
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΕΝτόπων

Ένα ταξίδι στους διαδικτυακούς ΔΕΝτόπους δεν είναι γραμμικό!

Διαμορφώνεται καθώς ο επισκέπτης ακολουθεί ένα μονοπάτι που εξαρτάται από την εκάστοτε
αναζήτηση πληροφοριών.

Έτσι, ένα απλό 'κλικ' (επιλογή) μπορεί να τον ταξιδέψει από σημείο σε σημείο, από χρονική στιγμή
σε χρονική στιγμή της δράσης, από ηλικιακή ομάδα σε ηλικιακή ομάδα, από τους εμψυχωτές της
δράσης και τις πολλαπλές αφηγήσεις που πλέκουν για τη δράση σε δημιουργική έκφραση των
νέων που κατοικούν τα ΔΕΝ.

Κάθε επίσκεψη μπορεί να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία.

Απαιτητικό  για  την  αντίληψη ταξίδι,  που μοιάζει  περισσότερο με  το  πέταγμα  ενός
πουλιού παρά ενός επιβάτη τρένου.

Ωστόσο και ζωντανό ταξίδι, που σκοπεύει τη συνδιαμόρφωση της πορείας, τον
διάλογο με τον επισκέπτη και την εκάστοτε αναζήτησή του στον κόσμο των ΔΕΝ.

Αυτός  ο  ταξιδιωτικός  οδηγός  δημιουργήθηκε  για  να  προσφέρει  μια  χαρτογράφηση  των
διαδικτυακών ΔΕΝτόπων.

Καλά  ταξίδια  και  καλώς  να  ανταμώσουμε  σ'  έναν  κόσμο  που  συνδιαμορφώνουμε  καθώς
ανοίγουμε μονοπάτια αναζήτησης ενός κόσμου όπου η δημιουργική συνύπαρξη δεν είναι όνειρο,
αλλά πράξη καθημερινής συμβίωσης.

http://museduc-mm.gr/


> γεύσεις ΔΕΝ
Ελάτε να  γνωρίσετε  τα  Δημιουργικά Εργαστήρι  Νέων -  τα  ΔΕΝ!  Κάθε γεύση μοναδική,  κι  αυτό επειδή τα
συστατικά που μπαίνουν στο καζάνι είναι κάθε φορά μοναδικά – ανάλογα με το ποιος μαγειρεύει, με ποιον
μαγειρεύει, τι μαγειρεύει και γιατί!

Και,  μιλώντας για γεύσεις:  απ'  τις πρώτες γεύσεις  που ανακάλυψε το  ΔΕΝ ήταν η γεύση του “Δ” του – το
Δημιουργικό του χαρακτήρα. Με το χρόνο, ανακάλυψε κι άλλο ένα “Δ”, κι έγινε Δ2ΕΝ... δηλαδή “Δημιουργικό,
Διαπολιτισμικό Εργαστήρι Νέων”. Αξιοποιώντας την ευκαιρία αυτού του διαδικτυακού τόπο, έχει βάλει πλώρη
για σύνθετα μαθηματικά, μιας και του δίνεται η δυνατότητα να προσθέσει άλλο ένα “Δ” και να μεταμορφωθεί
σε “Δημιουργικό, Διαπολιτισμικό, Διαδραστικό Εργαστήρι Νέων”! Επειδή όμως ό, τι είναι ζωντανό εξελίσσεται,
δεν αργήσαμε να ανακαλύψουμε και μια τέταρτη διάστασή μας. Το φθινόπωρο του 2013 καλωσορίσαμε ένα
"Δ" που μας επιτρέπει να φέρουμε την αποδοχή του διαφορετικού μέσα στην ίδια τη δομή των ΔΕΝ. Το Δ3ΕΝ
πολλαπλασίασε ξανά τη δύναμή του κι έγινε “Δημιουργικό, Διαπολιτισμικό, Διαδραστικό,  Διαφοροποιημένο
Εργαστήρι Νέων". Σε περιμένουμε λοιπόν, εδώ στο Δ4ΕΝ.

