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I. Εισαγωγή
Το yMIND (Youth MIND Education: Youth Migrants’/Minorities’ Inclusion, Non-violence,
Diversity Education) είναι ένα συμμετοχικό και καινοτομικό έργο που προωθεί την καλύτερη
κοινωνική ένταξη των παιδιών και των νέων ανθρώπων που είναι πρόσφατοι μετανάστες ή
Ρομά μέσα από μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην διαφορετικότητα στο σχολείο ή στην
κοινότητα. Επί του παρόντος υλοποιείται σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με την υποστήριξη
του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρωτοβουλίες για την καινοτομία στις
πολιτικές- Κοινωνική ένταξη μέσα από την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την νεολαία- EACEA
05/2016).
Μέσα σε μια περίοδο δύο χρόνων (αρχίζοντας από τον Δεκέμβριο του 2016), η κοινοπραξία
που υλοποιεί το πρόγραμμα θα υλοποιήσει και θα αναβαθμίσει δύο μοντέλα κατάρτισης που
αποτελούν καλές πρακτικές συνδυάζοντας τα θέματα της εκπαίδευσης στην διαφορετικότητα,
της ισοτιμίας των φύλων και της πρόληψης της βίας και του σχολικού εκφοβισμού (bullying).
Αυτά τα δύο μοντέλα θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε 15 σχολεία και άλλα κέντρα εκπαίδευσης
καθώς και σε έξι πολυεθνικές κοινότητες στην Αυστρία, την Βουλγαρία, την Γερμανία και την
Ελλάδα. Αυτά τα μοντέλα θα αναβαθμιστούν περαιτέρω μέσω Ευρωπαϊκών δικτύων
εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης.
Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τα σχολεία να ανοιχτούν
(περαιτέρω) στην πολυεθνικότητα, να δημιουργήσει συνεκτικά περιβάλλοντα μάθησης χωρίς
αποκλεισμούς, να προωθήσει την αποδοχή και τον σεβασμό της διαφορετικότητας. Η
καθοδηγητική μας αντίληψη είναι ότι η ενδυνάμωση της ενεργούς συμμετοχής, οι
προσεγγίσεις που συμπεριλαμβάνουν ολόκληρο το σχολείο και η στενή συνεργασία μεταξύ
των σχολείων και των τοπικών κοινοτήτων μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων που θέτει η ολοένα και αυξανόμενη διαφορετικότητα στα Ευρωπαϊκά
εκπαιδευτικά συστήματα.
Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να σας εισαγάγει σε ένα από τα μοντέλα καλής πρακτικής
που προσάρμοσε η κοινοπραξία του προγράμματος yMIND (μέρος Ι), να σας παρουσιάσει τα
βασικά του χαρακτηριστικά (μέρος ΙΙ) και να σας προσφέρει πρακτική καθοδήγηση και μια
γκάμα μεθόδων ενεργούς μάθησης (μέρος ΙΙΙ) για την υλοποίησή του σε σχολικά
περιβάλλοντα.
Ελπίζουμε ότι θα σας εμπνεύσουμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μοντέλο κατάρτισης στο
εκπαιδευτικό σας περιβάλλον!
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II. Παρουσίαση του μοντέλου καλής πρακτικής Ι (ΚΠ1)
Το πρώτο μοντέλο καλής πρακτικής που επιλέχθηκε για πιλοτική εφαρμογή και αναβάθμιση
μέσα από παρεμβάσεις σε σχολικά περιβάλλοντα εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης στην διαφορετικότητα (Evans, 2014) όπως προωθήθηκε από την αναφορά NESET
II (Van Driel et al., 2016).
Υπό τον γενικό τίτλο «Ολοκληρωμένη κατάρτιση σε θέματα διαφορετικότητας» στοχεύει να
προωθήσει διασυνδέσεις και να
ενσωματώσει τρία βασικά
θέματα σε ένα περισσότερο
Ισοτιμία των
ολιστικό εκπαιδευτικό μοντέλο:
φύλων/πρόληψη
(1) κατανόηση της
της έμφυλης βίας
διαφορετικότητας, σεβασμός
των διαφορών,
συμπεριλαμβανομένων αυτών
Πρόληψη του
Διαφορετικότητ
που σχετίζονται με την
σχολικού
α/ σεβασμός
εκβιασμού/
πολυεθνικότητα, (2) προώθηση
στην
του bullying
της ισοτιμίας των δύο φύλων
πολυεθνικότητα
που βασίζεται
και πρόληψης της έμφυλης βίας
σε διακρίσεις
και (3) πρόληψη του σχολικού
εκφοβισμού και των
διακρίσεων.
Πιστεύουμε ότι το κλειδί για την επιτυχημένη ενσωμάτωση αυτών των τριών
επικαλυπτόμενων θεμάτων σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο βρίσκεται σε μια διατομεακή
προσέγγιση στην οποία είμαστε αφοσιωμένοι: συμμετοχική προσέγγιση με επίκεντρο το παιδί
(δες σελ. 4).

2.1

Ιστορικό και προηγούμενη εφαρμογή του μοντέλου

Αυτό το μοντέλο καλής πρακτικής επιλέχθηκε γιατί θα προωθήσει και θα αναπτύξει δεξιότητες
και στρατηγικές για την «αποδοχή και την εναγκάλιση της διαφορετικότητας» (Van Driel et al.
2016) τόσο ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους μαθητές όσο και ανάμεσα σε βασικούς
παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως οι δάσκαλοι, οι σχολικοί σύμβουλοι, οι
κοινωνικοί λειτουργοί και οι εργαζόμενοι με νέους και κοινότητες.
Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες της SPI Forschung. Χτίζει πάνω στην
εμπειρία δύο πολύπλευρών μοντέλων κατάρτισης σχετικά με την έμφυλη βία και την πρόληψη
του σχολικού εκφοβισμού σε σχολικά περιβάλλοντα. Βασίζεται στα αποτελέσματα δύο
προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
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ΔΑΦΝΗ) που πραγματοποιήθηκαν με την συμμετοχή της SPI Forschung και αναπαράχθηκαν σε
περιφερειακό επίπεδο στην Γερμανία.

2.1.1 Κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στο θέμα της ισότητας των
φύλων
Το πρώτο σημείο στο οποίο βασίζεται το μοντέλο είναι μια παρέμβαση που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του προγράμματος GEAR I- “ «Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Δύο Φύλων
ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων» (στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΕ ΔΑΦΝΗ
ΙΙΙ, 2009-2011, www.gear-ipv.eu). Τα βασικά στοιχεία αυτής της παρέμβασης δίνουν έμφαση
στους ρόλους των φύλων, τις διαφορές των φύλων, τις παρανοήσεις, τα στερεότυπα και τον εν
δυνάμει ρόλο τους στην έμφυλη βία. Στοχεύει στην πρωταρχική παρέμβαση σε θέματα
έμφυλης βίας ανάμεσα στους εφήβους, στην προώθηση υγιών και ισότιμων σχέσεων μεταξύ
των φύλων και στη μηδενικής ανοχή απέναντι στην βία εναντίων κοριτσιών/ γυναικών.
Αυτή η παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία ανέπτυξε ένα εκτεταμένο
εκπαιδευτικό πακέτο με οδηγούς για δασκάλους και μαθητές, περιλαμβάνοντας
δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος. Το μοντέλο
κατάρτισης προβλέπει την πραγματοποίηση ενός έως τριών εργαστηριών με μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 13 ετών και άνω), τα οποία υποστηρίζονται από
διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια για καθηγητές, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς,
εργαζόμενους με νέους σε θέματα ισοτιμίας των φύλων και πρόληψης της βίας μεταξύ
ερωτικών συντρόφων.
Στην Γερμανία (2011- 2017) το μοντέλο αυτό υλοποιείται με βιώσιμο τρόπο σε σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ομόσπονδο κράτος του Βραδεμβούργου με την
υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Γυναικών και
Οικογενειών της περιοχής και από τότε που αναπτύχθηκε ανανεώνεται και
προσαρμόζεται συνεχώς.

2.1.2 Συμμετοχική πρόληψη του σχολικού εκβιασμού με επίκεντρο
το παιδί
Το δεύτερο σημείο στο οποίο βασίζεται η μέθοδος είναι μια παρέμβαση που υλοποιήθηκε από
ένα άλλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικά με την συμμετοχική πρόληψη και την πρώιμη
ανίχνευση του σχολικού εκβσιαμού στα σχολεία (στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
ΔΑΦΝΗ, 2014- 2016, http://listen.animusassociation.org/). Το μοντέλο πρόληψης που
αναπτύχθηκε ήταν σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένο στις παγκοσμίως αναγνωρισμένες ιδέες
του Dan Olweus (Πρόγραμμα Olweus για την πρόληψη του σχολικού εκβιασμού- OBPP,
http://www.violencepreventionworks.org).
Αυτή η προσέγγιση που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα δικαιώματα του παιδιού τεκμηρίωσε
βιωμένες εμπειρίες σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό καθώς και την ανάγκη για υποστήριξη
μέσα από τις φωνές πάνω από 500 μαθητών σχολείου σε επτά ευρωπαϊκές χώρες. Η
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παρέμβαση συνδύασε συμμετοχική έρευνα, εργαστήρια ενδυνάμωσης με μαθητές σχολείου
και εφήβους, ανάπτυξη ικανοτήτων για δασκάλους και άλλους επαγγελματίες της
εκπαίδευσης, εργαστήρια πρόληψης του σχολικού εκβιασμού και εργαστήρια ανάπτυξης
κοινωνικών δεξιοτήτων.
Τα προϊόντα του έργου περιλαμβάνουν ένα εγχειρίδιο για δραστηριότητες πρόληψης του
σχολικού εκβιασμού στην τάξη, ένα βιβλιαράκι με δημιουργικές εργασίες των παιδιών και ένα
φυλλάδιο για γονείς. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν περιλαμβάνουν την μεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σχετικά με τις απόψεις των παιδιών, την αύξηση της
ικανότητας πρόληψης του σχολικού εκβιασμού με την χρήση συνεργατικών προσεγγίσεων
(προσέγγιση του όλου σχολείου) και ενδυνάμωση των μαθητών ώστε να πάρουν ενεργά μέρος
στην ζωή του σχολείου και στην εκπαίδευση σχετικά με την κοινωνιά, την έννοια του πολίτη
και την έννοια της διαφορετικότητας.
Μια προστιθέμενη αξία σχετικά με το δεύτερο σημείο θα δημιουργηθεί από μια άλλη μέθοδο
για την πρόληψη του σχολικού εκβιασμού που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά από
τον έλληνα εταίρο Action Synergy στα πλαίσια ενός άλλου ευρωπαϊκού προγράμματος:
«Κατάρτιση των δασκάλων στην χρήση του εκπαιδευτικού δράματος για την πρόληψη του
σχολικού εκβιασμού» (EUBULLY, Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ, www.eubully.eu). Αυτό το μοντέλο
βασίζεται επίσης στην μέθοδο της εκμάθησης μέσω της εμπειρίας και προσφέρει άτυπες
ευκαιρίες μάθησης και μια μεγάλη γκάμα προσεγγίσεων μέσω της χρήσης του δράματος για
να συζητηθεί ο σχολικός εκφοβισμός και να αντιμετωπιστεί επιτυχώς στην «τάξη» και σε
ολόκληρο το σχολέιο (InSIte Drama, 2015).

2.2

Προσαρμογή του μοντέλου στα πλαίσια του yMIND

Η προσαρμογή αυτού του μοντέλου καλής πρακτικής στα πλαίσια του yMIND απαιτεί την
ανάπτυξη δύο καινούριων στοιχείων:


Θεματική επέκταση: οι βασικοί θεματικοί τομείς των δύο μοντέλων κατάρτισης
που χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρο θα συμπληρωθούν από ένα καινούριο
θέμα: Διαφορετικότητα. Έτσι το μοντέλο χαρακτηρίζεται από εκπαίδευση που
είναι ευαίσθητη στην διαφορετικότητα και που προωθεί την ισότητα των
φύλων, την μη διάκριση και την πρόληψη του σχολικού εκβιασμού.



