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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόγραμμα "Raising Awareness for Inclusive
Societies Expression", ένα διετές έργο Erasmus+
KA2 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με τον αριθμό έργου 2019-1-FR02-
KA205-015865, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση
(RAISE) της κοινότητας και των τοπικών φορέων για
τα εγκλήματα ρητορικής μίσους μέσω της
κατανόησης των ενδοπροσωπικών και
διαπροσωπικών πτυχών αυτού του θέματος, ώστε
να δοθεί υποστήριξη και εργαλεία για την επίτευξη
περισσότερης δικαιοσύνης και ισότητας σχετικά με
αυτό το θέμα.

Οι έξι οργανισμοί-εταίροι που βρίσκονται στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την
Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία συνεργάζονται επί του παρόντος
για την υλοποίηση μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής προσέγγισης για την
καταπολέμηση των εγκλημάτων ρητορικής μίσους, για τη διερεύνηση και τη σαφή
κατανόηση του φαινομένου της ρητορικής μίσους από ψυχολογική και κοινωνική
άποψη και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά τα εγκλήματα.

Για να επιτευχθεί αυτό, έχει καθοριστεί ένα σχέδιο δράσης τριών φάσεων: μια πρώτη
φάση που περιλαμβάνει έρευνα, ανάλυση και διαβούλευση δεδομένων για τον
εντοπισμό συγκεκριμένων αιτιών και συνεπειών των εγκλημάτων μίσους και πιθανών
λύσεων- μια δεύτερη φάση που δημιουργεί μια εργαλειοθήκη για τους εργαζόμενους
στον τομέα της νεολαίας για να οικοδομήσουν (και να βοηθήσουν στην οικοδόμηση)
της ανθεκτικότητας των νέων απέναντι στη ρητορική μίσους, ανταλλάσσοντας
γνώσεις και εμπειρίες με την πραγματοποίηση εργαστηρίων και συζητώντας για τη
δημιουργία μιας συλλογής καλών πρακτικών και εργαλείων για την εργαλειοθήκη.
Τέλος, στην τρίτη φάση του έργου, θα πραγματοποιηθεί κατάρτιση μέσω της
δημιουργίας κόμικς, με στόχο την έκφραση και την επιβεβαίωση της ταυτότητας των
νέων, ενθαρρύνοντάς τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις κοινότητές τους για την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καθώς και να τους παράσχουν εργαλεία για την
αυτό-ενδυνάμωση και την υποστήριξη άλλων νέων. Επιπλέον, το πρόγραμμα RAISE!
θα εκπονήσει συστάσεις πολιτικής που περιλαμβάνουν συνεδρίες διαβούλευσης με
τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους τοπικούς φορείς.

Σε συνέχεια των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την ανάπτυξη της συγκριτικής
έρευνας της ΕΕ για τη ρητορική μίσους, το RAISE! Partnership δημιούργησε την
Raise! Εργαλειοθήκη για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας για την
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νέων απέναντι στη ρητορική μίσους.



Σ Τ Ο Χ Ο Ι
Ο σκοπός αυτής της εργαλειοθήκης για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νέων απέναντι στη ρητορική μίσους, είναι
να παρέχει στους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες και έχουν λιγότερες ευκαιρίες, μια
συλλογή πόρων και υλικών για μια χωρίς αποκλεισμούς, ποικιλόμορφη και ισότιμη
εργασία για τους νέους.

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τους εργαζόμενους στον τομέα
της νεολαίας να συμπεριλάβουν τη διαπολιτισμική μάθηση και τη διαφορετικότητα
στην καθημερινή τους εργασία, ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις,
δεξιότητες και στάσεις για την προώθηση της ειρήνης, του διαπολιτισμικού διαλόγου
κατά της ρητορικής μίσους, της βίας και των διακρίσεων

Η Εργαλειοθήκη συμβάλλει στην πρόληψη της ρητορικής μίσους εστιάζοντας στην
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των νέων και δημιουργώντας ασφαλείς χώρους όπου οι
νέοι μπορούν να εκφράσουν τους φόβους και τις αμφιβολίες τους.

Η Εργαλειοθήκη επιτρέπει στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να
διερευνήσουν και να ενσωματώσουν διαφορετικές καινοτόμες και δημιουργικές
προσεγγίσεις, εργαλεία, μεθόδους και πόρους στην εργασία τους με τους νέους και για
τους νέους για την προώθηση, την εκπαίδευση και τις πρακτικές της μάθησης χωρίς
αποκλεισμούς.



Ο Μ Α Δ Α  Σ Τ Ο Χ Ο Σ

76 εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, επαγγελματίες που
εργάζονται/εκπαιδεύουν/προπονούν/συμβουλεύουν/συντονίζουν νέους με έμφαση σε
όσους εργάζονται με μειονοτικές εθνοτικές ομάδες, μετανάστες, κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:

Oratorio Salesiano San Luigi.
Il Gioco del Sorriso.
Bequadri.
Progetto di Vita.
Cruz Roja Juventud Gijón.
Asociación Columbares.
Abierto Hasta el Amanecer .
ActionArt.
Thessaloniki Pride.
Lighthouse of the World.
Balkan Hotspot.
USB.
Novo mundo e Saber Compreender.
Trabalhadora independente.
Rota jovem ;
Helpo.
YouthCluster.
Associação Novo Mundo.
Ad Sumus e Novo Mundo Azul.
Rota Jovem.
ESDIME.
Universidade do Minho.
Sefton use Services.
Izards Attitude.
Centre Social du Laboureur.
ALJT.
Cameroonian Association for the Promotion of Children's Rights.
ACT DTOUR.
Agence du Service Civique.
Lycée polyvalent d'Alembert.
CRL 10.

https://www.merseycare.nhs.uk/about-us/sefton-services/


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η εργαλειοθήκη καλύπτει:

● Αξίες, πεποιθήσεις και συναισθηματικές ικανότητες των επαγγελματιών
που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας

● Αρχές και περιβάλλοντα μη τυπικής μάθησης
● Ισότητα και διαφορετικότητα στον τομέα της νεολαίας
● Πρακτική άσκηση που οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας μπορούν

να αναπτύξουν την ανθεκτικότητα των νέων
● Σύνδεσμοι σε ψηφιακές δομές
● Διαφορετικά πλαίσια και θέματα: ρατσισμός, ομοφοβία, body-shaming,

ανεξιθρησκεία, διαφορετικότητα, φύλο, εθνικότητα και πολιτική.

Κάθε συνεργάτης ανέπτυξε 2 δραστηριότητες καλής πρακτικής και 2 δραστηριότητες
μη τυπικής μάθησης για την ανάπτυξη της ικανότητας των εργαζομένων στον τομέα
της νεολαίας να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των νέων ώστε να αποκτήσουν
γνώσεις και να κατανοήσουν τη ρητορική μίσους και να συμμετάσχουν σε
διαπολιτισμικό διάλογο. Έχουν δοκιμαστεί και βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της
διαδικτυακής κατάρτισης Γ1 για το προσωπικό, όπου οι εταίροι εκπαιδεύτηκαν μεταξύ
τους σχετικά με τον τρόπο διευκόλυνσης των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν-
και εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε κάθε χώρα συνεργάτη με 10 εργαζομένους στον
τομέα της νεολαίας, συλλέγοντας σχόλια από τους συμμετέχοντες.





Η εργασία με τους νέους στηρίζεται σε ένα σαφές σύνολο αξιών. Αυτές
περιλαμβάνουν την επιλογή των νέων να συμμετέχουν, την αξιοποίηση της άποψης
των νέων για τον κόσμο, τη μεταχείριση των νέων με σεβασμό, την επιδίωξη της
ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των στάσεων των νέων και όχι της αποκατάστασης
"προβληματικών συμπεριφορών", την παροχή βοήθειας στους νέους για την
ανάπτυξη ισχυρότερων σχέσεων και συλλογικών ταυτοτήτων, τον σεβασμό και την
εκτίμηση των διαφορών, την προώθηση της φωνής των νέων. Το άτομο που
εργάζεται για τη νεολαία έχει ως στόχο να ενδυναμώσει, να εκπαιδεύσει και να κάνει
τους νέους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες με τρόπο που να τους
συμπεριλαμβάνει όλους και να τους εκφράζει.

Ο εργαζόμενος για τη νεολαία είναι ένας επαγγελματίας που: "Παρεμβαίνει στη

σύλληψη, οργάνωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση σχεδίων, προγραμμάτων και

δραστηριοτήτων με και για τους νέους, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες στον τομέα

της μη τυπικής εκπαίδευσης, διευκολύνοντας και προωθώντας την ιδιότητα του

πολίτη, τη συμμετοχή, την αυτονομία, την ένταξη και την προσωπική, κοινωνική και

πολιτιστική ανάπτυξη".

Ο εργαζόμενος για τη νεολαία έχει ως κύριες αρμοδιότητες:

● Διάγνωση και ανάλυση των τομέων παρέμβασης με και για τους νέους,

● Συνεργασία στον καθορισμό και τη διαχείριση των τεχνικών, υλικοτεχνικών,
εκπαιδευτικών και οικονομικών πόρων που είναι απαραίτητοι για τη
διεξαγωγή δραστηριοτήτων για τη νεολαία, δηλαδή όσον αφορά το
ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό, το χώρο και την παροχή υπηρεσιών,

● Συμμετοχή στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την προώθηση και την
αξιολόγηση δραστηριοτήτων για τη νεολαία

● Συνεργασία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων παρέμβασης και
ανάπτυξης, εθνικών ή/και διεθνών, που απευθύνονται στους νέους,

● Συμμετοχή στην ανάπτυξη εκστρατειών ενημέρωσης και επικοινωνίας, σε
εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, σε θέματα από τον τομέα της νεολαίας,

● Προώθηση της διεθνούς διάστασης του τομέα της νεολαίας

Οι βασικές αξίες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι για τη νεολαία είναι η
ανεκτικότητα και ο σεβασμός, καθώς για να υλοποιηθεί αυτή τη δουλειά θα πρέπει
κανείς να είναι σε θέση να εργάζεται και να συναναστρέφεται με ανθρώπους με
διαφορετικό υπόβαθρο, κουλτούρα, εθνικότητα, θρησκεία κ.λπ. Οι εργαζόμενοι θα
πρέπει να είναι θετικοί στο να μεταδώσουν στους νέους καλές αξίες, όπως η
εξυπηρέτηση και η βοήθεια προς τους άλλους. Οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας
πρέπει επίσης να προωθούν την ομαδική εργασία για τις διαφορετικές
δραστηριότητες, την ανάμειξη των ομάδων και να εργάζονται για την ανταλλαγή και
τη συνεργασία.



Ο εργαζόμενος για τη νεολαία είναι ένα άτομο που ασχολείται με την εκπαίδευση των
νέων με ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές πτυχές της
ανάπτυξής τους. Γενικότερα, μπορεί να οριστεί ως οποιοσδήποτε έχει επαγγελματικό
ρόλο ικανό να επηρεάσει και να καθοδηγήσει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της
νεανικής, παιδικής, εφηβικής φάσης ανάπτυξής του. Τα αποτελέσματα της δουλειάς
του επηρεάζουν κάποιους ευρύτερους στόχους, όπως η προώθηση της δημοκρατίας,
η προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των αξιών της, η διαπολιτισμική μάθηση,
η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού, η ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων, η προώθηση της μετάβασης σε μια ικανοποιητική και γαλήνια
ενήλικη ζωή στην εκπαίδευση και την εργασία.
Οι εργαζόμενοι για τη νεολαία αναμένεται να διαθέτουν πολλές σημαντικές
συναισθηματικές ικανότητες. Αυτές που αναφέρονται παρακάτω δεν αποτελούν
αποκλειστική λίστα. Μπορούμε να αναφέρουμε την ενσυναίσθηση, διότι το να
αισθάνεσαι τα συναισθήματα και την προοπτική των άλλων και να ενδιαφέρεσαι
ενεργά για τις ανησυχίες τους είναι πολύ χρήσιμο όταν εργάζεσαι με νέους. Οι
εργαζόμενοι για τη νεολαία με αυτή την ικανότητα είναι προσεκτικοί στα
συναισθηματικά ερεθίσματα και ακούνε καλά, δείχνουν ευαισθησία και κατανοούν τις
προοπτικές των άλλων, βοηθούν με βάση την κατανόηση των αναγκών και των
συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων. Οι εργαζόμενοι που αναπτύσσουν επίσης την
ικανότητα ηγεσίας με έμπνευση είναι πιο επιτυχημένοι στην προώθηση της αλλαγής.
Με αυτή τη δύναμη, μπορούν να δημιουργήσουν ένα όραμα ή μια αποστολή που έχει
συναισθηματική απήχηση τόσο στους ίδιους όσο και στους νέους, γεγονός που
αποτελεί βασικό συστατικό για τη συγκέντρωση των κινήτρων που είναι απαραίτητα
για την πορεία προς μια νέα κατεύθυνση. Αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην
ανάπτυξη των άλλων, αντιλαμβανόμενοι τι χρειάζονται οι νέοι για να αναπτυχθούν και
ενισχύοντας τις ικανότητές τους. Τα άτομα με αυτή την ικανότητα αναγνωρίζουν και
επιβραβεύουν τα δυνατά σημεία, τα επιτεύγματα και την ανάπτυξη των ατόμων,
προσφέρουν χρήσιμη ανατροφοδότηση και εντοπίζουν τις ανάγκες των ατόμων για
ανάπτυξη. Είναι μέντορες, παρέχουν έγκαιρη καθοδήγηση και μπορούν επίσης να
προσφέρουν εργασίες που προκαλούν και αναπτύσσουν τις δεξιότητες των νέων. Μια
άλλη ικανότητα είναι η προσαρμοστικότητα, δηλαδή η ευελιξία στον χειρισμό των
αλλαγών. Οι άνθρωποι με αυτή την ικανότητα χειρίζονται ομαλά τις πολλαπλές
απαιτήσεις, τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες και τις γρήγορες αλλαγές. Με την
εργασία με τους νέους, είναι σημαντικό να προσαρμόζονται οι απαντήσεις και οι
τακτικές ώστε να προσαρμόζονται στις ρευστές συνθήκες.

Εν συντομία, η περιέργεια, ενσυναίσθηση, αυτογνωσία, εμπιστευτικότητα, το
ενδιαφέρον για τις απόψεις των νέων, η ενεργητική ακρόαση, ειλικρίνεια, υπομονή,
διαφάνεια, ο σεβασμός για τους άλλους, η ανοχή στην ασάφεια, αλληλεγγύη,
αυτογνωσία, συναισθηματική σταθερότητα, ευαισθησία, σαφήνεια ως προς τις αξίες
του ατόμου. "Δεν υπήρχε τίποτα για τις συναισθηματικές ικανότητες στα

πορτογαλικά, και επειδή το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρεται συχνά

στους ιστότοπους που σχετίζονται με τη νεολαία, επέλεξα να χρησιμοποιήσω τον

ιστότοπό του ως πηγή πληροφοριών." Συμβούλιο της Ευρώπης.



Θα πρέπει να είναι υπομονετικοί και να προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικές
καταστάσεις και διαφορετικά προφίλ. Θα πρέπει να ακούνε ενεργά και να είναι
ανοιχτόμυαλοι για να κατανοούν τις όποιες διαφορετικές καταστάσεις. Θα πρέπει να
αντιδρούν και να είναι προσεκτικοί σε κάθε είδους κακή συμπεριφορά ή σχόλια που
μπορεί να αποκαλύπτουν πληγή ή προκατάληψη απέναντι σε κάποιον άλλον. Θα
πρέπει να έχουν ενσυναίσθηση και να είναι χαρισματικοί για να δημιουργούν
στενότερους δεσμούς με τους νέους.

Η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνία, διαπραγμάτευση,
δεξιότητες σχέσεων κ.λπ.) θεωρούνται ορθά ως βασικές δεξιότητες για έναν
εργαζόμενο για τη νεολαία, αλλά συχνά υποτιμάται η διαδικασία που επιτρέπει την
απόκτηση ενός καλού επιπέδου ικανοτήτων σε αυτούς τους τομείς και που η θεωρία
της συναισθηματικής νοημοσύνης προσδιορίζει στην ικανότητα αναγνώρισης,
διαχείρισης και χρήσης των συναισθημάτων του ατόμου. Επιπλέον, οι
συναισθηματικές δεξιότητες και οι διαπολιτισμικές ικανότητες έχουν μια ισχυρή κοινή
βάση και είναι εξίσου προφανές ότι σήμερα όσοι εργάζονται με νέους και σε τοπικό
επίπεδο χρειάζονται τέτοιες δεξιότητες λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο των
μεταναστευτικών ροών και της κινητικότητας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη θεωρία
του D. Goleman, η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν
σημεία-κλειδιά των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόμενος για τη
νεολαία και, πιο συγκεκριμένα, οι δεξιότητες που απαιτούνται είναι οι εξής:

● Κατανόηση των άλλων,

● Πρόβλεψη των αναγκών,

● Προώθηση της ανάπτυξης των άλλων,

● Θετική αξιοποίηση της διαφορετικότητας,

● Επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες,

● Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και δημιουργίας δεσμών,

● Διαπραγματευτικές ικανότητες,

● Συνεργασία και ομαδική εργασία.





Η διαπολιτισμική μάθηση αναφέρεται στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων, στάσεων
και δεξιοτήτων που απαιτούνται κατά την αλληλεπίδραση με διαφορετικούς
πολιτισμούς. Ωστόσο, η διαπολιτισμική μάθηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο: είναι η διαδικασία που απαιτείται για την επίλυση των
παγκόσμιων προκλήσεων και την οικοδόμηση μιας δίκαιης, χωρίς αποκλεισμούς
κοινωνίας, όπου οι άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο ζουν ειρηνικά μαζί. "Τελικά, η

διαπολιτισμική ικανότητα αφορά τις σχέσεις μεταξύ μας και, τελικά, την ίδια την

επιβίωσή μας ως ανθρωπότητα, καθώς εργαζόμαστε από κοινού για την

αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον

αιώνα". - Darla K. Deardorff.

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποσκοπεί στην προώθηση της αναγνώρισης και της
εκτίμησης της διαφορετικότητας ως ευκαιρίας και ως πηγής μάθησης για όλους, με
σεβασμό στην πολυπολιτισμικότητα των σημερινών κοινωνιών. Επίσης, στοχεύει στην
ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας και στην ενθάρρυνση της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης, η οποία δημιουργεί ταυτότητες και την αίσθηση του «ανήκειν» στην
ανθρωπότητα.

Η διαπολιτισμική μάθηση είναι αυτό που μαθαίνουμε από τους διαφορετικούς
πολιτισμούς σε ένα περιβάλλον ανταλλαγής, ανοχής και περιέργειας του ενός για τον
άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ζωγραφικής, ανθρώπινων ιστοριών, ιστορικών
γεγονότων, μουσικής ή χορών. Είναι μια προσέγγιση για τη διδασκαλία της
διαφορετικότητας και της ανεκτικότητας, όπου οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες
προσαρμοστικότητας, ευελιξίας, ανοιχτού μυαλού και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ
τους.

Ο κύριος σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να προωθήσει και να
αναπτύξει τις δεξιότητες αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των νέων και του
κόσμου που τους περιβάλλει, προωθώντας: το άνοιγμα προς τους άλλους, το
σεβασμό της διαφορετικότητας, την αμοιβαία κατανόηση, την αποδοχή, την
επικύρωση των παρόντων πολιτισμών, τις ίσες ευκαιρίες και την καταπολέμηση των
διακρίσεων. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
επιδιώκουν την ανάπτυξη κριτικής συνείδησης σε όλους τους μαθητές τους, ώστε
όλοι να είναι ικανοί και προετοιμασμένοι να αμφισβητήσουν την κυρίαρχη
κοινωνικοοικονομική κουλτούρα, να κατανοήσουν τις ρίζες της ξενοφοβίας και να την
απορρίψουν.





Η μη τυπική μάθηση έχει μια σειρά από βασικές αρχές, μεθοδολογίες και
προσεγγίσεις. Σε γενικές γραμμές δίνεται έμφαση στα εσωτερικά κίνητρα του μαθητή,
στην εθελοντική συμμετοχή, στην κριτική σκέψη και στον ενεργό ρόλο στη
δημοκρατική διαδικασία. Αυτές οι εκπαιδευτικές πρακτικές δεν περιλαμβάνονται στο
επίσημο σύστημα εκπαίδευσης. Η άτυπη μάθηση σχετίζεται με ό,τι μπορεί να μάθει
κανείς κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων της ζωής (εργασία,
οικογένεια, ελεύθερος χρόνος κ.λπ.) και θεωρείται μάθηση μέσω της πράξης. Η άτυπη
και μη τυπική μάθηση μπορεί να ενδυναμώσει τους νέους σε σημαντικές έννοιες,
όπως η κοινωνική ένταξη, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η ενεργός ιδιότητα
του πολίτη, καθώς και να συμβάλει στην προσωπική τους ανάπτυξη.

Η μη τυπική μάθηση είναι ένας τύπος μάθησης που δεν προϋποθέτει από κάποιον να
κατέχει όλες τις γνώσεις και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να μη γνωρίζουν τίποτα.
Είναι ένα είδος μάθησης που συνήθως γίνεται σε κύκλο - όλοι βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο και βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή και στην ανταλλαγή ιδεών και
εμπειριών. Η έμφαση δίνεται στις διαδικασίες και όχι στις αξιολογήσεις. Ο ρυθμός
μάθησης του κάθε μαθητή είναι διαφορετικός, αλλά σεβαστός και κατανοητός. Οι
δραστηριότητες από τη μη τυπική μάθηση περιγράφονται ως πιο «παιχνιδιάρικες» και
διαδραστικές. Οι συμμετέχοντες ακούγονται περισσότερο και αναπτύσσονται
ολόπλευρα.

Η μη τυπική εκπαίδευση είναι το είδος της εκπαίδευσης που λαμβάνει χώρα εκτός της
πιο παραδοσιακής σχολικής εκπαίδευσης και οι μαθησιακές δραστηριότητες
πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση και είναι προσεκτικά σχεδιασμένες ώστε να
προωθούν την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των
συμμετεχόντων. Η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να εξηγηθεί ως η "μάθηση μέσω της
πράξης", δηλαδή μάθηση απευθείας στο πεδίο. Η μεθοδολογία μάθησης συνίσταται
στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων και των συγκεκριμένων
καταστάσεων που βιώνουν. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι που παραδίδουν μαθήματα από
καθέδρας: οι νέοι, οι εργαζόμενοι για τη νεολαία, οι εκπαιδευτές αναπτύσσουν
γνώσεις και δεξιότητες από κοινού, σε μια "οριζόντια" σχέση.



Οι αρχές της μη τυπικής μάθησης είναι:

● Χρήση συμμετοχικών μεθόδων με επίκεντρο τον μαθητή
● Σχεδιασμός σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των νέων,
● Η αξιολόγηση της αποτυχίας ή της επιτυχίας δεν είναι ποτέ ατομική αλλά συλλογική,

το δικαίωμα να γίνονται λάθη,
● Γίνεται σε περιβάλλοντα και καταστάσεις όπου η κατάρτιση και η μάθηση δεν είναι η

μόνη δραστηριότητα,
● Το πλαίσιο μάθησης πρέπει να διευκολύνει τους συμμετέχοντες,
● Οι δραστηριότητες καθοδηγούνται από συντονιστές, τόσο επαγγελματίες όσο και

εθελοντές και σχεδιάζονται σύμφωνα με τους στόχους και απευθύνονται σε
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους,

● Η συμμετοχή είναι εθελοντική,
● Έχει επίκεντρο τον συμμετέχοντα,
● Είναι ιδανικά προσβάσιμη σε όλους,
● Η διαδικασία οργανώνεται για εκπαιδευτικούς, διαδραστικούς και συμμετοχικούς

σκοπούς,
● Αφορά την εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής και την προετοιμασία για την ενεργό

συμμετοχή του πολίτη,
● Βασίζεται στην ατομική συμμετοχή και την ομαδική μάθηση και σε μια συλλογική ή

κοινοτική προσέγγιση,
● Βασίζεται στην εμπειρία και στις πρακτικές δραστηριότητες (μάθηση για να γίνει),
● Είναι ολιστική και προσανατολισμένη στη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει

προβληματισμό σχετικά με τη μάθηση και τη μεταφορά της σε άλλους τομείς της
ζωής,

● Οργανώνεται με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων,
● Ακολουθεί μια μη ιεραρχική προσέγγιση μεταξύ εκπαιδευτή/συντονιστή και

μαθητή/συμμετέχοντα.





Οι βασικές αρχές της ισότητας και της διαφορετικότητας στον τομέα της εργασίας με
τους νέους είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η ηθική, τα δικαιώματα, η επαγγελματική
δεοντολογία, αλλά και οι προσεγγίσεις κατά των διακρίσεων και της καταπίεσης στην
πρακτική της εργασίας με τους νέους και της κοινωνικής εκπαίδευσης:

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι.
Ισότητα για όλους, παρά τα ατομικά χαρακτηριστικά.
Αναγνώριση των αναγκών των νέων και παροχή σχετικών δυνατοτήτων
Παροχή διαφορετικών δυνατοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες, δυνατότητες και
επιθυμίες.
Χρήση της αρχής της ισότητας και εν συνεχεία η «τοποθέτηση»  των νέων στο ίδιο
επίπεδο «πιθανοτήτων».

Η εργασία για τη νεολαία θα πρέπει να αξιοποιεί τη διαφορετικότητα, καλλιεργώντας
ευκαιρίες μέσω διαφορετικών ανθρώπων. Οι άνθρωποι με αυτή την ικανότητα
σέβονται και συνδέονται με ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα. Κατανοούν τις
διαφορετικές απόψεις και «πιστεύω», αναγνωρίζουν τις διαφορές των ομάδων και
γενικά βλέπουν τη διαφορετικότητα ως ευκαιρία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου
οι διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να ευδοκιμήσουν. Έχουν ως αρχή να αμφισβητούν
τις προκαταλήψεις και τη μισαλλοδοξία.

Οι βασικές αρχές της ισότητας και της διαφορετικότητας στον τομέα αυτό, θα πρέπει
να επεκτείνουν τη συμμετοχή των νέων, δηλαδή να δημιουργήσουν καινοτόμες και
δημιουργικές δραστηριότητες που μπορούν να ενδιαφέρουν και να συμπεριλάβουν
κάθε είδους προφίλ, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο του.

Η αρχή του να μην κρίνουμε τους άλλους, να είμαστε ανοιχτοί, ενεργοί ακροατές και
να δίνουμε το παρόν, καθώς και η ευελιξία και η προσαρμογή σε διαφορετικές
καταστάσεις και ανθρώπους είναι απαραίτητα.

