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Youth MIND Education: Ένταξη νέων μεταναστών/Μειονοτήτων, Μη βία,
Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (yMIND)
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ (GPM2)
HESED
Ομάδες νέων ηγετών με βάση το μοντέλο POL (Popular Opinion LeadersΔιαμορφωτές της Κοινής Γνώμης)
Συνεδρία 1:
Τίτλος
δραστηριότητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Ενδυνάμωση των ηγετών και της ομαδικής συνοχής.
Ενδυνάμωση των ηγετών
Από 16 ετών και ενήλικες
5-10 λεπτά
 Να παρουσιαστεί η ιδέα του προγράμματος
 Να δείξουμε στους ηγέτες ποιος είναι ο ρόλος τους
 Να τους δώσουμε τα κίνητρα ώστε να εργαστούν με
προθυμία για το σκοπό αυτό.

Προετοιμασία
Βήμα - βήμα

Βήμα 1
Οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο.
Βήμα 2
Οι συντονιστές κάνουν μια σύντομη παρουσίαση, απαντώντας στις
παρακάτω ερωτήσεις :
o
o
o
o

Γιατί είστε εδώ;
Πως επιλεχθήκατε;
Ποιο είναι το πρόβλημα που θέλετε να αντιμετωπίσετε;
Ποιος είναι ο ρόλος σας;

Βήμα 3
Παρουσίαση της συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης.
Αντανάκλαση
Συμβουλές

Βεβαιωθείτε ότι η παρουσίαση σας θα είναι αρκετά δυνατή ώστε
να δώσει κίνητρα στους POLs να συμμετέχουν στην εκπαίδευση
και να είναι επικοινωνιακοί με το κοινωνικό σύνολο.
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Πηγή (ές)

Εκπαιδευτική μέθοδος HESED

Συνεδρία 1:
Τίτλος
δραστηριότητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Ενδυνάμωση των ηγετών και της ομαδικής συνοχής.
Η ιστορία του ονόματος μου.
7 - 16 ετών και ενήλικες
5-10 λεπτά
 Η παρουσίαση των συμμετεχόντων.
 Να γνωριστούν οι συμμετέχοντες.

Προετοιμασία
Βήμα – βήμα

Βήμα 1
Οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο
Βήμα 2
Ζητάμε από κάθε συμμετέχοντα να παρουσιάσει την ιστορία του
ονόματος του : από πού προέρχεται, εάν έχει συγγενείς με το ίδιο
όνομα, κλπ.

Αντανάκλαση
Συμβουλές
Πηγή (ές)

Εκπαιδευτική μέθοδος HESED
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Συνεδρία 1:
Τίτλος
δραστηριότητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Ενδυνάμωση των ηγετών και της ομαδικής συνοχής.
Ο κύκλος των αγαπημένων πραγμάτων

Προετοιμασία
Βήμα-βήμα

Προετοιμάστε τις λίστες με τις δηλώσεις.
Βήμα 1
Η ομάδα κάθεται σε κύκλο.

Αντανάκλαση

10 - 16 ετών και ενήλικες (μια ομάδα 10 έως 20 συμμετεχόντων)
5-10 λεπτά
 Να συνεχίσουμε τη διαδικασία γνωριμίας του ενός με τον
άλλο.
 Να βοηθήσουμε στη δημιουργία της ομαδικής συνοχής

Βήμα 2
Αρχίστε να διαβάζετε τις δηλώσεις την μια μετά την άλλη. Μην
κάνετε κανένα σχόλιο και/ή επεξηγήσεις ανάμεσα τους :
o Μου αρέσει ο FikiStoraro (διάσημος τραγουδιστής)/ ο
Azis ο πιο διάσημος τραγουδιστής Ρομά στην
Βουλγαρία.
o Μου αρέσει να τρώω βραδινό.
o Έχω κορίτσι.
o Έχω αδελφή/αδελφές.
o Πιστεύω ότι οι γυναίκες θα πρέπει να σέβονται τη
γνώμη των ανδρών.
o Έχω πολλούς φίλους στη γειτονιά.
o Πιστεύω ότι τα κορίτσια δεν μπορουν να είναι φίλοι με
τα αγόρια.
o Πιστεύω ότι κορίτσια και αγόρια είναι ίσα /δεν είναι
ίσα.
o Πιστεύω ότι δεν είναι καλό για τους άνδρες να
παντρεύονται σε νεαρή ηλικία.
o Πιστεύω ότι δεν είναι καλό για τις γυναίκες να
παντρεύονται σε νεαρή ηλικία.
o Πιστεύω ότι ένας άνδρας θα πρέπει να σέβεται τη
γυναίκα του.
 Πως νιώσατε που συμμετείχατε σε αυτή την δραστηριότητα;
 Τι σας έκανε να σκεφτείτε;
 Ποιες ιδέες έχετε τώρα στο μυαλό σας;
 Αποκτήσατε κάποια καινούργια εμπειρία όσον αφορά τα άλλα
άτομα της ομάδας; Και όσον αφορά εσάς;
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Συμβουλές
Πηγή(ές)

Τροποποιημένο από την :
Εκπαιδευτική μέθοδος της SPI ForschunggGmbH and Grenzläufer
e.V.
- Quarcoo C (2017). Υλικό από το Σεμινάριο για την
πολιτισμική διαφορετικότητα (Diversity competence
Workshop) στο SPI Forschung στις 28.03.2017.
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Συνεδρία 1:
Τίτλος
δραστηριότητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Προετοιμασία
Βήμα-βήμα

Ενδυνάμωση των ηγετών και της ομαδικής συνοχής.
Το δέντρο των προσδοκιών
10 -16 ετών και ενηλίκων (μια ομάδα των 10 έως 20
συμμετεχόντων)
20 λεπτά
 Να σκεφτούν (δημιουργήσουν εικόνα με το μυαλό τους) τις
προσδοκίες τους σε σχέση με την εκπαίδευση
 Να τους βοηθήσει να κατανοήσουν το δικό τους ρόλο στην
εκπαίδευση.
 Να παρουσιαστεί το κύριο θέμα της εκπαίδευσης
Σχεδιάστε ένα δέντρο στον πίνακα παρουσιάσεων.
Βήμα 1
Η ομάδα κάθεται σε κύκλο.
Βήμα 2
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις
χρησιμοποιώντας δυο διαφορετικά αυτοκόλλητα :
o Τι περιμένω να μάθω εδώ;
o Τι δεν θέλω να συζητήσω εδώ;
Βήμα 3
Κάθε συμμετέχων κολλάει τo σημείωμα του στο δέντρο των
προσδοκιών.
Βήμα 4
Ομαδική συζήτηση για τις προσδοκίες.

Αντανάκλαση
Συμβουλές

Εάν οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να γράψουν ή έχουν
δυσκολίες να γράψουν μόνοι τους, ο συντονιστής γράφει τις
απαντήσεις και τις τοποθετεί στον πίνακα παρουσιάσεων.

Πηγή(ές)
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Συνεδρία 1:
Ενδυνάμωση των ηγετών και της ομαδικής συνοχής.
Τίτλος
Παροχή πληροφοριών
δραστηριότητας
Ηλικία
Άνω των 16 ετών και ενήλικες (μια ομάδα των 10 έως 20
συμμετεχόντων)
Χρόνος
10 λεπτά
Στόχοι
 Να παρουσιαστεί το θέμα της βίας με βάση το φύλο
(GBV)
 Να ενημερωθεί για το θέμα ο POL.
Προετοιμασία

Βήμα-βήμα

Προετοιμασία των βασικών πληροφοριών για τη βία με βάση το
φύλο GBV στη χώρα σου/ εάν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες –
ιδιαίτερα για την κοινότητα των Ρομά.
Βήμα 1
Παρουσίαση των βασικών στοιχείων (Φυλλάδιο παρακάτω και
δικές σας επιπλέον πληροφορίες) :
Βήμα 2
 Συζήτηση με την ομάδα
 Να ερωτηθεί η ομάδα εάν γνώριζαν αυτά τα στοιχεία.
 Είναι έκπληκτοι; Ποια πιστεύουν ότι είναι η κατάσταση
στην κοινότητα/τοπική κοινωνία τους;

