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ΕΥΧΑΛΣΤΛΕΣ
Αυτι θ εργαλειοκικθ είναι το αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ πολλϊν ατόμων, οργανιςμϊν
και ιδρυμάτων. Θ ςυντακτικι και ςυγγραφικι ομάδα ευχαριςτεί όλουσ όςοι διζκεςαν με
τόςθ προκυμία το χρόνο, τθν τεχνογνωςία και τθν ενζργειά τουσ, ιδίωσ
Opportunity and Protection Association, Βουλγαρία
Fundació Privada Pere Closa, Λςπανία
ΚΕΑΝ, Ελλάδα
Rosto Solidario, Ρορτογαλία
USMA, Λταλία
ERIO, Βζλγιο
Οι εταίροι του ζργου κα ικελαν να ευχαριςτιςουν τουσ εκατοντάδεσ ςυμμετζχοντεσ ςτο
ζργο, για τθ δραςτθριότθτα και το ενδιαφζρον τουσ. Οι κοινζσ ςκζψεισ, τα ςχόλια και οι
ςυςτάςεισ αποτζλεςαν μζροσ τθσ παροφςασ εργαλειοκικθσ. Θ ςυμβολι όλων τουσ είναι
ανεκτίμθτθ για τθν επιτυχία του ζργου Prospect.
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ΕΛΣΑΓΩΓΘ
Θ παροφςα εργαλειοκικθ αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου "Ρροϊκθςθ του ςεβαςμοφ
και τθσ ανοχισ (Prospect)", το οποίο χρθματοδοτικθκε από το πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ REC για τα δικαιϊματα, τθν ιςότθτα και τθν ικαγζνεια (2014-2020).
Το ζργο ςτοχεφει ςτθν πρόλθψθ τθσ ζμφυλθσ βίασ (GBV) και ζχει τουσ ακόλουκουσ ειδικοφσ
ςτόχουσ:
 Εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 1500 νζων θλικίασ 13-18 ετϊν με ςτόχο τθν
αλλαγι των ςτάςεων και των ςυμπεριφορϊν τουσ απζναντι ςτθν ζμφυλθ βία,
αντίςτοιχα ςτθν εφθβικι θλικία που ξεκινάνε οι ςτενζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ.
 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ φορζων μζςω τθσ κατάρτιςθσ 225
ενδιαφερομζνων και ςχετικϊν επαγγελματιϊν όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ
κεμάτων που ςχετίηονται με τθν ζμφυλθ βία και τθν αφξθςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ να
ςτθρίηουν τθ διαδικαςία αλλαγισ των ςτάςεων και των ςυμπεριφορϊν των παιδιϊν
απζναντι ςτθν ζμφυλθ και ενδοοικογενειακι βία.
 Αξιολόγθςθ του τρόπου με τον οποίο οι δραςτθριότθτεσ και θ χριςθ των
παραδοτζων οδιγθςαν ςε αλλαγζσ ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν απζναντι ςτθν
ζμφυλθ βία μζςω τθσ ςυμμετοχισ 1000 νζων ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του
ζργου.
 Να αυξθκοφν οι ενζργειεσ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ τθσ
ζμφυλθσ βίασ.

Δραςτθριότθτεσ ζργου
 Διοργάνωςθ πζντε (5) εργαςτθρίων ςτισ χϊρεσ των εταίρων για 150 επαγγελματίεσ εκπροςϊπουσ του ςυςτιματοσ προςταςίασ των παιδιϊν, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ
υγειονομικισ περίκαλψθσ, του ακλθτιςμοφ- με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ικανότθτάσ
τουσ να αντιμετωπίηουν τισ προκαταλιψεισ και τα ςτερεότυπα των φφλων και τθ
βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των υπθρεςιϊν,
 Ρροςδιοριςμόσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των παιδιϊν και των νζων μζςω τθσ
διεξαγωγισ ζρευνασ ςχετικά με τθν αντίλθψι τουσ για τθν ζμφυλθ βία και
αντίςτοιχα για τθ βία μεταξφ των εφιβων που ξεκινοφν να ςυνάπτουν ςτενζσ
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ,
 Θ Ανάπτυξθ ενόσ εγχειριδίου για τθν εργαςία με νζουσ και θ δθμιουργία ενόσ
ψθφιακοφ εργαλείου μάκθςθσ που ςτοχεφει ςτθν αλλαγι ςτάςεων και
ςυμπεριφορϊν, που ςχετίηονται με τθν ζμφυλθ βία ςτθν εφθβεία,
 Διοργάνωςθ πζντε (5) εκπαιδεφςεων για 75 επαγγελματίεσ που εργάηονται άμεςα
με νζουσ,
 Ραροχι κατάρτιςθσ ςε 500 εφιβουσ ςτθ Βουλγαρία, τθν Ελλάδα, τθν Λταλία, τθν
Ρορτογαλία και τθν Λςπανία με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ κατανόθςισ τουσ για τθν
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ιςότθτα των φφλων, τισ υγιείσ ςχζςεισ, τα ςτερεότυπα και τουσ ρόλουσ των φφλων
και τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων για τθν αντιμετϊπιςθ και τθν επίλυςθ των
ςυγκροφςεων ςτισ ςχζςεισ τουσ,
 Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για 1000 εφιβουσ που ξεκίνθςαν και υλοποιικθκαν από
τουσ νζουσ μεταξφ των ςυνομθλίκων τουσ,
 Αξιολόγθςθ του αντίκτυπου των δραςτθριοτιτων του ζργου,
 Διάδοςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο - εκνικζσ
εκδθλϊςεισ διάδοςθσ, τελικό ευρωπαϊκό ςυνζδριο, δικτυακόσ τόποσ, φυλλάδιο του
ζργου.
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Εταίροι
 Opportunity and Protection Association, Βουλγαρία
 Fundació Privada Pere Closa, Λςπανία
 Cell for Alternative Youth Activities (KEAN), Ελλάδα
 Rosto Solidario, Ρορτογαλία
 Usma Caselle, Λταλία
 European Roma Information Office (ERIO), Βζλγιο

ΔΟΜΘ ΤΘΣ ΕΓΑΛΕΛΟΚΘΚΘΣ
Ρεριεχόμενο
Θ βία λόγω φφλου (GBV) αποτελεί μία από τισ πιο επίμονεσ μορφζσ ανιςότθτασ των φφλων.
Θ ζμφυλθ βία παρατθρείται οπουδιποτε, ςε κάκε κοινωνία και χϊρα τθσ ΕΕ, ανεξάρτθτα
από το κοινωνικό υπόβακρο. Μπορεί να λάβει διάφορεσ μορφζσ και να ςυμβεί ςτο ςπίτι,
ςτθ δουλειά, ςτο ςχολείο, ςτο δρόμο ι ςτο διαδίκτυο.
Το ζργο ProSpecT αναφζρεται ςτθ βία που ςτρζφεται κατά ενόσ ατόμου λόγω του φφλου
του, ειδικότερα - ςτθν ζμφυλθ βία που εκδθλϊνεται ςτθν περίοδο τθσ εφθβείασ ςε όλεσ τισ
μορφζσ τθσ - ςωματικι, ψυχικι, ςεξουαλικι, είτε ςυμβαίνει αυτοπροςϊπωσ, είτε
τθλεφωνικά, είτε διαδικτυακά.
Στο πλαίςιο του ζργου αναπτφχκθκαν μεκοδολογίεσ που παρζχουν εργαλεία για τθν
εργαςία με τουσ νζουσ προκειμζνου να τουσ ενδυναμϊςουν ϊςτε να δθμιουργιςουν υγιείσ,
ιςότιμεσ και ανεκτικζσ ςχζςεισ και να τουσ αποτρζψουν από το να γίνουν κφματα ι δράςτεσ
βίασ ςτισ ςτενζσ διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ που κα ςυνάψουν.
Τα εργαλεία αυτά ζχουν ςυγκεντρωκεί ςτθν παροφςα εργαλειοκικθ για να
χρθςιμοποιθκοφν τόςο από τουσ εταίρουσ όςο και από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. Το
ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τουσ είναι ότι είναι μεταβιβάςιμα ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι
δεν αφοροφν μόνο τισ χϊρεσ των εταίρων, δεν ανικουν μόνο ςε μια μικρι και ιδιαίτερθ
κατάςταςθ, αλλά ζχουν τα χαρακτθριςτικά τθσ κακολικότθτασ και μποροφν να
μεταφραςτοφν και να υιοκετθκοφν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και από χϊρεσ που δεν
ςυμμετζχουν άμεςα ςτο ζργο.
Μποροφν να αποτελζςουν μζροσ του χαρτοφυλακίου δραςτθριοτιτων των δθμόςιων και
μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε πρωτοβουλίεσ
προάςπιςθσ των δικαιωμάτων των γυναικϊν, μποροφν να ενςωματωκοφν ςτο πρόγραμμα
ςπουδϊν και ςε δραςτθριότθτεσ εκτόσ του προγράμματοσ ςπουδϊν ςτα ςχολεία.
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Για ποιον είναι αυτι θ εργαλειοκικθ;
Θ εργαλειοκικθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από ζνα ευρφ φάςμα ειδικϊν που εργάηονται
με παιδιά - εκπαιδευτικοφσ, ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, λειτουργοφσ
νεολαίασ, εμπειρογνϊμονεσ από τον τομζα τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.

Λςότθτα και διαφοροποιιςεισ
Αυτι θ εργαλειοκικθ προορίηεται για χριςθ από ειδικοφσ που ζχουν προ-εκπαιδευτεί.
Ρρζπει να ζχουν επίγνωςθ τθσ πολιτιςμικισ διαφορετικότθτασ του ακροατθρίου και ότι
πρζπει να ςυηθτθκοφν δφςκολα και ευαίςκθτα κζματα.
Οι ειδικοί ενδζχεται να χρειαςτεί να προςαρμόςουν τθν παράδοςθ, τα ςενάρια, τισ
καταςτάςεισ προκειμζνου να διαςφαλίςουν ότι θ διεξαγόμενθ ςυηιτθςθ είναι κατανοθτι
για τουσ ςυμμετζχοντεσ και ό,τι δεν κίγει τα δικαιϊματα και τθν αξιοπρζπειά τουσ.

Δομι
Ρρϊτο μζροσ - ειςάγει το κζμα τθσ εργαλειοκικθσ και το περιεχόμενό τθσ.
Δεφτερο μζροσ - περιζχει μια μεκοδολογία για ζνα εργαςτιριο για επαγγελματίεσ για τθν
ευαιςκθτοποίθςθ τουσ ςε κζματα βίασ λόγω φφλου και τθ βελτίωςθ τθσ διοργανικισ
ςυνεργαςίασ.
Μζροσ τρίτο - παρζχει μια μεκοδολογία για τθ διεξαγωγι κατάρτιςθσ εκπαιδευτϊν του
προγράμματοσ "Σεβαςμόσ και ανοχι"
Μζροσ Τζταρτο - παρουςιάηει τθ μεκοδολογία για τθ διεξαγωγι του Ρρογράμματοσ
"Σεβαςμόσ και Ανοχι" ςτο πλαίςιο τριϊν ςυνεδριϊν με εφιβουσ.
Μζροσ πζμπτο - περιζχει ςθμειϊςεισ ςχετικά με κζματα παιδικισ προςταςίασ
Κάκε μεκοδολογία περιζχει παραρτιματα τα οποία είναι ζτοιμα να εκτυπωκοφν και να
χρθςιμοποιθκοφν από τουσ εκπαιδευτζσ. Οριςμζνα από τα παραρτιματα
επαναλαμβάνονται. Αυτό γίνεται με ςκοπό τθ χριςθ τθσ κάκε μεκοδολογίασ ξεχωριςτά, εάν
είναι απαραίτθτο.

Χριςθ των ερωτθματολογίων
Το ζργο χρθςιμοποιεί ζνα ςφνολο ερωτθματολογίων για τθν ανατροφοδότθςθ των
ςυμμετεχόντων. Σκοπόσ είναι να κατανοθκεί θ γνϊμθ των ςυμμετεχόντων για τθν
υλοποίθςθ του προγράμματοσ και κατά πόςο θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ του
προγράμματοσ ζχει αλλάξει τισ ςτάςεισ και τθ ςυμπεριφορά τουσ απζναντι ςτο πρόβλθμα.
Μετά από κάκε ενότθτα κατάρτιςθσ δθμοςιεφονται δείγματα αυτϊν των ερωτθματολογίων.
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Εγχειρίδιο για επαγγελματίες

Το ζργο «Promote Respect and Tolerance — ProSpecT» χρθματοδοτικθκε από το Ρρόγραμμα
Δικαιωμάτων, Λςότθτασ και Λκαγζνειασ (REC) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2014-2020).
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Αυτό το εργαςτιριο αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου "Ρροϊκθςθ του ςεβαςμοφ και τθσ
ανοχισ - PROSPECT", το οποίο χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
για τα δικαιϊματα, τθν ιςότθτα και τθν ικαγζνεια (2014-2020).
Στόχοσ του ζργου είναι θ ενδυνάμωςθ ευάλωτων ομάδων παιδιϊν και νζων, προκειμζνου
να δθμιουργιςουν υγιείσ, ιςότιμεσ και ανεκτικζσ ςχζςεισ.
Το εργαςτιριο απευκφνεται ςε επαγγελματίεσ που εργάηονται με παιδιά - κοινωνικοφσ
λειτουργοφσ, ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, εκπαιδευτικοφσ, ιατρικό προςωπικό, προπονθτζσ,
αςτυνομικοφσ και άλλουσ.
Στόχοι:
- ευαιςκθτοποίθςθ των επαγγελματιϊν που εργάηονται με παιδιά ςχετικά με τθ βία λόγω
φφλου και βελτίωςθ τθσ διοργανικισ ςυνεργαςίασ,
- υπζρβαςθ των ζμφυλων ςτερεοτφπων και των κοινωνικϊν προτφπων,
- παρουςίαςθ του προγράμματοσ για τθν εργαςία με νζουσ, που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο
του ζργου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ για τθν εφαρμογι του.
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I.

Καλϊσ ιρκατε! Ζναρξθ του εργαςτθρίου. Σπάςιμο πάγου.

1. Ζναρξθ του εργαςτθρίου

2. Ειςαγωγι των ςυμμετεχόντων- προςδοκίεσ.

Κάκε ςυμμετζχων ςυςτινεται ςφμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Είμαι /όνομα, επάγγελμα ... /
Βρίςκομαι εδϊ επειδι.....
Σιμερα περιμζνω…

3. Ντόμινο
Ο εκπαιδευτισ ςτζκεται ςτο κζντρο τθσ αίκουςασ και ανακοινϊνει δφο από τα ιδιαίτερά του
χαρακτθριςτικά, για παράδειγμα: "Από τθ μία, μου αρζςει ο χορόσ" και τραβάει το
αριςτερό του χζρι ςτο πλάι, "και από τθν άλλθ δεν μου αρζςει το ψζμα" και τραβάει το δεξί
του χζρι. Ζνασ ςυμμετζχων από τθν ομάδα, ςτον οποίο επίςθσ αρζςει ο χορόσ, πιάνει το
αριςτερό χζρι του εκπαιδευτι και ανακοινϊνει: "Από τθ μία πλευρά, μου αρζςει ο χορόσ
και από τθν άλλθ - μου αρζςουν οι γάτεσ" και ςθκϊνει το ελεφκερο χζρι του. Με αυτόν τον
τρόπο, το παιχνίδι ςυνεχίηεται μζχρι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ να γίνουν μζροσ του ντόμινο.
Υπάρχουν παραλλαγζσ ςτθν καταςκευι - μπορεί να καταςκευαςτεί ζνασ κφκλοσ ι άλλθ
μορφι ντόμινο.
Δείγμα ερωτιςεων για ςυηιτθςθ:

 Τι μάκατε ο ζνασ για τον άλλον;
 Τι αιςκανκικατε όταν ανακαλφψατε ότι κάποιοσ άλλοσ ςτθν ομάδα ζχει το ίδιο
χαρακτθριςτικό γνϊριςμα με εςάσ;
 Ρϊσ πιςτεφετε ότι κα επθρεάςει τθν κοινι μασ εργαςία το γεγονόσ ότι θ ομάδα ζχει
ςυμμετζχοντεσ με διαφορετικά χαρακτθριςτικά; Γιατί;
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II.

Ζμφυλθ βία

1. Καταιγιςμόσ ιδεϊν

Βία

Κάκε ςυμμετζχων/ουςα είναι ελεφκεροσ/θ να εκφράςει τθ δικι του/τθσ ιδζα /ςυνειρμό για
τθ βία. Ο εκπαιδευτισ γράφει τισ ιδζεσ ςε μια αφίςα χωρίσ να τισ ςχολιάηει και τζλοσ
ςυνοψίηει και ςυμπλθρϊνει τισ απαντιςεισ.
Ρλθροφορίεσ για τον εκπαιδευτι
Βία είναι κάκε ενζργεια που προκαλεί βλάβθ ςε ζνα άτομο ι μια ομάδα ατόμων, παρά τθ
κζλθςι του/ τουσ και τθ δθλωμζνθ διαφωνία του/τουσ. Θ βία είναι μια πράξθ που
χρθςιμοποιείται για τθν απόκτθςθ δφναμθσ και ελζγχου επί του κφματοσ.

2. Κοινι κατανόθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ χωρίηονται ςε 4-5 ομάδεσ. Κάκε ομάδα λαμβάνει: ζνα φφλλο με
ζναν πίνακα και μια εργαςία για τθν επίτευξθ ομαδικισ ςυναίνεςθσ ςτισ ερωτιςεισ που
τίκενται / Ραράρτθμα 1 /. Τζλοσ, ζνασ ομιλθτισ παρουςιάηει τθν εργαςία ςτθ μεγάλθ
ομάδα. Μετά τθν παρουςίαςθ, ο παρουςιαςτισ ςυμπλθρϊνει και ςυνοψίηει τισ απαντιςεισ.
Διευκρινίηει ότι ςτο ζργο "Ρροϊκθςθ του ςεβαςμοφ και τθσ ανοχισ" θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν
εφθβικι βία κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντροφικισ ςχζςθσ.

Τί είναι αυτό;

Βία εναντίον
των γυναικϊν

Κάκε πράξθ βίασ κατά των
γυναικϊν που μπορεί να οδθγιςει
ςε ςωματικι, ςεξουαλικι ι ψυχικι
βλάβθ ι ταλαιπωρία,
ςυμπεριλαμβανομζνων των
απειλϊν για τζτοιεσ πράξεισ, του
εξαναγκαςμοφ/τθσ βίασ ι του
περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ.
Για παράδειγμα:
- Βιαςμόσ

Ροιο είναι το
κφμα;
- Γυναίκεσ και
κορίτςια

Ροιοσ είναι ο δράςτθσ
- Ζνασ δράςτθσ
οποιουδιποτε
γζνουσ
- Ζνα μζλοσ
οικογζνειασ
- Ζνα μζλοσ τθσ
κοινωνίασ
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- Σεξουαλικι παρενόχλθςθ
- Εμπορία ανκρϊπων και
ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ
- Ακρωτθριαςμόσ των γυναικείων
γεννθτικϊν οργάνων
- Ρρόωροι και αναγκαςτικοί γάμοι
- Εγκλιματα "τιμισ" - Γυναίκεσ και
κορίτςια - κφτθσ οποιουδιποτε
φφλου
- Μζλοσ τθσ οικογζνειασ
- Μζλοσ τθσ κοινότθτασ
- Σφηυγοσ, φίλοσ ι πρϊθν
Ζμφυλθ βία είναι θ βία που
Ζμφυλθ βία
ςτρζφεται κατά ενόσ ατόμου λόγω
του φφλου του.
Ρρόκειται για παραβίαςθ των
κεμελιωδϊν δικαιωμάτων ςτθ
ηωι, τθν ελευκερία, τθν αςφάλεια,
τθν αξιοπρζπεια, τθν ιςότθτα
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και
το δικαίωμα ςτθ ςωματικι και
ψυχικι ακεραιότθτα. Θ βία λόγω
φφλου αντανακλά και ενιςχφει τισ
ανιςότθτεσ μεταξφ ανδρϊν και
γυναικϊν.
Για παράδειγμα:
- Σεξουαλικι παρενόχλθςθ
- Διακρίςεισ
- Εγκλιματα "τιμισ
- Ακρωτθριαςμόσ των γυναικείων
γεννθτικϊν οργάνων
- Ρρϊιμοι και εξαναγκαςτικοί
γάμοι
Βία μεταξφ
Οποιαδιποτε πράξθ βίασ από
ςυντρόφων
ςφντροφο ςε ςτενι ςχζςθ που
μπορεί να οδθγιςει ςε ςωματικι,
ςεξουαλικι ι ψυχικι βλάβθ ι
πόνο.
Για παράδειγμα:
- Βιαςμόσ
- Σεξουαλικι παρενόχλθςθ
- Εμπορία και ςεξουαλικι
εκμετάλλευςθ
Ενδοοικογενει Βία που διαπράττεται από ζνα από
ακι βία
τα μζλθ τθσ οικογζνειασ εναντίον
άλλου μζλουσ τθσ ίδιασ
οικογζνειασ.
Για παράδειγμα:
- Βιαςμόσ

- Σφηυγοσ, ςφντροφοσ
νυν ι πρϊθν

-

Γυναίκεσ
κορίτςια
άντρεσ
αγόρια

- ζνασ δράςτθσ
οποιουδιποτε
γζνουσ
- ζνα μζλοσ τθσ
οικογζνειασ
- ζνα μζλοσ τθσ
κοινωνίασ
- ζνασ/ μία ςφηυγοσ,
ζνασ/ μία
ςφντροφοσ, νυν ι
πρϊθν

- ζνασ ςτενόσ
ςφντροφοσ /ζνασ
άνδρασ ι μια
γυναίκα

-

ζνασ δράςτθσ
οποιουδιποτε
φφλου

-

ζνασ ςτενόσ
ςφντροφοσ

- Ραιδιά
- Ενιλικεσ
- Γονείσ

-

δράςτθσ
οποιουδιποτε
φφλου

- ζνασ ςφντροφοσ
/ζνασ άνδρασ ι

-

μζλοσ τθσ
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- Σεξουαλικι παρενόχλθςθ
- Ακρωτθριαςμόσ των γυναικείων
γεννθτικϊν οργάνων
- πρόωροι και αναγκαςτικοί γάμοι
- Εγκλιματα "τιμισ",
- Ρεριοριςμόσ τθσ προςωπικισ
ελευκερίασ
- Κάκε είδουσ βία

μια γυναίκα/

οικογζνειασ

3. Γιατί είναι ςθμαντικό να μιλάμε γι' αυτό με τα παιδιά;
Ραρουςίαςθ - Ραράρτθμα 2
Ρλθροφορίεσ για τον εκπαιδευτι
Σφμφωνα με τουσ ψυχολόγουσ οι ςχζςεισ που διαμορφϊνονται από νωρίσ ςε νεανικι θλικία
κζτουν τα κεμζλια για τισ ςυμπεριφορζσ και τθν αυτοεκτίμθςθ ςτισ μελλοντικζσ ςχζςεισ. Η
φπαρξθ υγιϊν, ιςότιμων και ανεκτικϊν ρομαντικϊν ςχζςεων κατά τθν εφθβεία είναι ζνα
από τα πιο ςθμαντικά πράγματα για τθν ευθμερία των εφιβων, τθν υγεία, τθ ςχολικι
φοίτθςθ και επίδοςθ και τθν αυτοεκτίμθςθ.
Δυςτυχϊσ, οι ςχζςεισ αυτζσ πολφ ςυχνά ςυνοδεφονται από οποιαδιποτε μορφι βίασ. Οι
ςτατιςτικζσ δείχνουν ότι μζχρι τθν εφθβεία τουσ πολλοί νζοι ζχουν ιδθ βιϊςει τθν
κακοποίθςθ ςχζςεων.
Ενθμερωτικό δελτίο 2019 των Κζντρων Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων των ΗΠΑ:
- 1 ςτισ 11 μακιτριεσ και 1 ςτουσ 15 μακθτζσ γυμναςίου βίωςαν ςωματικι βία κατά τθ
διάρκεια του τελευταίου ζτουσ,
- 1 ςτισ 9 γυναίκεσ και 1 ςτουσ 36 άνδρεσ - βίωςαν ςεξουαλικι βία τον τελευταίο χρόνο.
Μελζτεσ ςχετικά με το κζμα ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ:
- Γερμανία - το 66% των κοριτςιϊν και το 60% των αγοριϊν ζχουν βιϊςει τουλάχιςτον 1
μορφι βίασ ςτισ ςχζςεισ που ζχουν ςυνάψει (EU Journal of PH, Οκτ. 2014),
- Ηνωμζνο Βαςίλειο - 55,1% των ανδρϊν και 53,5% των γυναικϊν βιϊνουν κάποια μορφι
βίασ (ζρευνα ςε 751 μακθτζσ θλικίασ 16-1 ετϊν, Oxford Journal of PH, 2018),
- Πορτογαλία - το 53,6% των κοριτςιϊν και το 55,2% των αγοριϊν ζχουν ιδθ εκτεκεί ςε
τουλάχιςτον μία πράξθ βίασ κατά τθ γνωριμία (ζρευνα μεταξφ 116 εφιβων, Psicologia:TeP,
Ιουλ. 2019),
- Ιςπανία - 13% των εφιβων (N= 632) ανζφεραν διαδικτυακι επικετικότθτα και 68,3% ψυχολογικι επικετικότθτα,
- Ιταλία - 14% των εφιβων (Ν=1500) δζχκθκαν λεκτικζσ απειλζσ, 5 ςτα 10 αγόρια δεν ζχουν
πρόβλθμα να χτυπιςουν τθ φίλθ τουσ, 11% των κοριτςιϊν ζχουν υποςτεί ςωματικι και
ενδοςχολικι βία πριν από τα 16 (ISTAT, 2014).
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Η βία των εφιβων που βγαίνουν ραντεβοφ κεωρείται από πολλοφσ ςυγγραφείσ ωσ ςοβαρό
πρόβλθμα δθμόςιασ υγείασ. (Black et al. 2011- Hamby, Finkelhor, and Turner 2012) δεδομζνα + θλεκτρονικι μάκθςθ). Οριςμζνοι πιςτεφουν ότι θ βία αυτι είναι πιο ςυχνι από
ό,τι ςτα μεγαλφτερα ςε θλικία ηευγάρια. (Ανεκτικότθτα απζναντι ςτθ βία κατά τθ διάρκεια
των ραντεβοφ ςε Ιςπανοφσ εφιβουσ, Luis Rodríguez Franco, Ιςπανία 2012).
Οι ςυνζπειεσ τθσ βίασ που βιϊνεται ςε αυτι τθν θλικία είναι εξαιρετικά ςοβαρζσ και ςυχνά
ζχουν αρνθτικό αντίκτυπο ςτθ ηωι των νζων:
- είναι πιο επιρρεπείσ ςτον αλκοολιςμό, ςτισ διατροφικζσ διαταραχζσ, ςτο αδιάκριτο ςεξ,
ςτθ βίαιθ ςυμπεριφορά,
- θ πικανότθτα εγκυμοςφνθσ ι ςεξουαλικά μεταδιδόμενων νοςθμάτων ςτα κορίτςια
αυξάνεται 6 φορζσ,
- το 50% των ςωματικά ι ςεξουαλικά κακοποιθμζνων νζων αποπειράται να αυτοκτονιςει.
III. Υπζρβαςθ των ζμφυλων ςτερεοτφπων και των κοινωνικϊν προτφπων που ςχετίηονται
με το φφλο
Ρλθροφορίεσ για τον εκπαιδευτι:
Τα ςτερεότυπα προζρχονται από τθν πρϊιμθ παιδικι μασ θλικία - μζςα από τα παραμφκια,
τθ διάκριςθ μεταξφ καλοφ και κακοφ, μζςα από τα παιχνίδια, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα,
μζςα από τισ παρατθριςεισ μασ, τισ εμπειρίεσ μασ, τισ ιςτορίεσ (που ακοφμε από
ανκρϊπουσ που ςυμπακοφμε, που εμπιςτευόμαςτε, που είναι κοντά μασ).
Ο όροσ - ςτερεότυπο είναι "ςτακερι πεποίκθςθ για μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα ανκρϊπων" μια λζξθ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει πϊσ οι άνκρωποι υποκζτουν ότι μια
ςυγκεκριμζνθ ομάδα ανκρϊπων ςυμπεριφζρεται, ντφνεται και ςκζφτεται, κάνει πράγματα
με ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο.
Τα ςτερεότυπα δεν είναι πάντα κάτι κακό. Γιατί να προςπακιςουμε να ανακαλφψουμε νζα
πράγματα όταν μποροφμε να εμπιςτευτοφμε τισ προθγοφμενεσ παρατθριςεισ μασ ι αυτά
που ζχουμε ακοφςει από τουσ γονείσ μασ ι από άλλθ πθγι ι από τουσ περιςςότερουσ
ανκρϊπουσ;
Το ςτερεότυπο μασ επιτρζπει να αντιδροφμε γριγορα ςε καταςτάςεισ, με βάςθ μια
παρόμοια εμπειρία από το παρελκόν είτε δικι μασ είτε άλλων ανκρϊπων.
Ο κίνδυνοσ ζρχεται όταν θ ςτάςθ απζναντι ςτο ςτερεότυπο διαςτρεβλϊνεται από τα
ςυναιςκιματα. Τότε υπερεκτίκεται και γίνεται προκατάλθψθ. Αλλά δεν είναι μόνο θ
προςκόλλθςθ ςτα ςτερεότυπα, αλλά και θ μθ παρατιρθςι τουσ που μασ "κοιμίηει". Θ
προςκόλλθςθ δθμιουργεί τθν τάςθ να κρίνουμε και να αγνοοφμε τισ διαφορζσ μεταξφ των
ανκρϊπων. Ζτςι, απορρίπτοντασ το ςτερεότυπο, δεν μποροφμε να δοφμε ποφ πραγματικά
βριςκόμαςτε ςτθ γενικότερθ εικόνα και να λάβουμε υπόψθ μασ τι κοινό ζχουμε με τουσ
άλλουσ ανκρϊπουσ.
Αςκιςεισ ςχετικά με το κζμα
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1. Ροικιλία χαρακτθριςτικϊν /Ραράρτθμα 3/
Οριςμζνα χαρακτθριςτικά κεωροφνται εγγενι ςτισ γυναίκεσ και άλλα - ςτουσ άνδρεσ. Βάλτε
τισ λζξεισ ςτθ ςτιλθ ςτθν οποία πιςτεφετε ότι πρζπει να εμπίπτουν. Εργαςτείτε όςο το
δυνατόν γρθγορότερα χωρίσ να ςκζφτεςτε πολφ τισ απαντιςεισ ςασ.
Ζμφυτο ςτισ γυναίκεσ
Ζμφυτο ςτουσ άνδρεσ
……

……

Κατάλογοσ χαρακτθριςτικϊν:
Ευαιςκθςία, δφναμθ, πζοσ, φιλοδοξία, υπερθφάνεια, κάρροσ, προςοχι, ωάριο, εκιςμόσ,
ςτοργι, ακμι, ομορφιά, μακριά μαλλιά, ςπζρμα, ενςυναίςκθςθ, κθλαςμόσ, επικετικότθτα,
αγνότθτα, υποταγι, επιχειρθματικότθτα, αδυναμία, τρυφερότθτα, ακωότθτα, γζννθςθ,
κομψότθτα, λεπτότθτα, ευγζνεια, περιπζτεια, φροντίδα, δυναμιςμόσ, πρωτοβουλία,
αυνανιςμόσ, εξυπνάδα, ενζργεια, ελκυςτικότθτα, παροχι καταφυγίου, δθμιουργικότθτα,
ευτυχία, δφναμθ, υπεραςπιςτισ, γενναιότθτα, ανδρεία, ανδρεία, υπακοι.
Ερωτιςεισ για ςυηιτθςθ:
- Σασ ιταν δφςκολο να χωρίςετε τα χαρακτθριςτικά ςτισ κζςεισ τουσ;
- Τι ςασ δυςκόλεψε;
- Ροια από τα χαρακτθριςτικά είναι τυπικά μόνο για τισ γυναίκεσ γυναίκεσ και ποια - μόνο
για τουσ άνδρεσ;
- Ροια χαρακτθριςτικά ιταν πιο δφςκολο να κατανεμθκοφν; Γιατί;
- Τι μασ κάνει να δεχόμαςτε κάποια από τα χαρακτθριςτικά μόνο ωσ γυναικεία ι μόνο ωσ
ανδρικά;
- Ρϊσ πιςτεφετε ότι δθμιουργοφνται τα ςτερεότυπα; Ροιοι είναι οι παράγοντεσ για αυτό το
γεγονόσ;
2. "Τα αγόρια δεν κλαίνε"
Στισ τζςςερισ γωνίεσ τθσ αίκουςασ τοποκετείται μια πινακίδα: Συμφωνϊ / Δεν ξζρω / Ακόμα
το ςκζφτομαι / Διαφωνϊ. Ο εκπαιδευτισ διαβάηει δυνατά τισ δθλϊςεισ μία προσ μία. Οι
ςυμμετζχοντεσ εκφράηουν τθ κζςθ τουσ πθγαίνοντασ ςτθ γωνία με το ςθμάδι που
αντιςτοιχεί ςτθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςε αυτό που διάβαςαν. Για κάκε διλωςθ, πρζπει να
επιλζξουν μία από τισ γωνίεσ τθσ αίκουςασ.
Δείγμα δθλϊςεων:
- Οι κοφκλεσ είναι μόνο για τα κορίτςια.
- Τα αγόρια δεν κλαίνε.
- Μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι αφεντικό
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- Μόνο τα αγόρια παίηουν ποδόςφαιρο
- Οι άντρεσ είναι καλφτεροι οδθγοί
- Τα κορίτςια είναι αδφναμα και τα αγόρια είναι δυνατά
- Πταν κάτι πάει ςτραβά, τα αγόρια είναι τα πρϊτα που κατθγοροφνται
- Οι δουλειζσ του ςπιτιοφ είναι για τισ γυναίκεσ.
- Ο άντρασ είναι αυτόσ που πρζπει να κάνει πρόταςθ γάμου.
- Τα αγόρια μποροφν να λζνε "βρϊμικεσ λζξεισ", αλλά τα κορίτςια όχι.
- Τα κορίτςια είναι πιο ζξυπνα από τα αγόρια.
- Οι άνδρεσ πρζπει να παίρνουν υψθλότερουσ μιςκοφσ από τισ γυναίκεσ.
- Είναι αποδεκτό όταν τα αγόρια χτυποφν το ζνα το άλλο, αλλά δεν είναι αποδεκτό για τα
κορίτςια.
- Τα αγόρια είναι πιο τεμπζλικα από τα κορίτςια.
- Οι γυναίκεσ είναι πιο ματαιόδοξεσ από τουσ άνδρεσ.

