
UPRAISE - Non-formal methods for
Youth Participation for Social Change
A Training Toolkit



1.  Εισαγωγή 
Οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική
ζωή ως μέσο διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και εδραίωσης των
δημοκρατικών αρχών σε μια κοινωνία που βασίζεται στον σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, σε όλη την Ευρώπη
μπορούμε να δούμε την πολιτική απεμπλοκή των νέων όσον αφορά
την παραδοσιακή πολιτική, την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου ή την
ένταξη σε οργανώσεις. Πολλοί νέοι εμφανίζουν μια αντίσταση στο να
ασχοληθούν με «παραδοσιακές» μορφές πολιτικής, να ψηφίσουν σε
εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές ή να γίνουν επίσημα μέλη ενός
κόμματος, ΜΚΟ κ.λπ., καθώς συχνά έχουν την αίσθηση ότι αυτή η
μορφή συμμετοχής δεν θα είχε καμία διαφορά και ότι οι «επίσημες»
δομές δεν ενδιαφέρονται για το τι έχουν να πουν, για το τι είναι
σημαντικό για αυτούς . Επίσης, οι «παραδοσιακοί» τρόποι
επικοινωνίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης συχνά δεν τους αρκούν
ούτε τους αγγίζουν.



Ιδιαίτερα η εξάρτησή τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη
λήψη και την κοινή χρήση ειδήσεων και πληροφοριών για τις δημόσιες
υποθέσεις έχει δημιουργήσει ένα φαινόμενο ηχούς που διαχωρίζει
σημαντικά τις απόψεις των νέων που ασχολούνται με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει μια νέα λογική συνδετικής
δράσης στην πολιτική συμμετοχή που δίνει έμφαση στον ατομικισμό
και την εξατομίκευση. Θολώνει τη γραμμή μεταξύ ηγετών και οπαδών
και αποδυναμώνει τη σύνδεση μεταξύ θεσμών και συμμετεχόντων
καθώς μεταμορφώνει τον τρόπο των συμβατικών κοινωνικών
κινημάτων.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι δεν θέλουν καθόλου να
εμπλακούν στην πολιτική ζωή, αλλά έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για
τη συμμετοχή τους και το κάνουν διαφορετικά από τις παλαιότερες
γενιές: οι νέοι είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν σε μη οργανωτικές
δομές σαν πρωτοβουλίες. Συμμετέχουν ή προσφέρονται πιο
αυθόρμητα, για μια συγκεκριμένη αιτία, για περιορισμένο χρονικό
διάστημα, και κατά προτίμηση με «παθητική» υποστήριξη μέσω των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (μου αρέσει, δεν μου αρέσει, σχόλιο ή
κοινοποίηση ). Αν ασχοληθούν, συχνά περιμένουν άμεση
ικανοποίηση, κάτι που αποδεικνύεται δύσκολο σε μια κοινωνία αργών
πολιτικών  και κοινωνικών αλλαγών.



Η κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως κύρια πηγή πληροφόρησης και
επικοινωνίας των νέων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική συμμετοχή των νέων  
και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι συμμετέχουν. Ωστόσο, σε
οργανώσεις(youth organizations) που έχουν ως αντικείμενο τους πολιτικές νεολαίες 
 υπάρχει προσωπικό που εργάζεται με νέους ανθρώπους και παρόλα αυτά
εξακολουθεί να χρησιμοποιεί παραδοσιακές μεθόδους συμμετοχής όπως
χειρόγραφες υπογραφές αναφορών σε χαρτί (όταν σήμερα όλα μετατρέπονται σε
διαδικτυακές αναφορές) ή υποστηρίζοντας  την οργάνωση πορειών διαμαρτυρίας
(όταν γίνονται οι περισσότερες καμπάνιες εκστρατείας λαμβάνουν χώρα στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης ).
Έχοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες το έργο μας «Upraise – Youth participation
for social change» ή αλλιώς « Νεανική Συμμετοχή για κοινωνική αλλαγή» επιδιώκει να
βρει νέους τρόπους για το πώς να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στην
αστική και πολιτική ζωή. Για τους εταίρους του έργου, η συμμετοχή των νέων
περιλαμβάνει την ψηφοφορία σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά και
δραστηριότητες που υπερβαίνουν τις  παραδοσιακές μεθόδους πολιτικής . Οι εταίροι
ορίζουν την πολιτική συμμετοχή των νέων ως: (α) οποιεσδήποτε νόμιμες
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από νέους πολίτες που στοχεύουν να
επηρεάσουν, να αλλάξουν ή να επηρεάσουν την κυβέρνηση, τις δημόσιες πολιτικές ή
τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών και (β) μια ποικιλία δραστηριοτήτων όπως να είσαι
μέλος μιας οργάνωσης, να συμμετέχεις σε πολιτιστικούς οργανισμούς ή
δραστηριότητες, να υπογράφεις αναφορές, να επικοινωνείς με πολιτικούς, να κάνεις
εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να συμμετέχεις στο διαδίκτυο, να
διαμαρτύρεσαι κ.λπ.



Με το έργο μας, επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη για συνεχή
επαγγελματική ανάπτυξη των νέων επαγγελματιών , με έμφαση σε ορισμένες
ικανότητες για την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των νέων. Η παραδοσιακή
εκπαίδευση και οι μέθοδοι εργασίας για τους νέους έχασαν την ελκυστικότητά τους
στη σύγχρονη εποχή μας, ειδικά για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. άτομα που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και άτομα με πιο αδύναμο υπόβαθρο) που
πιθανώς αισθάνονται άβολα σε επίσημους χώρους.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των νέων
μέσω της εργασίας των νέων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι θα
βοηθήσουν τους επαγγελματίες της νεολαίας, youth professionals,  (εργαζόμενοι για
νέους, εκπαιδευτές νέων και μέντορες εθελοντών της ESC) να βελτιώσουν και να
αναπτύξουν νέες ικανότητες. Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το "UPRAISE Training
Toolkit". Ενισχύει τη συμμετοχή των νέων με τέσσερις καινοτόμες μεθόδους:

Α. Lego Serious Play
B. Photovoice  
Γ. Θέατρο των Καταπιεσμένων ( Theatre of the Oppressed)
D. Kahoot! Κουίζ

Αυτή η σύγχρονη προσέγγιση εμπλουτίζει την πρακτική μας με διαφορετικές τεχνικές
που ξεπερνούν την παραδοσιακή εργασία για νέους. Προσφέρει μαθησιακά
αποτελέσματα, που απαιτούνται στη σημερινή κοινωνία, τα οποία δεν θα μπορούσαν
διαφορετικά να επιτευχθούν μέσω της επίσημης, τυπικής εκπαίδευσης. Οι
προτεινόμενες μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν
κρίσιμες κοινωνικές δεξιότητες και να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη.



2.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Επιλέχθηκαν τέσσερα σημαντικά θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος στα οποία
πρέπει να αναπτυχθούν κοινωνικές δράσεις:
1.    Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα
2.     Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και της Ισλαμοφοβίας
3.     Ισότητα των Φύλων & Δικαίωμα στη Σεξουαλικότητα
4.    Κλιματική αλλαγή 
Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα και προκλήσεις στη σημερινή μας εποχή και θα
συνεχίσουν να μας απασχολούν και στο μέλλον. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη
η ευαισθητοποίηση, η αύξηση της γνώσης και η παροχή καινοτόμων μεθόδων
για τη συμμετοχή των νέων. Θα μάθετε πώς να προσαρμόζετε αυτά τα
σημαντικά θέματα στις τέσσερις διαφορετικές μη τυπικές μεθόδους. Αλλά
πρώτα, πρέπει να εισαγάγουμε και να ορίσουμε κάθε θέμα λίγο περαιτέρω.

2.1. Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Η δημοκρατία είναι ένα κυβερνητικό σύστημα, στο οποίο η εξουσία ανήκει στον
λαό και ασκείται από αυτόν μέσω ελεύθερα εκλεγμένων αντιπροσώπων. Η
ετυμολογική προέλευση της λέξης προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις: δήμος
που σημαίνει «λαός» και κράτος που μεταφράζεται σε «δύναμη» – έτσι η
δημοκρατία μπορεί να μεταφραστεί ως «η δύναμη του λαού». Υπάρχουν
διαφορετικά μοντέλα δημοκρατικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο, καθώς
μπορεί να έχουν διάφορους τρόπους λειτουργίας στο πνεύμα των ίδιων αρχών:
της ισότητας και της ατομικής αυτονομίας.



Υπάρχουν προεδρικές ή κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, δημοκρατίες που είναι
ομοσπονδιακά ή κεντρικά οργανωμένες, άλλες που χρησιμοποιούν αναλογικό
σύστημα ψηφοφορίας και άλλες που χρησιμοποιούν πλειοψηφικό σύστημα,
δημοκρατίες που είναι επίσης μοναρχίες, και ούτω καθεξής. Η αναγνώριση των
διαφορετικών χαρακτηριστικών των δημοκρατιών είναι κρίσιμης σημασίας,
καθώς αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα κάθε πολιτικού συστήματος.
Τέτοια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη λαϊκή κυριαρχία, τον πλουραλισμό, τη
διάκριση των εξουσιών, τις αστικές και πολιτικές ελευθερίες, τις ελεύθερες και
δίκαιες εκλογές, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και την ισότητα
ενώπιον του νόμου κ.λπ. Η σύνδεση μεταξύ δημοκρατίας και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είναι βαθιά και είναι αμφίδρομη, καθώς αλληλεξαρτώνται. Τα
ανθρώπινα δικαιώματα όπως η ισότητα και η ελευθερία (της σκέψης, της
συνείδησης και της θρησκείας, της έκφρασης και των ειρηνικών συναθροίσεων
και συνεταιρισμών) αποτελούν βασικές πτυχές ενός δημοκρατικού συστήματος.
Η παραβίαση οποιουδήποτε ανθρώπινου δικαιώματος διαταράσσει το κράτος
δικαίου σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Ένα ορόσημο στην ιστορία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που ανακηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1948 ως κοινό
πρότυπο για όλα τα έθνη. Τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα
προστατεύονται μέσω της διακήρυξης και τίθενται ως το θεμέλιο της ελευθερίας,
της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.



Η δημοκρατία είναι μια διαρκής διαδικασία, στην οποία η ενεργός συμμετοχή των
πολιτών είναι απαραίτητη. Στις μέρες μας, η άνοδος του εθνικισμού και του
λαϊκισμού, η διάδοση ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας, η παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο περιορισμός της ελευθερίας, οι επιθέσεις στην
ελευθερία του Τύπου και οι παρεμβάσεις στα δικαστικά συστήματα μας δείχνουν
πόσο εύθραυστες μπορεί να είναι οι δημοκρατίες. Η σαφής αντίληψη αυτών των
απειλών είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη και την υπεράσπιση των
δημοκρατιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2.2. Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και της
Ισλαμοφοβίας
Ο αντισημιτισμός είναι μια ορισμένη αντίληψη για τους Εβραίους, η οποία μπορεί
να εκφραστεί ως μίσος προς τους Εβραίους. Οι ρητορικές και φυσικές εκδηλώσεις
του αντισημιτισμού στρέφονται προς Εβραίους ή μη Εβραίους ή/και την περιουσία
τους, προς θεσμούς και θρησκευτικές εγκαταστάσεις της εβραϊκής κοινότητας».
(Διεθνής Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος – IHRA 2016)
Ο αντισημιτισμός έχει μεταλλαχθεί με την πάροδο του χρόνου και εμφανίζεται
σήμερα με πολλές διαφορετικές μορφές και σε όλα τα μέρη της κοινωνίας.
Εκφράζεται λεκτικά, γραπτά, με οπτικές μορφές και δράσεις , και χρησιμοποιεί
άσχημα στερεότυπα και αρνητικά χαρακτηριστικά (IHRA). Συχνά κατηγορεί τους
Εβραίους για συνωμοσία ώστε να βλάψουν την ανθρωπότητα και συχνά
χρησιμοποιείται για να κατηγορήσει τους Εβραίους για το «γιατί τα πράγματα πάνε
στραβά». (IHRA 2016).



Απαίτηση, εμπλοκή ή αιτιολόγησηδολοφονίας ή τραυματισμού Εβραίων στο
όνομα μιας ριζοσπαστικής ιδεολογίας ή μιας εξτρεμιστικής άποψης για τη
θρησκεία.
Διατύπωση ψευδών, ανθρωπιστικών, δαιμονικών  ή στερεοτυπικών
ισχυρισμών για τους Εβραίους ως έχουν ή για τη δύναμη των Εβραίων
συλλογικά— όπως, ειδικά αλλά όχι αποκλειστικά, ο μύθος για μια
παγκόσμια εβραϊκή συνωμοσία ή ότι οι Εβραίοι ελέγχουν τα μέσα
ενημέρωσης, την οικονομία, την κυβέρνηση ή άλλα κοινωνικά ιδρύματα.
Κατηγορίες προς τους Εβραίους , ως λαό,  ότι είναι υπεύθυνοι για
πραγματική ή φανταστική αδικοπραγία που διαπράχθηκε από ένα μόνο
Εβραίο άτομο ή ομάδα, ή ακόμα και για πράξεις που διαπράχθηκαν από μη
Εβραίους.
Άρνηση του γεγονότος, της εμβέλειας, των μηχανισμών (π.χ. θαλάμους
αερίων) ή της σκοπιμότητας της γενοκτονίας του εβραϊκού λαού στα χέρια
της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας και των υποστηρικτών και συνεργών της
κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (Ολοκαύτωμα).
Κατηγορίες ως προς τους Εβραίους ,ως λαό, ή το Ισραήλ ως κράτος, ότι
επινόησαν ή υπερβάλαν το Ολοκαύτωμα.

Τα σύγχρονα παραδείγματα Aντισημιτισμού στη δημόσια ζωή, στα μέσα
ενημέρωσης, στα σχολεία, στον εργασιακό χώρο και στη θρησκευτική σφαίρα
θα μπορούσαν, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό πλαίσιο, να περιλαμβάνουν,
αλλά δεν περιορίζονται σε περιστατικά όπως: 
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Κατηγορίες ως προς τους Εβραίους πολίτες ότι είναι πιο πιστοί
στο Ισραήλ, ή στις υποτιθέμενες προτεραιότητες των Εβραίων
παγκοσμίως, παρά στα συμφέροντα των εθνών τους.
Η άρνηση στον εβραϊκό λαό του δικαιώματός του στην
αυτοδιάθεση, π.χ., με τον ισχυρισμό ότι η ύπαρξη ενός
κράτους του Ισραήλ είναι ρατσιστικό εγχείρημα.
Εφαρμογή διπλών προϋποθέσεων απαιτώντας από αυτό μια
συμπεριφορά που δεν αναμένεται ή δεν απαιτείται από κανένα
άλλο δημοκρατικό έθνος.
Χρήση συμβόλων και εικόνων που σχετίζονται με τον κλασικό
αντισημιτισμό (π.χ. ισχυρισμοί Εβραίων που σκότωσαν τον
Ιησού ή συκοφαντία αίματος) για να χαρακτηρίσει το Ισραήλ ή
τους Ισραηλινούς.
Συγκρίση της σύγχρονης ισραηλινής πολιτικής με αυτή των
Ναζί.
Η προώθηση της άποψης ότι οι Εβραίοι είναι  συλλογικά
υπεύθυνοι για τις ενέργειες του κράτους του Ισραήλ (IHRA
2016).
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Οι εγκληματικές πράξεις είναι αντισημιτικές όταν οι στόχοι επιθέσεων, είτε
πρόκειται για άτομα είτε για περιουσίες – όπως κτίρια, σχολεία, τόποι
λατρείας και νεκροταφεία – επιλέγονται επειδή είναι, ή θεωρείται ότι είναι
Εβραίοι ή συνδέονται με Εβραίους (IHRA 2016). 

Η ισλαμοφοβία [1] είναι μια μορφή μισαλλοδοξίας και διάκρισης που
υποκινείται από αδικαιολόγητο φόβο, δυσπιστία, προκατάληψη και μίσος
για τους μουσουλμάνους, το Ισλάμ και τους ισλαμικούς πολιτισμούς. Το
Ισλάμ είναι μια παγκόσμια θρησκεία με 1,9 δισεκατομμύρια πιστούς, που
ονομάζονται Μουσουλμάνοι. Δυστυχώς, υπάρχει μια συνεχής αυταπάτη να
εξισώνουν το Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους με τον Ισλαμισμό και τους
Ισλαμιστές. Ο ισλαμισμός είναι μια ολοκληρωτική ιδεολογία και οι
ισλαμιστές είναι ριζοσπαστικοί οπαδοί αυτής της ιδεολογίας,
χρησιμοποιώντας τη βία και τον τρόμο για να δημιουργήσουν μια κοινωνία
και ένα κράτος που νομιμοποιούνται αποκλειστικά θρησκευτικά. Αυτό,
ωστόσο, δεν έχει καμία σχέση με το Ισλάμ και την ειρηνική πίστη σχεδόν
δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Οι ισλαμοφοβικές ιδεολογίες βασίζονται
σε ιδέες «εμείς εναντίον τους» υποστηρίζοντας την προκατειλημμένη
εικόνα των μουσουλμάνων ως «εχθρών». Συχνά εκδηλώνεται σε
συνδυασμό με ρατσισμό, αισθήματα κατά των μεταναστών και θρησκευτική
μισαλλοδοξία, παρόμοια με τις διαφορετικές μορφές διακρίσεων που
αντιμετωπίζουν οι Εβραίοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι έγχρωμοι
άνθρωποι κ.λπ.



Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και άλλες τρομοκρατικές
ενέργειες, καθώς και τον «παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», η θεσμική
καχυποψία για τους μουσουλμάνους και εκείνων που θεωρούνται μουσουλμάνοι έχει
κλιμακωθεί σε διαστάσεις επιδημίας. Πολλά κράτη έχουν ανταποκριθεί στις απειλές
για την ασφάλεια υιοθετώντας μέτρα που στοχεύουν δυσανάλογα τους
μουσουλμάνους όπως για παράδειγμα « Η μουσουλμανική ταξιδιωτική απαγόρευση
του Τραμπ». Οι απειλές και οι επιθέσεις εναντίον ανθρώπων λόγω της πραγματικής ή
της θεωρούμενης μουσουλμανικής ταυτότητάς τους αυξάνονται παγκοσμίως. Άλλες
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
βανδαλισμούς καταστημάτων, εστιατορίων, τζαμιών ή οποιωνδήποτε
μουσουλμανικών επιχειρήσεων, λεκτικό εκφοβισμό και επίθεση, εθνικό και
θρησκευτικό προφίλ, κακοποίηση της αστυνομίας και διακρίσεις στην εκπαίδευση, την
απασχόληση, τη στέγαση ή την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Δεδομένων των
πολυάριθμων θρησκευτικών σκελών και κινημάτων που περιλαμβάνουν το Ισλάμ, τα
εγκλήματα που υποκινούνται από προκαταλήψεις κατά των μουσουλμάνων μπορούν
να λάβουν πολλές μορφές. Οι επιθέσεις σε γυναίκες που φορούν μαντίλα βασίζονται
σε πολλαπλές προκαταλήψεις (κατά της θρησκείας του θύματος και του φύλου τους).
Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την
αντιμετώπιση και την καταπολέμηση αυξημένης ισλαμοφοβίας στις κοινωνίες μας.

[1] Ο όρος «αντι-μουσουλμανικός ρατσισμός» προτιμάται από ορισμένους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,
φοβούμενοι ότι ο όρος «ισλαμοφοβία» τείνει να υποδηλώνει φόβο, μίσος ή προκατάληψη κατά του Ισλάμ και
των Μουσουλμάνων. Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου, ο ευρέως διαδεδομένος όρος
«ισλαμοφοβία» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την αυξανόμενη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τον
ρατσισμό κατά των μουσουλμάνων καθώς και την αύξηση των εγκλημάτων μίσους κατά των Μουσουλμάνων.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/149/european-citizens-initiative


2.3. Ισότητα των Φύλων & Δικαίωμα στη Σεξουαλικότητα

H ισότητα των φύλων είναι η απουσία διακρίσεων με βάση το φύλο του
ατόμου. Αυτό επιτυγχάνεται όταν άνδρες και γυναίκες έχουν ίσα
δικαιώματα, ευθύνες και ευκαιρίες. Η ισότητα των φύλων αναγνωρίστηκε
παγκοσμίως ως ανθρώπινο δικαίωμα με την υιοθέτηση του Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών το 1945. Σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή
δικαιώματα σε όλα τα ανθρώπινα όντα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα,
τον τόπο διαμονής, το φύλο, εθνική καταγωγή, υπηκοότητα , χρώμα,
θρησκεία, γλώσσα ή οποιοδήποτε άλλο καθεστώς (Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ, 1948, Άρθρο 2). Το 1995, η Διακήρυξη του Πεκίνο και η Πλατφόρμα
Δράσης αγκυροβόλησαν την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε ένα
πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλώνοντας ότι τα δικαιώματα των
γυναικών και των κοριτσιών είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και
επιβεβαίωσε ότι η προστασία και η προώθηση αυτών των δικαιωμάτων
είναι η πρώτη ευθύνη των κυβερνήσεων και του πυρήνα του έργου των
Ηνωμένων Εθνών.



Ωστόσο, σε όλες τις κοινωνίες, ο ρόλος της γυναίκας είναι ο κατώτερος σε μία
σχέση. Σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες στερούνται τα
ανθρώπινα δικαιώματά τους. Η ελευθερία του λόγου τους απορρίπτεται, το
δικαίωμά τους στην εκπαίδευση και στην εργασία απορρίπτεται, η ελευθερία
τους να κατέχουν περιουσία απαγορεύεται, το δικαίωμά τους να εκλέγουν και να
συμμετέχουν ελεύθερα στην πολιτική και πολιτιστική ζωή εγκαταλείπεται. Μία
στις τρείς  γυναίκες  βιώνει λεκτική και σωματική κακοποίηση στη ζωή της. Στη
χειρότερη περίπτωση, οι γυναίκες στερούνται το δικαίωμά τους στη ζωή, την
ελευθερία και την ασφάλεια. Ο όρος  «Γυναικοκτονία» είναι η δολοφονία
γυναικών και κοριτσιών λόγω του φύλου τους. 137 γυναίκες σκοτώνονται
καθημερινά από τους συντρόφους ή τα μέλη της οικογένειάς τους.
Για αρκετό καιρό, ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών
έχουν έρθει στο προσκήνιο και πολλά κινήματα και οργανώσεις αγωνίστηκαν,
και εξακολουθούν να παλεύουν, για να ευαισθητοποιήσουν για τα δικαιώματα
των γυναικών. Συγκεκριμένα, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
γυναικών όπως ο βιασμός και η σεξουαλική επίθεση, η κοπή γυναικείων
γεννητικών οργάνων, η σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, η παρενόχληση
και άλλες μορφές βίας. Αλλά ακόμη και το 2021, και παρά την παγκόσμια
εστίαση και την αυξανόμενη προσοχή των μέσων ενημέρωσης, άλλα συναφή
ζητήματα ισότητας των φύλων, όπως οι ίσες αμοιβές, οι ευκαιρίες και η
πρόσβαση σε πόρους παραμένουν λιγότερο ορατά. Δεν υπάρχει ακόμη χώρα
στον κόσμο όπου οι γυναίκες έχουν ίση πρόσβαση στην εξουσία και στη λήψη
αποφάσεων, καθώς και σε αξιοπρεπείς και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
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Το Δικαίωμα στη Σεξουαλικότητα ενσωματώνει το δικαίωμα να εκφράσει
κανείς τη σεξουαλικότητα του και να είναι απαλλαγμένος από διακρίσεις
λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Τα σεξουαλικά δικαιώματα
περικλείουν ανθρώπινα δικαιώματα που ήδη αναγνωρίζονται στην εθνική
νομοθεσία. Περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ελευθερία
της σεξουαλικής ταυτότητας και προσανατολισμού ή η πρόσβαση σε
υπηρεσίες περίθαλψης σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουν γίνει προσπάθειες για την ανάπτυξη της
έννοιας της σεξουαλικότητας ως ανθρώπινο δικαίωμα από διάφορες
οργανωμένες ομάδες, που εμπλέκονται σε συχνά αλληλεπικαλυπτόμενα
κινήματα (π.χ. κινήματα για την υγεία των γυναικών, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, την καταπολέμηση της βίας και τα αναπαραγωγικά
δικαιώματα). Η σεξουαλικότητα είναι μια κεντρική πτυχή της ανθρώπινης
ύπαρξης και περιλαμβάνει το φύλο, τις ταυτότητες και τους ρόλους των
φύλων, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τον ερωτισμό, την ευχαρίστηση,
την οικειότητα και την αναπαραγωγή. Η σεξουαλικότητα βιώνεται και
εκφράζεται με πολλούς τρόπους και επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση
βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών,
πολιτιστικών, ηθικών, νομικών, ιστορικών, θρησκευτικών και πνευματικών
παραγόντων. Ωστόσο, η σεξουαλικότητα δεν είναι απλή ή μονοδιάστατη,
καθώς συνθέτει, εξελίσσεται και αλλάζει για κάθε άτομο ξεχωριστά και
διαφορετικά με την πάροδο του χρόνου.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/149/european-citizens-initiative


Το δικαίωμα στη σεξουαλικότητα αμφισβητήθηκε και εξακολουθεί να
αμφισβητείται συνεχώς από διάφορες συντηρητικές, θρησκευτικές,
σεξιστικές και ομοφοβικές δυνάμεις, προωθώντας στερεότυπα και
παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, αντιτιθέμενοι στο δικαίωμα
επιλογής του σεξουαλικού συντρόφου ή δημιουργίας οικογενειών με
ποικίλα και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι υφίστανται
διακρίσεις, ανισότητες, κοινωνικό αποκλεισμό και βία λόγω του
σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους σε όλο
τον κόσμο. Αναφέρεται ότι το 43% των LGBTIQ (λεσβίες,
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς, μη δυαδικοί, intersex και queer)
υφίστανται διακρίσεις στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη στρατηγική για την ισότητα LGBTIQ.
Είναι μεγάλης σημασίας και αξίας να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον
διάλογο εάν θέλουμε να οικοδομήσουμε κοινωνίες χωρίς
αποκλεισμούς, περαιτέρω ισότητα, να αντιμετωπίσουμε τις διακρίσεις
και να τερματίσουμε την παρενόχληση και τα εγκλήματα μίσους.



2.4. Κλιματική Αλλαγή
Το κλίμα περιγράφει τις μακροπρόθεσμες και μέσες καιρικές συνθήκες για μια
συγκεκριμένη περιοχή. Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε μακροπρόθεσμες
αλλαγές σε αυτές τις μέσες συνθήκες. Η Γη βρίσκεται τώρα σε μια περίοδο
ραγδαίας κλιματικής αλλαγής, με την παγκόσμια θερμοκρασία να αυξάνεται.

Τι θα σημαίνει η κλιματική αλλαγή;
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές σε όλο τον κόσμο και θα έχει
σημαντικές επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Ορισμένες περιοχές θα
γίνουν εντελώς ακατοίκητες. Με την άνοδο της θερμοκρασίας, η υπερβολική
ζέστη θα προκαλέσει λειψυδρία και ξηρασία, απειλώντας τα αποθέματα γλυκού
νερού, καθιστώντας δυσκολότερη την παραγωγή τροφής και την επιβίωση της
άγριας ζωής. Πολλά χερσαία, του γλυκού νερού και θαλάσσια είδη
αντιμετωπίζουν εξαφάνιση. Οι δασικές πυρκαγιές και οι θάνατοι που σχετίζονται
με τη ζέστη γίνονται όλο και πιο συνηθισμένοι. Οι πολικοί πάγοι και οι
παγετώνες λιώνουν γρήγορα, προκαλώντας άνοδο της στάθμης της θάλασσας,
με αποτέλεσμα πλημμύρες και διάβρωση των παράκτιων και χαμηλών
περιοχών. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο καύσωνας, οι έντονες
βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα γίνουν πιο συχνά και έντονα, απειλώντας τις
ζωές και τα βιοποριστικά μέσα. Άνθρωποι που ζουν στις αναπτυσσόμενες
χώρες συχνά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φυσική τους ανάπτυξη και θα
είναι από τους περισσότερους επηρεασμένους, καθώς έχουν τους λιγότερους
πόρους για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.



Ποιες είναι οι αιτίες της Κλιματικής Αλλαγής;
Αέρια θερμοκηπίου
Ορισμένα αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης λειτουργούν λίγο σαν το
γυαλί σε ένα θερμοκήπιο, παγιδεύοντας τη θερμότητα του ήλιου και
εμποδίζοντάς την να διαρρεύσει πίσω στο διάστημα προκαλώντας έτσι
υπερθέρμανση του πλανήτη. Πολλά από αυτά τα αέρια του
θερμοκηπίου εμφανίζονται φυσικά, αλλά η ανθρώπινη δραστηριότητα
αυξάνει τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου,
οξειδίου του αζώτου και φθοριούχων αερίων στην ατμόσφαιρα.

Ανθρώπινη δραστηριότητα
Οι άνθρωποι είναι ο κύριος μοχλός της κλιματικής αλλαγής.
Επηρεάζουμε όλο και περισσότερο το κλίμα και τη θερμοκρασία της
γης με την καύση ορυκτών καυσίμων, την κοπή δασών και την
εκτροφή ζώων. Οι εκπομπές που προκαλούν την κλιματική αλλαγή
προέρχονται από κάθε μέρος του κόσμου και τους επηρεάζουν όλους,
αλλά ορισμένες χώρες παράγουν πολύ περισσότερές εκπομπές από
άλλες. Οι 10 χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές είναι υπεύθυνες για
το 68% των συνολικών εκπομπών, ενώ οι 100 χώρες με τις λιγότερες
εκπομπές παράγουν μόνο το 3%.



Οι καύσεις άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου περιέχουν διοξείδιο του
άνθρακα που έχει «κλειδωθεί» στο έδαφος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όταν τα
βγάζουμε από τη γη και τα καίμε, απελευθερώνουμε το αποθηκευμένο
διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα.
Κοπή δασών (αποψίλωση). Τα δέντρα βοηθούν στη ρύθμιση του κλίματος
απορροφώντας CO2 από την ατμόσφαιρα. Όταν κόβονται, αυτή η
ευεργετική επίδραση χάνεται και ο άνθρακας που αποθηκεύεται στα δέντρα
απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
Αύξηση της κτηνοτροφίας. Οι αγελάδες και τα πρόβατα παράγουν μεγάλες
ποσότητες μεθανίου όταν χωνεύουν την τροφή τους. Το μεθάνιο είναι 30
φορές πιο ισχυρό από το CO2. Το υποξείδιο του αζώτου που
χρησιμοποιείται για τα λιπάσματα είναι σχεδόν 300 φορές πιο ισχυρό από
το CO2.
Φθοριούχα αέρια (μια οικογένεια τεχνητών αερίων που χρησιμοποιούνται σε
μια σειρά βιομηχανικών εφαρμογών) εκπέμπονται από εξοπλισμό και
προϊόντα που χρησιμοποιούν αυτά τα αέρια. Τέτοιες εκπομπές έχουν πολύ
ισχυρό φαινόμενο θέρμανσης, έως και 23.000 φορές μεγαλύτερο από το
CO2. Τα φθοριούχα αέρια χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στον
ηλεκτρονικό τομέα, στη βιομηχανία καλλυντικών και φαρμακευτικών
προϊόντων, καθώς και στην παραγωγή αλουμινίου και μαγνησίου κ.λπ.

Αιτίες για την αύξηση των εκπομπών



Παγκόσμια υπερθέρμανση
Η τελευταία δεκαετία ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Με
βάση τα τρέχοντα εθνικά σχέδια για το κλίμα, η υπερθέρμανση του
πλανήτη θα φτάσει τους 2,7°C έως το τέλος του αιώνα, αντί για τον
στόχο 1,5°C. Ήδη μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2°C (σε
σύγκριση με τη θερμοκρασία στην προβιομηχανική εποχή) θα έχει
σοβαρές επιπτώσεις στη φύση και στους ανθρώπους. Το 2019,
φτάναμε σε μια παγκόσμια μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,1°C
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ωστόσο, η ανθρώπινη δράση
μπορεί να αλλάξει την πορεία των γεγονότων. Οι άμεσες, γρήγορες και
μεγάλης κλίμακας μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
και η επίτευξη των καθαρών μηδενικών εκπομπών CO2 έχουν τη
δυνατότητα να περιορίσουν την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις
της.



3.  ΜΕΘΟΔΟΙ
Πιστεύουμε ότι οι μέθοδοι που προτείνουμε εδώ χρησιμοποιούνται ελάχιστα
στην εργασία για νέους. Γνωρίστε τις τέσσερις μη τυπικές μεθόδους και δείτε
πώς μπορούν να προσαρμοστούν στα τέσσερα κύρια θέματα που επιλέξαμε.

3.1. Φωτοφωνικό     
Σύντομη περιγραφή

Το PhotoVoice είναι μια ποιοτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για συμμετοχική
έρευνα που βασίζεται στην κοινότητα για την τεκμηρίωση και την αντανάκλαση
της πραγματικότητας. Είναι μια μέθοδος μη τυπικής μάθησης κατά την οποία οι
εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση (συμμετοχική προσέγγιση).
Εφευρέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 στις ΗΠΑ από την Caroline Wang
και τη Mary Ann Burris.

Resource picture Wang: https://ur.umich.edu/0001/Nov06_00/5.htm
Picture of Burris: https://www.ticahealth.org/our-board/mary-ann-burris

https://ur.umich.edu/0001/Nov06_00/5.htm


Είναι μια ενδυναμωτική και ευέλικτη διαδικασία που συνδυάζει τη
φωτογραφία με τη βασική κοινωνική δράση. Η δράση PhotoVoice
προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να καταγράψουν
φωτογραφικά τις συνθήκες στην κοινότητά τους και ταυτόχρονα να
ξεκινήσουν αλλαγές στην κοινότητα. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
εκφράσουν τις απόψεις τους φωτογραφίζοντας σκηνές που αναδεικνύουν
τις πραγματικότητες που βλέπουν στις τοπικές τους κοινότητες ή
συγκεκριμένα θέματα, θα εξερευνήσουν και θα κάνουν ερευνητική εργασία,
όπως στην περίπτωσή μας θέματα όπως ζητήματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, αγώνας για δημοκρατία, διακρίσεις λόγω αντισημιτισμού,
ισλαμφοβίας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής. Οι φωτογραφίες θα ερμηνεύονται από κοινού μέσω
συζητήσεων σε μικρές και μεγάλες ομάδες και οι συμμετέχοντες θα
κληθούν να αναπτύξουν αφηγήσεις για να εξηγήσουν πώς οι φωτογραφίες
τονίζουν κάθε συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Μέσω της μεθόδου
PhotoVoice οι συμμετέχοντες θα παράγουν πολύ οπτικό υλικό των
εντοπισμένων προβλημάτων/ανισοτήτων, το οποίο μπορεί να εκτεθεί
δημόσια, όπως σε εκθέσεις φωτογραφίας ή μέσω καμπάνιας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες μπορούν να
προσεγγίσουν ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό και να εφιστήσουν την προσοχή
σε κοινωνικά  παράπονα/προβλήματα (π.χ. με πολιτικούς) προκειμένου να
ξεκινήσουν την αλλαγή.



Το PhotoVoice είναι μια εξαιρετική μέθοδος για την ενδυνάμωση ειδικά των
νέων ανεξαρτήτως ιδιότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
υφίστανται διακρίσεις λόγω γλώσσας, φύλου, φυλής, τάξης, αναπηρίας
κ.λπ. και πτυχές της κοινωνίας.

Στόχος & Αντικείμενα 

Ως πρακτική που βασίζεται στην παραγωγή γνώσης, το PhotoVoice έχει
τέσσερις βασικούς στόχους:
1.Να επιτρέψει στους ανθρώπους να καταγράφουν και να
αντικατοπτρίζουν τα δυνατά σημεία και τις ανησυχίες της κοινότητάς τους,
2.Να προωθήσει τον κριτικό διάλογο και τη γνώση για σημαντικά ζητήματα
μέσα από μεγάλη και μικρή ομαδική συζήτηση φωτογραφιών,
3.Να προσεγγίσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να αυξήσουν
την ευαισθητοποίησή τους για σημαντικά θέματα και προβλήματα εντός της
κοινότητας,
4.Να ξεκινήσει και να επηρεάσει τις διαδικασίες αλλαγής μέσα στις
κοινότητες απεικονίζοντας τις δυνάμεις, τις ανησυχίες και τα υπάρχοντα
προβλήματα της κοινότητας. 