Αντανάκλαση
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Φυλλάδιο. Βασικά στοιχεία
Η βία1 είναι "η εσκεμμένη χρήση σωματικής δύναμης, απειλούμενης ή πραγματικής
εναντίον του εαυτού μας, εναντίον ενός άλλου ατόμου ή εναντίον μιας ομάδας της
κοινωνίας που είτε καταλήγει ή έχει μεγάλη πιθανότητα να καταλήξει σε
τραυματισμό, θάνατο, ψυχολογική βλάβη, ελλιπή ανάπτυξη ή απώλεια/στέρηση".
Η βία περιλαμβάνει πράξεις όπως απειλή, εκφοβισμό και καταπίεση που προκύπτει
από μια σχέση εξουσίας ανάμεσα σε άτομα, ανάμεσα σε άτομα και ομάδες ή
ανάμεσα σε ομάδες.
 Η βία δεν είναι μια τυχαία πράξη.
 Ασκείται σε συγκεκριμένες περιστάσεις και περιβάλλοντα
 Η βία συμβαίνει συχνότερα σε κάποια περιβάλλοντα από ότι σε άλλα, και ανά
τον κόσμο είναι πιο πιθανό να ασκηθεί από και εναντίων ανδρών – συνήθως
νέων ανδρών. .
 Στη δημόσια σφαίρα, οι νέοι είναι πιθανότερο να είναι οι αυτουργοί αυτής της
βίας και πιο πιθανό να είναι τα θύματα.
 Στην ιδιωτική σφαίρα – το σπίτι και τους άλλους ιδιωτικούς χώρους- είναι πιο
οι άνδρες να είναι οι επιτιθέμενοι και οι γυναίκες τα θύματα.
 Μια στις 3 γυναίκες στη Βουλγαρία (33 %) έχει βιώσει βία από το σύντροφο
της μετά την ηλικία των 152.

1

WHO,“What About Boys? A Literature Review on the Health and Development of Adolescent Boys”
(Geneva: World Health Organisation and Pan American Health Organisation, 2000).
2
European Union Fundamental Rights Agency (FRA). (2014). Violence against Women: an EU-wide
survey.Pg. 28, 34, 174.
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Συνεδρία 2
Τίτλος
δραστηριότητα
ς
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Το πρόσωπο της βίας
Δραστηριότητα προθέρμανσης

Όλες οι ηλικίες
5-15 λεπτά
 Να διαφοροποιήσουμε την εξωτερική πραγματικότητα από την
εσωτερική πραγματικότητα της ομάδας
 Να προθερμάνουμε τους συμμετέχοντες για την ομαδική
εργασία
 Να συμβάλλουμε στην ομαδική και ατομική αυτοπεποίθηση
και συνοχή.

Προετοιμασία
Βήμα-βήμα

Βήμα 1
Καλωσορίστε τους συμμετέχοντες.
Βήμα 2
Υπενθυμίστε τους, τους κανόνες της ομάδας και το χρονικό πλαίσιο.
Βήμα 3
Δώστε τις οδηγίες για την άσκηση.

Αντανάκλαση

Αυτές είναι οι δραστηριότητες που υποτιμούνται περισσότερο από
τους εκπαιδευτές. Στη συνεργασία μας με την κοινότητα των Ρομά
μάθαμε ότι οι σωστά επιλεγμένες ασκήσεις προθέρμανσης είναι πολύ
σημαντικές για τη συνεργασία με τους νέους άνδρες Ρομά. Οι
δραστηριότητες αυτές μειώνουν την ένταση στην ομάδα και βοηθούν
τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τα συναισθήματα τους.
Χρησιμοποιούνται συχνά στη μέση των συνεδριών για να αλλάξει το
κυρίαρχο συναίσθημα ή η δυναμική στην ομάδα.

Συμβουλές

Συνιστάται στους συντονιστές να έχουν προετοιμάσει μια σειρά
δραστηριοτήτων αυτού του τύπου για να τις χρησιμοποιούν όταν
χρειάζεται ακόμα και εκτός εκπαιδευτικού προγράμματος.
Συνιστάται κάθε συνεδρία να ξεκινάει με μια θεματική δραστηριότητα
για προθέρμανση.

Πηγή (ές)

Μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για προθέρμανση μπορείτε να
βρείτε στο :
https://www.salto-youth.net/tools/
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Συνεδρία 2
Τίτλος
δραστηριότητ
ας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Το πρόσωπο της βίας
Ορισμός της βίας

Άνω των 16, ενήλικες
45 λεπτά
 Να ορίσουμε η βία
 Να δημιoυργήσουμε μια λίστα με συσχετισμούς σχετικά με το
θέμα.
 Να διατυπώσουμε τι ορίζει ως βία o POL

Προετοιμασία
Βήμα-βήμα

Βήμα 1
Ζητήστε από τους POLs να σκεφτούν αυτές τις ερωτήσεις :
o Τι σημαίνει βία για μένα;
o Ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις όταν ακούτε αυτή τη
λέξη;
Βήμα 2
Ζητήστε από τους POL s να σκεφτούν τις μορφές της βίας απαντώντας
στις παρακάτω ερωτήσεις :

Αντανάκλαση
Συμβουλές
Πηγή(ές)

o Μπορείτε να διακρίνετε από τη λίστα τις διαφορετικές
μορφές βίας;
o Ποιες είναι οι ενδείξεις τους;
Συνήθως οι ομάδες Ρομά ορίζουν τη βία ως σωματική κακοποίηση.
Συστήνεται στους συντονιστές να προετοιμάσουν κάποιες επιπλέον
πληροφορίες για το θέμα.
Τροποποιημένο από το : Program M: Εγχειρίδιο για Νέους, Ένα
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές και Άτομα που εργάζονται με
Νέους, CARE International, Ιστοσελίδα: www.youngmeninitiaitive.org

Φυλλάδιο 3. Μορφές Βίας
Σωματική Βία: η χρήση σωματικής βίας όπως χτύπημα, χαστούκισμα, ή σπρώξιμο.
Συναισθηματική/Ψυχολογική Βία: συχνά είναι η πιο δύσκολη μορφή βίας για
αναγνώριση. Μπορεί να περιλαμβάνει ταπείνωση, απειλή, προσβολή, πίεση και
εκφράσεις ζήλειας ή κτητικής συμπεριφοράς όπως έλεγχος των αποφάσεων και των
δραστηριοτήτων.
Σεξουαλική βία : πίεση ή εξαναγκασμός κάποιου να πραγματοποιήσει σεξουαλικές
πράξεις (από φίλημα μέχρι σεξ) ενάντια στη θέληση τους ή να κάνουν σεξουαλικά
σχόλια που κάνουν κάποιο να νιώθει ταπεινωμένος ή άβολα.
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Συνεδρία 2
Το πρόσωπο της βίας
Τίτλος
Οι τέσσερις γωνίες της βίας
δραστηριότη
τας
Ηλικία
Όλες οι ηλικιακές ομάδες (επιλέγουν και προσαρμόζουν τα
παραδείγματα σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα)
Χρόνος
20 -30 λεπτά
Στόχοι
 Να παρουσιάσουμε το θέμα της βίας
 Να ταξινομήσουμε και να διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα στις
διάφορες μορφές βίας.
 Να παρουσιάσουμε τις διάφορες υποκειμενικές αντιλήψεις της
βίας.
Προετοιμασί
α
Βήμα-βήμα

Λίστα δηλώσεων, 4 φύλλα χαρτί (A3 ή A4), με την περιγραφή :
Επιθετικότητα, Προσβολή, Βία, Άλλο.
Βήμα 1
 Τοποθετήστε τα φύλλα χαρτιού με τους όρους σε κάθε γωνία της
αίθουσας.
 Εξηγείστε ότι σε λίγο θα διαβάσετε δυνατά διάφορες δηλώσεις
σχετικά με τα χαρακτηριστικά της βίας.
 Μετά από κάθε αναφορά οι συμμετέχοντες θα έχουν χρόνο για να
σταθούν σε μια γωνία της αίθουσας ανάλογα με τη γνώμη τους.
Βήμα 2
 Αρχίστε να διαβάζετε τις δηλώσεις.
 Μετά από κάθε δήλωση ρωτήστε μερικούς συμμετέχοντες
(διαφορετικούς για κάθε δήλωση) τους λόγους για την απόφαση
τους, γιατί στάθηκαν στην αντίστοιχη γωνία.
 Συζητήστε σύντομα με τους άλλους συμμετέχοντες της ομάδας και
συνεχίστε με την επόμενη δήλωση.

