
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 



[Digitare una citazione tratta dal 

documento o il sunto di un punto di 

interesse. È possibile collocare la 

casella di testo in qualsiasi punto del 

documento. Utilizzare la scheda 

Strumenti casella di testo per cambiare 

la formattazione della citazione.]

Το παρόν έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου: 
Συμμαχία Αγγελιοφόρων για την Ανάπτυξη και Διάδοση Θετικών 
Μηνυμάτων Ενάντια στη Ρητορική Μίσους στο Διαδίκτυο
 (JUST/2015/RRAC/AG/BEST/8931)

Η παρούσα δημοσίευση έχει παραχθεί με την οικονομική 
υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
Αποκλειστική ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτής της 
δημοσίευσης φέρουν οι δικαιούχοι του έργου και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν τις 
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συντονιστές:
FORMA Azione s.r.l.
Via Luigi Catanelli 19
06135 Perugia, Italy
E-mail: liuti@azione.com
www.azione.com 

The training materials are developed by: 

 Sofia Development Association, Bulgaria

 The Languages Company Limited, UK

 Center for Peace, Nonviolence and Human Rights, Croatia

 People in Need, Czech Republic

 Asociatia Divers, Romania

 FORMA.Azione srl, Italy

 Municipality of Agii Anargiri – Kamatero, Greece



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Εισαγωγή ............................................................................................................................................ 2 
    Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Αγγελιοφόρων Θετικών Μηνυμάτων σε εθνικό επίπεδο  ...... 3 

Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη – υποδείξεις & περιγραφή  ................................................................. 5 
Επιλογή των εκπαιδευτών και συμμετοχή ....................................................................................... 6 

Δραστηριότητες και Θέματα ............................................................................................................. 7 
Πολυπολιτισμικό κουίζ πόλης .......................................................................................................... 8 
Το ποτάμι με τους αλιγάτορες ........................................................................................................ 10 
Σταυρόλεξα Πολυπολιτισμικότητας ............................................................................................... 12 
Άσκηση Σχεδιαστικής Λογικής για την ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων για την αντιμετώπιση 
της Ρητορικής Μίσους στο Διαδίκτυο ............................................................................................ 14 
Διασχίζοντας την Ευρώπη με το τρένο .......................................................................................... 16 
Γείτονες .......................................................................................................................................... 18 
Παιχνίδι ρόλων ............................................................................................................................... 21 
Κοινωνικές και Επικοινωνιακές δεξιότητες ................................................................................... 23 
Αναλαμβάνοντας δράση ................................................................................................................. 27 
Δεοντολογία ή πολιτικής ορθότητα; ............................................................................................... 29 
Πώς αναγνωρίζουμε τη Ρητορική Μίσους; .................................................................................... 31 
Η ιστορία ενός πρόσφυγα. Ρητορική Μίσους και Γενοκτονία στη Ρουάντα ................................. 33 
Εργαστήριο πάνω στις Δύσκολες Συζητήσεις ................................................................................ 35 
Συνταγή για ένα Ανεκτικό Περιβάλλον στο Διαδίκτυο ................................................................. 38 
Εργαστήριο – Διαβάζοντας τους κανόνες ...................................................................................... 40 
Κοινό συμφέρον  ή το συμφέρον του κοινού; ................................................................................ 43 

Υπόδειγμα ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος  ............ 45 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  ....................................................................................................................... 51 

1 



Συμμαχία Αγγελιοφόρων για την Ανάπτυξη και Διάδοση Θετικών Μηνυμάτων 
Ενάντια στη Ρητορική Μίσους στο Διαδίκτυο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο «Συμμαχία Αγγελιοφόρων για την Ανάπτυξη και Διάδοση Θετικών Μηνυμάτων Ενάντια 
στη Ρητορική Μίσους στο Διαδίκτυο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ξεκίνησε την 1η 
Οκτώβρη 2016 και θα ολοκληρωθεί την 30ή Σεπτεμβρίου2018. 

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 8 φορείς από 7 χώρες: ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος 
Σόφιας (Βουλγαρία) – συντονιστής του έργου, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Γλώσσας και 
Επικοινωνίας IULM – IUL (Ιταλία), η Εταιρεία Γλωσσών (Μεγάλη Βρετανία), το Κέντρο Ειρήνης 
(Κροατία), ο φορέας Άνθρωποι που χρειάζονται Βοήθεια (Τσεχία), η Ένωση Divers (Ρουμανία), η 
Ένωση FORMA Azione (Ιταλία) και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Ελλάδα). 

Το έργο ερευνά το ζήτημα της ρητορικής μίσους – και ιδιαίτερα της ρητορικής μίσους στο 
διαδίκτυο – ενάντια στους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στις 7 χώρες της ΕΕ. Το 
έργο απαντάει στην ανάγκη για πιο αποτελεσματική ανταπόκριση της κοινωνίας των πολιτών στη 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσω της ανταλλαγής και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών. Το 
βασικό αντικείμενο του έργου είναι να ενισχύσει την ανταπόκριση της κοινωνίας των πολιτών 
στην ως άνω ρητορική σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της εναργούς 
ενασχόλησης των τοπικών κοινοτήτων με στόχο την ανάπτυξη και ανταλλαγή ισχυρών 
αντεπιχειρημάτων κατά της ξενοφοβικής ρητορικής. Το έργο εστιάζει 1) στη δημιουργία 
πολυμερών συμμαχιών ανάμεσα στους φορείς ώστε να αναπτύξουν αντεπιχειρήματα για την 
καταγγελία της ρητορικής μίσους και την αρνητική εκπροσώπηση μεταναστών και προσφύγων 
και 2) στη διάδοση των θετικών μηνυμάτων μέσω του γραμματισμού (παιδείας) στα μέσα 
επικοινωνίας και μέσω της εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.  

Το έργο στοχεύει επίσης: 

• Στον συνδυασμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης
της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο ενάντια στους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τις
μειονότητες μέσα από εκστρατείες ευαισθητοποίησης·

• Στην παροχή νέων δεδομένων αναφορικά με το είδος, το εύρος και τον αντίκτυπο του
φαινομένου που στοχοποιεί μετανάστες και πρόσφυγες, με σκοπό να βοηθήσουν τις εθνικές και
ευρωπαϊκές αρχές στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης και πολιτικών κατά
των διακρίσεων·

• Στην προώθηση κοινής αντίληψης και επικοινωνίας ανάμεσα στις κοινότητες που είναι
περισσότερο ευάλωτες σε φαινόμενα ρητορικής μίσους και στον κορμό της κοινωνίας στην
Ευρώπη·
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• Στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των ομάδων στόχων επί της ρητορικής μίσους, επί του
γραμματισμού (παιδείας) στα μέσα επικοινωνίας και της δημιουργίας και διάδοσης διαδικτυακού
περιεχομένου.

Οι βασικές δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:
1. Τη διεξαγωγή αξιολογήσεων σε εθνικό επίπεδο και σύγκριση των πρακτικών των διαφορετικών
χωρών, για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο·
2. Τη διεξαγωγή ανάλυσης περιεχομένου των μέσων επικοινωνίας σε κάθε χώρα και σύγκριση
μεταξύ των χωρών με σκοπό την ανάλυση της διάδοσης της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο
ενάντια σε μετανάστες και πρόσφυγες·
3. Τη δημιουργία συμμαχιών σε εθνικό επίπεδο μεταξύ κρατικών και μη κρατικών φορέων για την
αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο·
4. Την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και την ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ των
εταίρων καθώς και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών συναντήσεων με τις ομάδες στόχους·
5. Τη διεξαγωγή εθνικών δημόσιων εκστρατειών που εστιάζουν στα θετικά μηνύματα και την
ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ρητορικής μίσους σε κάθε χώρα·
6. Τη δημιουργία ενός ιστότοπου και μια διαδραστικής πλατφόρμας που θα περιέχει πόρους για
τη ρητορική μίσους·
7. Το τελικό διεθνές συνέδριο.

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Όπως προβλεπόταν από το έργο, στη διάρκεια της 2ης περιοδικής συνάντησης των εταίρων, η 
οποία έλαβε χώρα στην Περούτζια (Ιταλία) από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου 2017, οι εταίροι συζήτησαν 
τη μεθοδολογία και τα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών ενοτήτων. Στο τέλος των διεργασιών 
συμφώνησαν για ορισμένα ζητήματα ως εξής:  

1) Γενικά θέματα:
• 7 εκπαιδευτικά προγράμματα (1 σε κάθε χώρα)
• 2 ημέρες εκπαίδευση
• 60 συμμετέχοντες (30 ανά ημέρα)

2) Μεθοδολογία των εκπαιδευτικών δράσεων

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ του Συμβουλίου της Ευρώπης και το εγχειρίδιο “WE 
CAN!”, η μεθοδολογία των εκπαιδευτικών δράσεων θα λάβει υπόψη τρεις διαστάσεις, οι οποίες 
κατηγοριοποιούνται βάσει των διαφορετικών επιπέδων προϋπάρχουσας γνώσης ή εμπειρίας. 
Αυτές οι τρεις διαστάσεις είναι οι εξής:  

- Η εκμάθηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ποια είναι αυτά, πώς 
διασφαλίζονται και προστατεύονται και πώς εφαρμόζονται συγκεκριμένα στο 
διαδίκτυο·  

- Η διαδικασία της μάθησης μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή η 
αναγνώριση του γεγονότος ότι η διαδικασία είναι εξίσου σημαντική με το 

3 



περιεχόμενο της μάθησης καθώς και ότι πρέπει να είναι συνεπής προς τις αξίες των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·  

- Η μάθηση προσανατολισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να εφαρμόσουν τις αξίες 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ζωή τους, να αναλάβουν δράση για την προώθηση 
και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δρώντας ως Αγγελιοφόροι 
Θετικών Μηνυμάτων.  

