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Συμπεριλαμβάνοντας την Νεολαία στον τομέα 
του πολιτισμού  
 

 

 

 

Τι είναι αυτός ο οδηγός;  

 

Αυτή η συλλογή μελετών περίπτωσης αποτελεί μια 

προσπάθεια καλύτερης κατανόησης της συμμετοχής των 

νέων σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Ο κύριος στόχος 

της μελέτης είναι να καθορίσει το πλαίσιο, τις στρατηγικές και τις μεθοδολογίες που 

ακολουθούν οι οργανισμοί που ασχολούνται στον τομέα του πολιτισμού και συγκεκριμένα με 

δράσεις δέσμευσης. Ο οδηγός επικεντρώνεται πρωταρχικά στην αποτελεσματική χρήση 

τεχνικών για δράσεις πολιτισμού και στην εφαρμογή αυτών των μεθόδων μεταξύ των νέων και 

των ομάδων νεολαίας. Για την εκπόνηση του οδηγού συλλέχθηκαν περισσότερα από 80 

ερωτηματολόγια από τις 6 χώρες που συμμετέχουν στο έργο (σ.σ. Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, 

Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουγγαρία). Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει μεθοδολογίες, τεχνικές και 

στρατηγικές που εφαρμόζουν πάνω από 100 οργανισμοί και ενεργές ομάδες στο θέμα της 

δέσμευσης στον τομέα του πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που αυξάνει τον αντίκτυπο 

της ανάλυσης που παρουσιάζεται.  

Ο οδηγός, επιπλέον, εξετάζει την έλλειψη εργαλείων και στρατηγικών αναφορικά στη 

δέσμευση σε δράσεις στον τομέα του πολιτισμού και της εργασίας των νέων η οποία 

εντοπίστηκε κατά την διενέργεια του έργου μας. Ο οδηγός είναι οργανωμένος σε 3 ενότητες. 

Στην αρχή πραγματοποιείται επισκόπηση της ιστορικής ανάλυσης της συμμετοχής των νέων. 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η περιγραφή της σημασίας και του οφέλους ποικίλων τεχνικών 

συμπερίληψης νέων σε δράσεις πολιτισμού μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Στη δεύτερη ενότητα 

παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στις χώρες των 

εταίρων. Στο τμήμα αυτό, στόχος είναι να δοθούν στις οργανώσεις νέων και στους 

εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές που έχουν 
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διακριθεί ως καλές πρακτικές για την αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στις χώρες των 

εταίρων. Στην τελευταία ενότητα του οδηγού, παρέχεται μια βαθύτερη ανάλυση των 

περιπτώσεων μελέτης και πώς μπορούν να εφαρμοστούν ώστε οι νέοι να εμπλακούν πρακτικά 

σε πολιτιστικές δραστηριότητες.  

Ενότητα 1. Σημασία και ιστορία της συμμετοχής των νέων 

  

Η εμπλοκή των νέων έχει συνδεθεί με τη συμμετοχή των νέων, τη συμμετοχή των πολιτών, 

την ηγεσία της νεολαίας και τις διεκδικήσεις των νέων όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν 

διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τον ορισμό της συμμετοχής των νέων και η έρευνα 

επικεντρώνεται σε διάφορες πτυχές της. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η 

συμμετοχή των νέων θα πρέπει να επικεντρώνεται στη συμμετοχή σε δραστηριότητες για τις 

οποίες οι νέοι παθιάζονται, ενώ άλλοι εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους στην υψηλή 

ποιότητα των δραστηριοτήτων που παρέχονται στους νέους. Ο Roger Hart όρισε οκτώ 

διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής των νέων που τους συνδέουν με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η εστίαση στο επίπεδο συμμετοχής και η ενδυνάμωση των πολιτών να "ηγούνται" 

αντί να συμμετέχουν απλώς, είναι μια μετασχηματιστική πτυχή για αυτούς.   

 

Η ενδυνάμωση των νέων ώστε να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα μπορούσε 

να εγγυηθεί τη θετική κοινωνική αλλαγή. Σύμφωνα με τους Sulivan & Saito (2011) κατά τη 

διάρκεια της έρευνάς τους σχετικά με τα «χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα της 

συμμετοχής των νέων», το πάθος και η ανάγκη να υψώσουν αυτοί τις φωνές τους στη βάση 

μιας συλλογικής δράσης αποτελεί κρίσιμη διάσταση καθαυτής της συμμετοχής των νέων. 

Υπογραμμίζουν τη σημασία των αυθεντικών δεσμών που δημιουργούνται μεταξύ των νέων, 

των παρόχων εκπαίδευσης και των φορέων δράσης γενικότερα. Συχνά, οι νέοι αναλαμβάνουν 

την ευθύνη της δικής τους ανάπτυξης, ενώ αλληλεπιδρούν με διαφορετικούς ανθρώπους, σε 
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διαφορετικές συνθήκες και περιστάσεις. Με τον τρόπο αυτό, τους δίνεται η δυνατότητα να 

αποφασίσουν οι ίδιοι τα θέματα που είναι σημαντικά για αυτούς, τι πρέπει να πράξουν, πώς 

θέλουν να μάθουν και να εξελιχθούν. Ως εκ τούτου, μέσω της εμπλοκής των νέων οι κοινότητες 

μπορούν να δημιουργήσουν τις ευκαιρίες και τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι νέοι 

προκειμένου να αναπτυχθούν ως ενδυναμωμένα άτομα και να γίνουν ενεργοί πολίτες σε τοπικό 

επίπεδο. 

Τα οφέλη της συμμετοχής των νέων είναι πολλαπλά όχι μόνο για τα άτομα αλλά και για την 

κοινωνία. Οι νέοι ενσωματώνονται, αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και αυξάνουν την 

αυτοπεποίθησή τους. Οι οργανισμοί δημιουργούν πιο ανθεκτικούς δεσμούς με την τοπική 

κοινότητα και οι δράσεις τους λαμβάνουν μεγαλύτερη αναγνώριση, ενώ οι κοινότητες γίνονται 

πιο ανοιχτές στη διαφορετικότητα και εμπλουτίζουν τη ζωή τους. Επιπλέον, οι νέοι μαθαίνουν 

πώς να εργάζονται σε ομάδες, πώς να κάνουν νέα πλάνα, πώς να ευαισθητοποιούνται 

κοινωνικά, να βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την ευημερία τους. Οι δεξιότητες που 

αποκτούν μέσω αυτής της διαδικασίας τους βοηθούν στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική 

τους εξέλιξη, καθώς και στη δημιουργία κοινωνικών δικτύων και κοινωνικού κεφαλαίου. 

Μέσω της σύνδεσης με άλλους και της συμμετοχής σε ουσιαστικές δραστηριότητες, 

αισθάνονται ότι είναι ασφαλείς και πολύτιμοι. Η συμμετοχή των νέων στα κοινά είναι επίσης 

μια επένδυση, καθώς όσοι νέοι δραστηριοποιούνται σε οργανισμούς, συχνά, αναλαμβάνουν 

ηγετικό ρόλο στην προώθηση των συμφερόντων της κοινότητας. Επιπλέον, οι νέοι 

αναγνωρίζονται ως παράγοντες θετικής αλλαγής, βρίσκουν κοινές λύσεις σε 

κοινωνικά/πολιτικά προβλήματα και επηρεάζουν τη δημοκρατική συμμετοχή.  

Συνοψίζοντας, θα πρέπει οι νέοι να θεωρούνται θεμελιώδεις παράγοντες της κοινωνίας, καθώς 

η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες για τη νεολαία και τον πολιτισμό μπορεί να αποφέρει 

σημαντικά οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία. Οι δεξιότητες, οι γνώσεις και 

η προσωπική ανάπτυξη είναι μερικά από τα οφέλη που αποκομίζουν οι νέοι μέσω της 

συμμετοχής τους. Παράλληλα, μέσω της εμπλοκής τους δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούν 

με την τοπική πραγματικότητα, να δραστηριοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων και να γίνουν 

μέρος μιας συλλογικής δράσης. Η συμμετοχή των νέων είναι κάτι περισσότερο από μια μέθοδο 

ή ένα εργαλείο, είναι ένα κίνημα που σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε 

για τους φορείς της κοινωνίας μας, τους ρόλους και τα πλεονεκτήματα που φέρνουμε στην 

κοινότητά μας. 
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Ενότητα 2. Ποιος είναι ο ρόλος των οργανώσεων σε σχέση με 
την συμμετοχή των νέων στον πολιτισμό;  

 

Γενικό πλαίσιο  

Σε μια μελέτη εκτίμησης της κατάστασης, ρωτάμε τι, πώς και γιατί. Στην παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιήθηκαν, ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων, τα ερωτηματολόγια ώστε να 

εξετάσουμε τον βαθμό δέσμευσης σε δράσεις πολιτισμού των ίδιων των ενδιαφερομένων. 

Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτικοί, διαχειριστές προγραμμάτων, με μικρή 

και ευρεία εμπειρία από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με το πλαίσιο συμμετοχής των 

νέων σε δραστηριότητες. Αυτό που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα είναι οι 

στρατηγικές και οι τεχνικές που εφαρμόζουν οι διάφοροι οργανισμοί κατά την υλοποίηση των 

έργων τους και την αναγνώριση από μεριάς τους των στοιχείων εκείνων που διακρίνουν μια 

καλή πρακτική.  

 

Μεθοδολογίες  

Ως γενικό συμπέρασμα της έρευνάς μας είναι ότι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν κυρίως μη 

τυπικές μεθόδους και προσεγγίσεις για να επιτύχουν τη συμμετοχή των νέων. Ως μη τυπική 
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εκπαίδευση θεωρούμε ότι είναι η προγραμματισμένη, δομημένη και επεξεργασμένη 

προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων των νέων, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

Οι οργανισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη 

χρησιμοποιούν κυρίως δραστηριότητες, όπως 

παιχνίδια, συζητήσεις, κατασκευασμένες συζητήσεις, 

τέχνες, θέατρο και μουσική ως εργαλεία προσωπικής 

ανάπτυξης και συνεχούς δέσμευσης. Μερικοί από τους 

οργανισμούς χρησιμοποιούν τόσο μη τυπικές όσο και 

επίσημες μεθόδους, όπως παρουσιάσεις και μαθήματα, 

ή διατομεακές συνεργασίες που υλοποιούνται από έμπειρους εκπαιδευτές / εκπαιδευτικούς / 

εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας.  

 

Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση 

Όλοι οι οργανισμοί απάντησαν θετικά στο ζήτημα της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης 

σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους και τον βαθμό της δέσμευσης που 

προσπαθούν να επιτύχουν. Οι δραστηριότητες αξιολογήθηκαν μέσω αποστολής 

ερωτηματολογίων, συλλογής στατιστικών στοιχείων από το blog/ιστοσελίδα/επισκέψεις στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προφορικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των συνεδριών ή 

συναντήσεων ή μη επίσημων δράσεων των φορέων. Στην περίπτωση των νεότερων 

συμμετεχόντων, η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων οργανώθηκε από τους εργαζόμενους στον 

τομέα της νεολαίας και τους εκπαιδευτικούς κατά την προετοιμασία, την επεξεργασία και την 

αξιολόγηση των εμπειριών με βάση προκαθορισμένα πρότυπα. 