Αντανάκλασ
η
Συμβουλές

Πηγή

Για τους στόχους του POL, είναι σημαντικό να προσαρμόσετε τις
δηλώσεις σύμφωνα με την πολιτισμική πραγματικότητα της
κοινότητας τους.
GewaltFREIleben – Du &Ich, τροποποιημένο από Männerberatung
Wien,
AÖF,
(http://www.aoef.at/images/GewaltFREI%20leben%20pdfs/Handbuch
_GewaltFREI_DuIch_Druck.pdf).
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Φύλλο αξιολόγησης: Τέσσερις περιπτώσεις βίας (Παραδείγματα δηλώσεων)
Ένας σύζυγος χτυπάει και βρίζει την γυναίκα Δύο νέες γυναίκες φωνάζουν μια στην άλλη
σε ένα εστιατόριο, και η μια τραβάει τα
του.
μαλλιά της άλλης.
Δύο έφηβοι προκαλούν ο ένας τον άλλο, “Είσαι, χαμένο κορμί!”
μέχρι που ο ένας λέει τον άλλο “καθίκι”.
O Philipp πιστεύει ότι είναι δουλειά του Δύο πυγμάχοι σε ένα ρινγκ, λίγο πριν
άνδρα να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό ξεκινήσει η πάλη.
του και τη γυναίκα του.
Τρεις αστυνομικοί παρεμβαίνουν σε ένα Επειδή στη Sabine δεν αρέσει να πίνει
αλκοόλ στα πάρτι πρέπει να ακούει διαρκώς
καβγά μεταξύ εφήβων σε ένα πάρκο.
: “Έλα, μην είσαι τόσο ξενέρωτη”
Ο Klaus γίνεται επιθετικός όταν η φίλη του Παίρνεις ένα ωραίο χαμόγελο από κάποιον
μιλάει σε άλλους άνδρες.
που σου αρέσει.
Κατ’οίκον περιορισμός.

Μια μητέρα φωνάζει στο παιδί της :
“Σταμάτα να είσαι τόσο εκνευριστικός/ή!”

Η Nadine ρωτάει τον Abdul, εάν θα Ένα 16-χρονο αγόρι θέλει να κάνει σεξ με τη
φίλη του, η οποία του έχει ήδη πει ότι δεν
μπορούσε να της δανείσει ένα Ευρώ.
θέλει τώρα. Παρόλα αυτά της ζητάει το ίδιο
μισή ώρα αργότερα.
Στο τραμ παρατηρείς πως ένας ηλικιωμένος Ένας έφηβος βγαίνει έξω στο δρόμο.
άνδρας κοιτάζει αχόρταγα ένα νέο κορίτσι Ξαφνικά ένας άλλος πεζός πέφτει πάνω του.
από πάνω μέχρι κάτω.
Ένας πατέρας χτυπάει το γιο του, επειδή O Peter καταστρέφει συχνά αντικείμενα στο
γύρισε σπίτι δύο ώρες αργότερα από ότι είχε σπίτι όταν είναι θυμωμένος.
συμφωνηθεί.
Στον Anton αρέσει να τρομάζει τις φίλες του Η θεία Margit φιλάει τον Michael από πάνω
μέχρι κάτω κάθε φορά που επισκέπτεται την
οδηγώντας τολμηρά το αυτοκίνητο του.
οικογένεια του, παρόλο που δεν του αρέσει
καθόλου.
Δύο φίλοι κάθονται απέναντι από ένα Παίρνεις ένα μεγάλο έπαινο από κάποιο
κορίτσι στο μετρό. Ξαφνικά ο ένας λέει στο κοντινό σου άτομο.
κορίτσι : “Θα μου πάρεις μια πίπα;” Και τα
δύο αγόρια γελάνε δυνατά.
Η Isabella και η Aisha πετάνε πέτρες στη γάτα Μια κοπέλα κλέβει την τσάντα μιας άλλης
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τους και την κλείνουν σε μια κούτα

κοπέλας σε μια πισίνα.

“Ανώμαλε!”

Ο πατέρας του Piotr του ζητάει να φέρει το
καλάθι των αχρήστων. Αυτός απαντάει :
“Καν’το μόνος σου”

Στο κέντρο νεότητας ένα αγόρι προσπερνάει Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος μιλάει άσχημα
μια ομάδα κοριτσιών, σκοντάφτει και για σένα πίσω από την πλάτη σου.
παραλίγο να πέσει. Τα κορίτσια τον
κοροϊδεύουν.
Σε μια ντισκοτέκ ένα αγόρι πλησιάζει ένα Μια ομάδα νεαρών επιτίθεται σε ένα έφηβο
στο δρόμο. Τον απειλούν και θέλουν το
κορίτσι λέγοντας του : “έχεις σέξι πόδια”.
κινητό του. Καθώς
προσπαθεί να
υπερασπιστεί τον εαυτό του, ένας από τους
επιτιθέμενους πέφτει στο πεζοδρόμιο
σπάζοντας το κόκκαλο της μύτης του.
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Συνεδρία 2
Τίτλος
δραστηριότητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Το πρόσωπο της βίας
Μορφές βίας – εργασία με μελέτες περίπτωσης (case studies)
16 ετών και ενήλικες
40 λεπτά
 Ευαισθητοποίηση στο θέμα της βίας με βάση τα φύλο.
 Να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν μια σαφή
θέση ενάντια στη βία : Τι είναι βία για μένα προσωπικά; Πότε
ξεκινά η βία για μένα;

Προετοιμασία
Βήμα-βήμα

Βήμα 1
Εξηγείστε στους συμμετέχοντες ότι στην άσκηση δεν υπάρχουν
λάθος απαντήσεις ή απόψεις : “ Η άσκηση αυτή στοχεύει να
διερευνήσει και να ορίσει τα δικά σας όρια σε σχέση με τη βία από
κοινού’.
Βήμα 2
Διαβάστε μια-μια κάθε μελέτη περίπτωσης για τη βία. (Φυλλάδιο
4)
Βήμα 3
Απαντήστε στις ερωτήσεις μετά από κάθε μελέτη περίπτωσης (case
study).

Αντανάκλαση
Συμβουλές

Πηγή

Διαβάστε κάθε μελέτη περίπτωσης για τη βία και χρησιμοποιείστε
ένα talking stick (ραβδί το οποίο όποιος το παίρνει στο χέρι του θα
παίρνει και το λόγο) για να διευκολύνετε μια συζήτηση μετά από
κάθε μελέτη περίπτωσης.
Χωρίστε την ομάδα για να δουλέψει σε μικρές ομάδες.
Τροποποιημένο από το: Program M: Young Men’s Manual. A
Training Manual for Educators and Youth Workers (Εγχειρίδιο για
Νέους. Ένα Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές και
Εργαζόμενους με Νέους) CARE International, Ιστοσελίδα:
www.youngmeninitiaitive.org
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Φυλλάδιο 4. Μελέτες Περίπτωσης – μορφές βίας3
Μελέτη Περίπτωσης # 1
Ο Zarko και η Lidijaare είναι ένα νέο παντρεμένο ζευγάρι. Η οικογένεια του Zarko
πηγαίνει στο σπίτι τους για βραδινό. Ο Zarko έχει αγχωθεί γιατί θέλει να περάσουν
καλά, και θέλει να τους δείξει πόσο υπέροχη μαγείρισσα είναι η γυναίκα του. Αλλά
όταν πηγαίνει σπίτι το βράδυ, τίποτα δεν είναι έτοιμο. Η Lidija δεν αισθάνεται καλά
και δεν έχει αρχίσει ακόμα να φτιάχνει το βραδινό. Ο Zarko είναι πολύ
αναστατωμένος. Δεν θέλει να πιστεύει η οικογένεια του ότι δεν μπορεί να έχει τον
έλεγχο της συζύγου του. Αρχίζουν να λογομαχούν και να φωνάζουν ο ένας στον άλλο.
Ο καβγάς οξύνεται και ο Zarko την χτυπάει στο πρόσωπο.
 Είναι βία αυτό;
 Πως μπορούσε ο Zarko να αντιδράσει διαφορετικά;
Μελέτη περίπτωσης # 2
Χορεύεις με μια παρέα φίλων στην ντίσκο. Είστε έτοιμοι να φύγετε, όταν βλέπετε ένα
ζευγάρι (ένα αγόρι και ένα κορίτσι, προφανώς φίλος/φίλη) να λογομαχούν στην
είσοδο. Την αποκαλεί σκύλα και την ρωτάει γιατί φλέρταρε κάποιο άλλο άνδρα. Αυτή
λέει : “ Δεν τον κοίταζα ..... και ακόμα και αν τον κοίταζα, δεν είμαι μαζί σου;” Της
βάζει τις φωνές ξανά. Τελικά, λέει : “Δεν έχεις δικαίωμα να μου φέρεσαι με αυτό τον
τρόπο.” Την λέει άχρηστη και της λέει να εξαφανιστεί από μπροστά του – δεν αντέχει
να την κοιτάζει. Μετά την χτυπάει, και αυτή πέφτει κάτω. Αυτή του φωνάζει, λέγοντας
ότι δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό.
 Τι θα έκανες; Θα έφευγες; Θα έλεγες κάτι; Γιατί ή γιατί όχι;
 Θα ήταν διαφορετικό, εάν ένας άνδρας χτυπούσε ένα άλλο άνδρα;
 Τι μπορείς να κάνεις σε περιπτώσεις όπως αυτή; Ποιες είναι οι απόψεις σου;
 Τι ευθύνη έχεις εσύ για να εμποδίσεις τους άλλους να χρησιμοποιήσουν βία;
Μελέτη περίπτωσης # 3
Ο Misho είναι ένα μεγαλύτερο αγόρι το οποίο προέρχεται από εύπορη οικογένεια.
Μια μέρα συναντάει την Dara καθ’ οδόν για στο σπίτι της από το σχολείο και
κουβεντιάζουν λίγο. Την επόμενη μέρα την συναντάει ξανά και αυτό συνεχίζεται μέχρι
που μια μέσα την καλεί να πάνε μαζί στο πάρκο. Της λέει πόσο του αρέσει και μετά
αρχίζει να τη φιλάει και να την αγγίζει κάτω από την μπλούζα της. Αλλά, μετά η Dara
τον σταματάει και του λέει ότι δεν θέλει να προχωρήσει περισσότερο. Είναι
εξοργισμένος. Της λέει ότι ξόδεψε πολύ χρόνο μαζί της και λέει : “Τι θα πουν οι φίλοι
μου;” Την πιέζει για να αλλάξει γνώμη. Πρώτα προσπαθεί να είναι δελεαστικός, μετά
αρχίζει να της φωνάζει με αγανάκτηση. Μετά αρχίζει να την σπρώχνει με δύναμη,
ρίχνοντας τη. Μετά την πιέζει να κάνουν σεξ, παρά το ότι αυτή συνεχίζει να λέει,“Όχι,
σταμάτα!”
 Τι πιστεύετε – είναι αυτό βία;
 Ποιος είναι υπεύθυνος σε αυτή την περίπτωση;
3