Στην εργασία με τους νέους, η αρχή της συμπερίληψης σημαίνει ότι όλοι οι νέοι έχουν
προσωπική αξία και αξιοπρέπεια. Σημαίνει επίσης η αναγνώριση, κατανόηση και άρση
των εμποδίων που υπάρχουν για ορισμένες ομάδες νέων στην κοινωνία μας. Τείνουμε
να βλέπουμε τη διαφορετικότητα με όρους δημογραφικών διαγραμμάτων, τονίζοντας
τις διαφορές σε ειδικές γιορτές ή σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που
συμπίπτει με μερικούς μήνες του ημερολογιακού έτους. Οι νέοι έχουν πολλαπλές
ταυτότητες και είναι σημαντικό να μην τους βλέπουμε να ορίζονται μόνο από μια
κατηγορία και γι' αυτό είναι απαραίτητες οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για να
συνειδητοποιήσουν τις ασυνείδητες προκαταλήψεις και να γίνουν υπεύθυνοι σύμμαχοι
για τους νέους.



Κ Α Λ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ

«Μια καλή πρακτική δεν είναι μόνο μια πρακτική που θεωρείται καλή, αλλά μια που

έχει αποδειχθεί ότι αποδίδει καλά και έχει καλά αποτελέσματα, γ αυτό το λόγο

προτείνεται να ακολουθηθεί. Είναι μια εμπειρία που θεωρείται επιτυχημένη, που

έχει δοκιμασθεί και αξιολογηθεί, σε γενικότερο πλαίσιο, έχει επαναληφθεί και της

αξίζει να μοιραστεί, ώστε ένας μεγαλύτερος αριθμός ατόμων να την υιοθετήσει.»

Ηνωμένα Έθνη



ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ "ΣΤΑΜΑΤΉΣΤΕ ΤΟΝ ΕΥΤΕΛΙΣΜΌ ΤΟΥ ΜΊΣΟΥΣ ”

Κοινό που απευθύνεται Επαγγελματίες και κοινό γενικότερα.

Στόχος
Ευαισθητοποίηση για τις διάφορες πραγματικές καταστάσεις ρητορικής μίσους, ανάλυση της ιστορικής τους
προέλευσης και προώθηση ενός κοινού προβληματισμού μεταξύ επαγγελματιών και συμμετεχόντων.

Περιεχόμενο
Προγράμματος

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από τους εμπειρογνώμονες που προσκλήθηκαν να μιλήσουν για
το ιστορικό πλαίσιο (προέλευση) και την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό
στη Γαλλία (κυρίως κατά των μουσουλμάνων, κατά των ατόμων ασιατικής καταγωγής, τις ενέργειες που έλαβαν
θεσμικά όργανα όπως η δημαρχία του Παρισιού σχετικά με την προβληματική, την εξέλιξη της εξομάλυνσης του
μίσους μεταξύ των νέων, τη διαδικτυακή ρητορική μίσους που συνεχίζει να αυξάνεται και σχετικά με το πρόβλημα
της ρητορικής μίσους που προωθείται από ορισμένες προσωπικότητες στα μέσα ενημέρωσης).
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες για να συζητήσουν και να
ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τις λύσεις για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, του ρατσισμού και του
αντισημιτισμού.
Τέλος, το τρίτο μέρος της εκδήλωσης ήταν μια κοινή συζήτηση για να μοιραστούν οι λύσεις που προέκυψαν
από τις ομαδικές συζητήσεις με όλους τους συμμετέχοντες και με τους εμπειρογνώμονες στον τομέα του
ρατσισμού και του αντισημιτισμού. Οι εμπειρογνώμονες σχολιάζουν και παρέχουν ανατροφοδότηση.

Επίπεδο
Διεξαγωγής

Τοπικό επίπεδο

Γεωγραφική
κάλυψη

Γαλλία, Παρίσι

Ομάδα στόχος Επαγγελματίες με ομάδες νεαρών ατόμων.
Το δημαρχείο στο Παρίσι υποστήριξε την οργάνωση του  event.
Η LICRA, η MRAP, η Εθνική Παιδεία, ο αντιδήμαρχος του 18ου, το δημαρχείο του 16ου διαμερίσματος, ένας
ιστορικός και καθηγητής ιστορίας στο πανεπιστήμιο και ένας χιουμορίστας συμμετείχαν ως επαγγελματίες που
μιλούσαν για το ρατσισμό και τον αντισημιτισμό.

Αποτελέσματα
και αντίκτυπο
της
εκπαίδευσης

Παρευρέθησαν 21 άτομα (ανάμεσά τους ειδικοί επαγγελματίες που εργάζονται για τη νεολαία, για την
προστασία των ενώσεων δικαιωμάτων και άλλο προσωπικό που εργάζεται για την καταπολέμηση των
διακρίσεων).
Ορισμένες κοινές λύσεις που προτάθηκαν από τους συμμετέχοντες ήταν η καλύτερη εκπαίδευση των νέων
σχετικά με την αποδοχή, τον σεβασμό και τις προκαταλήψεις που προέρχονται από τη ρητορική μίσους και η
τιμωρία των καταπιεστών του μίσους.
Οι συμμετέχοντες θεώρησαν την εκδήλωση ως μια εμπλουτιστική μαθησιακή εμπειρία, όπου όλοι είχαν την
ευκαιρία να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και τις πιθανές λύσεις για τα τρέχοντα προβλήματα μίσους στη
Γαλλία.
Η παρουσία εμπειρογνωμόνων για την εισαγωγή του θέματος και την παροχή ανατροφοδότησης ήταν
απαραίτητη.

Παράγοντας
επιτυχίας

- Διαφορετικές πτυχές του ρατσισμού και του αντισημιτισμού και οι ιστορικές καταβολές τους εξηγήθηκαν από
εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες που εργάζονται σε διάφορους τομείς, ενώ οι νέοι είχαν χρόνο να
συζητήσουν για λύσεις σχετικά με την κοινοτοπία της ρητορικής μίσους.
- Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν με χρωματιστά χαρτιά που ήταν στερεωμένα στην πλάτη κάθε καρέκλας, ώστε
άνθρωποι που δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλον να έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν.
- Μετά από αυτή τη συζήτηση σε ομάδες, οι λύσεις που προέκυψαν από τις συζητήσεις παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν με τους εμπειρογνώμονες.
- Ένα καλό καλωσόρισμα των συμμετεχόντων έγινε με ένα ωραίο πρωινό που τους έκανε να αισθάνονται άνετα
από την αρχή

Περιγραφή του
προγράμματος
εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση χωρίστηκε σε 3 μέρη:
1. Εισαγωγή από τους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες.
2. Συζήτηση σε μικρές ομάδες πραγματικών καταστάσεων και εξεύρεση λύσεων σχετικά με την
προβληματική.
3. Ανατροφοδότηση των εμπειρογνωμόνων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Παρισιού.

Ανάλυση
αναγκών
προγράμματος

Η εκδήλωση προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της "Εβδομάδας αγώνα κατά του
ρατσισμού και του αντισημιτισμού του Παρισιού". Η ανάγκη πραγματοποίησής της προέρχεται από τον
αυξημένο ευτελισμό του ρατσισμού και του αντισημιτισμού στη Γαλλία.
Επιπλέον, η ανάγκη καλύτερης κατανόησης της προέλευσης του μίσους, της ανάλυσης, του προβληματισμού
και της δράσης κατά της ρητορικής μίσους σε συνεργασία με διάφορους τοπικούς φορείς αντανακλάται στο
μοντέλο της συμμετοχικής διάσκεψης.

Σχεδιασμός
προγράμματος
και
διεκπεραίωση

Η εκδήλωση είχε τη μορφή συμμετοχικού συνεδρίου, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν
ιδέες και εμπειρίες με επαγγελματίες από διάφορους τομείς και εμπειρογνώμονες σε θέματα ρατσισμού και
αντισημιτισμού.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή αίθουσα που έκανε τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα.
Ο χώρος (Mairie du 3e arrondissement de Paris) ήταν επίσης πραγματικά φιλόξενος, γεγονός που εκτιμήθηκε
πραγματικά από τους συμμετέχοντες.



Έλεγχος,
αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Η επιτυχία μετρήθηκε κυρίως μέσω ενός εντύπου αξιολόγησης.
Η ανάγκη να υπάρχει περισσότερος χρόνος για συζήτηση και προβληματισμό ήταν η πιο έντονη παρατήρηση.

Marketing Facebook twitter, website, mailchimp

Οικονομικοί πόροι Έντυπο υλικό και διάλειμμα για καφέ +- 100 ευρώ

Συμπέρασμα Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία. Από την αρχή, οι συμμετέχοντες είχαν χρόνο να δικτυωθούν και να
δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για να μοιραστούν διαφορετικές ιδέες με ένα "φιλόξενο διάλειμμα για
καφέ".
Το περιβάλλον που δημιουργήθηκε και ο χώρος έκαναν τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, οι οποίοι
ενδιαφέρονταν να μοιραστούν τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα και οι οποίοι επιθυμούσαν να έχουν
περισσότερο χρόνο για να συζητήσουν.

Βασικές συστάσεις βελτίωσης:
- Δώστε περισσότερο χρόνο στους συμμετέχοντες για να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν.
- Δεν είναι απαραίτητο να προσκληθούν τόσοι πολλοί εμπειρογνώμονες - καθώς οι συμμετέχοντες είχαν επίσης
μεγάλη γνώση για το θέμα.

Σχετικές ιστοσελίδες https://www.ani-international.org/2019/05/09/compte-rendu-du-colloque-participatif-disponible/

Σχετικές πηγές που
έχουν αναπτυχθεί

Μια αναφορά του event

https://www.ani-international.org/2019/05/09/compte-rendu-du-colloque-participatif-disponible/


ΤΑΜΑΜ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ»

Κοινό που απευθύνεται Εργαζόμενοι για τη νεολαία.

Στόχος
Να παρέχει στους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας ικανότητες για την προσέγγιση των
μειονοτήτων, των δικαιώματα  των μειονοτήτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά καθώς και τον διαπολιτισμικό
διάλογο

Περιεχόμενο
Προγράμματος

Το έργο αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα των μειονοτικών ομάδων ως συχνά αποκλεισμένων και
μειονεκτούντων ομάδων νέων στην Ευρώπη, καθώς και για να αντιμετωπίσει και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με
το διακρατικό ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού. Η δραστηριότητα κινητικότητας-κατάρτισης σχεδιάστηκε για
να καλύψει τις άμεσες ανάγκες των συνεργαζόμενων οργανώσεων και των τοπικών κοινοτήτων τους, καθώς και
τις μαθησιακές ανάγκες των εκπροσώπων τους - συμμετεχόντων στο έργο.
Ο κύριος στόχος της κατάρτισης ήταν να εκπαιδεύσει, να ενδυναμώσει και να βελτιώσει τις ικανότητες των
εργαζομένων για τη νεολαία να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν στην
κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή των μειονοτικών νέων στην κοινότητα και τη δημοκρατική ζωή, καθώς και να
εξοπλίσει τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας με εργαλεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αποκλεισμού σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Επίσης, η δραστηριότητα βελτίωσε τις ικανότητες των εμπλεκόμενων οργανώσεων εξοπλίζοντας τους
εργαζόμενους για τη νεολαία με τις κατάλληλες ικανότητες και παρέχοντας την ευκαιρία για ανταλλαγή καλών
πρακτικών, εμπειριών και μεθόδων για τη συνεργασία με αποκλεισμένες ομάδες νέων, καθώς και την ευκαιρία
για την έναρξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που μπορούν να επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές και την
ένταξη των μειονεκτούντων νέων στην κοινωνία.

Επίπεδο
Διεξαγωγής

Τοπικό επίπεδο

Γεωγραφική
κάλυψη

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ομάδα στόχος Στη δραστηριότητα συμμετείχαν 26 εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, νέοι ηγέτες, εκπαιδευτές και
προσωπικό από οργανώσεις από χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Αποτελέσματα
και αντίκτυπο
της
εκπαίδευσης

Στη δραστηριότητα συμμετείχαν 26 επαγγελματίες που εργάζονται με νέους. Η κατάρτιση τους παρέχει γνώσεις
σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα- κατανόηση της δυναμικής των
διακρίσεων- ικανότητες και εργαλεία για την ανάπτυξη μη τυπικών δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή νέων
που ανήκουν σε μειονότητες. Η κατάρτιση διερεύνησε τις αιτίες των διακρίσεων και του κοινωνικού
αποκλεισμού έναντι των μειονοτήτων και ανέπτυξε τις δεξιότητες των συμμετεχόντων να αντιμετωπίζουν το
θέμα των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην καθημερινή τους
εργασία.

Παράγοντας
επιτυχίας

Η κατάρτιση ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους εργαζόμενους για τη νεολαία και τις οργανώσεις να
προωθήσουν τη βιώσιμη διεθνή συνεργασία και τα δίκτυα, την ανάπτυξη ικανοτήτων και εταιρικών σχέσεων
στον τομέα της νεολαίας που εργάζεται με τις μειονότητες και την κοινωνική ένταξη των μειονοτικών νέων,
καθώς και τη δημιουργία και υλοποίηση τοπικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία.

Περιγραφή του
προγράμματος
εκπαίδευσης

Η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος βασίστηκε στη μη τυπική εκπαίδευση, τη βιωματική και
διαπολιτισμική μάθηση και το διάλογο με σημαντικές επίσημες θεωρητικές παρουσιάσεις από την ομάδα των
εκπαιδευτών με τη χρήση μιας διαδραστικής και συμμετοχικής προσέγγισης. Οι μέθοδοι εργασίας
περιλάμβαναν: καταιγισμό ιδεών, συζητήσεις, εργασία σε ομάδες, γνωριμία μεταξύ τους, παιχνίδια που σπάνε
τον πάγο και δημιουργούν ομάδες, ενεργοποιητές, δραστηριότητες μάθησης μέσω της πράξης, εργασία μεταξύ
συναδέλφων, προσομοιώσεις, ανάλυση και σύγκριση, θέατρο φόρουμ και παιχνίδια ρόλων, προσωπικές και
ομαδικές σκέψεις, παρουσιάσεις, ανάπτυξη, διευκόλυνση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων της NFL,
δραστηριότητες σε ανοικτό χώρο και υπαίθριες δραστηριότητες.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του οργανισμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η κατάρτιση συντονίστηκε με συζητήσεις και συνεδρίες απολογισμού μετά από κάθε δραστηριότητα, καθώς
και με μια τελική συνεδρία αξιολόγησης που δόθηκε από τους συμμετέχοντες την τελευταία ημέρα της
κατάρτισης.

Ανάλυση
αναγκών
προγράμματος

Η κατάρτιση αναπτύχθηκε ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των οργανισμών-συνεργατών να εξοπλιστούν με
εξειδικευμένο προσωπικό και εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας που είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες
πρακτικές, μεθόδους και εργαλεία για τη συμμετοχή των μειονοτήτων της κοινότητάς τους στις μαθησιακές
δραστηριότητες. Στόχος του έργου είναι η προώθηση του προγράμματος Erasmus+ ως πλατφόρμας για τη
συνεργασία με τη νεολαία των μειονοτήτων και η ευκαιρία προσέγγισης και ενεργοποίησης της ένταξης και της
ενεργού συμμετοχής αποκλεισμένων ομάδων νέων.

Σχεδιασμός
προγράμματος
και
διεκπεραίωση

Η κατάρτιση προετοιμάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες των οργανώσεων νεολαίας και της κοινότητας στην
οποία δραστηριοποιούνται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω
της κατάρτισης των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα
διάφορα μοντέλα κοινωνικής ένταξης των μειονοτήτων στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι δραστηριότητες που
βασίζονται στη μέθοδο NFE επικεντρώνονται στην παροχή βασικών γνώσεων και προωθούν την ενεργό



συμμετοχή, τον ατομικό και συλλογικό αναστοχασμό, καθώς και τη μάθηση μεταξύ συναδέλφων μέσω της
ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών. Η κατάρτιση παρείχε επίσης διαδραστικές παρουσιάσεις, παιχνίδια
προσομοίωσης και παιχνίδια ρόλων. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης με
συνεδρίες αναστοχασμού και με μια τελική δραστηριότητα αξιολόγησης, ενώ οι ικανότητες αυτοαξιολογήθηκαν
μέσω του Youthpass.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Η κατάρτιση υλοποιήθηκε από δύο ειδικούς εκπαιδευτές που παρείχε ο οργανισμός και πραγματοποιήθηκε στο
γραφείο του συντονιστή του έργου. Ο χώρος ήταν εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα υλικά για τις
δραστηριότητες, χώρο για καφέ και διάλειμμα και τουαλέτα. Τα υλικά εργασίας περιλάμβαναν χαρτιά, στυλό,
μαρκαδόρο post-it, flipchart, μουσική και διαδίκτυο.

Έλεγχος,
αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Η επιτυχία της κατάρτισης αντανακλάται μέσα από τα θετικά σχόλια που έλαβαν οι συμμετέχοντες και την
αντίδρασή τους στο πρόγραμμα προσαρμογής. Επίσης, την τελευταία ημέρα της κατάρτισης συμπληρώθηκε
από τους συμμετέχοντες ένα έντυπο αξιολόγησης. Τα περισσότερα σχόλια ήταν θετικά και οι συμμετέχοντες
έδειξαν ικανοποίηση από το πρόγραμμα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το
Youthpass ως έγκυρο έγγραφο για την επικύρωση των ικανοτήτων.

Marketing Η προώθηση έγινε μέσω διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών. Διαδικτυακά με τη δημοσίευση
ανοικτής πρόσκλησης για την εξεύρεση συμμετεχόντων, στη συνέχεια με τη χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, του επίσημου ιστότοπου του οργανισμού, των πλατφορμών διάδοσης του Erasmus+. Εκτός
σύνδεσης με προφορική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και των μελών του προσωπικού των
οργανισμών-συνεργατών.

Οικονομικοί πόροι Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα Erasmus plus και οργανώθηκε με τη χρήση
εσωτερικών πόρων του οργανισμού, όπως ο χώρος, το εξειδικευμένο προσωπικό και μια ομάδα εθελοντών.

Συμπέρασμα Η πιο σημαντική πτυχή ήταν η ύπαρξη μιας ομάδας ενεργών συμμετεχόντων που μοιράστηκαν εμπειρίες και
ικανότητες βελτιώνοντας την ποιότητα των μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Σχετικές ιστοσελίδες https://www.usbngo.gr/en/international-programs/tamam-training-course

https://www.usbngo.gr/en/international-programs/tamam-training-course


SOMOS MÁS PROJECT

Κοινό που απευθύνεται Η εκστρατεία απευθύνεται κυρίως σε νέους ηλικίας μεταξύ 14 και 20 ετών σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ
ένα ευρύ φάσμα υλικού είναι επίσης διαθέσιμο στον ιστότοπο του έργου προκειμένου να προσεγγίσει
γονείς, κηδεμόνες, σχολεία και άλλους σημαντικούς φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης..

Στόχος Ενθάρρυνση της μάθησης των σχέσεων που βασίζονται στο σεβασμό στο φυσικό και εικονικό χώρο.
Εκπαίδευση για τη θετική επίλυση συγκρούσεων.

Εκπαίδευση για την κριτική ερμηνεία των εικόνων, του λόγου, της πρακτικής και της δικαιολόγησης της
ρητορικής μίσους και της ριζοσπαστικοποίησης.

Συμβολή μέσω της εκπαίδευσης, στην αναχαίτιση της εξάπλωσης ριζοσπαστικών βίαιων ιδεολογιών,
αντίθετων προς τις δημοκρατικές αρχές και αξίες, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περιεχόμενο
Προγράμματος

Ανθρώπινα δικαιώματα

Ευθύνη

Ισότητα

Αλληλεγγύη

Διαφορετικότητα

Ομοφοβία

Ξενοφοβία / Ρατσισμός

Σεξισμός

Θρησκευτικός ριζοσπαστισμός

Διάδοση της ρητορικής μίσους

Επίπεδο
Διεξαγωγής

Εθνικό επίπεδο

Γεωγραφική
κάλυψη

Ισπανία

Ομάδα στόχος Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε νέους ηλικίας 14 έως 20 ετών.

Η εκστρατεία Somos Más πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του YouTube, της ισπανικής
κυβέρνησης: του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εσωτερικών (Κρατική Γραμματεία
Ασφάλειας και CITCO), του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Μετανάστευσης και Μετανάστευσης
και OBERAXE) και του Υπουργείου Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας (Κρατική
Γραμματεία Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας μέσω του Ινστιτούτου Γυναικών και Ίσων
Ευκαιριών και του INJUVE)- FeSP-UGT (Διαπολιτισμική Τάξη) και της ΜΚΟ Νεολαία και Ανάπτυξη.

Αποτελέσματα
και αντίκτυπο
της
εκπαίδευσης

Αποτελέσματα που επετεύχθησαν το 2020:

- +500 εκπαιδευτικά κέντρα

- 60 χιλ. νέοι που εκπαιδεύτηκαν (από 14 έως 18 ετών)

- 744 χιλ. αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

- 10χιλ. χρήστες που συμμετείχαν με δικές τους αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

- 90 εκατ. ευρώ

Παράγοντας
επιτυχίας

Ένα παιχνίδι ρόλων αποτελεί τη βάση για τον αναστοχασμό σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους
ρητορικής μίσους που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περιγραφή του
προγράμματος
εκπαίδευσης

Παρακαλείστε να δώσετε μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος κατάρτισης που να καλύπτει τις
ακόλουθες διαστάσεις:

Α. Πώς σχεδιάζεται και παρέχεται η κατάρτιση;

Η κατάρτιση αυτή χωρίζεται σε τρεις ή τέσσερις συνεδρίες των 50 λεπτών.

Β. Ποιο είναι το περιβάλλον κατάρτισης;

Η κατάρτιση θα πρέπει να αναπτυχθεί σε μια αίθουσα διδασκαλίας με αρκετά θρανία και καρέκλες για
να παιχτεί το παιχνίδι με τις κάρτες ρόλων σε ομάδες. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει βιντεοπροβολέα και
υπολογιστή.

Γ. Πώς παρακολουθείται, αξιολογείται και βελτιώνεται η κατάρτιση;



Η διδακτική πρόταση φιλοξενεί μια απλή δραστηριότητα αξιολόγησης των συνεδριών 1 και 2 - Γύρος
της τελευταίας λέξης - που εμφανίζεται στην "κάρτα αποσύνδεσης", η οποία ζητά από τους
συμμετέχοντες να συνοψίσουν με μία λέξη τι έμαθαν/αισθάνθηκαν.

Στη συνεδρία 3 μπορεί να γίνει ατομική αξιολόγηση μέσω μιας δραστηριότητας ή ενός
ερωτηματολογίου.

Στο τέλος του έργου ο τεχνικός που είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση θα πραγματοποιήσει μια
συνάντηση αξιολόγησης προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του
έργου, καθώς και σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης και τις αποκτηθείσες γνώσεις που προέκυψαν από
αυτό.

.

Ανάλυση αναγκών
προγράμματος

-

Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπεραίωση

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε τρεις συνεδρίες των 50 λεπτών:

Συνεδρία 1:

- Φάση 1: Σύντομη εισαγωγή (~7 λεπτά) για το έργο, τους στόχους του, τις μεθοδολογίες με τη χρήση
του δικτυακού ιστοτόπου και του διαφημιστικού βίντεο
(https://www.youtube.com/watch?v=_W41Ofx3C8o&t=).

- Φάση 2 (~28 λεπτά): Παιχνίδι ρόλων με κάρτες "Ας σώσουμε τον κόσμο" χρησιμοποιώντας μία από τις
10 καταστάσεις που επιλέγει ο εκπαιδευτικός, σε ομάδες των 4 έως 8 ατόμων.

- Φάση 3 (~7 λεπτά): Ομαδικός αναστοχασμός: Όταν απομένουν 15 λεπτά από τη συνεδρία, ο
εκπαιδευτικός θα πει στην ομάδα ότι "δεν έχουν πλέον σύνδεση στο διαδίκτυο" (χρησιμοποιώντας την
κάρτα αποσύνδεσης) και το παιχνίδι θα τελειώσει εκείνη τη στιγμή. Χωρίς να μετακινήσει καμία κάρτα
στον πίνακα, κάθε ομάδα θα αναστοχαστεί σχετικά με το τι συνέβη στο παιχνίδι, με βάση τα θέματα που
αναφέρονται στην κάρτα αποσύνδεσης.

- Φάση 4: Τέλος της συνεδρίας - Θα μοιραστούμε τον αναστοχασμό κάθε ομάδας και τα σχέδια δράσης
και τις εναλλακτικές λύσεις που προτάθηκαν. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μοιραστούν τη γνώμη
τους σχετικά με όσα έμαθαν στη συνεδρία.

Συνεδρία 2:

- Φάση 1 (~33 λεπτά): Παιχνίδι καρτών με ρόλους χρησιμοποιώντας μια διαφορετική κατάσταση από
αυτή που επιλέχθηκε στην προηγούμενη συνεδρία.

- Φάση 2 (~7 λεπτά) Αναστοχασμός της ομάδας: Όταν απομένουν 17 λεπτά, ο εκπαιδευτικός θα πει στην
ομάδα ότι "δεν έχουν πλέον σύνδεση στο διαδίκτυο" (χρησιμοποιώντας την κάρτα αποσύνδεσης) και το
παιχνίδι θα τελειώσει. Χωρίς να μετακινήσει καμία κάρτα στον πίνακα, κάθε ομάδα θα αναστοχαστεί
σχετικά με το τι συνέβη στο παιχνίδι, με βάση τα θέματα που ορίζονται στην κάρτα αποσύνδεσης.

- Φάση 3 (~10 λεπτά): Τέλος της συνεδρίας - Θα μοιραστούμε τον αναστοχασμό κάθε ομάδας και τα
σχέδια δράσης και τις εναλλακτικές λύσεις που προτάθηκαν. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
μοιραστούν τη γνώμη τους σχετικά με όσα έμαθαν στη συνεδρία. Αν απομένει χρόνος, μπορούμε να
κάνουμε έναν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα βίντεο που θα φτιάξουν για να ελαχιστοποιήσουν τη
ρητορική μίσους.

Συνεδρία 3:

- Φάση 1 (~5 λεπτά): Επεξήγηση του διαγωνισμού βίντεο, προβολή βίντεο από προηγούμενες εκδόσεις
και δημιουργία ομάδων 4 έως 6 ατόμων.

- Φάση 2 (~10 λεπτά) Επιλογή του είδους της ρητορικής μίσους: Κάθε ομάδα θα ψηφίσει ποιον τύπο
ρητορικής μίσους θέλει να παρουσιάσει στο βίντεό της και 3 επιχειρήματα που δικαιολογούν την
επιλογή της. Οι ακόλουθοι λόγοι είναι λόγοι για τη διάδοση της ρητορικής μίσους:

- Ομοφοβία

- Ξενοφοβία

- Ρατσισμός

- Σεξισμός

- Θρησκευτικός ριζοσπαστισμός

- Viral εξάπλωση της ρητορικής μίσους

Αφού επιλέξουν το είδος ή τα είδη των αιτιών που προωθούν τη ρητορική μίσους που θέλουν να
παρουσιάσουν, θα κάνουν το "Ας γυρίσουμε το φύλλο" για να αναπτύξουν την ιδέα για το βίντεο: ο
καθένας θα πάρει ένα κενό φύλλο χαρτί και θα γράψει μια ιδέα για το βίντεο, ενώ θα περιστρέφεται με
το ρολόι. Κάθε μέλος της ομάδας θα γράψει στο φύλλο μια άλλη ιδέα που συμπληρώνει την ήδη



γραμμένη.