 

Προφίλ των συμμετεχόντων  

Όλες οι οργανώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη, εστιάζουν την προσοχή τους σε 

νέους από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα ή ομάδες της μεσαίας τάξης, φοιτητές τόσο 

από αστικές όσο και από αγροτικές περιοχές, νέους με μεταναστευτικό ή προσφυγικό 

υπόβαθρο. Ορισμένες οργανώσεις δήλωσαν ότι σκοπεύουν να συμπεριλάβουν νέους μεταξύ 6 
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και 12 ετών, ενώ άλλοι δουλεύουν με ένα ευρύτερο ηλικιακό φάσμα. Στην Ιταλία, οι 

οργανώσεις που ερωτήθηκαν προσπαθούν να εμπλέξουν ασυνόδευτους ανηλίκους τρίτων 

χωρών, αιτούντες άσυλο και νέους, σε συνεργασία με το γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών. Στην 

Ουγγαρία, οι ΜΚΟ επικεντρώνονται ιδιαίτερα στη συμμετοχή κυρίως νέων Ρομά που ζουν σε 

οικισμούς και παιδιά που έχουν αποχωριστεί 

από την οικογένειά τους, κυρίως λόγω 

κακοποίησης ή παραμέλησης. Οι 

συμμετέχοντες στις δραστηριότητες των 

ισπανικών οργανώσεων είναι επίσης 

κατώτερης ή μεσαίας τάξης με σημαντική 

παρουσία γυναικών. Οι ελληνικές οργανώσεις 

έχουν επίσης συμμετέχοντες με λιγότερες 

ευκαιρίες, που αντιμετωπίζουν οικονομικές 

δυσκολίες, ΛΟΑΤΚΙ+ νέους, θύματα βίας ή νέους που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων που 

είναι άνεργα και δεν λαμβάνουν εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση κατηγορία (NEETs -

not in education employment or training). Στις οργανώσεις της Βουλγαρίας, το προφίλ των 

ομάδων-στόχων είναι άνθρωποι από αγροτικές περιοχές, μουσικοί-δημιουργοί, καλλιτέχνες, 

φοιτητές, νέοι που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. 

Να σημειωθεί ότι όλοι οι σχετιζόμενοι οργανισμοί καταβάλλουν προσπάθειες για να 

προσελκύσουν άτομα που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις 

καταφέρνουν να εμπλέξουν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων ετησίως. 

 

Τεχνικές ένταξης που θεωρούνται ορθές πρακτικές για τη 

συμμετοχή των νέων  

Στην έρευνά μας, οι περισσότεροι φορείς ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν μη τυπικές μεθόδους 

προκειμένου να ενδυναμώσουν τους νέους τους και να τους δώσουν την ευκαιρία να τεθούν 

ενεργά σε ενεργό δράση στις κοινότητές τους. Οι οργανισμοί είναι εφοδιασμένοι με ένα ευρύ 

φάσμα μεθοδολογιών και τεχνικών που εφαρμόζουν για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης. 

Στον οδηγό αυτό επισημαίνονται όσες αναφέρθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα. Καταρχάς, οι 

οργανώσεις έχουν υπογραμμίσει τη σημασία των προτύπων όσον αφορά τους νέους. 
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Παράλληλα, αρκετές απαντήσεις υπογράμμισαν τη σημασία των διαφόρων καλλιτεχνικών 

εργαλείων, όπως η μουσική και το θέατρο, προκειμένου να συμπεριληφθούν άτομα με 

διαφορετικό υπόβαθρο και να δημιουργηθούν σύνδεσμοι μεταξύ τους. Πολλοί από τους 

οργανισμούς επικεντρώνονται στην πολιτιστική κληρονομιά, όχι μόνο από την άποψη της 

θεωρίας και της γνώσης, αλλά και από τη διοργάνωση επιτόπιων επισκέψεων για την επίτευξη 

της δέσμευσης σε δράσεις στον τομέα του πολιτισμού. Διάφοροι οργανισμοί διοργανώνουν 

επισκέψεις σε πολιτιστικά, ιστορικά και τουριστικά αξιοθέατα και εθνικές βραδιές για 

διαπολιτισμική εξερεύνηση.  

Πρόκειται για έργα που στοχεύουν στην ανακάλυψη και επαναξιολόγηση του περιβάλλοντος 

διαβίωσης που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, εμπλέκοντας π.χ. παλιούς μονομάχους ή τη 

σύγχρονη τέχνη (street art). Η διοργάνωση περιπατητικών περιηγήσεων και διαγωνισμών 

φωτογραφίας που συνδέονται με την τοπική 

κοινότητα θεωρούνται δραστηριότητες που 

αυξάνουν το ενδιαφέρον των νέων. Οι οργανισμοί 

που χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές αφήγησης 

μαζί με ψηφιακά εργαλεία όπως βίντεο, μουσική ή 

ηχογραφήσεις, έχουν δει ότι οι συμμετέχοντες 

γίνονται υπεύθυνοι πολίτες, οι οποίοι σέβονται τις 

διάφορες πολιτιστικές ταυτότητες. Άλλοι 

προτείνουν την προώθηση της ανθεκτικότητας 

μέσω πολιτιστικών εμπειριών ή εμπειριών που περιέχουν αθλητικές δραστηριότητες.  

Επιπλέον, η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιείται ευρέως, 

καθώς και εργαστήρια και μάθηση από ομότιμους. Η ενδυνάμωση των νέων μέσω τακτικών 

συναντήσεων, εκτός σύνδεσης ή διαδικτυακών συναντήσεων, θεωρείται επίσης εξαιρετικά 

σημαντική, διότι η επικοινωνία και η οικοδόμηση ομάδων αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς τη 

δέσμευση. Στο επόμενο μέρος της μελέτης θα δούμε πιο συγκεκριμένα το έργο που 

πραγματοποιείται σε οργανισμούς στις χώρες εταίρους.  

Στην Ουγγαρία, οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην έρευνά μας εστιάζουν το έργο τους στη 

γνωριμία με τον πολιτισμό των Ρομά, επομένως οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να 

ανακαλύψουν την παράδοση, τις τέχνες, τη μουσική, το φαγητό και την ιστορία μέσω 

βιωματικών περιηγήσεων, προκειμένου να γνωρίσουν το έργο των καλλιτεχνών Ρομά σε 
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διάφορες περιοχές. Μια επιπλέον τεχνική ένταξης που προτείνουν οι ουγγρικές οργανώσεις 

είναι η δημιουργία τοιχογραφιών όπου ένας συντονιστής καθοδηγεί την ομάδα να εργαστεί 

πάνω σε ένα κοινό θέμα με καθένα από τους συμμετέχοντες, σχεδιάζοντας ένα μήνυμα, μέσω 

καθοδηγητικών ασκήσεων (συζητήσεις, δράμα, ασκήσεις μη τυπικής εκπαίδευσης κ.λπ.). 

Οι ισπανικές οργανώσεις πρότειναν επίσης δωμάτια απόδρασης (escape rooms) και άτυπες 

δραστηριότητες περιπέτειας. Οι ισπανικές οργανώσεις μας συστήνουν τη μεθοδολογία του 

"πολιτιστικού διαβατηρίου", η οποία ανοίγει νέους ορίζοντες για τους νέους να εξερευνήσουν 

νέους τόπους και πολιτισμούς μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων. Προτείνουν επίσης 

δραστηριότητες που συνδέονται με αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και άλλα πολιτιστικά 

σημεία, οργανωμένες με ενδιαφέροντες τρόπους για τους νέους και δυναμικά παιχνίδια και 

ενεργή συμμετοχή.  

Αυτό που θεωρείται καλή πρακτική 

ένταξης από τους οργανισμούς στην Ιταλία 

είναι να εμβαθύνουν «στην αμοιβαία 

μαιευτική προσέγγιση» που δίνει στους 

συμμετέχοντες την ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουν δικές τους εμπειρίες 

αλλά και τη διαίσθηση, ως αφετηρία ενός 

δομημένου διαλόγου. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την αφήγηση και να δημιουργήσουν τις δικές τους 

ιστορίες και το δικό τους υλικό (τραγούδια, εικόνες, αναμνήσεις) ως εργαλείο για να 

ξεκλειδώσουν πολιτιστικές συζητήσεις.  

Οι ελληνικές οργανώσεις υπογραμμίζουν τη σημασία των γλωσσικών/πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και της υλοποίησης γλωσσικών μαθημάτων για τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες, έτσι ώστε να προωθηθεί η ένταξη. Κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης στην 

Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, πολλοί εκπαιδευτικοί δραστηριοποιήθηκαν 

εθελοντικά στην τοπική κοινότητα στοχεύοντας στη χρήση της γλώσσας ως εργαλείο 

επικοινωνίας για την ανταλλαγή πολιτιστικών εμπειριών και τη δημιουργία δεσμών που θα 

οδηγήσουν στην πολιτιστική ένταξη. Αυτός είναι επίσης ένας τρόπος για να βοηθηθούν 

ιδιαίτερα οι νέοι, ώστε να μάθουν αγγλικά ή την τοπική γλώσσα, προκειμένου να έχουν 

καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης. Παράλληλα, στη μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνουν 
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διάφορες μη τυπικές μεθόδους, όπως συζητήσεις, διαλόγους, παιχνίδια και άλλα, προκειμένου 

να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τα κίνητρα των εκπαιδευομένων.  

Οι βουλγαρικές οργανώσεις προτείνουν ως εργαλείο ένταξης την τεχνική της θεραπείας μέσω 

της τέχνης. Κατά τη διάρκεια τέτοιων εργαστηρίων οι ομάδες εργάζονται κάνοντας χρήση 

θεατρικών τεχνικών, αυτοσχεδιασμό, φόρουμ θεάτρου, μουσική κλπ. που επιτρέπουν την 

ανεμπόδιστη αλληλεπίδραση όλων των μερών και διατηρούν το ενδιαφέρον της ομάδας-

στόχου. Οι συμμετέχοντες συνεχίζουν με τον τρόπο αυτό να είναι ενεργοί σε όλα τα στάδια 

των δραστηριοτήτων και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με άλλους νέους. 
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Βασικές πτυχές των τεχνικών μεθόδων που τις καθιστούν 

καλές πρακτικές.  

Σε αυτό το μέρος της μελέτης θα αναλύσουμε τις διαφορετικές τεχνικές και στρατηγικές των 

οργανισμών που αυξάνουν τον αντίκτυπο των δράσεων τους. Οι σημαντικότερες τεχνικές που 

τις καθιστούν ορθές πρακτικές σύμφωνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι υποκειμενικές 

σχετικά με τα κίνητρα, την οικοδόμηση ομάδων, την αυτοέκφραση και την απόκτηση γνώσης 

μέσω της εμπειρίας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, κατά τη γνώμη τους, να συμμετέχουν στο 

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δημιουργικότητα και η εμπιστοσύνη 

και να μεγιστοποιηθούν τα κίνητρα. Ο βαθμός που νιώθουν οι συμμετέχοντας ότι οι ανησυχίες 

τους μπορούν να καλυφθούν μακροπρόθεσμα μέσω δραστηριοτήτων όπου όλοι γνωρίζονται 

καλύτερα και αρχίζουν να είναι πιο πρόθυμοι να περάσουν χρόνο μαζί. Μια μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αναθέτει ευθύνες. Οι συμμετέχοντες 

πρέπει να έχουν ηγετικό ρόλο, ώστε να εξελίσσονται σε πολλαπλά επίπεδα μετά το πέρας της 

εμπειρίας. Θα πρέπει να αναλάβουν ρόλους εντός της ομάδας που εργάζονται, π.χ. ως 

ερευνητές, σχεδιαστές ή μέλη της ομάδας επικοινωνίας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι 

συμμετέχοντες μαθαίνουν να σέβονται αυτούς τους ρόλους και να εργάζονται δημιουργικά.  