Adapted from: Program M:Young Men’s Manual, A Training Manualfor
EducatorsandYouthWorkers, CARE International, Website: www.youngmeninitiaitive.org
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Συνεδρία 2
Τίτλος
δραστηριότητα
ς
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Το πρόσωπο της βίας
Δεξιότητες επικοινωνίας

Προετοιμασία

Σκεφτείτε πως θα κάνετε την παρουσίαση λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα της έρευνας στην φάση προ-υλοποίησης.
Βήμα 1
Παρουσίαση από τον συντονιστή. (Φυλλάδιο 5)

Βήμα-βήμα

Άνω των 16 και ενήλικες
20 λεπτά
 Να παρουσιαστεί το θέμα της προσωπικής ευθύνης κάθε μέλους της
κοινωνίας για τον περιορισμό της βίας
 Να βοηθήσουμε τους POLs (Διαμορφωτές της Κοινής Γνώμης) να
κατανοήσουν το ρόλο τους.
 Να βελτιώσουμε την ικανότητα/δυνατότητα των POLs να μεταδώσουν
το μήνυμα της αντι-βίας.

Βήμα 2
Συζήτηση πάνω στην παρουσίαση :





Είναι ρεαλιστικό;
Ποιες είναι οι πιθανές αντιδράσεις του φίλου σου;
Πως θα του απαντούσες;
Πώς να επιλέξεις τον πρώτο φίλο για να συζητήσεις μαζί του;

Βήμα 3:
Οδηγίες για δουλειά στο σπίτι


Αντανάκλαση
Συμβουλές

Μοιράσου τουλάχιστον με ένα άτομο εκτός ομάδας αυτά που
έμαθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Ακόμα και αν αυτή η δραστηριότητα βρίσκεται στο τέλος της συνεδρίας
είναι από τα σημαντικότερα σημεία της εργασίας με τους POLs. Εξετάστε
το ενδεχόμενο να δώσετε επιπλέον χρόνο για αυτή την δραστηριότητα
ώστε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις των POLs.

Πηγή
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Φυλλάδιο 5. Παράδειγμα έναρξης της συζήτησης με ένα φίλο

POL: … Παρακολουθώ μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπαίδευση… υπάρχουν και άλλα νέα
άτομα στην ηλικία μου… και συζητάμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τις
σχέσεις με τα κορίτσια, το σεξ, την οικογένεια..…
Φίλος : (;)
POL: Έμαθα ότι υπάρχουν πολλά κορίτσια που βιώνουν δύσκολες στιγμές στις σχέσεις
τους επειδή τα αγόρια τις προσβάλλουν ή τις αναγκάζουν να κάνουν πράγματα που
δεν θέλουν, ή δεν είναι έτοιμες να κάνουν.
Φίλος : (…)
POL: Κατάλαβα ότι δεν είναι βία μόνο να χτυπήσεις ένα κορίτσι, αλλά και να της πεις
άσχημα λόγια, να της βάλεις τις φωνές, να προσβάλεις αυτή ή την οικογένεια της, να
της ζητήσεις να σε φιλήσει και να κάνει άλλα πράγματα που δεν είναι πρόθυμη να
κάνει…. Ξέρεις αυτά τα πράγματα που κάνουν τα κορίτσια να νιώσουν άσχημα…..και
πιστεύω, εάν σε ένα αγόρι αρέσει ένα κορίτσι δεν πρέπει να του συμπεριφερθεί με
αυτό τον τρόπο….

16

Συνεδρία 3
Τίτλος
δραστηριότητ
ας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Κατανόηση του κύκλου της βίας
Σχόλια από την πρώτες συζητήσεις

16 yετών και ενήλικες
20 λεπτά
 Να συζητηθούν τα σχόλια από τις συζητήσεις με τους φίλους
 Να συζητηθούν στρατηγικές για τις μελλοντικές συζητήσεις

Προετοιμασία
Βήμα-Βήμα

Βήμα 1
Συζήτηση με τους POLs: με πόσα άτομα από την λίστα των POL
μιλήσατε; Ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους; Τι είπατε; Πως νιώσατε
μετά τη συζήτηση;
Βήμα 2
Εα χρειαστεί : ανταλλαγή σκέψεων από την ομάδα με προτάσεις για
βελτίωση των συζητήσεων;

Αντανάκλαση
Συμβουλές

Χρησιμοποιείστε την ίδια δραστηριότητα για να μάθετε τα σχόλια για
όλα τα θέματα που συζητήθηκαν με τους φίλους και να πάρετε
πληροφορίες για όλες τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Είναι
σημαντικό να μην παραλείψετε αυτή την δραστηριότητα επειδή
αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας της εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης!
Χρησιμοποιήστε μια λίστα επαφών για να διευκολύνετε την
διαδικασία.

Πηγή

ζητήσεις με φίλους

Προγραμματισμένη
συζήτηση

Πραγματοποιημένη
συζήτηση

Προγραμματισμένη
συζήτηση

Πραγματοποιημένη
συζήτηση

Προγραμματισμένη
συζήτηση

Πραγματοποιημένη
συζήτηση

17

Προγ
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Συνεδρία 3
Τίτλος
δραστηριότ
ητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Κατανόηση του κύκλου της βίας
Κατανόηση του κύκλου της βίας

Πρετοιμασί
α

Πριν τη συνεδρία κολλήστε πέντε κομμάτια χαρτί σε ένα τοίχο. Σε κάθε χαρτί
γράψτε μια από τις πέντε παρακάτω κατηγορίες :
 Χρησιμοποιήθηκε βία εναντίον μου;
 Χρησιμοποίησα βία εναντίων άλλων;
 Υπήρξα μάρτυρας βίας;
 Πως νιώθω όταν χρησιμοποιώ βία;
 Πως νιώθω όταν η βία χρησιμοποιείται εναντίον μου;
Βήμα 1
Δώστε στους POLs λίγο χρόνο για να απαντήσουν τις ερωτήσεις. (Φυλλάδιο 6)

Βήμα-Βήμα

16 ετών και άνω και ενήλικες
50 λεπτά
 Να εξεταστεί η προσωπική εμπειρία του κάθε POL όσον αφορά τη βία
 Να γίνει κατανοητό τι είναι ο κύκλος της βίας.

