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Ο

ι Οδηγοί σε όλο τον κόσμο είναι στενά δεμένοι
λόγω των κοινών τους αξιών. Αυτό είναι και ένα
από τα δυνατά σημεία της WAGGGS. Ωστόσο δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε πως εντός της οργάνωσής μας υπάρχουν διαφορές και αυτές οι διαφορές θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να γιορτάζονται. Μέσω των διεθνών
γεγονότων της οργάνωσης μας τα μέλη της συναντούνται
και μοιράζονται τις διαφορετικές τους εμπειρίες. Τα προγράμματα της WAGGGS βοηθούν τα μέλη της να αναπτυχθούν και η διαφορετικότητα παίζει ένα σημαντικό ρόλο
σε αυτά. … η διαφορετικότητα δεν θα πρέπει απλά να είναι
ο αντικειμενικός στόχος μια στρατηγικής αλλά θα πρέπει
να θεωρείται ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε…
Μια ποικιλόμορφη οργάνωση είναι αυτή που προσκαλεί, αγκαλιάζει και διαχειρίζεται τις διαφορετικότητες για
να μπορέσει να αντιμετωπίσει το μέλλον. Η δέσμευση
στην αληθινή διαφορετικότητα πρέπει να γίνει σκοπός
της ηγεσίας τόσο στα λόγια όσο και στα έργα. Με αυτόν τον τρόπο τα μέλη της οργάνωσης θα κατανοήσουν
πως αυτό είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου
λειτουργίας μας παρά μια επιλογή.

«

All of this is important for you to take your place
as world citizens. But what does world citizenship
mean? It means that whatever our differences, be they:
geographical, racial, economic or religious - we are
bound together by a common humanity and shared
values. We learn to accept that we are our brothers’
and sisters’ keepers. And for us to be able to build a
world where there is social justice, equality and equity,
we ALL need to have and exercise the same rights.»
(Graca Machel, speech at the WAGGGS World Conference 2008)

«

Όλα αυτά είναι σημαντικά για εσάς για να βρείτε τη
θέση σας ως πολίτες του κόσμου. Αλλά τι σημαίνει
να είσαι πολίτης του κόσμου; Σημαίνει πως ανεξάρτητα ποιες μπορεί να είναι οι διαφορές μας: γεωγραφικές,
φυλετικές, οικονομικές ή θρησκευτικές – είμαστε δεμένοι
με έναν κοινό ανθρωπισμό και κοινές αξίες. Μαθαίνουμε πως είμαστε φύλακες των αδερφών μας. Και για να
μπορέσουμε εμείς να χτίσουμε έναν κόσμο όπου θα
υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, επιείκεια και ισότητα θα
πρέπει ΟΛΟΙ να έχουμε και να ασκούμε τα ίδια δικαιώματα»
(Graca Machel, ομιλία στο Παγκόσμιο Συνέδριο της WAGGGS 2008)

Επειδή η αναγνώριση της σύμφυτης αξιοπρέπειας καθώς
και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων όλων
των μελών της ανθρώπινης οικογένειας αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης
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στον κόσμο. Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση
των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις
βαρβαρότητας που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα
απολαμβάνουν την ελευθερία του λόγου και της πίστης,
λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου.
Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται
τα ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου,
ώστε το άτομο να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως
έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης. Επειδή έχει ουσιαστική σημασία
να προωθηθεί η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα
στα έθνη. Επειδή οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών, με τον
Καταστατικό Χάρτη, διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους
στα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην
ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, και έδειξαν
πως είναι αποφασισμένοι να προωθήσουν την κοινωνική πρόοδο και καλύτερες συνθήκες ζωής στο πλαίσιο
μιας ευρύτερης ελευθερίας. Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία
με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον αποτελεσματικότερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο.
Επειδή η ταυτότητα αντιλήψεων ως προς τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες αυτές έχει εξαιρετική σημασία για να

εκπληρωθεί πέρα ως πέρα αυτή η υποχρέωση. Η Γενική
Συνέλευση ανακηρύσσει την παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και
όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της
κοινωνίας, με τη διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να
προσπαθεί, με τη διδασκαλία και την παιδεία, να αναπτύξει τον σεβασμό αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ελευθεριών, και με προοδευτικά μέτρα, εθνικά και διεθνή, να εξασφαλίσει την παγκόσμια και αποτελεσματική
εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων
των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους ανθρώπους
περιοχών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Προοίμιο
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

Στόχος ενότητας

Να έρθουν τα μέλη της ομάδας σε μια πρώτη επαφή με τη διαφορετικότητα και τις έννοιες που συνδέονται με αυτή. Παράλληλα τα μέλη της ομάδας να
γνωριστούν καλύτερα και να ενισχυθεί η δυναμική
της ομάδας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ:
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1
Δραστηριότητα που βοηθά την καλλιέργεια καλής ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα και ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη δυναμική ομάδας
Θέματα που αγγίζει: η εικόνα που έχουμε για τους άλλους και πως αυτή σχηματίζεται
ΣΤΟΧΟΙ
• Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να γνωριστούν
• Να διερευνήσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της
εικόνας και των προσδοκιών που έχουμε για ένα άτομο και της πραγματικότητας
• Να ενισχύσουμε την αντίληψη ότι μέσα σε μια ομάδα
υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ατόμων καθώς και ομοιότητες – κοινά πράγματα
Χρόνος: 10 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας: οποιοδήποτε
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χαρτάκια με τις ίδιες ερωτήσεις (έναν για κάθε παίκτη)
που θα μοιραστούν στους συμμετέχοντες. Χαρτάκια με
τα ονόματα των μελών της ομάδας (ένα όνομα σε κάθε
χαρτάκι)
Ενδεικτικές ερωτήσεις:
- Ποιο είναι το είδος μουσικής που προτιμά;
- Ποιο είναι το αγαπημένο του τηλεοπτικό πρόγραμμα;
- Τι προτιμά να επισκέπτεται στο internet;
- Ποιο είναι το αγαπημένο του γλυκό;
- Τι είδος βιβλίων διαβάζει;
- Από πού ψωνίζει;
ΟΔΗΓΙΕΣ
Μοιράστε τα χαρτάκια στους συμμετέχοντες και
από ένα χαρτάκι με όνομα
Ο καθένας μόνος του και χωρίς να επικοινωνήσει
με κάποιο άλλο μέλος της ομάδας προσπαθεί να
μαντέψει και να συμπληρώσει τις απαντήσεις για το άτομο που έχει
Μετά από 5 λεπτά επιτρέπουμε στα μέλη της ομάδας να βρουν το άτομο που είχαν και να πάρουν τις

1.
2.
3.
4

απαντήσεις του στις ερωτήσεις
DEBREIFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο τέλος δραστηριότητας συγκρίνουμε τα δυο σετ των
απαντήσεων. Αφήστε αρχικά με την ομάδα για τα συναισθήματα της κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας
και μετά διεξάγεται συζήτηση ρωτώντας:
• Πόσο δύσκολο ήταν να μαντέψουν τις απαντήσεις;
• Που στηρίχτηκαν για να απαντήσουν;
• Πόσο απείχαν οι πρώτες απαντήσεις σε σχέση με τις
δεύτερες ( πραγματικές)
• Κατά πόσο η εικόνα ή η συμπεριφορά ενός ανθρώπου
μας οδηγεί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα που συχνά δεν είναι σωστά;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές. Οι ερωτήσεις
μπορούν να τροποποιηθούν με βάση την ομάδα και το
πόσο καλά ή όχι γνωρίζονται τα μέλη της. Είναι σημαντικό για τα μέλη της ομάδας να γράψουν αυτά που πραγματικά φαντάζονται για τον συμπαίκτη τους αλλά και στη
συνέχεια να δώσουν ειλικρινείς απαντήσεις.
Για να πετύχει η δραστηριότητα χρειάζεται να επικρατήσει ησυχία και ηρεμία έτσι ώστε οι παίκτες να μπορούν
να συγκεντρωθούν και να σκεφτούν.

«

We judge others by their behavior.
We judge ourselves by our intentions»

«

(Ian Percy)

Κρίνουμε τους άλλους από τη συμπεριφορά τους.
Κρίνουμε τους εαυτούς μας από τις προθέσεις μας»
(Ian Percy)

ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 2
Δείξε μου τί εννοείς όταν λες ανθρώπινα δικαιώματα
Δραστηριότητα που βοηθά την καλλιέργεια καλής ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα και ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη δυναμική ομάδας
Θέματα που αγγίζει: τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα
δικαιώματα του παιδιού
ΣΤΟΧΟΙ
• Να διευρύνουν οι συμμετέχοντες τις γνώσεις τους για
τα ανθρώπινα δικαιώματα,
• Να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας,
• Να αναπτύξουν την ικανότητά τους για συνεργασία και
τη δημιουργικότητά τους.
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ΣΤΑΔΙΟ 1
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
Χρόνος: 1 ώρα
Μέγεθος Ομάδας: τουλάχιστον 6 άτομα
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• Ρούχα για μεταμφίεση, παιχνίδια, οικιακά σκεύη, κλπ.
• Χαρτί και χρωματιστοί μαρκαδόροι,
• Κόλλα, σπάγκο και χαρτόνι
• Μεγάλος χώρος
• Υλικό σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα δικαιώματα του παιδιού που θα υπάρχει στο χώρο και θα
λειτουργεί ως ερέθισμα για τα μέλη της ομάδας
ΟΔΗΓΙΕΣ
Εξηγήστε ότι ο σκοπός της άσκησης είναι να βρεθεί
μια δραματοποιημένη αναπαράσταση της γενικής
ιδέας ή της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που
να είναι κατανοητή από ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών, οι οποίοι πιθανόν και να μιλούν διαφορετικές
γλώσσες.

1.

2.

Εξηγήστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν
καθόλου λέξεις: η παρουσίαση πρέπει να γίνει
μέσω παντομίμας. Οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσα από τα υλικά επιθυμούν.

3.

Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν
μικρές ομάδες 4 έως 6 ατόμων κι δώσε σε κάθε
ομάδα από ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού κι ένα σετ παστέλ
ή μαρκαδόρων.

4.

Δώστε στις ομάδες 10 λεπτά πρώτα για έναν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
και έπειτα για να προσδιορίσουν τις δύο ή τρεις βασικές
ιδέες ου θα ήθελαν να παρουσιάσουν με παντομίμα.

5.

Τώρα δώστε στις ομάδες 15 λεπτά για να σχεδιάσουμε και να προετοιμάσουν τη παντομίμα τους.
Εξηγήστε ότι θα πρέπει να δουλέψουν ομαδικά και ότι
ο καθένας θα πρέπει να έχει έναν ρόλο στην παραγωγή
τους σκετς.

6.

Αφού περάσουν τα 15 λεπτά, συγκεντρώστε την
ομάδα ώστε να δουν όλοι τις παραστάσεις όλων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Αφιερώστε μερικά λεπτά μετά από κάθε παράσταση για
ανατροφοδότηση και συζήτηση. Ζητήστε από τους θεατές να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες αυτού που μόλις
είδαν και να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τις βασικές ιδέες που η παντομίμα προσπάθησε να αναπαραστήσει. Έπειτα, δώστε στην ίδια ομάδα τη δυνατότητα
να εξηγήσει εν συντομία τα όποια σημεία δεν θίχθηκαν
κατά τη διάρκεια της ανατροφοδότησης. Επαναλάβετε
αυτό για κάθε μια από τις παραστάσεις.

«

All human rights are universal, indivisible,
interdependent and interrelated. The international
community must treat human rights globally in a fair
and equal manner, on the same footing, and with the
same emphasis. While the significance of national and
regional particularities and various historical, cultural
and religious backgrounds must be borne in mind,
it is the duty of States, regardless of their political,
economic and cultural systems, to promote and
protect all human rights and fundamental freedoms.”
(Paragraph five of the Vienna Declaration)

«

Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια, αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και συγγενή. Η διεθνής
κοινότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα ανθρώπινα
δικαιώματα παγκοσμίως με δίκαιο και ισότιμο τρόπο,
στην ίδια βάση και με την ίδια έμφαση. Παρότι η σημασία των εθνικών και τοπικών ιδιαιτεροτήτων καθώς
και τα διάφορα πολιτικά , πολιτισμικά και θρησκευτικά
υπόβαθρα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, είναι καθήκον των Εθνών, ανεξάρτητα από τα πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά τους συστήματα, να προάγουν και
να προστατεύουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
θεμελιώδεις ελευθερίες»
(5η Παράγραφος της Διακήρυξης της Βιέννης)

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ – ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΑΣΤΕΡΙ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 2
Δραστηριότητα που βοηθά την καλλιέργεια καλής ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα και ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη δυναμική ομάδας
Είμαι ότι είμαι, είσαι ότι είσαι, είναι ότι είναι… αλλά
όλοι μαζί έχουμε πολλά κοινά!
Θέματα που αγγίζει: Ισότητα των φύλων, Διακρίσεις &
Ξενοφοβία, Φτώχεια, Ιδιότητα του πολίτη

«

ΣΤΟΧΟΙ:
•Ν
 α αναλογιστούμε τις πλευρές της προσωπικότητας
μας που μας κάνουν μοναδικούς
•Ν
 α σκεφτούμε πως μεταξύ μας υπάρχουν τόσο διαφορές όσο και κοινά στοιχεία που μας ενώνουν
Διάρκεια: 25 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας: 8+
ΠΡΟΕΟΤΙΜΑΣΙΑ:
χαρτί και στυλό (ένα σετ για κάθε συμμετέχοντα)
χαρτί του μέτρου ή flip chart
ΟΔΗΓΙΕΣ
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ΣΤΑΔΙΟ 1
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.

Για ζέσταμα, ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να
γίνουν ζευγάρια και να φτιάξουν ομάδες ψιθύρου
Ζητήστε τους να υποκριθούν ότι είναι άγνωστοι μεταξύ
τους και να συστηθούν.

2.

Τώρα ζητήστε να σκεφτούν τί είναι ενδιαφέρον ή
σημαντικό να ξέρουν για κάποιον που μόλις γνώρισαν και να σκεφτούν γενικές κατηγορίες πληροφοριών. Για παράδειγμα: όνομα, ηλικία, φύλλο, εθνικότητα,
ρόλο στη οικογένεια, θρήσκευμα, εργασία-σπουδές,
αγαπημένη μουσική, χόμπι, και γενικά πράγμα που του
αρέσουν ή όχι.

3.

Τώρα εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι θα πρέπει να δουν τί κοινά έχουν καταγράψει σε σχέση
με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Μοιράστε χαρτιά και
στυλό και εξηγήστε ότι το πρώτο βήμα είναι να σχεδιάσουν μια απεικόνιση της ταυτότητάς τους. Θα πρέπει
να φανταστούν τους εαυτούς τους ως αστέρια. Πλευρές
της ταυτότητάς τους ακτινοβολούν στην κοινωνία. Θα
πρέπει να σκεφτούν οκτώ με δέκα χαρακτηριστικά της
ταυτότητάς τους για να ζωγραφίσουν το αστέρι τους.

4.

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν
τα αστέρια μεταξύ τους. Αν βρουν κάποιον με τον
οποίο έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, τότε θα πρέπει να γράψουν το όνομά τους δίπλα στο χαρακτηριστικό () για παράδειγμα: αν ο Γιάννης και ο Πάρις έχουν
κοινό χαρακτηριστικό τη ραπ μουσική, τότε θα πρέπει να
γράψουν τα ονόματά ρους δίπλα στο χαρακτηριστικό.
Δώστε 15 λεπτά γι’ αυτό.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Τώρα, γυρίστε πάλι στην ολομέλεια και ζητήστε από την
ομάδα να μιλήσουν σε προσωπικό επίπεδο Θα μπορούσατε να τους ρωτήσετε: α) Ποιες πλευρές της ταυτότητας
ήταν κοινές σε πολλά μέλη και ποιες ήταν μοναδικές; β)
Πόσο ίδιοι και πόσο διαφορετικοί είναι ο άνθρωποι
σε μια ομάδα; Οι άνθρωποι έχουν περισσότερα κοινά
ή διαφορετικά στοιχεία μεταξύ τους; Τέλος, συζητήστε
ομαδικά τις πλευρές της ταυτότητάς μας που επιλέγουμε
και αυτές με τις οποίες γεννιόμαστε. Γράψτε τις σε δύο
στήλες ΣΕ Flip chart ή χαρτί του μέτρου

«

Το να είσαι σαν τον καθένα είναι
το ίδιο σαν να είσαι κανένας.
Rod Serling, 1924-1975,
Αμερικανός ηθοποιός και σεναριογράφος

CROSSING THE LINE
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 2
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Δραστηριότητα που βοηθά την καλλιέργεια καλής ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα και ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη δυναμική ομάδας
Μήπως τελικά όλοι είμαστε μέλη κάποιας μειονότητας
μικρής ή μεγάλης;»
Θέματα που αγγίζει: η διαφορετικότητα και τα κοινά
στοιχεία των μελών μιας ομάδας

«

ΣΤΟΧΟΙ:
• Να αναλογιστούμε τις πλευρές της προσωπικότητας
μας που μας κάνουν μοναδικούς
• Να σκεφτούμε πως μεταξύ μας υπάρχουν τόσο διαφορές όσο και κοινά στοιχεία που μας ενώνουν
• Να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση του εαυτού
μας και των άλλων για τις ταυτότητες μας
Διάρκεια: 20 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας: οποιοδήποτε
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ :
Θα χρειαστείτε ένα τρόπο για να μαρκάρετε μια γραμμή
κατά μήκος του χώρου που θα παίξετε τη δραστηριότητα ( π.χ. χαρτοταινία) Η γραμμή θα πρέπει να είναι τόσο
μεγάλη όσοι να μπορούν να σταθούν πάνω τους σε όρθια θέση όλοι οι παίκτες
ΟΔΗΓΙΕΣ
Θα χρειαστεί να ακολουθήσετε 2 κρίσιμους κανόνες σε
αυτή την άσκηση.
ΣΙΩΠΗ: Ας σιωπήσουμε καθ ‘όλη τη διάρκεια της
άσκησης - δεν γκρινιάζουμε ούτε μιλάμε. Η σιωπή
θα μας επιτρέψει να βιώνουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια
τις προσωπικές σκέψεις και τα συναισθήματά μας.
ΣΕΒΑΣΜΟΣ: Είναι επιτακτικό να σεβόμαστε την
αξιοπρέπεια του καθενός στην ομάδα. Όλα τα κοινά πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά. Εάν αισθάνεστε
την ανάγκη να μιλήσετε ,μιλήστε με το πρόσωπο που
εμπλέκετε, όχι με άλλους.

1.

2.

Ορισμένες οδηγίες είναι:
Δεν υπάρχει πίεση
για να απαντήσετε
Μπροστά σας υπάρχει μια γραμμή. Διασχίστε τη
γραμμή κάθε φορά που η απάντησή σας είναι καταφατική σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Διαφορετικά
μείνετε στη θέση σας
Μετά από κάθε ερώτηση κοιτάμε λίγο τη θέση των
συμπαικτών μας και επιστρέφουμε στην αρχική μας
θέση ( γραμμή)
Εάν έχετε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τη σαφήνεια ή τη σημασία μιας λέξης ή μιας ερώτησης

1.
2.

3.
4.

Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 1
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
τότε μπορείτε να μπείτε στην ασφάλεια της γκρίζας ζώνης κάνοντας ένα βήμα πίσω

5.

Μόλις ξεκινήσουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε ή να
κάνουμε ερωτήσεις ή σχόλια. Δεν επιτρέπετε κάποια διακοπή. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να κάνετε
ερωτήσεις ή σχόλια μετά το τέλος της δραστηριότητας.

6.

Είναι σημαντικό να είστε ειλικρινείς όσο μπορείτε
.Εσείς αποφασίζετε τι να μοιράζεστε .

ΔΗΛΏΣΕΙΣ:
Περάστε τη γραμμή αν ...
• Είστε κορίτσι
• Είστε αγόρι
• Είστε δεξιόχειρες
• Είστε αριστερόχειρες
• Είστε από μια μεγάλη πόλη
• Συμμετέχετε στην συγκεκριμένη δραστηριότητα με τη
θέληση σας
• Έχετε παρακολουθήσει παιχνίδι ποδοσφαίρου
• Πήγατε οικογενειακές διακοπές αυτό το καλοκαίρι
• Είδατε τον Χάρι Πότερ τους δυο τελευταίους μήνες
• Είστε αθλητής
• Έχετε παραβεί κάποιο κανόνα
• Λαμβάνετε οικονομική ενίσχυση
• Είστε εθελοντής
• Έχετε νιώσει μέλος μειονότητας;
• Είστε το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειάς σας
• Είστε το μικρότερο παιδί στην οικογένειά σας
• Είστε μοναχοπαίδι
• Οι γονείς σας είναι διαζευγμένοι ή χωρισμένοι
• Είστε από μονογονεϊκό νοικοκυριό
• Γεννηθήκατε εκτός Ελλάδος
• Είστε δίγλωσσος
• Έχετε μικτή κληρονομιά ( ως προς τη φυλετική καταγωγή)
• Είστε άνθρωπος με χρώμα
• Πιστεύετε ότι γνωρίζετε ελάχιστα την πολιτιστική
κληρονομιά σας
• Πιστεύετε σε κάποια θρησκεία
• Έχετε τουλάχιστον έναν γονέα που δεν ολοκλήρωσε
το γυμνάσιο
• Έχετε τουλάχιστον έναν γονέα που αποφοίτησε από
το πανεπιστήμιο
• Ζείτε ανεξάρτητα από τους γονείς σας
• Σκέφτεστε συχνά την αυτοεκτίμηση σας;
• έχετε γνωρίσει κάποιο άτομο με διατροφική διατα-

ραχή
• Θα θέλατε να χάσετε κιλά
• Νιώθετε μοναξιά κάποιες φορές
• Θεωρείτε τον εαυτό σας δημοκρατικό
• Έχετε μια ορατή ή μη ορατή σωματική ή μαθησιακή
αναπηρία
• Περάσετε τα όρια σας τουλάχιστον μία φορά φέτος
• Ξέρεις κάποιον που έχει δοκιμάσει τον ιό HIV θετικά
• Εσείς ή ένα μέλος της οικογένειας έχετε μια τερματική
ασθένεια
• Ξέρεις κάποιον που έχει επιζήσει σεξουαλικής κακοποίησης ή κατάχρησης
• Ξέρεις κάποιον που πέθανε σε τροχαίο ατύχημα
• Είστε άνετοι με την ομοφυλοφιλία
• Γνωρίζετε κάποιον που είναι ομοφυλόφιλος, αμφιφυλόφιλος ή τρανσέξουαλ
• Έχετε συμμετάσχει σε ένα φυλετικό, σεξουαλικό ή
πολιτιστικό αστείο
• Δεν σας αρέσουν αυτά τα αστεία, αλλά δεν κάνετε
τίποτα για να τα σταματήσετε
• Θεωρείτε τον εαυτό σας φεμινιστή
• Δεν αισθάνεστε άνετα με τον τρόπο που βλέπετε τον
εαυτό σας
• Οι γονείς ή οι παππούδες σας ίσως εξακολουθούν να
έχουν προκαταλήψεις
• Έχετε προκαταλήψεις
• Έχετε ερωτευτεί τουλάχιστον μια φορά
• Νιώθεις ότι δεν έχεις ή δεν είχες ποτέ στενό φίλο
• Έχετε αισθανθεί να απειλείστε
• Θέλετε μια αγκαλιά τώρα
DEBREFEING KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά το τέλος της συζήτησης καθίστε σε κύκλο και αφήστε τα μέλη της ομάδας να μιλήσουν για το πώς ένιωσαν. Μετά συντονίστε μια συζήτηση μιλώντας γύρω
από τα παρακάτω θέματα
• Υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε για ποιο λόγο περάσατε την γραμμή για μια συγκεκριμένη ερώτηση;
• Πώς αισθανθήκατε όταν περάσατε τη γραμμή σχέση
με όταν δε το κάνατε;
• Υπήρχαν δυσκολίες στην επιλογή των απαντήσεων;
• Πώς αισθανθήκατε όταν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι
που περνούσαν τη γραμμή; Όταν υπήρχαν λίγοι άνθρωπο;
• Ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας
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Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 1
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Εμπλουτίστε τη λίστα των ερωτήσεων ή προσαρμόστε
τη στις ανάγκες – δυνατότητες της ομάδας σας.

«

Το να είσαι πρωτότυπος σημαίνει να θέλεις να είσαι
όπως οι άλλοι και να μην μπορείς.
Ζαν Κοκτώ, 1889-1963, Γάλλος καλλιτέχνης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΚΑΘΡΈΦΤΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 1
Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου είμαι….
Δραστηριότητα που βοηθά την καλλιέργεια καλής ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα και ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη δυναμική ομάδας
Θέματα που αγγίζει: η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, η προσωπική μας διαφορετικότητα, η αποδοχή
του εαυτού μας
ΣΤΟΧΟΙ:
Να αναλογιστούν τα μέλη της ομάδας τι τους κάνει μοναδικούς
Να αντιληφθούν ( σε ένα πρώτο επίπεδο) ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί
Να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης εντός της ομάδας
Μέγεθος Ομάδας: οποιοδήποτε
Διάρκεια: 20 λεπτά
ΠΡΟΕΟΤΙΜΑΣΙΑ:
Ένα φύλλο εργασίας για κάθε συμμετέχοντα
ΟΔΗΓΙΕΣ
Μοιράστε ένα φύλλο εργασίας σε κάθε άτομο και ζητείστε τους να το συμπληρώσουν
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία περιλαμβάνει
(αλλά δεν περιορίζεται) τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την ηλικία, στη σωματική και νοητική ικανότητα, τη γλώσσα, την εκπαίδευση,
τα περιουσιακά στοιχεία, το έθνος προέλευσης κ.λπ.,
απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και προετοιμαστείτε για να μοιραστείτε όλα ή μέρη των απαντήσεων σας
με κάποιον που δεν γνωρίζετε τόσο καλά.
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καθρέφτη – καθρεφτάκι μου
Το πρωί όταν κοιτάζομαι
στον καθρέφτη βλέπω…

1.
8

2.
3.
4.
5.

Ποιοι είναι οι δικοί μου άνθρωποι; Τι βλέπω στον
καθρέφτη;
Αν έπρεπε να περιγράψω τον εαυτό μου με λέξεις
αυτές θα ήταν… ( λέξεις που έχουν να κάνουν με τη
διαφορετικότητά μου)
Μια προσωπική μου εμπειρία που με βοήθησε να
διαμορφώσω την εικόνα που έχω για τον εαυτό
μου ήταν…
Ένα πράγμα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι
είμαι …. και με κάνει να νιώθω περήφανος ή χαρούμενος είναι…..
DEBREIFING KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• Μόλις ο καθένας ολοκληρώσει το φύλλο του μοιράζεται τις απαντήσεις του με κάποιον που δε γνωρίζει
αρκετά καλά
• Στη συνέχεια χωριζόμαστε σε μικρές ομάδες ώστε να
μοιραστούν τις απαντήσεις τους (μέσα σε ομάδες 4 ή
περισσότερων.)
Δώστε χρόνο στα μέλη της ομάδας να μιλήσουν για τα
συναισθήματα τους κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας
Διευκολύνετε μια συζήτηση σχετικά με την εν λόγω
δραστηριότητα - κάνοντας ερωτήσεις τύπου:
• Σε ποια ερώτηση απάντησες με ευκολία;
• Σε τι δυσκολεύτηκες να απαντήσεις;
• Ποια είναι τα κοινά στοιχεία που μας προσδιορίζουν
ως προσωπικότητες;
• Ένιωσες πως ο συνομιλητής ένιωσε έκπληξη με κάποιες από τις απαντήσεις σου κι αν ναι ποια ήταν αυτή;
• Ποιες είναι οι εμπειρίες που μας διαμορφώνουν;
Υπήρχαν κοινές;
• Είναι σημαντικό να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας
και ναι γιατί;

«

Everything has beauty,
but not everyone sees it.

«

Confucius

Όλοι έχουν ομορφιά,
αλλά δεν τη βλέπει ο καθένας
Κομφούκιος

ΝΤΟΜΙΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ : 1
Δραστηριότητα που βοηθά την καλλιέργεια καλής ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα και ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη δυναμική ομάδας

Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 1
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
Σου αρέσει το Ντόμινο; Έλα να παίξουμε Ντόμινο με
τα σώματα μας
Θέματα που αγγίζει: οποιοδήποτε θέμα αποφασίσετε
ότι θέλετε να δουλέψετε
ΣΤΟΧΟΙ
• Να ενθαρρύνουμε τη σωματική επαφή
• Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να γνωριστούν

χαρακτήρα κτλ). Μπορείτε να κατευθύνεται τη διαδικασία
ξεκινώντας με στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης και συνεχίζοντας ( δεύτερη φορά) με στοιχεία χαρακτήρα.
Είναι σημαντικό για τα μέλη της ομάδας να έχουν πραγματική σωματική επαφή. Η επαφή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους: άγγιγμα χεριών, αγκαλιά , άγγιγμα
κεφαλιού, πόδια μαζί κλπ. Οι παίκτες μπορεί να είναι
όρθιοι ή καθιστοί.

• Να ενισχύσουμε την αντίληψη ότι μέσα σε μια ομάδα
υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ατόμων
καθώς και ομοιότητες – κοινά πράγματα

Αν κάποια χαρακτηριστικά τείνουν να αναλαμβάνονται
παροτρύνεται τους παίκτες να σκεφτούν νέα. ( θα μπορούσε να υπάρχει και σχετική οδηγία ότι δεν επιτρέπεται
να ακουστεί ένα χαρακτηριστικό περισσότερο από μια
φορά)

Χρόνος: 10 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας: οποιοδήποτε

Αυτό το παιχνίδι πρέπει να παιχτεί γρήγορά έτσι ώστε
τα μέλη της ομάδας μνα μη βαρεθούν περιμένοντας τη
σειρά τους για να ενωθούν.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• Δε χρειάζονται ειδικά υλικά
• Μια λίστα με πιθανά χαρακτηριστικά αν οι παίκτες δεν
μπορούν να σκεφτούν δικά τους
• Μεγάλος χώρος

Δημιουργώντας ένα κύκλο καθώς ό ένας ενώνεται με
τον άλλο ενισχύουμε την αίσθηση της ομάδας. Ωστόσο
κάποιος μπορεί να σκεφτεί άλλους σχηματισμούς – τρόπους για να το παίξει.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Ζητείστε από ένα μέλος της ομάδας να ξεκινήσει με
το να σκεφτεί δυο προσωπικά χαρακτηριστικά του
και μετά να τα ανακοινώσει στην ομάδα λέγοντας ( για
παράδειγμα): « Στην αριστερή μου πλευρά είμαι κορίτσι,
στη δεξιά μου πλευρά έχω δυο αδέλφια»

1.