Επέκταση της ομάδας στόχου: το μοντέλο θα απευθυνθεί και θα συμπεριλάβει
με ενεργό τρόπο παιδιά και νέους ανθρώπους από κοινότητες μεταναστών
(συμπεριλαμβανομένων προσφύγων) και Ρομά οι οποίοι θα είναι οι βασικοί
ωφελούμενοι.

Η προσαρμογή του μοντέλου κρίθηκε αναγακαίο να γίνει λόγω της κατάστασης στην οποία
βρίσκονται τα παιδιά νεοεισερχόμενων μεταναστών (μεταξύ των οποίων και αιτούντες άσυλο)
και των διαφορετικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα που τους
υποδέχονται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Η ολοένα και αυξανόμενη πολυεθνική
σύνθεση των σχολείων φέρνει αντιμέτωπες τις σχολικές αρχές, τους δασκάλους, τους
καθηγητές και άλλους επαγγελματίες της εκπαίδευσης με το καθήκον να ευαισθητοποιήσουν
τα παιδιά για την καινούρια αυτή κατάσταση και να δημιουργήσουν δομές και ένα σχολικό
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περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στην διαφορετικότητα και να προωθεί ίσες ευκαιρίες
συμμετοχής. Ο σεβασμός και η αξιοποίηση της διαφορετικότητας δεν μπορεί να θεωρηθούν
δεδομένες σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες και σχολεία με μεγάλη συγκέντρωση μεταναστών ή
μειονοτικών μαθητών. Οι δάσκαλοι χρειάζονται υποστήριξη όχι μόνο για να τους μάθουν την
γλώσσα αλλά και για να προσφέρουν εκπαίδευση στην διαπολιτισμική επικοινωνία,
κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ζωής και επίγνωση της διαφορετικότητας. Η
διαφορετικότητα γίνεται ένα σημείο τομής που χρειάζεται χώρο όχι μόνο στο επίσημο
πρόγραμμα του σχολείου αλλά και καθ’ όλη την σχολική ζωή και καθημερινότητα. Τόσο οι
μαθητές όσο και το προσωπικό του σχολείου χρειάζονται αρκετό χρόνο για προβληματισμό
και αναζήτηση σε προστατευμένα περιβάλλοντα μάθησης ώστε να μπορέσουν να
δημιουργήσουν μια κουλτούρα πλουραλισμού, ισότητας και σεβασμού όπου η
διαφορετικότητα θα γίνεται πηγή μάθησης.

2.3

Περιβάλλοντα υλοποίησης

Το μοντέλο καλής πρακτικής Ι έχει σχεδιαστεί για να εφαρμοστεί σε διάφορα τυπικά
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ανάμεσα σε αυτά μπορεί να είναι σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων δίγλωσσων/ διαπολιτισμικών σχολείων
και σχολείων ένταξης με σημαντικό ποσοστό παιδιών μεταναστών/ προσφύγων.
Παράλληλα, το μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί επίσης και για μη τυπικά εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα σε κοινότητες όπως: κέντρα μεταναστών, προσωρινές κατοικίες για αιτούντες
άσυλο, σχολεία γλωσσών ή άλλων μαθημάτων που προσφέρονται από κοινωνικές
οργανώσεις.

2.4

Προσέγγιση και Μεθοδολογία

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι η έννοια: Ξεκίνησε από το παιδί/ τον νέο!
Ο σκοπός της ολοκληρωμένης προσέγγισης με κέντρο το παιδί είναι να δώσει ελευθερία και
ευθύνες στα παιδιά και τους νέους ανθρώπους και με αυτόν τον τρόπο να τους ενδυναμώσει
να συμμετάσχουν και να γίνουν συν-συγγραφείς. Συνεπώς, η συμμετοχή δεν θεωρείται απλώς
ως συμμετοχή σε μια δεδομένη διαδικασία, αλλά κυρίως το να παίρνει κανείς ένα μερίδιο της
διαδικασίας, να έχει την ευθύνη και την ευκαιρία να αποφασίσει, να δημιουργήσει και να
αλλάξει.
Γι’ αυτό το λόγο η οπτική πλευρά των παιδιών και των εφήβων είναι στην καρδιά τόσο των
μαθησιακών στόχων όσο και των εκπαιδευτικών μεθόδων του μοντέλου. Τα εργαστήρια με
παιδιά και νέους ανθρώπους θα δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να φέρουν τις ιδέες
τους, να φανταστούν, να προβληματιστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και προοπτικές, να
πειραματιστούν και να εξασκήσουν καινούριες δεξιότητες σε ένα προστατευμένο περιβάλλον.
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Η μεθοδολογία, που περιλαμβάνει διαδραστικές τεχνικές ομαδικής εργασίας και
δραστηριότητες μάθησης έχει επιλεγεί προσεκτικά έτσι ώστε να ενθαρρύνει τα παιδιά και
τους νέους ανθρώπους να εκφράσουν τις απόψεις, τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους
σχετικά με το πώς έχουν βιώσει την διαφορετικότητα, τις διακρίσεις, τον σχολικό εκφοβισμό
και την βία. Θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και δεξιότητες
επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι δεξιότητες που θα
βοηθήσουν τους μαθητές να δουν από την προοπτική των άλλων, ενισχύοντας την
ενσυναίσθηση, την ευαισθησία, την ανοχή στο διαφορετικό και το αμφίσημο, τον σεβασμό
στην πολυεθνικότητα, την ισοτιμία των φύλων και τη μη βία.
Ως τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής και της ευρείας διάδοσης αυτής της εκπαιδευτικής
προσέγγισης ελπίζουμε να πετύχουμε την αύξηση της θέλησης των παιδιών και των νέων
ανθρώπων να μιλήσουν, να δράσουν και έτσι να έχουν έναν ισχυρότερο λόγο σε αυτά που
τους συμβαίνουν στο σχολείο και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

2.5

Θεωρητικό Πλαίσιο: Σύντομοι ορισμοί και θεμελιώδης κατανόηση

Με το συνοπτικό θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφουμε σε αυτό το κεφάλαιο προσφέρουμε
απλά μια πυξίδα την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε καθώς θα ετοιμάζετε το περιεχόμενο
για την εκπαίδευση διαφορετικότητας στα σχολεία. Η περιγραφή των κύριων εννοιών και ο
ορισμός τους στοχεύει σε μια θεμελιώδη κατανόηση της σημασίας αυτών των θεμάτων για την
εκπαίδευση των παιδιών και μπορεί να σας βοηθήσει να εδραιώσετε την προηγούμενη
εμπειρία σας στον τομέα. Δεν αποτελεί μια εξαντλητική επισκόπηση, αλλά ένα πρακτικά
εστιασμένο πλαίσιο των τριών αλληλοσυνδεόμενων θεματικών που μπορεί να σας
υποστηρίξει στην περαιτέρω διδακτική προετοιμασία. Για μια περισσότερο εις βάθος μελέτη
κάθε έννοιας μπορείτε να αναφερθείτε στις επιλεγμένες πηγές που υπάρχουν στο μέρος V.

2.5.1 Διαφορετικότητα
Με απλά λόγια, η Διαφορετικότητα σημαίνει διαφορά/ποικιλία σε σχέση το έθνος, την
αναπηρία, το φύλο, τον πολιτισμό κλπ (Save the Children Μεγάλη Βρετανία, 2005). Η
Διαφορετικότητα απαρτίζεται από διαφορετικά στοιχεία, πτυχές ή/και δεξιότητες,
ποικιλομορφία, ανομοιογένεια (Λεξικό Webster’s).

Επιπλέον, διαφορετικότητα σημαίνει η αποδοχή ενός
ατόμου ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά/δεξιότητές
του: ηλικία, φύλο, εθνικότητα, ιθαγένεια, γλώσσα,
κοινωνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, σεξουαλικό
προσανατολισμό, τόπο διαβίωσης, θρησκεία, πολιτικές
πεποιθήσεις .

7

H διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια της προσωπικότητας. Αρκετά μοντέλα την
χρησιμοποιούν και την εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική πρακτική διευρύνοντας τη γνώση
σχετικά με τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών πλευρών μιας προσωπικότητας. Ένα
από αυτά τα μοντέλα ορίζει τέσσερις διαστάσεις ή επίπεδα διαφορετικότητας και
επικεντρώνεται αποκλειστικά στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών τους:
(διάσταση προσωπικότητας –εσωτερική διάσταση –εξωτερική διάσταση και οργανωτική
διάσταση (Loden / Roesener, 1991, Gardenswartz L / Rowe Α, 1995).
Η εισαγωγή της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση βοηθά στην καλύτερη κατανόηση
των ομοιοτήτων και των διαφορών καθώς και του τρόπου με τον οποίον η
αλληλεπίδρασή τους προβάλλει την μοναδική ταυτότητα κάθε παιδιού ή ενήλικα.
Επιπλέον, μας ευαισθητοποιεί σε σχέση με τα πλεονεκτήματα ή τις διακρίσεις που
αντιμετωπίζουν ορισμένα άτομα λόγω της συμμετοχής τους ή/και λόγω της σχέσης
τους με διάφορες ομάδες. Η διαφορετικότητα δεν είναι στατική αλλά μια δυναμικά
μεταβαλλόμενη ροή, μια αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων διαστάσεων και επιπέδων.
Η εκπαίδευση που είναι ευαίσθητη στη διαφορετικότητα διδάσκει για το ανόμοιο και
το διαφορετικό. Ασχολείται συστηματικά με την διερεύνηση και την αξιολόγηση των
προσδοκιών και των συσχετισμών που γίνονται με βάση την συμμετοχή σε μια
ορισμένη ομάδα (Winkelmann, 2014). Πέρα από αυτό ασχολείται και με τον
στερεοτυπικό τρόπο σκέψης ο οποίος συχνά οδηγεί σε προκαταλήψεις και διακρίσεις,
καθώς και με πολλά άλλα θέματα που παίζουν σημαντικό ρόλο στο μοντέλο
κατάρτισης για την διαφορετικότητα όπως αυτό προσαρμόζεται στο yMIND.
Κατανοώντας τις προκαταλήψεις: αυτές δεν είναι απλά κρίσεις/απόψεις. Αποτελούν
κρίσεις/απόψεις και σκέψεις που διαμορφώθηκαν «εκ των προτέρων», χωρίς
προηγούμενη εμπειρία, πριν από οποιαδήποτε «επαφή» με τη σύνθετη
διαφορετικότητα- πολυμορφία:
- Οι προκαταλήψεις βασίζονται στη δημιουργία μιας διαφοράς.
- Οι προκαταλήψεις είναι βαθιά ριζωμένες στον κυρίαρχο τρόπο σκέψης μιας
κοινωνίας.
- Οι προκαταλήψεις έχουν πολλαπλές λειτουργίες: συχνά επωφελούμαστε από
αυτές σε βάρος των άλλων.
.
Στερεοτυπικός τρόπος σκέψης: δεν είναι μόνο οι προκαταλήψεις που έχουμε για
μεμονωμένα άτομα, αλλά και αυτές που έχουμε για ομάδες προσώπων που «μπαίνουν
όλοι στο ίδιο καζάνι», μόνο στην βάση ενός χαρακτηριστικού/ μιας διάστασης της
διαφορετικότητας.
Κοινωνική Απόδοση: ο όρος αυτός καταδεικνύει πώς είναι οι προκαταλήψεις που
προέρχονται από διαφορά ισχύος και ποιος είναι ο ρόλος τους στην διαταραχή των
ισορροπιών ισχύος μεταξύ ατόμων που προέρχονται-ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες.
Κατά συνέπεια μια ομάδα ανθρώπων υπαγορεύει σε κάποια άλλη το «πώς πρέπει να
είναι».
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Η προώθηση εκπαιδευτικών προσεγγίσεων ευαίσθητων στην διαφορετικότητα στο σχολείο
ενισχύει την αποδοχή και την κατανόηση των διαφορών μεταξύ των ομάδων, καθώς και την
εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των αιτιών που προκαλούν τις διακρίσεις. Επομένως, η
εκπαίδευση που υιοθετεί τη διαφορετικότητα ενισχύει την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη
και την καταπολέμηση των διακρίσεων (Save the Children UK, 2005).
"Η διαδικασία ευαισθητοποίησης για τόσο διαφορετικά θέματα δεν αφορά μόνο στην παροχή
πληροφοριών σε διάφορα επίπεδα, αλλά είναι περισσότερο σαν μια εκπαίδευση των μέσων
αντίληψης που έχουμε (ακοή, όραση) για να μπορέσουν να επικεντρωθούν σε
περιθωριοποιημένες ομάδες και μεμονωμένες διαφορές, ώστε να αναγνωρίσουμε το πώς οι
περιορισμοί μας επηρεάζουν την αντίληψή μας» (ibid.)