Για αυτόν τον λόγο, οι εταίροι συμφώνησαν να υλοποιήσουν τα εξής: 
• διαλέξεις: με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία και τον γραμματισμό

(παιδεία) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Ίντερνετ/διαδίκτυο, τα κύρια 
χαρακτηριστικά καθώς και τη μετάδοση γενικής γνώσης και την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο 

• άτυπη και ανεπίσημη εκπαίδευση: στιγμές που σκοπό έχουν να εφαρμόσουν στην
πράξη την αποκτηθείσα γνώση και να ενισχύσουν τις δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για να γίνει κανείς «Αγγελιοφόρος Θετικών Μηνυμάτων» 

3) Εκπαιδευτικό υλικό & Σχεδιασμός – Χρήση των υφιστάμενων εργαλείων και υλικών:
• Άξονας Εργασίας 1, δραστηριότητα 1.1 – εθνικές εκθέσεις
• Άξονας Εργασίας 1, δραστηριότητα 1.2 – ανάλυση περιεχομένου των μέσων

επικοινωνίας
• Το εγχειρίδιο ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ του Συμβουλίου της Ευρώπης
• Το εγχειρίδιο “WE CAN” του Συμβουλίου της Ευρώπης
• Εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και έρευνες

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται στο πλαίσιο του έργου για τους 
Αγγελιοφόρους Θετικών Μηνυμάτων βασίζονται στη χρήση εργαλείων και υλικών που 
ήδη υπάρχουν, τα οποία αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση άλλων έργων 
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και τα οποία θα τροποποιηθούν και προσαρμοστούν ανάλογα με τα 
αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας και ανάλυσης καθώς και τους στόχους και τις 
συγκεκριμένες ομάδες στόχους του έργου.   

4) Περιεχόμενα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Επικοινωνία του μίσους
• Νομοθεσία
• Γραμματισμός (παιδεία) στα κοινωνικά δίκτυα στο Ίντερνετ/διαδίκτυο
• Στερεότυπα
• Αντεπιχειρήματα/εναλλακτικά επιχειρήματα

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικό πλαίσιο και τις ανάγκες κάθε χώρας και εκκινώντας από τα 
αποτελέσματα των εθνικών εκθέσεων, οι εταίροι αποφάσισαν να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα ακολουθώντας τα συμφωνηθέντα στοιχεία, τα 
οποία θα προσαρμόσουν ξεχωριστά. Στην ουσία,  κάθε εταίρος έχει καθορίσει την εκπαίδευση 
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές ανάγκες και τις συμμετέχουσες ομάδες στόχους.  
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Αυτή η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη προσφέρει μια ποικιλία υλικών και δραστηριοτήτων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πόροι, προσαρμοσμένοι ώστε να ταιριάζουν σε διαφορετικές 
ομάδες στόχους, από μικρά παιδιά στο περιβάλλον του δημοτικού σχολείου και μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως φοιτητές και ενήλικες. Οι δραστηριότητες μπορούν να 
τροποποιηθούν περαιτέρω ώστε να ταιριάξουν με τους ιδιαίτερους μαθησιακούς στόχους και τις 
συμμετέχουσες ομάδες.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σύνθεση εκπαιδευτικού προγράμματος:  
Ανεξαρτήτως της διάρκειας και της ομάδας στόχου, η εκπαίδευση προβλέπει την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων που μπορούν να χωριστούν σε 3 κύριες κατηγορίες και κάθε δραστηριότητα 
περιστρέφεται γύρω από θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της εκπαίδευσης. Οι 
κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:  

1) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: μία ή περισσότερες δραστηριότητες με σκοπό τη
γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων και την παρουσίαση του έργου, των
αντικειμενικών του στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Για την
παρουσίαση του έργου, ο εκπαιδευτής μπορεί να ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση
στο PowerPoint ή σε κάτι παρεμφερές ή απλά μπορεί να ενημερώσει προφορικά τους
συμμετέχοντες. Περαιτέρω, η υλοποίηση δραστηριοτήτων για το «σπάσιμο του
πάγου», ή η χαλαρή κουβέντα, βοηθάει ώστε οι συμμετέχοντες να νιώσουν άνετα και
τους καθιστά περισσότερο θετικά προδιατεθειμένους να ακούσουν και να
συνεργαστούν σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

2) ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές αποφασίζουν από μόνοι τους για τη
μεθοδολογία και τον αριθμό των κύριων δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν,
λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο χρόνο, τον αριθμό και τον στόχο των
συμμετεχόντων καθώς και τους ιδιαίτερους αντικειμενικούς στόχους και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Οι δραστηριότητες
είναι δομημένες κατ’ αρχάς βάσει των πληροφοριών που προέκυψαν κατά την
υλοποίηση του έργου, όπως τις εκθέσεις σε εθνικό επίπεδο (Άξονας Εργασίας 1,
δράση 1.1) και ανάλυση περιεχομένου των μέσων επικοινωνίας (Άξονας Εργασίας 1,
δράση 1.2) καθώς και βάσει των υλικών που ήδη βρίσκονται στη διάθεσή τους σχετικά
με τη θεματική του έργου, όπως τα εγχειρίδια ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ και “WE CAN” του
Συμβουλίου της Ευρώπης και περαιτέρω εθνικά/διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα
και έρευνες.
Συνίσταται ιδιαίτερα να προβλεφθεί μία συνεδρία αφιερωμένη στην εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία, με συγκεκριμένα παραδείγματα, έτσι ώστε να δοθούν
εργαλεία και στρατηγικές στους συμμετέχοντες και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση
σχετικά με τις διαφορετικές λύσεις στις διάφορες προκλήσεις που μπορεί να
αντιμετωπίσουν στην καθημερινή ζωή τους. Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με τη
νομοθεσία και τις ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίνονται στη σελίδα 51 του
Οδηγού με το εκπαιδευτικό υλικό.

3) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Για την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του
εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτές υλοποιούν διάφορες δραστηριότητες,
όπως σύντομες συζητήσεις που σκοπό έχουν να συνοψίσουν τι έχουν μάθει οι
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συμμετέχοντες και να αναδείξουν τις νέες δεξιότητες και ικανότητες που αυτοί έχουν 
αποκτήσει, αλλά και δραστηριότητες με στόχο την τελική αξιολόγηση του συνόλου της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που έχουν 
δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό. Υπόδειγμα ερωτηματολογίου δίνεται στη 
σελίδα 45 αυτού του Οδηγού με εκπαιδευτικό υλικό.   

Επιλογή των εκπαιδευτών και συμμετοχή: 
Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των περιεχομένων, κρίσιμης σημασίας είναι η συμμετοχή 
τοπικών και/ή εθνικού επιπέδου/διεθνών ειδικών στη ρητορική του μίσους, τα κοινωνικά δίκτυα, 
τις εκστρατείες υποστήριξης κ.λπ. Ως εκπαιδευτές θα μπορούσαν να συμμετέχουν:   

- ειδικοί στην εθνική/Ευρωπαϊκή νομοθεσία και/ή στην επικοινωνία (καθηγητές 
πανεπιστημίου, δικηγόροι, όσοι χαράσσουν πολιτική, εκπρόσωποι δημόσιων φορέων 
κ.λπ.)  

- εκπρόσωποι οργανώσεων μεταναστών 
- εκπρόσωποι του Κινήματος No Hate Speech 
- εκπρόσωποι οργανώσεων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα  
- εκπρόσωποι οργανώσεων που έχουν ήδη υλοποιήσει παρόμοια έργα και δράσεις στο 

εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

Οι επόμενες σελίδες με την εκπαιδευτική εργαλειοθήκη δίνουν παραδείγματα συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων, οι οποίες υλοποιήθηκαν στις χώρες-εταίρους και που στοχεύουν σε 
διαφορετικά θέματα. Κάθε δραστηριότητα απαιτεί διαφορετικό χρόνο, ομάδες στόχους καθώς 
και χώρο και εξοπλισμό, ωστόσο, στο σύνολό τους, έχουν όλες τους ίδιους αντικειμενικούς 
στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα.   
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & 
ΘΕΜΑΤΑ 
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ΧΡΟΝΟΣ 
10’  

 Διαπολιτισμική 
μάθηση Πολυπολιτισμικό Κουίζ Πόλης

Multi-Culti City Quiz
ΣΤΟΧΟΣ • μετανάστες και πρόσφυγες 

• εκπρόσωποι των μέσων επικοινωνίας
• δημόσιοι φορείς
• πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ΤΠΕ
• νέοι άνθρωποι
• ΜΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• να δείξουμε ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι μέρος του ιστού
της πόλης και ότι υπήρχε πριν από εμάς

• να συνδέσουμε την παλιά με τη νέα γνώση
• να σπάσουμε τον πάγο και τις άμυνες και να αναπτύξουμε την

εμπιστοσύνη
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• να δώσουμε τον τόνο για την εκπαίδευση

ΥΛΙΚΑ • Διαδικτυακό κουίζ με 10 ερωτήσεις & εικόνες, πολλαπλής επιλογής 

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Σύνδεση WiFi 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
Δημιουργήστε ερωτήσεις με εικόνες, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά με ένα ελάχιστα γνωστό γεγονός 
για τη συμμετοχή των μεταναστών στην ανάπτυξη της πόλης. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν κάποιο 
κτίριο-μνημείο, πλατείες σχεδιασμένες από μετανάστες αρχιτέκτονες, διαφορετικούς θρησκευτικούς 
τόπους λατρείας, οδούς με ονομασίες ξένων (μεταναστών) που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της πόλης, 
διαφορετικά μνημεία και την ιστορία τους κ.λπ. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι από 5 έως 10. Παρακάτω 
παρατίθενται μερικά παραδείγματα από τη Σόφια (η ορθή απάντηση είναι υπογραμμισμένη): 

• Η Εθνική Ακαδημία Καλών Τεχνών ιδρύθηκε το 1896. Γνωρίζετε ποιος ήταν ο πρώτος καθηγητής
γλυπτικής εκεί και ποια ήταν η καταγωγή του; 

o Απάντηση: A. Boris Shats, Λιθουανία B. Sasha Popov, Ρωσία
 C.  καθηγ. Dalchev, Βουλγαρία  D. Jan Václav Mrkvička, Τσεχία 



• Ποιος ίδρυσε και διεύθυνε την πρώτη ορχήστρα στη Σόφια - τη Guards Orchestra (1892)?
o Answer: A. Pancho Vladigerov, Bulgaria B. Joseph Hohola, Czech

  C. Tsanko Tsankov, Bulgaria D. Mihai Shafran, Hungary 

Αφήστε περιθώριο 5-10 λεπτών για ομαδική εργασία: χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες (το 
πολύ 5 ατόμων), δώστε τον σύνδεσμο του κουίζ, ένα μέλος της ομάδας διαβάζει την ερώτηση και μετά 
από μία σύντομη συζήτηση, η ομάδα αποφασίζει για την απάντηση που θα δώσει.  