Οι συμμετέχοντες αποκτούν νέες γνώσεις και αναπτύσσουν κριτική
επίγνωση της κοινότητάς τους,
Η κοινωνική αναγνώριση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες μπορεί
να μεταμορφώσει την αυτοαντίληψη τους,
Η μέθοδος τους επιτρέπει να επεκτείνουν τα κοινωνικά τους δίκτυα
και να δημιουργήσουν νέους δεσμούς με διαφορετικούς
παράγοντες και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην κοινότητα

Για τους συμμετέχοντες, η διαδικασία PhotoVoice παρέχει την ευκαιρία
να απεικονίσουν οπτικά εμπειρίες και να μοιραστούν προσωπικές
γνώσεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα που μπορεί να είναι δύσκολο
να εκφραστούν μόνο με λέξεις (Wang & Burris, 1997). Συζητώντας τις
φωτογραφίες, οι συμμετέχοντες μπορούν όχι μόνο να εμπλακούν
κριτικά με τις κοινωνικές ανισότητες, προβλήματα κ.λπ. που
απεικονίζονται σε αυτές, αλλά μπορούν να μάθουν πολλά για αυτά.
Αποκτούν γνώσεις για τη δική τους κατάσταση και για το περιβάλλον
τους, ανταλλάσσουν απόψεις με άλλους σχετικά με αυτό και
συνειδητοποιούν τις ικανότητές τους «για να κάνουν την διαφορά». 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η γνώση



Οι συμμετέχοντες αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες αναστοχασμού
και μπορούν ενδεχομένως να γίνουν ο εκπαιδευτής άλλων σχετικά
με τις εμπειρίες τους,
Αναπτύσσονται δεξιότητες που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες
να επικοινωνούν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους,
Αύξηση της εμπιστοσύνης στην ικανότητα των συμμετεχόντων να
επιλέγουν εικόνες και επομένως να συμμετέχουν στην
υπεράσπιση του εαυτού τους,
Προώθηση της  αυτοέκφρασης και τη χρήση της γλώσσας κατά τη
διαδικασία αναστοχασμού,
Δεξιότητες επικοινωνίας των αναγκών των συμμετεχόντων στους
πολιτικούς, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο κοινό
γενικότερα.

Κοινωνική και πολιτική δέσμευση,
Κατανόηση του «άλλου» μέσα στην κοινότητα,
Αύξηση της αποδοχής και διεύρυνσης  των συμμετεχόντων σε
άγνωστες κοινωνικές καταστάσεις,
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να εντοπίζουν τις πραγματικές
καταστάσεις στις οποίες πρέπει να παρέμβουν και να κάνουν
αλλαγές.

Δεξιότητες

Στάση



Χρόνος & Διάρκεια
Ο πραγματικός χρόνος υλοποίησης μιας δραστηριότητας PhotoVoice μπορεί να
διαρκέσει από 4 έως 6 ώρες έως και μία εβδομάδα, ανάλογα με τον αριθμό των
συμμετεχόντων και των φωτογραφιών που λαμβάνονται προς παρουσίαση και
ανάλυση. Επιπλέον χρόνος προετοιμασίας, φωτογράφισης, επεξεργασίας
φωτογραφιών και αφήγησης, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν και μετά τη συνεδρία.
Και αν θέλετε να προβάλετε τις φωτογραφίες, πρέπει να υπολογίσετε το χρόνο
προετοιμασίας και φιλοξενίας μιας έκθεσης ή δημιουργίας παρουσίασης,
δημοσίευσης ή διαδικτυακής καμπάνιας.

Απαιτήσεις για τους διαμεσολαβητές  (π.χ. ελάχιστος αριθμός
υποστηρικτικών εκπαιδευτών, εκπαιδευτικό υπόβαθρο και απαιτούμενη
τεχνογνωσία κ.λπ.…)

Για να ξεκινήσετε ένα έργο PhotoVoice, πρέπει να έχετε τουλάχιστον έναν
συντονιστή/διοργανωτή και μερικούς εθελοντές για υποστήριξη. Ο ρόλος των
συντονιστών/διοργανωτών είναι να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να
προσδιορίσουν το συγκεκριμένο θέμα, που τους αρέσει να συζητήσουν και να
επεξεργαστούν τους στόχους και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων
PhotoVoice.
Τα μέλη του προσωπικού ή οι εθελοντές μιας οργάνωσης, μιας ΜΚΟ, αλλά και
ενός ιδρύματος ή σχολείου μπορούν να λειτουργήσουν ως διοργανωτές, ως
προσωπικές πηγές ή μπορεί να διευθύνουν πραγματικά τις περισσότερες
πτυχές του έργου.



Είναι σημαντικό (ανεξάρτητα από το αν αυτά τα άτομα είναι εθελοντές
ή αμειβόμενο προσωπικό) να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες –
διαπροσωπικές (π.χ. καλή μετριοπάθεια και δεξιότητες επικοινωνίας),
τεχνικές (π.χ. φωτογραφία, επεξεργασία φωτογραφίας, διάταξη) και
διοικητικές (π.χ. χρηματοοικονομική διαχείριση και διαχείριση έργου).
Επίσης,  θα πρέπει να παρακινούνται και να ενδιαφέρονται για την
κοινωνική και πολιτική αλλαγή, να έχουν πίστη στις μη τυπικές
μεθόδους μάθησης και στο  ότι οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
μπορούν να ξεκινήσουν την αλλαγή.
Είναι επίσης πολύ χρήσιμο να υπάρχει κάποιος στο προσωπικό που
να είναι πολύ καλά συνδεδεμένος με την κοινότητα και γνωρίζει σε
βάθος  το πρόβλημα που θα θέλατε να αντιμετωπίσετε. Αυτό το άτομο
είναι επίσης σημαντικό, καθώς μπορεί να χρειαστείτε την υποστήριξη,
για τις επαφές και τα δικαιώματα για την υλοποίηση του έργου
PhotoVoice. Επίσης μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των
προβληματισμών του εν λόγω πληθυσμού.
Η συμμετοχή ενός καλλιτέχνη/φωτογράφου είναι επιθυμητή για να
δώσει μια πιο καλλιτεχνική άποψη και να δώσει πληροφορίες σχετικά
με τις βασικές αρχές της φωτογραφίας (π.χ. σύνθεση μιας εικόνας,
λεπτομέρειες εικόνας, χρώματα, ρυθμίσεις).



Τεχνική κατάρτιση. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση του
εξοπλισμού της κάμερας και των τεχνικών φωτογραφίας. Αυτό
μπορεί να περιλαμβάνει τον χειρισμό της κάμερας, τη σύνθεση,
τον τρόπο προσαρμογής για τις συνθήκες φωτισμού με χρήση
φιλμ και ταχύτητα κλείστρου και άλλες τεχνικές, τη χρήση φλας,
επεξεργασία (ψηφιακή ή άλλη), πώς να τραβάτε κινούμενα θέματα
κ.λπ. Αυτή η εκπαίδευση πιθανώς θα διεξάγεται είτε από τον
μέντορα/συντονιστή είτε από άλλο άτομο με καλή γνώση
φωτογραφίας.

Απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες (π.χ. επίπεδο γλώσσας,
ικανότητα ανάγνωσης και γραφής, εκπαιδευτικό υπόβαθρο ...)
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν στη
μητρική τους γλώσσα (συνιστάται το Β2) και να μπορούν να διαβάζουν
και να γράφουν. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο.
Επιπρόσθετες δεξιότητες επεξεργασίας και φωτογραφίας είναι
επιθυμητές, αλλά όχι απαραίτητες, καθώς μπορείτε να παρέχετε
πρόσθετες εκπαιδευτικές συνεδρίες για το εμπλεκόμενο προσωπικό,
τους εθελοντές ή τους συμμετέχοντες. Εάν το κάνετε, οι εκπαιδεύσεις
θα πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

Εκπαίδευση για συμμετέχοντες:



Εκπαίδευση στην ηθική και ασφαλή φωτογραφία σε διάφορες
καταστάσεις. Περπατώντας στο δρόμο ή σε μια πόλη ή άλλη περιοχή,
όπως συμβαίνει με πολλά έργα, οι συμμετέχοντες μπορεί να βρεθούν
σε καταστάσεις όπου μπορεί να πιάνουν θέματα ιδιωτικά, ντροπιαστική
ή παράνομη συμπεριφορά. Πότε είναι ηθικό να βγάζεις τέτοιες
φωτογραφίες; Πώς ζητάτε άδεια για να τραβήξετε μια φωτογραφία; Θα
πρέπει να ζητήσετε από τα υποκείμενα να υπογράψουν ένα έντυπο
αποδέσμευσης; Πρέπει να τους προσφέρετε ένα αντίγραφο της
εικόνας; Πώς αντιδράτε εάν το υποκείμενο αρνηθεί; Επιπλέον, πώς
προστατεύετε τον εαυτό σας σε επικίνδυνες καταστάσεις, όπου οι
άνθρωποι μπορεί να επιδίδονται σε παράνομες δραστηριότητες ή
μπορεί να είναι επιθετικοί; Απλώς η μεταφορά μιας κάμερας μπορεί να
είναι αρκετή για να θέσει έναν συμμετέχοντα σε κίνδυνο. Και πάλι, αυτή
η εκπαίδευση διεξάγεται καλύτερα από τον μέντορα/συντονιστή ή
κάποιον άλλο έμπειρο στον τομέα.
Δημιουργία ομάδων και εκπαίδευση στην εργασία σε ομάδα. Εάν
εργάζεστε με παιδιά ή νέους ή με άλλους με μικρή εμπειρία σε
συναντήσεις και ομάδες, θα κάνει το έργο να εξελιχθεί πιο ομαλά εάν
προσφέρετε υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα. Θέτοντας βασικούς
κανόνες, διευκρινίζοντας γιατί είναι απαραίτητοι οι βασικοί κανόνες,
δίνοντας έμφαση στη συνεργατική φύση της ομαδικής δραστηριότητας,
δόμηση της ομάδας ως αλληλοϋποστηρικτική ομάδα, διδασκαλία
δεξιοτήτων ακρόασης και πώς να εμπλέκονται οι συμμετέχοντες σε
ασκήσεις ομαδικής οικοδόμησης.



Smartphone με κάμερα ή επαγγελματικές κάμερες
Προβολέας
Φορητός Υπολογιστής
Έγχρωμος εκτυπωτής
Χαρτί Α4
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Πινέζες 
Post- it (χαρτάκια σημειώσεων) 
Ψαλίδι
Κολλητική ταινία

Αυτές οι πρόσθετες εκπαιδεύσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμες
σε όσους δεν έχουν καθόλου ή έχουν μικρή εμπειρία μέχρι στιγμής.

Απαραίτητα υλικά & εξοπλισμός



Δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων εικόνας
Όσον αφορά τα ασφαλή περιβάλλοντα, το κύριο μέλημα σε ένα
έργο PhotoVoice είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για
τους συμμετέχοντες να μοιράζονται ουσιαστικά τη φωνή τους μέσω
της φωτογραφίας. Ως συντονιστής, είναι σημαντικό να αφιερώσετε
λίγο χρόνο στην αρχή του έργου, είτε πριν είτε μετά την εισαγωγή
της ηθικής, και καθ' όλη τη διάρκεια σχετικά με τον τρόπο
δημιουργίας ενός ασφαλούς χώρου που ενθαρρύνει την
εξερεύνηση των συμμετεχόντων. Μια βασική πτυχή αυτού είναι η
ανάπτυξη γνήσιων σχέσεων με τους συμμετέχοντες και η
οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Άλλες απαιτήσεις (π.χ. θέματα ασφάλειας, θέματα υγείας,
διοικητικές απαιτήσεις, τρόφιμα και ποτά, διαδικασίες
εγγραφής...)



Να θυμάστε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που δημιουργούνται από
την ομάδα μπορούν να ενισχυθούν ανά πάσα στιγμή και μπορεί να
είναι πιο σημαντικές όταν συζητάμε ευαίσθητα θέματα όπως η
επισιτιστική ασφάλεια. Λάβετε υπόψη ότι η διατήρηση της
εμπιστευτικότητας σε μια ομάδας μπορεί να είναι περίπλοκη, ειδικά εάν
τα μέλη γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι
πληροφορίες δεν θα κοινοποιηθούν σε μέλη εκτός της ομάδας
PhotoVoice. Η αρχική συνάντηση είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία
για να εξηγήσετε το χρονοδιάγραμμα του έργου. Κάνοντας αυτό, οι
συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, να μοιραστούν
ανησυχίες και ιδέες, να κατανοήσουν τους στόχους του έργου, να
κατανοήσουν τη χρονική δέσμευση που απαιτείται, να μάθουν για την
κοινωνική δράση και την αλλαγή πολιτικής και να συνειδητοποιήσουν
πιθανά αποτελέσματα. Προτού οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν να
συμμετάσχουν, ο συντονιστής θα πρέπει να επανεξετάσει τις
δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να
μπορούν να ενημερωθούν για τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη
της συμμετοχής. Μόλις οι συμμετέχοντες κατανοήσουν ξεκάθαρα το
έργο και το PhotoVoice, μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση
για το αν θέλουν ή όχι να συμμετάσχουν.
Η επεξεργασία φωτογραφιών μπορεί να γίνει είτε από εφαρμογές
smartphone είτε με τη χρήση υπολογιστή.



Μεθοδολογία και Τεχνικές
Το PhotoVoice, κατά κάποιο τρόπο, προχωρά βήμα προς βήμα, αλλά
ορισμένες δραστηριότητες του έργου θα αλληλεπικαλύπτονται. Θα δείτε ότι
ορισμένες δραστηριότητες πρέπει να έχουν ξεκάθαρη αρχή και τέλος πριν
η ομάδα προχωρήσει στο επόμενο βήμα, ενώ άλλες δραστηριότητες θα
συνεχιστούν για αρκετές εβδομάδες. Κάθε έργο PhotoVoice είναι
διαφορετικό. Ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα κινείται στα προτεινόμενα
βήματα θα επηρεαστεί από τις διαφορές στο προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό, τους στόχους και τους στόχους των
συμμετεχόντων στο PhotoVoice, τους πόρους της κοινότητας και φυσικά
τις ανάγκες της κοινότητας. Μοιραζόμαστε μια επισκόπηση καθενός από τα
προτεινόμενα βήματα που θα σας βοηθήσουν με τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση του έργου PhotoVoice.

Μια γρήγορη ματιά στα 8 βήματα στο έργο PhotoVoice
1.Σύνδεση και διαβούλευση με την κοινότητα
2.Σχεδιασμός ενός έργου PhotoVoice και καθορισμός των στόχων εντός
της κοινότητας
3.Προετοιμασία έργου PhotoVoice
4.Προσέγγιση συμμετεχόντων/ομάδα κοινού-στόχου (recruiting
participants)στο PhotoVoice 
5.Δεοντολογία και ηθικά ζητήματα σε ένα έργο PhotoVoice
6.Έναρξη του έργου PhotoVoice



Παροχή Εξοπλισμού
Διευκολύνετε τις συναντήσεις της ομάδας PhotoVoice
Συλλογή δεδομένων και ερευνητική εργασία
Βγάλτε  φωτογραφίες
Ανάλυση και επιλογή δεδομένων και εικόνων

7. Έκθεση των αποτελεσμάτων του έργου PhotoVoice και προώθησή του
8. Κοινωνική δράση και αλλαγή πολιτικής

1. Σύνδεση και διαβούλευση με την κοινότητα
Το PhotoVoice, όπως όλες οι μορφές συμμετοχικής έρευνας δράσης,
βασίζεται σε μια σύνδεση μεταξύ κοινοτικών οργανώσεων, μελών της
κοινότητας, ερευνητών και άλλων ομάδων που συμμετέχουν. Η
οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων σεβασμού μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
θα πρέπει να είναι ένα σημείο εκκίνησης για το PhotoVoice.
Οι καλές σχέσεις απαιτούν χρόνο και προσπάθεια. Για το λόγο αυτό, το
στάδιο της σύνδεσης με την κοινότητα δεν πρέπει να είναι βιαστικό. Όταν ο
διαμεσολαβητής PhotoVoice έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο και ενέργεια για
την ανάπτυξη σχέσεων, τα μέλη της κοινότητας θα είναι στη συνέχεια
έτοιμα να μοιραστούν τις ιδέες τους, να προσφέρουν σχόλια, να
απαντήσουν σε ερωτήσεις και να συμβουλευτούν τον συντονιστή
PhotoVoice για σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα. Οι καλές συνδέσεις και
η δίκαιη διαβούλευση με την κοινότητα θα δημιουργήσουν μια ισχυρή βάση
για την έρευνα και το έργο PhotoVoice.



Δημιουργήστε σχέσεις εμπιστοσύνης
Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για όλες τις σχέσεις, ειδικά όταν αλληλεπιδράτε
με περιθωριοποιημένα άτομα και εργάζεστε με ομάδες της κοινότητας που
μπορεί να έχουν λόγους να μην εμπιστεύονται τους άλλους. Είναι σημαντικό ο
διαμεσολαβητής του  PhotoVoice να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινότητας
και επίσης να εμπιστεύεται τα μέλη της κοινότητας. Οι ομάδες μπορεί στην αρχή
να αισθάνονται επιφυλακτικές ή διστακτικές σχετικά με την έρευνα και αργότερα
να τραβήξουν φωτογραφίες από αυτές ή το περιβάλλον τους. Εάν οικοδομηθεί
μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και δημιουργηθούν γνήσιες συνδέσεις, τα
άτομα θα αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος της διαδικασίας από την αρχή και
μπορούν να συμμετέχουν καλύτερα σε ένα έργο, με ουσιαστικό τρόπο.

2.Σχεδιασμός ενός έργου PhotoVoice και καθορισμός
των στόχων εντός της κοινότητας
Προτού εμπλέξετε τους συμμετέχοντες, ο συντονιστής και τα μέλη του
εμπλεκόμενου προσωπικού πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν τον σκοπό
του έργου και να ξεκαθαρίσουν ποια θα είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα, π.χ.
έκθεση φωτογραφιών στο τέλος. Πρέπει να εξηγήσουν το πλαίσιο στο οποίο
χρησιμοποιείται η μέθοδος PhotoVoice, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να
τραβήξουν φωτογραφίες.

Προσδιορίστε την εστίαση της έρευνας και τα ζητήματα που προκαλούν
ανησυχία



Προσδιορίστε την εστίαση της έρευνας και τα ζητήματα που προκαλούν
ανησυχία
Είναι πιθανό τα μέλη της κοινότητας, οι κοινοτικοί οργανισμοί ή οι ερευνητές να
ξεκινήσουν με κάποιες ιδέες ή να έχουν συγκεκριμένους στόχους έργου που ελπίζουν
να επιτύχουν. Αυτό είναι πολύ καλό, αλλά πρέπει να υπάρχει χώρος για άλλα
αποτελέσματα που δεν έχουν ήδη εντοπιστεί. Τα άλλα αποτελέσματα θα προκύψουν
λόγω αυτής της φάσης της κοινοτικής διαβούλευσης και της οικοδόμησης σχέσεων.
Τα μέλη της κοινότητας είναι σε θέση να μοιράζονται τις καλύτερες πληροφορίες. Τα
εντοπισμένα ζητήματα ανησυχίας θα προέλθουν από την κοινότητα και όχι από
εξωτερικό ερευνητή. Τα μέλη της κοινότητας έχουν διορατικότητα και γνώση που είναι
δυνατή μόνο λόγω της θέσης τους σε αυτήν την κοινότητα. Οι διασυνδέσεις και οι
διαβουλεύσεις με την κοινότητα πρέπει να ορίζουν την έρευνα και να δημιουργούν το
κατευθυντήριο ερευνητικό ερώτημα.

3. Προετοιμασία έργου PhotoVoice
Για να έχετε ένα ομαλό ξεκίνημα και να έχετε επιτυχία, πρέπει να έχετε κατά νου να
οργανώσετε και να προετοιμάσετε τα ακόλουθα:

Συμμετοχή μελών της Κοινότητας και πιθανών συμμετεχόντων
Το PhotoVoice δημιουργεί μια ευκαιρία για τα μέλη της κοινότητας να εκφράσουν τις
ανησυχίες τους για σημαντικά ζητήματα, να μοιραστούν ιδέες σχετικά με τους αγώνες
της κοινότητας και να βοηθήσουν στον εντοπισμό των δυνατών σημείων της
κοινότητας. Μερικά άτομα μπορεί να είναι ήδη ενεργά στην κοινότητα.



Άλλοι μπορεί να ήθελαν να δουν αλλαγές στην κοινότητά τους, αλλά δεν ήξεραν
από πού να ξεκινήσουν. Αυτή η ευκαιρία να μιλήσετε απευθείας με τον
συντονιστή του PhotoVoice και να συμμετάσχετε στο PhotoVoice είναι ένας
εξαιρετικός τρόπος για να ενθαρρύνετε και να καλλιεργήσετε τη συμμετοχή της
κοινότητας από μια διαφορετική ομάδα.
Η συνάντηση και η διαβούλευση με την κοινότητα δείχνει στους πιθανούς
συμμετέχοντες στο PhotoVoice ότι αποτελούν μέρος της διαδικασίας από την
αρχή. Λόγω της πρώιμης εμπλοκής, αναπτύσσεται μια αίσθηση δέσμευσης και
αυτά τα άτομα θα είναι πιο πρόθυμα να συνεχίσουν να συμμετέχουν. Μερικοί
πιθανοί ρόλοι για τα ενδιαφερόμενα άτομα περιλαμβάνουν να γίνουν
συμμετέχοντες στο PhotoVoice, να παρέχουν καθοδήγηση και σχόλια, να
προσφέρουν συμβουλές για προγράμματα και πολιτικές, να βοηθούν στον
στρατηγικό σχεδιασμό ή να μοιράζονται δεξιότητες και συνδέσεις δικτύωσης. Οι
διαφορετικοί ρόλοι, που αναλαμβάνονται από διαφορετικά άτομα, δημιουργούν
μια ισχυρή και ποικιλόμορφη ομάδα όπου προσφέρονται ατομικές δυνάμεις για
το καλό του ερευνητικού έργου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτές οι συνδέσεις θα
σας βοηθήσουν να προχωρήσετε στο ερευνητικό έργο και τις φάσεις πολιτικής
του PhotoVoice. Το PhotoVoice προσφέρει στα μέλη της κοινότητας, που
κατανοούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φίλοι και οι γείτονές τους,
συνεχής συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν με
ουσιαστικό τρόπο, από την αρχή μέχρι το στάδιο του εντοπισμού πιθανών
λύσεων και της εργασίας για την εφαρμογή αλλαγών.



Χτίστε μια γέφυρα μεταξύ της έρευνας και της κοινότητας
Η φιλοσοφία της συνεργασίας μεταξύ των συν-ερευνητών είναι απαραίτητη για
το PhotoVoice. Οι συμμετέχοντες στο PhotoVoice πρέπει να έχουν την εξουσία
καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και πρέπει να είναι γνωστό ότι η έρευνα και
το έργο του PhotoVoice είναι δουλειά τους. Χτίζοντας μια γέφυρα μεταξύ της
έρευνας και της κοινότητας, δημιουργείται βιωσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη
και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και των δραστηριοτήτων του έργου, οι
συμμετέχοντες στο έργο που έχουν εμπλακεί σε κάθε φάση μπορούν να
συνεχίσουν να εργάζονται στην κοινότητα.

Άνθρωποι και διαχείριση έργου
Μόλις τα μέλη της κοινότητας μάθουν για το PhotoVoice και εμπλακούν, είναι
καιρός να σχεδιάσετε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες ενός έργου PhotoVoice. Ο
συντονιστής πρέπει να έχει κατά νου ότι ο σχεδιασμός και η λήψη αποφάσεων
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συνεργατικά. Ο συντονιστής του PhotoVoice, ο
οποίος κατανοεί ολόκληρη τη διαδικασία του PhotoVoice και έχει ένα
συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων, θα πρέπει να αναλάβει την ηγεσία στο
σχεδιασμό διαφόρων δραστηριοτήτων. Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων
προγραμματισμού περιλαμβάνουν τον καθορισμό ενός χρονοδιαγράμματος
έργου, τη διαχείριση του προϋπολογισμού, την οργάνωση εξοπλισμού, την
οργάνωση τοποθεσίας για συναντήσεις, τον προγραμματισμό συναντήσεων
ομάδας και τον προγραμματισμό εκδηλώσεων PhotoVoice. Επιπλέον, ο
διαμεσολαβητής PhotoVoice είναι υπεύθυνος να σκεφτεί εκ των προτέρων για
να εξετάσει πιθανά εμπόδια ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη
διάρκεια του PhotoVoice.



Ο συντονιστής PhotoVoice έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτή την εμπειρία θετική για τα
μέλη της κοινότητας, σχεδιάζοντας εκ των προτέρων για να αποτρέψει όσο το
δυνατόν περισσότερες δυσκολίες. Η καλή προετοιμασία θα δείξει στους
συμμετέχοντες υψηλό επίπεδο δέσμευσης και θα δείξει πόσο πολύτιμος είναι ο
χρόνος τους. Οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίσουν επίσης τις προσπάθειες που
καταβλήθηκαν για την ενδυνάμωση τους, ώστε να μπορούν να παρουσιάσουν τις
ιδέες τους και να εκπροσωπήσουν την κοινότητά τους. Ο συντονιστής PhotoVoice
είναι υπεύθυνος για τη διευθέτηση όλων των διοικητικών λεπτομερειών που
σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένου του
προγραμματισμού όλων των συναντήσεων, του καθορισμού και της τήρησης των
χρονοδιαγραμμάτων και της προσοχής στη χρηματοδότηση και τις πληροφορίες
προϋπολογισμού.

Χρηματοδότηση και προϋπολογισμός για ένα έργο PhotoVoice
Το θέμα της χρηματοδότησης ενός έργου PhotoVoice είναι περίπλοκο. Υπάρχουν
πολλές διαθέσιμες και διαφορετικές ευκαιρίες χρηματοδότησης . Είναι γενικά ευθύνη
του συντονιστή του PhotoVoice ή των ενδιαφερόμενων κοινοτικών ομάδων να
αναζητήσουν και να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από κοινοτικές, κυβερνητικές ή
ακαδημαϊκές πηγές. Για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, θα πρέπει να
προετοιμαστεί ένας αναμενόμενος προϋπολογισμός. Είναι σημαντικό ο συντονιστής
PhotoVoice να διαχειρίζεται σωστά τον προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει προσεκτική
παρακολούθηση όλων των δαπανών, διατήρηση των εσόδων και ευθύνη για το
κόστος του έργου. Ένα σαφές χρονοδιάγραμμα του έργου ή χρονοδιάγραμμα
εκδηλώσεων θα βοηθήσει στον προγραμματισμό του αναμενόμενου κόστους του
έργου.



4. Προσέγγιση συμμετεχόντων/ομάδα κοινού-στόχου
(recruiting participants) στο PhotoVoice 
Η προσέγγιση  είναι η πρακτική της προσέλκυσης ενδιαφερόμενων ατόμων από
την ευρύτερη κοινότητα και της πρόσκλησής τους να συμμετάσχουν στο
PhotoVoice. Μερικά από τα άτομα με τα οποία συνδεθήκατε κατά τη φάση της
διαβούλευσης με την κοινότητα ενδέχεται να προσεγγιστούν  για να λάβουν
μέρος στο έργο, με πιο εμπεριστατωμένο τρόπο. Τα άτομα μπορεί να
συμμετέχουν ως συμμετέχοντες στο PhotoVoice ή ως μέλη κοινού-στόχου, με
τις δύο ομάδες να διαδραματίζουν ξεχωριστό ρόλο. Οι συμμετέχοντες στο
PhotoVoice έχουν την ευθύνη της δημιουργίας των φωτογραφιών που τελικά θα
εκπαιδεύσουν τους άλλους και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και την
κατανόηση του επιλεγμένου κοινωνικού ζητήματος. Από την άλλη πλευρά, τα
πιθανά μέλη της ομάδας κοινού στόχου καλούνται να παρέχουν
ανατροφοδότηση στους φωτογράφους, να μοιράζονται τα αποτελέσματα του
έργου, να παρέχουν ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων ή τεχνογνωσίας στη
δικτύωση ή να έχουν συγκεκριμένες διασυνδέσεις ή ικανότητα να επηρεάζουν
την πολιτική και τη λήψη αποφάσεων. Λόγω της σημασίας του διαλόγου και της
συζήτησης στο PhotoVoice, η προσέγγιση και των δύο ομάδων αποτελεί
θεμελιώδες μέρος της διαδικασίας PhotoVoice. Ο συντονιστής του PhotoVoice
πρέπει να αφιερώσει σημαντική ενέργεια στη σύνδεση των συμμετεχόντων στο
PhotoVoice με την ομάδα κοινού στόχου. Μην υποτιμάτε λοιπόν ποτέ τον χρόνο
που θα χρειαστεί για να προσεγγίσετε συμμετέχοντες!



Εάν ξεκινάτε με μια υπάρχουσα ομάδα – μια τάξη, μια ομάδα νέων, μια
τοπική ομάδα υποστήριξης, κ.λπ. – η προσέγγιση μπορεί απλώς να
είναι θέμα παρουσίασης της δυνατότητας συμμετοχής και συζήτησης
με την ομάδα. Είναι σημαντικό τα μέλη της ομάδας να έχουν την
επιλογή να αρνηθούν τη συμμετοχή.
Εάν δεν υπάρχει επίσημη, υπάρχουσα ομάδα, οι στρατηγικές
προσέγγισης πρέπει να αναπτυχθούν από τον συντονιστή.
Αναρωτηθείτε πρώτα: σε ποια ομάδα στόχο στοχεύω και πώς να τους
προσεγγίσω καλύτερα;
Κατά την προσέγγιση συμμετεχόντων στο PhotoVoice, είναι σημαντικό
μια σειρά από πιθανά μέλη της κοινότητας να γνωρίζουν για την
ευκαιρία του PhotoVoice. Η χρήση πολλών μεθόδων προσέγγισης ή 
 πρόσκλησης για συμμετοχή θα βοηθήσει στην προσέλκυση
περισσότερων μελών της κοινότητας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να
προσληφθούν με επίσημα και άτυπα μέσα. Για παράδειγμα, οι αφίσες,
οι ανακοινώσεις, τα φυλλάδια και οι προσκλήσεις μέσω email είναι πιο
επίσημες μέθοδοι προσέγγισης. Άλλοι κοινοτικοί οργανισμοί που
παρέχουν υποστήριξη ή πόρους μπορεί να είναι ένας χρήσιμος
τρόπος με τον οποίο ένας ερευνητής ή συντονιστής μπορεί να
προσεγγίσει επίσημα τους πιθανούς συμμετέχοντες. Τα άτυπα μέσα
προσέλκυσης λειτουργούν επίσης πολύ καλά.



Ένας συμμετέχων μπορεί να προσκαλέσει έναν φίλο ή έναν γείτονα να
λάβει μέρος στο έργο. Τα άτομα μπορεί να είναι μέλη μιας άλλης
ομάδας, όπως μια ομάδα πεζών, γονέων ή ομάδα υποστήριξης.
Μπορούν να ενημερώσουν άλλους για το έργο PhotoVoice και να
βοηθήσουν στην προσέγγιση συμμετεχόντων. Είτε μέσω επίσημων
είτε ανεπίσημων μεθόδων προσέγγισης, είναι καλό να έχουμε κατά
νου ότι μια πιο ποικιλόμορφη ομάδα με μέλη από διαφορετικά
πολιτισμικά υπόβαθρα, γειτονιές ή εμπειρίες ζωής μπορεί να
προσφέρει μια ευρύτερη προοπτική για ένα θέμα. Ανάλογα με το
συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς
τρόπους πρόσκλησης και προσέλυσης συμμετεχόντων. Ιδανικά, οι
συμμετέχοντες που θα τραβήξουν φωτογραφίες θα πρέπει να
ταυτιστούν και να είναι παθιασμένοι με το θέμα. Είναι σημαντικό οι
συμμετέχοντες στο PhotoVoice να είναι βιωματικοί συμμετέχοντες,
πράγμα που σημαίνει ότι έχουν γνώση και εμπειρία από πρώτο χέρι
σχετικά με το θέμα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει να
είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν ενεργά στο μέγιστο των
δυνατοτήτων τους και να είναι πρόθυμοι να μάθουν και να
αποκτήσουν δεξιότητες σε όλη τη διαδικασία. Οι συμμετέχοντες πρέπει
να γνωρίζουν ότι το έργο γενικά απαιτεί μακροπρόθεσμη δέσμευση.
Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι πρόθυμοι και να ενδιαφέρονται να
εργαστούν για μακροπρόθεσμη αλλαγή. 



Θα πρέπει να είναι ενθουσιώδεις για την εργασία ως ομάδα, και
φυσικά, πρέπει να είναι πρόθυμοι να μοιραστούν ανοιχτά τις δικές
τους εμπειρίες με τα άλλα μέλη της ομάδας που συμμετέχουν, και
τελικά, με το κοινό. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να κατανοούν και να
συμφωνούν με τους στόχους του έργου και να γνωρίζουν ότι η ομάδα
θα είναι υπεύθυνη για την κατεύθυνση του έργου (Blackman and
Fairey 2007). Οι ιδανικοί συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν
πολλά από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω. Οι
συμμετέχοντες με αυτά τα χαρακτηριστικά θα βοηθήσουν στη
διατήρηση του ενδιαφέροντος καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, καθώς
και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Προσέγγιση ομάδας κοινού-στόχου 
Όπως οι συμμετέχοντες στο PhotoVoice έτσι ηομάδα κοινού-στόχου 
 για ένα έργο PhotoVoice πρέπει επίσης να προσεγγιστεί ,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη παράγοντες όπως τους στόχους του
έργου και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Όταν σκέφτεστε το κοινό-
στόχο, ίσως θέλετε να κάνετε ερωτήσεις όπως: Ποιος πρέπει να
ακούσει τα μηνύματα; Ποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές;
Ποιες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη λήψη
αποφάσεων;



Ποια μέλη της κοινότητας έχουν δείξει ενδιαφέρον για παρόμοια θέματα στο
παρελθόν; Η υποβολή ποικίλων ερωτήσεων θα δημιουργήσει καλές ιδέες για
την επιλογή των μελών του κοινού-στόχου. Στην ιδανική περίπτωση, τα μέλη
του κοινού-στόχου θα πρέπει να είναι άτομα που έχουν τη δύναμη να
λαμβάνουν αποφάσεις που θα μπορούσαν τελικά να βελτιώσουν την
καθημερινή ζωή των συμμετεχόντων φωτογράφων ή να έχουν την επιρροή και
τη θέση να υποστηρίξουν την αλλαγή. Τα μέλη του κοινού-στόχου μπορούν να
προσεγγιστούν κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας PhotoVoice και από
διάφορες πηγές ή μπορεί να προσεγγιστούν κατά τα τελευταία στάδια του έργου
καθώς δημιουργούνται ιδέες από τις φωτογραφίες και τη συζήτηση. Τα μέλη του
στοχευόμενου κοινού θα πρέπει να θεωρούνται καλοί υποψήφιοι εάν έχουν τις
δεξιότητες και την ικανότητα να συνεχίσουν τη δυναμική του έργου και να
εφαρμόσουν τις προτεινόμενες αλλαγές που προτείνει η ομάδα. Το κοινό-
στόχος ενεργεί τόσο ως μέλη του κοινού όσο και ως συμβουλευτική επιτροπή
και περιλαμβάνει μέλη της κοινότητας σε τοπικό, δημοτικό και επαρχιακό
επίπεδο. Ο συντονιστής του PhotoVoice και οι συμμετέχοντες μπορούν να
μοιραστούν την ευθύνη για την προσέγγιση και την ενημέρωση των μελών της
κοινότητας σχετικά με τη διαδικασία και την πρόθεση του έργου, καθώς και τη
συμμετοχή των μελών του κοινού σε διάλογο για σημαντικά ζητήματα
παράλληλα με ζητήματα του έργου. Μετά την προβολή της παρουσίασης του
έργου, το κοινό-στόχος θα συμβουλεύσει τους φωτογράφους σχετικά με το
πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, καθώς το έργο προχωρά από την έρευνα στην
πολιτική.



Δημοτικό ή τοπικό συμβούλιο
Υπηρεσίες ανθρώπινων υπηρεσιών
Ομάδες με βάση την κοινότητα που συνεργάζονται στενά με
θέματα σημαντικά για τους φωτογράφους
Αστυνομικά όργανα
Ομάδες που επηρεάζονται από τα προβλήματα στα οποία
προσπαθεί να εφιστήσει την προσοχή το έργο PhotoVoice
Σχολεία και πανεπιστήμια.
Ενδιαφερόμενα μέλη της κοινότητας
Κυβερνητικές υπηρεσίες και τμήματα

Τα μέλη του κοινού-στόχου μπορούν να αντληθούν από μια μεγάλη
ποικιλία πηγών, όπως:

Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των συμμετεχόντων στο
PhotoVoice και του κοινού-στόχου
Η δύναμη του έργου PhotoVoice έγκειται στην επικοινωνία μεταξύ των
συμμετεχόντων στο PhotoVoice και του κοινού-στόχου. Ο διάλογος και
η ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών είναι σημαντικό μέρος του PhotoVoice και
θα απαιτήσει προσπάθεια από την πλευρά του συντονιστή και των
συμμετεχόντων του PhotoVoice για να διασφαλιστεί ότι τα μέλη του
κοινού-στόχου θα συμμετέχουν και θα συνεχίσουν να συμμετέχουν.



Επικοινωνία με οργανισμούς γιαενημέρωση σχετικά με το PhotoVoice.
Συνάντηση με άτομα από οργανισμούς ή τμήματα για να κερδίσετε
υποστήριξη για την ιδέα και το έργο του PhotoVoice.
Ανάπτυξη κοινοτικής υποστήριξης.
Μελλοντικές ρυθμίσεις για παρουσιάσεις PhotoVoice.
Πρόσκληση επισκεπτών σε παρουσιάσεις και παραστάσεις.
Επικοινωνία με άτομα ή ομάδες για να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα
που μπορεί να είναι στην περιοχή του προγράμματος τους.