Στην παραπάνω αντίληψη βασίζεται το μοντέλο κατάρτισης του yMIND: ευαισθητοποίηση και
«εκπαίδευση των μέσων αντίληψης», ώστε να προωθηθεί καλύτερα στα σχολεία η έννοια της
διαφορετικότητας, σε όλες τις διαστάσεις της: σεβασμός στο δικαίωμα να είμαστε
διαφορετικοί, ευαισθητοποίηση σε φαινόμενα αποκλεισμού και διακρίσεων.
Τέλος, η ευαισθητοποίηση στην διαφορετικότητα στοχεύει να κάνει τα παιδιά να σκεφτούν
πάνω στον εαυτό τους και να ενισχύσει την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμηση των παιδιών
και των νέων, καθώς η "διαφορετικότητα δεν αφορά μόνο τους άλλους- αφορά εσένα " (Stiftung
SPI, 2011 ).

2.5.2

Φύλο

Το γλωσσάρι του Συμβουλίου της Ευρώπης (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2016) ορίζει το Φύλο
σύμφωνα με το άρθρο 3Γ της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ως έννοια που:

"αναφέρεται στους κοινωνικούς ρόλους, τις συμπεριφορές, τις δραστηριότητες και τα
χαρακτηριστικά που μια συγκεκριμένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλα για τις γυναίκες και τους
άνδρες".

Το Φύλο αναφέρεται στις κοινωνικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών όπως τις έχουμε
μάθει. Οι διαφορές αυτές μεταβάλλονται με την πάροδο των χρόνων και έχουν μεγάλες
διακυμάνσεις/διαφορές τόσο εντός ενός πολιτισμού όσο και μεταξύ άλλων πολιτισμών (ibid.)
Η Ισότητα των Φύλων σημαίνει ίση αντιμετώπιση, ενδυνάμωση, ανάληψη ευθυνών και
συμμετοχή και των δύο φύλων σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.
Σημαίνει επίσης την "ίση πρόσβαση στους πόρους και την διανομή τους μεταξύ γυναικών και
ανδρών" (ibid.).
Ο όρος ρόλος των δύο φύλων γενικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις απόψεις και τις
ιδέες που επικρατούν σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια, σχετικά με τον
τρόπο που είναι ή πρέπει να είναι οι γυναίκες (κορίτσια) και οι άντρες (αγόρια), πώς ορίζονται
η αρρενωπότητα και η θηλυκότητα.
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Τα στερεότυπα των φύλων (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2013) είναι γενικευμένες απόψεις ή
προκαθορισμένες ιδέες, σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα κατηγοριοποιούνται σε
συγκεκριμένες ομάδες φύλου, που τυπικά ορίζονται ως «γυναίκες» και «άνδρες». Αυτά τα
χαρακτηριστικά καθορίζονται αυθαίρετα και οι προσδιοριζόμενοι ρόλοι περιορίζονται από το
φύλο τους. Τα στερεότυπα είναι περιγραφικά, διότι τα μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας
θεωρούνται ότι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από ατομικές διαφορές, αλλά έχουν
και ρυθμιστικό χαρακτήρα, καθώς θέτουν παραμέτρους για το ποια είναι η αποδεκτή
συμπεριφορά μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Γίνονται προβληματικά όταν
χρησιμοποιούνται ως μέσο για τη διάκριση σε βάρος άλλων ανθρώπων λόγω του φύλου τους
(ibid.).
Υπό αυτή την έννοια, τα στερεότυπα των φύλων, που είναι ευρέως διαδεδομένα στο σχολικό
σύστημα και περιβάλλον, συμβάλλουν στην αύξηση της ανισορροπίας στις σχέσεις μεταξύ
κοριτσιών και αγοριών, προσφέροντας πρόσχημα και δικαιολογώντας τις διακρίσεις και τον
εκφοβισμό με βάση το φύλο στο σχολείο. Όταν αρνητικά στερεότυπα των φύλων (π.χ.
«αγοροκόριτσα» ή «sissy» αγόρια) ή και πεποιθήσεις όπως: «Οι γυναίκες είναι πιο
συναισθηματικές και λιγότερο λογικές» ή «Μόνο θηλυπρεπή αγόρια και αρρενωπά κορίτσια
εκφοβίζονται» υιοθετούνται τότε προωθούνται ανισότητες και άκαμπτες στερεοτυπικές
συμπεριφορές.
Πολλά ακόμη φαινόμενα στον ψηφιακό κόσμο, όπως το cyber-grooming1, (διαδικτυακή
σεξουαλική παρενόχληση ή αποπλάνηση ανηλίκου) , το cyber-sexism, το cyber-misogyny και
το sexting (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2013), έχουν επίσης πολλά κοινά – βασίζονται σε βαθιά
ριζωμένα στερεότυπα και ιδέες σχετικά με το πώς καταμερίζεται η ισχύς μεταξύ των δύο
φύλων και την κατάχρησή της.
Τα σχολεία πρέπει να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο τους στην εκπαίδευση σε σχέση την
ισότητα των φύλων, καθώς η αποτελεσματική αντιμετώπιση των στερεότυπων των φύλων και
των εσφαλμένων αντιλήψεων θεωρείται βασική στρατηγική για την πρόληψη της βίας κατά
των γυναικών και των κοριτσιών. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης (2014):
«Η συστηματική εκπαίδευση των νέων από νεαρή ηλικία μπορεί να αποτρέψει την βία
εναντίον των γυναικών προάγοντας σχέσεις που βασίζονται στην ισότητα και το σεβασμό». Και
επιπλέον... «Τα στοιχεία συνηγορούν ότι η πρόληψη μέσω της πρώιμης εκπαίδευσης έχει
ιδιαίτερη αξία όταν είναι συγκεκριμένη για κάθε ηλικιακή ομάδα, επικεντρωμένη στους
μαθητές και διαδραστική» (ibid.)

Ακολουθώντας την παραπάνω σύσταση, το μοντέλο του yMIND επεκτείνει την εκπαίδευση για
την ισότητα των φύλων ως μέσο πρόληψης της βίας, η οποία δεν είναι μόνο αποτελεσματική
στο σχολικό περιβάλλον αλλά παρουσιάζει αξιοσημείωτα αποτελέσματα και στην ανάπτυξη
υγειών σχέσεων μεταξύ νέων των δύο φύλων (GΕAR II, 2016).
1 cyber- grooming ή όπως αποδίδεται στα ελληνικά η “διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση ή αποπλάνηση ανηλίκου” είναι μία πολύ σοβαρή
διαδικτυακή απειλή. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε δράσεις που στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας σκόπιμα στοχεύουν στο
αναπτυχθεί μια συναισθηματική σύνδεση με έναν ανήλικο προκειμένου να μειωθούν οι αναστολές του ώστε να προετοιμαστεί για σεξουαλική
δραστηριότητα ή εκμετάλλευση. Το cyber- grooming χρησιμοποιείται επίσης, για να προσελκύσει ανήλικους σε παράνομες δραστηριότητες
όπως η παιδική πορνεία ή η παιδική πορνογραφία.
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2.5.3

Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying)

Πιθανότατα ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος ορισμός του εκφοβισμού μεταξύ των παιδιών
αποδόθηκε από τον καθηγητή Dr. Dan Olweus (ερευνητής-καθηγητής ψυχολογίας από τη
Νορβηγία), ο οποίος θεωρείται πρωτοπόρος στο θέμα του εκφοβισμού. Σύμφωνα με αυτόν,
Bullying-εκφοβισμός σημαίνει το εξής:
«Ένας μαθητής εκφοβίζεται ή γίνεται θύμα όταν εκτίθεται, επανειλημμένα και σε διάρκεια
χρόνου σε αρνητικές ενέργειες που προέρχονται από έναν ή περισσότερους μαθητές ...
Αρνητική ενέργεια είναι όταν κάποιος προξενεί σκόπιμα ή προσπαθεί να προκαλέσει
τραυματισμό ή άσχημο συναίσθημα (δυσφορία) σε άλλο άτομο, μέσω σωματικής επαφής,
λεκτικής βίας ή με άλλους τρόπους. »(Olweus, 1993)

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια από τις πιο συνηθισμένες μορφές επιθετικής συμπεριφοράς
και βίας. Παρ 'όλα αυτά, εκφοβισμός δεν είναι κάθε πράξη βίας. Σύμφωνα με την έρευνα του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την υγιή συμπεριφορά παιδιών σχολικής ηλικίας,
ένας μαθητής εκφοβίζεται όταν :
«τον πειράζουν επανειλημμένα με τρόπο που δεν του αρέσει ... Ωστόσο δεν είναι εκφοβισμός
όταν δύο μαθητές περίπου ίδιου σωματότυπου- που διαθέτουν παρόμοια μυϊκή δύναμηδιαφωνούν ή τσακώνονται . Επίσης, δεν είναι ο εκφοβισμός όταν ένας μαθητής πειράζει
κάποιον άλλο με φιλικό και παιχνιδιάρικο τρόπο ". (Currie C et al., 2012)

Το πιο συνηθισμένο χαρακτηριστικό του εκφοβισμού είναι η ασύμμετρη και μη ισορροπημένη
σχέση εξουσίας μεταξύ εκείνων που εκφοβίζονται και εκείνων που εκφοβίζουν. Επιπλέον, το
bullying δεν γίνεται περιστασιακά ή μόνο μια φορά, αλλά επαναλαμβάνεται σε βάθος χρόνου
κατά του ίδιου προσώπου. Μέσα από διάφορετικές πράξεις εκφοβισμού, ο ισχυρότερος
μαθητής επιδιώκει συστηματικά, ηθελημένα και αδίστακτα να βλάψει ή να εκφοβίσει τον πιο
αδύναμο/ανίσχυρο μαθητή. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο εκφοβισμός δεν είναι μόνο
πειράγματα. Αντίθετα με τον διαδεδομένο μύθο σχετικά με την αυτοβοήθεια του θύματος, σε
τέτοιες περιπτώσεις το θύμα δεν μπορεί να βοηθηθεί-αμυνθεί από μόνο του, χωρίς
παρέμβαση από αλλού ή από κάποιον άλλο. (Gugel, 2014).
Διάφορες μελέτες ομαδοποίησαν τις διάφορες εκδηλώσεις του bullying σε διάφορες
κατηγορίες. Μια από τις πιο διαδεδομένες κατηγοριοποιήσεις, διαχωρίζει τον σχολικό
εκφοβισμό σε τρία βασικά είδη:




σωματικός: χτύπημα, σπρώξιμο, κλοτσιές, τσίμπημα, συγκράτηση άλλου μαθητή με
φυσική επαφή/άσκηση δύναμης.
λεκτικός: απειλές, πειράγματα, προσβολές, χλευασμός, εκβιασμός, κοροϊδία με
παρατσούκλια , εξάπλωση φημών & ψεμάτων.
συναισθηματικός /ψυχολογικός: σκόπιμος αποκλεισμός κάποιου από μια ομάδα ή
δραστηριότητα, εκμετάλλευση/χειραγώγηση, γελοιοποίηση.

