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Ειςαγωγή
Το διετοφσ διάρκειασ πρόγραμμα yMIND προςάρμοςε και υλοποίθςε δφο καινοτόμα μοντζλα
ορκισ πρακτικισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ. Ζγινε διαςφνδεςθ των κεμάτων
τθσ διαφορετικότθτασ, τθσ ιςότθτασ των φφλων, του εκφοβιςμοφ και τθσ πρόλθψθσ τθσ βίασ ςε
περιβάλλοντα τυπικισ και μθ-τυπικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Αυςτρία, τθ Βουλγαρία, τθ Γερμανία και
τθν Ελλάδα :
 Πρϊτο Μοντζλο ορκισ πρακτικισ (GP1): Ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ ςτα ςχολεία με ςτόχο τθν
ευαιςκθτοποίθςθ για τθ διαφορετικότθτα
 Δεφτερο Μοντζλο ορκισ πρακτικισ (GP2): Εκπαίδευςθ με βάςθ το μοντζλο Popular Opinion Leader
(POL) για τθν πρόλθψθ τθσ βίασ με βάςθ το φφλο

Τα δφο εκπαιδευτικά μοντζλα χρθςιμοποιικθκαν με ςκοπό να ςτθρίξουν τουσ νζουσ ςτθν
αντιμετϊπιςθ κεμάτων εκφοβιςμοφ, προκατάλθψθσ και βίασ. Ταυτόχρονα οι νζοι απζκτθςαν
ανεπτυγμζνεσ δεξιότθτεσ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ. Από πολλζσ απόψεισ το yMIND
μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια παρζμβαςθ ‘του να μάκεισ πωσ να μακαίνεισ’.
Οι εφτά αυτζσ μελζτεσ περίπτωςθσ από το πρόγραμμα yMIND αποτυπϊνουν τισ βαςικζσ πλευρζσ
τθσ μεκόδου/πρακτικισ, και τι μποροφν να πετφχουν αυτζσ οι πρακτικζσ όςον αφορά τθ μάκθςθ. Η
πρϊτθ Μελζτθ Περίπτωςθσ εξετάηει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ εμφανίηονται τα κζματα
ςυμπεριφοράσ ςυηθτϊντασ τισ ιδζεσ του προγράμματοσ yMIND, και πωσ οι εκπαιδευτικοί
ενκαρρφνουν αυτι τθν κατάλλθλθ ςυμπεριφορά. Η λφςθ ςε αυτό ιταν θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων
επικοινωνίασ – το κζμα τθσ Δεφτερθσ Μελζτθσ Περίπτωςθσ . Οι Μελζτεσ Περίπτωςθσ Τρία ζωσ Ζξι
εξετάηουν πλευρζσ του προγράμματοσ από τθν οπτικι των ςυνεργατϊν μασ από τισ τζςςερισ χϊρεσ
τθσ Ε.Ε. Η Μελζτθ Περίπτωςθσ Τρία περιγράφει τθν επιρροι ςε προςωπικό επίπεδο του μοντζλου
Popular Opinion Leader όπωσ αυτό υλοποιικθκε από τον οργανιςμό Austrian Women’s Shelter
Network (AÖF). Οι γνϊςεισ που αποκτικθκαν από τθν υλοποίθςθ του μοντζλου Popular Opinion
Leader ςτθν Βουλγαρία από τον οργανιςμό HESED περιγράφονται ςτθ Μελζτθ Περίπτωςθσ
Τζςςερα. Ζνα βαςικό χαρακτθριςτικό του yMIND ιταν θ ενεργοποίθςθ τθσ ςκζψθσ και τθ
ςυηιτθςθσ μζςω των αποτελεςματικϊν και καίριων ερωτιςεων, ζνα ζμφυτο χαρακτθριςτικό όλων
των δραςτθριοτιτων. Αυτι τθν προςζγγιςθ μελετάμε ςτθν Μελζτθ Περίπτωςθσ Πζντε, εξετάηοντασ
τθν εμπειρία που αποκόμιςε ο οργανιςμόσ SPI Forschung τθσ Γερμανίασ. Η Μελζτθ Περίπτωςθσ Ζξι
αναδεικνφει τθ ςθμαςία τθσ προςοχισ ςτο ευρφτερο πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ διαφορετικότθτασ,
και πωσ μποροφν οι γονείσ να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία, όπωσ ζδειξε θ εμπειρία τθσ ACTION
Synergy ςτθν Ελλάδα. Τζλοσ, θ Μελζτθ Περίπτωςθσ Επτά, αποτυπϊνει πωσ το μοντζλο τθσ
ςυνεχοφσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ του προγράμματοσ yMIND (CPD) ενςωματϊνει χαρακτθριςτικά
τθσ αποτελεςματικισ εκπαίδευςθσ και μάκθςθσ.
Αυτζσ οι μελζτεσ περίπτωςθσ δθμιουργικθκαν από τον Colin Isham ωσ μζροσ τθσ εξωτερικισ
αξιολόγθςθσ του yMIND
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το πρόγραμμα yMIND, επιςκεφτείτε την ιςτοςελίδα μασ ςτο :
http://www.youth-mind.eu/
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Μελζτη Περίπτωςησ Ζνα – Βελτιώνοντασ τη ςυμπεριφορά
Ο απϊτεροσ ςτόχοσ του yMIND είναι να δθμιουργιςει μεγαλφτερθ ανοχι και βελτιωμζνεσ ςχζςεισ
μεταξφ των παιδιϊν και των νζων από διαφορετικά φφλα και από διαφορετικά υπόβακρα. τισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αυτό ςιμαινε τθν αμφιςβιτθςθ των υφιςτάμενων κανόνων τθσ ομάδασ
οφτωσ ϊςτε τα παιδιά και οι νζοι άνκρωποι να είναι ςε κζςθ να ςκζφτονται διαφορετικά για τον
εαυτό τουσ και τουσ γφρω τουσ. Ενϊ οι δραςτθριότθτεσ του yMIND ιταν αποτελεςματικζσ για τθν
επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, θ αμφιςβιτθςθ των υφιςτάμενων κανόνων ςτθν πραγματικότθτα των
παιδιϊν δεν ζρχεται δίχωσ κόςτοσ , ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ εκδθλϊνεται υπό τθν μορφι
ανάρμοςτθσ ςυμπεριφοράσ. Οι εκπαιδευτζσ του yMIND κατανόθςαν αυτι τθν πτυχι ωσ μζροσ τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ που ζπρεπε να διαχειριςτοφν, κακϊσ δόκθκε ελευκερία ςτουσ νζουσ να
κακορίςουν τθ δικι τουσ ςυμβολι ςτισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Οι εκπαιδευτζσ ανζπτυξαν
ςτρατθγικζσ για να βοθκιςουν τουσ νζουσ να αλλθλεπιδροφν με πιο κετικό τρόπο, ςτο βακμό που
το yMIND μπορεί να κεωρθκεί μια παρζμβαςθ «του να μάκεισ πωσ να μακαίνεισ».
Αυτι θ μελζτθ περίπτωςθσ περιγράφει μερικζσ από τισ ανάρμοςτεσ ςυμπεριφορζσ που ςυνζβθςαν
και τισ ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ που οι εκπαιδευτζσ προτείνουν.

Τι είδουσ προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ ςυνάντθςαν οι εκπαιδευτζσ μασ;
Σε καμία περίπτωςθ δεν εκδθλϊκθκαν προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ ςε όλεσ τισ ςυνεδρίεσ του
yMIND, οφτε ςυςτθματικά ςε ςυνεδρίεσ με τθν ίδια ομάδα ι με τουσ ίδιουσ νζουσ ανκρϊπουσ.
Όταν ςυνζβθ, είχε τθν ακόλουκθ μορφι:
•Λεκτικι κακοποίθςθ
• Διαταραγμζνθ επικοινωνία - οι μακθτζσ μιλάνε ο ζνασ πάνω ςτον άλλον
• Μθ τιρθςθ των κανόνων τθσ ομάδασ.
Ενϊ διαταραγμζνεσ ςυμπεριφορζσ όπωσ αυτζσ που περιγράφονται παραπάνω αναμφιςβιτθτα
προςκζτουν πίεςθ ςτουσ εκπαιδευτζσ και τουσ άλλουσ νζουσ, αυτζσ ςυχνά αποτελοφςαν το
ςφμπτωμα βακφτερων προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ και ςχζςεων, τα οποία χρειάηονταν να
αντιμετωπιςτοφν. Κατά τρόπο ειρωνικό, θ επίδειξθ μιασ τζτοιασ ςυμπεριφοράσ ιταν μια ζνδειξθ ότι
ακριβϊσ με αυτζσ τισ ομάδεσ θ παρζμβαςθ του yMIND είναι περιςςότερο απαραίτθτθ.