Ανακεφαλαιώστε (5-10 λεπτά): Πόσοι νιώσατε παραπληροφορημένοι σχετικά με την ιστορία της εν λόγω 
πόλης; Ποιες απαντήσεις σας εξέπληξαν; Διευρύνετε τη συζήτηση ώστε να περιλάβει τον ρόλο των ξένων 
πληθυσμών και των ανοιχτών πόλεων.  

Θα μπορούσε επίσης να δοθεί ένα (ή περισσότερα) μικρό βραβείο/-α για την ομάδα με τον υψηλότερο 
βαθμό σωστών απαντήσεων (π.χ. κονκάρδα αγγελιοφόρου θετικών μηνυμάτων)  

Πηγή: το Κουίζ για το «σπάσιμο του πάγου» δημιουργήθηκε από την ομάδα έργου του  Αναπτυξιακού 
Συνδέσμου Σόφιας. Αποτέλεσε μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στη Σόφια 
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ΧΡΟΝΟΣ 
30’  

Διακρίσεις 
Το ποτάμι με τους 

αλιγάτορες

ΣΤΟΧΟς • μαθητές 
• ΜΙΚΟ
• δάσκαλοι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• να συζητήσουν τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τα όρια της
ανεκτικότητας

• να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση –
κάθε ένας από εμάς έχει το δικό του πλαίσιο, αξίες, εκπαίδευση,
κουλτούρα, εμπειρία κ.λπ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• να αποκτήσουν επίγνωση του μηχανισμού που χρησιμοποιούν για
να κρίνουν ή να αξιολογήσουν κάποιον

• να συνειδητοποιήσουν ότι είναι παραπλανητικό να κρίνουν κάποιον
αν δεν γνωρίζουν όλο το περιεχόμενο

ΥΛΙΚΑ • χαρτιά, στυλό 

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Δεν ισχύει 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Περιγραφή:   
1. Ένα άτομο διαβάζει δυνατά την ιστορία του Ποταμιού με τους Αλιγάτορες.
2. Στην ομάδα, οι συμμετέχοντες αξιολογούν τους χαρακτήρες από τον πιο συμπαθή (1) στον

λιγότερο συμπαθή (5).
Πρέπει να αποφασίσουν ποιος χαρακτήρας έχει τη μεγαλύτερη ενοχή. Βαθμολογήστε τους
χαρακτήρες από το 1 (λιγότερο ένοχος) έως το 5 (περισσότερο ένοχος). Σημείωση: Κανείς δεν
μπορεί να έχει τον ίδιο βαθμό.

Η ιστορία: 
Μια φορά και έναν καιρό ήταν το Ποτάμι των Κροκοδείλων. Ονομάστηκε έτσι επειδή ήταν γεμάτο 
κροκόδειλους και ο μόνος τρόπος να το περάσει κανείς ήταν διασχίζοντας μια μικρή γέφυρα. Στη μία μεριά 
του ποταμού ζούσε ένα αγόρι, ο Γκρέγκορι, και στην άλλη μεριά ζούσε ένα κορίτσι, η Άμπιγκεϊλ. 
Αγαπούσαν και επισκέπτονταν ο ένας τον άλλον με τη σειρά – τη μία μέρα η Άμπιγκεϊλ επισκεπτόταν τον 
Γκρέγκορι και το αντίστροφο. 



Ένα βράδυ, μια καταιγίδα κατέστρεψε τη γέφυρα. Ήταν η σειρά της Άμπιγκεϊλ να επισκεφτεί τον 
Γκρέγκορι, αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει χωρίς τη γέφυρα. Περίμενες λίγες μέρες και τότε πήγε στη 
μητέρα της για να ζητήσει τη συμβουλή της. Της είπε η μητέρα της: «Ένας βαρκάρης μένει πιο κάτω στο 
ποτάμι, πήγαινε και ζήτα τη βοήθειά του, ίσως σε βοηθήσει.» 

Η Άμπιγκεϊλ πήγε να βρει τον βαρκάρη, ο οποίος την άκουσε με ενδιαφέρον και υποσχέθηκε ότι θα την 
περνούσε απέναντι στο ποτάμι, υπό τον όρο ότι θα περνούσε τη νύχτα μαζί του. Η Άμπιγκεϊλ απέρριψε την 
ιδέα και επέστρεψε στη μητέρα της. Της είπε με θυμό: «Ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή. Ξέρεις τι θέλει 
να κάνω;» Και είπε στη μητέρας της ποιος ήταν ο όρος του βαρκάρη. «Τι να κάνω τώρα, ε;» «Είσαι ενήλικη 
πλέον», είπε η μητέρα της, «δεν μπορώ να σε βοηθήσω, η απόφαση είναι δική σου.» 

Η Άμπιγκεϊλ περίμενες λίγες μέρες, αλλά στο τέλος πήγε να βρει τον βαρκάρη ξανά. Έκανε ό,τι της είχε 
ζητήσει και ο βαρκάρης την πέρασε απέναντι στο ποτάμι. Η Άμπιγκεϊλ ξαναβρήκε τον Γκρέγκορι και αυτός 
την καλωσόρισε με χαρά, ωστόσο μετά από κάποια ώρα τη ρώτησε πώς κατάφερε να διασχίσει το ποτάμι. 
Η Άμπιγκείλ του είπε την αληθινή ιστορία. Ο Γκρέγκορι την άκουγε προσεχτικά και θύμωνε ολοένα και πιο 
πολύ. Στο τέλος, έδιωξε την Άμπιγκεϊλ.  

Η κοπέλα έκλαιγε όταν τη βρήκε ένας κάτοικος του δάσους. Τη ρώτησε γιατί έκλαιγε και η Άμπιγκείλ του 
είπε την ιστορία. Ο κάτοικος του δάσους θύμωσε πολύ, πήγε να βρει τον Γκρέγκορι και τότε, χωρίς να πει 
κουβέντα, τον έδειρε.  

Συζήτηση: 
Συζητήστε τις «αξίες» που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για να διαμορφώσουν τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων (π.χ. πίστη στους φίλους, απέχθεια προς τη βία κ.λπ.)  
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ΧΡΟΝΟΣ 
30’   

Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

Σταυρόλεξα Πολυπολιτισμικότητας – Τα 
πρώτα βήματα για τους αγγελιοφόρους 

θετικών μηνυμάτων  

ΣΤΟΧΟΣ • φοιτητές, νέοι άνθρωποι 
• εκπρόσωποι των μέσων επικοινωνίας
• εκπρόσωποι δημόσιων φορέων
• εκπρόσωποι ΜΚΟ
• εκπαιδευτικοί
• εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιρειών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• να εκτιμήσουν κατά πόσο γνωρίζουν τους όρους και τους
ορισμούς αναφορικά με τις ελευθερίες των ανθρώπινων δικαιωμάτων

• να αναδειχθούν ειδικοί όροι και ορισμοί συγκεκριμένων όρων,
που μπορεί να είναι αντικείμενο παρανόησης

• να σπάσει ο πάγος
• να αποκτήσουν νέες αναφορές για τις λέξεις
• να καλλιεργηθεί το έδαφος για τις επικείμενες πληροφορίες

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• η κατανόηση και η εξήγηση ορισμένων ειδικών όρων και ορισμών
σχετικά με την αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας

• η καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις παραπλανητικές
συνδηλώσεις των λέξεων στα Ρουμανικά αναφορικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα

ΥΛΙΚΑ • Σταυρόλεξο με μοναδική επιλογή 
• Λέξη κλειδί – Πολυπολιτισμικότητα – η λέξη που λύνει το σταυρόλεξο,

μία σελίδα χαρτί. (παράρτημα 1)
• Κονκάρδα αγγελιοφόρου θετικών μηνυμάτων

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Σελίδα χαρτί με σταυρόλεξο, μολύβια 

•

ΟΔΗΓΙΕΣ 
Λύστε το σταυρόλεξο που έχει δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτή την περίπτωση από τον εκπαιδευτή στην 
εθνική γλώσσα. Για παράδειγμα, η λέξη κλειδί στη ρουμανική γλώσσα είναι Diversityand. Οι λέξεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για να βρεθεί η λέξη κλειδί είναι Ανεκτικότητα, Αξία, Εκπαίδευση, Προκατάληψη κ.λπ.  
ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Δώστε χρονικό περιθώριο 15 λεπτών στην ομάδα για να προσπαθήσει να λύσει το σταυρόλεξο. Η 
δραστηριότητα γίνεται ατομικά.   
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
Αφού λύσουν όλοι τα σταυρόλεξα, οι συμμετέχοντες συζητούν για τη σημασία κάθε όρου, με σκοπό να 
διευκρινίσουν οποιαδήποτε παρανόηση και να φέρουν στο φως ζητήματα που σχετίζονται με τη ρητορική 
του μίσους, τις προκαταλήψεις καθώς και να δώσουν παραδείγματα ώστε να ξεκινήσει μια συζήτηση για 
την τοπική κοινωνία.  
Παραδείγματα ανακεφαλαίωσης: Ποιος βρήκε την καταληκτική λέξη για το σταυρόλεξο; Ποιοι όροι και 
λέξεις ήταν δύσκολο να μαντέψετε; Ποιες απαντήσεις σας εξέπληξαν; Ποια η γνώμη σας για την 
αμφισημία ορισμένων λέξεων; Με ποιον τρόπο αυτές οι έννοιες βοηθάνε επαρκώς τη δράση σας; 
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ΧΡΟΝΟΣ 
120’  

Δημιουργικές λύσεις 
για την αντιμετώπιση 
της ρητορικής μίσους 

ΣΤΟΧΟΣ • μετανάστες και πρόσφυγες 
• εκπρόσωποι των μέσων επικοινωνίας 
• δημόσιοι φορείς 
• πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ΤΠΕ 
• νέοι άνθρωποι 
• ΜΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• να γίνει χρήση εργαλείων σχεδιασμού (ανθρωποκεντρική 
μέθοδος) για την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων

• να ενισχυθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα 
• να γίνει η δυσκολία αντιληπτή ως μια ευκαιρία για συλλογική δράση

EXPECTED OUTCOMES • να ενισχυθεί η ενσυναίσθηση με τους πρόσφυγες, τους μετανάστες
και τους στόχους της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο  

• να περάσουν ολόκληρο τον κύκλο από τον σχηματισμό εννοιών ως
την αξιολόγηση πιθανών λύσεων 

• να γίνει αντιληπτό το όφελος της συλλογικής δράσης για την
επίλυση κοινωνικών προβλημάτων

MATERIALS • Χρειάζεται ένας δυναμικός οργανωτής για να κρατάει τον χρόνο και 
τα επίπεδα ενέργειας 

• Όλες οι ιδέες να γραφτούν σε χαρτάκια “post-it”. Ανάλυση και ερμηνεία
νοήματος.

