Αναλυτική παρουσίαση

Εισαγωγικό Φύλλο εργασίας 1
Αξιοποιούμε φωτογραφίες, μύθους, παραμύθια, ποιήματα ή βίντεο 1
Στην συνέχεια προσκαλούμε τα μέλη να συνομιλήσουν σε δυάδες ή μικρές ομάδες
αξιοποιώντας το υλικό και να αφηγηθούν ιστορίες (ή εμπειρίες ) που έχουν οι ίδιοι
σχετικά με τα δέντρα.
Στόχος: Να συνδημιουργήσουμε και να συγκατασκευάσουμε με τα μέλη της ομάδας
ένα Διαλογικό Τοπίο Ασφάλειας, στο οποίο τα μέλη της ομάδας θα συνδεθούν τόσο
μέσα από το κοινό μοίρασμα των αφηγήσεων όσο και μέσα από τις συναισθηματικές
διεργασίες.
Εναλλακτικά: Εάν δεν έχουμε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε κάποιο έτοιμο
συμβολικό υλικό, μπορούμε να διαβάσουμε στα μέλη ένα παραμύθι που έχει ως
ήρωα ένα Δέντρο και να τους προσκαλέσουμε να δημιουργήσουν συνειρμικές
ζωγραφιές τις οποίες στην συνέχεια θα μοιραστούν με κάποιο άλλο μέλος της
ομάδας.
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ενδεικτικά site για υλικό
https://mythoplasieskiafigiseis.wordpress.com ή
https://www.youtube.com/watch?v=7kHZ0a_6TxY)

Κύριο Φύλλο εργασίας 1
Προσκαλούμε τα μέλη της ομάδας να εργαστούν σύμφωνα με
περιγράφονται στην συνέχεια.

τα βήματα που

Αρχικά σχεδιάζουμε ένα Δέντρο σε ένα μεγάλο χαρτί και στην συνέχεια εργαζόμαστε
με οδηγό τα βήματα που περιγράφονται:

Ρίζες : Διαγενεακό και ιστορικό πεδίο αποθεμάτων
Τα τοπία της μνήμης και των αναπαραστάσεων - Η Δημιουργία Διαλογικού
πεδίου ασφάλειας.
Οι Ρίζες αποτυπώνουν τους Ιστορικούς χώρους, προσκαλούν σε μια αναδρομή στο
παρελθόν, ενθαρρύνουν τις αφηγήσεις και την σύνδεση με τα Τοπία της Μνήμης και
διευκολύνουν την δημιουργία Διαλογικών Τοπίων Ασφάλειας.
Παράλληλα αποτυπώνουν τη σχέση του αφηγητή με τα Κοινωνικά και Πολιτιστικά
πλαίσια με τα οποία συνδέονται οι αφηγήσεις καθώς μέσα από τις αφηγήσεις για
τις ρίζες θα αναδυθούν θέματα που συνδέονται με τις κυρίαρχες ή εναλλακτικές
πολιτιστικές αφηγήσεις για τις αξίες ή τις νοηματοδοτήσεις σημαντικών εννοιών (π.χ.
το θέμα της φροντίδας έχουμε διαπιστώσει ότι νοηματοδοτείται διαφορετικά
ανάλογα το πλαίσιο αναφοράς).
Θεματικές με τις οποίες εργαζόμαστε σε αυτό το στάδιο:
 Αφηγήσεις για τα σχήματα σύνδεσης, τους συναισθηματικούς δεσμούς με
τους σημαντικούς άλλους
 Αφηγήσεις για τα μοντέλα επικοινωνίας.
 Αποθέματα που συνδέονται με γνώσεις –πράξεις φροντίδας-αξιακά πλαίσιαμύθους και παραδόσεις που μας έχουν επηρεάσει –τελετουργίες που έχουμε
ζήσει και οι οποίες έχουν καταγραφεί ως σημαντικές.
 Δώρα που συνδέονται με υλικά ή συμβολικά στοιχεία όπου τα υλικά στοιχεία
νοούνται εκείνα που παραπέμπουν σε αντικείμενα και συμβολικά όλες εκείνες
οι εμπειρίες που νοηματοδοτούνται από τον αφηγητή ως δωροδοσίες (π.χ.
εμπειρίες που αποτελούν εξαιρέσεις ή που συνδέονται με πράξεις
αναγνώρισης, φροντίδας και προστασίας .
 Εμπειρίες δύναμης όπως είναι οι αλλαγές που έχουμε κάνει, οι πράξεις
αντίστασης, ασυνέχειας, διαφοροποίησης από τα επαναλαμβανόμενα σχήματα
που εγκλωβίζουν τους ανθρώπους. Οι εμπειρίες δύναμης συνδέονται επίσης με
τις στιγμές που οι άνθρωποι ελέγχουν τα προβλήματα ή κατορθώνουν να
διαφύγουν της καθήλωσης που τα προβλήματα προκαλούν
 «Βλέμματα, Ματιές, Γλωσσικά Σχήματα » : Πεποιθήσεις, κατασκευές για την
ατομική και συλλογική ταυτότητα και τον εαυτό. Τι πιστεύουμε για τον εαυτό
μας; Ποιες είναι οι αντιλήψεις μας για τα προβλήματα και τη λύσεις σε αυτά;