Στθν επόμενθ ενότθτα παρουςιάηονται μερικζσ από τισ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποίθςαν οι
εκπαιδευτζσ για να βελτιϊςουν αυτζσ τισ ςυμπεριφορζσ.

Πωσ οι εκπαιδευτζσ ενκαρρφνουν μια καλφτερθ ςυμπεριφορά
Το ςθμείο ζναρξθσ είναι οι ίδιοι οι νζοι
Τα κζματα που καλφπτονται από το yMIND ζχουν τθ δυνατότθτα να προκαλζςουν μια ςειρά
διαφορετικϊν ςυναιςκθμάτων ςτουσ νζουσ: μπορεί να τουσ ενοχλιςουν, να τα κεωριςουν πθγι
αςτείων και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να τουσ επθρεαςτοφν προςωπικά. Για το λόγο αυτό,
απαιτικθκε κάποια προετοιμαςία πριν οι νζοι άνκρωποι να είναι ςε κζςθ να ςυμμετάςχουν ςε μια
ολοκλθρωμζνθ ςυηιτθςθ. Ο κακοριςμόσ κανόνων ιταν ζνα βαςικό μζροσ αυτοφ, όπωσ και θ
διεξαγωγι προπαραςκευαςτικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ θ ζκφραςθ μθ-προφορικϊν
ςυναιςκθμάτων, για παράδειγμα μζςω «παγωμζνων εικόνων», βοικθςαν τουσ νζουσ να
προχωριςουν ςταδιακά ςτο κζμα.
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Κακοριςμόσ και τήρηςη των κανόνων αλληλεπίδραςησ
Σε όλεσ ςχεδόν τισ ςυνεδρίεσ, οι εκπαιδευτζσ ςυηιτθςαν και διαμόρφωςαν κανόνεσ ςυμπεριφοράσ
μαηί με τα παιδιά και τουσ νζουσ τουσ οποίουσ και υπενκφμιηαν όταν θ ροι τθσ ςυνεδρίασ
διαταραςςόταν από κακι ςυμπεριφορά. Όςο περιςςότερο οι εκπαιδευτζσ καλοφςαν τουσ νζουσ να
διατυπϊςουν και να εφαρμόςουν τουσ δικοφσ τουσ κανόνεσ, τόςο περιςςότερο υποςτιριηαν τθν
αρχι τθσ ενεργοποίθςθσ των μακθτϊν ωσ ιδιοκτιτεσ τθσ δικισ τουσ μάκθςθσ.
Δθμιουργία μικρισ ομάδασ εργαςίασ
Όταν οι εκπαιδευτζσ χϊριηαν τθν τάξθ ςε μικρότερεσ ομάδεσ, θ απογοιτευςθ των νζων για
ςυμμετοχι μειϊκθκε. Επιπλζον με αυτι τθν μορφι οι εκπαιδευτζσ μπόρεςαν να εςτιάςουν
καλφτερα τθν προςοχι τθσ ομάδασ όταν ζςπαγαν οι κανόνεσ ςυμπεριφοράσ. Όταν οι οδθγίεσ προσ
ςτουσ νζουσ για αυτά που ζπρεπε να κάνουν ιταν ςαφείσ, ι όλθ λειτουργεία τθσ διαδικαςίασ ιταν
κετικι. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ Βοικθςε επίςθσ όταν υπιρχαν περιςςότεροι από ζνασ εκπαιδευτισ
ςτον χϊρο για να διευκολφνουν τθν λειτουργία των μικρϊν ομάδων.
Η κατανόθςθ ότι ο κόρυβοσ από μόνοσ του δεν αποτελεί ζνδειξθ κακισ ςυμπεριφοράσ
Οι εκπαιδευτζσ ζπρεπε να χρθςιμοποιιςουν τθν κρίςθ τουσ προςεκτικά για να αποφαςίςουν εάν οι
ςυηθτιςεισ παρεκτρζπονταν. και αν ναι, να επαναφζρουν τουσ νζουσ πίςω ςτουσ κανόνεσ. Ο
κόρυβοσ από μόνοσ του δεν ιταν ζνασ δείκτθσ κακισ ςυμπεριφοράσ, αφοφ όλοι οι νζοι ζμακαν
πωσ να επανακτοφν τθν δυνατότθτα να μιλοφν και να επικοινωνοφν για ευαίςκθτα κζματα και να
μακαίνουν να αυτορυκμίηονται. Μια παρζμβαςθ του εκπαιδευτι ςε λάκοσ ςτιγμι μποροφςε
εφκολα να καταςτρζψει τθν όλθ εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Να είςτε ψφχραιμοι και αποφαςιςτικοί
Η ςτιριξθ των νζων για τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφορά τουσ πιρε χρόνο, ειδικά εάν λάβουμε υπόψθ
μασ ότι πολλοί από αυτοφσ ηουν ςε περιβάλλοντα που παρείχαν ελάχιςτα πρότυπα ι δομζσ :
Η τάξθ ιταν ζνασ ςυνδυαςμόσ αποκαρρυντικϊν και αρνθτικϊν ςυμπεριφορϊν. Ο αλλθλοςεβαςμόσ
ιταν κάτι που δφςκολα μποροφςεσ να ςυναντιςεισ. Είναι κάτι μακαίνεται και διαμορφϊνεται ςιγάςιγά και αποτελεί ζνα απαιτθτικό και δφςκολο ζργο για τον δάςκαλο. Παίρνει πολφ χρόνο.
(Γερμανόσ εκπαιδευτικόσ)
Ωςτόςο, θ εμπειρία των επαγγελματιϊν του yMIND ιταν ότι θ επιμονι επζφερε αποτελζςματα και
εφόςον ιταν ςυνεπείσ ςτθν προςζγγιςι τουσ, οι νζοι ανταποκρίκθκαν ςταδιακά και θ ςυμπεριφορά
βελτιϊκθκε.
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Μελζτη Περίπτωςησ Δφο – Βελτιώνοντασ τισ δεξιότητεσ επικοινωνίασ
Tο yMIND προωκεί τον διάλογο ωσ αντίδοτο ςτθ βία, τον εκφοβιςμό και των διακρίςεων, που είναι
τα κφρια ηθτιματα που επιδιϊκει να αντιμετωπίςει. Ήταν λοιπόν ςχεδόν αναπόφευκτθ θ
διαπίςτωςθ ότι ζνα από τα πρϊτα ηθτιματα που ανζκυψαν κατά τθν διάρκεια των ςυνεδριϊν μασ
ιταν θ ανάγκθ βελτίωςθσ των δεξιοτιτων επικοινωνίασ των ςυμμετεχόντων. Παρότι αυτό απαιτεί
υπομονι, επιμονι και δεξιότθτεσ από τουσ εκπαιδευτζσ, ζγινε ςαφζσ από τισ αναφορζσ τουσ ότι
όταν δίνεται ο απαραίτθτοσ χϊροσ, θ ευκφνθ και θ ςωςτι κακοδιγθςθ για να ςυηθτιςουν αυτά τα
κζματα, οι νζοι αποκτοφν μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ και περιςςότερεσ δεξιότθτεσ ςτθν
επικοινωνία.
Πωσ είναι μια αποτελεςματικι επικοινωνία;
Η επικοινωνία είναι αναποτελεςματικι όταν οι νζοι άνκρωποι διζκοπταν τισ ςυηθτιςεισ και ζκαναν
αςτεία και προςβλθτικά ςχόλια. Η επικοινωνία ιταν αποτελεςματικι όταν οι νζοι ζνιωκαν άνετα να
εκφραςτοφν ανοιχτά για κζματα διακρίςεων, βίασ και εκφοβιςμοφ. Πολλζσ από τισ ομάδεσ που
ςυμμετείχαν ςτο yMIND ζκαναν τθν μετάβαςθ, ςε ζναν βακμό, από τθν αναποτελεςματικι ςτθν
αποτελεςματικι επικοινωνία κατά τθν διάρκεια τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Σα παιδιά εξζφραςαν τισ πολφ προςωπικζσ ςκζψεισ τουσ. Δεν περίμενα ότι ςε τόςο λίγο
χρονικό διάςτθμα κα ζνιωκαν τθν άνεςθ να εκφραςτοφν τόςο ελεφκερα (Εκπαιδευτικόσ
από τθν Ελλάδα).
Ποιοί παράγοντεσ εμπόδιςαν μια αποτελεςματικι επικοινωνία;
Αρκετοί παράγοντεσ αποτζλεςαν εμπόδιο για μια αποτελεςματικι επικοινωνία. Μεταξφ άλλων :


Η ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ των νζων ανκρϊπων



Ο φόβοσ τθσ ζκκεςθσ των προςωπικϊν τουσ ςκζψεων ςε μια ευρφτερθ ομάδα



Όταν το επίκεντρο τθσ ςυηιτθςθσ μετατοπίηονταν από τθν γενικότερθ αντιμετϊπιςθ του κζματοσ ςτισ
προςωπικζσ τουσ ιςτορίεσ.