Ακολουκεί ςυηιτθςθ:
-

Πϊσ αιςκανκικατε κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ;

-

Σασ ιταν δφςκολο να επιλζξετε μια κζςθ;

-

Γιατί πιςτεφετε ότι οι άνκρωποι ζχουν διαφορετικζσ απόψεισ για τισ δθλϊςεισ αυτζσ;

-

Θα αλλάηατε τθν αρχικι ςασ κζςθ; Γιατί;

-

Γιατί πιςτεφετε ότι υπάρχουν διαφορετικζσ προςδοκίεσ για τα αγόρια και τα κορίτςια
/ τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ;

-

Τι ςυμβαίνει όταν ζνα αγόρι ι ζνα κορίτςι υπερβαίνει τθ ςυμβατικι αντίλθψθ και
κζλει να είναι διαφορετικό;

-

Έχετε βρεκεί ποτζ ςε μια τζτοια κατάςταςθ;

-

Πϊσ αυτζσ οι αντιλιψεισ για τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ περιορίηουν τισ επιλογζσ
μασ;

III. Ραρουςίαςθ του προγράμματοσ "Σεβαςμόσ και ανεκτικότθτα" για τθν εργαςία με τα
παιδιά για τθν εγκακίδρυςθ ανεκτικϊν και ιςότιμων ςχζςεων
1. Ειςαγωγι - ςυνειδθτοποίθςθ των δικϊν μασ ςτάςεων
Αποδεκτζσ / μθ αποδεκτζσ για μζνα ςτθ ςχζςθ μου. Οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν το
παράρτθμα 4.
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Εργαςία: Για κακεμία από αυτζσ τισ δθλϊςεισ, δθλϊςτε αν είναι αποδεκτι ι μθ αποδεκτι
για εςάσ.
Ο κακζνασ ςυμπλθρϊνει μόνοσ του τον πίνακα.
Δθλϊςεισ
Αποδεκτζσ
1 Κάνουμε πάντα αυτό που αποφαςίηω εγϊ
2 Με ηθλεφει πάρα πολφ
3 Δεν με ηθλεφει κακόλου
4 Μου τθλεφωνεί ςυνζχεια ι μου ςτζλνει διαρκϊσ
μθνφματα
5 Συνζχεια κοιτάω το τθλζφωνό του/τθσ
6 Ζχουμε κοινό προφίλ ςτο Facebook
7 Γνωρίηει τουσ κωδικοφσ μου ςτα social media
8 Είμαςτε μαηί ακόμα και αν δεν το επικυμϊ
9 Ο κακζνασ/ θ κακεμία από εμάσ ζχει διαλζξει τουσ
δικοφσ του/ τθσ φίλουσ και φίλεσ
10 Μου λζει ςυχνά τι να φορζςω
11 Με αγνοεί όταν δίνω ςθμαςία ςε άλλουσ
ανκρϊπουσ.
12 Αγνοεί τουσ φίλουσ του/τθσ για να περνάμε
περιςότερο χρόνο μαηί.

Μθ αποδεκτζσ

Ακολουκεί ςυηιτθςθ ςτθ μεγάλθ ομάδα.

Επίδειξθ αςκιςεων από το πρόγραμμα
Ρλθροφορίεσ για τον εκπαιδευτι
Το πρόγραμμα "Σεβαςμόσ και ανεκτικότθτα" αποτελείται από τρεισ (3) ςυνεδρίεσ και μια
εφαρμογι διαδικτυακοφ παιχνιδιοφ. Απευκφνεται ςε νζουσ και νζεσ θλικίασ 13 ζωσ 18
ετϊν. Συνιςτάται θ ομάδα με τθν οποία εργάηεςτε να περιλαμβάνει 18-20
ςυμμετζχοντεσ/ςυμμετζχουςεσ. Χρθςιμοποιοφνται διαδραςτικζσ μζκοδοι / ςυηθτιςεισ
πάνω ςε μελζτεσ περιπτϊςεων, παιχνίδια ρόλων.../. Οι εκπαιδευτικζσ ςυνεδρίεσ
διεξάγονται από ζναν ι δφο ςυντονιςτζσ - εκπαιδευτικοφσ, ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ,
ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ.
Ρραγματοποιοφνται δφο δραςτθριότθτεσ, μζροσ αυτοφ του προγράμματοσ, για τθν επίδειξθ
τθσ μεκόδου εργαςίασ.
2.1. Υγιείσ και ανκυγιεινζσ ςχζςεισ /ςφγκριςθ /
Ο παρακάτω πίνακασ ςχεδιάηεται ςε χαρτί αφίςασ:
Υγιισ/ιςότιμθ ςχζςθ
Αρρωςτθμζνθ /άνιςθ ςχζςθ
- …..
- ….
- ….
- ….
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Κάκε ςυμμετζχων/ ςυμμετζχουςα μοιράηεται χαρακτθριςτικά, τα οποία ςφμφωνα με τον
ίδιο κακορίηουν τισ υγιείσ και τισ ανκυγιεινζσ ςχζςεισ. Ο εκπαιδευτισ/θ εκπαιδεφτρια
γράφει τισ απαντιςεισ ςτθν αφίςα, ενκαρρφνοντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ να προτείνουν
περιςςότερεσ ιδζεσ. Τζλοσ, ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια ςυνοψίηει τισ απαντιςεισ.
2.2. Γνωρίςτε τθ Μιχαζλα – μελζτθ περίπτωςθσ
Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε τρεισ-τζςςερισ ομάδεσ. Ο εκπαιδευτισ/θ εκπαιδεφτρια
διαβάηει τθν ιςτορία τθσ Μιχαζλασ. Στθ ςυνζχεια μοιράηει ςε κάκε ομάδα μια ςειρά από
κάρτεσ με ερωτιςεισ (Ραράρτθμα 2) ι ηθτάει από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ανοίξουν τθν
ψθφιακι εφαρμογι για να παρακολουκιςουν τθ δραςτθριότθτα από εκεί.
Θ Μιχαζλα είναι 16 ετϊν. Νιϊκει αναςφαλισ με τθν εξωτερικι τθσ εμφάνιςθ. Είναι ζξυπνθ
και αςτεία και πάντα ζχει μία ιςτορία να διθγθκεί. Θ Μιχαζλα κζλει πάντα να ευχαριςτεί
τουσ γφρω τθσ. Συχνά ζχει ανάμεικτα ςυναιςκιματα, δυςκολεφεται να εμπιςτευτεί τουσ
άλλουσ ανκρϊπουσ, και είναι επιρρεπισ ςτο κυμό και τθν επικετικότθτα.
Θ Μιχαζλα κα ικελε να κάνει μία ςχζςθ. Αλλά δεν μπορεί να αποφαςίςει. Κζλει να είναι με
τον Βίκτωρα; Ι μιπωσ με τον Ανδρζα; Ι πάλι είναι καλφτερα με τον Ντάνυ;

Ο Βίκτωρασ:
•

Είναι ψθλόσ, όμορφοσ, ακλθτισ και φοράει μοντζρνα ροφχα.

•

Ζχει επίγνωςθ ότι αρζςει ςτα κορίτςια και για αυτό ςυχνά αλλάηει κοπζλεσ.

•

Ζχει πολλοφσ ακόλουκουσ (followers) ςτα κοινωνικά δίκτυα.

•

Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.

•

Δεν του αρζςει να ςυηθτάει για προβλιματα.

•
Μπορεί να είναι αδιάφοροσ και ςυχνά τθσ φζρεται με τρόπο που δείχνει ότι δεν
νοιάηεται.
•

Ηθλεφει χωρίσ λόγο και λζει ςυχνά ψζματα.

•

Κζλει ςυνζχεια να περνάει το δικό του.

•

Ρροςπακεί να τθν πείςει να γίνει πιο «ςζξι».

Ο Ανδρζασ
•
Είναι κάπωσ ςπαςίκλασ - ςφμφωνα με τα άλλα κορίτςια – και δεν φοράει μοντζρνα
ροφχα.
•

Είναι ευαίςκθτοσ, ζξυπνοσ και τθσ δίνει μεγάλθ ςθμαςία.

•

Ενδιαφζρεται για τουσ υπολογιςτζσ και τθ φυςικι.

•

Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.

•

Συηθτάει ανοιχτά για προβλιματα και είναι διατεκειμζνοσ να κάνει υποχωριςεισ.
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•
Σζβεται τισ απόψεισ τθσ και τθσ ςυμπεριφζρεται με τζτοιο τρόπο που φαίνεται ότι τθ
νοιάηεται.
•
Απολαμβάνει να περνάει χρόνο μαηί τθσ και δείχνει κατανόθςθ όταν εκείνθ ζχει
ανάγκθ από προςωπικό χϊρο.
•
Ραίρνουν μαηί αποφάςεισ όςον αφορά τθν ερωτικι τουσ ηωι και μιλάει ανοιχτά για
το τι πιςτεφει και αυτόσ και θ Μιχαζλα και τι κατά τθ γνϊμθ τουσ είναι αποδεκτό και τι όχι.

Ντάνυ:
•

Είναι ςυμπακθτικόσ και φοράει πάντα μάρκεσ.

•

Ζχει πολλά λεφτά και το τελευταίο μοντζλο τθλεφϊνου.

•

Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.

•

Τθσ βάηει τισ φωνζσ όταν διαφωνοφν και εκτοξεφει προςβολζσ.

•

Συνεχϊσ αγνοεί τα ςυναιςκιματά τθσ.

•
Τθν κατθγορεί, χωρίσ αφορμι, ότι φλερτάρει με άλλουσ ι ότι τον κερατϊνει και
μερικζσ φορζσ τθ βρίηει ι τθ χτυπάει.
•

Ελζγχει ποφ πθγαίνει, ποιουσ βλζπει και με ποιουσ μιλάει

•
Κζλει να ζχει τον ζλεγχο του πότε και ποφ κα βρεκοφν ερωτικά, ακόμα και εάν αυτι
δεν νιϊκει ζτοιμθ.
Αποςτολι: Απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ:
1.

Ροιον βρίςκει θ Μιχαζλα πιο ελκυςτικό;

2.

Τι παίρνει θ Μιχαζλα από τθν κάκε ςχζςθ;

3.

Τι παίρνει κάκε ζνασ ςφντροφοσ τθσ Μιχαζλασ από τθ ςχζςθ τουσ;

Φςτερα από τθ ςυηιτθςθ ςε μικρζσ ομάδεσ, κα διεξαχκεί ςυηιτθςθ ςε όλθ τθν ομάδα.
Ρερίλθψθ τθσ υπόκεςθσ
Πλοι γνωρίηουμε πϊσ φαίνεται μια υγιισ ςχζςθ. Ρεριλαμβάνει ςεβαςμό - ειλικρίνεια ιςότθτα - ελευκερία - ςυγκατάκεςθ -επικοινωνία. Γιατί λοιπόν πολλοί άνκρωποι
καταλιγουν ςε αρρωςτθμζνεσ και κακοποιθτικζσ ςχζςεισ;
V. Ρερίλθψθ και ανατροφοδότθςθ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ 1
Τί είναι αυτό;

Ροιο είναι το κφμα;

Ροιοσ είναι ο
δράςτθσ;

Βία εναντίον
των γυναικϊν

Ζμφυλθ βία

Βία μεταξφ
ςυντρόφων

Ενδοοικογενει
ακι βία
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2
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21

22

ΡΑΑΤΘΜΑ 3
Ροικιλία χαρακτθριςτικϊν
Οριςμζνα χαρακτθριςτικά κεωροφνται εγγενι ςτισ γυναίκεσ και άλλα - ςτουσ άνδρεσ. Βάλτε
τισ λζξεισ ςτθ ςτιλθ ςτθν οποία πιςτεφετε ότι πρζπει να εμπίπτουν. Εργαςτείτε όςο το
δυνατόν γρθγορότερα χωρίσ να ςκζφτεςτε πολφ τισ απαντιςεισ ςασ.
Ζμφυτο ςτισ γυναίκεσ
……

Ζμφυτο ςτουσ άνδρεσ
……

Κατάλογοσ χαρακτθριςτικϊν:
Ευαιςκθςία, δφναμθ, πζοσ, φιλοδοξία, υπερθφάνεια, κάρροσ, προςοχι, ωάριο, εκιςμόσ,
ςτοργι, ακμι, ομορφιά, μακριά μαλλιά, ςπζρμα, ενςυναίςκθςθ, κθλαςμόσ, επικετικότθτα,
αγνότθτα, υποταγι, επιχειρθματικότθτα, αδυναμία, τρυφερότθτα, ακωότθτα, γζννθςθ,
κομψότθτα, λεπτότθτα, ευγζνεια, περιπζτεια, φροντίδα, δυναμιςμόσ, πρωτοβουλία,
αυνανιςμόσ, εξυπνάδα, ενζργεια, ελκυςτικότθτα, παροχι καταφυγίου, δθμιουργικότθτα,
ευτυχία, δφναμθ, υπεραςπιςτισ, γενναιότθτα, ανδρεία, ανδρεία, υπακοι.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4
Αποδεκτό / μθ αποδεκτό για εμζνα ςτθ ςχζςθ μου.
Για κάκε μία από αυτζσ τισ δθλϊςεισ, διευκρινείςτε τι είναι αποδεκτό και τι
μθ/ αποδεκτό για εςζνα.

Δθλϊςεισ

Αποδεκτό

Μθ
αποδεκτό

1
2
3
4

Κάνουμε πάντα αυτό που αποφαςίηω εγϊ
Με ηθλεφει πάρα πολφ
Δεν με ηθλεφει κακόλου
Μου τθλεφωνεί ςυνζχεια ι μου ςτζλνει
διαρκϊσ μθνφματα
5 Συχνά κοιτάω το τθλζφωνό του/τθσ
6 Ζχουμε κοινό προφίλ ςτο Facebook
7 Γνωρίηει τουσ κωδικοφσ μου ςτα social
media
8 Είμαςτε μαηί ακόμα και αν δεν το επικυμϊ
9 Ο κακζνασ/ θ κακεμία από εμάσ ζχει
διαλζξει τουσ δικοφσ του/ τθσ φίλουσ και
φίλεσ
10 Μου λζει ςυχνά τι να φορζςω
11 Με αγνοεί όταν δίνω ςθμαςία ςε άλλουσ
ανκρϊπουσ.
12 Αγνοεί τουσ φίλουσ του/τθσ για να περνάει
περιςςότερο χρόνο μαηί μου
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ΡΑΑΤΘΜΑ 5
Παράρτθμα 2

Γνωρίςτε τθ Μιχαζλα

Είναι:
• 16 χρονϊν και νιϊκει αναςφαλισ για τθν εμφάνιςι τθσ,
• Ζξυπνθ και αςτεία και ςυνζχεια ζχει κάτι να διθγθκεί,
• Ράντα προςπακεί να κάνει τουσ άλλουσ ευτυχιςμζνουσ,
• Συχνά μπερδεφεται με τα ςυναιςκιματά τθσ, και
εμπιςτεφεται δφςκολα τουσ άλλουσ,
• Ευαίςκθτθ ςτισ εκφράςεισ κυμοφ και ςτισ επικετικζσ
ςυμπεριφορζσ.
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Θ Μιχαζλα κζλει να είναι με κάποιον…

Μιπωσ είναι ο Βίκτωρασ;

Εκείνοσ:
 Είναι ψθλόσ, όμορφοσ, ακλθτικόσ, ντφνεται με μοδάτα
ροφχα,
 Γνωρίηει πωσ τα κορίτςια τον κζλουν και ςυχνά ζχει
καινοφργιο κορίτςι,
 Ζχει πολλοφσ ακολοφκουσ ςτα δίκτυα κοινωνικισ
δικτφωςθσ,
 Λζει ςτθν Μιχαζλα πωσ τθν αγαπάει
 Δεν του αρζςει να ςυηθτάει για προβλιματα
 Μπορεί να φαίνεται αδιάφοροσ και ςυχνά φζρεται με
τρόπο που δείχνει πωσ δεν νοιάηεται
 Ηθλεφει χωρίσ λόγο, ςυχνά λζει ψζματα
 Είναι πάντα επικεντρωμζνοσ ςτισ δικζσ του ανάγκεσ
 Ρροςπακεί να τθν πείςει να είναι πιο ςζξυ
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Μιπωσ είναι ο Ανδρζασ?

Εκείνοσ:
 Είναι κάπωσ ςπαςίκλασ - ςφμφωνα με τα άλλα κορίτςια
– και δεν φοράει μοντζρνα ροφχα.
 Είναι ευαίςκθτοσ, ζξυπνοσ και τθσ δίνει μεγάλθ
ςθμαςία.
 Ενδιαφζρεται για τουσ υπολογιςτζσ και τθ φυςικι.
 Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.
 Συηθτάει ανοιχτά για προβλιματα και είναι
διατεκειμζνοσ να κάνει υποχωριςεισ.
 Σζβεται τισ απόψεισ τθσ και τθσ ςυμπεριφζρεται με
τζτοιο τρόπο που φαίνεται ότι τθ νοιάηεται.
 Απολαμβάνει να περνάει χρόνο μαηί τθσ και δείχνει
κατανόθςθ όταν εκείνθ ζχει ανάγκθ από προςωπικό
χϊρο.
 Ραίρνουν μαηί αποφάςεισ όςον αφορά τθν ερωτικι
τουσ ηωι και μιλάει ανοιχτά για το τι πιςτεφει και αυτόσ
και θ Μιχαζλα και τι κατά τθ γνϊμθ τουσ είναι
αποδεκτό και τι όχι.
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Μιπωσ είναι ο Ντάνυ;

Εκείνοσ:
 Είναι ςυμπακθτικόσ και φοράει πάντα μάρκεσ.
 Ζχει πολλά λεφτά και το τελευταίο μοντζλο τθλεφϊνου.
 Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.
 Τθσ βάηει τισ φωνζσ όταν διαφωνοφν και εκτοξεφει
προςβολζσ.
 Συνεχϊσ αγνοεί τα ςυναιςκιματά τθσ.
 Τθν κατθγορεί, χωρίσ αφορμι, ότι φλερτάρει με άλλουσ
ι ότι τον κερατϊνει και μερικζσ φορζσ τθ βρίηει ι τθ
χτυπάει.
 Ελζγχει ποφ πθγαίνει, ποιουσ βλζπει και με ποιουσ
μιλάει
 Κζλει να ζχει τον ζλεγχο του πότε και ποφ κα βρεκοφν
ερωτικά, ακόμα και εάν αυτι δεν νιϊκει ζτοιμθ.
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Ροιοσ αρζςει ςτθ Μιχαζλα;

Τι προςφζρει ςτθ Μιχαζλα θ πρϊτθ ςχζςθ;
Τι τθσ προςφζρει θ δεφτερθ;
Και τι τθσ προςφζρει θ τρίτθ;
Τι παίρνει ο Βίκτωρασ από αυτιν τθ ςχζςθ;
Τι παίρνει ο Ανδρζασ από αυτιν τθ ςχζςθ;
Τι παίρνει ο Ντάνυ από αυτιν τθ ςχζςθ;

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ FEEDBACK
Από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκπαίδευςθ «Σεβαςμόσ και Ανοχι»

………………………………………..
θμερομθνία, τόποσ

1. Είςτε ευχαριςτθμζνοσ/θ από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν εκπαίδευςθ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

2. Ιταν οι δραςτθριότθτεσ και οι πλθροφορίεσ χριςιμεσ για εςζνα;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

3. Κεωρείσ ότι ζχεισ αυξθμζνθ αντίλθψθ για τισ υγιείσ και τισ αρρωςτθμζνεσ ςχζςεισ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

4. Είχαν οι ςυνεδρίεσ επίδραςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ άςκθςθσ εξουςίασ και του
ελζγχου ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

5. Ριςτεφεισ πωσ θ γνϊςθ ςου από τθν εκπαίδευςθ κα βελτιϊςει τθν υφιςτάμενθ ι
τισ μελλοντικζσ ςου ςχζςεισ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

The project „Promote Respect and Tolerance — ProSpecT” is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
.

Project
Προάσπιση του εβασμού και της
Ανοχής ProSpecT

This methodology was developed under the project “Promote Respect and Tolerance –
PROSPECT”, funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme
(2014-2020).

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “εβασμός και ανοχή”
Εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Το ζργο «Promote Respect and Tolerance — ProSpecT» χρθματοδοτικθκε από το Ρρόγραμμα
Δικαιωμάτων, Λςότθτασ και Λκαγζνειασ (REC) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2014-2020).

Θ μεκοδολογία αυτι αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου "Ρροϊκθςθ του ςεβαςμοφ και
τθσ ανεκτικότθτασ - PROSPECT", το οποίο χρθματοδοτικθκε από το πρόγραμμα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τα δικαιϊματα, τθν ιςότθτα και τθν ικαγζνεια (2014-2020).
Το ζργο υλοποιείται από κοινοπραξία πζντε (5) οργανιςμϊν - Opportunity and Protection
Association - Βουλγαρία, Fundació Privada Pere Closa - Λςπανία, Κφτταρο Εναλλακτικϊν
Δραςτθριοτιτων Νζων (ΚΕΑΝ) - Ελλάδα, Rosto Solidario - Ρορτογαλία, Usma Caselle - Λταλία
και Ευρωπαϊκό Γραφείο Ρλθροφόρθςθσ για τουσ ομά (ERIO) - Βζλγιο - και αποςκοπεί ςτθν
επίτευξθ των ακόλουκων ςτόχων:
 Εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 1500 νζων θλικίασ 13-18 ετϊν με ςτόχο τθν
αλλαγι τθσ ςτάςθσ και τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ απζναντι ςτθν ζμφυλθ βία,
αντίςτοιχα. Αυτό κα οδθγιςει ςτθν αντίλθψθ του ςεβαςμοφ και τθσ ανεκτικότθτασ
ωσ κανόνα ςτισ ςχζςεισ τουσ τϊρα και ωσ ενιλικεσ και ςτθ μείωςθ των βίαιων
ςυμπεριφορϊν ςτθ ηωι τουσ.
 Ενίςχυςθ τθσ πολυεπίπεδθσ ςυνεργαςίασ μζςω τθσ κατάρτιςθσ 225 ενδιαφερομζνων
και ςχετικϊν επαγγελματιϊν όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων που
ςχετίηονται με τθν ζμφυλθ και τθν αφξθςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ να υποςτθρίξουν τθ
διαδικαςία αλλαγισ των ςτάςεων και των ςυμπεριφορϊν των παιδιϊν απζναντι
ςτθν ζμφυλθ βία. 75 από αυτοφσ κα λάβουν πρόςκετθ κατάρτιςθ ςχετικά με τον
τρόπο εκπαίδευςθσ των νζων για τθν αντιμετϊπιςθ των προκαταλιψεων, των
ςτερεοτφπων και των προτφπων φφλου.
 Αξιολόγθςθ του τρόπου με τον οποίο οι δραςτθριότθτεσ και θ χριςθ των
παραδοτζων οδιγθςαν ςε αλλαγζσ ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν απζναντι ςτθν
ζμφυλθ βία μζςω τθσ ςυμμετοχισ 1000 νζων ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του
ζργου,
 Να αυξθκεί θ πρακτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμμετοχισ
των παιδιϊν για τθν πρόλθψθ τθσ ζμφυλθσ βίασ.

Στόχοι τθσ μεκοδολογίασ:
Θ μεκοδολογία αποςκοπεί ςτθν προετοιμαςία ειδικϊν (εκπαιδευτικϊν, ψυχολόγων,
κοινωνικϊν λειτουργϊν) για τθν εκπαίδευςθ των νζων ςτισ ακόλουκεσ δεξιότθτεσ:
 Να διακρίνουν τισ υγιείσ από τισ ανκυγιεινζσ ςχζςεισ,
 Να αξιολογοφν τισ δικζσ τουσ ςχζςεισ,
 Να παρατθροφν τα ςθμάδια που δείχνουν πότε μια ςχζςθ γίνεται καταχρθςτικι,
 Να αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ ζμφυλθσ βίασ.

Εκπαιδευτζσ:
 Θ εκπαίδευςθ μπορεί να διεξαχκεί από ζναν ι δφο εκπαιδευτζσ/ εκπαιδεφτριεσ.
 Ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια όχι μόνο κζτει τα κακικοντα, αλλά και
παρακολουκεί πϊσ εξελίςςονται οι διεργαςίεσ ςτθν ομάδα (δραςτθριότθτα,
κίνθτρα, ςυγκροφςεισ).
 Για να αυξθκεί θ δραςτθριότθτα, τα κίνθτρα και θ επικοινωνία των ςυμμετεχόντων,
είναι καλό να τονιςτεί ότι θ γνϊμθ και οι ιδζεσ όλων ςτθν ομάδα είναι εξίςου
πολφτιμεσ για το ζργο.

Ρϊσ διεξάγεται θ εκπαίδευςθ:
Θ εκπαίδευςθ ζχει ςχεδιαςτεί για να διαρκζςει 2 θμζρεσ.
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ και ο εκπαιδευτισ κάκονται ςε κφκλο, εκτόσ αν θ εργαςία ςε μικρζσ
ομάδεσ ι μια άςκθςθ απαιτεί διαφορετικι διάταξθ. Το να κάκεςτε ςε κφκλο μπορεί να
φανεί ςε πολλοφσ ςυμμετζχοντεσ αςυνικιςτο και ακόμθ και άβολο ςτθν αρχι, οπότε κα
ιταν καλό να τουσ εξθγιςετε ποιοσ είναι ο ςκοπόσ - δθλαδι ότι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα
είναι ίςοι κατά τθ διάρκεια των ςυνεδριϊν.

Μζκοδοι εργαςίασ:
1.
Καταιγιςμόσ ιδεϊν - μια ομαδικι τεχνικι για τθ δθμιουργία νζων, χριςιμων ιδεϊν
κατά τθ λιψθ αποφάςεων και για τθν ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ. Κανόνεσ για τθ
διεξαγωγι:
-

Οι ςυμμετζχοντεσ μοιράηονται τουσ ςυνειρμοφσ/ιδζεσ τουσ για ζνα ςυγκεκριμζνο
κζμα χωρίσ να δζχονται κριτικι,

-

Πλεσ οι ιδζεσ είναι ευπρόςδεκτεσ, ανεξάρτθτα από το πόςο παράλογεσ ι
απομακρυςμζνεσ από το κζμα κεωρεί ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια ότι είναι,

-

Πλεσ οι ιδζεσ γράφονται ςε μια αφίςα, ϊςτε όλθ θ ομάδα να τισ βλζπει εφκολα,

-

Οι ιδζεσ ςυηθτοφνται μετά το τζλοσ του καταιγιςμοφ ιδεϊν.