Βήμα 2
Συζητήστε τις απαντήσεις στην ομάδα (χωρίς να αναφέρετε ποιος τις έγραψε)
Αντανάκλα
ση
Συμβουλές
Πηγή

Τροποποιημένο από το : Program M: Young Men’s Manual, A Training Manual
for Educators and Youth Workers, CARE International, Ιστοσελίδα:
www.youngmeninitiaitive.org
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Φυλλάδιο 6. Ερωτήσεις
1. Ποια είναι η πιο συνηθισμένη μορφή βίας που χρησιμοποιείται εναντίων μας
(αγόρια);
2. Πως νιώθετε που είστε θύμα αυτής της μορφής βίας;
3. Ποια είναι η πιο συνηθισμένη μορφή βίας που χρησιμοποιούμε εναντίων των
άλλων;
4. Πως ξέρουμε ότι χρησιμοποιούμε βία εναντίων κάποιου; Με ποιόν είμαστε βίαιοι
πιο συχνά εμείς οι άνδρες;
5. Πως νιώθουμε όταν χρησιμοποιούμε βία εναντίων των άλλων;
8. Είναι κάποια μορφή βίας χειρότερη από κάποια άλλη;
9. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι η βία είναι όπως ένας κύκλος, δηλαδή, κάποιος που
είναι θύμα βίας είναι πιθανότερο να διαπράξει πράξεις βίας αργότερα. Εάν αυτό
είναι αλήθεια, πως μπορούμε να διακόψουμε αυτόν τον κύκλο της βίας;
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Συνεδρία 3
Τίτλος
δραστηριότη
τας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Κατανόηση του κύκλου της βίας
Σταμάτα (Stop)

Προετοιμασί
α

Μεγάλη αίθουσα με αρκετό χώρο για όλους τους συμμετέχοντες για να
σταθούν σε δύο σειρές κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο.
Βήμα 1
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια σε τυχαία βάση (π.χ,
μετρώντας 1-2, ή διαλέγοντας ένα χρωματιστό κομμάτι χαρτιού/μια
κάρτα). Οι συμμετέχοντες κάθε ζευγαριού στέκονται κοιτάζοντας ο ένας
τον άλλο, αλλά όσο το δυνατόν πιο μακριά ο ένας από τον άλλο (το
ελάχιστο 10 μέτρα απόσταση). Έτσι η σειρά του ενός συμμετέχοντα στη
μια άκρη της αίθουσας να αντικρίζει την άλλη σειρά στην απέναντι
άκρη.

Βήμα-βήμα

Όλες οι ηλικιακές ομάδες
20 - 40 λεπτά
 Να κατανοήσουμε τα προσωπικά μας όρια, να αντιληφθούμε και να
σεβαστούμε τα όρια των άλλων.

Να εξερευνήσουμε τα συναισθήματα εγγύτητας, απόστασης και
σωματικής επαφής.

Βήμα 2
 Οι συμμετέχοντες της μια σειράς πρέπει να μείνουν όρθιοι στο
σημείο. Οι συμμετέχοντες της άλλης σειράς θα πλησιάζουν αργά (!),
κατευθυνόμενοι βήμα-βήμα προς το άτομο που είναι ταίρι, μέχρι το
ταίρι να τους βγάλει το σήμα Stop.
 Διατηρώντας οπτική επαφή με το ταίρι θα βοηθήσει να αντιληφθείτε
τυχόν αλλαγές στην κατάσταση τους ενώ οι συμμετέχοντες που
περπατούν πλησιάζουν όλο και πιο κοντά τους.
 Οι συμμετέχοντες που στέκονται πρέπει να καθορίσουν πόσο κοντά
θα ήθελαν να αφήσουν το ταίρι τους να έρθει σε αυτούς. Όταν ο
συμμετέχων που στέκεται νιώθει ότι το ταίρι έχει πλησιάσει ήδη
αρκετά κοντά θα πρέπει να πει “Stop!” (Σταμάτα). Το ταίρι
σταματάει και μένει όρθιος, μέχρι να σταματήσουν όλοι οι άλλοι
συμμετέχοντες που περπατάνε.
Βήμα 3
Τα άτομα που περπατάνε επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις για το
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δεύτερο γύρο. Θα ξεκινήσουν ξανά να πλησιάζουν το ταίρι τους αργά.
Αυτή τη φορά το ταίρι που στέκεται δεν θα πει “Stop”, αλλά θα κάνει
ένα σήμα σηκώνοντας το χέρι του, όταν νιώσει ότι το άτομο που
πλησιάζει έχει έρθει αρκετά κοντά.
Βήμα 4
 Ο τρίτος γύρος είναι ο πιο απαιτητικός και απαιτείται πολύ προσοχή
και ηρεμία στην ομάδα. Οι συμμετέχοντες που περπατούν θα πρέπει
αυτή τη φορά – χωρίς κανένα σήμα – να διακρίνουν μόνοι τους πότε
πρέπει να σταματήσουν, όταν έχουν πλησιάσει αρκετά κοντά στο
ταίρι τους.
 Μετά τους τρεις γύρους γίνεται επανάληψη με αντεστραμμένους
τους ρόλους, οι όρθιοι συμμετέχοντες πλησιάζουν τώρα το ταίρι
τους, το οποίο πρέπει να κάνει σήμα λέγοντας Stop”, σηκώνοντας το
ένα χέρι, ή χωρίς να κάνει κανένα σήμα.
Αντανάκλασ
η

Δώστε κάποιο χρόνο στους συμμετέχοντες να συζητήσουν με το ταίρι
τους σε ποιον από τους τρεις γύρους ένιωσαν πιο βολικά/άβολα. Μετά
συζητήστε με όλη την ομάδα πως ένιωσαν οι συμμετέχοντες όταν
αισθάνθηκαν εγγύτητα και απόσταση. Ρωτήστε τους εάν έμαθαν κάτι
καινούργιο για τα ατομικά τους όρια και τρόπους για να το
μεταδώσουν.
Αναφερθείτε στις διαφορές των ατομικών ορίων που μπορεί να έχουν
εμφανιστεί στην ομάδα : Πώς να διαχειριστούν με σεβασμό τα ατομικά
όρια των άλλων ;

Συμβουλές
Πηγή

GewaltFREIleben – Du &Ich, τροποποιημένο από „Ganz schönintim“
AÖF,
(http://www.aoef.at/images/GewaltFREI%20leben%20pdfs/Handbuch_G
ewaltFREI_DuIch_Druck.pdf).
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Συνεδρία 3
Τίτλος της
δραστηριότη
τας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Κατανόηση του κύκλου της βίας
Η προέλευση της βίας

Προετοιμασί
α

Επιλέξτε μια αληθινή ιστορία από την καθημερινή ζωή των POLs, με
την οποία είναι εύκολο να ταυτιστούν
Βήμα 1.
Παρουσιάστε την ιστορία

Βήμα προς
Βήμα

Άνω των 16 ετών
50 λεπτά
 Ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων στην ομάδα σχετικά με
τους ρόλους και τα πρότυπα.
 Η αμφισβήτηση των στερεοτυπικών ρόλων των φύλων που
προωθούν την ανισότητα ανάμεσα στα φύλα.

Βήμα 2.
Συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις στην ομάδα:
1.
Είναι αυτό βία;
2.
Ποιος είναι το θύμα και ποιος ο θύτης;
3.
Θεωρείτε ότι υπήρχε ο τρόπος να αποφευχθεί ο καυγάς
και οι συνέπειες του; Πως θα μπορούσε να γίνει αυτό;
4.
Θεωρείτε ότι τα αγόρια θα έπρεπε να αντιδράσουν με
διαφορετικό τρόπο; Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός;

Αντανάκλασ
η
Συμβουλές

Επιλέξτε μια αληθινή ιστορία από την καθημερινή ζωή των POLs, με
την οποία είναι εύκολο να ταυτιστούν

Πηγή
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Φυλλάδιο 7. Η υπόθεση Assenovgrad