• Συνδυασμός θεμάτων. Ενθάρρυνση πρωτότυπων ιδεών. Επέκταση
των ιδεών των άλλων

SPACE & EQUIPMENT • Διάταξη της αίθουσας για ομαδική εργασία: τραπέζια και καρέκλες για κάθε ομάδα 
• Λευκοί πίνακες, “post-it”, μαρκαδόροι, προσωπικές ιστορίες 

Άσκηση Σχεδιαστικής Λογικής για την 
ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων 
(δημιουργικά εργαλεία) για την 

αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους 
στο διαδίκτυο 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες, το πολύ 10 ατόμων η κάθε μία. Όλες οι ομάδες δουλεύουν 
στην ίδια αίθουσα. Ο οργανωτής μοιράζει ταυτόχρονα τις εργασίες σε όλες τις ομάδες. Στους 
συμμετέχοντες δίνονται χαρτάκια “post-it”, μαρκαδόροι, χαρτιά για να γράψουν.  

Η άσκηση αποτελείται από τα εξής βήματα: 



Έμπνευση: Σε ποιο πρόβλημα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο θέλουμε να εστιάσουμε; (Όπως την 
ανεπαρκή αναφορά περιστατικών, την ανεπαρκή αυτορρύθμιση των μέσων επικοινωνίας, την 
κανονικοποίηση και την αυξανόμενη αποδοχή της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο κ.λπ.) 

Ο οργανωτής παρουσιάζει το θέμα – ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 
σκεφτούν ιδέες και να φτιάξουν μια λίστα με όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα που σχετίζονται 
με τη ρητορική μίσους. Στη φάση αυτή, αυτό που μετράει είναι η ποσότητα, όχι η ποιότητα.  
Γνώση: Τι γνωρίζουμε από τους ίδιους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες (συμπεριφορά, περιορισμοί, 
αντίκτυπος); 
Ο οργανωτής παρουσιάζει διάφορους χαρακτήρες με τις προσωπικές τους ιστορίες και ζητάει από την 
ομάδα να βάλει κατά σειρά προτεραιότητας τα προβλήματα που έχει εντοπίσει και να επιλέξει μόνο ένα 
από αυτά, βασιζόμενη στις μαρτυρίες των προσφύγων. 
Ο οργανωτής δίνει νέους ρόλους σε κάθε μέλος των ομάδων: ένας μετανάστης, ένας πεσιμιστής που δεν 
βλέπει τι αξία μπορεί να έχουν τα μέτρα και οι πρωτοβουλίες, ένας οπτιμιστής που βλέπει τις θετικές 
όψεις των προτάσεων, πολίτες, δημοτικοί σύμβουλοι. Οι συμμετέχοντες συζητούν ποιο είναι το πιο 
πιεστικό πρόβλημα, δίνουν ιδέες για τους τρόπους αντιμετώπισής του, παρουσιάζουν επιχειρήματα υπέρ 
και κατά για κάθε προτεινόμενη λύση και τελικά έρχονται σε συμφωνία αναφορικά με το πάνω σε ποιο 
πρόβλημα και ποια λύση θα δουλέψουν. 

Σχηματισμός ιδεών: Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τη λύση; 
Ο οργανωτής ζητάει από τους συμμετέχοντες να αρχίσουν να σχηματίζουν ιδέες για το πώς να λύσουν το 
πρόβλημα και να φτιάξουν μια λίστα με 5 ιδέες για τις λύσεις του προβλήματος. Στη συνέχεια, τους ζητάει 
να δώσουν προτεραιότητα και να επιλέξουν μόνο μία, περιγράφοντας τι χρειάζεται για να εφαρμοστεί 
στην πράξη.  

Υλοποίηση: Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί; Θα έχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο;  
Οι οργανωτές ζητούν από τις ομάδες να διαμορφώσουν τη λύση – να δημιουργήσουν το ιστορικό – γιατί 
αυτή είναι απαραίτητη και τι θα επιλύσει· να σχεδιάσουν τα βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού 
σχεδίου – τον προϋπολογισμό που απαιτείται, τους βασικούς συντελεστές που θα πάρουν μέρος, τον 
μετριασμό των κινδύνων. 
Ανακεφαλαίωση: 
Κάθε ομάδα παρουσιάζει το δημιουργικό εργαλείο που διαμόρφωσε και συζητά με τις άλλες ομάδες για 
την περαιτέρω υλοποίηση.  

Πηγή: Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Σόφιας προσάρμοσε τη μεθοδολογία της σχεδιαστικής λογικής για την 
εξεύρεση δημιουργικών λύσεων για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.  
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ΧΡΟΝΟΣ 
60’  

Διακρίσεις 

ΣΤΟΧΟΣ • μαθητές 
• ΜΚΟ
• εκπαιδευτικοί

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• να συζητήσουν για τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, τις αξίες και τα
όρια της ανεκτικότητας

• να αντιληφθούν πώς η πρώτη εντύπωση μπορεί να είναι υποκειμενική και
μπορεί να επηρεάσει τη στάση και τη συμπεριφορά μας, να αναπτύξουν
την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• να συζητήσουν για τις προκαταλήψεις τους και για το πώς τις
δημιουργούν

ΥΛΙΚΑ • φύλλο εργασίας (σενάριο), στυλό 

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Δεν ισχύει 

ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΟ

Περιγραφή:  Ο αρχηγός της ομάδας μοιράζει αντίγραφο του σεναρίου στους συμμετέχοντες, διαβάζει τις 
οδηγίες και επιτρέπει σε κάθε συμμετέχοντα να επιλέξει μόνος/-η του/της τρεις επιβάτες με τους οποίους 
θα ήθελε να ταξιδέψει και τρεις επιβάτες που σε καμία περίπτωση δεν θα επέλεγε. Τα αποτελέσματα 
μπορούν να αξιολογηθούν είτε σε ομάδες τριών έως έξι ατόμων είτε από ολόκληρη την τάξη. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσδιορίζουν τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν για να 
πάρουν τις αποφάσεις τους. 

Πηγή της δραστηριότητας: Šišková Tatiana: výchova k tolerance a proti rasismu, Portál, 1998 

Σενάριο: Μόλις επιβιβάστηκες σε τρένο εξπρές και ξεκίνησες ένα μακρύ ταξίδι από τη Λισσαβώνα στο 
Znojmo. Πρέπει να μοιραστείς το κουπέ σου με άλλους τρεις επιβάτες. Από τη λίστα που ακολουθεί, να 
επιλέξεις αυτούς με τους οποίους θα προτιμούσες να συνταξιδέψεις και να προσδιορίσεις τους τρεις 
επιβάτες με τους οποίους δεν θα ήθελες σε καμία περίπτωση να συνταξιδέψεις.   



1. Ένας Σέρβος στρατιώτης από τη Βοσνία
2. Ένας παχύσαρκος Ελβετός χρηματιστής
3. Ένας Ιταλός DJ, ο οποίος προφανώς έχει τις τσέπες γεμάτες δολάρια
4. Μια Αφρικανή γυναίκα που πουλάει δερμάτινα προϊόντα
5. Ένας νέος οροθετικός καλλιτέχνης
6. Ένας άντρας Ρομά που ταξιδεύει προς το Σλοβακία
7. Ένας Βάσκος εθνικιστής που ταξιδεύει τακτικά στη Ρωσία
8. Ένας Γερμανός ράπερ που ζει μια ανεξάρτητη ζωή
9. Ένας τυφλός Αυστριακός μουσικός που παίζει ασταμάτητα το ακορντεόν του
10. Ένας Ουκρανός εργάτης που δεν θέλει να επιστρέψει στη χώρα του
11. Μια μεσήλικη γυναίκα από τη Ρουμανία, που κρατάει ένα παιδί ενός έτους στην αγκαλιά της και

που δεν έχει βίζα
12. Μια ιδιόρρυθμη Ολλανδή φεμινίστρια
13. Ένας Σουηδός σκίνχεντ που φαίνεται να είναι υπό την επήρρεια αλκοόλ
14. Ένας Ιρλανδός οπαδός ποδοσφαίρου από το Μπέλφαστ, που προφανώς πηγαίνει να δει έναν

αγώνα
15. Μια Πολωνή εκδιδόμενη γυναίκα από το Βερολίνο
16. Ένας Γάλλος αγρότης που ταξιδεύει με ένα καλάθι παλαιωμένου αρωματικού τυριού
17. Ένας Κούρδος πρόσφυγας που ζει στη Γερμανία και πηγαίνει στη Λιβύη
18. Ένας Τσέχος εμιγκρές που μόλις έχει αποφυλακιστεί από μια φυλακή στην Πορτογαλία

Συζήτηση: 
Είναι προτιμότεροι οι συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τα κριτήρια για τις επιλογές τους, όταν 
αναφέρουν τις αποφάσεις τους για πρώτη φορά. Οι κατάλληλες ερωτήσεις που θα υποβάλει ο αρχηγός 
της ομάδας θα συμβάλουν ώστε να αποκαλυφθούν τα στερεότυπα που κρύβονται πίσω από την απόφαση 
κάθε συμμετέχοντα. Οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να ονομάσουν αυτά τα στερεότυπα και, μαζί με 
τους συμμαθητές τους, θα αναζητήσουν τις πηγές τους και τους λόγους που γεννήθηκαν. Καλό είναι να 
εστιάσουν την προσοχή στον κίνδυνο των γενικεύσεων που βασίζονται σε μία κακή εμπειρία και που μετά 
εφαρμόζονται σε μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. 
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ΧΡΟΝΟΣ 
30’  

 Διαπολιτισμική 
μάθηση 

ΣΤΟΧΟΣ • μαθητές 
• ΜΚΟ
• εκπαιδευτικοί

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• να συζητήσουμε για τη διαφορετικότητα, τους φόβους μας, τα
στερεότυπα, λύσεις

• να συνειδητοποιήσουμε πώς οι προκαταλήψεις μπορούν να επηρεάσουν
τη στάση και τον τρόπο που δρούμε

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Ανοιχτή συζήτηση για τα στερεότυπα που όλοι κρύβουμε μέσα μας,
καθώς και για τον κίνδυνο που ελλοχεύει στις γενικεύσεις

ΥΛΙΚΑ • φύλλο εργασίας, στυλό 

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Δεν ισχύει 

ΓΕΙΤΟΝΕΣ

Περιγραφή:   

1. Μοιράστε τα Φύλλα Εργασίας. Η μισή ομάδα θα πρέπει να λάβει το Φύλλο Εργασίας Α, η άλλη
μισή το Φύλο Εργασίας Β. Διαβάστε δυνατά την άσκηση και δώστε οδηγίες στους μαθητές να
φτιάξουν μια λίστα ξεκινώντας από τους γείτονες εκείνος με τους οποίους θα προτιμούσαν
περισσότερο να μένουν στον ίδιο όροφο ενός κτιρίου και καταλήγοντας στους λιγότερο
επιθυμητούς γείτονες.