-

Εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ/μελζτεσ περίπτωςθσ

Ο διαχωριςμόσ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ςε μικρζσ ομάδεσ είναι μια βαςικι τεχνικι για
τθν εργαςία, παρζχοντασ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για ςυνεργαςία, αλλθλεπίδραςθ,
ανταλλαγι και γριγορθ υποβολι νζων ιδεϊν.
-

Ραιχνίδι ρόλων
Μια τεχνικι κατά τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ υποδφονται ρόλουσ. Αυτό
βοθκά ςτθν καλφτερθ εμπειρία και ςυνειδθτοποίθςθ του κζματοσ ςτο
προςτατευμζνο περιβάλλον τθσ ομάδασ.

-

Ομαδικι ςυηιτθςθ

Ρραγματοποιείται πάντα μετά από ζναν καταιγιςμό ιδεϊν, παιχνίδια ρόλων,
εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ. Είναι ςθμαντικό ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια να μθν
προβαίνει ςε αξιολόγθςθ και να μθν επιβάλλει τθ γνϊμθ του. Ο ρόλοσ του
εκπαιδευτι/ τθσ εκπαιδευτριασ είναι να ενκαρρφνει τθν ανταλλαγι απόψεων και να
ςυνοψίηει τισ απόψεισ ςτθν ομάδα.

ΜΕΑ 1Θ
I. Καλϊσ ιρκατε! Ζναρξθ του εργαςτθρίου. Σπάςιμο πάγου.
1. Ζναρξθ - ςφντομθ παρουςίαςθ του ζργου και των ςτόχων του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ

2. Ειςαγωγι των ςυμμετεχόντων, προςδοκίεσ.
Κάκε ςυμμετζχων ςυςτινεται ςφμφωνα με το μοντζλο που παρατίκεται παρακάτω:
 Είμαι...
 Μου αρζςει...
 Οι φίλοι μου λζνε για μζνα...
 Πταν ζχω δυςκολίεσ, λζω ςτον εαυτό μου...
 Θ ιδιότθτα που εκτιμϊ περιςςότερο είναι...

3. Δζντρο προςδοκιϊν
Ζνα δζντρο είναι ηωγραφιςμζνο ςε μια αφίςα. Κάκε ζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ
λαμβάνει ζνα αυτοκόλλθτο ςθμείωμα ςτο οποίο μπορεί να γράψει τισ προςδοκίεσ
του για τθν εκπαίδευςθ. Οι ςθμειϊςεισ κολλιοφνται ςτο "δζντρο των προςδοκιϊν".
Ο εκπαιδευτισ τισ διαβάηει δυνατά και ςυνοψίηει τισ προςδοκίεσ τθσ ομάδασ για τθν
επερχόμενθ κατάρτιςθ.

4. Κανόνεσ για τθν ομαδικι εργαςία
Για να νιϊςουν καλά οι ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ είναι
απαραίτθτο να τεκοφν οι κανόνεσ τθσ ομάδασ. Ο εκπαιδευτισ καλεί τουσ
ςυμμετζχοντεσ/ τισ ςυμμετεχοφςεσ να επινοιςουν κανόνεσ. /Ρροτείνουν
οριςμζνουσ κανόνεσ και ο εκπαιδευτισ τουσ καταγράφει ςε μια αφίςα/.
Δείγμα κανόνων: Να ακοφει ο ζνασ τον άλλον- Να είςτε ςτθν ϊρα ςασ- Να μθν
κρίνετε και να μθν προςβάλλετε- Τα κινθτά τθλζφωνα - ςε "ακόρυβθ λειτουργία"Να μιλάτε μόνο για όςα ςυμβαίνουν ςτθν ομάδα.

5. Σπάςιμο πάγου
Οι ςυμμετζχοντεσ/ ςυμμετζχουςεσ χωρίηονται ςε τρεισ ι τζςςερισ μικρζσ ομάδεσ.
Κάκε ομάδα λαμβάνει υλικά ( πλαςτελίνθ, οδοντογλυφίδεσ, πλαςτελίνεσ, καρφίτςεσ,
ςυνδετιρεσ κ.λπ.) και τθν εργαςία: Μιλιςτε για τον εαυτό ςασ ςτα άλλα άτομα τθσ

ομάδασ. Με τθ βοικεια των υλικϊν παρουςιάςτε τθν ομάδα ςασ ςε όλο το
ακροατιριο.

ΛΛ. Ζμφυλθ βία
1. Καταιγιςμόσ ιδεϊν

Βία

Κάκε ςυμμετζχων/ουςα είναι ελεφκεροσ/θ να εκφράςει τθ δικι του/τθσ ιδζα /ςυνειρμό για
τθ βία. Ο εκπαιδευτισ γράφει τισ ιδζεσ ςε μια αφίςα χωρίσ να τισ ςχολιάηει και τζλοσ
ςυνοψίηει και ςυμπλθρϊνει τισ απαντιςεισ.
Ρλθροφορίεσ για τον εκπαιδευτι
Βία είναι κάκε ενζργεια που προκαλεί βλάβθ ςε ζνα άτομο ι μια ομάδα ατόμων, παρά τθ
κζλθςι του/ τουσ και τθ δθλωμζνθ διαφωνία του/τουσ. Θ βία είναι μια πράξθ που
χρθςιμοποιείται για τθν απόκτθςθ δφναμθσ και ελζγχου επί του κφματοσ.

2. Κοινι κατανόθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ χωρίηονται ςε 4-5 ομάδεσ. Κάκε ομάδα λαμβάνει: ζνα φφλλο με
ζναν πίνακα και μια εργαςία για τθν επίτευξθ ομαδικισ ςυναίνεςθσ ςτισ ερωτιςεισ που
τίκενται / Ραράρτθμα 1 /. Τζλοσ, ζνασ ομιλθτισ παρουςιάηει τθν εργαςία ςτθ μεγάλθ
ομάδα. Μετά τθν παρουςίαςθ, ο παρουςιαςτισ ςυμπλθρϊνει και ςυνοψίηει τισ απαντιςεισ.
Διευκρινίηει ότι ςτο ζργο "Ρροϊκθ
ςθ του ςεβαςμοφ και τθσ ανοχισ" θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν εφθβικι βία κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυντροφικισ ςχζςθσ.

Ρλθροφορίεσ για τον εκπαιδευτι

Τί είναι αυτό;

Βία εναντίον
των γυναικϊν

Ζμφυλθ βία

Κάκε πράξθ βίασ κατά των
γυναικϊν που μπορεί να οδθγιςει
ςε ςωματικι, ςεξουαλικι ι ψυχικι
βλάβθ ι ταλαιπωρία,
ςυμπεριλαμβανομζνων των
απειλϊν για τζτοιεσ πράξεισ, του
εξαναγκαςμοφ/τθσ βίασ ι του
περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ.
Για παράδειγμα:
- Βιαςμόσ
- Σεξουαλικι παρενόχλθςθ
- Εμπορία ανκρϊπων και
ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ
- Ακρωτθριαςμόσ των γυναικείων
γεννθτικϊν οργάνων
- Ρρόωροι και αναγκαςτικοί γάμοι
- Εγκλιματα "τιμισ" - Γυναίκεσ και
κορίτςια - κφτθσ οποιουδιποτε
φφλου
- Μζλοσ τθσ οικογζνειασ
- Μζλοσ τθσ κοινότθτασ
- Σφηυγοσ, φίλοσ ι πρϊθν
Ζμφυλθ βία είναι θ βία που
ςτρζφεται κατά ενόσ ατόμου λόγω
του φφλου του.
Ρρόκειται για παραβίαςθ των
κεμελιωδϊν δικαιωμάτων ςτθ
ηωι, τθν ελευκερία, τθν αςφάλεια,
τθν αξιοπρζπεια, τθν ιςότθτα
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και
το δικαίωμα ςτθ ςωματικι και
ψυχικι ακεραιότθτα. Θ βία λόγω
φφλου αντανακλά και ενιςχφει τισ
ανιςότθτεσ μεταξφ ανδρϊν και
γυναικϊν.
Για παράδειγμα:
- Σεξουαλικι παρενόχλθςθ
- Διακρίςεισ
- Εγκλιματα "τιμισ
- Ακρωτθριαςμόσ των γυναικείων
γεννθτικϊν οργάνων
- Ρρϊιμοι και εξαναγκαςτικοί
γάμοι

Ροιο είναι το
κφμα;
- Γυναίκεσ και
κορίτςια

Ροιοσ είναι ο δράςτθσ
- Ζνασ δράςτθσ
οποιουδιποτε
γζνουσ
- Ζνα μζλοσ
οικογζνειασ
- Ζνα μζλοσ τθσ
κοινωνίασ
- Σφηυγοσ, ςφντροφοσ
νυν ι πρϊθν

-

Γυναίκεσ
κορίτςια
άντρεσ
αγόρια

- ζνασ δράςτθσ
οποιουδιποτε
γζνουσ
- ζνα μζλοσ τθσ
οικογζνειασ
- ζνα μζλοσ τθσ
κοινωνίασ
- ζνασ/ μία ςφηυγοσ,
ζνασ/ μία
ςφντροφοσ, νυν ι
πρϊθν

Βία μεταξφ
ςυντρόφων

Οποιαδιποτε πράξθ βίασ από
ςφντροφο ςε ςτενι ςχζςθ που
μπορεί να οδθγιςει ςε ςωματικι,
ςεξουαλικι ι ψυχικι βλάβθ ι
πόνο.
Για παράδειγμα:
- Βιαςμόσ
- Σεξουαλικι παρενόχλθςθ
- Εμπορία και ςεξουαλικι
εκμετάλλευςθ
Ενδοοικογενει Βία που διαπράττεται από ζνα από
ακι βία
τα μζλθ τθσ οικογζνειασ εναντίον
άλλου μζλουσ τθσ ίδιασ
οικογζνειασ.
Για παράδειγμα:
- Βιαςμόσ
- Σεξουαλικι παρενόχλθςθ
- Ακρωτθριαςμόσ των γυναικείων
γεννθτικϊν οργάνων
- πρόωροι και αναγκαςτικοί γάμοι
- Εγκλιματα "τιμισ",
- Ρεριοριςμόσ τθσ προςωπικισ
ελευκερίασ
- Κάκε είδουσ βία

- ζνασ ςτενόσ
ςφντροφοσ /ζνασ
άνδρασ ι μια
γυναίκα

-

ζνασ δράςτθσ
οποιουδιποτε
φφλου

-

ζνασ ςτενόσ
ςφντροφοσ

- Ραιδιά
- Ενιλικεσ
- Γονείσ

-

δράςτθσ
οποιουδιποτε
φφλου

- ζνασ ςφντροφοσ
/ζνασ άνδρασ ι
μια γυναίκα/

-

μζλοσ τθσ
οικογζνειασ

3. Γιατί είναι ςθμαντικό να μιλάμε γι' αυτό με τα παιδιά;
Ραρουςίαςθ - Ραράρτθμα 2
Ρλθροφορίεσ για τον εκπαιδευτι
Σφμφωνα με τουσ ψυχολόγουσ οι ςχζςεισ που διαμορφϊνονται από νωρίσ ςε νεανικι
θλικία κζτουν τα κεμζλια για τισ ςυμπεριφορζσ και τθν αυτοεκτίμθςθ ςτισ μελλοντικζσ
ςχζςεισ. Θ φπαρξθ υγιϊν, ιςότιμων και ανεκτικϊν ρομαντικϊν ςχζςεων κατά τθν εφθβεία
είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά πράγματα για τθν ευθμερία των εφιβων, τθν υγεία, τθ
ςχολικι φοίτθςθ και επίδοςθ και τθν αυτοεκτίμθςθ.
Δυςτυχϊσ, οι ςχζςεισ αυτζσ πολφ ςυχνά ςυνοδεφονται από οποιαδιποτε μορφι βίασ. Οι
ςτατιςτικζσ δείχνουν ότι μζχρι τθν εφθβεία τουσ πολλοί νζοι ζχουν ιδθ βιϊςει τθν
κακοποίθςθ ςχζςεων.
Ενθμερωτικό δελτίο 2019 των Κζντρων Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων των ΘΡΑ:
- 1 ςτισ 11 μακιτριεσ και 1 ςτουσ 15 μακθτζσ γυμναςίου βίωςαν ςωματικι βία κατά τθ
διάρκεια του τελευταίου ζτουσ,
- 1 ςτισ 9 γυναίκεσ και 1 ςτουσ 36 άνδρεσ - βίωςαν ςεξουαλικι βία τον τελευταίο χρόνο.
Μελζτεσ ςχετικά με το κζμα ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ:
- Γερμανία - το 66% των κοριτςιϊν και το 60% των αγοριϊν ζχουν βιϊςει τουλάχιςτον 1
μορφι βίασ ςτισ ςχζςεισ που ζχουν ςυνάψει (EU Journal of PH, Οκτ. 2014),
- Θνωμζνο Βαςίλειο - 55,1% των ανδρϊν και 53,5% των γυναικϊν βιϊνουν κάποια μορφι
βίασ (ζρευνα ςε 751 μακθτζσ θλικίασ 16-1 ετϊν, Oxford Journal of PH, 2018),
- Ρορτογαλία - το 53,6% των κοριτςιϊν και το 55,2% των αγοριϊν ζχουν ιδθ εκτεκεί ςε
τουλάχιςτον μία πράξθ βίασ κατά τθ γνωριμία (ζρευνα μεταξφ 116 εφιβων, Psicologia:TeP,
Λουλ. 2019),
- Λςπανία - 13% των εφιβων (N= 632) ανζφεραν διαδικτυακι επικετικότθτα και 68,3% ψυχολογικι επικετικότθτα,
- Λταλία - 14% των εφιβων (Ν=1500) δζχκθκαν λεκτικζσ απειλζσ, 5 ςτα 10 αγόρια δεν ζχουν
πρόβλθμα να χτυπιςουν τθ φίλθ τουσ, 11% των κοριτςιϊν ζχουν υποςτεί ςωματικι και
ενδοςχολικι βία πριν από τα 16 (ISTAT, 2014).
Θ βία των εφιβων που βγαίνουν ραντεβοφ κεωρείται από πολλοφσ ςυγγραφείσ ωσ ςοβαρό
πρόβλθμα δθμόςιασ υγείασ. (Black et al. 2011- Hamby, Finkelhor, and Turner 2012) δεδομζνα + θλεκτρονικι μάκθςθ). Οριςμζνοι πιςτεφουν ότι θ βία αυτι είναι πιο ςυχνι από
ό,τι ςτα μεγαλφτερα ςε θλικία ηευγάρια. (Ανεκτικότθτα απζναντι ςτθ βία κατά τθ διάρκεια
των ραντεβοφ ςε Λςπανοφσ εφιβουσ, Luis Rodríguez Franco, Λςπανία 2012).
Οι ςυνζπειεσ τθσ βίασ που βιϊνεται ςε αυτι τθν θλικία είναι εξαιρετικά ςοβαρζσ και ςυχνά
ζχουν αρνθτικό αντίκτυπο ςτθ ηωι των νζων:

- είναι πιο επιρρεπείσ ςτον αλκοολιςμό, ςτισ διατροφικζσ διαταραχζσ, ςτο αδιάκριτο ςεξ,
ςτθ βίαιθ ςυμπεριφορά,
- θ πικανότθτα εγκυμοςφνθσ ι ςεξουαλικά μεταδιδόμενων νοςθμάτων ςτα κορίτςια
αυξάνεται 6 φορζσ,
- το 50% των ςωματικά ι ςεξουαλικά κακοποιθμζνων νζων αποπειράται να αυτοκτονιςει.
III. Υπζρβαςθ των ζμφυλων ςτερεοτφπων και των κοινωνικϊν προτφπων που ςχετίηονται
με το φφλο
Ρλθροφορίεσ για τον εκπαιδευτι:
Τα ςτερεότυπα προζρχονται από τθν πρϊιμθ παιδικι μασ θλικία - μζςα από τα παραμφκια,
τθ διάκριςθ μεταξφ καλοφ και κακοφ, μζςα από τα παιχνίδια, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα,
μζςα από τισ παρατθριςεισ μασ, τισ εμπειρίεσ μασ, τισ ιςτορίεσ (που ακοφμε από
ανκρϊπουσ που ςυμπακοφμε, που εμπιςτευόμαςτε, που είναι κοντά μασ).
Ο όροσ - ςτερεότυπο είναι "ςτακερι πεποίκθςθ για μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα ανκρϊπων" μια λζξθ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει πϊσ οι άνκρωποι υποκζτουν ότι μια
ςυγκεκριμζνθ ομάδα ανκρϊπων ςυμπεριφζρεται, ντφνεται και ςκζφτεται, κάνει πράγματα
με ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο.
Τα ςτερεότυπα δεν είναι πάντα κάτι κακό. Γιατί να προςπακιςουμε να ανακαλφψουμε νζα
πράγματα όταν μποροφμε να εμπιςτευτοφμε τισ προθγοφμενεσ παρατθριςεισ μασ ι αυτά
που ζχουμε ακοφςει από τουσ γονείσ μασ ι από άλλθ πθγι ι από τουσ περιςςότερουσ
ανκρϊπουσ;
Το ςτερεότυπο μασ επιτρζπει να αντιδροφμε γριγορα ςε καταςτάςεισ, με βάςθ μια
παρόμοια εμπειρία από το παρελκόν είτε δικι μασ είτε άλλων ανκρϊπων.
Ο κίνδυνοσ ζρχεται όταν θ ςτάςθ απζναντι ςτο ςτερεότυπο διαςτρεβλϊνεται από τα
ςυναιςκιματα. Τότε υπερεκτίκεται και γίνεται προκατάλθψθ. Αλλά δεν είναι μόνο θ
προςκόλλθςθ ςτα ςτερεότυπα, αλλά και θ μθ παρατιρθςι τουσ που μασ "κοιμίηει". Θ
προςκόλλθςθ δθμιουργεί τθν τάςθ να κρίνουμε και να αγνοοφμε τισ διαφορζσ μεταξφ των
ανκρϊπων. Ζτςι, απορρίπτοντασ το ςτερεότυπο, δεν μποροφμε να δοφμε ποφ πραγματικά
βριςκόμαςτε ςτθ γενικότερθ εικόνα και να λάβουμε υπόψθ μασ τι κοινό ζχουμε με τουσ
άλλουσ ανκρϊπουσ.
Αςκιςεισ ςχετικά με το κζμα
1. Στερεότυπα φφλου (Ραράρτθμα 3)
Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε δφο μικρζσ ομάδεσ. Κάκε μία από αυτζσ αναλαμβάνει μια
εργαςία. Στο τζλοσ, ζνασ ομιλθτισ παρουςιάηει τθν εργαςία ςτο ςφνολο τθσ ομάδασ όλων
των ςυμμετεχόντων.

Εργαςία για τθν ομάδα 1:
 Ρεριγράψτε τθν εμφάνιςθ των γυναικϊν.

 Ροιεσ ιδιότθτεσ ενυπάρχουν ςτισ γυναίκεσ;
 Ροιουσ ρόλουσ παίηουν οι γυναίκεσ ςτθ ηωι;
 Ροιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ ςτθν οικογζνεια;
 Ροια είναι θ πραγμάτωςθ των γυναικϊν ωσ επαγγελματιϊν;

Εργαςία για τθν ομάδα 2:
 Ρεριγράψτε τθν εμφάνιςθ των ανδρϊν.
 Ροιεσ ιδιότθτεσ ενυπάρχουν ςτουσ άνδρεσ;
 Ροιουσ ρόλουσ διαδραματίηουν οι άνδρεσ ςτθ ηωι;
 Ροιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ ςτθν οικογζνεια;
 Ροια είναι θ πραγμάτωςθ των ανδρϊν ωσ επαγγελματιϊν;

Ερωτιςεισ για ςυηιτθςθ:
 Ροια είναι θ διαφορά μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν;
 Τι κοινό ζχουν;
 Ροια είναι τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των ανδρϊν και των γυναικϊν;
 Ροιεσ είναι οι προςδοκίεσ τθσ κοινωνίασ από τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ;
 Τι ςυμβαίνει ςτουσ ανκρϊπουσ που δεν ανταποκρίνονται ςε αυτζσ τισ προςδοκίεσ;
 Ρϊσ πιςτεφετε ότι δθμιουργοφνται τα ςτερεότυπα; Ροιοι είναι οι παράγοντεσ για
αυτό;

2. "Το φφλο δεν ζχει ςθμαςία"

Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε τρεισ (3) μικρζσ ομάδεσ. Κάκε ομάδα λαμβάνει μια κικθ με
μια εργαςία (παράρτθμα 4). Στθ ςυνζχεια, ζνασ ομιλθτισ παρουςιάηει τθν εργαςία ςτθ
μεγάλθ ομάδα.
Περίπτωςθ 1θ:

Ραρακολουκείτε τον γιο ςασ να παίηει ςτθν παιδικι χαρά. Ζνα από τα παιδιά τον χτυπάει. Ο
γιοσ ςασ τρζχει κλαίγοντασ προσ το μζροσ ςασ. Του λζτε: "Είςαι αγόρι, δεν πρζπει να κλαισ,
αλλά να αντιμετωπίςεισ τθν κατάςταςθ μόνοσ ςου!"
Ερωτιςεισ:

1. Τι μινυμα λαμβάνει το αγόρι;
2. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα άλλα αγόρια;
3. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα κορίτςια;
4. Ροια προκατάλθψθ λόγω φφλου περιορίηει τα παιδιά και τουσ νζουσ ςτθν ατομικι τουσ
ανάπτυξθ;
5. Βρείτε ζναν εναλλακτικό τρόπο αντίδραςθσ ςτθν κατάςταςθ.
Περίπτωςθ 2:
Είςτε δάςκαλοσ. Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ, παρακολουκείτε τα παιδιά και ακοφτε
το ζνα κορίτςι να προςβάλλει το άλλο με άςεμνεσ λζξεισ. Επεμβαίνετε λζγοντασ: "Δεν είναι
ςωςτό να το κάνεισ αυτό: "Ντροπι ςου! Είςαι κορίτςι. Ρϊσ μπορείσ να χρθςιμοποιείσ
τζτοιεσ λζξεισ; Τα κορίτςια δεν μιλάνε ζτςι! "

Ερωτιςεισ:
1. Τι μινυμα λαμβάνει το κορίτςι;
2. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα άλλα κορίτςια;
3. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα αγόρια;
4. Ροια προκατάλθψθ λόγω φφλου περιορίηει τα παιδιά και τουσ νζουσ ςτθν ατομικι τουσ
ανάπτυξθ;
5. Βρείτε ζναν εναλλακτικό τρόπο αντίδραςθσ ςτθν κατάςταςθ.
Περίπτωςθ 3:
Σε μια ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ ηωι και τθν επιλογι επαγγζλματοσ, ζνα αγόρι λζει ότι κζλει
να μείνει ςτο ςπίτι και να φροντίηει τα παιδιά τθσ οικογζνειασ και εςείσ του λζτε: "Και ποιοσ
κα κερδίηει τα χριματα ςτθν οικογζνεια;"
Ερωτιςεισ:
1. Ροιο μινυμα λαμβάνει το αγόρι;
2. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα άλλα αγόρια;
3. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα κορίτςια;
4. Ροια προκατάλθψθ λόγω φφλου περιορίηει τα παιδιά και τουσ νζουσ ςτθν ατομικι τουσ
ανάπτυξθ;
5. Βρείτε ζναν εναλλακτικό τρόπο αντίδραςθσ ςτθν κατάςταςθ.
Ακολουκεί ςυηιτθςθ:

1. Ροιεσ από τισ παρακάτω καταςτάςεισ αναγνωρίςατε ωσ πικανζσ ςτθν κακθμερινι ςασ
ηωι;
2. Μπορείτε να δϊςετε ζνα παράδειγμα άλλων;
3. Ρϊσ μποροφν αυτζσ οι καταςτάςεισ να ςυμβοφν με διαφορετικό τρόπο;

Θμζρα 2
IV. Το πρόγραμμα "Σεβαςμόσ και ανεκτικότθτα"
Στόχοσ τθσ δεφτερθσ θμζρασ τθσ κατάρτιςθσ είναι να παρουςιάςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ/
ςυμμετζχουςεσ τθ δομι και το περιεχόμενο του προγράμματοσ και τον τρόπο με τον οποίο
κα το παραδϊςουν ςτουσ εφιβουσ.

1. Ραρουςίαςθ τθσ δομισ:
Το πρόγραμμα "Σεβαςμόσ και ανεκτικότθτα" περιλαμβάνει τρεισ (3) ςυνεδρίεσ και μια
εφαρμογι διαδικτυακοφ παιχνιδιοφ. Απευκφνεται ςε νζουσ θλικίασ 14 ζωσ 18 ετϊν.
Συνιςτάται θ ομάδα να περιλαμβάνει 18-20 ςυμμετζχοντεσ/ςυμμετζχουςεσ.
Χρθςιμοποιοφνται διαδραςτικζσ μζκοδοι (ςυηθτιςεισ ςχετικά με μελζτεσ περιπτϊςεων,
παιχνίδια ρόλων ...). Οι εκπαιδευτικζσ ςυνεδρίεσ διεξάγονται από ζναν ι δφο εκπαιδευτζσ/
εκπαιδεφτριεσ - εκπαιδευτικοφσ, ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ
λειτουργοφσ.
2. Ραρουςίαςθ του περιεχομζνου και των μεκόδων παροχισ
Ρροκειμζνου να εξοικειωκοφν οι ςυμμετζχοντεσ/ ςυμμετζχουςεσ με τον τρόπο διεξαγωγισ
των ςυνεδριϊν με τουσ νζουσ και τισ νζεσ, εκτελοφνται όλεσ οι αςκιςεισ που
περιλαμβάνονται ςε αυτζσ.

Θμζρα 2
IV. Το πρόγραμμα "Σεβαςμόσ και ανοχι"
Στόχοσ τθσ δεφτερθσ θμζρασ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι να παρουςιάςει ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ/ ςυμμετζχουςεσ τθ δομι και το περιεχόμενο του προγράμματοσ και τον
τρόπο με τον οποίο κα το παραδϊςουν ςτουσ εφιβουσ.

1. Ραρουςίαςθ τθσ δομισ:
Το πρόγραμμα "Σεβαςμόσ και ανεκτικότθτα" περιλαμβάνει τρεισ (3) ςυνεδρίεσ και μια
εφαρμογι διαδικτυακοφ παιχνιδιοφ. Απευκφνεται ςε νζουσ θλικίασ 14 ζωσ 18 ετϊν.
Συνιςτάται θ ομάδα να περιλαμβάνει 18-20 ςυμμετζχοντεσ/ςυμμετζχουςεσ.
Χρθςιμοποιοφνται διαδραςτικζσ μζκοδοι (ςυηθτιςεισ ςχετικά με μελζτεσ περιπτϊςεων,

παιχνίδια ρόλων ...). Οι εκπαιδευτικζσ ςυνεδρίεσ διεξάγονται από ζναν ι δφο εκπαιδευτζσ/
εκπαιδεφτριεσ - εκπαιδευτικοφσ, ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ
λειτουργοφσ.
2. Ραρουςίαςθ του περιεχομζνου και των μεκόδων παροχισ
Ρροκειμζνου να εξοικειωκοφν οι ςυμμετζχοντεσ/ ςυμμετζχουςεσ με τον τρόπο διεξαγωγισ
των ςυνεδριϊν με τουσ νζουσ και τισ νζεσ, εκτελοφνται όλεσ οι αςκιςεισ που
περιλαμβάνονται ςε αυτζσ.
Συνεδρία Λ: Αγάπθ, Φιλία, Οικειότθτα



Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίου (Ραράρτθμα 5)

Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊνεται ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του προγράμματοσ. Απαιτείται
για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των δραςτθριοτιτων του ζργου και πρζπει να
ειςαχκεί πολφ ςφντομα.

ІІ. Αςκιςεισ πάνω ςτο κζμα
• «Μφκοι για τισ ρομαντικζσ ςχζςεισ ςτθν εφθβεία» - ςυηιτθςθ
Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε ζξι (6) μικρζσ ομάδεσ.
Κάκε ομάδα αναλαμβάνει ζναν ρόλο (Ραράρτθμα 6). Για εφτά με οκτϊ (7-8) λεπτά οι
ομάδεσ προετοιμάηουν τα επιχειριματα για να υπεραςπιςτοφν αποδείξουν τισ κζςεισ τουσ.
Ακολουκοφν παρουςιάςεισ και ςυηθτιςεισ (όχι περιςςότερο από πζντε (5) λεπτά το
κακζνα).
Ρρϊτθ ςυηιτθςθ:
І ομάδα: Σε μια ρομαντικι ςχζςθ, το κορίτςι πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ επικυμίεσ του
αγοριοφ.
ІІ ομάδα: Σε μια ρομαντικι ςχζςθ, το αγόρι πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ επικυμίεσ του
κοριτςιοφ.
Δεφτερθ ςυηιτθςθ:
ІІІ ομάδα: Θ ςεξουαλικι οικειότθτα ενιςχφει τθν αγάπθ.
Ομάδα ІV: Θ αγάπθ χωρίσ ςεξ και το ςεξ χωρίσ αγάπθ είναι δυνατά.
Τρίτθ ςυηιτθςθ:
Ομάδα V: Οι άνκρωποι ηθλεφουν όταν είναι ερωτευμζνοι
VІ group: Θ ηιλια δεν είναι ζκφραςθ αγάπθσ.