 με τους σημαντικούς άλλους.

Παράλληλα στις ρίζες θα εστιάσουμε στα γλωσσικά σχήματα με τα οποία οι
άνθρωποι μιλούν για τις κατασκευές τους σχετικά με τις βασικές έννοιες που μας
απασχολούν, όπως π.χ. το πρόβλημα, η λύση, το όνειρο, η δράση. Η εστίαση στις
γραμματικές των ανθρώπων, στους ιδιαίτερους τρόπους που οι άνθρωποι
οργανώνουν την γλώσσα και τις πρακτικές τους είναι πολύ σημαντική καθώς ανάλογα
τα σημεία στίξης, συν-κατασκευάζονται διαφορετικές συνομιλίες.

Ρίζες: Φωτογραφίες από εφαρμογές στο πεδίο

Έδαφος: (Περιγραφή του πλαισίου αναφοράς)
Στο έδαφος οι συνομιλίες στρέφονται γύρω από τους Αντικειμενικούς χώρους και
τους Κοινωνικούς –Πολιτιστικούς / Πολιτικούς χώρους.
Καθώς το έδαφος αποτελεί το Τοπίο που θα πραγματωθούν οι δράσεις είναι
αναπόφευκτο να υπάρξουν συνομιλίες για τις δυνατότητες ή για τους περιορισμούς
του πλαισίου. Σε αυτό το Τοπίο επίσης διεξάγονται οι ιδεολογικές ή υλικές
συγκρούσεις για τον έλεγχο, την εξουσία, τις αφηγήσεις για το φύλο ή την
διαφορετικότητα. Στο έδαφος επίσης ξετυλίγονται οι Διαλογικοί χώροι που αφορούν
στις δια-συστημικές συνομιλίες, οι κατασκευές για την ομάδα ή την κοινότητα.
Είναι σημαντικό ωστόσο να εργαστούμε σε αυτό το πεδίο του Δέντρου έχοντας
υπόψη μας ότι το έδαφος χαρακτηρίζεται ως γόνιμο ή άγονο, ως τροφοδοτικό ή
στερητικό πάντοτε αναφορικά με τις συνθήκες του ευρύτερου πλαισίου που
παράγεται η αφήγηση. Στο έδαφος αντιστοιχούν π.χ. οι εξωτερικές δυσκολίες ή οι
ευνοϊκές συνθήκες δράσης για το σύστημα αναφοράς αλλά αυτές συνδέονται με ατ
ευρύτερα συστήματα. Εντοπίζονται, όπως αναφέραμε, οι αντικειμενικοί όροι για τις
δράσεις των ανθρώπων όπως είναι το πλαίσιο αναφοράς και δράσης, οι δυνατότητες
και οι περιορισμοί και πως αυτοί επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Μπορούμε
για παράδειγμα να αναφερθούμε στις κοινωνικές συνθήκες, στις οικονομικές ή
επαγγελματικές και οικονομικές δυσκολίες ή δυνατότητες, για αρρώστιες, για τους
φίλους και τους ανθρώπους που μας ενδυναμώνουν κ..τλ.