Δουλεύοντας σε ένα πεδίο όπως ο πολιτισμός, πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημασία της 

μάθησης που προέρχεται από το παρελθόν. Ταυτόχρονα, η 

χρήση μεθόδων που καθιστούν τους συμμετέχοντες μέρος 

της δράσης τους βοηθούν να ανταλλάσσουν ρόλους κατά 

τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και να βιώνουν το θέμα 

βαθύτερα. Αυτό που βοηθά επίσης στην ενίσχυση του 

ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων είναι η χρήση 

ανθρώπων – προτύπων που συμβάλλουν στην πολιτιστική 

κληρονομιά ή συμμετέχουν στην τοπική τους κοινότητα.  

Αυτές μπορεί να είναι ευκαιρίες όπου διαφορετικές εθνοτικές ή θρησκευτικές ομάδες που ζουν 

στην ίδια κοινότητα μπορούν να ενωθούν και να αποτελέσουν μέρος ενός εποικοδομητικού 

διαλόγου που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ξεπεράσουν εμπόδια όπως τα στερεότυπα, 

οι προκαταλήψεις και να συνεργαστούν για την εξάλειψη του αποκλεισμού.  

Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η συνεργασία και η συμμετοχή επαγγελματιών 
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(καλλιτεχνών, αρχαιολόγων ή εργαζομένων που σχετίζονται με τον πολιτισμό) με το 

πολιτιστικό έργο. Ως βασικό στοιχείο της επιτυχίας, μια ουγγρική οργάνωση προτείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των νέων και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας. Οι κοινές 

αποφάσεις μεταξύ όλων των μερών του έργου επιφέρουν θετικά αποτελέσματα και καλύτερο 

αντίκτυπο. Η χρήση της τέχνης στην κοινότητα θεωρείται ένα στοιχείο που ενισχύει την 

ανάπτυξη και τη συμμετοχή, καθώς διαφορετικές πτυχές της κοινοτικής ζωής παρουσιάζονται 

μέσω των τεχνών. Η συμμετοχή διαφορετικών ομάδων όπως σχολικές τάξεις, ομάδες γονέων, 

επαγγελματιών καλλιτεχνών και πολιτιστικών ιδρυμάτων σε έργα ενισχύει επίσης τη 

συνεργασία μεταξύ τους. Οι δεσμοί που δημιουργούνται με τους τοπικούς φορείς είναι εξίσου 

πολύ σημαντικοί, καθώς βοηθούν τους νέους να παραμείνουν ενεργοί ακόμη και μετά το πέρας 

του προγράμματος στο οποίο έχουν συμμετάσχει.  

Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό μέρος της τεχνικής είναι η στάση των ίδιων των παιδαγωγών, 

των εκπαιδευτών, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των ίδιων των συντονιστών. 

Σύμφωνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ένας παιδαγωγός / εργαζόμενος/ εκπαιδευτής / 

συντονιστής θα πρέπει να έχει ευαισθησία και υψηλές δεξιότητες επικοινωνίας, να 

χρησιμοποιεί μη τεχνική γλώσσα, να συμπεριλαμβάνει νέους, να οικοδομεί εμπιστοσύνη 

μεταξύ της ομάδας, να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να δώσουν χώρο για πειραματισμό και 

να τους μιλήσουν με τρόπο που τους επιτρέπει να οικοδομήσουν αυτοπεποίθηση. Πολλοί 

οργανισμοί έχουν επισημάνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, τη χρήση γλώσσας και την αυτο-

αναφορά ενώ συνεργάζονται με νέους. Οι νέοι αισθάνονται πιο κοντά στους δασκάλους, στους 

εκπαιδευτικούς, στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που μπορούν να τους 

κατανοούν και να μιλούν μαζί τους. Έτσι, προτείνεται και η χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, τα εικονικά εργαλεία έκθεσης, η γνωριμία με καλλιτέχνες σε όλη την Ευρώπη και 

η δημιουργία περιοδικών όπου οι νέοι μπορούν να προωθήσουν το έργο τους και να 

αισθανθούν ότι μπορούν να δείξουν τα επιτεύγματά τους.  
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Κοινές προκλήσεις  

Αυτό που αναγνωρίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας είναι ότι η εργασία με τους 

νέους έχει διάφορες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αγκαλιάσουν και να αποδεχτούν. Μπορεί 

να υπάρχουν προκλήσεις που αφορούν τη στάση των συμμετεχόντων ή πρακτικά ζητήματα, 

όπως η έλλειψη χρηματοδότησης ή προκλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια 

της ίδιας της διαδικασίας. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας συμφωνούν 

ότι η έλλειψη κινήτρων, αυτοπεποίθησης ή ενδιαφέροντος σε ορισμένους συμμετέχοντες είναι 

οι πιο συνηθισμένες προκλήσεις, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες έχουν πολύ 

υψηλές προσδοκίες και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσγειώσουν τις ιδέες τους. Ταυτόχρονα, 

καθημερινά ζητήματα απασχολούν τους συμμετέχοντες, γι' αυτό μερικές φορές δεν είναι 

συγκεντρωμένοι στα προγράμματα ή δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά. Μια άλλη 

πρόκληση που αναφέρθηκε συχνά από τις οργανώσεις που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη, 

είναι η δυσκολία να συμπεριληφθούν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως στις περιπτώσεις 

που οι νέοι δεν έχουν ένα μόνιμο σπίτι. Επίσης, η τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας που έχει 

αναγκάσει τις οργανώσεις να εργάζονται εξ αποστάσεως και να δημιουργούν επικοινωνίες 

μέσω διαδικτύου καθιστά την επαφή και την αμοιβαία δέσμευση ακόμη πιο δύσκολη.  

Η απάντηση των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας στην ερώτηση σχετικά με τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στα έργα τους με τους νέους, η πιο συνήθης απάντηση έχει να 

κάνει με το πλαίσιο της δέσμευσης. Αυτό που βρίσκουν ως πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι οι 

δραστηριότητες μέσα από ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν συγκρούσεις 

ή απογοητεύσεις. Επιπλέον, το συχνό αίτημα για ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες, 

ζητώντας τη γνώμη τους, τους κάνει επίσης να αισθάνονται ότι η συμμετοχή και η δέσμευσή 

τους είναι σημαντική και εκτιμάται.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ερωτηματολόγια δείχνουν ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στον τομέα 

της νεολαίας διαθέτουν ιδιαίτερο κίνητρο και μαθαίνουν να ξεπερνούν τις προκλήσεις. 

Αντιλαμβάνονται ότι η εργασία με ανθρώπους και συναισθήματα σημαίνει ότι δεν μπορείς να 

προβλέψεις τα πάντα γι' αυτό και η παρατήρηση, ο αυτοσχεδιασμός, η αξιολόγηση και η 

συνεχής επαφή με τους συμμετέχοντες είναι στρατηγικές που λειτουργούν για την εξέλιξη των 

συμμετεχόντων, για τον οργανισμό που υλοποιεί το πρόγραμμα, καθώς και για την κοινωνία 

στην οποία το πρόγραμμα στοχεύει τελικά να επιφέρει αλλαγές. Συμπερασματικά, οι 
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διαφορετικοί οργανισμοί που συμμετέχουν σε κάθε χώρα μας βοηθούν να έχουμε μια συνολική 

εικόνα του πλαισίου καθώς και των τεχνικών και στρατηγικών μέσω των οποίων προωθείται 

η πολιτιστική εμπλοκή. 

Ενότητα 3. Βαθύτερη Ανάλυση - Περιπτωσιολογικές μελέτες 
σε όλη την Ευρώπη  

Στο τρίτο μέρος αυτής της μελέτης, θα παρουσιάσουμε μια βαθύτερη ανάλυση των 

περιπτωσιολογικών μελετών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πρωτοβουλία 25x25. 

Επιλέξαμε μια σειρά από έργα που θεωρούνται ορθές πρακτικές από όλη την Ευρώπη, 

δείχνοντας πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε περαιτέρω πολιτιστικές δραστηριότητες για τη 

συμμετοχή των νέων. Τα έργα που παρουσιάζονται χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές για 

την κοινωνική ένταξη, την πολιτιστική μάθηση και την εμπλοκή των νέων. Θα τονίσουμε τις 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται και θα δημιουργήσουμε μια καινοτόμο πρόταση σε όσους 

εργάζονται για το θέμα της δέσμευση στον τομέα του πολιτισμού. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

Το Φεστιβάλ Ballarò Busker στο 
Παλέρμο της Ιταλίας  

 

Πληροφορίες για το πλαίσιο  

Το Ballarò είναι μια ιστορική αγορά στην 

περιοχή Albergheria στην πόλη του Παλέρμο. 

Ένας τόπος πλούσιος σε ιστορία, σύμβολο 

υποδοχής και ολοκλήρωσης, ένα χωνευτήρι 

πολιτισμών, χρωμάτων, τροφίμων και οσμών. 

Ένας τόπος μοναδικός τόσο ιστορικός όσο και 

διαγενετικός σοφός αλλά ταυτόχρονα παραμελημένος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο δήμος 

πριν από περίπου μια δεκαετία, άρχισε να αναδιατυπώνει την περιοχή και σκόπευε να φέρει 
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μια νέα εποχή στη γειτονιά μέσω πολιτιστικών πρωτοβουλιών.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιπτωσιολογική μελέτη  

Μια τοπική επιτροπή που συγκροτήθηκε από εθελοντές, κατά τη διάρκεια συνάντησης των 

κατοίκων στην περιοχή Ballarò, ανέλαβε την πρωτοβουλία και διοργάνωσε το διεθνές 

φεστιβάλ art street του Παλέρμο . Η επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει ένα φεστιβάλ στο 

οποίο η τοπική κοινότητα θα συμμετάσχει πλήρως, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν την ευκαιρία να 

δημιουργήσουν ένα νέο μονοπάτι για την προώθηση της ομορφιάς της γειτονιάς. Ο κύριος 

στόχος της πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ ήταν να επαναπροσδιορίσει την ιστορική αγορά του 

Ballaro στρέφοντας τα φώτα της δημοσιότητας στις ιστορικές ομορφιές του και δείχνοντας 

στους τουρίστες, τους κατοίκους και τις δημόσιες αρχές τις αρχαίες ρίζες και τις δυνατότητες 

ενός τόπου που συνήθως θεωρείται παραμελημένος και υποβαθμισμένος. Ξεκίνησε η 

αναζωογόνηση της αγοράς, όπου συμμετείχαν όλοι οι κάτοικοι (από ενήλικες έως παιδιά). 

Στους δρόμους πραγματοποιούνται εργαστήρια για παιδιά και νέους. Οι ηθοποιοί, που ζουν 

και εργάζονται καθημερινά στον τόπο, συμμετέχουν και ενδυναμώνονται σε ένα φεστιβάλ που 

άλλαξε την άποψη της περιοχής. Τοπικοί και διεθνείς καλλιτέχνες, τεχνίτες, καλλιτέχνες 

τσίρκου, μουσική, θέατρο και ποίηση βρίσκονται εκεί και η ιστορική αγορά του Ballarò, 

παρουσιάζει και αναδεικνύει τις ιστορικές ομορφιές της. Χτίζονται νέες σχέσεις και 

συνέργειες, μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και της υπόλοιπης πόλης. Παράλληλα, οι νέοι 

στο Ballarò γίνονται η κινητήρια δύναμη της πολιτιστικής αλλαγής.  

Γιατί αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη είναι μια καλή πρακτική  

Το διεθνές φεστιβάλ δρόμου του Παλέρμο μας δείχνει πώς η τέχνη σε όλες τις εκφράσεις της, 

με τη σύνδεση μεταξύ των τοπικών ηθοποιών, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο. 