Ο εκπαιδευτισ/θ εκπαιδεφτρια ακοφει τισ παρουςιάςεισ χωρίσ να παρεμβαίνει, να
αξιολογεί ι να παίρνει μζροσ. Συνοψίηει τονίηοντασ ό,τι είναι ςθμαντικό να ακουςτεί κάκε
άποψθ, ακόμα κι αν δεν τθν αποδεχόμαςτε.
 Στο όνομα τθσ αγάπθσ – Μελζτθ περιπτϊςεων case studies
Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε τρεισ (3) ομάδεσ. Ο εκπαιδευτισ δίνει ςε κάκε ομάδα μια
υπόκεςθ (Ραράρτθμα 3) ι ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν
διαδικτυακι εφαρμογι και να δουν τισ περιπτϊςεισ εκεί. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα
ςυηθτοφν τθν υπόκεςθ και απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ. Κάκε ομάδα εκλζγει ζναν ομιλθτι/
μία ομιλιτρια. Πταν οι ομάδεσ είναι ζτοιμεσ, οι ομιλθτζσ/οι ομιλιτριεσ παρουςιάηουν
ομαδικζσ δθλϊςεισ ςτουσ άλλουσ.
Περίπτωςθ 1θ:
Ο Ρζτροσ ερωτεφεται τθν Χριςτίνα. Εκείνθ, όμωσ, δεν του δίνει καμία ςθμαςία και βγαίνει
με ζνα μεγαλφτερο αγόρι. Ο Ρζτροσ μοιράηεται τα ςυναιςκιματά του με τθν καλφτερθ φίλθ
τθσ, τθν Άννα. Τθσ ηθτάει να πάνε για καφζ για να τθσ μιλιςει για τθν Χριςτίνα. Θ Άννα
ανταποκρίνεται κετικά ςτθν πρόςκλθςθ και ο Ρζτροσ τθσ λζει επανειλθμμζνα πόςο πολφ το
εκτιμάει. Ζνα βράδυ, κακϊσ τθ ςυνοδεφει προσ το ςπίτι τθσ, τθ φιλάει, χωρίσ να ξζρει ότι θ
Άννα είναι, ςτθν πραγματικότθτα, ερωτευμζνθ μαηί του.
Ερωτιςεισ:
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά;
Τι ςθμαίνει αυτό το φιλί – φιλία, αγάπθ, απόγνωςθ ι …..;
Κα ιταν ςωςτό θ Άννα, βαςιςμζνθ ςε αυτό το φιλί, να ξεκινιςει μία ςχζςθ με τον Ρζτρο;
Υπάρχει περίπτωςθ να αγαπάει ο Ρζτροσ τθν Άννα ι απλά τθ χρθςιμοποιεί;
Περίπτωςθ 2θ:
Ο Εμμανουζλ και θ Ειρινθ βγαίνουν εδϊ και τρεισ μινεσ. Ο Εμμανουζλ είναι τρελά
ερωτευμζνοσ μαηί τθσ. Τθν περιμζνει μετά το ςχολείο, τθσ αγοράηει δωράκια, τθσ
τθλεφωνεί και τθσ ςτζλνει μθνφματα ςυνεχϊσ ... Πλεσ οι φίλεσ τθσ ηθλεφουν γιατί είναι
ψθλόσ, όμορφοσ και προφανϊσ πολφ ερωτευμζνοσ μαηί τθσ. Θ Ειρινθ είναι χαροφμενθ που
είναι μαηί του. Ωςτόςο, ο Εμμανουζλ δεν ςυμπακεί τισ φίλεσ και τουσ φίλουσ τθσ. Τουσ
κεωρεί θλίκιουσ και ότι θ Ειρινθ χάνει το χρόνο τθσ μαηί τουσ, αντί να περνάει περιςςότερο
χρόνο μαηί του. Ηθλεφει τα αγόρια και τον ενοχλοφν τα κορίτςια. Σιμερα, ο Στεφάν, ο
κολλθτόσ φίλοσ τθσ Ειρινθσ από τθν τάξθ τθσ, ζχει γενζκλια και θ Ειρινθ του υπόςχεται ότι
κα πάει. Ο Εμμανουζλ τθν απειλεί ότι αν πάει ςτο πάρτι χωρίσ αυτόν, αυτό ςθμαίνει και το
τζλοσ τθσ ςχζςθσ τουσ ...
Ερωτιςεισ:
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά;
Με ποιο τρόπο δείχνει ο Εμμανουζλ τθν αγάπθ του για τθν Ειρινθ;
Ρρζπει θ Ειρινθ να κυςιάςει τουσ φίλουσ τθσ για χάρθ τθσ αγάπθσ;

Κα είναι θ Ειρινθ ευτυχιςμζνθ χωρίσ τον Εμμανουζλ;
Κα είναι θ Ειρινθ ευτυχιςμζνθ χωρίσ φίλουσ και φίλεσ;
Περίπτωςθ 3θ:
Θ Σόνια και ο Χριςτοσ είναι μαηί αρκετοφσ μινεσ. Αυτόσ είναι 17 και αυτι 15 χρονϊν. Για τθ
Σόνια, ο Χρίςτοσ είναι ο ζρωτασ τθσ ηωισ τθσ. Είναι θ ψυχι τθσ παρζασ, όλοι τον ςυμπακοφν
και διαςκεδάηουν πολφ όταν είναι μαηί. Ωςτόςο, τον τελευταίο καιρό ο Χρίςτοσ πιζηει τθ
Σόνια να του αποδείξει πόςο ερωτευμζνθ είναι μαηί του κάνοντασ ςεξ. Από τθ μία πλευρά,
θ Σόνια φοβάται ότι δεν είναι ζτοιμθ να κάνει ςεξ, αλλά, από τθν άλλθ, δεν κζλει να τον
χάςει. Ο Χριςτοσ τθν πιζηει πολφ και μία μζρα, όταν μζνουν μόνοι τουσ ςτο ςπίτι του μετά
από ζνα πάρτι, τθσ λζει ότι εάν δεν κάνουν ςεξ, αυτό κα ςθμαίνει και το τζλοσ τθσ ςχζςθσ
τουσ...
Ερωτιςεισ:
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά; Θ ςωματικι οικειότθτα είναι για εςάσ απαραίτθτο
ςυςτατικό μίασ ςχζςθσ; Είναι θ ερωτικι επαφι αρκετι για να κρατιςει τθν αγάπθ ηωντανι;
Σε μία ρομαντικι ςχζςθ, χρειάηονται κυςίεσ για να αποδείξουμε τθν αγάπθ μασ;

Συνεδρία ΛΛ : Υγιισ και Μθ υγιισ Σχζςεισ. Αποδεκτι/ Μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά. Μελζτθ
περίπτωςθσ «Μιχαζλα»

 Υγιείσ και αρρωςτθμζνεσ ςχζςεισ/ Healthy and unhealthy relationships /ςφγκριςθ /
Ο παρακάτω πίνακασ ςχεδιάηεται ςε χαρτί αφίςασ:
Υγιείσ /ιςότιμεσ ςχζςεισ
-

…..

Αρρωςτθμζνεσ/ άνιςεσ ςχζςεισ
-

….

Κάκε ςυμμετζχων μοιράηεται χαρακτθριςτικά, τα οποία ςφμφωνα με τον ίδιο κακορίηουν
τισ υγιείσ και τισ "αρρωςτθμζνεσ" ςχζςεισ. Ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια γράφει τισ
απαντιςεισ ςτον πίνακα, ενκαρρφνοντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ να προτείνουν περιςςότερεσ
ιδζεσ. Τζλοσ, ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια ςυνοψίηει τισ απαντιςεισ.
 «Αποδεκτό – μθ αποδεκτό» – μια άςκθςθ για τθν επίτευξθ τθσ ομαδικισ
ςυναίςκθςθσ
Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε τρεισ - τζςςερισ ομάδεσ. Κάκε ομάδα λαμβάνει μια
υπόκεςθ (Ραράρτθμα 1) για ςυηιτθςθ. Ρρζπει να επιτευχκεί ςυναίνεςθ ςτθν ομάδα
ςχετικά με το αν θ ςυμπεριφορά των χαρακτιρων είναι αποδεκτι ι μθ αποδεκτι.
Περίπτωςθ 1θ:
Ο Ραναγιϊτθσ ακοφει τουσ άλλουσ να μιλοφν για το πωσ κρατάνε τα κορίτςια τουσ κοντά

τουσ και πιςτεφει πωσ είναι δικι του ευκφνθ να το κάνει και εκείνοσ. Δεν κα χτυπιςει ποτζ
τθ φίλθ του, αλλά όταν διαφωνοφν και κυμϊνει, μερικζσ φορζσ τθ ςπρϊχνει πάνω ςτον
τοίχο για να υπεραςπιςτεί τθ κζςθ του.
Περίπτωςθ 2θ:
Ο Στζφανοσ χϊριςε με τθ φίλθ του, γιατί ζφταςαν ςτο ςθμείο όπου διαφωνοφςαν ςυνζχεια.
Μετά τον χωριςμό τον κάλεςε και του ηιτθςε να διαγράψει από το τθλζφωνό του μια ςειρά
από δικζσ τθσ προςωπικζσ φωτογραφίεσ. Ο Στζφανοσ τθσ είπε πωσ τισ ζχει διαγράψει, ενϊ
ςτθν πραγματικότθτα δεν το ζκανε ποτζ. Πταν αυτόσ και οι φίλοι του μαηεφονται, ςυχνά
μοιράηονται φωτογραφίεσ των κοριτςιϊν με τα οποία ςυνδζονται τϊρα κακϊσ και των
κοριτςιϊν με τα οποία ςυνδζονταν ςτο παρελκόν.

Περίπτωςθ 3θ:
Θ Μαρίνα ερωτεφτθκε τον Νίκο που ζρχεται ςτο ςπίτι τθσ μερικζσ φορζσ τθν εβδομάδα για
να τθ δει. Ζχουν μια πολφ ιςχυρι φυςικι ςχζςθ και λζει ότι είναι το μόνο άτομο με το οποίο
μπορεί πραγματικά να μιλιςει. Τθσ είπε επίςθσ ότι δεν είναι ζτοιμοσ για μια ςοβαρι ςχζςθ.
Θ Μαρίνα ξζρει ότι βλζπει και άλλα κορίτςια. Ζχει μιλιςει ακόμθ και ςε μερικζσ από αυτζσ
ςτο τθλζφωνο όταν ιταν μαηί. Σε τζτοιεσ ςτιγμζσ αιςκάνεται άςχθμα όταν ςκζφτεται τα
άλλα κορίτςια, αλλά τον αγαπά τόςο πολφ και ζτςι αποδζχεται τθν κατάςταςθ.

Περίπτωςθ 4θ:
Ζνα 17χρονο αγόρι ζκανε ςεξ με τθ 13χρονθ φίλθ του. Θ μθτζρα τθσ το ανακάλυψε και είπε
ςτθν αςτυνομία. Ωσ αποτζλεςμα, ο νεαρόσ καταδικάςτθκε για ςεξουαλικι επίκεςθ.
Ακολουκεί ομαδικι ςυηιτθςθ.
Σ' αυτιν τθν άςκθςθ, είναι ςθμαντικό για τον εκπαιδευτι/ τθν εκπαιδεφτρια να βεβαιωκεί
ότι όλοι καταλαβαίνουν τι είναι θ ςυναίνεςθ. Ρρζπει να είναι ςαφζσ ςε όλουσ και ό,τι
πρζπει να επιτευχκεί από κοινοφ.
Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ άςκθςθσ είναι να ανοίξει μια ςυηιτθςθ και να παρουςιάςει
διαφορετικζσ απόψεισ.
Το βαςικό ςθμείο αυτισ τθσ άςκθςθσ είναι να επιτρζπεται ςε κάκε άτομο να εκφράηει τθ
γνϊμθ του χωρίσ να τον κρίνουν. Μερικοί άνκρωποι νιϊκουν άβολα, όταν άλλοι δεν
ςυμφωνοφν μαηί τουσ και μποροφν να ανταποκρικοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Το
κεντρικό ςθμείο εδϊ είναι ότι δεν πρόκειται για ςωςτό ι λάκοσ, αλλά για «αποδεκτό» ι
«μθ αποδεκτό». Μπορεί να είναι διαφορετικό για διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ.
Το πιο ςθμαντικό πράγμα για τον εκπαιδευτι/ τθν εκπαιδεφτρια είναι να αποφφγει να
μοιραςτεί τθ γνϊμθ του / τθσ και απλϊσ να αναλογιςτεί αυτό που λζνε οι ςυμμετζχοντεσ,
ςυμβάλλοντασ ςτθ διαδικαςία μόνο εάν οι ςυηθτιςεισ είναι μονόπλευρεσ.



“Γνωρίςτε τθ Μιχαζλα” – μελζτθ περίπτωςθσ

Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε τρεισ-τζςςερισ ομάδεσ. Ο εκπαιδευτισ/θ εκπαιδεφτρια
διαβάηει τθν ιςτορία τθσ Μιχαζλασ. Στθ ςυνζχεια μοιράηει ςε κάκε ομάδα μια ςειρά από
κάρτεσ με ερωτιςεισ (Ραράρτθμα 2) ι ηθτάει από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ανοίξουν τθν
ψθφιακι εφαρμογι για να παρακολουκιςουν τθ δραςτθριότθτα από εκεί.
Θ Μιχαζλα είναι 16 ετϊν. Νιϊκει αναςφαλισ με τθν εξωτερικι τθσ εμφάνιςθ. Είναι ζξυπνθ
και αςτεία και πάντα ζχει μία ιςτορία να διθγθκεί. Θ Μιχαζλα κζλει πάντα να ευχαριςτεί
τουσ γφρω τθσ. Συχνά ζχει ανάμεικτα ςυναιςκιματα, δυςκολεφεται να εμπιςτευτεί τουσ
άλλουσ ανκρϊπουσ, και είναι επιρρεπισ ςτο κυμό και τθν επικετικότθτα.
Θ Μιχαζλα κα ικελε να κάνει μία ςχζςθ. Αλλά δεν μπορεί να αποφαςίςει. Κζλει να είναι με
τον Βίκτωρα; Ι μιπωσ με τον Ανδρζα; Ι πάλι είναι καλφτερα με τον Ντάνυ;

Ο Βίκτωρασ:
•

Είναι ψθλόσ, όμορφοσ, ακλθτισ και φοράει μοντζρνα ροφχα.

•

Ζχει επίγνωςθ ότι αρζςει ςτα κορίτςια και για αυτό ςυχνά αλλάηει κοπζλεσ.

•

Ζχει πολλοφσ ακόλουκουσ (followers) ςτα κοινωνικά δίκτυα.

•

Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.

•

Δεν του αρζςει να ςυηθτάει για προβλιματα.

•
Μπορεί να είναι αδιάφοροσ και ςυχνά τθσ φζρεται με τρόπο που δείχνει ότι δεν
νοιάηεται.
•

Ηθλεφει χωρίσ λόγο και λζει ςυχνά ψζματα.

•

Κζλει ςυνζχεια να περνάει το δικό του.

•

Ρροςπακεί να τθν πείςει να γίνει πιο «ςζξι».

Ο Ανδρζασ
•
Είναι κάπωσ ςπαςίκλασ - ςφμφωνα με τα άλλα κορίτςια – και δεν φοράει μοντζρνα
ροφχα.
•

Είναι ευαίςκθτοσ, ζξυπνοσ και τθσ δίνει μεγάλθ ςθμαςία.

•

Ενδιαφζρεται για τουσ υπολογιςτζσ και τθ φυςικι.

•

Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.

•

Συηθτάει ανοιχτά για προβλιματα και είναι διατεκειμζνοσ να κάνει υποχωριςεισ.

•
Σζβεται τισ απόψεισ τθσ και τθσ ςυμπεριφζρεται με τζτοιο τρόπο που φαίνεται ότι τθ
νοιάηεται.

•
Απολαμβάνει να περνάει χρόνο μαηί τθσ και δείχνει κατανόθςθ όταν εκείνθ ζχει
ανάγκθ από προςωπικό χϊρο.
•
Ραίρνουν μαηί αποφάςεισ όςον αφορά τθν ερωτικι τουσ ηωι και μιλάει ανοιχτά για
το τι πιςτεφει και αυτόσ και θ Μιχαζλα και τι κατά τθ γνϊμθ τουσ είναι αποδεκτό και τι όχι.

Ντάνυ:
•

Είναι ςυμπακθτικόσ και φοράει πάντα μάρκεσ.

•

Ζχει πολλά λεφτά και το τελευταίο μοντζλο τθλεφϊνου.

•

Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.

•

Τθσ βάηει τισ φωνζσ όταν διαφωνοφν και εκτοξεφει προςβολζσ.

•

Συνεχϊσ αγνοεί τα ςυναιςκιματά τθσ.

•
Τθν κατθγορεί, χωρίσ αφορμι, ότι φλερτάρει με άλλουσ ι ότι τον κερατϊνει και
μερικζσ φορζσ τθ βρίηει ι τθ χτυπάει.
•

Ελζγχει ποφ πθγαίνει, ποιουσ βλζπει και με ποιουσ μιλάει

•
Κζλει να ζχει τον ζλεγχο του πότε και ποφ κα βρεκοφν ερωτικά, ακόμα και εάν αυτι
δεν νιϊκει ζτοιμθ.

Αποςτολι: Απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ:
1.

Ροιον βρίςκει θ Μιχαζλα πιο ελκυςτικό;

2.

Τι παίρνει θ Μιχαζλα από τθν κάκε ςχζςθ;

3.

Τι παίρνει κάκε ζνασ ςφντροφοσ τθσ Μιχαζλασ από τθ ςχζςθ τουσ;

Φςτερα από τθ ςυηιτθςθ ςε μικρζσ ομάδεσ, κα διεξαχκεί ςυηιτθςθ ςε όλθ τθν ομάδα.
Ρερίλθψθ τθσ υπόκεςθσ
Πλοι γνωρίηουμε πϊσ φαίνεται μια υγιισ ςχζςθ. Ρεριλαμβάνει ςεβαςμό - ειλικρίνεια ιςότθτα - ελευκερία - ςυγκατάκεςθ -επικοινωνία.
Γιατί λοιπόν πολλοί άνκρωποι καταλιγουν ςε αρρωςτθμζνεσ και κακοποιθτικζσ ςχζςεισ;

Συνεδρία ΛΛΛ: Δφναμθ και ζλεγχοσ. Ο καλόσ ςφντροφοσ
•

Καταιγιςμόσ ιδεϊν

Θ ομάδα τοποκετείται ςε κφκλο. Ο κακζνασ μοιράηεται τι καταλαβαίνει από τθ φράςθ "ζχω
εξουςία πάνω ςε κάποιον". Ο εκπαιδευτισ καταγράφει τισ απαντιςεισ ςε ζνα χαρτί
ενκαρρφνοντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ να προτείνουν περιςςότερεσ ιδζεσ.

ΕΧΩ ΔΥΝΑΜΗ
ΠΑΝΩ Ε
ΚΑΠΟΙΟΝ/Α

Ο εκπαιδευτισ ςυνοψίηει τισ απαντιςεισ τθσ ομάδασ.
Ο εκπαιδευτισ/θ εκπαιδεφτρια μπορεί να δϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ/ ςτισ ςυμμετζχουςεσ
το ακόλουκο δείγμα οριςμοφ τθσ δφναμθσ: "Δφναμθ - πρόκειται για ιςχυρι επιρροι, θ
οποία εκφράηεται με το δικαίωμα και τθ δυνατότθτα ελζγχου και υποταγισ τθσ κζλθςθσ
κάποιου".

- Ροιοσ ζχει εξουςία πάνω ςε ποιον ςτο ςχολείο; - Καταιγιςμόσ ιδεϊν
Εργαςία: Θ εξουςία που αςκείται από τουσ ανκρϊπουσ που ζχουν τθν εξουςία, είναι θ
εξουςία που αςκείται από τουσ ανκρϊπουσ που ζχουν τθν εξουςία: Εντοπίςτε ομάδεσ
ατόμων ςτο ςχολείο που ζχουν εξουςία πάνω ςε άλλεσ ομάδεσ. Ο εκπαιδευτισ/θ
εκπαιδεφτρια καταγράφει τισ δθλϊςεισ των ςυμμετεχόντων/-ουςϊν ςε μια αφίςα.
(Ρροτάςεισ - δάςκαλοι/μακθτζσ, ιςχυροί/αδφναμοι, αγόρια/κορίτςια, πλοφςιοι/φτωχοί,
μαφροι/λευκοί,...).
Ερωτιςεισ για ςυηιτθςθ:
- Ροιοι είναι "αυτοί που αςκοφν εξουςία" και "αυτοί πάνω ςτουσ οποίουσ αςκείται
εξουςία";
- Ρϊσ εκφράηεται αυτι θ εξουςία;
- Ροφ βρίςκεςτε εςείσ ς’ αυτόν τον κατάλογο;
- Ρϊσ ςασ κάνει αυτό να αιςκάνεςτε;
- Ρόςο άνετθ ι άβολθ είναι θ αίςκθςθ ότι βρίςκεςτε εκεί;

- Τι νομίηετε ότι ςυμβαίνει όταν βρίςκεςτε ςτθν ομάδα που δεν αςκεί εξουςία; (Για
παράδειγμα: Αν προςβλθκείτε χωρίσ λόγο, μπορεί να πάτε ςπίτι και να εκφοβίςετε τθ μικρι
ςασ αδελφι. Ρροςπακείτε να μεταφερκείτε ςτθν ομάδα εξουςίασ).

- Λςχφσ και ζλεγχοσ ςτο πλαίςιο μιασ ςτενισ ςχζςθσ - ςυηιτθςθ
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ καλοφνται να ςυηθτιςουν ςχετικά με τα ακόλουκα ερωτιματα:
1. Είναι εφικτι θ αιϊνια αρμονία ςε μια ςχζςθ; Γιατί;
2. Ροιεσ είναι οι εκδθλϊςεισ τθσ εξουςίασ ςε μια ςχζςθ;



Ο καλόσ ςφντροφοσ” - ςυηιτθςθ

Ρεριγραφι: Θ ομάδα χωρίηεται ςε δφο μικρότερεσ ομάδεσ (ζωσ 6 άτομα ανά ομάδα). Ο
εκπαιδευτισ/τρια μοιράηει ςε κάκε ομάδα κάρτεσ του «Καλοφ ςυντρόφου» (Ραράρτθμα 1)
ι ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ να μπουν ςτθ διαιδκτυακι εφαρμογι και να δουν τθ
δραςτθριότθτα από εκεί.
1.

Κάποιοσ/α που ςε προςζχει.

2.

Κάποιοσ/α με τον/τθν οποίο/α μπορείσ να μιλιςεισ για οτιδιποτε.

3.

Κάποιοσ/α που του/τθσ αρζςει να κάνει τα ίδια πράγματα με ςζνα.

4.

Κάποιοσ/α που ςε αγκαλιάηει και ςε φιλάει.

5.

Κάποιοσ/α που κάνετε ζρωτα.

6.

Κάποιοσ/α που ςου αγοράηει δϊρα.

7.

Κάποιοσ/α που ζχει αυτοκίνθτο.

8.

Κάποιοσ/α που ζχει πολλά χριματα.

9.

Κάποιοσ/α που είναι ειλικρινισ και τίμιοσ/α.

10.

Κάποιοσ/α που ςε αγαπάει όπωσ και εάν είςαι.

11.

Κάποιοσ/α μεγαλφτεροσ/θ από ςζνα.

12.

Κάποιοσ/α που είναι όμορφοσ/θ.

13.

Κάποιοσ/α που ςε ηθλεφει.

14.

Κάποιοσ/α που βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία μαηί ςου.

15.

Κάποιοσ/α που ςου κάνει κομπλιμζντα.

16.

Κάποιοσ/α που κζλει να περάςετε τθν υπόλοιπθ ηωι ςασ μαηί.

17.

Κάποιοσ/α που μοιράηεται τα ςυναιςκιματά του μαηί ςου.

18.

Κάποιοσ/α που δεν ςε πιζηει να κάνεισ πράγματα που δεν κζλεισ.

19.

Κάποιοσ/α που δεν κα ςε κεράτωνε ποτζ.

20.

Κάποιοσ/α που κα περιμζνει ζωσ ότου είςαι ζτοιμοσ/θ να κάνεισ ςεξ.

21.

Κάποιοσ/α που είναι ςτθν θλικία ςου.

22.

Κάποιοσ/α που ζχει καλό χαρακτιρα.

23.

Κάποιοσ/α που μπορεί να ςε κάνει να γελάςεισ.

24.
Κάποιοσ/α που δεν πιςτεφει ότι για να είναι μαηί ςου χρειάηεται να ζχεισ εμπειρία
ςτο ςεξ.
25.
Κάποιοσ/α που παραμελεί τουσ/τισ φίλουσ/εσ του και περνάει περιςςότερο χρόνο
μαηί ςου.
26.

Κάποιοσ/α που δεν τον/τθν νοιάηει να ζχεισ πολλά λεφτά.

27.

Κάποιοσ/α που δεν τον/τθν νοιάηει εάν ζχεισ αμάξι.

28.

Κάποιοσ/α που βρίςκει πάντα χρόνο να ςε ακοφςει.

29.

Κάποιοσ/α που δείχνει τρυφερότθτα.

30.

Κάποιοσ/α που μπορείσ να φροντίςεισ και να προςτατζψεισ.

31.

Κάποιοσ/α που μπορείσ να γνωρίςεισ ςτθν οικογζνεια και τουσ φίλουσ ςου.

32.

Κάποιοσ/α που μπορείτε να παντρευτείτε και να κάνετε παιδιά.

Οδθγίεσ: Διαβάςτε τισ κάρτεσ και επιλζξτε 10 από αυτζσ που κεωρείτε ότι περιγράφουν τον
«ιδανικό» ςφντροφο. Ταξινομιςτε τισ με βάςθ τθ ςπουδαιότθτα τουσ.
Κακεμία από τισ ομάδεσ παρουςιάηει τθν εργαςία τθσ και εξθγεί τισ επιλογζσ τθσ.

Ρλθροφορίεσ για τον εκπαιδευτι/ τθν εκπαιδεφτρια: Μερικζσ ιδζεσ για να προκαλζςουν μια
ςυηιτθςθ:
Κάποιοσ που του αρζςει να κάνει τα ίδια πράγματα με εςάσ. Μπορεί να είναι καλό να κάνετε
κάποια πράγματα μαηί, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να κάνετε τα πάντα μαηί - κα
ιταν καλό να ζχετε δραςτθριότθτεσ με τουσ φίλουσ ςασ, για παράδειγμα, που δεν
περιλαμβάνουν τον ςφντροφό ςασ. Για παράδειγμα: ακλιματα, χορόσ, ψϊνια κ.λπ., ειδικά αν
θ ςχζςθ ςασ δεν πθγαίνει καλά.
Κάποιοσ που κα ςασ αγοράςει δϊρα. Αυτό μπορεί να ακοφγεται καλό, αλλά δεν κα ςασ κάνει
αυτό το άτομο να ςασ κάνει να αιςκάνεςτε ότι του "χρωςτάτε" κάτι; Ροιο κα μποροφςε να
είναι το αποτζλεςμα αυτοφ; Δεν κα νιϊςετε τότε πιεςμζνοι να κάνετε πράγματα που δεν
κζλετε να κάνετε;
Κάποιοσ που βρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι μαηί ςασ. Αυτό μπορεί να ακοφγεται καλό ςτθν
αρχι, αλλά δεν κα είναι ενοχλθτικό; Δεν κα ζχετε τθν αίςκθςθ ελζγχου και ςυμπεριφοράσ
ιδιοκτθςίασ που μεταμφιζηεται ωσ υπερβολικι ανθςυχία;

Κάποιοσ που ςασ ςυγχαίρει. Και πάλι, αυτό μπορεί να είναι ωραίο, αλλά μπορεί επίςθσ να
κεωρθκεί χειραγϊγθςθ - ειδικά αν προζρχεται από ζναν θλικιωμζνο άνδρα. Ρϊσ μπορείτε να
καταλάβετε τθ διαφορά;
Κάποιοσ που κζλει να είναι μαηί ςασ για το υπόλοιπο τθσ ηωισ του. Είναι τόςο ςθμαντικό ςε
αυτι τθν θλικία; Είναι ρεαλιςτικό; Γνωρίηετε κάποια ςχζςθ που ξεκίνθςε ςτθν εφθβικι θλικία
και κράτθςε τόςο πολφ;
Κάποιοσ που παραμελεί τουσ φίλουσ του για να περάςει περιςςότερο χρόνο μαηί ςασ. Τι κα
ςυμβεί εάν λιξει θ ςχζςθ ςασ; Κα κζλατε να αφιςετε τουσ φίλουσ ςασ λόγω του ςυντρόφου
ςασ;

V. Ρερίλθψθ και Σχόλια
Πλοι κάκονται ςε ζναν κφκλο. Ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια μοιράηεται ςε μια πρόταςθ τα
ςυναιςκιματά του για τθν ολοκλθρωμζνθ δραςτθριότθτα και προτείνει ςτουσ άλλουσ
ςυμμετζχοντεσ να κάνουν το ίδιο ακολουκϊντασ το μοντζλο:
Για μζνα, θ ςθμερινι ςυνεδρία ιταν χριςιμθ γιατί ................. ι Σιμερα το πιο ενδιαφζρον για
μζνα όταν .............. .. ........ γιατί ................ Για εςάσ;
Μετά τθν τελευταία ςυνεδρία, κάκε ςυμμετζχων ςυμπλθρϊνει ζνα ερωτθματολόγιο
ανατροφοδότθςθσ και λαμβάνει ζνα πιςτοποιθτικό.

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ 1
Τί είναι αυτό;

Βία εναντίον
των γυναικϊν

Ζμφυλθ βία

Βία μεταξφ
ςυντρόφων

Ενδοοικογενει
ακι βία

Ροιο είναι το κφμα;

Ροιοσ είναι ο
δράςτθσ;

ΡΑΑΤΘΜΑ 2

ΡΑΑΤΘΜΑ 3
Εργαςία για τθν ομάδα 1:
Ρεριγράψτε τθν εμφάνιςθ των γυναικϊν.
Ροιεσ ιδιότθτεσ είναι εγγενείσ ςτισ γυναίκεσ;
Ροιουσ ρόλουσ παίηουν οι γυναίκεσ ςτθ ηωι;
Ροιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ ςτθν οικογζνεια;
Ροια είναι θ πραγμάτωςθ των γυναικϊν ωσ επαγγελματιϊν;

...............................................................................................................

Εργαςία για τθν ομάδα 2:
Ρεριγράψτε τθν εμφάνιςθ των ανδρϊν.
Ροιεσ ιδιότθτεσ ενυπάρχουν ςτουσ άνδρεσ;
Ροιουσ ρόλουσ διαδραματίηουν οι άνδρεσ ςτθ ηωι;
Ροιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ ςτθν οικογζνεια;
Ροια είναι θ πραγμάτωςθ των ανδρϊν ωσ επαγγελματιϊν;

Ραράρτθμα 4
Ρερίπτωςθ 1:
Ραρακολουκείτε τον γιο ςασ να παίηει ςτθν παιδικι χαρά. Ζνα από τα παιδιά τον χτυπάει. Ο
γιοσ ςασ τρζχει ςε εςάσ κλαίγοντασ. Του λζτε: "Είςαι αγόρι, δεν πρζπει να κλαισ, αλλά να
αντιμετωπίςεισ τθν κατάςταςθ μόνοσ ςου!"
Ερωτιςεισ:
1. Ροιο μινυμα λαμβάνει το αγόρι;
2. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα άλλα αγόρια;
3. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα κορίτςια;
4. Ροια προκατάλθψθ λόγω φφλου περιορίηει τα παιδιά και τουσ νζουσ ςτθν ατομικι τουσ
ανάπτυξθ;
5. Βρείτε ζναν εναλλακτικό τρόπο αντίδραςθσ ςτθν κατάςταςθ.
...............................................................................................................

