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ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αυτή η συλλογή, το Σύνολο Δημοκρατικής Παρέμβασης, συνδέεται με το πρόγραμμα 

μαθημάτων και διευκολύνει την εφαρμογή των συλλεγέντων, ανεπτυγμένων και πιλοτικών 

παρεμβάσεων στο πλαίσιο του έργου Reach YOUth. 

Οι παραπομπές σε αυτή τη συλλογή, που συνδέονται με το πρόγραμμα μαθημάτων, είναι 

ξεχωριστές για να διευκολύνουν την εφαρμογή, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

ένα διαχειρίσιμο σύνολο παρεμβάσεων και να επιλέξετε ποιες μεθόδους θα αξιοποιήσετε. 

Σε όλες οι παρεμβάσεις περιγράφονται, στην αρχή, οι θεματικές περιοχές της προσέγγισης 

Reach YOUth που καλύπτονται και παρατίθενται οι αντίστοιχοι αριθμοί από το πρόγραμμα 

μαθημάτων. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται μια έξυπνη, γρήγορη, πρακτική προσέγγιση με 

μια καλή επισκόπηση για να δοκιμάσετε τη μέθοδο που ταιριάζει καλύτερα. 

Η συλλογή απευθύνεται σε όσους εργάζονται ενάντια στις τάσεις ριζοσπαστικοποίησης, την 

καταπολέμηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, έχοντας πρώτα εκπαιδευτεί ως 

εκπαιδευτές μέσω του Παραδοτέου 3 (ΙΟ3) «Συμπληρωματικό Μοντέλο Επικοινωνίας και 

Βασικές Αρχές Συγκρούσεων» για να μπορούν να εργαστούν με μειονεκτούντες νέους με τη 

βοήθεια και του προγράμματος μαθημάτων (Παραδοτέο 2 – ΙΟ2). 

Οι παρεμβάσεις διατυπώνονται με τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο για 

περιβάλλοντα εκπαίδευσης με φυσική παρουσία όσο και για διαδικτυακά περιβάλλοντα και 

μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας-στόχο. Όλα τα απαιτούμενα 

υλικά για την υλοποίηση περιλαμβάνονται σε κάθε παρέμβαση. Επίσης, καταγράφονται 

σημειώσεις, παραδείγματα παραλλαγών και ειδικά χαρακτηριστικά, που αποτελούν 

κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές. 

Ευχόμαστε σε όλους τους ομοϊδεάτες δημοκρατικούς επαγγελματίες του κοινωνικού τομέα 

να επιδείξουν μεγάλη προθυμία για συζήτηση, πολλή όρεξη για να αποκτήσουν νέες 

εμπειρίες και να μοιραστούν νέα συναισθήματα – μα, πάνω από όλα, να διασκεδάσουν και 

να χαρούν τη διαδικασία της αυτόνομης μάθησης και τη διδασκαλία! 
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
● Nα μεταφέρει στους συμμετέχοντες τη βασική ιδέα της προσέγγισης Reach YOUth: Το 

πολιτικό υπόβαθρο, τη σημασία και την αναγκαιότητα για δημοκρατική εκπαίδευση, 

τη θεμελιώδη παιδαγωγική προσέγγιση, το προφίλ ικανοτήτων των εκπαιδευτών 

(συμπεριλαμβανομένου του ρόλου και των δεξιοτήτων τους), καθώς και τις 

κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας. 

● Nα μάθουν οι συμμετέχοντες στην πράξη για το σύνολο παρέμβασης Reach YOUth, 

να εξοικειωθούν με όλες τις παρεμβάσεις ως συμμετέχοντες και να εφαρμόσουν 

πιλοτικά οι ίδιοι όσο το δυνατόν περισσότερες παρεμβάσεις ως εκπαιδευτές. 

Για να εφαρμόσουν στην πράξη τις ατομικές παρεμβάσεις Reach YOUth, είναι απαραίτητο οι 

εκπαιδευόμενοι να επιχειρήσουν, τουλάχιστον μια φορά εκ των προτέρων, να υποδυθούν 

ενεργά τον ρόλο του/της συμμετέχοντα,/-ουσας και προτείνεται, επίσης, να δοκιμάσουν και 

τον ρόλο του/της εκπαιδευτή/-τριας. 

Συνιστάται, ιδιαίτερα, να έχουν βιώσει τις παρεμβάσεις και στους δύο ρόλους για να 

αποκτήσουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση σε σχέση με τη διαδικασία και τον πιθανό 

αντίκτυπο. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΙΟ2 ΤΟΥ REACH YOUTH 

 

Γνώσεις 

Οι εκπαιδευτές του Reach YOUth ξέρουν πώς: 

● να αναφέρουν το υπόβαθρο, τη σημασία, τα οφέλη και τον στόχο του 

έργου Reach YOUth. 

● να ονομάζουν και να περιγράφουν τη «μεθοδολογία Reach YOUth»: 

την κύρια ιδέα, τη θεμελιώδη προσέγγιση, τις κατευθυντήριες 

γραμμές δεοντολογίας, τις παρεμβάσεις. 

● να ονομάζουν και να περιγράφουν τις ατομικές παρεμβάσεις και τον 

αντίκτυπό τους, καθώς και να αναφέρουν τις δυνατότητες 

προσαρμογής των παρεμβάσεων Reach YOUth. 

 

Δεξιότητες  

Οι εκπαιδευτές Reach YOUth μπορούν να: 

● δημιουργούν ένα αξιόπιστο, δομημένο και προστατευμένο 

περιβάλλον. 

● πραγματοποιούν και να συντονίζουν τις διάφορες παρεμβάσεις, 

ανάλογα με την υποκείμενη προσέγγιση και τις κατευθυντήριες 

γραμμές δεοντολογίας. 
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● δουλεύουν ανεξάρτητα με την ομάδα στόχο και την ομάδα: Να 

κοινοποιούν την προσέγγιση Reach YOUth στους συμμετέχοντες και 

τους εταίρους του δικτύου. 

 

Ικανότητες 

Οι εκπαιδευτές Reach YOUth έχουν την ικανότητα να: 

● δημιουργούν ένα αξιόπιστο, δομημένο και προστατευμένο 

περιβάλλον. 

● προετοιμάζουν ανεξάρτητα και να οργανώνουν τη διαδικασία των 

παρεμβάσεων, για να καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σε αυτή τη 

διαδικασία σε επαγγελματικό επίπεδο. 

● Αναλαμβάνουν ενεργά τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εργαστηρίων 

με άλλους επαγγελματίες/ συναδέλφους/ εκπαιδευτές για τη διάχυση 

του έργου. 

● Διοργανώνουν ομαδικές συναντήσεις με συναδέλφους για να 

ανταλλάσσουν εμπειρίες και να αλληλοενημερώνται αναφορικά με τα 

αποτελέσματα και να εξοικειώνονται περισσότερο με όλες τις 

παρεμβάσεις, να αναστοχάζονται και να αναπτύσσουν περαιτέρω την 

προσέγγιση. 

 

Η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και παρεμβάσεων βασίζεται ουσιαστικά στους στόχους 

που καθορίζονται στο «Παραδοτέο 2» (Intellectual Output - IO2) του έργου. 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια επισκόπηση του ποιοι στόχοι καλύπτονται από ποιες 

παρεμβάσεις. Ο πίνακας παρέχει, επίσης, καθοδήγηση στους χρήστες του «Συνόλου 

Δημοκρατικής Παρέμβασης» για την επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων ανάλογα με την 

ομάδα στόχο τους ή το ειδικό θέμα. 

Επισκόπηση: Όλες οι μεθοδολογίες βέλτιστης πρακτικής που επιλέγηκαν από την 
κοινοπραξία εταίρων 
 

   Στόχοι σύμφωνα με το Παραδοτέο (ΙΟ) 2 

Μεθοδολογίες / Παρεμβάσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 

Προσομοίωση κρυψώνας   x  x x  x       

Σχεδιάζοντας μια Έννοια / το Ζώο της 
Δημοκρατίας  x  x        x     

Είμαστε ο κόσμος x   x     x     

Διαδικασία διαρθρωμένου δημοκρατικού 
διαλόγου    x x x     x   

Αποκέντρωση μέσα από εικόνες     x  x x       

Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (MΗΕ) x x x x x x x x 
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   Στόχοι σύμφωνα με το Παραδοτέο (ΙΟ) 2 

Μεθοδολογίες / Παρεμβάσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ένα βήμα μπροστά   x x x   x   x 

Το Παιχνίδι των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων x x       x x   

Το Λουλούδι της Ισχύος  x  x x x   

Η Σκάλα της Συμμετοχής       x  

Πύραυλοι ή επικράτεια   x x x    

 

Στόχοι σύμφωνα με το Παραδοτέο 2  

(Περιγραφή: Ανάπτυξη του «Συνόλου Δημοκρατικής Παρέμβασης») 

(1) Βασικό εργαλείο για τη δημοκρατία: περιγραφή του πολιτικού τοπίου. Περιγραφή των 

σημερινών πολιτικών συστημάτων. Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

 

(2) Εργαλεία που βοηθούν τους νέους ενήλικες να αναγνωρίζουν και να εκφράζονται, 

αντιλαμβανόμενοι τις πολιτικές τους πεποιθήσεις (αυτο-αποτελεσματικότητα). 

 

(3) Συμβολή στην αναγνώριση αντιδημοκρατικών τάσεων/ στάσεων άλλων ατόμων και 

στον τρόπο αντίδρασης μπροστά σε αυτές. 

 

(4) Διαφοροποίηση από αξίες/θέσεις που δεν συμμεριζόμαστε. Ανεκτικότητα απέναντι 

σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες. 

 

(5) Ανίχνευση χειραγώγησης. 

 

(6) Συνειδητοποίηση της διασύνδεσης των φοβιών, των επιθυμιών και των ελπίδων στη 

διαμόρφωση πολιτικής γνώμης. 

 

(7) Ενεργός πολιτότητα: ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές, ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ).  

 

(8) Συνδρομή για την αντικατάσταση αντιδημοκρατικών ομάδων. 
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Πρότυπο Reach YOUth για Περιγραφή Μεθοδολογίας Βέλτιστων Πρακτικών 

Τίτλος παρέμβασης Το Παιχνίδι των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Πλαίσιο 

(προαιρετικό) 

 
Περιγραφή μεθόδου: αναθεωρημένη εκδοχή από Riccarda 
Aldenhoven 
 

Υπό εξέταση θέμα 
(από τους στόχους 

μας) 
1) 2) 6) 7) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός. Μπορεί να γίνει με μικρές ομάδες 
των 5 συμμετεχόντων έως μεγάλες ομάδες των 30. 

Σημείωση: όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα τόσο περισσότερος 
χρόνος χρειάζεται για συζήτηση!  

Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα της 
νεολαίας 

• Εφαρμογή με 
νέους 

 

• 2-2,5 ώρες 

• 1,5 ώρα 
 

Απαιτούμενα υλικά 
Σύνολο 12 καρτών/λωρίδων χαρτιού με ένα ανθρώπινο δικαίωμα 
στην καθεμία· ένας μικρός οδηγός («σκονάκι») για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για τον εκπαιδευτή. 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

1. Εισαγωγή: 
Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν ένα σύνολο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε «λωρίδες χαρτιού» (δείτε παρακάτω, κόψτε τις 
εκ των προτέρων). Καλό είναι να καθίσετε σε ένα τραπέζι, καθώς 
οι λωρίδες θα χρησιμοποιηθούν αργότερα. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να εργαστείτε στο πάτωμα. Εδώ θα ήταν χρήσιμο να 
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κάνετε μια σύντομη εισαγωγή για τα ανθρώπινα δικαιώματα: 
Έχετε ακούσει ποτέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα; Τι είναι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα; Ποιους αφορούν; 
  
Αρχικά, εξηγήστε το κάθε ανθρώπινο δικαίωμα ξεχωριστά 
(συμπεριλάβετε τους συμμετέχοντες σε αυτό*, διαφορετικά θα 
είναι βαρετό: «Τι νομίζετε ότι σημαίνουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα «Χ» «Ψ», «Ω»; Τι σημαίνουν για εσάς; Τι μας 
επιτρέπει να κάνουμε το καθένα»;) → (Είναι σημαντικό να 
παρουσιάσετε τη μέθοδο στην ομάδα και να τους δώσετε να 
καταλάβουν τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο μην 
αφιερώσετε πολύ χρόνο σε αυτό). 
 
2. Δημιουργήστε μια κατάταξη: 
«Θα κάνουμε τώρα μια προσομοίωση. Θα ήθελα να σας 
παρακαλέσω από εδώ και πέρα να μη μιλάτε μεταξύ σας και να 
μην ανταλλάσσετε πληροφορίες. Είναι σημαντικό ο καθένας να 
κάνει την προσομοίωση μόνος του. Καμία κατάταξη δεν μπορεί 
να είναι λανθασμένη. Κάντε μια προσωπική κατάταξη. Κατατάξτε 
πρώτο το ανθρώπινο δικαίωμα που είναι πιο σημαντικό για εσάς 
και τελευταίο αυτό που είναι λιγότερο σημαντικό. Απλώς 
αποφασίστε ανάλογα με το συναίσθημά σας. Δεν υπάρχει σωστό 
ή λάθος.  Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κατάταξή σας κατά 
τη διάρκεια της προσομοίωσης». 
(μέγιστος χρόνος 5 λεπτά). 
 
3. Παραιτηθείτε από τα ανθρώπινα σας δικαιώματα: 
«Τώρα θα ήθελα να μου παραχωρήσετε ένα από τα ανθρώπινα  
σας δικαιώματα. Εσείς αποφασίζετε ποιο». 
  
Θα υπάρξει διαμαρτυρία, δυσφορία, αντίσταση από τους 
συμμετέχοντες. Στους επόμενους γύρους οι συμμετέχοντες 
πρέπει να παραχωρήσουν όλο και περισσότερα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης θα 
προσπαθήσουν να το συζητήσουν ξανά και ξανά. Ως εκπαιδευτές 
πρέπει να παραμείνετε αυστηροί, να είστε διεκπεραιωτικοί  και 
να βεβαιωθείτε ότι κάθε συμμετέχων δίνει τον απαιτούμενο 
αριθμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
Οι συμμετέχοντες παραχωρούν τον ακόλουθο αριθμό 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε γύρο: 1 - 2 - 3 - 3 - 1 (μένει ένα 
ανθρώπινο δικαίωμα. Μπορούν να το κρατήσουν). 
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Συμβουλή: Ελέγξτε ανά διαστήματα ποιο ανθρώπινο δικαίωμα 
σας δίνουν οι συμμετέχοντες και δώστε τους ανατροφοδότηση 
για το ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχει αυτό για τους ίδιους, 
π.χ.: 
 
«Μπορώ τώρα απλά να σε συλλάβω χωρίς λόγο. Απλά επειδή 
έτσι θέλω ή επειδή δεν μου αρέσει το πουλόβερ σου». 
«Μπορώ τώρα να σου πάρω ό,τι έχεις, ό,τι είναι δικό σου». 
«Μπορώ τώρα να αποφασίσω πού πρέπει να ζήσεις, για 
παράδειγμα σε ένα γκέτο στα περίχωρα της πόλης». 
 
4. Αναστοχασμός – Μέρος 1ο: 
- Ποια κατάταξη κάνατε στην αρχή και γιατί; 
- Άλλαξε η κατάταξή σας κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης; 
Πώς; 
- Ποια στρατηγική ακολουθήσατε όταν παραδίδατε τα 
ανθρώπινα δικαιώματα; 
- Πώς ήταν όταν παραδώσατε το πρώτο σας ανθρώπινο 
δικαίωμα στην αρχή και πώς ήταν τώρα στο τέλος; 
- Ποια ήταν η πρωταρχική σας σκέψη; Ποιες άλλες σκέψεις 
περνούν από το μυαλό σας; 
- Γιατί πιστεύετε ότι παίξαμε μαζί αυτό το παιχνίδι; Τι πρέπει να 
έχετε υπόψη σας; Ή τι έχετε ήδη υπόψη σας; 
 
5. Λύση - Αναστοχασμός – Μέρος 2ο: 
«Η μέθοδος είναι, όπως εξήγησα στην αρχή, ένα παιχνίδι. 
Υπάρχει στην πραγματικότητα ένα ανθρώπινο δικαίωμα που 
‘κερδίζει’. Αν κρατήσεις αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα, μπορείς 
να πάρεις πίσω όλα τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα που έχεις 
παραχωρήσει. Μπορείτε να φανταστείτε ποιο είναι αυτό το 
δικαίωμα και γιατί; Ποιο είναι το τελευταίο ανθρώπινο δικαίωμα 
που κρατήσατε»; 
  
(Λύση: Το άτομο που έχει κρατήσει το ανθρώπινο δικαίωμα 
«δικαίωμα στο άσυλο», είναι ο ‘νικητής’. Ο λόγος είναι ότι με 
αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα μπορεί να γλιτώσει από το 
καταπιεστικό καθεστώς των κυβερνώντων* και να πάρει πίσω 
όλα τα ανθρώπινα του δικαιώματα σε άλλη χώρα) . 
 
 
 
 



                          

 
9 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

5-30  

 Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα της 
νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 
 

• 2-2,5 ώρες 

• 1,5 ώρα 

 

Απαιτούμενα υλικά 
Σύνολο 12 καρτών/λωρίδων χαρτιού με ένα ανθρώπινο 
δικαίωμα στην καθεμία· ένας μικρός οδηγός («σκονάκι») για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για τον εκπαιδευτή. 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

1. Εισαγωγή: 
Οι συμμετέχοντες παίρνουν ένα έγγραφο με το υλικό (βλ. 
παρακάτω, λίστα με τα ανθρώπινα δικαιώματα) μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καλούνται να το εκτυπώσουν 
πριν από την έναρξη της προσομοίωσης. Στη συνέχεια, πρέπει να 
κόψουν τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα σε λωρίδες. Εάν δεν 
υπάρχει διαθέσιμος εκτυπωτής, οι συμμετέχοντες μπορούν 
επίσης να γράψουν οι ίδιοι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 
λωρίδες χαρτιού. Εναλλακτικά, μπορούν να λάβουν τις λωρίδες 
ταχυδρομικώς. 
 
2. Δημιουργήστε μια κατάταξη: 
Δώστε στους συμμετέχοντες χρόνο να κάνουν χώρο στο 
γραφείο τους, ώστε να μπορούν να εργαστούν πιο εύκολα. 
 
3. Παραιτηθείτε από τα ανθρώπινα σας δικαιώματα: 
Μετρήστε μέχρι το τρία. Με το «τρία» όλοι οι συμμετέχοντες 
δείχνουν στην κάμερα το δικαίωμα που θέλουν να 
παραχωρήσουν σε αυτό τον γύρο. Όταν τελειώσει ο γύρος, 
καλούνται να πετάξουν τη λωρίδα με το δικαίωμα πίσω τους, 
υποθέτοντας ότι ο δικτάτορας το αρπάζει από το χέρι τους.  
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4.-5.:  
Δείτε πιο πάνω! 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΥΛΙΚΑ – Μέρος 1ο: 
  
«Σκονάκι» για εκπαιδευτές: Σύντομη λίστα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 

Το δικαίωμα της εκπαίδευσης. (αυτονόητο) 
  

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. (αυτονόητο) 
  

Ελευθερία από τις διακρίσεις. (Κανείς δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις λόγω: 
φύλου, χρώματος δέρματος, θρησκείας, γλώσσας, πεποιθήσεων, 
εθνικής/κοινωνικής καταγωγής, ιδιοκτησίας κ.λπ.) 

  
Το δικαίωμα της εργασίας, της ανάπαυσης και του ελεύθερου χρόνου. (π.χ. 
δικαίωμα ελεύθερης επιλογής επαγγέλματος, ίσης αμοιβής, ορίου στις ώρες 
εργασίας, άδειας μετ’ αποδοχών). 

  
Καθολικό και ίσο δικαίωμα ψήφου.  (Η ψήφος πρέπει να είναι μυστική, οι εκλογές 
πρέπει να γίνονται τακτικά, να μην χειραγωγούνται, κάθε άτομο μπορεί να είναι 
υποψήφιο στις εκλογές, όλα τα άτομα έχουν ίσες ψήφους). 

  
Το δικαίωμα του ασύλου. (αυτονόητο) 

  
Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας (Ο καθένας μπορεί να κυκλοφορεί 
ελεύθερα μέσα σε ένα κράτος, να επιλέξει ελεύθερα πού θα ζήσει και να φύγει 
ελεύθερα από τη χώρα). 

  
Το δικαίωμα της ιδιωτικότητας (Για παράδειγμα: η αλληλογραφία είναι ιδιωτική, 
οι συνομιλίες δεν παρακολουθούνται, το απόρρητο προστατεύεται.) 

  
Το δικαίωμα της δίκαιης δίκης, της ισότητας απέναντι στον νόμο (Κάθε πρόσωπο 
έχει δικαίωμα σε δημόσια δίκη ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου 
δικαστηρίου. Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει μέχρι την καταδίκη). 

  
Προστασία από την αυθαίρετη μεταχείριση, τα βασανιστήρια και τη δουλεία (Για 
παράδειγμα: Η αστυνομία δεν επιτρέπεται να συλλαμβάνει ή να ερευνά άτομα 
αυθαίρετα, να τα έχει υπό κράτηση χωρίς λόγο ή να τα βασανίζει). 
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Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της διαδήλωσης (Κανείς 
δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να ενταχθεί σε μια ομάδα/κόμμα, οι ομάδες μπορούν 
να συνέρχονται ελεύθερα και ειρηνικά, ελευθερία έκφρασης). 

  
Το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής συζύγου (Απαγόρευση καταναγκαστικού 
γάμου, ελεύθερη επιλογή συντρόφου*, αμοιβαία συναίνεση, κάθε άτομο έχει 
δικαίωμα να παντρευτεί ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας). 
 

ΥΛΙΚΑ - Μέρος 2ο: 
  
Τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να κοπούν σε λωρίδες χαρτιού. Κάθε συμμετέχων 
παίρνει μια πλήρη λίστα αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
  
(Σημείωση: Αυτή η λίστα είναι ελλιπής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα έχουν διατυπωθεί συνοπτικά ή σε ένα δικαίωμα. Η σειρά δεν έχει σημασία.) 
  

Δικαίωμα της εκπαίδευσης.    
  
Δικαίωμα της ιδιοκτησίας.   
  
Ελευθερία από τις διακρίσεις. 
  
Δικαίωμα της εργασίας, της ανάπαυσης και του ελεύθερου χρόνου. 
  
Καθολικό και ίσο δικαίωμα ψήφου.   
  
Δικαίωμα του ασύλου.    
  
Δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. 
  
Δικαίωμα της ιδιωτικότητας. 
  
Δικαίωμα της δίκαιης δίκης, της ισότητας απέναντι στον νόμο. 
  
Προστασία από την αυθαίρετη μεταχείριση, τα βασανιστήρια και τη 
δουλεία. 
  
Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της διαδήλωσης. 
  
Το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής συζύγου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στόχος της μεθόδου: Εκπαίδευση για τη δημοκρατία: Μέσω της προσομοίωσης, οι 
συμμετέχοντες* μαθαίνουν την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με άμεσο και 
κατανοητό τρόπο. Συνήθως, στην καθημερινή μας ζωή δεν συνειδητοποιούμε τις 
ελευθερίες μας. Η προσομοίωση καθιστά δυνατή την κατανόηση, μέσω ενός παιχνιδιού 
σκέψης, του τι θα σήμαινε να μην έχουμε πλέον αυτά τα ατομικά δικαιώματα και 
καταδεικνύει την αναγκαιότητά τους. 
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Πρότυπο Reach YOUth για Περιγραφή Μεθοδολογίας Βέλτιστων Πρακτικών 

Τίτλος παρέμβασης Ένα Βήμα Μπροστά 

Πλαίσιο 

(προαιρετικό) 

Αυτή η εκδοχή βασίζεται στο πρότυπο της «Προσέγγισης κατά των 
προκαταλήψεων». 
 
Στην αρχή, συνιστάται να εξηγήσετε στην ομάδα σε τι αφορά αυτή 
η άσκηση. Πρέπει να επιλέξετε πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η 
εισαγωγή ανάλογα με την ομάδα με την οποία δουλεύετε. 
 

Υπό εξέταση θέμα 
(από τους στόχους 

μας) 
2) 3 ) 4)  6)  8) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

5-30 άτομα (ή και περισσότερα) 

Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 

• 1,5-2 ώρες 

● 30 λεπτά-2 ώρες 

Απαιτούμενα υλικά 
Κάρτες ρόλων για όλους τους συμμετέχοντες, ένα αντίγραφο του 
φύλλου εργασίας «Ερωτήσεις παιχνιδιού» 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Εν συντομία, αυτή η παρέμβαση λειτουργεί ως εξής: 
- Οι συμμετέχοντες παίρνουν κάρτες ρόλων με λίγες 

πληροφορίες, π.χ.: «ένας θυρωρός με σοβαρής μορφής 
αναπηρία, σε καροτσάκι, 23 ετών». 

- Θα πρέπει να βάλουν τον εαυτό τους σε αυτόν τον ρόλο - 
υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις που θα τους βοηθήσουν να 
μπουν στον ρόλο. 
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- Στη συνέχεια, υποβάλετε στους συμμετέχοντες μια σειρά από 
ερωτήσεις - περίπου 15 ερωτήσεις. Κάθε φορά που οι 
συμμετέχοντες, υποδυόμενοι τον ρόλο τους, απαντούν «ναι», 
πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά. 