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι νεαρές κωπηλάτισσες από την ομάδα
κωπηλασίας - κορίτσια από μικρή βουλγαρική πόλη, με ισχυρές παραδόσεις σε αυτό
το άθλημα, εκτελούν ασκήσεις σε μια τοπική δεξαμενή νερού. Ο καιρός είναι πολύ
καυτός - και μια ομάδα αγοριών Ρομά (της ίδιας ηλικίας) ήρθαν να δροσιστούν. Αυτή
είναι μια πολύ συνήθης κατάσταση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι
εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα – δεν είχε συμβεί οτιδήποτε που να διαταράσσει την
ειρηνική συμβίωσης της τοπικής ομάδας κωπηλασίας και της γειτονιάς Ρομά - που
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση ... μέχρι εκείνη την ημέρα ...
Ξαφνικά - μια από τις βάρκες των κοριτσιών αναποδογύρισε, και τα κορίτσια έπεσαν
στο νερό. Άρχισαν να προσπαθούν να γυρίσουν το σκάφος σε κανονική θέση, αλλά
ήταν πολύ δύσκολο να πετύχουν.
Τα αγόρια άρχισαν να φωνάζουν από την ακτή και να προσφέρουν βοήθεια στα
κορίτσια, τα οποία αγανακτισμένα αρνήθηκαν την προτεινόμενη βοήθεια. Στη
συνέχεια (λόγω της άρνησης της βοήθειας) τα αγόρια άρχισαν να ρίχνουν πέτρες
πάνω τους και να τις προσβάλλουν.
Οι εκπαιδευτές των κοριτσιών είδαν τι συνέβη από την άλλη ακτή και έτρεξαν αμέσως
για να τις προστατεύσουν – και επιτίθονται κατά της ομάδας των αγοριών που
συνέχισαν να ρίχνουν πέτρες στα κορίτσια. Ένας μεγάλος καυγάς ξεκίνησε εξαιτίας
του ατυχήματος. Σε λίγα λεπτά μια μεγάλη ομάδα Ρομά ήρθε από τη κοντινή γειτονιά
για να υποστηρίξει τους εφήβους. Εν τω μεταξύ - οι γονείς των παιδιών από το
αθλητικό σωματείο μπήκαν και αυτοί στον καυγά. Στο τέλος η αστυνομία ήρθε να
λύσει την κατάσταση.
Η μάχη συνεχίστηκε αργότερα μπροστά από το τοπικό νοσοκομείο όπου και οι δύο
ομάδες πήγαν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια για τους τραυματίες "μαχητές" τους.
Το ατύχημα αυτό είχε πολύ μεγάλη απήχηση στις ειδήσεις και ήταν ο λόγος για τον
οποίο ο τοπικός πληθυσμός ξεκίνησε διαμαρτυρίες ενάντια στην πολιτική των
τοπικών αρχών όσον αφορά την ένταξη των Ρομά.
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Ερωτήσεις προς συζήτηση:
1. Είναι αυτό βία;
2. Ποιος είναι το θύμα και ποιος ο θύτης;
3. Θεωρείτε ότι υπήρχε ο τρόπος να αποφευχθεί ο καυγάς και οι συνέπειες του;
Πως θα μπορούσε να γίνει αυτό;
4. Θεωρείτε ότι τα αγόρια θα έπρεπε να αντιδράσουν με διαφορετικό τρόπο;
Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός;
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Συνεδρία 4
Τίτλος της
δραστηριόττ
ηας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Το βιολετί (λουλούδι) και η βία
Μην μπερδεύεις την βία με την αγάπη!

Άνω των 16 ετών
20 λεπτά
 Να κάνει τους POLs να σκεφτούν τα συναισθήματα των θυμάτων.

Προετοιμασί
α
Βήμα προς
Βήμα

Αντανάκλασ
η
Συμβουλές
Πηγή

Βήμα 1.
Διαβάστε κάθε μία από τις καταστάσεις (στο Φυλλάδιο 8)
Βήμα 2
Συζητήστε με την ομάδα κάθε μία από τις παρακάτω καταστάσεις

Αν δεν έχετε τον απαιτούμενο χρόνο μπορείτε να προσπεράσετε
μερικές περιπτώσεις
Βασισμένο στην εμπειρία του οργανισμού AÖF (http://www.aoef.at/).
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Φυλλάδιο 8. Πως αισθάνεται ο φίλος/φίλη σας;

Βία στις σχέσεις νέων
1. Ο Ρόζεν παίρνει την κοπέλα του Σόνια κάθε μέρα όταν τελειώσει το
σχολείο
2. Ο Μάριος χαστουκίζει την Νάντια όταν εκείνη διαφωνεί μαζί του
3. Ο Λιούμπο φωνάζει την κοπέλα του «τσούλα», «πόρνη»,
«ανάπηρη»…..μπροστά σε άλλους
4. Ο Ασέν ανεβάζει προσωπικές φωτογραφίες της κοπέλας του στο Ίντερνετ.
Βία στα ζευγάρια
5. Μετά από μια διαμάχη στην οικογένεια Ιβάνοφ, ο κύριος Ιβάνοφ συχνά
δεν μιλάει καθόλου στην σύζυγο του και της συμπεριφέρεται σαν να είναι
αέρας
6. Η κυρία Ταμπάκοβα έφτασε πρόσφατα στη Σόφια μαζί με την οικογένειά
της. Δεν γνωρίζει κανέναν εδώ και αισθάνεται πολύ μόνη. Ο σύζυγός της
δεν θέλει να βγαίνει από το σπίτι χωρίς αυτόν για να γνωρίσει άλλους
ανθρώπους. Όταν πρόσφατα είπε ότι ήθελε να εργαστεί, εκείνος το
απαγόρευσε. Της είπε ότι τα παιδιά ήταν πολύ μικρά για να τα αφήσουν
μόνα στο σπίτι.
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Συνεδρία 4
Τίτλος
Δραστηριότητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Το Βιολετί (λουλούδι) και η βία
Καταστάσεις σε σχέσεις
Άνω των 16 ετών κα ενήλικες (μια ομάδα 10 έως 15 ατόμων)
20-30 λεπτά
 Να κάνει τους POL να σκεφτούν για την βία στην καθημερινή
τους ζωή
 Να τους κάνει να σκεφτούν για τα αισθήματα των θυμάτων

Προετοιμασία
Βήμα προς
Βήμα

Αντανάκλαση

Συμβουλές
Πηγή

Βήμα 1
Χωρίστε στα δύο τον πίνακα σας. Στην μία μεριά γράψτε «υγιείς
σχέσεις» και στην άλλη «μη υγιείς σχέσεις.»
Βήμα 2
Παρουσιάστε κάθε μία από τις συνθήκες (δες φυλλάδιο παρακάτω)
Βήμα 3
Συζητήστε ύστερα κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις
Συζητήστε αυτές τις ερωτήσεις με την ομάδα στην συζήτηση που θα
ακολουθήσει:
1. Είναι αυτές οι καταστάσεις ρεαλιστικές;
2. Έχεις υπάρξει ποτέ σε αυτές τις καταστάσεις; Πως
ένιωσες;
3. Πως αντιδράει η κοινότητα σε αυτές τις καταστάσεις;
4. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μιας υγειούς σχέσης;
5. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μιας μη υγειούς
σχέσης;
6. Θεωρείτε οι νέοι στην κοινότητα σας έχουν συνήθως
υγιείς ή μη υγιείς σχέσεις; Εξηγήστε.
7. Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις στο χτίσιμο μιας
υγειούς σχέσεις; Πως μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές
οι προκλήσεις;
8. Τι θα μπορούσατε να κάνετε ένα κάποιος φίλος σας είναι
σε μια μη υγιή σχέση;
9. Τι πρέπει να κάνετε εάν θεωρείτε ότι βρίσκεστε σε μια μη
υγιή σχέση;
Ανάλογα με τον χρόνο που έχετε στην διάθεση σας μπορείτε να
παραλείψετε κάποιες από τις καταστάσεις που προτείνουμε
Διασκευάστηκε από το Πρόγραμμα M: Young Men’s Manual, A
Training Manual for Educators and Youth Workers, CARE
International, Website: www.youngmeninitiaitive.org
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Φυλλάδιο 9. Καταστάσεις σε σχέσεις
Τραβάει το χέρι της Λέει στους φίλους
κατά την διάρκεια του ότι «σκόραρε»
μιας διαφωνίας.
χθες βράδυ ενώ το
μόνο που έκαναν
είναι να μιλάνε.

Την πιέζει να
κάνουν σεξ.

Ακόμα και να έχεις
διαφορετικές
πεποιθήσεις και
οπτικές μπορείς να
σεβαστείς τις
απόψεις του
άλλου.

Δεν θέλει να
βγαίνει έξω με
τους φίλους του.
Λέει ότι δεν μπορεί
να τον εμπιστευτεί
όταν δεν είναι
κοντά της.

Όταν έμαθε ότι της
έκανε απιστία, της
λέει ότι ήταν
μεθυσμένος, και
δεν ήταν δικό του
λάθος.

Την λέει ηλίθια
κατά την διάρκεια
μια διαμάχης.

Την πιέζει να
βγάλει γυμνές της
φωτογραφίες.
Σκοπεύει να της
ανεβάσει στο
ίντερνετ λέγοντας
της: «Μωρό μου,
είσαι τόσο καυτή
και θέλω και όλος ο
κόσμος να το
ξέρει».

Δεν την αφήνει να
επισκέπτεται την
οικογένεια της
όταν το θέλει.

Την χαστουκίζει
όταν αρνείται να
κάνει κάτι που της
ζητάει.

Την βοηθάει με τις
δουλειές του
σπιτιού.