2.

Στη συνέχεια ζητείστε από κάποιο άλλο μέλος
της ομάδας που μοιράζεται ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά να πιαστεί είτε από τη δεξιά είτε από την
αριστερή πλευρά του προηγούμενο, ανάλογα με το
ποιο χαρακτηριστικό έχει κοινό. Συνεχίζει λέγοντας ένα
νέο χαρακτηριστικό στην πλευρά που του απομένει. Για
παράδειγμα: « Στην δεξιά μου πλευρά είμαι κορίτσι και
στην αριστερή έχω καφέ μάτια»

3.

Ζητείστε από όλα τα μέλη της ομάδας να συμμετέχουν έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε ένα κύκλο
όπου ο καθένας θα συνδέεται με κάποιον άλλο

4.

Αν για κάποιο χαρακτηριστικό που ακούστηκε δεν
βρίσκεται μέλος της ομάδας που να το μοιράζεται,
ζητείστε να ακουστεί ένα νέο χαρακτηριστικό έτσι ώστε
η αλυσίδα να συνεχιστεί
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι απλά παραδείγματα.
Κάθε παίκτης μπορεί να ξεκινήσει με όποιο χαρακτηριστικό επιθυμεί , είτε εξωτερικό είτε εσωτερικό ( στοιχείο

Αν αυτή η δραστηριότητα χρησιμοποιηθεί στην αρχή
μια συνάντησης ή ως icebreaker προτείνουμε να πάρετε μέρος και εσείς έτσι ώστε να μειωθούν οι όποιοι δισταγμοί
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να παιχτεί με ένα πλήθος
χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν
πιο προσωπικά δεδομένα ( Χόμπι- αγαπημένο τραγούδι που τραγουδάς στο μπάνιο κλπ) ή συναισθήματα – σκέψεις για ένα συγκεκριμένο θέμα που θέλετε να
καταπιαστείτε ( Σκέφτομαι η νιώθω για τις μειονότητες,
γυναίκες, άντρες, Ρομά, Εβραίους κλπ.)
Μια εξίσου ενδιαφέρουσα παραλλαγή έχει να κάνει με
τις αξίες που έχει το κάθε άτομο – ιεραρχώντας τες και
επιλέγοντας τις πιο σημαντικές ( αυτές χωρίς τις οποίες
δεν θα μπορούσε να ζήσει)

«

Να θυμάσαι ότι είσαι απολύτως μοναδικός.
Όπως και όλοι οι άλλοι.
Margaret Mead, 1901-1979,
Αμερικανίδα εθνολόγος

ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΠΙΣΗΣ!
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1
Δραστηριότητα που βοηθά την καλλιέργεια καλής ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα και ενισχύει τις επικοινωνια-
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Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 1
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
κές δεξιότητες και τη δυναμική ομάδας
Είμαστε όλοι μοναδικοί και αναντικατάστατοι ως ανθρώπινες υπάρξεις. Μερικές φορές αυτή η μοναδικότητα
μας κάνει περήφανους, άλλες φορές πάλι μας κάνει και
νιώθουμε ντροπή. Παρόλα αυτά, όλοι μοιραζόμαστε το
γεγονός ότι είμαστε ανθρώπινες υπάρξεις και αυτό μας
κάνει να αισθανόμαστε πιο κοντά ο ένας στον άλλο.
Θέματα που αγγίζει: Οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων αλλά και τα στοιχεία που τους ενώνουν – τα κοινά
τους στοιχεία
ΣΤΟΧΟΙ
• Να γνωριστούν καλύτερα
• Να φανεί πως όλοι είμαστε διαφορετικοί
• Να φανεί πως όλοι είναι ίσιοι μεταξύ τους
Χρόνος: 30 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας:10-12 άτομα
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΥΛΙΚΑ
Καρέκλες όσες και οι συμμετέχοντες
ΟΔΗΓΙΕΣ
Σχηματίστε ένα κύκλο με το κάθε άτομο να κάθεται
σε μια καρέκλα

1.
2.

Ζητείστε από καθένα να σκεφτεί μερικά προσωπικά χαρακτηριστικά που πιστεύουν ότι είναι μοναδικά για αυτούς και δεν τα έχουν κοινά με κάποιον άλλο
στην ομάδα

3.
4.

Επιλέξτε ένα άτομο να ξεκινήσει. Ξεκινούν με το να
πουν ένα μοναδικό τους χαρακτηριστικό για παράδειγμα «έχω επισκεφτεί την Τουρκία τρεις φορές»

Αν κανένα άλλο άτομο δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό συνεχίζουμε με το επόμενο μέλος που και
αυτό με τη σειρά του αναφέρει το δικό του μοναδικό
χαρακτηριστικό

5.

Αν κάποιος έχει το χαρακτηριστικό που ακούστηκε
πρέπει να σηκωθεί όρθιος να φωνάξει « ΚΑΙ ΕΓΩ
ΕΠΙΣΗΣ» και να πάει να κάτσει στα πόδια αυτού που είπε
το χαρακτηριστικό. Αν περισσότεροι άνθρωποι έχουν
αυτό το χαρακτηριστικό κάθονται ο ένας πάνω στον
άλλο ξεκινώντας από τα πόδια του ατόμου που είπε το
χαρακτηριστικό. Έπειτα όλοι επιστρέφουν στις αρχικές
τους θέσεις και το άτομο που είπε το κοινό χαρακτηριστικό πρέπει να σκεφτεί και να πει ένα νέο μοναδικό
χαρακτηριστικό. Όταν καταφέρει να πει ένα χαρακτηριστικό που είναι μοναδικό συνεχίζουμε με το επόμενο
άτομο που λέει το δικό του μοναδικό χαρακτηριστικό.
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6.
7.
8.

Ο πρώτος γύρος τελειώνει όταν όλοι έχουν βρει
και πει ένα χαρακτηριστικό που τους διαφοροποιεί
από τους υπολοίπους
Τώρα ξεκινήστε τον δεύτερο γύρο. Εξηγείστε ότι
αυτός ο γύρος έχει να κάνει με τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζεται η ομάδα
Βγάλτε έξω μια καρέκλα και πείτε από ένα άτομο να
σταθεί στο μέσο του κύκλου. Πρέπει να σκεφτούν
κάτι που έχουν κοινό με τα μέλη της ομάδας και να το
πουν για παράδειγμα: «μου αρέσει η μουσική»
Όσοι το μοιράζονται θα πρέπει να σηκωθούν όρθιοι και να μετακινηθούν σε μια άλλη καρέκλα ενώ
φωνάζουν « ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΠΙΣΗΣ». Αυτός που αρχικά είπε
το χαρακτηριστικό ψάχνει να βρει μια καρέκλα να κάτσει
έτσι ώστε ένα νέο άτομο να μείνει στην μέση για να πει
ένα νέο κοινό χαρακτηριστικό

9.

DEBREIFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μιλήστε για το παιχνίδι και για το πώς ένιωσαν οι παίκτες και μετά ρωτήστε
• Τι ήταν ευκολότερο να βρούμε πράγματα που είχαμε
κοινά με τους άλλους ή πράγματα που μας διαφοροποιούν;
• Στην πραγματική ζωή πότε θέλουμε να νιώθουμε μοναδικοί και διαφορετικοί και πότε θέλουμε να νιώθουμε ίδιοι με τους άλλους;
• Σκεφτείτε τα χαρακτηριστικά που επιλέξατε. Τα χαρακτηριστικά που σας ξεχώρισαν από την υπόλοιπη ομάδα θα μπορούσαν να είναι κοινά με άλλα άτομα , σε
άλλες ομάδες;
• Τα χαρακτηριστικά που είχατε κοινά όλοι στην ομάδα
θα μπορούσατε να τα έχετε κοινά με όλους τους ανθρώπους στον κόσμο;
Αν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αναφέρονται
πολλά σωματικά χαρακτηριστικά, μπορείτε να ρωτήσετε:
• Τι εννοείται, ότι όλοι έχουμε μάτια, καρδία ή στομάχι;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να παιχτεί με γρήγορο
ρυθμό. Μπορείτε να πείτε ως κανόνα ότι οι παίκτες
έχουν μόνο 10 δευτερόλεπτα για να σκεφτούν. Για να
μπορέσει το παιχνίδι να έχει ενδιαφέρον θα πρέπει η
ομάδα να μην ξεπεράσει τα 12 άτομα – διαφορετικά
χωρίστε την ομάδα σας σε μικρότερες
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου μπορεί να αναφερθούν πολλά φυσικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα

Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 1
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
‘έχω δυο χέρια κλπ. Μπορείτε να ζητήσετε από τους παίκτες να σκεφτούν άλλα χαρακτηριστικά ή να το αφήσετε
ως έχει συζητώντας για αυτό στην αξιολόγηση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΥΛΙΚΑ
• μια λίστα με προσωπικά χαρακτηριστικά
για το Μέρος Α

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί και
χωρίς καρέκλες με τους παίκτες να κάθονται στο πάτωμα
αλλά σίγουρα θα νιώθουν λιγότερο βολικά

• Χαρτιά, μολύβια και καρφίτσες ή αυτοκόλλητη ταινία
για το Μέρος Β

Είναι καλύτερο να συμμετέχετε και εσείς στη δραστηριότητα.

«

Δεν ζωγραφίζω πράγματα. Ζωγραφίζω μόνο τη
διαφορά μεταξύ των πραγμάτων.
Henri Matisse, 1869-1954, Γάλλος ζωγράφος

ΟΔΗΓΙΕΣ
Αυτή η δραστηριότητα αποτελείται από τρεις μικρότερες
που έχουν ενωθεί έτσι ώστε να δώσουν τη δυνατότητα
στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις διαφορές μεταξύ τους, να σκεφτούν τι μας κάνει μοναδικούς και να
μοιραστούν μερικά από τα πράγματα που έχουμε κοινά.

ΕΝΑ ΙΣΟΝ ΕΝΑ
ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΊΑΣ: 1
Δραστηριότητα που βοηθά την καλλιέργεια καλής ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα και ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη δυναμική ομάδας
Όλοι νιώθουμε διαφορετικοί και υπάρχουν φορές που
νιώθουμε υπερήφανοι για αυτή τη διαφορετικότητα μας
και θέλουμε να το δείχνουμε. Άλλες φορές πάλι θέλουμε
να το κρύβουμε είτε γιατί φοβόμαστε την απόρριψη είτε
γιατί απλά θέλουμε να είμαστε σαν όλους τους άλλους.
Επίσης όλοι πρέπει να νιώθουμε ίσοι μεταξύ μας μιας και
ως ανθρώπινες υπάρξεις έχουμε όλοι πολλά προτερήματα
ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΊΓΟΝΤΑΙ:
• Η προσωπική ταυτότητα
• Τα προτερήματα του να είσαι άνθρωπος
• Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι είμαστε ίσοι
ΣΤΟΧΟΙ
• Να γνωριστούν τα μέλη της ομάδας και να αποδεχτεί
ο ένας τον άλλο
• Να δείξουμε ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί
• Να δείξουμε ότι όλοι είμαστε ίσοι
• Να αναλογιστούμε με ποιους τρόπους σχηματίζετε η
ταυτότητά μας
ΧΡΟΝΟΣ
• Μέρος Α: 30 λεπτά
• Μέρος Β : 30 λεπτά
• Μέρος Γ : 20 λεπτά
• Συζήτηση : 20 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας: Οποιοδήποτε

ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Σιγουρευτείτε ότι έχετε πολύ χώρο και ότι το δωμάτιο είναι όσο το δυνατό πιο άδειο
Εξηγείστε στους παίκτες ότι στο κέντρο του δωματίου υπάρχει μια νοητή γραμμή που χωρίζει το
χώρο στα δύο. Καθίστε πάνω σε αυτή τη γραμμή
Ζητείστε από όλους να καθίσουν στη μια άκρη του
δωματίου και μετά πείτε: « Ας περάσουν τη γραμμή
όσοι… φορούν παντελόνια»
Αφού περάσουν τη γραμμή όσοι φορούν παντελόνια, πείτε ένα άλλο χαρακτηριστικό « ας περάσουν τη γραμμή όσοι απολαμβάνουν τη μαγειρική»
Αφού πάρει μπρος η ομάδα μπορείτε να συνεχίσετε με πιο απαιτητικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το θέμα « Ας περάσουν τη γραμμή όσοι έχουν
φίλους που αποδέχονται τους ομοφυλόφιλους»

1.
2.
3.
4.
5.

ΜΕΡΟΣ Β: ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να δουν τις
μπλούζες που φορούν. Ειδικά αν έχουν κάποιο
σλόγκαν – μότο). Τα φορούν επειδή τους αρέσουν ή
επειδή κάτι θέλουν να δείξουν;
Εξηγείστε ότι το τώρα ο καθένας θα σχεδιάσει ένα
πολύ ιδιαίτερο μπλουζάκι, ένα μπλουζάκι που θα
τους παρουσιάζει και θα δείχνει ποιοι είναι
Δώστε μολύβια και χαρτιά στα μέλη και δώστε τους
15 λεπτά για να σχεδιάσουν το μπλουζάκι τους.
Όταν τελειώσουν θα πρέπει να κολλήσουν με την
ταινία ή την καρφίτσα το χαρτί πάνω στην μπλούζα
που φοράνε και να περπατήσουν στο χώρο δείχνοντας
ο ένας στον άλλο ποιος είναι

1.

2.
3.
4.

ΜΕΡΟΣ Γ:
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ζητείστε από τους παίκτες να γίνουν ζευγάρι με
κάποιον και να αναγνωρίσουν τρία πράματα που

1.
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Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 1
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
έχουν κοινά. Ένα θα πρέπει να είναι κάτι που κάνουν πάντα, ή σκέφτονται ή νιώθουν, το δεύτερο θα πρέπει να
είναι κάτι που μερικές φορές κάνουν, σκέφτονται ή νιώθουν και το τρίτο κάτι που ποτέ δεν σκέφτονται, κάνουν
ή νιώθουν

2.

Τώρα θα πρέπει να βρουν ένα άλλο ζευγάρι με το
οποίο έχουν ίδια κοινά χαρακτηριστικά. Αν δεν μπορούν τότε θα πρέπει να σχηματίσουν τετράδα και όλοι
μαζί να διαπραγματευτούν 4 νέα κοινά χαρακτηριστικά

3.

Μετά η τετράδα θα πρέπει να γίνει οχτάδα και να
διαπραγματευτεί τρία κοινά χαρακτηριστικά. Η
δραστηριότητα θα τελειώσει όταν όλοι ενωθούν και
έχουν καταλήξει σε μια κοινή λίστα χαρακτηριστικών
που όλοι μοιράζονται
DEBREIFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ρωτείστε τους συμμετέχοντες αν διασκέδασαν με τη
δραστηριότητα και συζητιέστε για το τι έμαθαν:
• Πως νιώσατε όταν διασχίσατε τη γραμμή
• Πως νιώσατε παρουσιάζοντας τον εαυτό σας ως ένα
μοναδικό άτομο διαφορετικό από όλα τα άλλα;
• Πως νιώσατε όταν δείξατε πόσα χαρακτηριστικά μοιράζεστε με την υπόλοιπη ομάδα;
• Στη ζωή σας πότε θέλετε να νιώθετε μοναδικοί και διαφορετικοί και πότε όμοιοι και ίσοι με τους άλλους;
Ζητείστε από τα άτομα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους:
• Χρειάστηκε ποτέ να κρύψετε την ταυτότητά σας για να
γίνετε αποδεκτοί;
• Νιώσατε ποτέ διάκριση επειδή ήσασταν διαφορετικοί
ή επειδή είχατε επαφές με κάποιον άλλο;
• Πότε εξαναγκαστήκατε να αφήσετε μέρος της προσωπικότητάς σας προκειμένου να γίνετε αποδεκτοί από
μια ομάδα;
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Στο πρώτο μέρος ξεκινήστε με προσωπικά χαρακτηριστικά που μοιάζουν με παραξενιές για παράδειγμα ο
τρόπος που πλένουν τα δόντια τους ή αν τραγουδούν
στο μπάνιο κλπ. Με το που θα ζεσταθεί η ομάδα προχωρήστε σε ποιο ιδιαίτερες πληροφορίες όπως: αν
έχουν κάποιο φίλο είναι πρόσφυγας ή μετανάστης, αν
έχουν νιώσει θύμα διάκρισης / αποκλεισμού, αν γνωρίζουν κάποιον που χρειάστηκε να αλλάξει χώρα, που
μετακινείτε με αναπηρικό καροτσάκι, κλπ. Τέλος προχωρήστε στη διερεύνηση πιο προσωπικών πληροφοριών:
συναισθήματα, επιθυμίες, συμπάθειες κλπ.
Επειδή καλό είναι τα χαρακτηριστικά να είναι ιδιαίτερα
καλό είναι να έχετε ετοιμάσει μια λίστα από πριν. Σκεφτείτε χαρακτηριστικά ανάλογα με τη δομή της ομάδας
και την προσωπικότητα των μελών της. Εναλλακτικά
μπορείτε να ζητείστε από τα μέλη της ομάδας να προτείνουν χαρακτηριστικά , απλά υπάρχει ο κίνδυνος του
γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο πολύ καλά και να μη θέλει
να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
Στο δεύτερο και τρίτο γύρο επαφίεται στο κάθε άτομο
χωριστά να κατονομάσει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Καλό θα ήταν να συμμετέχετε σε αυτή τη δραστηριότητα
για να δώσετε το παράδειγμα στην ομάδα.
FOLLOW UP
Μπορείτε να τυπώσετε ή να φτιάξτε βάφοντας τα δικά
σας μπλουζάκια. Μπορούν να φτιάξουν ο καθένας το
δικό του μπλουζάκι ή να καταλήξουν σε ένα κοινό ανάλογα με την καμπάνια ή το θέμα που ασχολούνται.

«

Θυμήσου ότι είσαι μοναδικός. Αν αυτό δεν αξιοποιηθεί, τότε κάτι υπέροχο έχει χαθεί.
Μάρθα Γκράχαμ, 1894-1991, Αμερικανίδα χορογράφος

Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 2
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Στόχος ενότητας

Να αντιληφθούν τα μέλη της ομάδας τις έννοιες των
στερεοτύπων και των προκαταλήψεων καθώς και των
μηχανισμών μέσω των οποίων αυτά σχηματίζονται.

τε την μπάλα σε ένα άλλο άτομο του κύκλου – ομάδας
προσκαλώντας τον να συνεχίσει την ιστορία με μια –
δυο προτάσεις, και στη συνέχεια να πετάξει την μπάλα
σε κάποιον άλλο στον κύκλο δίνοντας του τη δυνατότητα να συνεχίσει την ιστορία

Ο ΑΝΤΟΝΙΟ ΚΑΙ Ο ΑΛΙ

5.
6.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 1
Δραστηριότητα που έχει να κάνει με τις διαφορετικές
εικόνες – εντυπώσεις που έχουμε για ανθρώπους από
πολιτισμούς, χώρες ή κοινωνικές καταβολές διαφορετικές από τις δικές μας

7.

Να διερευνήσουν κατά πόσο οι ίδιοι έχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα και να γίνει προσπάθεια να τα
καταρρίψουν εφόσον το επιθυμούν

Λένε πως η δημιουργική εργασία χρειάζεται μοναξιά,
έχεις ποτέ προσπαθήσει να φτιάξεις μια ιστορία με 10
ανθρώπους ή και περισσότερους; Να η ευκαιρία να το
δοκιμάσεις!
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ:
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΣΤΌΧΟΙ:
• Να εξερευνήσουμε τις εικόνες που εύχυμε για άτομα
από άλλους πολιτισμούς ή κοινωνικές ομάδες κλπ
• Να συνειδητοποιήσουμε πως αυτές οι εικόνες επιδρούν στις προσδοκίες που έχουμε για ανθρώπους
που ανήκουν σε άλλες ομάδες
Χρόνος: 30 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας: 9-10 άτομα. Μεγαλύτερη ομάδα
μπορεί να χωριστεί σε μικρότερες
Προετοιμασία – Υλικά
• 1 μπάλα
• Μολύβι και χαρτί για τον παρατηρητή
• Flip chart και μαρκαδόρους
ΟΔΗΓΙΕΣ
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να καθίσουν σε
έναν κύκλο

1.
2.
3.
4.

Επιλέγεται ένας για να είναι ο παρατηρητής. Πρέπει
να καθίσει εκτός του κύκλου και να καταγράψει την
ιστορία που θα δημιουργηθεί
Εξηγήστε στην υπόλοιπη ομάδα ότι πρόκειται να
δημιουργήσουν μια συνεργατική ιστορία. Για αυτό
θα χρησιμοποιήσουν μια μπάλα
Ξεκινήστε λέγοντας: « Αυτή είναι η ιστορία του
Αντόνιο, ενός νέου από τη Μαδρίτη» και πετάξ-

Συνεχίστε με αυτό τον τρόπο έτσι ώστε η ιστορία
να χτιστεί συνεργατικά

Μετά από 10-12 σειρές ζητήστε την μπάλα και πείτε
« ο Αντόνιο γνωρίζει τον Άλι ένα Μαροκινό αγόρι
που έχει και αυτός μια ιστορία» και πετάξτε την μπάλα σε
κάποιον στον κύκλο ζητώντας του να αρχίσει να λέει την
ιστορία του Άλι
Σταματήστε τη δραστηριότητα μετά από 10-15 λεπτά

DEBREIFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ζητήστε από τον παρατηρητή να διαβάσει τις σημειώσεις που κράτησε από τις ιστορίες. Ζητήστε από τα μέλη
της ομάδας να μιλήσουν για τις διαφορετικές ζωές του
Αντόνιο και του Άλι με βάσει τις ιστορίες τους. Συνεχίστε μιλώντας για τις διαφορετικές εικόνες που έχουμε
για τους νέους από τη Μαδρίτη – και από το Μαρόκο.
Κρατήστε σημειώσεις στο flip chart. Ρωτήστε από πού
πιστεύετε ότι έχουν προέλθει αυτές οι εικόνες. Είχε κανείς τις ίδιες εικόνες για την Ισπανία και το Μαρόκο; Γιατί;
Γιατί όχι;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Είναι καλύτερο η ιστορία να δημιουργηθεί αυθόρμητα
και με ένα γρήγορο ρυθμό. Βέβαια ο παρατηρητής θα
δυσκολευτεί να τα καταγράψει όλα. Αυτό μπορεί να λυθεί με έναν δεύτερο παρατηρητή ή με ηχογράφηση της
ιστορίας.
Είναι σημαντικό η δραστηριότητα να παρουσιαστεί αρχικά ως κάτι απλό – τη δημιουργία μια συνεργατικής ιστορίας
Τα ονόματα των χαρακτήρων θα οδηγήσουν την ομάδα σε θέματα προς συζήτηση. Έτσι, αν για παράδειγμα
θέλετε να αγγίξετε το μεταναστευτικό διαλέξτε ονόματα
από μια χώρα με ισχυρό μεταναστευτικό κύμα και μια
άλλη με ισχυρή αναπτυσσόμενη οικονομία που δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταναστευτικές εκροές. Αν θέλετε να αγγίξετε τα στερεότυπα γύρω από το αντρικό και
γυναικείο φύλο, διαλέξτε ένα αντρικό και ένα γυναικείο
όνομα κοκ.
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση διάκρισης ξεκινώντας την
ιστορία με την ανάλογη πρώτη πρόταση. Για παράδειγμα : «Αυτή είναι η ιστορία Φρανκ ενός νεαρού ομοφυλόφιλου …» ή « Αυτή είναι η ιστορία της Μαρίας που
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αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα…» και αρκεί κάθε
ιστορία να συγκριθεί με αυτή ενός ατόμου που αντιστοιχεί στην πλειοψηφία της κοινωνίας.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
• Χωρίστε την ομάδα σε δυο μικρότερες και αφήστε την
κάθε ομάδα ν α δουλέψει τη μια ιστορία μόνο. Έπειτα,
συγκρίνετε τις δυο ιστορίες. Αυτή η παραλλαγή έχει το
πλεονέκτημα ότι οι συμμετέχοντες δεν υποψιάζονται
ότι θα υπάρχει σύγκριση
( είναι σημαντικό οι δυο ομάδες να χωριστούν τυχαία)
• Σχηματίστε δυο ομάδες και ζητείστε από την κάθε μια
να γράψει ή να σχεδιάσει τη βιογραφία ή μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της κάθε προσωπικότητας.
Έπειτα, συγκρίνετε τα δυο αποτελέσματα.

«

Για να είναι κάποιος αναντικατάστατος, θα πρέπει να
είναι διαφορετικός»
(Coco Chanel)

δημιουργικά και να καταθέσουν αυθόρμητα τις ιδέες
τους
ΠΡΟΕΟΤΙΜΑΣΙΑ – ΥΛΙΚΑ
• Μια λίστα με λέξεις για να σχεδιάσουν οι συμμετέχοντες
• Ένα Flip – chart Και ένα μαρκαδόρο για να καταγράφεται η βαθμολογία
• Κόλλες Α4 και μολύβια για τα σκίτσα της ομάδας
• Κολλητική ταινία ή πινέζες για να εκθέσετε τα σκίτσα
ΧΡΟΝΟΣ
45 λεπτά με δύο ώρες (εξαρτάται από το μέγεθος της
ομάδας)
Μέγεθος Ομάδας: οποιοδήποτε
ΟΔΗΓΙΕΣ
Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν ομάδες των 3-4 ατόμων

1.
2.
3.
4.

Δώστε σε κάθε ομάδα χαρτιά και μολύβια και ζητείστε της να κάτσει κάπου όλη μαζί για να είναι κάπως
απομονωμένη από τις υπόλοιπες ομάδες

CULTIONARY
Επίπεδο δυσκολίας 1
Δραστηριότητα που έχει να κάνει με τις διαφορετικές
εικόνες – εντυπώσεις που έχουμε για ανθρώπους από
πολιτισμούς, χώρες ή κοινωνικές καταβολές διαφορετικές από τις δικές μας
Ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται το μυαλό για
έναν άνθρωπο από άλλη χώρα;
Πως θα το αποτύπωνες με ένα σκίτσο
Αν σου αρέσει το Pictionary τότε θα λατρέψεις το
Cultionary
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
Εικόνες, στερεότυπα και προκαταλήψεις
ΣΤΟΧΟΙ
• Να ανακαλύψουμε και να επεξεργαστούμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις μας για άλλους ανθρώπους
• Να ασχοληθούμε τις εικόνες που έχουμε για μειονοτικές ομάδες
• Να κατανοήσουμε πως λειτουργούν τα στερεότυπα
• Να παροτρύνουμε τους συμμετέχοντες να σκεφτούν
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Καλέστε ένα μέλος από κάθε ομάδα και δώστε του
μια λέξη

Θα πρέπει να επιστρέψουν στην ομάδα τους και
να σχεδιάσουν αυτή τη λέξη ενώ τα υπόλοιπα μέλη
της ομάδας θα προσπαθούν να την μαντέψουν. Μπορούν να κάνουν μόνο σκίτσα, οι λέξεις και οι αριθμοί
δεν επιτρέπονται. Ο « ζωγράφος» δεν μπορεί να μιλήσει
παρά μόνο για να επιβεβαιώσει τη σωστή λέξη

5.
6.
7.
8.
9.

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μπορούν να μιλούν
μόνο για να πουν τη λέξη που νομίζουν ότι σχεδιάζεται. Οι ερωτήσεις δεν επιτρέπονται
Όταν μια ομάδα βρει τη λέξη πείτε στα μέλη της να
την φωνάξουν όλοι μαζί δυνατά

Σημειώστε τη βαθμολογία
στο flip – chart

Μετά από κάθε γύρω ζητείστε από το ζωγράφο –
ανεξάρτητα από το αν η ομάδα του βρήκε ή όχι τη
λέξη – να γράψει τη λέξη στο σκίτσο του
Τώρα ζητείστε από κάποιον άλλο να γίνει ο ζωγράφος της ομάδας. Καλό θα είναι να έχουν όλοι οι
συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γίνουν ζωγράφοι τουλάχιστον από μια φορά

10.

Στο τέλος ζητείστε από τις ομάδες να καρφιτσώσουν τα σχέδια τους ώστε οι διαφορετικές
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ερμηνείες και εικόνες των ίδιων λέξεων να μπορούν να
συγκριθούν και να συζητηθούν.
DEBREIFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• Καλό είναι αυτό να γίνει σε μικρές ομάδες ( κρατείστε
τις ομάδες ζωγραφικής). Ρωτείστε τα μέλη της κάθε
ομάδας αν αυτή δραστηριότητα τους φάνηκε δύσκολή
και γιατί

EURO -RAIL “ A LA CARTE”
ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΊΑΣ 2
Δραστηριότητα που έχει να κάνει με τις διαφορετικές
εικόνες – εντυπώσεις που έχουμε για ανθρώπους από
πολιτισμούς, χώρες ή κοινωνικές καταβολές διαφορετικές από τις δικές μας
Κανένας μας είναι ρατσιστής αλλά…

• Μετά ζητείστε τους να κοιτάξουν τα σκίτσα στον τοίχο και να συγκρίνουν τους διαφορετικούς τρόπους με
τους οποίους οι άνθρωποι ερμήνευαν τις ίδιες λέξεις
αλλά και σχηματίζουν εντυπώσεις για τα ίδια θέματα

Αυτή η δραστηριότητα διαπραγματεύεται τις προκαταλήψεις μέσω μια καθημερινής κατάστασης: συνταξιδεύοντας σε ένα τρένο.