Ρερίπτωςθ 2:
Είςτε εκπαιδευτικόσ. Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ, παρακολουκείτε τα παιδιά και
ακοφτε το ζνα κορίτςι να προςβάλλει το άλλο με άςεμνεσ λζξεισ. Επεμβαίνετε λζγοντασ:
"Δεν είναι ςωςτό να το κάνεισ αυτό: "Ντροπι ςου! Είςαι κορίτςι. Ρϊσ μπορείσ να
χρθςιμοποιείσ τζτοιεσ λζξεισ; Τα κορίτςια δεν μιλάνε ζτςι! "
Ερωτιςεισ:
1. Τι μινυμα λαμβάνει το κορίτςι;
2. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα άλλα κορίτςια;
3. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα αγόρια;
4. Ροια προκατάλθψθ λόγω φφλου περιορίηει τα παιδιά και τουσ νζουσ ςτθν ατομικι τουσ
ανάπτυξθ;
5. Βρείτε ζναν εναλλακτικό τρόπο αντίδραςθσ ςτθν κατάςταςθ.
...............................................................................................................

Ρερίπτωςθ 3:
Σε μια ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ ηωι και τθν επιλογι επαγγζλματοσ, ζνα αγόρι λζει ότι κζλει
να μείνει ςτο ςπίτι και να φροντίηει τα παιδιά τθσ οικογζνειασ και εςείσ του λζτε: "Και ποιοσ
κα κερδίηει τα χριματα ςτθν οικογζνεια;"
Ερωτιςεισ:
1. Ροιο μινυμα λαμβάνει το αγόρι;

2. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα άλλα αγόρια;
3. Ροιο είναι το μινυμα που λαμβάνουν τα κορίτςια;
4. Ροια προκατάλθψθ λόγω φφλου περιορίηει τα παιδιά και τουσ νζουσ ςτθν ατομικι τουσ
ανάπτυξθ;
5. Βρείτε ζναν εναλλακτικό τρόπο αντίδραςθσ ςτθν κατάςταςθ.

Ραράρτθμα 5
Θμερομθνία…………….
Φορζασ ……………………………………………………………………………….

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ
Για ζρευνα ςτισ ςυμπεριφορζσ των νζων που αφοροφν ςτισ ρομαντικζσ ςχζςεισ
Σε ευχαριςτοφμε που αφιερϊνεισ χρόνο να ςυμπλθρϊςεισ το ερωτθματολόγιο. Σε παρακαλοφμε
απάντθςε τι πιςτεφεισ ότι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι ςε μία ςτενι διαπροςωπικι ςχζςθ.
Σθμειϊςτε μόνο μία απάντθςθ για κάκε ερϊτθςθ. Το ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο, για αυτό ςασ
παρακαλοφμε απαντιςτε ειλικρινά.

Ροιοσ/α πιςτεφεισ πρζπει να αποφαςίςει για…

Ροιουσ
φίλουσ
πρζπει να
ζχεισ;
Τι ροφχα κα
φοράσ;
Ρωσ πρζπει
να ξοδεφεισ
τα χριματά
ςου;

Εγϊ κα
πρζπει να
αποφαςίςω

Μποροφμε να
το
ςυηθτιςουμε,
αλλά θ
απόφαςθ κα
είναι δικι μου

Μποροφμε να το
αποφαςίςουμε
μαηί

Κα το
ςυηθτιςουμε,
αλλά ο/θ
ςφντροφόσ μου κα
αποφαςίςει

Ο/θ
ςφντροφόσ
μου πρζπει
να πάρει
αυτιν τθν
απόφαςθ































Είναι αποδεκτό για ςζνα αν ο/θ ςφντροφόσ ςου…
Είναι αποδεκτό αν ζκανα
κάτι που τον/τθν τάραξε

Ναι



Δεν είναι αποδεκτό αλλά
κα μποροφςαν να τον/τθ
ςυγχωρζςω αν το ζκανε






































Πχι
Σε απατά;
Σε αγγίηει ακόμα
και όταν δεν το
κζλεισ;
Σε αναγκάηει να
κάνετε ςεξ;
Σου λζει τι να
κάνεισ;
Σε χτυπάει;

Είναι αποδεκτό για ςζνα…

Να απατάσ τον/τθ ςφντροφο ςου;
Να τον/τθν αγγίηεισ ακόμα και αν δεν
το επικυμεί;



Είναι αποδεκτό εάν ζχει
κάνει κάτι ο/ θ
ςφντροφόσ μου που με
ζχει αναςτατϊςει








Να τον/τθν αναγκάηεισ να κάνετε ςεξ;



















Πχι

Ναι



Να του/τθσ λεσ τι να κάνει;
Να τον/τθ χτυπάσ/ ςπρϊχνεισ

Σε μια ςχζςθ είναι αποδεκτό αν εςφ ι ο/θ ςφντροφόσ ςου…
Ψάχνει το τθλζφωνό ςου;
Σου τθλεφωνεί και ςου ςτζλνει ςυνζχεια
μθνφματα
Ψάχνει τισ φωτογραφίεσ και τα βίντεο
ςου χωρίσ τθν άδειά ςου;
Αφινει προςβλθτικά ςχόλια για εςζνα
ςτα κοινωνικά δίκτυα;
Κζλει να γνωρίηει τουσ κωδικοφσ ςου
ςτα κοινωνικά δίκτυα;

Πχι


Μερικζσ φορζσ


Ναι


























Αν βιϊςεισ κάποια από τισ παραπάνω καταςτάςεισ και χρειαςτείσ βοικεια, γνωρίηεισ που πρζπει
να ηθτιςεισ υποςτιριξθ;
 Ναι  Πχι
Αν ναι, από ποιον κα ηθτοφςεσ βοικεια;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Νιϊκεισ ότι γνωρίηεισ πολλά για το πωσ χτίηεται μια υγιισ ςχζςθ;
 ΝαιΠχι
Υπάρχει κάτι που κα ικελεσ να ξζρεισ για τισ ρομαντικζσ ςχζςεισ; Αν ναι τι;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… Φφλο: Αγόρι 
Κορίτςι 
Θλικία: ……

Ραράρτθμα 6
1θ ςυηιτθςθ:
1θ ομάδα:

Σε μια ρομαντικι ςχζςθ, το κορίτςι
ανταποκρίνεται ςτισ επικυμίεσ του αγοριοφ.

πρζπει

να

1θ ςυηιτθςθ:
2θ ομάδα:

Σε μια ρομαντικι ςχζςθ, το αγόρι πρζπει
ανταποκρίνεται ςτισ επικυμίεσ του κοριτςιοφ.

να

Θ ςεξουαλικι οικειότθτα ενιςχφει τθν αγάπθ
2θ ςυηιτθςθ:
3θ Ομάδα:

2θ ςυηιτθςθ:
4θ ομάδα:

Θ αγάπθ χωρίσ ςεξ και το ςεξ χωρίσ αγάπθ είναι
δυνατά.

3θ ςυηιτθςθ:
5θ ομάδα:

Οι άνκρωποι ηθλεφουν όταν ερωτεφονται

3θ ςυηιτθςθ:
6θ ομάδα:

Θ ηιλεια δεν είναι ζκφραςθ αγάπθ

Ραράρτθμα 7
Ρερίπτωςθ 1θ

Ο Ρζτροσ ερωτεφεται τθν Χριςτίνα. Εκείνθ, όμωσ, δεν του δίνει καμία ςθμαςία
και βγαίνει με ζνα μεγαλφτερο αγόρι. Ο Ρζτροσ μοιράηεται τα ςυναιςκιματά
του με τθν καλφτερθ φίλθ τθσ, τθν Άννα. Τθσ ηθτάει να πάνε για καφζ για να τθσ
μιλιςει για τθν Χριςτίνα. Θ Άννα ανταποκρίνεται κετικά ςτθν πρόςκλθςθ και ο
Ρζτροσ τθσ λζει επανειλθμμζνα πόςο πολφ το εκτιμάει. Ζνα βράδυ, κακϊσ τθ
ςυνοδεφει προσ το ςπίτι τθσ, τθ φιλάει, χωρίσ να ξζρει ότι θ Άννα είναι, ςτθν
πραγματικότθτα, ερωτευμζνθ μαηί του.
Ερωτιςεισ: Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά; Τι ςθμαίνει αυτό το φιλί – φιλία, αγάπθ, απόγνωςθ ι…;
Κα ιταν ςωςτό θ Άννα, βαςιςμζνθ ςε αυτό το φιλί, να ξεκινιςει μία ςχζςθ με τον Ρζτρο;
Υπάρχει περίπτωςθ να αγαπάει ο Ρζτροσ τθν Άννα ι απλά τθ χρθςιμοποιεί;

Ρερίπτωςθ 2θ

Ο Εμμανουζλ και θ Ειρινθ βγαίνουν εδϊ και τρεισ μινεσ. Ο Εμμανουζλ είναι
τρελά ερωτευμζνοσ μαηί τθσ. Τθν περιμζνει μετά το ςχολείο, τθσ αγοράηει
δωράκια, τθσ τθλεφωνεί και τθσ ςτζλνει μθνφματα ςυνεχϊσ ... Πλεσ οι φίλεσ τθσ
ηθλεφουν γιατί είναι ψθλόσ, όμορφοσ και προφανϊσ πολφ ερωτευμζνοσ μαηί
τθσ. Θ Ειρινθ είναι χαροφμενθ που είναι μαηί του. Ωςτόςο, ο Εμμανουζλ δεν
ςυμπακεί τισ φίλεσ και τουσ φίλουσ τθσ. Τουσ κεωρεί θλίκιουσ και ότι θ Ειρινθ
χάνει το χρόνο τθσ μαηί τουσ, αντί να περνάει περιςςότερο χρόνο μαηί του.
Ηθλεφει τα αγόρια και τον ενοχλοφν τα κορίτςια. Σιμερα, ο Στεφάν, ο κολλθτόσ
φίλοσ τθσ Ειρινθσ από τθν τάξθ τθσ, ζχει γενζκλια και θ Ειρινθ του υπόςχεται
ότι κα πάει. Ο Εμμανουζλ τθν απειλεί ότι αν πάει ςτο πάρτι χωρίσ αυτόν, αυτό
ςθμαίνει και το τζλοσ τθσ ςχζςθσ τουσ…
Ερωτιςεισ:
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά; Με ποιο τρόπο δείχνει ο Εμμανουζλ τθν αγάπθ του για τθν Ειρινθ;
Πρζπει θ Ειρινθ να κυςιάςει τουσ φίλουσ τθσ για χάρθ τθσ αγάπθσ; Θα είναι θ Ειρινθ ευτυχιςμζνθ
χωρίσ τον Εμμανουζλ; Θα είναι θ Ειρινθ ευτυχιςμζνθ χωρίσ φίλουσ και φίλεσ.
Ρερίπτωςθ 3θ

Θ Σόνια και ο Χριςτοσ είναι μαηί αρκετοφσ μινεσ. Αυτόσ είναι 17 και αυτι 15
χρονϊν. Για τθ Σόνια, ο Χριςτοσ είναι ο ζρωτασ τθσ ηωισ τθσ. Είναι θ ψυχι τθσ
παρζασ, όλοι τον ςυμπακοφν και διαςκεδάηουν πολφ όταν είναι μαηί. Ωςτόςο,
τον τελευταίο καιρό ο Χριςτοσ πιζηει τθ Σόνια να του αποδείξει πόςο
ερωτευμζνθ είναι μαηί του κάνοντασ ςεξ. Από τθ μία πλευρά, θ Σόνια φοβάται ότι
δεν είναι ζτοιμθ να κάνει ςεξ, αλλά, από τθν άλλθ, δεν κζλει να τον χάςει. Ο
Χριςτοσ τθν πιζηει πολφ και μία μζρα, όταν μζνουν μόνοι τουσ ςτο ςπίτι του μετά
από ζνα πάρτι, τθσ λζει ότι εάν δεν κάνουν ςεξ, αυτό κα ςθμαίνει και το τζλοσ τθσ
ςχζςθσ τουσ...
Ερωτιςεισ:
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά; Θ ςωματικι οικειότθτα είναι για εςάσ απαραίτθτο ςυςτατικό μίασ
ςχζςθσ; Είναι θ ερωτικι επαφι αρκετι για να κρατιςει τθν αγάπθ ηωντανι; Σε μία ρομαντικι ςχζςθ,
χρειάηονται κυςίεσ για να αποδείξουμε τθν αγάπθ μασ;

Ραράρτθμα 8
Ο Ραναγιϊτθσ ακοφει τουσ άλλουσ να μιλοφν για το πωσ κρατάνε τα κορίτςια τουσ
κοντά τουσ και πιςτεφει πωσ είναι δικι του ευκφνθ να το κάνει και εκείνοσ. Δεν κα
χτυπιςει ποτζ τθ φίλθ του, αλλά όταν διαφωνοφν και κυμϊνει, μερικζσ φορζσ τθ
ςπρϊχνει πάνω ςτον τοίχο για να υπεραςπιςτεί τθ κζςθ του.
Αποδεκτό/ Μθ αποδεκτό
------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Στζφανοσ χϊριςε με τθ φίλθ του, γιατί ζφταςαν ςτο ςθμείο όπου διαφωνοφςαν
ςυνζχεια. Μετά τον χωριςμό τον κάλεςε και του ηιτθςε να διαγράψει από το
τθλζφωνό του μια ςειρά από δικζσ τθσ προςωπικζσ φωτογραφίεσ. Ο Στζφανοσ τθσ
είπε πωσ τισ ζχει διαγράψει, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα δεν το ζκανε ποτζ. Πταν
αυτόσ και οι φίλοι του μαηεφονται, ςυχνά μοιράηονται φωτογραφίεσ των κοριτςιϊν
με τα οποία ςυνδζονται τϊρα κακϊσ και των κοριτςιϊν με τα οποία ςυνδζονταν ςτο
παρελκόν.
Αποδεκτό/Μθ αποδεκτό
-------------------------------------------------------------------------------------------------Θ Μαρίνα ερωτεφτθκε τον Νίκο που ζρχεται ςτο ςπίτι τθσ μερικζσ φορζσ τθν
εβδομάδα για να τθ δει. Ζχουν μια πολφ ιςχυρι φυςικι ςχζςθ και λζει ότι είναι το
μόνο άτομο με το οποίο μπορεί πραγματικά να μιλιςει. Τθσ είπε επίςθσ ότι δεν είναι
ζτοιμοσ για μια ςοβαρι ςχζςθ. Θ Μαρίνα ξζρει ότι βλζπει και άλλα κορίτςια. Ζχει
μιλιςει ακόμθ και ςε μερικζσ από αυτζσ ςτο τθλζφωνο όταν ιταν μαηί. Σε τζτοιεσ
ςτιγμζσ αιςκάνεται άςχθμα όταν ςκζφτεται τα άλλα κορίτςια, αλλά τον αγαπά τόςο
πολφ και ζτςι αποδζχεται τθν κατάςταςθ.
Αποδεκτό/Μθ αποδεκτό
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ζνα 17χρονο αγόρι ζκανε ςεξ με τθ 13χρονθ φίλθ του. Θ μθτζρα τθσ το ανακάλυψε
και είπε ςτθν αςτυνομία. Ωσ αποτζλεςμα, ο νεαρόσ καταδικάςτθκε για ςεξουαλικι
επίκεςθ.
Αποδεκτό/Μθ αποδεκτό

Ραράρτθμα 9

Γνωρίςτε τθ Μιχαζλα

Είναι:
• 16 χρονϊν και νιϊκει αναςφαλισ για τθν εμφάνιςι τθσ,
• Ζξυπνθ και αςτεία και ςυνζχεια ζχει κάτι να διθγθκεί,
• Ράντα προςπακεί να κάνει τουσ άλλουσ ευτυχιςμζνουσ,
• Συχνά μπερδεφεται με τα ςυναιςκιματά τθσ, και
εμπιςτεφεται δφςκολα τουσ άλλουσ,
• Ευαίςκθτθ ςτισ εκφράςεισ κυμοφ και ςτισ επικετικζσ
ςυμπεριφορζσ.

Θ Μιχαζλα κζλει να είναι με κάποιον…

Μιπωσ είναι ο Βίκτωρασ;

Εκείνοσ:
 Είναι ψθλόσ, όμορφοσ, ακλθτικόσ, ντφνεται με μοδάτα
ροφχα,
 Γνωρίηει πωσ τα κορίτςια τον κζλουν και ςυχνά ζχει
καινοφργιο κορίτςι,
 Ζχει πολλοφσ ακολοφκουσ ςτα δίκτυα κοινωνικισ
δικτφωςθσ,
 Λζει ςτθν Μιχαζλα πωσ τθν αγαπάει
 Δεν του αρζςει να ςυηθτάει για προβλιματα
 Μπορεί να φαίνεται αδιάφοροσ και ςυχνά φζρεται με
τρόπο που δείχνει πωσ δεν νοιάηεται
 Ηθλεφει χωρίσ λόγο, ςυχνά λζει ψζματα
 Είναι πάντα επικεντρωμζνοσ ςτισ δικζσ του ανάγκεσ
 Ρροςπακεί να τθν πείςει να είναι πιο ςζξυ

Μιπωσ είναι ο Ανδρζασ?

Εκείνοσ:
 Είναι κάπωσ ςπαςίκλασ - ςφμφωνα με τα άλλα κορίτςια
– και δεν φοράει μοντζρνα ροφχα.
 Είναι ευαίςκθτοσ, ζξυπνοσ και τθσ δίνει μεγάλθ
ςθμαςία.
 Ενδιαφζρεται για τουσ υπολογιςτζσ και τθ φυςικι.
 Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.
 Συηθτάει ανοιχτά για προβλιματα και είναι
διατεκειμζνοσ να κάνει υποχωριςεισ.
 Σζβεται τισ απόψεισ τθσ και τθσ ςυμπεριφζρεται με
τζτοιο τρόπο που φαίνεται ότι τθ νοιάηεται.
 Απολαμβάνει να περνάει χρόνο μαηί τθσ και δείχνει
κατανόθςθ όταν εκείνθ ζχει ανάγκθ από προςωπικό
χϊρο.
 Ραίρνουν μαηί αποφάςεισ όςον αφορά τθν ερωτικι
τουσ ηωι και μιλάει ανοιχτά για το τι πιςτεφει και αυτόσ
και θ Μιχαζλα και τι κατά τθ γνϊμθ τουσ είναι
αποδεκτό και τι όχι.

Μιπωσ είναι ο Ντάνυ;

Εκείνοσ:
 Είναι ςυμπακθτικόσ και φοράει πάντα μάρκεσ.
 Ζχει πολλά λεφτά και το τελευταίο μοντζλο τθλεφϊνου.
 Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.
 Τθσ βάηει τισ φωνζσ όταν διαφωνοφν και εκτοξεφει
προςβολζσ.
 Συνεχϊσ αγνοεί τα ςυναιςκιματά τθσ.
 Τθν κατθγορεί, χωρίσ αφορμι, ότι φλερτάρει με άλλουσ
ι ότι τον κερατϊνει και μερικζσ φορζσ τθ βρίηει ι τθ
χτυπάει.
 Ελζγχει ποφ πθγαίνει, ποιουσ βλζπει και με ποιουσ
μιλάει
 Κζλει να ζχει τον ζλεγχο του πότε και ποφ κα βρεκοφν
ερωτικά, ακόμα και εάν αυτι δεν νιϊκει ζτοιμθ.

Ροιοσ αρζςει ςτθ Μιχαζλα;

Τι προςφζρει ςτθ Μιχαζλα θ πρϊτθ ςχζςθ; Τι τθσ προςφζρει
θ δεφτερθ; Και τι τθσ προςφζρει θ τρίτθ;
Τι παίρνει ο Βίκτωρασ από αυτιν τθ ςχζςθ;
Τι παίρνει ο Ανδρζασ από αυτιν τθ ςχζςθ;
Τι παίρνει ο Ντάνυ από αυτιν τθ ςχζςθ;

Ραράρτθμα 10
1.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΦΟΝΤΛΗΕΛ
3.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΤΟΥ/ΤΘΣ ΑΕΣΟΥΝ ΤΑ ΛΔΛΑ
ΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΣΕΝΑ
5.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΕΩΤΑ
7.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΧΕΛ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΟ
9.
ΚΑΡΟΛΟΣ/ Α ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ ΣΟΒΑΟΣ ΚΑΛ
ΕΛΛΛΚΛΝΘΣ
11.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΜΕΓΑΛΥΤΕΟΣ ΑΡΟ ΕΣΕΝΑ
13.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΗΘΛΕΥΕΛ
15.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΟΥ ΚΑΝΕΛ ΚΟΡΛΛΜΕΝΤΑ
17.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΜΟΛΑΗΕΤΑΛ ΤΑ
ΣΥΝΑΛΣΚΘΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΘΣ ΜΑΗΛ ΣΟΥ
19.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΔΕΝ ΚΑ ΣΕ ΑΡΑΤΘΣΕΛ
21.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΣΤΘ ΔΛΚΘ ΣΟΥ ΘΛΛΚΛΑ
23.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΚΑΝΕΛ ΝΑ ΓΕΛΑΣ
25.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΑΦΘΝΕΛ ΤΟΥΣ ΦΛΛΟΥΣ/ΕΣ
ΤΟΥ/ΤΘΣ ΓΛΑ ΝΑ ΡΕΑΣΕΛ ΡΕΛΣΣΟΤΕΟ ΧΟΝΟ
ΜΑΗΛ ΣΟΥ

2.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΜΡΟΕΛΣ ΝΑ ΣΥΗΘΤΘΣΕΛΣ ΤΑ
ΡΑΝΤΑ
4.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΑΓΚΑΛΛΑΗΕΛ ΚΑΛ ΣΕ ΦΛΛΑΕΛ
6.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΟΥ ΑΓΟΑΗΕΛ ΔΩΑ
8.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΧΕΛ ΡΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ
10.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΑΓΑΡΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛ ΟΤΑΝ ΔΕΝ
ΕΛΣΑΛ ΤΕΛΕΛΟΣ/Α
12.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ ΕΜΦΑΝΛΣΛΜΟΣ/Θ
14.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ ΣΕ ΣΥΝΕΧΘ ΕΡΑΦΘ ΜΑΗΛ
ΣΟΥ
16.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΚΕΛΕΛ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΜΑΗΛ ΣΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ
ΥΡΟΛΟΛΡΘ ΣΑΣ ΗΩΘ
18.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΡΛΕΗΕΛ ΝΑ ΚΑΝΕΛΣ
ΡΑΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΔΕΝ ΚΕΛΕΛΣ
20.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΚΑ ΡΕΛΜΕΝΕΛΣ ΜΕΧΛ ΝΑ ΕΛΣΑΛ
ΕΤΟΛΜΟΣ/Θ ΝΑ ΚΑΝΕΛΣ ΣΕΞ
22.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΧΕΛ ΚΑΛΟ ΧΑΑΚΤΘΑ
24.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΔΕΝ ΡΛΣΤΕΥΕΛ ΡΩΣ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ
ΕΧΕΛΣ ΣΕΞΟΥΑΛΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ
26.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΔΕΝ ΡΕΛΜΕΝΕΛ ΝΑ ΕΧΕΛΣ ΡΟΛΛΑ
ΛΕΦΤΑ

27.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΔΕΝ ΡΕΛΜΕΝΕΛ ΝΑ ΕΧΕΛΣ
ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΟ

28.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΧΕΛ ΡΑΝΤΑ ΧΟΝΟ ΝΑ ΣΕ
ΑΚΟΥΣΕΛ

29.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΟΥ ΔΕΛΧΝΕΛ ΤΥΦΕΟΤΘΤΑ

30.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΦΟΝΤΛΗΕΛ ΚΑΛ ΣΕ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΕΛ

31.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΜΡΟΕΛΣ ΝΑ ΣΥΣΤΘΣΕΛΣ ΣΤΘΝ
ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ ΣΟΥ ΚΑΛ ΣΤΟΥΣ ΦΛΛΟΥΣ ΣΟΥ

32.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΚΑ ΡΑΝΤΕΥΤΕΛΤΕ ΚΑΛ ΚΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΡΑΛΔΛΑ

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ FEEDBACK
Από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκπαίδευςθ «Σεβαςμόσ και Ανοχι»

………………………………………..
θμερομθνία, τόποσ

1. Είςτε ευχαριςτθμζνοσ/θ από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν εκπαίδευςθ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

2. Ιταν οι δραςτθριότθτεσ και οι πλθροφορίεσ χριςιμεσ για εςζνα;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

3. Κεωρείσ ότι ζχεισ αυξθμζνθ αντίλθψθ για τισ υγιείσ και τισ αρρωςτθμζνεσ ςχζςεισ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

4. Είχαν οι ςυνεδρίεσ επίδραςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ άςκθςθσ εξουςίασ και του
ελζγχου ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

5. Ριςτεφεισ πωσ θ γνϊςθ ςου από τθν εκπαίδευςθ κα βελτιϊςει τθν υφιςτάμενθ ι
τισ μελλοντικζσ ςου ςχζςεισ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτζς

Το ζργο «Promote Respect and Tolerance — ProSpecT» χρθματοδοτικθκε από το Ρρόγραμμα Δικαιωμάτων,
Λςότθτασ και Λκαγζνειασ (REC) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2014-2020).

Αυτό το εγχειρίδιο ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του ζργου Prospect για τθν προϊκθςθ του
ςεβαςμοφ και τθσ ανοχισ, το οποίο ςυγχρθματοδοτικθκε από το Ρρόγραμμα Δικαιωμάτων,
Λςότθτασ και Λκαγζνειασ (REC) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο ςτόχοσ του ζργου είναι θ
ενδυνάμωςθ των νζων για τθ δθμιουργία υγιϊν και ιςότιμων ςχζςεων.
Γιατί είναι απαραίτθτο να εργαςτοφμε ςτο κζμα τθσ ιςότθτασ ςτισ ςχζςεισ;
Θ φπαρξθ υγιϊν και ιςότιμων ρομαντικϊν ςχζςεων κατά τθν εφθβεία είναι ζνα από τα πιο
ςθμαντικά πράγματα για τθν ευθμερία των εφιβων, τθν υγεία, τθ φοίτθςθ ςτο ςχολείο, τα
επιτεφγματά τουσ και τθν αυτοεκτίμθςθ. Είναι το κεμζλιο για τισ ςυμπεριφορζσ και τθν
αυτοεκτίμθςθ ςτισ μελλοντικζσ ςχζςεισ.
Δυςτυχϊσ, αυτζσ οι ςχζςεισ ςυχνά ςυνοδεφονται από βία, θ οποία μπορεί να περιζχει από
καταχρθςτικά πειράγματα μζχρι και ςεξουαλικι κακοποίθςθ. Οι ζφθβοι που ζχουν εκτεκεί
ςε ςχζςεισ βίασ, από πολλοφσ ερευνθτζσ κεωροφνται ωσ ςοβαρό πρόβλθμα δθμόςιασ
υγείασ. Μερικοί πιςτεφουν ότι θ βία ς' αυτζσ τισ θλικίεσ είναι πιο ςυχνι από ό, τι ςτα
μεγαλφτερα ηευγάρια.
Συμμετζχοντασ ςτισ δραςτθριότθτεσ που παρουςιάηονται ςε αυτό το εγχειρίδιο, οι νζοι κα
αυξιςουν τθν κατανόθςι τουσ για το τι είναι και τι δεν είναι μια ιςότιμθ και υγιι ςχζςθ, και
θ γνϊςθ αυτι κα ςυντελζςει ςτο να μθν αφιςουν τον εαυτό τουσ να γίνει κφτθσ ι κφμα ςε
μία ρομαντικι ςχζςθ.
Το εγχειρίδιο ζχει ςχεδιαςτεί για χριςθ από ςχολεία και οργανιςμοφσ νεολαίασ για τθν
υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων με νζουσ θλικίασ 13-18 ετϊν.
Το εγχειρίδιο αποτελείται από τρεισ ςυνεδρίεσ, θ κακεμία διάρκειασ 90 λεπτϊν. Θ ψθφιακι
πλατφόρμα ζχει αναπτυχκεί, παρζχοντασ πόρουσ που ςυνδζονται με τισ δραςτθριότθτεσ
ςτο Εγχειρίδιο (για πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι: http://chancebg.org/?page_id=1159 )
Μερικζσ ςυςτάςεισ για τουσ εκπαιδευτζσ:
Χρθςιμοποιοφνται διαδραςτικζσ μζκοδοι - αςκιςεισ, μελζτεσ περιπτϊςεων και παιχνίδια.
Οι εκπαιδευτικζσ ςυνεδρίεσ διεξάγονται από ζναν ι δφο εκπαιδευτζσ - δαςκάλουσ,
ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ κ.λπ. Δεν απαιτείται ειδικό
επαγγελματικό προςόν, αλλά θ εμπειρία τθσ εργαςίασ με παιδιά ςε αυτιν τθν θλικία κα
βοθκοφςε. Ο εκπαιδευτισ κακορίηει τισ εργαςίεσ, κακοδθγεί και ςυνοψίηει τισ ςυηθτιςεισ
και παρακολουκεί τον τρόπο ανάπτυξθσ των διαδικαςιϊν τθσ ομάδασ (δραςτθριότθτα,
κίνθτρα, ςυγκροφςεισ).
Για να αυξιςετε τθ δραςτθριότθτα, τα κίνθτρα και τθν επικοινωνία των ςυμμετεχόντων,
είναι καλό να τονίςετε ότι θ γνϊμθ και οι ιδζεσ όλων των ομάδων είναι εξίςου πολφτιμεσ
για τθν ομαδικι εργαςία.
Μζγεκοσ τθσ ομάδασ: 18-20 ςυμμετζχοντεσ. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ και ο εκπαιδευτισ
κάκονται ςε κφκλο, εκτόσ εάν εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ ι υπάρχει ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ
που απαιτεί διαφορετικι διάταξθ. Ο κφκλοσ ςυμβολίηει πωσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι
ίςοι.