2. Ζητήστε από τους μαθητές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους. Βεβαιωθείτε  ότι πάντα
προσδιορίζουν τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Οι μαθητές
που έλαβαν το Φύλλο Εργασίας Α θα πρέπει να παρουσιάσουν πρώτοι τα αποτελέσματά τους και
στη συνέχεια το ίδιο να πράξουν οι μαθητές που έλαβαν το Φϋλλο Εργασίας Β. Γράψτε τα κριτήρια
που χρησιμοποίησαν στον πίνακα.

Πηγή της δραστηριότητας: www.jsns.cz Δραστηριότητα “One World in Schools“ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
Ξεκινήστε μια συζήτηση για τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν οι μαθητές για να πάρουν τις αποφάσεις 
τους. Κάντε τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να βοηθήσετε να αποκαλυφθούν τα στερεότυπα που 
εφάρμοσαν κατά τη λήψη των αποφάσεων. Προσπαθήστε να τα κατηγοριοποιήσετε και, ως ομάδα, 
αναζητήστε τις πηγές τους και τους λόγους ύπαρξής τους. Δώστε έμφαση στο γεγονός ότι οι αποφάσεις 
που παίρνουμε είναι διαφορετικές όταν έχουμε μόνο μερική πληροφόρηση (πράγμα που ισχύει και για τις 
δύο ομάδες). Εστιάστε την προσοχή στο γεγονός ότι είναι επικίνδυνο να γενικεύουμε βασιζόμενοι σε μία 
μόνο κακή εμπειρία και στη συνέχεια να εφαρμόζουμε αυτή την προηγούμενη εμπειρία σε μία ολόκληρη 
ομάδα ανθρώπων. 

http://www.jsns.cz/


Αν προκύψει το ενδεχόμενο κάποιος μαθητής να πάρει το Φύλλο Εργασίας Α, αλλά να αρνηθεί να 
ολοκληρώσει την άσκηση χρησιμοποιώντας μόνο τις κατηγορίες ανθρώπων που του έχουν δοθεί, δεν 
είναι απαραίτητο αυτός ο μαθητής να συνεχίσει. Αυτός ή αυτή πρέπει να είναι ώριμος/-η και αρκετά 
ανεκτικός/=ή και δεν πρέπει να πιεστεί να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A 

Μετακομίζεις σε ένα διαφορετικό διαμέρισμα σε ένα ολοκαίνουργιο κτίριο και, ως εκ τούτου, θα έχεις 
νέους γείτονες. Από την ακόλουθη λίστα, ποιους θα προτιμούσες; Με ποιους δεν θα ήθελες καθόλου να 
μοιράζεσαι την ίδια στέγη; Ετοίμασε μια λίστα, ξεκινώντας από αυτόν που προτιμάς περισσότερο. 

• Σλοβάκοι
• Ρομά
• Άραβες
• Βιετναμέζοι
• Αφρικανοί
• Ισραηλινοί
• Εβραίοι
• Αμερικανοί
• Ουκρανοί

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β 

Μετακομίζεις σε ένα διαφορετικό διαμέρισμα σε ένα ολοκαίνουργιο κτίριο και, έτσι, θα έχεις νέους 
γείτονες. Από την ακόλουθη λίστα, ποιους θα προτιμούσες; Με ποιους δεν θα ήθελες καθόλου να 
μοιράζεσαι την ίδια στέγη; Ετοίμασε μια λίστα, ξεκινώντας από αυτόν που προτιμάς περισσότερο.  

• Έναν άνεργο Σλοβάκο από την Ανατολική Σλοβακία
• Μια οικογένεια από την Ουκρανία με δύο παιδιά· ο πατέρας εργάζεται στο τοπικό πανεπιστήμιο
• Μία νεαρή γυναίκα Ρομά που σπουδάζει δημοσιογραφία στο τοπικό πανεπιστήμιο
• Μια οικογένεια Εβραίων με τρία παιδιά, ένα εκ των οποίων έχει διανοητική αναπηρία
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• Έναν μεσήλικα άντρα από το Ισραήλ που έχει ένα μαγαζί που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου,
στο οποίο εργάζεται ένας από τους συγγενείς σου

• Μια γυναίκα από την Αφρική για την οποία δεν γνωρίζεις τίποτα
• Μια παρέα Αμερικανών φοιτητών που κάνει συχνά πάρτι με δυνατή μουσική τα βράδια
• Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από το Βιετνάμ
• Μια νεαρή γυναίκα από την Αραβία, η οποία βρίσκεται σε άδεια λοχείας και έχει ένα δίχρονο

παιδί

Η άσκηση αυτή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να ανοίξει μια συζήτηση για τα στερεότυπα που όλοι 
κρύβουμε μέσα μας, καθώς και για τον κίνδυνο που ελλοχεύει στις γενικεύσεις που σχεδόν όλοι κάνουμε 
καθημερινά. Παρ’ όλο που η δραστηριότητα «προκαλεί» αποτελέσματα καθώς και μία συγκεκριμένη 
προσέγγιση στον τρόπο παρατήρησης, δεν είναι επιβλαβής. Ένας κάποιος βαθμός «απλούστευσης» ή έναν 
προκαθορισμένο «πρότυπο» καθιστά πιο εύκολη την κατανόηση της αρχής της γενίκευσης και, 
επιπρόσθετα, όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάποια μορφή απλούστευσης και γενίκευσης σε 
καθημερινή βάση στη ζωή μας.  
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ΧΡΟΝ
ΟΣ 

60’  
 

Δημιουργικές λύσεις 
για την αντιμετώπιση 
της ρητορικής μίσους 

ΣΤΟΧΟΣ • μετανάστες 
• εκπαιδευτικοί
• δημόσιοι υπάλληλοι
• έφηβοι
• μέλη από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες
• αντιπρόσωποι ΜΚΟ και οργανώσεων μεταναστών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• η ενημέρωση δημοσίων υπαλλήλων, εκπροσώπων ΜΚΟ και
οργανώσεων μεταναστών

• η ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της ρητορικής μίσους

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• η ενημέρωση των συμμετεχόντων για μεθοδολογίες αντιμετώπισης
ζητημάτων ρητορικής μίσους

ΥΛΙΚΑ • χαρτί, στυλό και καρέκλες 

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • ευρύχωρη αίθουσα ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων 

Παιχνίδι Ρόλων 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ «ΖΕΣΤΑΜΑ» που υλοποιούνται σε κύκλο, με σκοπό να «σπάσει ο πάγος» και να
αρχίσει η ομάδα να επικοινωνεί. 

2) ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: «ΚΟΙΤΑΖΩ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ – ΚΟΙΤΑΖΩ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ»
Οι συμμετέχοντες καλούνται να σχηματίσουν έναν κύκλο και να αρχίσουν να περπατάνε αργά στην αρχή 
και γρήγορα στη συνέχεια. Παράλληλα, καλούνται να κοιτάξουν κάτι ή κάποιον που βρίσκουν ενδιαφέρον 
και να κινηθούν όσο πιο κοντά μπορούν και να το/-ν παρατηρήσουν. Μετά από λίγη ώρα παρατήρησης 
καλούνται να απομακρυνθούν, να αλλάξουν τη θέση τους και να παρατηρήσουν αυτό το αντικείμενο ή το 
άτομο από διαφορετική απόσταση.  
Διαδικασία: Η βασική ερώτηση είναι «τι αλλάζει». 
Αλλάζει η οπτική μας γωνία. Όταν βλέπουμε τα πράματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, τα βλέπουμε 
με πιο ανοιχτό μυαλό!! 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:  Οι συμμετέχοντες υποδύονται τον ρόλο ενός δημοσιογράφου και 
δημιουργούν το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας, το οποίο περιλαμβάνει νέα σχετικά με τη ρητορική του 
μίσους. Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχοντας διαβάζει στους άλλους τον τίτλο που δημιούργησε. Ακολουθεί 
συζήτηση. 



3) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σενάριο:  Είναι νύχτα στην Αθήνα. Ένας ξένος περπατάει στον δρόμο. Τρεις μαυροντυμένοι άντρες τον 
πλησιάζουν και αρχίζουν να τον γρονθοκοπούν και να τον χτυπούν με σανίδες. Υπάρχουν κάποιοι 
μάρτυρες. Κάποιος καλεί την αστυνομία. 

Αυτό το σενάριο μοιράζεται σε γραπτή μορφή στους συμμετέχοντες. Αφού το διαβάσουν, επιλέγουν 
έναν ρόλο (του θύματος – ενός Αλβανού μετανάστη, του θύτη – ενός Έλληνα, των φίλων  του θύματος, 
των φίλων του θύτη, της αστυνομίας και των περαστικών). Ακολουθεί δραματοποίηση και συζήτηση 
περί των συμπεριφορών.  
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ΧΡΟΝ
ΟΣ 

170’  
 Γραμματισμός 

(παιδεία) στα μέσα 
επικοινωνίας 

ΠΗΓΕΣ: Η ακόλουθη δραστηριότητα χρησιμοποιεί υλικά που παρήχθησαν στη διάρκεια του έργου  RADAR 
Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism (Fundamental Rights and Citizenship Programme 
JUST/2013/FRAC/AG/6271 http://win.radar.communicationproject.eu/web/; 2014-2016), προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και χωρισμένα σε 3 δραστηριότητες: 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

Περιγραφή:
1. Ο εκπαιδευτής προβάλει στον προτζέκτορα ή μοιράζει μια επιθετική εικόνα που υποκινεί σε

μίσος (παράδειγμα: μια εικόνα μεταναστών σε μια βάρκα στο μέσο της θάλασσας, με ένα
κείμενο πάνω της που λέει «Και αν είναι τρομοκράτες; Ας τους στείλουμε πίσω στη χώρα
τους!»