- Φάση 3 Διανομή ρόλων για το βίντεο (~5 λεπτά): Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν το ρόλο που θέλουν
να αναλάβουν μέσα στην ομάδα τους. Ανάμεσά τους μπορούν να επιλέξουν:

- Σενάριο: θα συγκεντρώσουν τις ιδέες προκειμένου να δημιουργήσουν το σενάριο για το βίντεο.

- Έκδοση: θα επεξεργαστούν το βίντεο αφού καταγραφεί, θα προσθέσουν υπότιτλους κ.λπ.

- Ηθοποιία: θα παίξουν στο βίντεο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν κούκλες,
παιχνίδια, ζωγραφιές... οπότε δεν θα χρειαστούν ηθοποιοί.

- Έρευνα: θα συλλέξουν πληροφορίες για περιπτώσεις που σχετίζονται με το είδος της ρητορικής μίσους
που επιλέχθηκε, προκειμένου να εμπλουτίσουν το βίντεο με ιδέες.

- Σκηνοθεσία: οργανώνουν τις ακολουθίες για την καταγραφή.

- Σκηνικό: θα αναζητήσουν το σκηνικό της ταινίας, θα προετοιμάσουν τα ρούχα, τα υλικά.

- Φάση 4: Συμμετοχή στο διαγωνισμό όσων θέλουν να συμμετάσχουν (~5 λεπτά): Η δημιουργία του
βίντεο δεν είναι προαιρετική, αποτελεί μέρος της δραστηριότητας και είναι ένα στοιχείο που θα μας
επιτρέψει να αξιολογήσουμε τις γνώσεις που αποκτήθηκαν. Ωστόσο, κάθε ομάδα θα αποφασίσει αν
θέλει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ή όχι. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η δημιουργία του βίντεο δεν
σημαίνει ότι θα εμφανιστεί σε αυτό. Υπάρχουν δημιουργικοί τρόποι που επιτρέπουν την απόδοση των
ίδιων μηνυμάτων χωρίς ηθοποιούς/ηθοποιούς. Μπορούν να φτιάξουν βίντεο όπου οι εικόνες
εμφανίζονται και υπάρχει μια φωνή εκτός κειμένου που διαβάζει το κείμενο, ή χρησιμοποιώντας
κούκλες που είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας- μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ζωγραφιές ή
οποιαδήποτε άλλη μορφή που τους επιτρέπει να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους.

- Φάση 5(~15 λεπτά): Κάθε ομάδα θα αρχίσει να εργάζεται αυτόνομα για την κατασκευή του βίντεο.

- Φάση 6: Αξιολόγηση: Προσφέρουμε διάφορους τρόπους αξιολόγησης της διδακτικής πρότασης, τους
οποίους μπορεί να επιλέξει ο εκπαιδευτικός:

1. Ο τελικός λόγος

2. Ερωτηματολόγιο



Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τις συνεδρίες 1 και 2 είναι το παιχνίδι καρτών ρόλων "Ας σώσουμε τον
κόσμο", το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του προγράμματος μαζί με τις οδηγίες του,
και μια μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας με τραπέζια για να μπορούν να παίξουν οι διάφορες ομάδες. Κάθε
ομάδα θα χρειαστεί ένα πλήρες σετ του παιχνιδιού. Καθώς και στυλό και χαρτί.

Στη συνεδρία 3 θα χρειαστούν οι κάρτες καταστάσεων και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, καθώς και
ένας βιντεοπροβολέας και ένας υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο για να δείτε τα βίντεο.

Για τη διαδικασία δημιουργίας του βίντεο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά
τους τηλέφωνα και τους υπολογιστές τους για να επεξεργαστούν το βίντεο, ή αυτά που παρέχονται από
τον οργανισμό, αν δεν διαθέτουν.

Έλεγχος,
αξιολόγηση
και
βελτιώσεις

Το πρόγραμμα κατάρτισης αξιολογείται με διάφορους τρόπους κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Στις
συνεδρίες 1 και 2, υπάρχει μια 10λεπτη φάση όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται έναν σύντομο
αναστοχασμό και μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το περιεχόμενο που διδάχθηκαν
εκείνη την ημέρα.

Στη συνεδρία 3 ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο διαφορετικών μεθόδων προκειμένου να
αναλύσει τη διδακτική πρόταση:

- Μια ομαδική δυναμική που ονομάζεται "Η τελευταία λέξη", κατά την οποία οι συμμετέχοντες λένε μια
ιδέα ή μια λέξη που αντανακλά τα συναισθήματά τους ή το περιεχόμενο που έμαθαν κατά τη διάρκεια
της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

- Ένα ερωτηματολόγιο όπου οι συμμετέχοντες βαθμολογούν με emojis προσώπου τα συναισθήματά τους
στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Σας άρεσε η συμμετοχή σας στο έργο Somos Más;

- Μάθατε πώς διαδίδεται το μίσος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

- Πώς αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των συνεδριών;

- Συνεργαστήκατε με όλα τα μέλη της ομάδας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου;

- Αισθάνεστε ότι, μετά τη συμμετοχή σας στο έργο, η συμπεριφορά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
θα είναι πιο υπεύθυνη;

- Θα συνιστούσατε σε άλλους συμμαθητές σας να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο ή σε παρόμοια έργα;

Θα υπάρξει επίσης μια συνάντηση αξιολόγησης μεταξύ του υπεύθυνου τεχνικού του έργου και του/των
εκπαιδευτικού/ών κάθε οργανισμού, όπου θα ερωτηθούν για την ικανοποίηση και το επίπεδο μάθησης
που επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή στο έργο.

Marketing Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης και, ως εκ τούτου, η κατάρτιση και ο διαγωνισμός προωθήθηκαν μέσω
μιας συνεργασίας στο Youtube με μερικούς από τους πιο διάσημους Ισπανούς Youtubers, οι οποίοι
έκαναν βίντεο που μιλούσαν για το θέμα και το πρόγραμμα, καθώς και το διέδωσαν στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

Δημιουργήθηκε μια άλλη καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα hashtag #SomosMás
(WeAreMore) και #DaleLaVuelta (TurnItAround) που ζήτησαν από τους νέους να συμμετάσχουν στην
πρωτοβουλία βγάζοντας μια selfie, γυρίζοντας την, να τη μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με
αυτά τα hashtags και να προκαλέσουν τους φίλους τους να το κάνουν.

Οικονομικοί πόροι -

Συμπέρασμα Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε σε μορφή παιχνιδιού ρόλων με κάρτες, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της
παιχνιδοποίησης για να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην αναχαίτιση της εξάπλωσης των ριζοσπαστικών
βίαιων ιδεολογιών. Το παιχνίδι παίζεται μέσα από 3 συνεδρίες διάρκειας 50 λεπτών,
συμπεριλαμβανομένων χώρων για τον αναστοχασμό σχετικά με αυτές τις πράξεις. Επιπλέον, οι
συμμετέχοντες πρέπει να δημιουργήσουν ένα βίντεο για να μιλήσουν για τις διάφορες αιτίες της
ρητορικής μίσους.
Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι απλός και συμβάλλει στη μεταφερσιμότητα αυτών των πρακτικών. Οι
εκπαιδευτές χρειάζονται μόνο μια μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας για να χωρίσουν τους συμμετέχοντες σε
ομάδες, τον ίδιο αριθμό σετ καρτών με τον αριθμό των ομάδων, το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και
έναν βιντεοπροβολέα και υπολογιστή για την τελευταία συνεδρία.

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιολογείται με διάφορους τρόπους κατά τη διάρκεια των συνεδριών,
στις δύο πρώτες συνεδρίες υπάρχει μια φάση 10 λεπτών για να μοιραστούν οι συμμετέχοντες τους
προβληματισμούς και τις σκέψεις τους σχετικά με το περιεχόμενο που έμαθαν. Τέλος, στην 3η συνεδρία,
ο εκπαιδευτής μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει τη δυναμική "Η τελευταία λέξη" είτε να χρησιμοποιήσει το
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Στο τέλος υπάρχει επίσης μια συνάντηση αξιολόγησης μεταξύ του



τεχνικού του έργου και του/των εκπαιδευτικού/ών κάθε οργανισμού.

Σχετικές ιστοσελίδες http://www.somos-mas.es/

Σχετικές πηγές που
έχουν αναπτυχθεί

Τέσσερις διαφορετικοί οδηγοί αναπτύχθηκαν μετά τον εντοπισμό αυτής της ορθής πρακτικής: Θετική
συμμετοχή στο διαδίκτυο, Ασφαλής χρήση του διαδικτύου και των Νέων τεχνολογιών, Δεοντολογία και
υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η πρόκληση της ταυτότητας: από την τάξη στο
διαδίκτυο. Καθώς και ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς και γονείς σχετικά με την ψυχολογική,
κοινωνιολογική και συναισθηματική ανάπτυξη στην εφηβεία.
Υπάρχει επίσης ένα βασικό και ένα μεσαίο επίπεδο για την ανάπτυξη του προγράμματος και του
παιχνιδιού με διαφορετικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία ή το επίπεδο γνώσεων/ενημέρωσης
των συμμετεχόντων για το θέμα.

http://www.somos-mas.es/


ΜΠΟΡΟΥΜΕ! ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΣ ΔΡΆΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΉΣ ΜΊΣΟΥΣ ΜΈΣΩ ΑΝΤΙ- ΚΑΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΑΦΗΓΉΣΕΩΝ

Κοινό που απευθύνεται Εργαζόμενοι για τη νεολαία και ακτιβιστές

Στόχος Να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν εναλλακτικές αφηγήσεις για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους
στο διαδίκτυο:

"Αυτό το εγχειρίδιο προσφέρει καθοδήγηση για την ανάπτυξη εναλλακτικών αφηγήσεων για την
καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε
διαδικτυακά περιβάλλοντα". (σελ.9)

Περιεχόμενο
Προγράμματος

Το εγχειρίδιο προτείνει μια σειρά από διαδικτυακές και μη διαδικτυακές επικοινωνιακές και
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για την υπονόμευση των αφηγήσεων που στηρίζουν και
νομιμοποιούν τη ρητορική μίσους.

Επίπεδο
Διεξαγωγής

Ευρωπαϊκό

Γεωγραφική
κάλυψη

Ευρωπαϊκό

Ομάδα στόχος Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται κυρίως σε νέους ακτιβιστές και συμμετέχοντες στην εκστρατεία του
No Hate Speech Movement, αλλά και σε κάθε νέο ακτιβιστή και εκπαιδευτικό που εργάζεται ήδη για την
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή έχει κίνητρο να το κάνει.

Το εγχειρίδιο αυτό έχει αναπτυχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και χρησιμοποιείται πανευρωπαϊκά
από οργανώσεις νέων και ομάδες ακτιβιστών.

Αποτελέσματα
και αντίκτυπο
της
εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την ερώτηση αυτή.

Όσον αφορά την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, της κριτικής σκέψης και της ευαισθητοποίησης σχετικά
με τη ρητορική μίσους, οι μεμονωμένες δραστηριότητες που προτείνονται (κεφάλαιο 6) και ο
λεπτομερής οδηγός σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης μιας εκστρατείας εναλλακτικής αφήγησης
(κεφάλαιο 7) στοχεύουν ακριβώς σε αυτούς τους στόχους. Παρά αυτόν τον θεωρητικό στόχο, δεν έχουν
συλλεχθεί μέχρι στιγμής δεδομένα σχετικά με τη χρήση του εγχειριδίου.

Παράγοντας
επιτυχίας

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πηγή για όλες τις οργανώσεις νεολαίας στην Ευρώπη. Θέτει (μαζί με τα
Bookmarks) ορισμένα πρότυπα που μπορούν να είναι χρήσιμα για τις οργανώσεις που ασχολούνται με
την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, αλλά όχι μόνο. Το εγχειρίδιο προσφέρει μια
μεθοδολογική προσέγγιση, καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για να μάθουμε πώς να
χρησιμοποιούμε τις εναλλακτικές αφηγήσεις.

Περιγραφή του
προγράμματος
εκπαίδευσης

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει διάφορα κεφάλαια με θεωρητικές πληροφορίες και πρακτικές μη τυπικές
δραστηριότητες.

Το κεφάλαιο 6 προτείνει μεμονωμένες δραστηριότητες, ενώ το κεφάλαιο 7 παρέχει έναν λεπτομερή
οδηγό για το πώς να αναπτύξετε μια εναλλακτική αφηγηματική εκστρατεία που φαίνεται πολύ
ενδιαφέρουσα και σχετική (ειδικά για την επόμενη παραγωγή μας).

Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί έναν βήμα προς βήμα οδηγό για την ανάπτυξη μιας εκστρατείας
εναλλακτικής αφήγησης. Περιλαμβάνει επίσης μια εργαλειοθήκη συμβουλών, εργαλείων και τακτικών,
με επεξηγηματικά παραδείγματα που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της αφήγησης και την ανάληψη των
κατάλληλων ενεργειών για την αποδόμηση των καταπιεστικών αφηγήσεων. Φυσικά, αυτό δεν αποτελεί
μια εγγυημένη συνταγή για την αποδόμηση των καταπιεστικών αφηγήσεων, καθώς από τη φύση τους
είναι ποικίλες και τα κοινωνικοπολιτικά πλαίσια στα οποία λειτουργούν είναι ποικίλα.

Ο οδηγός βήμα προς βήμα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα αυστηρό πλαίσιο, αλλά μάλλον ως ένας
ευέλικτος οδηγός που μπορεί να υιοθετηθεί, να διαφοροποιηθεί, να οικειοποιηθεί και να προσαρμοστεί
για να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά πλαίσια. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να
εκληφθούν περισσότερο ως μια εργαλειοθήκη DIY που βοηθά - ανεξάρτητα από το αν είστε
εκπαιδευτικός ή μέλος μιας ομάδας τοπικών ακτιβιστών ή ανήκετε σε μια οργάνωση - να καθοδηγήσετε
τον εαυτό σας μέσω των τεσσάρων φάσεων ανάπτυξης της αφήγησης:

1. Αξιολογήστε την καταπιεστική αφήγηση που θέλετε να αντιμετωπίσετε. Η λεπτομερής εξέταση
της καταπιεστικής αφήγησης σας βοηθά να κατανοήσετε τη δυναμική της στο εσωτερικό της, αλλά και
το πλαίσιο υπό το οποίο συμβαίνει, την προβολή της και τη διανομή της στα μέσα ενημέρωσης.

2. Ο σχεδιασμός της αντίθετης αφήγησης είναι η φάση όπου παίρνετε στρατηγικές αποφάσεις,
διαλέγετε τεχνικές, τακτικές και επιχειρήματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέγετε τις
πλατφόρμες των μέσων ενημέρωσης.



3. Η εφαρμογή της αντίθετης αφήγησης είναι η στιγμή κατά την οποία θέτετε σε εφαρμογή την
παρέμβαση που σχεδιάσατε κατά τη δεύτερη φάση.

. 4. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αντίθετης αφήγησης σας βοηθά να δείτε τους καρπούς
της δουλειάς σας, δηλαδή πώς αποδίδει η αφήγησή σας και ποιος είναι ο αντίκτυπός της. Αυτή η
φάση θα σας βοηθήσει επίσης να αναστοχαστείτε σχετικά με τη δουλειά που κάνατε και πώς να την
προσαρμόσετε περαιτέρω, εάν είναι απαραίτητο, μέσω μιας άλλης επανάληψης.
Και οι τέσσερις φάσεις θα λειτουργούν με επαναλήψεις ή κύκλους δράσης που αποτελούνται από μια
ακολουθία ενεργειών οι οποίες επαναλαμβάνονται για να πλησιάζουν όλο και περισσότερο στα
επιθυμητά αποτελέσματα. Μια επανάληψη αποτελείται από τέσσερις φάσεις. Μόλις αξιολογήσετε την
πρώτη επανάληψη της αντιγραφικής σας αφήγησης και διαπιστώσετε ότι οι στόχοι σας επιτεύχθηκαν εν
μέρει, τότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επαναλάβετε την επανάληψη (τις τέσσερις φάσεις) μέχρι να
επιτευχθούν οι στόχοι

Ανάλυση αναγκών
προγράμματος

-

Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπεραίωση

Οι επιμέρους δραστηριότητες που παρέχονται στο κεφάλαιο 6 πρέπει να παρέχονται ανάλογα με τις
ανάγκες της ομάδας και το πλαίσιο. Θα μπορούσε να παρασχεθεί μόνο μία δραστηριότητα σε ένα
ευρύτερο πρόγραμμα κατάρτισης ή να παρασχεθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης που περιλαμβάνει πολλές
από αυτές τις δραστηριότητες.

Από την άλλη πλευρά, το κεφάλαιο 7 δεν είναι απαραίτητα ένα πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά ένα
σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργία μιας εκστρατείας. Θα μπορούσε να είναι
ενδιαφέρον να χρησιμοποιηθεί ως κατάρτιση όμως, ένα είδος μάθησης μέσω της δημιουργίας
καμπάνιας, εμπλουτισμένο από τις επιμέρους δραστηριότητες του κεφαλαίου 6, οι οποίες παρέχουν
ευκαιρίες θεωρίας και προσωπικού προβληματισμού.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Αποτελεί ένα περιβάλλον μη τυπικής μάθησης. Θα ήταν απαραίτητο να έχει υπολογιστές ή κινητά
τηλέφωνα για να γίνει μια έρευνα.

Έλεγχος,
αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη πληροφορία γι αυτό.

Marketing Κυρίως onlive μέσω αυτού του δικτυακού τόπου και offline, τόσο στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας όσο
και από τις εμπλεκόμενες οργανώσεις νεολαίας..

Οικονομικοί πόροι Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να είναι ακριβό λόγω του
είδους των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται.

Συμπέρασμα Πιστεύω ότι αυτό το εγχειρίδιο είναι ένα εξαιρετικό σημείο αναφοράς για το έργο μας και ότι οι
διάφορες δραστηριότητες και το περιεχόμενο που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου, κατά περίπτωση.

Σε γενικές γραμμές, αυτό το βοήθημα αποτελεί μια καλή πρακτική που περιλαμβάνει μια μεθοδολογική
προσέγγιση για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και ένα εγχειρίδιο κατάρτισης, γεγονός που
το καθιστά χρήσιμο από διάφορες απόψεις.

Σχετικές ιστοσελίδες CCIVS

Safer Internet

Day Planetis

Better Internet for Kids

UNITED for Intercultural

Action Council of Europe

youth@coe.int

Σχετικές πηγές που
έχουν αναπτυχθεί

Ένα πλήρες σετ φυλλαδίων που χρησιμοποιούνται με το εγχειρίδιο (κεφάλαιο 7)
Μια περίπτωση που απεικονίζει πώς να αναπτύξετε μια αντίθετη αφήγηση με τη χρήση του εγχειριδίου

Εμπνευσμένα παραδείγματα από την εκστρατεία και άλλους συνεργάτες.

https://ccivs.org/database/we-can-taking-action-against-hate-speech-through-counter-and-alternative-narratives/
https://www.saferinternetday.org/resources/gallery?resourceId=22464
https://www.saferinternetday.org/resources/gallery?resourceId=22464
https://planetis.ch/bs/index.php/books/we-can-taking-action-against-hate-speech-through-counter-and-alternative-narratives.html
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources/gallery?resourceId=22464
http://www.unitedagainstracism.org/blog/2017/03/21/council-of-europe-publishes-new-counter-narrative-manual/
http://www.unitedagainstracism.org/blog/2017/03/21/council-of-europe-publishes-new-counter-narrative-manual/
mailto:youth@coe.int


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ

Κοινό που απευθύνεται Φοιτητές, ακτιβιστές, εθελοντές και εργαζόμενοι για τη νεολαία

Στόχος Η «αντιμετώπιση ρητορικής μίσους»" είναι ένα διαδραστικό διαδικτυακό μάθημα 5
εβδομάδων, σχεδιασμένο για νέους που έχουν κίνητρα και ενδιαφέρονται να
αντιμετωπίσουν τη ρητορική μίσους για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Στόχος του μαθήματος είναι να παρακινήσει τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν τις
συνέπειες της ρητορικής μίσους σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, μέσα από
συγκεκριμένα παραδείγματα, τακτικές και στρατηγικές για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του μίσους.

Περιεχόμενο
Προγράμματος

Μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τι είναι (και τι δεν
είναι) το μίσος, τις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει, τις αιτίες και τις συνέπειές του, τον
τρόπο ρύθμισής του, τη θέση που κατέχει στις κοινωνίες μας και τις δράσεις που μπορούν να
αναληφθούν για την προώθηση μιας ανοιχτής, ανεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.

Επίπεδο Διεξαγωγής Διεθνές

Γεωγραφική κάλυψη Ευρώπη

Ομάδα στόχος Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές κοινωνικών επιστημών, ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, μελετών συγκρούσεων και άλλων συναφών πεδίων, καθώς και σε ακτιβιστές,
εθελοντές ή επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας.

Αποτελέσματα και
αντίκτυπο της
εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα του προγράμματος
κατάρτισης που εφαρμόσατε μέχρι σήμερα όσον αφορά
α) τον αριθμό των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν, β) τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση
βελτίωσε τις επιδόσεις των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν και γ) τον τρόπο με τον οποίο η
εκπαίδευση υποστήριξε την ανθεκτικότητα, την κριτική σκέψη και την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τη ρητορική μίσους

Παράγοντας επιτυχίας Τα στοιχεία που καθιστούν τη δραστηριότητα αυτή μοναδική σχετίζονται με τη μεθοδολογία
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία σε μια φάση μετά το COVID θα οδηγήσει σε
καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα, καθώς είναι
συμβατή με τα διάφορα εθνικά κανονιστικά πλαίσια.

Περιγραφή του
προγράμματος
εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες σε αυτή την εικονική πολιτιστική ανταλλαγή θα έχουν την ευκαιρία να
εξετάσουν περιεχόμενο εμπειρογνωμόνων με τη μορφή μικρών βίντεο και να ανταλλάξουν
ιδέες με άλλους νέους διαφόρων εθνικοτήτων μέσω εβδομαδιαίων διαδικτυακών ομαδικών
συναντήσεων 8-12 ατόμων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δημιουργία μιας
εκστρατείας για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους σε διάφορες μορφές.

Ανάλυση
αναγκών
προγράμματος

-



Σχεδιασμός προγράμματος
και διεκπεραίωση

Μέσω της Εικονικής Ανταλλαγής, οι φοιτητές και οι νέοι επαγγελματίες θα θέσουν τις δικές τους
εμπειρίες, αξίες και προκλήσεις στο προσκήνιο ως πρωταρχική πηγή μάθησης. Οι συμμετέχοντες
θα κατανοήσουν τι είναι (και τι δεν είναι) η ρητορική μίσους, τις διάφορες μορφές που μπορεί να
πάρει, τις αιτίες και τις συνέπειές της, τον τρόπο ρύθμισής της και τη θέση που κατέχει στις
κοινωνίες μας. Επιπλέον, αυτό το μάθημα στοχεύει να εμπνεύσει και να ενεργοποιήσει τους
συμμετέχοντες, εξετάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, τακτικές και στρατηγικές για το πώς να
αντιδράσουν στη ρητορική μίσους.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Εικονική τάξη

Έλεγχος, αξιολόγηση
και βελτιώσεις

-

Marketing Το πρόγραμμα αυτό προωθήθηκε μέσα από το European Youth Portal και τους δικτυακούς
τόπους των εθνικών οργανισμών

Οικονομικοί πόροι

Συμπέρασμα

-
Οι ιδιαιτερότητες αυτής της καλής πρακτικής την καθιστούν συμβατή με το πρόγραμμα RAISE!,
έχοντας ως κεντρικό θέμα την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους μέσω εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται ειδικά για τις δικές μας ομάδες-στόχους.
Η αυθεντικότητα του παρόχου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προσφέρει, επιπλέον,
μεγαλύτερο κύρος και αξιοπιστία στην όλη προτεινόμενη μεθοδολογία

Σχετικές ιστοσελίδες https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/countering-hate-speech_en

Σχετικές πηγές που έχουν
αναπτυχθεί

-

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/countering-hate-speech_en


ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI THN ENTAΞΗ

Κοινό που απευθύνεται Εργαζόμενοι για τη νεολαία

Στόχος Ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων νεολαίας και των ικανοτήτων των εργαζομένων μας στη
νεολαία να εργάζονται και να διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα, να προωθούν την κοινωνική ένταξη και να
ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των νέων..

Περιεχόμενο
Προγράμματος

Το έργο περιελάμβανε 2 δραστηριότητες κινητικότητας των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας: ένα
σεμινάριο με στοιχεία οικοδόμησης εταιρικών σχέσεων που πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 8
Οκτωβρίου 2019 και ένα σεμινάριο κατάρτισης για εκπαιδευτικούς που διοργανώθηκε από τις 10 έως τις
17 Φεβρουαρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Δραστηριότητες παρακολούθησης που οργανώθηκαν σε
τοπικό επίπεδο από τους εταίρους και τους συμμετέχοντες μετά τις δύο δραστηριότητες κινητικότητας. Οι
δραστηριότητες αυτές περιλάμβαναν έρευνες, συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, δημιουργία
τοπικών κοινοπραξιών, εργαστήρια για θέματα του έργου, παρουσιάσεις, συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ.
Συμμετείχαν νέοι, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από τις τοπικές
κοινότητες των εταίρων.

Επίπεδο
Διεξαγωγής

Διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Γεωγραφική
κάλυψη

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Ομάδα στόχος Κύρια ομάδα-στόχος: εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας ή

επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας.

Δευτερεύουσα ομάδα-στόχος τοπικοί νέοι και ενδιαφερόμενοι φορείς.

Αποτελέσματα
και αντίκτυπο
της εκπαίδευσης

Και στις δύο κινητικότητες συμμετείχαν 26 εργαζόμενοι για τη νεολαία. Και τα δύο προγράμματα
βελτίωσαν την κατανόηση των συμμετεχόντων για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα μέτρα για τη
διαφορετικότητα και την ένταξη, καθώς και για το πλαίσιο της διαφορετικότητας σε διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες- έμαθαν ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου και απέκτησαν εργαλεία και μεθοδολογία από την
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης, το «SALTO TOY» και το χαρτοφυλάκιο του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Συμμετείχαν ενεργά συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης για την αντιμετώπιση
της πολυμορφίας στην εργασία των νέων και τη μη τυπική μάθηση. Απέκτησαν ευρωπαϊκές αξίες καθώς
και δραστηριότητες εκμάθησης, πειραματισμού και αξιολόγησης για την υποστήριξη της ανθεκτικότητας,
της κριτικής σκέψης και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διακρίσεις, τη βία και τη ρητορική μίσους.