Ρίζες και έδαφος – σχήματα από εφαρμογές στο πεδίο

Κορμός : Ο Ενδιάμεσος Μεταβατικός Χώρος ανάμεσα στην Διερεύνηση
του προβλήματος και στην φάση Discovery
Τα πεδία των εσωτερικών διαλόγων
Ο κορμός είναι το πεδίο που θα αποτυπωθούν οι πλευρές του Πολυφωνικού
εαυτού.
Αυτό το πεδίο συνδέεται άμεσα με τους Υποκειμενικούς χώρους καθώς οι
αφηγήσεις αφορούν τις κατασκευές για τον εαυτό (π.χ. αυτοεκτίμηση ), και την
αναφορική ατομική ή συστημική ταυτότητα.
Οι αφηγήσεις αφορούν επίσης τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις αντιφάσεις
σχετικά με τις δυνατότητές δράσης.
Στον κορμό τοποθετούμε τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις αξίες, τους τρόπους με
τους οποίους συνδεόμαστε, τους τρόπους που συνήθως επικοινωνούμε π.χ. αν
εκτιμούμε πως είμαστε ανοικτοί στην επικοινωνία, αν εκτιμούμε πως είμαστε
ανεκτικοί και κατανοητικοί κ.τ.λ..

Ο κορμός - σχήματα από εφαρμογές στο πεδίο

Κλαδιά : Dreaming – Ο Ενδιάμεσος Μεταβατικός Χώρος ανάμεσα στο
Discovery και στο Dreaming.
Τα τοπία του μέλλοντος
Στα κλαδιά αποτυπώνονται οι αφηγήσεις που αφορούν στις ανάγκες, στις
επιθυμίες, στα όνειρα για τον μέλλον μας.
Τα κλαδιά συμβολίζουν διακρίνονται σε δύο μέρη: Τον κεντρικό κορμό τους
και τις απολήξεις. Ο κεντρικός κορμός συμβολίζει τα όνειρα και οι απολήξεις
τις επιθυμίες και τις ανάγκες.
Σε αυτό το πεδίο δίνουμε την δυνατότητα στους ανθρώπους να συνομιλήσουν
για ματαιωμένα όνειρα και τους προσκαλούμε σε μια επαναδιατύπωση που
βασίζεται στην ιδέα ότι ακόμα και τα ματαιωμένα όνειρα είναι μια σημαντική
πηγή η οποία μπορεί να μας τροφοδοτήσει με καινούργιες επιθυμίες.

Τα κλαδιά - σχήματα από εφαρμογές στο πεδίο

Φύλλα: Ενδιάμεσοι Μεταβατικοί Χώροι ανάμεσα στο Dreaming, στο
Design και το Delivery.
Στα φύλλα αποτυπώνονται οι σημαντικοί άλλοι, οι ιδέες και τα σχέδια μας
για τις δράσεις που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων μας και των
ονείρων μας καθώς και τις πράξεις μας . (Φάση Design και Delivery )
Στα φύλλα εργαζόμαστε κυρίως στην Περιοχή της Παραγωγής και της
Κατανόησης με οδηγό τις Συνεργατικές πρακτικές, την Συστημική ολότητα και
τον Συνεργατικό Σχεδιασμό.
Τα φύλλα θα μας δώσουν την δυνατότητα να μιλήσουμε για τους σημαντικούς
άλλους, για να προσκαλέσουμε σε συνομιλίες για τους τρόπους που οι
άνθρωποι αντιλαμβάνονται την συνεργασία, την ομάδα, την κοινότητα, το
πλαίσιο,
τους
περιορισμούς
και
τις
δυνατότητες,
την σύνδεση με την συλλογική και ατομική ευθύνη.
Όλα τα φύλλα τροφοδοτούν τα κλαδιά και τις ρίζες με οξυγόνο, αλλά πιθανά
ορισμένα τροφοδοτούν το έδαφος και τις ρίζες με στοιχεία που θα
τροφοδοτήσουν μελλοντικές δυσκολίες.
Η σύνδεση με αυτά τα «φύλλα» μας δίνει την δυνατότητα να
κινητοποιηθούμε, να συνδεθούμε με αιτήματα για
ενδεχόμενες
«μετακινήσεις» και αλλαγές.