Οι λανθασμένες πεποιθήσεις και απόψεις σχετικά με τη βία, τον εκφοβισμό και τη
θυματοποίηση είναι κάτι το σύνηθες και ορισμένες από αυτές είναι ευρέως διαδεδομένες.
Συχνά, σε περιπτώσεις εκφοβισμού, παρεμποδίζουν την προσεκτική, ευαισθητοποιημένη και
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ουδέτερη προσέγγιση των ενηλίκων και των εκπαιδευτικών. Αυτό τους εμποδίζει να
αντιληφθούν τα σημάδια εκδήλωσης του εκφοβισμού με αποτέλεσμα να μην παρεμβαίνουν
έγκαιρα και επαρκώς. Λανθασμένες απόψεις για τον εκφοβισμό (π.χ. «ο εκφοβισμός δεν είναι
σοβαρός, είναι ένα ασήμαντο γεγονός μεταξύ συμμαθητών», Ίδρυμα Highmark, 2015)
υποβαθμίζουν την σοβαρότητα του σχολικού εκφοβισμού.
Θεωρούμε οπότε χρήσιμο οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί να αναστοχάζονται συνεχώς πάνω
στις δικές τους αντιλήψεις και προκαταλήψεις ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν τις
επαγγελματικές τους κρίσεις.
Ο στόχος της εξέτασης του προβλήματος του εκφοβισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
μοντέλου του yMIND δεν είναι μόνο να αναδειχθούν και να εξεταστούν οι ανισορροπίες
εξουσίας μεταξύ των μαθητών που οδηγούν σε εκφοβισμό και βία, αλλά να αναδειχθούν και
οι σχέσεις μεταξύ του σχολικού εκφοβισμού, των στερεοτύπων του φύλου, του στερεοτυπικού
τρόπου σκέψης λαι των διακρίσεων. Με αυτό τον τρόπο, η πρόληψη του εκφοβισμού μέσω
του μοντέλου yMIND θα προσθέσει νέες πτυχές στην έννοια της κατάρτισης με γνώμονα τη
διαφορετικότητα.

2.6

Συστατικά του μοντέλου και στρατηγική υλοποίησης

Η στρατηγική που εφαρμόζεται από το μοντέλο κατάρτισης είναι συναφής με την
συμμετοχική παιδο-κεντρική προσέγγιση που περιγράφηκε παραπάνω. Αυτό
συνεπάγεται το στήσιμο και την καθοδήγηση μιας συνεργατικής διαδικασίας με την
συμμετοχή πολλών εμπλεκόμενων (δάσκαλοι, μαθητές, διευθυντές και γονείς) που θα
έχει στόχο την δέσμευση σε επίπεδο «ολόκληρου του σχολείου».
Η διαδικασία υλοποίησης απαρτίζεται από τρία διαδοχικά στάδια, που εκτείνονται σε
χρονικό διάστημα 9 έως 12 μηνών συνολικά, ώστε η συγκεκριμένη παρέμβαση να
μπορέσει να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί στη διάρκεια ενός σχολικού έτους.
Αρχικό Στάδιο
Διάρκεια: τρεις με τέσσερις μήνες (μπορεί να διαρκέσει λιγότερο σε περιβάλλοντα που είναι
καλά προετοιμασμένα για την εφαρμογή).

Βήμα 1

Προετοιμασία και συμφωνίες με σχολεία/ κέντρα εφαρμογής:

Αφού πάρετε την απόφαση να δοκιμάσετε το μοντέλο, το επόμενο στάδιο μαζί με την
προσεκτική μελέτη του μοντέλου και την διδακτική προετοιμασία είναι να σχεδιάσετε
στρατηγικές στρατολόγησης. Αυτό σημαίνει να αποφασίσετε τι είδους σχολεία ή άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν τυπική ή άτυπη εκπαίδευση θα προσκαλέσετε να
συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή. Η προηγούμενη συνεργασία με σχολεία σε
προηγούμενα προγράμματα και πρωτοβουλίες μπορεί να είναι πλεονέκτημα. Η δημιουργία ή
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αναθέρμανση των επαφών με τη διοίκηση και τους διευθυντές των σχολείων («από την
κορυφή προς την βάση») σε συνδυασμό με επαφές με αφοσιωμένους εκπαιδευτικούς,
σχολικούς συμβούλους ή εκπροσώπους γονέων («από τη βάση προς τη κορυφή») μπορούν να
αποτελέσουν αλληλοσυμπληρώμενα σημεία εκκίνησης για της στρατολόγηση.
Η θέληση και η προθυμία ενός συγκεκριμένου σχολείου/ εκπαιδευτικού κέντρου να
συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι αποφασιστική. Μπορεί να βοηθήσει εάν
δώσετε έμφαση στο πόσες σημαντικές είναι οι δεξιότητες για την διαφορετικότητα για
ολόκληρο το σχολικό περιβάλλον και όχι απλά για την ακαδημαϊκή επίδοση και την επίτευξη
των μαθησαικών στόχων. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι επίσης σε ποιο βαθμό το σχολείο έχει
ήδη ασχοληθεί με τα θέματα που θέτει το μοντέλο. Εάν το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει
ήδη έναν «θεματικό χώρο» ή εάν υπάρχει κάποιο ειδικό μάθημα, όπως συναισθηματική και
κοινωνική μάθηση, προώθηση της υγείας ή δεξιότητες διαβίωσης- αυτές μπορεί να είναι
ευνοϊκές αρχικές προϋποθέσεις. Το μοντέλο μπορεί επίσης να χτίσει επάνω σε υπάρχουσες ή
προηγούμενες μεμονωμένες πρωτοβουλίες τις οποίες τα σχολεία θα ήθελαν να
συμπληρώσουν και να επεκτείνουν (π.χ. πρωτοβουλίες εναντίον του ρατσισμού, εναντίον του
bullying, εβδομάδες διαφορετικότητας, ημέρες κοριτσιών κλπ).

Τα προπαρασκευαστικά βήματα μπορεί να περιλαμβάνουν:











Παροχή πληροφοριών για το μοντέλο (σύνοψη, πλάνο εφαρμογής του μοντέλου) και
την εφαρμογή του
Συνάντηση με το αρχικό σημείο επαφής: δάσκαλο, συντονιστή πρόληψης, κοινωνικό
λειτουργό, σχολικό σύμβουλο κλπ.
Συνάντηση με την διεύθυνση (διευθυντής του σχολείου, διευθυντής του κέντρου κλπ)
και συμφωνία συνεργασίας (μνημόνιο συνεργασίας κλπ)
Προεπιλογή της ομάδας στόχου από τα παιδιά: μια συγκεκριμένη τάξη ή μια ομάδα
μαθητών
Επαφές και συνάντηση με τον δάσκαλο της τάξης
Παρουσίαση του προγράμματος σε γονείς: επαφές και παροχή συγκατάθεσης για την
συμμετοχή των παιδιών/ συμμετοχή σε συνελεύσεις γονέων ή ανοιχτή επιστολή σε
γονείς
Παρουσίαση του προγράμματος στην προεπιλεγμένη τάξη- επίσκεψη στην τάξη για να
γίνει μια σύντομη αλλά ξεκάθαρη και ελκυστική εισαγωγή για το πού θα θέλατε να
συμμετάσχουν
Διασφαλίστε ότι τηρούνται οι αρχές της συγκατάθεσης και της εθελοντικής συμμετοχής
στις δραστηριότητες του μοντέλου
Προετοιμάστε ένα αναλυτικό πρόγραμμα για τα επόμενα βήματα της παρέμβασης
προσαρμοσμένο στις σχολικές διακοπές και αργίες.
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Βήμα 2

Ομάδα Εστίασης (Focus Group) με τα παιδιά

Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο της παρέμβασης που συνδυάζει δύο στόχους: α) συμμετοχική
έρευνα πάνω στην οπτική των παιδιών σχετικά με τα θέματα της κατάρτισης β) ανάλυση
αναγκών σχετικά με το πού θα πρέπει να δοθεί η έμφαση και σε ποια θέματα θα πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα στα επόμενα βήματα της υλοποίησης. Εδώ θα μπορέσετε να
εξερευνήσετε μαζί με την ομάδα των παιδιών ποια από τα θέματα διαφορετικότητα, ισότητα
των φύλων, bullying/ διακρίσεις είναι πιο σχετικά με αυτά. Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα
αυτής της πρώτης παρέμβασης θα σας βοηθήσουν να επικεντρωθείτε πιο συγκεκριμένα στα
θέματα που θα επιλεχτούν κατά την διάρκεια των εργαστηρίων ανάπτυξης ικανοτήτων και να
αποφασίσετε σε τι ποσοστό θα αναμίξετε τα διάφορα θέματα.
Συνήθως ένα focus group αποτελείται από έξι έως οκτώ συμμετέχοντες. Η ομάδα θα πρέπει να
αποτελείται είτε από άτομα του ίδιου φύλου ειτε από άτομα και των δύο φύλων ανάλογα με
το τι είναι καλύτερο για το συγκεκριμένο πλαίσιο και τις τοπικές συνθήκες. Ιδανικά θα πρέπει
να υλοποιηθεί ένα focus group σε κάθε σχολέιο/ κέντρο που έχει επιλεγεί πριν τα πρώτα
εργαστήρια ενδυνάμωσης. Οι συζητήσεις στα πλαίσια του focus group θα πρέπει να
διαρκέσουν από 45 έως 60 λεπτά. Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Ο δάσκαλος μπορεί να
προσκαλέσει μία μικρή ομάδα μέσα από την τάξη για να συμμετάσχει. Ένας θεματικός οδηγός
με βασικές ανοιχτές ερωτήσεις που θα βοηθήσουν την διεξαγωγή της συζήτησης θα
προετοιμαστεί από πριν. Προτείνεται να διεξαχθεί το focus group από μια ομάδα δύο
διοργανωτών εκ των οποίων ο ένας να συντονίζει την συζήτηση και ο άλλος να κρατάει
σημειώσεις και χρόνο. Με την συγκατάθεση των συμμετεχόντων μπορείτε να διατηρήσετε ένα
ψηφιακό αρχείο της συζήτησης κάτω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα
ονόματα των συμμετεχόντων δεν θα πρέπει να δημοσιευτούν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα
στοιχεία που θα μαζευτούν θα χρησιμοποιηθούν για τον αναλυτικό σχεδιασμό των επόμενων
βημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος και ταυτοχρόνως για την αξιολόγηση της πιλοτικής
εφαρμογής του μοντέλου.

Βήμα 3

Εργαστήρι ενδυνάμωσης και αξιολόγησης αναγκών με τους
μαθητές

Αυτό είναι ένα μονοήμερο εργαστήρι (προαιρετικά μπορεί να γίνει σε δύο μισές- ημέρες με
δραστηριότητες το πρωί ή μετά το σχολείο) με μαθητές με την σχολική τάξη που έχει επιλεγεί
σε κάθε πλαίσιο. Είναι μια φυσική συνέχεια των συζητήσεων του focus group που γίνεται με
την εφαρμογή άλλων διαδραστικών, ομαδικών και δημιουργικών μεθόδων εργασίας.
Προτείνεται το μέγεθος της ομάδας να μην ξεπεράσει τους 24 μαθητές. Μια ομάδα δύο
εκπαιδευτών συντονίζουν το εργαστήρι.

Μαθησιακοί στόχοι:


Η διασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου στον οποίον οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν
τις ιδέες και τις ανάγκες τους σχετικά με τα θέματα του bullying, των ομοιοτήτων και
των διαφορών, του αποκλεισμού και των διακρίσεων
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Η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στη συμπεριφορά ενός ατόμου σε μια ομάδα και της
αντίδρασης της ομάδας, η ανάπτυξη και/ή ενδυνάμωση της αυτογνωσίας και της
γνώσης της ομάδας στην οποία ανήκουν οι μαθητές
Η ευαισθητοποίηση σε θέματα σχετικά με προβληματικές καταστάσεις σε κοινωνικές
σχέσεις στην τάξη και η ενθάρρυνση των μαθητών να κάνουν συζητήσεις που θα είναι
ανοιχτές και με σεβασμό.
Η ενδυνάμωση των μαθητών να εκφράσουν απόψεις, επιθυμίες, παράπονα και
ανάγκες για να αλλάξουν τις κοινωνικές σχέσεις/ το κλίμα στην τάξη.