• Συζητείστε για το αν ή όχι τα σκίτσα ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ
• Προκατάληψη και όρια ανοχής – ανεκτικότητας

• Ζητείστε από τους ζωγράφους να αιτιολογήσουν γιατί
επέλεξαν το συγκεκριμένο τρόπο απεικόνισης της κάθε
λέξης

• Εικόνες και στερεότυπα για διαφορετικές μειονότητες

• Συνεχίστε συζητώντας για την προέλευση αυτών των
εικόνων καθώς και για το αν έχουν θετική ή αρνητική
επίδραση σε σχέση με τους ανθρώπους που αφορούν
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Αν η ομάδα είναι μικρή μπορείτε να το παίξετε όλοι μαζί
– με όλους τους παίκτες να μαντεύουν τη λέξη και αυτός
που τη βρίσκει να είναι και ο επόμενος ζωγράφος.
Κάποια από τα μέλη μπορεί να αισθανθούν άβολά θεωρώντας πως δεν είναι καλοί στο σχέδιο. Ενθαρρύνετέ
τους να δοκιμάσουν. Εξάλλου δεν αναζητάμε έργα τέχνης.
Αυτή δραστηριότητα μπορεί πολύ γρήγορα να φέρει
στην επιφάνεια στερεότυπα που έχουμε για άλλους
ανθρώπους και μειονότητες. Είναι πολύ δημιουργική
δραστηριότητα και αρκετά διασκεδαστική. Ωστόσο είναι σημαντικό η ομάδα να μη σταθεί μόνο στα σχέδια
και στη διασκέδαση αλλά να συλλογιστεί για τους κινδύνους που ενέχει η δημιουργία στερεοτύπων και από
πους προέρχονται οι εικόνες- εντυπώσεις που έχουμε
για τους άλλους.
Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται στερεότυπα προκειμένου
να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον και τους άλλους
ανθρώπους γύρω του. Όλα μας έχουμε και κουβαλούμε
στερεότυπα.

«

Νομίζω πως ψάχνουμε να βρούμε διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί αυτό μας κάνει να
αισθανόμαστε λιγότερο μόνοι.
Carson McCullers, 1917-1967, Αμερικανίδα συγγραφέας

ΣΤΟΧΟΙ
• Να προκαλέσουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις των συμμετεχόντων για άλλους ανθρώπους και
μειονότητες καθώς και για τις εικόνες και τις συνδέσεις
που προκαλεί το κείμενο
• Να ενισχύσουμε την αυτοεπίγνωση σε σχέση με τα
όρια της ανεκτικότητας
• Να αναλογιστούμε τις διαφορετικές αντιλήψεις που
έχουν οι συμμετέχοντες σε σχέση με τις μειονότητες
• Να έρθουμε αντιμέτωποι με τις διαφορετικές αξίες και
στερεότυπα των συμμετεχόντων
Χρόνος: 90 λεπτά ως και 2 ώρες
Μέγεθος Ομάδας: 5 -40 άτομα
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ – ΥΛΙΚΆ
• Αντίγραφα του φύλλου εργασίας ( ένα για κάθε συμμετέχοντα)
• Ένα μολύβι – στυλό για κάθε συμμετέχοντα
ΟΔΗΓΙΕΣ
Μοιράστε από ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας της δραστηριότητας σε κάθε άτομο

1.
2.
3.

Σύντομα περιγράψτε το σενάριο και ζητείστε από
τα μέλη της ομάδας να διαβάσουν τις περιγραφές
των ατόμων που ταξιδεύον με το τρένο
Τώρα ζητείστε από κάθε άτομο να επιλέξτε τους 3
ανθρώπους με τους οποίους θα ήθελε περισσότερο να συνταξιδεύεις και τους 3 που θα ήθελε το λιγότερο να συνταξιδεύει

4.

Όταν όλοι καταλήξουν στις επιλογές τους ζητείστε
τους να σχηματίσουν ομάδες των 4-5 ατόμων και να:

• Μοιραστούν τις προσωπικές τους επιλογές καθώς και
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τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτές
• Συγκρίνουν τις επιλογές και τους λόγους αναζητώντας
ομοιότητες
• Καταλήξουν σε μια κοινή λίστα επιλογών ( τα τρία συν
και τα τρία πλην) κατά γενική συναίνεση

5.

Στην ολομέλεια ζητείστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα συμπεράσματα της καθώς και τους
λόγους για τις κοινές τους επιλογές. Θα πρέπει επίσης
να δηλώσουν σε ποιες περιπτώσεις υπήρχαν οι εντονότερες διαφωνίες εντός της ομάδας
DEBREIFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το Debriefing και η αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας θα εξαρτηθεί από τις αναφορές της ομάδας. Συγκρίνοντας τα διαφορετικά αποτελέσματα επιλογών είναι
ένας καλός τρόπος να ξεκινήσετε τη συζήτηση. Μπορείτε να συνεχίσετε κάνοντας ερωτήσεις όπως:
• Πόσο ρεαλιστικές ήταν οι καταστάσεις που παρουσιαστήκαν;
• Υπάρχει κάποιος από την ομάδα που να έχει βρεθεί σε
κάποια παρόμοια κατάσταση στη ζωή του;
• Ποιοι ήταν οι βασικοί παράγοντες που καθόρισαν της
προσωπικές επιλογές – λίστες;
• Αν η ομάδα εργασίας δεν κατάφερε να φτάσει σε μια
κοινή απόφαση ( κοινή λίστα), γιατί συνέβη αυτό;
• Ποιο ήταν το δυσκολότερο σημείο;
• Ποιοι παράγοντες σας εμπόδισαν να φτάσετε εύκολα
σε μια γενική παραδοχή;
• Ποια στερεότυπα μας φέρνει στο νου η λίστα των επιβατών ;
• Από πού προέρχονται αυτές οι εντυπώσεις μας – εικόνες;
• Πως θα αισθανόσουν αν βρισκόσουν σε μια κατάσταση όπου κανείς δε θα ήθελε να μοιραστεί μαζί σου το
κουπέ ενός τρένου;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Έχετε στο νου σας ότι καθώς η λίστα των επιβατών είναι
αρκετά μεγάλη είναι πολύ πιθανό για τα άτομο να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να καταλήξουν στην
ατομική λίστα επιλογών και πολύ περισσότερο στη λίστα της ομάδας εργασίας. Αν το επιθυμείτε μπορείτε να
περιορίσετε τη λίστα των επιβατών ( λαμβάνοντας πάντα
υπόψη τις μειονότητες που υπάρχουν στη χώρα σας ή
στην τοπική σας κοινωνία καθώς και τη δομή της ομάδας). Είναι πού σημαντικό οι περιγραφές των επιβατών
να είναι τέτοιες που να φέρνουν γνώριμες εικόνες ατόμων στους συμμετέχοντες. Εξίσου σημαντικό είναι να
συμπεριληφθούν στη λίστα και «μη ορατές» μειονοτικές
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ομάδες όπως οι ομοφυλόφιλοι, άτομα με αναπηρίες,
φορείς του AIDS κλπ.
Είναι πολύ πιθανό μια ομάδα εργασία να μη καταφέρει
να καταλήξει σε μια κοινή λίστα επιβατών. Χρειάζεται σε
προσοχή να μη δοθεί έμφαση στο γεγονός αυτό γιατί η
συζήτηση θα οδηγηθεί σε λάθος συμπεράσματα. Είναι
εξίσου σημαντικό και ενδιαφέρον να διερευνηθεί γιατί
είναι δύσκολο τα μέλη να συναινέσουν σε ένα τέτοιο
θέμα.
Είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να σεβαστεί τις απόψεις
του άλλου σε όλη τη διαδικασία και να μην υπάρξουν
αντιπαραθέσεις για τις προσωπικές απόψεις των μελών.
Αν κάποιες επιλογές είναι αμφίβολες – αμφισβητήσιμες
είναι προτιμότερο να συζητήσετε τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή παρά τις προσωπικές
αποφάσεις του καθενός. Γενικά αυτή η δραστηριότητα
μπορεί πολύ εύκολα να φέρει τόσο τα μέλη της ομάδας
όσο και τον διευκολυντή σε δύσκολη θέση : είναι πολύ
πιθανό τελικά να καταλήξετε σε συνεδρία αποδοκιμασίας και επίκρισης αν δε διαχειριστείτε με προσοχή την
κατάσταση. Μη πέσετε στην παγίδα να κατονομάσετε
αυτόν που έχει τις λιγότερες ή περισσότερες/ εντονότερες προκαταλήψεις – καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι
όλοι έχουμε προκαταλήψεις.
Τέλος είναι σημαντικό να συζητήσετε και να διερευνήστε
το γεγονός ότι οι περιγραφές των επιβατών είναι πολύ
σύντομες και δε δίνεται κανένα στοιχείο για την προσωπικότητά τους ή το παρελθόν και τη ζωή τους. Αλλά
στην πραγματικότητα αυτός δεν είναι και ο τρόπος που
συνήθως αντιδρούμε σε πληροφορίες που λαμβάνουμε
από την τηλεόραση και τις εφημερίδες, σε συζητήσεις
και κυρίως όταν συναντάμε/γνωρίζουμε ανθρώπους για
πρώτη φορά;

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Επιβιβάζεστε στο τρένο « Deer Valley Express” για ένα
εβδομαδιαίο ταξίδι από τη Λισαβόνα στη Μόσχα. Ταξιδεύετε σε ένα κουπέ με κουκέτες το οποίο θα πρέπει
να μοιραστείτε με άλλους τρεις συνεπιβάτες. Ποιοι από
τους παρακάτω στη λίστα είναι οι επιβάτες που θα επιλέγατε;
1. Έ νας Σέρβος στρατιώτης από τη Βοσνία
2. Έ νας χρεοκοπημένος υπέρβαρος Ελβετός
3. Έ νας Ιταλός dj που φαίνεται να έχει μεγάλη οικονομική άνεση
4. Μ
 ια Αφρικανή που πουλά δερμάτινα κοσμήματα
5. Έ νας νεαρός καλλιτέχνης , φορέας του aids
6. Μ
 ια τσιγγάνα από την Ουγγαρία πρόσφατα αποφυ-
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ΣΤΑΔΙΟ 2
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
λακισμένη
7. Ένα Βάσκο εθνικιστή που συχνά ταξιδεύει προς τη
Ρωσία
8. Έναν Γερμανό ράπερ με αρκετά εναλλακτικό τρόπο
ζωής
9. Έναν τυφλό μουσικό που παίζει ακορντεόν και είναι
από την Αυστρία
10. Έναν Ουκρανό φοιτητή που δε θέλει να επιστρέψει
σπίτι του
11. Μια μεσήλικα Ρουμάνα που δεν έχει βίζα και κρατά
ένα μωρό ενός έτους
12. Μια σκληροπυρηνική και επιθετική φεμινίστρια από
τη Δανία
13. Έναν skinhead από τη Σουηδία που ταξιδεύει υπό
την επήρεια αλκοόλ
14. Έναν Παλαιστή από το Belfast που πάει σε κάποιον
ποδοσφαιρικό αγώνα
15. Μια Πολωνή ιερόδουλη από το Βερολίνο
16. Ένα Γάλλο αγρότη που μιλά μόνο γαλλικά και κουβαλά ένα καλάθι με τυριά με έντονη μυρωδιά
17. Έναν Κούρδο πρόσφυγα που ζει στη Γερμανία και
επιστρέφει από τη Λιβύη
ΟΔΗΓΙΕΣ
Ο καθένας μόνος κάνει τις τρεις πρώτες επιλογές
ατόμων με τα οποία θα ήθελε να συνταξιδέψει στο
τρένο Αντίστοιχα κάνετε και τις τρεις χειρότερες επιλογές σας. Έχετε 15 λεπτά για αυτό
Σε ομάδες μοιραστείτε τις τρείς καλύτερες και τις
τρεις χειρότερες επιλογές συνταξιδιωτών. Μετά
προσπαθήστε δουλεύοντας ομαδικά να καταλήξετε σε
μια κοινή συναινετική λίστα των 3 καλύτερων και των 3
χειρότερων επιλογών σας. Έχετε 45 λεπτά για αυτή τη
δραστηριότητα
Στην ολομέλεια η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας της μαζί με μια σύντομη
περιγραφή και αξιολόγηση της δουλειάς της.

1.

2.
3.
«

ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ
ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΊΑΣ: 1
ΘΕΜΑ Ι
Δραστηριότητα που έχει να κάνει με τις διαφορετικές
εικόνες – εντυπώσεις που έχουμε για ανθρώπους από
πολιτισμούς, χώρες ή κοινωνικές καταβολές διαφορετικές από τις δικές μας
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
• Προσωπική ταυτότητα
• Στερεότυπα και πως αυτά δημιουργούνται
• Πως κάνουμε υποθέσεις για άλλους ανθρώπους βασιζόμενοι σε ελάχιστες πληροφορίες
ΣΤΟΧΟΙ
• Να συγκρίνουμε πως διαφέρουν οι άνθρωποι στις
αρχικές εντυπώσεις που σχηματίζουν για τους άλλους
• Να εξερευνήσουμε πως εμπειρίες του παρελθόντος
μας επηρεάζουν τις πρώτες μας εντυπώσεις
• Να αποκτήσουμε μεγαλύτερη επίγνωση για το πώς οι
εντυπώσεις μας επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας προς
τους άλλους
ΧΡΟΝΟΣ 30 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας : 4-12 άτομα
ΠΡΟΕΟΤΙΜΑΣΙΑ – ΥΛΙΚΑ
• Επιλέξτε φωτογραφίες από περιοδικά με ανθρώπους
που έχουν πρόσωπα διαφορετικά, ενδιαφέροντα,
έντονα, εντυπωσιακά. Κόφτε αυτά τα πρόσωπα και
κολλήστε τα σε ένα λευκό χαρτί ( Α4) αφήνοντας αρκετό χώρο στο κάτω μέρος του
• Θα χρειαστείτε ένα τέτοιο χαρτί για κάθε συμμετέχοντα στη δραστηριότητα
• Μολύβια ή στύλο- ένα για κάθε άτομο
ΟΔΗΓΙΕΣ
Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να κάτσουν σε
κύκλο και μοιράστε από μια φωτογραφία σε κάθε
έναν

Τα «διάφορα» είναι πάντα
η μεγαλύτερη κατηγορία.
Joel Rosenberg, 1954-2011,
Αμερικανός συγγραφέας επιστ. φαντασίας

1.
2.
3.

Ζητείστε τους να κοιτάξουν καλά τη φωτογραφία
και να γράψουν την πρώτη εντύπωση που τους
έρχεται στο μυαλό στο κάτω – κάτω μέρος της σελίδας
Ύστερα ζητείστε τους να διπλώσουν τη σελίδα έτσι
ώστε να κρυφτεί ακριβώς και μόνο αυτό που έγραψαν. Με το που τελειώσουν περνούν τη φωτογραφία
στο άτομο δίπλα τους.
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ΣΤΑΔΙΟ 2
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

4.

Ζητείστε τους τώρα να δουν τη νέα φωτογραφία
και πάλι να γράψουν την πρώτη εντύπωση που
τους δημιουργεί και να γυρίσουν τη σελίδα κρύβοντας
και πάλι ότι έχουν γράψει. Στη συνέχεια το περνούν
στον επόμενο κοκ.

5.
6.

Επαναλάβετε μέχρι τα χαρτιά να κάνουν ένα πλήρη
κύκλο και όλα τα μέλη να έχουν γράψει σε αυτά

Τώρα ξεδιπλώστε τα χαρτιά και αφήστε τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν τις διαφορετικές « πρώτες εντυπώσεις».
DEBREIFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Συζητείστε για το τι συνέβη και για το τι μάθετε:
• Ως ομάδα;
• Τι εκπλήξεις υπήρξαν;
• Σε τι βασίστηκε η πρώτη σας εντύπωση;
• Περιγράψτε και μοιραστείτε περιστατικά κατά τα οποία
είχατε εντελώς λάθος πρώτη εντύπωση για κάποιο
άτομο
• Τι αποτέλεσμα είχε αυτό;
• Τι αποκαλύπτει αυτή η δραστηριότητα για τους εαυτούς
μας;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Πριν ξεκινήσετε σιγουρευτείτε ότι όλοι έχουν καταλάβει
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τις οδηγίες. Θα ήταν χρήσιμο να κάνετε ένα παράδειγμα
δείχνοντας πως οι παίκτες θα πρέπει να γράφουν και να
διπλώνουν από κάτω το χαρτί. Κρατείστε ένα γρήγορο
ρυθμό στην καταγραφή και στο πέρασμα των χαρτιών.
Μην αφήσετε τους παίκτες να το σκεφτούν για πολύ.
Θέλουμε την πρώτη τους εντύπωση.
Αποφύγετε να επιλέξετε πρόσωπα γνωστών ή διασήμων.
Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε μια ευρεία λίστα ανθρώπων από διαφορετικές φυλές, εθνικότητες, ηλικίες,
ικανότητες ή αναπηρίες .
Ετοιμαστείτε για κάποιες έντονες διαφωνίες γύρω από
τις στάσεις των μελών. Ανάλογα το μέγεθος και τη δυναμική της ομάδας τα σχόλια μπορεί να μην είναι ανώνυμα. Μην επιτρέψετε στους παίκτες να κρίνουν ο ένας τις
απόψεις του άλλου αλλά επικεντρώστε τη συζήτηση στα
πραγματικά σχόλια.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Μια παραλλαγή που ενδείκνυται αν έχετε μεγάλη ομάδα
είναι να προβάλλεται τις εικόνες με ειδικό προτζέκτορα.
Σε αυτήν την περίπτωση μοιράστε αριθμημένα χαρτάκια
για να γραφτούν οι πρώτες εντυπώσεις των παικτών και
μετά από κάθε γύρο μαζέψτε τα και μοιράστε νέα. ( ένας
αριθμός για κάθε φωτογραφία). Στο τέλος διαβάστε δυνατά τα χαρτάκια της κάθε φωτογραφίας.
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ΣΤΑΔΙΟ 3
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Στόχος ενότητας

Να βιώσουν τα ίδια τα μέλη της ομάδας διάκριση ή
αποκλεισμό και να διερευνήσουν τα συναισθήματα
που τους προκαλούνται και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν
Να προσπαθήσουν να μπουν στη θέση των ανθρώπων που βίωσαν ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό
ή διακρίσεις

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ Archie Bunker’s
Επίπεδο Δυσκολίας 3
Δραστηριότητα που έχει να κάνει με τις διαφορετικές
εικόνες – εντυπώσεις που έχουμε για ανθρώπους από
πολιτισμούς, χώρες ή κοινωνικές καταβολές διαφορετικές από τις δικές μας
ΣΤΟΧΟΣ:
(Να μην αποκαλυφθεί μέχρι το τέλος του προγράμματος)
Να ευαισθητοποιήσει τα μέλη της ομάδας πάνω στις συνέπειες των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων
ΥΛΙΚΑ:
1. Χρωματικές κωδικοποιημένες κάρτες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ομάδες φυλών: λευκές,
γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, μαύρη (Αφροαμερικανική), Λατίνο και Φιλικές / Λεσβίες / Αμφισεξουαλικές - καρτέλες χωρίς το όνομα κάθε ομάδας
πάνω τους (εκτός αν θέλετε να επινοήσετε ένα όνομα
για κάθε ομάδα που δεν θα προδίδει την πραγματική
της ταυτότητα)
2. Χαρτοταινία ή ταινία έργου
3. Σημάδια που προσδιορίζουν τις περιοχές και τους
τίτλους
4. Εικονικά χρήματα
5. Άδειες
6. Πλαστικά γάντια μιας χρήσης
7. Τραπέζι και καρέκλες για λευκή ομάδα και καρέκλες για
άτομα με ειδικές ανάγκες
Οι παίκτες:
Δήμαρχος: Ο επικεφαλής της γειτονιάς Archie Bunker:
Ο ρόλος του είναι να επιβλέπει τα κτίρια της κάθε κοινότητας και να εγκρίνει τις άδειες και τις προμήθειες.
Μπορεί να εγκρίνει κάποιες άδειες – μπορεί και όχι. Θα
πρέπει να εγκρίνει όλες τις άδειες που θα του υποβάλει η

λευκή ομάδα. Θα πρέπει να εγκρίνει όλες τις προτάσεις
που προέρχονται από τη Λευκή Ομάδα. Δίνει περισσότερο χρόνο στη Λευκή Ομάδα και της ζητάει να πληρώσει λιγότερα για ότι διαπραγματευτεί να οικοδομήσει.
Είναι πιο διαλλακτικός και δίνει περισσότερες επιλογές
στη Λευκή Ομάδα. Δεν αφήνει καμιά άλλη ομάδα να
ολοκληρώσει το έργο της πριν τη Λευκή Ομάδα. Χρησιμοποιεί ταμπέλες και στερεότυπα όταν απευθύνεται
στους κατοίκους.
Γραμματέας Αδειών: Ο ρόλος της είναι η έκδοση οικοδομικών αδειών όταν δικαιολογείται και η μεταχείριση
των ανθρώπων τον τρόπο που θεωρεί ότι αξίζουν να
αντιμετωπίζονται.
Προμηθευτής: Ο ρόλος του είναι να πουλά προμήθειες
βάσει του δίκαιου τιμοκαταλόγου που δημοσιεύεται και
να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με τον τρόπο που θεωρεί ότι αξίζουν να αντιμετωπίζονται.
Αστυνομικοί (2-4): Ο ρόλος τους είναι να συνοδεύσουν τους ανθρώπους στη Γραμματεία Αδειών, στον
Προμηθευτή, Δήμαρχο, και τη φυλακή όταν δικαιολογείται και να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους με τον τρόπο
που θεωρεί ότι αξίζουν να αντιμετωπιστούν. Μπορεί να
στείλουν οποιοδήποτε στη φυλακή για οποιονδήποτε
λόγο. Ακόμα και γιατί απλά τους κοίταξαν με τρόπο που
αυτοί θεώρησαν περίεργο. Φυσικά αυτό δεν πρέπει να
μετατραπεί σε παιχνίδι εξουσίας και δύναμης. Θα πρέπει
να είναι ρεαλιστικό. Θα πρέπει να φαίνονται απότομοι
και σοβαροί. Προσοχή δεν θα πρέπει να γίνουν αστείοι
έτσι ώστε να ευοδωθεί ο σκοπός του παιχνιδιού.
Κάποιες πιθανές αιτίες φυλάκισης
θα μπορούσαν να είναι:
Παραβίαση σηματοδοτημένων περιοχών – συνόρων
Επίμονο κοίταγμα αστυνομικού
Ασυνόδευτη πορεία παίκτη
Ανάρμοστη συμπεριφορά – σχόλια
Επιθετικότητα
Κάτοικοι: Οι άνθρωποι εργάζονται για να δημιουργήσουν την καλύτερη δυνατή κοινότητα με τους διαθέσιμους πόρους τους. Θα πρέπει να συνεργαστούν.
Κάθε ομάδα θα πρέπει τουλάχιστον να χτίσει:
2 είδη κατοικιών
2 οικήματα κοινωνικών υπηρεσιών
1 ίδρυμα
1 κέντρο αναψυχής
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ΣΤΑΔΙΟ 3
ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Μέγεθος δωματίου: Μεγάλο δωμάτιο που μπορείτε να τοποθετήσετε ταινία σηματοδότησης/ έργου
και να το χωρίσετε στις επιμέρους κοινότητες. Χρειάζονται 7 τμήματα διαφορετικών μεγεθών με το μεγαλύτερο χώρο να πηγαίνει στην λευκή ομάδα. Το επιπλέον
τμήμα είναι για τη φυλακή. Χρησιμοποιήστε πινακίδες
για να προσδιορίσετε κάθε τμήμα.

1.

2.

Καθώς οι παρευρισκόμενοι μπαίνουν στο δωμάτιο, τους δίνετε τον τύπο της κάρτας που επιλέξατε
(διακριτικό της ομάδας στην οποία ανήκουν) , και τους
κατευθύνετε στην κατάλληλη περιοχή. Οι ομάδες θα
πρέπει να είναι ισάριθμες. Προσπαθήστε να μη βάλετε
κάποιον σε ομάδα στην οποία ανήκει και στην πραγματική του ζωή. Οι παίκτες δεν θα πρέπει να ξέρουν σε
ποια ομάδα ανήκουν (κατηγορία διαφορετικότητας).
Θα πρέπει να το καταλάβουν βάσει της συμπεριφοράς
των αρχών απέναντί τους και των στερεοτύπων που θα
έρθουν στην επιφάνεια. Σε κάθε ομάδα μοιράζεται ένα
συγκεκριμένο ποσό εικονικού χρήματος.

3.

Όταν όλοι βρίσκονται στο δωμάτιο, εξηγήστε τους
ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να χτίσουν καλύτερη κοινότητα, χρησιμοποιώντας τους πόρους (χρήματα)
που έχουν στη διάθεσή τους. Για να χτίσουν οι κάτοικοι θα πρέπει να επισκεφτούν το δήμαρχο να του πουν
την πρόταση τους και να περιμένουν την ειδική άδεια. Η
πρόταση τους θα πρέπει να συνοδεύεται και από σχετικό προϋπολογισμό. Αν η πρόταση τους απορριφθεί
από τον δήμαρχο θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω και
να επανέλθουν με μια νέα πρόταση. Αν η πρόταση τους
εγκριθεί σειρά έχει ο γραμματέας αδειών οποίος εκδίδει τη σχετική άδεια και μετέπειτα ο προμηθευτής στον
οποίο και πληρώνουν τα ανάλογα ποσά για τα κτίρια
που πήραν έγκριση να οικοδομήσουν. Όλα τα μέλη της
κάθε ομάδας της κοινότητας θα πρέπει να συμμετέχουν.
Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για τα μέλη της Λευκής
Ομάδας.

4.
5.

Καμία ομάδα δεν πρέπει να αποκαλύψει ποια είναι.
Θα πρέπει να το καταλάβουν οι υπόλοιποι παίκτες

Εξηγήστε τους κανόνες:
Α) Για να αφήσετε την περιοχή που έχετε, πρέπει να
έχετε συνοδεία αστυνομίας. Κάθε φορά μόνο ένα άτομο από κάθε ομάδα μπορεί να φύγει εκτός περιοχής του
(εκτός αν κάποιος είναι στη φυλακή). Αν κάποιος κινηθεί
ασυνόδευτος πηγαίνει στη φυλακή. (εκτός αν ανήκει στη
Λευκή Ομάδα)
Β) Για να χτίσετε κάτι, ΠΡΕΠΕΙ πρώτα να αποκτήσετε οικοδομική άδεια από τον Γραμματέα Αδειών
Γ) Αφού έχετε την άδειά σας, πρέπει να πάτε με συνοδεία στον προμηθευτή για να αγοράσετε τα δικά σας
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οικοδομικά υλικά.
Δ) Οποιαδήποτε παράβαση των κανόνων θα έχει ως
αποτέλεσμα τη φυλάκιση και δεν μπορείτε να προσφέρετε οποιαδήποτε βοήθεια στην ομάδα σας από τη φυλακή.
Ε) Αν σας στερηθεί άδεια ή προμήθεια, μπορείτε να ζητήσετε από τον Δήμαρχο να ακούσει την ένστασή σας,
αλλά μπορεί να απορριφθεί (ο δήμαρχος ακούει μόνο
περιπτώσεις που θεωρεί άξιες).
Το κόλπο
Ο δήμαρχος, ο Γραμματέας Αδειών, ο Προμηθευτής και
οι Αξιωματικοί θα πρέπει να αξιοποιήσουν κάθε στερεότυπο που έχουν ακούσει και το χρησιμοποιήσουν
ενάντια σε όλες τις ομάδες εκτός από την λευκή ομάδα.
Η Λευκή ομάδα θα πρέπει να πάρει ειδική μεταχείριση
σε όλους τους τομείς (παράδειγμα: όχι συνοδεία, πάντα έγκριση για τις άδειες, φθηνότερες τιμές, ποτέ δεν
πηγαίνουν στη φυλακή, επιπλέον χρήματα κ.λπ.). Στην
αρχή του παιχνιδιού δώστε καρέκλες στα μέλη της Λευκής Ομάδας αλλά και στα μέλη της Ομάδας με αναπηρίες.
Αποτελεσματικά στερεότυπα
(μοιράστε σε όλες τις κατηγορίες παικτών εκτός από
τους κατοίκους)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
- Πού είναι ο σύζυγός σας, είπε ότι θα μπορούσατε να
το κάνετε αυτό;
- Πώς είναι τα παιδιά σου;
- Τους πωλούν μόνο κατοικίες, σχολεία, εκκλησίες, πάρκα, νοσοκομεία και εμπορικά κέντρα.
ΜΑΥΡΟΙ - ΑΦΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
- Ρωτήστε για τις συμμορίες.
- Να τους αγνοείτε συχνά.
- Να τους πωλούν μόνο φτηνά διαμερίσματα σε πολυκατοικίες, εκκλησίες, νοσοκομεία, εστιατόρια γρήγορου
φαγητού, και κλαμπ.
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ – ΑΜΦΙΦΥΛΟΦΙΛΟΙ
- Όταν τους συνοδεύετε και τους χειρίζεστε, φοράτε λαστιχένια γάντια.
- Αναφερθείτε στο AIDS.
- Αγνοήστε τους συχνά.
- να τους πωλούν μόνο τα νοσοκομεία, τα ακριβά διαμερίσματα σε πολυκατοικίες, τα κλαμπ, τα condos και τα
ωραία εστιατόρια.

Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 3
ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ/ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
- Βοηθήστε τους να κάνουν τα πάντα
- ΠΟΤΕ να μην τις αγνοείτε, να τους αντιμετωπίζετε σαν
να είναι ανήμποροι.
- Πουλήστε τα πάντα εκτός από πάρκα, κλαμπ, εμπορικά
κέντρα και σχολεία.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
- Πάντα να τους μιλάτε πολύ δυνατά και πολύ αργά.
- Συνεχίστε να τους λέτε ότι δεν καταλαβαίνετε και πηγαίνετε μακριά.
- Πουλήστε τους μόνο φθηνά διαμερίσματα και εργοστάσια.
Χρήματα
Στην αρχή του παιχνιδιού, δώστε σε κάθε ομάδα χρήματα. Δώστε τα ποσά σε φθίνουσα σειρά: λευκοί, γυναίκες, ανάπηροι, μετανάστες, μαύροι (Αφροαμερικανοί),
ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι.
Ενδεικτικά:
Λευκή Ομάδα: 50000€
Γυναίκες: 25.000€
Άτομα με αναπηρία: 20000€
Μετανάστες: 15000€
Μαύροι: 10000€
Ομοφυλόφιλοι – αμφιφυλόφιλοι: 10.000€
Φυλακή
Ένα άτομο μπορεί να καταλήξει στη φυλακή μετά από
απόφαση του οποιουδήποτε αστυνομικού.
Ένα άτομο μπορεί να φύγει από τη φυλακή με τρεις τρόπους.
1. Αν πληρώσει το πρόστιμο που θα ορίσει ο αστυνομικός
2. Αν τον αντικαταστήσει κάποιο άλλο μέλος της ομάδας
του
3. Αν ο αστυνομικός θεωρήσει ότι πέρασε το κατάλληλο χρονικό διάστημα και έχει εκτίσει την ποινή του
DEBRIEFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όταν το πρόγραμμα τελειώσει, φροντίστε να συζητήσετε τι συνέβη. Δώστε στους ανθρώπους την ευκαιρία
να μιλήσουν για το πώς αισθάνθηκαν και τι πιστεύουν
ότι μπορούν να κάνουν για να αποτρέψουν αυτό που
πραγματικά να συμβεί.
Ενδεικτικές ερωτήσεις :
1. Σας άρεσε αυτή η δραστηριότητα;

2. Π
 ως αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; (βεβαιωθείτε ότι και μέλη της Λευκής Ομάδας
απαντούν)
3. Μ
 ήπως κάποιος από εσάς ένιωσε να θίγετε;
4. Μ
 ε τι χαρακτηρισμούς απευθύνονταν σε εσάς;
5. Π
 ως αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται με την πραγματική καθημερινή ζωή μας;
6. Μ
 άθατε κάτι από αυτή τη δραστηριότητα που θέλετε
να το μοιραστείτε;
* Εάν χρησιμοποιήσατε τις κάρτες με έγχρωμη κωδικοποίηση,
βεβαιωθείτε ότι επιτρέπετε στους συμμετέχοντες να
προσπαθήσουν να μαντέψουν σε ποια ομάδα ήταν μέλη (δεν
θα προδίδουν την ταυτότητα της Ομάδας).