Επιπλζον, οι εκπαιδευτζσ ζπρεπε να είναι προςεκτικοί ϊςτε να μθν κολλάνε ςε κάποια
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, και να είναι ςε κζςθ να δίνουν βάςθ ςτο πότε οι νζοι είναι ζτοιμοι να
προχωριςουν παρακάτω ι πότε χρειάηονται ζνα διάλειμμα. Η ετοιμότθτα των εκπαιδευτϊν ςτο να
αναπροςαρμόςουν το πρόγραμμα μιασ ςυνεδρίασ για να ενιςχφςουν το δυναμιςμό τθσ, ι για να
αφιερϊςουν περιςςότερο χρόνο για τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων ι κεμάτων, ιταν ζνα
ςθμαντικό χαρακτθριςτικό για τθν καλι διαχείριςθ των ςυνεδριϊν του yMIND.
Πωσ επιτεφχκθκε θ αποτελεςματικι επικοινωνία;
Αρκετζσ από τισ ςτρατθγικζσ που αναφζρονται ςτθ ‘Μελζτθ περίπτωςθσ Ζνα: Βελτιϊνοντασ τθν
Συμπεριφορά, που περιγράφουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα πρζπει να δθμιουργοφνται οι
ςυνκικεσ για τθν φπαρξθ ςωςτισ ςυμπεριφοράσ μζςα ςτθν τάξθ αποτελοφν προχπόκεςθ και για
τθν αποτελεςματικι επικοινωνία. Επιπλζον, θ πρακτικι εμπειρία ανζδειξε τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ επιτεφχκθκε θ αποτελεςματικι επικοινωνία ςτα πλαίςια του yMIND.
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Το κίνθτρο ςυμμετοχισ ςτο διάλογο
Τα κζματα με τα οποία αςχολείται το yMIND είναι κζματα που εξάπτουν το ενδιαφζρον των νζων.
Ενϊ θ διαχείριςθ αυτϊν των κεμάτων ιταν ιδιαιτζρωσ λεπτι, όλεσ οι ενδείξεισ κατά τθν διάρκεια
του προγράμματοσ ζδειξαν ότι οι νζοι ικελαν να μιλιςουν γι’ αυτά- και οι δραςτθριότθτεσ
προκάλεςαν ςυηθτιςεισ και ενκουςιϊδθ ςυμμετοχι. Το yMIND λοιπόν μπορεί να αποτελζςει μια
πολφ καλι κεματικι πάνω ςτθν οποία μπορεί να βαςιςτεί θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων
επικοινωνίασ.
ε ςφγκριςθ με προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ, θ ομάδα ςυμμετείχε πολφ πιο ενεργά ςτθ ςυηιτθςθ.
τθν άςκθςθ «Παρενόχλθςθ ςτο χολείο», όλοι εξζφραςαν τισ απόψεισ τουσ ςτα κζματα που
ικελαν να τθν εκφράςουν (Εκπαιδευτικόσ από τθν Βουλγαρία).
Σπάηοντασ τουσ κανόνεσ επικοινωνίασ τθσ τάξθσ
Αυτό που ιταν εμφανζσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ιταν ο πεικαρχθμζνοσ τρόποσ με τον οποίο
γινόταν θ επικοινωνία μζςα ςτθν τάξθ :
Όλοι οι μακθτζσ ςικωναν τα χζρια τουσ (όπωσ ςτα κανονικά μακιματα) για να εκφράςουν
τθν πρόκεςθ τουσ να μιλιςουν. Επομζνωσ, θ αντίδραςθ ςε ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου ιταν
25 ςθκωμζνα χζρια ςτον αζρα-μια κατάςταςθ όχι εφκολα διαχειρίςιμθ.(Εκπαιδευτικόσ από
τθν Γερμανία)
Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, το πρόβλθμα λφκθκε χωρίηοντασ τουσ μακθτζσ ςε μικρότερεσ ομάδεσ ι
χρθςιμοποιϊντασ δραςτθριότθτεσ που δίνουν μια πιο ςυγκεκριμζνθ δομι ςτισ ςυηθτιςεισ. Και ςτισ
δφο περιπτϊςεισ, ο δάςκαλοσ ζπαψε να είναι το κφριο ςθμείο αναφοράσ ςτθν τάξθ, και τθν ευκφνθ
για τθν διεξαγωγι των ςυηθτιςεων ανζλαβαν περιςςότερο οι ίδιοι οι νζοι.
Η δθμιουργία μιασ αςφαλοφσ απόςταςθσ που κα δϊςει τθν δυνατότθτα ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ να
μιλιςουν γι’ αυτά τα κζματα
Παρότι υπιρξαν πολλζσ περιπτϊςεισ νζων ανκρϊπων που ιταν προετοιμαςμζνοι να μιλιςουν για
τθν ςυμπεριφορά των ςυμμακθτϊν τουσ, τα μζλθ τθσ οικογενείασ τουσ και το ευρφτερο κοινωνικό
ςφνολο για τα κζματα με τα οποία αςχολείται το yMIND, ςε άλλεσ περιπτϊςεισ τα κζματα
κεωρικθκαν προςωπικά. Οι δραςτθριότθτεσ του yMIND παρείχαν τθν απαιτοφμενθ απόςταςθ
οφτωσ ϊςτε να γίνουν πιο απρόςωπεσ οι ςυηθτιςεισ, περιλαμβάνοντασ μεκόδουσ όπωσ θ
προςομοίωςθ και το παιχνίδι ρόλων :
Σο γεγονόσ ότι ζπαιξα το ρόλο του κφματοσ βοικθςε ςτο να εκφραςτοφν ςκζψεισ που υπιρχαν ςτθν
τάξθ ςχετικά με το κζμα μασ.(Εκπαιδευτικόσ από τθν Ελλάδα)
Με αυτό το τρόπο, το yMIND προςζφερε μια πιο ςταδιακι προςζγγιςθ ςτθν διαχείριςθ των
κεμάτων τθσ διάκριςθσ, τθσ βίασ και του εκφοβιςμοφ, μζχρι να είναι ςε κζςθ οι νζοι να
ςυμμετζχουν ενεργά και παραγωγικά ςτισ ςυηθτιςεισ για τα παραπάνω κζματα.
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Μελζτη Περίπτωςησ Τρία – Αντιμετώπιςη τησ ανδρικήσ κυριαρχίασ
Ο οργανιςμόσ AÖF, εταίροσ του προγράμματοσ yMIND από τθν Αυςτρία, ςυνεργάςτθκε με ζνα
πολιτιςτικό κζντρο που υποςτθρίηει μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ ςτθν Βιζννθ για τθν εφαρμογι του
μοντζλου Popular Opinion Leader (POL) ςτισ γυναίκεσ του κζντρου. το μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ, οι
γυναίκεσ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα προζρχονταν από μουςουλμανικζσ χϊρεσ.
Οι εταίροι του yMIND εφάρμοςαν τθν μζκοδο POLςε νζα πλαίςια, επικεντρϊνοντασ ςτο ευαίςκθτο
κζμα τθσ διάκριςθσ των φφλων. Η εςτίαςθ ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, αντί ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ
που είχαν επικεντρωκεί τα αρχικά προγράμματα POL, ιταν μια πρόκλθςθ για όλουσ τουσ εταίρουσ.
Σο ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ του οργανιςμοφ AÖF όπου το αρχικό ενδιαφζρον πολλϊν
γυναικϊν για τισ ςυνεδρίεσ δεν μεταφράςτθκε ςε ςυμμετοχι. Αρχικά ςυμμετείχαν τζςςερισ
γυναίκεσ, μετά τρεισ γυναίκεσ και ςτο τζλοσ μόνο δφο. Παρόλα αυτά, τρεισ ιςτορίεσ από αυτι τθν
ομάδα δείχνουν πωσ μπορεί θ εκπαίδευςθ με τθ μζκοδο POL να δϊςει τθν απαραίτθτθ ϊκθςθ και
ςτιριξθ για να αμφιςβθτθκοφν οι βακιά ριηωμζνεσ διακρίςεισ.