Για την προετοιμασία σας θα χρειαστείτε:
A: Μία λίστα ανοιχτών διερευνητικών ερωτήσεων που θα πυροδοτήσουν και θα
καθοδηγήσουν την ατομική και ομαδική εργασία των συμμετεχόντων σχετικά με τα θέματα
που συζητούνται. Για παραδείγματα ερωτήσεων δείτε τον οδηγός συζήτησης του focus group
(μέρος IV)
B: Ένας συνδυασμός διαδραστικών μεθόδων, που εφαρμόζεται για να «διερευνηθούν και να
απαντηθούν» οι παραπάνω ερωτήσεις. Κάποια παραδείγματα τέτοιων μεθόδων είναι:
Γραφικές- δημιουργικές τεχνικές
 Ζωγραφική, χειροτεχνία (με χαρτί, με πηλό κλπ)
 κολάζ από περιοδικά που δείχνουν τα αισθήματα αυτών εναντίον των οποίων γίνονται
διακρίσεις/ bullying και αυτών που κάνουν διακρίσεις/ bullying σε άλλους
 Δημιουργία εικόνων: «ένας κόσμος διαφορετικότητας»
 Δημιουργία αφίσας «το καταπληκτικό σχολείο μου», «η διαφορετικότητα στην τάξη
μου», «το φύλο στην κοινότητά μου»
 Δημιουργία μηνυμάτων για τους ενηλίκους
Οπτικές δημιουργικές τεχνικές:
 Φωτογραφία (Photovoice)- δημιουργία φωτογραφιών πάνω στις ιδέες, τις συνδέσεις
και τα μηνύματα των παιδιών που σχετίζονται με την διαφορετικότητα, την ισότητα
των φύλων, την πρόληψη των διακρίσεων, του ρατσισμού και της βίας
Διαδραστικές τεχνικές ομαδικής εργασίας:
 Διάφορες ασκήσεις/ δραστηριότητες για την αύξηση της αυτογνωσίας, της
ευαισθητοποίησης της ομάδας, του καλού κλίματος στην ομάδα, της ενσυναίσθησης
και της εμπιστοσύνης.
Ένα αναλυτικό παράδειγμα για τη μεθοδολογία και το πλάνο της συνεδρίας για ένα εργαστήρι
ενδυνάμωσης και διερεύνησης αναγκών παρουσιάζεται παρακάτω στο μέρος III, Ενότητα 1.
Μπορείτε να τα προσαρμόσετε αυτά διαλέγοντας παρόμοιες δραστηριότητες που ταιριάζουν
με την ηλικία της ομάδας σας και την προηγούμενη εμπειρία της στο θέμα.
Ιδανικά, τα βήματα 2 και 3 θα πρέπει να διοργανωθούν κοντά το ένα στο άλλο μέσα στο
διάστημα μιας ή το πολύ 2 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών θα
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χρησιμοποιηθούν από εσάς στο Βήμα 4 για να ενημερώσετε τους επαγγελματίες σχετικά με
την οπτική γωνία των παιδιών. Οι δημιουργικές εργασίες των συμμετεχόντων στο εργαστήριο
μπορούν να παρουσιαστούν σε μια ειδική συνάντηση γονέων και να χρησιμοποιηθούν επίσης
και στο τελευταίο βήμα υλοποίησης (Βήμα 7) για την προετοιμασία μιας έκθεσης, μιας
αφίσας, ενός μηνύματος, μιας καμπάνιας ή σχετικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της
εκδήλωσης για όλο το σχολείο.
Ενδιάμεσο στάδιο:
Διάρκεια: δύο ή τρεις μήνες αλλά μπορεί να πάρει και περισσότερο ανάλογα με τις
δυνατότητες που υπάρχουν για να προγραμματιστούν οι εκπαιδεύσεις των δασκάλων
και των καθηγητών.

Βήμα 4

Εκπαίδευση ενδυνάμωσης ικανοτήτων για δασκάλους/
σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς

Μαθησιακοί στόχοι:


Η ενίσχυση της δυνατότητας δασκάλων και καθηγητών να διοργανώσουν
κατάλληλες δράσεις ώστε να αγγίξουν θέματα σχετικά με την εκπαίδευση στην
διαφορετικότητα και να ασχοληθούν με θέματα όπως η ισότητα των φύλών, η
πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού και η εξάλειψη των διακρίσεων.

Προβλέπεται η υλοποίηση ενός διήμερου σεμιναρίου (περίπου 16 ώρες) σε κάθε σχολείο που
θα επιλεγεί. Ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν και με την περίοδο που θα επιλεχθεί
ως η πιο κατάλληλη για τον προγραμματισμό των εκπαιδεύσεων, αυτές μπορούν να
πραγματοποιηθούν με μια κυμαινόμενη ευελιξία σε κάθε σχολείο. Μπορούν επίσης να είναι
είτε δύο μονοήμερα εργαστήρια ή τέσσερα εργαστήρια που να κρατάνε από μισή ημερά.
Επίσης, τα θέματα στα οποία θα γίνει εστίαση και το βάρος που θα δοθεί σε κάθε θέμα,
μπορεί να διαφέρει από σχολείο σε σχολείο. Οπότε για παράδειγμα μπορείτε να
διοργανώσετε μία ημέρα εκπαίδευση στην διαφορετικότητα και μία ημέρα εκπαίδευση στην
ισότητα των φύλων αφήνοντας το θέμα του εκφοβισμού εάν δεν είναι σχετικό με το σχολείο ή
τους συμμετέχοντες. Αλλιώς θα μπορούσατε να εστιάσετε αποκλειστικά στο θέμα της
διαφορετικότητας και να διοργανώσετε μία διήμερη εκπαίδευση στην διαφορετικότητα
καλύπτοντας στα πλαίσια αυτού του θέματος τις διαστάσεις του φύλου και της εξάλειψης των
διακρίσεων. Αισθανθείτε ελεύθεροι να διοργανώσετε το δικό σας πρόγραμμα εκπαίδευσης με
την υποστήριξη της εργαλειοθήκης. Αναλυτική μεθοδολογία και προγράμματα εκπαίδευσης με
βάση συγκεκρίμενα μείγματα θεμάτων παρουσιάζονται στο μέρος ΙΙΙ, Ενότητα 2.
Στάδιο Υλοποίησης
Διάκρεια: τέσσερις με πέντε μήνες (μπορεί να πάρει περισσότερο ανάλογα με τις
δυνατότητες προγραμματισμού των διαφόρων ενοτήτων για τα εργαστήρια με τους
μαθητές και την γιορτή του σχολείου).
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Βήμα 5

Εργαστήρια πρόληψης και ενίσχυσης ικανοτήτων με τους
μαθητές των σχολείων

Μαθησιακοί στόχοι:





Να παρέχει χώρο και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στην αντιμετώπιση
θεμάτων που είναι σημαντικά για την ευεξία τους και την δημιουργία ενός θετικού
κλίματος στο σχολείο
Να ενδυναμώσει τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να χτίσει τις ικανότητές τους στην
διαφορετικότητα συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της πρόληψης του
bullying.
Να αυξήσει τα μέσα που έχουν οι μαθητές στην διαθεσιμότητά τους τόσο σε επίπεδο
ατόμου όσο και σε επίπεδο ομάδας για να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν δημιουργικά
τα προβλήματα που έχουν

Envisaged are two-day workshops with the same students’ groups/classes that participated in
the empowerment needs assessment workshops (Step3). Optionally, two one-day or four halfday workshops on modular basis can be flexibly adapted and implemented in each different
school/centre. Προβλέπονται διήμερα εργαστήρια με τις ίδιες ομάδες και τάξεις που
συμμετείχαν στα εργαστήρια ενδυνάμωσης και αξιολόγησης αναγκών (Βήμα 3). Προαιρετικά,
δύο μονοήμερα εργαστήρια ή τέσσερα εργαστήρια μισής ημέρας το καθέ ένα, οργανωμένα σε
θεματική βάση, μπορούν να προσαρμοστούν με ευελιξία και να υλοποιηθούν σε κάθε
διαφορετικό σχολείο.
Εδώ πάλι, τα θέματα στα οποία θα εστιάσουν τα εργαστήρια μπορούν να διαφοροποιηθούν
και να έχουν διαφορετικές ποσοστώσεις σε κάθε σχολείο. Έτσι για παράδειγμα, μπορείτε να
διοργανώσετε μια μονοήμερη εκπαίδευση διαφορετικότητας και μια μονοήμερη εκπαίδευση
στην πρόληψη του bullying, εάν η έμφυλη βία δεν αναγνωρίζεται ως θέμα προτεραιότητας για
την επιλεγμένη τάξη ή ομάδα μαθητών. Ή θα μπορούσατε να επικεντρωθείτε αποκλειστικά
στην διαφορετικότητα και να υλοποιήσετε μια διήμερη εκπαίδευση στην διαφορετικότητα,
καλύπτοντας κάτω από αυτό το θέμα τις διαστάσεις του φύλου και της εξάλειψης των
διακρίσεων. Ή θα μπορούσατε να διοργανώσετε ένα διήμερο εργαστήριο το οποίο να αφορά
τους ρόλους των φύλων, τα στερεότυπα, τον εκφοβισμό που γίνεται στην βάση του φύλου και
την βία μέσα στις ερωτικές σχέσεις των εφήβων.
Αισθανθείτε ελεύθερος/η να φτιάξετε το δικό σας πρόγραμμα εκπαίδευσης με την υποστήριξη
της εργαλειοθήκης μας. Αναλυτική μεθοδολογία και ενδεικτικό πρόγραμμα συνεδριών
ανάλογα με την εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα παρουσιάζεται στο μέρος ΙΙΙ, Ενότητες 3, 4
και 5. Όλες οι δραστηριότητες που προτείνονται θα πρέπει να αναθεωρηθούν εκ των
προτέρων ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία των
συμμετεχόντων.
Τα εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων μπορούν να διοργανωθούν από μία ομάδα
εκπαιδευτών ή από μια ομάδα ενός εκπαιδευτή και ενός δασκάλου/ καθηγητή του
σχολείου που έχει ήδη εκπαιδευτεί στο Βήμα 4.
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Βήμα 6

Παρακολούθηση

Παροχή υποστήριξης στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης τακτικά κατά την διάρκεια
της υλοποίησης: φόρμες ανατροφοδότησης, μικρές συνεντεύξεις, ειδικές συναντήσεις
για αναστοχασμό πάνω στην υλοποίηση.

Βήμα 7

Μια σχολική γιορτή

Ο στόχος με αυτό το τελευταίο βήμα είναι η διοργάνωση μιας ευρύτερης εκδήλωσης
για να δημοσιοποιηθεί η διαδικασία και τα αποτελέσματα των εκπαιδεύσεων, η οποία
θα περιλαμβάνει τους γονείς, άλλους δασκάλους και μαθητές καθώς και εκπροσώπους
της τοπικής κοινότητας. Αυτό μπορεί να είναι ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης για το
σχολείο και τους δασκάλους, ένας διαγωνισμός, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ, ένα κουίζ,
μια εβδομάδα εργασιών ή μια έκθεση. Το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι οι μαθητές
εμπλέκονται μαζί με τους εκπαιδευμένους πολλαπλασιαστές στο σχεδιασμό και την
προετοιμασία έτσι ώστε να ενισχυθούν οι συνεργατικές προσπάθειες των διάφορων
ομάδων μέσα στις σχολικές κοινότητες.