Πιστεύει ότι πρέπει
να τον υπακούει
και να σέβεται την
γνώμη του ακόμα
και εάν διαφωνεί
μαζί του.
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Συνεδρία 4
Τίτλος της
δραστηριότητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Βήμα προς Βήμα

Αντανάκλαση

Το βιολετί (λουλούδι) και η βία
Φέρσου σαν άνδρας/ φέρσου σαν γυναίκα
Άνω των 16 ετών και ενήλικες (μια ομάδα 10 έως
συμμετέχοντες)
40 λεπτά
 Η απεικόνιση των προσδοκιών που αφορούν τους άντρες
στην κοινότητα.
Βήμα 1
Ζητήστε από τους POLs να μοιραστούν την εμπειρία τους
όταν κάποιος τους είπε «Φέρσου σαν άνδρας» ή κάτι
παρόμοιο σε αυτούς
- Γιατί πιστεύετε ότι αυτό το άτομο είπε αυτή την
κουβέντα;
- Τι σας έκανε να νιώσετε;
Βήμα 2
Με μεγάλα γράμματα, γράψτε σε ένα μεγάλο χαρτί (A3 και
πάνω) την φράση « Φέρσου σαν άνδρας». Ζητήστε από τους
συμμετέχοντες να μοιραστούν τις ιδέες τους για το τι
σημαίνει αυτό. Υπάρχουν προσδοκίες της κοινωνία για το
πως πρέπει να είναι ένας άνδρας, πως θα πρέπει να πράττει,
και το πως θα πρέπει να αισθάνεται και να μιλάει. Σχεδιάστε
ένα κουτί στο χαρτί, και γράψτε ερμηνείες του τι σημαίνει
«να φέρεσαι σαν άνδρας» μέσα σε αυτό. Κάποιες πιθανές
απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι «να είσαι σκληρός» ‘ή
«μην κλαις».
Βήμα 3
Με μεγάλα γράμματα, γράψτε σε ένα μεγάλο χαρτί (A3 και
πάνω) την φράση « Φέρσου σαν γυναίκα». Ζητήστε από τους
συμμετέχοντες να μοιραστούν τις ιδέες τους για το τι
σημαίνει αυτό. Υπάρχουν προσδοκίες της κοινωνία για το
πως πρέπει να είναι μία γυναίκα, πως θα πρέπει να πράττει,
και το πως θα πρέπει να αισθάνεται και να μιλάει. Σχεδιάστε
ένα κουτί στο χαρτί, και γράψτε ερμηνείες του τι σημαίνει
«να φέρεσαι σαν γυναίκα» μέσα σε αυτό. Κάποιες πιθανές
απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι «να είσαι καλή
νοικοκυρά» ‘ή «α μην είσαι τόσο επιθετική».
Βήμα 4
Ξεκινήστε μια συζήτηση
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Ποια από τα παραπάνω μηνύματα θα μπορούσαν να
είναι επιβλαβή. Γιατί; (Σημείωση: Ο εκπαιδευτής θα
πρέπει να βάλει ένα αστέρι δίπλα σε κάθε μήνυμα και
30

Συμβουλές
Πηγή

να ξεκινήσει μια συζήτηση για κάθε ένα από αυτά).
2. Πως το να ζεις σε αυτό το κουτί επηρεάζει την ζωή
των ανδρών και τις σχέσεις τους; Πως το να ζεις σε
αυτό το κουτί επηρεάζει την ζωή των γυναικών και τις
σχέσεις τους;
3. Τι συμβαίνει με τους άνδρες που δεν ακολουθούν
τους κανόνες του φύλου (για παράδειγμα «ζουν έξω
από το κουτί»); Τι συμβαίνει με τις γυναίκες που δεν
ακολουθούν τους κανόνες του φύλου; Πως τους
αντιμετωπίζουν οι άλλοι;
4. Τι είναι απαραίτητο για να μπορούν οι άνδρες και οι
γυναίκες να ζουν έξω από αυτά τα κουτιά; Πως
μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό;
Ένα ο χρόνος είναι περιορισμένος χρησιμοποιείστε τις
ερωτήσεις που παρουσιάζουμε στο Φυλλάδιο 10
Προσαρμόστηκε από το πρόγραμμα M: Young Men’s Manual,
A Training Manual for Educators and Youth Workers, CARE
International, Website: www.youngmeninitiaitive.org

Φυλλάδιο 10. Φέρσου σαν άνδρας/ Φέρσου σαν γυναίκα

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που λάβατε στην προηγούμενη άσκηση





Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του να είναι άνδρας/γυναίκα σε
μια κοινότητα Ρομά;
Ποιες από τις προσδοκίες που συζητήσαμε στην προηγούμενη άσκηση είναι
αποδεκτές από τους POLs;
Ποιες προσδοκίες θεωρούν παλιομοδίτικες;
Πως μπορούν να αλλάξουν αυτές;
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Συνεδρία 4
Τίτλος της
Δραστηριότητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Προετοιμασία
Βήμα προς Βήμα

Το βιολετί (λουλούδι) και η βία
Δεξιότητες Επικοινωνίας: “Φέρσου σαν άνδρας»
Άνω των 16 και ενήλικες ( μια ομάδα 10-15 συμμετεχόντων)
30 λεπτά
 Να δώσετε παραδείγματα πως μπορείτε να ξεκινήσετε
συζητήσεις πάνω στο θέμα
 Να ενισχύσετε της αυτοπεποίθηση των POLs για να
μιλήσουν σχετικά με το θέμα
 Να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες
Σκεφτείτε έναν κατάλληλο τρόπο να ξεκινήσετε την συζήτηση
Βήμα 1
Παρουσίαση από τους εκπαιδευτές (Δείτε το φυλλάδιο 11)
Βήμα 2
Συζήτηση πάνω στην παρουσίαση:
o Ήταν ρεαλιστική;
o Ποιες είναι οι πιθανές αντιδράσεις του φίλου σας;
o Πως θα του απαντούσατε;
Βήμα 3
Οδηγίες για δουλειά στο σπίτι:
Μιλήστε με κάποιον από τους φίλους της λίστας σας σχετικά
με τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα
Βήμα 4
Συζητήστε με την ομάδα για το ποιες είναι οι πιθανές
απαντήσεις στις παρακάτω πιθανές δηλώσεις του φίλου:
1. Μόνοι οι φλώροι είναι καλοί με τα κορίτσια
2. Οι γυναίκες πρέπει να ξέρουν ποιος είναι το αφεντικό
3. Ένα κορίτσι πρέπει να ξέρει ποια είναι η θέση του
4. Είσαι
τρελός;
Οι
αληθινοί
άντρες
δεν
συμπεριφέρονται σαν «αδερφές»
Βήμα 5
Παιχνίδι Ρόλων
Πως να υποστηρίξετε την επιθυμητή αλλαγή και να
αποφύγετε «κακές» συμπεριφορές
(1) Χωρίστε τις ομάδες σε ζευγάρια- ζητήστε τους να
παίξουν τον διάλογο της παρουσίασης
(2) Παρατηρήστε τις συζητήσεις και παρέχετε σχόλια
πάνω σε αυτές

Αντανάκλαση
Συμβουλές

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο για να απαντήσετε όλες
τις ερωτήσεις των POLs
Προσπαθήστε να τους προετοιμάσετε να απαντήσουν ακόμα
και σε αρνητικές ή προκλητικές αντιδράσεις
Το παιχνίδι ρολών είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος
32

προσέγγισης του θέματος και το συνιστούμε απόλυτα
Πηγή

Φυλλάδιο 11. Παράδειγμα διαλόγου για το θέμα “Φέρσου σαν άνδρας”
POL: Σε είδα χθες με την κοπέλα σου. Είστε ωραίο ζευγάρι.
Φίλος: …
POL: Πως θα αντιδρούσες αν το κορίτσι σου κάνει κάτι που δεν σου αρέσει;
Φίλος: ….