Tiya
Κατά τθν διάρκεια των ςυνεδριϊν θ Tiya είχε μια ςυηιτθςθ με ζνα άρρεν φίλο τθσ ςχετικά με το
κζμα του POL, και ξαφνιάςτθκε όταν κατάλαβε ότι και ο ίδιοσ ιταν βίαιοσ ςε βάροσ τθσ ςυηφγου
του. Αυτι θ διαπίςτωςθ ιταν κάτι καινοφργιο για τθν Tiya. Ο φίλοσ τθσ αυτόσ είχε υπάρξει ςτθν
πραγματικότθτα τόςο βίαιοσ, που θ αςτυνομία του είχε κζςει περιοριςτικοφσ όρουσ και του είχε
απαγορεφςει να επιςτρζψει ςπίτι του για δεκατζςςερισ θμζρεσ. Μετά από αυτι τθν ςυηιτθςθ θ
Tiya είδε τον φίλο τθσ με διαφορετικό μάτι και άρχιςε να διερωτάται γιατί δεν είχε παρατθριςει τα
ςθμάδια και γιατί δεν είχε αντιλθφκεί τθν βίαιθ ςυμπεριφορά του νωρίτερα.
Lateefah
Η Lateefah ςυμμετείχε με ενκουςιαςμό από τθν πρϊτθ ςυνεδρία ςτισ ςυηθτιςεισ για το κζμα των
διακρίςεων με βάςθ το φφλο. Πιρε ςοβαρά τθν εκπαίδευςθ και εφάρμοςε όςα είχε μάκει ςτισ
ςυνεδρίεσ, όπωσ προζβλεπε το μοντζλο.
Όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ Tiya, ζτςι και θ Lateefah ξεκίνθςε μια ςυηθτιςθ με ζναν άρρεν φίλο
τθσ για το κζμα τθσ ιςότθτασ των φφλων, και όπωσ και θ Tiya, ζτςι και εκείνθ ξαφνιάςτθκε όταν
διαπίςτωςε ότι και αυτόσ είχε μια υποβόςκουςα αντίλθψθ ότι οι άντρεσ πρζπει να κυριαρχοφν ςε
μια ςχζςθ. Κατά τθν άποψθ του, θ γυναίκα δεν πρζπει να εργάηεται αφοφ παντρευτεί. Η Lateefah
δεν μποροφςε να ςυμφωνιςει με αυτι τθν άποψθ: «Δεν μπορϊ να το χαρακτθρίςω ωσ βία, αλλά
δεν μπορϊ να το δεχτϊ. Πρόκειται για τθν ηωι μου, και κζλω να αποφαςίηω μόνθ μου τι κα κάνω.»
Ωσ αποτζλεςμα τθσ εκπαίδευςθσ, τόςο θ Tiya όςο και θ Lateefah διαπίςτωςαν πολλά ςε ςχζςθ με
τισ αντιλιψεισ των άρρεν φίλων τουσ, και ξεκίνθςαν να επαναπροςδιορίηουν τθν ςχζςθ μαηί τουσ
αντίςτοιχα.
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Afsana
Η Afsana διαπίςτωςε ότι θ αρνθτικι αντιμετϊπιςθ που επικρατεί ςτθ χϊρα καταγωγισ τθσ προσ τισ
γυναίκεσ κα μποροφςε να βγει ςτθν επιφάνεια με διαφορετικζσ μορφζσ και ςτθν Αυςτρία. Ανζφερε
ότι οι γυναίκεσ ςτθ χϊρα καταγωγισ τθσ δεν μποροφν να βρουν καταφφγιο ςτθν αςτυνομία ςε
περίπτωςθ ενδοοικογενειακισ βίασ, αλλά αντίκετα θ αςτυνομία ρωτοφςε τουσ ςυηφγουσ τουσ ςε
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ γιατί δεν τισ ζχουν περιςςότερο από κοντά. Στθν Αυςτρία, θ διάκριςθ ςτον
χϊρο εργαςίασ είχε μια πιο διακριτικι μορφι: Όταν μίλθςε ανοιχτά για ζναν άρρεν ςυνάδελφό τθσ
που τθσ ζπιαςε τον μθρό, εκείνθ περικωριοποιικθκε ωσ «πολφ ευαίςκθτθ». Ο άντρασ κεωρικθκε
το «κφμα», ενϊ τελικά εκείνθ ζφυγε από τθν δουλειά τθσ γιατί το κλίμα είχε γίνει πολφ εχκρικό
απζναντι τθσ. Η Afsana ςυνζχιςε να ςυναντά δυςκολίεσ ςτον χϊρο τθσ εργαςίασ, γεγονόσ που
υπογραμμίηει τισ δυςκολίεσ που μπορεί να ςυναντιςει μια γυναίκα όταν ορκϊνει το ανάςτθμα τθσ
ςτισ διακρίςεισ.
Και ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ είναι εμφανζσ ότι οι νζεσ γυναίκεσ είχαν κίνθτρο για να ςυμμετάςχουν
ςτθν εκπαίδευςθ POL γιατί οι διακρίςεισ με βάςθ το φφλο ζχουν παίξει ζνα πολφ ςθμαντικό ρόλο
ςτθν ηωι τουσ. Η παρζμβαςθ του yMIND παρείχε τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία μπόρεςαν να
ερευνιςουν το κζμα ςε μεγαλφτερο βάκοσ και να εκφράςουν τθν άποψθ τουσ.
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Μελζτθ Περίπτωςθσ Σζςςερα – Απόκτθςθ γνϊςεων από τθν υλοποίθςθ του μοντζλου Popular
Opinion Leader
Ο εταίροσ από τθν Βουλγαρία, Health and Social Development Foundation (HESED)-Ίδρυμα Τγείασ
και Κοινωνικισ Ανάπτυξθσ, ιταν ο εμπειρογνϊμων οργανιςμόσ για τθν προςαρμογι του μοντζλου
Popular Opinion Leader (POL) ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ πρόλθψθσ τθσ βίασ με βάςθ το φφλο ςε
επίπεδο κοινότθτασ. το πλαίςιο τθσ προςζγγιςθσ του μοντζλου POL ςτο πρόγραμμα yMIND, ο
οργανιςμόσ από τθν Βουλγαρία εντόπιςε τουσ ςυμμετζχοντεσ που χαρακτθρίηονται ωσ ‘δημοφιλείσ’
ςτθν κοινωνικι τουσ ομάδα, τουσ προςκάλεςε ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ ςυνζχεια τουσ κακοδιγθςε
ςτισ ςυηθτιςεισ για το κζμα ςτο κοινωνικό τουσ κφκλο1. Αυτι θ μελζτθ περίπτωςθσ εξετάηει τισ
γνϊςεισ που απζκτθςαν οι εκπαιδευτζσ κατά τθν υλοποίθςθ του μοντζλου αυτοφ ςε δφο κφκλουσ
εκπαίδευςθσ ςτθν Βουλγάρικθ κοινότθτα των Ρομά ςτθν περιοχι Filipovtsi.
Μάκθμα Ζνα: Διάκεςθ χρόνου για τθν ανάπτυξθ αυτοπεποίκθςθσ, δεξιοτιτων και νοοτροπίασ
Το ςθμαντικότερο μινυμα από όλεσ τισ παρεμβάςεισ του yMIND είναι ότι θ αλλαγι τθσ νοοτροπίασ
είναι ζνα απαιτθτικό εγχείρθμα, που απαιτεί χρόνο και επιμονι από πλευράσ των εκπαιδευτικϊν.
Στα πλαίςια του προγράμματοσ POL ςτθν περιοχι Filipovtsi, ιςχφει το παραπάνω. Ουςιαςτικά, οι
εκπαιδευτζσ επιδίωξαν να αλλάξουν τισ απόψεισ για τουσ βακιά ριηωμζνουσ πολιτιςμικοφσ κανόνεσ
και ςυμπεριφορζσ.
Οι εκπαιδευτζσ αποκαρρφνκθκαν από το γεγονόσ ότι οι
ςυμμετζχοντεσ : ιταν άτακτοι ι δεν ςυμμετείχαν, ιδιαίτερα
ςτισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ, προϊκθςαν ζνα μινυμα υπζρ τθσ
βίασ ςτισ ςυνεδρίεσ, δεν είχαν επικοινωνία μεταξφ των
ςυνεδριϊν με τα άτομα που είχαν ςχεδιάςει να μιλιςουν:

Πιςτεφω ότι είναι φυςιoλογικό ζνασ
άνδρασ να μπορεί να χαςτουκίςει τθ
γυναίκα του, ιδιαίτερα εάν τον εκκζςει
μπροςτά ςε άλλα άτομα (άνδρασ τoυ
προγράμματοσ POL από τθν περιοχι
Filipovtsi)

Παρόλα αυτά, όςο προχωροφςε θ διαδικαςία, θ ζναρξθ
Είναι ςθμαντικό μια γυναίκα να είναι
διάλογου και θ αλλαγι ςτθν ςυμπεριφορά αποτζλεςαν τισ
αυτι που κζλει να είναι – όχι ζνα ρομπότ
πρϊτεσ ενδείξεισ αλλαγισ : κακϊσ προχωροφςε θ εκπαίδευςθ,
(άνδρασ του προγράμματοσ POL από τθν
οι ςυμμετζχοντεσ ςυμμετείχαν όλο και περιςςότερο ςτθ
περιοχι Filipovtsi)
διαδικαςία, μθνφματα υπζρ τθσ βίασ αντιμετωπίςτθκαν από
άλλουσ ςυμμετζχοντεσ, και ξεκίνθςε μια ανάλυςθ τθσ
ςυμπεριφοράσ με βάςθ τθ λογικι. Επίςθσ οι ςυμμετζχοντεσ ςυηιτθςαν τα κζματα αυτά με μζλθ
τθσ οικογζνειασ τουσ εκτόσ ςυνεδριϊν, ωσ προοίμιο ςυηιτθςθσ με φίλουσ.