Ο συντονιστής του PhotoVoice και οι συμμετέχοντες στο PhotoVoice
μοιράζονται την ευθύνη για μια σειρά εργασιών, όπως:

5. Δεοντολογία και ηθικά ζητήματα στο πλαίσιο του
έργου PhotoVoice
Μια σημαντική ευθύνη του συντονιστή PhotoVoice είναι να διασφαλίσει ότι όλες
οι δραστηριότητες του PhotoVoice γίνονται με δίκαιο, σεβασμό και ηθικό τρόπο.
Όπως όλες οι έρευνες, το PhotoVoice πρέπει να συμμορφώνεται με
συγκεκριμένες δεοντολογικές οδηγίες. Οι δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές
διασφαλίζουν ότι η έρευνα προσφέρει πιθανά οφέλη, τα οφέλη υπερτερούν των
κινδύνων και ότι οι συμμετέχοντες και άλλα άτομα και ομάδες δεν βλάπτονται
στην ερευνητική διαδικασία. Όλη η έρευνα διέπετέ από αυστηρούς  ηθικούς
παράγοντες και οι ερευνητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν βλάπτουν τις
ερευνητικές τους δραστηριότητες.



Παρομοίως με τα δικά μας συστήματα αξιών και πεποιθήσεων που επηρεάζουν τις
καθημερινές μας ενέργειες και αλληλεπιδράσεις, οι ηθικές κατευθυντήριες γραμμές
στην έρευνα διέπουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι ενέργειες και
σκιαγραφούν τους αποδεκτούς τρόπους να κάνουμε πράγματα. Ο συντονιστής του
PhotoVoice θα πρέπει να έχει πλήρη κατανόηση των ηθικών κριτηρίων σχετικά με το
έργο. Επίσης, θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να καθορίζουν τρόπους
αντιμετώπισης ηθικών ζητημάτων πριν ξεκινήσουν τη φωτογραφική διαδικασία. Κάθε
ερευνητικό έργο πρέπει να γίνεται αποδεκτό από ένα συμβούλιο δεοντολογίας,
επομένως αυτός είναι ένας επιπλέον τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι τηρείται η
δεοντολογία. Δεοντολογικά ζητήματα που βαραίνουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τη
διαδικασία PhotoVoice συζητούνται παρακάτω.
Ο συντονιστής PhotoVoice είναι υπεύθυνος για την παροχή πλήρους πληροφοριών
σχετικά με τη διαδικασία PhotoVoice σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες. Οι
συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συναινέσουν να συμμετάσχουν στο
έργο, βασιζόμενοι σε ολοκληρωμένες και επαρκείς πληροφορίες τόσο για τα
πλεονεκτήματα όσο και για τα μειονεκτήματα της συμμετοχής τους. Οι συμμετέχοντες
πρέπει να γνωρίζουν τις προσδοκίες συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων
όπως η διάρκεια του έργου, η χρονική δέσμευση και οι δραστηριότητες του έργου. Οι
συμμετέχοντες πρέπει επίσης να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να αποσυρθούν
από τη συμμετοχή. Πρέπει επίσης να υπάρχει σαφής και ανοιχτή επικοινωνία σχετικά
με την ευκαιρία για κοινωνική δράση, τις πιθανές αλλαγές που προκύπτουν από την
κοινωνική δράση και τις βέλτιστες πρακτικές για εργασία στον πολιτικό στίβο.



Πρέπει επίσης να αναφερθεί η δυνατότητα για προσωπικές συναισθηματικές
αντιδράσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή στη διαδικασία PhotoVoice. Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερώνονται ότι η κριτική εξέταση και ο
προβληματισμός ευαίσθητων θεμάτων μπορεί να προκαλέσει άγχος ή άλλες
αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Επίσης, η πιθανότητα να μην
επιτευχθεί η επιθυμητή ανταπόκριση από το κοινό-στόχο μπορεί να οδηγήσει σε
συναισθήματα ματαίωσης ή απογοήτευσης. Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας PhotoVoice πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση της πιθανότητας μη
αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Το βασικό μήνυμα είναι ότι οι συμμετέχοντες
πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για το έργο προτού συμφωνήσουν να
λάβουν μέρος στο έργο. Η ενημερωμένη συγκατάθεση είναι ένα εξαιρετικά
σημαντικό ηθικό ζήτημα. Ο ρόλος του συμμετέχοντος στο PhotoVoice
συνοδεύεται επίσης από μια σειρά ηθικών κριτηρίων. Επειδή οι συμμετέχοντες
στο PhotoVoice είναι συν-ερευνητές και συν -δημιουργοί δεδομένων, πρέπει να
συμπεριφέρονται με δίκαιο, ηθικό και κατάλληλο τρόπο. Θα χρειαστεί να
εκπαιδευτούν σχετικά με την ερευνητική διαδικασία της ενημερωμένης
συναίνεσης και τη διαδικασία λειτουργίας σε πολιτικές αρένες.
Λήψη συγκατάθεσης και σεβασμός του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής
και της εικόνας
Εάν οι φωτογράφοι φωτογραφίζουν ανθρώπινα υποκείμενα , πρέπει να
κατανοήσουν πλήρως την έννοια του ατομικού απορρήτου και τη διαδικασία
απόκτησης ενημερωμένης συναίνεσης από τα υποκείμενα. Η συγκατάθεση
κατόπιν ενημέρωσης πρέπει να λαμβάνεται σωστά και η γραπτή συγκατάθεση
πρέπει να λαμβάνεται από τα υποκείμενα της φωτογραφίας.



Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι το απόρρητο δεν έχει παραβιαστεί από τον
φωτογράφο. Η προσδοκία των εκπαιδευτών φωτογράφων να αποκτήσουν
ενημερωμένη συγκατάθεση παρουσιάζει προφανή μεθοδολογικά ζητήματα. Η
διασφάλιση της ενημερωμένης συγκατάθεσης για τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν
μπορεί να κάνει τους φωτογράφους να νιώθουν άβολα, αναγκάζοντάς τους να
παράγουν περισσότερες εικόνες χωρίς ανθρώπινο περιεχόμενο. Πέρα από την
ατομική αναπαράσταση των υποκειμένων στις φωτογραφίες είναι οι αποφάσεις γύρω
από τις οποίες θα επιλεγούν οι φωτογραφίες για παρουσίαση στο κοινό-στόχο. Οι
φωτογράφοι πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι φωτογραφίες που λαμβάνονται όχι
μόνο αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τα ζητήματα, αλλά και ότι τα άτομα στις
φωτογραφίες είναι αντιπροσωπευτικά της κοινότητας στο σύνολό της. Τα ευαίσθητα
ζητήματα, όπως το απόρρητο των παιδιών, η προσωπική αξιοπρέπεια, οι
φωτογραφίες παράνομων δραστηριοτήτων ή οι φωτογραφίες που απεικονίζουν άτομα
με αρνητικό τρόπο, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ηθικό τρόπο. Επιπλέον, οι
συμμετέχοντες πρέπει να θυμούνται ότι η δική τους ασφάλεια και ευημερία είναι
ζωτικής σημασίας. Θα χρειαστεί να προσέξουν ιδιαίτερα για να διατηρήσουν τη δική
τους ασφάλεια και να μάθουν δεξιότητες για την ασφαλή λήψη φωτογραφιών στην
κοινότητα. Επομένως, η ομάδα πρέπει να εντοπίσει πιθανούς κινδύνους και πώς να
τους αντιμετωπίσει, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης και της απώλειας
της ιδιωτικής ζωής που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή στο έργο PhotoVoice.
Επίσης σημαντική είναι η εκπαίδευση σχετικά με τη δύναμη και την εξουσία που
συνοδεύει τη χρήση κάμερας στην κοινότητα. Κάθε ερευνητικό έργο θα έχει
συγκεκριμένα ηθικά ζητήματα.



Αυτή η συζήτηση σχετικά με τη δεοντολογία έχει ως στόχο να παρακινήσει
περαιτέρω σκέψη σχετικά με πιθανά ηθικά ζητήματα στο δικό σας ερευνητικό
έργο PhotoVoice.

6. Ξεκινήστε το PhotoVoice Project
Αφού έχετε τον συντονιστή έχετε ορίσει τους στόχους και το σχέδιο του έργου,
δημιουργήσετε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε το
έργο PhotoVoice.
Παροχή του Εξοπλισμού
Γενικά, ο συντονιστής PhotoVoice θα επιλέξει τον τύπο της κάμερας που θα
χρησιμοποιήσει το PhotoVoice. Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι
καθοριστικός παράγοντας κατά την επιλογή καμερών για το έργο. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κάμερες, κάμερες μιας χρήσης, αλλά σήμερα τα περισσότερα
Smartphone έχουν επίσης ενσωματωμένες πολύ καλές κάμερες, επομένως οι
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είναι ήδη εξοπλισμένοι με καλές
κάμερες. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, αξίζει να διερευνήσετε τη δυνατότητα να
δοθούν κάμερες για το ερευνητικό έργο, αλλά να έχετε κατά νου ότι αυτό
σημαίνει επιπλέον χρόνο εργασίας για τον συντονιστή.
Όποιες και αν είναι οι επιλογές κάμερας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε,
βεβαιωθείτε ότι έχουν διάφορες επιλογές και τη δυνατότητα να τοποθετήσετε
φωτογραφίες, να παραμορφώσετε τις εικόνες και να χρησιμοποιήσετε φίλτρα
χρώματος για να τροποποιήσετε τις εικόνες. Αυτές οι επιλογές δίνουν στους
φωτογράφους την ευκαιρία να είναι πιο δημιουργικοί στις φωτογραφίες τους και
λιγότερο κυριολεκτικοί στις αναπαραστάσεις τους. 



Ο συντονιστής του PhotoVoice θα πρέπει επίσης να καθορίσει, μαζί με
τους συμμετέχοντες στο PhotoVoice, εάν οι ομαδικές συνεδρίες θα
εγγραφούν σε βιντεοκασέτα ή θα εγγραφούν σε κασέτα ήχου. Με
οποιαδήποτε επιλογή, ο εξοπλισμός πιθανότατα θα χρειαστεί να
αγοραστεί, να ενοικιαστεί ή να δανειστεί. Μέσω μιας συνεργασίας με άλλο
όμιλο ή πρακτορείο, ενδέχεται να μπορείτε να δανειστείτε ή να νοικιάσετε
αυτόν τον τύπο εξοπλισμού. Ορισμένες αίθουσες συσκέψεων διαθέτουν
επίσης οπτικοακουστικό εξοπλισμό διαθέσιμο με ελάχιστο ή καθόλου
κόστος για τις κοινοτικές ομάδες. Όποιες αποφάσεις και αν ληφθούν
σχετικά με τον εξοπλισμό, αυτές οι λεπτομέρειες θα πρέπει να
οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα στο έργο και σύμφωνα με τον
καθορισμένο προϋπολογισμό.

Διευκολύνετε τις συναντήσεις της ομάδας PhotoVoice
Οι ομαδικές συναντήσεις είναι κεντρικές για τη διαδικασία PhotoVoice.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις συναντήσεις θα πρέπει να διευθετηθούν νωρίς
στο έργο. Θα χρειαστεί να κανονιστεί μια κατάλληλη τοποθεσία. Θα
χρειαστεί να αγοραστούν τα απαραίτητα υλικά όπως στυλό, μαρκαδόροι,
περιοδικά και χαρτί flipchart. Ένας επισκέπτης φωτογράφος θα πρέπει να
κάνει κράτηση. Θα χρειαστεί να αναπτυχθούν έντυπα συγκατάθεσης· και
θα χρειαστεί να κανονιστούν πρόσθετες υπηρεσίες κοινοτικής υποστήριξης
και παραπομπής.

Συλλογή δεδομένων και ερευνητική εργασία



Βγάλτε φωτογραφίες
Πριν ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών, ίσως είναι σκόπιμο να ζητήσετε από τους
συμμετέχοντες να υπογράψουν μια ανακοίνωση που να δηλώνει ότι διατηρούν τα
πνευματικά δικαιώματα για όποιες φωτογραφίες τραβούν και ότι κατανοούν τους
όρους του έργου, θα επιστρέψουν τις  κάμερες και θα επιτρέψουν στις φωτογραφίες
τους να αποτελέσουν μέρος μιας έκθεσης φωτογραφίας με την επιλογή να
παραμείνουν ανώνυμες.
Ο συντονιστής θα επικοινωνήσει και θα ορίσει τις εργασίες PhotoVoice στους
συμμετέχοντες, δηλαδή θα δώσει σαφείς οδηγίες για τη λήψη φωτογραφιών. Στη
συνέχεια ξεκινά η φάση «working in the field» ή αλλιώς «εργασία στο χωράφι»: οι
συμμετέχοντες πηγαίνουν για μια «βόλτα» και βγάζουν φωτογραφίες. Κατά τη λήψη
φωτογραφιών, θα πρέπει επίσης να κρατούν ένα "ημερολόγιο" φωτογραφιών, δηλαδή
να γράφουν τον αριθμό των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν και τις σημαντικές
σκέψεις και πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Ανάλυση και επιλογή δεδομένων και εικόνων
Μόλις ολοκληρωθεί η εκδρομή, οι συμμετέχοντες συναντώνται ξανά ως ομάδα. Θα
παρουσιάσουν τις φωτογραφίες τους και θα περιγράψουν τι μπορεί να δει κανείς
πάνω τους (περιεχόμενο), γιατί τραβήχτηκε η φωτογραφία (λόγοι/αίτια) και τι
σχετίζεται με αυτήν (νόημα, πλαίσιο, σχέση με το επιλεγμένο θέμα). Οι άλλοι
συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και να συζητήσουν τις φωτογραφίες και
τα θέματα που τέθηκαν. Στη συνέχεια συνοψίζονται τα κεντρικά θέματα και τα
αποτελέσματα.
Ο κύκλος (φάση πεδίου - συζήτηση - φάση πεδίου) επαναλαμβάνεται όσο συχνά
χρειάζεται μέχρι να συζητηθούν διεξοδικά τα θέματα και να υπάρξουν αρκετές
φωτογραφίες για να παρουσιαστεί επαρκώς το επιλεγμένο θέμα.



Τι βλέπουμε εδώ;
Τι πραγματικά συμβαίνει εδώ;
Πώς σχετίζεται αυτό με τη ζωή μας;
Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση, ανησυχία ή δύναμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;

Στη συνέχεια ξεκινά η επιλογή των φωτογραφιών. Οι συμμετέχοντες
επιλέγουν την τελική επιλογή των φωτογραφιών με βάση τα κριτήρια:
Ποιες απεικονίζουν καλύτερα περί τίνος πρόκειται; Ποια είναι τα πιο
σημαντικά για το θέμα μας; Στη συνέχεια, οι επιλεγμένες φωτογραφίες
θα ταξινομηθούν και θα ομαδοποιηθούν. Βεβαιωθείτε ότι η αφήγηση
του τι σημαίνουν ή εκφράζουν οι φωτογραφίες είναι τεκμηριωμένη. Στη
συνέχεια, προσδιορίστε τα πιο σημαντικά θέματα και θεωρίες που
έχουν ανακαλυφθεί και με ποια σειρά θα πρέπει να εκτεθούν.
Για τη συζήτηση της επιλογής των φωτογραφιών χρησιμοποιείται
συχνά η λεγόμενη διαδικασία «SHOWeD». Εδώ, απαντώνται οι
ακόλουθες ερωτήσεις για κάθε φωτογραφία:



Δια ζώσης  έκθεση (face-to-face)
Εικονική έκθεση
Βιβλία φωτογραφιών
ppt ή παρουσίαση Prezi
Βίντεο
Παράσταση( Performance) 
Διάλεξη
Αναφορά
Εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

7.Έκθεση των αποτελεσμάτων του έργου
PhotoVoice και η προώθηση του
Ήδη στη φάση του σχεδιασμού του έργου, θα πρέπει να έχετε
προγραμματίσει πώς να παρουσιάσετε τις επιλεγμένες φωτογραφίες και
μηνύματα. Πρέπει να καθορίσετε τη μορφή της παρουσίασης.
Είναι δυνατές οι ακόλουθες μορφές παρουσίασης:

Όταν επιλέγετε τη μορφή παρουσίασης, έχετε υπόψη: Ποιο είναι το κοινό-
στόχος σας και πώς το προσεγγίζετε καλύτερα; Ποια είναι τα κανάλια
επικοινωνίας και ενημέρωσης που χρησιμοποιούν περισσότερο ή στα
οποία έχουν εύκολη πρόσβαση; Αφού επιλέξετε τη μορφή παρουσίασης,
πρέπει να προγραμματίσετε και να εργαστείτε ανάλογα.



Καταγράψτε τα αποτελέσματα και περιγράψτε τη δυνατότητα μεταφοράς τους
(π.χ. εγχειρίδιο έργου στην έκθεση με συστάσεις για δράση). Και φυσικά πρέπει
να προσεγγίσετε προσωπικά το κοινό-στόχο σας, επομένως πρέπει να
σχεδιάσετε τη διαχείριση των προσκλήσεων, δηλαδή τη σύνταξη προσκλήσεων,
την έρευνα στοιχείων επικοινωνίας, την αποστολή των προσκλήσεων σε
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και μέλη της κοινότητας κ.λπ. Μπορείτε επίσης
να σχεδιάσετε και να παράγετε άλλα προϊόντα προώθησης και δραστηριότητες,
όπως εκτύπωση αφισών, καταλόγου,cart postal ή δραστηριότητες κοινωνικών
μέσων.
Λάβετε υπόψη ότι όλα αυτά θα χρειαστούν χρόνο και χρειάζονται επιπλέον
πόρους σε χρόνο και χρήμα!

8. Κοινωνική δράση και αλλαγή πολιτικής
Ο κύριος στόχος του photovoice είναι να βελτιώσει τις κοινότητες
αντιμετωπίζοντας προβλήματα στη ρίζα τους και να ξεκινήσει την αλλαγή από
ενεργούς πολίτες μέσα σε μια κοινότητα.
Στον πυρήνα του, το PhotoVoice μετακινεί τα άτομα από μια κατάσταση
παθητικότητας ,απέναντι στις τρέχουσες συνθήκες της κοινότητας, σε
κοινωνικούς παράγοντες στις κοινότητές τους: πρώτα εμπλέκονται
συναισθηματικά με τα ζητήματα για τα οποία ανησυχούν ή θυμώνουν ή
ελπίζουν να αλλάξουν. Η ευαισθητοποίησή τους θα αυξηθεί και συνήθως μέσω
του έργου PhotoVoice αποκτούν μια νέα και καλύτερη κατανόηση για τις αιτίες ή
τους λόγους για ένα εντοπισμένο πρόβλημα.



Και αυτό θα οδηγήσει στο τελικό στάδιο ενός έργου PhotoVoice: ότι οι
συμμετέχοντες αλλάζουν τους ρόλους τους από μαθητές σε αναδυόμενους
ηγέτες και κοινωνικούς φορείς στις κοινότητές τους. Υποστηρίζουν
πολιτικές, συστήματα και περιβαλλοντικές αλλαγές που αντιμετωπίζουν τις
βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων που έχουν εντοπίσει και αυτές οι
αλλαγές θα πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους.
Επομένως, είναι επίσης πολύ σημαντικό οι συντονιστές  να δημιουργήσουν
μια πλατφόρμα για τους συμμετέχοντες ώστε να συνεργαστούν με τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους τοπικούς ηγέτες, τα μέσα
ενημέρωσης και τον γενικό πληθυσμό της κοινότητας, προκειμένου να
προκαλέσουν αλλαγές πολιτικής. Επομένως, για ένα επιτυχημένο έργο
PhotoVoice, οι συντονιστές και οι συμμετέχοντες πρέπει να σκεφτούν πέρα
  από την παρουσίαση των φωτογραφιών: Τι πρέπει πραγματικά να συμβεί
αφού έχουμε ευαισθητοποιήσει για το επιλεγμένο θέμα; Τι αλλαγή πρέπει
να συμβεί μετά την παρουσίασή μας;

Οδηγίες & προγραμματισμός  συνεδρίας / Πρόγραμμα συνεδρίας
Ένα έργο PhotoVoice περιλαμβάνει πολλά άτομα, συναντήσεις και
ποικίλες δραστηριότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό για
τον συντονιστή του PhotoVoice να είναι πολύ οργανωμένος και πρόθυμος
να εργαστεί σκληρά, πολύ πριν καν τραβήξει την πρώτη φωτογραφία.



Πρώτον, πρέπει να οριστικοποιηθεί ένα καλά σχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα και
σχέδιο εργασίας για το έργο με συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθήκοντα και
ευθύνες για το έργο σας. Δεύτερον, πρέπει να προσλάβετε και να
δημιουργήσετε μια ομάδα PhotoVoice. Οι συμμετέχοντες στο έργο πρέπει να
είναι πλήρως ενημερωμένοι για τη διαδικασία PhotoVoice και τη χρονική
δέσμευση που αναμένεται από αυτούς. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσετε το έργο
σας PhotoVoice, το οποίο ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε μια εκστρατεία έκθεσης
ή μέσων ενημέρωσης, η οποία θα ξεκινήσει την αλλαγή που επιθυμούσαν οι
συμμετέχοντες.
Ένα έργο PhotoVoice μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ.
ένα Σαββατοκύριακο), αλλά συνήθως χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Σας
παρουσιάζουμε τώρα περίγραμμα 2 συνεδριών: μία με 14 συνεδρίες και μία με
4 συνεδρίες, τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες και το χρονικό
σας πλαίσιο και που ελπίζουμε να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε το δικό σας
έργο PhotoVoice.
Όποιο χρονικό διάστημα όμως και αν επιλέξετε για το έργο PhotoVoice,
βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα θέματα καλύπτονται στην πρώτη συνεδρία
«πληροφοριών»:
Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
μάθουν περισσότερα για την πρόθεση ενός έργου PhotoVoice και τη διαδικασία
του. Αλλά πρώτα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωριστούν μεταξύ τους.
Δημιουργήστε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, κάντε διασκεδαστικές
δραστηριότητες και ανεπίσημες συστάσεις.



Ο ρόλος των φωτογράφων ως ειδικών·
Η δυνατότητα εκπαίδευσης και ενημέρωσης άλλων για σημαντικά κοινοτικά
ζητήματα. 
Η δυνατότητα να επηρεάσει τη δημόσια πολιτική.

Είναι καλό για την ομάδα να θεσπίζει κανόνες ή κατευθυντήριες γραμμές για
θέματα σεβασμού, ακρόασης, κοινής χρήσης και εμπιστευτικότητας από νωρίς
στη συνάντηση. Ο συντονιστής θα πρέπει να προσπαθεί να προάγει τα
αισθήματα ασφάλειας και συμμετοχής εντός της ομάδας. Οι κατευθυντήριες
γραμμές της ομάδας μπορούν να ενισχύονται από καιρό σε καιρό, ειδικά εάν
συζητάτε ευαίσθητα θέματα. Η διατήρηση της εμπιστευτικότητας είναι επίσης
απαραίτητη. Το επόμενο καθήκον αυτής της συνάντησης είναι να ενημερώσει
την ομάδα για το PhotoVoice.
Τρεις βασικές αρχές πρέπει να τονιστούν κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης
συνάντησης:

Στη συνέχεια, ορίστε το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο έργου του έργου
PhotoVoice. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, να μοιραστούν
προβληματισμούς και ιδέες. Στο τέλος αυτής της συνεδρίας οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να κατανοήσουν τους γενικούς στόχους του έργου, να αποκτήσουν μια
σαφή ιδέα για τον απαιτούμενο χρόνο δέσμευσης, να μάθουν για την έννοια της
κοινωνικής δράσης και την αλλαγή πολιτικής και να κατανοήσουν ρεαλιστικά τα
πιθανά αποτελέσματα. Μόλις οι πιθανοί συμμετέχοντες κατανοήσουν ξεκάθαρα
την όλη διαδικασία του PhotoVoice, μπορούν να λάβουν μια τεκμηριωμένη
απόφαση σχετικά με το εάν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.



Επιλογή 1: Περίγραμμα δείγματος συνεδρίας 14
Συνεδρία 1: Συναντηθείτε με υποψήφιους συμμετέχοντες, ώστε να μπορούν να
μάθουν και να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία PhotoVoice και την
εστίαση του έργου. Ενημερώστε τους ξεκάθαρα για τις προσδοκίες χρόνου.
Προσκαλέστε τους να επιστρέψουν την επόμενη εβδομάδα εάν μπορούν να
αφιερώσουν χρόνο και ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του PhotoVoice.
Συνεδρία δεύτερη: Συζητήστε περαιτέρω τη διαδικασία PhotoVoice και τον
κεντρικό ρόλο των συμμετεχόντων. Αφιερώστε χρόνο συζητώντας τα
υποκείμενα ζητήματα σχετικά με τη χρήση των καμερών, θέματα εξουσίας και
ηθικής, πιθανούς κινδύνους για τους συμμετέχοντες και πώς αυτοί οι κίνδυνοι
θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν, υπογράψτε έντυπα συναίνεσης.
Τρίτη συνεδρία: Κανονίστε να παρευρεθεί στη συνάντηση ένας τοπικός
φωτογράφος για να διδάξει στους συμμετέχοντες τη χρήση φωτογραφικών
μηχανών, προοπτικής, φωτισμού, ισορροπίας, αντίθεσης και άλλων τεχνικών
που θα τους βοηθήσουν να αναπαραστήσουν τις εμπειρίες, τις δυνάμεις και
τους αγώνες τους μέσω φωτογραφιών.
Τέταρτη συνεδρία: Συζητήστε τη διαδικασία της ενημερωμένης συναίνεσης των
υποκειμένων στις φωτογραφίες, λεπτομέρειες των εντύπων συναίνεσης των
υποκειμένων, ελέγξτε τις διαθέσιμες επιλογές κάμερας (π.χ. επιλογές κάμερας
Smartphone των συμμετεχόντων) ή διανείμετε κάμερες εάν χρειάζεται και δώστε
στους συμμετέχοντες μια εβδομάδα για να τραβήξουν φωτογραφίες σαν 
 εξάσκηση.



Πέμπτη συνεδρία: Συναντηθείτε για να συλλέξετε τις φωτογραφίες, να
συζητήσετε συναισθήματα σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών, να μοιραστείτε
εμπειρίες και να μιλήσετε για προκλήσεις που μπορεί να έχουν βιώσει. Ανάλογα
με την ομάδα, οι συμμετέχοντες μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Συλλέξτε
όλες τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από την έκτη συνεδρία και
εκτυπώστε τις.
Συνεδρία έκτη: Κοιτάξτε και συζητήστε τις εικόνες εξάσκησης, αυτό βοηθά στην
τόνωση ιδεών για φωτογραφίες, ορίστε ημερομηνία λήξης για την παράδοση
νέων φωτογραφιών. Συνιστάται οι ομάδες PhotoVoice να συνεχίσουν να
συναντώνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου που αφιερώνεται στη λήψη
φωτογραφιών για να έχουν όλοι κίνητρα και υποστήριξη .
Συνεδρία έβδομη έως 10: Συνεχίστε να συναντιέστε τακτικά, ώστε οι
συμμετέχοντες να μπορούν να παραδίδουν περισσότερες φωτογραφίες και να
υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι
εικόνες έχουν συλλεχθεί κατά την περίοδο έβδομης με δέκατης συνεδρίας και
εκτυπώστε τις.
Συνεδρία 11: Διανείμετε τις ανεπτυγμένες εικόνες στους φωτογράφους. Κατά τη
διάρκεια αυτής της συνεδρίας, η ανάλυση δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη και
θα προχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες. Επιλέξτε τις εικόνες και αποφασίστε
για τη μορφή με την οποία θα παρουσιαστούν (π.χ. ως εκτυπώσεις σε
κορνίζες).
Συνεδρία 12 έως 14: Η ανάλυση δεδομένων συνεχίζεται. Η ομάδα προετοιμάζει
την έκθεση του PhotoVoice και μοιράζεται την έκθεση με την κοινότητα και τα
μέλη του κοινού-στόχου.



Παρουσιάστε το PhotoVoice στους συμμετέχοντες
Δραστηριότητες για να «σπάσει ο πάγος»
Αναθεώρηση Ηθικής
Ελέγξτε τους κανόνες και τις οδηγίες της ομάδας καθώς και τη
σημασία των ασφαλών χώρων

Έλεγχος βασικής φωτογραφίας 
Στείλτε τους συμμετέχοντες στην κοινότητα για να τραβήξουν
φωτογραφίες

Μοιραστείτε και συζητήστε φωτογραφίες
Αναπτύξτε θέματα
Τέταρτη συνεδρία:
Επιλέξτε ένα κοινό-στόχο για την έκθεση φωτογραφίας
Σχεδιάστε την έκθεση φωτογραφίας

ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Περίγραμμα δείγματος συνεδρίας 4

Συνεδρία 1:

Συνεδρία δεύτερη:

Τρίτη συνεδρία:



Παρουσιάστε το PhotoVoice στους συμμετέχοντες
Δραστηριότητες για να «σπάσει ο πάγος»
Αναθεώρηση Ηθικής
Ελέγξτε τους κανόνες και τις οδηγίες της ομάδας καθώς και τη
σημασία των ασφαλών χώρων
Ελέγξτε τη βασική φωτογραφία
Στείλτε τους συμμετέχοντες στην κοινότητα για να τραβήξουν
φωτογραφίες

Μοιραστείτε και συζητήστε τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων
Αναπτύξτε θέματα
Επιλέξτε ένα κοινό-στόχο για την έκθεση φωτογραφίας

Σχεδιάστε την έκθεση/προβολή φωτογραφίας

ΕΠΙΛΟΓΗ 3: Περίγραμμα δείγματος συνεδρίας 3
Συνεδρία 1

Συνεδρία δεύτερη

Τρίτη συνεδρία:



Παρουσιάστε το PhotoVoice στους συμμετέχοντες
Δραστηριότητες για να «σπάσει ο πάγος»
Αναθεώρηση Ηθικής
Ελέγξτε τους κανόνες και τις οδηγίες της ομάδας καθώς και τη σημασία
των ασφαλών χώρων
Ελέγξτε τη βασική φωτογραφία
Στείλτε τους συμμετέχοντες στην κοινότητα για να τραβήξουν
φωτογραφίες

Μοιραστείτε και συζητήστε τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων
Αναπτύξτε θέματα
Επιλέξτε ένα κοινό-στόχο για την έκθεση φωτογραφίας
Σχεδιάστε την έκθεση/προβολή φωτογραφίας

ΕΠΙΛΟΓΗ 4: Περίγραμμα δείγματος συνεδρίας 2
Συνεδρία 1:

Συνεδρία δεύτερη:

Συμπερασματικά 
Ορισμένες από τις παρακάτω ερωτήσεις μπορεί να είναι πιο κατάλληλες
για χρήση αμέσως μετά την τελευταία συνεδρία PhotoVoice, ενώ άλλες
μπορεί να είναι κατάλληλες για χρήση μετά την κοινή χρήση των
φωτογραφιών με την ευρύτερη κοινότητα (π.χ. μέσω μιας έκθεσης
φωτογραφίας). Αυτές είναι πρόχειρες ερωτήσεις και μπορούν να
επεξεργαστούν για λόγους σαφήνειας ή να συνδυαστούν.



Τι μάθατε για το [θέμα] μέσω αυτού του έργου PhotoVoice;
Τι έχετε μάθει για τη συμμετοχική σε έρευνα δράσης;
Νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση/άνεση για τη συμμετοχή ή ηγεσία
ενός ερευνητικού έργου; Γιατί ναι ή γιατί όχι?
Ποιες νέες γνώσεις έχετε αποκτήσει σε σχέση με την πολιτική και την
αλλαγή πολιτικής;
Έχετε συγκεντρώσει νέα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη δημιουργία
αλλαγής πολιτικής;
Ποια ήταν η ανταπόκριση της κοινότητας στο έργο PhotoVoice; Έχετε
δει αλλαγές (σε συμπεριφορές ή πράξεις);
Πώς αντέδρασαν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε αυτό το
ερευνητικό έργο;
Έχετε αναπτύξει νέες συνεργασίες ή πρωτοβουλίες στην κοινότητά σας
ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε αυτό το έργο;
Τι σας άρεσε περισσότερο στον συντονισμό αυτού του έργου
PhotoVoice;
Τι σας άρεσε λιγότερο στο συντονισμό αυτού του έργου PhotoVoice;
Αν μπορούσατε να κάνετε ξανά αυτό το είδος έργου, τι θα κάνατε
διαφορετικά; (Σκεφτείτε τις στρατηγικές προσέγγισης , τις προμήθειες,
την υποστήριξη των συμμετεχόντων, τη συνολική διαδικασία κ.λπ.).
Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε;

Για τους συντονιστές :
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.



Για συμμετέχοντες:
1. Τι μάθατε για το [θέμα] μέσω αυτού του έργου PhotoVoice;
2. Τι έχετε μάθει για την πολιτική και την αλλαγή πολιτικής;
3. Ποια ήταν η ανταπόκριση της κοινότητας στο έργο PhotoVoice; 4.
Έχετε δει αλλαγές (σε συμπεριφορές  ή πράξεις);
5. Αισθάνεστε ότι έχετε βελτιώσει τις δεξιότητες σας ώστε να
εκφράσετε ανησυχίες και να προτείνετε λύσεις σε ζητήματα
επισιτιστικής ασφάλειας στην κοινότητά σας;
6. Έχετε κάνει νέες συνδέσεις ή σχέσεις μέσα στην κοινότητά σας ως
αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε αυτό το έργο;
7. Τι σας άρεσε περισσότερο στη συμμετοχή σας σε αυτό το έργο
PhotoVoice;
8. Τι σας άρεσε λιγότερο από τη συμμετοχή σας σε αυτό το έργο
PhotoVoice;
9. Τι είδους δεξιότητες αναπτύξατε μαθαίνοντας για το PhotoVoice,
τραβώντας φωτογραφίες και μοιράζοντας τις σκέψεις και τις απόψεις
σας με άλλους;
10.Αισθάνεστε ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες σας εκτιμήθηκαν από την
υπόλοιπη ομάδα;
11. Πώς θα αλλάζατε αυτό το έργο αν συμμετείχατε ξανά;
12. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε;



Τι μάθατε για την επισιτιστική ασφάλεια μέσω αυτού του
έργου PhotoVoice;
Τι έχετε μάθει για την πολιτική και την αλλαγή πολιτικής;
Ποια ήταν η ανταπόκριση της κοινότητας στο έργο
PhotoVoice; Έχετε δει αλλαγές (σε συμπεριφορές ή
πράξεις);
Αισθάνεστε ότι έχετε βελτιώσει τις δεξιότητες σας ώστε να
εκφράσετε ανησυχίες και να προτείνετε λύσεις σε ζητήματα
επισιτιστικής ασφάλειας στην κοινότητά σας;
Έχετε κάνει νέες συνδέσεις ή σχέσεις εντός της κοινότητάς
σας ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε αυτό το έργο;
Τι σας άρεσε περισσότερο στη συμμετοχή σας σε αυτό το
έργο PhotoVoice;
Τι σας άρεσε λιγότερο από τη συμμετοχή σας σε αυτό το
έργο PhotoVoice;
Τι είδους δεξιότητες αναπτύξατε μαθαίνοντας για το
PhotoVoice, τραβώντας φωτογραφίες και μοιράζοντας τις
σκέψεις και τις απόψεις σας με άλλους;
Νιώθετε ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες σας εκτιμήθηκαν από
την υπόλοιπη ομάδα;
Νιώθετε ότι έχετε αποκτήσει αυτοπεποίθηση ή/και άνεση
ώστε να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες κοινωνικής
αλλαγής;
Πώς θα αλλάζατε αυτό το έργο αν συμμετείχατε ξανά;
Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε;

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.



Βεβαιωθείτε ότι το θέμα του PhotoVoice ταιρίαζει με ανησυχίες
που υπάρχουν στις επιλεγμένες κοινότητες
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατανοούν τον σκοπό του
έργου PhotoVoice
Επιτρέψτε στην κοινότητα να λάβει αποφάσεις σχετικά με το πως
θέλει να συμμετάσχει στο ερευνητικό έργο: αυτό θα αυξήσεις τις
δεξιότητες, την εμπιστοσύνη και τα δίκτυα που απαιτούνται
προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με το
έργο
Συμμετάσχετε σε co-leaning: Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνουν αξία οι
γνώμες και οι εμπειρίες όλων των συμμετεχόντων του
προγράμματος PhotoVoice
Συγκεντρώστε τους συμμετέχοντες σε μια τοποθεσία που είναι
άνετη και οικεία 
6.    Παροχή υποστήριξης στους συμμετέχοντες καθ’ όλη την
διάρκεια του έργου
Αναγνωρίστε ότι ο καθένας μαθαίνει με διαφορετικό και χρόνο για
αυτό χρειάζεται να είστε ευέλικτοι στον τρόπο με τον οποίο
διδάσκετε το PhotoVoice σε άλλους
Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα
 Προσπάθεια για κατάργηση εμποδίων και φραγμών που
σχετίζονται με το εισόδημα και άλλες πολιτισμικές διαφορές
Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να μοιραστούς τις εμπειρίες
τους με τους άλλους όπως και να κάνουν ερωτήσεις 
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες περιλαμβάνονται σε κάθε
πτυχή του έργο PhotoVoice

Συμβουλές για να αναπτύξετε ένα ασφαλές περιβάλλον
και να χτίσετε εμπιστοσύνη 

1.

2.

3.

4.
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10.

11.



Να σέβεστε τις απόψεις και τις εμπειρίες των υπόλοιπων
συμμετεχόντων και ιδιαίτερα όταν διαφέρουν από τις δικές σας
Ενεργή συμμετοχή και κοινοποίηση 
Οτιδήποτε κοινοποιείται σε αυτή την συνεδρία είναι εμπιστευτικό.
Μην κοινοποιείτε προσωπικές πληροφορίες των άλλων
συμμετεχόντων σε τρίτα άτομα, εκτός της ομάδας. Αυτό είναι και
το κλειδί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μεταξύ
των μελών
Να είστε παρόντες, ενεργοί και συγκεντρωμένοι στις
δραστηριότητες της ομάδας 

Για τους συμμετέχοντες

1.

2.
3.

4.