ΣΤΟΧΟΣ • μετανάστες και πρόσφυγες 
• εκπρόσωποι των μέσων επικοινωνίας
• δημόσιοι φορείς
• εκπαιδευτικοί
• νέοι άνθρωποι
• ΜΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• Αναστοχασμός και αυτό-ανάλυση για τις ειδικότερες ανάγκες αυτών
που βρίσκονται στη θέση του μαθητή, αναφορικά με τις κοινωνικές
και επικοινωνιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να λειτουργήσουν
ως Αγγελιοφόροι Θετικών Μηνυμάτων

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• ευαισθητοποίηση για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο
• ικανότητα στη δημιουργία αντεπιχειρημάτων

ΥΛΙΚΑ • PPT αρχείο 
• Επιθετικές εικόνες/τυπωμένες δημοσιεύσεις από το Ίντερνετ/

Τυπωμένα άρθρα 

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • προτζέκτορας 
• σύνδεση wifi

Κοινωνικές και 
Επικοινωνιακές 

Δεξιότητες 

http://win.radar.communicationproject.eu/web/


2. Ο εκπαιδευτής μοιράζει ένα ερωτηματολόγιο σε κάθε συμμετέχοντα και τους ζητάει να
παρατηρήσουν την εικόνα για λίγα δευτερόλεπτα πριν αρχίσουν να συμπληρώνουν το
ερωτηματολόγιο.

3. Ο εκπαιδευτής μοιράζει λευκές κόλλες χαρτί και χρώματα σε κάθε συμμετέχοντα, καλώντας
τους στο τέλος της δραστηριότητας και αφού έχουν συζητήσει για τα ερωτηματολόγια, να
προσπαθήσουν να σχεδιάσουν την προβαλλόμενη εικόνα μεταμορφώνοντάς τη σε θετική
εικόνα.

Ερωτηματολόγιο: 
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:

Α) Τι αντιπροσωπεύει η εικόνα;
Β) Περιγράψτε το πλαίσιο και την κατάσταση στα οποία λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση
μεταξύ των μερών (ανθρώπων).

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:
Α) Τι σας ξαφνιάζει, τραβάει την προσοχή σας ή σας εντυπωσιάζει περισσότερο; 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Α) Ποιο χρώμα φαίνεται να επικρατεί; 
Β) Πώς επηρεάζει την αλληλεπίδραση; 

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Α) Ποια συναισθήματα, σκέψεις και συλλογισμούς εγείρει η παρατήρηση της εικόνας; 

5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Α) Εμφανίζονται στην εικόνα μη-λεκτικά στοιχεία και ποια; 
Β) Πώς αλληλεπιδρούν με τα άλλα επικοινωνιακά στοιχεία που βρίσκονται στο πλαίσιο 
αυτό; 

6. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Α) Χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες χειρονομίες και άλλες μη-λεκτικές συμπεριφορές, οι 
οποίες επικοινωνούν ρατσισμό, προκατάληψη, διάκριση βάσει του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, αποξένωση, στερεότυπα, κομφορμισμό, διαγενεακές συγκρούσεις, 
απομόνωση, ελιτισμό; 
Β) Ποιος κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές στάσεις αντικατοπτρίζονται είτε    άμεσα 
είτε έμμεσα; 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Α) Υπάρχουν άνθρωποι (άντρες, γυναίκες, παιδιά) που σας εντυπωσιάζουν και/ή που σας 
αρέσουν περισσότερο; 
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Β) Η θέαση της εικόνας σάς έφερε στον νου συγκεκριμένες ψυχολογικές διαθέσεις, 
συγκρίσεις ή σεξουαλικές αναφορές; 

8. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Α) Τι αντίκτυπο έχουν αυτή η εικόνα ή παρόμοιες εικόνες στον πληθυσμό μιας ευρωπαϊκής 
χώρας; 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Περιγραφή:
1. Ο εκπαιδευτής προβάλει ή μοιράζει ένα παράδειγμα μιας δημοσίευσης στο διαδίκτυο, η οποία

εκφράζει ρητορική μίσους.
2. Ο εκπαιδευτής μοιράζει ένα ερωτηματολόγιο σε κάθε συμμετέχοντα και τους ζητάει να

παρατηρήσουν τη δημοσίευση για λίγα δευτερόλεπτα πριν αρχίσουν να συμπληρώνουν τα
ερωτηματολόγια.

Ερωτηματολόγιο: 
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Α)  Ποια είναι τα κύρια θέματα που πραγματεύεται αυτή η σειρά δημοσιευμάτων; 
2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:
Α) Τι σας ξαφνιάζει, τραβάει την προσοχή σας ή σας εντυπωσιάζει περισσότερο; 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Α) Περιγράψτε το πλαίσιο και την κατάσταση που αναφέρονται σε αυτή τη σειρά 
δημοσιεύσεων  
4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Α) Ποια συναισθήματα, σκέψεις και συλλογισμούς εγείρει η ανάγνωση αυτή της σειράς
δημοσιεύσεων;
Β) Ποιο ύφος/ύφη του λόγου (π.χ. ειρωνικός, σαρκαστικός, χυδαίος, περιγραφικός,
επιθετικός, παιχνιδιάρικος ή άλλο) χρησιμοποιείται/-ούνται από τον συγγραφέα/τους
συγγραφείς αυτής της σειράς δημοσιεύσεων;
Γ) Υπάρχουν λέξεις ή εκφράσεις που σας ξαφνιάζουν και/ή που σας αρέσουν περισσότερο;
Δ) Ποια περισσότερο ή λιγότερο ρητά σήματα και νοήματα αναδεύονται από αυτή τη
σειρά δημοσιεύσεων;

5. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Α) Αυτή η σειρά δημοσιεύσεων εκφράζει άμεσα ή έμμεσα ρατσισμό, προκατάληψη,
διάκριση βάσει της σεξουαλικότητας, αποξένωση, στερεότυπα, κομφορμισμό, διαγενεακές
συγκρούσεις, απομόνωση ή ελιτισμό;
Β) Ποιες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές στάσεις αντικατοπτρίζονται άμεσα ή
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έμμεσα σε αυτή τη σειρά δημοσιεύσεων; 
Γ) Ποια αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει αυτή η σειρά δημοσιεύσεων στην 
κουλτούρα μιας χώρας και κοινωνίας; 
Δ) Τι θα αλλάζατε στις λέξεις, τις εκφράσεις ή τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται 
σε αυτή τη σειρά δημοσιεύσεων; 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Περιγραφή:
1. Ο εκπαιδευτής προβάλει ή διανέμει ένα παράδειγμα ενός άρθρου εφημερίδας, το οποίο

υποκινεί σε μίσος
2. Ο εκπαιδευτής διανέμει ένα ερωτηματολόγιο σε κάθε συμμετέχοντα και τους ζητάει να

παρατηρήσουν το άρθρο για λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσουν να συμπληρώνουν τα
ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγια: 
1. Ανάλυση τίτλου:

Α) Με ποιες λέξεις/κατηγορίες (π.χ. Μουσουλμάνος / μαύρος / μετανάστης / ξένος κ.λπ.) 
περιγράφονται/χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι σε αυτόν τον τίτλο; 
Β) Σε ποια φυσική συλλογή (θρησκεία / «φυλή» / εθνότητα  / εθνικότητα) ανήκουν αυτές 
οι λέξεις / κατηγορίες; 
Γ) Ποια στερεότυπα ή προκαταλήψεις αναδεικνύονται από τις λέξεις / κατηγορίες που 
χρησιμοποιούνται στον τίτλο (π.χ. οι Μουσουλμάνοι είναι βίαιοι); 
Δ) Ποιοι επιθετικοί προσδιορισμοί συνδέονται άμεσα με την κατηγορία που χαρακτηρίζει 
τα προαναφερόμενα άτομα (π.χ. εξτρεμιστής Ισλαμιστής); 

2. Ανάλυση περιεχομένου του άρθρου :
Α) Πώς ταξινομούνται/κατηγοριοποιούνται τα άτομα που αναφέρονται στον τίτλο; Με 
άλλα λόγια, με ποιες λέξεις ταξινομούνται στο κυρίως κείμενο του άρθρου; 
Β) Ποιοι επιθετικοί προσδιορισμοί συνδέονται άμεσα με την κατηγορία που χαρακτηρίζει 
τα προαναφερόμενα άτομα (π.χ. εξτρεμιστής Ισλαμιστής);  

3. Άσκηση:
Α) Πώς θα μπορούσατε να επαναδιατυπώσετε τον τίτλο ώστε να μην εκφράζει στερεότυπα 
και προκαταλήψεις; 

Β) Προσθέστε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο θεωρείται σχετικό και σημαντικό. 