Επιπλέον, μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας αναγεννητικής 

διαδικασίας, όπου οι νέοι, ακόμη και αν προέρχονται από φτωχά και περιθωριοποιημένα 

περιβάλλοντα, όπως η αγορά Ballarò, μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας δυναμικής και 

διεθνούς πραγματικότητας. Ένα μέρος όπου μπορούν να αισθανθούν τους κύριους ηθοποιούς 

που τους βοηθά να ανακαλύψουν τον πολιτισμό της περιοχής, όπου μαθαίνουν για τη 

χειροτεχνία, τις τέχνες και την ιστορία. Μόλις καταφέρουν να έχουν μια νέα εικόνα για τις 

θέσεις τους, είναι σε θέση να γίνουν προορατικά μέλη της κοινότητας και να κάνουν μια από 
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κάτω προς τα πάνω πολιτιστική αλλαγή.  

Πρόγραμμα HearMe : υλοποιείται στη Σλοβενία, τη Βιέννη και τη 
Σερβία  

 

Πληροφορίες για το πλαίσιο  

Το έργο HearMe είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά μουσεία 

σε τρεις χώρες (Η Εθνική Πινακοθήκη της Σλοβενίας, Το Μουσείο Kunsthistorisches στη 

Βιέννη και Η Πινακοθήκη της Matica Srpska στη Σερβία). Οι πόλεις αυτών των μουσείων είναι 

η Λιουμπλιάνα, η Βιέννη και η Νόβι Σαντ, οι οικονομίες των οποίων αποτελούν μία από τις 

κύριες πηγές εισοδήματος των χωρών τους: η Λιουμπλιάνα και η Βιέννη είναι οι πρωτεύουσες 

και οι οικονομικές καρδιές των χωρών τους και η Νόβι Σαντ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 

της Σερβίας και ο σημαντικότερος οικονομικός κόμβος μετά το Βελιγράδι. Έχουν πληθυσμό 

292.988. 1,8 εκατομμύρια; και 360.925; αντίστοιχα (στοιχεία από το 2019)· εκ των οποίων 

58.000; 250.000; και 80.000 περίπου είναι νέοι, οι οποίοι είναι η κύρια ομάδα-στόχος αυτού 

του έργου.  

Το έργο HearMe, αποτελεί μέρος ενός υποπρογράμματος «Πολιτισμός» που διήρκεσε 17 

μήνες, από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2017, και είχε ως στόχο να φέρει 

τον πολιτισμό πιο κοντά στους νέους, μέσω διαφορετικών εργαστηρίων σε τρία ευρωπαϊκά 

μουσεία. Οι μεθοδολογίες του έργου «HearMe», που θα παρουσιαστούν παρακάτω, 
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αποσκοπούν στη διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού νέων επισκεπτών σε ευρωπαϊκά μουσεία 

και αυτό είναι ενδιαφέρον για τη συλλογή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιπτωσιολογική μελέτη  

Όπως προαναφέρθηκε, το έργο αυτό προσπάθησε να δώσει μια απάντηση στο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν τα μουσεία στην προσέλκυση περισσότερων 

νέων στις δραστηριότητές τους.  

Το HearMe είναι μια νέα μεθοδολογία για τη συνεργασία με 

νέους σε μουσεία και βασίζεται στις συνεχείς προσπάθειες να 

αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για τέτοια μέρη. Η ομάδα εργασίας 

του έργου δημιούργησε ένα πρόγραμμα εργαστηρίων το οποίο 

μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά μουσεία, 

περιβάλλοντα και συλλογές που καθορίζονται στον πολιτισμό 

και την κοινωνική δυναμική.  

Για την επίτευξη των ανωτέρω, το έργο χρησιμοποίησε τη 

μεθοδολογία ''BRICKme'', η οποία σημαίνει «Οικοδόμηση 

Μεθοδολογίας Γνώσης Καινοτομίας Ανθεκτικότητας». Η 

μεθοδολογία χωρίζεται σε 6 φάσεις που ακολουθήθηκαν και 

δοκιμάστηκαν σε όλες τις χώρες του έργου. Στην αρχή το 

ενδιαφερόμενο μουσείο απάντησε σε ερωτήσεις που 

αφορούσαν τις προσδοκίες τους για το έργο, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή 
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κατανόηση των αναγκών. Στη δεύτερη φάση τα μουσεία επέλεξαν τους ανθρώπους και τις 

μεθόδους με τις οποίες θα συνεργαστούν για να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους, 

όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία, η ανταγωνιστικότητα, ο 

διαπολιτισμικός διάλογος, η επιχειρηματικότητα και η πολιτιστική ευαισθητοποίηση. Στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια διαλόγου ανοικτής τέχνης (με νέους 

συμμετέχοντες), για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η πίεση από ομότιμους, η 

μετανάστευση, η έλλειψη αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης και άλλα. Στην τέταρτη φάση 

πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια νέων, ομάδες συζήτησης και δοκιμές της 

λειτουργίας του συστήματος. Τα δύο τελευταία βήματα αυτής της μεθοδολογίας 

επικεντρώθηκαν σε μελλοντικές προσπάθειες εφαρμογής των εργασιών. Η ομάδα εργασίας 

αφιέρωσε τη φάση 5 και 6 στη δημιουργία ενός βιώσιμου μεθοδολογικού πρωτοτύπου 

σύμφωνα με τα σχόλια και την αξιολόγηση που έλαβαν από τους συμμετέχοντες και τους 

ανθρώπους που συμμετείχαν στα διάφορα στάδια. Τέλος, κατέγραψαν την εμπειρία των 

ανθρώπων που συμμετείχαν στα εργαστήρια, προκειμένου να αυξήσουν τη συμμετοχή στην 

επιτυχία του έργου.  

Διαφορετικές δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν στα τρία μουσεία στα οποία υλοποιήθηκε το 

έργο, αλλά όλα χρησιμοποίησαν τα ίδια μεθοδολογικά βήματα όπως προαναφέρθηκε. Η 

καινοτομία του έργου είναι ότι ζητήθηκε από τους νέους να χρησιμοποιήσουν τα smartphone 

τους για να μοιραστούν τα δημιουργικά τους αποτελέσματα, τα έργα τέχνης του μουσείου και 

άλλα σχετικά αποτελέσματα του έργου. Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η συμμετοχή των 

νέων, αν και το έργο είχε παράλληλο στόχο να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς του 

μουσείου, προκειμένου να αυξηθούν οι δεξιότητες και οι ανταγωνισμοί τους στη συμμετοχή 

των νέων στα μουσεία.  

Η μεθοδολογία του έργου χρησιμοποιήθηκε βασικά σε συζητήσεις και παιχνίδια στα διάφορα 

εργαστήρια. Οι εικαστικές τέχνες συνδέθηκαν με σύγχρονα κοινωνικά θέματα σε εργαστήρια 

διάρκειας 90-240 λεπτών και οι δεξιότητες ενισχύθηκαν σε μια διαδικασία μάθησης μέσω 

παιχνιδιού. Για παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε ένα «LEGO SERIOUS PLAY ανοιχτού 

κώδικα». Η κατασκευή LEGO, που συνδέονται με ένα μοντέλο των σκέψεων των 

συμμετεχόντων και μια ερώτηση που έχουν κατά νου, με μια συζήτηση μετά τις εργασίες, είναι 

αυτό που ονομάζεται "σύνδεση πράξης-σκέψης". Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία του 

DESIGN THINKING και εργαλεία όπως smartphones, κοινωνικά δίκτυα "μέτρησης" 
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απόκλισης κατανόησης εννοιών, χάρτης ενσυναίσθησης. Τα διαφορετικά μουσεία, αν και 

οργάνωσαν διαφορετικά εργαστήρια, χρησιμοποιούσαν παρόμοια μοτίβα και την ίδια 

μεθοδολογία.  

Γιατί αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη είναι μια καλή πρακτική  

Το έργο αυτό παρουσιάζει διάφορες ομοιότητες με το έργο 25x25. Και τα δύο έργα 

επικεντρώνονται στην αύξηση της συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες, δίνουν μια νέα 

προοπτική στη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και υπογραμμίζουν τη σημασία της 

πολιτιστικής εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι μέσω του προγράμματος 

HearMe οι νέοι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν παράλληλα διάφορα νέα θέματα 

σχετικά με κοινωνικά θέματα όπως η μετανάστευση, οι διαφορετικοί πολιτισμοί και οι 

προοπτικές εντός του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Το έργο αυτό χρησιμοποιεί καινοτόμες 

τεχνικές πολιτιστικής μάθησης για τους νέους μέσω μη τυπικών εκπαιδευτικών πόρων.  

Η συμβολή της ετήσιας έκθεσης προβολής σχολείων του Towner 
στο Ηνωμένο Ηνωμένο  

 

Πληροφορίες για το πλαίσιο   

Αυτή η πρακτική πραγματοποιείται στην περιοχή του Ανατολικού Σάσεξ, όπου σχεδόν ένα στα 

πέντε παιδιά ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλό ή καθόλου εισόδημα. Η φτώχεια και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη και επιμόρφωση πολλών 

παιδιών και νέων στο Ανατολικό Σάσεξ. Τα παιδιά και οι νέοι αποτελούν περίπου το 23% του 

πληθυσμού του Ανατολικού Σάσεξ. Οι οικογένειες στις αγροτικές περιοχές μπορούν επίσης να 

βρεθούν σε μειονεκτική θέση λόγω της απομάκρυνσης από τα αστικά κέντρα και της 

ανεπαρκούς πρόσβασης σε υπηρεσίες. Αν και έχουν υπάρξει πολυάριθμες πρωτοβουλίες για 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους οι οποίες έχουν επιφέρει πολλά σημαντικά επιτεύγματα, 

η παιδική φτώχεια, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και οι χαμηλές προσδοκίες παραμένουν 

αισθητές στην περιοχή. Το Ανατολικό Σάσεξ βρίσκεται, κατά μέσο όρο, σε χαμηλότερη θέση 

σχετικά με τα εθνικά και περιφερειακά επίπεδα σε επίπεδο βασικού σταδίου 2, GCSE και 

επιπέδου A. Αν και έχουν δημιουργηθεί πολλές νέες ευκαιρίες μάθησης, ειδικά για την 

εκπαίδευση ενηλίκων, η παροχή δεν είναι ίση. Ειδικότερα, οι αγροτικές περιοχές πρέπει να 

https://artswork.org.uk/wp-content/uploads/crm/544e6fae93de7_Final-Toolkit-PDF-Version1.pdf
https://artswork.org.uk/wp-content/uploads/crm/544e6fae93de7_Final-Toolkit-PDF-Version1.pdf
https://artswork.org.uk/wp-content/uploads/crm/544e6fae93de7_Final-Toolkit-PDF-Version1.pdf
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αποτελέσουν στόχο των προσπαθειών.  