Να θυμάστε ότι δεν αισθάνονται όλοι το ίδιο άνετα να μοιράζονται
απόψεις και εμπειρίες με άλλους, για αυτό μην πιέσετε κανέναν
για να συμμετάσχει αν δεν το επιθυμεί

Για τον συντονιστή 

1.

Μερικοί βασικοί κανόνες που πρέπει να
ακολουθήσετε 



Μη λέτε την προσωπική σας άποψη για το θέμα καθώς μπορεί να
επηρεάσει την οπτική των συμμετεχόντων
Σιγουρευτείτε ότι οι συμμετέχοντες συζητούν τις δικές τους προκλήσεις και
ανησυχίες και όχι αυτό που εσείς προσωπικά αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί
πρόκληση η ανησυχία για αυτούς
Εξασφαλίστε σε όλους ίσες ευκαιρίες να μιλήσουν και να συνεισφέρουν 
Καθώς ασχολείστε με ευαίσθητα θέματα όπως το φύλο, η σεξουαλικότητα,
οι διακρίσεις, η εκμετάλλευση κ.λπ., είναι σημαντικό να εξασφαλίστε
ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες.   Προσέξτε να μην εκθέσετε υλικό
που βάζει ο φωτογράφος ή όσοι φαίνονται στην φωτογραφία σε
οποιοδήποτε κίνδυνο. 

1.

2.

3.
4.

Κώδικας συμπεριφοράς για τον συντονιστή 



3.1.1. Using the PhotoVoice method to promote
„Democracy & Human Rights”
Living in a democratic society may sometimes create the illusion of
having it for granted. People may believe that once a democratic
regime is established, there is no turning back to authoritarianism.
History has proven that radical changes are difficult to be
accomplished rapidly; however, continuous and premeditated actions
contribute to weakening the democracy and the rule of law in a
country. Nowadays there are different threats to democracy, either
direct or indirect ones. Corruption and inefficiency, economic and
social inequalities, political polarization, populism and extremism, fake
news and propaganda, immigration and the challenge of sustaining
multi-ethnic democracies, etc. More and more societies face such
challenges and a collective effort is needed in order to overcome them.
Raising awareness about such issues has the power to support the
active participation of the population in fighting the threats. It is very
likely that many people are not aware of the existence of these
problems and how they are manifested. Hence, it is the duty of each
one of us to talk about them, showcase why such phenomena weaken
our society, and how we can get involved to sustain the democracy in
our communities and countries. 



During a Photo Voice project it is important to discuss with the
participants the use and functions of the method, followed by a
discussion on democracy and threats to democracy so they can
understand themselves why they are even an issue. Moreover, the
group may discuss how these phenomena manifest in their daily life
(e.g. extremist sponsored posts on social media, fake news on
television, etc.) and debate how these actions are affecting the
democratic rule in the society. After that, they are given the theme
“Daily threats to democracy in my life” and are asked to bring photos
that express the topic. Participants must also write a small caption,
which will accompany their photos.  



3.1.2. Χρήση της μεθόδου PhotoVoice για την
προώθηση της «Καταπολέμησης του αντισημιτισμού
και του αντι-ισλαμισμού/ισλαμφοβίας»

Ο αντισημιτισμός είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα του οποίου η συνάφεια
αυξάνεται συνεχώς, καθώς όχι μόνο τα εγκλήματα της ναζιστικής εποχής
ευτελίζονται στην καθημερινή ομιλία, αλλά και ο αριθμός των αντισημιτικών
εγκλημάτων αυξάνεται επίσης. Έτσι, παρόλο που είναι ένα σημαντικό θέμα,
είναι συχνά δύσκολο για τους εμπλεκόμενους να εκφραστούν και, κυρίως, να
αντιμετωπίσουν τον αντισημιτισμό στην καθημερινή ζωή. Γι' αυτό ακριβώς η
μέθοδος PhotoVoice είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος,
καθώς επιτρέπει στους συμμετέχοντες να καταγράφουν, να αναλύουν και να
παρουσιάζουν την άποψή τους και τα φαινόμενα της καθημερινής ζωής. Έχει
θετική επίδραση όχι μόνο στους ίδιους τους συμμετέχοντες, αλλά και στο ευρύ
κοινό, καθώς πολλοί μη συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν τις πολλές εκφράσεις
αντισημιτιστικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας στο περιβάλλον τους. Και
αυτές οι πτυχές πρέπει να αντιμετωπιστούν και να παρουσιαστούν στο έργο
PhotoVoice. Σε μια πρώτη συνεδρία, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν τα
βασικά στοιχεία και τις απαραίτητες γνώσεις για το θέμα του αντισημιτισμού,
καθώς και τη λειτουργία του PhotoVoice ως μέθοδο, ώστε στη συνέχεια να
βγουν έξω και να αναζητήσουν αποτελεσματικά αντισημιτικές πτυχές της
καθημερινότητάς τους στο περιβάλλον και την κοινότητά τους.



Στην επόμενη συνεδρία, θα ζητηθεί από όλους να φέρουν τουλάχιστον μία
φωτογραφία σχετική με το θέμα «Ο Αντισημιτισμός στην καθημερινή μας ζωή».
Οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να γράψουν μια μικρή λεζάντα, η οποία θα
συνοδεύει τις φωτογραφίες τους.

Χρήση της μεθόδου PhotoVoice για την προώθηση της
«Ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων στη
σεξουαλικότητα» (που σημαίνει ότι είστε ανοιχτοί σε
διαφορετικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς)
Είναι σημαντικό να είστε υπόλογοι στις κοινότητες στις οποίες θα
πραγματοποιηθεί το έργο PhotoVoice. Δεδομένου ότι το θέμα που
εξερευνήθηκε είναι ευαίσθητο στη φύση, θα χρειαστεί να παρέχετε στα μέλη της
κοινότητας σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με το έργο
PhotoVoice που σχεδιάζετε. Φυσικά, δεν είναι δυνατό –ούτε απαραίτητο– να
συγκεντρωθεί ολόκληρη η κοινότητα. Με την υλοποίηση ορισμένων
συναντήσεων κοινότητας, θα έχετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε το
προγραμματισμένο έργο PhotoVoice και να υποστηρίξετε για αυτό και να
εντοπίσετε τους συμμετέχοντες. Είναι σημαντικό να θεσπιστούν σαφή κριτήρια
για την επιλογή των συμμετεχόντων, για να διασφαλιστεί ένα διαχειρίσιμο
μέγεθος δείγματος και μια ποικιλόμορφη και δίκαιη εκπροσώπηση. Πιθανό
κριτήριο για το συγκεκριμένο θέμα «Ισότητα των φύλων και δικαιώματα στη
σεξουαλικότητα» είναι (αλλά δεν περιορίζονται σε) το φύλο και ο σεξουαλικός
προσανατολισμός.



Στην αρχή της συνεδρίας, είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες και οι συντονιστές
να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και να αισθάνονται άνετα μέσα στην ομάδα.
Αυτό είναι ένα ζωτικό βήμα, καθώς η επιτυχία ενός έργου PhotoVoice που
εξερευνά ευαίσθητα θέματα όπως αυτό που παρουσιάζεται σε αυτήν την
ενότητα, εξαρτάται από την ισχυρή και θετική δυναμική της ομάδας. Επιπλέον,
αυτό το περιβάλλον προωθεί τη δίκαιη έκφραση διαφορετικών απόψεων.
Μέσα στο πλαίσιο της διερεύνησης πολύπλοκων και ευαίσθητων θεμάτων όπως
το φύλο και η σεξουαλικότητα, ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί
υπόψη είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και ανοιχτού χώρου συμμετοχής.
Επιπλέον, καθώς το τρέχον έργο PhotoVoice θα επικεντρωθεί στην ισότητα των
φύλων και τη σεξουαλικότητα, συνιστάται αυτή η δραστηριότητα να διευκολυνθεί
σε χώρους ασφαλείς για το φύλο, εάν κριθεί απαραίτητο. Η συναίνεση είναι το
κλειδί: φροντίστε να παρέχετε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
αποσυρθούν από τη συνεδρία ή μια δραστηριότητα, σε περίπτωση που
αισθάνονται άβολα να συμμετέχουν. Μόλις οι συμμετέχοντες αισθανθούν άνετα
μεταξύ τους και με τους συντονιστές, θα πρέπει να παρέχεται στους
συμμετέχοντες μια σαφής επισκόπηση, ενώ θα εξηγείται ότι οι ιδέες τους είναι
σημαντικές.
Με τη δημιουργία ενός ασφαλούς, ανοιχτού, ευαίσθητου ως προς το φύλο
περιβάλλοντος, ξεκινά η διαδικασία υποστήριξης των συμμετεχόντων. Αυτή η
διαδικασία περιλαμβάνει την καθοδήγηση των συμμετεχόντων στον
προβληματισμό σχετικά με κρίσιμα ζητήματα εντός του γενικού πεδίου της
θεματικής περιοχής που αξίζει να εξερευνήσετε χρησιμοποιώντας το
PhotoVoice.



Νιώθετε ότι αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα προβλήματα επειδή είστε
αρσενικό /θηλυκό;
Πώς φαίνονται αυτά τα προβλήματα;
Μπορείτε να προσδιορίσετε τις αιτίες αυτών των προβλημάτων; Αν ναι,
ποιες είναι αυτές;
Πώς σας επηρεάζουν αυτά τα προβλήματα;
Ποιους μηχανισμούς αντιμετώπισης έχετε αναπτύξει για την
αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων;

Οι στόχοι αυτής της συνεδρίας είναι να οικοδομήσει την κατανόηση των
βασικών θεμάτων από τους συμμετέχοντες, να μάθουν  οι συμμετέχοντες
από διαφορετικές οπτικές γωνίες και εμπειρίες και να τους υποστηρίξουν
ώστε να είναι υποστηρικτές και φορείς θετικής αλλαγής.
Ενώ διερευνούν το ευρύ θέμα της ισότητας των φύλων και των
δικαιωμάτων στη σεξουαλικότητα, οι συμμετέχοντες διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των στόχων του έργου. Επιπλέον, η
διαδικασία εστίασης σε μια θεματική περιοχή και ο καθορισμός ενός
συγκεκριμένου σκοπού επιτρέπει στους συμμετέχοντες να νιώθουν το
αίσθημα της κυριότητας  και της συμμετοχής στο έργο.
Επομένως, η υποβολή των σωστών ερωτήσεων για τον καθορισμό του
αντικειμένου του έργου και του επιδιωκόμενου σκοπού του είναι ένα
σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδικασία. Μερικά παραδείγματα ερωτήσεων
στο πλαίσιο του θεματικού τομέα της ισότητας των φύλων είναι τα
ακόλουθα:



Οι παραπάνω ερωτήσεις μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν
και στη θεματική περιοχή των σεξουαλικών δικαιωμάτων. Η τοποθέτηση
γενικών ερωτήσεων επιτρέπει στην ομάδα να αποκτήσει μια σειρά από
προκλήσεις και ταυτόχρονα να τις ενσωματώνει στην καθημερινή ζωή. Για
πιο λεπτομερείς πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις
ερωτήσεις σε συνδυασμό με τις πιο συγκεκριμένες και εστιασμένες στο
φύλο/σεξουαλικότητα ερωτήσεις που σχετίζονται ρητά με τη θεματική
περιοχή που διερευνούμε και τους στόχους του έργου.

Χρήση της μεθόδου PhotoVoice για την προώθηση
της «Κλιματικής Αλλαγής»
Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή για την υγεία του
21ου αιώνα και, παρά τα περιορισμένα επί του παρόντος εμπειρικά
στοιχεία, αναμένεται να βλάψει άμεσα και έμμεσα την ψυχοκοινωνική
ευημερία των κοινοτήτων. Τα ευάλωτα άτομα και μέρη, ειδικά οι αγροτικές
περιοχές σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, θα πληγούν
δυσανάλογα λόγω του υποκείμενου κοινωνικοοικονομικού μειονεκτήματος
και της μειωμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.
Η πρώτη συνάντηση συζητά τη χρήση και τις λειτουργίες του PhotoVoice
με τους συμμετέχοντες και ακολουθεί συζήτηση για την κλιματική αλλαγή
και τις επιπτώσεις της. Δίνεται στους συμμετέχοντες το θέμα «Κλιματική
Αλλαγή στη χώρα μου» και καλούνται να φέρουν 2-3 φωτογραφίες που
εκφράζουν τον παραπάνω τίτλο. Οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να
γράψουν μια μικρή λεζάντα, η οποία θα συνοδεύει τις φωτογραφίες τους.



3.2.Kahoot! Κουίζ
Σύντομη περιγραφή
Δεκαετίες έρευνας έχουν δείξει ότι η εξέταση των γνώσεων των
μαθητών δεν είναι απλώς ένας τρόπος αξιολόγησης, αλλά επίσης ένας
ισχυρός τρόπος για τη βελτίωση της μάθησης που συχνά αποφέρει
μεγαλύτερα οφέλη από το να ξοδεύετε τον ίδιο χρόνο σε πρόσθετη
μελέτη. Αυτό οφείλεται σε αυτό που ονομάζεται αποτέλεσμα δοκιμής.
Η παροχή ζωντανών κουίζ στους μαθητές κατά τη διάρκεια ομαδικών
συναντήσεων ή εργαστηρίων είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να
δημιουργήσετε μεγαλύτερο αντίκτυπο στους μαθητές. Μέσα σε αυτό το
πνευματικό προϊόν θα καθοδηγήσουμε τους νέους εργαζόμενους να
χρησιμοποιήσουν αυτό το ισχυρό εργαλείο και να δημιουργήσουν
κουίζ για τα τέσσερα θέματα που αφορούν τις ομάδες-στόχους μας
(όπως περιγράφεται παραπάνω).
Στόχος & αντικείμενα 
Το κουίζ είναι μια μορφή παιχνιδιού ή αθλήματος μυαλού που οι
παίκτες προσπαθούν να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις σχετικά με
ένα συγκεκριμένο θέμα ή μια ποικιλία θεμάτων. Τα κουίζ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως μια σύντομη αξιολόγηση στην εκπαίδευση και σε
παρόμοια πεδία για τη μέτρηση της ανάπτυξης στη γνώση, τις
ικανότητες ή τις δεξιότητες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για
ψυχαγωγικούς σκοπούς ή μπορούν να συνδυαστούν σε μη τυπική
μάθηση.



Μια τέτοια μέθοδος βασίζεται σε ένα σύνολο ερωτήσεων για ένα δεδομένο
θέμα. Ο στόχος είναι είτε να εισαχθούν οι συμμετέχοντες σε ένα νέο θέμα
(σε αυτή την περίπτωση, μετά από κάθε ερώτηση, οι απαντήσεις θα
διευκρινίζονται και θα παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες από τον
συντονιστή), είτε να αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων
σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Το κουίζ είναι μια ευέλικτη και εύκολη
στην προσαρμογή μέθοδος, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο
διαδικτυακά όσο και σε φυσικό περιβάλλον. Απαιτεί γνώση πάνω στο θέμα
αλλά και δημιουργικότητα στο σχεδιασμό των ερωτήσεων. Ένα από τα πιο
δημοφιλή διαδικτυακά εργαλεία κουίζ είναι το Kahoot!
Το Kahoot! είναι μια πλατφόρμα εκμάθησης που βασίζεται σε ψηφιακά
παιχνίδια (ένα εργαλείο) που διευκολύνει τη δημιουργία, την κοινή χρήση
και την αναπαραγωγή εκπαιδευτικών παιχνιδιών ή κουίζ μέσα σε λίγα
λεπτά. Το Kahoot! ιδρύθηκε το 2012 από τους Morten Versvik, Johan
Brand και Jamie Brooker, οι οποίοι, σε ένα κοινό έργο με το Νορβηγικό
Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU), συνεργάστηκαν με τον
καθηγητή Alf Inge Wang και αργότερα ενώθηκαν από τον επιχειρηματία
Åsmund Furuseth. Η τεχνολογία βασίζεται σε έρευνα που διεξήγαγε η
Kahoot! με συνιδρυτή τον Morten Versvik, μαθητής του καθηγητή Wang
εκείνη την εποχή, για το μεταπτυχιακό του στο NTNU. Από τη δημιουργία
του, δημιουργήθηκαν περισσότερα από 50 εκατομμύρια παρόμοια  με
παίκτες από όλο τον κόσμο. 



Βελτίωση γνώσεων σε θέματα ενδιαφέροντος,
Επανεξέταση ή ενίσχυση της γνώσης σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Βελτίωση των ικανοτήτων επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας,
παίζοντας σε ομάδες,
Ανάπτυξη της ικανότητας να δίνεις προσοχή στις λεπτομέρειες,

Έκθεση σε μια δυναμική μέθοδο που απαιτεί γρήγορη σκέψη,
Συμμετέχοντας σε έναν θετικό διαγωνισμό όπου ο απώτερος στόχος
είναι η μάθηση.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Η γνώση

Δεξιότητες

Συμπεριφορά/στάση 

Χρόνος & Διάρκεια
Όταν πρόκειται για Kahoot! Κουίζ, ο πραγματικός χρόνος υλοποίησης
εξαρτάται από το πλήθος των ερωτήσεων που δημιουργούνται. Είναι
σημαντικό να ενθαρρύνετε μια συζήτηση μετά από κάθε ερώτηση, να
ελέγξετε τις γνώσεις των συμμετεχόντων για το θέμα αλλά και να τους
επιτρέψετε να μοιραστούν περισσότερες πληροφορίες εάν είναι
εξοικειωμένοι με το θέμα. Ο συντονιστής θα πρέπει επίσης να παρέχει
περισσότερες λεπτομέρειες πριν προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση.
Επομένως, εκτιμάται ότι κάθε ερώτηση, συμπεριλαμβανομένης της
συζήτησης στη συνέχεια, θα πρέπει να διαρκεί από 2 έως 4 λεπτά. Γενικά,
το κουίζ μπορεί να διαρκέσει από μισή έως μία ώρα.



Απαιτήσεις για τους συντονιστές (π.χ. (π.χ. ελάχιστος
αριθμός υποστηρικτικών εκπαιδευτών, εκπαιδευτικό
υπόβαθρο και απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη κ.λπ.…)
Θα πρέπει να υπάρχουν 1 ή 2 συντονιστές που διεξάγουν μια δραστηριότητα
βασισμένη στο Kahoot!κουίζ, ώστε ο ένας  να μπορείνα συγκεντρωθεί στους
συμμετέχοντες και το περιεχόμενο και ο άλλος να αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα
που μπορεί να προκύψουν.
Και οι δύο θα πρέπει να έχουν μια βασική κατανόηση των τεχνικών λεπτομερειών και
των πιθανών προβλημάτων για τη διαδικτυακή συμμετοχή, καθώς ορισμένοι
συμμετέχοντες μπορεί να δυσκολευτούν να εισέλθουν στο κουίζ και ταυτόχρονα να
επιλέξουν την απάντηση και να ακολουθήσουν τις οδηγίες.
Επίσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξοικειωμένοι με το προτεινόμενο θέμα για να
μπορούν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες στους συμμετέχοντες σχετικά με το
θέμα. Οι συντονιστές θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να καθοδηγούν τη συζήτηση,
ενθαρρύνοντας τον διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν να
βελτιώσουν τις γνώσεις τους μοιράζοντας σχετικές πληροφορίες με την ομάδα.
Είναι επίσης σημαντικό οι συντονιστές να είναι σε θέση να διατηρήσουν τη
δραστηριότητα έγκαιρα, να προωθήσουν ένα φιλικό περιβάλλον ανταγωνισμού και να
διαχειριστούν πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Επιπλέον, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να είναι
εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά εργαλεία εκμάθησης.



Απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες (π.χ. επίπεδο
γλώσσας, ικανότητα ανάγνωσης και γραφής,
εκπαιδευτικό υπόβαθρο ...)
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε έναν
υπολογιστή ή σε Smartphone. Θα πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες Η/Υ και
θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη
δραστηριότητα. Είναι σημαντικό οι συντονιστές να προσαρμόζουν τη γλώσσα
και την πολυπλοκότητα των ερωτήσεων με βάση το ιστορικό του κοινού τους.
Όσο πιο προηγμένες γνώσεις έχουν οι συμμετέχοντες πάνω στο θέμα, τόσο πιο
σύνθετες θα είναι οι ερωτήσεις. Σε περίπτωση που η μέθοδος χρησιμοποιείται
για την εισαγωγή του θέματος, οι συντονιστές θα πρέπει να δημιουργήσουν
γενικές ερωτήσεις και να μην υποθέσουν ότι οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση
να απαντήσουν σε τεχνικές λεπτομέρειες.

Απαραίτητα υλικά & εξοπλισμός
Όταν χρησιμοποιούνται Kahoot! κουίζ, οι συντονιστές θα πρέπει να βεβαιωθούν
ότι υπάρχει καλή και σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο στον χώρο διεξαγωγής
της δραστηριότητας. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή, ενώ οι
συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στα κινητά τους τηλέφωνα. Σε περίπτωση που
δεν έχουν όλοι οι συμμετέχοντες πρόσβαση σε μια μεμονωμένη συσκευή,
μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες ώστε να μπορούν να παίζουν περισσότεροι
χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο μαζί.



Εισαγωγή νέων θεμάτων (αξιολογήστε προηγούμενες γνώσεις,
εισαγάγετε νέες έννοιες ή προεπισκόπηση περιεχομένου)
Έλεγχος/αξιολόγηση περιεχομένου (προσδιορίστε θέματα που
χρειάζονται παρακολούθηση και βοηθήστε τους συμμετέχοντες να
εξασκήσουν τις γνώσεις τους)

Για την προβολή των ερωτήσεων χρειάζεται προβολέας ή οθόνη και
δυνατά ηχεία για καλύτερη μαθησιακή εμπειρία. Σε περίπτωση που
χρησιμοποιείται το  Kahoot! κουίζ σε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική
δραστηριότητα, δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις, καθώς οι συντονιστές
μπορούν να μοιραστούν την οθόνη τους με το κοινό. Απαιτείται ωστόσο οι
συμμετέχοντες να έχουν καλή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Άλλες απαιτήσεις ((π.χ. θέματα ασφάλειας, θέματα
υγείας, διοικητικές απαιτήσεις, τρόφιμα και ποτά,
διαδικασίες εγγραφής...)
Κανένας

Μεθοδολογία και Τεχνικές
Τα Kahoot! κουίζ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλούς σκοπούς:
μάθηση και εκπαίδευση, παρουσιάσεις και συναντήσεις, δραστηριότητες
δημιουργίας ομάδας ή άλλου είδους εκδηλώσεις, επίσημες και ανεπίσημες.
Όσον αφορά τη μάθηση και την κατάρτιση, θα μπορούσε κανείς να
χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για:



Ενίσχυση της γνώσης (Ανακεφαλαίωση θεμάτων και αναπαραγωγή
kahoot κουιζ για βελτίωση της διατήρησης γνώσεων)
Εκμάθηση εξ αποστάσεως (φιλοξενεί παιχνίδια ζωντανά μέσω
τηλεδιάσκεψης ή στέλνει αυτοματοποιημένα παιχνίδια  για να
συνδεθείτε με συμμετέχοντες στο σπίτι και σε οποιαδήποτε άλλη
τοποθεσία ως μέρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)
Σπάστε τον πάγο και επιβραβεύστε (παίξτε ένα Kahoot! για να
ξεκινήσετε ένα μάθημα ή μια συνεδρία εργαστηρίου ή χρησιμοποιήστε
το ως διασκεδαστικό τρόπο για να ολοκληρώσετε τα πράγματα)
Εκτελέστε διαμορφωτική αξιολόγηση (χρησιμοποιήστε αναλυτικά
στοιχεία από αναφορές κουίζ για να αξιολογήσετε την μαθησιακή
πρόοδο των συμμετεχόντων)
Μετατρέψτε τους μαθητές σε ηγέτες (ενθαρρύνετε τους μαθητές να
δημιουργήσουν τα δικά τους kahoot κουίζ, ατομικά ή ομαδικά, για να
εμβαθύνουν την κατανόηση και την κυριαρχία)
Ενισχύστε την ομαδική εργασία (ενισχύστε τη συνεργασία, την ομαδική
εργασία και την επικοινωνία παίζοντας kahoot κουίζ σε ομαδική
λειτουργία).

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (ο συμμετέχων καλείται να επιλέξει τη
σωστή απάντηση μεταξύ πολλαπλών επιλογών) 

Το κουίζ αντιπροσωπεύει ένα σύνολο ερωτήσεων που χτίζονται γύρω από
ένα συγκεκριμένο θέμα. Όταν σχεδιάζετε ένα Kahoot! Κουίζ, θα πρέπει να
κατανοήσει κανείς τους διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν:



Ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις (ο συμμετέχων θα πρέπει να
επιλέξει όλες τις σωστές απαντήσεις)
Διχοτομικές Ερωτήσεις (ο συμμετέχων καλείται να επιλέξει εάν η
ερώτηση είναι σωστή ή λάθος με αυτές τις επιλογές ή με ναι ή όχι),
Συμπληρώστε το κενό ή Πληκτρολογήστε Απαντήσεις Ερωτήσεις
(ο συμμετέχων πρέπει να γράψει τη σωστή απάντηση),
Ερωτήσεις παζλ (ο συμμετέχων πρέπει να τοποθετήσει τις
εναλλακτικές απαντήσεις με τη σωστή σειρά).

κρατήστε τις ερωτήσεις απλές και σαφείς,
μην χρησιμοποιείτε διπλή άρνηση στις ερωτήσεις,
μην συμπεριλάβετε την απάντηση στην ερώτηση,
βεβαιωθείτε ότι η σωστή απάντηση είναι διαισθητική και
προσαρμόστε τις ερωτήσεις ανάλογα με το κοινό, φροντίζοντας να
είναι προσιτές στη γνώση των συμμετεχόντων.
δίνετε πάντα μια εξήγηση αφού οι συμμετέχοντες απαντήσουν
στην ερώτηση, με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για το θέμα παίζοντας.

Όταν σχεδιάζετε ένα Kahoot! Κουίζ (στο www.kahoot.com), έχετε κατά
νου ότι ο σκοπός είναι να μάθετε με διαδραστικό τρόπο. Κάποιοι άλλοι
βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι συντονιστές:



Μπορείτε να εμπλέξετε μεγάλο αριθμό ατόμων (το μεγαλύτερο
κουίζ που διοργανώθηκε ποτέ είχε 2280 συμμετέχοντες).
Είναι πολύ συναρπαστικό και έχει τα χαρακτηριστικά ενός
παιχνιδιού: το σκορ διατηρείται, ο ανταγωνισμός τονώνεται, ο
παίκτης έχει την ιδιοκτησία της δικής του διαδρομής μάθησης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο  σε δια ζώσης όσο και σε εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.
Οι ερωτήσεις μπορούν να στοχεύουν σε οποιοδήποτε πεδίο/θέμα.
Διεγείρει την αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες και προσφέρει
δυναμισμό.
Πολλά θέματα μπορούν να καλυφθούν σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να εισαγάγει ένα θέμα είτε για
να ανακεφαλαιώσει κάτι που έχει ήδη μάθει.
Παρέχει στον συντονιστή πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο
γνώσεων της ομάδας·
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αρχικής αξιολόγησης για
την επιλογή και στη συνέχεια την οργάνωση των πληροφοριών
που θα παραδοθούν.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός Kahoot! κουίζ ως
μέθοδο και εργαλείο;



Μπορεί να τονώσει πάρα πολύ τον ανταγωνισμό, παρεκκλίνοντας
από τον εκπαιδευτικό στόχο .
Μπορεί να τονώσει πάρα πολύ δυναμισμό/διασκέδαση,
παρεκκλίνοντας από τον εκπαιδευτικό στόχο.
Δεν παρέχει αρκετό βάθος στην προσέγγιση του θέματος.
Παρέχει περιορισμένο χώρο για προβληματισμό.

Ποια μπορεί να είναι τα μειονεκτήματα της μεθόδου;

Προετοιμασία 
Οι συντονιστές θα πρέπει να εξοικειωθούν με το θέμα και να το
ερευνήσουν για να δημιουργήσουν τη συνεδρία. Θα πρέπει να θέτουν
στόχους μάθησης για τη δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη το
υπόβαθρο των συμμετεχόντων και τις ανάγκες τους όταν πρόκειται να
μάθουν για το θέμα. Οι συντονιστές θα πρέπει να εργαστούν στη
συνέχεια στο σχεδιασμό της συνεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας των ερωτήσεων και της δημοσίευσης τους στην
πλατφόρμα.



Οδηγίες & προγραμματισμός της συνεδρίας/
πρόγραμμα συνεδρίας 

1.Ξεκινήστε με μια δραστηριότητα που θα «σπάσει τον πάγο» , ώστε
οι συμμετέχοντες να ζεσταθούν για τη συνεδρία!
2. Εισαγάγετε το θέμα και γιατί είναι σχετικό για τους συμμετέχοντες.
Μπορείτε ακόμη και να συμπεριλάβετε ένα σύντομο ιστορικό σχετικά
με το θέμα που παρουσιάζεται, απλώς για να κάνετε τους
συμμετέχοντες να ενδιαφερθούν να μάθουν περισσότερα. Μη
διστάσετε να είστε δημιουργικοί και να χρησιμοποιείτε διαδραστικά
εργαλεία ή οπτικό υλικό.
3.Εξηγήστε πώς ένα Kahoot! κουίζ λειτουργεί και πώς μπορεί κανείς
να κερδίσει το κουίζ: ο αλγόριθμος παρέχει πόντους στους
συμμετέχοντες που επιλέγουν τη σωστή απάντηση και επιπλέον
πόντους για εκείνους που απαντούν σωστά στο συντομότερο χρόνο.
4.Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο κουίζ
εισάγοντας τον κωδικό εγγραφής. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να
χωρίσετε τους συμμετέχοντες σε ομάδες προηγουμένως. 



Στόχος: Τι αφορούσε η συνεδρία;
Στοχασμός : Πώς νιώσατε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; Πώς ήταν ο
ανταγωνισμός για εσάς / την ομάδα σας;
Ερμηνεία: Ποια νέα πράγματα μάθατε για το θέμα; Ήταν νέα για εσάς οι
πληροφορίες; Πόσο χρήσιμο είναι για εσάς να μάθετε για το θέμα;
Αποφασιστικότητα : Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας; Θα ερευνήσετε περαιτέρω το θέμα;

5.Ξεκινήστε να παίζετε, διαβάστε δυνατά την ερώτηση καθώς και τις απαντήσεις
και προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να επιλέξουν τη σωστή(ες) – είναι δυνατές
πολλές σωστές απαντήσεις. Μόλις ολοκληρώσουν την απάντηση στην
ερώτηση, η πλατφόρμα υποδεικνύει τη σωστή απάντηση. Φροντίστε να το
εξηγήσετε και προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να συζητήσουν το θέμα,
παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα με βάση τις δικές
τους γνώσεις.
6.Στο τέλος, βεβαιωθείτε ότι έχετε επικυρώσει τους νικητές, με επίσημα (κάθε
είδους βραβεία) ή άτυπα μέσα (επαινώντας τους, προσκαλώντας τους να
έρθουν μπροστά στην ομάδα για ένα χειροκρότημα κ.λπ.)

Συμπερασματικά 
Προκειμένου να αξιολογηθεί η μάθηση των συμμετεχόντων, η διαδικασία
απολογισμού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τέλος κάθε δραστηριότητας
που βασίζεται στη μη τυπική εκπαίδευση. Ακολουθώντας το μοντέλο ORID, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να κληθούν να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις,
όπως:



Μετά τη διαδικασία απολογισμού, οι συντονιστές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τεχνικές αξιολόγησης που παρέχουν σαφή κατανόηση
των μαθημάτων των συμμετεχόντων.
Για παράδειγμα: κάθε συμμετέχων θα πρέπει να ονομάσει ένα νέο πράγμα
που έμαθε για το θέμα ή να συνοψίσει σε μια λέξη τη μάθησή του.

Συμβουλές για Συντονιστές/ Εκπαιδευτές/ Μέντορες

1.Βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με το θέμα. Οι συμμετέχοντες
περιμένουν από εσάς να είστε σε θέση να δώσετε μια εξήγηση για τα
θέματα που τέθηκαν
2.Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τον ερωτήσεων είναι ο κατάλληλος ώστε οι
συμμετέχοντες να έχουν μια καλή επισκόπηση του θέματος 
3.Εμπλέξτε τους συμμετέχοντες σε συζητήσεις και δημιουργήστε μια
συναρπαστική εμπειρία για αυτούς
4.Ο απολογισμός είναι πολύ σημαντικός ώστε να αξιολογηθεί η
εκμάθηση του θέματος



Φυλλάδια
Κανένας

Αποσπάσματα των χρηστών

«Είναι τόσο ωραίο πόσα έμαθα για το θέμα σε τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα. Τα Kahoot! κουίζ είναι σίγουρα ένας γρήγορος τρόπος για
να εξοικειωθείτε με ένα θέμα για το οποίο δεν είχατε ιδέα πριν» (Λία,
Ρουμανία).

«Ποτέ δεν πίστευα ότι μέσω των ερωτήσεων μπορείς να
εκμεταλλευτείς ένα θέμα τόσο βαθιά» (Perdita, Γερμανία)

«Είναι εκπληκτικό πόσο ενδιαφέρουσα θα μπορούσε να είναι η
δραστηριότητα ενός τέτοιου κουίζ . Αισθάνομαι τόσο ενεργητική μετά
από αυτό και ανυπομονώ να εξερευνήσω περισσότερο το θέμα
περισσότερο» (Φένια, Ελλάδα)



Εξοικείωση των συμμετεχόντων με σχετικά έγγραφα στον τομέα
της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Χάρτης των
Ηνωμένων Εθνών, Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Δείκτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δείκτης
Δημοκρατίας).
Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με σχετικές προσωπικότητες
στην ιστορία της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Προσαρμογή του Kathoot ως  μέθοδο κουίζ
Μέσα από τα ακόλουθα παραδείγματα θέλουμε να δείξουμε πώς
ερωτήσεις για το Kahoot! κουίζ θα πρέπει να διατυπωθούν με βάση τα
4 θέματα του έργου μας Upraise.

3.2.1.Χρησιμοποιώντας το Kathoot! Κουίζ για προώθηση του
θέματος «Δημοκρατία  και ανθρώπινα δικαιώματα»
Κοινό-στόχος: έμπειροι συμμετέχοντες, εξοικειωμένοι με το θέμα
Σκοπός της συνεδρίας: η αξιολόγηση των γνώσεων των
συμμετεχόντων στο θέμα της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.

Στόχοι της συνεδρίας:
1.

2.



Σετ ερωτήσεων
1.    Το πρώτο έγγραφο που έγινε γνωστό για την αναγνώριση και
την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν:
a.    Magna Carta
b.    Αγγλική Διακήρυξη Δικαιωμάτων (English Bill of Rights)
c.  Γαλλική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη
(French Declaration on the Rights of Man and Citizen)
d.  Σύνταγμα και Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των ΗΠΑ ( US Constitution
and Bill of Rights)

Εξήγηση:  Η Magna Carta είναι ένας βασιλικός χάρτης δικαιωμάτων που
συμφωνήθηκε στην Αγγλία, στις 15 Ιουνίου 1215, με στόχο την προστασία
των δικαιωμάτων της εκκλησίας.

2. Το 1945, πόσες χώρες υπέγραψαν τη Χάρτα των Ηνωμένων
Εθνών, το θεμέλιο για την έναρξη του ΟΗΕ;
a.    26
b.    46
c.    31
d.    51

Εξήγηση: Υπεγράφη αμέσως μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου,
προκειμένου να επιτευχθεί παγκόσμια ειρήνη.



Η Πράσινη Συμφωνία είναι ένα έγγραφο πολιτικής που στοχεύει έως το 2050 η ΕΕ να
γίνει κλιματικά ουδέτερη
Το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στοχεύει στη θέσπιση βιώσιμων και
αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης σε
όλη την ΕΕ.
Η Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων είναι μια άλλη πολιτική και στόχος της ΕΕ ότι
κάθε άνδρας και γυναίκα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τους δρόμους της ζωής τους και
να έχουν ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες.

3. Πόσα κράτη μέλη έχουν αυτή τη στιγμή τα Ηνωμένα Έθνη;
a.    183
b.    193
c.    147
d.    143
Εξήγηση: Τα μόνα δύο που δεν είναι μέρος είναι το Βατικανό και η Παλαιστίνη. Ωστόσο,
μπορούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση και επίσης να έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα.

4.   Ένα από τα κύρια έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών είναι:
a.  Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (The Universal
Declaration of Human Rights   
b.     Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (New Pact on Migration and Asylum)
c.      Η Πράσινη Συμφωνία (The Green Deal)
d.  Οργανωμένο Έγκλημα και Εμπορία Ανθρώπων (Organised Crime and Human
Trafficking)

Εξήγηση: Τα άλλα παραδείγματα είναι έγγραφα πολιτικής της Ε.Ε.



5. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων :
a.υπογράφηκε μόνο από τα μισά κράτη μέλη του ΟΗΕ
b.πρέπει να συμφωνηθεί με όλα τα μέλη
c.είναι το θεμέλιο του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
d.   είναι γραμμένη με βάση τους ήδη υπάρχοντες νόμους

6.    Ο δείκτης που δείχνει τον βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις
προστατεύουν και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ονομάζεται:
a. Δείκτης του ΟΗΕ (UN Index)
b. Δείκτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Index)
c. Βαθμολογίες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Scores)
d. Δείκτης πλούτου (Wealth Index)

7. Το 2017, οι χώρες με τις χαμηλότερες Βαθμολογίες Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ήταν:
a. Δημοκρατία του Κονγκό και Ιράκ
b. Ιράκ και Μιανμάρ
c. Συρία και Σουδάν
d. Συρία και Νότιο Σουδάν

Εξήγηση: Συρία και Νότιο Σουδάν, και οι δύο χώρες που αντιμετωπίζουν
εμφύλιους πολέμους.