Συζήτηση: Μετά από κάθε ερωτηματολόγιο, εκπαιδευτής και συμμετέχοντες συζητούν τα υλικά και τις 
απαντήσεις που έχουν μοιραστεί.  
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ΧΡΟΝΟΣ 
150’  

Διακρίσεις 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ 

ΔΡΑΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ • μετανάστες και πρόσφυγες 
• εκπρόσωποι των μέσων επικοινωνίας
• δημόσιοι φορείς
• εκπαιδευτικοί
• νέοι άνθρωποι
• ΜΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• ο έλεγχος των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσεις οι συμμετέχοντες
• η παρουσίαση του Κινήματος No Hate Speech του Συμβουλίου της

Ευρώπης, οι αντικειμενικοί στόχοι και οι δραστηριότητές του

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• η ανάλυση των υφιστάμενων εργαλείων για την αντιμετώπιση της
ρητορικής μίσους και των διακρίσεων

• η δημιουργία νέων εργαλείων που θα βοηθήσουν όλους τους
Αγγελιοφόρους Θετικών Μηνυμάτων να επιτελέσουν ενεργά τον ρόλο
τους

ΥΛΙΚΑ • PPT αρχείο 
• το εγχειρίδιο ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
• το εγχειρίδιο WE CAN

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Προτζέκτορας 
• Σύνδεση wifi

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το Κίνημα No Hate Speech, τους στόχους και τις δραστηριότητές του και στη 
συνέχεια δίνει παραδείγματα ρητορικής και αφηγήσεων μίσους (τις έννοιες των αντεπιχειρημάτων και των 
εναλλακτικών επιχειρημάτων). Στη διάρκεια του δεύτερου μέρους της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής 
παρουσιάζει το εγχειρίδιο "WE CAN" 
(https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives) και υλοποιεί ορισμένες πρακτικές 
ασκήσεις στην αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους, που περιέχονται στο εγχειρίδιο ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
(Boomarks) (https://rm.coe.int/168065dac7) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives
https://rm.coe.int/168065dac7


Ακολουθούν μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων από το εγχειρίδιο ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, που σχετίζονται με το 
ζήτημα και που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και να προσαρμοστούν: 

• Εξετάζοντας τα δεδομένα (σελίδα 55): Ζητείται από τους συμμετέχοντες να λειτουργήσουν ως
σύμβουλοι πολιτικών, οι οποίοι ερευνούν το θέμα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, που έχει
ως στόχο μετανάστες, πρόσφυγες ή μειονότητες. Εξετάζουν την αξιοπιστία των πληροφοριών που
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και αναπτύσσουν στρατηγικές πρακτικής αντιμετώπισης.
Διαδικτυακή συμμετοχή (σελίδα 83): Αυτή η δραστηριότητα βοηθά τους συμμετέχοντες να
σκεφτούν για τον τρόπο που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθώς και τη διαδικτυακή συμμετοχή
τους. Οι συμμετέχοντες θα προσδιορίσουν και θα εκτιμήσουν το μέγεθος της συμμετοχής στο
διαδίκτυο και επίσης θα σχεδιάσουν τον ρόλο που θα ήθελαν να διαδραματίσουν διαδικτυακά στο
μέλλον. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν επίσης πώς να αντιμετωπίζουν τη ρητορική μίσους και πώς
να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

• Τα δικαιώματά μας στο διαδίκτυο (σελίδα 87): Γίνεται παρουσίαση του Οδηγού για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα για τους Χρήστες του Διαδικτύου (Guide to Human Rights for Internet Users) στους
συμμετέχοντες. Αυτοί με τη σειρά τους πρέπει να αναλύσουν τα βασικά μηνύματα και τις
δηλώσεις του Οδηγού και να αναστοχαστούν σχετικά με την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή.

• Μοιραζόμαστε χωρίς να εκθέτουμε τους εαυτούς μας (σελίδα 135): Οι συμμετέχοντες
συμπληρώνουν ένα διάγραμμα για να δείξουν τις προτιμήσεις τους όταν μοιράζονται
συγκεκριμένες πληροφορίες στο διαδίκτυο και συζητούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν
να είναι πιο προσεκτικοί όταν μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο.

• Διαβάζοντας τους κανόνες (σελίδα 102): Οι συμμετέχοντες εντοπίζουν τους όρους χρήσης ή τις
κατευθυντήριες γραμμές κοινότητας ενός διαδικτυακού τόπου και λαμβάνουν μέτρα ώστε να
καταγγείλουν ακατάλληλο περιεχόμενο στον ιστότοπο. Επίσης, οι συμμετέχοντες συζητούν τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας καταγγελίας, ιδίως σε σχέση με τις δυνατότητες που
παρέχει το Web 2.0,

• Ας το συζητήσουμε (σελίδα 117): Η δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιεί την τεχνική συζήτησης
“fishbowl” (γυάλα) για να εξετάσει κοινές προκαταλήψεις για συγκεκριμένες ομάδες στην
κοινωνία και προτρέπει τους συμμετέχοντες να κρίνουν επί της ουσίας διαδεδομένες πεποιθήσεις
και να αναπτύξουν επιχειρήματα ενάντια στη ρητορική μίσους.
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ΧΡΟΝΟΣ 
120’  

 Διαπολιτισμική 
Μάθηση 

Δεοντολογία ή πολιτική 
ορθότητα; 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
Επιλέξτε από τα μέσα επικοινωνίας ορισμένα θέματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως Ρητορική 
Μίσους και γράψτε τα σε μικρές κόλλες χαρτί για να μοιραστούν και να συζητηθούν. 

ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Για την παρούσα ιστορία, επιλέγετε 5 ανθρώπους που θα υποδυθούν τους εξής χαρακτήρες: τη μητέρα 
ενός παιδιού, τον γείτονα, τον δάσκαλο, τον δήμαρχο και το μέλος του Κοινοβουλίου. Όλοι θα βάλουν τα 
δυνατά τους για τον ρόλο, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα για τον χαρακτήρα που υποδύονται: 
Ένα παιδί υπό την κηδεμονία του πατέρα του πέθανε εξαιτίας ενός συνδυασμού υποσιτισμού και 
φυματίωσης. Η μητέρα του παιδιού πήγε για δουλειά στη Γερμανία. Ο πατέρας ήταν αλκοολικός και ζούσε 
με κοινωνική βοήθεια.  

ΣΤΟΧΟΣ • φοιτητές, νέοι άνθρωποι 
• εκπρόσωποι των μέσων επικοινωνίας
• εκπρόσωποι δημόσιων φορέων
• εκπρόσωποι ΜΚΟ
• εκπαιδευτικοί
• εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιρειών

OBJECTIVES • Να αντιπαρατεθούν στη γενική γνώση για τη ρητορική μίσους 
• Να αποτιμήσουν το επίπεδο ενσυναίσθησης, κατανόησης και των

στάσεων αντιπαράθεσης
• Να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη Ρητορική

μίσους σε εθνικό επίπεδο
• Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Να εντοπίσουν τη Ρητορική Μίσους στα μέσα επικοινωνίας και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο 

• Να αξιολογήσουν τα επίπεδα της Ρητορικής Μίσους
• Να αναγνωρίσουν την κρυφή ατζέντα όσων εκφράζουν μίσος
• Να εντοπίσουν και να δημιουργήσουν τρόπους βελτίωσης της κατάστασης

ΥΛΙΚΑ • Ενημερωτικά έντυπα που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτής (παράρτημα
2) 

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Κόλλες χαρτί, μολύβια, λευκός πίνακας, μαρκαδόροι 



Η μητέρα του παιδιού ειδοποιείται τηλεφωνικώς: 
- Ο πατέρας του παιδιού έγινε βίαιος από τότε που έφυγε από τη χώρα. Στέλνει κάποια χρήματα στο σπίτι, 
αλλά προτιμά να τα αποταμιεύει, δεν θέλει ο πατέρας να καταστρέψει τις προσπάθειές της. Ήθελε να 
φέρει το αγόρι στη Γερμανία όταν θα έκλεινε τα 18. 
Ένας γείτονας: 
- Ο πατέρας χτυπούσε το παιδί και τον ανάγκαζε να δουλεύει αντί γι’ αυτόν στη μάντρα (να σπάει ξύλα 
κ.λπ.). Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, δεν είδε ούτε μία φορά τον πατέρα του παιδιού νηφάλιο. Μια μέρα 
έπιασε στα πράσα τον πατέρα ενώ προσπαθούσε να κλέψει μια κότα από την αυλή του.  
Ο δάσκαλος του παιδιού: 
- Επρόκειτο για ένα προβληματικό παιδί, βίαιο προς τους συμμαθητές του. Προερχόταν από μια πολύ 
φτωχή οικογένεια. Έναν χειμώνα ήρθε στο σχολείο χωρίς μπουφάν. Δεν είχε ενδιαφέρον για τα μαθήματά 
τους και είχε πολύ κακούς βαθμούς. Δεν συνάντησα ποτέ τον πατέρα του.   
Δήμαρχος: 
- Αυτό που συνέβη στην κοινότητά μας είναι πολύ σοβαρό! Η φτώχεια μόνο προβλήματα φέρνει στους 
τίμιους κατοίκους της κοινότητας. Η εικόνα του χωριού μας θα αμαυρωθεί.  
Κοινοβουλευτικός: 
- Η υπόθεση Frămanca δείχνει ξεκάθαρα ότι πρέπει να αναμορφώσουμε ριζικά το σύστημα κοινωνικής 
βοήθειας, δηλαδή η βοήθεια θα πρέπει να δίνεται για μικρότερο χρονικό διάστημα. Αν δεν είχαμε 
επιτρέψει στον πατέρα να ζει από τα κοινωνικά επιδόματα, θα είχε πιάσει μια δουλειά και όλο αυτό δεν 
θα είχε συμβεί. Επιπλέον, τα άτομα που ζουν με κοινωνική υποστήριξη θα πρέπει να χάνουν κάθε κρατική 
οικονομική στήριξη όταν πιάνονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Αυτή η υπόθεση δεν είναι 
μοναδική. Γνωρίζω παρόμοιες ιστορίες στις κοινότητες Otravu και Verişani. 
Χωρίστε τα υπόλοιπα άτομα σε ομάδες δημοσιογράφων (2 – 3 άτομα η κάθε μία), οι οποίοι πρέπει να 
γράψουν την ιστορία της υπόθεσης Frămânca.  

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ: 
Τα άρθρα που έχουν γραφτεί διαβάζονται δυνατά σε όλους τους συμμετέχοντες και γίνεται ενημέρωση με 
σκοπό την ανάλυση του βαθμού ρητορικής μίσους που περιέχουν τα διαφορετικά κείμενα που έχουν 
παραχθεί. 
Οι διαφορές σημειώνονται σε ένα εικονογραφημένο σενάριο ώστε να είναι ορατές σε όλη τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης. 
Αντλούνται συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων επικοινωνίας στη ρητορική μίσους. 