Η πρωτοβουλία  για την προβολή των σχολείων αποτελεί μέρος του ευρύτερου Προγράμματος 

Προοπτικών, το οποίο προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ της Παραβατικής Ομάδας Νέων 

του Ανατολικού Σάσεξ (YOT) και της Towner, μιας βραβευμένης γκαλερί σύγχρονης τέχνης 

που έχει ως στόχο να προσφέρει προσβάσιμες, εμπλουτισμένες πολιτιστικές εμπειρίες σε 

ομάδες που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες. Με τη βοήθεια του Artswork, που συνεργάζεται με 

οργανισμούς για να βοηθήσει στην αύξηση της συνεργασίας τους με παιδιά και νέους σε 

ολόκληρη τη χώρα, το έργο ήταν μια ευκαιρία να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με 

διάφορες πρωτοβουλίες και αντιληπτά εμπόδια που υπάρχουν στη συμμετοχή των νέων σε 

πολιτιστικές οργανώσεις- ιδίως τους νέους στο σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων, οι οποίοι είναι 

από τους πιο δύσκολους να επικοινωνήσει κανείς και οι πιο απαιτητικοί όσον αφορά τη 

συζήτηση- και να συνεργαστούμε για να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιπτωσιολογική μελέτη  

Το έργο ήταν μέρος του προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Towner και της Ομάδας 

Παραβατών Νέων του Ανατολικού Σάσσεξ (YOT). Η ετήσια έκθεση στη Towner’s (Annual 

Schools Exhibition -ASE) λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια και περιλαμβάνει σχολεία από όλη 

την κομητεία που εξετάζουν έργα από τη συλλογή και δίνουν τις δικές τους συλλογικές 

https://townereastbourne.org.uk/
https://artswork.org.uk/
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απαντήσεις στα έργα που θα εκτεθούν στις γκαλερί. Για το 2013 ASE, πάνω από 1.000 παιδιά 

και νέοι από όλο το Sussex εμπνεύστηκαν από τη συλλεκτική έκθεση «Άνθρωποι και 

Πορτρέτα» και αυτή ήταν η πρώτη χρονιά που ζητήθηκε από τις ομάδες ευαισθητοποίησης του 

Towner να εκθέσουν παράλληλα με τα σχολεία. 

Στόχος του έργου YOT ήταν η παραγωγή ενός σύγχρονου έργου γύρω από την προσωπογραφία 

και η παροχή εμπειρίας συμμετοχής σε μια ομάδα νέων σε μια δημόσια έκθεση. Οι εργασίες 

είχαν ως στόχο να τονίσουν τη σημασία μιας «επικεντρωμένης στον χρήστη» προσέγγισης, 

δίνοντας προτεραιότητα στη συνεχή και διαρκή συνεργασία με ομάδες κινδύνου. Το εν λόγω 

πρόγραμμα εταιρικής σχέσης αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εθνικής πρωτοβουλίας για τη 

μείωση της εκ νέου προσβολής μέσω του προγράμματος εντατικής εποπτείας και επιτήρησης 

(ISS) του Συμβουλίου Δικαιοσύνης των Νέων (YJB). Η ομάδα προβολής του Towner και οι 

καλλιτέχνες που ανατέθηκαν ηγήθηκαν πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε εβδομαδιαία βάση 

από το 2006 - 2014, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για τους νέους που απεμπλέκονται από τη 

μάθηση που δεν αναπαράγει την κύρια εκπαιδευτική παροχή. Αυτή η υπάρχουσα σχετικότητα 

επέτρεψε την ανάπτυξη του έργου ASE: Συνεισφορές προσέγγισης.  

Οι νέοι προσλήφθηκαν σε αυτό το έργο μέσω των υποχρεωτικών χρονοδιαγραμμάτων 

δραστηριοτήτων που τέθηκαν σε εφαρμογή στο πλαίσιο των δικαστικών διαταγών του ISS. Οι 

νέοι με εντολή του ISS είχαν μια καταναγκαστική δέσμευση έως και 25 ωρών δραστηριότητας 

την εβδομάδα με το YOT και η εργασία με τον Towner προσέφερε 2 ώρες, ένα απόγευμα την 

εβδομάδα. Σε μια κοινοτική αίθουσα στην γκαλερί τους δόθηκαν ευκαιρίες να ασχοληθούν με 

μια σειρά δραστηριοτήτων, με την πιο συχνή να είναι συνήθως η εκτύπωση γκράφιτι και 

μπλουζών. Το έργο της ομάδας YOT που αναπτύχθηκε για την Ετήσια Έκθεση Σχολείων ήταν 

να αναδημιουργήσει ένα πορτρέτο του 19ου αιώνα από τη συλλογή Towner, διευρυμένο και 

χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του χρώματος ψεκασμού που 

χρησιμοποιείται συνήθως από καλλιτέχνες γκράφιτι.  

Το έργο ήταν σε θέση να αναπτύξει έναν τρόπο εργασίας που έδωσε σε κάθε συμμετέχοντα 

την ευκαιρία να είναι επιτυχημένος και να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο έργο, λόγω του ότι 

οι νέοι αντιδρούν στους τρόπους με τους οποίους εργάστηκαν και στις πτυχές με τις οποίες 

ένιωθαν σίγουροι. Μεταφράζοντας έναν από τους παλαιότερους πίνακες της συλλογής σε ένα 

κομμάτι ζωγραφισμένο με σπρέι, οι νέοι θα μπορούσαν να εκτιμήσουν τόσο την αρχική 

ελαιογραφία όσο και το μέσο που επιλέχθηκε για το νέο κομμάτι. Οι νεαροί άνθρωποι θα 
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μπορούσαν να συσχετιστούν με τον πίνακα περισσότερο μόλις ήταν σε ένα μέσο με το οποίο 

θα μπορούσαν να ταυτιστούν. Οι επισκέπτες του κοινού στην έκθεση Ετήσια Σχολεία 

αντιμετώπισαν το έργο πιο θετικά από ό, τι αναμενόταν αρχικά. Οι αντιδράσεις και τα σχόλια 

σχετικά με το έργο ήταν θετικά και κρεμώντας αυτό το μεγάλης κλίμακας έργο στο παράθυρο 

του Towner, υπογράμμισε το έργο προσέγγισης στην ευρύτερη κοινότητα και ενθάρρυνε τους 

επισκέπτες να έρθουν. 

Γιατί αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη είναι μια καλή πρακτική  

Αυτή η περίπτωση μελέτης σχετίζεται με το έργο 25x25, καθώς προσφέρει ένα παράδειγμα για 

τον τρόπο όπου οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ τοπικών αρχών, σχολείων και πολιτιστικών 

οργανισμών μπορούν να περιλαμβάνουν παρόμοιες ομάδες-στόχους σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες, όπως οι νεαροί παραβάτες του δικαστικού συστήματος, οι οποίες προέρχονται 

κυρίως από μειονεκτούντα περιβάλλοντα που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό. Το έργο αυτό βοήθησε τους νέους να ασχοληθούν περισσότερο με τις σχολικές 

δραστηριότητες, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και επίσης να εκτιμούν την τέχνη 

και τον πολιτισμό, βελτίωσε τη συμμετοχή τους στην ευρύτερη κοινότητα, ενώ παράλληλα 

ωφέλησαν την κοινότητα και την περιοχή τους αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και 

προσελκύοντας περισσότερους επισκέπτες σε εκθέσεις. Παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν 

να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 25x25. 

 

Το έργο «Wild Eye» - Ο φυσικός τουρισμός του Σκάρμπορο 

 

Πληροφορίες για το πλαίσιο  

Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη χωροθετείται μέσα στην αγροτική πόλη Σκάρμπορο 

(Scarborough), στο Βόρειο Γιορκσάιρ (North Yorkshire), μια τουριστική παραθαλάσσια πόλη 

που προσελκύει έναν σημαντικό αριθμό τουριστών ετησίως. Η έλλειψη επενδύσεων στις 

ευρύτερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες υποδομής είχε ως αποτέλεσμα την 

εξάρτηση από τον τουρισμό η οποία όμως έχει περιορίσει την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης 

τα τελευταία χρόνια. Η πόλη βρίσκεται στην περιφέρεια, σε τοποθεσία όπου περιορίζεται 

φυσικά από την ακτή και το Εθνικό Πάρκο North York Moors, ενώ η συνδεσιμότητα της τόσο 

https://invisibledust.com/projects/wild-eye;%20https:/www.scarborough.gov.uk/sites/scarborough.gov.uk/files/files/Scarborough-TIP.pdf
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με το Σκάρμπορο όσο και εντός της πόλης και του δήμου είναι ελλιπής. Οδηγεί σε μεγάλους 

χρόνους ταξιδιού από και προς το Σκάρμπορο και περιορίζει τις ευκαιρίες για τους κατοίκους 

της πόλης (το 86% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας ζει και εργάζεται εντός του δήμου). Ο 

πληθυσμός των νέων του Σκάρμπορο είναι 47%, μέσα στο οποίο το 52% ανήκει στην 

κατηγορία ατόμων που είναι άνεργα και δεν λαμβάνουν εκπαίδευση ή επαγγελματική 

κατάρτιση (NEETs -not in education employment or training).  

Το Σκάρμπορο καταγράφει υψηλά επίπεδα απουσίας παροχών σε σύγκριση με τον 

περιφερειακό μέσο όρο όσον αφορά το περιβάλλον διαβίωσης, την εκπαίδευση, την 

απασχόληση, την υγεία και το εισόδημα. Οι περιοχές εντός της κεντρικής περιοχής του 

Κάστρου του Σκάρμπορο μειονεκτούν καθώς βρίσκονται εντός των 2% των πλέον 

υποβαθμισμένων περιοχών της Αγγλίας και εντός του 10% των πλέον στερημένων ως προς 

την εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, στέγαση και προστασία από εγκληματικές ενέργειες. 

Αυτά τα υψηλά επίπεδα στέρησης αντικατοπτρίζονται στους τομείς που οι κοινωνικές και 

οικονομικές επιδόσεις δεν είναι εμφανείς, καθώς τα εισοδήματα και το μορφωτικό επίπεδο 

είναι χαμηλά, ενώ εάν αυτά αλλάξουν θα επηρεάσουν θετικά την στερητική αυτή κατάσταση. 

Στο Σκάρμπορο έχουν διατεθεί 750.000 λίρες ως μέρος του Ταμείου Τάουνς, μια άμεση 

χρηματοδότηση για την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής. Τέσσερα έργα θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο της Χρηματοδότησης αυτής που θα ολοκληρώσει το Επενδυτικό Σχέδιο Της 

Πόλης μέσω των διαφόρων παρεμβάσεων. Ένα από αυτά τα έργα περιλαμβάνει τη συνεργασία 

με το Yorkshire Wildlife Trust, το Αγγλικό Heritage και τον τοπικό δημιουργικό τομέα για τη 

δημιουργία της πρώτης πλατφόρμας παρατήρησης της φύσης "Wild Eye" στο κάστρο 

Σκάρμπορο. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιπτωσιολογική μελέτη  

Το Wild Eye είναι ένα εμπνευσμένο έργο φύσης και τέχνης που φέρνει κοντά κορυφαίους 

καλλιτέχνες με μεγάλες ευκαιρίες για τους ανθρώπους στην περιοχή Σκάρμπορο και Γουίτμπι 

(Whitby) ενώ προσκαλεί τους επισκέπτες να παρατηρήσουν και να αλληλεπιδράσουν με την 

εξαιρετική άγρια φύση που βρίσκεται κατά μήκος της ακτής του Βόρειου Γιορκσάιρ. Το Wild 

Eye είναι ένα καινοτόμο τουριστικό προϊόν που επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση και 

προώθηση της δέσμευσης με την άγρια φύση και τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία. Το έργο 

επιδιώκει να διαφοροποιήσει αυτόν τον σημαντικό τομέα και να βοηθήσει στην παράταση της 

https://invisibledust.com/projects/wild-eye
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τουριστικής περιόδου εντός της πόλης.  

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει μια καλύτερη κατανόηση της απίστευτης άγριας ζωής 

που βρίσκεται σε ολόκληρη την ακτή του Βόρειου Γιορκσάιρ μέσω έργων τέχνης και 

εκδηλώσεων, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σε θέματα γύρω από τη φύση, τη 

βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. Το Wild Eye έχει αναπτυχθεί από τον βραβευμένο 

οργανισμό τέχνης και επιστήμης “Invisible Dust” και του “Yorkshire Wildlife Trust” με την 

υποστήριξη της Κοινοτικής Δράσης “Coast και Vale” (CaVCA), για τη διαφύλαξη της 

αγγλικής κληρονομιάς. 