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου θα είναι η αύξηση της
ευαισθητοποίησης και της εμπιστοσύνης στην οπτική γωνία των παιδιών καθώς και
η αύξηση της προσοχής στις ανάγκες τους, τις δυνατότητες και τα μέσα τους στα
πλαίσια της εκπαίδευσης για την διαφορετικότητα.
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III. Εργαλειοθήκη Υλοποίησης: Παραδείγματα από
εκπαιδευτικές ενότητες και ενδεικτικά προγράμματα
συνεδριών
Τα παρακάτω παραδείγματα βασίζονται σε προηγούμενη εφαρμογή του μοντέλου. Είναι απλά
μια πρόταση. Μπορείτε να τα εφαρμόσετε έτσι όπως είναι αλλά επίσης μπορείτε να τα
προσαρμόσετε ή να τα επεκτείνετε όπως θεωρείτε καλύτερα. Αισθανθείτε ελεύθεροι να τα
αναμείξετε φτιάχνοντας το δικό σας πρόγραμμα κατάρτισης με βάση την ηλικία των
συμμετεχόντων, την προηγούμενη εμπειρία τους με τα θέματα και άλλους παράγοντες. Οι
ενότητες 1, 3, 4 και 5 παρουσιάζουν παραδείγματα διοργάνωσης εργαστηρίων με τα παιδιά
ενώ η Ενότητα 2- ένα παράδειγμα εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς.

Ενότητα 1:

Η φωνή σου έχει αξία! Συμμετοχικό εργαστήριο ενδυνάμωσης
και αξιολόγησης αναγκών

Κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων:
 Η απόφαση συμμετοχής στο εργαστήριο βασίζεται πάνω στο πόσο κινητοποιημένα
είναι τα σχολεία να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα με βάση την παιδο-κεντρική
προσέγγιση
 Κάθε σχολείο ορίζει μία τάξη, ανάλογα με το ενδιαφέρον για το θέμα και/ή μια
συγκεκριμένη εμπειρία ή συγκεκριμένη εμπειρία με καταστάσεις/ προβλήματα που
σχετίζονται με το θέμα
 Οι δάσκαλοι/ καθηγητές της τάξης προετοιμάζουν την τάξη και τους γονείς, το
πρόγραμμα παρουσιάζεται εκ των προτέρων στις συναντήσεις γονέων ή μέσω ενός
γράμματος στους γονείς
 Η συμμετοχή τόσο στο εργαστήριο όσο και στις ατομικές δραστηριότητες είναι σε
εντελώς εθελοντική βάση

Ηθικά ζητήματα: Τόσο τα διαδραστικά εργαστήρια όσο και οι δραστηριότητες έρευνας (focus
groups, συνεντεύξεις) ακολουθούν αυστηρά τις ηθικές αρχές της εθελοντικής συμμετοχής,
μετά από ενημερωμένη συναίνεση και με εξασφάλιση πλήρους εμπιστευτικότητας. Η
ενημερωμένη συναίνεση θα διασφαλιστεί προφορικά πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων
και η υπογεγραμμένη (ακόμα και με ακρώνυμα/ ψευδώνυμα) λίστα συμμετεχόντων θα
λειτουργήσει σαν απόδειξη της ενημερωμένης συναίνεσης. Ταυτόχρονα, πριν την έναρξη των
δραστηριοτήτων, θα πρέπει να δοθεί συναίνεση από τους γονείς. Θα διασφαλιστεί η
προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα προϊόντα της εργασίας των παιδιών που θα
συλλεχθούν (π.χ. εικόνες, ζωγραφιές, φωτογραφίες) δεν θα υπογραφούν προσωπικά από τα
παιδιά που τα δημιούργησαν. Θα υπάρχει ένδειξη του φύλου και της ηλικίας των παιδιών,
αλλά τα ονόματά τους δεν θα καταγραφούν.
Επίσης, παρόλη την εμπιστευτικότητα που θα διασφαλιστεί, θα ζητηθεί η άδεια των παιδιών
για να χρησιμοποιηθούν τα έργα τους σε άλλες δραστηριότητες σχετικές με το μοντέλο.

19

Μορφή:
 Διαδραστικό εργαστήριο ενδυνάμωσης: ομαδικές και ατομικές εργασίες, μικρές
ομάδες, ομάδες ίδιου φύλου/ μεικτού φύλου, εργασία σε ζευγάρια
 Συζήτηση με τη μορφή Focus Group και/ ή ατομικές συνεντεύξεις- υλοποίηση πριν ή
μετά το εργαστήριο

Ομάδα Συντονιστών: Δύο ή τρεις συντονιστές διοργανώνουν το κάθε εργαστήριο ανάλογα με
το μέγεθος της τάξης και την μέθοδο που χρησιμοποιείται.

Μέθοδοι:
 Γραφικές- δημιουργικές τεχνικές: ζωγραφική, χειροτεχνία, κολάζ, πηλός κλπ
 Συμμετοχικές τεχνικές εικαστικής δημιουργίας: φωτογραφίες, ηχογραφήσεις με την
χρήση κάμερας
 Διαδραστικές τεχνικές ομαδικής εργασίας: αντικατοπτρισμός, υποκειμενική
αντίληψη, αυτογνωσία, ασκήσεις οικοδόμησης σχέσεων, εμπιστοσύνης και
υποστήριξης, brainstorming, κοινωνικο-μετρικές γραμμές, μελέτες περιπτώσεων,
παιχνίδι ρόλων, παγωμένες εικόνες και σώματα- γλυπτά.

Υλικά: Χρωματιστά χαρτιά και κάρτες, στυλό και μαρκαδόροι, ψαλίδια, κόλλα, πηλός,
κάμερες, χαρτί flip- chart κλπ.

Τοποθεσία: Οι αίθουσες των τάξεων που συμμετέχουν και/ή επιπλέον αίθουσες ομαδικής
εργασίας στα σχολεία
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Σχέδιο Σεμιναρίου
Μία ημέρα, μπορεί να χωριστεί σε δύο εργαστήρια της μισής ημέρας. Αυτό το σχέδιο σεμιναρίου θα
πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να χωρέσει στο πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου και τα
διαλείμματα.

Χρόνος

Δραστηριότητα

Πηγές

10 λεπτά

Καλωσόρισμα και εισαγωγή στο εργαστήριο και στους
σκοπούς του
Ποιοι είμαστε; Γιατί είμαστε εδώ σήμερα;

20 λεπτά

Δραστηριότητες γνωριμίας και έναρξης (επιλογή):
 Παιχνίδι «Όνομα, χέρι, μπάλα» ή «Το ζώο που μιλάει»
«Όλοι αυτοί που…»/ «Εγώ- Όχι εγώ»
 «Δημιουργία κανόνων»
 «Μπαίνουμε σε κύκλο»

20 λεπτά

Οικοδόμηση σχέσεων και εμπιστοσύνης
Βασισμένο
 Παιχνίδι «οδηγώ ένα αυτοκίνητο» ή «Τρεις μπάλες στον στην
εκπαιδευτική
αέρα»
εμπειρία της
SPI

10 – 15
λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Διαδραστική δραστηριότητα ευαισθητοποίησης στο βασικό
θέμα του εργαστηρίου (επιλογή)
 “Οι διαστάσεις της προσωπικότητας” (διαφορετικότητα)
 «Πώς είναι να είσαι κορίτσι» (ισοτιμία των φύλων)
 «Φανάρι» (Bullying)

15 λεπτά

Διάλειμμα

60 λεπτά

Βασική ατομική/ ομαδική δημιουργική δραστηριότητα
Βασισμένο σε προ-επιλεγμένες ερωτήσεις:
 Ζωγραφική/ χειροτεχνία/ γράψιμο
 Φωτογράφηση/ Photovoice

10 λεπτά

Αναστοχασμός και θετική ανατροφοδότηση
 Άσκηση «Πέταλα λουλουδιού»

5 λεπτά

Δραστηριότητα σύνοψης και αξιολόγησης
 Τα παιδιά λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό συμμετοχής

Δες σ.V
πηγές (1), (6),
(7)

Δες σ.V
πηγές:
(2) και (6)
(3)
(1)

Δες σ.V
πηγές:(2)
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Ενότητα 2:

Γίνετε πολλαπλασιαστής του yMIND! Κατάρτιση
Ανάπτυξης Ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς
Παράδειγμα 1: Πρόληψη του Bullying

Στόχοι: Ευαισθητοποίηση και δημιουργία ικανοτήτων για πρόληψη, έγκαιρη αναγνώριση του
εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον και έγκαιρη παρέμβαση με βάση μια παιδοκεντρική
προσέγγιση.

Κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων:
 Το σύνολο του προσωπικού του σχολείου: δάσκαλοι και καθηγητές, σύμβουλοι/
σχολικοί ψυχολόγοι/ σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί
 Συμμετοχή κατ’ επιλογή ενδιαφερόμενων/ κινητοποιημένων/ έμπειρων δασκάλων και
εκπαιδευτικών
 Συμμετοχή δασκάλων/ καθηγητών με εμπειρία στην κατάρτιση στην διαχείριση
συγκρούσεων και την διαμεσολάβηση, σχολικών κοινωνικών λειτουργών και των
λεγόμενων «έμπιστων» δασκάλων

Μορφή:
 Σχηματισμός σεμιναρίου (ομάδα μεσαίου μεγέθους: περίπου 30 άτομα): εργασία σε
ολομέλεια και σε ομάδες
 Σχηματισμός πρακτικού εργαστηρίου (μικρή ομάδα: 10-12 άτομα): ολομέλεια και
μικρές ομάδες

Ομάδα Συντονιστών: Από δύο έως τέσσερις συντονιστές ανάλογα με το σχηματισμό και το
μέγεθος της ομάδας

Μέθοδοι:
 Διαδραστική αξιολόγηση αναγκών: βασικοί κανόνες, προσδοκίες, κίνητρα να
συμμετάσχουν στην εκπαίδευση
 Συνεισφορά ειδικών και μεταφορά γνώσης: παρουσίαση, σύντομη περιγραφή των
ορισμών και του θεωρητικού πλαισίου, συζητήσεις, brainstorming
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά μεθόδων μάθησης (διαδραστικές ασκήσεις
ομαδικής εργασίας): αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, οικοδόμηση σχέσεων,
εμπιστοσύνης, υποστήριξης και θετικού κλίματος στην τάξη, στάσεις και σκέψεις
σχετικά με τον εκφοβισμό, τους ρόλους και τα στερεότυπα των φύλων,
διαφορετικότητα, κοινωνιομετρικές γραμμές / κλίμακες, μελέτες περίπτωσης,
παιχνίδια ρόλων, παγωμένες εικόνες και σώματα- γλυπτά
 Εργαστήριο «Εργαλειοθήκης»: αναστοχασμός, ανατροφοδότηση και συζητήσεις πάνω
στις τεχνικές και της μεθόδους υλοποίησης και στην πιθανή περαιτέρω προσαρμογή
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Υλικά: Πολυμέσα, flipchart, υλικά για τον συντονισμό

Τοποθεσία: Στα σχολεία: αίθουσα καθηγητών, αίθουσα διδασκαλίας, άλλη κατάλληλη
αίθουσα εντός και εκτός σχολείου

Σχέδιο Σεμιναρίου – Ημέρα 1
Διήμερη κατάρτιση, μπορεί να χωριστεί σε δύο μονοήμερες συνεδρίες ή σε τέσσερις συνεδρίες της
μισής ημέρας.

Χρόνος

Δραστηριότητα

10 λεπτά

Καλωσόρισμα και εισαγωγή στην εκπαίδευση

Πηγές

Ποιοι είμαστε; Γιατί είμαστε εδώ σήμερα;
60 λεπτά

Εισαγωγική Ενότητα: κίνητρα, προσδοκίες, ανάγκες:






«Όλοι αυτοί που…»
«Εμπειρία με περιστατικά bullying στο σχολείο; Μύθοι
σχετικά με το bullying»
Έμπνευση – η οπτική των παιδιών πάνω στο bullying
Παιδοκεντρική προσέγγιση- παρουσίαση των βασικών
χαρακτηριστικών
Συζήτηση

10 – 15 λεπ.