Παράγοντας
επιτυχίας

Ο συνδυασμός των δύο δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παρακολούθησης επιτρέπει στους
εταίρους και τους συμμετέχοντες να μεταφέρουν και να πολλαπλασιάσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις
πληροφορίες, τα εργαλεία και τις εμπειρίες που απέκτησαν σχετικά με τα θέματα του έργου, αλλά και να
διαδώσουν τα παραγόμενα αποτελέσματα. Το σεμινάριο παρείχε στους συμμετέχοντες βασικές γνώσεις
σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις πολιτικές για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, ενώ το
σεμινάριο κατάρτισης επέτρεψε τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στους νέους και την
παραγωγή μιας εργαλειοθήκης για την εφαρμογή και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθοδολογιών.

Περιγραφή του
προγράμματος
εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα προέβλεπε δύο κινητικότητες, ένα σεμινάριο και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πόλη
της Θεσσαλονίκης. Και οι δύο κινητικότητες φιλοξενήθηκαν στα γραφεία της οργάνωσης, σε κατάλληλο
χώρο εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα υλικά, χώρο για καφέ-φρένο και τουαλέτες.
Το σεμινάριο παρείχε ανάλυση των αναγκών και ένα χάρτη της διερεύνησης των υφιστάμενων
καταστάσεων στις συμμετέχουσες χώρες προς την κατεύθυνση της διαφορετικότητας, της κοινωνικής
ένταξης και της συμμετοχής των νέων. Η δραστηριότητα βασίστηκε στις μελέτες των σχετικών πολιτικών
της ΕΕ για την κοινωνική ένταξη (στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία- ΕΕ2020- στρατηγική E+ για την
ένταξη και τη διαφορετικότητα, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πρόγραμμα απασχόλησης και κοινωνικής
καινοτομίας κ.ά.), καθώς και στη μάθηση από την εμπειρία και την τεχνογνωσία άλλων. Παρέχει την
ευκαιρία για δικτύωση και συνεργασία για την αντιμετώπιση των διακρίσεων στον τομέα της νεολαίας.
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν πλαίσια και εργαλεία για την
εργασία στον τομέα της νεολαίας και για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών (Ευρωπαϊκή
Στρατηγική Κατάρτισης, SALTO TOY και χαρτοφυλάκιο του Συμβουλίου της Ευρώπης) ώστε οι
συμμετέχοντες να αυτοαξιολογηθούν και να αξιολογήσουν τον ρόλο τους ως εργαζόμενοι στον τομέα της
νεολαίας και μη τυπικοί εκπαιδευτές. Βελτίωσε τις διοικητικές, κοινωνικές, διαπολιτισμικές,
διευκολυντικές και εκπαιδευτικές ικανότητες των συμμετεχόντων, εντοπίζοντας τους τομείς στους οποίους
και με ποιον τρόπο μπορούν να βελτιωθούν (μέσω της εργασίας πάνω σε σχέδια προσωπικής ανάπτυξης



και μάθησης). Τέλος, η δραστηριότητα ανέπτυξε, άσκησε και αξιολόγησε δραστηριότητες μη τυπικής
μάθησης που περιλαμβάνονται στην "Εργαλειοθήκη Ένταξης και Διαφορετικότητας" για την εργασία με
μειονεκτούσες ομάδες, την προώθηση της διαφορετικότητας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Και οι δύο δραστηριότητες παρακολουθήθηκαν μέσω συζητήσεων, αξιολογήσεων και αναστοχασμών μετά
από κάθε βήμα του προγράμματος. Ένα τελικό έντυπο αξιολόγησης συμπληρώθηκε από τους
συμμετέχοντες την τελευταία ημέρα της κινητικότητας, παρέχοντας θετικά σχόλια και συστάσεις για τη
βελτίωση των δραστηριοτήτων. Επίσης, το YouthPass χρησιμοποιήθηκε ως επίσημο έγγραφο για την
αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων.

Ανάλυση
αναγκών
προγράμμα
τος

Η Ευρώπη έχει οικοδομηθεί γύρω από την αρχή "Ενωμένοι στη διαφορετικότητα", αλλά η σημερινή
Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα ενωμένη αναφορικά με το σεβασμό, την αποδοχή και την εκτίμηση των
διαφορών στις κοινωνίες. Το έργο οργανώθηκε για να προωθήσει και να καλλιεργήσει τις βασικές αξίες
της ΕΕ, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να διασφαλίσει την ένταξη και τη συμμετοχή όλων
των ανθρώπων. Το έργο ανταποκρίθηκε στις αναγνωρισμένες σαφείς ανάγκες για την ενίσχυση των
ικανοτήτων των οργανώσεών μας και τη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων μας στον τομέα της
νεολαίας να εργάζονται και να διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα, να προωθούν την κοινωνική ένταξη και
να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των νέων. Εκτός αυτού, αντιμετώπισε την διαπιστωμένη έλλειψη
εργαλείων μη τυπικής μάθησης καθώς και την ανάγκη για ισχυρή συνεργασία και βιώσιμες εταιρικές
σχέσεις που είναι ζωτικής σημασίας για την εργασία σε τέτοια διακρατικά ζητήματα.

Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπεραίωση

Και οι δύο κινητικότητες σχεδιάστηκαν με βάση τη μη τυπική εκπαίδευση, τη βιωματική και
διαπολιτισμική μάθηση και το διάλογο με λίγες σημαντικές επίσημες θεωρητικές παρουσιάσεις από την
ομάδα των εκπαιδευτών, χρησιμοποιώντας μια διαδραστική και συμμετοχική προσέγγιση. Οι μέθοδοι
εργασίας περιλάμβαναν: καταιγισμό ιδεών, συζητήσεις, εργασία σε ομάδες, γνωριμία μεταξύ τους,
παγοθραύστες και παιχνίδια ομαδοποίησης, ενεργοποιητές, δραστηριότητες μάθησης μέσω της πράξης,
εργασία μεταξύ ομοτίμων, προσομοιώσεις, ανάλυση και σύγκριση, θέατρο φόρουμ και παιχνίδια ρόλων,
προσωπικές και ομαδικές σκέψεις, παρουσιάσεις, ανάπτυξη, διευκόλυνση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων
NFL, δραστηριότητες σε ανοικτό χώρο και υπαίθριες δραστηριότητες.

Στο σεμινάριο χρησιμοποιήθηκαν έρευνες και διαδικτυακά έγγραφα και υλικό σχετικά με τη στρατηγική
της ΕΕ για τη νεολαία, την ΕΕ2020, τη στρατηγική E+ για την ένταξη και τη διαφορετικότητα, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία κ.λπ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο χρησιμοποίησε πλαίσιο και εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Κατάρτισης, το SALTO TOY και το χαρτοφυλάκιο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Και στις δύο κινητικότητες, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης με
συνεδρίες αναστοχασμού και με μια τελική δραστηριότητα αξιολόγησης, ενώ οι ικανότητες
αυτοαξιολογήθηκαν μέσω του Youthpass.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Η κατάρτιση υλοποιήθηκε από δύο ειδικούς εκπαιδευτές που παρείχε ο οργανισμός και πραγματοποιήθηκε
στο γραφείο του συντονιστή του έργου. Ο χώρος ήταν εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα υλικά για τις
δραστηριότητες, χώρο για καφέ και διάλειμμα και τουαλέτες. Τα υλικά εργασίας περιλάμβαναν χαρτιά,
στυλό, μαρκαδόρο post-it, flipchart, μουσική και διαδίκτυο.

Έλεγχος,
αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Η επιτυχία των δύο κινητοποιήσεων αντανακλάται από τα θετικά σχόλια που έλαβαν οι συμμετέχοντες και
την αντίδρασή τους στο πρόγραμμα. Επίσης, ένα έντυπο αξιολόγησης συμπληρώθηκε από τους
συμμετέχοντες την τελευταία ημέρα της κατάρτισης. Τα περισσότερα σχόλια ήταν θετικά και οι
συμμετέχοντες έδειξαν ικανοποίηση από το πρόγραμμα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογήθηκαν
χρησιμοποιώντας το Youthpass ως έγκυρο έγγραφο για την επικύρωση των ικανοτήτων.

Marketing Η προώθηση έγινε μέσω διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών. Διαδικτυακά με τη δημοσίευση
ανοικτής πρόσκλησης για την εξεύρεση συμμετεχόντων, στη συνέχεια με τη χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, του επίσημου ιστότοπου του οργανισμού, των πλατφορμών διάδοσης του Erasmus+ για την
προώθηση του έργου και της εργαλειοθήκης. Χρησιμοποιήθηκαν λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ενημερωτικά δελτία για να προσκληθούν οι τοπικοί εταίροι να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες
παρακολούθησης. Εκτός σύνδεσης με προφορική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών
οργανισμών-συνεργατών, φυλλάδια και αφίσες για την προώθηση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης.

Οικονομικοί
πόροι

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα Erasmus plus και οργανώθηκε με τη
χρήση εσωτερικών πόρων του οργανισμού, όπως ο χώρος, το εξειδικευμένο προσωπικό και μια ομάδα
εθελοντών..



Συμπέρασμα Το έργο παρέχει ένα δομημένο πρόγραμμα που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πρώτα τις
ευρωπαϊκές πολιτικές και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας, προετοιμάζοντάς τους με
μια στέρεη γνώση για να προετοιμαστούν για το πρόγραμμα κατάρτισης. Στη συνέχεια, η κατάρτιση
επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν και να αποκτήσουν μεθοδολογίες και πρακτικές για να
εργαστούν με τη διαφορετικότητα και να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η
κατάρτιση ολοκληρώθηκε με την παραγωγή μιας εργαλειοθήκης που αναπτύχθηκε από τους
συμμετέχοντες.

Και οι δύο δραστηριότητες είχαν ως στόχο τη δημιουργία δικτύων, συμπράξεων και συνεργασίας μεταξύ
οργανώσεων που εργάζονται ενεργά στον τομέα της νεολαίας με τη διαφορετικότητα, την κοινωνική
ένταξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμμετοχή των νέων και τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Από την
άλλη πλευρά, το έργο ήταν μια ευκαιρία για τους εταίρους και τους συμμετέχοντες να μεταφέρουν και να
πολλαπλασιάσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις πληροφορίες, τα εργαλεία και τις εμπειρίες που
απέκτησαν σχετικά με τα θέματα του έργου, αλλά και να διαδώσουν τα παραγόμενα αποτελέσματα.

Σχετικές ιστοσελίδες https://www.usbngo.gr/en/international-programs/united-diversity-and-inclusion-2019-2020

Σχετικές πηγές που
έχουν αναπτυχθεί

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο παρήγαγε την "Εργαλειοθήκη ένταξης και διαφορετικότητας" για την εργασία
με μειονοτικές ομάδες, την προώθηση της διαφορετικότητας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
των ευρωπαϊκών αξιών και της ενεργού συμμετοχής των νέων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από τις
εμπλεκόμενες οργανώσεις, τους συμμετέχοντες ή άλλους ενδιαφερόμενους στην εργασία για τη νεολαία σε
ολόκληρη την Ευρώπη.

https://www.usbngo.gr/en/international-programs/united-diversity-and-inclusion-2019-2020


AIDE – ΠΡΕΣΒΕΥΤΈΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΎ ΔΙΑΛΌΓΟΥ

Κοινό που απευθύνεται Εργαζόμενοι για τη νεολαία

Στόχος Το «AIDE» αποτελούνταν από τρία ξεχωριστά σεμινάρια, διάρκειας μίας εβδομάδας το καθένα,
τα οποία διερευνούσαν το θέμα της διαφορετικότητας και του αποκλεισμού που συνδέεται με τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τον διαπολιτισμικό διάλογο, τη διαχείριση των συγκρούσεων και τις
φοβίες. Στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η παροχή νέων δεξιοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων,
όσον αφορά τις αξίες του πολίτη, όπως η ενεργός συμμετοχή, η κοινωνική ένταξη και η
ευημερία.

Περιεχόμενο Προγράμματος Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε 3 σεμινάρια, διάρκειας μίας εβδομάδας το καθένα:
1. Πρώτο σεμινάριο: Διαπολιτισμικός διάλογος και ανθρώπινα δικαιώματα,
2. Δεύτερο σεμινάριο: Διαπολιτισμικός διάλογος και διαχείριση συγκρούσεων,
3. Τρίτο σεμινάριο: Το βήμα από την ξενοφοβία στην ξενοφιλία.

Το πρόγραμμα παρείχε γνώσεις, κατανόηση και ικανότητες για να γίνετε πρεσβευτές της
ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ένταξης στην εκπαίδευση και τη νεολαία..

Επίπεδο Διεξαγωγής Τοπικό επίπεδο

Γεωγραφική κάλυψη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ομάδα στόχος Νέα άτομα και άτομα με μειωμένες ευκαιρίες.

Αποτελέσματα και αντίκτυπο
της εκπαίδευσης

Στα τρία σεμινάρια συμμετείχαν από 20 άτομα το καθένα από 10 διαφορετικές
οργανώσεις-συνεργάτες, μέλη του Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh. Η
εκπαίδευση έδωσε στους συμμετέχοντες ικανότητες και εργαλεία ώστε να γίνουν πρεσβευτές
της εκπαίδευσης για την ειρήνη και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
εξερευνώντας τις διαφορετικές διαστάσεις της διαφορετικότητας. Το πρόγραμμα συνέβαλε στην
εκπαίδευση των νέων να αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν τη βία, τις διακρίσεις και τη
ρητορική μίσους, καθώς και στην υποστήριξη της ανθεκτικότητας, της κριτικής σκέψης, της
ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ευημερίας.

Παράγοντας επιτυχίας Το πρόγραμμα παρείχε μια βαθύτερη κατανόηση του θέματος προσφέροντας τρία σεμινάρια που
επικεντρώθηκαν σε διαφορετικές πτυχές της διαφορετικότητας. Έτσι, το πρόγραμμα προσέφερε
ένα πλήρες πλαίσιο των διαφόρων υποπλαισίων στα οποία διαμορφώνεται η διαφορετικότητα
και η ένταξη, συσχετίζοντάς τα με την προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του
διαπολιτισμικού διαλόγου, της διαχείρισης των συγκρούσεων και των φοβιών για τη
διαφορετικότητα κατά τη διάρκεια των τριών ειδικών συνεδριών.

Περιγραφή του
προγράμματος εκπαίδευσης

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες,
με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την
απόκτηση νέων δεξιοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με τις αξίες του πολίτη, όπως η
ενεργός συμμετοχή στα κοινά, η κοινωνική ένταξη και η ευημερία. Μεθοδολογία βασισμένη στη
μη τυπική εκπαίδευση, τη βιωματική και διαπολιτισμική μάθηση και το διάλογο με λίγες
σημαντικές επίσημες θεωρητικές παρουσιάσεις από την ομάδα των εκπαιδευτών με τη χρήση
μιας διαδραστικής και συμμετοχικής προσέγγισης. Οι μέθοδοι εργασίας περιλάμβαναν:
καταιγισμό ιδεών, συζητήσεις, εργασία σε ομάδες, γνωριμία μεταξύ τους, παιχνίδια που σπάνε
τον πάγο και δημιουργούν ομάδες, ενεργοποιητές, δραστηριότητες μάθησης μέσω της πράξης,
εργασία μεταξύ συναδέλφων, προσομοιώσεις, ανάλυση και σύγκριση, θέατρο φόρουμ και
παιχνίδια ρόλων, ανοιχτό χώρο και υπαίθριες δραστηριότητες.
Τα τρία σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του οργανισμού στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε μέσω συνεδριών συζήτησης και αναστοχασμού μετά από κάθε
δραστηριότητα και ενός τελικού εντύπου αξιολόγησης για τη συλλογή ανατροφοδότησης και
συστάσεων για βελτιώσεις. Οι συμμετέχοντες έλαβαν ειδική βεβαίωση παρακολούθησης που
δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα.



Ανάλυση αναγκών
προγράμματος

Το πρόγραμμα προέκυψε από την ανάγκη των νέων να συμμετάσχουν ενεργά και να αναλάβουν
δράση κατά των διακρίσεων και της βίας, διαμορφώνοντας την κοινότητά τους ώστε να είναι πιο
περιεκτική και ισότιμη. Στόχος του προγράμματος ήταν να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες να
γίνουν πρεσβευτές και εκπρόσωποι της νεολαίας που επιθυμούν να ζουν ειρηνικά και να
αναπτύξουν μια κοινωνία όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά και αναγνωρίζονται.

Σχεδιασμός προγράμματος και
διεκπεραίωση

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε 3 σεμινάρια: Πρώτο σεμινάριο: Διαπολιτισμικός Διάλογος και
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δεύτερο σεμινάριο:  Διαπολιτισμικός Διάλογος και Διαχείριση
Συγκρούσεων, Τρίτο σεμινάριο: Το βήμα από την ξενοφοβία στην ξενοφιλία. Για κάθε σεμινάριο,
οι δύο συντονιστές ετοίμασαν μια παρουσίαση σχετικά με το θέμα, βασιζόμενοι σε ερευνητικά
και διαδικτυακά έγγραφα και στο πλαίσιο των στρατηγικών και πολιτικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν με τη μέθοδο της μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία
περιελάμβανε ενεργό συμμετοχή, μάθηση μαζί με συναδέρφους, μάθηση μέσω της πράξης,
συζητήσεις και συνεδρίες προβληματισμού για την αναγνώριση της προόδου της μάθησης. Τα
σεμινάρια περιλάμβαναν παρουσίαση και προώθηση του προγράμματος Erasmus+ ως ευκαιρία
απόκτησης ικανοτήτων και εμπειριών.

Τέλος, μια τελική δραστηριότητα αξιολόγησης την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου
χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή ανατροφοδοτήσεων, αντιδράσεων και συστάσεων για
βελτιώσεις. Οι συμμετέχοντες έλαβαν ειδική βεβαίωση παρακολούθησης που δημιουργήθηκε
για το πρόγραμμα

Περιβάλλον εκπαίδευσης Η κατάρτιση υλοποιήθηκε από δύο ειδικούς συντονιστές που παρείχε ο οργανισμός και έλαβε
χώρα στα γραφεία του οργανισμού. Ο χώρος ήταν εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα υλικά για
τις δραστηριότητες, χώρο για καφέ και διάλειμμα και τουαλέτες. Τα υλικά εργασίας
περιλάμβαναν χαρτιά, στυλό, μαρκαδόρο post-it, flipchart, μουσική και διαδίκτυο.

Έλεγχος, αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Η επιτυχία των τριών σεμιναρίων αντανακλάται από τα θετικά σχόλια που έλαβαν οι
συμμετέχοντες και την αντίδρασή τους στο πρόγραμμα. Επίσης, την τελευταία ημέρα της
κατάρτισης συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες ένα έντυπο αξιολόγησης. Τα περισσότερα
σχόλια ήταν θετικά και οι συμμετέχοντες έδειξαν ικανοποίηση από το πρόγραμμα.

Marketing Η προώθηση έγινε μέσω διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών. Διαδικτυακά με τη
δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης για την εξεύρεση συμμετεχόντων, στη συνέχεια με τη χρήση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του επίσημου ιστότοπου του οργανισμού, των πλατφορμών
διάδοσης του Erasmus+ για την προώθηση του έργου και των αποτελεσμάτων. Ζητήθηκε από
τους συμμετέχοντες να συμβάλουν στην προώθηση του έργου, κοινοποιώντας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης προωθητικό υλικό. Εκτός σύνδεσης με προφορική επικοινωνία μεταξύ
των συμμετεχόντων και του δικτύου τους, με φυλλάδια και αφίσες για την προώθηση του έργου.

Οικονομικοί πόροι Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Anna-Lind Foundation - National
Intercultural και οργανώθηκε με τη χρήση εσωτερικών πόρων του οργανισμού, όπως ο χώρος, το
εξειδικευμένο προσωπικό και μια ομάδα εθελοντών.

Συμπέρασμα Το πρόγραμμα έχει επιτυχή αποτελέσματα λόγω της δομής και του μαθησιακού περιεχομένου.
Πράγματι, η πιο σημαντική πτυχή του προγράμματος ήταν η διοργάνωση τριών σεμιναρίων που
αφορούσαν διαφορετικές πτυχές του θέματος της ποικιλομορφίας που σχετίζονται με
συγκεκριμένα πλαίσια.

Σχετικές ιστοσελίδες https://www.usbngo.gr/en/local-actions/ambassadors-intercultural-dialogue-education-–-aide-
may-july-october-2016

Σχετικές πηγές που έχουν
αναπτυχθεί

Εγχειρίδια κατάρτισης, κατευθυντήριες γραμμές, τεχνικά δελτία, αφίσες, βίντεο και
ηχητικά έγγραφα που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα του εντοπισμού
της πρακτικής

https://www.usbngo.gr/en/local-actions/ambassadors-intercultural-dialogue-education-%E2%80%93-aide-may-july-october-2016
https://www.usbngo.gr/en/local-actions/ambassadors-intercultural-dialogue-education-%E2%80%93-aide-may-july-october-2016


QUIERO VERTE (Θέλω να σε δω)

Κοινό που απευθύνεται Οι δραστηριότητες κατάρτισης απευθύνονταν σε κοινωνικές οργανώσεις, γονείς και άτομα που είναι υπεύθυνα
για την εκπαίδευση των ανηλίκων.

Στόχος “Quiero Verte” είναι μια προληπτική επικοινωνιακή στρατηγική ευαισθητοποίησης με στόχο την προώθηση
μιας υγιέστερης και καλύτερης συμβίωσης, καταπολεμώντας ξενοφοβικές και ρατσιστικές συμπεριφορές.
Διερευνεί τι κρύβεται πίσω από την ξενοφοβική και ρατσιστική γλώσσα, στο λόγο και τις κανονικοποιημένες
εκφράσεις της, οι οποίες έχουν υποβόσκουσες προκαταλήψεις, στερεότυπα και τυποποιημένες σκέψεις που
συσκοτίζουν την ατομικότητα ενός ατόμου πέρα από τη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνοτική του καταγωγή.
Στοχεύει στην:
- Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της προώθησης των αξιών της διαπολιτισμικής συμβίωσης.
- Παροχή εκπαιδευτικών εργαλείων ευαισθητοποίησης με τα οποία θα προλαμβάνεται η ξενοφοβία και ο
ρατσισμός.

Περιεχόμενο
Προγράμματος

Κατανόηση του τρόπου ομαλοποίησης της ξενοφοβικής και ρατσιστικής γλώσσας κατά την πρώιμη παιδική
ηλικία και των επιπτώσεών της.

Επίπεδο
Διεξαγωγής

Εθνικό επίπεδο

Γεωγραφική
κάλυψη

18 πόλεις στην Ισπανία

Ομάδα στόχος Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτικό και εταιρικό τομέα.

Το έργο "Quiero Verte" αναπτύσσεται χάρη στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας, Κοινωνικών
Υπηρεσιών και Ισότητας, μέσω της κατανομής του 0,7% του PIT. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που
αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα CEPAIM σχετικά με την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του ρατσισμού και
της ξενοφοβίας και την προώθηση των αξιών της διαπολιτισμικής συμβίωσης.

Αποτελέσματα
και αντίκτυπο
της
εκπαίδευσης

Η κατάρτιση έφθασε σε περισσότερα από 2600 άτομα, ενώ συνεργάστηκαν περισσότεροι από 30
διαφορετικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και τοπικών δημόσιων διοικήσεων, καθώς και
φορέων του τρίτου τομέα.
Η κατάρτιση έδειξε τον αντίκτυπο που έχει ο ρατσισμός και η ξενοφοβία στην εκπαίδευση και πώς ο τρόπος
με τον οποίο οι γονείς και το άμεσο περιβάλλον συμπεριφέρονται στα στερεότυπα θα διαμορφώσουν
αργότερα τη σχέση τους με όσους δεν ανήκουν στην ομάδα τους.

Οι τέσσερις διδακτικές ενότητες ευαισθητοποίησης που αναπτύχθηκαν με στόχο τον τομέα της εκπαίδευσης,
ρίχνουν φως στο ρατσισμό και την ξενοφοβία που υπάρχει στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε και στον
τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε. Αναδεικνύει τα νήπια ως θύματα διακρίσεων στο κοινωνικό, οικείο και
σχολικό τους περιβάλλον, ελπίζοντας να επηρεάσει τις ιδέες, τις αντιλήψεις, τα στερεότυπα και τις αντιλήψεις
των ανθρώπων, ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος προβληματισμού για τις ατομικές ή συλλογικές μας
στάσεις και κοινωνικές πρακτικές, για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Παράγοντας
επιτυχίας

Το μοναδικό πλεονέκτημα αυτής της πρακτικής είναι το γεγονός ότι επικεντρώνεται στον αντίκτυπο στην
εκπαίδευση και στο πώς η στάση των γονέων και των εκπαιδευτικών απέναντι στο ρατσισμό και την
ξενοφοβία στην πραγματικότητα επηρεάζει και επηρεάζει τις πεποιθήσεις των παιδιών..

Περιγραφή του
προγράμματος
εκπαίδευσης

Παρακαλείστε να δώσετε μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος κατάρτισης που να καλύπτει τις
ακόλουθες διαστάσεις:
a. Πώς σχεδιάζεται και παρέχεται η κατάρτιση
Η κατάρτιση αποτελείται από τρία μέρη, τα δύο πρώτα με τη μορφή πίνακα συζητήσεων:
Μέρος 1: Τι είναι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία στις μέρες μας; Ανακαλύπτοντας τον ρατσισμό και την
ξενοφοβία υπό το πρίσμα του τρόπου με τον οποίο εκπαιδεύουμε και του τρόπου με τον οποίο εκπαιδεύουμε.
Μέρος 2: Ο αντίκτυπος του ρατσισμού και της ξενοφοβίας εκτός σχολείου και οι συνέπειές του στους
εκπαιδευτικούς τομείς. Μέρος 3: Ευαισθητοποίηση και εργαλεία και δραστηριότητες για την πρόληψη του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και διδακτικό υλικό της εκστρατείας πρόληψης κατά του ρατσισμού και
της ξενοφοβίας "Quiero Verte"
b. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό περιβάλλον;
Η κατάρτιση έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιείται σε αμφιθέατρο.

a. c. Πώς παρακολουθείται, αξιολογείται και
βελτιώνεται η κατάρτιση; Δεν υπάρχουν
διαθέσιμες πληροφορίες.

Ανάλυση αναγκών
προγράμματος

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.



Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπεραίωση

Η κατάρτιση περιλαμβάνει δύο διαφορετικές μεθόδους: ένα τραπέζι συζητήσεων και μια διάλεξη. Τα δύο
πρώτα μέρη του εκπαιδευτικού προγράμματος έχουν τη μορφή τραπεζικής συζήτησης και το τρίτο μέρος
(Ευαισθητοποίηση και εργαλεία για την πρόληψη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και διδακτικό υλικό)
έχει τη μορφή διάλεξης.

Η μέθοδος αξιολόγησης είναι άγνωστη.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Για την παροχή αυτής της κατάρτισης απαιτούνται τα εξής:

- Ένα αμφιθέατρο

- Ένα τραπέζι και καρέκλες για το τραπέζι της συζήτησης
- Ένας βιντεοπροβολέας

Έλεγχος,
αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

Marketing Η κατάρτιση προωθήθηκε μέσω μιας εκστρατείας που αναπτύχθηκε από το Fundación Cepaim μέσω των
διαφόρων κεντρικών γραφείων του στην Ισπανία σε συνεργασία με διάφορες τοπικές και περιφερειακές
δημόσιες διοικήσεις. Χρησιμοποίησαν πίνακες αφισών καθώς και την προώθησαν στην ιστοσελίδα τους και
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φτάνουν σε 15.000 άτομα.