- Αν απαντήσουν «όχι», πρέπει να μείνουν στη θέση τους. Η 
απάντηση στις ερωτήσεις βασίζεται σε υποκειμενική 
αξιολόγηση και όχι τόσο στην αντικειμενική πραγματικότητα. 

- Οι συμμετέχοντες κάνουν ένα βήμα μπροστά σιωπηλοί ή 
παραμένουν στη θέση τους. Δεν πρέπει να πουν ποιο ρόλο 
υποδύονται. Όταν απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, οι 
συμμετέχοντες παραμένουν  στη θέση τους και στον ρόλο τους 
για το πρώτο μέρος της αξιολόγησης. 

- «Πώς νιώθετε; Πού είναι οι άλλοι;» / «Πώς είναι να είσαι τόσο 
μπροστά; Ή πώς είναι να μένεις πάντα πίσω;» 

- Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα κάνουν ατομικά βήματα 
αναστοχασμού. 
 

1. Συμμετέχοντες:  
Οι κάρτες ρόλων αριθμούνται στο τέλος αυτού του σεναρίου. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να διαλέξουν νοερά έναν αριθμό από 
το 1 έως το 21 και μετά θα πρέπει να σταθούν ο ένας δίπλα στον 
άλλο στη μία άκρη της αίθουσας. 
 
2. Διαδικασία: 
2.1 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σταθούν ο ένας δίπλα στον 
άλλο στη μία άκρη της αίθουσας. Δίνεται στον καθένα μια κάρτα 
ρόλων την οποία βλέπει χωρίς να τη δείξει ή να πει ποια είναι 
στους άλλους. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βάλουν τον εαυτό 
τους στον ρόλο. Για να μπουν καλύτερα στον ρόλο, κλείνουν τα 
μάτια τους και εσείς τους κάνετε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια; 

• Πώς μοιάζει η καθημερινότητά σου; 

• Πού μένεις; 

• Τι κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο; 

Μετά από κάθε ερώτηση, δώστε στους συμμετέχοντες ένα λεπτό 
για να απαντήσουν μόνοι τους στην ερώτηση από μέσα τους. 

2.2 Πείτε στους συμμετέχοντες ότι θα τους κάνετε μια σειρά από 
ερωτήσεις. Κάθε φορά που οι συμμετέχοντες, υποδυόμενοι τον 
ρόλο τους, απαντούν «ναι», πρέπει να κάνουν ένα βήμα 
μπροστά. 
Αν απαντήσουν «όχι», πρέπει να μείνουν στη θέση τους. Η 
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απάντηση στις ερωτήσεις βασίζεται σε υποκειμενική αξιολόγηση 
και όχι τόσο σε αντικειμενική πραγματικότητα.  

Κάντε τους περίπου 15 ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες προχωρούν 
μπροστά χωρίς να μιλούν ή παραμένουν στη θέση τους. Δεν πρέπει 
να πουν ποιο ρόλο υποδύονται. 

3. Αξιολόγηση: 
Με την ολομέλεια της τάξης (περίπου 40 λεπτά)  

Φάση 1 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται πρώτα με όλη την ομάδα. 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναστοχαστούν για τη θέση 
στην οποία βρίσκονται. 

Κάντε ερωτήσεις σε κάθε άτομο ξεχωριστά, τόσο σε αυτούς που 
βρίσκονται μπροστά όσο και σε άτομα που είναι πολύ πίσω, 
καθώς και άτομα από τη μέση – ή αν η ομάδα δεν είναι πολύ 
μεγάλη μπορείτε να τους ρωτήσετε όλους. 

Επιλέξτε τις κατάλληλες ερωτήσεις. Σε μια μεγαλύτερη ομάδα, 
συνιστάται να μη συζητήσετε για πολλή ώρα με την ομάδα: 

- Πώς νιώθεις στον ρόλο σου; 
- Πώς είναι να είσαι τόσο μπροστά; Ή πώς είναι να μένεις 

πάντα πίσω; 
- Πότε συνειδητοποίησαν αυτοί που έκαναν συχνά βήματα 

μπροστά ότι οι υπόλοιποι δεν προχωρούσαν το ίδιο γρήγορα 
με αυτούς;  

- Πότε παρατήρησαν αυτοί που έμεναν πίσω ότι οι άλλοι 
προχωρούσαν πιο γρήγορα; 

Αφού οι συμμετέχοντες απαντήσουν τις ερωτήσεις, καλούνται 
να πουν ποιος είναι ο ρόλος τους στην υπόλοιπη ομάδα. 
Αυτοί που μένουν πίσω συνήθως παρατηρούν από νωρίς ότι 
έχουν μείνει πίσω, ενώ αυτοί που είναι μπροστά πολλές φορές 
παρατηρούν μόνο στο τέλος ότι οι άλλοι δεν ακολουθούν. Στο 
σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι και στην 
πραγματικότητα όσοι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση συχνά 
θεωρούν τα προνόμιά τους τόσο δεδομένα που δεν τα 
συνειδητοποιούν καν, ενώ όσοι βρίσκονται στο περιθώριο 
συνήθως βιώνουν την έλλειψη των προνομίων τους σε 
καθημερινή βάση. 

Φάση 2 

Περαιτέρω αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση που ακολουθεί εξαρτάται από το μέγεθος της 
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ομάδας, τον διαθέσιμο χρόνο, τον στόχο της άσκησης εκείνη τη 
στιγμή κ.λπ. Η αξιολόγηση μπορεί να ακολουθηθεί από αρκετούς 
γύρους αξιολόγησης σε μικρές ομάδες με διαφορετικές 
ερωτήσεις. 

Μπορούν να γίνουν πολλοί γύροι αξιολόγησης με διαφορετικές 
ερωτήσεις σε μικρότερες ομάδες ή μπορεί να γίνει με όλη την 
ομάδα. 

Η αξιολόγηση σε μικρότερες ομάδες, ειδικά σε ομάδες των 2 ή 
των 3, είναι συνήθως πιο ευχάριστη και παραγωγική για τους 
συμμετέχοντες. Παρακαλούμε μη διστάσετε να αλλάξετε τη σειρά 
των ερωτήσεων ή τις ερωτήσεις. 

Για το δεύτερο μέρος της αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να «αποδυθούν» τον ρόλο τους, να βγουν από τον 
χαρακτήρα τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με όλους τους 
συμμετέχοντες να κάθονται σε κύκλο στην καρέκλα τους. 

Γενικά 

• Πώς τα πήγατε με την άσκηση; 

• Καταφέρατε να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του 
ατόμου/ρόλου που υποδυθήκατε; 

• Μπορέσατε να φανταστείτε τις συνθήκες ζωής του 
ατόμου; Τι δεν ήταν σαφές, για ποια σημεία δεν ήσασταν 
σίγουροι; 

• Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να επιλέξετε κατά πόσο θα 
κάνετε ένα βήμα μπροστά; 

• Σε ποια σημεία δεν ήσασταν βέβαιοι; 

• Ποιες ερωτήσεις θυμάστε πιο συγκεκριμένα; 

Εικόνες και στερεότυπα για τους ρόλους 

• Από πού αντλήσατε τις πληροφορίες για την κατάσταση 
της ζωής του ρόλου που υποδυθήκατε; 

• Γιατί γνωρίζουμε πολλά για συγκεκριμένα άτομα/ρόλους 
και τίποτα για άλλους; (εδώ μπορείτε να συζητήσετε τη 
σημασία των μέσων ενημέρωσης) 

Μεταφορά στο πλαίσιο της κοινωνικής πραγματικότητας 

• Τι περιόρισε τις κινήσεις του ρόλου σας; (δηλ. ποιες 
διαφορές όσον αφορά κατηγορίες όπως εθνικότητα, 
χρώμα δέρματος, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, 
ηλικία, θρησκεία, κοινωνικό και οικονομικό στάτους, 
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κ.λπ.). 

• Είναι η άσκηση ρεαλιστική; Σε ποια σημεία πιστεύετε ότι η 
άσκηση αντανακλά την κοινωνία; 

• Ποιες δυνατότητες έχουν οι διαφορετικές ομάδες ή άτομα 
να αλλάξουν την κατάστασή τους; Σε τι δεν έχουν καμία 
επιρροή; 

• Τι πρέπει να αλλάξει; Τι μπορούμε να αλλάξουμε; 

Μεταφορά στο πλαίσιο της δικής σας ζωής 

• Πού θα στεκόσασταν αν είχατε κάνει αυτήν την άσκηση 
χωρίς κάρτα ρόλων; 

• Πώς μπορείτε να χειριστείτε τα δικά σας προνόμια με 
υπεύθυνο και εποικοδομητικό τρόπο; 

• Ή πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη δική σας 
περιθωριοποίηση; 

Φάση 3 

Συνιστάται να επιστρέψετε και να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση 
και την παρέμβαση μαζί με όλη την ομάδα. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

 
                                                                                                                      
< 25 άτομα 

  Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 
 

 

• 1,5-2 ώρες 

● 30 λεπτά-2 ώρες 

Απαιτούμενα υλικά 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το πρόγραμμα Ζoom, 
www.conceptboard.com  

http://www.conceptboard.com/
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Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα 
+ πρόσβαση σε Zoom ή αντίστοιχο πρόγραμμα (https://zoom.us/) 
και Conceptboard ή αντίστοιχο (https://conceptboard.com/). 
 
Το Zoom είναι ένα εργαλείο για τη διεξαγωγή διαδικτυακών 
συναντήσεων, εκπαιδεύσεων και διαδικτυακών σεμιναρίων. Εάν 
χρησιμοποιείτε τον βασικό λογαριασμό του Zoom, θα μπορείτε 
(από τον Νοέμβριο του 2020) να οργανώνετε συσκέψεις μόνο 
μέχρι 40 λεπτά, επομένως θα πρέπει να ανανεώνετε την 
πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες. Μπορείτε να 
προγραμματίσετε μια ώρα συνάντησης στο Zoom για να 
πραγματοποιήσετε τη δραστηριότητα και να προσκαλέσετε τους 
συμμετέχοντες σας να συμμετάσχουν. Μπορείτε να τους 
προσκαλέσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Skype, 
Messenger ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είστε συνδεδεμένοι 
μαζί τους διαδικτυακά, κοινοποιώντας τον σύνδεσμο με την 
πρόσκληση και τον κωδικό πρόσβασης για είσοδο. Για να κάνετε 
τη δραστηριότητα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα «Breakout 
Rooms» (Δωμάτια Συζήτησης) στις ρυθμίσεις του λογαριασμού 
σας, επειδή θα χρειαστεί να χωρίσετε τους συμμετέχοντες για να 
εργαστούν σε ομάδες. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του 
Zoom μπορείτε να βρείτε εδώ: 
https://support.zoom.us/hc/en-
us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350 
 
Το Conceptboard είναι μια οπτική συνεργατική πλατφόρμα, όπου 
οι συμμετέχοντες μπορούν να ζωγραφίσουν, να γράψουν, να 
σχολιάσουν κ.λπ. ταυτόχρονα. Πρέπει να δημιουργήσετε έναν 
δωρεάν βασικό λογαριασμό, ο οποίος είναι αρκετός για τους 
σκοπούς της δραστηριότητας. Μπορείτε να προσκαλέσετε τους 
συμμετέχοντες σε κοινόχρηστα Conceptboards μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Skype, Messenger ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο είστε συνδεδεμένοι μαζί τους 
διαδικτυακά, κοινοποιώντας τον σύνδεσμο με την πρόσκληση. Οι 
συμμετέχοντες μπορούν να εισέλθουν ως Επισκέπτες (Guests), 
αλλά πρέπει να αλλάξετε τον ρόλο τους ώστε να μπορούν να 
κάνουν επεξεργασία (Editors), για  να μπορούν να συνεργαστούν 
πλήρως. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης 
του Conceptboard μπορείτε να βρείτε εδώ: 
https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/ 
 
1. Συμμετέχοντες:  

https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/
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Οι κάρτες ρόλων αριθμούνται στο τέλος αυτού του σεναρίου. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να διαλέξουν νοερά έναν αριθμό από 
το 1 έως το 21. Στη συνέχεια, μοιράζεται η οθόνη με όλους: οι 
συμμετέχοντες μπορούν να δουν τις κάρτες ρόλων  από το 1 έως 
το 21 και πρέπει, αν είναι εφικτό, να κοιτάξουν και να θυμούνται 
μόνο την κάρτα ρόλων που αντιστοιχεί στον αριθμό που είχαν 
επιλέξει προηγουμένως. Μπορεί επίσης ο εκπαιδευτής να στείλει 
μια κάρτα ρόλου σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. 
Οι κάρτες ρόλων αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις. 
 

Μπορούν να αλλάξουν ή να αντικατασταθούν ανάλογα με τη 
σύνθεση της ομάδας. Είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνουν όσο 
το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες διαφορών (όπως φύλο, 
εθνικότητα, ηλικία, καταγωγή, σεξουαλικός προσανατολισμός, 
χρώμα δέρματος, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική θέση κ.λπ.). 
 
Οι συμμετέχοντες κάθονται μπροστά από την οθόνη του 
υπολογιστή τους. Όλοι παίρνουν μια κάρτα ρόλων όπως 
περιγράφεται πιο πάνω, την οποία μπορούν να δουν, αλλά όχι να 
τη δείξουν ή να πουν ποια είναι στους υπόλοιπους. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να βάλουν τον εαυτό τους στον ρόλο. Για 
να μπουν καλύτερα στον ρόλο, κλείνουν τα μάτια τους και εσείς 
τους κάνετε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια; 

• Πώς είναι η καθημερινότητά σου; 

• Πού μένεις; 

• Τι κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο; 

 
2. Διαδικασία: 
Οι συμμετέχοντες θα κάνουν βήματα μπροστά στην κοινή οθόνη 
σε έναν πίνακα που θα έχει δημιουργηθεί στο «conceptboard» - 
στείλτε τον σύνδεσμο και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να 
συναντηθούν σε αυτόν τον πίνακα. Θα έχουν τη δυνατότητα 
προχωρούν στην οθόνη και να κάνουν βήματα μπαίνοντας σε 
έναν χρωματιστό κύκλο. Αυτό δουλεύει πολύ καλά με 8 
συμμετέχοντες, αλλά ίσως είναι πολύ χαοτικό με 25 
συμμετέχοντες. 

Μια εναλλακτική επιλογή είναι οι συμμετέχοντες να το επιλέξουν 
την «προβολή γκαλερί» (gallery view) (έτσι ώστε να βλέπουν ο 
ένας τον άλλο στην οθόνη) και να σηκώνουν αριθμούς που να 
δείχνουν πόσα βήματα μπροστά έκαναν. 
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(Μια εναλλακτική επιλογή είναι ο εκπαιδευτής να πάρει 
σημειώσεις χρησιμοποιώντας το εργαλείο «Bulk Large Sticky 
Notes», προσθέτοντάς το μέσω του κουμπιού «+» στην αριστερή 
γωνιά του πίνακα. Ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει πόσες 
ερωτήσεις θα κάνει, γιατί κάθε σύνολο σημειώσεων (bulk) 
αποτελείται μόνο από 6 σημειώσεις/κάρτες από κάθε χρώμα (9 
διαφορετικά χρώματα = 9 άτομα). Ο εκπαιδευτής πρέπει να 
προσαρμόσει τις σημειώσεις (τη στοίβα των καρτών) στον αριθμό 
των ερωτήσεων, βάζοντάς τις τη μία πάνω στην άλλη, και να τις 
προσαρμόσει στον αριθμό των συμμετεχόντων. Αυτή είναι η 
προετοιμασία. Ο εκπαιδευτής στέλνει τον σύνδεσμο στους 
συμμετέχοντες έχοντας υπόψη του να ενεργοποιήσει τη 
δυνατότητα επεξεργασίας για τους συμμετέχοντες, μέσω των 
ρυθμίσεων. 

Κάθε συμμετέχων έχει μια στοίβα από αυτά τα έγχρωμα χαρτάκια 
σημειώσεων και πληκτρολογεί το όνομά του/της πάνω σε αυτό. 
Αυτή η στοίβα καρτών/σημειώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως εξής: Κάθε φορά που ένα άτομο κάνει ένα βήμα μπροστά, 
παίρνει μια κάρτα από τη στοίβα και την μετακινεί με το ποντίκι 
του μπροστά. Σύντομα, θα φαίνονται τα άτομα με τις 
περισσότερες και λιγότερες κάρτες στον πίνακα. Δείτε το 
Παράρτημα). 

Η απάντηση στις ερωτήσεις βασίζεται σε υποκειμενική 
αξιολόγηση και όχι τόσο σε αντικειμενική πραγματικότητα. Κάντε 
περίπου 15 ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες κάνουν κάθε φορά ένα 
βήμα μπροστά χωρίς να μιλούν ή μένουν στάσιμοι. Δεν πρέπει 
ακόμη να αποκαλύψουν τον ρόλο τους στους άλλους. 
 

Αξιολόγηση: 
Φάση 1 
«Κοιτάξτε γύρω σας» (στην οθόνη) πού ακριβώς βρίσκεστε τώρα: 
Πώς νιώθετε; 
Πού βρίσκονται οι άλλοι; 
 

Κάντε ερωτήσεις σε κάθε άτομο ξεχωριστά, τόσο σε αυτούς που 
βρίσκονται μπροστά όσο και σε άτομα που είναι πολύ πίσω, 
καθώς και άτομα από τη μέση – ή αν η ομάδα δεν είναι πολύ 
μεγάλη μπορείτε να τους ρωτήσετε όλους.  

Επιλέξτε τις κατάλληλες ερωτήσεις. Όταν η ομάδα είναι μεγάλη, 
συνιστάται να μη συζητήσετε για πολλή ώρα: 
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- Πώς νιώθεις στον ρόλο σου; 
- Πώς είναι να είσαι τόσο μπροστά; Ή πώς είναι να μένεις 

πάντα πίσω; 
- Πότε συνειδητοποίησαν αυτοί που έκαναν συχνά βήματα 

μπροστά ότι οι υπόλοιποι δεν προχωρούσαν το ίδιο γρήγορα 
με αυτούς;  

- Πότε παρατήρησαν αυτοί που έμεναν πίσω ότι οι άλλοι 
προχωρούσαν πιο γρήγορα; 

 
Αφού οι συμμετέχοντες απαντήσουν τις ερωτήσεις, καλούνται 
να πουν ποιος είναι ο ρόλος τους στην υπόλοιπη ομάδα. 

Αυτοί που μένουν πίσω συνήθως παρατηρούν από νωρίς ότι 
έχουν μείνει πίσω, ενώ αυτοί που είναι μπροστά πολλές φορές 
παρατηρούν μόνο στο τέλος ότι οι άλλοι δεν ακολουθούν. Στο 
σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι και στην 
πραγματικότητα όσοι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση συχνά 
θεωρούν τα προνόμιά τους τόσο δεδομένα που δεν τα 
συνειδητοποιούν καν, ενώ όσοι βρίσκονται στο περιθώριο 
συνήθως βιώνουν την έλλειψη των προνομίων τους σε 
καθημερινή βάση. 

 

Φάση 2 
Η επόμενη φάση πραγματοποιείται σε Breakout Rooms σε 
ομάδες των 2 ατόμων: 

Γενικά 

• Πώς τα πήγατε με την άσκηση; 

• Καταφέρατε να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του 
ατόμου/ρόλου που υποδυθήκατε; 

• Μπορέσατε να φανταστείτε τις συνθήκες ζωής του 
ατόμου; Τι δεν ήταν σαφές, για ποια σημεία δεν ήσασταν 
σίγουροι; 

• Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να επιλέξετε κατά πόσο θα 
κάνατε ένα βήμα μπροστά; 

• Σε ποια σημεία δεν ήσασταν βέβαιοι; 

• Ποιες ερωτήσεις θυμάστε πιο συγκεκριμένα; 

 

Breakout Rooms με 2 ή 3, 4 άτομα 

Εικόνες και στερεότυπα για τους ρόλους 
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• Από πού αντλήσατε τις πληροφορίες για την κατάσταση 
της ζωής του ρόλου που υποδυθήκατε; 

• Γιατί γνωρίζουμε πολλά για συγκεκριμένα άτομα/ρόλους 
και τίποτα για άλλους; (εδώ μπορείτε να συζητήσετε τη 
σημασία των μέσων ενημέρωσης) 

Μεταφορά στο πλαίσιο της κοινωνικής πραγματικότητας 

• Τι περιόρισε τις κινήσεις του ρόλου σας; (δηλ. ποιες 
διαφορές όσον αφορά κατηγορίες όπως εθνικότητα, 
χρώμα δέρματος, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, 
ηλικία, θρησκεία, κοινωνικό και οικονομικό στάτους, 
κ.λπ.). 

• Είναι η άσκηση ρεαλιστική; Σε ποια σημεία πιστεύετε ότι η 
άσκηση αντανακλά την κοινωνία; 

Breakout Rooms με 3 ή 4 άτομα 

• Ποιες δυνατότητες έχουν οι διαφορετικές ομάδες ή άτομα 
να αλλάξουν την κατάστασή τους; Σε τι δεν έχουν καμία 
επιρροή; 

• Τι πρέπει να αλλάξει; Τι μπορούμε να αλλάξουμε; 

Μεταφορά στο πλαίσιο της δικής σας ζωής 

• Πού θα στεκόσασταν αν είχατε κάνει αυτήν την άσκηση 
χωρίς κάρτα ρόλων; 

• Πώς μπορείτε να χειριστείτε τα δικά σας προνόμια με 
υπεύθυνο και εποικοδομητικό τρόπο; 

• Ή πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη δική σας 
περιθωριοποίηση; 

Φάση 3 

Συνιστάται να επιστρέψετε και να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση 
και την παρέμβαση μαζί με όλη την ομάδα. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σημειώσεις/τι πρέπει να προσέξετε 

• Η άσκηση μπορεί να υπενθυμίσει στους συμμετέχοντες δικές τους εμπειρίες 
αποκλεισμού και περιορισμών. Επομένως, πρέπει να αφιερωθεί αρκετός χρόνος 
για την αξιολόγηση, ώστε να συζητηθούν διάφορες εμπειρίες και οι συνέπειές 
τους. 

• Αναφορά στη «θετική δράση»: Λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες 
ευκαιρίες (όπως έγινε σαφές στην άσκηση), μπορεί να είναι χρήσιμο να 
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συμπεριφερθούμε σε συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες ευνοϊκά, προκειμένου να 
δημιουργήσουμε μια ισορροπία. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με έναν μύθο με ζώα: 
ένας ελέφαντας, ένα σαλιγκάρι, ένα πουλί, ένας σκύλος και ένα ποντίκι 
αναλαμβάνουν την ίδια «απλή» εργασία: να μαζέψουν ένα μήλο από ένα δέντρο. 
Αυτή η ιστορία δείχνει ότι η ίση μεταχείριση μπορεί επίσης να εισαγάγει 
διακρίσεις σε διαφορετικές περιστάσεις. 

• Οι κάρτες ρόλων μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την ομάδα. 

• Μερικοί από τους ρόλους που προτείνονται εδώ είναι κλισέ. Από τη μια, αυτό 
μπορεί να διευκολύνει την ενσυναίσθηση. Από την άλλη, μπορεί να διαιωνίσει 
κάποια στερεότυπα, αφού δεν αποδομεί τα κλισέ. 

Πιθανές παραλλαγές: 

• Οι κάρτες ρόλων μπορούν να είναι διπλές - αυτό είναι ενδιαφέρον στην 
αξιολόγηση, αφού οι συμμετέχοντες με τους ίδιους ρόλους μπορούν να 
αναστοχαστούν για τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους (αν οι συμμετέχοντες στην 
ομάδα είναι περισσότεροι από 20, θα γίνει διαδικτυακά). 

• Μετά την αξιολόγηση, η άσκηση μπορεί να γίνει δεύτερη φορά. Οι συμμετέχοντες 
δεν παίρνουν κάρτες, αλλά απαντούν τις ερωτήσεις ως ο εαυτός τους. Με αυτό 
τον τρόπο, θα μπορέσουν να διαπιστώσουν τη δική τους θέση στην κοινωνία και 
τη δύναμη και τις ευκαιρίες που έχουν. Επιπλέον, το πεδίο δράσης των ίδιων των 
συμμετεχόντων θα γίνει σαφές. 