8. Το 2017, οι χώρες με τις υψηλότερες Βαθμολογίες Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ήταν:
a. Νορβηγία και Φινλανδία
b. Ισλανδία και Τουβαλού
c. Νέα Ζηλανδία και Φινλανδία
d. Ισλανδία και Νορβηγία

Εξήγηση: Ισλανδία και Τουβαλού. Και οι δύο χώρες είναι μικρές
(περίπου 350.000 κάτοικοι στην Ισλανδία και 10.000 στο Τουβαλού),
και παρόλο που έχουν διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, θεωρούνται
ότι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα σεβασμού προς τα ανθρώπινα
δικαιώματα.

9. Ο δείκτης που δείχνει τον βαθμό στον οποίο μια χώρα είναι
δημοκρατική ονομάζεται:
a.Παγκόσμιος Δείκτης Δημοκρατίας (Global Democracy Index)
b.Δείκτης Δημοκρατίας (Democracy Index)
c.Γενικές Βαθμολογίες Δημοκρατίας (Democracy General Scores)
d.Βαθμολογίες Δημοκρατίας και Ελευθερίας (Democracy and Freedom
Scores)



10. Το 2020 οι χώρες με την υψηλότερη κατάταξη δημοκρατίας
ήταν:
a. Ισλανδία και Νορβηγία
b. Ρωσία και Φινλανδία
c. Καναδά και Ισλανδία
d. Καναδά και Δανία

11. Το 2020 οι χώρες με τη χαμηλότερη κατάταξη δημοκρατίας
ήταν:
a. Ρωσία και Αργεντινή
b. Ρωσία και Βόρεια Κορέα
c. Αργεντινή και Νιγηρία
d. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Βόρεια Κορέα

12. Ποια από τα παρακάτω δεν είναι ιδιαιτερότητες της
δημοκρατίας;
a. προστασία των συμφερόντων των πολιτών
b. δημιουργία οικονομικής σταθερότητας
c. εφαρμογή της κρατικής ιδιοκτησίας
d. προώθηση της ισότητας



Επεξήγηση: Εφαρμογή κρατικής ιδιοκτησίας, που σημαίνει ότι τα
άτομα δεν οφείλουν καμία περιουσία, ούτε έχουν δικαιώματα να
δημιουργήσουν τις δικές τους εταιρείες/οργανισμούς κ.λπ. Αυτό
σημαίνει ότι όλη η εργασία γίνεται προς όφελος του κράτους και προς
το συμφέρον του κράτους. Οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα να έ13. 

13.Ποια θεωρείται «η πρώτη κυρία των πολιτικών δικαιωμάτων»;
a. Ρόζα Παρκς
b. Μαλάλα Γιουσαφζάι
c. Χάριετ Τάμπμαν
d. Νάντια Μουράντ

Εξήγηση: Η Ρόζα Παρκς, η οποία είχε σημαντικό ρόλο στο μποϊκοτάζ
των λεωφορείων στο Μοντγκόμερι. Η Μοντγκόμερι ήταν μια εταιρεία
μεταφορών στις ΗΠΑ, η πολιτική της οποίας ήταν ότι οι έγχρωμοι
άνθρωποι είχαν το δικαίωμα να μένουν μόνο στο πίσω μέρος του
λεωφορείου. Στη δεκαετία του 1960, έγινε μποϊκοτάζ στα λεωφορεία
και η Ρόζα Παρκς έπαιξε μεγάλο ρόλο.



14. Ποιος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η
αυτοβιογραφία «The Long Walk to Freedom»;
a. Νάντια Μουράντ
b. Έλεονορ Ρούσβελτ
c. Νέλσον Μαντέλα
d. Μαχάτμα Γκάντι

Εξήγηση: Ο Νέλσον Μαντέλα, ως αποτέλεσμα των 27 ετών
φυλάκισής του, υπηρετούσε σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες στη Νότια
Αφρική. Κατηγορήθηκε για τη λεγόμενη δολιοφθορά κατά του κράτους
της Νότιας Αφρικής. Το 1990 αφέθηκε ελεύθερος. Το 1993 τιμήθηκε με
το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο του για τον τερματισμό του απαρτχάιντ
(φυλετικό διαχωρισμό) και το 1994 έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος
της Νότιας Αφρικής.

15. Κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου,
περίπου 70 σκλάβοι οδηγήθηκαν από το Νότο στον Βορρά από:
a.   Harriet Tubman
b.   Eleanor Roosevelt
c.   Clara Barton
d.   Abraham Lincoln



Εξήγηση: HarrietTubman, μια αναλφάβητη Αφροαμερικανίδα που
γεννήθηκε στη σκλαβιά στις αρχές της δεκαετίας του 1820. Στη δεκαετία
του 1850, οδήγησε δεκάδες σκλαβωμένους ανθρώπους στην ελευθερία
στο Βορρά κατά μήκος της διαδρομής του Υπόγειου Σιδηροδρόμου - ένα
περίτεχνο μυστικό δίκτυο από ασφαλή σπίτια που οργανώθηκαν για αυτόν
τον σκοπό. Είναι διάσημη για τις πράξεις θάρρους της, που συνοψίζονται
καλά από το απόσπασμά της: υπήρχε ένα από τα δύο πράγματα στα
οποία είχα το δικαίωμα, η ελευθερία ή ο θάνατος. αν δεν μπορούσα να έχω
το ένα, θα είχα το άλλο.

16. Στη δεκαετία του 1960, ποιος έκανε την ακόλουθη επιβεβαίωση «Η
αδικία οπουδήποτε είναι απειλή για τη δικαιοσύνη παντού»;
a. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.
b. Έλεονορ Ρούσβελτ
c. Λαίδη Νταϊάνα
d. Νέλσον Μαντέλα

Εξήγηση: Το είπε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, ένα σύμβολο του
κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Εκφώνησε την περίφημη ομιλία του
«Έχω ένα όνειρο» στην οποία οραματίστηκε έναν κόσμο όπου οι
άνθρωποι δεν ήταν πλέον χωρισμένοι ανά φυλή. Ο Κινγκ τιμήθηκε με το
Νόμπελ Ειρήνης το 1964.



17. Ποιος είναι ο πρώτος Πρέσβης Καλής Θέλησης για την
Αξιοπρέπεια των Επιζώντων της Εμπορίας Ανθρώπων του ΟΗΕ;
a. Έμμα Γουότσον
b. Νάντια Μουράντ
c. Χάριετ Τάμπμαν
d. Γκρέτα Τούνμπεργκ

Εξήγηση: Η Νάντια Μουράντ είναι μια Ιρακινή Γιαζίντι ακτιβίστρια
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζει στη Γερμανία. Το 2014, απήχθη
από την πόλη της και κρατήθηκε από το Ισλαμικό Κράτος για τρεις
μήνες. Δραπέτευσε και έκτοτε υποστήριξε την ειρήνη και τη
δικαιοσύνη, ενώ ξεκίνησε την πρωτοβουλία της Nadia, μια
πρωτοβουλία για την ανοικοδόμηση της Ιρακικής κοινότητας από την
οποία προέρχεται.

18. Η Μαλάλα είναι μια Πακιστανή ακτιβίστρια εκπαίδευσης, η
οποία έγραψε στο BBC τις απειλές ότι θα πάει σχολείο, καθώς
ήταν:
a. 11 χρονών
b. 17 χρονών
c. 12 χρονών
d. 16 χρονών



Εξήγηση: Έκανε μυστικό blog και έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα
ψευδώνυμο, Gul Makai. Παρουσίαζε τα όρια , τους περιορισμούς και
τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται νεαρά κορίτσια και γυναίκες
στο Πακιστάν όταν επέλεγαν να πάνε στο σχολείο για μια ακόμη μέρα.
Πυροβολήθηκε από τους Ταλιμπάν, όταν διαπίστωσαν ότι έγραφε τα
άρθρα στο BBC, αλλά κατάφερε να λάβει παγκόσμια υποστήριξη και
να αναρρώσει σε μια κλινική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Γιουσαφζάι της
Μαλάλα  (Malala’s Yousafzai) κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2014 σε
ηλικία 17 ετών, η ιστορία της βρίσκεται στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο
«I am Malala».

19. Ποια από τα παρακάτω δεν είναι καθολικά ανθρώπινα
δικαιώματα;
a. η εκπαίδευση, η εργασία και η ξεκούραση 
b. ισότητα ενώπιον του νόμου, ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας 
c. ελευθερία έκφρασης και κίνησης
d. να ασκούν τη δική τους θρησκεία

Εξήγηση: Να ασκούν τη δική τους θρησκεία, αφού σε κάποιες  χώρες
ορισμένες θρησκείες απαγορεύονται και οι άνθρωποι διώκονται αν την
ασκούν, π.χ. Η Κίνα και ο λαός των Ουιγούρων. 



20. Θα διαβάσετε τώρα την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων;
a. ΝΑΙ 
b. ΟΧΙ 

3.2.2. Χρησιμοποιώντας το Kathoot! Κουίζ για την προώθηση του θέματος  
«Καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του αντι-ισλαμισμού/
ισλαμφοβίας»
1. Πού ζει η πλειοψηφία του μουσουλμανικού πληθυσμού του κόσμου;
a. Μέση Ανατολή
b. Ινδία
c. Βόρεια Αφρική
d. Ευρώπη
Εξήγηση: Ο παγκόσμιος μουσουλμανικός πληθυσμός αριθμεί περίπου ένα
δισεκατομμύριο ανθρώπους. Το 30% ζει στην Ινδία, το 20% στην υποσαχάρια
Αφρική, το 17% στη νοτιοανατολική Ασία, το 18% στον αραβικό κόσμο και το
10% στην πρώην Σοβιετική Ένωση και την Κίνα. Η Τουρκία, το Ιράν και το
Αφγανιστάν φιλοξενούν το 10% των μη Αράβων Μουσουλμάνων. Αν και οι
μουσουλμανικές μειονότητες είναι παρούσες σε όλες σχεδόν τις γεωγραφικές
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Λατινικής Αμερικής και της Αυστραλίας, οι
πιο πολυάριθμες κατοικούν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, την Ινδία και την
Κεντρική Αφρική. Υπάρχουν 5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Στην Ιταλία υπάρχουν σήμερα πάνω από ένα εκατομμύριο.



2. Το Ισλάμ και ο Χριστιανισμός έχουν διαφορετική προέλευση;
a. ΝΑΙ
b. ΟΧΙ 

Εξήγηση: Όχι. Μαζί με τον Ιουδαϊσμό, επιστρέφουν στον προφήτη και
πατριάρχη Αβραάμ, και οι τρεις προφήτες κατάγονται απευθείας από
τους γιους του: ο Μωάμεθ από τον μεγαλύτερο, ο Ισμαήλ, και ο
Μωυσής και ο Ιησούς από τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ έχτισε την Κάμπα,
στην οποία στρέφονται οι μουσουλμάνοι όταν προσεύχονται.
Σημείωση: Εάν το επιτρέπει ο χρόνος, μπορείτε να παρέχετε τις
ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες.
Ο Μωάμεθ γεννήθηκε στην πόλη της Μέκκας το 570, σε μια εποχή
που ο Χριστιανισμός δεν είχε ακόμη πλήρως εδραιωθεί στην Ευρώπη.
Δεδομένου ότι ο πατέρας του πέθανε πριν γεννηθεί και λίγο αργότερα
πέθανε η μητέρα του, ο Μωάμεθ ανατράφηκε από έναν θείο του από
την αξιοσέβαστη φυλή των Κουράις. Σε ηλικία σαράντα ετών, ενώ
βρισκόταν σε πνευματική υποχώρηση, ο Μωάμεθ έλαβε την πρώτη
του αποκάλυψη από τον Θεό, μέσω του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Αυτή η
αποκάλυψη, που συνεχίστηκε για είκοσι τρία χρόνια, είναι γνωστή ως
Κοράνι.



Μόλις άρχισε να απαγγέλλει τα λόγια που είχε ακούσει από τον Γαβριήλ και να
κηρύττει την αλήθεια που του είχε αποκαλύψει ο Θεός, αυτός και μια μικρή
ομάδα οπαδών του υπέστησαν μια σειρά από διωγμούς, οι οποίοι ήταν τόσο
σκληροί που ο Θεός  πρόσταξε την ομάδα να μεταναστεύσει. Αυτό το γεγονός,
το Hijra, που κυριολεκτικά σημαίνει μετανάστευση, δείχνει τη στιγμή που ο
Μωάμεθ και οι οπαδοί του έφυγαν από τη Μέκκα για να πάνε στην πόλη
Μεδίνα, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια, και σηματοδοτεί την αρχή του
μουσουλμανικού ημερολογίου. Μετά από αρκετά χρόνια, ο Προφήτης και οι
οπαδοί του μπόρεσαν να επιστρέψουν στη Μέκκα, όπου συγχώρεσαν τους
εχθρούς τους και έθεσαν τα θεμέλια του Ισλάμ. Πριν πεθάνει ο Προφήτης, σε
ηλικία 63 ετών, μεγάλο μέρος της Αραβίας ήταν μουσουλμάνοι, και μέσα σε
έναν αιώνα από τον θάνατό του, το Ισλάμ είχε ήδη εξαπλωθεί στην Ισπανία και
τη Δύση.

3. Το Κοράνι είναι το μόνο βιβλίο προσευχής για την ισλαμική θρησκεία.
a. NAI
b. ΟXI

Εξήγηση: Υπάρχουν δύο βασικά: το Κοράνι και η Σούννα.
Το Κοράνι, ο τελευταίος αποκαλυπτόμενος Λόγος του Θεού, είναι η κύρια πηγή
της μουσουλμανικής πίστης και της θρησκευτικής πρακτικής. Ασχολείται με κάθε
θέμα που μας απασχολεί ως ανθρώπους: σοφία, δόγμα, λατρεία και νόμος,
αλλά το κεντρικό θέμα είναι η σχέση του Θεού με τα πλάσματά του.



Ταυτόχρονα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για μια δίκαιη κοινωνία,
για τη σωστή συμπεριφορά των ανθρώπων και για ένα δίκαιο
οικονομικό σύστημα. Η Σούννα, η πρακτική και το παράδειγμα του
Προφήτη, είναι η δεύτερη αρχή για τους Μουσουλμάνους. To “χαντίθ”
είναι μια μαρτυρία για το τι είπε, έκανε ή ενέκρινε ο Προφήτης. Η πίστη
στη Σούννα είναι μέρος της ισλαμικής θρησκείας.

4. Τι είδους θρησκεία είναι η ισλαμική θρησκεία;
a. Μονοθεϊστική 
b. Πολυθεϊστική 
c. Πανθεϊστική 

Εξήγηση: Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν σε έναν μόνο Θεό, τον
«Αλλάχ» - την αραβική λέξη για τον Θεό. Στο Ισλάμ, ο Αλλάχ είναι ο
μοναδικός κύριος και δημιουργός του σύμπαντος. Πολλές θρησκείες
ασκούν τον μονοθεϊσμό, αλλά τα άτομα που ασκούν το Ισλάμ
πιστεύουν σε μια πολύ αυστηρή μορφή μονοθεϊσμού όπου ο μόνος
θεός ή θεότητα που μπορεί να λατρεύει ένας οπαδός είναι ο Αλλάχ.



5. Ποιοι από τους παρακάτω είναι προφήτες σύμφωνα με τις
μουσουλμανικές πεποιθήσεις;
a. Αχμέτ
b. Μοχάμεντ
c. Αδάμ
d. Ιησούς

Εξήγηση: Το Κοράνι αναφέρει τα ονόματα 25 προφητών και
υποδεικνύει ότι υπήρχαν και άλλοι. Οι Προφήτες στο Ισλάμ
θεωρούνται ως εξαιρετικά άτομα σταλμένα από τον Αλλάχ σε διάφορες
κοινότητες με σκοπό να αποτελέσουν υποδειγματικά πρότυπα για να
εμπνεύσουν και να διαδώσουν το μήνυμα του Ισλάμ. Οι
Μουσουλμάνοι πιστεύουν στην αλυσίδα των προφητών που ξεκινά με
τον Αδάμ και περιλαμβάνει τον Ινρίς (Ενώχ), τον Νουχ (Νώε), τον
Χουντ (Χεμπέρ), τον Σαλίχ (Μεθουσαλέχ), τον Λουτ (Λοτ), τον
Ιμπραήμ (Αβραάμ), τον Ισμαήλ (Ισμαήλ), τον Ισάκ ( Ισαάκ), Γιακούμπ
(Ιακώβ), Γιουσούφ (Ιωσήφ), Σουαΐμπ (Ιέθρο), Αγιούμπ (Ιώβ),
Ντουλκιφλ (Ιεζεκιήλ), Μούσα (Μωυσής), Χαρούν (Ααρών), Νταούντ
(Δαυίδ), Σουλεϊμάν (Σολομών), Ο Ηλίας (Ηλίας), ο Αλυάσα
(Ελισσαίος), ο Γιουνούς (Ιωνάς), ο Ζακάρια (Ζαχαρίας), ο Γιαχία
(Ιωάννης ο Βαπτιστής), ο Ισα (Ιησούς) και ο Μωάμεθ.



6. Πόσοι πυλώνες πίστης υπάρχουν στο Ισλάμ;
a. 2
b. 4
c. 6
d. 5

Εξήγηση: Το Κοράνι έχει ορίσει ξεκάθαρα τις βασικές υποχρεώσεις για έναν
μουσουλμάνο πιστό. Συνήθως αναφέρονται ως οι πέντε πυλώνες του Ισλάμ και
είναι:
-Η μαρτυρία: "δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον Θεό και ο Μωάμεθ είναι ο
Προφήτης του" (asc-Sciahada).
-Οι πέντε καθημερινές προσευχές (as-Salat).
-Την πληρωμή του az-zaka
-Το προσκύνημα στον Ιερό Οίκο που είναι στη Μέκκα (al-Hagg).
-Η νηστεία κατά τη διάρκεια του μήνα που είναι αφιερωμένος στο Ραμαζάνι (as-
Saumu).

7. Τι σημαίνει Ισλάμ;
a. Αποδοχή των πιστεύω του πυλώνα 
b. Πιστός στον  Μωάμεθ
b. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα

Εξήγηση: Η προέλευση της λέξης Ισλάμ είναι Αποδοχή. Ο μουσουλμάνος
δέχεται τα πιστεύω του πυλώνα  και συμμορφώνεται με αυτό. 



8. Ποια από αυτές τις προτάσεις είναι σωστή;
a. Όλοι οι Άραβες είναι Μουσουλμάνοι
b. Όλοι οι μουσουλμάνοι είναι Άραβες
c. Δεν είναι όλοι οι Άραβες μουσουλμάνοι

Εξήγηση: Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δύο κατηγοριών: όλες οι
αραβικές χώρες έχουν μη μουσουλμανικές μειονότητες που ζουν μαζί για
εκατοντάδες χρόνια και πολλές χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία δεν
ανήκουν στη γλωσσική περιοχή των αραβικών. Περίπου 320 εκατομμύρια
άνθρωποι ζουν στα 22 κράτη του Αραβικού Συνδέσμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις
του Pew Research Center το 2010 υπήρχαν 1,6 δισεκατομμύρια μουσουλμάνοι
στον κόσμο.

9. Τι σημαίνει «Τζιχάντ» στα αραβικά;
a. Ιερός πόλεμος κατά των Χριστιανών
b. Προσπάθεια
c. Η θανάτωση των απίστων

Εξήγηση: Στη Δύση, η αραβική λέξη τζιχάντ μεταφράστηκε κυρίως ως «ιερός
πόλεμος». Πρόκειται για μια παραπλανητική μετάφραση, η οποία συχνά έχει
οδηγήσει σε παρανόηση της ακριβούς σημασίας του όρου. Στα αραβικά τζιχάντ
σημαίνει «προσπάθεια/αγώνα», που σημαίνει α) έναν εσωτερικό πνευματικό
αγώνα και β) έναν εξωτερικό σωματικό αγώνα. Αυτό σημαίνει α) κάθε
προσπάθεια να γίνει η προσωπική και κοινωνική ζωή σύμφωνη με την
καθοδήγηση του Θεού.



Αυτό περιλαμβάνει την προσπάθεια επίτευξης ενός δεδομένου στόχου, μπορεί
να αναφέρεται στην πνευματική προσπάθεια ενός ατόμου να βελτιώσει τον
εαυτό του. Αυτό περιλαμβάνει τη νηστεία το Ραμαζάνι, την αποφυγή
πειρασμών, τα ταξίδια για γνώση και την υπεράσπιση των αδύναμων
ανθρώπων. Αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει β) τις προσπάθειες βελτίωσης της
ηθικής της μουσουλμανικής κοινότητας (Ούμα) και στο πλαίσιο του κλασικού
Ισλάμ αναφέρεται στον αγώνα εναντίον εκείνων που δεν πιστεύουν στον
Ισλαμικό Θεό.

10. Πόσοι μουσουλμάνοι κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
a. Περίπου 50 εκατομμύρια
b. Περίπου 70 εκατομμύρια
c. Περίπου 8 εκατομμύρια
d. Περίπου 18 εκατομμύρια

Περίπου 6 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι εκτιμάται ότι ζουν στη Γαλλία,
περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη χώρα που αναφέρεται. Η Γερμανία έχει
περίπου 5 εκατομμύρια και το Ηνωμένο Βασίλειο 4,13 εκατομμύρια.
Το Ισλάμ είναι η 2η μεγαλύτερη θρησκεία στην Ευρώπη μετά τον Χριστιανισμό.
Αν και η πλειονότητα των μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Ανατολική Ευρώπη
σχηματίστηκε πρόσφατα, υπάρχουν αιωνόβιες μουσουλμανικές κοινότητες στα
Βαλκάνια (π.χ. χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία όπως η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, η Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο) και η Νοτιοανατολική Ευρώπη
(χώρες με μουσουλμανική μειονότητα όπως η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο,
Σερβία, Βόρεια Μακεδονία).



11.Για ποιον υπάρχει ενδυματολογικός κώδικας στο Ισλάμ;
a. Για γυναίκες
b. Για άνδρες
c. Για γυναίκες και άνδρες 
d.  Για κανέναν

Επεξήγηση: Υπάρχουν 6 κριτήρια κωδικών ένδυσης συνολικά:
1. Έκταση: Το πρώτο κριτήριο είναι η έκταση του σώματος που πρέπει να
καλυφθεί. Αυτό είναι διαφορετικό για τους άνδρες και τις γυναίκες: Η έκταση της
υποχρεωτικής κάλυψης για τον άνδρα είναι να καλύπτει το σώμα τουλάχιστον
από τον αφαλό μέχρι τα γόνατα. Για τις γυναίκες, η έκταση της κάλυψης
υποχρεωτική είναι να καλύπτει ολόκληρο το σώμα εκτός από το πρόσωπο και
τα χέρια μέχρι τον καρπό. Εάν το επιθυμούν, μπορούν να καλύψουν ακόμη και
αυτά τα μέρη του σώματος. Ορισμένοι μελετητές του Ισλάμ επιμένουν ότι το
πρόσωπο και τα χέρια αποτελούν μέρος της υποχρεωτικής έκτασης του
«χιτζάμπ».
Και τα υπόλοιπα πέντε κριτήρια είναι τα ίδια για άνδρες και γυναίκες.
2. Τα ρούχα που φοράμε πρέπει να είναι φαρδιά και να μην αποκαλύπτουν τη
φιγούρα.
3. Τα ρούχα που φοράμε δεν πρέπει να είναι διάφανα ώστε να μπορεί κανείς να
δει μέσα από αυτά.
4. Τα ρούχα που φοράμε δεν πρέπει να είναι τόσο λαμπερά ώστε να
προσελκύουν το αντίθετο φύλο.
5. Τα ρούχα που φοράμε δεν πρέπει να μοιάζουν με αυτά του αντίθετου φύλου.



6. Τα ρούχα που φοριούνται δεν πρέπει να μοιάζουν με αυτά των
απίστων, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να φορούν ρούχα που είναι
συγκεκριμένα ταυτότητες ή σύμβολα των θρησκειών των απίστων.

12. Τι είναι το Ραμαζάνι;
a. Η πιο ιερή μέρα στο Ισλάμ
b. Η πιο ιερή εβδομάδα στο Ισλάμ
c. Ο πιο ιερός μήνας στο Ισλάμ
d. Η πιο ιερή χρονιά στο Ισλάμ

Εξήγηση: Το Ραμαζάνι είναι ο ένατος και πιο ιερός μήνας στο Ισλάμ.
Είναι ο μήνας κατά τον οποίο ο Θεός έδωσε τα πρώτα κεφάλαια του
Κορανίου στον Προφήτη Μωάμεθ το 610. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, οι μουσουλμάνοι νηστεύουν από την ανατολή έως τη δύση
του ηλίου για να έρθουν πιο κοντά στον Θεό. Νηστεία δεν σημαίνει
μόνο αποχή από φαγητό και ποτό, αλλά και από το κάπνισμα, τη
βλασφημία, τον καβγά και το ψέμα.
Τα παιδιά πριν από την εφηβεία, οι άρρωστοι, οι έγκυες γυναίκες, οι
γυναίκες που θηλάζουν ή έχουν έμμηνο ρύση καθώς και οι ταξιδιώτες
εξαιρούνται από το Ραμαζάνι. Κάποιος που δεν μπορεί να νηστέψει
πρέπει να δίνει φαγητό σε έναν φτωχό για κάθε μέρα που δεν
νηστεύει.



13. Τι είναι η Ισλαμοφοβία;
a. Αντιμουσουλμανικός ρατσισμός
b. Κριτική του Ισλάμ
 
Εξήγηση: Η κριτική για τις ενέργειες ή την προπαγάνδα εξτρεμιστών μουσουλμάνων,
η κριτική της κακής συμπεριφοράς ενός μουσουλμάνου δεν είναι ισλαμοφοβική. Η
ισλαμοφοβία αφορά μια κυρίαρχη ομάδα ανθρώπων που στοχεύει στην κατάληψη, τη
σταθεροποίηση και τη διεύρυνση της δύναμής τους μέσω του ορισμού ενός
αποδιοπομπαίο τράγο -πραγματικό ή εφευρεθέν- και εξαιρώντας αυτόν τον
αποδιοπομπαίο τράγο από τους πόρους/δικαιώματα/ορισμό ενός κατασκευασμένου
«εμείς». Η ισλαμοφοβία λειτουργεί κατασκευάζοντας μια στατική «μουσουλμανική»
ταυτότητα, η οποία αποδίδεται με αρνητικούς όρους και γενικεύεται για όλους τους
μουσουλμάνους. Ταυτόχρονα, οι ισλαμοφοβικές εικόνες είναι ρευστές και ποικίλλουν
σε διαφορετικά πλαίσια, καθώς η ισλαμοφοβία μας λέει περισσότερα για τον
ισλαμοφοβικό παρά για τους μουσουλμάνους/ισλάμ.
Ο βρετανικός οργανισμός MEND (Μουσουλμανική εμπλοκή και ανάπτυξη) όρισε την
ισλαμοφοβία ως «.. προκατάληψη, αποστροφή, εχθρότητα ή μίσος προς τους
μουσουλμάνους και περιλαμβάνει κάθε διάκριση, αποκλεισμό, περιορισμό, διάκριση ή
προτίμηση κατά των μουσουλμάνων που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα την ακύρωση ή
βλάπτει την αναγνώριση, την απόλαυση ή την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή
οποιονδήποτε άλλο τομέα της δημόσιας ζωής». (http://islamophobia-
awareness.org/what-is-islamophobia)

http://islamophobia-awareness.org/what-is-islamophobia


14. Ποιες προτάσεις είναι αληθείς;
a. Η Σαρία δεν είναι στατική.
b. Η Σαρία αφορά τους εθνικούς νόμους
c. Υπάρχουν πολλαπλές αντιλήψεις για τη Σαρία
d. Η Σαρία είναι ένα νομικό-πολιτικό-στρατιωτικό δόγμα

Εξήγηση: Σε αντίθεση με ό,τι απεικονίζεται συχνά στη Δύση, η Σαρία
ή ο νόμος της Σαρία δεν αφορά τους εθνικούς νόμους, αλλά μάλλον τις
προσωπικές πεποιθήσεις, όπως η νηστεία και η προσευχή. Ο όρος
σαρία προέρχεται από τον όρο shari'ah στην αραβική γλώσσα που
σημαίνει ένα σύνολο ηθικών και θρησκευτικών νόμων που
προέρχονται από θρησκευτικές προφητείες, σε αντίθεση με την
ανθρώπινη νομοθεσία. Πρόκειται για θεολογικές και ηθικές αξίες, αλλά
όχι για πολιτική.
Υπάρχουν πολυάριθμες ερμηνείες της Σαρία, γι' αυτό και δεν πρέπει
να προβάλλεται με στατικό ή ανιστορικό τρόπο. Οι ερμηνείες της Σαρία
είναι αποδεκτές για τους Μουσουλμάνους, εφόσον προστατεύουν και
υποστηρίζουν τη ζωή, την περιουσία, την οικογένεια, την πίστη και τη
διάνοια.



15. Ποια είναι μια σημαντική μεταβλητή για την αποτροπή  της
προκατάληψης;
a. Κανόνες
b. Επικοινωνία
c. Και τα δυο

Εξήγηση: Είναι γενικά αποδεκτό ότι η επαφή βοηθάει στην κατάρριψη των
προκαταλήψεων. Σύμφωνα με τον Gordon Allport, πρέπει να πληρούνται 4
βασικές προϋποθέσεις: ισότητα, κοινοί στόχοι, συνεργασία μεταξύ των ομάδων
και θεσμική υποστήριξη. Ο Pettigrew (1998) πρόσθεσε μια πέμπτη βασική
προϋπόθεση: τη δυνατότητα για τα μέλη διαφορετικών ομάδων να γίνουν φίλοι.

16. Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους λειτουργεί η ισλαμοφοβία στην
καθημερινή ζωή;
a. Άντρες και γυναίκες το βιώνουν διαφορετικά
b. Η ποικιλομορφία των μουσουλμανικών κοινοτήτων συχνά αγνοείται
c. Οι επιθέσεις διαφέρουν σε ένταση και φύση
d. Μπορεί να κάνει τους μουσουλμάνους επιφυλακτικούς απέναντι σε
δημόσιους χώρους

Εξήγηση: Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να πέφτουν θύματα ισλαμοφοβίας,
ειδικά αν φορούν μαντίλα. Οι άνδρες είναι επίσης πιο πιθανό να έρθουν
αντιμέτωποι με την ισλαμοφοβία εάν η θρησκεία τους είναι ορατή, για
παράδειγμα αν φορούν γένια ή συγκεκριμένα ρούχα.



Η ισλαμοφοβία συχνά αγνοεί ότι οι μουσουλμάνοι δεν είναι μια ενιαία ομάδα,
αλλά μπορεί να ποικίλλουν ως προς την εθνικότητα και τη στάση απέναντι στη
θρησκεία.
Οι ισλαμοφοβικές επιθέσεις μπορούν να συμβούν με τη μορφή σωματικών
επιθέσεων, καθώς και με χλευαστικά ή εξευτελιστικά αστεία.
Επειδή η ισλαμοφοβία είναι τόσο διαδεδομένη στους δημόσιους χώρους, οι
μουσουλμάνοι πρέπει να δημιουργήσουν νοητικούς χάρτες με μέρη όπου
αισθάνονται ασφαλείς ή ανασφαλείς. Αυτό τους αναγκάζει να μετριάζουν τις
κινήσεις τους σε δημόσιους χώρους και δημιουργεί ένα είδος αυτο-διαχωρισμού.

17) Παίζει ρόλο ο Ιησούς στο Ισλάμ;
a. ΝAI
b. ΟXI

Εξήγηση: Αν και δεν θεωρείται ο άμεσος γιος του Θεού, ο Ιησούς παίζει
σημαντικό ρόλο στο Ισλάμ ως προφήτης. Αυτό φαίνεται απλά από το γεγονός
ότι αναφέρεται πάνω από 25 φορές στο Κοράνι. Ακριβώς όπως στον
Χριστιανισμό, υποτίθεται ότι γεννήθηκε ως γιος μιας παρθένας και έκανε
θαύματα, αν και αυτά τα θαύματα απεικονίζουν τη δύναμη του Θεού και όχι τη
θεότητα του Ιησού. Όλοι οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς δεν
σταυρώθηκε, ωστόσο πιστεύουν στη θαυματουργή γέννηση και τις πράξεις του
και αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα κύριο μέρος του Ισλάμ. Η άρνηση
αυτών των θαυμάτων θεωρείται μη μουσουλμανική.



18) Υπάρχουν εναλλακτικές, μη πατριαρχικές ερμηνείες του
Κορανίου;
a. ΝAI
b. ΟXI

Εξήγηση: Στο Κοράνι οι άνδρες και οι γυναίκες θεωρούνται ίσοι,
επειδή ο Θεός δημιούργησε τους άνδρες και τις γυναίκες από την ίδια
ψυχή. Λειτουργούν ως φύλακες ο ένας του άλλου σε μια σχέση
συνεργασίας και όχι κυριαρχίας. Οι ερμηνείες βασίζονται σε
μεταφράσεις και αυτές μπορεί να ποικίλλουν, επομένως είναι πάντα
σημαντικό να εξετάζουμε σε τι είδους μεταφράσεις βασίζεται η
διερμηνεία.

19) Οι γνώσεις  σχετικά με την θρησκεία των Μουσουλμάνων
υποκαθιστά τις γνώσεις για την πραγματική τους ζωή; 
a. ΝAI
b. ΟXI

Εξήγηση: Σύμφωνα με μια μελέτη στη Γερμανία: «[…] ενώ οι γνώσεις
για την πραγματική ζωή των μουσουλμάνων συσχετίζονται με λιγότερη
αποδοχή αντιμουσουλμανικών θέσεων, οι γενικές γνώσεις για το Ισλάμ
δεν συσχετίζονται . Στην πραγματικότητα, οι γνώσεις για τη θρησκεία
συνδέονται περισσότερο με ορισμένες αρνητικές δηλώσεις και

θ ή



Με άλλα λόγια, το ενδιαφέρον για τη θρησκεία χωρίς αναφορά στον
τρόπο ζωής συνδέεται με την ομογενοποίηση και από ορισμένες
απόψεις την υποτίμηση των μουσουλμάνων. Η γνώση για τη ζωή των
μουσουλμάνων στη Γερμανία συνδέεται με λιγότερη ισλαμοφοβία.
Αυτή η καθημερινή γνώση ενισχύεται από τη στενότερη επαφή με τους
μουσουλμάνους, για παράδειγμα μεταξύ ομάδων φιλίας και σε
δραστηριότητες αναψυχής – αλλά όχι στο σχολείο».

20) Τι ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι;
a. 4,9%
b. 12,3%
c. 17,8%
d. 21,7%

Εξήγηση: Μεταξύ 2010 και 2016, το μερίδιο των μουσουλμάνων στον
πληθυσμό της ηπείρου αυξήθηκε κατά πάνω από 1% από 3,8% σε
4,9%
Μεταξύ 5,3 και 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι της πίστης του Ισλάμ ζουν
επί του παρόντος στη Γερμανία, αποτελώντας ένα μερίδιο 6,4 έως 6,7
τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού της χώρας.



3.2.3. Χρησιμοποιώντας το Kathoot! Κουίζ για την προώθηση του
θέματος της «Ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων στη
σεξουαλικότητα» (που σημαίνει να είσαι ανοιχτός σε
διαφορετικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς)

Σετ ερωτήσεων:
1. Παγκοσμίως, πόσες γυναίκες και κορίτσια υφίστανται
σεξουαλική ή/και σωματική βία από έναν οικείο σύντροφο;
a. 243 εκατομμύρια γυναίκες
b. 78 εκατομμύρια γυναίκες
c. 400 εκατομμύρια γυναίκες

Εξήγηση: 243 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια ηλικίας 15-49 ετών
έχουν υποστεί σεξουαλική ή/και σωματική βία που διαπράχθηκε από
στενό σύντροφο τους προηγούμενους 12 μήνες. Έως και το 70% των
γυναικών αναφέρουν ότι έχουν υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία
από οικείο σύντροφο σε μια στιγμή της ζωής τους. Αναφέρεται ότι η
βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών έχει ενταθεί με την πανδημία
COVID-19. (Πηγή: UN Women)



2. Τι ποσοστό από τα 774 εκατομμύρια αναλφάβητους ενήλικες στον
κόσμο είναι γυναίκες;
a. 10%
b. 90%
c. 65%

Εξήγηση: Το 65% των αναλφάβητων ενηλίκων στον κόσμο είναι γυναίκες,
που ισοδυναμεί με περίπου 516 εκατομμύρια γυναίκες. Η ίση πρόσβαση
στην εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια παρέχεται σε λιγότερο από το
40% των χωρών, ενώ οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να μην φοιτήσουν ποτέ
στο δημοτικό σχολείο. Από το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19,
υπολογίζεται ότι 10 ακόμη εκατομμύρια κορίτσια δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης θα μπορούσαν να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το σχολείο
(UNESCO).

3. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ποιος αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην
φροντίδα των άλλων; Γυναίκες ή άνδρες;
a. Οι άνδρες
b. Οι γυναίκες

Εξήγηση: Σε σύγκριση με τους άνδρες, παγκοσμίως, οι γυναίκες ξοδεύουν
2 έως 10 φορές περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα άλλων, όπως παιδιά,
ηλικιωμένους και ασθενείς. (Πηγή: UN Women)



4. Προστατεύονται τα ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας
από τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα;
a. ΝAI
b. ΟXI

Εξήγηση: Τα δικαιώματα αναπαραγωγής θεωρήθηκαν ως ανθρώπινα
δικαιώματα για πρώτη φορά σε ένα έγγραφο διεθνούς συναίνεσης, το 1994,
όταν 179 χώρες υιοθέτησαν ένα Πρόγραμμα Δράσης, στη Διεθνή Διάσκεψη για
τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD). Συμφώνησαν ότι οι πληθυσμιακές
πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ανθρώπων, ιδιαίτερα των
γυναικών, να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το μέγεθος των οικογενειών
τους, παρέχοντάς τους πληροφορίες και πόρους για να λαμβάνουν τέτοιες
αποφάσεις και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ασκούν τα αναπαραγωγικά τους
δικαιώματα.

5. Η βία κατά των LGBTQI ατόμων ανήκει στο παρελθόν.
a. NAI
b. OXI 

Εξήγηση: Το 20-25% των λεσβιών και των ομοφυλόφιλων βιώνουν εγκλήματα
μίσους σε μια στιγμή της ζωής τους. Αναφέρεται ότι οι ανθρωποκτονίες κατά
μελών της LGBTQI κοινότητας έχουν αυξηθεί από το 2007. Οι τρανς γυναίκες,
οι έγχρωμοι που έχουν προσβληθεί από LGBTQ και HIV και οι έγχρωμοι τρανς
κινδυνεύουν περισσότερο. (Πηγή: NCAVP)



6. Τα ποσοστά θνησιμότητας των μορφωμένων γυναικών κατά τη
διάρκεια του τοκετού είναι σημαντικά χαμηλότερα από τις
αμόρφωτες γυναίκες.
a. NAI
b. OXI

Εξήγηση: Εάν όλες οι μητέρες ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, τα ποσοστά θνησιμότητας κατά τον τοκετό θα μειωνόταν
κατά τα δύο τρίτα. (Πηγή: Unesco)

7. Ποια ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που νομιμοποίησε τους
γάμους ομοφυλόφιλων ;
a. Ολλανδία
b. Δανία
c. Ελλάδα

Εξήγηση: Το 1989, η Δανία ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη και
στον κόσμο που εισήγαγε καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης για
ομόφυλα ζευγάρια, αλλά η ισότητα γάμου για ζευγάρια του ίδιου φύλου
αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά νομικά στην Ολλανδία την 1η
Απριλίου 2001. Πλέον, γάμος μεταξύ των ομοφυλόφιλων τελείται
νόμιμα και αναγνωρίζεται σε 29 χώρες.



8. Μπορεί η στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των LGBTQI
ατόμων να δικαιολογείται για λόγους θρησκείας, πολιτισμού ή
παράδοσης;
a. ΝAI
b. ΟXI

Εξήγηση: Τα δικαιώματα στη σεξουαλικότητα είναι παγκόσμια ανθρώπινα
δικαιώματα. Κάθε άτομο έχει τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ποιος
είναι ή πού ζει, και αυτά τα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται.

9. Εάν οι γυναίκες αρχίσουν να αμείβονται εξίσου με τους άνδρες στις
αγορές εργασίας, πόσο θα μπορούσε να προστεθεί στο παγκόσμιο
ετήσιο ΑΕΠ έως το 2025;
a. Έως και 75 τρισεκατομμύρια δολάρια
b. Έως και 28 τρισεκατομμύρια δολάρια
c. Έως και 37 τρισεκατομμύρια δολάρια

Εξήγηση: 28 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως είναι ισοδύναμα με τη
συνδυασμένη οικονομία των ΗΠΑ και της Κίνας σήμερα. Οι γυναίκες
ηλικίας 25-54 ετών συμμετέχουν στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό με
ποσοστό 63%, ενώ η συμμετοχή των ανδρών είναι 94%. Αναφέρεται ότι
μόνο το 5% των CEO του “Fortune 500 “είναι γυναίκες. (Πηγή: World
Economic Forum)



10. Από τις 129 χώρες όπου έχουν διεξαχθεί μελέτες, πόσες βρίσκονται σε
καλό δρόμο για την επίτευξη του Στόχου Αειφόρου Ανάπτυξης υπ'
αριθμόν 5 (επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των
γυναικών και των κοριτσιών) έως το 2030;
a. 0
b. 13
c. 46
Εξήγηση: Σύμφωνα με τον Δείκτη Παγκόσμιου Στόχων για το Φύλο, που
δημοσιεύτηκε από τη σύμπραξη Equal Measures 2030, διαπιστώθηκε ότι καμία
χώρα δεν έχει επιτύχει πλήρως την υπόσχεση για ισότητα των φύλων που
προβλέπεται στην Ατζέντα του 2030. Επιπλέον, το ξέσπασμα του COVID-19
επιδεινώνει τις υπάρχουσες ανισότητες για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλες
τις πτυχές: υγεία, οικονομία, ασφάλεια, κοινωνική προστασία κ.λπ. Επομένως,
είναι απίθανο να επιτευχθεί ο Παγκόσμιος Στόχος #5 για την ισότητα των φύλων
μέχρι το 2030. ( Πηγή: Equal Measures)

11. Ποια ήταν η πρώτη χώρα που παραχώρησε στις γυναίκες δικαίωμα
ψήφου;
a. Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής
b. Νέα Ζηλανδία
c. Ηνωμένο Βασίλειο
Εξήγηση: Η Νέα Ζηλανδία ήταν η πρώτη αυτοδιοικούμενη χώρα που
παραχώρησε σε όλες τις ενήλικες γυναίκες το δικαίωμα ψήφου. (Πηγή: NZ
History)



12. Σε ποια πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
ξέσπασαν οι ταραχές στο Stonewall στις 28 Ιουνίου 1969,
ξεκινώντας την έναρξη του κινήματος για τα δικαιώματα των
ομοφυλοφίλων;
a. Μιάμι
b. Σικάγο
c. Νέα Υόρκη

Εξήγηση: Οι εξεγέρσεις στο Stonewall (γνωστές και ως εξέγερση
Stonewall, εξέγερση Stonewall ή απλά Stonewall) ήταν μια σειρά
διαδηλώσεων από μέλη της ομοφυλοφιλικής κοινότητας ως απάντηση
σε μια αστυνομική επιδρομή που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες
της 28ης Ιουνίου 1969 στο Stonewall Inn στη γειτονιά Greenwich
Village της Νέας Υόρκης. Η ταραχή ξεκίνησε μετά την έφοδο της
αστυνομίας στο Stonewall Inn στο Greenwich Village και ήταν βίαιη. Οι
ταραχές αυτές θεωρούνται ευρέως ως γεγονός ορόσημο που
μεταμόρφωσε το απελευθερωτικό κίνημα των ομοφυλοφίλων και τον
αγώνα του εικοστού αιώνα για τα δικαιώματα των LGBT στις
Ηνωμένες Πολιτείες.



13. Μπορεί ένας εργοδότης να κάνει διακρίσεις σε βάρος ενός
εργαζομένου λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της
ταυτότητας φύλου του;
a. ΝAI
b. ΟXI

Εξήγηση: Είτε ο εργοδότης γνωρίζει είτε όχι τον σεξουαλικό
προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός εργαζομένου, δεν
επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε βάρος ενός εργαζομένου επειδή
αυτός ο εργαζόμενος δεν συμμορφώνεται με ένα στερεότυπο που
βασίζεται στο φύλο σχετικά με τη γυναικεία ή αντρική συμπεριφορά.
Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και η μη διάκριση είναι κοινές
αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και είναι σταθερά ενσωματωμένες
στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην νομοθεσία.
«Οποιαδήποτε διάκριση που βασίζεται σε οποιονδήποτε λόγο, όπως
το φύλο… ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός, θα απαγορεύεται».
(Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 21)
Επιπλέον, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε
δεσμευτικό σύνολο θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ.



Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις για
οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να περιορίζει αυτήν την απαγόρευση σε
συγκεκριμένους τομείς και απευθύνεται στα θεσμικά όργανα, τους φορείς, τα
γραφεία και τους οργανισμούς της ΕΕ και τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση
απαγορεύει τις διακρίσεις στην πρόσβαση και στις συνθήκες απασχόλησης και
αυτοαπασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και καθοδήγησης και
συμμετοχής σε εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις. Ισχύει τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στον δημόσιο τομέα. Τα κράτη μέλη έπρεπε να εφαρμόσουν την οδηγία
μέχρι το τέλος του 2003.

14. Ποιος είναι ο ορισμός του παράλογου φόβου, της αποστροφής ή της
διάκρισης έναντι της ομοφυλοφιλίας ή των ομοφυλόφιλων;
a. Σεξισμός
b. Ομοφοβία
c. Διφοβία
d. Τρανσφοβία

Επεξήγηση: Πηγή του παραπάνω ορισμού: Λεξικό Merriam-Webster)
Ο σεξισμός είναι προκατάληψη ή διάκριση με βάση το φύλο, ιδιαίτερα οι
διακρίσεις κατά των γυναικών. Περιγράφει επίσης τη συμπεριφορά, τις
συνθήκες ή τις στάσεις που ενισχύουν τα στερεότυπα των κοινωνικών ρόλων
που βασίζονται στο φύλο.



Η διφοβία είναι η αποστροφή προς την αμφιφυλοφιλία και τους αμφιφυλόφιλους
ως άτομα. Μπορεί να λάβει τη μορφή άρνησης ότι η αμφιφυλοφιλία είναι ένας
γνήσιος σεξουαλικός προσανατολισμός ή με εκδήλωση αρνητικών στερεοτύπων
για τα άτομα που είναι αμφιφυλόφιλα (όπως οι πεποιθήσεις ότι είναι αδέσμευτοι
ή ανέντιμοι).
Η τρανσφοβία είναι ο παράλογος φόβος, η αποστροφή ή η διάκριση εις βάρος
των τρανς ατόμων.

15. Πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να καλυφθεί το οικονομικό χάσμα
μεταξύ των φύλων;
a. 15
b. 54
c. 108
d. 136

Εξήγηση: Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, θα χρειαστούν 136
χρόνια για να καλυφθεί το οικονομικό χάσμα μεταξύ των φύλων. (Παγκόσμιο
οικονομικό φόρουμ). Η Saadia Zahidi, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Επικεφαλής
του Κέντρου για τη Νέα Οικονομία και Κοινωνία του WEF γράφει: "Η πανδημία
Covid-19 έχει εγείρει νέα εμπόδια στην οικοδόμηση οικονομιών και κοινωνιών
χωρίς αποκλεισμούς και ευημερίας. Τα ήδη υπάρχοντα χάσματα μεταξύ των
φύλων ενίσχυσαν την κρίση ασύμμετρα μεταξύ των ανδρών και οι γυναίκες,
παρόλο που οι γυναίκες ήταν στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης της κρίσης
ως βασικοί εργαζόμενοι». Περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες έχουν χάσει τις
δουλειές τους ως αποτέλεσμα της πανδημίας.



Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, θα χρειαστούν 268
χρόνια για να καλυφθεί το οικονομικό χάσμα μεταξύ των φύλων - μια
διαφορά η οποία ήδη αυξανόταν κατά την προηγούμενη χρονιά λόγω
της  «Έλλειψης προόδου για την άμβλυνση του χάσματος οικονομικής
συμμετοχής και ευκαιριών».

3.2.4.Χρήση του Kathoot! Κουίζ για την προώθηση του θέματος
της  «Κλιματικής Αλλαγής»

1. Ποια είναι η κύρια πηγή ενέργειας για το κλιματικό σύστημα της Γης;
a. Θερμότητα από το εσωτερικό της Γης
b. Ο ήλιος
c. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
d. Πετρελαίου εσωτερικής καύσης

Σωστό: (β) Ο ήλιος.
Εξήγηση: Η ηλιακή ακτινοβολία είναι η θεμελιώδης ενέργεια που
οδηγεί το κλιματικό μας σύστημα και σχεδόν όλες οι κλιματικές και
βιολογικές διεργασίες στη Γη εξαρτώνται από την ηλιακή ενέργεια. Η
ενέργεια από τον ήλιο είναι απαραίτητη για πολλές διεργασίες στη Γη,
συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης της επιφάνειας, της εξάτμισης,
της φωτοσύνθεσης και της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.



2.Γιατί τα αέρια του θερμοκηπίου όπως το CO2 και το μεθάνιο είναι σημαντικά
για το κλίμα της Γης;
α. Επιτρέπουν στη θερμότητα από τη Γη να διαφύγει από την ατμόσφαιρα
β. Παγιδεύουν την ενέργεια του Ήλιου έτσι ώστε η επιφάνεια της Γης να
είναι ζεστή

Εξήγηση: Τα αέρια του θερμοκηπίου διατηρούν τον πλανήτη μας βιώσιμο
κρατώντας μέρος της θερμικής ενέργειας της Γης, ώστε να μην διαφεύγει όλη
στο διάστημα. Αυτή η παγίδευση θερμότητας είναι γνωστή ως φαινόμενο του
θερμοκηπίου. Ακριβώς όπως τα πολύ λίγα αέρια θερμοκηπίου κάνουν τη Γη
πολύ κρύα, τα υπερβολικά αέρια θερμοκηπίου κάνουν τη Γη πολύ ζεστή.

3. Τι συμβαίνει όταν το CO2 και άλλα αέρια θερμοκηπίου αυξάνονται στην
ατμόσφαιρά μας;
a.Μειώνεται η μέση παγκόσμια θερμοκρασία
b. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξάνεται
c.Το μαγνητικό πεδίο της Γης αλλάζει κατεύθυνση

Εξήγηση: Η NASA έχει παρατηρήσει αυξήσεις στην ποσότητα του διοξειδίου του
άνθρακα και ορισμένων άλλων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρά μας.
Πάρα πολλά από αυτά τα αέρια του θερμοκηπίου μπορούν να αναγκάσουν την
ατμόσφαιρα της Γης να παγιδεύει όλο και περισσότερη θερμότητα. Αυτό
προκαλεί την υπερθέρμανση της Γης.



44. Ένας κύριος λόγος που γνωρίζουμε ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα
προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι:
a. Το CO2 έχει μειωθεί στην ατμόσφαιρα τα τελευταία δέκα χρόνια
b. Η ατμόσφαιρα της γης γίνεται πιo αραιή 
c. Μπορούμε να συσχετίσουμε την αύξηση του CO2 με τις ανθρώπινες
δραστηριότητες
d. Όλες οι επιλογές απαντήσεων είναι ακριβείς

Εξήγηση: Η καύση ορυκτών καυσίμων, η απελευθέρωση χημικών στην
ατμόσφαιρα, η μείωση της δασικής κάλυψης και η ταχεία επέκταση της
γεωργίας, της ανάπτυξης και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων
απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και αλλάζουν την
ισορροπία του κλιματικού συστήματος.

5. Αυτές οι παρατηρήσεις μας πληροφορούν ότι η μέση θερμοκρασία της Γης
αυξάνει και όλα τα παρακάτω εκτός από: 
a. Τα 20 θερμότερα χρόνια που έχουν καταγραφεί έχουν συμβεί όλα από το
1995
b. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες λιώνουν τους πάγους σε ξηρά, λίμνες και
θάλασσα
c. Τα ζώα αυξάνονται σε ποικιλομορφία στην άγρια φύση.
d. Οι χειμερινές καταιγίδες αυξήθηκαν σε συχνότητα και ένταση από το 1950



Εξήγηση: Ορισμένα είδη θα επηρεαστούν φυσιολογικά από την
κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένα είδη είναι
φυσιολογικά ευάλωτα στις αυξήσεις της θερμοκρασίας. Για
παράδειγμα, το πράσινο ποσούμ, ένα ενδημικό είδος των τροπικών
δασών του Κουίνσλαντ, δεν μπορεί να ελέγξει τη θερμοκρασία του
σώματός του όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανεβαίνει πάνω
από 30°C. Ένας εκτεταμένος καύσωνας στο βόρειο Κουίνσλαντ θα
μπορούσε να σκοτώσει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του.

6. Οι ακόλουθες ανθρώπινες δραστηριότητες παράγουν αέρια
θερμοκηπίου εκτός από την:
a. Οδήγηση αυτοκινήτων
b. Περπάτημα, ποδηλασία και κολύμπι
c. Κτηνοτροφία
d. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, πετρέλαιο και
άνθρακα

Εξήγηση: Αυτές οι δραστηριότητες δεν προκαλούν ρύπανση, επειδή
δεν περιλαμβάνουν χημικά



7. Ποιο από τα παρακάτω είναι παράδειγμα κλίματος ;
a. Έντονη καταιγίδα στο Χιούστον
b. Η μέση θερμοκρασία στο Σικάγο τα τελευταία 50 χρόνια
c. Μια ζεστή μέρα στη Βοστώνη το φθινόπωρο
d. Μια ομιχλώδης μέρα στο Σαν Φρανσίσκο

Εξήγηση: Στο Σικάγο, τα καλοκαίρια είναι ζεστά, υγρά και υγρά. Οι
χειμώνες είναι παγωμένοι, χιονισμένοι και θυελλώδεις και έχει μερική
συννεφιά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του έτους, η θερμοκρασία
κυμαίνεται συνήθως από 22°F έως 83°F και σπάνια είναι κάτω από
5°F ή πάνω από 91°F. Η ζεστή περίοδος διαρκεί 3,6 μήνες, από τις 3
Ιουνίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, με μέση ημερήσια υψηλή
θερμοκρασία πάνω από 73°F. Ο πιο ζεστός μήνας του χρόνου στο
Σικάγο είναι ο Ιούλιος, με μέση μέγιστη θερμοκρασία 82°F και χαμηλή
θερμοκρασία 70°F.
Η ψυχρή περίοδος διαρκεί 3,2 μήνες, από τις 2 Δεκεμβρίου έως τις 9
Μαρτίου, με μέση ημερήσια υψηλή θερμοκρασία κάτω από 43°F. Ο
πιο κρύος μήνας του έτους στο Σικάγο είναι ο Ιανουάριος, με μέση
χαμηλή θερμοκρασία 22°F και υψηλότερη 33°F.



8. Πώς λαμβάνουν οι επιστήμονες δεδομένα για το κλίμα και τον καιρό;
a. Από το διάστημα, με δορυφόρους εξοπλισμένους με ειδικούς αισθητήρες
b. Στην επιφάνεια της Γης, με χιλιάδες μετεωρολογικούς σταθμούς
c. Στον ωκεανό, με αυτόνομα drifters & άλλα όργανα
d. Όλες οι επιλογές απαντήσεων είναι ακριβείς

Εξήγηση: Οι ερευνητές του κλίματος χρησιμοποιούν κάθε δυνατή άμεση και
έμμεση μέτρηση για να μελετήσουν την πλήρη ιστορία του κλίματος της Γης,
από τις πιο πρόσφατες δορυφορικές παρατηρήσεις μέχρι δείγματα
προϊστορικού πάγου που εξήχθησαν από παγετώνες. Άλλα υποκατάστατα
περιλαμβάνουν πυρήνες πάγου, δακτυλίους δέντρων και πυρήνες ιζημάτων.

9. Ποιο από τα παρακάτω είναι παράδειγμα καιρού;
a. Οι μέσοι όροι βροχοπτώσεων για το Σιάτλ για πάνω από 40 χρόνια
b. Το γεγονός ότι οι έρημοι τείνουν να είναι ζεστές και ξηρές
c. Μια κρύα μέρα ρεκόρ στο Φοίνιξ
d. Υπάρχουν παγετώνες στο Εθνικό Πάρκο Glacier

Εξήγηση: Ο καιρός αναφέρεται στην κατάσταση της ατμόσφαιρας και
περιλαμβάνει τη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση, την υγρασία, τη συννεφιά, την
ορατότητα, την πίεση και τους ανέμους. Ο καιρός, σε αντίθεση με το κλίμα,
περιλαμβάνει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της ατμόσφαιρας, που
κυμαίνονται από λεπτά έως μήνες.



10. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι ίδιες σε όλες τις τοποθεσίες
στη Γη;
a. Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια σε όλο τον κόσμο
b. Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν μια απάντηση
c. Οι επιπτώσεις θα ποικίλλουν
d. Όλες οι επιλογές απαντήσεων είναι ακριβείς

Εξήγηση: Αν και η κλιματική αλλαγή είναι ένα εγγενώς παγκόσμιο ζήτημα, οι
επιπτώσεις δεν θα γίνουν εξίσου αισθητές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι
επιπτώσεις είναι πιθανό να διαφέρουν τόσο σε μέγεθος όσο και σε ρυθμό
μεταβολής σε διαφορετικές ηπείρους, χώρες και περιοχές. Ορισμένα έθνη
πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσμενείς επιπτώσεις από άλλα.

11. Πώς επηρεάζει το στρώμα του όζοντος τη ζωή στη Γη;
a. Η τρύπα του όζοντος είναι ο κύριος λόγος για την κλιματική αλλαγή
b. Φιλτράρει την επιβλαβή UV ακτινοβολία από το ηλιακό φως
c. Μεγεθύνει το ηλιακό φως, προκαλώντας ηλιακά εγκαύματα
d. Τα δοχεία αεροζόλ εξακολουθούν να περιέχουν CFC που αραιώνουν το
στρώμα του όζοντος

Εξήγηση: Το στρώμα του όζοντος είναι ένα φυσικό στρώμα αερίου στην
ανώτερη ατμόσφαιρα που προστατεύει τους ανθρώπους και άλλα έμβια όντα
από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία (UV) του ήλιου. Το στρώμα του
όζοντος φιλτράρει το μεγαλύτερο μέρος της επιβλαβούς υπεριώδους
ακτινοβολίας του ήλιου και επομένως είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή στη Γη.



12. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά;
a. Πάρτε το λεωφορείο, το τρένο ή το ποδήλατό σας όταν μπορείτε
b. Τρώτε λιγότερο κρέας και γαλακτοκομικά
c. Εκπαιδευτείτε και μιλήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας
d. Όλες οι επιλογές απαντήσεων είναι ακριβείς

Πρόσθετη εξήγηση για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερους
πόρους:
-Μειώστε τη χρήση νερού.
-Χρησιμοποιήστε λιγότερο ρεύμα.
-Τρώτε λιγότερο κρέας. Δεν λέμε ότι πρέπει να γίνετε χορτοφαγικοί, αλλά μια
εύκολη αλλαγή μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Αποφύγετε το
πλαστικό. Πραγματικά, όσο λιγότερο χρησιμοποιείτε τόσο το καλύτερο.
-Οδηγήστε λιγότερο. Περπατήστε, ποδήλατο, πάρτε το λεωφορείο! Ακόμη και τα
αυτοκίνητα με οικονομία καυσίμου ρυπαίνουν, οπότε παρκάρετε τα όσο
μπορείτε.

12. Γιατί ο ωκεανός είναι μια σημαντική δεξαμενή θερμότητας στο κλιματικό
σύστημα της Γης;
a. Υπάρχουν τόσα πολλά ψάρια και θηλαστικά που ζουν εκεί
b. Ο ήλιος λάμπει στον ωκεανό 24 ώρες την ημέρα
c. Το θαλασσινό νερό απορροφά 1000 φορές περισσότερη θερμότητα από
τον αέρα
d. Αιχμαλωτίζει τη λάβα από τα ηφαίστεια στον πυθμένα της θάλασσας



Εξήγηση: Το νερό όχι μόνο καλύπτει περισσότερο από το 70%  της
επιφάνειας του πλανήτη μας, αλλά μπορεί επίσης να απορροφήσει
μεγάλες ποσότητες θερμότητας χωρίς μεγάλη αύξηση της
θερμοκρασίας. Αυτή η τεράστια ικανότητα αποθήκευσης και
απελευθέρωσης θερμότητας για μεγάλες χρονικές περιόδους δίνει
στον ωκεανό κεντρικό ρόλο στη σταθεροποίηση του κλιματικού
συστήματος της Γης.

3.3. LEGO® SERIOUS PLAY®
Σύντομη περιγραφή
Το LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) είναι μια μεθοδολογία που
δημιουργήθηκε από τον Όμιλο LEGO® στη Δανία, η οποία
χρησιμοποιείται πλέον παγκοσμίως. Τα τουβλάκια LEGO®
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της δημιουργικής σκέψης. Η
μέθοδος σχεδιάστηκε για να λύσει σύνθετα προβλήματα στον
επιχειρηματικό τομέα αλλά και να εμπλέξει κάθε μέλος της ομάδας στη
συζήτηση, παρά τις προσωπικότητες των ανθρώπων και την
κατάστασή τους στις εταιρείες. Η προσέγγιση βασίζεται σε έρευνα ότι η
πρακτική μάθηση παράγει μια βαθύτερη, πιο ουσιαστική κατανόηση
του προβλήματος.



Η μεθοδολογία είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων και διαφορετικών
εργασιών, όπου οι συμμετέχοντες δημιουργούν μεταφορικά ή
συμβολικά μοντέλα για σύνθετα προβλήματα με τουβλάκια lego, τα
οποία στη συνέχεια μοιράζονται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
του εργαστηρίου. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες μοιράζονται επίσης
τις δικές τους ιστορίες και ιδέες με τη χρήση μεταφορών και
αναπαράστασης. Οι συμμετέχοντες οδηγούνται μέσα από μια σειρά
ερωτήσεων, διερευνώντας όλο και βαθύτερα το θέμα. Στις συζητήσεις
μεταξύ ομότιμων που ακολουθούν, οι συμμετέχοντες διερευνούν το
θέμα και αναπτύσσουν κοινές λύσεις.
Ο ρόλος του συντονιστή είναι πολύ σημαντικός στο πλαίσιο του
εργαστηρίου LSP, ο οποίος θέτει ερωτήσεις που σχετίζονται με το
πρόβλημα που παρουσιάζεται στην ομάδα. Με τη σειρά τους, οι
συμμετέχοντες προσπαθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του
συντονιστή κατασκευάζοντας μοντέλα χρησιμοποιώντας τούβλα
LEGO.
Η μοναδικότητα της μεθοδολογίας LSP δεν είναι μόνο η χρήση των
τούβλων LEGO, αλλά είναι μια μέθοδος διευκόλυνσης που απαιτεί και
επιτρέπει η άποψη όλων των συμμετεχόντων να ακουστεί ισάξια. Η
συνολική διαδικασία βασίζεται σε δημοκρατικές αξίες και περιλαμβάνει
ενεργά όλους τους συμμετέχοντες.



Δομή διαδικασίας: βασική, βήμα προς βήμα δομή διαδικασίας.
Τουβλάκια: Η χρήση των τούβλων ως μέσου για τη δημιουργία
ορατών, απτών τρισδιάστατων μοντέλων που αντιπροσωπεύουν
τις ιδέες, τις σκέψεις και τις σκέψεις κάποιου.
Η εθιμοτυπία των συμμετεχόντων.
Ο κώδικας συμπεριφοράς του συντονιστή.

Συνολικά, η βασική ιδέα του LEGO® SERIOUS PLAY® περιλαμβάνει
τα εξής:



Στόχος & αντικείμενα
Η μεθοδολογία LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) στοχεύει να
προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για μια ομάδα να μοιράζεται ιδέες,
απόψεις και κατανοήσεις, να συμμετέχει ενεργά σε γόνιμο και
ουσιαστικό διάλογο και συζήτηση, ώστε να καταλήγουν σε
αποτελεσματικές και ρεαλιστικές λύσεις σε προβλήματα του
πραγματικού κόσμου. Διευκολύνει μια διαδικασία συνάντησης,
επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων στην
οποία μπορούν να βελτιωθούν οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
των ομάδων. Χρησιμοποιώντας τούβλα Lego, οι συμμετέχοντες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις οπτικές, ακουστικές και
κιναισθητικές τους δεξιότητες. Η μεθοδολογία παρακινεί τους
συμμετέχοντες να μάθουν και να ακούσουν και παρέχει σε όλους τους
συμμετέχοντες μια φωνή - ανεξάρτητα από τον πολιτισμό ή τη θέση ή
τις γλωσσικές δεξιότητες. Η μέθοδος έχει σχεδιαστεί για να λύνει
σύνθετα προβλήματα καθοδηγώντας τους συμμετέχοντες σε μια
διαδικασία κατανόησης της πολυπλοκότητας ενός προβλήματος,
ανταλλαγής απόψεων και ανάπτυξης λύσεων.



Σε ένα εργαστήριο που ακολουθεί τη μεθοδολογία LSP, όλοι χτίζουν και όλοι
συζητούν – που είναι ο γενικός στόχος. Αυτός ο στόχος αυτής της μεθόδου είναι
να επιτρέψει στους λιγότερο ομιλητικούς συμμετέχοντες να εκφράσουν τις ιδέες
και τις απόψεις τους, καθώς και να προσφέρει στους πιο ομιλητικούς
συμμετέχοντες την ευκαιρία να ακούσουν ιδέες τις οποίες διαφορετικά δεν θα
είχαν ακούσει. Η διαδικασία οικοδόμησης και συνεργασίας μπορεί να παράγει
ιδέες που απλά δεν θα εμφανίζονταν σε τυπικές συζητήσεις. Δίνοντας σχήμα και
μορφή στη φαντασία μέσω της δημιουργικότητας, κατασκευάζοντας και
εξωτερικεύοντας έννοιες και καθιστώντας τις απτές και κοινοποιημένες μεταξύ
όλων, δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αυτο-στοχαστούν αλλά και να
καλέσουν τους άλλους να προβληματιστούν μαζί τους.
Η διαδικασία δημιουργίας ή οικοδόμησης που ακολουθείται από μια σε βάθος
συζήτηση οδηγεί συνήθως σε πολύ πιο πολύτιμες, διορατικές και ειλικρινείς
συζητήσεις. Με την δημιουργία μοντέλων από LEGO τουβλάκια , ο εγκέφαλος
εμπλέκεται σε μια δημιουργική, στοχαστική διαδικασία που τον κάνει να
λειτουργεί διαφορετικά, ξεκλειδώνοντας έτσι νέες προοπτικές. Επιπλέον, η
οπτική αναπαράσταση που παρέχει ένα αντικείμενο στην αρχή μιας συζήτησης
που συμβολίζει τις ιδέες κάποιου για ένα θέμα, παρέχει σε όλους τους
συμμετέχοντες την ευκαιρία να επιδείξουν και να εκφραστούν εξίσου. Φυσικά,
αυτή η διαδικασία είναι διαφορετική από τις τυπικές συζητήσεις, όπου το βασικό
ζήτημα καθορίζεται από μια κυρίαρχη προσωπικότητα στην αρχή και στη
συνέχεια η υπόλοιπη συζήτηση συνεχίζεται από εκείνο το σημείο και μετά.



Οι αρετές του συστήματος LEGO στο σύνολό τους καταδεικνύονται μέσω
του LEGO® SERIOUS PLAY®. Αυτές οι αρετές βασίζονται στη
δημιουργικότητα, τη διευκόλυνση και τη διαφάνεια. Δεν ορίζει ένα
συγκεκριμένο μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει ο συμμετέχων, αλλά
μάλλον αγκαλιάζει και υποστηρίζει όποιες ιδέες μπορεί να προκύψουν, ενώ
παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Όλα τα στάδια της
διαδικασίας LSP που περιλαμβάνουν την κατασκευή με τούβλα LEGO,
κάνουν χρήση της σύνδεσης χεριού-μυαλού. Όλες οι συζητήσεις που
γίνονται προκύπτουν από τη διαδικασία κατασκευής. Κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας, το χέρι και το μυαλό συνδέονται, για να δώσουν
οπτικό, μεταφορικό σχήμα σε πράγματα, συναισθήματα και σχέσεις με
νόημα. Οι συνδέσεις μυαλού και χεριών πηγάζουν από τη θεωρία της
«σκέψης με το σώμα», η οποία έχει προσελκύσει υποστήριξη από
ευρήματα στους τομείς της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης. Η
μεθοδολογία LSP υποστηρίζει τη σύνδεση του σώματος με τις γνωστικές
διαδικασίες ενός ατόμου.
Συνοψίζοντας, ο στόχος της μεθόδου LSP είναι να επιτρέψει
εποικοδομητικές διαδικασίες προβληματισμού και διαλόγου.
Ακολουθώντας μια δομημένη διαδικασία μέσα σε ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο που παρακολουθείται και κατευθύνεται από έναν συντονιστή, οι
συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τα τούβλα για να δημιουργήσουν μοντέλα
που εκφράζουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τον λογισμό τους.



Μάθετε πώς να οπτικοποιείτε αποτελεσματικά τις ιδέες
Αποκτήστε μια εις βάθος κατανόηση της μεθόδου LSP και της
διαδικασίας της
Εξηγήστε τις ιδέες μέσω μεταφοράς και ιστορίας
Κατανοήστε τη σημασία της επικοινωνίας μέσω μεταφορών και
μοντέλων

Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί διαδικασίες διαλόγου
Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
Καλλιεργήστε τη δημιουργικότητα
Αναπτύξτε δεξιότητες ομαδικής εργασίας
Αποκτήστε επικοινωνιακές δεξιότητες
Επεκτείνετε τις λεκτικές δεξιότητες
Αποκτήστε δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης
Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μεταφορικά μοντέλα, αφαίρεση
και εικόνες που καθορίζονται από τον χρήστη για προβλήματα του
πραγματικού κόσμου
Κριτική σκέψη
Εποικοδομητική αναστοχαστική πρακτική

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η γνώση

Δεξιότητες



Εκτιμήστε τα οφέλη της ομαδικής εργασίας
Καλλιεργήστε τη νοοτροπία της ανακάλυψης γνώσης
Αποδεχτείτε την απουσία «τέλειας λύσης» σε ένα πρόβλημα
Εκτιμήστε τη σημασία της ακρόασης για να καταλάβετε αντί να
απαντήσετε
Να είστε ανοιχτοί σε μεταγνωστκά στοχαστικά καθήκοντα
Να είστε ανοιχτοί σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης
Εκτιμήστε τις απόψεις των άλλων
Αποφύγετε την κρίση για τη δουλειά άλλων ανθρώπων

Συμπεριφορές

Χρόνος & Διάρκεια
Ένα εργαστήριο LSP είναι πιο αποτελεσματικό όταν έχει διάρκεια
τουλάχιστον μίας ολόκληρης ημέρας. Το μικρότερο σε διάρκεια
εργαστήριο LSP διαρκεί τρεις έως τέσσερις ώρες. Προκειμένου ένα
εργαστήριο LSP να είναι υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικό,
πρέπει να ακολουθηθούν όλα τα βήματα της όλης διαδικασίας.



Ακολουθείτε πάντα τις τρεις βασικές φάσεις της διαδικασίας LSP
Διατηρήστε την ομαλή ροή της διαδικασίας, παρουσιάζοντας πρώτα τη
μέθοδο στους συμμετέχοντες και έχετε πάντα υπόψη τις ανάγκες των
συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Απαιτήσεις για συντονιστές (π.χ. (π.χ. ελάχιστος αριθμός
υποστηρικτικών εκπαιδευτών, εκπαιδευτικό υπόβαθρο και
απαιτούμενη τεχνογνωσία κ.λπ...)
Για να μάθετε και να εκτιμήσετε πλήρως τα δυνατά σημεία της
μεθοδολογίας LSP, ειδικά η ανάπτυξη ενός κατάλληλου στυλ συντονισμού
απαιτεί χρόνο και εξάσκηση, συνιστάται στους νέους χρήστες να
αναζητήσουν εκπαίδευση στην κοινότητα LEGO® SERIOUS PLAY®.
Αυτή η εκπαίδευση δεν προσφέρεται πλέον από τον ίδιο τον Όμιλο LEGO,
αλλά από εκπαιδευμένους επαγγελματίες στην κοινότητα LEGO®
SERIOUS PLAY®. Μπορούν να βρεθούν για παράδειγμα στον ιστότοπο
www.seriousplay.com, ο οποίος περιλαμβάνει συνδέσμους προς
κοινότητες LEGO® SERIOUS PLAY® σε όλο τον κόσμο.
Για τις υπάρχουσες ομάδες συνιστάται η χρήση εξωτερικού συντονιστή
LSP, ο οποίος δεν είναι μέρος του συστήματος και δεν εμπλέκεται σε
διαπροσωπικές δυναμικές.
Κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου LSP, είναι σημαντικό να ακολουθείτε
τον κώδικα συμπεριφοράς του συντονιστή, ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:



Οι προκλήσεις οικοδόμησης  που ανατίθενται στους
συμμετέχοντες πρέπει να είναι σαφείς και να εξυπηρετούν τον
ευρύτερο σκοπό του εργαστηρίου LSP.
Οποιαδήποτε εργασία ανατίθεται στους συμμετέχοντες πρέπει να
ολοκληρωθεί πρώτα από το άτομο και μετά στο ομαδικό
περιβάλλον, καθώς το επίπεδο προβληματισμού που
επιτυγχάνεται στις διαδικασίες LSP είναι μια κίνηση από τον
ατομικό προβληματισμό στον ομαδικό προβληματισμό.

Χρησιμοποιήστε τα μοντέλα ενεργά και χρησιμοποιήστε τα ως
εργαλεία για την προώθηση του εποικοδομητικού προβληματισμού και
του διαλόγου. Ως εκ τούτου, ο συντονιστής θα πρέπει να διατηρεί την
εστίασή του στα μοντέλα, δηλαδή να εμπιστεύεται τη μέθοδο και να
επιστρέφει στα μοντέλα όταν διευκολύνει τη διαδικασία.
Ο συντονιστής πρέπει να επιτρέπει και να επιτρέπει σε όλους τους
συμμετέχοντες να εξηγήσουν το μοντέλο τους. Είναι σημαντικό οι
συμμετέχοντες να αισθάνονται ότι ακούγονται όταν τους ζητείται να
οικοδομήσουν και να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Ωστόσο, είναι
ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία LSP να γίνονται αποδεκτές και να
αναγνωρίζονται οι συνεισφορές κάθε ατόμου.