Οικονομικοί πόροι Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Συμπέρασμα Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε τρία μέρη, τα δύο πρώτα με τη μορφή τραπεζικής συζήτησης, τα οποία
καλύπτουν τον ρατσισμό και την ξενοφοβία από εκπαιδευτική άποψη. Κυρίως εστιάζοντας στον τρόπο με
τον οποίο εκπαιδεύουμε και στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε διαιωνίζοντας ρατσιστικά
στερεότυπα και χρησιμοποιώντας ρατσιστική/ξενοφοβική γλώσσα. Έχει σχεδιαστεί για να παραδίδεται σε
αμφιθέατρο ή αίθουσα συνεδριάσεων, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Σχετικές
ιστοσελίδες

https://bit.ly/CEPAIMCampaign Daniel Lavella, Fundación CEPAIM

Σχετικές πηγές που
έχουν αναπτυχθεί

Τέσσερις διδακτικές ενότητες αναπτύχθηκαν ως πηγές για τη διδασκαλία των παιδιών στην εκπαίδευση σε
θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας.

https://bit.ly/CEPAIMCampaign


DISCRIKAMIRA

Κοινό που απευθύνεται Η εκπαίδευση στοχεύει στην Ισπανική πολιτοφυλακή.

Στόχος Στόχος του προγράμματος ήταν να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες και να τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα
εργαλεία, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τα εγκλήματα ρητορικής μίσους και διακρίσεων και να τα
αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σημασία, υπερασπιζόμενοι έτσι την αξιοπρέπεια των ανθρώπων έναντι της
μισαλλοδοξίας και ενισχύοντας τη διαφορετικότητα..

Περιεχόμενο
Προγράμματ
ος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναδεικνύει τα δεδομένα σχετικά με τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά εγκλήματα
στην περιοχή με ιδιαίτερη αναφορά στα ποινικά αδικήματα και τη χρήση των ΤΠΕ, τα αποδεικτικά στοιχεία
για τα εγκλήματα ρητορικής μίσους και τα εγκλήματα στον υπολογιστή, καθώς και τα διάφορα εργαλεία για
την ανίχνευση αυτών των εγκλημάτων.

Επίπεδο
Διεξαγωγής

Επαρχιακό επίπεδο

Γεωγραφική
κάλυψη

Ισπανία, Ανδαλουσία, Κόρντοβα.

Ομάδα
στόχος

Οι χρήστες του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μέλη της Ισπανικής πολιτοφυλακής.

Η φύση της κατάρτισης είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "DiscriKamira" με εταίρους από την Ισπανία
(Kamira), την Ιταλία (Romni Onlus) και τη Φινλανδία (Helsinki Deaconess Institute) και χρηματοδοτείται
από τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών.

Αυτή η κατάρτιση αναπτύχθηκε από την Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Ρομά Kamira και τον Ενιαίο
Σύνδεσμο της Guardia Civil. Ωστόσο, στην κατάρτιση παρενέβησαν μέλη της Διοίκησης της Δικαιοσύνης
και της ΜΚΟ SOS Racismo.

Αποτελέσμα
τα και
αντίκτυπο
της
εκπαίδευσης

Περίπου 70 μέλη της ισπανικής πολιτοφυλακής εκπαιδεύτηκαν για τα τρέχοντα δεδομένα σχετικά με τα
ρατσιστικά και ξενοφοβικά εγκλήματα στην περιοχή, καθώς και για τα ποινικά αδικήματα, τη χρήση των
ΤΠΕ, τις αποδείξεις για τα εγκλήματα ρητορικής μίσους και τα εγκλήματα στον υπολογιστή, καθώς και τα
εργαλεία για την ανίχνευση αυτών των εγκλημάτων.

Παράγοντας
επιτυχίας

Περιελάμβανε την παρουσίαση της εφαρμογής Kamira SOS, η οποία αναπτύχθηκε από την εταιρική σχέση
και χρησιμοποιείται για την καταγγελία εγκλημάτων μίσους και διακρίσεων.

Περιγραφή
του
προγράμματ
ος
εκπαίδευσης

Παρακαλείστε να δώσετε μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος κατάρτισης που να καλύπτει τις
ακόλουθες διαστάσεις:

a. Πώς σχεδιάζεται και παρέχεται η κατάρτιση

Στην αρχή της κατάρτισης παρουσιάστηκαν σχετικά στοιχεία για τα εγκλήματα μίσους στην Κόρδοβα μεταξύ
2015 και 2017, τα οποία έδειχναν αύξηση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, έγιναν συγκρίσεις
μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ανδαλουσίας, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των
αστυνομικών σχετικά με τα εγκλήματα μίσους. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα θέματα:
εγκλήματα και χρήση των ΤΠΕ, αποδείξεις σε εγκλήματα ρητορικής μίσους και εγκλήματα μέσω υπολογιστή.

Τέλος, υπήρξε ένα τραπέζι συζήτησης όπου ειδικοί ανέλυσαν τα εργαλεία, τα περισσότερα από τα οποία είναι
άγνωστα στους αστυνομικούς, για την ανίχνευση αυτών των εγκλημάτων. Παρουσιάστηκε η εφαρμογή
Kamira SOS ως μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για την καταγγελία διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους.

b. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό περιβάλλον;

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε ένα αμφιθέατρο με οθόνη για την προβολή μιας παρουσίασης.
c. Πώς παρακολουθείται, αξιολογείται και βελτιώνεται η κατάρτιση; Άγνωστο.

Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπεραίωση

Άγνωστο.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή διαλέξεων και ενός τραπεζιού συζητήσεων.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των αποκτηθεισών γνώσεων από τους
συμμετέχοντες στην κατάρτιση..

Έλεγχος,
αξιολόγηση

Η εκπαιδευτική υποδομή θα πρέπει να διαθέτει αμφιθέατρο ή αίθουσα συνεδριάσεων και να είναι
εφοδιασμένη με οθόνη για την προβολή παρουσιάσεων Power Point..



και
βελτιώσεις

Marketing Άγνωστο.

Οικονομικοί πόροι Άγνωστο.

Συμπέρασμα Η εκπαίδευση αυτή απευθυνόταν στην ισπανική πολιτοφυλακή, και ως εκ τούτου επικεντρώθηκε στο θέμα
της ρητορικής μίσους, αλλά από θεσμική σκοπιά. Περιελάμβανε θέματα όπως τα ποινικά αδικήματα και η
χρήση των ΤΠΕ, τις αποδείξεις για τα εγκλήματα ρητορικής μίσους και τα εγκλήματα στον υπολογιστή,
καθώς και μια επισκόπηση των διαφόρων εργαλείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την
ανίχνευση αυτών των εγκλημάτων. Παραδόθηκε σε μια αίθουσα συνεδριάσεων με τη μορφή διαλέξεων και
ενός τραπεζιού συζήτησης με εμπειρογνώμονες του τομέα.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Σχετικές
ιστοσελίδες

https://discrikamira.eu/ Kamira, Romni Onlus, Helsinki Deaconess Institute

Σχετικές πηγές που
έχουν αναπτυχθεί

Άγνωστο

https://discrikamira.eu/


No Hate Ninjas (καλλιτεχνικό έργο για τη χρήση αντίθετων και εναλλακτικών αφηγήσεων)

Κοινό που απευθύνεται Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νέους που έχουν πέσει θύματα ρητορικής μίσους, αλλά
και από ακτιβιστές που εργάζονται για τη βελτίωση της κατάστασης.

Στόχος Να καταπολεμήσουμε τη ρητορική μίσους με τέχνη, χιούμορ και λόγο αγάπης!

Περιεχόμενο
Προγράμματος

Το έργο αυτό ανέπτυξε βίντεο, υλικό για αφίσες και memes για να προκαλέσει τον θεατή να αμφισβητήσει τα
επιχειρήματα που συχνά ακούγονται και τροφοδοτούν τη ρητορική μίσους. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο
του 2013 στη Λισαβόνα με ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής και μια συνάντηση στην οποία προέκυψε η
ιδέα των No Hate Ninjas. Οι συμμετέχοντες στο έργο αποφάσισαν να δημοσιεύουν ένα meme με ένα μήνυμα
κατά της ρητορικής μίσους κάθε μέρα για ένα μήνα, ξεκινώντας από τις 9 Νοεμβρίου 2013, την Ευρωπαϊκή
Ημέρα Δράσης κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού. Μετά την επιτυχία της, οργανώθηκε μια έκθεση
με τις αφίσες των memes-,η οποία περιόδευσε σε όλη την Πορτογαλία το 2014-2015 και σε έξι χώρες της
Ευρώπης

Επίπεδο
Διεξαγωγής

Τοπικά και στη συνέχεια οι αφίσες περιόδευσαν σε 6 χώρες της Ευρώπης.

Γεωγραφική
κάλυψη

Λισαβόνα

Ομάδα στόχος Νέοι ακτιβιστές, δράστες ρητορικής μίσους, νέοι άνθρωποι

Συνεργάτες:

Πορτογαλικό δίκτυο νέων για την ισότητα των φύλων και η οργάνωση PAR - Social Answers. Πρόγραμμα
«Νεολαία σε δράση»
Έχω δει τις αφίσες στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας στη Βουδαπέστη, αν και δεν είμαι σίγουρη αν ήταν
εταίροι κάποια στιγμή. Ξέρω μόνο ότι το No Hate Ninja ήταν μέρος της εκστρατείας No Hate Speech
Campaign του Τμήματος Νεολαίας του ΣτΕ.

Αποτελέσματα και
αντίκτυπο της
εκπαίδευσης

Οι Νίντζα δημιούργησαν ένα πεντάλεπτο βίντεο: "No Hate Ninja Project - A Story About Cats, Unicorns
and Hate Speech", εξηγώντας γιατί η ρητορική μίσους διαδίδεται τόσο εύκολα στο διαδίκτυο και γιατί
αυτό είναι πρόβλημα.
Πραγματοποίησαν περιοδεία σε 6 χώρες της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τον
αντίκτυπο ή την απήχηση.

Παράγοντας
επιτυχίας

Η ποιότητα του έργου τέχνης και η τέχνη ως μέσο επικοινωνίας

Περιγραφή
του
προγράμματος
εκπαίδευσης

Τα μιμίδια αμφισβητούν τα βασικά επιχειρήματα που διέπουν τις αφηγήσεις περί ρητορικής μίσους ή/και
προβάλλουν μια θετική ιστορία. Στο πρώτο τους έγραψαν: "Αν οι άνθρωποι δεν μετανάστευαν, δεν θα υπήρχε
ζωή έξω από την Αφρική". Χρησιμοποιούν δύο τεχνικές: 1) μια αντιπραγματική ανάλυση, ή, με άλλα λόγια, "τι
θα είχε συμβεί αν οι αρχές που θέλουν να εφαρμόσουν οι μισαλλόδοξοι, δεν υπήρχε μετανάστευση. Οι μισητές
δεν θα υπήρχαν καν, διότι δεν θα υπήρχαν άνθρωποι που ζουν εκτός της Αφρικής" 2) με την έμμεση
υπενθύμιση επιστημονικών στοιχείων που δείχνουν ότι, κατά την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, ομάδες
μετακινήθηκαν από την Αφρική σε άλλες ηπείρους

Ανάλυση αναγκών
προγράμματος

-

Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπεραίωση

The activity consisted in a creative writing workshop and afterwards there were people involved in painting
to accompany the memes.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

-

Έλεγχος,
αξιολόγηση
και βελτιώσεις

Δημιουργήθηκαν 30 καλλιτεχνικά, δημιουργικά και προκλητικά μιμίδια. Κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο και
αποτέλεσαν τη βάση μιας έκθεσης αφίσας που περιόδευσε στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Η ομάδα οργάνωσε επίσης flashmobs, δημιούργησε βίντεο και διευκόλυνε εργαστήρια με στόχο τη
διάδοση ενός μηνύματος αγάπης, την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, καθώς και την προώθηση της



δημιουργικότητας και του ακτιβισμού

Marketing -



Οικονομικοί πόροι Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Συμπέρασμα Λόγω της έλλειψης πληροφοριών, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια δομή εργαστηρίου με γνώμονα την ανάπτυξη
των memes και το κομμάτι της ζωγραφικής.

Σχετικές
ιστοσελίδες

Council of Europe

Σχετικές πηγές που
έχουν αναπτυχθεί

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/videos1

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/campaign-examples#%7B%2226873630%22%3A%5B%5D%7D
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/videos1


Houses of Empathy

Par – Respostas Sociais

Κοινό που απευθύνεται Επαγγελματίες από ιδρύματα παιδικής φροντίδας και νέοι

Στόχος Το πρόγραμμα κατά του εκφοβισμού "Houses of Empathy" αποσκοπεί στη μείωση του εκφοβισμού μεταξύ
συνομηλίκων σε δομές φιλοξενίας παιδιών και νέων, προωθώντας τις δεξιότητες ενσυναίσθησης.
Αν και η μείωση των συμπεριφορών εκφοβισμού είναι ο κύριος στόχος του προγράμματος, επιτυγχάνει και
άλλους και πιο συγκεκριμένους στόχους:

- Συμβάλλει σε ένα θετικό περιβάλλον στο περιβάλλον ιδρυματικής φροντίδας,
- φέρνει τους νέους και το προσωπικό πιο κοντά,
- Προωθεί τη διεκδικητική επικοινωνία,
- προάγει την αυτοεκτίμηση και την αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας,
- Αναπτύσσει δεξιότητες συναισθηματικής διαχείρισης,
- Επιτρέπει στους νέους να κατανοήσουν το ζήτημα του εκφοβισμού και το ρόλο τους σε καταστάσεις
εκφοβισμού,
- Εισάγει και καλλιεργεί την έννοια της ενσυναίσθησης στο πλαίσιο του σπιτιού,
- Ευαισθητοποιεί για τη σημασία μιας πολιτικής ενσυναίσθησης (κατά του εκφοβισμού) για κάθε σπίτι,

Περιεχόμενο
Προγράμματος

Υπάρχει ένα κεφάλαιο που απευθύνεται στους επαγγελματίες και αφορά τις δεξιότητες
διευκόλυνσης και στην έννοια του Houses of empathy.

Η κατάρτιση για τους νέους επικεντρώνεται στα εξής: Επίλυση προβλημάτων, συναισθήματα,
αυτοεκτίμηση και ενσυναίσθηση.

Στοχεύει στην προώθηση προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων, ως πορεία προς ενσυναίσθητες και
υγιείς σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων σε αυτά τα πλαίσια.

Επίπεδο
Διεξαγωγής

Τοπικό και Ευρωπαϊκό

Γεωγραφική
κάλυψη

Το έργο πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία και
υλοποιήθηκε από τις εταιρείες Par, Hechos, VOYPIC και Sticks and Stones, που αποτελούν την
κοινοπραξία.

Ομάδα στόχος Νέοι/παιδιά σε ιδρύματα φιλοξενίας (παιδιά και νέοι ηλικίας 8 έως 18 ετών) και επαγγελματίες του
τομέα της φροντίδας (που υποτίθεται ότι θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα)

Εταίροι: Εταίροι που θα συμμετέχουν σε προγράμματα που θα είναι σε συνεργασία με τους φορείς που
θα αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών:
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 - 2020) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα και
αντίκτυπο της
εκπαίδευσης

Άμεσοι ωφελούμενοι:

468 νέοι σε δομές φιλοξενίας 194 επαγγελματίες σε δομές φροντίδας

Άλλοι :

7500 μέλη της Κοινότητας Προστασίας του Παιδιού και άλλων δημόσιων αρχών

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης, παρά μόνο πληροφορίες
εδώ και εκεί στο εγχειρίδιο που δείχνουν ότι υπήρξε θετικός αντίκτυπος.

Όσον αφορά την αποδοχή, την κριτική σκέψη και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ρητορική μίσους, το
πρόγραμμα αυτό δεν απευθύνεται σε αυτές τις πτυχές καθαυτές. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα εστιάζει σε
ικανότητες όπως προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
ανθεκτικότητας και της κριτικής σκέψης.



Παράγοντα
ς επιτυχίας

Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους Houses of Empathy είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα:

- Είναι πρωτοποριακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού σε παιδικές δομές φιλοξενίας,

- Βασίζεται σε μια οικολογική προσέγγιση και, ως εκ τούτου, περιλαμβάνει όχι μόνο παιδιά και νέους αλλά και
επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτά τα περιβάλλοντα και δημόσιες αρχές,

- Τέλος, αλλά εξαιρετικά σημαντικό, αναγνωρίζει την ενσυναίσθηση ως το κλειδί για την αντιμετώπιση του
εκφοβισμού. Αυτό σημαίνει ότι η ενσυναίσθηση είναι ο κοινός παρονομαστής σε όλες τις δραστηριότητες
που προωθούνται από αυτό το έργο.

Περιγραφή
του
προγράμμα
τος
εκπαίδευση
ς

Με βάση την προηγούμενη εμπειρία των εταίρων και την έρευνα σχετικά με τον εκφοβισμό και τις βέλτιστες
πρακτικές για την αντιμετώπισή του, το πρόγραμμα " Houses of Empathy " οργανώθηκε σε έξι ενότητες που
θεωρούνται απαραίτητες για την προώθηση της ενσυναίσθησης. Αυτές είναι: δημιουργία ομάδας, επικοινωνία
και διεκδικητικότητα, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση συναισθημάτων, αυτοεκτίμηση και η ίδια η
ενσυναίσθηση. Το πρόγραμμα προτείνει περίπου 15 συνεδρίες. Κάθε συνεδρία θα πρέπει να διαρκεί μία ώρα.
Μπορεί να θέλετε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο σε ορισμένες ενότητες, π.χ. στην ενότητα "Οικοδόμηση
ομάδας".

Houses of Empathy ροή εργασιών ,συνεδριών

Όταν χρησιμοποιούμε τη μη τυπική εκπαίδευση, η συνεδρία τείνει να ακολουθεί μια λογική και κοινή ροή
εργασίας:

- Εισαγωγή: κάθε συνεδρία ξεκινά με κάτι ενεργητικό.

- Ανάπτυξη: Στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα οι "βασικές" δραστηριότητες, συνήθως παιχνίδια ρόλων, θέατρο
φόρουμ, τεχνικές ομαδικής εργασίας, συζητήσεις ή ατομικοί προβληματισμοί. Αυτό το μέρος της συνεδρίας
είναι συνήθως το μεγαλύτερο σε διάρκεια και είναι η φάση κατά την οποία προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε
τους στόχους της συνεδρίας. Σεβόμενοι τις αρχές που παρουσιάστηκαν παραπάνω, το πιο σημαντικό σε αυτό
το στάδιο είναι όχι μόνο να παρέχετε μια σχετική εμπειρία στην ομάδα, αλλά και να τη βοηθήσετε να
κατανοήσει την εμπειρία που μόλις βίωσε. Θυμηθείτε να κλείσετε τη δραστηριότητα ή το σύνολο των
δραστηριοτήτων με απολογισμό,

- Συμπέρασμα: Είναι σημαντικό να προετοιμάσουμε το τέλος της συνεδρίας. Σε αυτό το στάδιο, και ανάλογα
με την αντίληψή σας για το περιβάλλον και τη διάθεση της ομάδας, μπορείτε να κάνετε μια δραστηριότητα
χαλάρωσης ή μια διασκεδαστική και ελαφριά δραστηριότητα για να τους βοηθήσετε να επανέλθουν στην
ηρεμία, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δυναμικές μπορεί να είναι συναισθηματικά απαιτητικές για την
ομάδα-στόχο σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φάση για να συνοψίσετε τα κύρια
συμπεράσματα της συνεδρίας ή να αφήσετε κάποια "πρόκληση για το σπίτι". Στο τέλος είναι σημαντικό να
προσπαθήσετε να αξιολογήσετε την ικανοποίηση της ομάδας σας από τη συνεδρία και την αντίληψή της για τη
μάθηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απλή έρευνα, αλλά υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί τρόποι για να
συλλέξετε την ανατροφοδότηση της ομάδας σας.

Ανάλυση
αναγκών
προγράμματος

Οι ανάγκες αναλύθηκαν από τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες που γνώριζαν τα παιδιά που επρόκειτο να
συμμετάσχουν.

Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπεραίωση

Η κατάρτιση βασίζεται στη μη τυπική εκπαίδευση και όλες οι συνεδρίες περιγράφονται λεπτομερώς στο
εγχειρίδιο. Δεν υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των συμμετεχόντων στην
ανάπτυξή τους.



Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν το προσωπικό παιδικής φροντίδας που ανέλαβε το ρόλο των
συντονιστών. Πράγματι, υπάρχει ένα ολόκληρο τμήμα του εγχειριδίου που θέτει τις αρχές της
διευκόλυνσης και περιγράφει λεπτομερώς τις μεθόδους.

Το πρόγραμμα "Houses of Empathy" δεν είναι απαιτητικό από την άποψη του σκηνικού και των υλικών
απαιτήσεων. Ιδανικά, για τις συνεδρίες αυτές θα πρέπει να έχετε έναν μεγάλο χώρο με χώρο για κίνηση που
να επιτρέπει σε όλη την ομάδα να κάθεται σε κύκλο, καθώς αυτή είναι η θέση που επιτρέπει σε όλους να
κοιτάζουν ο ένας τον άλλον. Είναι επίσης σημαντικό να είναι ήρεμος και "ασφαλής", όπου μπορείτε να
διεξάγετε τις συνεδρίες χωρίς πολλούς περισπασμούς.

Έλεγχος,
αξιολόγηση
και
βελτιώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Marketing Εσωτερικά στην εταιρική σχέση. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το εξωτερικό μάρκετινγκ.

Αν και υπάρχει ο δικτυακός τόπος του έργου, με πρόσθετες πληροφορίες (βίντεο και άλλες πηγές) για τη
σύνδεση με τις πληροφορίες που ήδη δίνονται στο εγχειρίδιο.

Οικονομικοί πόροι Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Συμπέρασμα Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει κυρίως στην ενσυναίσθηση και θα μπορούσε σίγουρα να αποτελέσει ένα
σημαντικό στοιχείο του έργου ανθεκτικότητας που προβλέπεται για το RAISE!. Η προσέγγιση αυτή
συμβάλλει στην οικοδόμηση καλύτερων σχέσεων, κατανόησης και αυτοπεποίθησης, στοιχεία που
αναφέρθηκαν από τους νέους και τους επαγγελματίες που ερωτήθηκαν στην πρώτη φάση (IO1).

Σχετικές
ιστοσελίδες

Δεν βρέθηκαν

Σχετικές πηγές που
έχουν αναπτυχθεί

Εγχειρίδιο κατάρτισης, Βίντεο,

Άλλες δημοσιεύσεις από το έργο



Produzione e riproduzione di razzismo e xenofobia hate speech e altre pratiche communicative

(Προσομοίωση και αναπαραγωγή της ρατσιστικής και ξενοφοβικής ρητορικής μίσους και άλλων

επικοινωνιακών πρακτικών)

Κοινοπραξία "Ουμβριανή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης"

Κοινό που απευθύνεται
Επαγγελματίες δημοσιογράφοι, υπάλληλοι γραφείων Τύπου, διαχειριστές επικοινωνίας και
γραφεία δημοσίων σχέσεων δημόσιων φορέων

Στόχος
Να εμπλέξει τους επαγγελματίες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη
δημοσιογραφία ώστε να αναλάβουν την ευθύνη για τα μηνύματα που δημοσιεύονται
σχετικά με το ρατσιστικό μίσος και τις διακρίσεις κατά των μεταναστών. Η διαδρομή
αποσκοπεί στη διάδοση εργαλείων και τεχνικών που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου RADAR - Ρύθμιση της καταπολέμησης των διακρίσεων και του
ρατσισμού (Πρόγραμμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας
JUST/2013/FRAC/AG/6271).

Περιεχόμενο
Προγράμματος Τα κύρια θέματα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι:

- Η έννοια των διακρίσεων στην επικοινωνία ως έγκλημα.
- Επισκόπηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα αυτό.
- Χάρτης της Ρώμης: κώδικας δεοντολογίας για την προστασία των μεταναστών.
- Επικοινωνιακή κατασκευή του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Πρακτικές και γλώσσες
του θεσμικού ρατσισμού.
- Έννοια του καλωσορίσματος και στερεότυπα σε διαφορετικούς πολιτισμούς

Επίπεδο
Διεξαγωγής

Εθνικό

Γεωγραφική κάλυψη Χώρα

Ομάδα στόχος Επαγγελματίες δημοσιογράφοι, υπάλληλοι γραφείων τύπου, διευθυντές θεσμικής
επικοινωνίας και γραφεία δημοσίων σχέσεων δημόσιων φορέων.

Η δραστηριότητα έχει εγκριθεί από την Ιταλική Εθνική Κυβέρνηση - Τμήμα Πολιτισμού.

Αποτελέσματα και
αντίκτυπο της εκπαίδευσης Ποια είναι τα μοναδικά σημεία κλειδιά αυτής της πρακτικής, τι την κάνει να διαφέρει από τις

άλλες; Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια μαζί με τα μαθήματα έδωσαν στους συμμετέχοντες την
ευκαιρία να εστιάσουν σε συγκεκριμένα ζητήματα που προέρχονται από τις επικοινωνιακές
πρακτικές στην ψηφιακή εποχή. Οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν επαγγελματίες
στον τομέα της πληροφόρησης μπορούν να είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση
ενός αυξανόμενου φαινομένου όπως η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, λόγω του εξέχοντος
ρόλου τους στην οικοδόμηση μιας εικόνας του κόσμου όσο το δυνατόν πιο απαλλαγμένης
από προκαταλήψεις και παραπλανητικά στοιχεία.



Περιγραφή του
προγράμματος
εκπαίδευσης

Το μάθημα υιοθετεί μια θεωρητική-πρακτική προσέγγιση και περιλαμβάνει διδασκαλία και
εκπαιδευτικό εργαστήριο με πρακτική εφαρμογή των εργαλείων μέσω ομαδικών ασκήσεων
υπό την καθοδήγηση των καθηγητών. Επιπλέον, οι σπουδαστές καλούνται να φέρουν
παραδείγματα (άρθρα, κανονιστικά κείμενα, διαφημίσεις και εικόνες κ.λπ.) που στη
συνέχεια αναλύονται από έναν καθηγητή ειδικό στην οπτική και μη λεκτική επικοινωνία- το
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ομαδικές ασκήσεις.

Ανάλυση αναγκών
προγράμματος

-

Σχεδιασμός προγράμματος
και διεκπεραίωση

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια και απευθύνεται σε
φορείς επικοινωνίας τόσο των δημόσιων φορέων όσο και του τρίτου τομέα. Χωρίζεται σε
έξι συναντήσεις.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Τάξη

Έλεγχος, αξιολόγηση
και βελτιώσεις

-

Marketing Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προωθήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού

Οικονομικοί πόροι -

Συμπέρασμα Ορισμένα από τα περιεχόμενα που αναπτύχθηκαν ειδικά για τους επαγγελματίες της
πληροφόρησης μπορούν να προσαρμοστούν και να γίνουν συμβατά με τις ανάγκες της
ομάδας-στόχου του έργου RAISE! παρέχοντας μια διαφορετική προσέγγιση για την
ανάπτυξη ικανοτήτων γραμματισμού στα μέσα..