Το Wild Eye ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, με 

δωρεάν εκδηλώσεις τέχνης και άγριας ζωής στο 

Γουίτμπι και στο Κάστρο Σκάρμπορο, επιτρέποντας 

στους συμμετέχοντες να ακούσουν τους ήχους των 

δελφινιών που ηχογραφήθηκαν από μαθητές της 6ης 

τάξης του σχολείου στο Σκάρμπορο με τον 

ακουστικό καλλιτέχνη Rob Mackay και μια σειρά 

από podcast εμπνευσμένα από τη φύση από την 

ηχολήπτη Lucia Scazzocchio, η οποία μίλησε σε 30 

κατοίκους της περιοχής για τις απόψεις τους σχετικά 

με το θαλάσσιο περιβάλλον. Συνολικά, η συνεργασία 

με τους νέους μέσω ψηφιακών και δημόσιων 

συναντήσεων έφτασε σε σημαντικό αριθμό. Αυτό 

περιλάμβανε μια άτυπη ομάδα νέων να διενεργήσει 

τη δική της έρευνα σε 30 εφήβους σε τέσσερα κολέγια. Οι εμπλεκόμενοι συμμετέχοντες ήταν: 

η ομάδα νεολαίας Sidewalk, οι εσωτερικοί αγωνιστές skatepark, οι νέοι από τον πολιτιστικό 

τομέα και τα μέλη του YMCA. Εκτιμάται ότι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες 

προσεγγίστηκαν και κλήθηκαν να συμβάλλουν στα σχέδια και τις προτάσεις που έχουν πλέον 

προτεραιότητα να συμπεριληφθούν στο Επενδυτικό Σχέδιο πόλεων για το Σκάρμπορο.  

Τα μελλοντικά σχέδια για το Wild Eye περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός υπαίθριου 

μονοπατιού παγκόσμιας κλάσης νέων έργων τέχνης εμπνευσμένων από την φύση σε όλη την 

ακτή του Βόρειου Γιορκσάιρ από μερικούς από τους κορυφαίους εικαστικούς καλλιτέχνες του 

Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένου ενός γλυπτού στο κάστρο Σκάρμπορο από τον 
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καλλιτέχνη Ryan Gander, σε συνεργασία με την Αγγλική Κληρονομιά. Μια συνεργασία με το 

αγρόκτημα φυκιών SeaGrown και μια τοποθεσία προβολής της φύσης στη σκωρία, μια παλιά 

σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Σκάρμπορο και Γουίτμπι. 

Γιατί αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη είναι μια καλή πρακτική  

Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη έχει σημασία για το έργο 25x25, καθώς παρουσιάζει ένα 

παράδειγμα για το πώς οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ τοπικών αρχών, σχολείων και πολιτιστικών 

οργανισμών μπορούν να περιλαμβάνουν παρόμοιες ομάδες-στόχους, όπως οι ντόπιοι και οι 

νέοι που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα που αντιμετωπίζουν φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό, σε ένα πλέγμα εξερεύνησης της άγριας ζωής και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. Το Wild Eye ενθάρρυνε την ουσιαστική σύνδεση με την φυσική κληρονομιά, 

βελτίωσε τη συμμετοχή των νέων με την τοπική άγρια ζωή, τους βοήθησε να γνωρίσουν την 

τέχνη και τον πολιτισμό, ενώ παράλληλα ωφέλησε την κοινότητα και την περιοχή 

προσελκύοντας περισσότερους επισκέπτες, βελτιώνοντας έτσι τον τοπικό τουρισμό. 

Παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 25x25. 

 

Το Open Space Foundation (Ίδρυμα Ανοικτού Χώρου) στη 

Βουλγαρία  

Πληροφορίες για το πλαίσιο   

Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη αντιπροσωπεύει το έργο και τις εμπειρίες του ‘Open Space 

Foundation’ στη Βουλγαρία, το οποίο από το 2008 αναπτύσσει ένα πρόγραμμα που προκαλεί 

τη δημιουργικότητα και ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη των συμμετεχόντων μέσω των 

τεχνών. Από το 2011 εργάζονται σε ένα 

πρόγραμμα για την υποστήριξη 

πρωτοβουλιών για τη νεολαία, όπου οι νέοι 

λαμβάνουν χρηματοδότηση και επίβλεψη 

για την υλοποίηση των σχεδίων τους μετά 

την κατάρτιση και τη συνεχή υποστήριξη 

από το Ίδρυμα.  
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Το ‘Open Space Foundation’ στη Βουλγαρία συνεργάζεται με νέους από μικρές και αγροτικές 

περιοχές, με περιορισμένη πρόσβαση σε πολιτιστικές και ενημερωτικές δραστηριότητες, νέους 

από εθνικές μειονότητες στην περιοχή της πόλης Βελίκι Πρέσλαβ (Veliki Preslav), νέους από 

τα προάστια της Σόφιας. Η πρακτική που παρουσιάζεται συνδέεται άμεσα με την απτή 

πρακτική και τη συμμετοχή σε πρακτικές, εκπαιδευτικές και εμπλουτιστικές δραστηριότητες 

μη προνομιούχων νέων. Μπορεί να αναπαραχθεί σε διάφορες τοποθεσίες με παρόμοια 

επιτυχία.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιπτωσιολογική μελέτη  

Το ‘Open Space Foundation’ αναπτύσσει ένα πρόγραμμα που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα 

και την ανάπτυξη των συμμετεχόντων μέσω των τεχνών. Το Ίδρυμα στηρίζει τα ταλέντα της 

Βουλγαρίας. Από το 2007 έως το 2012 διοργάνωσαν το Διεθνές Φεστιβάλ Ethno-jazz στην 

οροσειρά της Ροδόπης με περισσότερους από 380 καλλιτέχνες, από 23 χώρες, περισσότερα 

από 30 εργαστήρια και τουλάχιστον 400 άτομα ως κοινό.  

Από το 2013, το Ίδρυμα υλοποιεί δράσεις ώστε να βοηθήσει αρχαιολόγους και μουσειολόγους 

σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην παλιά πρωτεύουσα του Πρέσλαβ. Οι νέοι από πόλεις και 

αγροτικές περιοχές συμμετέχουν έτσι ώστε να προωθηθεί ο πολιτιστικός και ιστορικός 

τουρισμός και οι ντόπιοι να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες 

τους καθώς η πόλη του Βελίκι Πρέσλαβ ήταν η πρωτεύουσα του Πρώτου Βουλγαρικού 

Βασιλείου. Τα ερείπια της πόλης αποτελούν πλέον εθνικό αρχαιολογικό απόθεμα, το οποίο 

παρά την πολιτιστική και ιστορική αξία δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά.  

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι νέοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες 

πολιτιστικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη συμμετοχή τους, αυξάνουν τις γνώσεις τους 

και επεκτείνουν τις δεξιότητές τους. Οι νέοι μπορούν να συμμετέχουν σε τοπικά έργα όπως: 

αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή Βελίκι Πρέσλαβ όπου μπορούν να ενώσουν άμεσα 

δραστηριότητες με μεγάλη πολιτιστική σημασία και να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους 

για το θέμα. Έτσι, μπορούν να λάβουν μέρος στην καλοκαιρινή ακαδημία (δωρεάν) για μη 

προνομιούχα παιδιά και νέους, που οργανώνονται από εθελοντές που συμμετέχουν στις 

αρχαιολογικές ανασκαφές και μαθαίνουν από αυτά και από τους επαγγελματίες του χώρου. 

Επιπλέον, οι νέοι μπορούν να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικά έργα σε ανοιχτούς χώρους και να 

ζωγραφίζουν δημόσιους χώρους όπως παγκάκια, κάδους ή υποσταθμούς. Επιπλέον, οι νέοι 

συμμετέχοντες συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές κατοικίες στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες 
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εταίρους, προκειμένου να μοιραστούν πολιτιστικές εμπειρίες και να αλληλεπιδράσουν με 

άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα. Η συνεργασία των νέων με τους επαγγελματίες 

(αρχαιολόγους ή καλλιτέχνες) και τους ντόπιους τους δίνει μια πολυδιάστατη προοπτική του 

πολιτισμού και ταυτόχρονα μαθαίνουν να σέβονται τις αξίες της τοπικής κοινωνίας με τη 

δυναμική των τοπικών κοινωνιών.  

Γιατί αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη είναι μια καλή πρακτική  

Το έργο αυτό θεωρείται καλή πρακτική, καθώς έχει ισχυρό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, 

ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει τη συμμετοχή των νέων και την ενσωμάτωση τους στην 

πολιτιστική κληρονομιά. Το ‘Open Space Foundation’ προτείνει ότι η επιτυχία του έργου είναι 

αποτέλεσμα κυρίως των ακόλουθων πτυχών: τα κίνητρα της ομάδας, το άμεσο έργο των νέων 

με επαγγελματίες καλλιτέχνες, η συνεχής παρακολούθηση και ανατροφοδότηση από τους 

συμμετέχοντες και η προσαρμογή στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εμπλεκομένων. Στην 

περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι οι νέοι συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες και 

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στα αποτελέσματά τους. Οι νέοι μαθαίνουν για την πολιτιστική 

κληρονομιά με την παρουσία τους σε τέτοιες δραστηριότητες και είναι σε άμεση σχέση με τους 

επαγγελματίες του χώρου. Οι πρωτοβουλίες των νέων είναι ιδιαίτερα ενδυναμωμένες και το 

έργο έχει σχεδιαστεί ανάλογα με τις ανάγκες τους.  

 

Το Πρόγραμμα Ηθοποιίας: θέατρο και ένταξη προσφύγων στην 
Ελλάδα.  

 

Πληροφορίες για το πλαίσιο   

Το "Acting project", αποτελεί μέρος του προγράμματος ένταξης "Metavasis" που περιλαμβάνει 

μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης και 

νομικές συμβουλές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, μαθήματα επαγγελματικής 

κατάρτισης, συμβουλευτικής εργασίας και υποστήριξη σε οικονομικά και φορολογικά θέματα.  

Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους πρόσφυγες, ηλικίας 17-25 ετών, να ενσωματωθούν 

στην ελληνική κοινωνία, να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να ξεπεράσουν 

τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το έργο υλοποιήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Μαρτίου 2019 
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και πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, διάρκειας 10 μηνών η καθεμία. Το έργο χρησιμοποιεί 

το θέατρο ως κύριο εργαλείο δράσης για τη 

δημιουργία καλύτερων διαύλων επικοινωνίας 

μεταξύ της ομάδας.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

περιπτωσιολογική μελέτη  

Το έργο χωρίστηκε σε δύο βασικές φάσεις 

δράσης. Στην πρώτη φάση επικεντρώθηκε στην 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών 

της ομάδας ηθοποιίας. Στη δεύτερη φάση 

επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη μιας καλύτερης εκτέλεσης του τοπικού πλαισίου, καθώς και 

στη δημιουργία δεσμών με τον τοπικό πολιτισμό.  