Archie Bunker’s ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Να αναρτηθεί στο γραφείο του προμηθευτή)
Πολυτελές διαμέρισμα: 1500€
Οικονομικό διαμέρισμα: 750€
Σπίτι: 800€
Διαμέρισμα σε εργατική κατοικία: 500€
Club: 2000€
Εκκλησία: 1500€
Εργοστάσιο: 3000€
Αστυνομικό Τμήμα: 2000€
Γραφεία: 4000€
Ταχυδρομείο: 2000€
Πάρκο: 4000€
Κοινωνικό Κέντρο: 2500€
Αθλητικό Κέντρο:4000€
Εστιατόριο: 2500€
Fast Food: 1000€
Αρχοντικό: 3000€
Σχολείο: 2500€
Νοσοκομείο: 5000€
Θέατρο: 3500€
Cinema: 2000€

«

Μπορεί να μην είμαι καλύτερος,
αλλά τουλάχιστον είμαι διαφορετικός
Ζαν-Ζακ Ρουσσώ, 1712-1778, Γαλλοελβετός φιλόσοφος

21

Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 3
ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 2

«

Όλα πηγάζουν από τα δικαιώματα των άλλων και
από το διαρκές καθήκον μου να τα σέβομαι»

Θέματα που αγγίζει: Διακρίσεις & Ξενοφοβία, Φτώχεια,
Γενικά ανθρώπινα δικαιώματα
ΣΤΟΧΟΙ:
Να αναλογιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κατά
πόσο αυτά τηρούνται
Να σκεφτούν το κατά πόσο όλοι οι άνθρωποι έχουμε
την ίδια πρόσβαση στα ίδια αγαθά
Να αναλογιστούν τις διαφορετικές διαδρομές που καλούνται να πάρουν διαφορετικοί άνθρωποι στη ζωή
τους
Διάρκεια: 60 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας: οποιοδήποτε μέγεθος
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
εκτυπωμένες κάρτες ρόλων (μια για κάθε συμμετέχοντα)
μουσική
ΟΔΗΓΊΕΣ
Ετοιμάστε μια ήρεμη ατμόσφαιρα με λίγη μουσική.
Εναλλακτικά, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να
κάνουν ησυχία.

1.

2.

Μοιράστε τις κάρτες ρόλων τυχαία, μια σε κάθε
συμμετέχοντα. Ζητήστε τους να μη τις δείξουν στη
υπόλοιπη ομάδα.

3.
4.

Καλέστε τους να καθίσουν (στο πάτωμα) και να
διαβάσουν τις κάρτες τους.

Τώρα, ζητήστε τους να μπουν στο ρόλο. Για να
βοηθήσετε, διαβάστε δυνατά μερικές από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, κάντε παύσεις μεταξύ των ερωτήσεων, για να τους δώσετε χρόνο να σκεφτούν αυτούς
και την ζωή τους:
• Πώς ήταν η παιδική σας ηλικία; Σε τι σπίτι μένατε; Τι
παιχνίδια παίζατε; Τι δουλειά έκαναν οι γονείς σας;
• Πώς είναι τώρα η καθημερινότητα σας; Που συχνάζετε; Τι κάνετε το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ;
• Τι ζωή κάνετε; Που ζείτε; Ποιος είναι ο μισθός σας; Τι
κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο; Τι κάνετε στις διακοπές σας;
• Τι σας συναρπάζει και τι φοβάστε;
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5.

Τώρα, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν
ησυχία καθώς κάνουν σειρά ο ένας πίσω από τον

άλλο

6.

Πείτε στους συμμετέχοντες ότι θα τους διαβάσετε μια λίστα από καταστάσεις ή γεγονότα. Κάθε
φορά που απαντάνε «ναι» θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα
μπροστά. Διαφορετικά, δεν θα πρέπει να μετακινηθούν.

7.

Διαβάστε τις καταστάσεις με τη σειρά. Κάντε
παύσεις μεταξύ των καταστάσεων για να επιτρέψετε στα άτομα να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να δουν
τη θέση τους σε σχέση με τους άλλους.

8.

Στο τέλος, καλέστε όλους να σημειώσουν τις
θέσεις τους. Έπειτα, δώστε τους μερικά λεπτά να
βγουν από το ρόλο πριν κάνετε ολομέλεια.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Ξεκινήστε ρωτώντας τους συμμετέχοντες για το τι έγινε
και πώς νιώθουν μετά τη δραστηριότητα. Έπειτα, συνεχίστε με τα θέματα που προέκυψαν και τι έμαθαν.

1.
2.
3.
4.
5.

Πώς ένιωσαν κάνοντας
βήματα μπροστά ή όχι;
Αυτοί που έκαναν συχνά βήματα μπροστά, πότε
το παρατήρησαν;

Οι άλλοι δεν μετακινιόντουσαν
όσο ήθελαν;
Ένοιωσε κανένας ότι υπήρχαν στιγμές που οι
άλλοι αγνοούσαν τα δικαιώματά τους;

Μπορούσαν να μαντέψουν τους ρόλους των
άλλων; (Αφήστε τους συμμετέχοντες να αποκαλύψουν τους ρόλους τους)

6.

Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να παίξουν διαφορετικούς ρόλους; Πώς φανταζόντουσαν το άτομο
που έπαιζαν;

7.
8.
9.

Ήταν η δραστηριότητα, κατά κάποιο τρόπο καθρέφτης της κοινωνίας; Πώς;
Ποια ανθρώπινα δικαιώματα ήταν σε κίνδυνο
στον κάθε ρόλο;

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δε σεβάστηκαν
τα ανθρώπινα δικαιώματά τους ή ότι δεν είχαν
πρόσβαση σε αυτά;

10.

Ποια βήματα πρέπει να γίνουν για να γίνουν
ανοιχτές προς την κοινωνία οι ανισότητες;

Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 3
ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Είσαι άνεργη μόνη μητέρα.
Είσαι μια κοπέλα Αραβικής – Μουσουλμανικής καταγωγής και μένεις με τους γονείς σου που είναι πολύ
θρησκευόμενοι.
Είσαι η κόρη του διευθυντή της τράπεζα.
Σπούδασες οικονομικά στο πανεπιστήμιο.
Είσαι ο 19χρονος γιος αγρότη και μένεις σε ένα απομονωμένο χωριό στα βουνά.
Είσαι στρατιώτης που κάνει υποχρεωτική θητεία.

Είσαι η κόρη του Αμερικανού πρέσβη στη χώρα που
τώρα μένεις..
Είσαι ο/η ιδιοκτήτης/τρια μιας επιτυχημένης εταιρίας εισαγωγών εξαγωγών.
Είσαι συνταξιούχος εργάτης που δούλευε σε εργοστάσιο παπουτσιών.
Είσαι η κοπέλα ενός νέου καλλιτέχνη που είναι εθισμένος στα ναρκωτικά.
Είσαι μια 22χρονη λεσβία.

Είσαι ένας ανάπηρος νέος που μπορεί να μετακινηθεί
μόνο με αναπηρικό καρότσι.

Είσαι ένας αντιρρησίας συνείδησης και εκτίεις φυλάκιση

Είσαι μια 17χρονη τσιγγάνα που δεν έχει τελειώσει το
δημοτικό.

Είσαι μια 45χρονη άνεργη βαμβακοεργάτρια με 3 ανήλικα παιδιά.

Είσαι μια μεσήλικας εκδιδόμενη γυναίκα οροθετική.

Είσαι μαθητής της Στ’ Δημοτικού και γιος του διευθυντή
του σχολείου

Είσαι άνεργος/η δάσκαλος/α σε μια χώρα που δε γνωρίζει καλά την καινούρια επίσημη γλώσσα.
Είσαι ένας/μια 24χρονος/η πρόσφυγας από το Αφγανιστάν.
Είσαι παράνομος/η μετανάστης/τρια από το Σουδάν.
Είσαι πρόεδρος πολιτικής νεολαίας όπου η παράταξη
στην οποία ανήκει η νεολαία κυβερνά τη χώρα.
Είσαι ο γιος Κινέζου μετανάστη και έχεις ένα επιτυχημένο κινέζικο εστιατόριο.

Είσαι 11 χρονών, μαθητής στην Ε’ τάξη, με διαγνωσμένο αυτισμό.
Είσαι μια διάσημη τραγουδίστρια Αλβανικής καταγωγής
Είσαι ένας 35χρονος συμβασιούχος δημοτικός υπάλληλος.
Είσαι μοντέλο Αφρικανικής καταγωγής.
Είσαι ένας 27χρονος άστεγος.

«

Το μυστικό της επιτυχίας;
Να είσαι διαφορετικός από τους άλλους.
Γούντυ Άλλεν, 1935-, Αμερικανός ηθοποιός & σκηνοθέτης

«

Όταν χρησιμοποιείς τον όρο «μειονότητες»,
όταν αναφέρεσαι σε ανθρώπους,
τους λες ότι είναι κατώτεροι από άλλους ανθρώπους.
Gwendolyn Brooks, 1917-2000, Αφροαμερικανίδα ποιήτρια
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Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 3
ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΕΚΤΟΣ
ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΊΑΣ 1
Δραστηριότητα που βοηθά την καλλιέργεια καλής ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα και ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη δυναμική ομάδας
Ποιος θέλει να είναι στην ομάδα του;
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ
• Οι σχέσεις πλειονότητας/ μειονότητας
• Διακρίσεις
ΣΤΟΧΟΙ
• Να ξεκινήσει συζήτηση για τις διαφορετικές ομάδες
που υπάρχουν στην κοινωνία
• Να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τις έννοιες της προκατάληψης και της διάκρισης
• Να ενισχυθεί η ενσυναίσθηση με βάση το βίωμα του
αποκλεισμού ή της απόρριψης
Χρόνος: 10 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας: 16+

• Στην κοινωνία σας ποιοι είναι οι μονοί που μένουν
εκτός;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Προσέξτε ποιος θα πάρει τη λευκή βούλα.
Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να επέμβετε στην σύνθεση των τελικών ομάδων, αλλά μη το κάνετε φανερά. Αφήστε τα μέλη της ομάδας να πιστεύουν
ότι έγινε τυχαία.
Η δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει και ως
icebreaker
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
1. Μπορείτε να μη συμπεριλάβετε τη λευκή βούλα έτσι
ώστε όλοι στο τέλος να μπουν σε μια ομάδα
2. Ζητείστε από τους παίκτες να σχηματίσουν ομάδες
στις οποίες κανένας δεν θα έχει το ίδιο χρώμα με τον
άλλο
3. Χρησιμοποιήστε πάζλ φτιαγμένα από εικόνες που θα
υποβοηθήσουν και τη συζήτηση (κολλήστε τις φωτογραφίες σε χαρτόνι πριν τις κόψετε)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΥΛΙΚΑ
Χρωματιστά αυτοκόλλητα χαρτάκια σε σχήμα βούλας.
Για παράδειγμα αν είστε 16 άτομα θα χρειαστείτε: 4
μπλε, 4 κόκκινα, 4 κίτρινα, 3 πράσινα και 1 λευκό
ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Κολλήστε μια χρωματιστή βούλα στο μέτωπο κάθε
παίκτη. Οι παίκτες δεν πρέπει να ξέρουν τι χρώμα
βούλα έχουν
2. Πείτε στους παίκτες να σχηματίσουν ομάδες με βάση
το χρώμα που έχουν στο μέτωπο τους
3. Δεν μπορούν να μιλήσουν, μπορούν μόνο να χρησιμοποιήσουν μη λεκτική επικοινωνία
DEBRIEFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Βοηθείστε τα μέλη της ομάδα να διερευνήσουν τα συναισθήματα τους και να ανακαλύψουν τι έμαθαν:
• Πως νιώσατε όταν συναντήσατε για πρώτη φορά κάποιον με το ίδιο χρώμα βούλας με τη δική σας;
• Πως ένιωσε το άτομα με τη λευκή βούλα;
•Βοηθήσατε ο ένας τον άλλο προκειμένου να σχηματιστούν οι ομάδες;
• Σε ποιες διαφορετικές ομάδες ανήκετε πχ. Ποδοσφαίρου, σχολείου, εκκλησίας κλπ.;
• Μπορεί ο καθένας να μπει σε αυτές τις ομάδες;
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«

Θα είσαι μοναδικός για
εμένα στον κόσμο.
Θα είμαι μοναδικός για
εσένα στον κόσμο…

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΊΑΣ 3
Δραστηριότητα που διερευνά τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς ή εκπαιδευτικούς μηχανισμούς
που κρύβονται πίσω από περιπτώσεις/ καταστάσεις διάκρισης, άρνησης, αποκλεισμού και περιθωριοποίησης
Όλες οι οργανώσεις θα πρέπει να έχουν κανόνες και τα
μέλη ους θα πρέπει να τους ακολουθούν. Είναι όμως πάντα δίκαιοι για όλους; Είναι δίκαιοι για τις μειονότητες;
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
•Σ
 χέσεις μειονότητας – πλειονότητας
• Ε ξουσία και Δύναμη

Παράλληλες ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ – Το πακέτο

ΣΤΑΔΙΟ 3
ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
• Ο αποκλεισμός των μειονοτήτων από την πρόσβαση
σε πηγές και ευκαιρίες
ΣΤΟΧΟΙ
• Να ξεκινήσει η κουβέντα για τους κανόνες στην κοινωνία και τις καταστάσεις που αφορούν μειονότητες
– πλειονότητα
• Να βιώσουν τη διάκριση
• Να βιώσουν πως είναι να έχεις δύναμη και πώς να μην
έχεις
Χρόνος: θα πρέπει να αποφασίσετε π.χ. 2 ώρες, μια
συνάντηση…
Μέγεθος Ομάδας: οπουδήποτε
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΥΛΙΚΑ
• Αυτοκόλλητα χαρτάκια σε χρώματα π.χ. πράσινα και
κίτρινα
• Καρφίτσες ή αυτοκόλλητη ταινία
• Γράψτε 6-8 ειδικούς κανόνες κατάλληλους για την ομάδα σας σε ένα μεγάλο χαρτόνι
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ –
ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
• Δεν μπορούν να κάτσουν σε καρέκλες
• Δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από δυο μαζί σε
ένα μέρος
• Δεν μπορούν να μιλήσουν στους κίτρινους εκτός και
αν οι κίτρινοι τους απευθύνουν το λόγο
• Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ή να αγγίξουν εξοπλισμό εκτός αν τους δοθεί ειδική άδεια
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ –
ΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ
• Έχουν προτεραιότητα στα παιχνίδια - και στην μπάλα
• Έχουν προτεραιότητα στην επιλογή της μουσικής
• Μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό
και υλικά που επιθυμούν
• Μπορούν να πιουν δωρεάν ένα αναψυκτικό στο τέλος της συνάντησης υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούν πιστά τους κανόνες
ΟΔΗΓΙΕΣ
Μοιράστε τα αυτοκόλλητα χαρτάκια και ζητείστε
από τα άτομα να τα φορούν συνέχεια. Κάθε μέλος
θα πρέπει να έχει ένα.

1.

2.

Κρεμάστε τους κανόνες σε ένα μέρος και εξηγείστε
ότι θα πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία εξαίρεση

Κατά τα άλλα αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να δείχνει
όσο πιο φυσική γίνεται
DEBRIEFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αφήστε αρκετό χρόνο για την κουβέντα που θα ακολουθήσει. Ξεκινήστε ρωτώντας τα μέλη πως ένιωσαν με τη
δραστηριότητα και τι έμαθαν. Ρωτήστε:
• Πως ήταν να είσαι « Κίτρινος» , «Πράσινος»
• Ποιο ήταν το καλύτερο/χειρότερο πράγμα στο να είσαι κίτρινος/πράσινος;
• Προσπάθησε κανείς να ανταλλάξει το αυτοκόλλητο
του;
• Τι είδους διακρίσεις συμβαίνουν στην πραγματική ζωή;
• Ποιος έχει τη δύναμη να φτιάχνει τους κανόνες;
• Πόσο δημοκρατική είναι η οργάνωσή σου;
• Τι θα μπορούσες να κάνεις για να προωθήσεις τη δημοκρατία στην οργάνωση σου, στην κοινότητά σου
αλλά και στην κοινωνία σου τοπικά και εθνικά;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Ετοιμάστε προκαταβολικά τους κανόνες για να μπορέσετε να έχετε τον έλεγχο στη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Σκεφτείτε ποιος θα είναι σε κάθε ομάδα. Αυτή η
δραστηριότητα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια δυνατά
συναισθήματα.
Εναλλακτικά θα μπορούσατε να χωρίσετε άνισα τις ομάδες έτσι ώστε να αντικατοπτρίζετε καλύτερα η σχέση μειονότητας – πλειονότητας.
Αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί παράλληλα με κάποια άλλη π.χ. ενώ παίζουμε κάποιο
επιτραπέζιο ή βλέπουμε μια ταινία κλπ.
FOLLOW UP
Σκεφτείτε τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση
σας. Είναι δίκαιοι για όλα τα μέλη της; Είναι κατάλληλοι για οποιονδήποτε θα ήθελε να ακολουθήσει; Ποιος
φτιάχνει τους κανόνες, ποιος ή ποιοι έχουν τη δύναμη
και πως θα μπορούσαν να γίνουν πιο ευρείς.

«

We are sun and moon, dear friend; we are sea and
land. It is not our purpose to become each other;
it is to recognize each other, to learn to see the
other and honor him for what he is: each the other’s
opposite and complement.”
Hermann Hesse,
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«

Είμαστε ο ήλιος και το φεγγάρι, αγαπητέ μου φίλε, η
θάλασσα και η γη. Ο σκοπός δεν είναι να γίνουμε ο
ένας ότι ο άλλος. Είναι να αναγνωρίσουμε ο ένας τον
άλλο, να μάθουμε να βλέπουμε και να τιμήσουμε τον
άλλο για αυτό που είναι: ο καθένας το αντίθετο και το
συμπληρωματικό του άλλου»

• 4 σωληνάρια κόλλας
• Χαρτί και μολύβι για τους παρατηρητές
• Ρολόι ή χρονόμετρο
• Εναλλακτικά: 4 σετ με διαφορετικά αντικείμενα πχ.
Σκοινιά, κομμάτια από μαλλί, κουμπιά και συνδετήρες

Hermann Hesse,

ΑΠΛΑ ΚΑΝΕ ΤΟ
ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΊΑΣ 2
Μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι όπως οι δάσκαλοι, οι
γονείς, τα αφεντικά… μπορεί να γίνουν τόσο στενόμυαλοι…
Αλλά μήπως και εμείς δεν είμαστε;
Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί κίνητρο/διέγερση για
την ομάδα
Δραστηριότητα που διερευνά τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς ή εκπαιδευτικούς μηχανισμούς
που κρύβονται πίσω από περιπτώσεις/ καταστάσεις διάκρισης, άρνησης, αποκλεισμού και περιθωριοποίησης
ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
Οι διακρίσεις που υφίστανται όλοι οι άνθρωποι που είναι διαφορετικοί.
Οι μηχανισμοί της κοινωνίας μας που αφήνουν τις μειονότητες σε καταστάσεις χωρίς προνόμια
ΣΤΟΧΟΙ
• Να βιώσουν τη διάκριση
• Να βιώσουμε πως από τη μια κάνουμε διακρίσεις σε
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και από την άλλη
τους κατηγορούμε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται
• Να συνειδητοποιήσουμε πως συντηρούνται οι άδικες
κοινωνικές δομές

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Χωρίστε την ομάδα σε 4 μικρότερες και ζητείστε
από κάθε ομάδα να βρει ένα μέρος για να δουλέψει
άνετα
Ζητείστε από κάθε ομάδα να διαλέξει ένα μέλος της
που θα είναι «ο παρατηρητής» και ο οποίος θα καταγράφει ότι λέει η κάνει η ομάδα
Ανακοινώστε ότι θα περάσετε από κάθε ομάδα με
τη σειρά για να δώσετε οδηγίες και υλικά
Πηγαίνατε στην πρώτη ομάδα. Δώστε τους ένα
σετ με υλικά και πείτε ξεκάθαρα: «Έχετε ένα χαρτόνι, κόλα, ψαλίδι και μαρκαδόρους. Πρέπει να φτιάξετε
ένα κολλάζ που να αναπαριστά την άνοιξη. Έχετε 20 λεπτά. Μπορείτε να ξεκινήσετε όποτε θέλετε»
Έπειτα πηγαίνατε στη δεύτερη ομάδα. Δώστε
τους ένα σετ με υλικά και πείτε ξεκάθαρα: «Έχετε
ένα χαρτόνι, κόλα, ψαλίδι και μαρκαδόρους. Πρέπει να
φτιάξετε ένα κολλάζ που να αναπαριστά το καλοκαίρι.
Έχετε 20 λεπτά. Μπορείτε να ξεκινήσετε όποτε θέλετε»
Έπειτα πηγαίνατε στην τρίτη ομάδα. Δώστε τους
ένα σετ με υλικά και πείτε ξεκάθαρα: «Έχετε ένα
χαρτόνι, κόλα, ψαλίδι και μαρκαδόρους. Πρέπει να
φτιάξετε ένα κολλάζ που να αναπαριστά το φθινόπωρο.
Έχετε 20 λεπτά. Μπορείτε να ξεκινήσετε όποτε θέλετε»
Τέλος πηγαίνατε στην τέταρτη ομάδα. Δώστε
τους ένα σετ με υλικά και πείτε ξεκάθαρα: «Mso,
flosamd loerabtbz losnise bauqvxa poyeks, nseioamans
sajiyudo laverza losifalitome. Έχετε 20 λεπτά. Μπορείτε
να ξεκινήσετε όποτε θέλετε»
Όσο οι ομάδες εργάζονται περάστε από όλες.
Στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη ομάδα να είστε εμψυχωτικοί και υποστηρικτικοί. Στην τέταρτη ομάδα απλά
κατηγορείστε τα μέλη της για το γεγονός ότι δεν κάνουν
ότι τους ζητήσατε.
Μετά από 20 λεπτά ζητείστε από τις ομάδες να κρεμάσουν τα κολάζ τους. Αν οι τρεις πρώτες ομάδες
ζητήσουν λίγο χρόνο ακόμα για να ολοκληρώσουν δώστε τους 3-4 λεπτά

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Χρόνος: 60 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας: το πολύ 40 άτομα. Η Ομάδα θα πρέπει να χωριστεί στα τέσσερα.

9.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΥΛΙΚΑ :
• 4 μεγάλα φύλλα χαρτιού
• 4 παλιά περιοδικά
• 4 ψαλίδια
• 4 πακέτα χρωματιστοί μαρκαδόροι

DEBRIEFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ρωτήστε όσους συμμετείχαν πως ένιωσαν με τη δραστηριότητα, πως πήγε ή ομαδική προσπάθεια και αν
συμμετείχαν όλα τα μέλη της ομάδας
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ΣΤΑΔΙΟ 3
ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Μετά συνεχίστε με τους « παρατηρητές»
Ρωτήστε τους να μοιραστούν τι συνέβη σε κάθε ομάδα.
Τέλος ανοίξτε όλοι μαζί μια συζήτηση για αυτό που συμβαίνει στην πραγματική ζωή:
• Μπορείτε να διακρίνεται κάποιους συσχετισμούς με
την πραγματική ζωή;
• Στην κοινωνία μας, ποια είναι η τέταρτη ομάδα;
• Πως τείνουμε να κατηγορούμε όσους είναι θύματα
κοινωνικής αδικίας ;
• Πως τα θύματα της κοινωνικής αδικίας αντιδρούν;
• Αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο που αντέδρασαν τα μέλη
της τέταρτης ομάδας;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Αν η αρχική σας ομάδα είναι μικρή προσαρμόστε τη
δραστηριότητα χωρίζοντας δυο υποομάδες, την πρώτη
με τις ξεκάθαρες οδηγίες και τη δεύτερη με τις μπερδεμένες οδηγίες.
Μια παραλλαγή της δραστηριότητας είναι να δώσετε
στην τέταρτη ομάδα οδηγίες που θα ειπωθούν πολύ
γρήγορα ή σε μια ξένη γλώσσα
Προσέξτε γιατί είναι πολύ πιθανό αυτή η δραστηριότητα να δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις από τα μέλη
της τέταρτης ομάδας εξαιτίας της των ασαφών οδηγιών αλλά και των κατηγοριών που θα εισπράξουν. Είναι
πιθανό να θέλουν να αποχωρήσουν , να εναντιωθούν
στον διαμεσολαβητή ακόμα και να τα βάλουν με τις υπόλοιπες ομάδες. Άλλες φορές πάλι μπορεί να συγκρατήσουν τα συναισθήματά τους για αργότερα. Για αυτό το
λόγο σας προτείνουμε τα ακόλουθα:
• Σιγουρευτείτε ότι οι ομάδες σχηματίστηκαν τυχαία
• Πριν ξεκινήσετε τη συζήτηση εξηγείστε ότι όλοι βιώσαμε έντονα συναισθήματα τα οποία πρέπει να αφήσουμε στην άκρη ( να βγούμε από τους ρόλους μας)
• Είναι σημαντικό πριν ξεκινήστε την αξιολόγηση να
αφήσετε χρόνο στα άτομα να μιλήσουν για το τι συνέβη αλά και για τα συναισθήματά τους. Διαφορετικά τα
συναισθήματα θα εκφραστούν αργότερα φορτίζοντας
την αξιολόγηση.
Παραλλαγή: ζητείστε από τις ομάδες να κάνουν ένα μικρό σκετς.