1η Συνεδρία

Δράςθ γνωριμίασ και Ειςαγωγι
Αγάπθ, Φιλία, Οικειότθτα

І. Ειςαγωγι
 Ειςαγωγικζσ λζξεισ του εκπαιδευτι
Ο εκπαιδευτισ ειςάγει εν ςυντομία το ζργο ςε μια γλϊςςα κατανοθτι από τουσ εφιβουσ.
Το δεφτερο βιμα είναι να εξθγιςουμε ςτουσ νζουσ γιατί απαιτείται θ εκπαίδευςθ και ποιοσ
είναι ο ςκοπόσ τθσ. Για παράδειγμα:
"Σ' αυτιν τθν ομάδα κα ζχουμε τθν ευκαιρία να ςκεφτοφμε τισ ρομαντικζσ ςχζςεισ που
ςυνάπτουμε με τουσ άλλουσ. Μερικζσ φορζσ μασ πλθγϊνουν, αλλά ςυχνά τισ
αποδεχόμαςτε και τισ ανεχόμαςτε για διάφορουσ λόγουσ. Κα μιλιςουμε για τουσ
κινδφνουσ να είμαςτε ςε μια δυςμενι κατάςταςθ, όπωσ θ ταπείνωςθ, ο μθ - ςεβαςμόσ και
ακόμθ και ο ςωματικόσ πόνοσ, θ καταπίεςθ και θ χριςθ του/τθσ ςυντρόφου μασ ωσ
αντικείμενο και μζροσ τθσ ιδιοκτθςίασ του/τθσ.
Αυτι είναι μια ομάδα που κα ςασ ενθμερϊςει για το τι μπορεί να είναι αποδεκτό ςε μια
ςχζςθ και το τι δεν είναι. Κα ςασ κάνει να ςκεφτείτε για τισ ςχζςεισ που βρίςκεςτε ι για
αυτζσ που κα δθμιουργιςετε ςτο μζλλον.
Είναι πολφ ςθμαντικό όταν παρουςιάηουμε το πρόγραμμα ςτθν εφθβεία, να τονίςουμε ότι
πρόκειται για εκπαίδευςθ και όχι για κεραπευτικι ομάδα. Ωςτόςο, λόγω τθσ φφςθσ των
κεμάτων που καλφπτονται, είναι δυνατό να γίνουν αναφορζσ και ςτισ προςωπικζσ τουσ
εμπειρίεσ. Πμωσ, δεν πρζπει να μοιράηονται με τθν ομάδα τόςο προςωπικά ςτοιχεία όςο
και ςυναιςκιματα που κα μποροφςε κάποιοσ/α αργότερα να εκμεταλλευτεί.
Οι ζφθβοι πρζπει να καταλάβουν ό,τι είμαςτε διακζςιμοι και ζτοιμοι να αφιερϊςουμε
χρόνο και να μιλιςουμε για το τι τουσ ενκουςιάηει ζξω από τθν ομάδα, κακϊσ και ότι κα
μποροφςαμε να τουσ κατευκφνουμε ςε επαγγελματίεσ που κα μποροφςαν να τουσ
παρζχουν και ειδικι βοικεια εφόςον χρειαςτεί.
• Ειςαγωγι ςυμμετεχόντων, κανόνεσ ομάδασ, προςδοκίεσ
Θ ομάδα είναι διατεταγμζνθ ςε κφκλο. Κάκε ζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ςυμμετζχουςεσ
παρουςιάηει τον εαυτό του. Δείγμα μοντζλου για παρουςίαςθ:
Είμαι ................
Το πιο ςθμαντικό πράγμα για εμζνα ςε μια ςχζςθ...
Είμαι εδϊ επειδι ...............
Από αυτό το πρόγραμμα περιμζνω.........................



Κανόνεσ για ομαδικι εργαςία

Για να αιςκανκοφν άνετα οι ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ, είναι
απαραίτθτο να κακοριςτοφν οι κανόνεσ τθσ ομάδασ. Ο εκπαιδευτισ/θ εκπαιδεφτρια καλεί
τουσ ζφθβουσ και τισ ζφθβεσ να κζςουν τουσ κανόνεσ. Οι ζφθβοι και οι ζφθβεσ κάνουν τισ
προτάςεισ τουσ και ο εκπαιδευτισ τα ςθμειϊνει.
Δείγμα κανόνων: Ακοφμε τον άνκρωπο που μιλάει, χωρίσ να τον διακόπτουμε. Χωρίσ να
κρίνουμε και να προςβάλλουμε. Ζχουμε τα κινθτά μασ ςτθν ακόρυβθ λειτουργία και μιλάμε
μόνο για το τι ςυμβαίνει ςτθν ομάδα.


Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίου (Ραράρτθμα 1)

Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊνεται ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του προγράμματοσ. Απαιτείται
για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των δραςτθριοτιτων του ζργου και πρζπει να
ειςαχκεί πολφ ςφντομα.

ІІ. Αςκιςεισ πάνω ςτο κζμα
• «Μφκοι για τισ ρομαντικζσ ςχζςεισ ςτθν εφθβεία» - ςυηιτθςθ
Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε ζξι (6) μικρζσ ομάδεσ.
Κάκε ομάδα αναλαμβάνει ζναν ρόλο (Ραράρτθμα 2). Για εφτά με οκτϊ (7-8) λεπτά οι
ομάδεσ προετοιμάηουν τα επιχειριματα για να υπεραςπιςτοφν αποδείξουν τισ κζςεισ τουσ.
Ακολουκοφν παρουςιάςεισ και ςυηθτιςεισ (όχι περιςςότερο από πζντε (5) λεπτά το
κακζνα).
Ρρϊτθ ςυηιτθςθ:
І ομάδα: Σε μια ρομαντικι ςχζςθ, το κορίτςι πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ επικυμίεσ του
αγοριοφ.
ІІ ομάδα: Σε μια ρομαντικι ςχζςθ, το αγόρι πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ επικυμίεσ του
κοριτςιοφ.
Δεφτερθ ςυηιτθςθ:
ІІІ ομάδα: Θ ςεξουαλικι οικειότθτα ενιςχφει τθν αγάπθ.
Ομάδα ІV: Θ αγάπθ χωρίσ ςεξ και το ςεξ χωρίσ αγάπθ είναι δυνατά.
Τρίτθ ςυηιτθςθ:
Ομάδα V: Οι άνκρωποι ηθλεφουν όταν είναι ερωτευμζνοι
VІ group: Θ ηιλια δεν είναι ζκφραςθ αγάπθσ.
Ο εκπαιδευτισ/θ εκπαιδεφτρια ακοφει τισ παρουςιάςεισ χωρίσ να παρεμβαίνει, να
αξιολογεί ι να παίρνει μζροσ. Συνοψίηει τονίηοντασ ό,τι είναι ςθμαντικό να ακουςτεί κάκε
άποψθ, ακόμα κι αν δεν τθν αποδεχόμαςτε.

 Στο όνομα τθσ αγάπθσ – Μελζτθ περιπτϊςεων case studies
Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε τρεισ (3) ομάδεσ. Ο εκπαιδευτισ δίνει ςε κάκε ομάδα μια
υπόκεςθ (Ραράρτθμα 3) ι ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν
διαδικτυακι εφαρμογι και να δουν τισ περιπτϊςεισ εκεί. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα
ςυηθτοφν τθν υπόκεςθ και απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ. Κάκε ομάδα εκλζγει ζναν ομιλθτι/
μία ομιλιτρια. Πταν οι ομάδεσ είναι ζτοιμεσ, οι ομιλθτζσ/οι ομιλιτριεσ παρουςιάηουν
ομαδικζσ δθλϊςεισ ςτουσ άλλουσ.

Ρερίπτωςθ 1
Ο Ρζτροσ ερωτεφεται τθν Χριςτίνα. Εκείνθ, όμωσ, δεν του δίνει καμία ςθμαςία και βγαίνει
με ζνα μεγαλφτερο αγόρι. Ο Ρζτροσ μοιράηεται τα ςυναιςκιματά του με τθν καλφτερθ φίλθ
τθσ, τθν Άννα. Τθσ ηθτάει να πάνε για καφζ για να τθσ μιλιςει για τθν Χριςτίνα. Θ Άννα
ανταποκρίνεται κετικά ςτθν πρόςκλθςθ και ο Ρζτροσ τθσ λζει επανειλθμμζνα πόςο πολφ το
εκτιμάει. Ζνα βράδυ, κακϊσ τθ ςυνοδεφει προσ το ςπίτι τθσ, τθ φιλάει, χωρίσ να ξζρει ότι θ
Άννα είναι, ςτθν πραγματικότθτα, ερωτευμζνθ μαηί του.
Ερωτιςεισ:
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά; Τι ςθμαίνει αυτό το φιλί – φιλία, αγάπθ, απόγνωςθ ι …..;
Κα ιταν ςωςτό θ Άννα, βαςιςμζνθ ςε αυτό το φιλί, να ξεκινιςει μία ςχζςθ με τον Ρζτρο;
Υπάρχει περίπτωςθ να αγαπάει ο Ρζτροσ τθν Άννα ι απλά τθ χρθςιμοποιεί;
Ρερίπτωςθ 2
Ρερίπτωςθ 2
Ο Εμμανουζλ και θ Ειρινθ βγαίνουν εδϊ και τρεισ μινεσ. Ο Εμμανουζλ είναι τρελά
ερωτευμζνοσ μαηί τθσ. Τθν περιμζνει μετά το ςχολείο, τθσ αγοράηει δωράκια, τθσ
τθλεφωνεί και τθσ ςτζλνει μθνφματα ςυνεχϊσ ... Πλεσ οι φίλεσ τθσ ηθλεφουν γιατί είναι
ψθλόσ, όμορφοσ και προφανϊσ πολφ ερωτευμζνοσ μαηί τθσ. Θ Ειρινθ είναι χαροφμενθ που
είναι μαηί του. Ωςτόςο, ο Εμμανουζλ δεν ςυμπακεί τισ φίλεσ και τουσ φίλουσ τθσ. Τουσ
κεωρεί θλίκιουσ και ότι θ Ειρινθ χάνει το χρόνο τθσ μαηί τουσ, αντί να περνάει περιςςότερο
χρόνο μαηί του. Ηθλεφει τα αγόρια και τον ενοχλοφν τα κορίτςια. Σιμερα, ο Στεφάν, ο
κολλθτόσ φίλοσ τθσ Ειρινθσ από τθν τάξθ τθσ, ζχει γενζκλια και θ Ειρινθ του υπόςχεται ότι
κα πάει. Ο Εμμανουζλ τθν απειλεί ότι αν πάει ςτο πάρτι χωρίσ αυτόν, αυτό ςθμαίνει και το
τζλοσ τθσ ςχζςθσ τουσ ...
Ερωτιςεισ:
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά; Με ποιο τρόπο δείχνει ο Εμμανουζλ τθν αγάπθ του για τθν
Ειρινθ; Ρρζπει θ Ειρινθ να κυςιάςει τουσ φίλουσ τθσ για χάρθ τθσ αγάπθσ; Κα είναι θ
Ειρινθ ευτυχιςμζνθ χωρίσ τον Εμμανουζλ; Κα είναι θ Ειρινθ ευτυχιςμζνθ χωρίσ φίλουσ και
φίλεσ;

Ρερίπτωςθ 3
Θ Σόνια και ο Χριςτοσ είναι μαηί αρκετοφσ μινεσ. Αυτόσ είναι 17 και αυτι 15 χρονϊν. Για τθ
Σόνια, ο Χρίςτοσ είναι ο ζρωτασ τθσ ηωισ τθσ. Είναι θ ψυχι τθσ παρζασ, όλοι τον ςυμπακοφν
και διαςκεδάηουν πολφ όταν είναι μαηί. Ωςτόςο, τον τελευταίο καιρό ο Χρίςτοσ πιζηει τθ
Σόνια να του αποδείξει πόςο ερωτευμζνθ είναι μαηί του κάνοντασ ςεξ. Από τθ μία πλευρά,
θ Σόνια φοβάται ότι δεν είναι ζτοιμθ να κάνει ςεξ, αλλά, από τθν άλλθ, δεν κζλει να τον
χάςει. Ο Χριςτοσ τθν πιζηει πολφ και μία μζρα, όταν μζνουν μόνοι τουσ ςτο ςπίτι του μετά
από ζνα πάρτι, τθσ λζει ότι εάν δεν κάνουν ςεξ, αυτό κα ςθμαίνει και το τζλοσ τθσ ςχζςθσ
τουσ...
Ερωτιςεισ:
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά; Θ ςωματικι οικειότθτα είναι για εςάσ απαραίτθτο
ςυςτατικό μίασ ςχζςθσ; Είναι θ ερωτικι επαφι αρκετι για να κρατιςει τθν αγάπθ ηωντανι;
Σε μία ρομαντικι ςχζςθ, χρειάηονται κυςίεσ για να αποδείξουμε τθν αγάπθ μασ;
ІІІ. Ρερίλθψθ και ςχόλια
Πλοι κάκονται ςε ζναν κφκλο. Ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια μοιράηεται ςε μια πρόταςθ
τα ςυναιςκιματά του για τθν ολοκλθρωμζνθ δραςτθριότθτα και προτείνει ςτουσ άλλουσ
ςυμμετζχοντεσ να κάνουν το ίδιο ακολουκϊντασ το μοντζλο:
Για μζνα, θ ςθμερινι ςυνεδρία ιταν χριςιμθ γιατί ................. ι Σιμερα το πιο ενδιαφζρον
για μζνα όταν .............. .. ........ γιατί ................ Για εςάσ;

Παράρτθμα 1
Θμερομθνία…………….
Σχολείο ……………………………………………………………………………….

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ
Για ζρευνα ςτισ ςυμπεριφορζσ των νζων που αφοροφν ςτισ ρομαντικζσ ςχζςεισ
Σε ευχαριςτοφμε που αφιερϊνεισ χρόνο να ςυμπλθρϊςεισ το ερωτθματολόγιο. Σε παρακαλοφμε
απάντθςε τι πιςτεφεισ ότι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι ςε μία ςτενι διαπροςωπικι ςχζςθ.
Σθμειϊςτε μόνο μία απάντθςθ για κάκε ερϊτθςθ. Το ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο, για αυτό ςασ
παρακαλοφμε απαντιςτε ειλικρινά.

Ροιοσ/α πιςτεφεισ πρζπει να αποφαςίςει για…

Ροιουσ
φίλουσ
πρζπει να
ζχεισ;
Τι ροφχα κα
φοράσ;
Ρωσ πρζπει
να ξοδεφεισ
τα χριματά
ςου;

Εγϊ κα
πρζπει να
αποφαςίςω

Μποροφμε να
το
ςυηθτιςουμε,
αλλά θ
απόφαςθ κα
είναι δικι μου

Μποροφμε να το
αποφαςίςουμε
μαηί

Κα το
ςυηθτιςουμε,
αλλά ο/θ
ςφντροφόσ μου κα
αποφαςίςει

Ο/θ
ςφντροφόσ
μου πρζπει
να πάρει
αυτιν τθν
απόφαςθ































Είναι αποδεκτό για ςζνα αν ο/θ ςφντροφόσ ςου…
Είναι αποδεκτό αν ζκανα
κάτι που τον/τθν τάραξε

Ναι



Δεν είναι αποδεκτό αλλά
κα μποροφςαν να τον/τθ
ςυγχωρζςω αν το ζκανε






































Πχι
Σε απατά;
Σε αγγίηει ακόμα
και όταν δεν το
κζλεισ;
Σε αναγκάηει να
κάνετε ςεξ;
Σου λζει τι να
κάνεισ;
Σε χτυπάει;

Είναι αποδεκτό για ςζνα…

Να απατάσ τον/τθ ςφντροφο ςου;
Να τον/τθν αγγίηεισ ακόμα και αν δεν
το επικυμεί;



Είναι αποδεκτό εάν ζχει
κάνει κάτι ο/ θ
ςφντροφόσ μου που με
ζχει αναςτατϊςει








Να τον/τθν αναγκάηεισ να κάνετε ςεξ;



















Πχι

Ναι



Να του/τθσ λεσ τι να κάνει;
Να τον/τθ χτυπάσ/ ςπρϊχνεισ

Σε μια ςχζςθ είναι αποδεκτό αν εςφ ι ο/θ ςφντροφόσ ςου…
Ψάχνει το τθλζφωνό ςου;
Σου τθλεφωνεί και ςου ςτζλνει ςυνζχεια
μθνφματα
Ψάχνει τισ φωτογραφίεσ και τα βίντεο
ςου χωρίσ τθν άδειά ςου;
Αφινει προςβλθτικά ςχόλια για εςζνα
ςτα κοινωνικά δίκτυα;
Κζλει να γνωρίηει τουσ κωδικοφσ ςου
ςτα κοινωνικά δίκτυα;

Πχι


Μερικζσ φορζσ


Ναι


























Αν βιϊςεισ κάποια από τισ παραπάνω καταςτάςεισ και χρειαςτείσ βοικεια, γνωρίηεισ που πρζπει
να ηθτιςεισ υποςτιριξθ;
 Ναι  Πχι
Αν ναι, από ποιον κα ηθτοφςεσ βοικεια;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Νιϊκεισ ότι γνωρίηεισ πολλά για το πωσ χτίηεται μια υγιισ ςχζςθ;
 ΝαιΠχι
Υπάρχει κάτι που κα ικελεσ να ξζρεισ για τισ ρομαντικζσ ςχζςεισ; Αν ναι τι;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… Φφλο: Αγόρι 
Κορίτςι 
Θλικία: ……

Παράρτθμα 2

1θ ςυηιτθςθ:
1θ ομάδα:

Σε μια ρομαντικι ςχζςθ, το κορίτςι
ανταποκρίνεται ςτισ επικυμίεσ του αγοριοφ.

πρζπει

να

1θ ςυηιτθςθ:
2θ ομάδα:

Σε μια ρομαντικι ςχζςθ, το αγόρι πρζπει
ανταποκρίνεται ςτισ επικυμίεσ του κοριτςιοφ.

να

Θ ςεξουαλικι οικειότθτα ενιςχφει τθν αγάπθ
2θ ςυηιτθςθ:
3θ Ομάδα:

2θ ςυηιτθςθ:
4θ ομάδα:

Θ αγάπθ χωρίσ ςεξ και το ςεξ χωρίσ αγάπθ είναι
δυνατά.

3θ ςυηιτθςθ:
5θ ομάδα:

Οι άνκρωποι ηθλεφουν όταν ερωτεφονται

3θ ςυηιτθςθ:
6θ ομάδα:

Θ ηιλεια δεν είναι ζκφραςθ αγάπθ

Παράρτθμα 3

Ρερίπτωςθ 1θ

Ο Ρζτροσ ερωτεφεται τθν Χριςτίνα. Εκείνθ, όμωσ, δεν του δίνει καμία ςθμαςία
και βγαίνει με ζνα μεγαλφτερο αγόρι. Ο Ρζτροσ μοιράηεται τα ςυναιςκιματά
του με τθν καλφτερθ φίλθ τθσ, τθν Άννα. Τθσ ηθτάει να πάνε για καφζ για να τθσ
μιλιςει για τθν Χριςτίνα. Θ Άννα ανταποκρίνεται κετικά ςτθν πρόςκλθςθ και ο
Ρζτροσ τθσ λζει επανειλθμμζνα πόςο πολφ το εκτιμάει. Ζνα βράδυ, κακϊσ τθ
ςυνοδεφει προσ το ςπίτι τθσ, τθ φιλάει, χωρίσ να ξζρει ότι θ Άννα είναι, ςτθν
πραγματικότθτα, ερωτευμζνθ μαηί του.
Ερωτιςεισ:
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά; Τι ςθμαίνει αυτό το φιλί – φιλία, αγάπθ, απόγνωςθ ι …..;
Κα ιταν ςωςτό θ Άννα, βαςιςμζνθ ςε αυτό το φιλί, να ξεκινιςει μία ςχζςθ με τον Ρζτρο;
Υπάρχει περίπτωςθ να αγαπάει ο Ρζτροσ τθν Άννα ι απλά τθ χρθςιμοποιεί;
Ρερίπτωςθ 2θ

Ο Εμμανουζλ και θ Ειρινθ βγαίνουν εδϊ και τρεισ μινεσ. Ο Εμμανουζλ είναι
τρελά ερωτευμζνοσ μαηί τθσ. Τθν περιμζνει μετά το ςχολείο, τθσ αγοράηει
δωράκια, τθσ τθλεφωνεί και τθσ ςτζλνει μθνφματα ςυνεχϊσ ... Πλεσ οι φίλεσ τθσ
ηθλεφουν γιατί είναι ψθλόσ, όμορφοσ και προφανϊσ πολφ ερωτευμζνοσ μαηί
τθσ. Θ Ειρινθ είναι χαροφμενθ που είναι μαηί του. Ωςτόςο, ο Εμμανουζλ δεν
ςυμπακεί τισ φίλεσ και τουσ φίλουσ τθσ. Τουσ κεωρεί θλίκιουσ και ότι θ Ειρινθ
χάνει το χρόνο τθσ μαηί τουσ, αντί να περνάει περιςςότερο χρόνο μαηί του.
Ηθλεφει τα αγόρια και τον ενοχλοφν τα κορίτςια. Σιμερα, ο Στεφάν, ο κολλθτόσ
φίλοσ τθσ Ειρινθσ από τθν τάξθ τθσ, ζχει γενζκλια και θ Ειρινθ του υπόςχεται
ότι κα πάει. Ο Εμμανουζλ τθν απειλεί ότι αν πάει ςτο πάρτι χωρίσ αυτόν, αυτό
ςθμαίνει και το τζλοσ τθσ ςχζςθσ τουσ…
Ερωτιςεισ:
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά; Με ποιο τρόπο δείχνει ο Εμμανουζλ τθν αγάπθ του για τθν Ειρινθ;
Πρζπει θ Ειρινθ να κυςιάςει τουσ φίλουσ τθσ για χάρθ τθσ αγάπθσ; Θα είναι θ Ειρινθ ευτυχιςμζνθ
χωρίσ τον Εμμανουζλ; Θα είναι θ Ειρινθ ευτυχιςμζνθ χωρίσ φίλουσ και φίλεσ
Ρερίπτωςθ 3θ

Θ Σόνια και ο Χριςτοσ είναι μαηί αρκετοφσ μινεσ. Αυτόσ είναι 17 και αυτι 15
χρονϊν. Για τθ Σόνια, ο Χριςτοσ είναι ο ζρωτασ τθσ ηωισ τθσ. Είναι θ ψυχι τθσ
παρζασ, όλοι τον ςυμπακοφν και διαςκεδάηουν πολφ όταν είναι μαηί. Ωςτόςο,
τον τελευταίο καιρό ο Χριςτοσ πιζηει τθ Σόνια να του αποδείξει πόςο
ερωτευμζνθ είναι μαηί του κάνοντασ ςεξ. Από τθ μία πλευρά, θ Σόνια φοβάται ότι
δεν είναι ζτοιμθ να κάνει ςεξ, αλλά, από τθν άλλθ, δεν κζλει να τον χάςει. Ο
Χριςτοσ τθν πιζηει πολφ και μία μζρα, όταν μζνουν μόνοι τουσ ςτο ςπίτι του μετά
από ζνα πάρτι, τθσ λζει ότι εάν δεν κάνουν ςεξ, αυτό κα ςθμαίνει και το τζλοσ τθσ
ςχζςθσ τουσ...
Ερωτιςεισ:
Τι πιςτεφετε ότι κα ςυμβεί μετά; Θ ςωματικι οικειότθτα είναι για εςάσ απαραίτθτο ςυςτατικό μίασ
ςχζςθσ; Είναι θ ερωτικι επαφι αρκετι για να κρατιςει τθν αγάπθ ηωντανι; Σε μία ρομαντικι ςχζςθ,
χρειάηονται κυςίεσ για να αποδείξουμε τθν αγάπθ μασ;

Συνεδρία 2θ
Υγιείσ και Αρρωςτθμζνεσ Σχζςεισ
Αποδεκτι/ Μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά
Μελζτθ περίπτωςθσ «Μιχαζλα»
І. Ειςαγωγι:


Ερωτιςεισ προσ τθν ομάδα:

- Ρωσ αιςκανκικατε μετά από τθν πρϊτθ ςυνεδρία; Ροιο ιταν το πιο ςθμαντικό που
αποκομίςατε από αυτιν;
Είναι ςθμαντικό για τον εκπαιδευτι/ τθν εκπαιδεφτρια να μοιραςτεί με τουσ ςυμμετζχοντεσ
τθν επιρροι που είχε θ ςυνεδρία ςτισ ςκζψεισ τουσ, ςτα ςυναιςκιματά τουσ και ςτθ
ςυμπεριφορά τουσ.


Υπενκυμίςτε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ ομάδασ/ από
τθν πρϊτθ ςυνεδρία.

ІІ. Κεματικζσ Αςκιςεισ


Υγιείσ και αρρωςτθμζνεσ ςχζςεισ/ Healthy and unhealthy relationships /ςφγκριςθ /

Ο παρακάτω πίνακασ ςχεδιάηεται ςε χαρτί αφίςασ:
Υγιείσ /ιςότιμεσ ςχζςεισ
-

…..

Αρρωςτθμζνεσ/ άνιςεσ ςχζςεισ
-

….

Κάκε ςυμμετζχων μοιράηεται χαρακτθριςτικά, τα οποία ςφμφωνα με τον ίδιο κακορίηουν
τισ υγιείσ και τισ "αρρωςτθμζνεσ" ςχζςεισ. Ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια γράφει τισ
απαντιςεισ ςτον πίνακα, ενκαρρφνοντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ να προτείνουν περιςςότερεσ
ιδζεσ. Τζλοσ, ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια ςυνοψίηει τισ απαντιςεισ.
 „Αποδεκτό – μθ αποδεκτό” – μια άςκθςθ για τθν επίτευξθ τθσ ομαδικισ
ςυναίςκθςθσ
Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε τρεισ - τζςςερισ ομάδεσ. Κάκε ομάδα λαμβάνει μια
υπόκεςθ (Ραράρτθμα 1) για ςυηιτθςθ. Ρρζπει να επιτευχκεί ςυναίνεςθ ςτθν ομάδα
ςχετικά με το αν θ ςυμπεριφορά των χαρακτιρων είναι αποδεκτι ι μθ αποδεκτι.
Ρερίπτωςθ 1θ:
Ο Ραναγιϊτθσ ακοφει τουσ άλλουσ να μιλοφν για το πωσ κρατάνε τα κορίτςια τουσ κοντά
τουσ και πιςτεφει πωσ είναι δικι του ευκφνθ να το κάνει και εκείνοσ. Δεν κα χτυπιςει ποτζ
τθ φίλθ του, αλλά όταν διαφωνοφν και κυμϊνει, μερικζσ φορζσ τθ ςπρϊχνει πάνω ςτον

τοίχο για να υπεραςπιςτεί τθ κζςθ του.

Ρερίπτωςθ 2θ:
Ο Στζφανοσ χϊριςε με τθ φίλθ του, γιατί ζφταςαν ςτο ςθμείο όπου διαφωνοφςαν ςυνζχεια.
Μετά τον χωριςμό τον κάλεςε και του ηιτθςε να διαγράψει από το τθλζφωνό του μια ςειρά
από δικζσ τθσ προςωπικζσ φωτογραφίεσ. Ο Στζφανοσ τθσ είπε πωσ τισ ζχει διαγράψει, ενϊ
ςτθν πραγματικότθτα δεν το ζκανε ποτζ. Πταν αυτόσ και οι φίλοι του μαηεφονται, ςυχνά
μοιράηονται φωτογραφίεσ των κοριτςιϊν με τα οποία ςυνδζονται τϊρα κακϊσ και των
κοριτςιϊν με τα οποία ςυνδζονταν ςτο παρελκόν.
Ρερίπτωςθ 3θ:
Θ Μαρίνα ερωτεφτθκε τον Νίκο που ζρχεται ςτο ςπίτι τθσ μερικζσ φορζσ τθν εβδομάδα για
να τθ δει. Ζχουν μια πολφ ιςχυρι φυςικι ςχζςθ και λζει ότι είναι το μόνο άτομο με το οποίο
μπορεί πραγματικά να μιλιςει. Τθσ είπε επίςθσ ότι δεν είναι ζτοιμοσ για μια ςοβαρι ςχζςθ.
Θ Μαρίνα ξζρει ότι βλζπει και άλλα κορίτςια. Ζχει μιλιςει ακόμθ και ςε μερικζσ από αυτζσ
ςτο τθλζφωνο όταν ιταν μαηί. Σε τζτοιεσ ςτιγμζσ αιςκάνεται άςχθμα όταν ςκζφτεται τα
άλλα κορίτςια, αλλά τον αγαπά τόςο πολφ και ζτςι αποδζχεται τθν κατάςταςθ.
Ρερίπτωςθ 4θ:
Ζνα 17χρονο αγόρι ζκανε ςεξ με τθ 13χρονθ φίλθ του. Θ μθτζρα τθσ το ανακάλυψε και είπε
ςτθν αςτυνομία. Ωσ αποτζλεςμα, ο νεαρόσ καταδικάςτθκε για ςεξουαλικι επίκεςθ.
Ακολουκεί ομαδικι ςυηιτθςθ.
Σ' αυτιν τθν άςκθςθ, είναι ςθμαντικό για τον εκπαιδευτι/ τθν εκπαιδεφτρια να βεβαιωκεί
ότι όλοι καταλαβαίνουν τι είναι θ ςυναίνεςθ. Ρρζπει να είναι ςαφζσ ςε όλουσ και ό,τι
πρζπει να επιτευχκεί από κοινοφ.
Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ άςκθςθσ είναι να ανοίξει μια ςυηιτθςθ και να παρουςιάςει
διαφορετικζσ απόψεισ.
Το βαςικό ςθμείο αυτισ τθσ άςκθςθσ είναι να επιτρζπεται ςε κάκε άτομο να εκφράηει τθ
γνϊμθ του χωρίσ να τον κρίνουν. Μερικοί άνκρωποι νιϊκουν άβολα, όταν άλλοι δεν
ςυμφωνοφν μαηί τουσ και μποροφν να ανταποκρικοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Το
κεντρικό ςθμείο εδϊ είναι ότι δεν πρόκειται για ςωςτό ι λάκοσ, αλλά για «αποδεκτό» ι
«μθ αποδεκτό». Μπορεί να είναι διαφορετικό για διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ.
Το πιο ςθμαντικό πράγμα για τον εκπαιδευτι/ τθν εκπαιδεφτρια είναι να αποφφγει να
μοιραςτεί τθ γνϊμθ του / τθσ και απλϊσ να αναλογιςτεί αυτό που λζνε οι ςυμμετζχοντεσ,
ςυμβάλλοντασ ςτθ διαδικαςία μόνο εάν οι ςυηθτιςεισ είναι μονόπλευρεσ.