Διάλειμμα

60 λεπτά

Ενότητα ευαισθητοποίησης: Γνώση του θέματος και
συζήτηση με βάση την εμπειρία



30 λεπτά

(6)
(1)

Δες σ.V πηγές:
(1), (7)

«Λέξεις που πληγώνουν»
«Το τρίγωνο του Bullying»

Ενότητα Εμπειρογνωμοσύνης: θεωρητικό πλαίσιο και
ορισμοί


Bullying και βία: Παρουσίαση

30 λεπτά

Διάλειμμα

60 λεπτά

Ενότητα Δεξιοτήτων: Διαδραστικές μέθοδοι ομαδικής
εργασίας




10 λεπτά

Δες σ.V πηγές:

(1)

«Μπαστούνια και πέτρες»
«Χάρτης της βοήθειας»
«Παίξε μαζί μας»

Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση
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Σχέδιο Σεμιναρίου – Ημέρα 2
Διήμερη κατάρτιση, μπορεί να χωριστεί σε δύο μονοήμερες συνεδρίες ή σε τέσσερις συνεδρίες της
μισής ημέρας.

Χρόνος

Δραστηριότητα

Πηγές

15 λεπτά

Έναρξη της ημέρας, ζέσταμα

(1)


20 λεπτά

Ενότητα μεταφοράς της μεθόδου: Αναγνώριση του bullying


30 λεπτά

«Μπαίνουμε σε κύκλο»

Λίστα ελέγχου για τον πρώιμο εντοπισμό εκδηλώσεων
bullying- Παρουσίαση

Ενότητα μεταφοράς της μεθόδου: Μελέτες περίπτωσης πάνω
στο bullying, οικοδόμηση σχέσεων και εμπιστοσύνης




Ομαδική εργασία με επιλεγμένες περιπτώσεις
Βήματα δράσης πάνω σε μια καλή πρακτική: τι να κάνετε
σε περίπτωση bullying στο σχολείο;
Ανάγκες και πηγές υποστήριξης

10 – 15
λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Ενότητα Πρακτικής: Εξάσκηση και συζήτηση πάνω σε
δραστηριότητες πρόληψης του bullying (επιλογή)






«Μπαίνουμε σε κύκλο»
«Η γάτα και το ποντίκι»
«Φανάρι»
«Καλά νέα»
«Ζώα και θετικά χαρακτηριστικά»

15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Ενότητα σχεδιασμού: σχεδιάστε το δικό σας μάθημα πρόληψης
του bullying



15 λεπτά

(1)

Ατομική εργασία/ εργασία σε ζευγάρια
Παρουσίαση και συζήτηση

Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση



«Αυτά που παίρνουμε μαζί στο σακίδιο μας και αυτά που
πετάμε στο καλάθι των αχρήστων»
Φόρμα Αξιολόγησης και Πιστοποιητικό Συμμετοχής

(1)
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Παράδειγμα 2: Ρόλοι του φύλου και στερεότυπα, πρόληψη της
βίας με βάση το φύλο και σχολικός εκφοβισμός
Στόχοι: Ευαισθητοποίηση και χτίσιμο δεξιοτήτων, συζήτηση και αντιμετώπιση θεμάτων που
αφορούν το φύλο, την ισότητα των φύλων και την διασύνδεση τους με τον εκφοβισμό και την
βία που βασίζεται στο φύλο

Σχέδιο Σεμιναρίου – Ημέρα 1
Διήμερη εκπαίδευση που μπορεί να χωριστεί σε δύο μονοήμερες ή τέσσερις εκπαιδεύσεις της μισής
ημέρας.

Χρόνος

Δραστηριότητα

10 λεπτά

Καλωσόρισμα και εισαγωγή στην εκπαίδευση

Πηγές

Ποιοι είμαστε; Γιατί είμαστε εδώ σήμερα;
60 λεπτά

Εισαγωγική ενότητα: μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον, κίνητρα, Δες σ. V πηγή:
προσδοκίες, ανάγκες:
(3), (7)
 «Παιχνίδι ονομάτων: αρσενικά και θηλυκά ονόματα»
 «Όλοι αυτοί που…” : εμπειρία με τον εκφοβισμό στο
σχολείο, εμπειρία με εργασία πάνω στους ρόλους των
φύλων και τα στερεότυπα

15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Οι ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα: συνειδητοποίηση
και συζήτηση με βάση την εμπειρία:


““Πόσο τοις εκατό;” – Κοινωνιομετρική ισορροπία του
θηλυκού και του αρσενικού

30 λεπτά

Ενότητα εξειδίκευσης: θεωρητική συζήτηση για το φύλο και
την ισότητα των φύλων

30 λεπτά

Διάλειμμα

60 λεπτά

Ενότητα δεξιοτήτων:



10 λεπτά

(3), (7)

(3)

«Αληθινή γυναίκα και αληθινός άντρας»- - Να είσαι
όπως σου αρέσει
Αναστοχασμός και συζήτηση επί του θέματος

Κλείσιμο και επισκόπηση της ημέρας
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Σχέδιο Σεμιναρίου – Ημέρα 2
Διήμερη εκπαίδευση που μπορεί να χωριστεί σε δύο μονοήμερες ή τέσσερις εκπαιδεύσεις της μισής
ημέρας.

Χρόνος

Δραστηριότητα

Πηγές

15 λεπτά

Έναρξη της ημέρας, ζέσταμα

(1)


45 λεπτά

“Μπείτε στον κύκλο”

Πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού: Προσδιορισμός του
εκφοβισμού


«Το τρίγωνο του εκφοβισμού»

30 λεπτά

Ενότητα εξειδίκευσης: θεωρητική συζήτηση για τον εκφοβισμό

15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Ενότητα μεταφοράς μεθόδου: πρόληψη του εκφοβισμού που
βασίζεται στο φύλο (επιλογή)




Διάλειμμα

45 λεπτά

Έμφυλη Βία στις σχέσεις:


15 λεπτά

Εισαγωγή στις υγιείς και μη υγιείς ερωτικές σχέσεις μεταξύ
εφήβων
(3)
«Η Άννα και ο Δημήτρης» – Συζήτηση βασισμένη σε μελέτη
περίπτωσης

Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση



(1)

«Το βαρόμετρο της βίας»
«Παιχνίδι ρόλων χρησιμοποιώντας περιπτώσεις
εκφοβισμού που βασίζονται στο φύλο»
Συζήτηση σχετικά με την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου

15 λεπτά



(1), (7)

(1)

«Αυτά που παίρνουμε μαζί στο σακίδιο μας και αυτά που
πετάμε στο καλάθι των αχρήστων»
Ανατροφοδότηση και Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
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Παράδειγμα 3: Δεξιότητες που σχετίζονται με την
Διαφορετικότητα

Στόχοι: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση της διαφορετικότητας ως ένα σύνθετο θέμα με
μεγάλη σημασία για την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη ικανοτήτων σε
εκπαιδευτικές και μαθησιακές δραστηριότητες με γνώμονα τη διαφορετικότητα

Σχέδιο Σεμιναρίου
Μονοήμερη εκπαίδευση που μπορεί να χωριστεί σε δύο εκπαιδεύσεις που διαρκούν μισή ημέρα.

Χρόνος

Δραστηριότητα

30 λεπτά

Καλωσόρισμα και εισαγωγή στην εκπαίδευση

Πηγές

Ποιοί είμαστε; Για ποιό λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ;
Προσδοκίες
Τι συσχετίζω με την διαφορετικότητα;
50 λεπτά

Εξερευνώντας την διαφορετικότητα: αντανακλώντας την
πολιτισμική μας ταυτότητα


30 λεπτά

Δες σ.V πηγές
(2), (6) and (7)

«Τα μόρια της ταυτότητάς μας» (Μέρος I)

Εξερευνώντας την διαφορετικότητα και την διαφορά ισχύος:
συνειδητοποίηση των (διαρθρωτικών) διακρίσεων


«Γραμμές εξουσίας …»

15 λεπτά

Διάλειμμα

50 λεπτά

Διαφορετικότητα και διακρίσεις: οπτικοποίηση δομών
εξουσίας, προνομίων και διακρίσεων


(5)

(6) και (7)

«Τα μόρια της ταυτότητάς μας» (Μέρος II)

30 λεπτά

Διάλειμμα

30 λεπτά

Ενότητα εξειδίκευσης: ορισμοί και θεωρητικό υπόβαθρο
σχετικά με την διαφορετικότητα

45 λεπτά

Στερεότυπα και προκαταλήψεις: εμπειρίες σε περιστατικά
διακρίσεων από την πλευρά του θύτη και από την πλευρά
του θύματος (επιλογή)



(6) και (7)
(6)

«Τα λεμόνια»
“Τα πολλαπλά ποτήρια”
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15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Διαφορετικότητα στο σχολείο: προς μια εκπαίδευση που
λαμβάνει υπόψη την διαφορετικότητα


Ομαδική εργασία στα παρακάτω 3 θέματα:
Τι σημαίνει η διαφορετικότητα για τα παιδιά στο
σχολείο; Τι ελπίδες και ανησυχίες μπορούν να
συνδεθούν με την διαχείριση αυτού του θέματος;
ii.
Πώς μοιάζει ένα σχολείο που λαμβάνει υπόψη του
την διαφορετικότητα; (Δομή, χώροι, μαθήματα,
προσωπικό, κλίμα);
iii.
Ποιες μεθόδους διδασκαλίας/μάθησης μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε για να προάγουμε την
διαφορετικότητα στο σχολείο μας;
 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδικής
εργασίας
 Συζήτηση
i.

15 λεπτά

Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση



«Αυτά που παίρνουμε μαζί στο σακίδιο μας και αυτά
που πετάμε στο καλάθι των αχρήστων»
Ανατροφοδότηση και Πιστοποιητικά
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Ενότητα 3:

Σκεφτείτε με ανοιχτό μυαλό! Μια τάξη που γνωρίζει την
διαφορετικότητα

Στόχοι:
 Να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους ως πολύπλοκες και
διαφορετικές προσωπικότητες
 Να αναγνωρίσουμε τις διάφορες διαστάσεις της διαφορετικότητας
 Να ευαισθητοποιηθούμε απέναντι στις διαφορές, τις ανισότητες εξουσίας και τις
διακρίσεις

Σχέδιο Σεμιναρίου

Εργαστήριο πρόληψης για παιδιά

Μονοήμερη εκπαίδευση, μπορεί να χωριστεί σε δύο εκπαιδεύσεις της μισής ημέρας
Το σχέδιο του σεμιναρίου μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάξει στην ηλικία των συμμετεχόντων,
το πρόγραμμα του σχολείου και τα σχολικά διαλείμματα.

Χρόνος

Δραστηριότητα

Πηγές

10 λεπτά

Δραστηριότητα εισαγωγής και ζεστάματος- ευαισθητοποίηση
και διαφορετικότητα
 «Όλοι αυτοί που…»/ «Εγώ- όχι εγώ»“

Δες σ.V
πηγές
(6) και (7)

30 λεπτά

Αυτογνωσία και στοχασμός πάνω στην διαφορετικότητα
(επιλογή)
 «Τα μόρια της ταυτότητάς μας»- ατομική εργασία και
συζήτηση σε ζευγάρια
 «Ποιος είσαι εσύ;»- ατομική εργασία και συζήτηση σε
ζευγάρια“

10 – 15 λεπ

Διάλειμμα

30 λεπτά

Κατανόηση των διαφορών, της εξουσίας και των διακρίσεων
 «Γραμμές Εξουσίας»- ομαδική κοινωνικομετρική
δραστηριότητα
 «Μνήμη»

15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Στερεότυπα και διακρίσεις (επιλογή)
 «Τα λεμόνια»
 «Το παιχνίδι των ετικετών»
 «Πράσινο στο Πρόσωπο»

15 λεπτά

Διάλειμμα

15 λεπτά

Αυτογνωσία και εκτίμηση της διαφορετικότητας
 «Το λουλούδι της ισχύος»
 «Πιάνο»

(2) και (7)
(5)

(5) και (7)
(6)

(6)
(5)
(2) και (7)

(2) και (7)
(2) και (7)
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5 λεπτά

Ανατροφοδότηση και σύνοψη
 Πιστοποιητικά

Ενότητα 4: Μόνο αγόρια/ μόνο κορίτσια;
Στόχοι:
 Να εξερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ του φύλου, της διαφοράς των φύλων, των ρόλων
και των πιθανών στερεοτύπων
 Να αυξήσει την επίγνωση σχετικά με τα στερεότυπα των φύλων και των ρόλων τους
στην διαφορά ισχύος μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών
 Να ευαισθητοποιήσει και να κάνει πρόληψη της έμφυλης βίας

Σχέδιο Σεμιναρίου

Εργαστήριο πρόληψης για παιδιά

Μονοήμερη εκπαίδευση που μπορεί να χωριστεί προαιρετικά σε δύο εκπαιδεύσεις της μισής ημέρας.
Αυτό το σχέδιο σεμιναρίου θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάξει στην ηλικία των
συμμετεχόντων, το πρόγραμμα του σχολείου και τα σχολικά διαλείμματα.