Από τη φύση τους, οι άνθρωποι θέλουν να συνεισφέρουν, να
συμμετέχουν σε κάτι μεγαλύτερο και να κυρώνουν.
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και να τους
επιτρέπεται να συνεισφέρουν και να μιλήσουν.

Απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες (π.χ. επίπεδο γλώσσας,
ικανότητα ανάγνωσης και γραφής, εκπαιδευτικό υπόβαθρο ...)
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των LEGO®, που εξυπηρετούν την
καθολικότητά τους, είναι ότι λειτουργούν ως κοινή γλώσσα που μπορεί
να χρησιμοποιήσει κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την εκπαίδευση, τον
πολιτισμό, την ηλικία, το υπόβαθρο ή τη θέση του. Με αυτόν τον
τρόπο, εμφανίζονται οι μοναδικές γνώσεις και ιδέες όλων των
συμμετεχόντων.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν και να ακολουθούν την
εθιμοτυπία. Η εθιμοτυπία είναι ένα σύνολο αρχών που αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας LSP. Ο συντονιστής, ο οποίος
ηγείται του εργαστηρίου, πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι συμμετέχοντες
έχουν επίγνωση και ακολουθούν τις αρχές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται
η ακεραιότητα της διαδικασίας LSP και ότι αποκομίζουν το μεγαλύτερο
όφελος από αυτήν.
Η μέθοδος LSP βασίζεται στις ακόλουθες πεποιθήσεις, τις οποίες
πρέπει να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες:



Η ομαδική εργασία είναι το κλειδί και κάθε μέλος της ομάδας έχει
σημαντικές γνώσεις να μοιραστεί.
Οι απαντήσεις δεν είναι απλές, οι συμμετέχοντες πρέπει να
κατανοήσουν ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος περιγράφεται ως
περίπλοκος και ευπροσάρμοστος. 



Τούβλα: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε
μια καλή σειρά από τούβλα και κομμάτια LEGO, προκειμένου να
έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν επαρκώς.
LEGO® SERIOUS PLAY® starter kit 
Εάν είναι διαθέσιμο, προβλέψτε για συλλογική χρήση: LEGO®
SERIOUS PLAY® Identity and Landscape Kit (αρ. είδους
2000415), Connection Kit LEGO® SERIOUS PLAY® (αρ. είδους
2000413).
Στυλό, χαρτί
Άλλο υλικό/εξοπλισμός που χρειάζεται ο συντονιστής, με βάση το
εύρος του εργαστηρίου και τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Απαραίτητα υλικά & εξοπλισμός

Άλλες απαιτήσεις (π.χ. θέματα ασφάλειας, θέματα υγείας,
διοικητικές απαιτήσεις, τρόφιμα και ποτά, διαδικασίες
εγγραφής...)
Η διαδικασία LSP απαιτεί συνήθως τουλάχιστον μία ολόκληρη
εργάσιμη ημέρα, επομένως οι συμμετέχοντες είναι πιθανό να
κουραστούν – το σοβαρό παιχνίδι είναι σκληρή δουλειά. Βεβαιωθείτε
ότι προγραμματίζετε τακτικά διαλείμματα και ότι παρέχετε φαγητό και
ποτά στους συμμετέχοντες.



Φάση 1: Η πρόκληση

Μεθοδολογία και Τεχνικές

Η μέθοδος LSP βασίζεται σε βασικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο οι άνθρωποι και οι ομάδες μαθαίνουν και αναπτύσσονται καλύτερα. Η
δομή της διαδικασίας LSP βασίζεται σε μια διαδικασία μάθησης που διασφαλίζει
ότι οι άνθρωποι αναλαμβάνουν τη δική τους μάθηση και μαθαίνουν τα
περισσότερα.
Η μεθοδολογία LSP περιλαμβάνει τρεις βασικές φάσεις:

Λαμβάνοντας εκ των προτέρων υπόψη το εύρος κάθε εργαστηρίου, ο
συντονιστής θα διατυπώσει κάθε πρόκληση οικοδόμησης με τον κατάλληλο
τρόπο, προκειμένου να υποκινήσει τον προβληματισμό και τον διάλογο. Κατά
την έναρξη της διαδικασίας, η πρόκληση οικοδόμησης παρουσιάζεται στους
συμμετέχοντες στο εργαστήριο, ο χρόνος κατασκευής γίνεται σαφής και ο
συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να κατασκευάσουν ένα μοντέλο με
τα τουβλάκια LEGO® που εκφράζουν τις σκέψεις τους ή την απάντησή τους στο
κτίριο. πρόκληση. Η επιλογή του συντονιστή και η διατύπωση της εργασίας
κατασκευής είναι ζωτικής σημασίας για την εμπειρία των συμμετεχόντων στη
διαδικασία. Το δύσκολο έργο για τον συντονιστή σε αυτό το σημείο είναι η
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και σχετικής εργασίας κατασκευής που
εξυπηρετεί το εύρος και το σκοπό του εργαστηρίου ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί
τις βασικές αρχές της μεθόδου LSP.



Φάση 2: Χτίσιμο 
Κατά τη φάση κατασκευής, ο συντονιστής θέτει την πρόκληση του
κτιρίου και οι συμμετέχοντες ανταποκρίνονται σε αυτήν
χρησιμοποιώντας τούβλα LEGO. Στη διαδικασία κατασκευής των
μοντέλων τους, οι συμμετέχοντες τους αποδίδουν νόημα και αφήγηση,
χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία όπως μεταφορές, σχήματα
λόγου και αφηγήσεις. Μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας οικοδόμησης,
οι συμμετέχοντες υποβάλλονται σε μια στοχαστική διαδικασία, στην
οποία αναπτύσσουν μια σύνδεση με τον εαυτό τους και ανακαλύπτουν
μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των δικών τους στοχασμών και σκέψεων. Η
διαδικασία κατασκευής εμπνέει και υποστηρίζει τη διαδικασία
αναστοχασμού και παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να
«σκεφτούν με τα χέρια τους». Η πράξη της κατασκευής ενός
συγκεκριμένου, τρισδιάστατου αντικειμένου με τα χέρια κάποιου, που
αντιπροσωπεύει αφηρημένες ιδέες, στοχασμούς και σκέψεις, παρέχει
μια λεπτομερή  εικόνα της γνώσης και της εμπειρίας που είναι
αποθηκευμένη μέσα στο άτομο.



Φάση 3: Κοινοποίηση/μοίρασμα
Η φάση της κοινοποίησης στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους
συμμετέχοντες να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες και να εξηγήσουν το νόημα
πίσω από τα μοντέλα τους. Η κοινοποίηση όλων των συμμετεχόντων κατά τη
διάρκεια αυτής της φάσης είναι ζωτικής σημασίας για τη μεθοδολογία LSP. Σε
αυτό το πλαίσιο, η ίδια η κοινοποίηση είναι μια διαδικασία προβληματισμού,
καθώς όταν μοιράζονται τα μοντέλα τους, οι συμμετέχοντες εξερευνούν τις δικές
τους εκφράσεις σε βάθος. Επιπλέον, παρέχεται η ευκαιρία στους ακροατές να
εξερευνήσουν λεπτομερέστερα τι εκφράζει ο αφηγητής μέσω του μοντέλου. Ο
ρόλος του συντονιστή είναι για άλλη μια φορά ζωτικής σημασίας. Κατά τη φάση
της ανταλλαγής, ο συντονιστής θα πρέπει να κάνει κατάλληλες και σχετικές
ερωτήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν
περισσότερο και να μοιραστούν περισσότερα με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι
σημαντικό να ακούγεται η φωνή κάθε ατόμου κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ένας από τους στόχους της
διαδικασίας LSP: να επιτραπεί σε όλους τους συμμετέχοντες να εκφράσουν και
να μοιραστούν τις σκέψεις τους με εποικοδομητικό τρόπο, αλλά και να επιτρέψει
σε όλους να ακούσουν τις απόψεις του άλλου. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη
δημιουργία μιας κοινής κατανόησης της δυναμικής της ομάδας και του τρόπου
χειρισμού της κατάστασης, αλλά δημιουργεί επίσης ένα αποτελεσματικό τρόπο
για τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι είναι οι εκφραστές των
προβληματισμών και των ιδεών που ακούγονται. Τελικά, η διαδικασία που
περιγράφεται θα τους διευκολύνει να καταλήξουν στις καλύτερες δυνατές λύσεις
και ενέργειες που πρέπει να ληφθούν ως απάντηση στην πρόκληση που
αντιμετωπίζουν.



Για να επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η
μέθοδος LSP, είναι επιτακτική ανάγκη οι τρεις βασικές φάσεις που
περιγράφονται παραπάνω να καλύπτονται κάθε φορά και με τη σωστή
σειρά. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποτελεσματικής μαθησιακής
διαδικασίας, η οποία παρέχει ένα ιδανικό περιβάλλον για
εποικοδομητικό στοχασμό και διάλογο, οι συμμετέχοντες αποκτούν
βαθιά γνώση και αναλαμβάνουν τη δική τους μαθησιακή διαδικασία. 



Ένα συστηματικό σύνολο αρχών δυναμικής ομάδας
Ένα σύνολο αρχών για τη συστηματική χρήση του τούβλου LEGO®
Συστηματική χρήση των τεχνικών LEGO® SERIOUS PLAY®

Προετοιμασία
Η μέθοδος LEGO® SERIOUS PLAY® είναι μια διευκολυνόμενη διαδικασία
και τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος συνδέονται άμεσα με την ποιότητα
της διαμεσολάβησης. Για έναν παρευρισκόμενο, η μέθοδος φαίνεται πολύ
πιο εύκολη από ό,τι συμβαίνει. Ο συντονιστής πρέπει να κυριαρχήσει σε
ένα ολόκληρο οικοσύστημα που αποτελείται από:

Λόγω του γεγονότος ότι ένας συντονιστής εργαστηρίου LSP οδηγεί τους
συμμετέχοντες από ένα συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης στους τελικούς
τους στόχους, απαιτείται να έχει ένα βαθύ σύνολο γνώσεων και
δεξιοτήτων, που επιτυγχάνονται μέσω αυστηρής εκπαίδευσης.
Επιπλέον, η ίδια η φύση της μεθόδου, συγκεκριμένα το γεγονός ότι είναι
μια προσαρμοσμένη διαδικασία από άποψη περιεχομένου, απαιτεί
περαιτέρω προετοιμασία. Κάθε εργαστήριο είναι προσαρμοσμένο για να
ανταποκρίνεται στους συγκεκριμένους στόχους της ομάδας-στόχου και στο
θέμα που διερευνάται. Έτσι, δεν υπάρχουν «έτοιμα» εκπαιδευτικά
εργαστήρια, δίνοντας στον συντονιστή και τον ρόλο του σχεδιαστή. Με
αυτόν τον ρόλο, ο συντονιστής σχεδιάζει ένα εργαστήριο που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις προσδοκίες και τους σκοπούς της
ομάδας-στόχου.



Δημιουργήστε συμμετοχή και αλλάξτε τη διάθεση: Είναι σημαντικό να
δημιουργήσετε το κατάλληλο περιβάλλον και να εμπλέξετε τους
συμμετέχοντες καθ' όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί χρησιμοποιώντας δραστηριότητες Improv, ασκήσεις check-
in ή προθέρμανση. Ο συντονιστής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε
δραστηριότητα πιστεύει ότι είναι η καταλληλότερη για κάθε εργαστήριο.
Μουσική: Η αναπαραγωγή μουσικής καθ' όλη τη διάρκεια του
εργαστηρίου βοηθά στη δημιουργία της σωστής διάθεσης για κάθε
βήμα της συνεδρίας και επίσης βοηθά στη διατήρηση της αφοσίωσης.
Μετά την προετοιμασία της ατζέντας και των δραστηριοτήτων, ο
συντονιστής μπορεί να επιλέξει τα κατάλληλα τραγούδια για κάθε
δραστηριότητα/άσκηση. Συμβάλλει επίσης στη διατήρηση μιας
ευχάριστης ροής κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
Διαφάνειες παρουσίασης: Όποτε ο συντονιστής χρειάζεται να
μεταδώσει πληροφορίες στους συμμετέχοντες, μπορεί να
χρησιμοποιήσει διαφάνειες παρουσίασης, οι οποίες πρέπει να
προετοιμαστούν εκ των προτέρων.

Το να είσαι καλά προετοιμασμένος για ένα εργαστήριο είναι θεμελιώδους
σημασίας, καθώς ο συντονιστής πρέπει να φροντίσει για πολλά πράγματα,
όπως χώρο, τραπέζια, εξοπλισμό, υλικά κ.λπ. Περισσότεροι παράγοντες
που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία ενός εργαστηρίου
LSP είναι οι ακόλουθοι:



Οδηγίες & προγραμματισμός συνεδρίας / Πρόγραμμα συνεδρίας

1. Εισαγωγή στο Εργαστήριο και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Στην αρχή, οι
συμμετέχοντες εξοικειώνονται με το σκοπό, το πεδίο και το θέμα του
εργαστηρίου, τη διαδικασία LSP και τις φάσεις της, καθώς και τα βήματα
ενός εργαστηρίου ανάπτυξης δεξιοτήτων. (60-90 λεπτά)

2. Βασική ταυτότητα – ατομική κατασκευή: Ο συντονιστής ζητά από τους
συμμετέχοντες να φτιάξουν ένα μοντέλο χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα
τούβλα, το οποίο αντιπροσωπεύει τη δική τους ταυτότητα μέσα στην
ομάδα. (30 λεπτά συνολικά: 15 λεπτά κατασκευή & 15 λεπτά κοινή χρήση)

3. Φιλοδοξία – Ατομική Δόμηση: Ο συντονιστής ζητά από τους
συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μια προσθήκη, η οποία αντιπροσωπεύει
πώς πιστεύουν ότι τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι συμμετέχοντες. (20
λεπτά συνολικά: 10 λεπτά κατασκευή & 10 λεπτά κοινή χρήση/μοίρασμα)

4. Φιλόδοξη ταυτότητα-ατομική κατασκευή : Ο συντονιστής ζητά από τους
συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μια άλλη προσθήκη στο μοντέλο τους, η
οποία αντιπροσωπεύει τις σκέψεις τους σχετικά με το ποιοι είναι στον
καλύτερο εαυτό τους. Οι συμμετέχοντες θα αφήσουν στην άκρη το μοντέλο
τους, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν αργότερα. (20 λεπτά συνολικά: 10
λεπτά κατασκευή & 10 λεπτά κοινή χρήση)



5. Ομαδική ζωή – Ατομική δόμηση: Οι συμμετέχοντες καλούνται να
δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο για να αναπαραστήσουν τον τρόπο με τον
οποίο αντιλαμβάνονται την ομάδα τους. (30 λεπτά συνολικά: 15 λεπτά
κατασκευή & 15 λεπτά κοινή χρήση)

6.Κοινή ομαδική ζωή (Shared team life)  – Κοινή κατασκευή: Ζητείται από τους
συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα κοινό μοντέλο που να αντιπροσωπεύει τι
είναι η συγκεκριμένη ομάδα και πώς αντιλαμβάνεται η ομάδα τον εαυτό της.
Όταν η ομάδα έχει δημιουργήσει το κοινό της μοντέλο, ένας εθελοντής από την
ομάδα εξηγεί την ιστορία του μοντέλου, με συνεισφορές από τα υπόλοιπα μέλη
της ομάδας. (30 λεπτά)

7. Συνδέσεις ομάδας Μέρος Α – Ατομική Κατασκευή: Στη συνέχεια, ο
συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να τοποθετήσουν το δικό τους
μοντέλο ταυτότητας σε σύνδεση με το κοινό μοντέλο Team Life. Αυτό θα δώσει
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις σκέψεις τους για την ομάδα
και τη δική τους σχέση με αυτήν και τη θέση τους στο πλαίσιο της. (20 λεπτά
συνολικά: 5 λεπτά τοποθέτηση & 15 λεπτά κοινή χρήση)

8. Συνδέσεις ομάδας Μέρος Β – Ατομική Κατασκευή: Οι συμμετέχοντες
καθοδηγούνται να δημιουργήσουν δύο/τρεις συνδέσεις μεταξύ των μοντέλων
ταυτότητάς τους και του μοντέλου κοινής ομαδικής ζωής. Οι συνδέσεις θα είναι
ενδεικτικές σχετικά με το τι αισθάνονται οι συμμετέχοντες  περισσότερο
συνδεδεμένοι μέσα στην ομάδα. (20 λεπτά συνολικά: 10 λεπτά κατασκευή & 10
λεπτά κοινή χρήση)



9. Φιλόδοξη ομαδική ζωή (AspirationalTeam Life) – Ατομική κατασκευή : Ο
συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να εξετάσουν όλα τα μοντέλα
που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες, τα οποία είναι μια αναπαράσταση
των συνδέσεων του εαυτού τους σε ατομικό επίπεδο και της ομάδας,
καθώς και της κοινής αντίληψης των μελών της ομάδας για την ομάδα. Στη
συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να φτιάξουν ατομικά ένα μοντέλο
που δείχνει τι φιλοδοξούν να είναι ως ομάδα στο μέλλον. (30 λεπτά
συνολικά: 15 λεπτά κατασκευή & 15 λεπτά κοινή χρήση)

10. Κοινή φιλόδοξη ομαδική ζωή (Shared AspirationalTeam Life) – Κοινή
κατασκευή: Ως τελευταίο βήμα, ο συντονιστής ζητά από τις ομάδες να
δημιουργήσουν ένα κοινό μοντέλο που δείχνει τι φιλοδοξούν να είναι ως
ομάδα. (30 λεπτά)

11. Συνεδρία Απολογισμού & Αναστοχασμού. (30 λεπτά)

Συμπερασματικά 
Μέχρι το τέλος του εργαστηρίου LSP, είναι σημαντικό ο συντονιστής να
διασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει τις απόψεις τους και
έχουν μοιραστεί τις γνώσεις τους με την υπόλοιπη ομάδα. Επομένως, σε
αυτό το σημείο, εάν ένας συμμετέχων δεν ήταν ενεργός, ο συντονιστής θα
πρέπει να τον ενθαρρύνει να συμμετάσχει και να δώσει οδηγίες.



Αφού κατασκευαστούν όλα, ελέγξτε αν οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα
να μοιράζονται τα πάντα, ειδικά αυτά που προέρχονται από τα
μεμονωμένα μοντέλα τους. Μόλις η ομάδα ολοκληρώσει το κοινό
μοντέλο, κάντε μια ανακεφαλαίωση των εννοιών μέσα στα μοντέλα.
Όπως εξερευνήθηκε προηγουμένως, ένα αναπόσπαστο μέρος της
διαδικασίας LSP είναι να βοηθήσει και να δώσει τη δυνατότητα στους
ανθρώπους να αναλογιστούν τι έχουν δημιουργήσει και να κοιτάξουν
βαθύτερα τις σκέψεις τους για το δικό τους προϊόν, προκειμένου να
συνειδητοποιήσουν τι τους έφεραν οι εξερευνήσεις τους, και
προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις. Στη συνέχεια οι
συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να καθοδηγηθούν ώστε να
συνδέσουν τις πρόσφατα αποκτηθείσες γνώσεις τους με νέες
ανακαλύψεις  που θα ήθελαν να ακολουθήσουν.
Ο συντονιστής ηγείται της διαδικασίας προβληματισμού, τόσο σε
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ο στόχος του προβληματισμού
είναι να αποκτήσει νόημα από τα προηγούμενα στάδια κατασκευής και
κοινής χρήσης. Η χρήση των παρεχόμενων LEGO® SERIOUS PLAY®
Reflection Questions είναι πολύ χρήσιμη για τη διευκόλυνση της
διαδικασίας απολογισμού.



Κάντε ΜΙΑ ερώτηση τη φορά
Σχηματίστε ερωτήσεις που καθοδηγούνται από τον στόχο της συνεδρίας
Κάντε ερωτήσεις που προσπαθούν να φωτίσουν τη διορατικότητα και την
αντίληψη των συμμετεχόντων 
Μην κάνετε πολλές ερωτήσεις προβληματισμού ταυτόχρονα και μην
ανακατεύετε το στάδιο SHARE (μοίρασμα) με το στάδιο REFLECT
(αναστοχασμού)

Καλή πρακτική ερωτήσεων 
1.
2.
3.

4.



Συμβουλές για συντονιστές/ εκπαιδευτές/ μέντορες

Εξηγήστε στους συμμετέχοντες τη διαδικασία LSR και βοηθήστε τους
να εξοικειωθούν με τα τουβλάκια LEGO. Για να διευκολύνετε την
εισαγωγική φάση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δραστηριότητες που
σπάνε τον πάγο ή αλλιώς δραστηριότητες προθέρμανσης 
Οι δραστηριότητες προθέρμανσης είναι χρήσιμές καθώς βοηθούν τους
συμμετέχοντες να κατανοήσουν την έννοια της μεταφορικής σημασίας
πριν εμβαθύνουν σε πιο περίπλοκες έννοιες. Μια ιδέα είναι να
ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα μικρό
μοντέλο για το πως αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους , το οποίο και θα
μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει
την κατανόηση σημαντικών πτυχών της ταυτότητας των
συμμετεχόντων που αποδίδονται ως μικρές μεταφορικές
αναπαραστάσεις. 
Είναι σημαντικό να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να εκφραστούν και
για αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον έκφρασης
χωρίς τον φόβο της επίκρισης.
Επίσης αν ορισμένα τουβλάκια LEGO δημιουργήσουν συνειρμούς
στους( όπως χρυσά νομίσματα, δράκος, αστέρι κ.λπ. ) εναπόκειται
στους συμμετέχοντες να τους αποδώσουν νόημα. Επομένως, ένα
στοιχείο μπορεί να έχει θετική η αρνητική σημασία ανάλογα με το
άτομο. 



Παράρτημα Ι: Φυλλάδιο - Ερωτήσεις προβληματισμού

Φυλλάδια

Η τελευταία φάση της διαδικασίας LSR είναι ο προβληματισμός. Αυτό το φυλλάδιο
περιέχει μια σειρά ερωτήσεων που πρέπει να θέσετε στους συμμετέχοντες όταν
διευκολύνετε.

Αποσπάσματα των χρηστών

«Η Μέθοδος Lego® Serious play® αφορά τη δημιουργία νέας γνώσης για την επίλυση
προβλημάτων. Πρόκειται για την ανάδειξη και την αποσαφήνιση των γνώσεων. Η
Μέθοδος Lego® Serious play® μπορεί να εμφανιστεί και να ονομάσει αυτό που
συνήθως δεν λέγεται σε ένα δωμάτιο. Μπορεί να αρθρώσει έννοιες με έναν νέο τρόπο
μέσω της πρόσβασης σε ολόκληρο τον εγκέφαλο, συμπεριλαμβανομένου του
ασυνείδητου, καθώς αφήνεις τα χέρια σου να σε βοηθήσουν να κάνεις τη σκέψη και
την επικοινωνία».

«Κανένας  δεν είναι πρώτος ή τελευταίος, ο καθένας μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις
του… αναδύονται ανατρεπτικές ιδέες, αυτές με τον πιο σημαντικό αντίκτυπο».

«Το εργαστήριο Lego μας βοήθησε όχι απλώς να μιλήσουμε για τις καινοτόμες ιδέες
μας για τη βελτίωση της υπηρεσίας στον οργανισμό μας, αλλά ουσιαστικά
δημιουργήσαμε μαζί το όραμά μας και τις ιδέες εξυπηρέτησης. Και αυτό το έκανε πιο
αληθινό και εφικτό».



Παράρτημα I: Φυλλάδιο LEGO® SERIOUS PLAY® Reflection
Questions ( Ερωτήσεις αναστοχασμού )

Ο στόχος αυτού του φυλλαδίου με τις ερωτήσεις αναστοχασμού είναι να συγκεντρώσει τα
προηγούμενα στάδια (οικοδόμηση και κοινή χρήση)
Κάντε μια ερώτηση τη φορά 
Αποφύγετε να κάνετε πολλές ερωτήσεις προβληματισμού ταυτόχρονα ή να μπερδεύετε το στάδιο
SHARE (κοινή χρήση) με το στάδιο REFLECT (αναστοχασμός)
Προσαρμόστε τις ερωτήσεις ώστε να ταιριάζουν με τους στόχους της συνεδρίας και επιλέξτε
αυτές που θα παράγουν αντίληψη και διορατικότητα. 

Συμβουλές για τον συντονιστή 



Τι είδαμε μόλις; (στα μοντέλα που παρουσιάζονται)
Ποιες ιδέες/μηνύματα ξεχωρίζουν;
Τι πραγματικά τράβηξε την προσοχή σας; (από την παρουσίαση
των μοντέλων)
Ποια είναι τα γεγονότα (σχετικά με το θέμα που παρουσιάστηκε)
που μόλις είδαμε;
Ποια μοτίβα/θέματα είναι πλέον ορατά σε εσάς;

Πώς αισθάνεστε για τα γεγονότα/μοντέλα που παρουσιάζονται;
Τι ήταν συναρπαστικό σε αυτό που μόλις ακούσατε;
Τι σας προκάλεσε νευρικότητα ή ανησυχία για αυτό που μόλις
ακούσατε;
Τι ήταν αυτό που μόλις άκουσες;
Ποιες νέες δυνατότητες μπορούμε να δούμε τώρα;

Τι μπορούμε να δούμε τώρα που δεν βλέπαμε πριν;
Τι προτείνεται (ή υπονοείται) εδώ;
Ποιο φαίνεται να είναι το κεντρικό ζήτημα/ιδέα/πρόβλημα που
φαίνεται από 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ



Τι απόφαση συνεπάγεται αυτό;
Ποιο είναι το βήμα που πρέπει να κάνετε εσείς/εμείς τώρα;
Τι σημαίνει αυτό τώρα;
Τι έμαθες μόλις;

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

3. Προσαρμογή της μεθόδου Lego Serious Play
Όσον αφορά το περιεχόμενο και τον στόχο, η μέθοδος LSP είναι μια
προσαρμοσμένη διαδικασία. Κάθε εργαστήριο πρέπει να είναι
προσαρμοσμένο ώστε να ανταποκρίνεται στους συγκεκριμένους
στόχους της ομάδας-στόχου και στο θέμα που διερευνάται. Έτσι, δεν
υπάρχουν «έτοιμα» εκπαιδευτικά εργαστήρια, δίνοντας στον
συντονιστή και τον ρόλο του σχεδιαστή. Με αυτόν τον ρόλο, ο
συντονιστής σχεδιάζει ένα εργαστήριο που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες, τις προσδοκίες και τους στόχους της ομάδας-στόχου.
Ωστόσο, θέλουμε να σας εμπνεύσουμε πώς μπορείτε να
προσαρμόσετε τη μεθοδολογία σε διάφορα θέματα, περιγράφοντας
διάφορες προκλήσεις για τους συμμετέχοντες.



3.3.1. Χρήση της μεθόδου Lego Serious Play για την
προώθηση της «Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων»
1. Θέμα Δημοκρατίας
1.1 Καθήκον: Τι σημαίνει για εσάς δημοκρατία;
Παραδείγματα: κατοχή πολιτικών ελευθεριών, δυνατότητα εκλογής
αντιπροσώπων, ισότητα, κράτος δικαίου κ.λπ.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Προσδιορισμός των κύριων
χαρακτηριστικών μιας δημοκρατίας.
1.2 Καθήκον: Ποιες απειλές υπάρχουν για τη δημοκρατία; Γιατί είναι
επικίνδυνες;
Παραδείγματα: λαϊκισμός και εξτρεμισμός, ψευδείς ειδήσεις και
προπαγάνδα, διαφθορά και αναποτελεσματικότητα κ.λπ.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Κατανόηση των προκλήσεων για
τη διατήρηση της δημοκρατίας και πώς αυτές επηρεάζουν την κοινωνία.
Επιπλέον, μπορεί να τονιστεί πόσο εύθραυστες είναι οι δημοκρατίες και
γιατί τα οφέλη από τη ζωή σε μια δημοκρατική χώρα δεν είναι δεδομένα.
1.3 Πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να υποστηρίξει την πρόοδο της
δημοκρατίας μόνος του;
Παραδείγματα: να εκφράσουμε τις προτιμήσεις μας στις εκλογές, να
συμβουλευόμαστε μόνο επίσημες πηγές όταν πρόκειται για ειδήσεις, να
ενημερώνουμε άλλους πώς να αποφύγουν να πιστέψουν σε λαϊκιστικές
ομιλίες και ψεύτικες ειδήσεις.



2. Θέμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2.1. Εργασία: Για ποια ανθρώπινα δικαιώματα είστε ευγνώμονες;
Παραδείγματα: κατοχή πολιτικών ελευθεριών, πρόσβαση στο σχολείο και την
εκπαίδευση κ.λπ.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Κατανόηση της πολυπλοκότητας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συμβολής τους στην κοινωνία που ζούμε.
2.2. Εργασία: Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα
οποία είστε ευγνώμονες. Πώς θα έμοιαζε;
Παραδείγματα: Άτομα που δεν μπορούν να πουν τη γνώμη τους, φυλακίζονται ή
βασανίζονται επειδή έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις, η εκπαίδευση είναι
διαθέσιμη μόνο για άτομα με προνόμια κ.λπ.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μαθαίνοντας πόσο σημαντική είναι η
διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η υποστήριξη μιας αλλαγής σε
άλλες πλευρές του κόσμου όπου δεν γίνονται σεβαστά.
2.3 Καθήκον: Πώς μπορούμε να εμπλακούμε στη διατήρηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη χώρα μας ή σε όλο τον κόσμο;
Παραδείγματα: υποστήριξη οργανισμών που προωθούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία τους και τον τρόπο
παραβίασής τους σε άλλες πλευρές του κόσμου (ή ακόμα και στη χώρα του)
κ.λπ.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Εκμάθηση διαφορετικών μέσων
υποστήριξης της διατήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.



3.2.1. Χρήση της μεθόδου Lego Serious Play για την
προώθηση της «Καταπολέμησης του αντισημιτισμού
και του αντι-ισλαμισμού/ισλαμφοβίας»

Αντισημιτισμός:

1. Εργασία: Τι αντιπροσωπεύει την εβραϊκή πίστη/θρησκεία;
Παραδείγματα: Θρησκευτικά σύμβολα ή κτίρια,αφηρημένη
αναπαράσταση παραδόσεων ή αξιών
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Κατανόηση ότι μια θρησκεία
έχει πολλές διαφορετικές πτυχές. Η θρησκεία δεν είναι απλώς μια
αφηρημένη έννοια/θεωρία, αλλά κάτι που εκφράζεται στην
πραγματικότητα και γίνεται ορατό μέσα από τις πράξεις και τις σκέψεις
των ανθρώπων, καθώς και μέσα από σύμβολα και τελετουργίες. Η
γνώση περισσότερων για μια θρησκεία μπορεί να υπερνικήσει τον
φόβο, την ακατανοησία και την απόρριψη και ως εκ τούτου μπορεί να
βοηθήσει στην προώθηση της ανεκτικότητας και στην κατάργηση της
μισαλλοδοξίας.



2. Εργασία: Πώς εκδηλώνεται ο αντισημιτισμός;
Παραδείγματα: απεικόνιση αρνητικών στερεοτύπων, απεικόνιση βίας ή
απομόνωσης. 
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Ο αντισημιτισμός είναι ένας
όρος που μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους και έχει τις ρίζες
του βαθιά στους πολιτισμούς – τις περισσότερες φορές υποσυνείδητα.
Οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τη δική τους κατανόηση και ίσως
παρεξήγηση συγκρίνοντάς την με επίσημους ορισμούς. Θα τους
βοηθήσει επίσης να ευαισθητοποιήθουν για την ανοιχτή αλλά και
υποσυνείδητη αντισημιτική σκέψη και συμπεριφορά (του εαυτού και
των άλλων) και έτσι είναι σε θέση να την εντοπίσουν και να την
ξεπεράσουν, όταν εμφανίζεται σε διάφορες καταστάσεις.
3. Καθήκον: Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν κατά του
αντισημιτισμού;
Παράδειγμα: απεικόνιση μιας διαφορετικής ομάδας. Χριστιανικά,
μουσουλμανικά και εβραϊκά σύμβολα το ένα δίπλα στο άλλο στο ίδιο
επίπεδο, απεικόνιση ενός μαθήματος για να συμβολίσει τη γνώση. 
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει
να σκεφτούν πιθανές λύσεις και να τις απεικονίσουν δημιουργικά.
Δεδομένου ότι ο καθένας θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε κάτι
διαφορετικό, υπάρχουν πολλές διαφορετικές  προσεγγίσεις λύσεων.



2. Θέμα Ισλαμοφοβίας:

2.1 Καθήκον: Τι αντιπροσωπεύει τη μουσουλμανική πίστη/θρησκεία;
Παραδείγματα: Θρησκευτικά σύμβολα ή κτίρια. αφηρημένη αναπαράσταση
παραδόσεων ή αξιών
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Κατανόηση ότι μια θρησκεία έχει
πολλές διαφορετικές πτυχές. Η θρησκεία δεν είναι απλώς μια αφηρημένη
έννοια/θεωρία, αλλά κάτι που εκφράζεται στην πραγματικότητα και γίνεται
ορατό μέσα από τις πράξεις και τις σκέψεις των ανθρώπων, καθώς και
μέσα από σύμβολα και τελετουργίες. Η γνώση περισσότερων για μια
θρησκεία μπορεί να υπερνικήσει τον φόβο, την ακατανοησία και την
απόρριψη και ως εκ τούτου μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της
ανεκτικότητας και στην κατάργηση της μισαλλοδοξίας.

2.2 Εργασία: Πώς εκδηλώνεται η ισλαμοφοβία;
Παραδείγματα: Δημιουργήστε μια ομάδα και έναν μουσουλμάνο ξένο.
τοίχοι μεταξύ θρησκευτικών κτιρίων. απεικονίζει αρνητικά στερεότυπα
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μουσουλμανική πίστη/Ισλάμ είναι
ένας όρος για μια παγκόσμια θρησκεία που μπορεί να ερμηνευθεί με
πολλούς τρόπους και είναι βαθιά ριζωμένη στους πολιτισμούς – τις
περισσότερες φορές υποσυνείδητα.



Οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τη δική τους κατανόηση και ίσως
παρεξήγηση συγκρίνοντάς την με επίσημους ορισμούς. Θα τους
βοηθήσει επίσης να ευαισθητοποιήσουν για την ανοιχτή αλλά και
υποσυνείδητη αντιμουσουλμανική σκέψη και συμπεριφορά (του
εαυτού και των άλλων) και έτσι μπορούν να την αναγνωρίσουν και να
την ξεπεράσουν, όταν εμφανίζεται σε διάφορες καταστάσεις.

2.3 Καθήκον: Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν κατά της
ισλαμοφοβίας;
Παραδείγματα: Αφαίρεση των τοίχων από την προηγούμενη εργασία.
Δημιουργία σκηνής με διαφορετικούς ανθρώπους ειρηνικά μαζί.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει
να σκεφτούν πιθανές λύσεις και να τις απεικονίσουν δημιουργικά.
Δεδομένου ότι ο καθένας θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε κάτι
διαφορετικό, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στο τέλος.



3.3.3.Χρήση της μεθόδου Lego Serious Play για την προώθηση της
«ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων στη σεξουαλικότητα» (που
σημαίνει ότι είναι ανοιχτός σε διαφορετικούς σεξουαλικούς
προσανατολισμούς)

Η τρέχουσα συνεδρία χρησιμοποιεί την πλήρη έκταση της μεθόδου LSP
για να διερευνήσει ζητήματα εντός του γενικού πεδίου των θεματικών
τομέων που αφορούν το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Στοχεύει στην
προώθηση των συνομιλιών και στην ανάπτυξη της κατανόησης των
συμμετεχόντων ότι οι πολλαπλές ταυτότητες κάποιου (συγκεκριμένα το
φύλο και ο σεξουαλικός προσανατολισμός) δεν είναι απομονωμένες.
Επιπλέον, η διαδικασία παρέχει την ευκαιρία να αναλογιστεί κανείς πώς
κάθε άτομο αντιπροσωπεύει διαφορετικές διασταυρώσεις ταυτοτήτων και
να βιώσει πώς η πρόσβαση κάποιου στα ανθρώπινα δικαιώματα
επηρεάζεται από αυτές τις ταυτότητες.
Αφού οι συμμετέχοντες εξοικειωθούν με τον συγκεκριμένο σκοπό, το πεδίο
και το θέμα του εργαστηρίου, τη διαδικασία LSP και τις φάσεις της, καθώς
και τα βήματα ενός εργαστηρίου ανάπτυξης δεξιοτήτων, ο συντονιστής θα
ζητήσει από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα μοντέλο
,χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα τούβλα LEGO , που να αντιπροσωπεύει
τη δική τους ταυτότητα. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, οι
ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να διαβαστούν δυνατά: Εάν είστε γυναίκα/
ομοφυλόφιλος/queer/transgender



Μπορείτε να εκφράσετε ανοιχτά τη γνώμη σας; Εάν ναι,
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη;
Πιστεύετε ότι υπάρχει επαρκής ή ρεαλιστική εκπροσώπηση στα
μέσα ενημέρωσης των ανθρώπων που περιλαμβάνονται στην ίδια
ομάδα με την οποία ταυτίζεστε;
Δεδομένου ότι είστε εξίσου ικανοί, μπορείτε να ανεβείτε στην
καριέρα σας εξίσου με τους άλλους;
Αντιμετωπίζετε προβλήματα στην εξισορρόπηση της οικογενειακής
και επαγγελματικής σας ζωής;
Έχετε τις ίδιες ευθύνες στο σπίτι με τον σύντροφό σας;
Μπορείς να παντρευτείς το άτομο που αγαπάς;
Μπορείτε να βγείτε ραντεβού/να κάνετε σεξ με οποιονδήποτε
θέλετε χωρίς να νιώθετε ότι κρίνεστε στερεοτυπικά  από τους
άλλους;
Μπορείς να φορέσεις ό,τι θέλεις;
Μπορείτε να περπατήσετε τη νύχτα χωρίς να ανησυχείτε;
Νιώθεις ασφαλής πηγαίνοντας μόνος σε ένα νυχτερινό κέντρο;



Αφού δώσει την ευκαιρία σε όλους να περιγράψουν το αρχικό τους
μοντέλο, ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να
δημιουργήσουν μια προσθήκη, η οποία αντιπροσωπεύει πώς
πιστεύουν ότι τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι συμμετέχοντες, στη
συνέχεια ποιοι είναι στην καλύτερη κατάσταση και ούτω καθεξής, ενώ
ακολουθούν κάθε βήμα της μεθόδου LSP.
Στο τέλος, ο συντονιστής θα δώσει επαρκή χρόνο για προβληματισμό
και θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε μια συμμετοχική και
περιεκτική συζήτηση χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις όπως
παρουσιάζονται στο Φυλλάδιο του Παραρτήματος Ι.