Όςον αφορά τουσ εκπαιδευτζσ, ζμακαν να προςαρμόηουν τισ προςδοκίεσ τουσ ανάλογα με το
ρυκμό τθσ αλλαγισ και να μθν αποκαρρφνονται από τθν μθ ςυνεργάςιμθ ι τθν άτακτθ
ςυμπεριφορά, αλλά να επικεντρϊνονται εκεί που φαίνονται ότι επιτυγχάνονται αλλαγζσ προσ μια
πιο κετικι ςυμπεριφορά.

1

Μια ςφνοψθ τθσ προςζγγιςθσ και των μεκόδων είναι διακζςιμθ ςτο: http://www.youthmind.eu/index.php/products
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Μάκθμα Δφο: Ο popular opinion leader ωσ υποςτθρικτισ των πολιτιςμικϊν κανόνων επικετικότθτασ
Στον πρϊτο κφκλο εκπαίδευςθσ ςτθν περιοχι Filipovtsi
Οι νζεσ δζχονται τθν επίκεςθ
ζγινε ςαφζσ ότι υπιρχε μια ςφγκρουςθ κατά τθν διάρκεια
και τθν κυριαρχία των ανδρϊν
τθσ επιλογισ των POL με βάςθ τθ κζςθ τουσ ςτθν τοπικι
ςαν κάτι φυςιολογικό και είναι
κοινότθτα όπου αυτι θ κζςθ βαςιηόταν ακριβϊσ ςτο
δφςκολο να υιοκετιςουν
γεγονόσ ότι ςυμπεριφζρονταν με επικετικό τρόπο. Εδϊ θ
μθνφματα αλλαγισ τθσ
πρόκλθςθ για τουσ εκπαιδευτζσ ιταν διπλι : αφενόσ θ
ςυμπεριφοράσ (Εκπαιδευτισ
ενκάρρυνςθ του ατόμου να ριςκάρει τθν κοινωνικι του
ςτθν περιοχι Filipovtsi)
κζςθ αλλάηοντασ τθ ςυμπεριφορά και τισ απόψεισ του και
αφετζρου εάν το πετφχει, το ρίςκο να ζχει ζνα POL που χάνει τθν αποδοχι του επειδι τζκθκαν υπό
αμφιςβιτθςθ οι κοινωνικοί κανόνεσ μζςα ςτθν ομάδα. Εδϊ βλζπουμε τθν πιο χαρακτθριςτικι
διαφορά ανάμεςα ςτθν μεκοδολογία POL για τα ςεξουαλικά νοςιματα και τθν πρόλθψθ, όπωσ
εφαρμόςτθκε ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, και τθν μεκοδολογία POL για τθν αλλαγι των πολιτιςμικϊν
κανόνων μιασ ομάδασ που αμφιςβθτοφν τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ ταυτότθτασ. Δεν υπάρχει
εφκολθ λφςθ ςε αυτό το δίλλθμα, αλλά οι εκπαιδευτζσ ςτθν περιοχι Filipovtsi πρότειναν θ επιλογι
των POLs ςτο μζλλον να βαςίηεται ςτο δυναμιςμό και τθν προκυμία ςυμμετοχισ παρά ςε άτομα
που ζχουν ιςτορικό αντι-κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ.
Μάκθμα Τρία: Αλλαγι ςτθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ για τθν βελτίωςθ τθσ δυναμικισ τθσ
Στο δεφτερο κφκλο εκπαίδευςθσ, οι
διοργανωτζσ προχϊρθςαν πιο
προςεκτικά ςτθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ.
Αυτι τθ φορά, υπιρξε ριηικι αλλαγι
ςτθν ιςορροπία των φφλων, και από τθν
αρχικι ανδροκρατοφμενθ ομάδα
οδθγθκικαμε ςε μια μικτι ομάδα
γυναικϊν και ανδρϊν. Επιπλζον, πζντε
από τουσ ςυμμετζχοντεσ είχαν εμπειρία ςυνεργαςίασ με ομάδεσ. Κατά ςυνζπεια, οι ςυνεδρίεσ
κφλθςαν πολφ πιο ομαλά, με τθν ομάδα να ςυμμετζχει ςε μεγαλφτερο βάκοσ και πιο γριγορα ςτα
δφςκολα ηθτιματα. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δεφτερθ εκπαίδευςθ ζκαναν πολφ μεγαλφτερεσ
προςπάκειεσ να εμπλζξουν τουσ φίλουσ τουσ εκτόσ εκπαιδευτικϊν ςυνεδριϊν, με αρκετά
παραδείγματα επιτυχίασ, κακϊσ επίςθσ είχαν τθν ευκαιρία να αναλφςουν ςε βάκοσ τουσ λόγουσ για
τουσ οποίουσ οι ςυηθτιςεισ δεν πιγαιναν καλά ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ.
ε αντίκεςθ με τα ταμποφ που επικρατοφν ςτθν τοπικι κοινότθτα, θ
ομάδα κατάφερε να δθμιουργιςει ζνα περιβάλλον εμπιςτοςφνθσ ςτο
οποίο μίλθςαν για τθ βία, αντάλλαξαν προςωπικζσ εμπειρίεσ και
ανακεϊρθςαν ςυμπεριφορζσ. (Εκπαιδευτισ ςτθν περιοχι Filipovtsi)
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Μελζτθ Περίπτωςθσ Πζντε - Αποτελεςματικζσ ερωτιςεισ για τθν προϊκθςθ των κοινωνικϊν
δεξιοτιτων.
Μία από τισ ενδείξεισ αποτελεςματικισ εκπαίδευςθσ που παρατθρικθκε κατά τθν αξιολόγθςθ των
ςτοιχείων που πραγματοποιικθκε από το εξωτερικό αξιολογιτθ2 ιταν θ ικανότθτα διατφπωςθσ
αποτελεςματικϊν ερωτιςεων. Αυτοφ του είδουσ ερωτιςεισ :
Αναγκάηουν τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν
Κακιςτοφν εφικτζσ τισ υψθλζσ προςδοκίεσ για τα αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ
Ενεργοποιοφν τισ απαντιςεισ των μακθτϊν και ζτςι ο δάςκαλοσ καταλαβαίνει πωσ κα πρζπει να
ςυνεχίςει
Κυρίωσ, οι αποτελεςματικζσ ερωτιςεισ δθμιουργοφν τον χϊρο για να ερευνιςουν οι νζοι μακθτζσ
τα ςφνκετα κζματα ςτα οποία επικεντρϊνεται το πρόγραμμα yMIND. Όταν είναι ςωςτά
διατυπωμζνεσ, οι ανοικτζσ ερωτιςεισ, βοθκοφν τουσ νζουσ να επιλφςουν τισ αμφιβολίεσ που
αναπόφευκτα δθμιουργοφνται από τισ ςυηθτιςεισ που αφοροφν τουσ πολιτιςμικοφσ κανόνεσ.
Πολλζσ από τισ δραςτθριότθτεσ του yMIND αντιπροςωπεφουν αυτι τθν προςζγγιςθ με τον τρόπο
που προτρζπουν τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν διεξοδικά τισ αντιλιψεισ και τθ ςυμπεριφορά τουσ. Τα
παρακάτω παραδείγματα από τισ ςυνεδρίεσ ςτο Βερολίνο δείχνουν μερικοφσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ μπορεί να επιτευχκεί αυτό βοθκϊντασ τουσ νζουσ ανκρϊπουσ να αντιμετωπίςουν τθν
προβλθματικι ςυμπεριφορά ενιςχφοντασ παράλλθλα τισ κοινωνικζσ τουσ δεξιότθτεσ.