Σχετικές
ιστοσελίδες

http://www.villaumbra.gov.it/MC-API/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=820D4E70-2 85C-
4064-A841-393927FC21EC

Σχετικές πηγές που έχουν
αναπτυχθεί

-

http://www.villaumbra.gov.it/MC-API/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=820D4E70-2


Silence Hate! - Un manuale pratico per educare a contrastare il discorso d’odio (Ένα πρακτικό εγχειρίδιο για
την εκπαίδευση κατά της ρητορικής μίσους)

Centro Zaffiria; Cospe

Κοινό που απευθύνεται Ακτιβιστές, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και ερευνητές

Στόχος Ο γενικός στόχος είναι να προωθηθεί η συνάντηση με τον άλλον και τις ιστορίες του ως
εναλλακτική λύση στη διαδικτυακή ρητορική μίσους.
Οι ειδικοί στόχοι είναι:
- να προωθηθεί μια στιγμή προβληματισμού σχετικά με την εμπειρία μίσους του καθενός,
τόσο του μισητή όσο και του θύματος,
- να προωθηθεί ο προβληματισμός σχετικά με τη διαδικτυακή εμπειρία και το διάλογο στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
- να παρέμβει στη διαδικασία αποπροσωποποίησης του άλλου λόγω της τηλεματικής
απόστασης,
- να προωθήσει το διαδικτυακό περιβάλλον ως χώρο συνάντησης με τον άλλο,

- - να προωθήσει την προσοχή στα ερωτήματα και τους τρόπους που
σχετίζονται με τους άλλους ως σχετικές πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων.

Περιεχόμενο
Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στην κριτική σκέψη και στις δεξιότητες
επίλυσης συγκρούσεων.
Τα πιο σημαντικά θέματα που εξετάστηκαν ήταν τα εξής:
- Διερώτηση για την άποψη του καθενός
- Δυναμική της ομάδας
- Πώς να μειωθεί η κοινωνική δυσφορία

- Διαχείριση συγκρούσεων

Επίπεδο Διεξαγωγής Τοπικό

Γεωγραφική κάλυψη Ευρωπαϊκό

Ομάδα στόχος

Αποτελέσματα και
αντίκτυπο της εκπαίδευσης
Παράγοντες επιτυχίας

Ακτιβιστές, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και ερευνητές,
Οι δραστηριότητες υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος
"Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια 2014-2020" και από την ιταλική κυβέρνηση μέσω της
UNAR.

-

Δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί και ακτιβιστές έχουν εκπαιδευτεί για την προώθηση
εκπαιδευτικών μονοπατιών σχετικά με τη ρητορική μίσους στα σχολεία και σε
ανεπίσημα πλαίσια.

Τα εργαστήρια αποσκοπούσαν στην προώθηση μιας κριτικής προσέγγισης των
πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στη δημιουργία πρωτότυπων
προϊόντων για την εκστρατεία του έργου, επίσης χάρη στην υποστήριξη
επαγγελματιών.



Περιγραφή του
Προγράμματος Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν με επιμορφωτικές συναντήσεις σε κάθε περιοχή που

απευθύνονταν σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς για να βρουν ιδέες για τη ρητορική μίσους με
τους μαθητές τους, μέσω των μέσων ενημέρωσης εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική προσέγγιση

και
την ενεργό συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια σε σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και σε κέντρα νεολαίας και δημιουργήθηκε ο ιστότοπος στο Διαδίκτυο
www.silencehate.it για τη διάδοση μεθοδολογιών, εργαλείων μέσων ενημέρωσης και
αποτελεσμάτων των διαδρομών.

Ανάλυση
αναγκών
προγράμματος

-

Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν με επιμορφωτικές συναντήσεις σε κάθε περιοχή που
απευθύνονταν σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς για να βρουν ιδέες για τη ρητορική
μίσους με τους μαθητές τους, μέσω των μέσων ενημέρωσης εκπαίδευση, τη
διαπολιτισμική προσέγγιση και την ενεργό συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια σε σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και σε κέντρα νεολαίας και δημιουργήθηκε ο ιστότοπος στο Διαδίκτυο
www.silencehate.it για τη διάδοση μεθοδολογιών, εργαλείων μέσων ενημέρωσης και
αποτελεσμάτων των διαδρομών

Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπαιρέωση

Περιβάλλον εκπαίδευσης Τυπικές τάξεις

Έλεγχος, αξιολόγηση και
βελτιώσεις

-

Marketing Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προωθήθηκε μέσω της ιστοσελίδας των οργανισμών

Οικονομικοί πόροι -

Συμπέρασμα Το πρόγραμμα #SilenceHate ήταν μια προσπάθεια να προωθηθούν εκπαιδευτικές
καταστάσεις στις οποίες οι νέοι μπορούν να πάρουν και να βρουν τις λέξεις για να
πουν ο ένας στον άλλο, δουλεύοντας με συνεργατικές μεθοδολογίες που ενισχύουν
ταυτόχρονα τη συμβολή του ατόμου και κάνουν την ομάδα να νιώσει την ανάγκη που
τους επιτρέπει να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στον άλλο.

Σχετικές ιστοσελίδες www.silencehate.it

Σχετικές πηγές που
έχουν αναπτυχθεί

Εγχειρίδια κατάρτισης και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων
σε άλλα πλαίσια.

http://www.silencehate.it/


Πρακτικές δραστηριότητες μη
τυπικής μάθησης

Ομοφοβία, Ρατσιμός, Body Shaming, Θρησκεία και αποδοχή, Διαφορετικότητα,
Φύλο, Εθνικότητα και Πολιτική
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Η ΣΩΣΙΒΙΑ ΛΕΜΒΟΣ

Κοινό που απευθύνεται Εργαζόμενοι για τη Νεολαία

Στόχος Να βοηθήσει νέους ανθρώπους να εκφράσουν τη γνώμη τους

Περιεχόμενο
Προγράμματ
ος

Η δραστηριότητα παρέχει έναν αναστοχασμό σχετικά με τα στερεότυπα και τις διακρίσεις που βασίζονται
στην πρώτη εντύπωση. Η δραστηριότητα ασχολείται με την εκπαίδευση για την ειρήνη και την
πολυπολιτισμική εκπαίδευση

Επίπεδο
Διεξαγωγής

Νέοι άνθρωποι

Αποτελέσματα και
αντίκτυπο της
εκπαίδευσης

Η αξία της συμβολής των διαφόρων ανθρώπων στην κοινωνία. Η σημασία της ελευθερίας να εκφράζεις τη γνώμη
σου. Στάσεις .Αναγνώριση της πρωταρχικής ανάγκης για αυτοσυντήρηση. Να βλέπεις την αξία των
επιχειρημάτων των άλλων. Ανάπτυξη ικανοτήτων έκφρασης ιδεών.

Παράγοντες
επιτυχίας

Η δραστηριότητα προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά πλαίσια και σε διαφορετικά θέματα..

Περιγραφή του

Προγράμματος
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιηθεί σε ομάδες. Το περιβάλλον μπορεί να είναι ένα απλό
δωμάτιο ή ένας ανοιχτός χώρος. Ο χρόνος για τη δραστηριότητα μπορεί να είναι έως 1 ώρα ανάλογα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων. Κάθε βήμα της δραστηριότητας ακολουθείται από συζήτηση και απολογισμό που
βοηθούν στην παρακολούθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Σχεδιασμός
προγράμματος
και
διεκπεραίωση

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4-6 ατόμων. Στη συνέχεια, δίνεται σε κάθε άτομο ένας χαρακτήρας,
για παράδειγμα, μια 85χρονη επιστήμονας, ένας πλούσιος επιχειρηματίας, ένα 5χρονο άστεγο παιδί, ένας
οροθετικός 35χρονος πατέρας κ.λπ. Αυτοί οι άνθρωποι κάθονται μαζί σε μια σωσίβια λέμβο και κάποιος πρέπει
να βγει έξω, αλλιώς η βάρκα θα βυθιστεί. Τώρα, κάθε άτομο στη βάρκα πρέπει να πει τη γνώμη του εξηγώντας
γιατί πρέπει να του επιτραπεί να παραμείνει στη βάρκα. Όταν ακουστεί η επιχειρηματολογία όλων, γίνεται
συζήτηση για την έκβαση του παιχνιδιού.

Συμβουλές για τη διευκόλυνση. Η δραστηριότητα επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσματα και τους καλύτερους
εκπαιδευτικούς σκοπούς αν οι χαρακτήρες στη σωσίβια λέμβο είναι καλά επιλεγμένοι και σωστά
κατασκευασμένοι.

Στη συνέχεια, είναι προτιμότερο να πείτε στις ομάδες ότι πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα φύγει από τη σωσίβια
λέμβο μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό όριο, αλλά να τις διακόψετε 5 λεπτά πριν από τη λήξη του χρόνου.
Υπενθυμίστε τους ότι η δραστηριότητα δεν αφορά τόσο την απόφαση όσο τη συζήτηση που οδηγεί σε αυτήν.

Κατάλληλο εκτός από το ότι η συζήτηση για τη σωσίβια λέμβο δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 20 λεπτά.

Απαιτήσεις για την προετοιμασία και την ενημέρωση. Ο επικεφαλής της ομάδας θα πρέπει να έχει ετοιμάσει σετ
καρτών ρόλων για να τα μοιράσει στους συμμετέχοντες. Θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφορετικά σύνολα για την
ηλικιακή ομάδα, το επάγγελμα, το φύλο, την οικονομική κατάσταση, την κοινωνική θέση, τα ταλέντα, την
κατάσταση της υγείας κ.λπ. - τα οποία ανακατεύονται προτού κάθε άτομο πάρει μία κάρτα από κάθε σετ χωρίς να
δει τι γράφει σε καμία από αυτές. Απαιτούνται ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη συζήτηση.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα δωμάτιο ή σε ανοιχτό χώρο. Η δραστηριότητα θα πρέπει να
προετοιμαστεί εγκαίρως, γράφοντας σε ένα χαρτί την περιγραφή και τις πληροφορίες κάθε χαρακτήρα ή
εκτυπώνοντάς τες.

Έλεγχος,
αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Εξηγήστε πώς μετράται η επιτυχία της δραστηριότητας και πώς μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Είναι
σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαδικασία σκέψης για το πώς διαμορφώνονται τα
στερεότυπα και πώς οι υποθέσεις συνοδεύουν τα στερεότυπα.

Οικονομικοί πόροι Η δραστηριότητα δεν απαιτεί κανένα κόστος, εκτός αν ο συντονιστής θέλει να προετοιμάσει και να
εκτυπώσει κάρτες με λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε χαρακτήρα.

Σχετικές ιστοσελίδες Χρήσιμοι σύνδεσμοι πολυμέσων/ιστοσελίδων για την υποστήριξη της υλοποίησης αυτής της μαθησιακής
δραστηριότητας



CULTURE GAME

Κοινό που απευθύνεται Εργαζόμενοι για τη νεολαία

Στόχος Να βλέπουμε τους εαυτούς μας όπως μας βλέπουν οι άλλοι..

Περιεχόμενο
Προγράμματος

Διαπολιτισμικός διάλογος, αμοιβαία κατανόηση, συναισθηματική νοημοσύνη, αξία των διαφορετικών πολιτισμών.

Ομάδα στόχος Νέοι άνθρωποι

Αποτελέσματα και
αντίκτυπο της
εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες θα εκτιμήσουν τις διαφορετικές ενδυμασίες και θα μάθουν από άλλους πολιτισμούς, θα σπάσουν τα
στερεότυπα, θα αναπτύξουν κριτική σκέψη και θα ενστερνιστούν την πολυπολιτισμική κατανόηση των πολιτισμικών
διαφορών..

Παράγοντες
επιτυχίας

Η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς διαγωνισμούς χρησιμοποιώντας το υπόβαθρο των
συμμετεχόντων και τις πολιτιστικές και παραδοσιακές ενδυμασίες.

Περιγραφή του

Προγράμματος

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί μεμονωμένα ή σε ομάδες. Το περιβάλλον μπορεί να είναι ένα απλό
δωμάτιο ή ένας ανοιχτός χώρος. Ο χρόνος για τη δραστηριότητα μπορεί να είναι 1-2 ώρες ανάλογα με τον αριθμό των
συμμετεχόντων. Είναι σημαντικό να δοθεί χρόνος στους συμμετέχοντες για την προετοιμασία κάθε ιστορίας/παραδοχής. Κάθε
βήμα της δραστηριότητας ακολουθείται από συζήτηση και απολογισμό που βοηθούν στην παρακολούθηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων.

Σχεδιασμός
προγράμματος
και
διεκπεραίωση

1. Διαβάστε δυνατά στους συμμετέχοντες την παρακάτω ενότητα "Πολιτισμός των Νουέρ", όπου περιγράφονται και
εξηγούνται ορισμένα έθιμα που μας φαίνονται παράξενα.

2. Στη συνέχεια, δώστε τα παραδείγματα από την "Κουλτούρα των Nailartsua" και ρωτήστε τους συμμετέχοντες πού
πιστεύουν ότι μπορεί να ασκούνται αυτά τα έθιμα. Φαίνονται τα έθιμα παράξενα; Αν ναι, το "παράξενο" ισοδυναμεί με
"γελοίο" ή "πρωτόγονο"; Μετά από συζήτηση, πείτε στους συμμετέχοντες ότι τα παραδείγματα προέρχονται από τον δικό τους
πολιτισμό και

Nailartsua είναι το "Αυστραλιανό" γραμμένο ανάποδα. Τι αφορούν αυτά τα έθιμα;

3. Τώρα αναθέστε σε κάθε συμμετέχοντα να ετοιμάσει μια γραπτή περιγραφή μιας Αυστραλίας/της δικής του χώρας που θα
φαινόταν παράξενη σε έναν άλλο πολιτισμό. Σε άλλη στιγμή βάλτε τους συμμετέχοντες να διαβάσουν δυνατά τις περιγραφές
τους και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να μαντέψουν ποια έθιμα αντιπροσωπεύουν

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ NUER

Στη φυλή Νουέρ της Ανατολικής Αφρικής, όταν ένα αγόρι φτάσει στην ηλικία των 12 ή 13 ετών και θέλει να γίνει άντρας, το
λέει στη θεία του, η οποία απαντά βγάζοντας μερικές τρίχες από το τριχωτό της κεφαλής του και λέγοντας: "Αυτές είναι οι
τρίχες ενός αγοριού".

Αυτή η τελετουργία σηματοδοτεί την ετοιμότητα για την τελετή της ουλοποίησης. Το αγόρι μεταφέρεται από τους άνδρες
συγγενείς του σε ένα ειδικό μέρος όπου ξαπλώνει στο έδαφος. Θυσιάζεται μια κατσίκα, και στη συνέχεια ένας ηλικιωμένος
κάνει μια σειρά από βαθιές τομές στο μέτωπο του αγοριού με ένα κοφτερό μαχαίρι. Με μεγάλη δυσφορία, το αγόρι ξαπλώνει
ήσυχο και υπομένει την τελετουργία. Τα κοψίματα θα αφήσουν βαθιά σημάδια στο μέτωπό του για το υπόλοιπο της ζωής του.

Οι νεαρές γυναίκες έχουν μια σειρά από μικρές, ξυραφάκια σε διάφορα σχήματα και μοτίβα στο στήθος και την πλάτη τους.
Κάνουν το σημάδι η μία για την άλλη και αυτές οι τρομάρες θα διαρκέσουν επίσης μια ζωή.

Το έθιμο αυτό μπορεί να φαίνεται πρωτόγονο και σκληρό. Ωστόσο, για τους Nuer έχει βαθιά σημασία. Οι Νουέρ είναι
κτηνοτρόφος λαός που ζει στα λιβάδια της Αιθιοπίας. Η εκτροφή και η προστασία των βοοειδών τους είναι ο βιοπορισμός
τους. Όταν ένα αγόρι Νουέρ αισθάνεται έτοιμο να αναλάβει αυτούς τους ρόλους του ενήλικα, δείχνει ότι είναι αρκετά δυνατό
και θαρραλέο υπομένοντας το τελετουργικό της σημάδευσης.

Επειδή τα σημάδια θα παραμείνουν στο μέτωπό του σε όλη του τη ζωή, κάθε Nuer θα ξέρει μόνο με το να τον κοιτάζει ότι
δικαιούται τα δικαιώματα και τα καθήκοντα ενός ενήλικου άνδρα. Παρομοίως, οι νεαρές γυναίκες, καλλωπίζοντας τον εαυτό
τους, δείχνουν ότι δεν είναι πλέον κορίτσια και ότι είναι έτοιμες να θεωρηθούν ως σύντροφοι γάμου για τους άνδρες Nuer.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ NAILARTSUA:

Σε αυτόν τον πολιτισμό, υπάρχουν παρόμοια είδη τελετουργιών. Όταν ένα αγόρι είναι έτοιμο να γίνει άντρας, ξύνει το
πρόσωπό του με μια μεταλλική λεπίδα, όπως κάνουν οι ενήλικες άνδρες. Και για να δείξουν ότι είναι επιτυχημένοι, τα ενήλικα
αρσενικά τυλίγουν ένα υφασμάτινο κορδόνι γύρω από το λαιμό τους και το κρατούν εκεί για το μεγαλύτερο μέρος της
δημόσιας ζωής τους.

Αν και είναι άβολο, υπομένουν το τελετουργικό, αφού αυτό σημαίνει στους άλλους ότι έχουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις ενός ενήλικου αρσενικού.Οι γυναίκες σε αυτόν τον πολιτισμό σπρώχνουν μεταλλικά μανταλάκια μέσα από τους
λοβούς των αυτιών τους και βάζουν μπογιά σώματος και κερί στους άσσους τους για να φαίνονται πιο όμορφες. Ψήνουν τα
μαλλιά τους σε φούρνους για να αλλάξουν το σχήμα και την εμφάνισή τους. Ορισμένες ξεριζώνουν ή ξύνουν τα μαλλιά από
άλλα μέρη του σώματός τους. Αυτά τα έθιμα, πιστεύουν ότι θα τις κάνουν πιο ελκυστικές ως συντρόφους στο γάμο.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα δωμάτιο ή σε ανοιχτό χώρο. Η δραστηριότητα μπορεί να προετοιμαστεί
γράφοντας σε ένα χαρτί την περιγραφή των πολιτιστικών ενδυμασιών ή εκτυπώνοντάς τες.



Έλεγχος,
αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Κατά τη διάρκεια του απολογισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

1) να εκτιμήσουν ότι τα έθιμα που φαίνονται παράξενα αποδεικνύονται αρκετά λογικά όταν καταλαβαίνουμε τι
σημαίνουν για τους ανθρώπους που τα έχουν.

2) να συνειδητοποιήσουν ότι τα έθιμα που έχουν οι ίδιοι θα φαίνονταν εξίσου παράξενα αν μπορούσαν να
δουν τον εαυτό τους μόνο μέσα από τα μάτια των άλλων.

Οικονομικοί πόροι Η δραστηριότητα δεν απαιτεί κανένα κόστος, εκτός αν ο συντονιστής θέλει να εκτυπώσει κάρτες με λεπτομερή
περιγραφή των πολιτιστικών ενδυμασιών. Υλικά όπως flipcharts, χρωματιστά χαρτιά και υλικά ζωγραφικής θα
μπορούσαν να είναι χρήσιμα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Σχετικές ιστοσελίδες Χρήσιμοι σύνδεσμοι πολυμέσων/ιστοσελίδων για την υποστήριξη της υλοποίησης αυτής της μαθησιακής
δραστηριότητας



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Κοινό που απευθύνεται Εργαζόμενοι για τη νεολαία

Στόχοι ● - Εκφράζουμε τις δικές μας προκαταλήψεις, τις μοιραζόμαστε και μαθαίνουμε πώς να τις
αμφισβητούμε, να τις μειώνουμε και να τις ελέγχουμε.

● - Αναλύουμε τις διάφορες γενικεύσεις που γίνονται προς ορισμένες ομάδες/συλλογικότητες
και τον βαθμό στον οποίο μοιράζονται.

● - Κατανοούμε τι είναι οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και οι διακρίσεις και πώς
διαμορφώνονται.

● - Αναλύουμε γιατί συμβαίνει η ρητορική μίσους.

Περιεχόμενο του προγράμματος Με αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν τις διάφορες
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα κατά συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων και γιατί γίνονται
γενικεύσεις.

Θα αμφισβητηθούν και θα αναπτυχθεί κριτική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη
βεβαιότητα αυτών των γενικεύσεων.

Ομάδα στόχος Νεολαία

Αποτελέσματα και αντίκτυπο
της εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν έννοιες όπως προκατάληψη, στερεότυπο, διακρίσεις, ρητορική
μίσους. Επιπλέον, θα κατανοήσουν πώς αυτές διαμορφώνονται και μεταδίδονται. Αναμένεται ότι οι
συμμετέχοντες θα αναπτύξουν κριτική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκαταλήψεις κατά
συγκεκριμένων συλλογικοτήτων.

Παράγοντες επιτυχίας Η δραστηριότητα διεξάγεται με διαφορετικό τρόπο, επειδή οι συμμετέχοντες μπαίνουν στην αίθουσα
περιμένοντας να παρακολουθήσουν μια εκπαίδευση.

Η προβολή των ιδεών τους επιτρέπει να αναλύσουν την πραγματικότητα και τις σκέψεις/πεποιθήσεις
των συμμετεχόντων, καθώς και αυτές της πλειοψηφίας του πληθυσμού, επειδή συνήθως βασίζονται
σε γενικεύσεις.

Περιγραφή του

Προγράμματος

Μέσα από μια σειρά προτάσεων γραμμένων σε πίνακες αφισών, οι συμμετέχοντες θα δείξουν τη
γνώμη/πεποίθησή τους για ορισμένα άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες.
Αυτό θα επιτρέψει στον εκπαιδευτή να μάθει τις απόψεις των συμμετεχόντων και από εκεί να αναλύσει
τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και να καταρρίψει τις λανθασμένες πεποιθήσεις.

Σχεδιασμός προγράμματος
και διεκπεραίωση

Πίνακες αφίσας με τις ακόλουθες προτάσεις θα κολληθούν στον τοίχο:

- Οι Κινέζοι είναι………………………..…

- Οι Maghrebians είναι……

- Οι Gays είναι……………………….……..

- Οι λεσβίες είναι………………………….

- Οι γύφτοι είναι………………………….……

- Οι Σείριοι……………………………………..

- Οι γυναίκες είναι………………………..…..

- Οι μαύροι είναι…………………………………

- Οι πρόσφυγες είναι………………..

Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να μπουν στην αίθουσα και να γράψουν σε κάθε
όριο αφίσας την πρώτη τους σκέψη όταν διαβάζουν κάθε πρόταση.

Στη συνέχεια θα διαβάσουν αυτό που είναι γραμμένο σε κάθε πλακέτα αφίσας και θα αναλυθεί.

Αντιστοιχεί η πραγματικότητα με αυτό που είναι γραμμένο εκεί; Μπορούν να γίνουν γενικεύσεις; Γιατί
το πιστεύουμε αυτό;

Θεωρητική εξήγηση: Ο εκπαιδευτής θα αρχίσει να εξηγεί τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, πώς
διαμορφώνονται οι διακρίσεις και πώς επηρεάζουν τη ρητορική μίσους.

Περιβάλλον εκπαίδευσης Για αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα χρειαζόμαστε:

- Μια αίθουσα διδασκαλίας όπου μπορούν να κολληθούν πίνακες αφίσας

- Στυλό

- Πίνακες αφίσας

- γραφεία και καρέκλες
Μαυροπίνακα για τον εκπαιδευτή



Έλεγχος, αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Οι αποκτηθείσες γνώσεις σχετικά με τις προκαταλήψεις/στερεότυπα, πώς διαμορφώνονται και
μεταδίδονται και γιατί, και τι είναι η ρητορική μίσους.

Οικονομικές πηγές Δεν χρειάζονται.

Σχετικές ιστοσελίδες https://www.gitanos.org/upload

https://www.gitanos.org/upload


ΑΝΑΛΥΩΝΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Κοινό που
απευθύνεται

Εργαζόμενοι για τη νεολαία

Στόχοι - Να αναλύσουν τις ειδήσεις των εφημερίδων από αντικειμενική σκοπιά.
- Να κατανοήσουν πώς διαμορφώνονται στερεότυπα και προκαταλήψεις μέσω των μέσων ενημέρωσης.
- Να αναλύσουν πώς οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα ευνοούν τη ρητορική μίσους
- Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν κριτική συνείδηση, εξαλείφοντας τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.
- Να εντοπίζουν πιθανούς μηχανισμούς που προκαλούν προκαταλήψεις

Περιεχόμενο του
προγράμματος

Τα μέσα ενημέρωσης επηρεάζουν σημαντικά τις σκέψεις των ανθρώπων. Παρόλο που η λειτουργία τους είναι να
ενημερώνουν, στις περισσότερες περιπτώσεις δημοσιεύουν τίτλους ή ειδήσεις που, ακόμη και αν δεν έχουν σχέση
με την ίδια την είδηση, συμβάλλουν στη δημιουργία και την καλλιέργεια προκαταλήψεων και στερεοτύπων κατά
ορισμένων ομάδων ανθρώπων. Με αυτή τη δραστηριότητα, ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στη δημιουργία και
διατήρηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων.

Ομάδα στόχος Νεολαία

Αποτελέσματα και
αντίκτυπο της
εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη δημιουργία, μετάδοση και διατήρηση
προκαταλήψεων και στερεοτύπων και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη ρητορική μίσους.

Θα αναπτύξουν κριτική ευαισθητοποίηση κατά την ανάγνωση/ακρόαση ειδήσεων.

Παράγοντες
επιτυχίας

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα βασισμένη στα μέσα ενημέρωσης, επιτρέπει στους
συμμετέχοντες να κάνουν τη δραστηριότητα μόνοι τους μόλις τελειώσει η εκπαίδευση, στην καθημερινή τους
ζωή. Στην πραγματικότητα, ένας από τους στόχους αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι να αναπτύξουν
κριτική ευαισθητοποίηση.

Περιγραφή του

Προγράμματος

Για την επίτευξη αυτής της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής θα παράσχει στους συμμετέχοντες διάφορες ειδήσεις
ή περιοδικά όπου οι τίτλοι ή οι μη απαραίτητες πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προώθηση
προκαταλήψεων/στερεοτύπων. Όλα τα κομμάτια των ειδήσεων και οι τίτλοι θα αναλυθούν για να διαπιστωθεί αν
είναι πραγματικά σχετικοί με το κομμάτι της είδησης ή αν αντίθετα είναι ασήμαντοι και χρησιμεύουν μόνο για τη
διαιώνιση στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

Με αυτή τη δραστηριότητα θα αναλύσουμε το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην προώθηση της ρητορικής
μίσους και τη διαιώνιση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων.