Χρόνος

Δραστηριότητα

10 λεπτά

Δραστηριότητα εισαγωγής και ζεστάματος- ευαισθητοποίηση
ως προς το φύλο και την ισότητα
Δες σ.V
 «Φίδι μέσα σε κύκλο»
πηγές (1)
 «Όλοι αυτοί που...»

30 λεπτά

Αυτογνωσία και αντανάκλαση στις διαφορές του φύλου
(επιλογή)
 «Πώς είναι να είσαι κορίτσι; Πώς είναι να είσαι αγόρι;»
 «Τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει στο… να είμαι
αγόρι/ κορίτσι;»

10 – 15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Κατανόηση των στερεοτύπων του φύλου
 «Εικόνες του σώματος»- σε ομάδες του ίδιου φύλου

Πηγές

(3)
(3)

(3)

15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Ευαισθητοποίηση στην έμφυλη βία και τον σχολικό εκβιασμό
 «Το βαρόμετρο της βίας»- σε ομάδες του ίδιου φύλου
(1)

15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Αντιμετωπίζοντας την έμφυλη βία και το bullying στα σχολεία
 Παιχνίδι ρόλων
(1)

5 λεπτά

Ανατροφοδότηση και σύνοψη
 Πιστοποιητικά
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Ενότητα 5:

Το Bullying δεν είναι απλά μια… «βλακεία»!

Στόχοι:
 Η ευαισθητοποίηση σχετικά με το συναίσθημα του αποκλεισμού
 Η προετοιμασία της ομάδας για το θέμα του bullying
 Η εξερεύνηση καταστάσεων ανισορροπίας δύναμης και η εμπειρία της δύναμης των
λέξεων που πονάνε
 Η ενίσχυση της ενσυναίσθησης και η δημιουργία ενός κλίματος υποστήριξης μέσα
στην ομάδα

Σχέδιο Σεμιναρίου

Εργαστήριο πρόληψης για παιδιά

Μονοήμερη εκπαίδευση που μπορεί να χωριστεί προαιρετικά σε δύο εκπαιδεύσεις της μισής ημέρας.
Αυτό το σχέδιο σεμιναρίου θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάξει στην ηλικία των
συμμετεχόντων, το πρόγραμμα του σχολείου και τα σχολικά διαλείμματα.

Χρόνος

Δραστηριότητα

Πηγές

10 λεπτά

Δραστηριότητα εισαγωγής και ζεστάματος- ευαισθητοποίηση
στο θέμα του bullying (επιλογή)

Δες σ.V
πηγές



30 λεπτά

«Μπείτε στον κύκλο»
«Η γάτα και το ποντίκι»

(1)
(1)

Επίγνωση και αντίληψη για το bullying


«Λέξεις που πληγώνουν»

10 – 15 λεπ

Διάλειμμα

45 λεπτά

Αντιμετωπίζοντας την ανισορροπία της δύναμης: ποιος είναι
ποιος σε μια κατάσταση bullying;


Διάλειμμα

45 λεπτά

Αντιμετωπίζοντας τους μύθους σχετικά με το bullying
«Μύθοι και Πραγματικότητες»

15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Προώθηση της αυτογνωσίας και της επίγνωσης των καλών
χαρακτηριστικών του άλλου


(1)

«Το τρίγωνο του Bullying»

15 λεπτά



(1)

(1)

(1)

«Ζώα και θετικά χαρακτηριστικά»
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5 λεπτά

Ανατροφοδότηση και συμπεράσματα



Ενότητα 6:

«Αυτά που παίρνουμε μαζί στο σακίδιο μας και αυτά
που πετάμε στο καλάθι των αχρήστων»
Πιστοποιητικά

(1)

Χρήση του εκπαιδευτικού δράματος για την συζήτηση
και την αντιμετώπιση του bullying στα σχολεία

Στόχοι:
 Η χρήση της μη παραδοσιακής και ισχυρής μεθόδου του εκπαιδευτικού δράματος για
να ενισχυθεί η ποικιλομορφία των τρόπων μάθησης μέσα στη τάξη
 Η ανάδειξη των συναισθηματικών επιπτώσεων του bullying και η δημιουργία ενός
ασφαλούς χώρου για τη συζήτηση του bullying και την βελτίωση των δεξιοτήτων της
αντιμετώπισής του μέσα από το εκπαιδευτικό δράμα

Σχέδιο Σεμιναρίου

Εργαστήριο πρόληψης για παιδιά

Μονοήμερη εκπαίδευση που μπορεί να χωριστεί προαιρετικά σε δύο εκπαιδεύσεις της μισής ημέρας.
Αυτό το σχέδιο σεμιναρίου θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάξει στην ηλικία των
συμμετεχόντων, το πρόγραμμα του σχολείου και τα σχολικά διαλείμματα.

Χρόνος

Δραστηριότητα

Πηγές

10 λεπτά

Δραστηριότητα εισαγωγής και ζεστάματος για την
ευαισθητοποίηση ως προς τη μέθοδο του εκπαιδευτικού
δράματος

Δες σ.V
πηγές




(4)

Τι είναι το εκπαιδευτικό δράμα;
Σε τι πρόκειται να συμμετάσχετε;

90 λεπτά

Συμμετοχή σε ένα μάθημα βασισμένο στο εκπαιδευτικό δράμα:
Δομή του μαθήματος
(4)
1) Μιλάμε για το πρόβλημα – κύρια χαρακτηριστικά μιας
προβληματικής περίπτωσης
 Οριοθέτηση του χώρου
 Αφήγηση – Ο δάσκαλος/ συντονιστής παίρνει τον ρόλο του
πρωταγωνιστή (θύμα bullying)
 Συζήτηση

10 – 15 λεπ

Διάλειμμα

45 λεπτά

Συμμετοχή σε ένα μάθημα βασισμένο στο εκπαιδευτικό δράμα:
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Συνέχεια

(4)

2) Ανάλυση της κατάστασης από την πλευρά του θύματος
 Αφήγηση
 Αυτοσχεδιασμός
 Συζήτηση
15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Συμμετοχή σε ένα μάθημα βασισμένο στο εκπαιδευτικό δράμα:
Συνέχεια
(4)
3) Ανάλυση της κατάστασης από τη πλευρά των παρατηρητών
και των υποστηρικτών
 Παγωμένη εικόνα
 Παρακολούθηση της σκέψης
 Δημιουργία βάθους
 Εργασία με ομάδες σε εικόνες/ σκηνές

15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Συμμετοχή σε ένα μάθημα βασισμένο στο εκπαιδευτικό δράμα:
Συνέχεια
(4)
4) Ανάλυση της κατάστασης από την οπτική των ενηλίκων
(γονείς, δάσκαλοι)
 Αφήγηση
 Παγωμένη Εικόνα
 Θέατρο Φόρουμ

15 λεπτά

Διάλειμμα

45 λεπτά

Συμμετοχή σε ένα μάθημα βασισμένο στο εκπαιδευτικό δράμα:
Συνέχεια
(4)
5) Πιθανότητες για να αλλάξει η κατάσταση του θύματος
 Συζήτηση σε μικρές ομάδες
 Αυτοσχεδιασμός στη μεγάλη ομάδα
Στοχασμός και κλείσιμο
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IV. Θεματικός οδηγός: για μια συζήτηση με την μέθοδο focus
group με τα παιδιά του σχολείου
Βασικά θέματα και ερωτήσεις
1. Ευεξία στο σχολείο
Πότε είναι τα παιδιά στην τάξη σας, χαρούμενα/ στενοχωρημένα; Τι τους κάνει να
αισθάνονται έτσι;
Αυτό που νευριάζει τα παιδιά στην τάξη μου είναι...
Αυτό που στενοχωρεί τα παιδιά στην τάξη μου είναι...
Τι πρέπει να κάνουμε για να αισθανθούμε καλά/ ασφαλείς μέσα στην τάξη;

2. Διαφορετικότητα και διακρίσεις
Τι συμβαίνει στην τάξη σας όταν κάποιος μοιάζει διαφορετικός με τους υπόλοιπους; Πώς
αντιδρούν τα άλλα παιδιά;
Τι συμβαίνει στην τάξη σας όταν κάποιος αισθάνεται διαφορετικός από τους υπόλοιπους;
Πώς αντιδρούν τα άλλα παιδιά;
Υπάρχουν παιδιά στην τάξη σας που έχουν μιλήσει εσχετικά με αυτό το θέμα με άλλους;
Πώς αντέδρασαν οι άλλοι;
Υπάρχει κάτι που σας κάνει να είστε διαφορετικός/ή από τους συμμαθητές σας; Τι είναι
αυτό; Πώς αισθάνεστε γι’ αυτό;
Ποια είναι τα τρία πράγματα που σας χαρακτηρίζουν περισσότερο; Ποια είναι τα δυνατά
σας σημεία;
Ποια είναι τα δυνατά σημεία του παιδιού με το οποίο κάθεστε στο ίδιο θρανίο;
Το σημαίνει για εσάς να σας αποδέχονται οι συμμαθητές σας έτσι όπως είστε; Τι χρειάζεστε
γι’ αυτό;

3. Φύλο, ισότητα φύλου και έμφυλη βία
Πώς είναι να είσαι κορίτσι κατά την γνώμη σου;
Μου αρέσει να είμαι κορίτσι επειδή.../ Δεν μου αρέσει να είμαι κορίτσι επειδή...
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Θα ήθελα/ δεν θα ήθελα να είμαι αγόρι γιατί...
Πώς είναι να είσαι αγόρι κατά την γνώμη σου;
Χαίρομαι που είμαι αγόρι επειδή...
Θα ήθελα να είμαι κορίτσι επειδή...
Ποια νομίζετε ότι είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια;
Τι πιστεύετε ότι έχουν κοινό;
Τι επιτρέπεται στα κορίτσια; Τι επιτρέπεται στα αγόρια;
Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να είσαι αγόρι/
κορίτσι;
Ξέρετε την οικογενειακή κατάσταση των συμμαθητών σας ή άλλων παιδιών από το σχολείο;
Έχετε ποτέ ακούσει για οικογενειακά προβλήματα των συμμαθητών σας, έχετε ακούσει
ποτέ να μιλάνε ότι χτύπησαν ή χτυπήθηκαν; Ξέρετε εάν οι συμμαθητές σας αισθάνονται
ωραία στο σπίτι τους; Έχετε ποτέ ακούσει για κάποια μέτρα πειθαρχίας ή για πίεση που
δέχονται οι συμμαθητές σας στο σπίτι;

4. Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying)
Τι σημαίνει bullying για εσάς;
Τι θα θέλατε να πείτε στα παιδιά που εκφοβίζουν τα άλλα;
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V. Αναφορές
Σε αυτό το σημείο προσφέρουμε μια λίστα με πηγές για περαιτέρω διάβασμα και μια επιλογή
εγχειριδίων και οδηγών που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε τις εκπαιδευτικές σας
συνεδρίες.
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