«

Για όλους τους ανθρώπους τα αστέρια δεν είναι τα
ίδια. Για εκείνους που ταξιδεύουν τα αστέρια είναι
οδηγοί. Για κάποιους άλλους δεν είναι παρά μικρά

φωτάκια. Για άλλους, που είναι σοφοί, είναι προβλήματα. Για τον επιχειρηματία μου ήταν χρυσάφι. Όμως όλα
αυτά τα αστέρια σωπαίνουν. Εσύ θα έχεις τ’ αστέρια
που δεν έχει κανένας... Όταν θα κοιτάζεις τον ουρανό
τη νύχτα, αφού εγώ θα μένω σ’ ένα από αυτά, αφού
εγώ θα γελάω σ’ ένα απ’ αυτά, θα είναι για σένα λοιπόν
σαν να γελάνε όλα τ’ αστέρια. Εσύ θα έχεις αστέρια
που ξέρουν να γελάνε”
ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΜΠΩ;
ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΊΑΣ 3
- Πρόσφυγα να πας στην πατρίδα σου!
- Αν μπορούσα, θα πήγαινα…
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ:
Ασφάλεια, Διάκριση και Ξενοφοβία, Ειρήνη και Βία, Ανθρώπινα Δικαιώματα
Μέγεθος Ομάδας: 6-20
Διάρκεια: 60 λεπτά
ΣΤΟΧΟΙ:
•Ν
 α αντιληφθούν τα μέλη της ομάδας τη δύσκολη θέση
των προσφύγων
•Ν
 α έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τους τα κοινωνικά
και οικονομικά επιχειρήματα για τη χορήγηση αλλά και
την άρνηση παροχής ασύλου.
•Ν
 α προωθήσει την κατανόηση και αλληλεγγύη για
τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν ξαφνικά από τα σπίτια τους
ΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ:
Το δικαίωμα αίτησης ασύλου σε άλλες χώρες και αναγνώρισης του καθεστώτος πρόσφυγα λόγω διώξεων,
β) Το δικαίωμα της μη – επαναπροώθησης (το δικαίωμα των προσφύγων να μην στέλνονται πίσω στη χώρα
τους, αν διατρέχουν εκεί κίνδυνο δίωξης ή θανάτου), γ)
Το δικαίωμα να μην υφίσταται κανείς διακρίσεις.
ΠΡΟΕΤOΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΑ:
Οριοθετήστε το χώρο αναπαριστώντας τα σύνορα
μεταξύ των χωρών Χ και Ψ (με έπιπλα – χαρτοταινία ή
κιμωλία). Αφήστε ένα κενό που θα είναι το σημείο ελέγχου Στήστε ένα τραπέζι ως γραφείο μετανάστευσης.
Τοποθετήστε σε αυτό πινακίδες με τους κανονισμούς
εισόδου, μετανάστευσης κλπ.
Εκτυπώστε κάρτες ρόλων
Χαρτί και στυλό
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ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Κάντε αντίγραφα για τις κάρτες ρόλων και για τα έντυπα
πληροφοριών (ένα ανά συμμετέχοντα)
ΟΔΗΓΙΕΣ
Εξηγήστε ότι η δραστηριότητα αυτή είναι ένα παιχνίδι ρόλων σχετικό με μια ομάδα προσφύγων που
φεύγουν από την πατρίδα τους και θέλουν να πάνε σε
μια άλλη χώρα αναζητώντας ασφάλεια.
Αρχίστε διερευνώντας τι ξέρουν τα μέλη της ομάδας για τους πρόσφυγες. Ζητήστε τους να πουν ότι
ξέρουν σχετικά με το θέμα και καταγράψτε βασικά σημεία σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτί η σε πίνακα ως σημεία
αναφοράς για τη συζήτηση αργότερα.
Εξηγήστε στην ομάδα τί αναπαριστάνει η διάταξη
του χώρου και διαβάστε συναντά το ακόλουθο κείμενο: «Είναι μια σκοτεινή, κρύα και υγρή νύχτα στα σύνορα μεταξύ των χωρών Χ και Ψ. Ένας μεγάλος αριθμός
προσφύγων έχει καταφθάσει εγκαταλείποντας τις εστίες
του λόγω πολέμου ση χώρα Χ. Θέλουν να περάσουν
ση χώρα Ψ. Είναι πεινασμένοι, κουρασμένοι και κρυώνουν. Δε έχουν πολλά χρήματα και κανένα έγγραφο,
εκτός από τα διαβατήριά τους. Οι ανώτεροι υπάλληλοι
μετανάστευσης από την χώρα Ψ έχουν διαφορετικές
απόψεις μεταξύ τους – κάποιοι θέλουν να επιτρέψουν
στους πρόσφυγες τη διέλευση, άλλοι όχι. Οι πρόσφυγες είναι απελπισμένοι και χρησιμοποιούν διάφορα επιχειρήματα προσπαθώντας να πείσουν τους ανώτερους
υπαλλήλους μετανάστευσης».
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες με ίσο
αριθμό μελών. Η πρώτη μάδα θα αντιπροσωπεύσει τους πρόσφυγες από τη χώρα Χ, η δεύτερη ομάδα
θα αντιπροσωπεύσει τους ανώτερους υπαλλήλους μετανάστευσης στη χώρα Ψ και η τρίτη ομάδα θα είναι
παρατηρητές.
Ζητήστε από τους πρόσφυγες και από τους ανώτερους υπαλλήλους μετανάστευσης να βρουν και να
δουλέψουν τα επιχειρήματά τους. Μοιράστε τα φυλλάδια και δώστε 15 λεπτά για προετοιμασία.
Αρχίστε το παιχνίδι ρόλων. Το πότε θα τελειώσει,
είναι ζήτημα που θα το κρίνετε εσείς. Περίπου 10
λεπτά πρέπει να είναι αρκετά.
Δώστε στους παρατηρητές 5 λεπτά για να προετοιμάσουν την ανατροφοδότηση - αξιολόγηση.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

DEBRIEFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ξεκινήστε τη δραστηριότητα αφήνοντας χρόνο στα
μέλη της ομάδας για να μιλήσουν για τα συναισθήματα
που βίωσαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
Συνεχίστε δίνοντας το λόγο στους παρατηρητές για να
μοιραστούν αυτά που εκείνοι σημείωσαν κατά τη διεξα-
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γωγή της δραστηριότητα
Συντονίστε μια συζήτηση με τα μέλη της ομάδας με ερωτήσεις τύπου:
• Ποιο θεωρείται ότι ήταν το πιο σημαντικό επιχείρημα
των κατοίκων της χώρας Χ;
• Ποιο θεωρείται ότι ήταν το πιο σημαντικό επιχείρημα
των συνοριοφυλάκων της χώρας Ψ;
• Υπήρχε κάτι που τους έφερε σε δύσκολη θέση;
• Τι σας δημιουργούσε πίεση ή ένταση;
• Πόσο δίκαιη ήταν η μεταχείρισης των προσφυγών;
• Οι προσφυγές έχουν δικαίωμα προστασίας σύμφωνα
με το άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και σύμφωνα με το Πλαίσιο
της Συνθήκης του 1951 σχετικά με το νομικό καθεστώς των προσφύγων. Έτυχαν οι πρόσφυγες του δικαιώματος τους στην προστασία. Γιατί – γιατί όχι ;
• Θα έπρεπε μια χώρα να έχει δικαίωμα να διώξει τους
πρόσφυγες;
• Τι θα κάνατε εσείς οι ίδιοι αν ήσασταν ανώτεροι υπάλληλοι μετανάστευσης – συνοριοφύλακες; Θα έπαιζε
ρόλο στην απόφαση σας αν ξέρατε πως στη χώρα
τους αντιμετωπίζουν θανάσιμο κίνδυνο;
• Τι προβλήματα πιστεύετε πως αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες όταν μπαίνουν σε μια χώρα;
• Τι θα μπορούσε να γίνει για να αποφευχθούν αυτά τα
προβλήματα;
• Τι μπορεί να γίνει για να περιοριστεί η προσφάγια σε
παγκόσμιο επίπεδο;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Για να πετύχει η δραστηριότητα θα πρέπει τα μέλη της
ομάδας να πάρουν σοβαρά το ρόλο τους, να μπουν στη
θέση (όσο γίνεται) του ατόμου που υποδύονται και να
φροντίσουν να μην είναι ούτε αστείοι ούτε υπερβολικοί.
Αν αυτό βοηθήσει διαβάστε στην ομάδα κάτι σχετικό
με το θέμα των προσφύγων που θα δημιουργήσει το
σωστό κλίμα
Μέσω του καταιγισμού ιδεών μπορείτε να διαπιστώσετε το επίπεδο γνώσεων της ομάδας σχετικά με το γιατί
υπάρχουν πρόσφυγες – τι τους αναγκάζει να φύγουν
από τις πατρίδες τους – από πού έρχονται και που πηγαίνουν (αυτό θα γίνει πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα.
Έτσι στη φάση της αξιολόγησης – ανατροφοδότησης θα
ξέρετε που βρίσκετε η ομάδα και αν χρειάζεται να δώσετε κι άλλες πληροφορίες. Σκεφτείτε τι θα κάνετε αν στην
ομάδα πρόσφυγας. Ίσως δεν είναι η κατάλληλη δραστηριότητα να παίξετε ειδικά αν το μέλος της ομάδας έχει
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έντονες μνήμες της εμπειρίας του. Οι τρεις ομάδες δεν
είναι απαραίτητο να είναι ίσες. Μπορείτε, παραδείγματος χάριν, να έχετε μόνο 3-4 παρατηρητές και να δώσετε
στην υπόλοιπη ομάδα πιο ενεργούς ρόλους. Μπορείτε
αν θέλετε, να δώσετε στους παρατηρητές αντίγραφα
συμπληρωματικών πληροφοριών, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματα των προσφύγων ενώ οι
υπόλοιποι προετοιμάζονται για το παιχνίδι ρόλων.

Το παιχνίδι ρόλων διαδραματίζεται σε μια κρύα σκοτεινή
και υγρή νύχτα. Θα μπορούσατε να κλείσετε τα φώτα και
να ανοίξετε τα παράθυρα για να αυξήσετε την σύγχυση
των προσφύγων. Θα μπορούσατε επίσης να γράψετε
τις πινακίδες στα σύνορά σε μια άλλη γλώσσα ή μια επινοημένη. Θυμηθείτε να ενημερώσετε του υπαλλήλους
των συνόρων της άλλης χώρα για το τι λένε οι πινακίδες.
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 2
«ίση αμοιβή για ίδια εργασία»
Δραστηριότητα που ερευνά τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστιμικούς ή εκπαιδευτικούς μηχανισμούς
που κρύβονται πίσω από καταστάσεις διακρίσεων, άρνησης, αποκλεισμού και περιθωριοποίησης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ:
Κοινωνικά δικαιώματα, Ισότητα των φύλων, Διακρίσεις
& Ξενοφοβία

1 αντίγραφο του φύλλου με τις αμοιβές των εργαζομένων

Μέγεθος Ομάδας: 4 +

Μικρές ταμπέλες μια για κάθε συμμετέχοντα – εργαζόμενο

Διάρκεια: 90 λεπτά

Εικονικά χρήματα

ΣΤΟΧΟΙ
Να φέρει τους συμμετέχοντες αντιμέτωπους με τα φαινόμενα διακρίσεων στο χώρο εργασίας

Προετοιμάστε τις ταμπελίτσες που θα γράφουν την ηλικία και το φύλο των εργαζομένων . Συμβουλευτείτε τη
λίστα αμοιβών.

Να αναλύσει αν πρέπει να επιτρέπονται οι διακρίσεις
Να καλλιεργήσει την αλληλεγγύη, την ισότητα και τη δικαιοσύνη
ΥΛΙΚΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
Μαρκαδόροι
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ΟΔΗΓΙΕΣ
Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι οι εργαζόμενο
πρέπει να κάνουν κάποια εργασία για τον εργοδότη
τους (εσάς!). Δεν πρέπει να ανησυχούν αν θα πληρωθούν, όλοι θα πάρουν τα λεφτά τους.

1.
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2.
3.
4.
5.

Μοιράστε τις ταμπελίτσες τυχαία, μια σε κάθε συμμετέχοντα.
Εξηγήστε το προς εκπλήρωση έργο και σιγουρευτείτε ότι όλοι έχουν καταλάβει πρέπει να κάνουν.
Αφήστε τους συμμετέχοντες να αρχίσουν την εργασία!
Όταν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ζητήστε τους να κάνουν μια ουρά για να πληρωθούν.
Πληρώστε κάθε πρόσωπο σύμφωνα με την ηλικία και
το φύλο του, όπως αναγράφεται στον κατάλογο αμοιβών και εργαζομένων. Πρέπει να μετρήσετε τα χρήματα
δυνατά, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν πόσα παίρνει ο
κάθε ένας.
Εάν ι συμμετέχοντες αρχίσουν να παραπονιούνται,
δώστε τους συνοπτικές «εξηγήσεις» αλλά μην παρασυρθείτε σε συζήτηση.
Το ποσό που θα τραβήξετε εξαρτάται από την κρίση σας, αλλά γενικά σταματήστε, όταν η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται πολύ τεταμένη! Δώστε χρόνο
στους συμμετέχοντες να ηρεμήσουν και να βγουν από
τον ρόλο και καθίστε έπειτα σε κύκλο για την ανασκόπηση.

6.
7.

DEBRIEFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κάντε τη συζήτηση σε στάδια
Ξεκινήστε με την ανατροφοδότηση (debriefing) της
ίδιας της δραστηριότητας
• Πως αισθάνθηκαν όταν πήραν λιγότερα ή περισσότερα χρήματα από άλλους εργαζομένους
• Γιατί μερικοί πήραν περισσότερα ή λιγότερα χρήματα
από άλλους
• Πως αισθάνθηκαν όσοι πήραν περισσότερα ; πως αυτοί που πήραν λιγότερα;
• Αυτό το είδος διάκρισης συμβαίνει γύρω μας;
Στη συνέχει μιλήστε για τις αμοιβές που
καθορίζονται βάσει φύλου
• Δικαιολογείται να πληρώνεται για την ίδια εργασία διαφορετικά ένας άντρας από μια γυναίκα; Σε ποιες περιπτώσεις;
• Ένα ένας άντρας κάνει μια δουλειά καλύτερα από μια
γυναίκα είναι αυτός λόγος να πληρώνεται περισσότερα;
• Ένα άντρας έχει περισσότερα προσόντα από μια γυναίκα αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να πληρωθεί και
περισσότερα
• Πιστεύετε ότι υπάρχουν εργασίες που θα έπρεπε να
είναι αποκλειστικά για άντρες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;

• Πιστεύετε ότι υπάρχουν εργασίες που θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά για γυναίκες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;
• Πιστεύετε ότι η πρακτική της καταφατικής δράσης (ή
θετικής διάκρισης) μπορεί να δικαιολογηθεί προκειμένου να αλλάξουν οι κοινωνικές στάσεις;
• Τέλος μιλήστε για τις αμοιβές βάσει ηλικίας:
• Υπάρχει πολιτική διαφορετικών αμοιβών στη χώρα
σας με βάση την ηλικία;
• Αν όχι νομίζετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει;
• Για ποιους λόγους εφαρμόζεται αυτή η πολιτική, ειδικά
στους νέους;
• Ποια η άποψή σας για αυτήν την πολιτική; Καλή; Κακή;
Απαραίτητη; Περιττή; Επιχειρηματολογήστε για την
άποψή σας
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Πιθανότατα να πρέπει να προσαρμόσετε τη δραστηριότητα. Εάν πρέπει να προσθέστε ή να διαγράψετε μερικές
κατηγορίες εργαζομένων από το κατάλογο σιγουρευτείτε τι διατηρείται κάποια ισορροπία φύλων και διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Εάν η ομάδα σας είναι μεγάλη
ή αν θέλετε να προχωρήσετε σε μια βαθύτερη συζήτηση
σχετικά με τους ρύπους διάκρισης, μπορείτε να χωρίσετε
τα μέλη σε δύο υποομάδες. Κατόπιν η μια ομάδα μπορεί
να ασχοληθεί με τη διάκριση φύλου και η άλλη με τη διάκριση βάσει ηλικίας.
Ποιες μορφές εργασίας είναι κατάλληλες για αυτή τη
δραστηριότητα; Θα πρέπει να ανατεθεί η ίδια εργασία
σε κάθε εργαζόμενο. Επίσης προσπαθήστε να βρείτε
κάτι που μπορεί να γίνει από πολλούς ανθρώπους συγχρόνως έτσι ώστε να μη γίνει κουραστική η αναμονή για
τους συμμετέχοντες. Σκεφτείτε τα εξής:
• Αν θέλετε να πάτε στην ύπαιθρο, μπορεί αυτό να γίνει
σε όλη τη διάρκεια του έτους
• Έχετε βρει χώρο;
• Μπορεί αυτή η εργασία να γίνει εξίσου καλά από άτομα όλων των ηλικιών, τόσο από άνδρες όσο και από
γυναίκες;
• Είναι ασφαλής εργασία;
• Υπάρχει το ενδεχόμενο οι συμμετέχοντες να αρνηθούν ή να στεναχωρηθούν για ηθικούς λόγους;
• Πόσο χρόνο θα πάρει;
• Απαιτεί πολλές δεξιότητες;
• Μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές;
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
• Καθαρίστε τον πίνακα και γράψτε σε αυτόν με προσεγ-
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μένο τρόπο μια φράση
• Βγάλτε τα βιβλία από ένα ράφι και βάλτε τα σε ένα κιβώτιο. Μεταφέρετε το κιβώτιο στην άλλη άκρη και βάλτε
τα βιβλία σε ένα νέο ράφι
• Ανατρέξετε στο λεξικό και βρείτε τον ορισμό μιας λέξης. Γράψτε τον σε ένα κομμάτι χαρτί. ( επιλέξτε λέξεις
σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη διαφορετικότητα)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΥΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ

ΕΥΡΩ

1

Άνδρας

35 έτη

100

2

Γυναίκα

16

30

3

Άνδρας

22

70

4

Γυναίκα

32

90

5

Άνδρας

16

50

6

Γυναίκα

19

60

7

Άνδρας

26

100

8

Άνδρας

40

70

9

Γυναίκα

50

60

10

Άνδρας

60

60

11

Γυναίκα

60

50

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΊΑΣ: 1
Δραστηριότητα που έχει να κάνει με τις διαφορετικές
εικόνες – εντυπώσεις που έχουμε για ανθρώπους από
πολιτισμούς, χώρες ή κοινωνικές καταβολές διαφορετικές από τις δικές μας
Δραστηριότητα που διερευνά τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς ή εκπαιδευτικούς μηχανισμούς
που κρύβονται πίσω από περιπτώσεις/ καταστάσεις διάκρισης, άρνησης, αποκλεισμού και περιθωριοποίησης
Θες λοιπόν να νιώσεις πως είναι να είσαι μέρος της πλειονότητας ή της μειονότητας;
Αυτή είναι μια ενεργητική δραστηριότητα
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
• Οι σχέσεις πλειονότητας / μειονότητας
• Οι κοινωνικοί και πολιτικοί μηχανισμοί που διαιρούν
μια κοινωνία
ΣΤΟΧΟΙ
•Ν
 α βιώσουμε πως είναι να είσαι μέλος μιας μειονότητας και αντίστοιχα μιας πλειονότητας
•Ν
 α αναλύσεις τις στρατηγικές που συνήθως χρησιμοποιούμε για να γίνουμε αποδεκτοί από την ομάδα της
πλειονότητας
•Ν
 α συνειδητοποιήσουμε πότε θέλουμε να είμαστε
μέρος της πλειονότητας και πότε θέλουμε να είμαστε
εντός ή εκτός της μειονότητας
Χρόνος: 40 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας: 6-8 άτομα σε κάθε κύκλο
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΥΛΙΚΑ
•Χ
 αρτί και μολύβι για τους παρατηρητές
• Ρ ολόι ή χρονόμετρο
ΟΔΗΓΙΕΣ
Χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες των 6-8
ατόμων
Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει ένα μέλος που θα
είναι ο « παρατηρητής» και ένα ακόμα που θα είναι
«ο ξένος»
Πείτε στην υπόλοιπη ομάδα να κάτσει όσο πιο
σφιχτά γίνεται σε κύκλο τοποθετώντας τους ώμους
τους πλάι – πλάι και χωρίς να αφήνουν καθόλου κενό
χώρο μεταξύ τους
Εξηγείστε ότι «ο ξένος» θα προσπαθήσει να παραβιάσει τον κύκλο – θέλοντας να μπει μέσα ενώ

1.
2.
3.

4.
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τα υπόλοιπα μέλη προσπαθούν να τον κρατήσουν απέξω.
Πείτε στον παρατηρητή να κρατά σημειώσεις αναφορικά με τις στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν
τόσο από τον» ξένο» όσο και από τα υπόλοιπα μέλη
του κύκλου. Επίσης θα κρατά τον χρόνο
Μετά από 2-3 λεπτά και ανεξάρτητα με το αν «ο
ξένος» κατάφερε ή όχι να μπει στον κύκλο αλλάξτε
ρόλους στην ομάδα. Καλό θα ήταν όλα τα μέλη της ομάδας που το επιθυμούν να μπουν στη θέση του «ξένου»

5.

6.

DEBRIEFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μαζευτείτε όλοι για να συζητήσετε τι έγινε και πως νιώσατε.
Ξεκινήστε με τις ερωτήσεις:
• Πως νιώσατε ως μέλος του κύκλου;
• Πως νιώσατε ως «ξένος»;
• Οι «ξένοι» που παραβίασαν τον κύκλο ένιωσαν διαφορετικά από αυτούς που δεν τα κατάφεραν;

Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί πολύ ενέργεια από τους
συμμετέχοντες. Σε γενικές γραμμές – εκτός αν υπάρχουν
κακές σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας – δεν θα
υπάρξουν επιθετικές συμπεριφορές
Πριν ξεκινήστε την αξιολόγηση αφήστε τα μέλη της
ομάδας (στην ολομέλεια) να μιλήσουν ελεύθερα για το
τι συνέβη
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
Η κάθε μικρότερη ομάδα θα μπορούσε να έχει το δικό
της όνομα. Αυτό θα ενισχύσει το αίσθημα ταυτότητας
της ομάδας. «Ο ξένος» μπορεί να προέρχεται από διαφορετική κάθε φορά ομάδα. Στο τέλος κάθε γύρου
ο ξένος θα πρέπει να επιστρέψει στον κύκλο από τον
οποίο ήρθε ανεξάρτητα από το αν κατάφερε να παραβιάσει τον κύκλο ή όχι. Αυτό θα ενισχύσει την μοναχικότητα του «ξένου»

Ρωτείστε τους « παρατηρητές»:
• Τι στρατηγικές χρησιμοποίησαν οι « ξένοι»;
• Τι στρατηγικές χρησιμοποίησαν τα μέλη του κύκλου
προκειμένου να εμποδίσουν τους άλλους να τον παραβιάσουν;
Ρωτείστε όλα τα μέλη:
• Στην πραγματική ζωή πότε αισθάνεσαι όμορφα με το
να είσαι ένας «ξένος» ή μέλος μιας μειονότητας και
πότε εκτιμάς το γεγονός ότι είσαι μέλος της πλειονότητας;
• Στην κοινωνία μας ποιες είναι οι πιο ισχυρές κοινωνικές ομάδες και ποιες οι πιο αδύναμες;
• Στην κοινωνία μας ο κύκλος μπορεί να αναπαριστά
προνόμια, εργασία, χρήματα, εξουσία, στέγη κλπ. Τι
στρατηγικές χρησιμοποιούν οι μειονοτικές ομάδες για
να αποκτήσουν αυτούς τους πόρους – πηγές. Πως η
πλειονότητα διατηρεί την ισχύ της;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Είναι χρήσιμο να δώσετε κάποιες σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες στους « παρατηρητές» όπως:
• Τι λένε τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους ή τι λένε στον
« ξένο»;
• Τι κάνουν τα μέλη της ομάδας προκειμένου να αφήσουν τον «ξένο» απ’ έξω;
• Τι λέει ο «ξένος»;
• Τι κάνει ο «ξένος»;

ΤΑΜΠΕΛΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ : 2
ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ Η ΤΙ ΛΕΝΕ
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ;;;
Δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τις εικόνες που
έχουμε για ανθρώπους από χώρες, κουλτούρες ή κοινωνικές καταβολές διαφορετικές από τις δικές μας
Δραστηριότητες που ερευνούν τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστιμικούς ή εκπαιδευτικούς μηχανισμούς
που κρύβονται πίσω από καταστάσεις διακρίσεων, άρνησης, αποκλεισμού και περιθωριοποίησης
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ΣΤΑΔΙΟ 3
ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
Οι επιπτώσεις των στερεότυπων
ΣΤΟΧΟΙ
• Να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ του αυτού που οι
άλλοι περιμένουν από εμάς και του τρόπου που φερόμαστε
• Να συνειδητοποιήσουμε πως επιδρά η συμπεριφορά
μας στους άλλους
• Να ξεκινήσει διάλογος – συζήτηση για τις επιπτώσεις
των στερεοτύπων στους ανθρώπους
ΧΡΟΝΟΣ: 45 λεπτά περίπου
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 10+
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• Απλά αυτοκόλλητα χαρτάκια περίπου 2*5 εκατοστά
ένα για κάθε μέλος της ομάδας
• Σε κάθε χαρτάκι γράφουμε και από ένα χαρακτηριστικό
(για παράδειγμα ανεύθυνος, τεμπέλης, έξυπνος, αδέξιος κλπ)
• Αναθέστε μια εργασία στην ομάδα (για παράδειγμα
να σχεδιάσουν ένα ποστερ για μια εκδήλωση, να σχεδιάσουν μια εκδήλωση να μετακινήσουν έπιπλα ή να
κάνουν μια κουβέντα)
ΟΔΗΓΙΕΣ
Βάλτε από ένα χαρτάκι στο μέτωπο κάθε μέλους της
ομάδας έτσι ώστε να φαίνεται το χαρακτηριστικό
στην υπόλοιπη ομάδα. Ο ίδιος δεν πρέπει να το δει

1.
2.

Αναθέστε την εργασία στην ομάδα και εξηγήστε
ότι κατά την διάρκεια της υλοποίησης της όλοι θα
πρέπει να συμπεριφέρονται στους γύρω τους με βάση
το χαρακτηριστικό στο μέτωπο τους. Για παράδειγμα αν
κάποιος έχει το χαρακτηριστικό τεμπέλης οι υπόλοιποι
θα πρέπει να το αντιμετωπίζουν ανάλογα – χωρίς όμως
να τον αποκαλέσουν τεμπέλη ή να τον βοηθήσουν με
σχετικές περιγραφές)

3.

Οι παίκτες θα πρέπει να προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν την εργασία που τους έχει ανατεθεί
και ταυτόχρονα να συμπεριφέρονται στους γύρω τους
ανάλογα με την ταμπέλα τους

4.

Στο τέλος οι παίκτες μπορούν να μαντέψουν την
ταμπέλα – χαρακτηριστικό που είχαν στο μέτωπό
τους αλλά αυτό δεν είναι ο βασικός σκοπός της δραστηριότητας
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ΣΥΝΟΨΗ (DEBRIEFING) ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή οπότε φροντίστε να
υπάρχει χρόνος για να μιλήσουν όλοι οι παίκτες. Ξεκινήστε ρωτώντας τους παίκτες αν θα μπορούσαν να μαντέψουν το χαρακτηριστικό στο μέτωπό τους και μετά
μιλήστε για τις υπόλοιπες πτυχές της δραστηριότητας
•Π
 ως αισθάνθηκε το κάθε άτομο κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητας
•Ή
 ταν δύσκολο να συμπεριφερθούν στα άτομα ανάλογα με τις ταμπέλες τους;
•Μ
 ήπως κάποιος άρχισε τελικά να επιβεβαιώνει με τον
τρόπο συμπεριφοράς του την ταμπέλα του; Για παράδειγμα : μήπως ο «τεμπέλης» σταδιακά σταμάτησε
να βοηθά ή να συμμετέχει; Μήπως το « πειραχτήρι»
άρχισε σιγά – σιγά να μπαίνει στον ρόλο λέγοντας
ανέκδοτα;
•Τ
 ι είδους ταμπέλες βάζουμε στους ανθρώπους στην
πραγματική – καθημερινή ζωή; Πως αυτό τους επηρεάζει και πως επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε
για αυτούς;
•Σ
 την πραγματική ζωή σε ποιους έχουν « τοποθετηθεί» κάποιες από τις ταμπέλες που χρησιμοποιήθηκαν
σε αυτή τη δραστηριότητα;
•Θ
 εωρείς ότι ισχύουν;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
•Χ
 ρειάζεται προσοχή στο ματσάρισμα χαρακτηριστικών με συγκεκριμένα άτομα. Για παράδειγμα αν
κάποιος είναι στην πραγματικότητα τεμπέλης δεν θα
πρέπει να του δοθεί το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό
ως ταμπέλα. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας δεν
είναι να μιλήσουν ανοιχτά τα μέλη της ομάδας ο ένας
για τον άλλο. Αυτό εξάλλου θα μπορούσαν να αποβεί
καταστροφικό και θα πρέπει να αποφευχθεί.
Επίσης προσοχή: αυτή η δραστηριότητα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια πολύ δυνατά συναισθήματα
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (FOLLOW UP)
Ξαναδές ποιος κάνει τι στην Ομάδα ή την οργάνωση
σου. Προσπάθησε να εναλλάσσεις τους ρόλους και
τις υπευθυνότητες και μην κάνεις υποθέσεις σχετικά μες
το ποιος θα είναι καλός σε μια συγκεκριμένη εργασία –
υπευθυνότητα (προτείνονται στη συνέχεια κάποιες δραστηριότητες από το πακέτο που μπορούν να παιχτούν
και να συνδυαστούν με αυτή για να πάει το όλο θέμα
ένα επίπεδο πιο πάνω)
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ΣΤΑΔΙΟ 3
ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

«

Θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η διαφορετικότητα
κεντάει ένα πλούσιο χαλί, και πρέπει να καταλάβουμε
πως όλοι οι κόμποι του χαλιού έχουν ισότιμη αξία,
ανεξάρτητα από το χρώμα τους.
Maya Angelou, 1928-2014, Αφροαμερικανίδα ποιήτρια

«

Είμαστε όλοι αστέρια και
δικαιούμαστε να λάμπουμε
Marilyn Monroe
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ΣΤΑΔΙΟ 4
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ

Στόχος ενότητας

Να στοχαστούν τα μέλη της ομάδας και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους όραμα για έναν καλύτερο κόσμο και να σκεφτούν τους δρόμους και τους
τρόπους που οδηγούν σε κοινωνική παρέμβαση και
αλλαγή
ΟΝΕΙΡΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 2
Ένα χαρακτηριστικό που έχουμε όλοι οι άνθρωποι είναι η ικανότητα να ονειρευόμαστε και να φανταζόμαστε
έναν καλύτερο κόσμο. Αυτή η δραστηριότητα ενδυναμώνει το αίσθημα ισότητας μέσα στην ομάδα μέσω του
μοιράσματος των προσωπικών ονείρων – οραμάτων
Δραστηριότητα που έχει να κάνει με τις διαφορετικές
εικόνες – εντυπώσεις που έχουμε για ανθρώπους από
πολιτισμούς, χώρες ή κοινωνικές καταβολές διαφορετικές από τις δικές μας
Θέματα που Αγγίζει:
• Ισότητα πέρα από πολιτισμική ή εθνική προέλευση –
καταγωγή
• Αλληλεγγύη κα αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στα μέλη
της ομάδας
ΣΤΟΧΟΙ
• Να τονίσει το αίσθημα ισότητας ανάμεσα στην ομάδα
• Να γνωριστούν τα μέλη της ομάδας καλύτερα
• Να ενθαρρύνει τη συνεργασία
• Να καλλιεργήσει την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση – κατανόηση και να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα
μέσα στην ομάδα

2.

Ζητείστε από τα μέλη της ομάδες για 5 λεπτά να
σκεφτεί ο καθένας μόνος του αναφορικά με το
πώς θα ήθελαν να είναι τα πράγματα στο μέλλον - οικογένεια, σπίτι, προσωπική ανάπτυξη, εργασία, χόμπι,
πολιτικά δικαιώματα κλπ.
Στη συνέχεια ζητείστε από τα άτομα να μοιραστούν τα όνειρα και τις προσδοκίες τους λέγοντας
ποια είναι και αιτιολογώντας τις επιλογές τους. Θα πρέπει να καταγράψουν ή ακόμα καλύτερα να σχεδιάσουν
τις κοινές τους επιδιώξεις – τα κοινά τους χαρακτηριστικά πάνω στο flop chart (για παράδειγμα, το να έχω μια
δουλειά ή παιδιά , το να αποκτήσω το δικό μου σπίτι
κλπ.)
Ζητείστε από κάθε ομάδα εργασίας να παρουσιάσει τα σχέδιά της ή τα συμπεράσματά της στην
ολομέλεια
Συνεχίστε ρωτώντας τα μέλη της ομάδας – το καθένα ατομικά – να κατονομάσουν 3 απτά – χειροπιαστά πράγματα που τους εμποδίζουν στο να ακολουθήσουν τις προσδοκίες τους και 3 απτά πράγματα που
αυτοί ως ομάδα (ή οργάνωση) μπορούν να κάνουν όλοι
μαζί για να έρθουν πιο κοντά στο να δουν τα όνειρα
τους να βγαίνουν αληθινά

3.

4.
5.

DEBRIEFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα
συναισθήματα που ένιωσαν ενώ έκαναν αυτή τη δραστηριότητα και μετά να μιλήσουν για αυτό που χάρηκαν
περισσότερο σε αυτή.
Συνεχίστε κάνοντας άλλες ερωτήσεις
• Υπήρξε κάτι που σας προξένησε έκπληξη;
• Θεωρείτε πως κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να έχει το
δικαίωμα να κυνηγήσει τους στόχους του/ τα όνειρά
του;

Χρόνος: 1 ώρα
Μέγεθος Ομάδας: οποιαδήποτε ομάδα μεταξύ 6 – 40
μελών

• Θεωρείται πως κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με κάποιους άλλους; Ποιοι είναι αυτοί και γιατί αυτό συμβαίνει; Είναι δίκαιο;

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ – ΥΛΙΚΆ
Flip Chart και μαρκαδόροι – ένα σετ για κάθε ομάδα εργασίας

• Πως μπορείτε να στηρίξετε ο ένας τον άλλο με τρόπους πρακτικούς – απτούς έτσι ώστε να ξεπεράσετε
αυτά τα εμπόδια;

ΟΔΗΓΙΕΣ
Η οργάνωση αυτής της δραστηριότητας θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της ομάδας. Αν είναι μια ομάδα
μεσαίου μεγέθους (10 άτομα) μπορείτε να το διαχειριστείτε ως μια δραστηριότητα ομαδικού brainstorming.
Αν η ομάδα είναι μεγαλύτερη τότε χωρίστε τη σε μικρότερες ομάδες των 5-6 ατόμων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα
καλό έναυσμα – ερέθισμα για την ομάδα αλλά και για
κάθε μέλος της χωριστά με την προϋπόθεση ότι ο καθένας θα μιλήσει για τα όνειρα του όσο το δυνατό περισσότερο συγκεκριμένα και θα υποδείξει πρακτικούς τρόπους για πράγματα που μπορούν να κάνουν όλοι μαζί.