Πρόταση για εναλλακτική εφαρμογή:
Σε περίπτωση που ο συντονιστής κρίνει καταλληλότερο να
χρησιμοποιήσει ρόλους που τους έχουν ανατεθεί, παρά τις
προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων, μπορεί να χρησιμοποιήσει
τα δελτία ταυτότητας ως μορφή παιχνιδιού ρόλων. Αυτό θα επιτρέψει
στους συμμετέχοντες να προβληματιστούν έξω από τις ταυτότητές
τους και να κατανοήσουν καλύτερα άτομα που ανήκουν σε
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.



"Εσείς ταυτίζεστε ως γυναίκα;"
«Εσείς ταυτίζεστε ως τρανσέξουαλ;»
«Εσείς ταυτίζεστε ως μαύρη γυναίκα;»
«Εσείς ταυτίζεστε  ως ομοφυλόφιλος;».

Στο θεματικό επίκεντρο αυτής της συνεδρίας, ορισμένα παραδείγματα
δελτίων ταυτότητας μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Αυτή η μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου ο
συντονιστής συμπεραίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση εντός
της ομάδας.

3.3.4. Χρήση της μεθόδου Lego Serious Play για την προώθηση της
«Κλιματικής Αλλαγής»

Αρχικά, οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται και γνωρίζουν το Lego Serious
Play και τον τρόπο χρήσης τους. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής θα κάνει μια
εισαγωγή στη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει: «Δεν χρειάζεται να
είσαι ειδικός στα LEGO, απλώς παίξε και σκέψου με τα χέρια σου, δεν είναι
διαγωνισμός. Εάν έχετε κολλήσει, απλώς εμπιστευτείτε τα χέρια σας και
αγγίξτε τα τουβλάκια LEGO… και θα δείτε ότι θα αρχίσετε να
κατασκευάζετε μοντέλα φυσικά».
Η πρόκληση του εργαστηρίου θα είναι η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων
λύσεων που αντιμετωπίζουν ζητήματα κλιματικής αλλαγής.



Προφανώς, αυτός ο στόχος είναι αδύνατο να επιτευχθεί μόνο σε ένα βήμα,
επομένως οι συμμετέχοντες πρέπει να περάσουν από διάφορες φάσεις,
χτίζοντας μεμονωμένα μοντέλα αλλά και δημιουργώντας συλλογικά μοντέλα.
Ωστόσο, η βασική διαδικασία παραμένει η ίδια και περιλαμβάνει 4 βήματα: μια
πρόκληση, ένα μοντέλο προς κατασκευή, μια ιστορία για κοινή χρήση και μια
ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Πρόκληση 1:
Δημιουργήστε μια σκηνή/σύμβολο που εφαρμόζετε σε προσωπικό επίπεδο για
να ζήσετε πιο ουδέτερα για το κλίμα/φιλικά προς το περιβάλλον
Πρόκληση 2:
Μπείτε σε ομάδες των 2-3 ατόμων: Τι μπορούμε να κάνουμε για το περιβάλλον
στην κοινότητά μας, για να το κάνουμε πιο φιλικό προς το περιβάλλον και 
 καθαρό;
Πρόκληση 3:
Μπείτε σε ομάδες των 4: Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε η εταιρεία/ οργανισμό
μας να γίνουν  πιο φιλικά προς το περιβάλλον/ κλιματικά ουδέτερα;
Πρόκληση 4:
Μπείτε σε ομάδες των 4: Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στη χώρα μας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;
Στο τέλος αυτών των προκλήσεων, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν
μεγάλα, πολύπλοκα μοντέλα που θα ενσωματώνουν τις λύσεις τους, τις
ατομικές τους δεξιότητες και τους εξωτερικούς παράγοντες που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν, θετικά ή/και αρνητικά.



Πρόκληση 5: Η τελευταία τους πρόκληση είναι να δημιουργήσουν μια
ιστορία γύρω από τα μοντέλα τους και να βρουν ένα βήμα , όπως θα
έκαναν αν έπρεπε να συγκεντρώσουν κεφάλαια/πόρους/υποστηρικτές για
την υλοποίηση των ιδεών και της ομάδας τους.

3.4. Θέατρο των Καταπιεσμένων (Theatre of
oppressed , ToO)
Σύντομη περιγραφή

Το Θέατρο των καταπιεσμένων (γνωστό και ως Θέατρο Φόρουμ) είναι μια
διαδραστική θεατρική μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τον Βραζιλιάνο
θεατρολόγο Augusto Boal (1931–2009) ως πολιτικό εργαλείο αλλαγής,
αλλά έχει προσαρμοστεί ευρέως για χρήση σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Ο
Augusto Boal ήθελε να δημιουργήσει μια μορφή θεάτρου όπου οι
άνθρωποι δραστηριοποιούνται και εξερευνούν, δείχνουν, αναλύουν και στη
συνέχεια μεταμορφώνουν την πραγματικότητα στην οποία ζουν. Ο ρόλος
του κοινού ενός ToO έχει διαφορετικό ρόλο: αντί να είναι θεατές ενός
έργου, γίνονται «θεατές» του έργου, που σημαίνει ότι αποτελούν ενεργό
μέρος της παράστασης και μπορούν να αλλάξουν το σενάριο και επομένως
το αποτέλεσμά του.



Το ToO εκτελείται με συγκεκριμένη σειρά: Πρώτα από όλα μια
συγκεκριμένη σκηνή, η οποία είναι υποδειγματική της μορφής της
καταπίεσης, θα παιχτεί σε πλήρη έκταση. Στη συνέχεια θα ξαναπαιχτεί,
αλλά το κοινό που προσκαλείται συμμετέχει ενεργά: είναι σε θέση να
παρέμβει και να αλλάξει το σενάριο για να βρει λύσεις για τον τερματισμό
της παρουσιαζόμενης μορφής καταπίεσης. Έτσι, εντός της παράστασης,
τα μέλη του κοινού δεν είναι παθητικά αλλά ενεργά, αλληλεπιδρώντας
μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν θέματα καταπίεσης, οικονομικής
ανισότητας, σεξισμού, ρατσισμού και άλλων προκλήσεων. Προτείνει μια
νέα προσέγγιση: όπου οι άνθρωποι πρέπει να βρουν τρόπους επίλυσης
τοπικών προβλημάτων. Το ToO, επομένως, μπορεί καλύτερα να γίνει
κατανοητό ως μια συλλογή ασκήσεων και επιτελεστικών ασκήσεων που
επιτρέπουν στους ανθρώπους να πειραματιστούν με τον ακτιβισμό, την
αντίσταση και την πραγματοποίηση πραγματικών αλλαγών στην
καθημερινή τους ζωή.
Με αυτόν τον τρόπο το θέατρο γίνεται ένας χώρος για τους ανθρώπους να
εξασκηθούν και να παίξουν τη διαδικασία ενεργητικής καταπολέμησης της
καταπίεσης και να φαντάζονται διαφορετικές δυνατότητες για τον κόσμο.
Όπως έχει δηλώσει ο Augusto Boal: «Το θέατρο μάς βοηθά να χτίσουμε το
μέλλον μας αντί απλώς να το περιμένουμε».



Στόχος & αντικείμενα 
Το Θέατρο των Καταπιεσμένων έχει τρεις κύριους στόχους:
α) Ευαισθητοποίηση: Ενισχύει την ευαισθητοποίηση για συγκεκριμένα τοπικά
προβλήματα και διαφορετικές μορφές καταπίεσης, παρουσιάζοντας μια άλυτη
σκηνή καταπίεσης (π.χ. σεξουαλική παρενόχληση, ενδοοικογενειακή βία ή
ρατσισμό).
β) Ενδυνάμωση των καταπιεσμένων: Το ToO θέλει να δώσει φωνή στους
καταπιεσμένους. Δίνοντάς τους τα εργαλεία για να αντιδράσουν και να αλλάξουν
την κοινωνική πραγματικότητα στην οποία ζουν, οι άνθρωποι θα
ενδυναμωθούν.
γ) Επίλυση προβλημάτων: Χρησιμοποιείται επίσης ως τεχνική επίλυσης
προβλημάτων, καθώς το κοινό πρέπει να βρει τρόπους επίλυσης τοπικών
προβλημάτων και υφιστάμενων μορφών καταπίεσης. Ως εκ τούτου, το ToO θα
δώσει τη δυνατότητα στα μέλη του κοινού να κάνουν πρόβες λύσεων και να
αλλάξουν το αποτέλεσμα ενός σεναρίου προς το καλύτερο.
Ο γενικός στόχος αυτής της μεθοδολογίας είναι η προώθηση της ενεργού
συμμετοχής του κοινού και η συλλογική εξεύρεση λύσεων για καταστάσεις της
καθημερινότητας. Και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μάθουν τη δύναμη της
ενεργού συμμετοχής για να κάνουν αλλαγές στην κοινωνία. Θα πρέπει να
πάρουν την ιστορία μαζί τους και να εφαρμόσουν τις εμπειρίες τους σε
πραγματικές καταστάσεις και να αναλάβουν δράση στην καθημερινή τους ζωή.
«Όλοι πρέπει να μαθαίνουν μαζί, θεατής και ηθοποιός, κανείς δεν είναι κάτι
περισσότερο από τον άλλον, κανείς δεν ξέρει καλύτερα από τον άλλον:
μαθαίνοντας, ανακαλύπτοντας, εφευρίσκοντας, αποφασίζοντας μαζί». (Boal
1989)



Συγκεκριμένοι στόχοι 

Στόχος του ToO είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υπάρχουσες
καταστάσεις καταπίεσης και διακρίσεων στις τοπικές κοινωνίες. Στόχος
δεν είναι απαραίτητα η ανατροπή της καταπίεσης, αλλά η έναρξη ενός
διαλόγου γι' αυτήν και η αντιμετώπιση προβλημάτων ρουτίνας/
καθημερινής ζωής.
Στόχος είναι να ενδυναμωθούν οι καταπιεσμένοι και να τους δοθεί η
ικανότητα να αντιδράσουν και να αλλάξουν τις συνθήκες τους. Καθώς
το ToO παρουσιάζει τη διαδικασία της συμμετοχικής δημοκρατίας:
μέσω της πρακτικής εμπειρίας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μάθουν
να γίνονται ενεργοί, μετασχηματιστικοί παράγοντες στον κόσμο στον
οποίο ζουν. Προσφέρει στους συμμετέχοντες και τους καταπιεσμένους
έναν νέο τρόπο μάθησης, έναν τρόπο να σκέφτονται διαφορετικά και
να αντιδρούν σε κάποιους καταπίεση. Το ToO δεν αφορά μόνο την
παρακολούθηση, αλλά το κοινό καλείται να δράσει και να
αλληλεπιδράσει και να βρει νέες λύσεις στην πλοκή του έργου.
Και επομένως οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μάθουν και να βιώσουν,
ότι μια μικρή αλλαγή που ξεκινούν μπορεί να προκαλέσει τελικά 
 μεγαλύτερες αλλαγές στην κοινότητα. 



Αύξηση της πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης, κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η εκμετάλλευση και η καταπίεση
στις καθημερινές καταστάσεις και προάγοντας την κοινωνική
ισότητα και δικαιοσύνη
Μαθαίνοντας τρόπους επίλυσης τοπικών ζητημάτων
Το θέατρο έχει τη δυνατότητα να είναι εργαλείο πολιτικής και
κοινωνικής παιδείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος πάνω
στον οποίο μπορούμε να προβάλλουμε συγκρούσεις.
Μοντέλα, τεχνικές και μέθοδοι του θεάτρου των καταπιεσμένων
(π.χ. συμμετοχικές τεχνικές και ποιητικές)
Καλές πρακτικές για κοινωνική αλλαγή
Εξερευνήστε, αναλύστε και δείξτε πώς μια αλλαγή ενός ατόμου
μπορεί να μεταμορφώσει την πραγματικότητα στην οποία ζει.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
                                                                        
Η γνώση



Προσωπική ενδυνάμωση: να γίνεις θεατής-ηθοποιός και όχι απλώς να
είσαι θεατής
Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη συστημική εκμετάλλευση και
καταπίεση μέσα σε καθημερινές καταστάσεις και να κάνει πρόβες
ενεργειών για να αλλάξει/ξεπερνά τέτοιες καταστάσεις στην καθημερινή
ζωή
Εύρεση  λύσεων για πραγματικά προβλήματα
Επεξεργασία συλλογικές στρατηγικές με σκοπό την εφαρμογή τους
στην πραγματική ζωή
Κριτική σκέψη
Συντονισμός θεάτρου καταπιεσμένων 

Κοινωνική και πολιτική δέσμευση
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να ενεργούν ενεργά και να κάνουν
αλλαγές σε πραγματικές καταστάσεις

Δεξιότητες 

Συμπεριφορές

Χρόνος & Διάρκεια
Η πραγματική υλοποίηση θα διαρκέσει 4 - 6 ώρες, αλλά φυσικά χρειάζεται
προετοιμασία για το γράψιμο και το σχεδιασμό της σκηνής, οι ηθοποιοί να
κάνουν πρόβες και να προετοιμαστούν για το ρόλο του τζόκερ. Λάβετε
υπόψη λοιπόν ότι ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεστε θα είναι 2 ώρες για
την εισαγωγή και την εξήγηση και 4 ώρες για την πρακτική άσκηση και τη
δραστηριότητα απολογισμού.



Flipchart, κάρτες συντονισμού και κάρτες οπτικοποίησης για την
παρουσίαση της μεθόδου
Στυλό και Χαρτί για δραστηριότητες καταιγισμού ιδεών με τους
συμμετέχοντες (brainstorming)
Ίσως κάποια θεατρικά props, εξαρτάται από το θέμα που παρουσιάζεται (για
παράδειγμα: ισλαμοφοβία : μαντίλες ή άλλα θρησκευτικά σύμβολα θα ήταν
χρήσιμα)

Απαιτήσεις για συντονιστές (π.χ. (π.χ. ελάχιστος αριθμός υποστηρικτικών
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικό υπόβαθρο και απαιτούμενη
εμπειρογνωμοσύνη κ.λπ.…)
Συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα τους συντονιστές να διαβάσουν εκ των
προτέρων όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία και συνιστάται εμπιστοσύνη στις
τέχνες του θεάματος. Συνιστάται ο ρόλος του τζόκερ να ανατεθεί σε  κάποιον
που ξέρει πώς να συντονίζει μεγάλες ομάδες ανθρώπων και έχει δεξιότητες στη
διαχείριση της κατανομής ρόλων άλλων συμμετεχόντων και συντονιστών.
Συνιστάται τουλάχιστον τρεις συντονιστές και ένας ρόλος τζόκερ.
Απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες (π.χ. επίπεδο γλώσσας, ικανότητα
ανάγνωσης και γραφής, εκπαιδευτικό υπόβαθρο ...)
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα την προφορική γλώσσα
(συνιστάται ανεπιφύλακτα το B2/C1) και να μπορούν να διαβάζουν και να
γράφουν. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο.
Απαραίτητα υλικά & εξοπλισμός



 Άλλες απαιτήσεις (π.χ. θέματα ασφάλειας, θέματα υγείας,
διοικητικές απαιτήσεις, τρόφιμα και ποτά, διαδικασίες
εγγραφής...)

Ανάλογα με το θέμα, ο συντονιστής θα πρέπει να έχει επαγγελματικό
υπόβαθρο και ψυχολογικές δεξιότητες για να αποτρέψει τον
επανατραυματισμό ή να βοηθήσει σε καταστάσεις όπου
παρουσιάζονται ευαίσθητα θέματα (π.χ. mobbing ή σεξουαλική βία)
και θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραύματα στους συμμετέχοντες.
Καθώς πρόκειται για θεατρική δραστηριότητα, η εγκατάσταση πρέπει
να είναι αρκετά μεγάλη για την παράσταση και να έχει αρκετές θέσεις
για το κοινό.



Instructions & Schedule of the session / Session plan





Μεθοδολογία και Τεχνικές

1.Παρουσίαση της μεθόδου: Τι είναι το Θέατρο των
Καταπιεσμένων;
a. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του εργαστηρίου;
Ετοιμάστε ένα flipchart με το περιεχόμενο του εργαστηρίου.
Εξηγήστε πρώτα τους στόχους του εργαστηρίου, με βάση τα κεφάλαια
«Στόχοι & αντικείμενα» και «Ειδικοί στόχοι» καθώς και «Αναμενόμενα
αποτελέσματα.
b. Ιστορία του Θεάτρου των Καταπιεσμένων
από τον Augusto Boal (έζησε μεταξύ 1931 – 2009).
Η ανάπτυξη αυτών των εννοιών, προσεγγίσεων και μεθοδολογιών
διδάσκεται για να δώσει φωνή στους καταπιεσμένους, να τους
ενδυναμώσει και να τους δώσει τα εργαλεία να αντιδράσουν και να
αλλάξουν την κοινωνική πραγματικότητα.
Το Θέατρο των Καταπιεσμένων είναι μια μορφή θεάτρου που
πραγματεύεται συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα (σεξουαλική
παρενόχληση, ενδοοικογενειακή βία ή ρατσισμός).
Προτείνει μια νέα προσέγγιση: όπου οι άνθρωποι πρέπει να βρουν
τρόπους επίλυσης τοπικών προβλημάτων.



Ο Augusto Boal ήθελε να δημιουργήσει μια μορφή θεάτρου όπου οι
άνθρωποι δραστηριοποιούνται και εξερευνούν, δείχνουν, αναλύουν και
στη συνέχεια μεταμορφώνουν την πραγματικότητα στην οποία ζουν.



c. Άσκηση «Τι είναι το θέατρο;»
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες «Τι σημαίνει το θέατρο για εσάς;» 
Σημασία: Σκεφτείτε τις εποχές που έχετε επισκεφτεί ένα θέατρο: Ποιος είναι ο
στόχος μιας θεατρικής παράστασης; Ποια είναι/ήταν η έννοια; Ποια είναι
σημαντικά στοιχεία; Τι πρέπει να έχεις για να πραγματοποιήσεις ένα θεατρικό
έργο.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γράψουν τις απαντήσεις τους ξεχωριστά σε μια
κάρτα συντονισμού.

TΚαρφιτσώστε τις απαντήσεις κάτω από τις σωστές επικεφαλίδες του
προετοιμασμένου πίνακα.
Στη συνέχεια, ο συντονιστής εξηγεί τη διαφορά ενός παραδοσιακού θεάτρου και
του «Θεάτρου των Καταπιεσμένων»  ενσωματώνοντας τις πληροφορίες στο
έτοιμο flipchart. Με αυτόν τον τρόπο απεικονίζονται οι διαφορές: ροζ χαρτιά =
έννοια/θέμα θεάτρου των καταπιεσμένων. 

 



Κοινωνική αλλαγή
Σε αντίθεση με το συμβατικό θέατρο, στόχος του Θεάτρου των
Καταπιεσμένων δεν είναι μόνο να περιγράψει την πραγματικότητα. Οι
συγκρούσεις δεν μπορούν να επιλυθούν στην πλοκή - πρέπει να
λυθούν στην πραγματική ζωή για να επιτευχθεί κοινωνική αλλαγή.

Διάλογος
Η καταπίεση ορίζεται από τον Boal ως μια δυναμική εξουσίας που
βασίζεται στον μονόλογο και όχι στον διάλογο. Ο στόχος δεν είναι
απαραίτητα η ανατροπή της καταπίεσης, αλλά η έναρξη ενός διαλόγου
γι' αυτήν.

Ενεργούς φορείς & ενεργή κοινωνία
Μέσω της διαδικασίας της συμμετοχικής δημοκρατίας, οι άνθρωποι
αρχίζουν να ανακτούν τον ρόλο τους ως ενεργοί, μετασχηματιστικοί
παράγοντες στον κόσμο.



Ενδυνάμωση 
.Πράσινα χαρτιά (στόχος) της Τ.Ο.
...ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Σημαίνει ότι υπερβαίνει την απλή περιγραφή της πραγματικότητας,
εμπεριέχει σημαντικό πολιτικό λόγο που έχει συγκεκριμένο νόημα.
...ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Σημαίνει ότι δεν πρόκειται απλώς για ψυχαγωγία, αλλά υποτίθεται ότι
προσφέρει σε εσάς και στους καταπιεσμένους έναν νέο τρόπο μάθησης,
έναν τρόπο να σκέφτονται διαφορετικά και να αντιδρούν σε κάποια
καταπίεση.
...ΩΣ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Όταν συμβαίνει τέτοια καταπίεση ή διακρίσεις, είναι σημαντικό να
αντιμετωπίζουμε προβλήματα ρουτίνας/καθημερινής ζωής. Τα προβλήματα
που εμφανίζονται είναι πραγματικά και εμφανίζονται τοπικά.
...ΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σημαίνει ότι το θέατρο είναι ένα μέσο έκφρασης του σώματος και ξεπερνά
τα γλωσσικά εμπόδια, επιτρέποντας σε όλους την ελευθερία της έκφρασης.
...ΩΣ ΘΕΑΜΑ-ΗΘΟΠΟΙΩΝ
Σε αυτό το είδος θεάτρου δεν είναι μόνο η παρακολούθηση, αλλά το κοινό
καλείται να δράσει και να αλληλεπιδράσει και να βρει νέες λύσεις στην
πλοκή.



Πώς λειτουργεί η μέθοδος;
Από την ιδέα στην πράξη
Η μέθοδός του συνίσταται στη μετατροπή
του κοινού σε ενεργούς συμμετέχοντες
κατά τη διάρκεια της θεατρικής εμπειρίας.
Συνίσταται επίσης στην ανάπτυξη μιας
προσέγγισης των πραγματικών
κοινωνικών προβλημάτων μέσω
διαδραστικής μεθοδολογίας με το κοινό
με στόχο τη χρήση αυτής της νέας τέχνης
ως κοινωνική αλλαγή.
Ο θεατής-ηθοποιός αντικαθιστά τον
ηθοποιό για να καθορίσει λύσεις στις
αδικίες που παρουσιάζει ο ηθοποιός.
Ως εκ τούτου, η θεατρική πρακτική γίνεται
γλώσσα και κοινωνικοπολιτικός λόγος,
κάνοντας το σώμα εκφραστικό.

Η μέθοδος εξηγείται



Πρωταγωνιστής: Αυτός που καταπιέζεται
Ανταγωνιστής: Αυτός που καταπιέζει τον πρωταγωνιστή
Οι παρευρισκόμενοι που γίνονται μάρτυρες αυτής της καταπίεσης
και μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή της

Τεχνική: ετοιμάστε μερικά αποκόμματα για την οπτικοποίηση των
ρόλων και των εργασιών τους στο έργο
Οι ρόλοι

Ο Joker: εξασφαλίζει μια δίκαιη διαδικασία. Είναι ο συντονιστής και
καθοδηγεί τους ηθοποιούς μέσα από παιχνίδια και ασκήσεις για τη
διερεύνηση κοινών εμπειριών καταπίεσης.
Οι θεατές είναι τα μέλη του κοινού που καλούνται στη σκηνή να
αντικαταστήσουν τον πρωταγωνιστή ή έναν παρευρισκόμενο ώστε να
παρέμβουν σε περίπτωση αδικίας και να προσφέρουν λύσεις για τη
σύγκρουση και να δώσουν στο έργο ένα αισιόδοξο τέλος.
Βήματα

Γύρος 1: Παρουσιάζεται το έργο

Συζήτηση με επικεφαλής τον Τζόκερ: Τι είδατε; Πώς μπορούν οι
Καταπιεσμένοι ή οι Παρευρισκόμενοι να αποτρέψουν την Καταπίεση
και να αλλάξουν το αποτέλεσμα;



Γύρος 2: Το έργο παρουσιάζεται ξανά. Οι θεατές μπορούν πλέον να
επέμβουν ανά πάσα στιγμή αν έχουν ιδέα να σταματήσουν την
καταπίεση. Μπορούν να ξεπεράσουν τον ρόλο του Καταπιεσμένου ή
του παρευρισκόμενου και να πραγματοποιήσουν τις ιδέες τους στη
σκηνή.
Συζήτηση: Τι άλλαξε στον 2ο γύρο; Ήταν αποτελεσματική η ιδέα των
νέων ηθοποιών; Τι θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερα; Βρες ένα
συμπέρασμα

Flipcharts έτοιμα για παρουσίαση
Ταξινόμηση καρτών εποπτείας
Στυλό και Χαρτί έχει ήδη διανεμηθεί στις καρέκλες των συμμετεχόντων
για δραστηριότητες καταιγισμού ιδεών (brainstorming)
Προετοιμασία χώρου για το υποκριτικό μέρος
Τελική ενημέρωση των ηθοποιών

1.

2.

Προετοιμασία 

2.Η Μέθοδος σε Δράση
Τώρα εξηγούμε πώς να εφαρμόσετε τη μέθοδο:
Είσοδος στη σκηνή
Ο Τζόκερ κάνει μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα που σχετίζεται με το
περιεχόμενο και εξηγεί ότι η παρακάτω κατάσταση θα δείξει μια σύγκρουση
ή μια προβληματική κατάσταση, η οποία θα πρέπει να σχετίζεται στενά με
την πραγματικότητα της ζωής και τις εμπειρίες του κοινού.



Ερμηνεύοντας μια μικρή σκηνή
Οι ηθοποιοί θα παίξουν μια θεματική σκηνή που βασίζεται σε
καθημερινές εμπειρίες και απεικονίζει μια ανεπίλυτη σύγκρουση. Σε
αυτή τη λεγόμενη σκηνή μοντέλου, οι μεμονωμένοι ρόλοι θα πρέπει να
βγαίνουν ξεκάθαρα. Όχι μόνο μέσα από το κείμενο  αλλά και από τη
συμπεριφορά και την εμφάνισή τους θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο
ποιες είναι οι επιθυμίες και οι προθέσεις τους . Είναι χρήσιμο εάν κάθε
χαρακτήρας φοράει ένα prop που αποτελεί ένδειξη για τον ρόλο του
(π.χ. ένα σκουφάκι ή μια τσάντα).
Συνήθως υπάρχει ένας πρωταγωνιστής και ένας ανταγωνιστής ο ένας
απέναντι στον άλλο. Πρωταγωνιστής είναι ο καταπιεσμένος για τον
οποίο η σύγκρουση τελειώνει άσχημα, που πρέπει να παλέψει με τις
δυσκολίες. Ανταγωνιστές είναι οι αντίπαλοι, δηλαδή εκείνα τα άτομα
που δυσκολεύουν τη ζωή του πρωταγωνιστή και τον/την εμποδίζουν
να αναλάβει δράση. Και οι δύο χαρακτήρες έχουν συχνά
συμπολεμιστές πίσω τους που τους υποστηρίζουν λίγο πολύ με
επιτυχία. Συνήθως υπάρχουν και χαρακτήρες που δεν ανήκουν ακόμη
σε καμία «πλευρά» γνωστοί ως  «Παρευρισκόμενοι ». Αυτοί
παρακολουθούν αναποφάσιστα τη σκηνή αλλά δεν επεμβαίνουν.



Η σκηνή παίζεται μία φορά μπροστά στο κοινό. Ένα άτομο της ομάδας
αναλαμβάνει το ρόλο του αρχηγού του παιχνιδιού, του λεγόμενου τζόκερ.
Ο τζόκερ οδηγεί τους συμμετέχοντες στην θεατρική σκηνή  και παρέχει τη
σύνδεση μεταξύ της σκηνής και του κοινού. Είναι ένας διαμεσολαβητής, ο
οποίος θα πρέπει επίσης να φροντίζει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες
(όπως απουσία βίας, αμοιβαίος σεβασμός, αφήστε τους ανθρώπους να
μιλήσουν κ.λπ.). Στην αρχή, ο τζόκερ καλωσορίζει το κοινό, στη συνέχεια
κάνει μερικές σύντομες ασκήσεις προθέρμανσης με το κοινό και ονομάζει
τον τίτλο και την τοποθεσία της σκηνής. Στη συνέχεια, κάθε ηθοποιός
παρουσιάζεται εν συντομία στον ρόλο του/της με όνομα και ηλικία. Η σκηνή
παίζεται μία φορά ολόκληρη. Το κοινό απλώς παρακολουθεί.
Προβληματισμός και συζήτηση
Τώρα που το έργο παρουσιάστηκε μία φορά, ο τζόκερ ξεκινάει μια
συζήτηση με το κοινό. Τι παρατηρείς; Πώς εκφράστηκε/εκδηλώθηκε η
καταπίεση; Ποια χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να εντοπιστούν; Ποιος είχε
ποιο ρόλο και πώς εκφραζόταν αυτό στην επικοινωνία, τη γλώσσα του
σώματος και τη συμπεριφορά; Ποιοι πιστεύετε ότι ήταν οι λόγοι;
Τότε το κοινό θα πρέπει να σκεφτεί τι αλλαγές θα μπορούσε να κάνει.
Ποιες πιθανές λύσεις είναι δυνατές και ρεαλιστικές για να ξεπεραστεί αυτή
η μορφή καταπίεσης; Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά; Ο τζόκερ
μπορεί να κάνει μια ομαδική συζήτηση, αλλά είναι επίσης δυνατό να
συζητήσει το κοινό τις ιδέες του σε δυάδες ή τριάδες ατόμων για λίγα
λεπτά.



Άσκηση ενεργοποίησης/προθέρμανσης
Πριν ξεκινήσετε τη θεατρική δουλειά, είναι σημαντικό να ζεσταθείτε και
να ενεργοποιήσετε το σώμα και το μυαλό. Μέσα από διαφορετικές
ασκήσεις θεάτρου και σώματος, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη θεατρική
έκφραση του σώματος, προκειμένου να προσελκύσετε τα μέλη του
κοινού στο θέατρο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ασκήσεις για αυτό,
οι οποίες θα πρέπει να επιλεγούν κατάλληλα για την αντίστοιχη ομάδα.
Μετά από αυτό, ο τζόκερ εξηγεί και ξεκαθαρίζει ξανά ποιοι
πρωταγωνιστές μπορούν να ανταλλαχθούν. Κατά κανόνα, μόνο ο
καταπιεσμένος και οι «συμπολεμιστές» του ή οι παρευρισκόμενοι
μπορούν να ανταλλάσσονται. Ωστόσο, αυτός δεν είναι ένας
συγκεκριμένος κανόνας, αλλά η ιδέα πίσω από αυτό είναι κατανοητή:
Ακόμη και στην πραγματική ζωή, οι καταπιεστές δεν μπορούν απλώς
να αντικατασταθούν και απαιτείται η δική τους  δράση για να καταλήξει
θετικά η κατάσταση σύγκρουσης.
Μερικές φορές υπάρχουν επίσης αιτήματα για προσθήκη νέων ατόμων
ή για άλματα χρόνου. Το πώς αντιμετωπίζονται τέτοιες προτάσεις
εξαρτάται από τον τζόκερ.



Γύρος 2: Επανάληψη της σκηνής με παρεμβάσεις από τους
θεατές-ηθοποιούς 
Η σκηνή παίζεται για δεύτερη φορά μέχρι να φωνάξει κάποιος από το
κοινό «σταμάτα». Τότε η σκηνή παγώνει. Ο αντίστοιχος παίκτης
θεατής υποδεικνύει το μέρος όπου θέλει να μπει, αντικαθιστά τον
πρωταγωνιστή (καταπιεσμένο, συμπολεμιστή ή παρευρισκόμενο) και
παίζει την προτεινόμενη λύση του/της μέχρι την αποτυχία ή την
επιτυχία.
Εάν ένα άτομο έρθει στο προσκήνιο , είναι ευνοϊκό να τον
υποστηρίξετε αμέσως με χειροκροτήματα στο δρόμο τους προς τη
σκηνή και έτσι ώστε  να τον ενθαρρύνετ. Όταν μιλάμε για σκηνή, δεν
πρέπει να φανταστούμε ένα κλασικό βάθρο που περιβάλλεται από
προβολείς. Είναι καλύτερο να διατηρείτε την απόσταση μεταξύ του
κοινού και της σκηνής όσο το δυνατόν μικρότερη, ώστε να μην
προκύψει εξαρχής αμηχανία ή αίσθημα ντροπής για το ότι βρίσκεστε
στο επίκεντρο. Η σκηνή και η περιοχή του κοινού θα πρέπει κατά
προτίμηση να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Επίσης, δεν πρέπει να
γίνεται πολλή κουβέντα, αλλά το γενναίο άτομο λέει απλώς σε ποια
κατάσταση θέλει να μπει, παίρνει στην καλύτερη περίπτωση το prop
του καταπιεσμένου ώστε να δείξει με συμβολικό τρόπο την εμπλοκή 
 του στον ρόλο και μπορεί αμέσως να ξεκινήσει με την ιδέα του. 



Μόλις παίξουν την παρέμβασή τους, δηλαδή αλλαγή του διαλόγου, της
γλώσσας του σώματος ή της αντίδρασης του ατόμου που
αντικαταστάθηκε, ο τζόκερ λαμβάνει την αξιολόγηση  του κοινού: Είναι
αυτή μια ρεαλιστική αλλαγή; Ταιριάζει η πρόσφατα προτεινόμενη
αντίδραση στην προσωπικότητα του ρόλου που αντικαταστάθηκε;
Είναι κάτι που μπορείτε να φανταστείτε να συμβαίνει στην
πραγματικότητα; Το κοινό μπορεί να συζητήσει το θέμα και μετά
πρέπει να ψηφίσει ως ομάδα: Ψηφίζουμε υπέρ αυτής της παρέμβασης
ή όχι; Έτσι, ολόκληρο το κοινό αποφασίζει, εάν η προτεινόμενη
παρέμβαση θα γίνει αποδεκτή ή απορριπτέα. Μετά από μια
αποτυχημένη ή επιτυχημένη παρέμβαση, ο θεατής ηθοποιός φεύγει
από τη σκηνή και ο ηθοποιός ξαναπαίρνει τον ρόλο.
Εάν η σκηνή συνεχίσει τώρα από το επιθυμητό χρονικό σημείο, είναι
σημαντικό οι εναπομείναντες ηθοποιοί να παραμείνουν στο ρόλο τους.
Βέβαια κάποια πράγματα θα αλλάξουν, αλλά οι βασικές προθέσεις
των ανταγωνιστών παραμένουν ίδιες και στόχος τους είναι να
διατηρήσουν την κυρίαρχη θέση τους. Έτσι και πάλι είναι δυνατό για το
κοινό να παρέμβει και να γίνει θεατής ανά πάσα στιγμή. Ο αριθμός
των παρεμβάσεων εξαρτάται από τον διαθέσιμο χρόνο και τον πλούτο
των ιδεών των παρευρισκομένων.



Ο τζόκερ επεμβαίνει πάντα, εάν παραβιάζονται οι κανόνες. Εάν κανείς
δεν φωνάξει «STOP» κατά την διάρκεια της παράστασης και η σκηνή
συνεχιστεί χωρίς παρέμβαση, ο τζόκερ ρωτά αν υπάρχουν ιδέες για
εναλλακτικές λύσεις από το  κοινό. Εάν κάποιος εκφράζει μια ιδέα
αλλά δεν θέλει να την κάνει πράξη, μπορεί να υπάρχει ένας άλλος
ηθοποιός στο κοινό που θα ήθελε να παίξει την πρόταση. Αν όχι, οι
ηθοποιοί υποδύονται την πρόταση (αυτό αντιστοιχεί στην τεχνική της
ταυτόχρονης δραματουργίας). Μια παραλλαγή είναι το animation από
«αόρατους» ηθοποιούς του κοινού, οι οποίοι ξεκινούν με παρεμβάσεις
σε περίπτωση περιορισμού και διολισθαίνουν στον επιθυμητό ρόλο
του πρωταγωνιστή. Ένα καλό έργο πρέπει να προκαλεί το κοινό σε
τέτοιο βαθμό που να μην αντέχει να δει ξανά την ίδια κατάσταση και
επομένως να αισθάνεται την παρόρμηση να θέλει να αλλάξει κάτι. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει μια προσωπική συναισθηματική
εμπλοκή που προκαλεί κάποιον να παρέμβει.
Εάν υπάρχουν αρκετές παρεμβάσεις, το κοινό, αλλά κυρίως ο
ηθοποιός που υποδύεται τον καταπιεστή, ελπίζουμε να βιώσει, ότι θα
είναι δύσκολο να διατηρήσει τις κυρίαρχες θέσεις του.
Η σκηνή παίζεται μέχρι να λυθεί η κατάσταση.