Σχεδιασμός
προγράμματος
και διεκπεραίωση

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 4-5 ατόμων και σε κάθε ομάδα θα δοθούν διάφορες ειδήσεις.

Θα δοθεί επίσης ένα πρότυπο για την ανάλυση των ειδήσεων. Το υπόδειγμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις
ακόλουθες ερωτήσεις:

Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση:

- Έχει νόημα το κομμάτι της είδησης να αναφέρει την εθνοτική καταγωγή, τη φυλή, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό του ατόμου/ομάδας ανθρώπων;

- Εάν δεν εμφανιζόταν αυτό το δεδομένο, θα άλλαζε το κομμάτι της είδησης;

- Γιατί χρησιμοποιείται αυτό το δεδομένο στο κομμάτι της είδησης;

- Εμφανίζεται αυτό το δεδομένο στον τίτλο της είδησης;

- Αυτοί που εμφανίζονται στην είδηση, ανήκουν στην ανώτερη τάξη, στη μεσαία τάξη ή στην κατώτερη τάξη;
Έχουν καλή οικονομική κατάσταση;

- Τι γνωρίζουμε από τέτοιες ομάδες, εθνοτικές μειονότητες ή σεξουαλικό προσανατολισμό; Γνωρίζετε κάποιον που
να ανήκει σε αυτές τις ομάδες; Οι άνθρωποι αυτοί ανταποκρίνονται στις ιδέες που εκτίθενται στο άρθρο;
Στη συνέχεια κάθε ομάδα θα μοιραστεί τις απαντήσεις της και μια

συνολική ανάλυση.

Συμπεράσματα.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

Για αυτή τη δραστηριότητα χρειαζόμαστε:

- Ένα μεγάλο χώρο όπου μπορούμε να χωρίσουμε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4-5 ατόμων.

- Καρέκλες και τραπέζια

- Κομμάτια ειδήσεων και περιοδικών

- Πρότυπο ανάλυσης
- Στυλό και χαρτί.



Έλεγχος,
αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με το ρόλο των μέσων
ενημέρωσης στη διατήρηση και προώθηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων των συμμετεχόντων.
Επιπλέον, θα παρακολουθείται ο βαθμός συμμετοχής και η εξέλιξη της δραστηριότητας.

Οικονομικοί
πόροι

Δεν είναι απαραίτητοι.

Σχετικές
ιστοσελίδες

Useful multimedia/website links to support the implementation of this learning activity



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΟΥ

Κοινό που απευθύνεται Εργαζόμενοι για τη νεολαία

Στόχοι Να σκεφτόμαστε κριτικά για τα στερεότυπα, ιδίως τα δικά μας, αυτά που χρησιμοποιούμε πιο
συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες. Δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτική για τη χρήση του ίδιου του
στερεοτύπου, αλλά ευαισθητοποίηση μετά από προσεκτική ανάλυση για το ποια αρνητικά
στερεότυπα χρησιμοποιούνται συχνότερα και γιατί..

Περιεχόμενο του
προγράμματος

Η δραστηριότητα οδηγεί στη σκέψη και την αμφισβήτηση σχετικά με το θέμα των στερεοτύπων,
πηγαίνοντας να ανακαλύψει εκείνα που, ακόμη και ασυνείδητα, ο καθένας βάζει συνεχώς στο
πεδίο όταν βλέπει ή γνωρίζει ένα νέο άτομο.

Ξεκινώντας από κάποιες προσωπικότητες, συζητάμε μαζί ποια είναι τα κυριότερα στερεότυπα που
συνδέονται - για παράδειγμα - με το φύλο, την καταγωγή ή τη σωματική εμφάνιση.

Ομάδα στόχος Νέοι άνθρωποι

Αποτελέσματα και
αντίκτυπο της
εκπαίδευσης

Αρχικά, οι νέοι καλούνται να μιλήσουν για τα στερεότυπά τους, τόσο αυτά που χρησιμοποιούν οι
ίδιοι όσο και - αν είναι δυνατόν - αυτά που χρησιμοποιούνται απέναντί τους. Αυτό τους παρακινεί
να σκεφτούν οι ίδιοι για εμπειρίες που έχουν ζήσει ή έχουν ακούσει.

Παράγοντες επιτυχίας Η δραστηριότητα προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά πλαίσια και σε διαφορετικά θέματα..

Περιγραφή του
Προγράμματος

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιηθεί σε ομάδες. Το περιβάλλον μπορεί να είναι
ένα απλό δωμάτιο ή ένας ανοιχτός χώρος. Ο χρόνος για τη δραστηριότητα μπορεί να είναι 2 ώρες
ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Κάθε βήμα της δραστηριότητας ακολουθείται από
συζήτηση και απολογισμό που βοηθούν στην παρακολούθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπεραίωση

Βήμα 1

Στο πρώτο μέρος καλούμε τους νέους να σκεφτούν για τα στερεότυπα, ρωτώντας τους τι είναι αυτά
και γιατί τα χρησιμοποιούμε. Καλούνται να αναφέρουν επεισόδια ή εμπειρίες που μπορούν να
μοιραστούν, τόσο προσωπικές όσο και ιδωμένες ή διαβασμένες, και στη συνέχεια να σκεφτούν μαζί
πάνω στο θέμα. Μπορούν να μιλήσουν για τα στερεότυπα που χρησιμοποιούνται απέναντι στους
άλλους και αυτά που χρησιμοποιούνται απέναντι στους ίδιους, προσπαθώντας να μοιραστούν, όπου
είναι δυνατόν, προσωπικές ή αλλιώς γνωστές εμπειρίες, εκτιμώντας επίσης την προηγούμενη γνώση.

Βήμα 2

Χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες, οι νέοι πρέπει να εργαστούν σε τέσσερις διαφορετικές εργασίες.
Σε δύο ομάδες δίνονται εικόνες δύο χαρακτήρων (μία ανά ομάδα) και τους ζητείται να τους
παρατηρήσουν καλά. Πρέπει να προσπαθήσουν να φανταστούν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πώς
τους λένε, ποια είναι η ιστορία τους, τι έχουν κάνει και τι θα κάνουν, πού ζουν και τι ονειρεύονται,
τι τους αρέσει να κάνουν και πώς είναι η ζωή τους. Οι μαθητές μπορούν επίσης να γράψουν ή να
βοηθηθούν με ζωγραφιές. Οι άλλες δύο ομάδες αναλαμβάνουν να ζωγραφίσουν έναν χαρακτήρα,
μία ανά ομάδα, ζητώντας τους να ζωγραφίσουν κάποιον που αντιπροσωπεύει τον συγκεκριμένο
ρόλο των άλλων δύο (π.χ. "Πώς θα φανταζόσασταν έναν Πρόεδρο; Όπως έναν νικητή του
βραβείου Νόμπελ; Προσπαθήστε να τον ζωγραφίσετε!").

Βήμα 3

Στο τελευταίο μέρος πραγματοποιείται η αντιπαράθεση και αποκαλύπτονται οι χαρακτήρες. Με τη
σειρά τους, ξεκινώντας από τις ομάδες που έπρεπε να σχεδιάσουν τον χαρακτήρα από την
περιγραφή, οι νέοι παρουσιάζουν τη δουλειά τους και λένε γιατί έκαναν ορισμένες επιλογές,
επιλέγοντας ένα είδος αντί για ένα άλλο, ένα στυλ ρούχων, τη σωματική εμφάνιση και άλλα. Δεν
αποκλείεται να αποκαλύψετε στα παιδιά που ακούν το "θέμα" που δόθηκε στην ομάδα και να τα
ρωτήσετε τι είδους χαρακτήρας θα μπορούσε να είναι.

Με τον ίδιο τρόπο παρουσιάζεται και η δουλειά των δύο ομάδων. Έπρεπε να περιγράψουν τις
προσωπικότητες ξεκινώντας από οπτικές αναπαραστάσεις, κάνοντας τις επιλογές που έγιναν να
πουν με τον ίδιο τρόπο. Τέλος, αποκαλύπτονται τα θέματα των τεσσάρων ομάδων, προσπαθώντας
να κατανοήσουμε πώς αυτά που γνωρίζουμε μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε ή να αποκηρύξουμε
την πραγματικότητα. Στη συλλογική αντιπαράθεση μπορούμε να αναρωτηθούμε τι μας οδηγεί να
κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές, πώς τα στερεότυπα μας καθοδηγούν στην αποκωδικοποίηση
ιστοριών και χαρακτήρων και ποια μπορούν να "σπάσουν"/"επεκταθούν"/"μπουν σε κίνηση" και
πώς.



Περιβάλλον εκπαίδευσης Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα δωμάτιο ή σε ανοιχτό χώρο. Η δραστηριότητα
θα πρέπει να προετοιμαστεί εγκαίρως εκτυπώνοντας εικόνες ή ζωγραφίζοντας τους δύο
χαρακτήρες που έχουν επιλεγεί..

Έλεγχος, αξιολόγηση και
βελτιώσεις

-

Οικονομικοί πόροι Η δραστηριότητα δεν απαιτεί κανένα κόστος, εκτός αν ο συντονιστής θέλει να προετοιμάσει
και να εκτυπώσει σχέδια του κάθε χαρακτήρα.

Σχετικές ιστοσελίδες -





HUGGING LABELS

Κοινό που
απευθύνεται

Εργαζόμενοι για τη νεολαία

Στόχοι 1. Ενθάρρυνση για αναστοχασμό και συζήτηση για το θέμα: αποδοχή των ταυτοτήτων φύλου και των
διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού

2. Διεύρυνση  των γνώσεων σχετικά με την κοινωνική ένταξη για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+

Περιεχόμενο του
προγράμματος

1. Δράση ενεργοποίησης (10 λεπτά)
2. Εισαγωγή των εννοιών της ταυτότητας φύλου και των ορισμών των κατηγοριών LGBTQ+ (15 λεπτά)
3. Ανάγνωση άρθρου εφημερίδας (5 λεπτά)
4. Κύρια δραστηριότητα (20 λεπτά)
5. Αναστοχασμός/συζήτηση (35 λεπτά)

Δεξιότητες και ικανότητες που εξετάζονται:

● - Γνώση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την κοινότητα LGBTQI+
● - Κριτική σκέψη και ανάλυση
● - Μη λεκτική επικοινωνία
● - Αναστοχασμός σε θέματα αποδοχής
● - Ενσυναίσθηση

Ομάδα στόχος Νέοι άνθρωποι

Αποτελέσματ
α και
αντίκτυπο της
εκπαίδευσης

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας είναι ένα αίσθημα ενσυναίσθησης και εγγύτητας
μεταξύ των συμμετεχόντων. Επιπλέον, ο κριτικός προβληματισμός σχετικά με το άρθρο της εφημερίδας και την
αποδοχή, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι να γίνουν πιο ανοιχτοί και να εργαστούν ενεργά
για την αποδοχή και την αλληλεπίδραση με όλους τους ανθρώπους.

Παράγοντες
επιτυχίας

Είναι σύντομη αλλά περιλαμβάνει διαφορετικές στιγμές αλληλεπίδρασης και μάθησης.

Περιγραφή του
Προγράμματος

a. Η δραστηριότητα κατάρτισης σχεδιάζεται και παρέχεται με βάση τις αρχές και την προσέγγιση
της μη τυπικής εκπαίδευσης.

b. Το περιβάλλον της εκπαιδευτικής δραστηριότητας πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων: ανοιχτό, ζεστό, αποδεκτό, φιλόξενο, ασφαλές, γεμάτο δυνατότητες ύπαρξης
και δράσης χωρίς κριτική.

c. Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της δραστηριότητας υπάρχει η τελική
ενημέρωση. Επίσης, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα σύντομο ερωτηματολόγιο ή μια σύντομη στιγμή στο
τέλος, όταν οι συμμετέχοντες ερωτώνται συγκεκριμένα για τη συμπάθεια, τον αντίκτυπο και τη συνάφεια της
δραστηριότητας.

Σχεδιασμός
προγράμματος
και
διεκπεραίωση

1. Δραστηριότητα Ενεργοποίηση: Ένα στην αρχή για να διεγείρει την προσοχή και τα κίνητρα
της ομάδας. Ένας στο τέλος για να απελευθερώσει την άγχος που είναι συνυφασμένο με τη
δραστηριότητα

2. Ενημέρωση σχετικά με την ταυτότητα φύλου και τις κατηγορίες της κοινότητας LGBTQ+

3. Ανάγνωση και ερμηνεία μιας τρέχουσας είδησης σχετικά με το θέμα

4. ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Η ομάδα χαρακτηρίζεται σε 3 διαφορετικές ομάδες: ΛΟΑΤΚΙ+ , Αποδοχή , Μη αποδοχή. Οι ετικέτες
αυτές έχουν σχήμα κολιέ με συγκεκριμένο χρώμα (ένα χρώμα για κάθε κατηγορία).

Όλοι οι συμμετέχοντες τοποθετούνται σε έναν κύκλο, όπου οι LGBTQ+ πρέπει να τρέχουν γύρω-γύρω
ψάχνοντας για ένα ζευγάρι (επίσης LGBTQ+). Μόλις βρεθεί το ζευγάρι, και οι δύο πρέπει να
αγκαλιαστούν και ο 1ος να πάρει τη θέση του 2ου. Μόλις πάρουν μια νέα θέση, οι LGBTQ+
συμμετέχοντες πρέπει να κοιτάξουν ποια άτομα έχουν σε κάθε πλευρά και να εκτελέσουν ανάλογα.



Πρέπει να αγκαλιάζουν "παίκτες αποδοχής" και να μην αλληλεπιδρούν με "παίκτες μη αποδοχής". Εάν, κατά
τη διάρκεια του παιχνιδιού, ένας "ΛΟΑΤΚΙ+ παίκτης" σταματήσει ανάμεσα σε 2 "παίκτες μη αποδοχής",
πρέπει να καθίσει στο πάτωμα μέχρι να φτάσει ο επόμενος "ΛΟΑΤΚΙ+ παίκτης" για να πάρει τη θέση του/της

Μετά από λίγο, οι διαμεσολαβητές αλλάζουν ρόλους, κάνοντας όλους να βιώσουν κάθε κατηγορία στο
παιχνίδι

5. Αναστοχασμός και συζήτηση σχετικά με τα συναισθήματα που βιώθηκαν κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητας που σχετίζονται με τους διαφορετικούς ρόλους.

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

● Ένας ή δύο εκπαιδευτές-διαμορφωτές το πολύ.
● - Αίθουσα με αρκετό χώρο για έναν κύκλο 20 ατόμων το πολύ, καλύτερα 12-15.
● - Υλικά: κολιέ ετικέτες (3 διαφορετικά χρώματα), χρωματιστά στυλό, σχοινί, άρθρο εφημερίδας, ηχείο

μουσικής.

Έλεγχος,
αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Στο τέλος της δραστηριότητας μπορεί να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες άμεση ανατροφοδότηση και φυσικά οι
εκπαιδευτές μπορούν επίσης να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση. Ορισμένοι δείκτες ποιότητας ή επιτυχίας θα
μπορούσαν να είναι:

- Τα σημεία μάθησης που μοιράστηκαν οι συμμετέχοντες.

- Διαχείριση του χρόνου.

- Κλίμα ασφάλειας: ποσότητα και περιεχόμενο των αλληλεπιδράσεων, σαφείς πτυχές ασφάλειας που μοιράζονται οι
συμμετέχοντες.
- Αποτελέσματα των δραστηριοτήτων: τα αποτελέσματα σέβονται τον αρχικό στόχο;

Οικονομι
κές πηγές

Εφαρμογή με χαμηλό κόστος

Σχετικές
ιστοσελίδ
ες

https://www.facebook.com/wearenovomundo/videos/284475798848986/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

https://www.facebook.com/wearenovomundo/videos/284475798848986/?sfnsn=mo&d=n&vh=e




ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ

Κοινό που απευθύνεται Εργαζόμενοι για τη νεολαία

Στόχοι Στόχος της δραστηριότητας είναι να δημιουργήσει συνθήκες αναστοχασμού, όχι μόνο για τα
μηνύματα μίσους που ακούγονται καθημερινά, αλλά κυρίως για τις αντιδράσεις, τις
απαντήσεις και τις στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την αντιμετώπισή τους.
Οι συμμετέχοντες παροτρύνονται όχι μόνο να επιλέξουν μεταξύ των προτεινόμενων
στρατηγικών, αλλά και να προτείνουν νέες, δικής τους δημιουργίας.

Περιεχόμενο του
προγράμματος

Οι στρατηγικές αντιδράσεις είναι μια δραστηριότητα που προσφέρει στοιχεία για σκέψη πάνω
στα θέματα της ρητορικής μίσους και του εκφοβισμού, μέσω ενός παιχνιδιού με κάρτες, το
οποίο βασίζει τους μηχανισμούς του στην αναζήτηση πιθανών στρατηγικών αντίδρασης σε
προσβλητικά, μεροληπτικά και γενικά αρνητικά μηνύματα. Οι πλήρεις κανόνες του παιχνιδιού
βρίσκονται στις επόμενες ενότητες.

Ομάδα στόχος

Αποτελέσματα και
αντίκτυπο της
εκπαίδευσης

Νέοι άνθρωποι

Αυτό το παιχνίδι επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βιώσουν τη θετική λεκτική επίλυση
συγκρούσεων. Το παιχνίδι επιτρέπει την αναγνώριση και τη συμμετοχή.

Παράγοντες επιτυχίας Η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς διαγωνισμούς χρησιμοποιώντας
το υπόβαθρο των συμμετεχόντων και διαφορετικές προσεγγίσεις στη λεκτική επίλυση
συγκρούσεων.

Περιγραφή του
προγράμματος

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί μεμονωμένα ή σε ομάδες. Το περιβάλλον
μπορεί να είναι ένα απλό δωμάτιο ή ένας ανοιχτός χώρος. Ο χρόνος για τη δραστηριότητα μπορεί
να είναι 1-2 ώρες ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Κάθε βήμα της δραστηριότητας
ακολουθείται από συζήτηση και απολογισμό που βοηθούν στην παρακολούθηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπεραίωση

Βήμα 1

Δημιουργείτε ομάδες παιχνιδιού, οργανώνοντας γραφεία ή τραπέζια στο δωμάτιο. Σε κάθε ομάδα
ανατίθεται μια τράπουλα με κάρτες στρατηγικής, την οποία διαβάζουν και παρατηρούν μαζί.
Χρειάζεται να διευκρινιστούν οι κανόνες του παιχνιδιού και να γίνει μια δοκιμαστική βάρδια, για
να βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί. Αρχίζει το παιχνίδι ακολουθώντας τους
κανόνες που εξηγήθηκαν και φροντίζοντας κάθε ομάδα να εκτελεί τουλάχιστον μία φορά το ρόλο
του συντονιστή. Στο τέλος του παιχνιδιού, αφού ελεγχθεί το σκορ, θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε
μαζί την εμπειρία, ζητώντας απόψεις, σχόλια και τυχόν κριτική για το παιχνίδι.

Βήμα 2

Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν τις δικές τους κάρτες καταστάσεων και
στρατηγικών με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιστορίες ή γεγονότα που τους διηγήθηκαν
φίλοι, για να παρουσιάσουν καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τη ρητορική μίσους και τον
εκφοβισμό. Το σκηνικό της δραστηριότητας και οι χαρακτήρες της επιτρέπουν να τροποποιηθεί
ελαφρώς η πραγματική εμπειρία, προκειμένου να τη συμμορφώσουν με το πνεύμα του παιχνιδιού
και να την κάνουν "παιχνιδιάρικη", αν και η έμπνευση μπορεί να προέρχεται από βιωμένες
εμπειρίες, δημιουργώντας έτσι ένα κοινό και γαλήνιο περιβάλλον όπου μπορείτε να εκφραστείτε.
Με μολύβια, μαρκαδόρους ή νερομπογιές, μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους κάρτες,
προσπαθώντας να κάνουν το στυλ και τη διάταξη των αρχικών καρτών να κολλήσουν όσο το
δυνατόν περισσότερο. Οι κάρτες που δημιουργούνται προστίθενται στις τράπουλες.

Βήμα 3

Στο τρίτο μέρος της δραστηριότητας, εάν υπάρχει ακόμα χρόνος, προτείνεται ένα άλλο παιχνίδι με
την εισαγωγή των νέων καρτών που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες. Έχοντας πλέον κατανοήσει
καλά τους μηχανισμούς, μπορείτε να επικεντρωθείτε περισσότερο στο περιεχόμενο, ελέγχοντας αν
οι νέες στρατηγικές που προτείνονται είναι έγκυρες και κοινές, προτείνοντας περαιτέρω
τροποποιήσεις ή διορθώσεις στις νέες κάρτες.

Περιβάλλον εκπαίδευσης Η δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Η δραστηριότητα μπορεί
να προετοιμαστεί με την προετοιμασία και εκτύπωση καρτών παιχνιδιού.

Το παιχνίδι χωρίζεται σε γύρους και κάθε γύρος χωρίζεται σε τρεις φάσεις

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Έλεγχος, αξιολόγηση και βελτιώσεις

Στην αρχή κάθε γύρου ο παίκτης/ομάδα που παίζει τον
συντονιστή τραβάει μια κάρτα από την τράπουλα και
την παρουσιάζει στην ομάδα διαβάζοντας δυνατά το
κείμενο, υποδεικνύοντας ποιος μιλάει σε ποιον (π.χ. "Ο
Γκάβιν λέει στη Ρόουζ...").

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
Οι παίκτες/ομάδες αποφασίζουν ποια από τις
στρατηγικές που έχουν στη διάθεσή τους είναι η
καλύτερη και παίζουν με κενό. Οι στρατηγικές πρέπει
να φτάνουν στον συντονιστή των παικτών/ομάδων
χωρίς αυτός να γνωρίζει ποιος τις έπαιξε- ο συντονιστής
των παικτών/ομάδων εξετάζει τις στρατηγικές και
επιλέγει ποια - σύμφωνα με τον ίδιο - είναι η καλύτερη
για να χρησιμοποιηθεί σε αυτή και την ανακοινώνει
φωναχτά.
Ο παίκτης/ομάδα του οποίου η κάρτα έχει επιλεγεί
καλείται τώρα να εφαρμόσει στην πράξη τη
συγκεκριμένη στρατηγική (π.χ. να διατυπώσει μια
παροιμία, να συνθέσει ένα haiku, να κάνει μια άλλη
ερώτηση).
Αν ο συντονιστής επιλέξει μια στρατηγική που
προτείνεται από πολλούς παίκτες/ομάδες, ακούγονται
όλες (π.χ. αν δύο παίκτες/ομάδες έχουν παίξει τη
στρατηγική του μπερδεμένου σοφού έρχονται να
ακούσουν τις παροιμίες και των δύο).

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΘΜΩΝ
Ο παίκτης/ομάδα με ρόλο συντονιστή αποδίδει τον
πόντο στη νικήτρια στρατηγική- σε περίπτωση δύο
ισότιμων στρατηγικών, μπορεί να επιλέξει να
επιβραβεύσει μία ή περισσότερες, αν το κρίνει σκόπιμο
(π.χ. αν και οι δύο στρατηγικές είναι κατάλληλες, ο
συντονιστής μπορεί να επιβραβεύσει τους δύο
παίκτες/ομάδα με έναν πόντο ο καθένας).
Ο νικητής παίκτης/ομάδα κερδίζει έναν πόντο
χρώματος που αντιστοιχεί στον χαρακτήρα που
βοηθήθηκε: π.χ. Gavin-πράσινο, Rose-κόκκινο,
Peter-μωβ. Ο ρόλος του συντονιστή περνάει σε έναν
νέο παίκτη/ομάδα και συνεχίζετε με νέα παρουσίαση
της κατάστασης.

--

Οικονομικοί πόροι

Σχετικές Ιστοσελίδες

Η δραστηριότητα δεν απαιτεί

κανένα κόστος εκτός από την

εκτύπωση των παιγνιόχαρτων.

-





It aims to:



Το Γαλλικό πληθυσμό και τους τουρίστες. Οι επιτηρητές θα βοηθήσουν να σπάσει ο πάγος και
θα αυξήσουν τη σχέση τους με τους συμμετέχοντες, βοηθώντας τους στον προβληματισμό για
νέες λύσεις μενού. Η δραστηριότητα θα αξιολογηθεί μετά τις απαντήσεις και τις προτάσεις των
συμμετεχόντων για την αλλαγή του Μενού και την ανατροφοδότησή τους σχετικά με τη σύνδεση
μεταξύ της δραστηριότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπεραίωση

1. Παρουσίαση του έργου και της ομάδας.

2. Ξεκινήστε με μια γνωριμία μεταξύ σας: ηλικία, όνομα, τι κάνετε για να ζήσετε
και ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο (για την εισαγωγή του θέματος)
3. Καταιγισμός ιδεών σχετικά με 3 (ή 4) κύριες θρησκείες που υπάρχουν στη
Γαλλία: Καθολικισμός, Ισλάμ, Ιουδαϊσμός (και Βουδισμός).
-> Αν δεν έχουν καμία ιδέα, μπορούμε να τους παρουσιάσουμε πινακίδες στις οποίες θα
αναγράφονται οι συγκεκριμένες πληροφορίες ανά θρησκεία.

4. Παρουσίαση του γαλλικό μενού από ένα παραδοσιακό εστιατόριο (γαστρονομικά
προσανατολισμένο στη μπρετονική γαστρονομία), στη συνέχεια θα χωριστούν σε 3 (ή
4) ομάδες, κάθε ομάδα θα εκπροσωπεί μια θρησκεία.

5. Θα πρέπει να απαριθμήσουν περιορισμούς/μετατοπίσεις από το Μενού: τι
μπορείτε να κάνετε για να αλλάξετε το Μενού όσον αφορά τη συγκεκριμένη
θρησκευτική σας διατροφή ; Τι μπορείτε να πείτε για το Μενού ; Υπάρχει κάποιο
πρόβλημα σχετικά με το Μενού ;

6. Κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματά της. Η άλλη ομάδα
μπορεί να πάρει το λόγο προσθέτοντας σχόλια.

7. Ξεκινήστε τη συζήτηση: Τι πιστεύετε για την παρουσίαση της άλλης ομάδας ;
Πιστεύετε ότι το μενού κάνει διακρίσεις ; Πιστεύετε ότι περιορίζει άλλες διατροφικές
δίαιτες ; Ξέρετε τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει η στενή επιλογή του μενού ; Έχετε
κάποιο παρόμοιο παράδειγμα;

8. Συμπέρασμα: Τι μάθατε; Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ αυτών των
καταστάσεων και άλλων καταστάσεων στην καθημερινή και επαγγελματική μας ζωή;

Περιβάλλον εκπαίδευσης Το μενού - Χαρτιά - Μολύβι - 3/4 θρησκευτικές δίαιτες Υπογραφές - Ψαλίδι.

Το μενού:
Ορεκτικά: 4€ Ορεκτικά : λουκάνικο και βούτυρο ή σαλάτα με φακές - 4€
Αστακοσαλάτα ή χορτοφαγικό γεύμα με ψωμί ή Crêpe bretonne γεμιστή με κοκκινιστό χοιρινό -
8€

Επιδόρπια: Φράουλες και σμέουρα με κρέμα ή Φαρ με δαμάσκηνο - 4€

Παράγοντες επιτυχίας Η επιτυχία της δραστηριότητας μπορεί να αξιολογηθεί μέσω μιας έρευνας,
της ανατροφοδότησης των συμμετεχόντων και της ποιότητας των
απαντήσεων.