“Γνωρίςτε τθ Μιχαζλα” – μελζτθ περίπτωςθσ

Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε τρεισ-τζςςερισ ομάδεσ. Ο εκπαιδευτισ/θ εκπαιδεφτρια
διαβάηει τθν ιςτορία τθσ Μιχαζλασ. Στθ ςυνζχεια μοιράηει ςε κάκε ομάδα μια ςειρά από

κάρτεσ με ερωτιςεισ (Ραράρτθμα 2) ι ηθτάει από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ανοίξουν τθν
ψθφιακι εφαρμογι για να παρακολουκιςουν τθ δραςτθριότθτα από εκεί.
Θ Μιχαζλα είναι 16 ετϊν. Νιϊκει αναςφαλισ με τθν εξωτερικι τθσ εμφάνιςθ. Είναι ζξυπνθ
και αςτεία και πάντα ζχει μία ιςτορία να διθγθκεί. Θ Μιχαζλα κζλει πάντα να ευχαριςτεί
τουσ γφρω τθσ. Συχνά ζχει ανάμεικτα ςυναιςκιματα, δυςκολεφεται να εμπιςτευτεί τουσ
άλλουσ ανκρϊπουσ, και είναι επιρρεπισ ςτο κυμό και τθν επικετικότθτα.
Θ Μιχαζλα κα ικελε να κάνει μία ςχζςθ. Αλλά δεν μπορεί να αποφαςίςει. Κζλει να είναι με
τον Βίκτωρα; Ι μιπωσ με τον Ανδρζα; Ι πάλι είναι καλφτερα με τον Ντάνυ;

Ο Βίκτωρασ:
•

Είναι ψθλόσ, όμορφοσ, ακλθτισ και φοράει μοντζρνα ροφχα.

•

Ζχει επίγνωςθ ότι αρζςει ςτα κορίτςια και για αυτό ςυχνά αλλάηει κοπζλεσ.

•

Ζχει πολλοφσ ακόλουκουσ (followers) ςτα κοινωνικά δίκτυα.

•

Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.

•

Δεν του αρζςει να ςυηθτάει για προβλιματα.

•
Μπορεί να είναι αδιάφοροσ και ςυχνά τθσ φζρεται με τρόπο που δείχνει ότι δεν
νοιάηεται.
•

Ηθλεφει χωρίσ λόγο και λζει ςυχνά ψζματα.

•

Κζλει ςυνζχεια να περνάει το δικό του.

•

Ρροςπακεί να τθν πείςει να γίνει πιο «ςζξι».

Ο Ανδρζασ
•
Είναι κάπωσ ςπαςίκλασ - ςφμφωνα με τα άλλα κορίτςια – και δεν φοράει μοντζρνα
ροφχα.
•

Είναι ευαίςκθτοσ, ζξυπνοσ και τθσ δίνει μεγάλθ ςθμαςία.

•

Ενδιαφζρεται για τουσ υπολογιςτζσ και τθ φυςικι.

•

Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.

•

Συηθτάει ανοιχτά για προβλιματα και είναι διατεκειμζνοσ να κάνει υποχωριςεισ.

•
Σζβεται τισ απόψεισ τθσ και τθσ ςυμπεριφζρεται με τζτοιο τρόπο που φαίνεται ότι τθ
νοιάηεται.
•
Απολαμβάνει να περνάει χρόνο μαηί τθσ και δείχνει κατανόθςθ όταν εκείνθ ζχει
ανάγκθ από προςωπικό χϊρο.
•
Ραίρνουν μαηί αποφάςεισ όςον αφορά τθν ερωτικι τουσ ηωι και μιλάει ανοιχτά για
το τι πιςτεφει και αυτόσ και θ Μιχαζλα και τι κατά τθ γνϊμθ τουσ είναι αποδεκτό και τι όχι.

Ντάνυ:
•

Είναι ςυμπακθτικόσ και φοράει πάντα μάρκεσ.

•

Ζχει πολλά λεφτά και το τελευταίο μοντζλο τθλεφϊνου.

•

Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.

•

Τθσ βάηει τισ φωνζσ όταν διαφωνοφν και εκτοξεφει προςβολζσ.

•

Συνεχϊσ αγνοεί τα ςυναιςκιματά τθσ.

•
Τθν κατθγορεί, χωρίσ αφορμι, ότι φλερτάρει με άλλουσ ι ότι τον κερατϊνει και
μερικζσ φορζσ τθ βρίηει ι τθ χτυπάει.
•

Ελζγχει ποφ πθγαίνει, ποιουσ βλζπει και με ποιουσ μιλάει

•
Κζλει να ζχει τον ζλεγχο του πότε και ποφ κα βρεκοφν ερωτικά, ακόμα και εάν αυτι
δεν νιϊκει ζτοιμθ.
Αποςτολι: Απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ:
1.

Ροιον βρίςκει θ Μιχαζλα πιο ελκυςτικό;

2.

Τι παίρνει θ Μιχαζλα από τθν κάκε ςχζςθ;

3.

Τι παίρνει κάκε ζνασ ςφντροφοσ τθσ Μιχαζλασ από τθ ςχζςθ τουσ;

Τι προςφζρει ςτθ Μιχαζλα θ πρϊτθ ςχζςθ; Τι τθσ προςφζρει θ δεφτερθ; Και τι τθσ
προςφζρει θ τρίτθ;

Τι παίρνει ο Βίκτωρασ από αυτιν τθ ςχζςθ;
Τι παίρνει ο Ανδρζασ από αυτιν τθ ςχζςθ;
Τι παίρνει ο Ντάνυ από αυτιν τθ ςχζςθ;
Φςτερα από τθ ςυηιτθςθ ςε μικρζσ ομάδεσ, κα διεξαχκεί ςυηιτθςθ ςε όλθ τθν ομάδα.
Ρερίλθψθ τθσ υπόκεςθσ
Πλοι γνωρίηουμε πϊσ φαίνεται μια υγιισ ςχζςθ. Ρεριλαμβάνει ςεβαςμό - ειλικρίνεια ιςότθτα - ελευκερία - ςυγκατάκεςθ -επικοινωνία. Γιατί λοιπόν πολλοί άνκρωποι
καταλιγουν ςε αρρωςτθμζνεσ και κακοποιθτικζσ ςχζςεισ;
ІІІ. Ρερίλθψθ τθσ ςυνεδρίασ και ςχόλια
Πλοι κάκονται ςε κφκλο. Ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια μοιράηεται ςε μια πρόταςθ τα
ςυναιςκιματά του/τθσ για τθν ολοκλθρωμζνθ δραςτθριότθτα και προτείνει ςτουσ/ςτισ
άλλουσ/άλλεσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να κάνουν το ίδιο ακολουκϊντασ το μοντζλο:
Για μζνα, θ ςθμερινι ςυνεδρία ιταν χριςιμθ γιατί................. ι ςιμερα το πιο ενδιαφζρον
για μζνα ιταν όταν .............. .. ........ γιατί ................ Για εςάσ;

Παράρτθμα 1

Ο Ραναγιϊτθσ ακοφει τουσ άλλουσ να μιλοφν για το πωσ κρατάνε τα κορίτςια τουσ
κοντά τουσ και πιςτεφει πωσ είναι δικι του ευκφνθ να το κάνει και εκείνοσ. Δεν κα
χτυπιςει ποτζ τθ φίλθ του, αλλά όταν διαφωνοφν και κυμϊνει, μερικζσ φορζσ τθ
ςπρϊχνει πάνω ςτον τοίχο για να υπεραςπιςτεί τθ κζςθ του.
Αποδεκτό/ Μθ αποδεκτό
------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Στζφανοσ χϊριςε με τθ φίλθ του, γιατί ζφταςαν ςτο ςθμείο όπου διαφωνοφςαν
ςυνζχεια. Μετά τον χωριςμό τον κάλεςε και του ηιτθςε να διαγράψει από το
τθλζφωνό του μια ςειρά από δικζσ τθσ προςωπικζσ φωτογραφίεσ. Ο Στζφανοσ τθσ
είπε πωσ τισ ζχει διαγράψει, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα δεν το ζκανε ποτζ. Πταν
αυτόσ και οι φίλοι του μαηεφονται, ςυχνά μοιράηονται φωτογραφίεσ των κοριτςιϊν
με τα οποία ςυνδζονται τϊρα κακϊσ και των κοριτςιϊν με τα οποία ςυνδζονταν ςτο
παρελκόν.
Αποδεκτό/Μθ αποδεκτό
-------------------------------------------------------------------------------------------------Θ Μαρίνα ερωτεφτθκε τον Νίκο που ζρχεται ςτο ςπίτι τθσ μερικζσ φορζσ τθν
εβδομάδα για να τθ δει. Ζχουν μια πολφ ιςχυρι φυςικι ςχζςθ και λζει ότι είναι το
μόνο άτομο με το οποίο μπορεί πραγματικά να μιλιςει. Τθσ είπε επίςθσ ότι δεν είναι
ζτοιμοσ για μια ςοβαρι ςχζςθ. Θ Μαρίνα ξζρει ότι βλζπει και άλλα κορίτςια. Ζχει
μιλιςει ακόμθ και ςε μερικζσ από αυτζσ ςτο τθλζφωνο όταν ιταν μαηί. Σε τζτοιεσ
ςτιγμζσ αιςκάνεται άςχθμα όταν ςκζφτεται τα άλλα κορίτςια, αλλά τον αγαπά τόςο
πολφ και ζτςι αποδζχεται τθν κατάςταςθ.
Αποδεκτό/Μθ αποδεκτό
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ζνα 17χρονο αγόρι ζκανε ςεξ με τθ 13χρονθ φίλθ του. Θ μθτζρα τθσ το ανακάλυψε
και είπε ςτθν αςτυνομία. Ωσ αποτζλεςμα, ο νεαρόσ καταδικάςτθκε για ςεξουαλικι
επίκεςθ.
Αποδεκτό/Μθ αποδεκτό

Παράρτθμα 2

Γνωρίςτε τθ Μιχαζλα

Είναι:
• 16 χρονϊν και νιϊκει αναςφαλισ για τθν εμφάνιςι τθσ,
• Ζξυπνθ και αςτεία και ςυνζχεια ζχει κάτι να διθγθκεί,
• Ράντα προςπακεί να κάνει τουσ άλλουσ ευτυχιςμζνουσ,
• Συχνά μπερδεφεται με τα ςυναιςκιματά τθσ, και
εμπιςτεφεται δφςκολα τουσ άλλουσ,
• Ευαίςκθτθ ςτισ εκφράςεισ κυμοφ και ςτισ επικετικζσ
ςυμπεριφορζσ.
Θ Μιχαζλα κζλει να είναι με κάποιον…

Μιπωσ είναι ο Βίκτωρασ;

Εκείνοσ:
 Είναι ψθλόσ, όμορφοσ, ακλθτικόσ, ντφνεται με μοδάτα
ροφχα,
 Γνωρίηει πωσ τα κορίτςια τον κζλουν και ςυχνά ζχει
καινοφργιο κορίτςι,
 Ζχει πολλοφσ ακολοφκουσ ςτα δίκτυα κοινωνικισ
δικτφωςθσ,
 Λζει ςτθν Μιχαζλα πωσ τθν αγαπάει
 Δεν του αρζςει να ςυηθτάει για προβλιματα
 Μπορεί να φαίνεται αδιάφοροσ και ςυχνά φζρεται με
τρόπο που δείχνει πωσ δεν νοιάηεται
 Ηθλεφει χωρίσ λόγο, ςυχνά λζει ψζματα
 Είναι πάντα επικεντρωμζνοσ ςτισ δικζσ του ανάγκεσ
 Ρροςπακεί να τθν πείςει να είναι πιο ςζξυ

Μιπωσ είναι ο Ανδρζασ?

Εκείνοσ:
 Είναι κάπωσ ςπαςίκλασ - ςφμφωνα με τα άλλα κορίτςια
– και δεν φοράει μοντζρνα ροφχα.
 Είναι ευαίςκθτοσ, ζξυπνοσ και τθσ δίνει μεγάλθ
ςθμαςία.
 Ενδιαφζρεται για τουσ υπολογιςτζσ και τθ φυςικι.
 Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.
 Συηθτάει ανοιχτά για προβλιματα και είναι
διατεκειμζνοσ να κάνει υποχωριςεισ.
 Σζβεται τισ απόψεισ τθσ και τθσ ςυμπεριφζρεται με
τζτοιο τρόπο που φαίνεται ότι τθ νοιάηεται.
 Απολαμβάνει να περνάει χρόνο μαηί τθσ και δείχνει
κατανόθςθ όταν εκείνθ ζχει ανάγκθ από προςωπικό
χϊρο.
 Ραίρνουν μαηί αποφάςεισ όςον αφορά τθν ερωτικι
τουσ ηωι και μιλάει ανοιχτά για το τι πιςτεφει και αυτόσ
και θ Μιχαζλα και τι κατά τθ γνϊμθ τουσ είναι
αποδεκτό και τι όχι.

Μιπωσ είναι ο Ντάνυ;

Εκείνοσ:
 Είναι ςυμπακθτικόσ και φοράει πάντα μάρκεσ.
 Ζχει πολλά λεφτά και το τελευταίο μοντζλο τθλεφϊνου.
 Λζει ςτθ Μιχαζλα ότι τθν αγαπάει.
 Τθσ βάηει τισ φωνζσ όταν διαφωνοφν και εκτοξεφει
προςβολζσ.
 Συνεχϊσ αγνοεί τα ςυναιςκιματά τθσ.
 Τθν κατθγορεί, χωρίσ αφορμι, ότι φλερτάρει με άλλουσ
ι ότι τον κερατϊνει και μερικζσ φορζσ τθ βρίηει ι τθ
χτυπάει.
 Ελζγχει ποφ πθγαίνει, ποιουσ βλζπει και με ποιουσ
μιλάει
 Κζλει να ζχει τον ζλεγχο του πότε και ποφ κα βρεκοφν
ερωτικά, ακόμα και εάν αυτι δεν νιϊκει ζτοιμθ.

Ροιοσ αρζςει ςτθ Μιχαζλα;

Τι προςφζρει ςτθ Μιχαζλα θ πρϊτθ ςχζςθ; Τι τθσ προςφζρει θ δεφτερθ; Και τι τθσ προςφζρει θ
τρίτθ;
Τι παίρνει ο Βίκτωρασ από αυτιν τθ ςχζςθ;
Τι παίρνει ο Ανδρζασ από αυτιν τθ ςχζςθ;
Τι παίρνει ο Ντάνυ από αυτιν τθ ςχζςθ;

υνεδρία 3η
Δύναμη και Έλεγχος
Ο καλός σύντροφος
І. Ειςαγωγι:


Ερωτιςεισ προσ τθν ομάδα:

- Ρωσ αιςκανκικατε μετά τθν πρϊτθ ςυνεδρία;
- Τι είναι αυτό που κρατάτε μετά τθ διεξαγωγι τθσ;
Είναι πολφ ςθμαντικό για τον εκπαιδευτι/τρια να κατευκφνει τθ ςυηιτθςθ, ϊςτε να εξάγει
ςυμπεράςματα για τον αντίκτυπο τθσ ςυνεδρίασ αναφορικά με τισ ςκζψεισ, τα αιςκιματα και τθ
ςυμπεριφορά των ςυμμετεχόντων.
 Υπενκυμίςτε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ για τθν ομαδικι εργαςία.
ІІ. Κεματικζσ αςκιςεισ.
 Brainstorming
Τα μζλθ τθσ ομάδασ κάκονται ςε κφκλο. Ο κακζνασ μοιράηεται με τουσ υπολοίπουσ πωσ αντιλαμβάνεται
τθ φράςθ «ζχω εξουςία πάνω ςε κάποιον άλλον».
Ο εκπαιδευτισ/τρια ςθμειϊνει τισ απαντιςεισ ςε ζνα πίνακα γραφισ ενκαρρφνοντασ τουσ
ςυμμετζχοντεσ να ςυμμετζχουν ενεργά προτείνοντασ περιςςότερεσ ιδζεσ.

ΕΧΩ ΕΞΟΥΙΑ
ΠΑΝΩ Ε
ΚΑΠΟΙΟΝ
ΑΛΛΟΝ

Ο εκπαιδευτισ/τρια ςυνοψίηει τισ απαντιςεισ τθσ ομάδασ.
Ο εκπαιδευτισ/τρια μπορεί να δϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τον ακόλουκο οριςμό τθσ εξουςίασ: «Εξουςία
είναι θ ιςχυρι επιρροι, θ οποία εκφράηεται αφενόσ ωσ το δικαίωμα και αφετζρου ωσ θ ευκαιρία για
ζλεγχο και υποβολι τθσ κζλθςθσ κάποιου»

 Ροιοσ ζχει εξουςία πάνω ςε ποιον ςτο ςχολείο; – brainstorming
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Ρροςδιορίςτε ομάδεσ ατόμων ςτο ςχολείο που ζχουν εξουςία πάνω ςε άλλεσ ομάδεσ. Ο εκπαιδευτισ/τρια
καταγράφει τισ απόψεισ των ςυμμετεχόντων ςε μια αφίςα.
(προτάςεισ - δάςκαλοι / μακθτζσ, ιςχυροί / αδφναμοι, αγόρια / κορίτςια, πλοφςιοι / φτωχοί / ζγχρωμοι,
λευκοί /…)
Ερωτιςεισ για ςυηιτθςθ:
- Ποιοι είναι «αυτοί που αςκοφν εξουςία» και «εκείνοι ςτουσ οποίουσ αςκείται εξουςία»;
- Πωσ εκφράηεται αυτι θ εξουςία;
- Που βρίςκεςτε εςείσ ςε αυτι τθ λίςτα;
- Πωσ ςασ κάνει αυτό να αιςκάνεςτε;
- Πόςο άνετα ι δυςάρεςτα αιςκάνεςτε ςε ςχζςθ με τθ κζςθ ςασ ςτθ λίςτα;
- Τι κεωρείτε ότι ςυμβαίνει όταν βρίςκεςτε ςτθ λίςτα των ατόμων που δεν ζχουν τθν εξουςία; –
Ρ.χ.: Αν ςασ προςβάλουν χωρίσ λόγο ενδζχεται να επιςτρζψετε ςτο ςπίτι και να παρενοχλιςετε
τθ μικρι ςασ αδελφι. Ρροςπακείτε, ζτςι, να μετακινιςετε τον εαυτό ςασ ςτθ κζςθ αυτϊν που
ζχουν τθν εξουςία.



Εξουςία και ζλεγχοσ ςτο πλαίςιο τθσ προςωπικισ ςχζςθσ - ςυηιτθςθ

Συηιτθςθ ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ:
1.Είναι εφικτι θ παντοτινι ευτυχία ςε μία ςχζςθ; Αν ναι /όχι, γιατί;
2. Ροιεσ είναι οι εκδθλϊςεισ/εκφράςεισ τθσ εξουςία ςε μία ςχζςθ;



“Ο καλόσ ςφντροφοσ” - ςυηιτθςθ

Ρεριγραφι: Θ ομάδα χωρίηεται ςε δφο μικρότερεσ ομάδεσ (ζωσ 6 άτομα ανά ομάδα). Ο
εκπαιδευτισ/τρια μοιράηει ςε κάκε ομάδα κάρτεσ του «Καλοφ ςυντρόφου» (Ραράρτθμα 1) ι ηθτά από
τουσ ςυμμετζχοντεσ να μπουν ςτθ διαιδκτυακι εφαρμογι και να δουν τθ δραςτθριότθτα από εκεί.
1.

Κάποιοσ/α που ςε προςζχει.

2.

Κάποιοσ/α με τον/τθν οποίο/α μπορείσ να μιλιςεισ για οτιδιποτε.

3.

Κάποιοσ/α που του/τθσ αρζςει να κάνει τα ίδια πράγματα με ςζνα.

4.

Κάποιοσ/α που ςε αγκαλιάηει και ςε φιλάει.

5.

Κάποιοσ/α που κάνετε ζρωτα.

6.

Κάποιοσ/α που ςου αγοράηει δϊρα.

7.

Κάποιοσ/α που ζχει αυτοκίνθτο.

8.

Κάποιοσ/α που ζχει πολλά χριματα.

9.

Κάποιοσ/α που είναι ειλικρινισ και τίμιοσ/α.

10.

Κάποιοσ/α που ςε αγαπάει όπωσ και εάν είςαι.
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11.

Κάποιοσ/α μεγαλφτεροσ/θ από ςζνα.

12.

Κάποιοσ/α που είναι όμορφοσ/θ.

13.

Κάποιοσ/α που ςε ηθλεφει.

14.

Κάποιοσ/α που βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία μαηί ςου.

15.

Κάποιοσ/α που ςου κάνει κομπλιμζντα.

16.

Κάποιοσ/α που κζλει να περάςετε τθν υπόλοιπθ ηωι ςασ μαηί.

17.

Κάποιοσ/α που μοιράηεται τα ςυναιςκιματά του μαηί ςου.

18.

Κάποιοσ/α που δεν ςε πιζηει να κάνεισ πράγματα που δεν κζλεισ.

19.

Κάποιοσ/α που δεν κα ςε κεράτωνε ποτζ.

20.

Κάποιοσ/α που κα περιμζνει ζωσ ότου είςαι ζτοιμοσ/θ να κάνεισ ςεξ.

21.

Κάποιοσ/α που είναι ςτθν θλικία ςου.

22.

Κάποιοσ/α που ζχει καλό χαρακτιρα.

23.

Κάποιοσ/α που μπορεί να ςε κάνει να γελάςεισ.

24.

Κάποιοσ/α που δεν πιςτεφει ότι για να είναι μαηί ςου χρειάηεται να ζχεισ εμπειρία ςτο ςεξ.

25.

Κάποιοσ/α που παραμελεί τουσ/τισ φίλουσ/εσ του και περνάει περιςςότερο χρόνο μαηί ςου.

26.

Κάποιοσ/α που δεν τον/τθν νοιάηει να ζχεισ πολλά λεφτά.

27.

Κάποιοσ/α που δεν τον/τθν νοιάηει εάν ζχεισ αμάξι.

28.

Κάποιοσ/α που βρίςκει πάντα χρόνο να ςε ακοφςει.

29.

Κάποιοσ/α που δείχνει τρυφερότθτα.

30.

Κάποιοσ/α που μπορείσ να φροντίςεισ και να προςτατζψεισ.

31.

Κάποιοσ/α που μπορείσ να γνωρίςεισ ςτθν οικογζνεια και τουσ φίλουσ ςου.

32.

Κάποιοσ/α που μπορείτε να παντρευτείτε και να κάνετε παιδιά.

Οδθγίεσ: Διαβάςτε τισ κάρτεσ και επιλζξτε 10 από αυτζσ που κεωρείτε ότι περιγράφουν τον «ιδανικό»
ςφντροφο. Ταξινομιςτε τισ με βάςθ τθ ςπουδαιότθτα τουσ.
Κακεμία από τισ ομάδεσ παρουςιάηει τθν εργαςία τθσ και εξθγεί τισ επιλογζσ τθσ.

Ρλθροφορίεσ για τον εκπαιδευτι/ τθν εκπαιδεφτρια: Μερικζσ ιδζεσ για να προκαλζςουν μια ςυηιτθςθ:
Κάποιοσ που του αρζςει να κάνει τα ίδια πράγματα με εςάσ. Μπορεί να είναι καλό να κάνετε κάποια
πράγματα μαηί, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να κάνετε τα πάντα μαηί - κα ιταν καλό να ζχετε
δραςτθριότθτεσ με τουσ φίλουσ ςασ, για παράδειγμα, που δεν περιλαμβάνουν τον ςφντροφό ςασ. Για
παράδειγμα: ακλιματα, χορόσ, ψϊνια κ.λπ., ειδικά αν θ ςχζςθ ςασ δεν πθγαίνει καλά.
Κάποιοσ που κα ςασ αγοράςει δϊρα. Αυτό μπορεί να ακοφγεται καλό, αλλά δεν κα ςασ κάνει αυτό το
άτομο να ςασ κάνει να αιςκάνεςτε ότι του "χρωςτάτε" κάτι; Ροιο κα μποροφςε να είναι το αποτζλεςμα
αυτοφ; Δεν κα νιϊςετε τότε πιεςμζνοι να κάνετε πράγματα που δεν κζλετε να κάνετε;
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Κάποιοσ που βρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι μαηί ςασ. Αυτό μπορεί να ακοφγεται καλό ςτθν αρχι, αλλά δεν
κα είναι ενοχλθτικό; Δεν κα ζχετε τθν αίςκθςθ ελζγχου και ςυμπεριφοράσ ιδιοκτθςίασ που μεταμφιζηεται
ωσ υπερβολικι ανθςυχία;
Κάποιοσ που ςασ ςυγχαίρει. Και πάλι, αυτό μπορεί να είναι ωραίο, αλλά μπορεί επίςθσ να κεωρθκεί
χειραγϊγθςθ - ειδικά αν προζρχεται από ζναν θλικιωμζνο άνδρα. Ρϊσ μπορείτε να καταλάβετε τθ
διαφορά;
Κάποιοσ που κζλει να είναι μαηί ςασ για το υπόλοιπο τθσ ηωισ του. Είναι τόςο ςθμαντικό ςε αυτι τθν
θλικία; Είναι ρεαλιςτικό; Γνωρίηετε κάποια ςχζςθ που ξεκίνθςε ςτθν εφθβικι θλικία και κράτθςε τόςο
πολφ;
Κάποιοσ που παραμελεί τουσ φίλουσ του για να περάςει περιςςότερο χρόνο μαηί ςασ. Τι κα ςυμβεί εάν
λιξει θ ςχζςθ ςασ; Κα κζλατε να αφιςετε τουσ φίλουσ ςασ λόγω του ςυντρόφου ςασ;


Ρερίλθψθ και Σχόλια
Πλοι κάκονται ςε ζναν κφκλο. Ο εκπαιδευτισ/ θ εκπαιδεφτρια μοιράηεται ςε μια πρόταςθ τα
ςυναιςκιματά του για τθν ολοκλθρωμζνθ δραςτθριότθτα και προτείνει ςτουσ άλλουσ ςυμμετζχοντεσ να
κάνουν το ίδιο ακολουκϊντασ το μοντζλο:
Για μζνα, θ ςθμερινι ςυνεδρία ιταν χριςιμθ γιατί ................. ι Σιμερα το πιο ενδιαφζρον για μζνα όταν
.............. .. ........ γιατί ................ Για εςάσ;
ІІІ. Επίλογοσ
 Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίου/ Παράρτθμα 2/
Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊνεται ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του προγράμματοσ. Είναι απαραίτθτο για τθν
αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων του ζργου.


Ο Τοίχοσ τθσ φιλίασ

Τόςα χαρτιά όςοι και οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα/ με τα ονόματά τουσ/ κολλθμζνα ςτον τοίχο.
Οδθγίεσ: “Γράψτε κάτι καλό για κακζναν ςε ζνα κομμάτι χαρτί. Μπορεί να είναι μια ευχι, ζνα κοπλιμζντο,
μια καλι κουβζντα…» Πταν τα χαρτιά ςυμπλθρωκοφν, ο κακζνασ παίρνει το δικό του για να του κυμίηει τθ
ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα.
Μετά τθν τελευταία ςυνεδρία, κάκε ςυμμετζχοντασ παραλαμβάνει ζνα πιςτοποιθτικό.
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1.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΦΟΝΤΛΗΕΛ
3.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΤΟΥ/ΤΘΣ ΑΕΣΟΥΝ ΤΑ ΛΔΛΑ
ΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΣΕΝΑ
5.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΕΩΤΑ
7.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΧΕΛ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΟ
9.
ΚΑΡΟΛΟΣ/ Α ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ ΣΟΒΑΟΣ ΚΑΛ
ΕΛΛΛΚΛΝΘΣ
11.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΜΕΓΑΛΥΤΕΟΣ ΑΡΟ ΕΣΕΝΑ
13.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΗΘΛΕΥΕΛ
15.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΟΥ ΚΑΝΕΛ ΚΟΡΛΛΜΕΝΤΑ
17.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΜΟΛΑΗΕΤΑΛ ΤΑ
ΣΥΝΑΛΣΚΘΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΘΣ ΜΑΗΛ ΣΟΥ
19.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΔΕΝ ΚΑ ΣΕ ΑΡΑΤΘΣΕΛ
21.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΣΤΘ ΔΛΚΘ ΣΟΥ ΘΛΛΚΛΑ
23.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΚΑΝΕΛ ΝΑ ΓΕΛΑΣ
25.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΑΦΘΝΕΛ ΤΟΥΣ ΦΛΛΟΥΣ/ΕΣ
ΤΟΥ/ΤΘΣ ΓΛΑ ΝΑ ΡΕΑΣΕΛ ΡΕΛΣΣΟΤΕΟ ΧΟΝΟ
ΜΑΗΛ ΣΟΥ

Παράρτθμα 1
2.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΜΡΟΕΛΣ ΝΑ ΣΥΗΘΤΘΣΕΛΣ ΤΑ
ΡΑΝΤΑ
4.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΑΓΚΑΛΛΑΗΕΛ ΚΑΛ ΣΕ ΦΛΛΑΕΛ
6.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΟΥ ΑΓΟΑΗΕΛ ΔΩΑ
8.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΧΕΛ ΡΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ
10.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΑΓΑΡΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛ ΟΤΑΝ ΔΕΝ
ΕΛΣΑΛ ΤΕΛΕΛΟΣ/Α
12.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ ΕΜΦΑΝΛΣΛΜΟΣ/Θ
14.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ ΣΕ ΣΥΝΕΧΘ ΕΡΑΦΘ ΜΑΗΛ
ΣΟΥ
16.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΚΕΛΕΛ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΜΑΗΛ ΣΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ
ΥΡΟΛΟΛΡΘ ΣΑΣ ΗΩΘ
18.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΡΛΕΗΕΛ ΝΑ ΚΑΝΕΛΣ
ΡΑΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΔΕΝ ΚΕΛΕΛΣ
20.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΚΑ ΡΕΛΜΕΝΕΛΣ ΜΕΧΛ ΝΑ ΕΛΣΑΛ
ΕΤΟΛΜΟΣ/Θ ΝΑ ΚΑΝΕΛΣ ΣΕΞ
22.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΧΕΛ ΚΑΛΟ ΧΑΑΚΤΘΑ
24.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΔΕΝ ΡΛΣΤΕΥΕΛ ΡΩΣ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ
ΕΧΕΛΣ ΣΕΞΟΥΑΛΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ
26.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΔΕΝ ΡΕΛΜΕΝΕΛ ΝΑ ΕΧΕΛΣ ΡΟΛΛΑ
ΛΕΦΤΑ

27.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΔΕΝ ΡΕΛΜΕΝΕΛ ΝΑ ΕΧΕΛΣ
ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΟ

28.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΕΧΕΛ ΡΑΝΤΑ ΧΟΝΟ ΝΑ ΣΕ
ΑΚΟΥΣΕΛ

29.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΟΥ ΔΕΛΧΝΕΛ ΤΥΦΕΟΤΘΤΑ

30.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΣΕ ΦΟΝΤΛΗΕΛ ΚΑΛ ΣΕ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΕΛ

31.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΜΡΟΕΛΣ ΝΑ ΣΥΣΤΘΣΕΛΣ ΣΤΘΝ
ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ ΣΟΥ ΚΑΛ ΣΤΟΥΣ ΦΛΛΟΥΣ ΣΟΥ

32.
ΚΑΡΟΛΟΣ/Α ΡΟΥ ΚΑ ΡΑΝΤΕΥΤΕΛΤΕ ΚΑΛ ΚΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΡΑΛΔΛΑ
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αράρτθμα 2
Θμερομθνία …………….
Σχολείο ……………………………………………………………………………….