Πιθανές ερωτήσεις: 

Μπορείτε να… 

• πάρετε δάνειο από την τράπεζα; 

• έχετε οδοντιατρική θεραπεία αν τη χρειάζεστε; 

• αισθάνεστε ασφαλείς στον δρόμο το βράδυ; 

• κάνετε σχέδια για τα επόμενα 5 χρόνια; 

• φιλήσετε τον/τη σύντροφό σας στον δρόμο χωρίς να διστάσετε; 

• επιλέξετε ελεύθερα τον τόπο διαμονής σας; 

• γράψετε το παιδί σας στο δημοτικό νηπιαγωγείο; 

• ασκήσετε τη θρησκευτική σας λατρεία ανοικτά και χωρίς προβλήματα; 

• κάνετε ένα αυθόρμητο ταξίδι με τους φίλους σας στην Ελβετία; 

• υποθέσετε εύκολα ότι θα γίνει αναφορά σε σας σε άρθρα εφημερίδων και στις 
ειδήσεις; 

• ψηφίσετε στις επόμενες τοπικές εκλογές; 

• πάτε στον κινηματογράφο ή σε ένα μπαρ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα 
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(από οικονομικής άποψης); 

• πείτε με βεβαιότητα ότι δεν θα σας ελέγξει η αστυνομία συνόρων στο τρένο από 
το Ντούισμπουργκ στο Άμστερνταμ (τυχαίος έλεγχος); 

• βρείτε δουλειά σχετικά εύκολα; 

• υιοθετήσετε ένα παιδί; 

• να σπουδάσετε στο πανεπιστήμιο; 

• υποθέσετε ότι έχετε τις ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες με τους υπόλοιπους 
συναδέλφους σας με παρόμοια προσόντα;  

• υποθέσετε ότι θα λάβετε σημαντικές πληροφορίες στη μητρική σας γλώσσα; 

• κάνετε διακοπές στην πατρίδα σας; 

• περιμένετε δίκαιη μεταχείριση από την αστυνομία, όταν προσπαθήσετε να 
καταγγείλετε μια ληστεία; 

• κάνετε ασφάλεια ζωής; 

• γίνετε μέλος στον τοπικό όμιλο τένις; 

• μπείτε σε ένα κλαμπ χωρίς προβλήματα; 

• υποθέσετε ότι τα παιδιά σας δεν θα υποστούν διακρίσεις στο σχολείο; 

• βρείτε διαμέρισμα σχετικά εύκολα; 

• πείτε με σχετική βεβαιότητα ότι τα συμφέροντά σας λαμβάνονται υπόψη στο 
σχολείο ή τη δουλειά σας; 

• πείτε ότι αισθάνεστε ασφαλείς από σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στη 
δουλειά ή στον δρόμο προς τη δουλειά; 

 

 
Κάρτες ρόλων 

1. Ένας 18χρονος που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία από… 

2. Ένας/μία 48χρονος/-η καθηγητής/-τρια φυσικής, παντρεμένος/-η, με δύο παιδιά. 

3. Ένας/μία θυρωρός με σοβαρή αναπηρία σε καροτσάκι, 51 ετών. 

4. Ένας/μία 31 χρονος/-η Γερμανός/-ίδα μετανάστης/-τρια που κάνει 
επανεκπαίδευση. 

5. Μία 18χρονη λεσβία που κάνει την πρακτική της άσκηση στον τομέα της 
πληροφορικής. 

6. Ένας/μία 18χρονος/-η μαθητής/-τρια με δυσλεξία. 

7. Ένας 72χρονος συνταξιούχος που δούλευε ως μεταλλοτεχνίτης. 
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8. Μία 25χρονη γυναίκα, κόρη διευθυντή τράπεζας, που σπουδάζει οικονομικά στο 
πανεπιστήμιο. 

9. Ένας/μία 32χρονος/-η τραπεζίτης, μουσουλμάνος/-α, του οποίου οι γονείς 
μετανάστευσαν από την Τουρκία. 

10. Ένας 16χρονος γιος μιας αγροτικής οικογένειας, μαθητής λυκείου. 

11. Ένας/μία 52χρονος/-η δικηγόρος που εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

12. Ένας 27χρονος παράτυπος μετανάστης από τη Ρουάντα. 

13. Ένας/μία 17χρονος/-η πανκ που εκπαιδεύεται να γίνει επιπλοποιός. 

14. Ένας/μία 34χρονος/-η πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, που ζει σε έναν 
προσφυγικό καταυλισμό. 

15. Μία 35χρονη μουσικός, που είναι 6 μηνών έγκυος. 

16. Ένας/μία 48χρονος/-η εκπαιδευτής/-τρια ηλεκτρολογικής μηχανικής. 

17. Ένας/μία 32χρονος/-η αθλητής/-τρια από το Μόναχο. 

18. Μία 21χρονη άνεργη ανύπαντρη μητέρα. 

19. Μία 53χρονη, άστεγη γυναίκα. 

20. Ένας/μία 49χρονος/-η άνεργος/-η μηχανολόγος. 

21. Μία 28χρονη ιερόδουλη, οροθετική. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στόχοι:  
Η αναγνώριση της κοινωνικής ανισότητας, των προνομίων και της έλλειψης προνομίων, 
και η ευαισθητοποίηση για την άνιση κατανομή ευκαιριών στην κοινωνία. 
 
Ενσυναίσθηση απέναντι στις πραγματικές συνθήκες ζωής των κοινωνικών ή πολιτιστικών 
μειονοτήτων. Προώθηση της ενσυναίσθησης απέναντι στα άτομα που δεν ανήκουν στην 
πλειοψηφία της κοινωνίας.  
 

Υποκειμενικό περιθώριο δυνατοτήτων: Ακόμα και αν η θέση στην κοινωνία καθορίζει 
συγκεκριμένα περιθώρια δράσης μέσα από την ύπαρξη ή μη των προνομίων, τα άτομα 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη θέση τους διαφορετικά, λόγω του ότι οι 
δομικοί περιορισμοί δεν αποκλείουν τα ατομικά περιθώρια δυνατοτήτων. Ωστόσο, δεν 
είναι όλοι οι «αρχιτέκτονες του μέλλοντός τους», αφού τα διαφορετικά δομικά σημεία 
αφετηρίας έχουν μεγάλη επιρροή στην ατομική δυνατότητα δράσης. 

 

Παράρτημα:  
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Πρότυπο Reach YOUth για Περιγραφή Μεθοδολογίας Βέλτιστων Πρακτικών 

Τίτλος παρέμβασης Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών - MΗΕ 

Πλαίσιο 

(προαιρετικό) 

Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (MΗΕ) είναι μια εκπαιδευτική 

προσομοίωση με στόχο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες, 

κυρίως νέους, αναφορικά με διεθνείς διαπραγματεύσεις για την 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, 

αλλά και να αναπτύξει την αποτελεσματική επικοινωνία, τις 

διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία. Αυτή η μεθοδολογία είναι 

ιδανική για εφαρμογή τόσο σε διεθνές όσο και τοπικό επίπεδο. 

Υπό εξέταση θέμα 
(από τους στόχους 

μας) 
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

Μικρές ομάδες των 6-10 ατόμων 

Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 

 

 
 
 

• 3 ώρες για τη συνεδρία εκπαίδευσης των εκπαιδευτών 
● 2 μέρες (12 ώρες-16 ώρες συνολικά) για την εφαρμογή με 

νέους 

Απαιτούμενα υλικά 
Πίνακας σεμιναρίων τύπου flipchart, προβολέας, κόλλες A4, στιλό, 
φορητοί υπολογιστές, μαρκαδόροι 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Η συνεδρία εκπαίδευσης των εκπαιδευτών θα οργανωθεί σε ένα 
μάθημα. 
 

- Σύντομη παρουσίαση για το πώς λειτουργεί το Μοντέλο 
Ηνωμένων Εθνών (10 λεπτά) 
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- Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται στο «Δημοκρατικό 
Συμβούλιο Νεολαίας της ΕΕ» (Δημοκρατικό Συμβούλιο 
Νεολαίας της Πόλης - για την εφαρμογή με νέους), όπου 
υποδύονται μέλη αυτού του φορέα. Ο καθένας (μπορούν 
επίσης να εργαστούν και σε ζευγάρια) επιλέγει ένα θέμα 
που σχετίζεται με το περιβάλλον/τον πολιτισμό/τον 
αθλητισμό/την εκπαίδευση/την οικονομία/τη δημόσια 
υγεία/την πολιτική, κ.λπ. το οποίο επηρεάζεται από 
αντιδημοκρατικά μέτρα. Κάθε αντιπρόσωπος καλείται να 
αναπτύξει κριτική σκέψη για τα αντιδημοκρατικά ζητήματα 
που αντιμετωπίζει ο τομέας του και πιθανές νέες πολιτικές, 
και να ετοιμάσει μια παρουσίαση. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν επίσης να ενισχύσουν τη διαδικασία αυτή της 
κριτικής σκέψης, αναζητώντας υλικό από το διαδίκτυο 
(άρθρα, βίντεο, κ.λπ.) (45 λεπτά) 

- Ακολουθεί η παρουσίαση από κάθε εκπρόσωπο (10 λεπτά 
ανά παρουσίαση).  

Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι η συζήτηση μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Οι εκπρόσωποι υπερασπίζονται και προωθούν 
νέες πολιτικές για την επίλυση των υφιστάμενων συγκρούσεων 
στην κοινωνία. Προτείνουν λύσεις με τη μορφή ψηφισμάτων και 
δημιουργούν συμμαχίες μεταξύ τους. Οι αντιπροσωπείες με τις 
καλύτερες επιδόσεις των οποίων οι γραπτές πολιτικές («σχέδια 
ψηφισμάτων») εγκρίνονται από την πλειοψηφία παίρνουν ένα 
βραβείο (60 λεπτά). 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

Μικρές ομάδες των 6-10 ατόμων 

Χρονοδιάγραμμα: 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

• Εφαρμογή με 
νέους 
 

 

• 1,5-2,5 ώρες για τη συνεδρία εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτών 

● 1,5-2,5 ώρες για την εφαρμογή με νέους 
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Απαιτούμενα υλικά 
Παρουσίαση που να εξηγεί τη μέθοδο του Μοντέλου Ηνωμένων 
Εθνών. 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Η συνεδρία εκπαίδευσης των εκπαιδευτών θα οργανωθεί σε ένα 
μάθημα. 
 

- Σύντομη παρουσίαση για το πώς λειτουργεί το Μοντέλο 
Ηνωμένων Εθνών (10 λεπτά) 

- Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται στο «Δημοκρατικό 
Συμβούλιο Νεολαίας της ΕΕ» (Δημοκρατικό Συμβούλιο 
Νεολαίας της Πόλης) για την εφαρμογή με νέους), όπου 
υποδύονται μέλη αυτού του φορέα. Ο καθένας (μπορούν 
επίσης να εργαστούν και σε ζευγάρια) επιλέγει ένα θέμα 
που σχετίζεται με το περιβάλλον/τον πολιτισμό/τον 
αθλητισμό/την εκπαίδευση/την οικονομία/τη δημόσια 
υγεία/την πολιτική, κ.λπ. το οποίο επηρεάζεται από 
αντιδημοκρατικά μέτρα. Κάθε αντιπρόσωπος καλείται να 
αναπτύξει κριτική σκέψη για τα αντιδημοκρατικά ζητήματα 
που αντιμετωπίζει ο τομέας του και πιθανές νέες πολιτικές, 
και να ετοιμάσει μια παρουσίαση. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν επίσης να ενισχύσουν τη διαδικασία αυτή της 
κριτικής σκέψης, αναζητώντας υλικό από το διαδίκτυο 
(άρθρα, βίντεο, κ.λπ.). Κάθε ομάδα θα χωριστεί σε ένα 
breakout room, ώστε να έχουν τον χώρο να μιλήσουν ο 
ένας στον άλλο ιδιωτικά (45 λεπτά). 

- Ακολουθούν οι παρουσιάσεις. Κάθε ομάδα θα πρέπει να 
κάνει μια παρουσίαση για το θέμα της σε όλη την ομάδα 
(10 λεπτά ανά παρουσίαση). 

- Ακολουθεί η παρουσίαση από κάθε αντιπρόσωπο (10 
λεπτά ανά παρουσίαση).  

Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι η συζήτηση μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Οι εκπρόσωποι υπερασπίζονται και προωθούν 
νέες πολιτικές για την επίλυση των υφιστάμενων συγκρούσεων 
στην κοινωνία. Προτείνουν λύσεις με τη μορφή ψηφισμάτων και 
δημιουργούν συμμαχίες μεταξύ τους. Οι αντιπροσωπείες με τις 
καλύτερες επιδόσεις των οποίων οι γραπτές πολιτικές («σχέδια 
ψηφισμάτων») εγκρίνονται από την πλειοψηφία παίρνουν ένα 
βραβείο (60 λεπτά). 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

● Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί εύκολο λεξιλόγιο και να προσπαθεί να 
εξηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τυχόν όρους που μπορεί να είναι δυσνόητοι 
για τους συμμετέχοντες. 

● Ο εκπαιδευτής πρέπει να φροντίσει να δώσει στους συμμετέχοντες αρκετό χρόνο 
για προβληματισμό και συζήτηση μεταξύ τους. 

● Εάν η ομάδα αποτελείται από νέους, ο εκπαιδευτής μπορεί να τους βοηθήσει 
προετοιμάζοντας κάποια σενάρια με κοινωνικά θέματα από τα οποία μπορούν να 
επιλέξουν, για να αναπτύξουν τη γραμμή των επιχειρημάτων τους. 

● Όταν οι συμμετέχοντες εργάζονται με τις ομάδες τους για να προετοιμάσουν τη 
γραμμή επιχειρημάτων τους για τη συζήτηση, είναι καλό ο εκπαιδευτής να 
παρέμβει και να θέσει διευκρινιστικές ερωτήσεις, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι 
έχουν όλοι μια σαφή εικόνα για το τι κάνουν. 

● Ο εκπαιδευτής μπορεί να προετοιμάσει μια λίστα ερωτήσεων για να κρατήσει τη 
συζήτηση ζωντανή και να βεβαιωθεί ότι διεξάγεται σε μια ατμόσφαιρα σεβασμού 
και ειρήνης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Θα έχουμε πετύχει τον στόχο μας, αν καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες 

να καταλάβουν ότι όταν έχουμε μια σύγκρουση με κάποιον άλλο, το πιο σημαντικό 

πράγμα είναι η συζήτηση. Αν όλοι μάθουν να λύνουν οποιοδήποτε θέμα προκύπτει με 

διπλωματικό και ειρηνικό τρόπο, θα έχουμε λιγότερες συγκρούσεις γενικά! Η εκπαίδευση 

και η ανάπτυξη των ικανοτήτων κριτικής σκέψης των ανθρώπων είναι το πιο ισχυρό όπλο 

για την πρόληψη του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού. 
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Πρότυπο Reach YOUth για Περιγραφή Μεθοδολογίας Βέλτιστων Πρακτικών 

Τίτλος παρέμβασης Είμαστε ο Κόσμος 

Πλαίσιο 

Είτε μας αρέσει είτε όχι, λόγω του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης, ζούμε σε έναν αλληλένδετο και 

αλληλεξαρτώμενο κόσμο, όπου οι δράσεις και τα φόρουμ 

συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων αποκτούν όλο και πιο 

παγκόσμιο χαρακτήρα. Επί του παρόντος, καμία χώρα δεν μπορεί 

να διαχειριστεί μόνη της τις παγκόσμιες προκλήσεις, ούτε τις 

απειλές και τους κινδύνους ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου, 

ενώ σε όλο και πιο έντονο βαθμό τα γεγονότα που συμβαίνουν σε 

μια περιοχή του πλανήτη έχουν αντίκτυπο στις υπόλοιπες 

περιοχές, ακόμα κι αν είναι πολύ μακριά η μία από την άλλη. Με 

άλλα λόγια, τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά φαινόμενα κ.λπ. 

είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Για αυτούς τους λόγους, είναι πιο 

σημαντικό από ποτέ οι γνώσεις μας -και ιδιαίτερα των νέων- και η 

υπεράσπιση της κοινωνίας, της ανεκτικότητας, της δημοκρατίας 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να υπερβαίνουν το τοπικό 

επίπεδο. 

Επομένως, ο στόχος αυτής της μεθόδου είναι να καταλάβουν οι 

νέοι την αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών και ότι ζούμε σε έναν 

παγκοσμιοποιημένο και αλληλοσυνδεόμενο κόσμο, όπου κάθε 

γεγονός που συμβαίνει, ακόμα και αν είναι μακριά μας, μας 

επηρεάζει. Είναι σημαντικό οι νέοι να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι 

μας έχουμε περισσότερα κοινά από όσα νομίζουμε και ότι αυτό 

που μας διαφοροποιεί μας εμπλουτίζει ως κοινωνία. Όσο πιο 

αληθινές πληροφορίες έχουμε για το τι συμβαίνει στον κόσμο, 

τόσα περισσότερα εργαλεία θα έχουμε για να διαμορφώσουμε μια 

άποψη που να είναι ανεκτική και να δείχνει σεβασμό, και έτσι να 

απομακρυνθούμε από ακραίες θέσεις και να αποτρέψουμε τη 

ριζοσπαστικοποίηση. 

Υπό εξέταση θέμα 
(από τους στόχους 

μας) 

Οι νέοι εξετάζουν πώς αλληλοσυνδέονται οι χώρες και 
συνειδητοποιούν ότι ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο και 
αλληλεξαρτώμενο κόσμο, όπου κάθε γεγονός που συμβαίνει, 
ακόμα και αν είναι μακριά μας, μας επηρεάζει. Η ανισότητα στην 
εξουσία και την ανάπτυξη απαιτεί μια κοινή θεώρηση σε 
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παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και συνεργασία για την υπεράσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Όσον αφορά τους στόχους που τέθηκαν στο Παραδοτέο 2, η 
παρούσα μέθοδος εστιάζει στους ακόλουθους: 

● 1), 3), 6) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

8-20 (σε ομάδες των τεσσάρων) 

Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 

 

 

• 60 λεπτά 

● 90-120 λεπτά 

Απαιτούμενα υλικά 
Άρθρα σε εφημερίδες, χάρτης του κόσμου για κάθε ομάδα, ταινία, 
χαρτάκια post-it, χρωματιστοί μαρκαδόροι, κουβάρι από μαλλί, 
πινέζες. 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

-Οι νέοι σχηματίζουν ομάδες των τεσσάρων. Από την προηγούμενη 
σειρά άρθρων, οι νέοι επιλέγουν ένα άρθρο εφημερίδας που 
δείχνει πώς ορισμένα γεγονότα από ένα μέρος του κόσμου 
επηρεάζουν άλλες κοινότητες ή χώρες. 

-Τα προβλήματα μπορεί να αφορούν: οικονομία, πολιτική, 
μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, πολιτισμική αλληλεπίδραση, 
στρατιωτικές ενέργειες, κ.λπ. Θα προσαρμόσουμε τα άρθρα των 
εφημερίδων στη δραστηριότητα και την ομάδα-στόχο. 

-Οι νέοι θα ταξινομήσουν τα πιθανά αποτελέσματα με βάση 
λέξεις-κλειδιά που θα φανερώνουν το είδος της επίδρασης 
(οικονομική, πολιτική, κ.λπ.), ενώ κάθε λέξη-κλειδί θα έχει το δικό 
της χρώμα. Θα γράψουν αυτές τις πληροφορίες στα post-its και θα 
τις κολλήσουν στον χάρτη. 
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- Οι νέοι σχηματίζουν γραμμές με το κουβάρι από μαλλί και τις 
πινέζες, οι οποίες ενώνουν τις χώρες που επηρεάζονται. 

- Όταν τελειώσουν οι χάρτες, όλες οι ομάδες συζητούν στην 
ολομέλεια της τάξης πώς τα γεγονότα επηρέασαν διάφορες 
περιοχές σε όλο τον κόσμο, ποιες περιοχές είναι οι πιο 
αλληλένδετες, ποιες περιοχές δεν είναι, γιατί συμβαίνει αυτό κ.λπ. 

-Τέλος, οι νέοι παρουσιάζουν έναν αναστοχασμό με τα 
συμπεράσματα τα οποία έχουν εξαγάγει. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

6-12 (μία ή δύο ομάδες) 

Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 
 

• 60 λεπτά 

● 60-90 λεπτά 

Απαιτούμενα υλικά 

Άρθρα από εφημερίδες, ένας χάρτης του κόσμου (φτιάξαμε τον 
χάρτη με το mapchart.net στο Concept Board - δύο χάρτες αν τους 
χωρίσουμε σε δύο ομάδες), μια συνάντηση μέσω Zoom ή Skype, 
ένας υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

- Από την προηγούμενη σειρά άρθρων, οι νέοι επιλέγουν ένα 
άρθρο εφημερίδας που δείχνει πώς ορισμένα γεγονότα από ένα 
μέρος του κόσμου επηρεάζουν άλλες κοινότητες ή χώρες. 

-Τα προβλήματα μπορεί να αφορούν: οικονομία, πολιτική, 
μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, πολιτισμική αλληλεπίδραση, 
στρατιωτικές ενέργειες, κ.λπ. Θα προσαρμόσουμε τα άρθρα των 
εφημερίδων στη δραστηριότητα και την ομάδα-στόχο. 

-Στο Concept Board, οι νέοι τραβούν γραμμές που ενώνουν τις 
χώρες που αλληλοεπηρεάζονται. 

file:///C:/Users/skaratepe/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/mapchart.net
file:///C:/Users/skaratepe/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/conceptboard.com
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- Όταν τελειώσουν με τους χάρτες, όλες οι ομάδες συζητούν στην 
ολομέλεια της τάξης πώς τα γεγονότα επηρέασαν διάφορες 
περιοχές σε όλο τον κόσμο, ποιες περιοχές είναι οι πιο 
αλληλένδετες, ποιες περιοχές δεν είναι, γιατί συμβαίνει αυτό κ.λπ. 

-Τέλος, οι νέοι παρουσιάζουν έναν αναστοχασμό με τα 
συμπεράσματα τα οποία έχουν εξαγάγει. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

• Ο εκπαιδευτής πρέπει να οδηγήσει τη συζήτηση σε μια παραγωγική κατεύθυνση. 

• Ο εκπαιδευτής πρέπει να αποφεύγει προβληματικές καταστάσεις που οδηγούν σε 
ξενοφοβία ή προκαταλήψεις για τους άλλους. 

• Ο εκπαιδευτής πρέπει να βρει στρατηγικές, ώστε οι συμμετέχοντες να μην μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν την εύκολη λύση. 

• Ο εκπαιδευτής μπορεί να ετοιμάσει μια λίστα ερωτήσεων για να κρατήσει τη 
συζήτηση ζωντανή. 

• Ο εκπαιδευτής μπορεί να δείξει εικόνες που σχετίζονται με το θέμα που συζητείται. 

• Ερώτηση στο τέλος: πιστεύετε ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε τον κόσμο; 

• Προσεγγίστε το θέμα ως κάποιος άνθρωπος που βιώνει παρόμοιες συνθήκες με 
οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ψάξτε για 
ομοιότητες. Ενθαρρύνετε την ενσυναίσθηση. Τι πιστεύει ο κόσμος; Ποια οπτική 
μπορούμε να προσφέρουμε; Προωθήστε την ενεργό συμμετοχή. Δείτε τους 
ανθρώπους ως ανθρώπους. 

● Για την εκπαίδευση με φυσική παρουσία: μια καλή ιδέα είναι να κάνουμε έναν 
«ανθρώπινο χάρτη» με τους συμμετέχοντες. Κάθε ένας από αυτούς θα 
αντιπροσωπεύει μια χώρα και μπορούν να δίνουν ο ένας στον άλλο το κουβάρι από 
μαλλί, ώστε να δημιουργήσουν μια σύνδεση μεταξύ τους. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

1. Θα έχουμε πετύχει τον στόχο μας εάν κάνουμε τους νέους να καταλάβουν ότι αυτό που 

μας ενώνει είναι ισχυρότερο και σημαντικότερο από αυτό που μας χωρίζει και όταν 

συνειδητοποιήσουν ότι ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι πάνω από 

οτιδήποτε άλλο. Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο για την πρόληψη του φαινομένου 

της ριζοσπαστικοποίησης. 
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Πρότυπο Reach YOUth για Περιγραφή Μεθοδολογίας Βέλτιστων Πρακτικών  

Τίτλος παρέμβασης Σχεδιάζοντας το Ζώο της Δημοκρατίας 

Πλαίσιο 

(προαιρετικό) 

Μεθοδολογία: Σχεδιασμός μιας έννοιας 

Υπό εξέταση θέμα 
(από τους στόχους 

μας) 

● Εισαγωγή στο θέμα της δημοκρατίας 
1) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

12-30 

Χρονοδιάγραμμα 

● Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 

● Εκπαίδευση εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας: 1 
συνεδρία διάρκειας 90 λεπτών 

 
● Εφαρμογή με νέους: 3 - 4 ώρες, ανάλογα με το βάθος της 

συζήτησης για το πολιτικό τοπίο, τα πολιτικά συστήματα και 
την επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

Απαιτούμενα υλικά 

Αίθουσα με διάταξη καθισμάτων για ομαδική εργασία. 
 
Πίνακας σεμιναρίων (τύπου flipchart) + μαρκαδόροι + φύλλα 
χαρτιού μεγέθους Α2. Χρωματιστά μολύβια, ψαλίδι, κόλλα, εικόνες 
σε μέγεθος Α4 από: τη Βουλή, το Υπουργικό Συμβούλιο, το 
Προεδρικό, ένα δικαστικό μέγαρο, ηγετικές φυσιογνωμίες από 
το/τα κόμμα/-τα της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης και 
έναν/μία γνωστό/-ή δήμαρχο. Κατάλογος βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Συνήθως χρησιμοποιούμε τη μέθοδο «Σχεδιασμός μιας έννοιας» 
για εισαγωγή στο υπό εξέταση θέμα και για να αντιληφθεί ο 
εκπαιδευτής το επίπεδο κατανόησης του θέματος από την ομάδα. 
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Θα πρέπει να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιήσουν πόρους (διαδικτυακούς ή άλλους) για να 
ελέγξουν τις υπό εξέταση έννοιες, καθώς και τις λειτουργίες των 
θεσμών και των ατόμων που θα τους αναθέσετε. Εάν είναι δυνατόν, 
ως διοργανωτές της εκπαίδευσης, θα πρέπει να προνοήσετε ούτως 
ώστε να παρέχετε σχετικούς πόρους σε νέους χωρίς πρόσβαση στο 
διαδίκτυο από τα τηλέφωνά τους. 