Σενάριο 1 – Ανακαλφπτοντασ και αντιμετωπίηοντασ τουσ κανόνεσ των ςχζςεων
Μια απλι δραςτθριότθτα για να κάνετε τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν τα ςυναιςκιματα και τθ
ςυμπεριφορά τουσ απζναντι ςτουσ άλλουσ είναι θ άςκθςθ «Όλοι αυτοί που». Εδϊ, ο εκπαιδευτισ
διαβάηει δυνατά μια διλωςθ, όπωσ : ‘για να αιςκάνομαι καλά ςτθν τάξθ αυτι, πρζπει να : με
ακοφνε / να μθν με προςβάλλουν / να μθν μου φωνάηουν κλπ, και οι μακθτζσ πρζπει να ςθκωκοφν
όρκιοι εάν ςυμφωνοφν και να παραμείνουν κακιςτοί εάν διαφωνοφν. Ο δάςκαλοσ ςτθ ςυνζχεια
ηθτάει από τουσ μακθτζσ να εξθγιςουν γιατί ςθκϊκθκαν όρκιοι ι γιατί παρζμειναν κακιςτοί.
Σε ζνα δθμοτικό ςχολείο ςτο Βερολίνο, μερικά παιδιά αντζδραςαν με αδιαφορία/απάκεια ςτθ
διλωςθ για το τι είναι αυτό που τα κάνει να αιςκάνονται καλά μζςα ςτθν τάξθ : ‘Δεν με πειράηει
εάν κάποιοσ με προςβάλλει’. Άλλα αγόρια ζδειξαν να ανθςυχοφν και ζκαναν χειρονομίεσ ςαν να
χτυποφςαν κάποιον που τουσ πρόςβαλε.
Πωσ κα αντιμετωπίηατε τθν ςυμπεριφορά αυτι ωσ εκπαιδευτικόσ;
τθν περίπτωςθ αυτι, θ δραςτθριότθτα αποκάλυψε προβλθματικι ςυμπεριφορά και αντιλιψεισ και
τθν ανάγκθ αυτζσ να αντιμετωπιςτοφν ϊςτε να βελτιωκοφν οι ςχζςεισ μζςα ςτθν τάξθ. Ποιεσ
ςυμπλθρωματικζσ δραςτθριότθτεσ κα μποροφςατε να εφαρμόςετε για να βοθκιςετε τουσ μακθτζσ
αυτισ τθσ τάξθσ να αντιμετωπίςουν τθν προβλθματικι ςυμπεριφορά; Η επαναφορά των κανόνων
ςτθν τάξθ, για παράδειγμα, μπορεί να βοθκιςει τουσ νζουσ να επανεξετάςουν μια ςυγκεκριμζνθ
ςυμπεριφορά, δίνοντασ παράλλθλα νόθμα ςτθν εφαρμογι των κανόνων ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ.
Μπορείτε επίςθσ να επιδιϊξετε μια ςυμφωνία μεταξφ των μακθτϊν, για το τι είναι προβλθματικι
ςυμπεριφορά και αντίλθψθ, ηθτϊντασ για παράδειγμα από τουσ μακθτζσ να γράψουν τισ
προςβολζσ που ζχουν ακοφςει ςτθν τάξθ. Μπορείτε ζπειτα να χωρίςετε τουσ μακθτζσ ςε μικρζσ
ομάδεσ, ηθτϊντασ τουσ να πουν τθν γνϊμθ τουσ για το τι κα ενοχλοφςε ζναν ςυμμακθτι τουσ και το
πωσ νοιϊκει κάποιοσ που δζχεται αυτζσ τισ προςβολζσ.
2
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Σενάριο 2 – Διερευνϊντασ το κζμα του εκφοβιςμοφ και τθσ ανάγκθ τθσ αίςκθςθσ τθσ αςφάλειασ
Στο δεφτερο δθμοτικό ςχολείο, οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτθ δραςτθριότθτα με τθν ονομαςία
«Αποκλειςμόσ». Εδϊ, ζνασ εκελοντισ φεφγει από το δωμάτιο, ενϊ οι υπόλοιποι ενθμερϊνονται για
το πϊσ κα πρζπει να ςυμπεριφερκοφν μετά τθν επιςτροφι του (κοιτϊντασ ςιωπθλά τον εκελοντι,
με ςταυρωμζνα τα χζρια). Μετά τθν άςκθςθ, ηθτάμε από τον εκελοντι να εξθγιςει πωσ ζνιωςε. Η
παρακάτω ςυηιτθςθ εξετάηει τθ φφςθ του εκφοβιςμοφ και των διαφορετικϊν ρόλων ςε αυτόν.
Κατόπιν, οι μακθτζσ ξεκινοφν να μοιράηονται τισ εμπειρίεσ τουσ. Ζνασ μακθτισ περιζγραψε πωσ
κάποιοι πιραν τθν τςάντα του και τθν αναποδογφριςαν ϊςτε όλο το περιεχόμενο να πζςει ζξω.
Πωσ κα το αντιμετωπίηατε αυτό ωσ εκπαιδευτικόσ;
Οι πλθροφορίεσ για τθ ςυμπεριφορά τθσ τάξθσ που πάρκθκαν ςε αυτό το παράδειγμα μπορεί να
φαίνονται χωρίσ μεγάλθ ςθμαςία ςτουσ μακθτζσ, αλλά για το κφμα, το να αναποδογυρίςουν τθν
ςχολικι του τςάντα που περιζχει πράγματα ενδεχομζνωσ να είναι πολφ άβολο. Πωσ κα μποροφςε
αυτι θ «πλάκα» των μακθτϊν να γίνει το επίκεντρο μάκθςθσ για τθν βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ
αυτϊν των νζων; Θα μποροφςε να αναπτυχκεί, για παράδειγμα, και να διερευνθκεί ςε μεγαλφτερο
βάκοσ το κζμα τθσ αςφάλειασ. ‘Τι ςθμαίνει αίςκθςθ αναςφάλειασ για τθν κακθμερινότθτα ςασ, για
τθν εκπαίδευςθ ςασ;’’ ‘Τι κα πρζπει να ιςχφει για ςασ και για τουσ ςυμμακθτζσ ςασ για να νιϊκετε
αςφαλείσ;’

ενάριο 3 – Αναπτφςςοντασ εμπιςτοςφνθ ϊςτε να διερευνιςουμε τθν
ςεξουαλικότθτα ςε βάκοσ
Σε μια ςυνεδρία Popular Opinion Leader (POL) ςε ζνα ςχολείο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εφτά
κοπζλεσ εκελόντριεσ ςυηιτθςαν μια ςειρά ανοικτϊν ερωτιςεων για τισ ςεξουαλικζσ ςχζςεισ, π.χ. ’Τι
είναι ςεξ;’, ‘Γιατί κάποια αγόρια ερωτεφονται αγόρια και κάποια κορίτςια ερωτεφονται κορίτςια;’
Αρχικά ιταν άβολο για τα κορίτςια να μιλιςουν ανοιχτά ςε μια ομάδα για αυτά τα κζματα, αλλά
ςτθ ςυνζχεια τα ίδια τα κορίτςια ζκεςαν και ςυηιτθςαν επιπλζον ερωτιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυηιτθςθσ, π.χ.: ‘Πωσ μπορϊ να ξζρω ποια είναι θ ςωςτι ςτιγμι για να κάνω ςεξ;’, ‘Μπορεί
κάποιοσ άνδρασ που είναι ομοφυλόφιλοσ και να κάνει ςεξ με γυναίκεσ;’
Πωσ κα το αντιμετωπίηατε αυτό ωσ εκπαιδευτικόσ;
Πόςο ζτοιμοι είναι οι μακθτζσ ςασ να κίξουν κζματα ςεξουαλικότθτασ που κα μποροφςαν να τουσ
προκαλοφν αιςκιματα ντροπισ ι ακόμα και να αποτελοφν ταμποφ για αυτοφσ; Θα μποροφςατε να
διοργανϊςετε μια ςυνεδρία που κα ζχουν τθν υποςτιριξθ να κίξουν τζτοια κζματα; Οι εκπαιδευτζσ
που υλοποίθςαν τθ μζκοδο POL ςυνεργάςτθκαν με εκελοντζσ, με τθν προοπτικι να μπορζςουν να
επθρεάςουν τον τρόπο με τον οποίο ςκζφτονται και ςυηθτοφν οι ςυνομιλικοι τα κζματα των φφλων
και τα ςεξουαλικά κζματα. Μια εναλλακτικι λφςθ κα μποροφςε να είναι θ επιλογι μιασ ςειράσ
ερωτιςεων που εξετάηουν το κζμα ςε διαφορετικό βακμό βάκουσ , ϊςτε οι νζοι που δεν είναι
ζτοιμοι να αντιμετωπίςουν πολφ ευαίςκθτεσ ερωτιςεισ, να μπορζςουν να ςυηθτιςουν κάποιεσ
ερωτιςεισ πιο γενικισ φφςθσ.
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Μελζτη Περίπτωςησ Ζξι - Η περίπτωςη τησ ςυμμετοχήσ τησ οικογζνειασ ςτην Ελλάδα.