Τα φύλλα - σχήματα από εφαρμογές στο πεδίο

Καρποί: Ενδιάμεσος Μεταβατικός χώρος ανάμεσα στην υλοποίηση
δράσεων και στον Ανακάλυψη των Ικανοτήτων
Το Πεδίο της Τροφοδοσίας και της Ανατροφοδότησης
Οι καρποί συνδέονται με την παραγωγή που προκύπτει από τις δράσεις μας
και τα αποτελέσματα που αυτές έχουν. π..χ πως είναι όταν κάποια όνειρα
μας έχουν εκπληρωθεί; Τι αποτελέσματα έχουν υπάρξει στη ζωή μας;
Θυμηθείτε την φράση ¨έδρεψε τους καρπούς των προσπαθειών του», για να
μπορέσετε να βοηθήσετε τους ανθρώπους να εργαστούν.
Οι καρποί συμβολοποιούνται ανάλογα με τα νοήματα που τους δίνουμε και
την επίδραση που ασκούν στη ζωή μας.

Οι καρποί - σχήματα από εφαρμογές στο πεδίο

Κύριο Φύλλο εργασίας 2
Προσκαλούμε τα μέλη της ομάδας να :
 μοιραστούν σε ζευγάρια τα Δέντρα που έχουν δημιουργήσει και να
επικεντρώσουν στα σημεία που είναι σημαντικά για αυτούς/ες.
 να δημιουργήσουν, σε μικρές ομάδες δάση, (να θέσουν σε διάλογο τα
Δέντρα τους) και να μοιραστούν τις ιδέες τους για το πώς το ένα
Δέντρο μπορεί να τροφοδοτήσει και να ενδυναμώσει το άλλο Δέντρο
 να μοιραστούν σε ολομέλεια τα συναισθήματα και τις σκέψεις που
έχουν αναδυθεί από την διαδικασία

Κύριο Φύλλο εργασίας 3
 Προσκαλούμε τα μέλη να εργαστούν ατομικά, στο Πεδίο της Τροφοδοσίας
μέσω της Πρακτικής των Αφηγηματικών Γραμμάτων από το μέλλον (Futuring
letters ), (Sools A., Tromp T.., Mooren H., 2015).
Μέσα από αυτή την πρακτική επιλέγουν ένα σημαντικό/η άλλο/η από τον/την
οποίο/α λαμβάνουν ένα Γράμμα από το Μέλλον, στο οποίο αυτός/η τους ευχαριστεί
για τις επιδράσεις που έφεραν στην ζωή του/της οι πράξεις του δημιουργού του
Δέντρου.
 Προσκαλούμε τα μέλη της ομάδας να μοιραστούν σε ζευγάρια και σε μικρές
ομάδες τα γράμματα τους και να δημιουργήσουν χάρτες σημαντικών
πράξεων (καρπών) που μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα στους
σημαντικούς άλλους
 Προσκαλούμε τα μέλη να οραματιστούν τον εαυτό τους σε ένα μελλοντικό
χρόνο και να θέσουν στοχοθεσίες σχετικά με δεξιότητες που θα επιθυμούσαν
να αποκτήσουν προκειμένου να δημιουργούν «περισσότερους καρπούς»
 Ολομέλεια –Κλείσιμο εργαστηρίου

1. Πληθυσμός στόχος:
Το Καταξιωτικό Δέντρο φιλοδοξούμε να αποτελεί ένα ανοικτό εργαλείο
δράσης, το οποίο διασκευάζεται και διαμορφώνεται ανάλογα τον πληθυσμό
και το πεδίο δράσης, την εμπειρία των συντονιστών και την στοχοθεσία ή τα
αιτήματα που αναδύονται.
Από τις εφαρμογές στο πεδίο έχουμε διαπιστώσει ότι μπορούμε να
εργαστούμε τόσο με παιδιά, όσο και με ενήλικες, τροποποιώντας την γλώσσα
ή τις πρακτικές με την οποίες εργαζόμαστε.
Προτεινόμενες ομάδες ενηλίκων: Εκπαιδευτικοί, Φροντιστές, Γονείς.
2. Διάρκεια Εργαστηρίου :
Προτείνονται από 3 έως 4 δίωρες συναντήσεις για την ολοκλήρωση του
εργαστηρίου.