Εδώ ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στις ενότητες:

• Πολλαπλές αφηγήσεις (η δράση των ΔΕΝ όπως την αφηγούνται οι εμψυχωτές της)

Παραμύθια

Το σεντούκι του ΔΕΝ είναι γεμάτο παραμύθια! Μικροί και μεγάλοι, όλοι δημιουργούμε ιστορίες πολύχρωμες
στο εργαστήρι.  Φιγούρες  και  χαρακτήρες  πλάθονται  και  μας  πλάθουν.  Βρίσκουν  φωνή οι  σκέψεις  μας,  τα
συναισθήματα και τα όνειρά μας. Καθώς στήνουμε ένα σκηνικό – ένα δάσος, ένα σπιτικό, μια γειτονιά ή μια
πλατεία, μια φάρμα ή έναν κήπο – εξερευνούμε πλάσματα, φανταστικά και πραγματικά, που κατοικούν στον
τόπο  εκείνο  και  μπαίνουμε  στη  ζωή  τους.  Εμπλεκόμαστε,  δομούμε  κι  αναδομούμε  την  πλοκή  καθώς
σχετιζόμαστε μεταξύ μας και διαπραγματευόμαστε την εξέλιξη μιας ιστορίας. Απ' τα παραμύθια μας συχνά
πηγάζουν κι άλλες δημιουργίες – τραγούδια, ζωγραφιές, χορός, θεατρικά παιχνίδια και μικρές παραστάσεις.

• Νεστο-ιστορίες (παραμύθια που έχουν δημιουργηθεί δίπλα στο Νέστο)

• Παραμύθια της παρέας (παραμύθια διαφόρων ομάδων νέων)

• Βιβλιοθήκη ΔΕΝ (βιβλία των ΔΕΝ σε ψηφιακή μορφή)

Δράσεις

Στα ΔΕΝ, εμψυχωτές και νέοι βρίσκονται πάντα σε δράση! Άλλωστε, αν κοιταχτούμε στον καθρέφτη, το λέει και
το όνομά μας - Νέοι Εν Δράσει!

Τα καλοκαίρια, όταν δεν μας χωράει πια ο εσωτερικός χώρος, εξορμούμε στη φύση. ΑΚΟΛΟΘΥΟΥΜΕ ΤΗ ΡΟΗ
πάνω στην άμμο και δίπλα στο κύμα στην παραλία της Μέσης, (Ν.Ροδόπης) αλλά και πάνω στην άμμο και δίπλα
στο  ποτάμι  του  Νέστου  στη  Γαλάνη  (Ν.Ξάνθης).  Δημιουργούμε  σχέσεις  με  τις  τοπικές  κοινότητες,  αλλά
διευρύνουμε και  την δική μας  ΔΕΝ-ο-κοινότητα καθώς ανοίγουμε να  δεχτούμε νέες  συμμετοχές  νέων στις
ημερήσιες κατασκηνώσεις μας. Μικροί και μεγάλοι δοκιμάζουμε και δοκιμαζόμαστε σε δεξιότητες συνύπαρξης
και  συν-δημιουργίας  που  έχουμε  εξερευνήσει  σε  προηγούμενους  κύκλους,  αλλά  προετοιμάζουμε  κι
οραματιζόμαστε και τους νέους κύκλους που ανοίγονται μπροστά μας.

Το φθινόπωρο και την άνοιξη ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ τις μεταβατικές εποχές. Ανοίγουμε και κλείνουμε κύκλους με
μικρές δράσεις, η καθεμία με το δικό της ξεχωριστό οραματισμό, σχεδιασμό, υλοποίηση και αποτίμηση για να
προσεγγίσουμε κάποιον στόχο που έχει αναδυθεί στην πορεία μας. Ένας νέος χώρος προς αξιοποίηση βρίσκεται
στην Κομοτηνή -  μια ΑΥΛΑΙΑ μας  καλεί  να  την ανοίξουμε να δεχθεί  την  κοινότητα γύρω μας,  αλλά και  να
δημιουργήσουμε κοινότητα μεταξύ μας. 

Κι όποτε - μέσα στο χρόνο - χρειαστούμε ένα ιδιαίτερο εργαλείο για να διευρύνουμε τα ΔΕΝ σε κάποιον τομέα
δράσης  του,  το  ΑΝΟΙΧΤΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  είναι  πάντα  πρόθυμο  να  μας  βοηθήσει!  Μιλώντας  για  βοηθούς,  στο
εργαστήρι έχουμε κι έναν βοηθό που μας άνοιξε τους ορίζοντες φαρδιά πλατιά!