Για τους σκοπούς του έργου Reach Youth, εισηγούμαστε να 
χωρίσετε τη μέθοδο σε δύο στάδια: 

Φάση 1: Το ζώο της δημοκρατίας 

1. Χωρίζουμε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4-5 ατόμων, 
τους δίνουμε άδεια φύλλα χαρτιού μεγέθους Α2 και χρωματιστούς 
μαρκαδόρους και τους αναθέτουμε να «Σχεδιάσουν το ζώο της 
δημοκρατίας». Διευκρινίζουμε ότι δεν χρειάζεται να σχεδιάσουν 
ένα πραγματικό ζώο, αλλά μπορούν να συνδυάσουν πολλά ζώα, για 
παράδειγμα το κεφάλι ενός λιονταριού, τα πόδια μιας 
καμηλοπάρδαλης, το στόμα ενός σκύλου και ούτω καθεξής. Οι 
συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να ζωγραφίσουν όποιο μέρος του 
ζώου θέλουν. Λέμε στους συμμετέχοντες ότι θα πρέπει να είναι σε 
θέση να εξηγήσουν γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμένα ζώα και να 
διηγηθούν την ιστορία του σχεδίου τους στην υπόλοιπη ομάδα. 

2. Δίνουμε στις ομάδες 15-20 λεπτά για να δουλέψουν το 
σχέδιο. 

3. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της εντός 3-5 
λεπτών (ανά ομάδα). 

4. Ο εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας, βασιζόμενος στις 
έννοιες που παρουσιάστηκαν για τη δημοκρατία και λαμβάνοντας 
υπόψη το επίπεδο κατανόησης των συμμετεχόντων, καθώς και τις 
παρουσιάσεις τους, συνοψίζει και παρουσιάζει: 

α. Τι είναι η δημοκρατία (μπορείτε να βρείτε σχετικές 
πληροφορίες από πολλές πηγές – η εισήγησή μας: 
https://www.coe.int/en/web/compass/democracy) 

β. Ευρωπαϊκές Κοινές Αξίες, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την ΕΕ («Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

https://www.coe.int/en/web/compass/democracy
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δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες 
αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που 
χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.») 

Φάση 2: Πολιτικά Συστήματα και Πολιτικό Τοπίο 

5. Ως εισαγωγή στη δεύτερη φάση της μεθόδου, ο 
εκπαιδευτής εισάγει τα ακόλουθα θέματα: 

α. Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της ΕΕ, σύμφωνα με τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
(https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-
fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-
rights_el)  

β. Παρουσιάζει ένα γράφημα, βάσει του οποίου περιγράφει 
συνοπτικά την ΕΕ, τα θεσμικά της όργανα, τους κύριους ρόλους της, 
κλπ. 

γ. Παρουσιάζει ένα γράφημα, βάσει του οποίου περιγράφει 
συνοπτικά τους κύριους δημοκρατικούς θεσμούς και τους ρόλους 
τους στο εθνικό πολιτικό τοπίο. 

6. Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, ο εκπαιδευτής 
τους χωρίζει σε 3 έως 5 ομάδες. 

7. Ανθρώπινα δικαιώματα: Μία, δύο ή τρεις ομάδες 
λαμβάνουν ένα κατάλογο με 10 βασικά ανθρώπινα δικαιώματα (βλ. 
Παράρτημα). Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι η ομάδα θα πρέπει να 
σχεδιάσει από μία εικόνα για κάθε δικαίωμα (σε ξεχωριστό φύλλο 
χαρτιού). Η ομάδα καταγράφει εκ των προτέρων το αντίστοιχο 
δικαίωμα στο πίσω μέρος του κάθε φύλλου χαρτιού. 

8. Τοπικό πολιτικό τοπίο: Μία ομάδα λαμβάνει τα ακόλουθα 
υλικά: εικόνες σε μέγεθος Α4 από: τη Βουλή, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, το Προεδρικό, ένα δικαστικό μέγαρο, ηγετικές 
φυσιογνωμίες από το/τα κόμμα/-τα της συμπολίτευσης και της 
αντιπολίτευσης (στην υπό εξέταση χώρα) και έναν/μία γνωστό/-ή 
δήμαρχο. Οι νέοι θα πρέπει να καταγράψουν σε ένα φύλλο χαρτιού 
τουλάχιστον 5 από τους κύριους ρόλους/λειτουργίες αυτών των 
θεσμών και κομμάτων. Οι νέοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 
διαδίκτυο για να βρουν σχετικούς πόρους κατά τη διεξαγωγή της 
έρευνάς τους. 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
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9. Ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο: Μία ομάδα λαμβάνει τα 
ακόλουθα υλικά: εικόνες σε μέγεθος Α4 των ακόλουθων θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ: του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, κορυφαίων πολιτικών και αξιωματούχων σε επίπεδο ΕΕ. 
Οι νέοι θα πρέπει να καταγράψουν σε ένα φύλλο χαρτιού 
τουλάχιστον 5 από τους κύριους ρόλους/ λειτουργίες αυτών των 
θεσμών και κομμάτων. Οι νέοι θα πρέπει να αναφέρουν σε ένα 
φύλλο χαρτιού τουλάχιστον 5 από τους κύριους ρόλους/ 
λειτουργίες αυτών των θεσμικών οργάνων και τον τρόπο εκλογής 
των μελών τους. 

Χρόνος εργασίας για τις ομάδες – μισή ώρα. 

10. Παρουσιάσεις: 

11. Πρώτα, οι ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
παρουσιάζουν τις εικόνες τους. Οι υπόλοιπες ομάδες πρέπει να 
μαντέψουν ποιο δικαίωμα απεικονίζεται κάθε φορά. Η ομάδα/ 
εκπαιδευτής διαβάζει περισσότερα στοιχεία για το αντίστοιχο 
ανθρώπινο δικαίωμα. (Παράρτημα) 

12. Στη συνέχεια, η ομάδα για το τοπικό πολιτικό τοπίο 
παρουσιάζει τη λίστα των ρόλων/ λειτουργιών μαζί με τις εικόνες 
των θεσμών. Οι άλλες ομάδες θα κληθούν να μαντέψουν ποιος 
θεσμός είναι υπεύθυνος για αυτές τις λειτουργίες. 

13. Τέλος, η ομάδα για το ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο 
παρουσιάζει τη λίστα των ρόλων/ λειτουργιών μαζί με τις εικόνες 
των θεσμικών οργάνων. Οι άλλες ομάδες θα κληθούν να 
μαντέψουν ποιο θεσμικό όργανο είναι υπεύθυνο για αυτές τις 
λειτουργίες. 

14. Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων από όλες τις 
ομάδες, ο εκπαιδευτής συνοψίζει τη σημασία του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την περιγραφή του πολιτικού 
τοπίου στη χώρα και στην ΕΕ. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

8-20 
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Χρονοδιάγραμμα 

● Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα της 
νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 
 

● Εκπαίδευση εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας: 1 
συνεδρία, από 90 λεπτά έως 2 ώρες 

 
● Εφαρμογή με νέους: 3 - 4 ώρες, ανάλογα με το βάθος της 

συζήτησης για το πολιτικό τοπίο, τα πολιτικά συστήματα και 
την επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

Απαιτούμενα υλικά 

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα + 
πρόσβαση σε Zoom ή αντίστοιχο πρόγραμμα (https://zoom.us/) και 
Conceptboard ή αντίστοιχο (https://conceptboard.com/). 
 
Το Zoom είναι ένα εργαλείο για τη διεξαγωγή διαδικτυακών 
συναντήσεων, εκπαιδεύσεων και διαδικτυακών σεμιναρίων. Εάν 
χρησιμοποιείτε τον βασικό λογαριασμό του Zoom, θα μπορείτε 
(από τον Νοέμβριο του 2020) να οργανώνετε συσκέψεις μόνο μέχρι 
40 λεπτά, επομένως θα πρέπει να ανανεώνετε την πρόσκληση προς 
τους συμμετέχοντες. Μπορείτε να προγραμματίσετε μια ώρα 
συνάντησης στο Zoom για να πραγματοποιήσετε τη δραστηριότητα 
και να προσκαλέσετε τους συμμετέχοντες σας να συμμετάσχουν. 
Μπορείτε να τους προσκαλέσετε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, Skype, Messenger ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
είστε συνδεδεμένοι μαζί τους διαδικτυακά, κοινοποιώντας τον 
σύνδεσμο με την πρόσκληση και τον κωδικό πρόσβασης για είσοδο. 
Για να κάνετε τη δραστηριότητα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα 
«Breakout Rooms» (Δωμάτια Συζήτησης) στις ρυθμίσεις του 
λογαριασμού σας, επειδή θα χρειαστεί να χωρίσετε τους 
συμμετέχοντες για να εργαστούν σε ομάδες. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Zoom 
μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://support.zoom.us/hc/en-
us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350 

Το Conceptboard είναι μια οπτική συνεργατική πλατφόρμα, όπου 
οι συμμετέχοντες μπορούν να ζωγραφίσουν, να γράψουν, να 
σχολιάσουν κ.λπ. ταυτόχρονα. Πρέπει να δημιουργήσετε έναν 
δωρεάν βασικό λογαριασμό, ο οποίος είναι αρκετός για τους 
σκοπούς της δραστηριότητας. Μπορείτε να προσκαλέσετε τους 
συμμετέχοντες σε κοινόχρηστα Conceptboards μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, Skype, Messenger ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

https://zoom.us/
https://conceptboard.com/
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
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είστε συνδεδεμένοι μαζί τους διαδικτυακά, κοινοποιώντας τον 
σύνδεσμο με την πρόσκληση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
εισέλθουν ως Επισκέπτες (Guests), αλλά πρέπει να αλλάξετε τον 
ρόλο τους ώστε να μπορούν να κάνουν επεξεργασία (Editors), για  
να μπορούν να συνεργαστούν πλήρως. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του 
Conceptboard μπορείτε να βρείτε εδώ: 
https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/ 

Πρέπει να προετοιμάσετε τόσα conceptboards («πίνακες εννοιών») 
πριν από τη συνεδρία, όσες και οι ομάδες που θα έχετε κατά την 
εφαρμογή της μεθόδου. Σε κάθε ομάδα καλό είναι να υπάρχουν 3-
4 ή, το πολύ, 5 συμμετέχοντες. 

Κάθε conceptboard θα πρέπει να έχει ένα πεδίο για να σχεδιάσουν 
οι συμμετέχοντες το «Ζώο της Δημοκρατίας» για το πρώτο στάδιο 
της μεθόδου και τα αντίστοιχα πεδία για να σχεδιάσουν ή/και να 
καταγράψουν στοιχεία για το δεύτερό της στάδιο: 

• Ένα, δύο ή τρία conceptboards με χώρο για να σχεδιάσουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα (ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων) 

• Ένα conceptboard με εικόνες από: τη Βουλή, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, το Προεδρικό, ένα δικαστικό μέγαρο, ηγετικές 
φυσιογνωμίες από το/τα κόμμα/-τα της συμπολίτευσης και της 
αντιπολίτευσης και έναν/μία γνωστό/-ή δήμαρχο (σε εθνικό 
επίπεδο). 

• Ένα conceptboard με εικόνες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κορυφαίων πολιτικών και 
αξιωματούχων σε επίπεδο ΕΕ. 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Συνήθως, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο «Σχεδιασμός μιας έννοιας» 
για εισαγωγή στο υπό εξέταση θέμα και για να αντιληφθεί ο 
εκπαιδευτής το επίπεδο κατανόησης του θέματος από την ομάδα. 
 
Θα πρέπει να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιήσουν πόρους (διαδικτυακούς ή άλλους) για να 
ελέγξουν τις υπό εξέταση έννοιες, καθώς και τις λειτουργίες των 
θεσμών και των ατόμων που θα τους αναθέσετε. 
 
Για τους σκοπούς του έργου Reach Youth, εισηγούμαστε να 
χωρίσετε τη μέθοδο σε δύο στάδια:  

https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/
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Φάση 1: Το ζώο της δημοκρατίας 

 
- Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει συνοπτικά τη μέθοδο και το 

εργαλείο Conceptboard που θα χρησιμοποιήσουν, 
κάνοντας κοινή χρήση της οθόνης του μέσω Zoom και 
δείχνοντας πώς λειτουργεί το Conceptboard. 
 

- Ο εκπαιδευτής λέει στους συμμετέχοντες ότι θα εργαστούν 
σε ομάδες και κάθε ομάδα θα αναλάβει να σχεδιάσει «το 
ζώο της δημοκρατίας». Διευκρινίζουμε ότι δεν χρειάζεται να 
σχεδιάσουν ένα πραγματικό ζώο, αλλά μπορούν να 
συνδυάσουν πολλά ζώα, για παράδειγμα το κεφάλι ενός 
λιονταριού, τα πόδια μιας καμηλοπάρδαλης, το στόμα ενός 
σκύλου και ούτω καθεξής. Οι συμμετέχοντες είναι 
ελεύθεροι να ζωγραφίσουν όποιο μέρος του ζώου θέλουν. 
Λέμε στους συμμετέχοντες ότι θα πρέπει να είναι σε θέση 
να εξηγήσουν γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμένα ζώα και να 
διηγηθούν την ιστορία του σχεδίου τους στην υπόλοιπη 
ομάδα. Ο εκπαιδευτής λέει στις ομάδες ότι θα έχουν 30 
λεπτά για να ολοκληρώσουν την εργασία και ότι θα λάβουν 
τον σύνδεσμο για το conceptboard τους μέσω της 
λειτουργίας συνομιλίας του Zoom. 
 

- Ο εκπαιδευτής, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του Zoom 
«Breakout Rooms» (Δωμάτια Συζήτησης), χωρίζει τους 
συμμετέχοντες στον αντίστοιχο αριθμό ομάδων (3 έως 5 
άτομα σε κάθε ομάδα). Ο χωρισμός σε ομάδες μπορεί να 
γίνει τυχαία ή ο εκπαιδευτής μπορεί να προσδιορίσει τα 
άτομα σε κάθε ομάδα. Ο εκπαιδευτής στέλνει στη 
συνομιλία κάθε ομάδας τον σύνδεσμο για το conceptboard, 
στο οποίο θα εργαστούν. Ο εκπαιδευτής ελέγχει τα 
conceptboards κάθε ομάδας, πώς προχωρούν και 
επισκέπτεται στο Zoom τα δωμάτια συζήτησης όλων των 
ομάδων για σκοπούς επίβλεψης, απάντησης σε 
διευκρινιστικές ερωτήσεις, παροχής υποστήριξης, κ.ά. 
 

- Με την ολοκλήρωση του χρόνου ή όταν οι ομάδες είναι 
έτοιμες, ο εκπαιδευτής κλείνει τη συνεδρία στα δωμάτια 
συζήτησης και επαναφέρει όλους τους συμμετέχοντες μαζί. 
 

- Κάθε ομάδα παρουσιάζει το Ζώο της Δημοκρατίας σε 3 έως 
5 λεπτά. Ο εκπαιδευτής, έχοντας πρόσβαση σε όλα τα 
conceptboards, μπορεί να μοιραστεί στην οθόνη του όλα τα 
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ζώα, ένα προς ένα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής 
χρήσης της οθόνης (Share screen) του Zoom  ή μπορεί να 
δώσει άδεια σε κάποιους συμμετέχοντες από κάθε ομάδα 
να μοιραστούν τα ζώα στη δική τους οθόνη («άδεια 
συνδιοργανωτή» - co-host permission). 
 

- Ο εκπαιδευτής, βασιζόμενος στις έννοιες που 
παρουσιάστηκαν για τη δημοκρατία και λαμβάνοντας 
υπόψη το επίπεδο κατανόησης των συμμετεχόντων, καθώς 
και τις παρουσιάσεις τους, συνοψίζει και παρουσιάζει: 

α. Τι είναι η δημοκρατία (μπορείτε να βρείτε σχετικές 
πληροφορίες από πολλές πηγές – η εισήγησή μας: 
https://www.coe.int/en/web/compass/democracy) 

β. Ευρωπαϊκές Κοινές Αξίες, σύμφωνα με το άρθρο 2 
της Συνθήκης για την ΕΕ («Η Ένωση βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη 
μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον 
πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την 
ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.») 

 
Για παραδείγματα σχεδίων του Ζώου της Δημοκρατίας, βλ. το 
Παράρτημα 2. 
 
Φάση 2: Πολιτικά Συστήματα και Πολιτικό Τοπίο 

 
- Ως εισαγωγή στη δεύτερη φάση της μεθόδου, ο 

εκπαιδευτής εισάγει τα ακόλουθα θέματα: 
α. Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της ΕΕ, σύμφωνα με τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
(https://ec.europa.eu/info/aid-development-
cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-
charter-fundamental-rights_el)  

β. Παρουσιάζει ένα γράφημα, βάσει του οποίου 
περιγράφει συνοπτικά την ΕΕ, τα θεσμικά της 
όργανα, τους κύριους ρόλους της, κλπ. 

γ. Παρουσιάζει ένα γράφημα, βάσει του οποίου 
περιγράφει συνοπτικά τους κύριους δημοκρατικούς 

https://www.coe.int/en/web/compass/democracy
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
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θεσμούς και τους ρόλους τους στο εθνικό πολιτικό 
τοπίο. 

 
- Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, ο εκπαιδευτής 

τους χωρίζει σε 3 έως 5 ομάδες. 
α.  Ανθρώπινα δικαιώματα: Μία, δύο ή τρεις ομάδες 

λαμβάνουν ένα κατάλογο με 10 βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα (βλ. Παράρτημα). Ο εκπαιδευτής εξηγεί 
ότι η ομάδα θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον 5 
ανθρώπινα δικαιώματα και να σχεδιάσει εικόνες που 
παρουσιάζουν κάθε δικαίωμα σε conceptboards. Τα 
σχέδια μπορούν να εξαχθούν ως εικόνες και να 
παρουσιαστούν αργότερα στις υπόλοιπες ομάδες. 

β.  Τοπικό πολιτικό τοπίο: Μία ομάδα λαμβάνει τα 
ακόλουθα υλικά: ένα conceptboard με εικόνες από: 
τη Βουλή, το Υπουργικό Συμβούλιο, το Προεδρικό, 
ένα δικαστικό μέγαρο, ηγετικές φυσιογνωμίες από 
το/τα κόμμα/-τα της συμπολίτευσης και της 
αντιπολίτευσης (στην υπό εξέταση χώρα) και 
έναν/μία γνωστό/-ή δήμαρχο. Οι νέοι θα πρέπει να 
καταγράψουν στο conceptboard τουλάχιστον 5 από 
τους κύριους ρόλους/ λειτουργίες αυτών των 
θεσμών και κομμάτων. Οι νέοι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να βρουν 
σχετικούς πόρους κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς 
τους. Οι περιγραφές μπορούν να εξαχθούν και να 
παρουσιαστούν αργότερα στις υπόλοιπες ομάδες. 

γ. Ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο: Μία ομάδα λαμβάνει τα 
ακόλουθα υλικά: ένα conceptboard με εικόνες των 
ακόλουθων θεσμικών οργάνων της ΕΕ: του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, κορυφαίων πολιτικών και 
αξιωματούχων σε επίπεδο ΕΕ. Οι νέοι θα πρέπει να 
καταγράψουν στο conceptboard τουλάχιστον 5 από 
τους κύριους ρόλους/ λειτουργίες αυτών των 
θεσμών και κομμάτων. Οι νέοι θα πρέπει να 
καταγράψουν στο conceptboard τουλάχιστον 5 από 
τους κύριους ρόλους/ λειτουργίες αυτών των 
θεσμικών οργάνων και τον τρόπο εκλογής των μελών 
τους. 

 
Χρόνος εργασίας για τις ομάδες – μισή ώρα. 
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Κατά την εκτέλεση της εργασίας (σχεδιασμός/ καταγραφή) 
στο conceptboard, τα μέλη κάθε ομάδας συνομιλούν/ 
πληκτρολογούν μηνύματα στα δωμάτια συζήτησης του 
Zoom, που δημιουργήθηκαν από τον σύμβουλο. 

- Με την ολοκλήρωση του χρόνου ή όταν οι ομάδες είναι 
έτοιμες, ο εκπαιδευτής κλείνει τη συνεδρία στα δωμάτια 
συζήτησης και επαναφέρει όλους τους συμμετέχοντες μαζί. 
Έπειτα, ακολουθούν οι παρουσιάσεις: 

α. Πρώτα, οι ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
παρουσιάζουν τις εικόνες τους. Οι υπόλοιπες ομάδες 
πρέπει να μαντέψουν ποιο δικαίωμα απεικονίζεται 
κάθε φορά. Η ομάδα/ εκπαιδευτής διαβάζει 
περισσότερα στοιχεία για το αντίστοιχο ανθρώπινο 
δικαίωμα. (Παράρτημα) 

β. Στη συνέχεια, η ομάδα για το τοπικό πολιτικό τοπίο 
παρουσιάζει τη λίστα των ρόλων/ λειτουργιών μαζί 
με τις εικόνες των θεσμών. Οι άλλες ομάδες θα 
κληθούν να μαντέψουν ποιος θεσμός είναι 
υπεύθυνος για αυτές τις λειτουργίες. 

γ. Τέλος, η ομάδα για το ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο 
παρουσιάζει τη λίστα των ρόλων/ λειτουργιών μαζί 
με τις εικόνες των θεσμικών οργάνων. Οι άλλες 
ομάδες θα κληθούν να μαντέψουν ποιο θεσμικό 
όργανο είναι υπεύθυνο για αυτές τις λειτουργίες. 

 
- Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων από όλες τις 

ομάδες, ο εκπαιδευτής συνοψίζει τη σημασία του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την 
περιγραφή του πολιτικού τοπίου στη χώρα και στην ΕΕ. 

 
Για παραδείγματα σχεδίων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βλ. το 
Παράρτημα 3. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Κατάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών: 
 
Άρθρο 1 
Δικαίωμα στην ισότητα και την αξιοπρέπεια 
 
Άρθρο 2 
Ελευθερία από διακρίσεις 
 
Άρθρο 3 
Δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία, την προσωπική ασφάλεια 
 
Άρθρο 4 
Ελευθερία από τη δουλεία 
 
Άρθρο 5 
Ελευθερία από βασανιστήρια και σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση  
 
Άρθρο 6 
Δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας 
 
Άρθρο 7 
Δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον του Νόμου 
 
Άρθρο 8 
Δικαίωμα στην αποτελεσματική άσκηση ένδικων μέσων στα αρμόδια δικαστήρια 
 
Άρθρο 9 
Ελευθερία από την αυθαίρετη σύλληψη και εξορία  
 
Άρθρο 10 
Δικαίωμα για δίκαιη και δημόσια δίκη σε ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο  
 
Άρθρο 11 
Δικαίωμα να θεωρείσαι αθώος μέχρι διαπίστωσης της ενοχής σου, σύμφωνα με τον 
νόμο, σε ποινική δίκη 
 
Άρθρο 12 
Ελευθερία από αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία 
και την αλληλογραφία 
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Άρθρο 13 
Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός χώρας 
 
Άρθρο 14 
Δικαίωμα σε κάθε άτομο που καταδιώκεται για αίτημα ασύλου σε άλλες χώρες 
 
Άρθρο 15 
Δικαίωμα σε μια ιθαγένεια και δικαίωμα για αλλαγή της 
  
Άρθρο 16 
Δικαίωμα στο γάμο και τη δημιουργία οικογένειας 
 
Άρθρο 17 
Δικαίωμα στην ιδιοκτησία 
 
Άρθρο 18 
Δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας 
 
Άρθρο 19 
Δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης 
 
Άρθρο 20 
Δικαίωμα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι για ειρηνικούς σκοπούς  
 
Άρθρο 21 
Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι  
 
Άρθρο 22 
Δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση 
 
Άρθρο 23 
Δικαίωμα στην εργασία, την ίση αμοιβή για ίση εργασία και το δικαίωμα του 
συνδικαλίζεσθαι 
 
Άρθρο 24 
Δικαίωμα στην ανάπαυση και σε ελεύθερο χρόνο 
 
Άρθρο 25 
Δικαίωμα σε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο 
 
Άρθρο 26 
Δικαίωμα στην εκπαίδευση 
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Άρθρο 27 
Δικαίωμα ελεύθερης συμμετοχής στην πολιτισμική ζωή της κοινότητας  
 
Άρθρο 28 
Δικαίωμα σε μια κοινωνική και διεθνή τάξη, στο πλαίσιο της οποίας τα δικαιώματα και οι 
ελευθερίες της Διακήρυξης μπορούν να πραγματώνονται 
 
Άρθρο 29 
Κάθε άτομο έχει υποχρεώσεις απέναντι στην κοινότητα για να είναι δυνατή η ελεύθερη 
και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του  
 
Άρθρο 30 
Καμιά διάταξη της Διακήρυξης δεν παρέχει σε ένα κράτος, μια ομάδα ή ένα άτομο 
οποιοδήποτε δικαίωμα να εμπλέκεται σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην 
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που περιλαμβάνονται σε αυτή. 
 

2. Περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) για τα δικαιώματα μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

 

 

  

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Παραδείγματα σχεδίων του Ζώου της Δημοκρατίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Παραδείγματα σχεδίων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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Πρότυπο Reach YOUth για Περιγραφή Μεθοδολογίας Βέλτιστων Πρακτικών  

Τίτλος 
παρέμβασης Το Λουλούδι της Ισχύος 

Πλαίσιο 

(προαιρετικό) 

Αναστοχασμός για τις απόψεις μας σε σχέση με διάφορα κοινωνικά 
ζητήματα 

 
- Υποκειμενική εκτίμηση της ύπαρξης ή μη προτερημάτων/ 

προνομίων και «ισχύος» σε ατομικό επίπεδο 

- Αντιμετώπιση ασυμμετριών στην κοινωνική ισχύ διαφορετικών, 

κοινωνικά κατασκευασμένων διαφοροποιητικών κατηγοριών (ή 

λεπτών γραμμών ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές). 

- Ανάπτυξη υπεύθυνης και εποικοδομητικής προσέγγισης 

αναφορικά με τη δική μας ισχύ και τα δικά μας προνόμια.  

 
www.anti-bias-werkstatt.de    

Υπό εξέταση θέμα 
(από τους στόχους 

μας) 
2) 4) 5) 6) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

Στην ολομέλεια: 12 - 20 άτομα 

Μικρές ομάδες: 4 - 6 άτομα 

Χρονοδιάγραμμα 

● Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 

● 1 ώρα 
● 1 ώρα 

Απαιτούμενα 
υλικά 

- Αντίγραφο του φύλλου εργασίας «Το Λουλούδι της Ισχύος» (βλ. 

Παράρτημα και πλαίσιο με ορισμούς) 

- Χρωματιστά μολύβια/ παστέλ 

http://www.anti-bias-werkstatt.de/
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- Πίνακας σεμιναρίων (τύπου Flipchart), φύλλα χαρτιού μεγέθους 

Α2 (+ μαρκαδόροι) με τις ερωτήσεις για την προετοιμασία στην 

ολομέλεια της τάξης. 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Το φύλλο εργασίας «Το Λουλούδι της Ισχύος» δείχνει διαφορετικές 

διαφοροποιητικές κατηγορίες που ισχύουν στην κοινωνία (στον 

εσωτερικό κύκλο). Τα εσωτερικά πέταλα δείχνουν τις ομάδες που 

ανήκουν στις επιμέρους κατηγορίες, οι οποίες είναι δομικά πιο 

προνομιούχες στην Ευρώπη και τα εξωτερικά πέταλα δείχνουν τις 

ομάδες που τείνουν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Οι 

διαφοροποιητικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο Λουλούδι 

της Ισχύος θα πρέπει να θεωρηθούν ως κοινωνικά 

κατασκευασμένες κατηγορίες που, ωστόσο, ισχύουν στην 

πραγματικότητα. 

 

  Ατομική εργασία (5-10 λεπτά): 
1. Διανείμετε από ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας «Το 

Λουλούδι της Ισχύος» σε όλους τους συμμετέχοντες. 

2. Τους αναθέτετε να σημαδεύσουν είτε το εσωτερικό είτε το 

εξωτερικό πέταλο για κάθε κατηγορία, ανάλογα με το πού 

νιώθουν ότι ανήκουν. Εάν δεν μπορούν να συσχετιστούν με 

κανένα από τα δύο πέταλα, επιτρέπεται να προσθέσουν ένα 

τρίτο πέταλο. Βασικά, η απόφαση για το ποιο πέταλο θα 

επιλέξουν επαφίεται στην αυτοαξιολόγηση των ίδιων των 

συμμετεχόντων. 

3. Εξηγήστε ότι το κέντρο του λουλουδιού αφορά σε 

διαφοροποιητικές κατηγορίες που ισχύουν στην ευρωπαϊκή 

κοινωνία. Στα εσωτερικά πέταλα καταγράφονται οι ομάδες 

που είναι δομικά πιο προνομιούχες στην Ευρώπη, ενώ στα 

εξωτερικά πέταλα οι ομάδες που τείνουν να βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση και να περιθωριοποιούνται. 

 

Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμίσετε ότι το συμπληρωμένο 
Λουλούδι της Ισχύος θα παραμείνει στον/στην κάθε 
συμμετέχοντα/-ουσα και δεν θα παρουσιαστεί δημόσια στους 
υπόλοιπους. 
 
Μικρές ομάδες (20 λεπτά): 
 

4. Όταν όλοι οι συμμετέχοντες συμπληρώσουν το φύλλο 
εργασίας τους, χωρίζονται σε μικρές ομάδες (4-6 άτομα) για 
να συζητήσουν το Λουλούδι της Ισχύος. 
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• Οι ακόλουθες ερωτήσεις, καταγραμμένες σε μεγάλο φύλλο 
χαρτιού, που θα αναρτηθεί σε σημείο που όλοι μπορούν να δουν, 
μπορούν να τους κατευθύνουν: 

 
- Ήταν εύκολη ή δύσκολη η άσκηση με τα πέταλα; Γιατί; 
 
- Ποια είναι η αναλογία εσωτερικών (προνομιούχων) και 
εξωτερικών (μη προνομιούχων) πετάλων στο δικό σας Λουλούδι της 
Ισχύος; 
 
- Πώς νιώθετε όταν ανήκετε στην εσωτερική/ εξωτερική ομάδα 

πετάλων; 

 

Αξιολόγηση στην ολομέλεια (30 λεπτά): 

 

 5. Οι συμμετέχοντες τοποθετούν τις καρέκλες τους κυκλικά και η 

αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στην ολομέλεια. 

 

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το σχέδιο με το Λουλούδι της Ισχύος 

αναφέρεται σε κατηγοριοποιήσεις που κατασκευάζονται και ότι, 

ενώ απλοποιούνται, δεν αντιπροσωπεύουν επαρκώς την 

πολυσύνθετη πραγματικότητα – ωστόσο, υπάρχουν στην κοινωνική 

πραγματικότητα ακριβώς με αυτή τη μορφή και συνδέονται στενά 

με την κατανομή των προνομίων και την πρόσβαση σε πόρους. 

Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι να κατανοήσουμε ότι, συχνά, 

αναγκαζόμαστε να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας σε αυτό το 

δυιστικό σύστημα. 

 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι όλα τα άτομα 

τοποθετούνται σε σημεία που τέμνονται διαφορετικές 

διαφοροποιητικές κατηγορίες, άλλοτε πιο κοντά στην προνομιακή 

θέση και άλλοτε πιο κοντά στη μη προνομιακή θέση. 

 

Στη συζήτηση θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σημαντικό να 

αντιλαμβανόμαστε τη δική μας θέση όταν είμαστε αντιμέτωποι με 

δομές καταπίεσης. Η επίγνωση και οι ανταλλαγές αναφορικά με 

διαφορετικές θέσεις μάς δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε 

ενσυναίσθηση για τους άλλους και να ενεργούμε υπεύθυνα. Ο 

σκοπός δεν είναι να προκαλέσετε στους συμμετέχοντες ενοχές 

λόγω «έμφυτων» τους προνομίων, αλλά να τους ενθαρρύνετε, 

πρώτον, να χειρίζονται συνειδητά τις δυνατότητές τους και, 

δεύτερον, να ερμηνεύουν με θετικό τρόπο την ισχύ τους και να την 

αξιοποιούν με δίκαιο τρόπο ή/και για την απονομή δικαιοσύνης. 

Θα πρέπει, λοιπόν, να αναζητηθούν τρόποι για ενεργή 
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αντιμετώπιση των ασυμμετριών ισχύος. 

 

Ερωτήσεις: 

– Πώς τα πήγατε με την άσκηση; 
– Ποια εργασία σας φάνηκε δύσκολη, ποια όχι; Γιατί; 
– Για ποιες κατηγοριοποιήσεις/ πέταλα λουλουδιών δεν 

ήσασταν ιδιαίτερα βέβαιοι; Γιατί; 
– Πώς ήταν οι ανταλλαγές μεταξύ σας στις μικρές ομάδες; 
– Πώς νιώθετε όταν ανήκετε στην εσωτερική/ εξωτερική 

ομάδα πετάλων; 
– Το ένστικτό σας συμφωνεί με τη διαίρεση του Λουλουδιού 

της Ισχύος σε «προνομιούχους» και «μη προνομιούχους»; 
Πιστεύετε ότι οι (μη) προνομιούχοι αισθάνονται ως τέτοιοι, 
όπως απεικονίζεται και στο Λουλούδι της Ισχύος; 
 

Σχετικά με το νόημα των συσχετισμών 

– Υπάρχουν καταστάσεις, συγκείμενα ή ομάδες στις οποίες οι 
σχέσεις μεταβάλλονται, στις οποίες το προνόμιο γίνεται 
λόγος για δυσμενή διάκριση ή το αντίστροφο; 

– Η ίδια κατηγορία έχει νόημα για εσάς σε κάθε συγκείμενο; 
(Συγκειμενοποίηση του ανήκειν.) 

– Έχουν το ίδιο νόημα για εσάς όλοι οι συσχετισμοί, 
αντιλαμβάνεστε πάντα ότι υπάρχουν; (Διαφορές στην 
υποκειμενική σημασία των συσχετισμών) Έχουν όλοι οι 
συσχετισμοί την ίδια βαρύτητα στην κοινωνία; (Διαφορές 
στην κοινωνική σημασία των συσχετισμών.) 

 
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να επισημάνετε ότι το νόημα που 

αποδίδεται σε μια διαφοροποιητική κατηγορία, τόσο υποκειμενικά 

όσο και κοινωνικά, εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο αυτή η 

κατηγορία έχει χαρακτηριστικά που επικρατούν στο κοινωνικό 

σύνολο και συνδέεται με θεσμοθετημένες επιπτώσεις. Ορισμένες 

μορφές διακρίσεων έχουν μακρά, βίαιη ιστορία καταπίεσης, που 

ενισχύει τον αντίκτυπό τους (π.χ. ρατσισμός/αποικιοκρατία: ο 

«κοινωνικός» και ο «πολιτικός»): Ρατσισμός/αποικιοκρατία: Οι 

ιστορικές ρίζες της σημερινής σχέσης Βορρά-Νότου διαφαίνονται 

μέσα από το σύστημα δουλείας και εκμετάλλευσης των πρώτων 

υλών. 

 
Σχετικά με τις ιδιότητες των συσχετισμών 

– Οι συσχετισμοί με τις κατηγορίες στα πέταλα ήταν δική σας 
εκούσια απόφαση ή καθορίστηκε από «έξω»; Ποιες είναι οι 
επιπτώσεις; 
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– Μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί στα πέταλα; 

– Μπορούν οι προνομιακοί/ μη προνομιακοί συσχετισμοί να 
συνεπάγονται άλλους συσχετισμούς; 

 
Σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των σχέσεων ισχύος 

– Πώς και πότε μπορούμε να έχουμε ισχύ ακόμα και όταν 
βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση; 

– Πώς αντιμετωπίζετε την ύπαρξη ή έλλειψη ισχύος σας και τι 
μπορούμε να κάνουμε τώρα με αυτή την ανάλυση; 

– Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ισχύ σας με θετικό 
τρόπο; Πώς μπορείτε να την αξιοποιήσετε για να αλλάξετε 
την ανισορροπία ισχύος; 

– Είναι σημαντικό να επισημάνετε ότι η ισχύς δεν είναι μόνο 
κάτι αρνητικό, «κακό», αλλά και ότι ενέχει δυνατότητες και 
πόρους. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να αναφερθείτε στη 
θετική συνδήλωση του όρου σε άλλες γλώσσες (αγγλικά 
«power», γαλλικά «pouvoir», κλπ.). Η ισχύς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά, για παράδειγμα με τη 
μορφή ενδυνάμωσης και κατανομής της εξουσίας (πβ. 
"Internalisation of power relations (2): Alternatives to 
internalised dominance and internalised oppression" 
[«Εσωτερίκευση των σχέσεων ισχύος (2): Εναλλακτικές για 
την εσωτερικευμένη κυριαρχία και την εσωτερικευμένη 
καταπίεση»]). 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
* προσαρμόστηκε για διαδικτυακό περιβάλλον από: Seher Karatepe 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

Στην ολομέλεια: 12 - 20 άτομα 

Μικρές ομάδες: 4 - 6 άτομα 

Χρονοδιάγραμμα 

● Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 

● 1 ώρα 
● 1 ώρα 
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Απαιτούμενα 
υλικά 

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με λογαριασμό στο Zoom 
(συμμετέχοντες) και χρωματιστά μολύβια/ παστέλ. 

- Ο εκπαιδευτής θα χρειαστεί λογαριασμό στο Zoom με άδεια για 
δωμάτια συζήτησης! 

- Φύλλο εργασίας «Το Λουλούδι της Ισχύος» (τυπωμένο) – βλ. 
Παράρτημα 1. Μπορείτε να στείλτε ένα αντίγραφο μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για να το εκτυπώσουν οι 
συμμετέχοντες ή να το εκτυπώσετε εσείς και να τους το στείλετε 
ταχυδρομικώς. 

- Ετοιμάστε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο, σημείωμα ή παρουσίαση 
με τις ερωτήσεις για την ολομέλεια (προαιρετικό). 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα + 
πρόσβαση σε Zoom ή αντίστοιχο πρόγραμμα (https://zoom.us/). 
 
Το Zoom είναι ένα εργαλείο για τη διεξαγωγή διαδικτυακών 
συναντήσεων, εκπαιδεύσεων και διαδικτυακών σεμιναρίων. Εάν 
χρησιμοποιείτε τον βασικό λογαριασμό του Zoom, θα μπορείτε (από 
τον Νοέμβριο του 2020) να οργανώνετε συσκέψεις μόνο μέχρι 40 
λεπτά, επομένως θα πρέπει να ανανεώνετε την πρόσκληση προς 
τους συμμετέχοντες. Μπορείτε να προγραμματίσετε μια ώρα 
συνάντησης στο Zoom για να πραγματοποιήσετε τη δραστηριότητα 
και να προσκαλέσετε τους συμμετέχοντες σας να συμμετάσχουν. 
Μπορείτε να τους προσκαλέσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
Skype, Messenger ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είστε 
συνδεδεμένοι μαζί τους διαδικτυακά, κοινοποιώντας τον σύνδεσμο 
με την πρόσκληση και τον κωδικό πρόσβασης για είσοδο. Για να 
κάνετε τη δραστηριότητα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα 
«Breakout Rooms» (Δωμάτια Συζήτησης) στις ρυθμίσεις του 
λογαριασμού σας, επειδή θα χρειαστεί να χωρίσετε τους 
συμμετέχοντες για να εργαστούν σε ομάδες. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Zoom 
μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://support.zoom.us/hc/en-
us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350 

 
Το φύλλο εργασίας «Το Λουλούδι της Ισχύος» δείχνει διαφορετικές 
διαφοροποιητικές κατηγορίες που ισχύουν στην κοινωνία (στον 
εσωτερικό κύκλο). Τα εσωτερικά πέταλα δείχνουν τις ομάδες που 
ανήκουν στις επιμέρους κατηγορίες, οι οποίες είναι δομικά πιο 
προνομιούχες στην Ευρώπη και τα εξωτερικά πέταλα δείχνουν τις 

https://zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
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ομάδες που τείνουν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Οι 
διαφοροποιητικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο Λουλούδι 
της Ισχύος θα πρέπει να θεωρηθούν ως κοινωνικά κατασκευασμένες 
κατηγορίες που, ωστόσο, ισχύουν στην πραγματικότητα. 
 

  Ατομική εργασία (5-10 λεπτά) μέσω Zoom: 
 

1. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν το τυπωμένο 
φύλλο εργασίας «Το Λουλούδι της Ισχύος» και ότι έχουν στη 
διάθεσή τους χρωματιστά μολύβια/ παστέλ. 
 

2. Τους αναθέτετε να σημαδεύσουν είτε το εσωτερικό είτε το 
εξωτερικό πέταλο για κάθε κατηγορία, ανάλογα με το πού 
νιώθουν ότι ανήκουν. Εάν δεν μπορούν να συσχετιστούν με 
κανένα από τα δύο πέταλα, επιτρέπεται να προσθέσουν ένα 
τρίτο πέταλο. Βασικά, η απόφαση για το ποιο πέταλο θα 
επιλέξουν επαφίεται στην αυτοαξιολόγηση των ίδιων των 
συμμετεχόντων. 
 

3. Εξηγήστε ότι το κέντρο του λουλουδιού αφορά σε 
διαφοροποιητικές κατηγορίες που ισχύουν στην ευρωπαϊκή 
κοινωνία. Στα εσωτερικά πέταλα καταγράφονται οι ομάδες 
που είναι δομικά πιο προνομιούχες στην Ευρώπη, ενώ στα 
εξωτερικά πέταλα οι ομάδες που τείνουν να βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση/ να περιθωριοποιούνται. 

 

Κατά τη διάρκεια της ατομικής εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες 

μπορούν να θέσουν σε σίγαση (mute) το Zoom για να μην 

ακούγεται φασαρία και να συγκεντρωθούν καλύτερα. 

 

Θα πρέπει να υπογραμμίσετε ότι το συμπληρωμένο Λουλούδι της 
Ισχύος θα παραμείνει στον/στην κάθε συμμετέχοντα/-ουσα και δεν 
θα παρουσιαστεί δημόσια στους υπόλοιπους. 
 
Μικρές ομάδες (20 λεπτά) σε δωμάτια συζήτησης στο Zoom  
(Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε ομάδες τυχαία ή 
επιλέγει ο ίδιος πώς θα κατανεμηθούν): 
 

4. Όταν όλοι οι συμμετέχοντες συμπληρώσουν το φύλλο 
εργασίας τους, χωρίζονται σε μικρές ομάδες (4-6 άτομα) για 
να συζητήσουν το Λουλούδι της Ισχύος. 
 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει είτε να ανεβάσει ένα διαδικτυακό έγγραφο 
με τις ακόλουθες ερωτήσεις στη συνομιλία και να τις στείλει στους 



                          

 
57 

 

 

συμμετέχοντες ή απλώς να αντιγράψει και να επικολλήσει τις 
ερωτήσεις κατ’ ευθείαν στη συνομιλία της ολομέλειας στην κύρια 
αίθουσα ή ξεχωριστά στα δωμάτια συζήτησης των ομάδων. Οι 
ερωτήσεις αυτές μπορούν να κατευθύνουν τους συμμετέχοντες: 
 
- Ήταν εύκολη ή δύσκολη η εργασία με τα πέταλα; Γιατί; 
 
- Ποια είναι η αναλογία εσωτερικών (προνομιούχων) και 
εξωτερικών (μη προνομιούχων) πετάλων στο δικό σας Λουλούδι της 
Ισχύος; 

 

- Πώς νιώθετε όταν ανήκετε στην εσωτερική/ εξωτερική ομάδα 
πετάλων; 
 
Αξιολόγηση στην ολομέλεια (30 λεπτά) μέσω Zoom 

  
5. Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στην κύρια αίθουσα του Zoom. 

 
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει είτε αυτόματα να ρυθμίσει την ώρα 
διακοπής της ομαδικής εργασίας στα δωμάτια συζήτησης (εκ των 
προτέρων) είτε να διακόψει ο ίδιος όποτε θέλει τη συζήτηση των 
ομάδων στα δωμάτια εργασίας, ώστε όλοι να επιστρέψουν στην 
κύρια αίθουσα. Ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει κοινή χρήση της 
οθόνης του για να φαίνονται οι παρακάτω ερωτήσεις σε όλους τους 
συμμετέχοντες, π.χ. εάν είναι διαθέσιμες ως παρουσίαση, για να 
διευκολύνει την επικοινωνία. 

 
Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το σχέδιο με το Λουλούδι της Ισχύος 
αναφέρεται σε κατηγοριοποιήσεις που κατασκευάζονται και ότι, ενώ 
απλοποιούνται, δεν αντιπροσωπεύουν επαρκώς την πολυσύνθετη 
πραγματικότητα – ωστόσο, υπάρχουν στην κοινωνική 
πραγματικότητα ακριβώς με αυτή τη μορφή και συνδέονται στενά με 
την κατανομή των προνομίων και την πρόσβαση σε πόρους. Αυτό 
που είναι σημαντικό εδώ είναι να κατανοήσουμε ότι, συχνά, 
αναγκαζόμαστε να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας σε αυτό το 
δυιστικό σύστημα. 

 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι όλα τα άτομα 
τοποθετούνται στο σημείο που τέμνονται διαφορετικές 
διαφοροποιητικές κατηγορίες, άλλοτε πιο κοντά στην προνομιακή 
θέση και άλλοτε πιο κοντά στη μη προνομιακή θέση. 

 

Στη συζήτηση θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σημαντικό να 
αντιλαμβανόμαστε τη δική μας θέση όταν είμαστε αντιμέτωποι με 
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δομές καταπίεσης. Η επίγνωση και οι ανταλλαγές αναφορικά με 
διαφορετικές θέσεις μάς δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε 
ενσυναίσθηση για τους άλλους και να ενεργούμε υπεύθυνα. Ο 
σκοπός δεν είναι να προκαλέσετε στους συμμετέχοντες ενοχές λόγω 
«έμφυτων» τους προνομίων, αλλά να τους ενθαρρύνετε, πρώτον, να 
χειρίζονται συνειδητά τις δυνατότητές τους και, δεύτερον, να 
ερμηνεύουν με θετικό τρόπο την ισχύ τους και να την αξιοποιούν με 
δίκαιο τρόπο ή/και για την απονομή δικαιοσύνης. Θα πρέπει, λοιπόν, 
να αναζητηθούν τρόποι για ενεργή αντιμετώπιση των ασυμμετριών 
ισχύος. 
 
Ερωτήσεις: 

• Πώς τα πήγατε με την άσκηση; 
• Ποια εργασία σας φάνηκε δύσκολη, ποια όχι; Γιατί; 
• Για ποιες κατηγοριοποιήσεις/πέταλα λουλουδιών δεν 

ήσασταν ιδιαίτερα βέβαιοι; Γιατί; 
• Πώς ήταν οι ανταλλαγές μεταξύ σας στις μικρές ομάδες; 
• Πώς νιώθετε όταν ανήκετε στην εσωτερική/εξωτερική 

ομάδα πετάλων; 
• Το ένστικτό σας συμφωνεί με τη διαίρεση του Λουλουδιού 

της Ισχύος σε «προνομιούχους» και «μη προνομιούχους»; 
Πιστεύετε ότι οι (μη) προνομιούχοι αισθάνονται ως 
τέτοιοι, όπως απεικονίζεται και στο Λουλούδι της Ισχύος; 

 

Σχετικά με το νόημα των συσχετισμών 

• Υπάρχουν καταστάσεις, συγκείμενα ή ομάδες στις οποίες 
οι σχέσεις μεταβάλλονται, στις οποίες το προνόμιο γίνεται 
λόγος για δυσμενή διάκριση ή το αντίστροφο; 

• Η ίδια κατηγορία έχει νόημα για εσάς σε κάθε συγκείμενο; 
(Συγκειμενοποίηση του ανήκειν.) 

• Έχουν το ίδιο νόημα για εσάς όλοι οι συσχετισμοί, 
αντιλαμβάνεστε πάντα ότι υπάρχουν; (Διαφορές στην 
υποκειμενική σημασία των συσχετισμών) Έχουν όλοι οι 
συσχετισμοί την ίδια βαρύτητα στην κοινωνία; (Διαφορές 
στην κοινωνική σημασία των συσχετισμών.) 

 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να επισημάνετε ότι το νόημα που 
αποδίδεται σε μια διαφοροποιητική κατηγορία, τόσο υποκειμενικά 
όσο και κοινωνικά, εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο αυτή η 
κατηγορία έχει χαρακτηριστικά που επικρατούν στο κοινωνικό 
σύνολο και συνδέεται με θεσμοθετημένες επιπτώσεις. Ορισμένες 
μορφές διακρίσεων έχουν μακρά, βίαιη ιστορία καταπίεσης, που 
ενισχύει τον αντίκτυπό τους (π.χ. ρατσισμός/αποικιοκρατία: ο 
«κοινωνικός» και ο «πολιτικός»): Ρατσισμός/αποικιοκρατία: Οι 
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ιστορικές ρίζες της σημερινής σχέσης Βορρά-Νότου διαφαίνονται 
μέσα από το σύστημα δουλείας και εκμετάλλευσης των πρώτων 
υλών. 