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ
Για ζρευνα ςτισ ςυμπεριφορζσ των νζων που αφοροφν ςτισ ρομαντικζσ ςχζςεισ
Σε ευχαριςτοφμε που αφιερϊνεισ χρόνο να ςυμπλθρϊςεισ το ερωτθματολόγιο. Σε παρακαλοφμε απάντθςε τι
πιςτεφεισ ότι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι ςε μία ρομαντικι ςχζςθ.
Σθμειϊςτε μόνο μία απάντθςθ για κάκε ερϊτθςθ. Το ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο, για αυτό ςασ παρακαλοφμε
απαντιςτε ειλικρινά.

Ροιοσ/α πιςτεφεισ πρζπει να αποφαςίςει για…

Ροιουσ
φίλουσ
πρζπει να
ζχεισ;
Τι ροφχα κα
φοράσ;
Ρωσ πρζπει
να ξοδεφεισ
τα χριματά
ςου;

Εγϊ κα
πρζπει να
αποφαςίςω

Μποροφμε να
το
ςυηθτιςουμε,
αλλά θ
απόφαςθ κα
είναι δικι μου

Μποροφμε να το
αποφαςίςουμε
μαηί

Κα το
ςυηθτιςουμε,
αλλά ο/θ
ςφντροφόσ μου κα
αποφαςίςει

Ο/θ
ςφντροφόσ
μου πρζπει
να πάρει
αυτιν τθν
απόφαςθ































Είναι αποδεκτό για ςζνα αν ο/θ ςφντροφόσ ςου…
Είναι αποδεκτό αν ζκανα
κάτι που τον/τθν τάραξε

Ναι



Δεν είναι αποδεκτό αλλά
κα μποροφςαν να τον/τθ
ςυγχωρζςω αν το ζκανε






































Πχι
Σε απατά;
Σε αγγίηει ακόμα
και όταν δεν το
κζλεισ;
Σε αναγκάηει να
κάνετε ςεξ;
Σου λζει τι να
κάνεισ;
Σε χτυπάει;
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Είναι αποδεκτό για ςζνα…

Να απατάσ τον/τθ ςφντροφο ςου;
Να τον/τθν αγγίηεισ ακόμα και αν δεν
το επικυμεί;



Είναι αποδεκτό εάν ζχει
κάνει κάτι ο/ θ
ςφντροφόσ μου που με
ζχει αναςτατϊςει








Να τον/τθν αναγκάηεισ να κάνετε ςεξ;



















Πχι

Ναι



Να του/τθσ λεσ τι να κάνει;
Να τον/τθ χτυπάσ/ ςπρϊχνεισ

Σε μια ςχζςθ είναι αποδεκτό αν εςφ ι ο/θ ςφντροφόσ ςου…
Ψάχνει το τθλζφωνό ςου;
Σου τθλεφωνεί και ςου ςτζλνει
ςυνζχεια μθνφματα
Ψάχνει τισ φωτογραφίεσ και τα
βίντεο ςου χωρίσ τθν άδειά ςου;
Αφινει προςβλθτικά ςχόλια για
εςζνα ςτα κοινωνικά δίκτυα;
Κζλει να γνωρίηει τουσ κωδικοφσ
ςου ςτα κοινωνικά δίκτυα;

Πχι


Μερικζσ φορζσ


Ναι


























Αν βιϊςεισ κάποια από τισ παραπάνω καταςτάςεισ και χρειαςτείσ βοικεια, γνωρίηεισ που πρζπει να ηθτιςεισ
υποςτιριξθ;
 Ναι  Πχι
Αν ναι, από ποιον κα ηθτοφςεσ βοικεια;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Νιϊκεισ ότι γνωρίηεισ πολλά για το πωσ χτίηεται μια υγιισ ςχζςθ;
 ΝαιΠχι
Υπάρχει κάτι που κα ικελεσ να ξζρεισ για τισ ρομαντικζσ ςχζςεισ; Αν ναι τι;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Φφλο: Αγόρι 
Κορίτςι 
Θλικία: ……
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ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ FEEDBACK
Από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκπαίδευςθ «Σεβαςμόσ και Ανοχι»

6. Είςτε ευχαριςτθμζνοσ/θ από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν εκπαίδευςθ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

7. Ιταν οι δραςτθριότθτεσ και οι πλθροφορίεσ χριςιμεσ για εςζνα;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

8. Κεωρείσ ότι ζχεισ αυξθμζνθ αντίλθψθ για τισ υγιείσ και τισ αρρωςτθμζνεσ ςχζςεισ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

9. Είχαν οι ςυνεδρίεσ επίδραςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ άςκθςθσ εξουςίασ και του ελζγχου ςτισ
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 

10. Ριςτεφεισ πωσ θ γνϊςθ ςου από τθν εκπαίδευςθ κα βελτιϊςει τθν υφιςτάμενθ ι τισ
μελλοντικζσ ςου ςχζςεισ;
Ναι 

Μερικϊσ 

Πχι 
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Ρλθροφορίεσ για τουσ εκπαιδευτζσ/ τισ εκπαιδεφτριεσ

ΚΑΚΟΡΟΛΘΤΛΚΕΣ / ΑΩΣΤΘΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΛΣ
Τι είναι μια αρρωςτθμζνθ ςχζςθ;
 Θ άςκθςθ εξουςίασ και ελζγχου πάνω ςτον/ςτθν ςφντροφο με τθ μορφι λεκτικισ, φυςικισ,
ψυχολογικισ ι ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ.
 Σε μία κακοποιθτικι ςχζςθ ο ζνασ φοβάται τον άλλον.

Τζςτ Αυτοαξιολόγθςθσ:
Πωσ είναι θ ςχζςθ ςου;
Αν μπορείσ να απαντιςεισ «ναι» ςε κάποια από τισ παρακάτω ερωτιςεισ, τότε ο/θ ςφντροφόσ ςου είναι
κακοποιθτικόσ/θ απζναντί ςου:
 Φοβάςαι τον/τθν ςφντροφό ςου;
 Φοβάςαι να χωρίςεισ;
 Νιϊκεισ αποκομμζνοσ/θ από τθν οικογζνεια και τουσ φίλουσ ςου εξαιτίασ του/τθσ ςυντρόφου
ςου;
 Νιϊκεισ απειλι αν πεισ όχι ςε αγγίγματα ι ςεξ;
 Νιϊκεισ ςαν ο/ θ ςφντροφόσ ςου ζχει δυο διαφορετικζσ προςωπικότθτεσ;
 Ο/ θ ςφντροφόσ ςου ςε αποκαλεί κάπωσ που ςε κάνει να νιϊκεισ άςχθμα;
 Ο/ θ ςφντροφόσ ςου ςοφ λζει πωσ δεν μπορείσ να κάνεισ τίποτα ςωςτό;
 Ο/θ ςφντροφόσ ςου ηθλεφει υπερβολικά;
 Ο/ θ ςφντροφόσ ςου ςου λζει που να πασ και με ποιον να μιλάσ;
 Ο/ θ ςφντροφόσ ςου ςου λζει πωσ κανείσ άλλοσ δεν κα βγει ποτζ μαηί ςου;
 Κάποιεσ φορζσ ο/ θ ςφντροφόσ ςου ςε ςπρϊχνει, ςε αρπάηει, ςε χτυπάει, ςε κλωτςάει;
 Ο/θ ςφντροφόσ ςου υπόςχεται ότι κα αλλάξει. Λςχυρίηεται πωσ δεν κα ςε πλθγϊςει άλλθ φορά.

Εάν ο/ θ ςφντροφόσ ςου είναι κακοποιθτικόσ/θ μαηί ςου, πρζπει να κυμάςαι:
 Δεν ζχεισ κάνει τίποτα κακό. Δεν είναι δικό ςου φταίξιμο που είναι ζτςι.
 Πςο περιςςότερο μζνεισ ςε μία κακοποιθτικι ςχζςθ τόςο εκείνθ κα γίνεται ακόμα πιο βίαιθ.
Δεν κα βελτιωκεί με τον χρόνο.
 Κανείσ/καμία δεν ζχει το δικαίωμα να ςου επιτίκεται επειδι ζχει κυμϊςει ι ζχει πιεί.
 Μίλα ςτουσ γονείσ ςου, ςε φίλο/θ ι ςε κάποιον/α που εμπιςτεφεςαι. Αν μείνεισ αποκομμζνοσ/θ
από τθν οικογζνεια και τουσ φίλουσ ςου, τότε αυτόσ/θ που αςκεί εξουςία ζχει πιο πολλζσ
ευκαιρίεσ να ςε κακοποιιςει.
 Ηιτα βοικεια από τουσ επαγγελματίεσ - ζναν γιατρό, τον ςχολικό ψυχολόγο, τον κοινωνικό
λειτουργό, τον αςτυνομικό,
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 Μθ τον/τθν ςυναντάσ μόνοσ/θ. Μθν τον αφινεισ να ζρχεται ςτο ςπίτι ςου ι ςτο αυτοκίνθτό
ςου όταν είςαι μόνοσ/θ.
 Ράντα να λεσ ςε κάποιον/α που ςκοπεφεισ να πασ και πότε ςκοπεφεισ να γυρίςεισ.
 Κακιζρωςε μια ςυγκεκριμζνθ ϊρα ι ςθμείο να ςυναντάσ κάποιον/α, ϊςτε να ξζρουν να ςε
αναηθτιςουν ςε περίπτωςθ που δεν πασ ςτο ραντεβοφ.
 Ανζπτυξε ζνα αςφαλζσ πλάνο και οργάνωςε τι κα κάνεισ αν ο εξουςιαςτισ ςου γίνει
επικετικόσ,
 Κράτα ςθμειϊςεισ τθσ κακοποίθςθσ. Μπορεί να χρειαςτείσ αποδείξεισ εάν πρζπει να κινθκείσ
νομικά.

Τι να κάνεισ εάν ζνασ φίλοσ/ ι μια φίλθ βρίςκεται ςε μια αρρωςτθμζνθ ςχζςθ








Μθν αγνοείσ τα ςθμάδια τθσ κακοποίθςθσ
Μίλθςε μαηί του/τθσ
Ρεσ του/τθσ ότι ανθςυχείσ. Στιριξζ τον/τθν, χωρίσ να κρίνεισ
Δείξε του/τθσ τισ δυνάμεισ του/τθσ. Ρολλοί άνκρωποι που βρίςκονται ςε κακοποιθτικζσ ςχζςεισ
δεν μποροφν πλζον να δουν τισ δικζσ τουσ ικανότθτεσ.
Ενκάρρυνε τον φίλο/ τθ φίλθ ςου να ηθτιςει επαγγελματικι βοικεια ι να εμπιςτευτεί κάποιον
ενιλικα
Ροτζ μθν βάηεισ τον εαυτό ςου ςε μια επικίνδυνθ ςχζςθ με το κφμα γιατί μπορεί να μπλζξεισ
Κάλεςε το 100 αν δεισ ι υποπτεφεςαι κακοποίθςθ.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
ΤΟΥ/ΤΗΣ
………………………………………………………………………………………………….

Για τθ ςυμμετοχι του ςτθν εκπαίδευςθ που γίνεται ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ ζργου
“Ρροϊκθςθ του Σεβαςμοφ και τθσ Ανοχισ – PROSPECT”

τόποσ …………………
θμερομθνία ……………..

Project manager: ………………………..
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ΡΟΣΤΑΣΜΑ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΪΝ
Οι δράςεισ που αναλαμβάνουν οι επαγγελματίεσ και θ κοινωνία για τθν προαγωγι τθσ ευθμερίασ των
παιδιϊν και τθν προςταςία τουσ από βλάβεσ αναφζρονται ωσ προςταςία:
- τθν προςταςία των παιδιϊν από τθν κακομεταχείριςθ,
- τθν πρόλθψθ τθσ εξαςκζνθςθσ τθσ υγείασ ι τθσ ανάπτυξθσ των παιδιϊν,
- τθ διαςφάλιςθ ότι τα παιδιά μεγαλϊνουν ςε ςυνκικεσ που ςυνάδουν με τθν παροχι αςφαλοφσ και
αποτελεςματικισ φροντίδασ- και
- τθ λιψθ μζτρων για να μπορζςουν τα παιδιά που ζχουν ανάγκθ να ζχουν βζλτιςτεσ ευκαιρίεσ ηωισ.
Κάκε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ διακζτει τισ δικζσ τθσ νομοκετικζσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ οι
οργανιςμοί οφείλουν να ακολουκοφν. Ρριν από τθ χριςθ αυτισ τθσ εργαλειοκικθσ, οι ςυντονιςτζσ κα
πρζπει να ελζγξουν ποιεσ είναι οι δικζσ τουσ οργανωτικζσ και εκνικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθ
διαςφάλιςθ.
Κάκε οργανιςμόσ που δεςμεφεται να εργάηεται με παιδιά ι για παιδιά πρζπει να ζχει τθ δικι του
πολιτικι προςταςίασ των παιδιϊν που να ςυμμορφϊνεται με τθν εκνικι νομοκεςία ςτον τομζα αυτό
και να περιλαμβάνει πρότυπα που καλφπτουν τζςςερισ ευρείσ τομείσ: πολιτικι, άνκρωποι, διαδικαςίεσ
και λογοδοςία.
Ωσ μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ, το ζργο τθσ οποίασ ςτθρίηεται ςτθ Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ (UNCRC), το KEAN δεςμεφεται να διαςφαλίηει τθν εκπλιρωςθ των
δικαιωμάτων των παιδιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων τουσ ςτθν προςταςία. Το KEAN
δεςμεφεται να προςτατεφει τα παιδιά από τθ βλάβθ και να διαςφαλίηει ότι το δικαίωμα των παιδιϊν
ςτθν προςταςία ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του
Ραιδιοφ υλοποιείται πλιρωσ. Λαμβάνουμε ςοβαρά υπόψθ τθν ευκφνθ μασ να προωκοφμε πρακτικζσ
που διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια των παιδιϊν και να προςτατεφουμε τα παιδιά από βλάβθ,
κακοποίθςθ, παραμζλθςθ και εκμετάλλευςθ οποιαςδιποτε μορφισ. Επιπλζον, κα αναλάβουμε κετικι
δράςθ για τθν πρόλθψθ κάκε είδουσ κακοποίθςθσ παιδιϊν και όλο το προςωπικό του ΚΕΑΝ, οι
εμπειρογνϊμονεσ, οι ερευνθτζσ και οι εκελοντζσ του ΚΕΑΝ δεςμεφονται να αγωνίηονται για τα
δικαιϊματα των παιδιϊν και κακοδθγοφνται από τθν αρχι του "βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ".
Θ διαςφάλιςθ και θ προςταςία των δικαιωμάτων των παιδιϊν αποτελεί βαςικι αρχι του ΚΕΑΝ και όλοι
μασ δεςμευόμαςτε να προςτατεφουμε τα παιδιά από βλάβεσ, κακοποίθςθ, παραμζλθςθ και
εκμετάλλευςθ. Το KEAN δεςμεφεται να ακολουκεί και να εφαρμόηει τθ Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν
για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ (1989), θ οποία αποτελεί το ςθμαντικότερο κείμενο για τα δικαιϊματα
του παιδιοφ και ζχει επικυρωκεί από 194 χϊρεσ. Θ Ελλάδα τθν επικφρωςε ςτισ 2 Δεκεμβρίου 1992 με
το νόμο 2101/92 ωσ "Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ" (εφεξισ
Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ) και αποτελεί εκνικό νόμο με αυξθμζνθ
τυπικι ιςχφ, δθλαδι υπεριςχφει ςε περίπτωςθ αντίκετθσ διάταξθσ νόμου.
Το παιδί αναγνωρίηεται πλζον ωσ υποκείμενο δικαίου αναγνωρίηοντασ τα ατομικά, πολιτικά,
οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιϊματα τα οποία διακρίνονται ςε (Ελλθνικό Υπουργείο
Δικαιοςφνθσ):
- Ρροςταςία, παροχζσ και δικαιϊματα ςυμμετοχισ.
- Δικαιϊματα προςταςίασ (ζναντι κάκε μορφισ κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, διακρίςεων κ.λπ.)
- Δικαιϊματα παροχϊν (ςτθν εκπαίδευςθ, τθν υγεία, τθν πρόνοια, τθν ψυχαγωγία κ.λπ.)
- Δικαιϊματα ςυμμετοχισ (δικαίωμα ζκφραςθσ γνϊμθσ, πλθροφόρθςθσ, ελεφκερου χρόνου κ.λπ.)
Θ γνϊςθ και θ αποδοχι τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Ραιδιοφ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν
πρόςλθψθ εργαηομζνων του ΚΕΑΝ, οι οποίοι δεςμεφονται να ςυμπεριφζρονται με ςεβαςμό και ςε
αρμονία με τθν Ρολιτικι Ρροςταςίασ του Ραιδιοφ του ΚΕΑΝ.
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Λίςτα των οργανιςμϊν που προςφζρουν υποςτιριξθ ςε περιςτατικά κακοποίθςθσ
Εκνικι Γραμμι για τα Ραιδιά SOS 1056, Θ αναγνωριςμζνθ ωσ Εκνικι τθλεφωνικι
Γραμμι για τα Ραιδιά SOS 1056 λειτουργεί από «Το Χαμόγελο του Ραιδιοφ» και είναι
ςτθ διάκεςθ κάκε παιδιοφ και ενιλικα για τθν παροχι υποςτιριξθσ ςε κζματα που τουσ
απαςχολοφν. Θ Γραμμι SOS 1056 βοθκά ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων
Βίασ που αντιμετωπίηουν τα παιδιά (ςωματικι, ςεξουαλικι & ψυχολογικι Κακοποίθςθ,
Ραραμζλθςθ, Bullying, Ραράνομθ διακίνθςθ & εμπορία) και διακζςιμθ πανελλαδικά,
24ϊρεσ το 24ωρο, 365 θμζρεσ το χρόνο. Οι κλιςεισ προσ τθ Γραμμι SOS 1056 είναι
δωρεάν από ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο, για κλιςθ από καρτοτθλζφωνο ΔΕΝ
απαιτείται τθλεκάρτα, ενϊ θ κλιςθ από καρτοκινθτά δεν απαιτεί διακζςιμεσ μονάδεσ.
Γραμμι ςτιριξθσ Ραιδιϊν και Εφιβων - Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ του
Ραιδιοφ και του Εφιβου. Στιριξθ, ςυμβουλζσ και βοικεια ςε παιδιά και ζφθβουσ ζωσ 18
χρονϊν. Δευτζρα - Ραραςκευι, 2 μ.μ. ζωσ 8.30 μ.μ. τθλ.: 116 111
Γραμμι-ςφνδεςμοσ για γονείσ - Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και
του Εφιβου. Στιριξθ, ςυμβουλζσ και βοικεια αποκλειςτικά ςε γονείσ και ενιλικεσ για
προβλιματα ψυχικισ υγείασ παιδιϊν και εφιβων. Δευτζρα - Ραραςκευι, 9:30 π.μ. ζωσ
8.30 μ.μ., Σάββατο 9:30 π.μ. ζωσ 2:00 μ.μ. Σθλ.: 801 801 1177
Τθλεφωνικι Γραμμι "Μαηί για το Ραιδί": Δωρεάν Συμβουλευτικι ςτιριξθ για τθν
ψυχικι υγεία των Ραιδιϊν, τθν άςκθςθ βίασ μζςα ςτθν οικογζνεια, τα παιδιά με ειδικζσ
ανάγκεσ. Χρζωςθ μιασ αςτικισ μονάδασ, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι: 9:00πμ-9:00μμ,
http://mazigiatopaidi.gr/Σθλ : 1152
Γραμμι SOS 15900, Θ Γραμμι SOS 15900 είναι µια υπθρεςία εκνικισ εμβζλειασ που
δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ γυναίκεσ κφµατα βίασ ι ςε τρίτα πρόςωπα να επικοινωνιςουν
άμεςα µε ζνα φορζα αντιμετϊπιςθσ τθσ ζµφυλθσ βίασ. Σθ γραμμι ςτελεχϊνουν
ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που παρζχουν άμεςθ βοικεια ςε ζκτακτα και επείγοντα
περιςτατικά βίασ ςε 24ωρθ βάςθ, 365 µζρεσ το χρόνο, e-mail: sos15900@isotita.gr
Γραμμι Άμεςθσ Κοινωνικισ Βοικειασ 197 (λειτουργεί όλο το 24ωρο) Email:
helpline197@ekka.org.gr
Εκνικι Γραμμι Ραιδικισ Ρροςταςίασ 1107 (λειτουργεί όλο το 24ωρο),
Email: childline1107@ekka.org.gr
Συμβουλευτικά Κζντρα
Τα ςυμβουλευτικά κζντρα για τθ βία κατά των γυναικϊν υπάγονται ςτθ Γενικι Γραμματεία
Λςότθτασ και ςτελεχϊνονται από ομάδα ψυχολόγων κοινωνικϊν λειτουργϊν, νομικϊν
(δωρεάν παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν ςε οριςμζνα περιςτατικά) κακϊσ και ςυμβοφλων
απαςχόλθςθσ. Σε ςυνεργαςία με το Διμο Ακθναίων τα κζντρα αυτά ζχουν ζναν ξενϊνα
υποδοχισ. Λειτουργοφν από τισ 8 το πρωί ωσ τισ 6 το απόγευμα.
 ΑΚΘΝΑ Νίκθσ 11 Ρλατεία Συντάγματοσ τθλ. 2103317305 και 306
 ΡΕΛΑΛΑΣ Αλκιβιάδου 76 τθλ.2104112091
 Κζντρο Ερευνϊν για Κζματα Λςότθτασ (ΚΕΚΛ)
 ΑΚΘΝΑ τθλ. 2103898000
 ΚΕΣ/ΝΛΚΘ τθλ. 2310 524071 - 2310517959
 ΡΑΤΑ τθλ. 2610 620803
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ΘΑΚΛΕΛΟ τθλ. 2810 343778 – 2810341387
ΒΟΛΟΣ τθλ. 24210 78218 - 2421078219
Ξενϊνασ Αρχιεπιςκοπισ τθλ. 2103841536
ΚΕΚΛ – ΚΕΝΤΟ ΕΕΥΝΩΝ ΓΛΑ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΣΑΣ, 210 38 98 000
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Handbook for trainers „Tolerance and Equality”, Opportunity and Protection Association, 2015
Educational Toolkit, SHER project, 2011
Handbook for professionals „Empowerment of girls from instituitions”, Authors team
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PROSPECT PROJECT ΕΤΑΛΟΛ ΚΑΛ ΕΡΑΦΕΣ
Opportunity and Protection Association
εργάηεται υπζρ των παιδιϊν και των νζων ςτθν περιοχι του Χάςκοβο ςε όλουσ τουσ τομείσ, όςον αφορά τθν
ενίςχυςθ τθσ ευθμερίασ τουσ. Οι προτεραιότθτεσ ςτο ζργο τθσ οργάνωςθσ είναι: πρόλθψθ τθσ κακοποίθςθσ και
τθσ εμπορίασ παιδιϊν- προςταςία των παιδιϊν από κάκε μορφι κακοποίθςθσ- βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ των
οικογενειϊν για αποτελεςματικι φροντίδα των παιδιϊν- προϊκθςθ του δυναμικοφ και τθσ δραςτθριότθτασ των
νζων για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ.
11 Aleko Konstantinov Str., 6300 Haskovo, Βουλγαρία
Telephone: +359 38 662138
E-mail: chance@escom.bg
Pere Closa Private Foundation
Οι ςτόχοι του ιδιωτικοφ ιδρφματοσ Pere Closa είναι θ εκπαίδευςθ και θ ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ των ομά ςτθν
Καταλονία. Το Λδιωτικό Μδρυμα Pere Closa επικεντρϊνει το ζργο του ςτθ διευκόλυνςθ και υποςτιριξθ τθσ
εκπαίδευςθσ των παιδιϊν και των νζων ομά. Το Μδρυμα εργάηεται επίςθσ για τθν προαγωγι μιασ κετικισ
εικόνασ τθσ κοινότθτασ των ομά, τθ διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ τουσ κλθρονομιάσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ
υπόλοιπθσ κοινωνίασ.
c/Francesc Macia 32-36, 08912 Badalona, Spain
Τθλζφωνο: +34 93 389 33 41; +34 691038283
E-mail: europa@fundaciopereclosa.org, suport@fundaciopereclosa.org
Κφτταρο Εναλλακτικϊν Αναηθτιςεων Νζων - KEAN
To ΚΕΑΝ ιδρφκθκε το 2004 ςτθν Ακινα με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ανκρωπιςτικϊν προγραμμάτων
για τθν προςταςία του κοινωνικοφ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ του είναι θ αναβάκμιςθ τθσ
ηωισ των νζων και των ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, θ καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθσ
φτϊχειασ, θ προϊκθςθ μιασ καλφτερα οργανωμζνθσ κοινωνίασ με ςεβαςμό ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και το
περιβάλλον και θ προϊκθςθ του πνεφματοσ του εκελοντιςμοφ και τθσ εξοικείωςθσ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ.
Ρατρόκλου 57 & Ρριάμου, Μλιον, Ακινα 13122, Ελλάδα
Τθλζφωνο: +30 210 26 92 880
E-mail: info@kean.gr
Rosto Solidário (RS)
είναι ζνασ πορτογαλικόσ μθ κυβερνθτικόσ οργανιςμόσ για τθν ανάπτυξθ (NGOD), που ιδρφκθκε το 2007. Το ζργο
του RS αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ τθσ παγκόςμιασ ικαγζνειασ και τθσ αλλθλεγγφθσ μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ
ανκρϊπινθσ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ των τοπικϊν κοινοτιτων. Οι βαςικζσ αρχζσ του RS είναι θ ςυμμετοχι των
πολιτϊν, θ κοινωνικι ενςωμάτωςθ, θ αλλθλεγγφθ, θ δικτφωςθ και θ εταιρικι ςχζςθ. Το RS περιλαμβάνει
τζςςερισ τομείσ: τθ διεκνι αναπτυξιακι ςυνεργαςία, τθν εκπαίδευςθ για τθν παγκόςμια ικαγζνεια, τον
εκελοντιςμό και τθν κοινωνικι ςτιριξθ με βάςθ τθν οικογζνεια. Θ ιςότθτα των φφλων, τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα και θ κοινωνικι ζνταξθ αντιμετωπίηονται ωσ οριηόντια ηθτιματα. Επίςθσ, ο οργανιςμόσ κεωρεί τθ μθ
τυπικι εκπαίδευςθ ωσ μζςο για ευκαιρίεσ δια βίου μάκθςθσ ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Ρολίτθ. Το RS είναι
πιςτοποιθμζνθ οργάνωςθ υποδοχισ και αποςτολισ για προγράμματα Ευρωπαϊκισ Εκελοντικισ Υπθρεςίασ από
το 2011. Επί του παρόντοσ εργάηεται ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Σϊματοσ Αλλθλεγγφθσ.
R. Mte. António Joaquim Pintor 8B,
4520-239 Santa Maria da Feira, Portugal
Τθλζφωνο: +351256 336 001
E-mail: geral@rostosolidario.pt
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USMA
είναι μια ζνωςθ νζων που ιδρφκθκε ςτο Selvazzano (Λταλία) το 1963. Σιμερα αρικμεί πάνω από 780 μζλθ από
κάκε υπόβακρο και εκνικότθτα, που κατοικοφν ςτθν επαρχία τθσ Ράντοβα, και απαςχολεί προςωπικό περίπου
70 ςυνεργατϊν. Ο κφριοσ τομζασ δραςτθριότθτασ είναι ο ακλθτιςμόσ, αλλά οι δραςτθριότθτεσ τθσ ζνωςθσ
περιλαμβάνουν πολλοφσ τομείσ και αφοροφν όλεσ τισ πικανζσ διαςτάςεισ και τα ενδιαφζροντα του κόςμου τθσ
νεολαίασ. Σε τοπικό επίπεδο, θ USMA ζχει οργανϊςει ζνα πραγματικό ςφμπλεγμα, δθμιουργϊντασ ζνα ευρφ
δίκτυο και φζρνοντασ ςε επαφι διάφορα δθμόςια και ιδιωτικά υποκείμενα, που δραςτθριοποιοφνται ςτισ
υπθρεςίεσ για τθ νεολαία, τα οποία ςυνεργάηονται ςτο πλαίςιο του ςυμπλζγματοσ και μοιράηονται προβλιματα,
λφςεισ, πρωτοβουλίεσ και μζςα.
Via Pirandello 1
I-35030 Selvazzano Dentro PD, Italy
Τθλζφωνο: +39 049 633119
E-mail: usma@outlook.it

European Roma Information Office (ERIO)
είναι ζνασ διεκνισ οργανιςμόσ υπεράςπιςθσ, με ζδρα τισ Βρυξζλλεσ, ο οποίοσ προωκεί τθν πολιτικι και δθμόςια
ςυηιτθςθ για τα κζματα των ομά παρζχοντασ τεκμθριωμζνεσ και εμπεριςτατωμζνεσ πλθροφορίεσ για μια ςειρά
κεμάτων πολιτικισ ςτα κεςμικά όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτισ οργανϊςεισ πολιτϊν ομά, ςτισ
κυβερνθτικζσ αρχζσ και ςτουσ διακυβερνθτικοφσ φορείσ.
Βρυξζλλεσ, Βζλγιο
Τθλζφωνο: +32 483241430
E-mail: ivan.ivanov@erionet.eu

Το παρόν ζγγραφο χρθματοδοτικθκε από το πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τα δικαιϊματα, τθν ιςότθτα και τθν
ικαγζνεια (REC 2014-2020). Το περιεχόμενό του αντιπροςωπεφει τισ απόψεισ των εταίρων του ζργου PROSPECT και
αποτελεί αποκλειςτικι τουσ ευκφνθ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τθ χριςθ που μπορεί να
γίνει από τισ πλθροφορίεσ που περιζχει.
Μάρτιοσ, 2022
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