Συζητήστε με την ομάδα για το ποιες είναι οι πιθανές απαντήσεις στις παρακάτω
πιθανές δηλώσεις του φίλου:
1. Μόνοι οι φλώροι είναι καλοί με τα κορίτσια
2. Οι γυναίκες πρέπει να ξέρουν ποιος είναι το αφεντικό
3. Ένα κορίτσι πρέπει να ξέρει ποια είναι η θέση του
4. Είσαι τρελός; Οι αληθινοί άντρες δεν συμπεριφέρονται σαν «αδερφές»
Ποιες είναι οι ενστάσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι φίλοι σας… ποιες οι
πιθανές απαντήσεις;
1. …………………………………………..
2.
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Συνεδρία 5
Τίτλος της
δραστηριότητ
ας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι
Προετοιμασία

Βήμα προς
Βήμα

Ο Έξυπνος (ΡΟΜΑ) άνδρας
Εκφράζοντας συναισθήματα

Άνω των 16 ετών
30 – 45 λεπτά
 Να βοηθήσει τους POLs να καταλάβουν την σύνδεση μεταξύ βίας
και συναισθημάτων
Σχεδιάστε πέντε γραμμές στον πίνακα και γράψτε τα ακόλουθα
συναισθήματα ως επικεφαλίδες: Φόβος, Στοργή, Λύπη, Χαρά και
Θυμός
Βήμα 1
Ατομική Εργασία
Ρωτήστε κάθε συμμετέχοντα πόσο εύκολο είναι για αυτόν να
εκφράσει το κάθε ένα από τα 5 συναισθήματα: Θυμός, Στοργή, Λύπη,
Χαρά και Θυμός.
Βήμα 2
Ομαδική Συζήτηση. Συζητήστε με τους POLs τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
 Ποια από αυτά τα συναισθήματα είναι πιο εύκολο να
εκφράσετε και ποιο το πιο δύσκολο;
 Γιατί οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετικούς τρόπους
να εκφράζουν τα συναισθήματα τους; Πως οι φίλοι,
οικογένεια, η κοινότητα, τα ΜΜΕ, κλπ επηρεάζουν τον τρόπο
με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες εκφράζουν τα
συναισθήματα τους;
 Πως επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους ο
τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε τα συναισθήματα μας
(στους γονείς, οικογένεια, φίλους, κλπ);
 Ποιες συναισθηματικές αντιδράσεις φανερώνουν δύναμη και
ποιες φανερώνουν αδυναμία;

Αντανάκλαση
Συμβουλές
Πηγή

Προσαρμόστηκε από το πρόγραμμα M: Young Men’s Manual, A
Training Manual for Educators and Youth Workers, CARE
International, Website: www.youngmeninitiaitive.org
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Φυλλάδιο 12. Εκφράζοντας συναισθήματα

Αξιολογήστε από το 1 έως το 5, ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα είναι πιο
εύκολο/δύσκολο να εκφράσετε
1

2

3

4

5

Φόβος
Στοργή
Λύπη
Χαρά
Θυμός
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Συνεδρία 5
Τίτλος της
Δραστηριότ
ητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Ο Έξυπνος (ΡΟΜΑ) άνδρας
Τι νιώθω όταν είμαι νευριασμένος/ Τι κάνω όταν είμαι
νευριασμένος;
Άνω των 16
30 λεπτά
o Να βοηθήσει τους POLs να κατανοήσουν την σύνδεση μεταξύ
συναισθημάτων και συμπεριφοράς
o Να αναδείξει το γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο συναίσθημα δεν
μπορεί να αποτελεί λόγος ή δικαιολογία για να γίνονται βίαιοι
o Να βοηθήσει τους POLs να διαφοροποιήσουν τα
συναισθήματα τους από τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις
τους.

Προετοιμασί
α
Βήμα προς
Βήμα

Βήμα 1
Δώστε λίγο χρόνο στους συμμετέχοντες να αναλογιστούν μια
πρόσφατη κατάσταση που τους έκανε να νιώσουν θυμό.
Βήμα 2
Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια- ζητήστε τους να μοιραστούν αυτές
τις καταστάσεις με το ζευγάρι τους και να απαντήσουν τις ερωτήσεις:
 Τι νιώθω όταν είμαι θυμωμένος;
 Τι κάνω όταν είμαι θυμωμένος;
Βήμα 3
Δημιουργήστε κάποιες υποθέσεις με την ομάδα σας για το ποιες είναι
οι «θετικοί»/«μη επιθετικοί» τρόποι που μπορούν να εκφράσουν τον
θυμό τους;

Αντανάκλασ
η
Συμβουλές
Πηγή

.

36

Συνεδρία 5
Τίτλος της
δραστηριότητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι

Προετοιμασία
Βήμα προς Βήμα

Ο Έξυπνος (ΡΟΜΑ) άνδρας
Επικοινωνιακές Δεξιότητες:

Εκφράζοντας

τα

αρνητικά

συναισθήματα

Άνω των 16 ετών και ενήλικες (μια ομάδα 10 έως 15 ατόμων)
30 λεπτά
 Να δείξει τρόπους πως να ξεκινούν συζητήσεις πάνω στο
θέμα
 Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των POLs για να
μιλήσουν για το θέμα
 Να βελτιώσει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες
Σκεφτείτε έναν σωστό τρόπο για να ξεκινήσετε την συζήτηση
Βήμα 1
Παρουσίαση από τον εκπαιδευτή (Δες παρακάτω- Φυλλάδιο
13)
Βήμα 2
Συζήτηση σχετικά με την παρουσίαση:




Είναι ρεαλιστική;
Ποιες είναι οι πιθανές αντιδράσεις του φίλου σας;
Πως θα του απαντούσατε;

Βήμα 3
Οδηγίες για δουλειά στο σπίτι
Συζητήστε με τους φίλους σας που έχετε στην λίστα τα
θέματα που συζητήσαμε σήμερα.
Βήμα 4
Συζητήστε με την ομάδα οι πιθανές αντιδράσεις στις
ακόλουθες απαντήσεις του φίλου:
1. Ο άνδρας δεν μιλάει για τα συναισθήματα του…
2. Αυτά είναι βλακείες, για ποιο πράγμα μιλάς ρε φίλε;
3. Όταν θυμώνω, χάνω τον έλεγχο…και δεν με νοιάζουν
οι υπόλοιποι.
Βήμα 5
Παιχνίδι Ρόλων
Πως να υποστηρίξετε την επιθυμητή αλλαγή και να
αποφύγετε «αρνητικές» συμπεριφορές
o Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια- ζητήστε τους να
παίξουν τον διάλογο της παρουσίασης
o Παρατηρήστε τις συζητήσεις και σχολιάστε πάνω
σε αυτές
Αντανάκλαση
Συμβουλές

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο για να απαντήσετε όλες
τις ερωτήσεις των POLs
Προσπαθήστε να τους προετοιμάσετε να απαντήσουν ακόμα
και σε αρνητικές ή προκλητικές αντιδράσεις
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Το παιχνίδι ρολών είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος
προσέγγισης του θέματος και το συνιστούμε απόλυτα
Πηγή

Φυλλάδιο 13. Παράδειγμα Διαλόγου: Εκφράζοντας τα αρνητικά συναισθήματα
POL: Βγαίνεις ακόμα με αυτό το κορίτσι; Τι θα έκανες αν το κορίτσι σου σε εκνευρίσει
τόσο πολύ…που θέλεις να την σκοτώσεις…
Φίλος: …
POL: Πιστεύω ότι δεν είναι καλό να της μιλάς όταν είσαι θυμωμένος…Άσε λίγο χρόνο
να ηρεμίσεις και έπειτα εξήγησε του τι σε έκανε να θυμώσεις, και πως σε έκανε να
αισθανθείς…
Φίλος: ….
POL: …
Συζητήστε με την ομάδα ποιες είναι οι πιθανές αντιδράσεις στις παρακάτω
απαντήσεις του φίλου:
1. Ο άνδρας δεν μιλάει για τα συναισθήματα του…
2. Αυτά είναι βλακείες, για ποιο πράγμα μιλάς ρε φίλε;
3. Όταν θυμώνω, χάνω τον έλεγχο…και δεν με νοιάζουν οι υπόλοιποι.
Ποιες άλλες διαφωνίες θα μπορούσαν να έχουν οι φίλοι σου… ποιες είναι οι
πιθανές απαντήσεις;
1. …………………………………………..
2.
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Συνεδρία 6
Τίτλος της
δραστηριότητας
Ηλικία
Χρόνος
Στόχοι
Προετοιμασία
Βήμα προς Βήμα

Η διαφήμιση
Δημιουργική δραστηριότητα. Το φυλλάδιο.
Έως 16 ετών
40 λεπτά

Βήμα 1.
Χωρίστε την ομάδα σε μικρές ομάδες των 3.
Βήμα 2.
Ζητήστε τους να δημιουργήσουν ένα φυλλάδιο που να
περιέχει όλα τα σημαντικά μνήματα από τις προηγούμενες
συνεδρίες της εκπαίδευσης.
Βήμα 3.
Ομαδική συζήτηση
o Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της δουλειάς
o Γιατί διαλέξετε την συγκεκριμένη ομάδαστόχο;
o Ποια είναι τα κύρια μηνύματα που θέλουμε να
επικοινωνήσουμε με την συγκεκριμένη ομάδα;

Αντανάκλαση
Συμβουλές
Πηγή

Εκπαιδευτική πρακτική του οργανισμού HESED
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