Σα κζματα του yMIND επιδιϊκουν να καταςτρζψουν τον πυρινα τθσ διάκριςθσ με βάςθ τθ φυλι και
το φφλο που εμφανίηονται πολφ ςυχνά ςε όλεσ τισ κοινωνίεσ. Κακϊσ οι άνκρωποι αναηθτοφν
ςτακερότθτα ςτισ παραδοςιακζσ πεποικιςεισ και κεςμοφσ, οι εναλλακτικοί τρόποι ηωισ μπορεί να
κζςουν ςε αμφιςβιτθςθ τθν κοςμοκεωρία τουσ και να προκαλζςουν ςφγχυςθ και αντίςταςθ. τθν
Ελλάδα, για παράδειγμα, οι υπεφκυνοι των ομάδων και οι εκπαιδευτζσ που υλοποίθςαν τθ μζκοδο
yMIND ανακάλυψαν ότι είχαν να κάνουν αρκετι δουλειά για να πάρουν με το μζροσ τουσ γονείσ και
τουσ κρθςκευτικοφσ θγζτεσ.
Το κζμα
Οι Ζλλθνεσ εταίροι ανακάλυψαν ότι για να εφαρμοςτεί με επιτυχία το yMIND δεν κα ζπρεπε να
υποτιμθκεί ο ρόλοσ των γονζων. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ οι γονείσ αρνικθκαν να επιτρζψουν ςτα
παιδιά τουσ να ςυμμετζχουν. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, οι νζοι εξζφραςαν ςτθ τάξθ τθν άποψθ από το
ςπίτι, ότι θ ομοφυλοφιλία, για παράδειγμα, ιταν ενάντια ςτθ κρθςκεία τουσ.
Προςαρμόηοντασ τθν προςζγγιςθ για να γίνουν τα κζματα πιο προςιτά
Σε πρακτικό επίπεδο οι δάςκαλοι απλά επζλεξαν δραςτθριότθτεσ που κα κακιςτοφςαν τθν
ςυηιτθςθ ςε κάποια αμφιλεγόμενα κζματα πιο προςιτά:
Κάναμε κάποιεσ προςαρμογζσ που αφοροφςαν τθν κρθςκεία και τθν ομοφυλοφιλία επειδι
είχαμε αντιδράςεισ από γονείσ που δεν επζτρεπαν ςτα παιδιά τουσ να ςυμμετζχουν ςτθ
δραςτθριότθτα. Σα κζματα αυτά χρειάηονται περιςςότερο χρόνο για να προετοιμαςτοφν οι
μακθτζσ και να αναπτφξουν μια ςχζςθ μαηί μασ που κα δθμιουργεί ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ που
κα τουσ επιτρζπει να επικοινωνοφν ελεφκερα. Σα μθνφματα μποροφν να μεταφερκοφν χωρίσ
ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςε ευαίςκθτα κομμάτια.
Συμμετοχι γονζων
Άλλοι εκπαιδευτζσ και προϊςτάμενοι πρότειναν ότι τα ςχολεία και οι εκπαιδευτικοί κα μποροφςαν
να κάνουν περιςςότερα για τθ ςυμμετοχι των γονζων, για να ξεπεραςτεί αυτι θ απόςταςθ :
Θζλω να διευρυνκεί θ εκπαίδευςθ και να αξιοποιθκεί θ δυνατότθτα του ςχολείου προσ όφελοσ
των γονζων.
Επίςθσ κα πρζπει να ςυμμετζχουν οι ςφλλογοι γονζων και κθδεμόνων ϊςτε να
ευαιςκθτοποιθκοφν οι γονείσ των μακθτϊν.
Τζτοιεσ απόψεισ εναρμονίηονται με τισ οδθγίεσ που παρζχει το πλαίςιο αποτελεςματικισ
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ που δθμιουργικθκε από το πρόγραμμα yMIND :
Η ςυμμετοχι μακθτϊν και γονζων ι κθδεμόνων, εκτόσ από το προςωπικό του ςχολείου,
δθμιουργεί μια κοινωνία κοινισ ευκφνθσ για τα ςχολικά κζματα, θ οποία χαρακτθρίηεται από
αμοιβαία ςτιριξθ μεταξφ όλων των ςυμμετεχόντων.
Το κζμα τθσ ςυμμετοχισ των γονζων υποςτθρίχκθκε ςτισ εφτά από τισ δεκατζςςερισ μελζτεσ που
περιλαμβάνονται ςτθν βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ 3.

3
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Αναφορά ςε αμφιλεγόμενα κζματα
Όταν τα κζματα είναι αμφιλεγόμενα ι λειτουργοφν αντίκετα ςτισ κρθςκευτικζσ ι πολιτιςμικζσ
πεποικιςεισ, ςαφϊσ αυτό αποτελεί μια πρόκλθςθ γα τουσ εκπαιδευτικοφσ – ιδιαίτερα όταν
ενιςχφονται από κάποιο κεςμό, όπωσ θ εκκλθςία. Πωσ κα ζπρεπε να ευαιςκθτοποιθκοφν τα παιδιά
ςε αυτά τα κζματα, χωρίσ να προκλθκεί μια ευρφτερθ αρνθτικι αντίδραςθ;
Μερικοί Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί το αντιμετϊπιςαν προςαρμόηοντασ τθν προςζγγιςθ. Σε κάκε
περίπτωςθ, τα μζςα και οι δραςτθριότθτεσ για το yMIND ςτοχεφουν να παρουςιάςουν το κζματα
ςταδιακά. Συχνά ξεκινοφν με μια γενικι ςυηιτθςθ για τισ διακρίςεισ, και με αυτό τον τρόπο
καταλιγουν ςε μεγαλφτερθ κατανόθςθ του κζματοσ των διακρίςεων κατά ςυγκεκριμζνων ομάδων.
Για παράδειγμα, θ δραςτθριότθτα ‘Ζχουν χαρακτθριςτικά τα φφλα; (αρικμόσ 12 ςτο φυλλάδιο τθσ
κατάρτιςθσ για τθν διαφορετικότθτα4), ενιςχφει τθν αναηιτθςθ τθσ πολιτιςμικισ δομισ του φφλου,
τθν μεταβλθτότθτα τθσ ιδζασ και πωσ οι άνκρωποι δεν κατθγοριοποιοφνται ςτισ ςαφϊσ
κακοριςμζνεσ κατθγορίεσ του ‘άνδρα’ και τθσ ‘γυναίκασ’. Μζςα από μια τζτοια δραςτθριότθτα, οι
εκπαιδευτζσ δεν χρειάηεται να ζρκουν ςε άμεςθ αντιπαράκεςθ με παγιωμζνεσ απόψεισ, αλλά
ενεργοποιοφν τθν ςκζψθ και τον προβλθματιςμό – πρακτικζσ που επίςθσ ζχουν αξία για τθν
εκπαίδευςθ γενικότερα.
Συμμετοχι γονζων
Η ςυμμετοχι των γονζων ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ παρζχει πολλαπλά οφζλθ, παρόλα
αυτά είναι κάτι που γενικά τα ςχολεία δυςκολεφονται να καταφζρουν. Οι τρόποι με τουσ οποίουσ οι
εκπαιδευτικοί καταφζρνουν να κάνουν τουσ γονείσ να ςυμμετζχουν εξαρτάται από τισ τοπικζσ
ςυνκικεσ, τισ αντιλιψεισ και ποιεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται, αλλά μερικά από τα πρϊτα βιματα
περιλαμβάνουν :
Εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεργαςίασ των γονζων ϊςτε να ςυηθτοφν με τα παιδιά τουσ κάποια από
τα κζματα που κίγει το Ymind
Τθ ανάκεςθ εργαςίασ ςτουσ μακθτζσ για το ςπίτι θ οποία κα τουσ ηθτάει να μιλιςουν με
τουσ γονείσ τουσ ι άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ για τα κζματα που ςυηθτικθκαν ςτθν τάξθ –
μπορεί θ επιλογι μιασ δραςτθριότθτασ του yMIND να είναι κατάλλθλθ (π.χ. τα γονίδια τθσ
προςωπικότθτασ, τα τςαλακωμζνα κρεμμφδια κλπ)
Η ςυηιτθςθ ςε γενικζσ γραμμζσ κατά τθ διάρκεια απογευματινϊν ςυναντιςεων με τουσ
γονείσ των κεμάτων που ζχουν εξεταςτεί με τα παιδιά.
Πρόςκλθςθ των γονζων να ςυμμετζχουν ςτθ ςχολικι εκδιλωςθ για το yMIND,
παρουςιάηοντασ για παράδειγμα, τα υλικά που δθμιοφργθςαν τα παιδιά τουσ.