Στην αρχή, πραγματοποιήθηκαν εβδομαδιαίες συναντήσεις και συμπεριλήφθηκαν παιχνίδια 

ρόλων, αυτοσχεδιασμός και ασκήσεις σώματος, έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας άρχισαν να 

γνωρίζονται μεταξύ τους και να εκφράζονται. Το θέατρο σώματος ήταν η βάση της 

προσέγγισης, ενώ συμπεριλήφθηκαν περιορισμένοι διάλογοι, στη μητρική γλώσσα των 

συμμετεχόντων. Σταδιακά, η ελληνική μυθολογία εισήχθη και στους συμμετέχοντες για να 

έχουν μια άποψη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μερικοί από αυτούς τους 

αυτοσχεδιασμούς χρησίμευσαν ως βάση μιας παράστασης, που αναπτύχθηκε στο τρίτο 

τρίμηνο, η οποία χτίστηκε γύρω από το θέατρο του σώματος και περιλάμβανε περιορισμένους 

διαλόγους που διεξήχθησαν στη μητρική γλώσσα των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες 

μυήθηκαν στην ελληνική μυθολογία με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο, μέσα από παιχνίδια, 

βίντεο και άλλες ομαδικές δραστηριότητες. Στη δεύτερη φάση η απόφαση για την εκτέλεση 

της Οδύσσειας ελήφθη μετά από ομαδική συζήτηση. Ήταν ένα συμβολικό μοίρασμα των δικών 

τους ταξιδιών από τις πατρίδες τους στην Ελλάδα. Το έργο πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά, 

με απλοποιημένους και προσαρμοσμένους διαλόγους ώστε να είναι κατανοητοί από ποικίλα 

ακροατήρια οποιουδήποτε υποβάθρου. Η παράσταση οργανώθηκε και παρουσιάστηκε από τα 

μέλη της ομάδας με την υποστήριξη μιας ομάδας συντονιστών, κατευθύνθηκε από τον 

διαμεσολαβητή της ομάδας και πραγματοποιήθηκε στο τοπικό θέατρο ''PK''.  
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Γιατί αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη είναι μια καλή πρακτική  

Το έργο επικεντρώθηκε στη βιωματική μάθηση και την άμεση συμμετοχή των συμμετεχόντων. 

Ο πολιτισμός χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ενσωμάτωσης, επικοινωνίας και έκφρασης. Οι 

συμμετέχοντες, παρά τις γλωσσικές δεξιότητές τους συμμετείχαν σε όλα τα στάδια του έργου, 

κατάλαβαν τη σημασία των δικών τους εκφράσεων και εμπνεύστηκαν από τον τοπικό 

πολιτισμό για να μοιραστούν με άλλους το δικό τους ταξίδι και την ιστορία τους. Έτσι, κατά 

τη διάρκεια αυτών των εργαστηρίων η αίσθηση του ‘ανήκειν’ των συμμετεχόντων 

αναδημιουργήθηκε. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέα κοινωνικά 

δίκτυα, σχέσεις και φιλίες. Οι εβδομαδιαίες συνεδριάσεις συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 

συνοχής των ομάδων. Η απόδοση στο τέλος κάθε κύκλου έργου ενίσχυσε την αίσθηση της 

ομαδικής συμμετοχής και την αίσθηση της κοινής δέσμευσης για έναν κοινό στόχο. 

Παράλληλα, εμπλούτισαν τις δεξιότητές τους, όπως η ενεργός μάθηση, η επικοινωνία, η 

εμπιστοσύνη και ο διαπολιτισμικός διάλογος. Το έργο αυτό προτείνει τον διαπολιτισμικό 

διάλογο μεταξύ προσφύγων και τοπικών μελών της ελληνικής κοινωνίας. Προσπαθεί να 

συσχετίσει τις ήπιες δεξιότητες, όπως η επικοινωνία και οι ηγετικές δεξιότητες, με τα 

αποτελέσματα της προσπάθειάς τους όπως κάνει και το 25x25. Το πιο σημαντικό είναι πως το 

έργο παρουσιάζει μια νέα πτυχή για το πώς η χρήση του αρχαίου ελληνικού θεάτρου αποτελεί 

εργαλείο τόσο για την ένταξη των μη Ελλήνων πολιτών στην ελληνική κοινωνία, όσο και για 

τον τρόπο με τον οποίο η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για 

την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στις πολιτιστικές δραστηριότητες σε ένα σύγχρονο 

πλαίσιο.  

 

Το εργαστήριο που υλοποιήθηκε στο Hodász, στο πλαίσιο της 
δράσης "Κοινωνική Καινοτομία - Νέες Μέθοδοι"  

 

Πληροφορίες για το πλαίσιο   

Η περιπτωσιολογική μελέτη επικεντρώνεται στην υλοποίηση πολλών εργαστηρίων στο 

Hodasz της Ουγγαρίας κατά τη διάρκεια του έργου «Κοινωνική καινοτομία- Νέες μέθοδοι». 

Η κύρια ομάδα-στόχος αυτών των εργαστηρίων είναι οι κοινότητες Ρομά της περιοχής. Οι 

Ρομά είναι η μεγαλύτερη μειονοτική ομάδα στην Ουγγαρία και στην Ευρώπη. Παρά την κοινή 
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κληρονομιά αιώνων, οι διακρίσεις, το ότι γίνονται αποδιοπομπαίος τράγος και η μισαλλοδοξία 

εξακολουθούν να επηρεάζουν σοβαρά τις ζωές των Ρομά. Στην Ουγγαρία, όπως και σε άλλες 

χώρες που κατοικούνται από Ρομά στην Ευρώπη, η έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ των Ρομά 

και η γνώση της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ρομά είναι η κύρια αιτία 

μισαλλοδοξίας. Για την αντιμετώπιση αυτού του ευρέως διαδεδομένου ζητήματος, ορισμένες 

πρωτοβουλίες ανάπτυξης της κοινότητας βάσης αναλήφθηκαν σε ένα μη προνομιούχο χωριό 

της Βόρειας Ουγγαρίας.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιπτωσιολογική μελέτη  

Στις 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εργαστήριο στο Hodász της Ουγγαρίας, κατά τη 

διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη γνωριμία με την 

πολιτιστική κληρονομιά των Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό, ανθεκτικότητα σημαίνει ευέλικτη 

προσαρμογή στις αλλαγές εντός της κοινότητας και παρέχει μια μοναδική προσέγγιση για την 

εξέταση της μειονοτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο πολιτισμός αυτών των κοινοτήτων 

Ρομά, που ζουν ως κοινωνικά μειονεκτούντες, συχνά ακόμη και γεωγραφικά διαχωρισμένοι, 

είναι ελάχιστα γνωστοί και η ποικιλομορφία της κληρονομιάς διατηρείται μόνο σε 

απομονωμένες, περιθωριοποιημένες κοινότητες. Ως εκ τούτου, η παρουσίαση επιτυχημένων 

προγραμμάτων είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια της παράδοσης των Ρομά.  

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου που διοργανώθηκε οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

μάθουν περισσότερα για την πολιτιστική κληρονομιά του πολιτισμού των Ρομά και να 

ανταλλάξουν γνώσεις για την τοπική πραγματικότητα. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, 

οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να μπουν σε διαφορετικά μέρη του ρωμαϊκού πολιτισμού και 

στο τέλος να δημιουργήσουν μια γενική εικόνα του. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν 7 

διαφορετικές ιδέες. Πρώτον, η «Συλλογή Τοπικής Ιστορίας Τσιγγάνων του Újpest» ήταν μια 

έκθεση υψηλής ποιότητας για τον πολιτισμό των Ρομά στη Βουδαπέστη από την ίδρυση της 

πρωτεύουσας. Το Παραδοσιακό Αγρόκτημα και Παιδική Χαρά Fahídi, παρουσίασε το 

παραδοσιακό περιβάλλον και τα χειροτεχνήματα στο Csongrád της Ουγγαρίας. Ο «Θησαυρός 

του παππού μου» που ήταν ένα πρόγραμμα διατήρησης αξίας στα χωριά, με τη συμμετοχή 

Ρομά και μη Ρομά νέων. Επιπλέον, παρουσίασαν το έργο τους στην "Κοιλάδα των Τεχνών" 

ένα διάσημο φεστιβάλ τέχνης στην Ουγγαρία με πολλά παραδοσιακά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ρομά. Συνεργάζονται με την "Pro 

Progressione" έναν ανεξάρτητο οργανισμό που χτίζει γέφυρες μεταξύ διαφορετικών τομέων 
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τέχνης, καλλιτεχνών και ηθοποιών στην πολιτιστική ζωή, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο, φέρνοντας επιπλέον αντίκτυπο στο έργο τους.  

Στο τέλος του εργαστηρίου, μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία οι συμμετέχοντες 

συζήτησαν τη σημασία της υποστελέχωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε εθνοτικής 

ομάδας και της προώθησής της με διαφορετικούς τρόπους. Οι νέοι συμφώνησαν επίσης ότι 

υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για τη στήριξη του «τουρισμού των Ρομά στην Ουγγαρία» ως 

φυσικού μέρους της αγροτικής πραγματικότητας, της φιλοξενίας και της κληρονομιάς.  

Γιατί αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη είναι μια καλή πρακτική  

Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη επικεντρώνεται στην κουλτούρα των μειονοτήτων και στη 

σημασία της υποστήριξής της στην έκφρασή της. Αυτό είναι ένα παράδειγμα εργασίας για την 

επίτευξη διαλόγου μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών που ζουν στις ίδιες κοινότητες. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του έργου οι νέοι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, 

να διευρύνουν τους μαθησιακούς τους ορίζοντες, να κατανοήσουν τη σημασία της 

πολιτιστικής έκφρασης και έγιναν παράγοντες της δικής τους διαδικασίας πολιτιστικής 

μάθησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι μετά την αξιολόγηση της συμμετοχής των νέων που δεν 

είναι μειονότητες/ μη μετανάστες σε αυτή τη δραστηριότητα, ο αντίκτυπος ήταν μάλλον 

θετικός. Οι συμμετέχοντες φαίνεται να έχουν μια πιο περιεκτική προοπτική και λιγότερες 

προκαταλήψεις.  

Εθελοντική εργασία στον τομέα της νεολαίας και συμμετοχή στην 
πολιτιστική κληρονομιά  

 

Πληροφορίες για το πλαίσιο   

Πρόκειται για περιπτωσιολογική μελέτη έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001, του Εθνικού Προγράμματος Αριστείας–Εκπόνηση και 

λειτουργία βασικού προγράμματος σύγκλισης του συστήματος προσωπικής υποστήριξης των 

φοιτητών και ερευνητών , το οποίο επιδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουγγαρία 

και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το 2012, διάφοροι οργανισμοί 

που εργάζονται στον εθελοντικό τομέα στην Ιταλία, δημιούργησαν πρίσματα οδηγούς και 

πλαίσιο για την αναγνώριση, τον προγραμματισμό και την οργάνωση της εθελοντικής εργασίας 
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στην πολιτιστική κληρονομιά.  

Η δυνατότητα της νεολαίας να συμβάλει ενεργά στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

με δημιουργικούς και καινοτόμους τρόπους έχει πολλά οφέλη σύμφωνα με τη μελέτη: ενισχύει 

την αίσθηση της ταυτότητας και του ανήκειν, υποστηρίζει την προσωπική ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων, των πόρων και των ικανοτήτων, καθώς και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη 

και την ένταξη στις πολυπολιτισμικές κοινότητες και την κοινωνία.  

Η συμμετοχή της νεολαίας μέσω της εθελοντικής εργασίας, της απασχόλησης και της τοπικής 

επιχειρηματικότητας, των πρωτοβουλιών αναψυχής, εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι 

ζωτικής σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης, κοινοτικής και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης με 

συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών και οργανισμών.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιπτωσιολογική μελέτη  

Η Πρωτοβουλία Εθελοντών Παγκόσμιας Κληρονομιάς ξεκίνησε το 2008 σε παγκόσμιο επίπεδο 

για να κινητοποιήσει τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας στη διατήρηση και προώθηση 

της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Διοργανώνονται στρατόπεδα δράσης για νέους και μέχρι 

στιγμής συμμετέχουν πάνω από 2000 εθνικοί και διεθνείς εθελοντές . 