Στις αρχές του 2013, ήρθε σαν δώρο στα ΔΕΝ ένα μεγάλο λευκό ΒΑΝ. Δεν άργησε να αποκτήσει τα δικά του
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χρώματα και τους  δικούς του φίλους -νέους και μεγάλους. Μαζί του, Δ.Ε.Ν. ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ! Δρόμο παίρνει,
δρόμο αφήνει, και στα ΔΕΝ ήρθε να μείνει!

Στα  ΔΕΝ λοιπόν,  διευρύνουμε κάθε λογής  όρια,  τόσο του χώρου όσο και  του νου.  Χτίζουμε ΓΕΦΥΡΕΣ που
διευρύνουν  την  έννοια  της  διαπολιτισμικής  συνύπαρξης.  Συνδιαμορφώνουμε  κοινές  δράσεις  με  νέους
συνεργάτες διαφορετικών κοινωνικό-πολιτισμικών πλαισίων και τις περπατάμε όλοι μαζί  - εμψυχωτές, νέοι και
γονείς.

• Ακολουθώντας τη ροή (η θερινή δράση των ΔΕΝ)

• Καλωσορίζοντας... (δράσεις που σηματοδοτούν το γεφύρωμα διαφορετικών κύκλων δράσεων των ΔΕΝ)

• Αυλαία... (η δράση στον χώρο της “Αυλαίας” του ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής)

• Ανοιχτό Εργαστήρι (μικρές δράσεις εμψυχώσεις που ανοίγουν τα ΔΕΝ στην τοπική κοινωνία)

• ΔΕΝ ταξιδεύουμε! (δράση του βαν των ΔΕΝ)

• Γέφυρες (δράση ανταλλαγής νέων από τη Θράκη και την Αθήνα)

> δίκτυο νέων ΔΕΝ
Πόσοι νέοι χωράν στα ΔΕΝ άραγε; Από το φθινόπωρο του 2011, ομάδες νέων - παιδιών, προεφήβων, εφήβων
και  νέων ενηλίκων –  κατοικούν τους χώρους των ΔΕΝ στα ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης και  Κομοτηνής.  Η κάθε ομάδα
δημιουργεί τη δική της ιστορία, σχεδιάζει και υλοποιεί τα δικά της πρότζεκτ, ανακαλύπτει τον δικό της τρόπο να
περπατά μονοπάτια συνύπαρξης. Ο διαδικτυακός αυτός χώρος δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει την έκφραση
κάθε ομάδας αλλά και την μεταξύ τους επικοινωνία. Ποιος είναι ποιος, και ποιος κάνει τι; Το δίκτυο νέων των
ΔΕΝ σας καλεί να εξερευνήσετε την ιδιαίτερη γωνιά της κάθε ομάδας.
ΔΕΝτόποι & ΔΕΝτοπία: ΔΕΝτόποι είναι οι διαδικτυακοί ή/και γεωγραφικοί χώροι μέσα στους οποίους υπάρχουν
τα ΔΕΝτοπία, δηλαδή οι δράσεις & τα εργαστήρια εμψύχωσης νέων.
Εδώ ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στις ενότητες:

• Ομάδες παιδιών (ομάδες μαθητών προσχολικής ηλικίας & Α-Β-Γ δημοτικού)

• Ομάδες προεφήβων (ομάδες μαθητών της Δ-Ε-ΣΤ δημοτικού)

• Ομάδες εφήβων (ομάδες μαθητών γυμνασίου και λυκείου)

• Ομάδες νέων ενηλίκων (ομάδες φοιτητών & νέων ενηλίκων)

• Ομάδες γονέων-παιδιών (ομάδες γονέων-παιδιών & ομάδες γονέων)

> τα εργαλεία του κήπου
Τι ακριβώς είναι η κοινωνικο-πολιτισμική εμψύχωση; Ποιος είναι ο ρόλος ενός εμψυχωτή; Ποια εργαλεία έχει
στη  διάθεσή  του  για  να  εμψυχώσει  ομάδες  νέων;  Πώς  καλλιεργείται  η  διαπολιτισμική  συνύπαρξη  στα
Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων (Δ.Ε.Ν.);  Η καλλιέργεια ενός εργαστηριακού χώρου δημιουργικής έκφρασης,
όπου συναντάμε ο ένας τον άλλον και συνδιαμορφώνουμε κοινό έργο δεν είναι αυτονόητη υπόθεση. Είναι ένας
ολόκληρος  κόσμος  μάθησης!  Αυτός  ο  διαδικτυακός  τόπος  δημιουργήθηκε  για  να  ενθαρρύνει  την  κοινή
αναζήτηση των μελών του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ γύρω από έννοιες που συνδέονται με την κοινωνικο-
πολιτισμική  εμψύχωση  νέων,  αλλά  και  να  χρησιμεύσει  ως  πηγή  έμπνευσης  για  όσους  θελήσουν  να
συνταξιδεύσουν μαζί μας.