 

Σχετικά με τις ιδιότητες των συσχετισμών 

• Οι συσχετισμοί με τις κατηγορίες στα πέταλα ήταν δική 
σας εκούσια απόφαση ή καθορίστηκε από «έξω»; Ποιες 
είναι οι επιπτώσεις; 

• Μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί στα 
πέταλα; 

• Μπορούν οι προνομιακοί/ μη προνομιακοί συσχετισμοί να 
συνεπάγονται άλλους συσχετισμούς; 

 

Σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των σχέσεων ισχύος 

• Πώς και πότε μπορούμε να έχουμε ισχύ ακόμα και όταν 
βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση; 

• Πώς αντιμετωπίζετε την ύπαρξη ή έλλειψη ισχύος σας  και 
τι μπορούμε να κάνουμε τώρα με αυτή την ανάλυση; 

• Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ισχύ σας με θετικό 
τρόπο; Πώς μπορείτε να την αξιοποιήσετε για να αλλάξετε 
την ανισορροπία ισχύος; 

 

Είναι σημαντικό να επισημάνετε ότι η ισχύς δεν είναι μόνο κάτι 
αρνητικό, «κακό», αλλά και ότι ενέχει δυνατότητες και πόρους. Στο 
σημείο αυτό, μπορείτε να αναφερθείτε στη θετική συνδήλωση του 
όρου σε άλλες γλώσσες (αγγλικά «power», γαλλικά «pouvoir», 
κλπ.). Η ισχύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά, για 
παράδειγμα με τη μορφή ενδυνάμωσης και κατανομής της εξουσίας 
(πβ. "Internalisation of power relations (2): Alternatives to 
internalised dominance and internalised oppression" 
[«Εσωτερίκευση των σχέσεων ισχύος (2): Εναλλακτικές για την 
εσωτερικευμένη κυριαρχία και την εσωτερικευμένη καταπίεση»]). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σημειώσεις: 

• Συνήθως, οι συμμετέχοντες αρχικά προβάλλουν αντίσταση σε ένα τόσο 

άκαμπτο, δυιστικό σύστημα και στον αντίστοιχο διαχωρισμό σε προνομιούχες 

και μη προνομιούχες ομάδες. Είναι αποδεδειγμένα χρήσιμο να αφήνετε 

περιθώρια για τέτοια πιθανή αντίσταση στην αξιολόγηση, επειδή οι κριτικές 

ανταλλαγές για το Λουλούδι της ισχύος μπορούν να αξιοποιηθούν 

εποικοδομητικά προς όφελος ολόκληρης της ομάδας. 
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• Για τον διαχωρισμό των ανθρώπων κατά διαφοροποιητικές κατηγορίες σε 

προνομιούχους (χωρίς να υφίστανται διακρίσεις) και μη προνομιούχους (που 

υπόκεινται σε διακρίσεις), πβ. και την άσκηση «Σχέσεις ισχύος στην κοινωνία». 

 

Πιθανές παραλλαγές: 

Τρεις παραλλαγές για το φύλλο εργασίας «Το Λουλούδι της Ισχύος» 

1. Ανάλογα με την ομάδα-στόχος, μπορεί να είναι σημαντικές περισσότερες 

διαφοροποιητικές κατηγορίες. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να αντικαταστήσετε όσες ήδη 

καταγράφονται στο φύλλο εργασίας με κατηγορίες της επιλογής σας. Πιθανές 

κατηγορίες είναι: 

– Εμφάνιση: σύμφωνα με τη νόρμα/ τα πρότυπα ομορφιάς – αντίθετα με τη 
νόρμα/ τα πρότυπα ομορφιάς 

– Κατάσταση απασχόλησης: εργαζόμενοι – άνεργοι 

– Στεγαστικές συνθήκες: επαρκής χώρος διαβίωσης – περιορισμένος χώρος 
διαβίωσης, «καλή περιοχή» – «υποβαθμισμένη περιοχή» 

– Εκπαίδευση: ολοκλήρωση εκπαίδευσης – μη ολοκλήρωση εκπαίδευσης, κλπ. 
 

2. Μία ή περισσότερες κατηγορίες μπορούν να μείνουν κενές, έτσι ώστε να δοθεί η 

ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εισαγάγουν άλλες σημαντικές για τους ίδιους 

διαφοροποιητικές κατηγορίες και, επίσης, να σκεφτούν ποιοι είναι προνομιούχοι και 

ποιοι περιθωριοποιημένοι στην κατηγορία αυτή. 

 

3. Δίνονται μόνο οι διαφοροποιητικές κατηγορίες (στον εσωτερικό κύκλο) και όλα τα 

πέταλα μένουν κενά. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφτούν 

από μόνοι τους ποιες ομάδες της κοινωνίας είναι προνομιούχες και ποιες μη 

προνομιούχες. 

 
Παραλλαγή με θέσεις, χωρίς μικρές ομάδες 

 

4. Αντί για εργασία σε μικρές ομάδες, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν τη θέση 

τους βάσει συγκεκριμένων δηλώσεων ή ερωτήσεων. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να 

τοποθετήσετε ένα φύλλο χαρτιού με τη λέξη «Ναι» στη μια άκρη της αίθουσας και 

ένα άλλο φύλλο χαρτιού με τη λέξη «Όχι» στην άλλη άκρη. Οι συμμετέχοντες 

συγκεντρώνονται στη μέση της αίθουσας. Ο εκπαιδευτής διαβάζει τις δηλώσεις/ 

ερωτήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες πρέπει να τοποθετηθούν και επιλέγουν τη 

θέση τους σε μια φανταστική γραμμή μεταξύ των δύο φύλλων χαρτιού. 

 

5. Τοποθέτηση «Ναι» και «Όχι». Όταν επιλέγετε δηλώσεις, μπορείτε να ακολουθήσετε 
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τις ερωτήσεις αξιολόγησης για τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά των συσχετισμών. 

Βεβαιωθείτε ότι θα επιλέξετε ερωτήσεις ή δηλώσεις στις οποίες είναι δυνατή η 

τοποθέτηση με ένα «ναι» ή ένα «όχι». Μετά από κάθε ερώτηση/ δήλωση, ζητήστε 

από τους συμμετέχοντες να κοιτάξουν γύρω τους και να παρατηρήσουν πού 

βρίσκονται οι ίδιοι και πού οι υπόλοιποι. Ρωτήστε τους γιατί επέλεξαν να 

τοποθετηθούν στη συγκεκριμένη θέση. 

 

Πιθανές δηλώσεις είναι: 
 
6. Αυτό που φανερώνει το συμπληρωμένο Λουλούδι της Ισχύος μου για την προνομιακή 

ή μη προνομιακή θέση στην κοινωνία  συνάδει με το πώς νιώθω για τη θέση μου στην 

κοινωνία. (Αισθάνομαι τόσο προνομιούχος ή περιθωριοποιημένος όσο απεικονίζει το 

συμπληρωμένο Λουλούδι της Ισχύος μου). 

– Μπορώ να επηρεάσω τις κατηγορίες μου. 

– Νιώθω άνετα με τη θέση μου (ισχύος ή αδυναμίας). 

 
7. Στη συνέχεια, η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στην ολομέλεια, όπως περιγράφεται 

παραπάνω. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στον κοινωνικό διάλογο, αυτές οι κατηγορίες συχνά γίνονται αντιληπτές μόνο στις δύο 

δυιστικά αντίθετες μορφές τους, αγνοώντας το γεγονός ότι είναι δυνατό να υπάρχει 

πληθώρα διαβαθμίσεων στο συνεχές αυτό. Το Λουλούδι της Ισχύος σκόπιμα απεικονίζει 

τις διαφοροποιητικές κατηγορίες με αυτόν τον δυιστικό τρόπο, για να δείξει στους 

συμμετέχοντες, αφενός, ότι αυτή η δυιστική σκέψη δεν είναι κατάλληλη για την 

ποικιλόμορφη πραγματικότητα (καθώς όταν καλούνται να κατηγοριοποιήσουν τον εαυτό 

τους, συχνά παρατηρούν ότι δεν ταιριάζουν σε αυτό το δυιστικό σχήμα). Αφετέρου, πρέπει 

να ευαισθητοποιηθούν και να αντιληφθούν ότι η διανομή της ισχύος και των προνομίων 

προσανατολίζεται, ωστόσο, ακριβώς σε αυτούς τους δυαδικούς δυισμούς, αφού κάποια 

νοήματα αποδίδονται στις (πραγματικές ή κατασκευασμένες) διαφοροποιήσεις και το 

προνόμιο μιας ομάδας έχει ως αποτέλεσμα την στέρηση προνομίων από μια άλλη. 
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Το Λουλούδι της Ισχύος 
Anti-Bias-Werkstatt 2007 
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Ορισμοί 

Κοινωνική προέλευση: «Η κοινωνική προέλευση είναι η κοινωνικο-πολιτιστική κληρονομιά, 
ειδικά ορισμένων πόρων και συστημάτων αξιών. Καθορίζεται από το στρώμα ή την τάξη στην 
οποία γεννήθηκε το κάθε άτομο. 

Σύμφωνα με τον Pierre Bourdieu, η κοινωνική προέλευση στην παιδική ηλικία καθορίζει την 
εσωτερίκευση των δυνατοτήτων και των περιορισμών, των ιδιόμορφων στο περιβάλλον 
πραγμάτων που μας αρέσουν και δεν μας αρέσουν – αποκαλεί  αυτό το αποτύπωμα habitus. 
(...) Η πιο κοινή διάκριση ανάλογα με την κοινωνική προέλευση είναι η δυαδική, στη μια 
πλευρά της οποίας βρίσκονται τα παιδιά της εργατικής τάξης (σε παλαιότερα κείμενα και τα 
παιδιά του προλεταριάτου) και στην άλλη οι αστοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι ακαδημαϊκοί. 
Ακόμη και σήμερα, αυτές οι συγκρίσεις εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε μελέτες 
(ιδιαίτερα στην ποιοτική κοινωνική έρευνα). Κυρίως, η διαφοροποίηση αναφέρεται σε 
διαφορές στην τάξη κοινωνικής ασφάλισης των γονέων ή στο μορφωτικό τους επίπεδο». 

 

Ιθαγένεια: «Η ιθαγένεια βασίζεται στην εθνικότητα και χαρακτηρίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις ενός φυσικού προσώπου στο κράτος στο οποίο ανήκει. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, στο ζήτημα της εθνικότητας δίνεται απάντηση με την ιθαγένεια, την εκ 
του νόμου προβλεπόμενη συνεισφορά της κοινότητας (νόμιμης κοινότητας) των πολιτών 
ενός κράτους, των πολιτών. Η εθνικότητά τους δεν σχετίζεται απαραίτητα άμεσα με ένα 
κράτος, καθώς το τελευταίο, ως εθνικο-κοινωνικός όρος, περιγράφει την προέλευση και την 
καταγωγή, αλλά από την άλλη μπορεί να αναφέρεται μόνο σε ιθαγένεια. Έτσι, η κοινότητα 
των πολιτών ενός κράτους μπορεί να αποτελείται από πολλές διαφορετικές εθνικότητες με 
εθνικές πλειοψηφίες και μειονότητες». 

 

Γεωγραφική θέση/τοποθεσία: «Η τοποθεσία με τη γεωγραφική έννοια είναι η θέση ενός 
ατόμου στην επιφάνεια της γης ή σε ένα κατάλληλο γεωμετρικό σύστημα αναφοράς. 
Σημασιολογικά συνώνυμοι είναι, επίσης, όροι στα αγγλικά, όπως standpoint (σημείο) ή 
topocentre («τοπόκεντρο»), οι οποίοι συνδυάζονται με άλλους όρους από διάφορους 
επιστημονικούς κλάδους. Ο προσδιορισμός της τοποθεσίας αναφέρεται συχνά ως 
προσδιορισμός θέσης ή τοποθεσίας. Ως μέρος των δεδομένων για την τοποθεσία, μπορεί να 
λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος, η ταχύτητα και, ιδιαίτερα, η κατεύθυνση». 

 

Καταγωγή:  
● Απόγονος από προγόνους, πατρίδα, τόπος από τον οποίο προέρχεται ένα ζωντανό όν. 

● Πατρίδα (Fatherland), η χώρα καταγωγής από την οποία κατάγεται ένα άτομο ή οι 
πρόγονοί του. 

● Πατρίδα (Motherland), σε κάποιους πολιτισμούς χρησιμοποιείται με την έννοια του 
γερμανικού «Vaterland». 
 

Πηγή: www.wikipedia.de 
 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziokulturell
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertesystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://de.wikipedia.org/wiki/Habitus_(Soziologie)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Binarit%C3%A4t&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiterkinder
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgertum
https://de.wikipedia.org/wiki/Beamtentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Qualitative_Sozialforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgertum
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethnie
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Herkunft
https://de.wikipedia.org/wiki/Abstammung
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationale_Minderheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Geografische_Lage
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Topozentrum
https://de.wikipedia.org/wiki/Ortung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ortsbestimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Abstammung
https://de.wikipedia.org/wiki/Abstammung
https://de.wikipedia.org/wiki/Vaterland
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutterland
http://www.wikipedia.de/
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Το Λουλούδι της Ισχύος 
Anti-Bias-Werkstatt 2007 

 
Παράδειγμα λύσης 
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Το Λουλούδι της Ισχύος 
(Λουλούδι με κενό εσωτερικό κύκλο και πέταλα για ελεύθερη διατύπωση θεμάτων και σχεδιασμό) 
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Πρότυπο Reach YOUth για Περιγραφή Μεθοδολογίας Βέλτιστων Πρακτικών  

Τίτλος 
παρέμβασης 

Διαδικασία Διαρθρωμένου Δημοκρατικού Διαλόγου 
(ΔΔΔΔ) 

Πλαίσιο 

(προαιρετικό) 

Η Διαδικασία Διαρθρωμένου Δημοκρατικού Διαλόγου (ΔΔΔΔ) είναι 
μια επιστημονική μεθοδολογία για μεγάλης κλίμακας συνεργατικό 
σχεδιασμό. 

Υπό εξέταση θέμα 
(από τους στόχους 

μας) 

1. Ισότιμη Συμμετοχή 
2. Ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων 
3. Διευκόλυνση της αμοιβαίας κατανόησης 
4. Επίλυση συγκρούσεων 
5. Ανάπτυξη του στρατηγικού χαρακτήρα του διαλόγου 
6. Δικτύωση 
7. Ανάπτυξη ικανοτήτων 
8. Νομιμοποίηση των κύριων παραγόντων και του έργου τους 
9. Ανάπτυξη του αισθήματος της συλλογικής ιδιοκτησίας 
10. Σεβασμός στην αυτονομία όλων των συμμετεχόντων 
11. Οικοδόμηση και επιδίωξη συναίνεσης 

- 2), 3), 4), 7) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

Μεγάλες ομάδες των 15-20 συμμετεχόντων 

Χρονοδιάγραμμα 

● Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 
 

● Διήμερη εκπαίδευση (12-16 ωρών συνολικά) για 
εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας 

 
● Διήμερη εκπαίδευση (12-16 ωρών συνολικά) για εφαρμογή 

με νέους 

Απαιτούμενα 
υλικά 

Φορητοί υπολογιστές, προβολέας, ειδικό λογισμικό που 
περιλαμβάνει τον μαθηματικό αλγόριθμο γνωστό ως «Ερμηνευτική 
Δομική Μοντελοποίηση» (Interpretive Structural Modeling), πίνακας 
σεμιναρίων (τύπου flip chart), φύλλα χαρτιού μεγέθους Α4, στιλό, 
μαρκαδόροι 
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Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

1η ημέρα 
Για αυτή τη μεθοδολογία, μια βασική ομάδα, η «Ομάδα Διαχείρισης 
Γνώσης» (ΟΔΓ), αποτελείται από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη και 
τους εμπειρογνώμονες στην ΔΔΔΔ και συντονίζει τη διαδικασία. Η 
ΟΔΓ διατυπώνει ένα ερώτημα που προκαλεί και κινεί το ενδιαφέρον 
και, έπειτα, καλεί τους συμμετέχοντες να το απαντήσουν σε μια 
συνεδρία στρογγυλής τραπέζης. 
 
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων πρέπει να κατηγοριοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» 
(bottom-up) και να καταγραφούν χρησιμοποιώντας το ειδικό 
λογισμικό. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις εκτυπώνονται και 
αναρτώνται/προβάλλονται στον τοίχο. Οι συμμετέχοντες ψηφίζουν 
τις πέντε πιο σημαντικές για αυτούς ιδέες. Οι ιδέες με τις 
περισσότερες ψήφους προχωρούν στην επόμενη φάση της 
διαδικασίας. 
 
2η ημέρα 
Επόμενο βήμα είναι η καταγραφή στο ειδικό λογισμικό των 
επιρροών μιας ιδέας σε μια άλλη και, τέλος, η δημιουργία του 
«δέντρου επιρροών» που τίθεται προς συζήτηση στους 
συμμετέχοντες. 
  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

Μικρές δυναμικές ομάδες των 6-10 ατόμων 

Χρονοδιάγραμμα 

● Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 
 

 

● Συνεδρία διάρκειας 1 ½ - 2 ωρών (Εκπαίδευση εκπαιδευτών) 

 
● Συνεδρία διάρκειας 1 ½ - 2 ωρών (Εφαρμογή με νέους) 

Απαιτούμενα 
υλικά 

Παρουσίαση του ερωτήματος που προκαλεί και κινεί το ενδιαφέρον, 
ειδικό λογισμικό που περιλαμβάνει τον μαθηματικό αλγόριθμο 
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γνωστό ως «Ερμηνευτική Δομική Μοντελοποίηση» (Interpretive 
Structural Modeling) ή κάθε άλλου είδους λογισμικό (π.χ. excel). 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Συνεδρία για την εκπαίδευση εκπαιδευτών:  
- Για αυτή τη μεθοδολογία, μια βασική ομάδα, η «Ομάδα 

Διαχείρισης Γνώσης» (ΟΔΓ), αποτελείται από τα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπειρογνώμονες στην ΔΔΔΔ και 
συντονίζει τη διαδικασία. Η ΟΔΓ διατυπώνει ένα ερώτημα που 
προκαλεί και κινεί το ενδιαφέρον και, έπειτα, καλεί τους 
συμμετέχοντες να το απαντήσουν σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων 
(σε δωμάτια συζήτησης). Θα χρησιμοποιήσουν το 
conceptboard.com  για να καταγράψουν τις απαντήσεις και τις 
ιδέες τους σχετικά με το ερώτημα προς συζήτηση. Κάθε ομάδα θα 
έχει 15-20 λεπτά στη διάθεσή της για να συζητήσει και, στη 
συνέχεια, θα ακολουθήσει συζήτηση των ιδεών της κάθε ομάδας 
σε μια συνεδρία στρογγυλής τραπέζης με όλους τους 
συμμετέχοντες μαζί. 

- Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων θα κατηγοριοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» 
(bottom-up) και θα καταγραφούν χρησιμοποιώντας το ειδικό ή 
άλλου είδους λογισμικό. Στη συνέχεια, θα ζητήσετε από τους 
συμμετέχοντες να ψηφίσουν τις πέντε πιο σημαντικές ιδέες. Οι 
ιδέες με τις περισσότερες ψήφους προχωρούν στην επόμενη φάση 
της διαδικασίας. 

- Το επόμενο βήμα είναι η χρήση του ειδικού λογισμικού για την 
καταγραφή των επιρροών μιας ιδέας σε μια άλλη (π.χ. Η «ιδέα 1» 
επηρεάζει την «ιδέα 2», κλπ.). Εάν μια ιδέα επηρεάζει μια άλλη, 
τότε αυτές οι ιδέες συνδέονται με μια γραμμή και ούτω καθεξής. 
Στο τέλος, αναπτύσσεται το «δέντρο επιρροών» και τίθεται προς 
συζήτηση στους συμμετέχοντες. 

 
Εφαρμογή με νέους: 

- Για αυτή τη μεθοδολογία, ο εκπαιδευτής θα αποτελεί την «Ομάδα 
Διαχείρισης Γνώσης» (ΟΔΓ), που αποτελείται από τα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπειρογνώμονες στην ΔΔΔΔ, και θα 
συντονίζει τη διαδικασία. Η ΟΔΓ διατυπώνει ένα ερώτημα που 
προκαλεί και κινεί το ενδιαφέρον και, έπειτα, καλεί τους 
συμμετέχοντες να το απαντήσουν σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων 
(σε δωμάτια συζήτησης). Θα χρησιμοποιήσουν το 
conceptboard.com  για να καταγράψουν τις απαντήσεις και τις 
ιδέες τους σχετικά με το ερώτημα προς συζήτηση. Κάθε ομάδα θα 
έχει 15-20 λεπτά στη διάθεσή της για να συζητήσει και, στη 
συνέχεια, θα ακολουθήσει συζήτηση των ιδεών της κάθε ομάδας 
σε μια συνεδρία στρογγυλής τραπέζης με όλους τους 
συμμετέχοντες μαζί. 

- Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων θα κατηγοριοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» 
(bottom-up) και θα καταγραφούν χρησιμοποιώντας το ειδικό ή 

https://conceptboard.com/
https://conceptboard.com/
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άλλου είδους λογισμικό. Στη συνέχεια, θα ζητήσετε από τους 
συμμετέχοντες να ψηφίσουν τις πέντε πιο σημαντικές ιδέες. Οι 
ιδέες με τις περισσότερες ψήφους προχωρούν στην επόμενη φάση 
της διαδικασίας. 

- Το επόμενο βήμα είναι η χρήση του ειδικού λογισμικού για την 
καταγραφή των επιρροών μιας ιδέας σε μια άλλη (π.χ. Η «ιδέα 1» 
επηρεάζει την «ιδέα 2»; κλπ.). Εάν μια ιδέα επηρεάζει μια άλλη, 
τότε αυτές οι ιδέες συνδέονται με μια γραμμή και ούτω καθεξής. 
Στο τέλος, αναπτύσσεται το «δέντρο επιρροών» και τίθεται προς 
συζήτηση στους συμμετέχοντες. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

● Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί εύκολο και κατανοητό λεξιλόγιο και να 
προσπαθεί να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες εξηγήσεις για όρους που 
μπορεί να είναι περίπλοκοι για τους συμμετέχοντες. 

● Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διασφαλίσει τη διάθεση επαρκούς χρόνου στους 
συμμετέχοντες για αναστοχασμό και συζήτηση μεταξύ τους. 

● Εάν η ομάδα αποτελείται από νέους, ο εκπαιδευτής μπορεί να τους βοηθήσει 
προετοιμάζοντας ένα σενάριο για να στηρίξει το ερώτημα που προκαλεί και κινεί 
το ενδιαφέρον, ούτως ώστε να τους δώσει μερικές ιδέες σχετικά με αυτό. 

● Όταν οι συμμετέχοντες εργάζονται στις ομάδες τους ετοιμάζοντας τις ιδέες τους για 
τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, συνιστάται ο εκπαιδευτής να παρεμβαίνει και 
να υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις για να βεβαιώνεται ότι έχουν όλοι μια 
σαφή εικόνα για το τι κάνουν. 

● Ο εκπαιδευτής μπορεί να ετοιμάσει μια λίστα με ερωτήσεις για να κρατήσει τη 
συζήτηση ζωντανή κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και να διασφαλίσει ότι 
αυτή πραγματοποιείται σε ένα ειρηνικό κλίμα με σεβασμό. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Θα έχουμε επιτύχει τον στόχο μας εάν καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες 

να καταλάβουν ότι, κατά τη συζήτηση ενός θέματος με άλλους, η γνώμη μας δεν έχει 

μεγαλύτερη σημασία από τη δική τους. Η ιδέα πίσω από τη συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης είναι ότι η γνώμη όλων έχει την ίδια σημασία, πρέπει να ακούμε όλες τις 

διαφορετικές απόψεις με προσοχή και να επιδεικνύουμε τον απαραίτητο σεβασμό. Αν 

όλοι μάθουμε να είμαστε ενεργοί ακροατές και να σεβόμαστε ο ένας τις ιδέες και τις 

απόψεις του άλλου, τότε θα έχουμε λιγότερες συγκρούσεις γενικά! Η εκπαίδευση και η 

ανάπτυξη των ικανοτήτων κριτικής σκέψης των ανθρώπων είναι το πιο ισχυρό όπλο για 

την πρόληψη του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού. 
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Πρότυπο Reach YOUth για Περιγραφή Μεθοδολογίας Βέλτιστων Πρακτικών 

Τίτλος παρέμβασης Προσομοίωση κρυψώνας 

Υπό εξέταση θέμα 
(από τους στόχους 

μας) 

• Κατανόηση του πώς οι αξίες και οι προκαταλήψεις μας 
καθορίζουν τις αποφάσεις, τις ενέργειες και τις στάσεις μας. 

• Διαφοροποίηση από αξίες/θέσεις που δεν συμμεριζόμαστε 
και κατανόηση του πώς η έλλειψη ανεκτικότητας προς άλλες 
πληθυσμιακές ομάδες μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις 
και καταστάσεις αδιεξόδου που δεν είναι εύκολο να 
επιλυθούν. 

4) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

12-24 

Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα της 
νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 

 

• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας – 60  
λεπτά 

● Εφαρμογή με νέους – 90-120 λεπτά, ανάλογα με την 
παραλλαγή του παιχνιδιού και το μέγεθος της ομάδας. 

Απαιτούμενα υλικά Φύλλο εργασίας (1 σελίδα) 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

1. Εισαγωγή από τον εκπαιδευτή: 
 
«Φανταστείτε ότι υπάρχει ένα νησί όπου έπεσε μια πυρηνική 
βόμβα. Μόνο 10 άνθρωποι έμειναν ζωντανοί στο νησί, η γη είναι 
τόσο μολυσμένη που οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν για έξι μήνες 
σε μια κρυψώνα, για να μείνουν υγιείς και να επιβιώσουν. Μετά 
από αυτή την περίοδο, μπορούν να βγουν από την κρυψώνα και 
θα χρειαστεί να ξαναφτιάξουν την κοινωνία και τη ζωή, αφού 
κανένας άλλος λαός δεν θα επισκεφτεί το νησί για τουλάχιστον 
100 χρόνια. Η κρυψώνα δυστυχώς μπορεί να υποστηρίξει μόνο 
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εφτά άτομα. Η ομάδα πρέπει να αποφασίσει ποια τρία άτομα θα 
μείνουν έξω. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί δημοκρατικά από 
όλους τους συμμετέχοντες (θα μπορούσε να είναι με 51%, 70% ή 
100% - θα καθοριστεί εκ των προτέρων). Ο καθένας από εσάς θα 
πάρει μια λίστα με την περιγραφή των επιζώντων στο νησί 
(Παράρτημα)». 
 