1.
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ΣΤΑΔΙΟ 4
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ
Είναι σημαντικό να τονίσετε τη συλλογική προσέγγιση
για να ξεπεράσετε ατομικούς δισταγμούς. Για παράδειγμα: « Δε ξέρω πώς να το κάνω αυτό…» ή «Δεν έχω τα
μέσα …»
Αυτή η δραστηριότητα έχει καλύτερα αποτελέσματα αν
οι εικόνες / όνειρα συνδυαστούν μεταξύ τους δημιουργικά. Αν η ομάδα δεν τα καταφέρνει με το σχέδιο, κάντε
κολλάζ με μια σχετική τεχνική χρησιμοποιώντας κόλα,
ψαλίδι και παλιά περιοδικά. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να δώσε τη δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να
παρουσιάσει τα όνειρά της με ένα σκετς. Οποιοσδήποτε
τρόπος που ευνοεί την αυθόρμητη και δημιουργική έκφραση είναι προτιμότερος από μια απλή γραπτή ή προφορική αναφορά.
Είναι ευκολότερο να κάνετε συνδέσεις με θέματα όπως
ξενοφοβία, ρατσισμός κλπ αν η ομάδα είναι πολυπολιτισμική. Σε διαφορετική περίπτωση η ερώτηση « Θεωρείτε πως κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να κυνηγήσει τα
όνειρά του;» θα βοηθήσει στη διεξαγωγή συζήτησης και
της κατεύθυνσης της σε συγκεκριμένο θέμα.

«

Ήθελα να δώσω φως και συγκίνηση σε όσους είναι
σαν και εμένα καμωμένοι…
Κωνσταντίνος Καβάφης, 1868-1933, Έλληνας ποιητής

ΥΛΙΚΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
• Ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού (Α3)
• 2 Μαρκαδόροι διαφορετικού χρώματος για κάθε ομάδα
• Κολλητική ταινία για κάθε ομάδα
• Ψαλίδι
Κόψτε την κλωστή ή τον σπάγκο σε 24 κομμάτια μεγέθους 1,5 μ το καθένα
ΟΔΗΓΙΕΣ
Εξηγήστε ότι σκοπός της δραστηριότητας είναι να
διαχειριστεί ένα «χάρτη» των διαφόρων σχέσεων
μεταξύ τεσσάρων τομέων σε μια (ιδανική) δημοκρατική
κοινωνία.
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τέσσερις ίσες
ομάδες που θα αντιπροσωπεύουν του τέσσερις
«δρώντες» της δημοκρατίας: την κυβέρνηση, τον τομέα
των ΜΚΟ, τα ΜΜΕ και τους πολίτες.
Δώστε σε κάθε ομάδα από ένα μεγάλο φύλλο χαρτί και μαρκαδόρους και πέστε τους να καταγράψουν
σε 10 λεπτά τις ιδέες τους για τον ρόλο που παίζει σε μια
δημοκρατική κοινωνία ο τομέας τους, δηλαδή ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες που επιτελεί. Οι ομάδες πρέπει
να απαριθμήσουν τις πέντε σημαντικότερες λειτουργίες
τους στο μεγάλο φύλλο χαρτιού χρησιμοποιώντας τον
κόκκινο μαρκαδόρο.
Συγκεντρώστε τις ομάδες για να παρουσιάσουν τις
ιδέες τους. Αφήστε τις ομάδες να μοιραστούν τις
αντιδράσεις τους. Ρωτήστε αν συμφωνούν με τους κύριους ρόλους που έχουν καταγράψει οι τέσσερις ομάδες.
Επιτρέψτε τους να τροποποιήσουν τους καταλόγους
τους, εάν το επιθυμούν, λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση.
Τώρα χωρίστε τους πάλι στις τέσσερις ομάδες και
ρωτήστε βάσει των ιδεών που έχουν καταγράψει,
τι απαιτούν από κάθε έναν από τους έμπειρους «δρώντες» προκειμένου να επιτελέσουν τις δικές τους λειτουργίες, ποιες δηλαδή, απαιτήσεις έχει ο καθένας από
τους άλλους «δρώντες». Πρέπει να ταξινομήσουν αυτές
τις απαιτήσεις σε διαφορετικές κατηγορίες χρησιμοποιώντας τον πράσινο μαρκαδόρο. Δώστε τους δεκαπέντε
λεπτά.
Όταν ο χρόνος πλησιάζει στο τέλος του, ζητήστε
από τις ομάδες να δώσουν προτεραιότητα στις έξι
σημαντικότερες απαιτήσεις και δώστε σε κάθε ομάδα
κολλητική ταινία και κλωστή για να παρουσιάσουν τις
απαιτήσεις τους.
Μοιράστε τα αντίγραφα των «κανόνων του παιχνιδιού», διαβάστε τα μια φορά και σιγουρευτείτε ότι
όλοι καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Έπειτα, ζητήστε
από τις ομάδες να φέρουν τα φύλλα τους στη μέση του

1.

2.
3.

4.
ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 3
Τι είναι η Κοινωνία των Πολιτών, ποιος κάνει τι και ποιον
στην Κοινωνία των Πολιτών;
Θέματα που Αγγίζει:
Ιδιότητα του Πολίτη, Δημοκρατία, Γενικά Ανθρώπινα δικαιώματα
Μέγεθος Ομάδας: 8-20
Διάρκεια: 90 λεπτά
ΣΤΟΧΟΙ:
• Να αναπτύξει την κατανόηση της σύνδεσης δικαιωμάτων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων
• Να προάγει την κατανόηση των σύνθετων σχέσεων
μεταξύ των διαφορετικών τομέων σε μια δημοκρατία
– κοινωνία
• Να προωθήσει τη συνεργασία και την πολιτική ευθύνη

5.

6.
7.
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ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ
δωματίου και να τα τοποθετήσουν σε ένα τετράγωνο
σε απόσταση ενός μέτρου το ένα από το άλλο. Ζητήστε
από τα μέλη της κάθε ομάδας να τοποθετηθούν «στη
γωνιά τους».
Οι γύροι της διαπραγμάτευσης αρχίζουν. Αφιερώστε πάνω από 10 λεπτά για κάθε γύρο. Υπενθυμίστε στις ομάδες ότι όταν γίνεται δεκτό ένα αίτημα,
θα πρέπει να συνδέσουν σε ένα κομμάτι κλωστή τα δύο
χαρτιά για να δηλώσουν ότι αποδέχονται την ευθύνη
της αρμοδιότητας.
Μέχρι το τέλος της διαδικασίας, οι τέσσερις «δρώντες» θα πρέπει με τις συνδέσεις τους να δημιουργήσουν έναν περίπλοκο ιστό από κλωστή. Προχωρήστε
στην ανασκόπηση και στην αξιολόγηση, ενώ οι ομάδες
κάθονται ακόμα γύρω από το διάγραμμα.

8.
9.

DEBRIEFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εξετάσουν τον
ιστό που έχουν δημιουργήσει και να αναστοχαστούν τη
δραστηριότητα
• Ήταν δύσκολο για τους συμμετέχοντες να σκεφτούν
τις λειτουργίες που η κυβέρνηση , οι ΜΚΟ, τα ΜΜΕ και
οι πολίτες επιλέγουν σε μια δημοκρατία;
• Υπήρξαν οποιεσδήποτε διαφωνίες μέσα στις ομάδες
για το ποιες αξιώσεις θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές
και ποιες να απορριφθούν;
• Για ποιες αξιώσεις που προβλήθηκαν σε άλλες ομάδες
δεν έγινε δεκτή η ανάληψη της ευθύνης; Γιατί συνέβη
αυτό; Σκέφτεστε ότι ανάλογες περιπτώσεις θα προκαλούσαν προβλήματα στην πραγματική αλληλεπίδραση
των ομάδων στην κοινωνία;
• Υπήρξαν ευθύνες που οι ομάδες δέχτηκαν αν και τις
είχαν αναγνωρίσει πιο πριν; Πως αισθάνονται τώρα;
• Έμαθαν οι συμμετέχοντες κάτι νέο για τη δημοκρατική
κοινωνία που δεν ήξεραν πιο πριν; Υπήρξαν εκπλήξεις;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Στη φάση 4 της δραστηριότητας όταν πια οι ομάδες
έχουν συντάξει τον κατάλογο των λειτουργιών τους,
μην αφειερώστε χρόνο στη συζήτηση των ζητημμάτων
συνολικά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φάση
περισσότερο ως βάση για την εργασία στις ομάδες η
οποία ακολουθεί. Οι ομάδες αν θέλουν μπορούν να
κρατήσουν σημειώεις για τις λειτουργίες των άλλων
ομάδων.
Όταν συντάσοοουντους καταλόγους των αξιώσεων
τους (φάση 5), ζητήστε από τις ομάδες να είναι ρεαλιστικές σε σχέση με τις απαιτήσεις τους από τους άλλους «
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δρώντες»! οι υπευθυνότηττες θα πρέπει να μπορούν να
γίνουν αποδεκτές κι έτσι οι ομάδες δεν θα πρπεέπι να
προβάλουν αβάσιμες ή αδικαιολόγητες αξιώσεις.
Κατά την έναρξη της διαραγμάτευσης των ομάδων
(φάση 8) θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή δεν είναι αναταγωνιστική καθώς επίσης ότι δεν θα πρέπει να διαρκέσει
πολύ χρόνο. Τονίστε στις ομάδες ότι θα πρέπει να συνεργαστεί η μια με την άλλη. Ο σκοπός είναι να υπάρξουν στην κοινωνία ρυθμίσεις τέτοιες που να επιτρέπουν στους δρώντες να συνεργάζονται αποτελεσματικά
και να ωφελούνται όλοι.
Επομένως οι συναλλαγές θα πρέπει να είναι σχετικά
γρήγορες. Πιέστε τις ομάδες να δεχτούν όσες αξιώσεις
τους φαίνονται λογικές, ειδάλλως τις απορρίπτουν αφήνοντας τις όποιες αμφισωητήσεις να συζητηθούνμ στο
τέλος.
Παραλλαγες
Η δραστηριότητα αυτή μπορέι να γίνει πιο περίπλοκη με
τη χρήση περισσοτέρων ομάδων δρώντων μέσα στην
κοινωνία. Π.χ. προσθέστε τις «μειονότητες» ή τις «μειονεκτούσεις ομάδες», τις «επιχειρήσεις» κλπ. Εντούτοις,
αυτό θα καταστήσει τη διαδικασία διπραγμάτευσης πιο
περίπολκη και δεν θα έιναι δυνατό να πραγματοποιηθούν συναλλαγές μεταξύ όλων των ομάδων. Επίσης θα
μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε κατηγορίες πιο κοντά
στα μέλη της ομάδας και την πραγματικότητα τους αντικαθιστόντας τους «πολίτες» με τους «νέους και νέες»
ή την «κυβέρνηση» με το «σχολείο». Αν το επιθυμείτε
μπορέιτε να απλουστεύεσετε τη δραστηριότητα αφαιρώντας κατηγορίες δρώντων ειδικά αν απευθύνεστε
σε μικρή αριθμητικά ομάδα. Τέλος θα μπορούσατε να
δοκιμάσετε αυτή τη δραστηριότητα χωρίς τη χρήση διαγράμματος. Κάποιος από την πρώτη ομάδα θα πρέπει να
κρατήσει το ένα άκρο κλωστής προσφέροντας το άλλο
άκρο σε κάποιον από τη δέυτερη ομάδα. Αν οι συμμετέχοντες συνεχίσουν να κρατούν τα άκρα των κλωστών,
ολόκληρη η κοινωνία θα συνδεθεί με φυσικό τρόπο.

«

Να χρησιμοποιείς ότι ταλέντα έχεις. Το δάσος θα
ήταν ένα πολύ σιωπηλό μέρος αν τα μόνα πουλιά
που κελαηδούσαν, ήταν αυτά που κελαηδούν καλύτερα.
Henry Van Dyke, 1852-1933, Αμερικανός ποιητής
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Το εμπόδιο
είναι ο δρόμος»

Θεματικές ενότητες: Ισότητα των φύλων, Διακρίσεις &
Ξενοφοβία, Εκπαίδευση

ΣΤΟΧΟΙ
• Να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις αξίες της ισότητας και της αρμονικής συνύπαρξης των φύλων
• Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα
τους στο σχεδιασμό του μέλλοντος
• Να προωθηθούν οι αξίες της δικαιοσύνης και του σεβασμού

ΠΟΛΥΠΛΟΚΌΤΗΤΑ: ΕΠΊΠΕΔΟ 3
Μέγεθος Ομάδας: 4+
Διάρκεια: 90 λεπτά

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΥΛΙΚΑ
• 1 σελίδα Α4 και ένα μολύβι σε κάθε μικρή ομάδα εργασίας κατά τη διάρκεια του καταιγισμού ιδεών

«

παροιμία Ζεν
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• Μεγάλες σελίδες χαρτιού ή χαρτόνι για κάθε μικρή
ομάδα εργασίας
• Μαρκαδόροι χρωματιστοί αρκετοί για κάθε μικρή ομάδα
• Ένα χάρτης κατά προτίμηση πεζοπορίας ή χάρτης που
να δείχνει βουνά, δάση πεδιάδες χωριά, γέφυρες
(πολλά διαφορετικά στοιχεία) που θα λειτουργήσει ως
υπόδειγμα
Παρατηρείστε το χάρτη και εξοικειωθείτε με τον τρόπο
αναπαράστασης και τα σύμβολα που χρησιμοποιεί

7.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εξηγήστε ότι σε αυτή τη δραστηριότητα τα άτομα
που συμμετέχουν θα σχεδιάσουν έναν φανταστικό
χάρτη για να ταξιδέψουν στη Χώρα της Ισότητας, σε μια
χώρα όπου υπάρχει πραγματική ισότητα των φύλων. Η
χώρα αυτή θα υπάρξει στο μέλλον, ενώ προς το παρόν
υπάρχει μόνο στη φαντασία των ανθρώπων.
Ρωτήστε τα άτομα της ομάδας αν γνωρίζουν ιστορίες από την παράδοση ή άλλες ιστορίες που να
χρησιμοποιούν τη μεταφορά ενός ανθρώπου που κάνει
ένα ταξίδι προκειμένου να παρουσιάσουν ηθικά ιδανικά
/ πρότυπα. Συζητήστε για παράδειγμα, πώς ένα σκοτεινό
δάσος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταφορά για το
«κακό» ή πως το κόκκινο, ένα κόκκινο μήλο, χρησιμοποιείται για να συμβολίσει τον πειρασμό. Ο ταξιδιώτης
μπορεί να δείξει ηθική δύναμη κολυμπώντας σε ένα ποτάμι με δυνατά ρεύματα ή ταπεινότητα βοηθώντας ένα
χτυπημένο ζώο.
Ξαναρίξτε μια σύντομη ματιά στο χάρτη. Δείτε πώς
είναι σχεδιασμένα τα περιγράμματα, τα βουνά και
τα ποτάμια, καθώς και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τα δάση, τα κτίρια, τα καλώδια ρεύματος, κλπ.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γίνουν μικρές
ομάδες των τριών έως πέντε ατόμων. Μοιράστε
τις μικρές σελίδες και τα στυλό και δώστε τους περίπου
15 λεπτά να σκεφτούν τα τρία θέματα που ακολουθούν:
α) Πώς φαντάζονται τη Χώρα της Ισότητας, β) Τι εμπόδια μπορεί να συναντήσουν στον δρόμο τους για τη
Χώρα της Ισότητας και γ) Πώς θα ξεπεράσουν αυτά τα
εμπόδια.
Τώρα μοιράστε τις μεγάλες σελίδες και τους μαρκαδόρους. Ζητήστε από κάθε ομάδα να κάνει τον
δικό της φανταστικό χάρτη, να ζωγραφίσουν τοπία του
παρόντος και του μέλλοντος κι ένα μονοπάτι που θα
περνάει ανάμεσά τους. Θα πρέπει να φτιάξουν τα δικά
τους σύμβολα για τα γεωγραφικά σημεία, καθώς και για
τα εμπόδια και τις ευκολίες που υπάρχουν στο μονοπάτι.
Δώστε στις ομάδες 40 λεπτά να σχεδιάσουν τους
χάρτες. Θυμίστε τους να ορίσουν τα σύμβολα που
θα χρησιμοποιήσουν.

• Ποια από τις τρεις ερωτήσεις ήταν η πιο εύκολη – ποια
η πιο δύσκολη και γιατί;

1.

2.

3.

4.
5.

6.
40

Κάντε ολομέλεια και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τους χάρτες τους.

DEBRIEFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ξεκινήστε τη συζήτηση για τον τρόπο που οι ομάδες
δούλεψαν και το πώς πάρθηκαν οι αποφάσεις που αφορούσαν το σχεδιασμό την παρουσίαση και τον σχεδιασμό του χάρτη. Έπειτα συζητείστε για το πώς είναι η
Χώρα της Ισότητας στην πραγματικότητα και ποια είναι
τα εμπόδια.
• Άρεσε στους συμμετέχοντες η δραστηριότητα και γιατί;

• Ποια είναι τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην κοινωνία μας να γίνει η Χώρα της Ισότητας;
• Τι χρειάζεται να γίνει για να υπάρξει ισότητα των φύλων;
• Οι πολιτικές των θετικών διακρίσεων δικαιολογούνται
ως βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση της ισότητας των δυο φύλων;
• Αν έπρεπε να βαθμολογήστε τη χώρα σας σε σχέση
με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου σε θέματα ίσων
ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες με κλίμακα 1 έως 10
τι βαθμό θα δίνατε; (το 1 δείχνει μεγάλη ανισότητα και
το 10 σχεδόν ιδανική ισότητα)
• Ποιες άλλες ομάδες δέχονται διακρίσεις στη χώρα
σας; Πως εκδηλώνονται; Ποια ανθρώπινα δικαιώματα
καταπατούνται;
• Πως μπορούν να ενδυναμωθούν οι μη προνομιούχες
ομάδες για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους;
• Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ενδυνάμωση;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Αν τα μέλη της ομάδας δυσκολεύονται να αναπαραστήσουν τις ιδέες τους μπορείτε να τους πείτε πως μια γυναίκα χρησιμοποιεί τη γέφυρα της εκπαίδευσης για να
περάσει το ποτάμι των προκαταλήψεων π.χ. για τις γυναίκες που θέλουν να γίνουν δικηγόροι. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε ένας άντρας βρίσκει την απόλυτη
ικανοποίηση εργαζόμενος σε ένα νηπιαγωγείο. Φυσικά
θα πρέπει να βρείτε παραδείγματα στερεοτυπικά που να
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της κοινωνίας
σας.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Οι Ομάδες μπορεί να θέλουν να φτιάξουν τα «μοντέλα»
των τοπίων τους με σκουπίδια – άχρηστα υλικά. Σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστεί να συλλέξετε μικρά κου-
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τιά, σωλήνες, υλικά από συσκευασίες προϊόντων, κλωστές/σπάγκους πέτρες , καρπούς, συνδετήρες, κόλλα,
σελοτέιπ και ότι άλλο σκεφτείτε. Επίσης θα χρειαστείτε
ένα μεγάλο και σχετικά χοντρό χαρτόνι ως βάση για τη
μακέτα τους.
Η μέθοδος του σχεδιασμού του χάρτη από το παρόν
στο μέλλον μπορεί να προσαρμοστεί στα περισσότερα
θέματα πάνω στα οποία θέλετε να σκεφτούν ελεύθερα
οι συμμετέχοντες προκειμένου να βρουν λύσεις.

«

Τα καλύτερα πράγματα και οι καλύτεροι άνθρωποι
βγαίνουν μέσα από τη διαφορετικότητα.
Είμαι εναντίον της ομογενοποίησης της κοινωνίας,
επειδή θέλω την κρέμα να ξεχωρίζει.
Robert Frost, 1874-1963, Αμερικανός ποιητής

ΜΠΑΛΟΝΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 1
Δραστηριότητα που βοηθά την καλλιέργεια καλής ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα και ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη δυναμική ομάδας
Δραστηριότητα που προτρέπει τους συμμετέχοντες να
δράσουν για φέρουν κοινωνική αλλαγή με γνώμονα τις
αξίες της ισότητας και της αποδοχής του διαφορετικού
Αν θέλουμε να κυνηγήσουμε τα όνειρα μας θα πρέπει
πρώτα να απελευθερωθούμε από τα δεσμά που μας καταπιέζουν.
Θέματα που αγγίζει
• Οποιοδήποτε θέμα διαλέξει η ομάδα
ΣΤΟΧΟΙ
• Να δημιουργηθεί θετικό κλίμα στην ομάδα
• Να σκεφτούν/ συλλογιστούν οι συμμετέχοντες γύρω
από τα θέματα της καταπίεσης, της διάκρισης και του
αποκλεισμού
• Να κατανεμηθεί σε θετική δράση και να ενθαρρυνθεί
να πραγματοποιήσει κι άλλες δραστηριότητες από το
πακέτο
Χρόνος: 20-30 λεπτά
Μέγεθος Ομάδας: 10-40 άτομα

• Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι αρκετοί για να μοιραστούν
• Ένα πακέτο με αυτοκόλλητα χαρτιά και μολύβια
• Ένας κενός τοίχος ή μαυροπίνακας
• Το δωμάτιο – ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η
δραστηριότητα θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για
να κινούνται όλοι με άνεση και ο χώρος στη μέση δεν
θα πρέπει να έχει καρέκλες, τραπέζια κλπ.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Ζητείστε από κάθε συμμετέχοντα να συλλογιστεί
μόνος του πάνω στο είδος της κοινωνίας στην
οποία θα ήθελε να ζει και να προσδιορίσει ένα με δύο
χαρακτηριστικά αυτής της κοινωνίας
Ζητείστε να γράψουν αυτά τα χαρακτηριστικά στα
αυτοκόλλητα χαρτάκια και ένας – ένας με τη σειρά
να τα κολλήσει στον κενό τοίχο του δωματίου.
Τώρα ζητείστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν δύο χαρακτηριστικά – «δεσμά» που τους
εμποδίζουν να κυνηγήσουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά
της ιδανικής τους κοινωνίας
Μοιράστε τους ανεξίτηλους μαρκαδόρους, δυο
μπαλόνια και δυο κομμάτια σκοινί σε κάθε άτομο.
Ζητείστε τους να φουσκώσουν τα μπαλόνια και με τους
μαρκαδόρους να γράψουν πάνω σε αυτά τα δύο δεσμά
που τους εμποδίζουν να κυνηγήσουν την κοινωνία των
ονείρων τους (ένα χαρακτηριστικό σε κάθε μπαλόνι)
Κυκλικά, ζητείστε από τους συμμετέχοντες να πουν
τα δυο χαρακτηριστικά που έγραψαν στα μπαλόνια
τους.
Τώρα πείτε στην ομάδα ότι έχει τη δυνατότητα να
« σπάσει αυτά τα δεσμά». Κάθε άτομο πρέπει να
δέσει από ένα μπαλόνι σε κάθε αστράγαλό του. Όταν
όλοι είναι έτοιμοι, εξηγείστε πως για να σπάσουν αυτούς τους «δεσμούς» θα πρέπει να ποδοπατήσουν τα
μπαλόνια τους και να τα σπάσουν (για να γίνει η δραστηριότητα πιο διασκεδαστική και ανταγωνιστική μπορείτε
να παροτρύνετε τους παίκτες να σπάνε ο ένας τα μπαλόνια του άλλου προσπαθώντας ταυτόχρονα να υπερασπιστούν τα δικά τους).
Δώστε το σύνθημα
για να ξεκινήσει το παιχνίδι

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

DEBRIEFING ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ξεκινήστε τη δραστηριότητα ρωτώντας τους συμμετέχοντες αν τους αρέσει η δραστηριότητα και πως ένιωσαν
Συνεχίστε με ερωτήσεις τύπου:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΥΛΙΚΑ
• 2 μπαλόνια για κάθε συμμετέχοντα

• Τι είναι αυτό που κάνει « τα δεσμά» που μας καταπιέζουν τόσο βαριά; Από πού προέρχονται;

• 2 κομμάτια σκοινί ( περίπου 50 εκ.) για κάθε συμμετέχοντα

• Πιστεύετε πως υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν
περισσότερα δεσμά από κάποιους άλλους;
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• Ποιοι είναι αυτοί;
• Υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε εμείς για να
τους βοηθήσουμε να απελευθερωθούν από τα δεσμά
τους αυτά;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ (facilitator)
Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε αυτή τη
δραστηριότητα , κρατείστε τον αγώνα με τα μπαλόνια
γιατί τα άτομα νιώθουν χαρά και ενθουσιασμό.
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗΣ - Facilitator
Ένας διευκολυντής είναι κάποιος που ενασχολείται με τη
διαδικασία της διευκόλυνσης. Βοηθούν λοιπόν μια ομάδα ατόμων να καταλάβει τους αντικειμενικούς της στόχους, και τους βοηθά να προγραμματίσουν τις ενέργειες
τους ώστε να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Για να το
επιτύχει αυτό, ο διευκολυντής παραμένει ουδέτερος υπό
την έννοια ότι δεν θα πάρει κάποια συγκεκριμένη θέση
σε όποια συζήτηση πραγματοποιηθεί εντός ομάδας.
Στα πλαίσια του ρόλου του το άτομο που θα αναλάβει
τον συγκεκριμένο ρόλο θα βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφωνία ή σύγκρουση
που τυχόν προϋπήρχε ή δημιουργήθηκε εντός της ομάδας και να οδηγηθούν σε συμφιλίωση. Στα πλαίσια του
ρόλου του ο διευκολυντής βοηθά την ομάδα:

τον εαυτό του τις προσωπικές του απόψεις)
• Να είναι εχέμυθος
• Να έχει καλή αίσθηση του χρόνου και να μπορεί να
δίνει το ρυθμό στην ομάδα
• Να έχει καλή αντίληψη και να προσπαθεί να κατανοήσει τις απόψεις των άλλων
• Να είναι ευέλικτος και ευκίνητος
• Να μπορεί να δώσει σωστές και ξεκάθαρες οδηγίες ή
και εξηγήσεις όποτε χρειαστεί
• Να μπορεί να ακούει ουσιαστικά ( ενεργητική ακρόαση) τις απόψεις των άλλων
• Να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται τη διάθεση της
ομάδας όποτε αυτό χρειαστεί (για παράδειγμα να κάνει
ένα μικρό διάλειμμα όποτε χρειαστεί ή να παίξει ένα
γρήγορο παιχνίδι για να εκτονωθεί η ομάδα )
• Να εμπνέει τους άλλους
• Να έχει γνήσιο ενδιαφέρον για όλη την ομάδα αλλά
και για κάθε μέλος της χωριστά

• Να Εργαστεί αποτελεσματικότερα – να μη ξεφύγει από
το πλαίσιο εργασίας της και να φτάσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα (εντός των ορίων)
• Ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων
• Διαμεσολαβεί προκειμένου όλα τα μέλη της ομάδας να
εκφραστούν και η άποψη τους να γίνει σεβαστή
• Υπενθυμίζει τους κανόνες εργασίας της ομάδας αλλά
και τους στόχους της
• Υποστηρίζει όλα τα μέλη έτσι ώστε να βγάλουν τον
καλύτερο εαυτό τους τόσο στη σκέψη όσο και στην
πράξη
• Προωθεί την πλήρη συμμετοχή των μελών, την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό ενώ παράλληλα υπενθυμίζει την κοινή ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα

QUOTES
If every man on earth had at least one friend in each
of the nations, no wars would evolve»

«

Unknown

«

Αν κάθε άνθρωπος επί γης είχε τουλάχιστον ένα
φίλο από κάθε διαφορετικό έθνος, κανένας πόλεμος
δεν θα εκτυλίσσονταν»
Άγνωστος

• Δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα συνεργασίας, εμπιστευτικότητας και εργατικότητας
• Οργανώνει μια δραστηριότητα στις ανάγκες της ομάδας στην οποία απευθύνεται
Για να τα καταφέρει στην αποστολή του ένας διευκολυντής θα πρέπει
• Να είναι ανοιχτόμυαλος και να σέβεται τους άλλους
• Να δέχεται να παίρνει ουδέτερη θέση ( κρατώντας για
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«

We must strive to show the similarities rather than
the differences between different cultures»

«

Juliette Low Seminar, Our Chalet, 1983

Θα πρέπει να προσπαθούμε να αναδείξουμε τις
ομοιότητες παρά τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών
πολιτισμών»
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«

We should take care, in inculcating patriotism into
our boys and girls, that it is a patriotism above
the narrow sentiment which usually stops at one’s
country, and thus inspires jealousy and enmity in
dealing with others. Our patriotism should be of
the wider, nobler kind which recognises justice and
reasonableness in the claims of others, and which
leads our country into comradeship with the other
nations of the world. The first step to this end is to
develop peace and goodwill within our own borders
by training our youth of both sexes to its practice
as their habit of life, so that the jealousies of town
against town, class against class and sect against sect
no longer exist; and then to extend this good feeling
beyond our frontiers towards our neighbours»
Baden-Powell, the Founder of Scouting

DIVERSITY
uniqueness, similarity and difference in one
Similarities binds people together in groups
Uniqueness can divide people if they only accept their
own perspective
A team is a group of unique people with complementary
differences
Diversity is the efficient union of similarities and
differences in a group
Πολυπολιτισμικότητα – μοναδικότητα, ομοιότητα και
διαφορετικότητα όλα σε ένα
Οι ομοιότητες ενώνουν τους ανθρώπους σε σύνολα
Η μοναδικότητα μπορεί να χωρίσει τους ανθρώπους αν
αυτοί αντιλαμβάνονται μόνο τη δική τους προοπτική
Μια ομάδα είναι ένα σύνολο μοναδικών ανθρώπων με
συμπληρωματικές διαφορές
Η πολυπολιτισμικότητα είναι η αποτελεσματική σύνδεση των ομοιοτήτων και των διαφορών μέσα σε ένα
σύνολο.
Diversity is the mosaic of people who bring a variety
of backgrounds, styles, perspectives, values and beliefs
as assets to the groups and organizations with which
they interact.
Rasmussen, 1996

«

You learn about yourself by the
exchange of stories when meeting others.
You learn about your own core family
traditions by visiting other families and
experiencing their traditions.
You learn about your own country and culture by
travelling to other countries and cultures.
Your learning journey begins when you leave your
base and explore others
WAGGGS

«

Μαθαίνεις τον εαυτό σου ανταλλάσοντας
ιστορίες όταν συναντάς άλλους
Μαθαίνεις για τον πυρήνα των παραδόσεων
της οικογένειας σου όταν επισκέπτεσαι
άλλες οικογένειες και βιώνεις τις παραδόσεις τους
Μαθαίνεις για τη χώρα σου και τον πολιτισμό
της όταν ταξιδεύεις σε άλλες χώρες και πολιτισμούς
Το ταξίδι της μάθησης ξεκινά όταν εγκαταλείπεις τη
βάση σου και εξερευνάς τους άλλους
WAGGGS

Η διαφορετικότητα – πολυπολιτισμικότητα είναι το
μωσαϊκό των ανθρώπων οι οποίοι φέρνουν μια
ποικιλία τρόπων, αντιλήψεων, αξιών και πιστεύω ως
κληρονομιά μέσα στις ομάδες και τις οργανώσεις στις
οποίες αλληλεπιδρούν
Rasmussen, 1996

It happens once -> we discover, sense and experience
It happens twice -> we compare
It happens three times -> we wonder and reflect
Next time it happens -> we generalize
Generalizations shared with others -> stereotyping
Συμβαίνει μια φορά – το ανακαλύπτουμε, το αισθανόμαστε, το βιώνουμε
Συμβαίνει δεύτερη φορά – Συγκρίνουμε
Συμβαίνει τρίτη φορά – αναρωτιόμαστε και αναλογιζόμαστε
Την επόμενη φορά που συμβαίνει – γενικεύουμε
Οι γενικεύσεις που μοιράζονται με άλλους – δημιουργούν στερεότυπα
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«

If you know nothing about a people, you can
believe anything»

«

Deryla Murphy

Αν δεν ξέρεις τίποτα για έναν άνθρωπο, μπορείς να
πιστέψεις το οτιδήποτε»
Deryla Murphy

First they came for the Jews and I did not speak out –
because I was not a Jew.
Then they came for the communists and I did not speak
out - because I was not a communist.
Then they came for the trade unionists and I did not
speak out - because I was not a trade unionist.
Then they came for me – and there was no-one left to
speak out for me.
Martin Niemöller, victim of the Nazis

Πρώτα ήρθαν για τους Εβραίους και δε διαμαρτυρήθηκα – γιατί δεν ήμουν Εβραίος.
Μετά ήρθαν για τους κουμουνιστές και δε διαμαρτυρήθηκα – γιατί δεν ήμουν κουμουνιστής
Μετά ήρθαν για τους συνδικαλιστές ( τα μέλη των εργατικών σωματείων και δε διαμαρτυρήθηκα – γιατί δεν
ήμουν μέλος εργατικού σωματείου
Μετά ήρθαν για εμένα- και δεν υπήρχε κανείς να διαμαρτυρηθεί για εμένα.
							