Σημειώσεις:
1. Περιβάλλον: Το πεδίο των εξωτερικών διαλόγων
Όπως έχουμε ήδη επισημάνει το Δέντρο βρίσκεται σε διάλογο με τα
εξωτερικά πλαίσια. Αν το έδαφος αναφέρεται περισσότερο στο στενό
εξωτερικό πλαίσιο, το περιβάλλον αφορά στο ευρύτερο πλαίσιο, εκεί που
αναδύονται οι εξωτερικοί διάλογοι του Δέντρου με άλλα Δέντρα.
Καθώς εργαζόμαστε με τους ανθρώπους αξιοποιώντας το Δέντρο, τους
προσκαλούμε επίσης να σχεδιάσουν το περιβάλλον στο οποίο ζει αυτό.
2. Τίτλος : Προτείνουμε στους ανθρώπους με τους οποίους εργαζόμαστε
να βάζουν ένα τίτλο με τον οποίο θα συστήνεται το Δέντρο τους.
3.
Τα συναισθήματα ρέουν σε ολόκληρο το Δέντρο. Μπορούμε να τα
καταγράψουμε με φράσεις, λέξεις κ.τ.λ Μπορούμε επίσης να τα
αποτυπώσουμε με μικρά σχέδια, να βάλουμε αυτοκόλλητα ή με όποιο άλλο
δημιουργικό τρόπο μπορούμε να φανταστούμε.
4.
Ενθαρρύνουμε τις Αφηγήσεις που αφορούν τους διαλόγους με το
περιβάλλον. Τι αποτυπώνουν π.χ. ο ήλιος, το οξυγόνο ή πως τροφοδοτούν οι
καρποί μας άλλα δέντρα, πως συνομιλεί ή πως συνδέεται το Δέντρο μας με
άλλα Δέντρα;
5. Έχουμε στο νου μας ότι ίσως χρειαστεί να εργαστούμε με τους καρπούς που
προκύπτουν ως κάτι μη επιθυμητό, που φέρνουν στο προσκήνιο καινούργιες
ματαιώσεις ή δυσκολίες.
6. Τα κλαδιά, τα φύλλα, οι καρποί ακόμα και όταν δεν είναι ενδυναμωτικοί
δίνουν ερέθισμα για εξέλιξη για αλλαγή. Αποτελούν ευκαιρία για
ανατροφοδότηση ή για διαφοροποιήσεις.
7. Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι με βάση το Καταξιωτικό Δέντρο
και σε αναλογία με αυτό μπορούμε να προσκαλέσουμε τις ομάδες να
δημιουργήσουν μια σειρά από εστιασμένα δέντρα, όπως π.χ. το Δέντρο της
Φροντίδας, ή το Δέντρο των Δώρων (με το οποίο έχουμε εργαστεί στην
ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ).
Στο δέντρο της Φροντίδας π.χ. στις ρίζες προσκαλούμε να τοποθετηθούν, οι
εμπειρίες φροντίδας, στον κορμό οι δεξιότητες αλλά και οι δυσκολίες σε

σχέση με την φροντίδα, στα κλαδιά τα μελλοντικά όνειρα που συνδέονται με
την φροντίδα, στα φύλλα οι σημαντικοί άλλοι που έχουν δώσει ή λαμβάνουν
φροντίδα από εμάς και στους καρπούς το πώς οι εμπειρίες φροντίδας
τροφοδοτούν τον εαυτό μας ή τους άλλους).

Το δέντρο των δώρων από εργαζόμενους στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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