2. Ο εκπαιδευτής δίνει χρόνο (περίπου 10 λεπτά) σε κάθε 
συμμετέχοντα να πάρει την απόφασή του σχετικά με το 
ποιος πρέπει να μείνει έξω. 

 
3. Προαιρετικά: οι συμμετέχοντες διαπραγματεύονται σε 

μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων για το ποιος πρέπει να 
μείνει. Αυτό μπορεί να γίνει εάν η ομάδα είναι 
μεγαλύτερη από 12 άτομα· τότε κάθε μικρή ομάδα πρέπει 
να εκλέξει έναν εκπρόσωπο για την τελική συζήτηση όπου 
θα παρουσιάσει την απόφασή της (15 λεπτά). 

 
4. Οι ομάδες διαπραγματεύονται όλες μαζί την τελική 

απόφαση και ψηφίζουν (η συζήτηση δεν πρέπει να 
διαρκέσει περισσότερα από 30 λεπτά – το  
χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να οριστεί εκ των προτέρων). 
Εάν η ομάδα έχει θέσει ως στόχο τη λήψη απόφασης 
ομόφωνα ή με πλειοψηφία 70% και δεν μπορεί να 
καταλήξει σε απόφαση, επιτρέπεται επιπλέον χρόνος 
διαπραγμάτευσης (15 λεπτά). 

 
5. Αναστοχασμός: 

• Κάθε συμμετέχων αναστοχάζεται μόνος του τις 
επιλογές του. Προσπαθεί να ανακαλύψει ποιες 
αξίες/προκαταλήψεις έχουν καθορίσει αρχικά την 
επιλογή του/της. Γιατί έχει κάνει/δεν έχει κάνει 
ορισμένες παραχωρήσεις στη διαπραγμάτευση. 

Ο εκπαιδευτής συντονίζει μια συζήτηση για τις αξίες. Πώς 
αντιδρούμε όταν επηρεάζονται ορισμένες από τις βασικές αξίες 
και τις αντιλήψεις μας; Τονίζει ότι πρέπει να μπορούμε να 
κατανοήσουμε τα κίνητρα των υπόλοιπων ατόμων στην ομάδα, 
αλλά και να είμαστε αποφασιστικοί και να δείχνουμε σεβασμό 
όταν επικοινωνούμε. Μπορεί επίσης να γίνει συζήτηση για τη 
διαδικασία λήψης δημοκρατικών αποφάσεων. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

8-20 

Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα της 
νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 
 

• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας – 60 
λεπτά 

• Εφαρμογή με νέους – 90-20 λεπτά, ανάλογα με την 
παραλλαγή του παιχνιδιού και το μέγεθος της ομάδας. 

Απαιτούμενα υλικά 

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα 
+ πρόσβαση σε Zoom ή αντίστοιχο (https://zoom.us/) και 
Conceptboard ή αντίστοιχο (https://conceptboard.com/). 

Το Zoom είναι ένα εργαλείο για τη διεξαγωγή διαδικτυακών 
συναντήσεων, εκπαιδεύσεων και διαδικτυακών σεμιναρίων. Εάν 
χρησιμοποιείτε τον βασικό λογαριασμό του Zoom, θα μπορείτε 
(από τον Νοέμβριο του 2020) να οργανώνετε συσκέψεις μόνο 
μέχρι 40 λεπτά, επομένως θα πρέπει να ανανεώνετε την 
πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες. Μπορείτε να 
προγραμματίσετε μια ώρα συνάντησης στο Zoom για να 
πραγματοποιήσετε τη δραστηριότητα και να προσκαλέσετε τους 
συμμετέχοντες. Μπορείτε να τους προσκαλέσετε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Skype, Messenger ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο είστε συνδεδεμένοι μαζί τους 
διαδικτυακά, κοινοποιώντας τον σύνδεσμο με την πρόσκληση 
και τον κωδικό πρόσβασης για είσοδο. Για να κάνετε τη 
δραστηριότητα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα «Breakout 
Rooms» (Δωμάτια Συζήτησης) στις ρυθμίσεις του λογαριασμού 
σας, επειδή θα χρειαστεί να χωρίσετε τους συμμετέχοντες για να 
εργαστούν σε ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο χρήσης του Zoom μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://support.zoom.us/hc/en-
us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350 
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Επιπλέον, διανέμεται ένα φύλλο εργασίας μέσω Zoom ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βλ. Παράρτημα (1 σελίδα) 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

1. Ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί τη συνεδρία διαδικτυακά 
μέσω του ZOOM και διαβάζει την ακόλουθη εισαγωγή: 

 
«Φανταστείτε ότι υπάρχει ένα νησί όπου έπεσε μια πυρηνική 
βόμβα. Μόνο 10 άνθρωποι έμειναν ζωντανοί στο νησί, η γη είναι 
τόσο μολυσμένη που οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν για έξι μήνες 
σε μια κρυψώνα για να μείνουν υγιείς και να επιβιώσουν. Μετά 
από αυτή την περίοδο, μπορούν να βγουν από την κρυψώνα και 
θα χρειαστεί να ξαναφτιάξουν την κοινωνία και τη ζωή, αφού 
κανένας άλλος λαός δεν θα επισκεφτεί το νησί για τουλάχιστον 
100 χρόνια. Η κρυψώνα δυστυχώς μπορεί να υποστηρίξει μόνο 
εφτά άτομα. Η ομάδα πρέπει να αποφασίσει ποια τρία άτομα θα 
μείνουν έξω. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί δημοκρατικά από 
όλους τους συμμετέχοντες (θα μπορούσε να είναι με 51%, 70% ή 
100% - θα καθοριστεί εκ των προτέρων).  
 
Κάθε συμμετέχων θα λάβει μέσω Zoom ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μια λίστα με την περιγραφή των επιζώντων στο 
νησί (βλ. Παράρτημα)». 
 

2. Ο εκπαιδευτής δίνει χρόνο (περίπου 10 λεπτά) σε κάθε 
συμμετέχοντα να πάρει την απόφασή του σχετικά με το 
ποιος πρέπει να μείνει έξω. 

 
3. Προαιρετικά: οι συμμετέχοντες διαπραγματεύονται σε 

μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων για το ποιος πρέπει να 
μείνει. Αυτό μπορεί να γίνει εάν η ομάδα είναι 
μεγαλύτερη από 12 άτομα· τότε κάθε μικρή ομάδα πρέπει 
να εκλέξει έναν εκπρόσωπο για την τελική συζήτηση όπου 
θα παρουσιάσει την απόφασή της (15 λεπτά). 

 
4. Οι ομάδες διαπραγματεύονται όλες μαζί την τελική 

απόφαση και ψηφίζουν (η συζήτηση δεν πρέπει να 
διαρκέσει περισσότερα από 30 λεπτά – το  
χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να οριστεί εκ των 
προτέρων). Εάν η ομάδα έχει θέσει ως στόχο τη λήψη 
απόφασης ομόφωνα ή με πλειοψηφία 70% και δεν 
μπορεί να καταλήξει σε απόφαση, επιτρέπεται επιπλέον 
χρόνος διαπραγμάτευσης (15 λεπτά). 

 
5. Αναστοχασμός: 
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• Κάθε συμμετέχων αναστοχάζεται μόνος του τις επιλογές 
του. Προσπαθεί να ανακαλύψει ποιες 
αξίες/προκαταλήψεις έχουν καθορίσει αρχικά την 
επιλογή του/της. Γιατί έχει κάνει/δεν έχει κάνει 
ορισμένες παραχωρήσεις στη διαπραγμάτευση. 

Ο εκπαιδευτής συντονίζει μια συζήτηση για τις αξίες. Πώς 
αντιδρούμε όταν επηρεάζονται ορισμένες από τις βασικές αξίες 
και τις αντιλήψεις μας; Τονίζει ότι πρέπει να μπορούμε να 
κατανοήσουμε τα κίνητρα των υπόλοιπων ατόμων στην ομάδα, 
αλλά και να είμαστε αποφασιστικοί και να δείχνουμε σεβασμό 
όταν επικοινωνούμε. Μπορεί επίσης να γίνει συζήτηση για τη 
διαδικασία λήψης δημοκρατικών αποφάσεων.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Λίστα επιζώντων: 

Επιζών Απόφαση 
ατόμου 

Απόφαση 
ομάδας 

Ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι, όχι πολύ έξυπνο. 
Παράτησε το σχολείο και είναι έγκυος στον 
τέταρτο μήνα. 

  

Ένας 39χρονος σωματοφύλακας, κάτοχος όπλου. 
Απολύθηκε από τη δουλειά του πριν από ένα μήνα 
για υπερβολική χρήση βίας. 

  

Ένας 76χρονος χριστιανός ιερέας.   

Γυναίκα 36 ετών, διδάκτωρ φυσικής και 
μαθηματικών. Ως αποτέλεσμα μιας επέμβασης δεν 
μπορεί να κάνει παιδιά. 

  

Ένας 47χρονος βιρτουόζος βιολιστής, γνωστός 
επίσης για κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών. 
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Ένας 20χρονος τσιγγάνος. Μόλις έφυγε από το 
στρατό. Χωρίς εκπαίδευση ή δουλειά. 

  

Πρώην ιερόδουλη, 39 ετών. Εδώ και τέσσερα 
χρόνια δεν εργάζεται ως ιερόδουλη και ασχολείται 
με την οικολογία. 

  

Παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας, ομοφυλόφιλος, 
40 ετών. 

  

26χρονος φοιτητής νομικής. Γιος μέλους της 
κυβέρνησης. Μουσουλμάνος. 

  

Η σύζυγος του φοιτητή νομικής (24 ετών). Έχει 
περάσει έξι μήνες σε ψυχιατρείο. Είναι εθισμένη 
στα ηρεμιστικά. Οι δυο τους αρνούνται να 
χωριστούν ο ένας από τον άλλον. 

  

3.  
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Πρότυπο Reach YOUth για Περιγραφή Μεθοδολογίας Βέλτιστων Πρακτικών 

Τίτλος παρέμβασης Αποκέντρωση μέσα από εικόνες 

Πλαίσιο 

(προαιρετικό) 

Αυτή η μέθοδος αναπτύχθηκε από τον Emerique Cohen και έχει 
χρησιμοποιηθεί ευρέως από το CESIE σε πολλά έργα, μεταξύ 
αυτών και το έργο «Welcomm» από το οποίο έχει ανακτηθεί η 
περιγραφή της μεθόδου. 

Υπό εξέταση θέμα 
(από τους στόχους 

μας) 

 

3) Συμβολή στην αναγνώριση αντιδημοκρατικών 
τάσεων/στάσεων άλλων ατόμων και στον τρόπο αντίδρασης 
μπροστά σε αυτές. 

4) Διαφοροποίηση από αξίες/θέσεις που δεν συμμεριζόμαστε. 
Ανεκτικότητα απέναντι σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες 

5) Ανίχνευση χειραγώγησης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

8 – 20  

Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα της 
νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 

 

 

• 60 λεπτά  

• 60 λεπτά 

Απαιτούμενα υλικά 

Εκτυπωμένες εικόνες αναρτημένες στον τοίχο 
Φύλλα χαρτιού 
Στιλό 

Στον φάκελο μπορείτε επίσης να βρείτε τις απαραίτητες εικόνες 
για αυτήν την άσκηση. 
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Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Προετοιμασία: Εκτυπώστε τις εικόνες και κρεμάστε τις στον 
τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ τους. Η 
αίσθηση που πρέπει να δίνει το δωμάτιο θα πρέπει να είναι αυτή 
μιας γκαλερί τέχνης.  
 
Οι συμμετέχοντες περπατούν στο δωμάτιο, βλέποντας τις 
εικόνες και εστιάζοντας στα συναισθήματα που προκύπτουν 
κοιτάζοντας κάθε εικόνα. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής τους ζητά 
να σταματήσουν μπροστά στην εικόνα που τους προκάλεσε την 
πιο έντονη ευχάριστη ή δυσάρεστη συναισθηματική αντίδραση. 
 
Στη συνέχεια, ο κάθε συμμετέχων πρέπει να περιγράψει αυτό 
που βλέπει στην εικόνα. Τότε, ο εκπαιδευτής ζητά από τους 
συμμετέχοντες να περιγράψουν την εικόνα αντικειμενικά και 
τους κάνει την εξής ερώτηση: «Μπορείτε να πείτε ότι αυτή είναι 
η αντικειμενική περιγραφή αυτού που βλέπετε;» Αυτό έχει στόχο 
να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι πολλά από αυτά που 
πιστεύουν ότι βλέπουν στις εικόνες ουσιαστικά βασίζονται σε 
υποθέσεις, και όχι σε πραγματική γνώση.  
 
Ανάλογα με τους συμμετέχοντες, ίσως είναι καλή ιδέα να 
βεβαιωθείτε ότι όλοι συμφωνούν στον ορισμό της 
«αντικειμενικής περιγραφής». 
 
Μόλις όλοι οι συμμετέχοντες δώσουν την απάντησή τους, είναι 
ώρα για τη δεύτερη ερώτηση: «Τι συναισθήματα σας 
προκάλεσε η εικόνα, τι νιώσατε;» 
 
Εδώ δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση. Είναι 
σημαντικό να δημιουργηθεί ένα θετικό, μη επικριτικό 
περιβάλλον, ώστε να είναι δυνατή η έκφραση αρνητικών 
συναισθημάτων σε ευαίσθητα θέματα. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει 
να το επισημάνει αυτό στην αρχή της άσκησης και να το 
αναφέρει ξανά αμέσως μετά την υποβολή αυτής της ερώτησης. 
 
Μόλις όλοι οι συμμετέχοντες δώσουν την απάντησή τους, είναι 
η ώρα για την τελευταία ερώτηση. Η τελευταία ερώτηση είναι 
πολύ σημαντική και πρέπει να είναι ξεκάθαρη σε όλους, 
επομένως συνιστάται να επεξηγηθεί εκ των προτέρων και να 
δοθεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και ορισμός της έννοιας της 
«αξίας». Η ερώτηση είναι: «Ποιες είναι οι αξίες που υπονομεύει 
αυτή η εικόνα;» 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

8 – 20  

Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα της 
νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 

 

 

• 60 λεπτά  
 

• 60 λεπτά  

Απαιτούμενα υλικά 
Λογαριασμός στο Zoom  

Εικόνες μεθόδου (παράρτημα ) 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Προετοιμασία: Δημιουργήστε μια συνάντηση στο Ζoom 
διάρκειας τουλάχιστον μιας ώρας και κοινοποιήστε τη στους 
συμμετέχοντες μέσω μηνύματος ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
ανάλογα με το πώς επικοινωνείτε μαζί τους συνήθως. Η 
πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει τον σύνδεσμο πρόσβασης, 
το αναγνωριστικό της σύσκεψης (meeting ID) και τον κωδικό 
πρόσβασης. Ταυτόχρονα, δώστε στις εικόνες (παράρτημα ) από 
ένα αριθμό. 

Εφαρμογή: H δομή ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό αυτή της 
εκδοχής με φυσική παρουσία. Αντί να περπατήσουν στην 
αίθουσα, αυτή τη φορά ζητείται από τους συμμετέχοντες να 
κοιτάξουν κάθε εικόνα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Στη 
συνέχεια, με βάση τη συναισθηματική τους αντίδραση θα πρέπει 
να σας πουν ποια εικόνα επέλεξαν μέσω του αριθμού που έχετε 
ορίσει για την εικόνα. Στη συνέχεια, μοιραστείτε την οθόνη σας 
και δείξτε στην ομάδα την εικόνα που επέλεξε κάθε συμμετέχων. 
Μόλις όλοι οι συμμετέχοντες μοιραστούν τα συναισθήματά τους, 
επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τις επόμενες ερωτήσεις, 
φροντίζοντας να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι ορατή σε όλους 
ενώ συζητείται.   

https://zoom.us/


                          

 
79 

 

 

Ερωτήσεις:  

1. Περιγράψτε τι βλέπετε στην εικόνα που επιλέξατε. 
2. Τώρα απλώς δώστε μια αντικειμενική περιγραφή του τι 

υπάρχει στην εικόνα (αν εξακολουθούν να βγάζουν 
βιαστικά συμπεράσματα, ρωτήστε: είστε σίγουροι ότι 
αυτό είναι αντικειμενικό;) 

3. Τι συναισθήματα σας προκάλεσε η εικόνα; 
4. Αν δεν το έχουν ήδη σκεφτεί: Με ποιες από τις 

αξίες/πεποιθήσεις σας συμφωνεί η εικόνα;  

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

• Βεβαιωθείτε ότι το κλίμα μεταξύ της ομάδας είναι ένα κλίμα αποδοχής και ότι 
κανένας δεν κοροϊδεύει ή παρενοχλεί κανέναν για τις απόψεις του. 

● Εάν χρησιμοποιηθεί ρατσιστική ή επιθετική/ταπεινωτική γλώσσα από τους 
συμμετέχοντες, εκμεταλλευτείτε αυτήν την ευκαιρία για να καταλάβετε από πού 
προέρχεται και να επιστήσετε την προσοχή της ομάδας σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι η 
ομάδα καταδικάζει τη χρήση μιας τέτοιας γλώσσας.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στόχος 
Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι οι συμμετέχοντες να βιώσουν ένα ‘πολιτισμικό σοκ’ σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον, συνειδητοποιώντας παράλληλα ότι κατανοούμε την 
πραγματικότητα μέσα από τους δικούς μας «φακούς», που είναι ο συνδυασμός 
στερεοτύπων, αξιών και άλλων πολιτισμικά καθορισμένων υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια 
του αναστοχασμού, είναι πολύ σημαντικό να εστιάσετε σε αυτό το σημείο και να δείξετε 
πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσουν αυτή τη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται 
κατά την αλληλεπίδραση σε μια διαπολιτισμική κοινωνία. Επίσης, τονίστε πόσο εύκολο 
είναι να χρησιμοποιήσει κανείς την εικόνα για να προκαλέσει συγκεκριμένες 
συναισθηματικές αντιδράσεις στο κοινό, ανάλογα με τον τρόπο που εξηγεί την εικόνα. 
Αυτός είναι πραγματικά ο στόχος της άσκησης, να καταλάβουν οι συμμετέχοντες πόσο 
εύκολο είναι να φτάνουμε σε λανθασμένα συμπεράσματα και ταυτόχρονα πόσο ευάλωτοι 
είμαστε στη χειραγώγηση και τα ψέματα, όταν διεγειρόμαστε συναισθηματικά.  
 
Μια πιο αποστασιοποιημένη στάση και μια αντικειμενική προσέγγιση είναι το κλειδί για 
να προστατευτούμε από τη χειραγώγηση και την παρερμηνεία, ειδικά σε έναν εξαιρετικά 
ποικιλόμορφο και περίπλοκο κόσμο όπως αυτός στον οποίο ζούμε. 
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Παράρτημα – Αποκέντρωση μέσα από εικόνες  
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Πρότυπο Reach YOUth για Περιγραφή Μεθοδολογίας Βέλτιστων Πρακτικών 

Τίτλος παρέμβασης Πύραυλοι ή Επικράτεια 

Πλαίσιο 

Αυτή η δραστηριότητα ανακτήθηκε από το Υλικό για την 

Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Πρακτικές ασκήσεις για 

διάφορες περιοχές και εγκάρσιες γραμμές – μόνο στα Ισπανικά και 

Βασκικά). 

Το εγχειρίδιο δημοσιεύθηκε το 2000 από τον οργανισμό Ararteko 

(Συνήγορος του Πολίτη της Χώρας των Βάσκων) και συντάχθηκε 

από μια ομάδα τριών ατόμων από τη Διεθνή Αμνηστία: Gorka 

Azkarate, Lourdes Errasti και Maite Mena.  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στοχεύει στην ενθάρρυνση του 

προβληματισμού για την επίλυση συγκρούσεων και ο τομέας 

ενδιαφέροντος είναι η εκπαίδευση για την ειρήνη. 

Υπό εξέταση θέμα 
(από τους στόχους 

μας) 

Όσον αφορά τους στόχους που τέθηκαν στο Παραδοτέο 2, η 
παρούσα μέθοδος εστιάζει στους ακόλουθους: 

• Συμβολή στην αναγνώριση αντιδημοκρατικών τάσεων/ 
στάσεων άλλων ατόμων και στον τρόπο αντίδρασης 
μπροστά σε αυτές. 

• Διαφοροποίηση από αξίες/θέσεις που δεν 
συμμεριζόμαστε. Ανεκτικότητα απέναντι σε άλλες 
πληθυσμιακές ομάδες. 

● Ανίχνευση της χειραγώγησης. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

10 – 20 άτομα (κατά προτίμηση ζυγός αριθμός) 

Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας: 1,5 
ώρα 

● Εφαρμογή με νέους: 1 ώρα 

https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_466_3.pdf
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Απαιτούμενα υλικά 

Αίθουσα διαρρυθμισμένη για εργασία σε ομάδες. 

Φύλλο εργασίας, εκτυπωμένο με το πιο κάτω κείμενο, για να 
διανεμηθεί στους συμμετέχοντες, μία κάρτα επικράτειας για κάθε 
συμμετέχοντα, δύο κάρτες πυραύλων για κάθε συμμετέχοντα, 
στιλό. 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

1. Οι εκπαιδευτές δίνουν φυλλάδια με το ακόλουθο κείμενο στους 
συμμετέχοντες, το οποίο θα πρέπει να διαβάσουν πριν ξεκινήσουν 
τη δραστηριότητα: 

«Για τον Γκιούλιβερ, το πρόβλημα του πολέμου στη Λιλιπούπολη 
ήταν πολύπλοκο. Οι αντίπαλες παρατάξεις τού εξήγησαν πόσο 
σημαντικό ήταν το αυγό να σπάζει στη σωστή άκρη, τη μακρά 
παράδοση που υποστήριζε τη θέση τους, τον τεράστιο αριθμό 
ανθρώπων που μαρτύρησαν για τον σκοπό αυτό… Μετά από 
τόσους πολέμους, μετά από τόσους θανάτους, θα πρόδιδαν τους 
προγόνους τους υποχωρώντας και συμφωνώντας να σπάζουν τα 
αυγά στη λάθος άκρη; Ποτέ! Καλύτερα να πέθαιναν! Αλλά ο 
Γκιούλιβερ σκέφτηκε σωστά, προσπάθησε να κάνει τις μαχόμενες 
πλευρές να σταματήσουν να πολεμούν τόσο πολύ η μια την άλλη 
και να την κατηγορούν. Προσπάθησε να τους κάνει να σκεφτούν 
ένα ειρηνικό μέλλον. Ναι, όλοι ήθελαν ειρήνη. Είχαν ήδη κάτι κοινό 
για το οποίο μπορούσαν να πολεμήσουν. Στη συνέχεια, ρώτησε 
τους αντίπαλους αν, για χάρη του κοινού καλού και της ειρήνης, θα 
ήταν πρόθυμοι να σπάσουν το αυγό σε ένα πιο στενό σημείο και 
σε ένα λιγότερο στενό σημείο, αντίστοιχα. Και οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν. Στο τέλος, τους κατάφερε όλους να σπάσουν το 
αυγό στη μέση. Η ειρήνη βασίλεψε στο τέλος και όλοι το 
γιόρτασαν. Αλλά μεγάλες δίκες στήθηκαν για να τιμωρήσουν 
όσους δεν έσπασαν το αυγό ακριβώς στη μέση…». 

«Γεράκι: - Πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας. 
Πρέπει να το κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα αλλάξουμε ποτέ την 
πολιτική μας. Οι εχθροί μας στο τέλος θα αναγκαστούν να 
αλλάξουν τη δική τους. 

Περιστέρι: - Πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο την πολιτική μας, για να 
τους καταφέρουμε να κάνουν κι αυτοί το ίδιο». 

(Txomin LAMIKIZ; Ensayo sobre prospectiva. Ed. Hegia, 1973) 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:10c5dd11-57ac-4016-ab88-ed9f4dfa8948
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2. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες με τον ίδιο αριθμό 
μελών. Τους εξηγείται το εξής θέμα: 

«Πριν από πολλά χρόνια, με έναν περίεργο τρόπο, οι πρόγονοι δύο 
φυλών είχαν την ίδια ιδέα, και ταυτόχρονα. Τους πέρασε από το 
μυαλό ότι μπορούσαν να εισβάλουν στη γειτονική χώρα. Η εισβολή 
αποδείχθηκε επιτυχία, πολύ πιο εύκολη από ό,τι περίμεναν. Όταν 
έφτασαν στη χώρα που ήθελαν να εισβάλουν, διαπίστωσαν ότι η 
χώρα ήταν εντελώς απροστάτευτη. Δεν υπήρχαν στρατιώτες να την 
υπερασπιστούν, είχαν όλοι πάει να εισβάλουν στη γειτονική χώρα. 
Όταν οι δύο φυλές προσπάθησαν να ανακτήσουν η καθεμιά τη γη 
της, αυτό ήταν εντελώς αδύνατο. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο 
ομάδων χάθηκε τελείως. Οι διαπραγματεύσεις ήταν εντελώς 
ανεπιτυχείς. Από τότε, και οι δύο χώρες ονειρεύονται να 
ανακτήσουν τα εδάφη τους, τα οποία, με το πέρασμα του χρόνου, 
στη μνήμη τους, φαίνονται ακόμα καλύτερα από τη γη που 
κατέχουν τώρα. Όμως, όλοι τους έχουν αγαπήσει και τη γη που 
βρίσκονται τώρα, και φυσικά δεν θέλουν να αφήσουν αυτό που 
έχουν δουλέψει τόσο σκληρά για να κατακτήσουν, να οργώσουν, 
να καλλιεργήσουν και να σπείρουν». 