Εδώ ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στις ενότητες:

• Το ξεκίνημα των ΔΕΝ 2002-2005 (η πρώτη σπείρα δημιουργίας της δράσης)

• Η 2η φάση των ΔΕΝ 2006-2008 (η δεύτερη σπείρα εξέλιξης της δράσης)

• Η νέα φάση των ΔΕΝ 2010-2013 (η τρίτη σπείρα διεύρυνσης της δράσης)

• Κοινωνικο-πολιτισμική εμψύχωση (εμβάθυνση γύρω απ' τη μεθοδολογία της δράσης)

• Η τέχνη ως εργαλείο εμψύχωσης (πώς αξιοποιείται η τέχνη στη δράση)
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• Δημιουργικότητα (εμβάθυνση γύρω από μια απ' τις βασικές έννοιες των εργαστηρίων και της δράσης)

• Η διαπολιτισμική διάσταση (εμβάθυνση γύρω από έναν απ' τους βασικούς σκοπούς της δράσης)

• Συνεργασία: η ζωή της ομάδας (εμβάθυνση γύρω από ένα απ' τα βασικά εργαλεία της δράσης)

• Δίκτυο Συνεργατών ΔΕΝ (ο ιστός των ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει και εξελίξει τη δράση)

> ήχος και εικόνα ΔΕΝ
Ο  διαδικτυακός  αυτός  χώρος  δημιουργήθηκε  με  σκοπό  να  μας  ενθαρρύνει  ν'  ανακαλύψουμε  και  να
εκφράσουμε τη φωνή μας, να εξασκηθούμε στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, και να εξερευνήσουμε τον κόσμο
γύρω μας με δημιουργικό τρόπο. Εδώ μπορείτε να δείτε μικρά θεματικά βίντεο και να ακούσετε μικρές ηχητικές
συνθέσεις που έχουν δημιουργήσει οι νέοι και οι εμψυχωτές των ΔΕΝ. Όπως τα μέλη του ΔΕΝ έχουν πολλαπλές
ματιές κι αφηγήσεις, έτσι και τα εκφραστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι πολλά και διαφορετικά μεταξύ
τους. Η έκφραση μέσα απ' την εικόνα και τον ήχο ενδυναμώνει τη δυνατότητά μας για επικοινωνία. Συγχρόνως,
ανακαλύπτουμε πώς να “ακούμε” και να “βλέπουμε” μέσα από διαφορετικά μάτια και ματιές με τρόπο που
δημιουργεί κοινότητα. Ανακαλύπτουμε τις πολλαπλές αφηγήσεις στην πράξη.

Εδώ ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει τις διάφορες συλλογές βίντεο (playlists) από δράσεις των ΔΕΝ:

• Ταινιοθήκη των βίντεο των ΔΕΝ (όλα τα βίντεο των διαδικτυακών ΔΕΝτόπων...σε ένα μέρος!)

• Ομάδες παιδιών & προεφήβων (δημιουργικά έργα δράσεων ομάδων παιδιών και προεφήβων)

• Ομάδες εφήβων & νέων ενηλίκων (δημιουργικά έργα δράσεων ομάδων εφήβων και νέων ενηλίκων)

• Θερινά ΔΕΝ (η θερινή  δράση των ΔΕΝ:  εξασκώντας  τη διαπολιτισμική  συνύπαρξη  σε  ημερήσιες  &
πολυήμερες καλοκαιρινές κατασκηνώσεις)

• δράση ΔΕΝ: Χτίζοντας γέφυρες συνύπαρξης (δράση ανταλλαγής νέων ομάδων ΔΕΝ από τη Θράκη) &
ομάδας νέων της Σχολής ΧΙΛΛ στην Αθήνα)

• Πολλαπλές  αφηγήσεις  των  ΔΕΝ (δημιουργικά  έργα  της  δράσης  των  ΔΕΝ,  όπως  την  αφηγείται  η
διαπολιτισμική ομάδα συνεργατών των ΔΕΝ)
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