Martin Niemöller, θύμα των Nazis

ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Σχεδίασε το δένδρο της προσωπικότητας σου – το δέντρο σου

• Τι γνώσεις και τι πληροφορίες έχεις στη διάθεσή σου –
από πού προέρχονται – χρειάζεσαι κι άλλες;
Φτιάξε μπουμπούκια που θα ανθίσουν
• Οι ιδέες σου και οι προσδοκίες σου για το μέλλον καθώς και οι δυνατότητες τους
Φτιάξε τους καρπούς του – τα φρούτα του
•Τα επιτεύγματα – κατορθώματά σου
Φτιάξε λουλούδια
• Αντιπροσωπεύουν αυτά που σε κάνουν δυνατό – ιδιαίτερο – μοναδικό ( τα δυνατά σου σημεία)
Φτιάξε και τα αγκάθια του
• Οι προκλήσεις που δέχεσαι, οι απειλές και οι δυσκολίες ( είτε ξεκινούν από μέσα σου είτε προέρχονται από
το περιβάλλον σου)

κάτι για να δεις …
https://www.youtube.com/watch?v=olnnRzuG1-s
(TEDxAthens 2017 | Our Hostess & Accessibility)
https://www.youtube.com/watch?v=cSlGocYJ2Dk
(Imagine στη νοηματική – GLEE)
https://www.youtube.com/watch?v=H5WVkepCsuA
(WOSM – DIVERSITY AND INCLUSION)
https://www.youtube.com/watch?v=IaW8e9uNDsM
(ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ Νο1)
https://www.youtube.com/watch?v=iJbUb_Gvqfk (ΤΑ
ΓΥΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ Νο2)
https://www.youtube.com/watch?v=qSqQzKcr4VM
(ΕΛΜΕΡ ... Ο Παρδαλός ελέφαντας)

Φτιάξε ρίζες
• Και πάνω σε αυτές γράψτε επιρροές που έχεις δεχτεί
και τα πιστεύω – αξίες σου

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=gx7rCX-t8bc (Δεν είμαι ρατσιστής
αλλά…)

Φτιάξε τον κορμό
• Και πάνω σε αυτόν γράψε το πλαίσιο της ζωής σου
– πράγματα που είναι σταθερά και λειτουργούν ως σημεία αναφοράς

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=13&v=6A1LFYUJMTs (Το πείραμα του
ρατσισμού)

Φτιάξε κλαδιά
• Γράψε τις σχέσεις σου και τις συνδέσεις σου με άλλα
άτομα, τις κατευθύνσεις και τα ενδιαφέροντά σου. Σε
τι μοιράζεσαι;
Φτιάξε τα φύλλα του
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https://www.youtube.com/watch?time_
continue=5&v=Ffw214wO4YE (Strange fruit – Το
παράξενο φρούτο – animation)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=7&v=cY7gyEdk76o (Action Aid Hellas –
Παίρνουμε θέση)
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https://www.youtube.com/watch?time_
continue=9&v=E8umFV69fNg (Ποιος είναι τέλειος)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=6&v=76Xxn1FSdQ4 (Swing of change – Το
σουίνγκ της αλλαγής – Μικρή αντιρατσιστική ταινία)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=14&v=ZyV37nQdwHA (Επείγον περιστατικό
– Ταινία μικρού μήκους ελλήνων μαθητών με θέμα τις
διακρίσεις)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=CtotUcawBwo (Μπαλόνια με ανθρώπινη απόχρωση – Μαθητική ταινία για τον ρατσισμό)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=4&v=DWGYTIds29I (Βάλτε το ρατσισμό στη
… θέση του)
https://www.youtube.com/watch?v=niziicrwdUY (Το
κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο)
https://www.youtube.com/watch?v=NhIaPWvW07o
(Ρατσιστική επίθεση σε στάση λεωφορείου –κοινωνικό
πείραμα – Action Aid)
https://www.youtube.com/watch?v=DywRg3VFlDk
(Κοινωνικό πείραμα ρατσισμού στη Σουηδία)

«

Η αγάπη δε δημιουργείται από το να κοιτάει ο ένας
τον άλλο, αλλά να κοιτούν προς τα έξω μαζί στην
ίδια κατεύθυνση»
Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ

https://www.youtube.com/watch?v=7I18UOMcFZA
(Κοινωνικό πείραμα με άστεγο)

κάτι για να ακούσεις …
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas (We
are the world – Various artists)

https://www.youtube.com/watch?v=sYbpeWn0nyM
(Κοινωνικό πείραμα για την προσβασιμότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια)

https://www.youtube.com/watch?v=RkZC7sqImaM
(Give peace a chance – John Lennon)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=vdB-8eLEW8g (One love - Bob
Marley)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=42&v=WpYeekQkAdc (Black Eyed Peas –
Same love)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=5&v=tyBs6-cmFvQ ( Micheal Jackson –
Black or White)
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https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=wV1FrqwZyKw (Lady Gaga – Born this
way)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=15&v=eAfyFTzZDMM (Christina Aguilera
– Beautiful)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=JT6UCvR7kgU (Red Hot Chilli Peppers
- Power of Equality)
https://www.youtube.com/watch?v=xnAFtNksXDE
(Aaradhna - Brown Girl)
https://www.youtube.com/watch?v=21LGv8Cf0us
(Louis Armstrong - What A Wonderful World )
https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0
(Aretha Franklin - Respect [1967] )
https://www.youtube.com/watch?v=cJadVfzmOn0&li
st=PLevVFHrWv-vHWqi1Zk4bdyucRn7PRmZtD (Peter
Gabriel- Games Without Frontiers )

Κάτι για να διαβάσεις …

Το σκάφανδρο και η πεταλούδα
Ζαν-Ντομινίκ Μπομπί
Στις 8 Δεκεμβρίου 1995, ο Ζαν-Ντομινίκ Μπομπί, στα
42 του χρόνια, έπαθε γενική παράλυση, χωρίς να μπορεί σχεδόν ούτε και να αναπνεύσει. Ακόμη και οι πιο
απλές χαρές της ζωής -ν’ απλώσει το χέρι ή να στείλει
ένα χαμόγελο- του ήταν απαγορευμένες. Ήταν όμως
ζωντανός. Με το αριστερό βλέφαρο, το μόνο μέσον
που διέθετε, «έγραψε» αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο.
Γράμμα το γράμμα, λέξη τη λέξη, υπαγόρευε για τρεις
μήνες όσα έκρυβε στην ψυχή του, την πεταλούδα που
βρισκόταν φυλακισμένη μέσα σε μια ερμητικά κλειστή
γυάλινη φυλακή.

ΤΑΙΝΙΕΣ
• «Τα Πλεονεκτήματα του να Είσαι στο Περιθώριο
– The perks of being a wallflower Στην πρώτη τάξη
του Λυκείου, ο Τσάρλι νιώθει απομονωμένος από τους
συμμαθητές του μέχρι που η γοητευτική τελειόφοιτη
Σαμ και ο εξωστρεφής ετεροθαλής αδερφός της Πάτρικ
τον βάζουν στην παρέα τους και τον «βγάζουν» στην
αληθινή ζωή.
• ΜΠΙΛΙ ΕΛΙΟΤ, ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΧΟΡΕΥΤΗΣ
-BILLY ELLIOT Στην επαρχιακή Αγγλία του 1984, κι
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ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη απεργία των ανθρακωρύχων, ο 11χρονος Μπίλι κάνει κρυφά μαθήματα μπαλέτου, αντί να προπονείται στην πυγμαχία. Η
κλίση του στο χορό παρεξηγείται από το κοινωνικό
και οικογενειακό του περιβάλλον, που έχει μια άλλη
νοοτροπία και κουλτούρα, χάρη όμως στην επιμονή
της δασκάλας του ο Μπίλι καταφέρνει να θριαμβεύσει.
•Ο
 ι δρόμοι της φωτιάς (με την εξαιρετική μουσική
του Β.Παπαθανασίου)- Η ταινία είναι βασισμένη στην
αληθινή ιστορία δύο Βρετανών ερασιτεχνών δρομέων που έχουν βάλει στόχο, να κερδίσουν το χρυσό
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924 στο
Παρίσι στο τρέξιμο 100 μέτρων και που το κατάφεραν. Πρόκειται για τον Χάρολντ Έιμπραχαμς ο οποίος
είναι εβραϊκής καταγωγής και βιώνει τον κρυφό ρατσισμό των Άγγλων, επιθυμεί την συμμετοχή του στους
Αγώνες προκειμένου να πάρει το αίμα του πίσω, και
τον Έρικ Λίντελ, θεολόγο, ο οποίος είναι από τη φύση
του γρήγορος και θέλει να τιμήσει το Θεό για το χάρισμα που κατέχει.
•«
 Άλεξ» που έχει διακριθεί με το Βραβείο Καλύτερης
Σκηνοθεσίας στο 29ο Διεθνές Φεστιβάλ του Παλέρμου, με τον τίτλο «Ανάδυση»: Ο Άλεξ είναι εικοσιπέντε χρονών. Είναι τετραπληγικός ύστερα από ένα
ατύχημα στη θάλασσα πριν από τέσσερα χρόνια. Από
τότε κολυμπάει για να ξεπεράσει τον εαυτό του και
για να μετατρέψει την αναπηρία του σε ευκαιρία, ενώ
λαμβάνει μέρος στους Παραολυμπιακούς αγώνες της
Αθήνας το 2004. Θα καταφέρει, να κατακτήσει το μετάλλιο που όλοι περιμένουν;
•Μ
 ΑΘΗΜΑΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ American History X Ένας Αμερικανός νεοναζί, που
μόλις αποφυλακίστηκε για το φόνο δύο μαύρων, προσπαθεί να πείσει το μικρότερο αδελφό του, ο οποίος
τον έχει ως ίνδαλμα, για το αδιέξοδο της ρατσιστικής
φιλοσοφίας του μίσους.
•C
 arol Πόσο εύκολο είναι να εκφράσουν τα συναισθήματά τους δύο γυναίκες που ζουν στην δεκαετία
του ‘50 και νιώθουν τρομερή έλξη η μία για την άλλη;
Η Cate Blanchett και η Rooney Mara δίνουν ζωή στις
ηρωίδες της Patricia Highsmith και μαγεύουν το κοινό
με τα βλέμματά τους και τα υποβόσκοντα συναισθήματα που πλημμυρίζουν τα κάδρα του Todd Haynes.
•M
 oonlight Ο Barry Jenkins βάζει σε πρωταγωνιστικό ρόλο έναν gay μαύρο άντρα και ρίχνει φως σε
όλες τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ενώ
μεγαλώνει μέσα στις βίαιες γειτονιές του Μάιαμι. Το
‘’Moonlight’’ κέρδισε δίκαια το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, το Όσκαρ Σεναρίου και Καλύτερης Β’ Ανδρικής
Ερμηνείας
•B
 oys Don’t Cry Στη Νεμπράσκα του 1993, μια νεαρή
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κοπέλα που ήθελε να κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου,
μεταμφιέζεται σε αγόρι και έχει πολλές κατακτήσεις
στο γυναικείο πληθυσμό, ώσπου αποκαλύπτεται, με
τραγικές συνέπειες, η πραγματική της ταυτότητα.

«Αλήθεια -των αδυνάτων αδύνατο
ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω
αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε
το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ ανθρώπου
το εφήμερο της παράλογης ζωής του
κι ανακαλύπτουνε διαφορές
γιομάτοι μίσος διαφορές
σε χρώμα δέρματος
φυλή
θρησκεία»
«Στην κοιλάδα με τους ροδώνες»
Νίκος Εγγονόπουλος

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
είναι το αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών
αιτίων, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές περιοχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η
απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή. (Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας - Π.Ο.Υ. (World Health Organization - WHO,
2002).
Σήμερα, αναπηρία δεν θεωρείται κάποια κατάσταση
ενός ανθρώπου, αλλά το αποτέλεσμα της σχέσης των
ικανοτήτων ενός ατόμου και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια τα μειονεκτήματα στα οποία
οδηγεί η αναπηρία οφείλονται και στην αδυναμία-μειο-

νεξία του συνόλου και της πολιτείας να προμηθεύσει τα
μέσα τα οποία θα καταστήσουν την αναπηρία μη καθοριστική και θ άρουν τα εμπόδια κοινωνικής συμμετοχής
των αναπήρων στη δημόσια ζωή.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το
1948, καθορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, για όλες τις γυναίκες και όλους τους άντρες. Μεταξύ
αυτών, είναι το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την
ιθαγένεια, στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης
και της θρησκείας, στην εργασία, στην εκπαίδευση, το
δικαίωμα στην τροφή και την κατοικία και το δικαίωμα
συμμετοχής στη διακυβέρνηση. Η Διακήρυξη έθεσε τις
βάσεις για περισσότερες από 80 συνθήκες και διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
‘Έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει την εργασία του για τον
καθορισμό των βασικών αρχών, ο ΟΗΕ εστιάζει πλέον τις προσπάθειές του στην εφαρμογή των νόμων για
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Ύπατος Αρμοστής για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, που συντονίζει τη δράση του
ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνεργάζεται με τις
κυβερνήσεις και τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, για τη βελτίωση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ
«Αντισημιτισμός είναι μια ορισμένη αντίληψη περί των
Εβραίων που μπορεί να εκφραστεί ως μίσος προς τους
Εβραίους. Οι προφορικές και φυσικές εκδηλώσεις του
αντισημιτισμού στοχεύουν κατά Εβραίων ή μη Εβραίων
και/ή της ιδιοκτησίας τους, κατά των θεσμών της εβραϊκής κοινότητας και θρησκευτικών κτιρίων».
Επιπροσθέτως, παρόμοιες εκδηλώσεις μπορούν επίσης
να στοχεύουν κατά του Κράτος του Ισραήλ, νοουμένου
ως εβραϊκή συλλογική οντότητα. Ωστόσο, η κριτική
απέναντι στο Ισραήλ, στο βαθμό που μπορεί να θεωρηθεί ότι κινείται στα πλαίσια της κριτικής που ασκείται
σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μπορεί να θεωρηθεί
αντισημιτισμός.
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Ο όρος χρησιμοποιείται για ενέργειες διάκρισης ή
προκατάληψης που προκαλούνται από φυλετικές μειονότητες ή ιστορικά καταπιεσμένες εθνικές ομάδες κατά
ατόμων που ανήκουν σε μια φυλετική πλειονότητα ή
ιστορικά κυρίαρχη εθνική ομάδα. Στην πράξη, αφορά
διακρίσεις των μαύρων κατά των λευκών και έχει επίκεντρο τις Η.Π.Α., χωρίς να αποκλείει βέβαια και άλλες κατηγορίες, όπως άντρες κατά των γυναικών ή χριστιανοί
κατά των μουσουλμάνων.
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ΑΠΑΡΧΑΙΝΤ
Σημαίνει «διαχωρισμός» στην ολλανδική διάλεκτο της
Ν. Αφρικής. Ο όρος δηλώνει το σύστημα διακρίσεων,
που θεσμοθέτησε την ανώτερη θέση των λευκών σε
όλους τους τομείς (οικονομικοκοινωνικό και πολιτικό)
και το οποίο εξασφάλισε την κυριαρχία των λευκών επί
των μαύρων στη Ν. Αφρική. Σε αυτό το σύμπλεγμα των
ρατσιστικών νόμων αντιπαρατέθηκε το «Νοτιοαφρικανικό Κογκρέσο Εργατικών Συνδικάτων», το οποίο, μετά
από δεκαετίες αγώνων, επέτυχε το 1990 την απελευθέρωση του ηγέτη του, Νέλσον Μαντ’Ελα, και στη συνέχεια την κατάργηση του απαρχάιντ
ΒΙΑ
Βία είναι η χρησιμοποίηση σωματικής, υλικής και πνευματικής δύναμης, που αποβλέπει στην επιβολή της θέλησης ενός ατόμου σε ένα άλλο μ’ εξαναγκασμό.
ΓΚΕΤΟ
Περιοχή όπου άνθρωποι συγκεκριμένης εθνικότητας ή
θρησκείας ή άλλου κοινού γνωρίσματος ζουν ομαδικά,
εθελοντικά ή υποχρεωτικά, σε ήπια ή έντονη απομόνωση. Η λέξη ιστορικά αναφέρεται σε περιορισμένες οικιστικές ζώνες όπου υποχρεώνονταν, από τους Ναζί, να
ζουν οι Εβραίοι, αλλά σήμερα αναφέρεται σε οποιαδήποτε φτωχή αστική περιοχή.
Τα αρχικά γκέτο βρίσκονταν στη Βενετία και σε άλλα
εμπορικά κέντρα της βόρειας Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στην Ευρώπη, εμφανίστηκαν τα εβραϊκά γκέτο. Οι συνθήκες ζωή σε αυτά τα
γκέτο ήταν τραγικές και οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί
μαστίζονταν από την πείνα και τη φτώχεια, ενώ πολλές
φορές υφίσταντο φρικτά βασανιστήρια, εξευτελισμούς
και εκτελέσεις από τα ναζιστικά στρατεύματα.
Στην εποχή μας γκέτο υπάρχουν σε όλο τον κόσμο ( πχ.
Παραγκουπόλεις), κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Στις περιοχές αυτές συνήθως διαμένουν οι μειονότητες (άτομα
διαφορετικής εθνικότητας, φυλής ή και θρησκείας από
αυτή που επικρατεί). Τα γκέτο αυτά είναι κοινωνικά αποκλεισμένα και περιθωριοποιημένα από την υπόλοιπη
χώρα. Σε πολλές χώρες γίνονται προσπάθειες διάλυσης
των γκέτο και αφομοίωσης από την κοινωνία των πληθυσμών που ζουν σε αυτά.
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Εθνικές ή εθνοτικές ομάδες είναι οι κοινωνικές ομάδες
που μοιράζονται το ίδιο ιστορικό υπόβαθρο και συνδέονται με κοινές πολιτισμικές πρακτικές, γλώσσα και συχνά θρησκεία, πεποιθήσεις ή παραδόσεις και με πραγματικούς ή φαντασιακούς δεσμούς αίματος και κοινή
ιθαγένεια.
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Συνήθως οι εθνικές ομάδες συνδέονται με ένα υφιστάμενο έθνος-κράτος – του οποίου μπορεί να είναι ή να
μην είναι υπήκοοι, όντας αντιστοίχως πλειοψηφική ή
μειονοτική ομάδα στη χώρα διαβίωσής τους – ενώ οι
οριζόμενες ως εθνοτικές δεν αναφέρονται συνήθως σε
ένα σημερινό κράτος, αλλά στην εθνοτική καταγωγή ως
ιστορική αναφορά του παρελθόντος.
Η σύγχρονη έννοια του έθνους εμφανίστηκε για πρώτη
φορά στα μέσα του 19ου αιώνα. Ιστορικά, το “έθνος”
προέρχεται από το ελληνικό επίθετο «Εθνικός». Το επίθετο προέρχεται από το ουσιαστικό ‘έθνος’, πράγμα
που σημαίνει ξένα άτομα ή λαούς. Το ουσιαστικό “εθνικός” έπαψε να συσχετίζεται με τους “ειδωλολάτρες” στις
αρχές του 18ου αιώνα. Η χρήση του όρου εθνοτικός με
τη σύγχρονη έννοια ξεκίνησε στα μέσα του 20ου αιώνα.
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
O Εθνικισμός είναι πολιτική ιδεολογία, η οποία επικεντρώνεται γύρω από την έννοια του Έθνους, έχοντας
ως βασική παραδοχή την διχοτομία ανάμεσα σε «κατώτερα» και «ανώτερα» έθνη. Υπερασπίζεται την επιβολή
των «ανώτερων» εθνών, στα «κατώτερα», όπως και
την πλήρη κυριαρχία επάνω σε μια γεωγραφική περιοχή ιστορικής συνήθως σημασίας.[Σύμφωνα και με το
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η έννοια του εθνικισμού, ορίζεται ως εξής: Ο εθνικισμός είναι η απόλυτη
προσήλωση των ατόμων στο έθνος τους, η οποία φτάνει ως την περιφρόνηση και την εχθρότητα προς άλλα
έθνη τα οποία θεωρεί κατώτερα (πρβ. Σοβινισμός). Έχει
-μαζί με άλλες- μια βασική και ουσιαστική διαφορά από
την έννοια «πατριωτισμός» σε τούτο: Ο πατριωτισμός,
ορίζεται ως η αγάπη για την πατρίδα η οποία αναπτύσσεται χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης ή περιφρόνησης
άλλου έθνους (εθνισμός, πατριωτισμός), σε αντίθεση με
τον εθνικισμό, ο οποίος δομείται στη βάση της θεώρησης «ανώτερο/κατώτερο έθνος».
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ/ BULLING
Ο εκφοβισμός έχει ορισθεί ως μια επιθετική, σκόπιμη
πράξη ή συμπεριφορά που εκδηλώνεται από ένα άτομο
ή ομάδα ατόμων επαναλαμβανόμενα, έχει διάρκεια στο
χρόνο και απευθύνεται σε ένα άτομο (θύμα) που δεν
μπορεί να υπερασπιστεί εύκολα τον εαυτό του. Ο ορισμός αυτός υπογραμμίζει τη σκοπιμότητα του εκφραστή
της βίαιης συμπεριφοράς και την πρόκληση φυσικής ή
ψυχολογικής βλάβης στα θύματα. Επιπλέον, η διαφορά
του εκφοβισμού με τις συνηθισμένες διαμάχες μεταξύ
των παιδιών είναι ότι αυτός συμβαίνει επανειλημμένα
και ότι υπάρχει ανισορροπία ισχύος μεταξύ του θύτη
και του θύματος, με την επιβεβαίωση της κυριαρχίας του
θύτη πάνω στο θύμα (ως προς την ηλικία, τη φυσική
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δύναμη κ.λπ.). Αναλογα με τον τύπο και την ένταση της
επιθετικής συμπεριφοράς, επισημαίνονται οι ακόλουθες
μορφές εκφοβισμού:
Φυσικός εκφοβισμός χειρονομίες, σπρώξιμο, επίδειξη
φυσικής δύναμης),
Λεκτικός εκφοβισμός (τραυματισμός, εκβιασμός, ταπείνωση, καταπίεση, προσβολή, βρίσιμο),
Έμμεσος εκφοβισμός (κοινωνική χειραγώγηση που
αφορά στη χρησιμοποίηση των άλλων ως μέσα αντί για
την άμεση επίθεση στο θύμα, για παράδειγμα, ενοχλητικά και επιθετικά σχόλια, συστηματική εξαίρεση ενός ατόμου από τις δραστηριότητες μιας ομάδας κ.λπ.).
Ο φυσικός και ο λεκτικός εκφοβισμός μπορούν να θεωρηθούν ως άμεσες μορφές, καθώς εμπεριέχουν την
κατά πρόσωπο επαφή του θύτη με το θύμα
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ενεργός πολίτης είναι ο υπεύθυνος πολίτης, που είναι
ενημερωμένος, ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του, εκφράζει την άποψή του και συμμετέχει ενεργά
στην κοινωνία.
Ο ενεργός πολίτης είναι αυτός που:
• Είναι υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του. Φροντίζει
για την υγεία & ευεξία του, την προσωπική του ευημερία
και ανάπτυξη.
• Ενημερώνεται για τα κοινά. Αναζητά πληροφορίες,
φιλτράρει την είδηση. Συμμετέχει στο χώρο της δημόσιας συζήτησης με παραδοσιακούς ή σύγχρονους τρόπους, διαμορφώνει κριτική σκέψη και παίρνει θέση.
• Προστατεύει το περιβάλλον. Ενδιαφέρεται για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: δεν ρυπαίνει,
υιοθετεί πρακτικές που ενισχύουν το πράσινο, την εξοικονόμηση ενέργειας, προσέχει την κατανάλωση του
νερού, ανακυκλώνει, κινείται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή το ποδήλατο.
• Διεκδικεί τα δικαιώματά του στο δημόσιο χώρο. Επιδιώκει τη δημόσια έκφραση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων του, τη δημιουργία υποδομών στη γειτονιά του
και στη χώρα του, τη διατήρηση ελεύθερων χώρων, την
προστασία του πράσινου στους κοινόχρηστους χώρους και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Σέβεται τη διαφορετικότητα. Σέβεται τα ανθρώπινα
δικαιώματα, βοηθά τους συμπολίτες του, τηρεί τους κανόνες που θεσπίζονται για τη διευκόλυνσή τους και είναι
ανοιχτός απέναντι στους μετανάστες της πόλης, διεκδικώντας την κοινωνική ένταξή τους.
• Ενεργεί. Παρατηρεί τι συμβαίνει στην κοινωνία και παρεμβαίνει, σε συνεργασία με συμπολίτες του, όταν διαπιστώνει παρανομίες δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων.

ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης 2010-2014
η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπώντας στην κοινωνική
ένταξη, στοχεύει στη χορήγηση ισότιμων δικαιωμάτων,
ευθυνών και ευκαιριών σε όλους, λαμβάνοντας υπόψη
την ανάγκη εξισορρόπησης των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων των μεταναστών.
Στην ΕΕ η ένταξη νοείται ως μια «αμφίδρομη» διαδικασία «προσαρμογής μέσα από την αμοιβαία κατανόηση
και την εκμάθηση-γνωριμία-αποδοχή εκ μέρους των
μεταναστών των βασικών αρχών της Ε.Ε.. Η ένταξη ενίοτε χρησιμοποιείται και νοείται ως η αφομοίωση στο
πολιτισμικό μοντέλο της κοινωνίας υποδοχής, δηλαδή
ως η μόνη εφικτή επιλογή για την συμβίωση με κοινωνική ειρήνη και με θετική σχέση κόστους/οφέλους για την
κοινωνία υποδοχής και ακόμα νοείται ως η ενσωμάτωση-συμμετοχή σε επιλεγμένα κομμάτια της κοινωνικής
ζωής και ως ένα βαθμό για ένα συγκεκριμένο αριθμό
μεταναστών με βάσει κάποιο κριτήριο.
ΕΤΕΡΟΣΕΞΙΣΜΟΣ
ο όρος αναφέρεται στην εχθρότητα των ετεροφυλόφιλων εναντίον των ομοφυλόφιλων και στις διακρίσεις
που απορρέουν από αυτή την εχθρότητα κατά ανθρώπων εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.
ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
Συχνά στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούμε τον όρο
διαφορετικότητα (diversity) μαζί ή αντί για τον όρο ετερότητα (alterity). Aν ο πρώτος περιγράφει τη μοναδικότητα και την πολλαπλότητα του αυτοπροσδιορισμού
και των πολυεπίπδων ιδιοτήτων της προσωπικότητας και
της κοινωνικής ταυτότητας των υποκειμένων, ο δεύτερος είναι πιο πολιτικός και περιγράφει περισσότερο την
κοινωνική κατασκευή του «εμείς» και του «άλλοι».
Ετερότητα είναι η κατάσταση ή η ιδιότητα του άλλου:
όντας άλλος ή διαφορετικός. Προϋποθέτει ένα εγώ/
εμείς που αυτοπροσδιορίζεται σε σχέση με ένα άλλο/
άλλους. Ετερότητα είναι επίσης η κατάσταση στην οποία
ένα άτομο αναγνωρίζει ότι είναι μοναδικά διαφορετικός/-ή από άλλους ανθρώπους.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Φανερές συμπεριφορές όπου μια ομάδα ή ένα άτομο
ευνοείται έναντι άλλων με βάση την υπαγωγή του σε
ομάδα.
- Ως διάκριση νοείται και η παρενόχληση ή κάθε άλλη
προσβλητική ενέργεια, η οποία εκδηλώνεται με ανεπιθύμητη συμπεριφορά που σχετίζεται με έναν ή περισσότερους λόγους φυλετικής ή εθνικής/εθνοτικής καταγωγής,
φύλου, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπη-
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ρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού-γενετήσιου προσανατολισμού, και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή
της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
- Ως διάκριση νοείται επίσης οποιαδήποτε εντολή για
την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος προσώπου για οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους λόγους.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Όλα τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα που ορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, το Σύνταγμα και τους
νόμους. Το σημαντικότερο κείμενο για τα Δικαιώματα
του Παιδιού είναι η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΗΕ.
Η Σύμβαση αυτή, που υπογράφτηκε το 1989 από τα
κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και
προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Το 1992 έγινε
νόμος και στην χώρα μας (νόμος 2101/92).
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει
τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων:
• Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.)
• Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την
πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.)
• Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.)
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
Η διαπολιτισμικότητα αποτελεί μία πορεία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων. Η διαπολιτισμικότητα σχετίζεται με την αποδοχή
της κουλτούρας του τρόπου σκέψης του άλλου, όχι
αποκλειστικά με βάση τις γνώσεις, αλλά τον πολιτισμό
γενικότερα. Περιλαμβάνει και προάγει τη δυνατότητα
των ατόμων να δημιουργούν και να διαμορφώνουν
κοινές ταυτότητες. Τέλος θεωρείται αυτονόητο ότι μέσα
στο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας περιλαμβάνονται
η αμοιβαιότητα, η πραγματική αλληλεγγύη αλλά και η
αλληλεπίδραση του τρόπου σκέψης και των ιδεών του
άλλου ανθρώπου, του διαφορετικού από εμάς και τέλος
η κοινωνική ισότητα.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η λέξη διαφορετικότητα σημαίνει ποικιλία, διαφορά και
ετερογένεια. Ως κοινωνικός όρος , η διαφορετικότητα
υπονοεί τον αγώνα ενάντια στις προκαταλήψεις και στις
άδικες διακρίσεις. Ως προσωπικός όρος σημαίνει την
κατανόηση και την εκτίμηση των διαφορών που υπάρ-
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χουν ανάμεσα στους ανθρώπους.
ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ
Ισλαμοφοβία συνιστά το μίσος, το φόβο ή την προκατάληψη εν γένει εναντίον του Ισλάμ ή των Μουσουλμάνων. Η Ισλαμοφοβία είναι όρος χρονολογείται από
το 1980 αλλά χρησιμοποιείται ευρέως, καθώς αυξήθηκε
σημαντικά στο δυτικό κόσμο, μετά τις τρομοκρατικές
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη,
αλλά και μετά τις μεταναστευτικές ροές που προκλήθηκαν κυρί ως από τους πολέμους της Μέσης Ανατολής.
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
είναι μια διαφορετική έννοια από εκείνες της φτώχειας
και της περιθωριοποίησης. Kοινωνικός αποκλεισμός
είναι η παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και
δημόσιων αγαθών, όπως είναι π.χ. αυτά της εκπαίδευσης, του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης κλπ., η
έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως (9) και στην οικονομική ανέχεια και στην περιθωριοποίηση. O όρος
“κοινωνικός αποκλεισμός” χαρακτηρίζει, δηλαδή, τόσο
μία κατάσταση όσο και μία διαδικασία.
ΜΕΙΟΝΕΞΙΑ
Ο όρος μειονεξία (“handicap”) εννοεί την απώλεια ή τον
περιορισμό ευκαιριών για κάποιον να παίρνει μέρος στη
ζωή της κοινότητας ισότιμα με τους άλλους. Περιγράφει
έτσι τη συνάντηση ανάμεσα σε ένα πρόσωπο με αναπηρία και το περιβάλλον.

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της έννοιας
της μειονότητας. Για τον ΟΗΕ οι Μειονότητας προστατεύονται από διεθνείς διατάξεις κατά τις οποίες:
• “...οι μη κυρίαρχες ομάδες, οι οποίες αν και βασικά
επιθυμούν την ίσην μεταχείρισιν, επιδιώκουν διάφορον
μέχρις ενός βαθμού μεταχείρησιν, δια να διατηρήσουν
τα κύρια χαρακτηριστικά τους με τα οποία και ξεχωρίζουν από την πλειονότητα του πληθυσμού. Τα κύρια
αυτά χαρακτηριστικά που προστατεύονται είναι η φυλή,
η θρησκεία και η γλώσσα.
Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) η έκφραση “εθνική μειονότητα” αναφέρεται σε
μία ομάδα ατόμων σε ένα κράτος που:
• κατοικούν στο έδαφος αυτού του κράτους και είναι
πολίτες του,
• διατηρούν μακροχρόνιους, ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς με αυτό το κράτος,
• παρουσιάζουν ξεχωριστά εθν(οτ)ικά, πολιτιστικά,
θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά,
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• είναι αριθμητικά επαρκείς προς αντιπροσώπευση, αν
και λιγότεροι από τον υπόλοιπο πληθυσμό αυτού του
κράτους ή μίας περιοχής αυτού του κράτους,
• έχουν ως κίνητρο ένα ενδιαφέρον να διατηρήσουν
μαζί εκείνο το οποίο συνιστά την κοινή τους ταυτότητα,
συμπεριλαμβανομένης της κουλτούρας, των παραδόσεων, της θρησκείας ή της γλώσσας τους”
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Μετανάστες είναι εκείνοι που μετακινούνται μετατοπίζοντας το κέντρο της διαβίωσής τους από έναν τόπο σε
έναν άλλο. Η ευρεία αυτή έννοια έχει διαφορετικές νομικές εκδοχές στις σύγχρονες έννομες τάξεις. Για τον ΟΗΕ
μετανάστης εργαζόμενος είναι εκείνος που έχει διανύσει
περισσότερο από ένα έτος ζωής και εργασίας σε χώρα
διαφορετική απο εκείνη της ιθαγένειάς του. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο όρος μετανάστης περιγράφει τους ‘πολίτες τρίτων χωρών’(thirdcountrynationals) δηλαδή από
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, στο
κοινοτικό δίκαιο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
μετακινούνται από τη μια χώρα σε μια άλλη της Ένωσης,
ονομάζονται διακινούμενοι εργαζόμενοι.
Η μετανάστευση είναι η φυσική μετάβαση ενός ατόμου
ή μιας ομάδας από μια κοινωνία σε μια άλλη. Η μετάβαση αυτή συνεπάγεται την εγκατάλειψη ενός κοινωνικού
περιβάλλοντος και την εγκατάσταση σε ένα άλλο. Η μετανάστευση είναι από τις παλαιότερες εκδηλώσεις στην
ιστορία της συμβίωσης των λαών και πολλά πολιτιστικά στοιχεία και ολόκληροι πολιτισμοί οφείλονται στην
εκδήλωση του φαινομένου αυτού. Η μετανάστευση ως
σύγχρονο φαινόμενο αποτελεί μια περίπλοκη και σύνθετη διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα είχε
πάντοτε αλλά με μεγάλη ένταση κυρίως την τελευταία
δεκαετία του 20ου αιώνα την εμπειρία της χώρας υποδοχής, ενώ, ιδιαίτερα το 19ο και τον 20ο, αποτελούσε
ένα από τα κατεξοχήν παραδείγματα χωρών αποστολής
μεταναστών.
ΝΑΖΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΣ
φίλος από ξένη χώρα, με τον οποίο έχει συναφθεί ιερή
συνθήκη φιλοξενίας με θυσίες και ανταλλαγή δώρων
|εκείνος που παρέχει φιλοξενία |φρ. φίλος και ξένος Β.
1. κάθε ξένος, αυτός που κατάγεται ή προέρχεται από
άλλο τόπο 2. |ως ουσ. ὁ ξένος=αλλοδαπός, πρόσφυγας, άγνωστος σε κπ. τόπο |αυτός που δεν είναι πολίτης της πόλης στην οποία βρίσκεται , αντ. του ἔνδημος,
ἀστὸς, πολίτης, ἐπιχώριος |αυτός που κατάγεται από
άλλη χώρα, που δεν είναι ΄Έλληνας, συν.βάρβαρος |ξένος μισθοφόρος στρατιώτης |φρ. ὦ ξένε=ξένε, φίλε
μου (προσφώνηση για κπ. που το όνομα και η καταγωγή του δεν ήταν γνωστά) 3. αυτός που δεν έχει σχέση με

κτ. , που αγνοεί κτ. |με γεν. Γ. ασυνήθιστος, παράδοξος
ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
Η ξενοφοβία ορίζεται ως “ένας νοσηρός φόβος των
ξένων-αλλοδαπών ή των ξένων χωρών”. Η ξενοφοβία είναι μια αντίληψη που βασίζεται σε κοινωνικά κατασκευασμένες εικόνες και ιδέες και όχι σε ορθολογικά
και αντικειμενικά δεδομένα. Η ξενοφοβική αντίληψη του
κόσμου απομειώνει και υποτιμά τα σύνθετα κοινωνικά
και πολιτισμικά φαινόμενα περιορίζοντάς τα σε απλουστευτικά καλές και κακές εκδοχές της πραγματικότητας.
ΟΜΟΕΡΩΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ -ΛΟΑΤ (LGBT)
Ομοερωτικά άτομα σημαίνει διαφορετικά πράγματα για
διαφορετικούς ανθρώπους. Κάποιοι βασικοί ορισμοί:
• Η ομοφυλοφιλία (homosexuality) αναφέρεται σε άτομα που έλκονται σεξουαλικά από άτομα του ίδιου βιολογικού φύλου και μόνον.
• Ο όρος ‘gay’ είναι ένας όρος που συνήθως χρησιμοποιείται για ομοφυλόφιλους άνδρες. Σε πολλές περιπτωσεις όμως περιλαμβάνει και γυναίκες με ομοερωτικές συμπεριφορές (Λεσβίες).
• Η ετεροφυλοφιλία (heterosexuality) αναφέρεται σε
άτομα που έλκονται σεξουαλικά από άτομα του αντίθετου βιολογικού φύλου και μόνον και είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός της πλειοψηφίας.
• Η αμφιφυλοφιλία (bisexuality, bi-) αναφέρεται σε
όποιον που έλκεται σεξουαλικά από άτομα του ίδιου και
του αντίθετου φύλου.Ο όρος Λεσβία χρησιμοποιείται
ως αναφορά σε γυναίκες με ομοερωτικές συμπεριφορές. (γυναίκες που έλκονται σεξουαλικά από άλλες γυναίκες)
• Διαφυλικά άτομα (Transgender) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε άτομα που έχει
διαφορετικό φύλο από εκείνο που υποδεικνύεται από
το βιολογικό του φύλο (ένας άνδρας μέσα σε ένα γυναικείο σώμα ή το αντίθετο).
• ΛΟΑΤ (LGBT) είναι μια συντομογραφία-ακρωνύμιο
του Λεσβίες (Lesbian), Ομοφυλόφιλοι ή Ομοερωτικά
άτομα (Gay), Αμφιφυλόφιλοι ή Αμφιερωτικά άτομα
(Bisexual) και Τρανς (Transgender).
Η συντομογραφία αυτή χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1990 ως αυτοπροσδιορισμός. Ως όρος εστιάζει
στη διαφορετικότητα της σεξουαλικότητας γενικά και
των εκφράσεων πολιτισμού που στηρίζονται σε ταυτότητες φύλου, κάποτε δε χρησιμοποιείται για οιονδήποτε
είναι μη-ετεροφυλόφιλος/-η και όχι μόνον για Λεσβίες,
ομοερωτικά, αμφιερωτικά ή διαφυλικά άτομα. Μια δημοφιλής παραλλαγή προσθέτει το γράμμα Q(LGBTQπου εμφανίζεται μετά το 1996) για εκείνους που αυτο-
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προσδιορίζονται ως ‘queer’ δηλαδή σε αναζήτηση της
σεξουαλικής τους ταυτότητας.
ΟΜΟΦΟΒΙΑ Η ΟΜΟΕΡΩΤΟΦΟΒΙΑ
H ομοερωτοφοβία (Homophobia) μπορεί να οριστεί
ως αποστροφή ή μίσος εναντίον ομοερωτικών ατόμων
ή προσώπων με ομοερωτικό τρόπο ζωής τους και κουλτούρα ή εν γένει για άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό
προσανατολισμό από εκείνον της πλειοψηφίας.
Η Ομοερωτοφοβία παρατηρείται ως επικριτική, περιφρονητική ή επιθετική συμπεριφορά διάκρισης ή και βίας
στη βάση ενός υποτιθέμενου μη ετεροερωτικού προσανατολισμού.
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
το να εκτοπίζεται κάποιος στο κοινωνικό περιθώριο:
π.χ. Ο κίνδυνος περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την ανεργία.
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
Ο όρος πολυπολιτισμικότητα (multiculturalism) καταρχήν δηλώνει ότι σε μία κοινωνία συνυπάρχουν διάφορες
κοινωνικές ομάδες με διαφορετικές εθνικές-εθνοτικές
και πολιτισμικές αναφορές. Ως όρος χρησιμοποιήθηκε
κατά πρώτον και κυριότερα στις ΗΠΑ, την Αυστραλία,
την Αγγλία και τον Καναδά.
Η Πολυπολιτισμικότητα έχει διαφορετικές σημασίες.
Στο επίπεδο της συλλογικότητας και των κοινωνικών
ομάδων, σημαίνει εκτίμηση, αποδοχή ή προαγωγή πολλαπλών πολιτισμών με βάση τη δημογραφική σύνθεση
του πληθυσμού σε μια χώρα-περιοχή, συνήθως στο
πλαίσιο του σχολείου, στην οικονομία, στις πόλεις, στα
έθνη. Με αυτήν την έννοια η πολυπολιτισμικότητα πλησιάζει στην έννοια του σεβασμού στη διαφορετικότητα.
Επίσης ως όρος περιγράφει την εσωτερική κατάσταση
των προσώπων που αυτοαναφέρονται σε διαφορετικές
πολλαπλές πολιτισμικές ταυτότητες, επειδή πχ. έχουν
μεγαλώσει σε επαφή ή έχουν επηρεαστεί βαθιά από
περισσότερες κουλτούρες, γλώσσες, σε περισσότερα
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Σήμερα όλα τα μέλη του κοινωνικού συνόλου λιγότερο ή περισσότερο βρίσκονται
σε αυτήν την κατηγορία.
Σε πολιτικό πλαίσιο ο όρος απέκτησε επίσης την έννοια
της υπεράσπισης ισότιμης αναγνώρισης των διακριτών
εθνικών και θρησκευτικών ομάδων απέναντι σε ένα μονοπολιτισμικό σύνολο αξιών το οποίο δεν επικρατεί.
Η Παγκόσμια Διακήρυξη της UNESCO της 2ας Νοεμβρίου 2001, υποστηρίζει ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι η
κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και τόσο απαραίτητη για το ανθρώπινο είδος, όσο η βιοποικιλότητα για
τη φύση (άρθρο 1)
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ΠΡΟΓΚΡΟΜ
(από τη ρωσική λέξη погром (πογκρόμ), από το ρήμα
“громить” (γκρομίτ) που σημαίνει «συντρίβω») είναι μια
μαζική και οργανωμένη βίαιη επίθεση εναντίον κάποιας
συγκεκριμένης εθνικής, θρησκευτικής ή άλλης ομάδας,
με ταυτόχρονη καταστροφή του περιβάλλοντός τους
(σπίτια, επιχειρήσεις, θρησκευτικοί χώροι, κοκ). Ο όρος
έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά για να δηλώσει τις μαζικές
πράξεις βίας, είτε αυθόρμητες είτε προμελετημένες, κατά
των Εβραίων αλλά επίσης και για παρόμοια περιστατικά
εναντίον άλλων μειονοτικών ομάδων.
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ
Η προκατάληψη είναι η αξιολόγηση μιας ομάδας ή ενός
ατόμου με βάση κυρίως την υπαγωγή του σε κάποια
ομάδα.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Το άρθρο 1 της Σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες (1951) καθορίζει ακριβώς το ποιος είναι ο πρόσφυγας. Είναι ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας
καταγωγής του ή του τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα
ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του
φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει
την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ’ αυτήν.
Το άσυλο βασίζεται τόσο στην αρχή της “μη επαναπροώθησης” όπου ο αιτών άσυλο δεν θα εκδιωχθεί ούτε θα
απελαθεί όσο και στα διεθνώς ή εθνικά αναγνωρισμένα
δικαιώματα των προσφύγων.
Κύρια υπεύθυνες για την προστασία των προσφύγων
είναι οι χώρες υποδοχής. Οι 139 χώρες που έχουν
υπογράψει τη Σύμβαση του 1951 είναι υποχρεωμένες
να τηρήσουν τους όρους της.
Διαφορά μετανάστη-πρόσφυγα: Ο μετανάστης εγκαταλείπει τη χώρα του με τη θέλησή του προς ανεύρεση
μιας καλύτερης ζωής, συνεχίζοντας να απολαμβάνει την
προστασία της χώρας του / της. Ένας πρόσφυγας δεν
έχει επιλογές όταν εγκαταλείπει τη χώρα του εξαιτίας του
φόβου δίωξης.
Σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται προϋποθέσεις του
ασύλου αλλά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, μπορεί να χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας.
Αυτό το συμπληρωματικό είδος προστασίας είναι διαθέσιμο σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ‘υπαρκτό
κίνδυνο σοβαρής βλάβης’ στις χώρες προέλευσής τους
αλλά δεν εμπίπτουν στον ορισμό του ‘πρόσφυγα’. Ενώ
για να αναγνωριστεί κάποιος ως πρόσφυγας πρέπει να
δείξει αιτιολογημένο φόβο δίωξης για συγκεκριμένους
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λόγους, δεν χρειάζονται συγκεκριμένοι λόγοι για την
παροχή επικουρική προστασίας όταν κάποιος αντιμετωπίζει ‘υπαρκτό φόβο να υποστεί σοβαρή βλάβη’.
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Πλέγμα από αντιλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές ή και θεσμοθετημένα μέτρα, που εξαναγκάζουν ορισμένους ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση, επειδή ανήκουν σε μια
διακριτή κατηγορία ανθρώπων. Ως δικαιολογία για τις
διακρίσεις χρησιμοποιείται η διαφορετικότητα της ομάδας, στην οποία προσάπτεται συχνά, αλλά όχι πάντα,
μια υποτιθέμενη κατωτερότητα ή /και επικινδυνότητα
ΡΟΜΑ – ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ
Οι ρομά ή τσιγγάνοι (εσφαλμένα αναφερόμενοι ως Γύφτοι) αντιμετωπίζονταν πάντοτε ως διαφορετικοί από
τους άλλους Ευρωπαίους. Για μεγάλο μέρος της ιστορίας τους υπήρξαν νομάδες, μετακινούμενοι από ένα
μέρος στο άλλο ασκώντας διαφορετικές επαγγελματικές και εμπορικές δραστηριότητες. Μέσα στην ιστορία
τους έχουν υποστεί καταναγκαστική αφομοίωση, ενώ η
γλώσσα τους (Ρομανί) απαγορεύτηκε σε κάποιες χώρες,
υπέστησαν αναγκαστικές στειρώσεις και τα παιδιά αφαιρέθηκαν υποχρεωτικά από τους γονείς τους.
Οι Ρομά υπήρξαν σκλάβοι σε πολλές χώρες, με τελευταία
τη Ρουμανία, όπου η δουλεία καταργήθηκε το 1856. Οι
Ρομά δεν είχαν ποτέ ένα κράτος και ποτέ δεν πολέμησαν
εναντίον άλλων λαών., Κατά τον εικοστό αιώνα σε πολλές χώρες νόμοι επέβαλλαν να εγκατασταθούν σε μια
περιοχή παύοντας τη μετακίνησή τους.
Σήμερα οι κοινότητες Ρομά συνεχίζουν να υφίστανται
άμεσα και έμμεσα διακρίσεις, διώξεις και να είναι ανεπιθύμητοι λιγότερο ή περισσότερο σε όλες της Ευρωπαϊκές χώρες.
Τσιγγανοφοβία (Zinganophobia-Romaphobia) ορίζεται
το μίσος, ο φόβος και η προκατάληψη και εν η περιφρόνηση ή αντιπάθεια γένει εναντίον των Ρομά. Τα αρνητικά
στερεότυπα
Ο όρος αναφέρεται επίσης στην πρακτική διακρίσεων σε
βάρος των Ρομά αποκλείοντάς τους από την οικονομική,
κοινωνική και δημόσια ζωή. Περιλαμβάνει την αντίληψη
ότι ο τρόπος ζωής Ρομά είναι ασύμβατος με εκείνον της
πλειοψηφίας. Υπάρχει μια πεποίθηση ως ‘κοινός τόπος’
ότι οι Ρομά είναι υπεύθυνοι για πολλά από τα προβλήματά τους. Η προσεκτική εξέταση των στοιχείων και της
πραγματικότητας στην υλοποίηση των πολιτικών στις
συγκεκριμένες περιπτώσεις αποδεικνύει ότι αυτός είναι
ένας μύθος.
ΣΕΞΙΣΜΟΣ
Σεξισμός ή έμφυλη διάκριση είναι μία προκατάληψη ή

διάκριση σχετικά με το φύλο ενός ατόμου (βιολογικό
και κοινωνικό). Ο σεξισμός μπορεί να αφορά και τα
δύο φύλα, αλλά έχει αποδειχτεί ότι αφορά ειδικότερα
τις γυναίκες.[1] Συνδέεται άμεσα με τα στερεότυπα και
τους ρόλους των φύλων[2][3] και μπορεί να μιλάει για
την πεποίθηση ότι το ένα φύλο είναι ανώτερο από το
άλλο.[4] Ο ακραίος σεξισμός μπορεί να υποθάλπει τη
σεξουαλική παρενόχληση, το βιασμό και άλλες μορφές
σεξουαλικής βίας.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
Η σεξουαλική παρενόχληση είναι η εκάστοτε συμπεριφορά σεξουαλικού περιεχομένου ή άλλη έμφυλη
συμπεριφορά, η οποία παραβιάζει την αξιοπρέπεια γυναικών και ανδρών στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς των προϊσταμένων και
των συναδέλφων.
Είναι μια ανυπόφορη παραβίαση της αξιοπρέπειας των
εργαζομένων ή των εκπαιδευομένων και είναι απαράδεκτη στις περιπτώσεις που:
• Μια τέτοια συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη, αθέμιτη
και προσβλητική.
• Εργοδότες ή συνάδελφοι χρησιμοποιούν την απόρριψη ή την αποδοχή μιας τέτοιας συμπεριφοράς εκ μέρους
ενός προσώπου ως βάση για μια απόφαση που επηρεάζει την πρόσβαση του εργαζομένου στην επαγγελματική
κατάρτιση, στην εργασία, στη συνέχιση της απασχόλησης, στην προαγωγή, στο μισθό ή και σε άλλες συνθήκες εργασίας.
• Τέτοιου είδους συμπεριφορά δημιουργεί ένα κλίμα
εργασίας εκφοβιστικό, εχθρικό ή ταπεινωτικό για το εν
λόγω άτομο.
• Η σεξουαλική παρενόχληση συνδέεται με ένα ανασφαλές, αβέβαιο και επικίνδυνο ψυχοκοινωνικά εργασιακό περιβάλλον.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
Τα στερεότυπα αποτελούν απλοποιημένες πεποιθήσεις
για χαρακτηριστικά που θεωρούνται κοινά σε όλα τα
μέλη μιας ομάδας.
TRAFFICKING
Ο επίσημος ορισμός του trafficking αντλείται διεθνώς
από το «Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την
Αποτροπή Καταστολή και τη Τιμωρία της Παράνομης
διακίνησης Προσώπων με σκοπό τη Σεξουαλική και Οικονομική Εκμετάλλευση ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών»
και αφορά τη στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση,
εγκατάσταση , ή παραλαβή προσώπων, μέσω απειλής,
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ή χρήσης βίας, ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, της
απαγωγής, του δόλου, της εξαπάτησης, της κατάχρησης
της δύναμης, της κατάχρησης μιας τρωτής ή ευάλωτης
θέσης, της προσφοράς ή της αποδοχής οικονομικού ή
άλλου οφέλους για την επίτευξη της σύμφωνης γνώμης
ενός προσώπου το οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία επί
άλλου προσώπου για το σκοπό της εκμετάλλευσης. Η
εκμετάλλευση περιλαμβάνει την εκμετάλλευση της πορνείας ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την
εξαναγκαστική εργασία, ή παροχή υπηρεσιών, τη διαμόρφωση συνθηκών σκλαβιάς, ή τη λήψη σωματικών
οργάνων. Ο ορισμός αυτός είναι γνωστός ως «Πρωτόκολλο του Palermo» (2000) ή «Πρωτόκολλο του
Trafficking».
ΦΑΣΙΣΜΟΣ
Ο φασισμός είναι ριζοσπαστική, αυταρχική και εθνικιστική πολιτική ιδεολογία που έχει ως στόχο να θέσει
το έθνος, το οποίο ορίζει βάσει αποκλειστικών βιολογικών, πολιτισμικών και ιστορικών συνθηκών, υπεράνω
κάθε άλλης αξίας και να δημιουργήσει μια κινητοποιημένη εθνική κοινότητα.[1] Πρόκειται για εθνικιστική και
φυλετική πολιτική ιδεολογία που πρωτοεμφανίζεται
στην Ιταλία του Μουσολίνι και αναπτύχθηκε από τους
Γερμανούς ναζιστές και άλλους, η οποία προτείνει έναν
ολοκληρωτικό τρόπο διακυβέρνησης, από έναν συγκε-

κριμένο Αρχηγό. Αυτός είναι που θα συνενώσει όλες
τις τάξεις σε ένα Έθνος, που μάλιστα είναι το ανώτερο
έθνος και έχει προορισμό να κυριαρχήσει στα άλλα, “κατώτερα” έθνη και φυλές.
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ
Ο Φεμινισμός είναι μια συλλογή κοινωνικών θεωριών,
πολιτικών κινήσεων και ηθικών φιλοσοφιών, σε μεγάλο
βαθμό παρακινούμενη από ή αναφερόμενη σε εμπειρίες
γυναικών, ιδιαίτερα σε σχέση με την κοινωνική, πολιτική
και οικονομική τους κατάσταση. Ως κοινωνικό κίνημα,
ο φεμινισμός εστιάζεται κατά πολύ στον περιορισμό ή
εξάλειψη της φυλετικής ανισότητας και στην προώθηση
των δικαιωμάτων, των συμφερόντων και των ζητημάτων των γυναικών στην κοινωνία.
ΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ
Ο όρος φυλετισμός(racialism) χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα ως συνώνυμος του ρατσισμού (racism). Όταν
σήμερα χρησιμοποιείται ως φαινομενικά ουδέτερη αποδοχή της ύπαρξης και διάκρισης των φυλών, υποδηλώνει τον σύγχρονο ρατσισμό που εστιάζει στις πολιτιστικές και κοινωνικές διαφορές των «φυλών» και όχι στις
βιολογικές, τις οποίες η σύγχρονη επιστήμη της βιολογίας έχει απορρίψει.

ΠΗΓΕΣ
https://www.wagggs.org/en/resources/wldp-4-diversity/ (WAGGGS Leadership Development Programme modules –
Diversity module)
https://www.uh.edu/cdi/diversity_education/resources/activities/pdf/diversity%20activities-resource-guide.pdf
(DIVERSITY ACTIVITIES RESOURCE GUIDE – UNIVERSITY OF HIOUSTON)
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/
Ekpaideytika%20New/racism/0_3racism.pdf ( Τι είναι ρατσισμός και ποια τα είδη του – Ίδρυμα βουλής Ελλήνων)
http://www.amnesty.org.gr/universal-declaration-of-human-rights (Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΟΗΕ)
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp (Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού )
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf (Compass, Ένα Εγχειρίδιο
Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/νέες)
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%2%CE%9
C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.
pdf (Compasito - εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά. )
http://www.i-red.eu/?i=institute.el.home ( Εκπαιδευτικό Υλικό από το Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και
την Ετερότητα i-RED)
All different – all equal educational pack ( εκπαιδευτικό πακέτο με δραστηριότητες από το Συμβούλιο της Ευρώπης)
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- Γεια σου, είπε ...
- Γεια σου, είπε η αλεπού. Να το μυστικό μου. Είναι πολύ
απλό: δεν βλέπει κανείς πολύ καλά παρά μονάχα με την
καρδιά. Ότι είναι σημαντικό, δεν το βλέπουν τα μάτια.
- Ότι είναι σημαντικό δεν το βλέπουν τα μάτια, επανέλαβε ο μικρός πρίγκιπας, για να το θυμάται
.- Είναι ο χρόνος που έχεις χάσει για το τριαντάφυλλό
σου και που το κάνει τόσο σημαντικό.
- Είναι ο χρόνος που έχω χάσει για το τριαντάφυλλό
μου ... έκανε ο μικρός πρίγκιπας, για να το θυμάται.
- Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει αυτή την αλήθεια, είπε η
αλεπού. Όμως εσύ δεν πρέπει να την ξεχάσεις. Να γίνεις
υπεύθυνος για πάντα εκείνου που έχεις εξημερώσει. Είσαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό σου ...

Όταν γεννήθηκα ήμουν μαύρος
Όταν μεγάλωσα μαύρος
Όταν βγαίνω στον ήλιο μαύρος
Όταν κρυώνω μαύρος
Όταν φοβάμαι μαύρος
Όταν αρρωσταίνω μαύρος
Κι όταν θα πεθάνω πάλι μαύρος
Κι εσύ λευκέ φίλε...
Όταν γεννιέσαι είσαι ροζ
Όταν μεγαλώσεις λευκός
Όταν σε βλέπει ο ήλιος κόκκινος
Όταν κρυώνεις μπλε
Όταν φοβάσαι κίτρινος
Όταν αρρωσταίνεις πράσινος
Κι όταν πεθάνεις γκρίζος
Και λες εμένα έγχρωμο;

Μικρός Πρίγκιπας

Ένα παιδί από την Αφρική

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ

«

Αγάπα τον άνθρωπο
γιατί είσαι εσύ»
Νίκος Καζαντζάκης.
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