Οι εκπαιδευτές δίνουν σε κάθε συμμετέχοντα μία κάρτα 
επικράτειας και δύο κάρτες πυραύλων. Εάν, για παράδειγμα, 
υπάρχουν δέκα άτομα στη μία ομάδα και εννέα στην άλλη, ο 
εκπαιδευτής θα δώσει και στις δύο ομάδες δέκα κάρτες, καθεμία 
από τις οποίες αντιπροσωπεύει το ένα δέκατο της περιοχής που 
καταλαμβάνουν τώρα. Οι εκπαιδευτές θα μοιράσουν επίσης είκοσι 
κάρτες, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει έναν πύραυλο. 

Κάθε τριάντα δευτερόλεπτα, με τη σειρά, οι ομάδες δίνουν μια 
κάρτα στους εκπαιδευτές: είτε μια επικράτεια είτε έναν πύραυλο. 
Οι ομάδες πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα είναι αυτός που θα 
δώσει την κάρτα. Εάν και οι δύο ομάδες δώσουν επικράτεια, οι 
κάρτες ανταλλάσσονται. Δεν θα γίνει πόλεμος, όλοι θα πάρουν 
πίσω την παλιά τους περιοχή, σε δέκα κινήσεις το παιχνίδι θα 
τελειώσει και όλοι θα επιστρέψουν στην παλιά τους χώρα. 
Ωστόσο, εάν μία από τις δύο ομάδες προκαλέσει πόλεμο 
εκτοξεύοντας έναν πύραυλο, πρέπει να αποφασιστεί το όνομα του 
μέλους της άλλης ομάδας που θα αποκλειστεί. Πρέπει επίσης να 
αποφασίσουν σε ποιον θα δοθεί η επικράτεια. Όταν ένας 
συμμετέχων αποκλειστεί, μοιράζει τους πυραύλους και τις 
περιοχές του/της στους άλλους συμμετέχοντες στην ομάδα 
του/της που δεν έχουν ακόμη αποκλειστεί. 
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Ανά διαστήματα σε κάθε ομάδα θα επιλέγεται ένας εκπρόσωπος, 
ο οποίος θα διαπραγματεύεται. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουν 
να πείσουν την ομάδα τους και το παιχνίδι θα συνεχίζεται με 
ανταλλαγή καρτών κάθε τριάντα δευτερόλεπτα. Οι εκπρόσωποι 
μπορούν επίσης να αποκλειστούν. 

Οι συμμετέχοντες που αποκλείονται δεν μπορούν να επέμβουν με 
κανέναν τρόπο στο παιχνίδι, είναι «νεκροί». Εάν ξεσπάσει 
πόλεμος, και οι δύο ομάδες πιθανότατα θα εκτοξεύσουν 
πυραύλους η μία εναντίον της άλλης έως ότου η μία από τις δύο 
ομάδες ξεμείνει από άτομα. Ποιος θα έχει κερδίσει τότε; 

3. Συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων: 

• Ποιος κέρδισε; 

• Ποια στάση πιστεύετε ότι είναι πιο έξυπνη: το γεράκι ή το 
περιστέρι; Γιατί; 

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του να ενεργείς σαν γεράκι; 
Σαν περιστέρι; 

4. Μπορείτε να αναζητήσετε περιπτώσεις ιστορικών προσώπων 
που προσιδιάζουν στο γεράκι (Ναπολέων, Χίτλερ κ.λπ.) και 
χαρακτήρες που προσιδιάζουν στο περιστέρι (Ιησούς, Γκάντι κ.λπ.). 
Μπορείτε επίσης να απαριθμήσετε τα δέκα άτομα με τη 
μεγαλύτερη επιρροή στην Ιστορία και να συζητήσετε σε ποιο 
βαθμό ήταν γεράκια ή περιστέρια. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

10 – 20 άτομα (κατά προτίμηση ζυγός αριθμός) 

Χρονοδιάγραμμα 

• Εκπαίδευση εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας: 1,5 
ώρα 

● Εφαρμογή με νέους: 1 ώρα  

Απαιτούμενα υλικά 
Σύσκεψη στο Zoom (ή παρόμοιο) όπου μπορούν να 
δημιουργηθούν «Breakout rooms» (επιμέρους δωμάτια 
συζήτησης), υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.  
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Σύνδεσμος για το κείμενο που θα διαβαστεί από τους 
συμμετέχοντες.  

Κάρτες που θα ετοιμάσουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες (μία κάρτα 
επικράτειας και δύο κάρτες πυραύλων). 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Η εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου είναι βασικά η ίδια με την 
εκπαίδευση με φυσική παρουσία, η μόνη διαφορά είναι ότι ο 
σύνδεσμος για το κείμενο του βήματος 1 που θα διαβάσουν οι 
συμμετέχοντες θα σταλεί διαδικτυακά. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής θα διαβάσει το κείμενο από το βήμα 
2 και θα δημιουργήσει δύο Βreakout Rooms στο Zoom (ή 
αντίστοιχο πρόγραμμα). Από εκεί και πέρα, ο εκπαιδευτής θα 
επικοινωνεί με τα δωμάτια και θα ανακοινώνει ποια κάρτα 
παραδίδει κάθε ομάδα. 

Μόλις τελειώσει αυτό το μέρος του παιχνιδιού, όλοι οι 
συμμετέχοντες συγκεντρώνονται στο κοινό φόρουμ και ξεκινούν 
τα βήματα 3 και 4: τη συζήτηση και τα ιστορικά πρόσωπα. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο εκπαιδευτής: 

• Ο εκπαιδευτής πρέπει να οδηγήσει τη συζήτηση σε μια παραγωγική κατεύθυνση. 

• Ο εκπαιδευτής πρέπει να αποφεύγει προβληματικές καταστάσεις που οδηγούν σε 
ξενοφοβία ή προκαταλήψεις για τους άλλους. 

● Ο εκπαιδευτής πρέπει να βρει στρατηγικές, ώστε οι συμμετέχοντες να μην μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν την εύκολη λύση.  

 

                                             ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα Ηνωμένα Έθνη ορίζουν την κουλτούρα της ειρήνης ως ένα σύνολο αξιών, στάσεων και 

συμπεριφορών που απορρίπτουν τη βία και επιλύουν τις συγκρούσεις μέσω του διαλόγου 

και της διαπραγμάτευσης μεταξύ ατόμων, ομάδων και εθνών. 

Η κουλτούρα της ειρήνης βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

ελεύθερη ροή των πληροφοριών, τη δημοκρατία, την ανεκτικότητα και την ισότητα. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:10c5dd11-57ac-4016-ab88-ed9f4dfa8948
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4. Θα έχουμε επιτύχει τον στόχο μας εάν μέχρι το τέλος της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες 

έχουν επίγνωση της σημασίας της υποχώρησης, της διαπραγμάτευσης και της επίτευξης 

συναίνεσης και συμφωνιών για το κοινό καλό. 
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Πρότυπο Reach YOUth για Περιγραφή Μεθοδολογίας Βέλτιστων Πρακτικών 

Τίτλος 
παρέμβασης Η Σκάλα της Συμμετοχής 

Πλαίσιο 

(προαιρετικό) 

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να υποστηρίξει τους 
συμμετέχοντες στη συζήτηση για τη συμμετοχή των νέων 
εστιάζοντας στο νόημά της. Στη συνέχεια, τους βοηθά να 
προσδιορίσουν τρόπους για την αύξηση της εμπλοκής και της 
ενεργής συμμετοχής των νέων στην κοινότητα που ζουν.  

Υπό εξέταση θέμα 
(από τους στόχους 

μας) 

7) Ενεργός πολιτότητα: ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές, ιθαγένεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

8 - 20  

Χρονοδιάγραμμα 

● Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή με 
νέους 
 

 

● 60 λεπτά  
● 120 λεπτά  

Απαιτούμενα 
υλικά 

● Φυλλάδια με τη Σκάλα της Συμμετοχής 
● Πίνακας σεμιναρίων (τύπου Flipchart) ή μεγάλα φύλλα 

χαρτιού 
● Μαρκαδόροι και στιλό 
● Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων (Sticky notes) 
● Τοίχος ή άλλη κατάλληλη κάθετη επιφάνεια 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Προετοιμασία: Εκτυπώστε ένα αντίγραφο του φυλλαδίου για κάθε 
ομάδα. Προετοιμάστε 2 σετ φύλλων χαρτιού: το ένα να αναφέρεται 
στα εμπόδια και το άλλο σε υποβοηθητικούς παράγοντες για την 
ενεργοποίηση της συμμετοχής των νέων. Στη συνέχεια, ετοιμάστε 2 
επιπλέον φύλλα χαρτιού ανά κατηγορία, το ένα με τίτλο «Υπό 
έλεγχο» και το άλλο «Εκτός ελέγχου». Αναρτήστε τα στον τοίχο για 
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να μπορούν οι συμμετέχοντες αργότερα, κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας, να κολλούν εκεί τα αυτοκόλλητα χαρτάκια 
σημειώσεων με τις ιδέες τους. 
 
Εφαρμογή: Καλωσορίστε τους συμμετέχοντες και αφιερώστε λίγα 
λεπτά σε μια άσκηση ιδεοθύελλας αναφορικά με τη συμμετοχή των 
νέων. Εστιάστε στη διατύπωση ενός κοινού ορισμού μεταξύ των 
μελών της ομάδας. 
Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, χωρίστε τους σε 8 
μικρές ομάδες. Στη συνέχεια, διανείμετε ένα φυλλάδιο ανά ομάδα. 
Αφιερώστε λίγα λεπτά για να εξετάσετε τα βήματα μαζί τους, ώστε 
να είναι ξεκάθαρη η σημασία κάθε βήματος. 
 
Κάθε μία από τις 8 ομάδες πρέπει να προετοιμάσει ένα σύντομο 
παιχνίδι υπόδυσης ρόλων (διάρκειας 2-3 λεπτών) που 
αντιπροσωπεύει το σκαλοπάτι που τους αναθέσατε. Για αυτό το 
μέρος, δώστε τους 10 λεπτά. 
 
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει στους άλλους το παιχνίδι 
υπόδυσης ρόλων που ετοίμασε. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χρόνος 
μεταξύ των παρουσιάσεων για ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 
Μετά την παρουσίαση όλων των παιχνιδιών υπόδυσης ρόλων, 
ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν, σε ατομικό επίπεδο, 
όσα περισσότερα παραδείγματα μπορούν σε 5 λεπτά, 
προσπαθώντας να καλύψουν όλα τα σκαλοπάτια της Σκάλας της 
Συμμετοχής. Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι καταστάσεις και πτυχές 
στη ζωή τους: σχολείο, αθλήματα, γειτονιά, κέντρα νεότητας, κλπ. 
 
Έπειτα, ζητήστε τους να σχηματίσουν μικρές ομάδες (των 4-5 
ατόμων) και να συζητήσουν τις ιδέες τους, προσπαθώντας να 
προσδιορίσουν τα εμπόδια και τους υποβοηθητικούς παράγοντες 
για ενεργοποίηση της συμμετοχής των νέων. Ζητήστε τους να 
γράψουν όλες αυτές τις ιδέες σε αυτοκόλλητα χαρτάκια 
σημειώσεων. 
 
Μετά την ομαδική συζήτηση, όλες οι ομάδες έρχονται πίσω και 
κολλούν τις ιδέες τους στο φύλλο χαρτιού που έχετε στο μεταξύ 
αναρτήσει στον τοίχο. Το ένα φύλλο χαρτιού θα πρέπει να 
αναγράφει «Εμπόδια», το άλλο «Υποβοηθητικοί Παράγοντες 
Ενεργοποίησης». 
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Εξετάστε μαζί με τους συμμετέχοντες τις δύο ομάδες ιδεών και 
ζητήστε τους περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, εάν 
χρειάζεται. 
 
Ακολούθως, τοποθετήστε στον τοίχο τα δύο φύλλα χαρτιού «Υπό 
έλεγχο» και «Εκτός ελέγχου» και ζητήστε από τους συμμετέχοντες 
να αναφέρουν για ποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι υπό τον 
έλεγχό τους και ποιοι είναι πέρα από τον έλεγχό τους. Αυτό θα 
πρέπει να εφαρμοστεί τόσο για τα εμπόδια όσο και για τους 
υποβοηθητικούς παράγοντες ενεργοποίησης, που σημαίνει ότι θα 
πρέπει να προετοιμάσετε 2 φύλλα χαρτιού «Υπό έλεγχο» και άλλα 
δύο «Εκτός ελέγχου» και να αναρτήσετε και τα τέσσερα μαζί ανά 
σετ: το ένα σετ θα αναφέρεται στα εμπόδια και το άλλο στους 
υποβοηθητικούς παράγοντες ενεργοποίησης. 
 
Στη συνέχεια, εξετάστε τις νέες λίστες με την ομάδα και 
προχωρήστε στα τελικά συμπεράσματα. Ακολουθεί μια λίστα 
ερωτήσεων για να πετύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 
μέσω αυτής της άσκησης: 
 

● Σας βοήθησε η άσκηση να προσδιορίσετε τον προσωπικό 
σας τρόπο συμμετοχής σε διάφορες πτυχές της ζωής; Τι σας 
εξέπληξε περισσότερο; 

● Πιστεύετε ότι είναι υψηλά ή χαμηλά τα επίπεδα συμμετοχής 
των νέων στο σχολείο, τον σύλλογο ή την κοινότητά σας; 
Γιατί; 

● Είναι σημαντικό οι νέοι να συμμετέχουν ενεργά ή όχι; Γιατί; 
● Πιστεύετε ότι τα χαμηλά επίπεδα συμμετοχής οφείλονται 

κυρίως σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες; 
● Πώς νιώθουν οι άνθρωποι όταν συμμετέχουν 

αποτελεσματικά; 
● Θα θέλατε να συμμετέχετε περισσότερο στις πτυχές που 

αντιπροσωπεύουν τα υψηλότερα σκαλοπάτια της Σκάλας 
της Συμμετοχής; Εάν ναι, σε ποια πτυχή της ζωής σας; 
Αναφέρετε λόγους υπέρ και κατά. 

● Θα θέλατε να συμμετέχετε περισσότερο στις πτυχές που 
αντιπροσωπεύουν τα χαμηλότερα σκαλοπάτια της Σκάλας 
της Συμμετοχής; Εάν ναι, σε ποια πτυχή της ζωής σας; 
Αναφέρετε λόγους υπέρ και κατά. 

● Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να 
συμμετέχετε περισσότερο; (Σηκώστε τα χέρια σας). Πόσοι 
από εσάς θα το κάνετε πραγματικά; (Σηκώστε τα χέρια σας). 
Πώς και πότε; 
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Οι ορισμοί των σκαλοπατιών 
Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη επεξήγηση για κάθε σκαλοπάτι 
της Σκάλας της Συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, 
μπορείτε να μεταβείτε στην ειδική σελίδα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στο: https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-
and-participation#Hart's%20ladder  
 
Σκαλοπάτι 8 «Κοινή λήψη αποφάσεων»: Οι νέοι αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες για έργα ή ιδέες μέσα στην κοινότητα, ζητούν 
βοήθεια/υποστήριξη από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και ηλικιακές 
ομάδες και τους καλωσορίζουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ως εταίρους. 
 
Σκαλοπάτι 7 «Έργα με την πρωτοβουλία και την καθοδήγηση των 
νέων»: Οι νέοι συλλαμβάνουν ιδέες και αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες για να ξεκινήσουν έργα, τα οποία υλοποιούν εξ 
ολοκλήρου μόνοι τους προς όφελος άλλων νέων, χωρίς να δέχονται 
τη συμμετοχή άλλων ενδιαφερόμενων μερών ή ηλικιακών ομάδων, 
εκτός στα πλαίσια εξωτερικής υποστήριξης. 
 
Σκαλοπάτι 6 «Πρωτοβουλία από ενήλικες και κοινή απόφαση με 
τους νέους»: Οι ιδέες για έργα προέρχονται από ομάδες ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας και ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. εκπαιδευτικούς, 
εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, κλπ.), αλλά οι νέοι 
καλούνται να λάβουν μέρος ουσιαστικά και να μοιραστούν την ισχύ 
της λήψης αποφάσεων και τις ευθύνες σε ισότιμη βάση. 
 
Σκαλοπάτι 5 «Πρόσκληση σε διαβουλεύσεις και ενημέρωση»: Τα 
έργα εξακολουθούν να βρίσκονται εξ ολοκλήρου στα χέρια ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας, οι νέοι ωστόσο καλούνται να υποβάλλουν τις 
εισηγήσεις τους, και ενημερώνονται, για το πώς και σε ποιο βαθμό 
θα ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις τους αυτές κατά την εφαρμογή 
του έργου και των δραστηριοτήτων του. 
 
Σκαλοπάτι 4 «Ανάθεση εργασιών σε νέους και ενημέρωση»: Τα 
έργα που υλοποιούνται από ομάδες ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή νέων σε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες ή εργασίες. Οι νέοι ενημερώνονται και 
συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι δραστηριότητες 
στη συνολική επιτυχία του έργου και στην τοπική κοινότητα. 
 
Σκαλοπάτι 3 «Συμβολική συμμετοχή»: Παρόλο που οι νέοι 
περιλαμβάνονται στα έργα και επιτελούν κάποιο ρόλο, οι απόψεις 

https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation#Hart's%20ladder
https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation#Hart's%20ladder
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και οι εισηγήσεις τους δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την έκβαση του 
έργου και τη λήψη αποφάσεων. Συνήθως, αυτό αντανακλά τη 
βούληση να φανεί ότι μια πρωτοβουλία συμπεριλαμβάνει τους 
νέους, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. 
 
Σκαλοπάτι 2 «Διακοσμητικό στοιχείο»: Οι νέοι δηλώνουν απλώς το 
«παρών» τους για να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα του έργου 
προς την ομάδα-στόχος, τους νέους, ωστόσο, εκτός από την 
παρουσία τους, δεν επιτελούν κανέναν άλλο ρόλο στο έργο. 
 
Σκαλοπάτι 1 «Χειραγώγηση»: Παρόλο που επιχειρείται ως ένα 
βαθμό η συμπερίληψη των νέων σε πρωτοβουλίες και έργα, αυτή η 
προσπάθεια εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και όχι την παροχή 
ευκαιριών στους νέους για πραγματική συμμετοχή. Παραδείγματα 
αποτελούν: η νίκη στις τοπικές εκλογές ως αποτέλεσμα επικλήσεων 
σε ομάδες νεότερων ψηφοφόρων, η βελτίωση της εικόνας των 
θεσμικών οργάνων χωρίς να συνοδεύεται από πραγματική 
βελτίωση ή η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για 
πρωτοβουλίες/έργα με στόχο τη συμμετοχή των νέων. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις οι νέοι χειραγωγούνται, η δήθεν συμμετοχή τους 
τυγχάνει εκμετάλλευσης και, στην πραγματικότητα, εξυπηρετούνται 
άλλοι σκοποί παρά η επίτευξη στόχων προς όφελος των νέων.  
 
 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προτεινόμενο 
μέγεθος ομάδας 

8 – 20  

Χρονοδιάγραμμα 

● Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
στον τομέα 
της νεολαίας 

● Εφαρμογή 
με νέους 

 

● 60 λεπτά  

 

● 60 λεπτά  
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Απαιτούμενα 
υλικά 

Λογαριασμός στο Zoom  

Jamboard  

Ψηφιακή εικόνα της Σκάλας της Συμμετοχής 

Πώς λειτουργεί 
(περιγραφή) 

Προετοιμασία:  

Στο jamboard ετοιμάστε 6 πίνακες (whiteboards) για να 
αντικαταστήσετε τα φύλλα χαρτιού και ονομάστε τους 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου (insert text). 

Στο jamboard, ανεβάστε την εικόνα της Σκάλας της Συμμετοχής και 
βεβαιωθείτε ότι όλοι ξέρουν πού μπορούν να την βρουν 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης της οθόνης σας (share 
your screen) στο zoom. 

Στο zoom, δημιουργήστε 8 δωμάτια συζήτησης για το πρώτο μέρος 
της άσκησης. 

Εφαρμογή:  

Διαθέστε λίγο χρόνο για να παρουσιάσετε τα ψηφιακά εργαλεία που 
θα χρησιμοποιήσετε και τις λειτουργίες τους, ώστε όλοι οι 
συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα με αυτά κατά την εκτέλεση της 
άσκησης. 

Παραλείψτε το μέρος με τα παιχνίδια υπόδυσης ρόλων, καθώς θα 
είναι πολύ δύσκολο να παρουσιαστούν στο zoom. Εναλλακτικά, 
ζητήστε από τις ομάδες να δημιουργήσουν μια φανταστική ιστορία 
με βάση τις εμπειρίες τους, η οποία θα αντικατοπτρίζει πώς οι ίδιοι 
πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είναι η κατάσταση (αναφερόμενοι στη 
σημασία του αντίστοιχου σκαλοπατιού). 

Ακολουθήστε τις οδηγίες της άσκησης που περιλαμβάνονται στην 
εκδοχή της εκπαίδευσης με φυσική παρουσία για το υπόλοιπο της 
συνεδρίας. Στο διαδικτυακό περιβάλλον, όμως, αντί για 
αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τα αντίστοιχα ψηφιακά από το jamboard στο 
τμήμα της οθόνης με τα εργαλεία.  

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Ενώ εξηγείτε τη Σκάλα της Συμμετοχής στην ομάδα, βεβαιωθείτε ότι όλοι κατανοούν πως 
δεν είναι πάντα το υψηλότερο σκαλί και το καλύτερο. Οι καταστάσεις είναι σε κάθε 
περίπτωση διαφορετικές, όπως επίσης και οι αλλαγές στο σύνολο των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται από τα συμμετέχοντα άτομα, η διαθεσιμότητα χρόνου και τα ενδιαφέροντα 
ποικίλλουν κι έτσι, μερικές φορές, ο καλύτερος τρόπος συμμετοχής για ένα άτομο μπορεί 
να είναι και από ένα χαμηλότερο σκαλοπάτι. Η ενημέρωση και η συμμετοχή σε 
διαβουλεύσεις δεν είναι κατ’ ανάγκην αρνητικά, καθώς, κάποιες φορές, είναι αρκετή και 
η απλή συμμετοχή. Μόνο τα τρία χαμηλότερα σκαλοπάτια (χειραγώγηση, διακοσμητικά 
στοιχεία και συμβολική συμμετοχή) δεν αντιπροσωπεύουν ικανοποιητικά επίπεδα 
συμμετοχής λόγω της έλλειψης σημασίας για τους νέους, που είναι το αποτέλεσμα της 
ανύπαρκτης ή οριακής εμπλοκής και συνεισφοράς τους. 

Όταν τα μέλη των ομάδων καθορίζουν κατά πόσο παράγοντες βρίσκονται υπό τον έλεγχο 
τους ή εκτός του ελέγχου τους, ενθαρρύνετέ τους και βοηθήστε τους να βάλουν όσο το 
δυνατόν περισσότερους στην κατηγορία «Υπό έλεγχο», δίνοντας παραδείγματα και 
επισημαίνοντας ότι κάποια άτομα μπορεί να αισθάνονται ότι βρίσκονται μπροστά σε 
εμπόδια λόγω του χαρακτήρα τους και ψυχολογικών παραγόντων, τα οποία ωστόσο δεν 
σχετίζονται με τους δομικούς παράγοντες του συστήματος όσον αφορά τη συμμετοχή. 

Κατά τη συζήτηση, ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να βρουν τρόπους ώστε να 
ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και αποτρέπουν τη συμμετοχή τους. Για 
παράδειγμα, αν νιώθουν ότι μια προσωπικότητα σε θέση ισχύος, π.χ. ένας προπονητής, 
δεν θα τους επέτρεπε να κάνουν κάτι, ρωτήστε τους αν προσπάθησαν ποτέ να τον 
ρωτήσουν. 

Εάν πουν «Δεν πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω», ζητήστε τους να αποδείξουν αυτή τη 
δήλωση. 

Εάν πουν «Απλά θα απογοητεύονταν και θα θύμωναν οι γονείς/ οι εκπαιδευτικοί/ οι 
τοπικές αρχές», ζητήστε τους να σκεφτούν εναλλακτικούς τρόπους για να ζητήσουν το 
ίδιο πράγμα, ούτως ώστε οι προσωπικότητες αυτές σε θέση ισχύος να αντιδράσουν 
διαφορετικά. 

Επίσης, θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα για να ανακαλύψετε 
νέους τρόπους μέσω των οποίων μπορεί να προωθηθεί η συμμετοχή τους σε μεγαλύτερο 
βαθμό και να αναλάβουν αυτόνομες πρωτοβουλίες. 

Σε περίπτωση που διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι κάποιο μέλος της ομάδας αποτελεί 
εμπόδιο για τη συμμετοχή άλλων, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εξαιρετικό 
έναυσμα για την εξέταση παρεμφερών βασικών ζητημάτων, όπως η πίεση από τους 
συνομηλίκους και ο εκφοβισμός. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 