Οικονομικοί πόροι Δεν απαιτείται ειδικό υλικό. (μολύβι, χαρτί, ψαλίδι, εκτυπωμένες πηγές για την υλοποίηση των
θρησκευτικών διαιτών.

Σχετικές ιστοσελίδες -





PERFECT PORTRAITS

Κοινό που απευθύνεται

Στόχοι

Περιεχόμενο δραστηριότητας

Η δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί για επαγγελματίες,

εργαζόμενους στη νεολαία και ενήλικες.

● Συμβολή στη χειραφέτηση της γνώσης όσον αφορά τη
θετικότητα του σώματος.
● Αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα και
τις διακρίσεις μέσω της αποδοχής του σώματος.
● Βελτίωση του τρόπου σκέψης σχετικά με την
αναπαράσταση του σώματος.
● Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πώς μπορούν να
εξελιχθούν οι κανόνες ομορφιάς και η κοινωνία με την
πάροδο των ετών.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ζωγραφίσουν την τέλεια
αναπαράσταση της ομορφιάς του σώματός τους. Οι
αναπαραστάσεις θα συγκριθούν και θα προωθηθεί μια
συζήτηση σχετικά με τη θετικότητα του σώματος. Στη
συζήτηση θα παρουσιαστούν έννοιες σχετικά με τη
διαπόμπευση του σώματος, τη θετικότητα του σώματος και
τη διαφορετικότητα.

Θα παρουσιαστούν διάφορα στερεότυπα για το σώμα και
όμορφες εικόνες σε όλο τον κόσμο και από διαφορετικές
περιόδους και τέλος θα δημιουργηθεί ένα "μελλοντικό
μοντέλο ομορφιάς 2050"..

Ομάδα στόχος Οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δραστηριότητα με άλλους επαγγελματίες ή και με νέους.

Αποτελέσματα και αντίκτυπο της εκπαίδευσης

Παράγοντες επιτυχίας

Ο αντίκτυπος αναμένεται να είναι μια ενδιαφέρουσα
συζήτηση για το πώς οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο,
τα στερεότυπα που έχει ο καθένας για το ανθρώπινο
σώμα και να επισημάνει τι είναι η θετικότητα του
σώματος και η ντροπή του σώματος, δημιουργώντας
και μοιράζοντας διαφορετικές αφηγήσεις για την
αποδοχή του σώματος.

Τα δυνατά σημεία της δραστηριότητας είναι η δυναμική ενός
δημιουργικού και χαλαρού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει
στους συμμετέχοντες να μιλήσουν για τις διακρίσεις, τα
στερεότυπα, τη σωματική ντροπή και τη θετικότητα του
σώματος, καθώς και για την εξέλιξη της κοινωνίας και των
προτύπων ομορφιάς της, ευαισθητοποιώντας τους για τη
σημασία αυτής της θεματικής. Η δραστηριότητα μπορεί
εύκολα να προσαρμοστεί σε διαφορετικά πλαίσια από τη
στιγμή που δεν απαιτεί συγκεκριμένο υλικό.

Περιγραφή της δραστηριότητας 1. Παρουσίαση του project και ης ομάδας.



2. Ξεκινήστε με μια δραστηριότητα icebreaker/ γνωριμία μεταξύ σας: ηλικία, όνομα,
τι δουλειά κάνετε και ποιος είναι ο αγαπημένος σας πίνακας/πορτρέτο, αν υπάρχει
(για να παρουσιάσετε το θέμα).

3. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ζωγραφίσουν την τέλεια αναπαράσταση της
ομορφιάς του σώματός τους. - Οι συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν είτε σε
ζευγάρια είτε ατομικά (όχι περισσότερα από 2 άτομα αν δημιουργηθούν ομάδες -
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η αντίληψη που έχει ένα άτομο για τον κόσμο)

4. Τα σχέδια θα συγκριθούν και θα επισημανθούν τα κοινά χαρακτηριστικά των
πορτραίτων. Έναρξη της συζήτησης: Τι πιστεύετε για το σχέδιο του ενός και για το
δικό σας; Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα ; Πιστεύετε
ότι υπάρχει μόνο μία ομορφιά ; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ομορφιάς κάθε
περιοχής;

5. Ο διαμεσολαβητής θα δείξει διαφορετικά πρότυπα σωμάτων σε όλο τον κόσμο και
από διαφορετικές περιόδους. - Τα πορτραίτα θα είναι διάσημα πρόσωπα από την
πολιτιστική και κινηματογραφική σκηνή που αντιπροσωπεύουν τους κανόνες
ομορφιάς της εποχής τους και ανά περιοχή. Μπορεί να υπάρξει μια συνεδρία για
την αιγυπτιακή ομορφιά, την αφρικανική ομορφιά, την ιαπωνική ομορφιά, την
ομορφιά της Δύσης κ.λπ..

Μια συζήτηση σχετικά με το γιατί οι άνθρωποι τείνουν γενικά να επικεντρώνονται
σε έναν συγκεκριμένο τύπο εικόνας σώματος όταν σκεφτόμαστε για την ομορφιά
θα γεφυρώσει τις έννοιες σχετικά με τη θετικότητα του σώματος, τη διαπόμπευση
του σώματος, την ποικιλομορφία και τις διακρίσεις. -(πώς εμπλέκονται τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης σε αυτά τα "πρότυπα ομορφιάς"; Τι θα κάνατε για να
βελτιώσετε τον τομέα του κινηματογράφου, των διαφημίσεων και της βιομηχανίας
της μόδας ; Ποια είναι τα συνήθη συμπλέγματα του σώματος;)

6. Ως τελευταίο βήμα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σκεφτούν μια νέα
αναπαράσταση της ομορφιάς για το έτος 2050 και θα τη σχεδιάσουν όλοι μαζί (ή
σε ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων).

7. Θα γίνει απολογισμός και θα συλλεχθούν τα σχόλια σχετικά με τη δραστηριότητα..

Σχεδιασμός
δραστηριότητας και
διεκπεραίωση

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιηθεί σε μια αίθουσα όπου οι
συμμετέχοντες έχουν υποστήριξη για να ζωγραφίσουν (στο πάτωμα ή σε
τραπέζια/καρέκλες). Το πρώτο μέρος της δραστηριότητας μπορεί να διεξαχθεί σε μικρές
ομάδες ή ατομικά, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Η διάρκεια της δραστηριότητας θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή και την εμπλοκή των
συμμετεχόντων στη συζήτηση, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τη 1.30 ώρα.
Κάθε βήμα της δραστηριότητας θα πρέπει να ακολουθείται από απολογισμό που θα

βοηθήσει στην παρακολούθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Περιβάλλον εκπαίδευσης Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιηθεί σε μια αίθουσα όπου οι
συμμετέχοντες έχουν υποστήριξη για να ζωγραφίσουν (στο πάτωμα ή σε
τραπέζια/καρέκλες). Για τον εμπλουτισμό της δραστηριότητας, εικόνες εικόνων ομορφιάς
από διάφορα μέρη του πλανήτη και από διαφορετικές περιόδους θα πρέπει να εκτυπωθούν
εκ των προτέρων.

Έλεγχος, αξιολόγηση
και βελτιώσεις

Κάθε βήμα της δραστηριότητας θα πρέπει να ακολουθείται από έναν απολογισμό που
θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων..



Η επιτυχία της δραστηριότητας θα αξιολογηθεί επίσης μέσω μιας έρευνας και με μια μη
τυπική δραστηριότητα αξιολόγησης, προκειμένου να ληφθεί η ανατροφοδότηση των
συμμετεχόντων.
Ως συμπέρασμα, μπορεί να προκύψει μια συζήτηση σχετικά με την αντίληψη και την
ερμηνεία για το τι είναι όμορφο και τι όχι, οδηγώντας σε έννοιες σχετικά με την
ανεκτικότητα, την αποδοχή και τη διαφορετικότητα.

Οικονομικοί πόροι Δεν απαιτείται συγκεκριμένο υλικό. Εάν είναι δυνατόν να εκτυπώσετε εικόνες
διαφορετικών αναπαραστάσεων του σώματος, η δραστηριότητα θα γίνει πιο
ολοκληρωμένη.
Άλλα: μολύβι, χαρτί, χρωματιστά μολύβια, πηγές για την υλοποίηση των συμβόλων.Σχετικές ιστοσελίδες
https://youtu.be/Xrp0zJZu0a4



ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Κοινό που απευθύνεται Η δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί για εργαζόμενους για τη νεολαία.

●

● Κατανόηση της σημασίας των θρησκευτικών διαιτών που αντιμετωπίζουν τα δημό
εστιατόρια.

● Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των διακρίσεων στις δημόσ
υπηρεσίες (εστιατόρια).

● Συμβολή σε έναν διαπολιτισμικό διάλογο που εισάγει τη λαϊκότητα.
Περιεχόμενο του
προγράμματος

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες (3 ή 4 άτομα) που θα εκπροσωπούν μία α
θρησκείες που υπάρχουν στη γαλλική κοινωνία (καθολικισμός, ισλαμισμός, ιουδαϊσμό
βουδισμός). Οι ομάδες θα γνωρίσουν ένα Μενού και θα πρέπει να εργαστούν σε ομάδες
βρουν μέσω καταιγισμού ιδεών και ακρόασης μεταξύ τους λύσεις για να προσαρμόσο
Μενού σε συμφωνία με τη θρησκευτική τους διατροφή. Θα πρέπει να παρουσιάσου
χρηματοδοτήσεις τους και θα συζητήσουμε για το τι μπορεί να βελτιωθεί. Θα μάθουν επίσ
χαρακτηριστικά και την ιδιαιτερότητα κάθε θρησκείας ως εισαγωγή και βήμα γνωριμίας
των θρησκευτικών διατροφικών πινακίδων.

Ομάδα στόχος Οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δραστηριότητα με άλλους επαγγελματίες
νέους.



Αποτελέσματα και
αντίκτυπο της εκπαίδευσης

Η συζήτηση σε ομάδες και στη συνέχεια σε μεγάλο κύκλο θα προωθήσει τη συζήτηση σχετι
τις πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές και τι μπορεί να γίνει για τη χειραφέτηση
θρησκευτικών κοινοτήτων και την προώθηση της καλής συμβίωσης.

Παράγοντες επιτυχίας Τα δυνατά σημεία της δραστηριότητας είναι η δημιουργικότητα και ο αναστοχασός που
μπορεί να φέρει στους συμμετέχοντες, καθώς το Μενού δεν είναι ένα συνηθισμένο θέμα.

Περιγραφή της
δραστηριότητας

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα συγκεντρωθούν σε μια τάξη και θα πρέπει να
προβληματιστούν σχετικά με ένα μοντέρνο μενού εστιατορίου, που αντιπροσωπεύει μια
μαγειρική κουζίνα σε στιλ Breton, και πώς μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε θρησκευτική
δίαιτα που συνθέτει τη γαλλική κοινωνία, η οποία επηρεάζει



NARRATIVES THROUGH STORYTELLING

Κοινό που απευθύνεται Εργαζόμενοι για τη νεολαία

Στόχοι Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της ρητορικής μίσους στη ζωή ενός

ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής ευημερίας και των προκλήσεων, μέσω

της δημιουργίας μιας αφήγησης για ένα φανταστικό άτομο.

Να κατανοήσουν την αντίδραση στη ρητορική μίσους και πώς να υποστηρίξουν ένα άτομο
να ξεπεράσει τις προκλήσεις

Περιεχόμενο της
δραστηριότητας

Κατανόηση του αντίκτυπου της ρητορικής μίσους, αναγνώριση ατομικών αναγκών,
συναισθηματική νοημοσύνη

Ομάδα στόχος Νέοι άνθρωποι

Αποτελέσματα και
αντίκτυπος της
εκπαίδευσης

Πρόκειται για μια μη συγκρουσιακή προσέγγιση που επιτρέπει τη διερεύνηση θεμάτων με τη

χρήση ενός χαρακτήρα και όχι μιας πραγματικής μελέτης περίπτωσης. Ωστόσο, αυτό που θα

δείτε να αναδύεται είναι η ζωή των νέων ανθρώπων στο χαρακτήρα, η οποία δημιουργεί τη

βάση για την αξιολόγηση των αναγκών και την κατανόηση των ζητημάτων που επηρεάζουν

τις ζωές των νέων και δίνει δυνατότητες για συζήτηση.

Παράγοντες επιτυχίας Ομότιμη καθοδήγηση, μη-αντιμετώπιση, αφήγηση ιστοριών

Περιγραφή του
προγράμματος

Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στους νέους να δημιουργήσουν
σενάρια ρητορικής μίσους και να περιγράψουν λεπτομερώς τον αντίκτυπο στο άτομο και να
υποστηρίξουν μια προσέγγιση εστιασμένη στη λύση, ώστε οι νέοι να μπορούν να αφηγηθούν
μια ιστορία μέσω ενός χαρακτήρα, να αλλάξουν την αφήγηση για να δημιουργήσουν ένα
θετικό αποτέλεσμα.



Σχεδιασμός
προγράμματος και
διεκπεραίωση

Προετοιμασία:

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες είτε να σχεδιάσουν ατομικά σε χαρτί μεγέθους Α3 το
περίγραμμα ενός νεαρού ατόμου που έχει υποστεί ρητορική μίσους, ζητήστε τους να δώσουν
στον χαρακτήρα τους όνομα, ηλικία και ταυτότητα.

Ζητήστε από τους νέους να δημιουργήσουν ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο συνέβη ένα
περιστατικό ρητορικής μίσους, συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκομένων και του πώς
αισθάνθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά το περιστατικό.

Αυτή η δραστηριότητα θα επικεντρωθεί σε βασικές πτυχές του σώματος - πρώτα ο συντονιστής
θα εστιάσει στην καρδιά.

Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να διερευνήσουν τι υπάρχει στην ΚΑΡΔΙΑ του νέου τους, τι
τον κάνει ευτυχισμένο; Τι είναι σημαντικό γι' αυτούς; Ποια είναι τα πάθη και οι αξίες τους;
Πώς έχει επηρεάσει αυτές τις αξίες και τα πάθη ένα άτομο που έχει πληγεί από τη ρητορική
μίσους;

Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να διερευνήσουν την ΚΑΡΔΙΑ- τι συναισθήματα έχει το
νεαρό άτομο τους; τι αισθάνεται; Πώς τους έχει κάνει να αισθάνονται και να αλλάζουν τη
στάση τους απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο το γεγονός ότι έχουν υποστεί ρητορική μίσους;

Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να διερευνήσουν τα ΜΑΤΙΑ- τι οράματα έχει ο νέος τους για το
μέλλον; Τι θέλουν να επιτύχουν; Πού βλέπουν να κατευθύνεται η ζωή τους;

Οι μαθητές θα κληθούν στη συνέχεια να σκεφτούν "έξω" από το ΣΩΜΑ, ποιους εξωτερικούς
παράγοντες έχουν στη ζωή τους; Με ποιον ζουν μαζί; Πώς είναι η σωματική και ψυχική τους
υγεία; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν στη ζωή τους;

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι θα διερευνήσουν τα ΧΕΡΙΑ, ποιες πρακτικές δεξιότητες και
ικανότητες έχει αυτό το άτομο; Ποιες είναι οι επαγγελματικές/εκπαιδευτικές φιλοδοξίες του
και ποιες δεξιότητες θα ήθελε να αναπτύξει; Πώς έχει επηρεαστεί αυτό;

Οι εκπαιδευόμενοι θα οδηγηθούν στη συνέχεια στο HIPS, ποιες ανάγκες υποστήριξης έχει;
Σε τι χρειάζονται βοήθεια; Ποιον έχουν ή θα ήθελαν να έχουν για να τους υποστηρίξει;

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι θα οδηγηθούν στο ΠΟΔΙ ποιες 3 βασικές δράσεις θα
μπορούσε να υποστηρίξει ένας εργαζόμενος για τη νεολαία για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων; Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Οι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να επανέλθουν ως ολόκληρη ομάδα και να
παρουσιάσουν το νεαρό άτομο στην ομάδα, αναφέροντας λεπτομερώς όλα τα βασικά μέρη
του σώματος.

Περιβάλλον εκπαίδευσης Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να διεξαχθεί διαδικτυακά ή δια ζώσης, ομαδικά ή ατομικά.

Έλεγχος, αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Ο ρόλος του εργαζόμενου για τη νεολαία είναι να ενθαρρύνει τις ερωτήσεις σχετικά με τους
χαρακτήρες αφού οι νέοι τους παρουσιάσουν. Η εστίαση θα πρέπει να είναι στις αφηγήσεις
και τις εναλλακτικές αφηγήσεις και στην αποτύπωση των συναισθημάτων του χαρακτήρα
τους.

Αφού αναλάβουν αυτή τη δραστηριότητα, οι νέοι μπορούν να κληθούν να αναπτύξουν ένα
σχέδιο δράσης για τον χαρακτήρα τους ή και για τους ίδιους τους εαυτούς τους με την
υποστήριξη του λειτουργού τους.

Οικονομικοί πόροι Ελάχιστες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων πόρων όπως χαρτί και στυλό

Σχετικές ιστοσελίδες Αναφορές/Περαιτέρω ανάγνωση

http://www.c-linq.nl/wp-content/uploads/2012/05/Blagg-final-report.pdf

Αυτή η δραστηριότητα εμπνεύστηκε από τον παραπάνω σύνδεσμο

http://www.c-linq.nl/wp-content/uploads/2012/05/Blagg-final-report.pdf


ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
Κοινό που
απευθύνεται Εργαζόμενοι για τη νεολαία

Στόχοι Σκοπός: Να μάθουν πώς να ενισχύουν τη

συναισθηματική νοημοσύνη και να οικοδομούν

συναισθηματική «ανθεκτικότητα» στους νέους.

Στόχοι:

1.Να κατανοήσουν τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ)
και γιατί είναι σημαντική.
2.Να μάθουν πώς η ΣΝ μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα
των νέων απέναντι στη ρητορική μίσους.
3.Να αναπτύξουν την αυτογνωσία της ΣΝ
4.Να μάθουν πώς να αναπτύσσουν τα τέσσερα συστατικά
στοιχεία της ΣΝ με πρακτικούς τρόπους.

Περιεχόμενο της δραστηριότητας Η δραστηριότητα αυτή αποτελείται από μια σύντομη εισαγωγή
στην ΕΑ και μια σειρά σύντομων ασκήσεων που ενισχύουν την
ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών της νεολαίας, ενώ μπορούν
να επαναληφθούν με τους νέους.

Θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο από μια σειρά άλλων
εργαστηρίων.

Δεξιότητες και ικανότητες που εξετάζονται:
● - Γνώση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την ΣΝ.
● - Συναισθηματική επίγνωση.
● - Επίγνωση του σώματος.
● - Γνώση στρατηγικών συναισθηματικής αυτορρύθμισης.
● - Ενσυναίσθηση και ακρόαση.
● - Ανατροφοδότηση..

Ομάδα στόχος Εργαζόμενοι για τη νεολαία και νέοι

Αποτελέσματα και αντίκτυπος της εκπαίδευσης Αναμένεται ότι το workshop θα αυξήσει την ικανότητα
κατανόησης του συναισθηματικού κόσμου και την επίγνωση
του αντίκτυπου των καταστάσεων ρητορικής μίσους στη
σκέψη (για τον εαυτό και τους άλλους) και πώς αυτές
επηρεάζουν τα συναισθήματα. Η κατανόηση του τρόπου με
τον οποίο τα συναισθήματα μπορεί να εμποδίζουν την
κατάλληλη άμεση αντίδραση ή να επηρεάζουν την ευημερία
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, είναι επίσης πολύ
σημαντική. Το να μπορεί κανείς να φροντίζει τα δικά του
συναισθήματα είναι το κλειδί για τη βελτίωση της ευημερίας
και της αυτοεκτίμησης και τη μείωση του αντίκτυπου της
ρητορικής μίσους στον εσωτερικό κόσμο.

Παράγοντες επιτυχίας
Είναι καινοτόμο με την έννοια ότι δεν μπορούμε να βρούμε
πολύ συχνά δραστηριότητες που απευθύνονται στον
συναισθηματικό κόσμο ως πηγή για την καταπολέμηση της
ρητορικής μίσους..

Περιγραφή της δραστηριότητας a. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει
σχεδιαστεί με βάση το εγχειρίδιο "Βελτιώστε τη
συναισθηματική σας νοημοσύνη" (Christine Wilding, 2013,
ιταλική έκδοση) και παρέχεται με βάση τις αρχές και την
προσέγγιση της μη τυπικής εκπαίδευσης.

b. Το περιβάλλον της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση των



ανθρωπίνων δικαιωμάτων: ανοιχτό, ζεστό, αποδεκτό,
φιλόξενο, ασφαλές, γεμάτο δυνατότητες ύπαρξης και δράσης
χωρίς κριτική.

c. Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
της δραστηριότητας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το
σύντομο ερωτηματολόγιο (βλ. 2) παρακάτω) και να ζητηθεί

από τους συμμετέχοντες να το συμπληρώσουν ξανά αμέσως
μετά το τέλος του εργαστηρίου ή μετά από μερικές
εβδομάδες. Επίσης, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα
σύντομο ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης για να σταλεί
στους συμμετέχοντες λίγες εβδομάδες μετά το εργαστήριο.

Σχεδιασμός προγράμματος και διεκπεραίωση
1. Εισαγωγή στη συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ)
και συναφείς έννοιες (20'): συναισθηματική ανθεκτικότητα,
συναισθηματικό σαμποτάζ, οι τέσσερις διαστάσεις της ΣΝ
και γιατί η ΣΝ μπορεί να είναι χρήσιμη στους νέους σε
περίπτωση που αντιμετωπίζουν ρητορική μίσους. →
Χρησιμοποιήστε μια ανοιχτή προσέγγιση και δημιουργήστε
συζήτηση κατά την εξήγηση.

2. Ερωτηματολόγιο ΣΝ (20'): Παρουσιάστε ένα
σύντομο ερωτηματολόγιο για προθέρμανση και ξεκινήστε να
αυξάνετε την αυτογνωσία σχετικά με τις ικανότητες ΣΝ.
Μοιραστείτε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και
καλέστε να μοιραστούν προσωπικές καταστάσεις κατά τις
οποίες τα συναισθήματα είχαν αρνητική και θετική επίδραση
στο αποτέλεσμα.



3. Οι 4 διαστάσεις της ΣΝ: εξάσκηση!!

Αυτογνωσία (15'): σύντομος καθοδηγούμενος διαλογισμός για να εστιάσετε στο σώμα, το νου και τα συναισθήματα
και να μάθετε να είστε πιο παρόντες και να έχετε αυτογνωσία.

Επιλογή Β) για μεγαλύτερα σεμινάρια (+15'): Μετά το διαλογισμό ζητήστε από τους συμμετέχοντες να
ζωγραφίσουν τον εαυτό τους και να γράψουν τις σκέψεις που έχουν εντοπίσει, να χρωματίσουν τα συναισθήματα
και να τα εντοπίσουν στα μέρη του σώματος και να σημειώσουν τα σημεία έντασης στο σώμα τους.

Αυτορρύθμιση (20'): Συνέντευξη σε ζευγάρια για να συμπληρώσουν προτάσεις για να δημιουργήσουν επίγνωση της
σχέσης μεταξύ καταστάσεων, συναισθημάτων και συμπεριφοράς.

Παραδείγματα:

Όταν αισθάνομαι θυμωμένος, ...

Αισθάνομαι απογοητευμένος όταν ...

Αν νομίζω ότι ένας φίλος μου έκανε κάτι που με πλήγωσε από ασέβεια, εγώ ... Όταν νιώθω ντροπή, εγώ ...

Μοιραστείτε στην ολομέλεια και ξεκινήστε μια συζήτηση σχετικά με την ικανότητα διαχείρισης δύσκολων
συναισθημάτων, ποιες στρατηγικές και εμπειρίες έχουν οι συμμετέχοντες.

Μοιραστείτε το τρίγωνο Κατάσταση → Συναίσθημα → Συμπεριφορά για να καταλήξετε.

Ενσυναίσθηση & κοινωνικές ικανότητες (30'): Στα ίδια ζευγάρια μοιραστείτε μια σύντομη ιστορία σχετικά με την
(αν)ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων. Κάθε συμμετέχων στο ζεύγος ακούει τον άλλον και μετά
συμπληρώνει έναν "κατάλογο ελέγχου ενσυναίσθησης και κοινωνικών ικανοτήτων" για τον άλλον και με βάση
αυτόν δίνει ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλον. Εάν χρειάζεται, δώστε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τον
τρόπο παροχής και λήψης ανατροφοδότησης.

Κλείστε με μια συνεδρία ολομέλειας για την τελευταία άσκηση και μετά για ολόκληρο το εργαστήριο.

4. Εάν είναι απαραίτητο ή δυνατό, θα ήταν σκόπιμο να επικεντρωθούμε σε ορισμένα εργαλεία αυτορρύθμισης:

- Χαλάρωση

- Βαθιά αναπνοή

- Χιούμορ

- Αμφισβήτηση των σκέψεών σας

Αυτή θα πρέπει να είναι μια σύντομη εισαγωγή, καθώς η εστίαση σε όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο
άλλης συνεδρίασης. Επίσης, ανάλογα με την ομάδα, μια άλλη συνεδρία θα μπορούσε να επικεντρωθεί στην
αναγνώριση των συναισθημάτων και στην εμβάθυνση της αυτογνωσίας των συναισθηματικών αντιδράσεων..

Περιβάλλον
εκπαίδευσης

● - Ένας ή δύο εκπαιδευτές-διαμορφωτές το πολύ.
● - Αίθουσα με αρκετό χώρο για έναν κύκλο 20 ατόμων το πολύ, καλύτερα 12-15.
● - Βασικά υλικά: γραφική ύλη, βάση για flipchart και χαρτί, μαρκαδόροι, έντυπα φυλλάδια.

Έλεγχος,
αξιολόγηση και
βελτιώσεις

Στο τέλος του εργαστηρίου μπορεί να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες άμεση ανατροφοδότηση και φυσικά οι
εκπαιδευτές μπορούν επίσης να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση. Ορισμένοι δείκτες ποιότητας ή επιτυχίας θα
μπορούσαν να είναι

- Το πλήθος των αλληλεπιδράσεων.

- Το περιεχόμενο των αλληλεπιδράσεων: αναζήτηση του εαυτού, αυτογνωσία, νέες ιδέες και συνειδητοποίηση.

- Η διαχείριση του χρόνου.

- Κλίμα ασφάλειας: ποσότητα και περιεχόμενο των αλληλεπιδράσεων.
- Αποτελέσματα των δραστηριοτήτων: τα αποτελέσματα σέβονται τον αρχικό στόχο;

Οικονομι
κοί πόροι

Χαμηλό κόστος εφαρμογής

Σχετικές
ιστοσελίδες

www.teachyourself.co.uk
https://positivepsychology.com/category/emotional-intelligence/

http://www.teachyourself.co.uk/
https://positivepsychology.com/category/emotional-intelligence/