Το έργο Ζωντανές Βρύσες - Αναβίωση Φρεατών και Λιμνών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Σλοβενίας-Ιταλίας 2007-2013. Το έργο 

προέβλεπε την αποκατάσταση και τοποθέτηση 32 φρεατίων και λιμνών ως μνημείων 

https://whc.unesco.org/en/whvolunteers/
https://www.novagorica-turizem.com/eng/destinations-and-events/culture-and-nature/201410%20%202211261495/Wells-and-Ponds/
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πολιτιστικής κληρονομιάς που μοιράζονται στη διασυνοριακή περιοχή Karst στην περιοχή 

Nova Gorica, στο Δήμο Miren-Kostanjevica (επικεφαλής εταίρος του έργου) και στους Δήμους 

Šempeter, καθώς και στο Sovodnje ob Soči/Savogna d'Isonzo και Ντομπερντόμπ/Ντομπέρντο 

ντελ Λάγκο από την ιταλική πλευρά. Η πρωτοβουλία περιελάμβανε την ενεργό συμμετοχή 

μαθητών από σχολεία πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη 

δημιουργία υλικού σχετικά με την πολιτιστική και ιστορική αξία των φρεγαίων νερού. 

Επιπλέον, διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά ταξίδια και εκδηλώσεις (ποίηση, τέχνη, συναυλίες) 

έτσι ώστε να εισαχθεί η ιστορική πτυχή της πολιτιστικής κληρονομιάς που αντιπροσωπεύεται 

από τα πηγάδια νερού.  

Τα περιφερειακά στρατόπεδα αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς χωρίς σύνορα, που 

κέρδισε το Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΕΕ το 2014 / Βραβείο Europa Nostra στην 

κατηγορία της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Ευαισθητοποίησης, αντιπροσωπεύουν ένα 

άλλο απλό επιτυχημένο μοντέλο κατάρτισης, το οποίο δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από 

λίγους μαθητές το 2007 σε εθνικό επίπεδο σε πολλαπλές συνεδρίες σε τέσσερις χώρες το 2013, 

με μια ποικιλία συμμετεχόντων στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας 

ήταν η χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς για την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ των νέων 

επαγγελματιών, η δημιουργία συνθηκών συμφιλίωσης ως προϋπόθεση για την ειρήνη και τη 

δημοκρατία και η διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών και τεχνικών. Το τελευταίο 

παράδειγμα του καταλόγου, με στόχο την πρόταση και την προώθηση δράσεων ή έργων 

αποκατάστασης και ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της τοπικής 

κοινότητας, μπορεί να βρεθεί στη δραστηριότητα του REMPART της Ένωσης. Η Ένωση είναι 

μέλος της Ένωσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ευρωπαϊκού Φόρουμ και της CCSVI 

(διατομεακή επιτροπή συντονισμού εθελοντικής εργασίας), αναγνωρισμένη ως οργανισμός 

κοινής ωφέλειας από τα γαλλικά υπουργεία Πολιτισμού, Νεολαίας, Παιδείας, Περιβάλλοντος, 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι συγκεκριμένες δράσεις τους για τα 

περιουσιακά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την τοπική 

ανάπτυξη. Αυξάνουν την ευαισθητοποίηση και παρέχουν κατάρτιση και εκπαίδευση σχετικά 

με την πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της συμμετοχής των νέων σε συλλογικές δράσεις.  

Η συμμετοχή της νεολαίας σε δραστηριότητες που προάγουν την πολιτιστική κληρονομιά είναι 

ζωτικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Στην Αλβανία, για παράδειγμα, 

οι νέοι, παρά το γεγονός ότι αποτελούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, συχνά αισθάνονται 

http://chwb.org/albania/activities/rrc/


 

 

 

35  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 

συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές. 
Αριθμός έργου Erasmus+: 2020-1-UK01-KA205-078737. 

αποκλεισμένοι από τις περισσότερες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις και αντιμετωπίζουν 

διάφορες προκλήσεις, όπως η ανεργία, τα ζητήματα κινητικότητας, η έλλειψη ενημερωμένων 

εκπαιδευτικών πόρων, η έλλειψη συνεκτικών συμμετοχικών πολιτικών ή προγραμμάτων για 

τη νεολαία. Σε κοινή προσπάθεια τοπικού και εθνικού χαρακτήρα, το Υπουργείο Πολιτισμού 

στην Αλβανία, αποσκοπεί πρόσφατα στην κατασκευή δικτύου το οποίο ονομάζεται Φίλοι 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο οποίο συμμετέχουν 166 εθνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για εθελοντική συμμετοχή στη διατήρηση αντικειμένων 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενισχύοντας έτσι τη λογοδοσία και τη συμβολή των νέων στην 

πολιτιστική κληρονομιά, καθώς ασχολούνται με τον εντοπισμό, την προστασία, τη διατήρηση 

και την προώθηση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικών μνημείων στους 

σχολικούς τους χώρους.  

 

Γιατί αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη είναι μια καλή πρακτική  

Το έργο αυτό προσπαθεί να συνδέσει την εθελοντική εργασία των νέων με τη συζήτηση για 

την πολιτιστική κληρονομιά. Σχετικά με τον στόχο μας στο έργο 25x25, ανέπτυξαν ιδέες που 

βελτίωσαν τη διαπολιτισμική κατανόηση, προώθησαν τις πολιτικές, πολιτιστικές και 

συμμετοχικές αξίες και δημιούργησαν ένα μαθησιακό περιβάλλον με σεβασμό στην 

πολιτιστική πολυμορφία.  

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που βασίζονται στην άμεση συμμετοχή των 

νέων, προωθούν τα βασικά δικαιώματα πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή μιας 

κοινωνίας. Η συμμετοχή της νεολαίας σε διάφορα πολιτιστικά προγράμματα και 

δραστηριότητες έχει ένα αμείωτο μετασχηματιστικό αποτέλεσμα, μετατρέποντάς τους από 

απλούς χρήστες της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού χώρου σε εθελοντές, 

αυθόρμητους, αυτοκινούμενους, αυτοπροσδιοριζόμενους υποστηρικτές, που γίνονται μέρος 

μιας κοινής κουλτούρας που σέβεται και εκτιμά τη μετάνοιά τους.  
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Πολιτιστικό Πάρκο Αγρόκτημα, Σέτε Κορτίλι  

 

Πληροφορίες για το πλαίσιο   

Το Αγροτικό Πολιτιστικό Πάρκο είναι μια ιδέα που ξεκίνησε στο ιστορικό κέντρο της 

Φαβάρας 6 χιλιόμετρα μακριά από το Valle dei Templi στο Agrigento, σε ένα μέρος όπου η 

αστική δομή συνδέεται με την αρχαία ιστορία. Η περιοχή υπήρξε πατρίδα διαφόρων εθνοτικών 

ομάδων κατά τη διάρκεια των ετών, όπως Έλληνες, Άραβες, Σουάμπ, Κιαράμοντ, Γαλλικά και 

Ισπανικά. Από τη δεκαετία του 1960, ωστόσο, η παλιά πόλη έχει σταδιακά εγκαταλειφθεί. 

Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν τη Sette Cortili, μικρές συνδεδεμένες αυλές, μερικά 

αρχοντικά σπίτια με κήπους αραβικής προέλευσης, τα οποία παραμελήθηκαν και άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται για παράνομες διακινήσεις.  

Τον Μάρτιο του 2010, μετά από ένα τραγικό περιστατικό, πραγματοποιείται η αποκατάσταση 

ορισμένων κτιρίων στη Σέτε Κορτίλη , η οποία σηματοδότησε την έναρξη του αγροκτήματος, 

το οποίο με την πάροδο των χρόνων έγινε ένας από τους πιο επισκέψιμους χώρους σύγχρονης 

τέχνης στην Ευρώπη.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιπτωσιολογική μελέτη 

Το Αγροτικό Πολιτιστικό Πάρκο δεν είναι ούτε μουσείο ούτε γκαλερί τέχνης, είναι ένα 

πολιτιστικό κέντρο, όπου δίνεται σημασία στη διαδικασία και στην αξία των ανθρώπων. Είναι 
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ένα εργαστήριο ιδεών και δράσεων, με άλλα λόγια: μια κοινότητα. Η ιδέα του Farm Cultural 

Park βασίζεται στην ένωση της τέχνης και της αστικής ανάπλασης, καθώς και στη συμμετοχή 

νέων, επισκεπτών, πολιτών, καλλιτεχνών, διανοούμενων, επιχειρηματιών. Νέες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, εγκαινίαση καλλιτεχνικών έργων και ανάπλαση χώρων πραγματοποιούνται 

συνεχώς. Τα διάφορα μέρη του πάρκου έχουν διαφορετικό όνομα και μια νέα έννοια, ενώ η 

ποπ τέχνη και η πρακτική επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποιούνται βασικά. Ο κύριος σκοπός 

είναι να εκπαιδεύσουμε τους νέους εμπνέοντάς τους και αναπτύσσοντας μια κριτική αίσθηση 

που θα τους κάνει καλύτερους πολίτες. Οι πολιτιστικές και αυθεντικές αξίες, η ελευθερία της 

σκέψης, η προθυμία να καταστούν δυνατές οι αδύνατες προκλήσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο 

του έργου. 

Γιατί αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη είναι μια καλή πρακτική 

Το αγροτικό πολιτιστικό πάρκο είναι ένα παράδειγμα για το πώς οι νέοι από μειονεκτούντα 

και περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα μπορούν να εμπλακούν στην πολιτιστική κληρονομιά 

του τόπου όπου ζουν. Ξεκινώντας μια διαδικασία αστικής ανάπλασης του τόπου και 

επιτρέποντας στους κατοίκους του να αποτελέσουν ενεργό μέρος αυτής της διαδικασίας, το 

Αγροτικό Πολιτιστικό Πάρκο διδάσκει στους νέους ότι είναι δυνατές εναλλακτικές προοπτικές 

ζωής, ότι μπορούν να αξιοποιήσουν πολιτιστικές ευκαιρίες και ότι έχουν σημαντικό και 

ενεργητικό ρόλο στο σεβασμό, την εκτίμηση και την προώθηση της πολιτιστικής τους 

κληρονομιάς.  
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Συμπεράσματα  

Αυτό το εγχειρίδιο είναι μια πρόταση για οργανισμούς και εργαζόμενους στον τομέα της 

νεολαίας που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πολιτιστικές δραστηριότητες ως εργαλείο για τη 

συμμετοχή των νέων και την κοινωνική συμπερίληψη. Ο κύριος στόχος μας ήταν να τονίσουμε 

τις τεχνικές και τις βέλτιστες πρακτικές συμμετοχής των νέων, προκειμένου να 

δημιουργήσουμε έναν οδηγό για τους οργανισμούς που εργάζονται στο πεδίο και να τους 

υποστηρίξουμε για να αυξήσουν τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές τους. Σκοπεύουμε να 

έχουμε παράλληλο έμμεσο θετικό αντίκτυπο στις ομάδες-στόχους, οι οποίες θα είναι σε θέση 

να βιώσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, μεθοδολογίες και τεχνικές που επισημαίνονται στον 

οδηγό. Οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να έχουν μια ολιστική κατανόηση των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία όπως έργα τέχνης, μη τυπικές 

δραστηριότητες, περιβαλλοντικές δραστηριότητες και άλλα, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

στόχος της συμμετοχής των νέων. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 

συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές. 
Αριθμός έργου Erasmus+: 2020-1-UK01-KA205-078737. 
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