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Μελζτη Περίπτωςησ Επτά – Πωσ το μοντζλο ‘ανάπτυξησ των δεξιοτήτων’ του yMIND ενιςχφει την
επαγγελματική ανάπτυξη και τισ γνώςεισ
Η ςυνεχισ επαγγελματικι ανάπτυξθ και θ εφαρμογι πρακτικϊν είναι εκπαιδευτικοί τομείσ που
ζχουν ερευνθκεί αρκετά. Για να μπορζςουμε να αξιολογιςουμε τθν ανάπτυξθ των δυνατοτιτων του
yMIND, και επίςθσ για να ςτθρίξουμε τουσ εταίρουσ να αναπτφξουν τισ εκπαιδεφςεισ ςτα πλαίςια
του προγράμματοσ yMIND, δθμιουργιςαμε ζνα πλαίςιο για τθν αποτελεςματικι ςυνεχι
επαγγελματικι ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι πρακτικϊν βάςθ παγκόςμιασ ζρευνασ5. Σα δφο πρϊτα
χαρακτθριςτικά του πλαιςίου : ‘ζνασ ςαφισ θκικόσ ςκοπόσ’, και ‘θ εςτίαςθ ςυγκεκριμζνων
προβλθμάτων για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ μακθτϊν’, ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ιδζα και το
ςχεδιαςμό του yMIND. ε αυτι τθ μελζτθ περίπτωςθσ, περιγράφονται κάποια από τα
χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου και του ςχεδιαςμοφ του εκπαιδευτικοφ μοντζλου yMIND για να
αναδείξουμε πωσ αυτά τα χαρακτθριςτικά αποτελοφν μζροσ του προγράμματοσ
Το μοντζλο ανάπτυξθσ δεξιοτιτων του yMIND
Συνδυαςμόσ παροχισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και εκπαίδευςθσ από ειδικοφσ και ςυνεχοφσ
κακοδιγθςθσ.
Το κυριότερο εργαλείο υποςτιριξθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε αυτι τθν κατθγορία είναι θ παροχι
του ςεμιναρίου ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων. Αυτό τουσ δίνει τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν
πωσ πραγματοποιοφν οι εκπαιδευτζσ των εκπαιδευτϊν τισ δραςτθριότθτεσ του yMIND με τουσ
μακθτζσ τουσ, τουσ δίνει τθν ευκαιρία να υλοποιιςουν οι ίδιοι τθν μζκοδο και να εξετάςουν τισ
αναφορζσ των παιδιϊν και των νζων κατά τθ διάρκεια ενόσ focus group.
Ενςωματωμζνθ αξιολόγθςθ από τθν αρχι
Το βαςικό επαγγελματικό εκπαιδευτικό εργαλείο είναι το θμερολόγιο του εκπαιδευτι. Εδϊ οι
εκπαιδευτζσ καταγράφουν τθν εμπειρία τουσ από τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν και των νζων ςτισ
δραςτθριότθτεσ του yMIND, τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν, ιδιαίτερα όταν ανζκεταν
περιςςότερεσ αρμοδιότθτεσ ςτουσ νζουσ και τουσ ζδιναν τθν ελευκερία για να ςυηθτιςουν τα
κζματα κακϊσ και τισ επιτυχίεσ που επζτυχαν μζςω αυτι τθσ διαδικαςίασ. Μζςα από μια τζτοια
παρατιρθςθ, οι ειδικοί ζμακαν τθν αξία τθσ επιμονισ, κακϊσ και τθν ςταδιακι φφςθ τθσ αλλαγισ,
και πϊσ να χτίηουν τθν αυτοπεποίκθςθ τουσ ϊςτε να αναπτφξουν ςταδιακά τισ απαραίτθτεσ
δεξιότθτεσ ςτα παιδιά και τουσ .
Η αξία τθσ αντανάκλαςθσ
Η χριςθ του θμερολογίου του εκπαιδευτι ζδωςε τθ δυνατότθτα ενόσ εςωτερικοφ διαλόγου ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ. Με βάςθ αυτό μπόρεςαν να μοιραςτοφν τθν εμπειρία τουσ με τουσ άλλουσ
εκπαιδευτικοφσ ςτα ςεμινάρια ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων και να κάνουν μια ςυνολικι ςυηιτθςθ με
τουσ μακθτζσ ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ. Το παρακάτω απόςπαςμα από τθν εκπαίδευςθ των
εκπαιδευτικό ςτο yMIND ςτθ Γερμανία αποτυπϊνει αυτι τθν διαδικαςία επιςκόπθςθσ που
προκάλεςε θ ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ :
Αντιλιφκθκα πόςο ςθμαντικό είναι να αναλογίηεςαι για το πόςοι διαφορετικοί λόγοι
μπορεί να κρφβονται πίςω από μια ςυγκεκριμζνθ πεποίκθςθ – ςυχνά θ απάντθςθ δεν είναι
οφτε 0 οφτε 100%, οφτε άςπρο οφτε μαφρο, υπάρχουν πολλζσ λεπτζσ διαφορζσ και κίνθτρα. Για
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Εδϊ μπορείτε να βρείτε το πλαίςιο και τα βαςικά ςτοιχεία : http://www.youthmind.eu/images/products/Framework%20for%20effective%20transfer%20of%20practice%20for%20website.p
df
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να ανταποκρικοφμε ςε αυτά κα πρζπει πρϊτα να τουσ δϊςουμε τθ δυνατότθτα να ζρκουν ςτθν
επιφάνεια.
Κάποιεσ από τισ ερωτιςεισ είναι παγίδα, προκαλοφν τθν αντίδραςθ μασ, όμωσ δεν υπάρχει
μία και μοναδικι ςωςτι απάντθςθ. Σο κζμα είναι να αντιλαμβάνεςαι τθν δικι ςου
υποκειμενικι αντίλθψθ, να αναλογίηεςαι τθ δικι ςου κζςθ.
Η κακοδιγθςθ ωσ μια ςυνεχισ, ςυλλογικι διαδικαςία
Όπου ςυνεργάςτθκαν οι εκπαιδευτζσ του Ymind με τουσ δαςκάλουσ για να παρουςιάςουν ςτουσ
μακθτζσ τουσ τισ δραςτθριότθτεσ, οι δάςκαλοι είχαν τθν ευκαιρία αποςταςιοποιθκοφν και να
παρατθριςουν τθν επικοινωνία και τισ απαντιςεισ των μακθτϊν. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι
αντιδράςεισ των μακθτϊν ιταν απρόςμενεσ για τουσ δαςκάλουσ, οι οποίοι άρχιςαν να ςκζφτονται
πωσ κα μποροφςαν να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Ενϊ οι δάςκαλοι ιταν αρχικά διςτακτικοί
να αφιςουν τθν κακοδιγθςθ τθσ τάξθσ από τουσ εκπαιδευτζσ, ζμακαν να αφινουν τον ζλεγχο τθσ
τάξθσ και να γίνουν και οι ίδιοι εκπαιδευόμενοι.
Μετατόπιςθ τθσ «εξουςίασ»
Εάν το ςτοιχείο αυτό επιτεφχκθκε χάρθ ςτθ παρζμβαςθ του yMIND εξαρτικθκε ςε μεγάλο βακμό
από τθν εκνικι παιδεία και τθν πολιτικι και τισ αξίεσ των ςχολείων. Στθν Ελλάδα, για παράδειγμα,
υπάρχει μεγάλθ ελευκερία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για να υλοποιιςουν όπωσ αυτοί κρίνουν ςκόπιμο
τισ διδακτικζσ και μακθςιακζσ προςεγγίςεισ. Στθ Βουλγαρία, οι εκπαιδευτικοί βιϊνουν πολφ
μεγαλφτερο περιοριςμό από τισ δομζσ και τθν εξουςία. Παρόλα αυτά, τα ςτοιχεία από τθν τάξθ και
τισ ςυνεδρίεσ δείχνουν ότι οι δραςτθριότθτεσ του yMIND ενδυναμϊνουν και θ ςυμμετοχι ςε αυτζσ
είναι μεταδοτικι.
Οι αντιςυμβατικζσ μεκόδουσ ςυνεργαςίασ με τα παιδιά ενκουςίαςε τουσ δαςκάλουσ οι
οποίοι ςυμμετείχαν ενεργά ςε αυτι τθν θμερίδα εκπαίδευςθσ. (Εκπαιδευτισ από τθ Βουλγαρία)

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το πρόγραμμα yMIND, επιςκεφτείτε την ιςτοςελίδα μασ :
http://www.youth-mind.eu/
Το πρόγραμμα αυτό χρθματοδοτικθκε με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Η ζκδοςθ
αυτι εκφράηει τισ απόψεισ μόνο των ςυντακτϊν, και θ Επιτροπι δεν κεωρείται υπεφκυνθ εάν γίνει
οποιαδιποτε χριςθ των ςτοιχείων που εμπεριζχονται ςε αυτι.
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