Πηγή: Ένωση Divers 
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ΧΡΟΝΟΣ 
120’  

Διακρίσεις 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει το παιχνίδι του δέντρου (πηγή: το εγχειρίδιο ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ για την 
καταπολέμηση της Ρητορικής Μίσους στο διαδίκτυο μέσω της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα 2016, ΣτΕ). Αυτό σημαίνει ότι κάθε μικρή ομάδα θα πρέπει να ζωγραφίσει το δικό της 
δέντρο μίσους με σκοπό να αναγνωρίσει τις ρίζες των υφιστάμενων προκαταλήψεων στις 
κοινωνίας. 

ΣΤΟΧΟΣ • φοιτητές, νέοι άνθρωποι 
• εκπρόσωποι των μέσων επικοινωνίας
• εκπρόσωποι δημόσιων φορέων
• εκπρόσωποι ΜΚΟ
• εκπαιδευτικοί
• εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιρειών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• Να φέρουμε τους συμμετέχοντες αντιμέτωπους με σχετικούς όρους
και λόγους (discourses) στον δημόσιο χώρο

• Να αξιολογήσουμε το επίπεδο κατανόησης της Ρητορικής Μίσους
• Να εστιάαουμε στην ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης των ομιλιών

Μίσους στο δημόσιο χώρο και να τους αντιπαρατεθούμε κατάλληλα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Να εντοπίσουμε τη Ρητορική Μίσους
• Να εντοπίσουμε τις προκαταλήψεις στις κοινωνίες μας
• Να αντιμετωπίσουμε τη Ρητορική Μίσους με επαρκείς μεθόδους
• Να προσφέρουμε υποστήριξη στα θύματα της ρητορικής μίσους

ΥΛΙΚΑ • Έντυπο προς διανομή: παραδείγματα ρητορικής μίσους από σχόλια 
στο διαδίκτυο 

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Κόλλες χαρτί, μολύβια, μαρκαδόροι, έντυπα 

Πώς αναγνωρίζουμε τη 
Ρητορική Μίσους 



ΣΕΝΑΡΙΟ:  
Ο εκπαιδευτής επιλέγει παραδείγματα ρητορικής μίσους από σχόλια στο διαδίκτυο – τα οποία 
είναι γραμμένα στα έντυπα που θα διανεμηθούν (Παράρτημα 9): 
«Αλλάχ – διαβολική εφεύρεση, το τζαμί είναι ο ναός τους μίσους. Οι Μουσουλμάνοι δεν έχουν 
θέση στη Ρουμανία.» 
«Όλοι οι Ισλαμιστές είναι τρομοκράτες και όλοι οι αραβικοί μανδύες πρέπει να καταστραφούν.» 
«Τα τρανς άτομα είναι ανωμαλίες της φύσης! Δεν έχουν θέση ανάμεσά μας.» 
«Οι Ρομά είναι πορωμένοι εγκληματίες. Κλέβουν και λένε ψέματα. Πρέπει να ανα-μορφωθούν σε 
ειδικά κέντρα.» 
«Εδώ κουμάντο κάνουν οι Ρουμάνοι. Οι Μαγυάροι έκλεψαν την Τρανσυλβανία. Έξω από τη χώρα 
μας!» 

Σχηματίζονται πέντε ομάδες 6 ατόμων, που θα λάβουν ένα έντυπο που περιέχει μία πρόταση που 
εκφράζει ρητορική μίσους. Οι ομάδες καλούνται να εντοπίσουν τις ρίζες της ρητορικής μίσους 
στο συγκεκριμένο παράδειγμα και να ζωγραφίσουν ένα δέντρο με τις επιπτώσεις της: κανάλια 
επικοινωνίας, υποκινητές και τα πιθανά κακά ή καλά αποτελέσματα.  

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ: 
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε όλη την ομάδα και ενθαρρύνονται οι συζητήσεις με σκοπό 
τον προσδιορισμό των συνεπειών και των καναλιών επικοινωνίας που διαδίδουν τη ρητορική 
μίσους στην κοινωνία.  
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ΧΡΟΝΟΣ 
35’  

Αφήγηση 
ιστορίας 

Η ιστορία ενός πρόσφυγα. 
Ρητορική Μίσους και 

Γενοκτονία στη Ρουάντα 

ΣΤΟΧΟΣ • Οργανώσεις που δουλεύουν με πρόσφυγες 
• Εκπαιδευτικοί
• Εκπαιδευτές εκπαιδευτών
• Φοιτητές-διδάσκοντες σε Τμήματα Τοπικής Εκπαιδευτικής Αρχής
• Γονείς
• Εκπαιδευτικοί που παρέχουν υποστηρικτική διδασκαλία
• Πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• Βαθύτερη κατανόηση ενός διαβόητου παραδείγματος μίσους

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Τόσο συναισθηματικά όσο και διανοητικά. Ένας τρόπος ώστε άνθρωποι
που ζουν σε μια σχετικά ασφαλή και ευημερούσα χώρα να
κατανοήσουν κάπως τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας και πώς η
γενοκτονία ξεκινάει με τις λέξεις

ΥΛΙΚΑ • Φυλλάδιο με πληροφορίες για το έργο του ομιλητή 
• PPT αρχείο

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Αίθουσα συναντήσεων, προτζέκτορας και λάπτοπ 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Περιγράψτε τη δραστηριότητα ως πιθανότητα να φέρετε προσκεκλημένους και το είδος των 
συζητήσεων που θα μπορούσαν να γίνουν: 

Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί μια ευκαιρία να προσκληθεί ένας ομιλητής, ίσως από μια 
οργάνωση υποστήριξης (advocacy organization), με μία δυνατή ιστορία για πρόσφυγες, που θα 
μοιραστεί με το κοινό.  

Οι ομιλητές μπορούν να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία, την ιστορία της οικογένειάς τους, και 
να συμπεριλάβουν την ευρύτερη εικόνα (στατιστικές, παραθέσεις, ιστορία κ.λπ.).  



Οι συζητήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: 
Ερωτήσεις & απαντήσεις, οι οποίες αναφέρονται στη δική τους ιστορία 
Συζήτηση για την ευρύτερη εικόνα (γεωπολιτική κ.λπ.) 
Οι συμμετέχοντες από  το κοινό μπορούν να κάνουν συσχετισμούς με τις δικές τους ζωές (έχουν 
κάποιο ιστορικό μετανάστευσης ή σχετίζεται η ιστορία της οικογένειάς τους με κάτι παρεμφερές 
ή έχουν φίλους/γνωστούς που με ιστορικό μετανάστευσης);  

Προτείνουμε να χωριστεί το κοινό σε ομάδες των 2 – 4 ατόμων για ομαδικές συζητήσεις. 

Πηγή: Eric Murangwa, Survivors Tribune http://www.survivorstribune.org/ 
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ΧΡΟΝΟΣ 
150’  

Γραμματισμός 
(παιδεία) στα μέσα 

επικοινωνίας 

Εργαστήριο πάνω στις Δύσκολες 
Συζητήσεις

ΣΤΟΧΟΣ • Οργανώσεις που δουλεύουν με μετανάστες και το προσωπικό 
τους (Διαχειριστές, διευθυντές Επικοινωνίας, μάνατζερ μέσων  
κοινωνικής δικτύωσης, αρμόδιοι για θέματα συμμετοχής της  
κοινότητας) 

• Εκπαιδευτικοί 
• Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών
• Φοιτητές-διδάσκοντες σε Τμήματα Τοπικής Εκπαιδευτικής Αρχής
• Γονείς 
• Εκπαιδευτικοί που παρέχουν υποστηρικτική διδασκαλία 
• Πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• Η καλύτερη κατανόηση της ψυχολογίας πίσω από τη ρητορική 
μίσους 

• Η εκμάθηση ορισμένων ειδικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
στην αλληλεπίδραση με εχθρικά άτομα ή άτομα με ρατσιστικές/ 
ισλαμοφοβικές/ αντισημιτικές/ ομοφοβικές/ σεξιστικές απόψεις 
και στην προσπάθεια εξουδετέρωσης της ρητορικής μίσους, 
επιχειρώντας να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους να σκεφτούν 
παρά να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντί τους και να τους 
αποξενώνουμε 

• Η διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων ομάδων στόχων 
• Η διευκόλυνση της συμμετοχής της κοινότητας και των 

Επικοινωνιακών στρατηγικών

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στην αντιμετώπιση και 
καταπολέμηση του μίσους στο διαδίκτυο 

• Η ικανότητα εφαρμογής πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για 
την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του μίσους στο 
διαδίκτυο 

• Η εκτίμηση της ανάγκης για έξυπνη σκέψη ενόψει οργανωμένων 
και με επαρκείς πόρους διαδικτυακών διαστρεβλώσεων της 
αλήθειας 

• Η ικανότητα διάκρισης μεταξύ ειδικών πεδίων συμμετεχόντων 
• Η διάδοση θετικών μηνυμάτων για την καταπολέμηση της

ρητορικής του μίσους

ΥΛΙΚΑ • Διαδραστικά αρχεία PPT και ακουστικό υλικό
• Πίνακας παρουσιάσεων (προαιρετικά) 
• Χαρτάκια “post-it” (προαιρετικά)

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Αίθουσα 
• Φορητός υπολογιστής και προτζέκτορας με Ίντερνετ, με ήχο και ακουστικά



ΟΔΗΓΙΕΣ 
Αυτό το δημιουργικό εργαλείο μπορεί να το ακολουθήσει ένα άτομο είτε (μόνο του, μπροστά από τον 
φορητό υπολογιστή) ή σε μια μικρή ή μέσου μεγέθους ομάδα (προτείνεται 20 ατόμων το πολύ). 

Οργάνωση: 
1. Προβάλετε το PowerPoint σε μια οθόνη (με τον ήχο ενεργοποιημένο)
2. Τυπώστε αντίγραφα του απομαγνητοφωνημένου κειμένου.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Οδηγίες: 
1. Προβάλετε τα PowerPoint, διαφάνεια τη διαφάνεια.
2. Ακούστε το ακουστικό υλικό.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και επισημάνετε τα βασικά σημεία πάνω στο γραπτό

απομαγνητοφωνημένο κείμενό σας (θα σας οδηγήσει το PPT).

Βασικές στιγμές: 
• Διαφάνεια 3 (Ηχητικό απόσπασμα 2): αναζητήστε πληροφορίες για την έννοια «αντηχείο

ειδήσεων» (“echo chamber”) στο διαδίκτυο. 
• Διαφάνεια 8 (ακουστικό υλικό 3): αφιερώστε χρόνο για να απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικά με τις

δύο έννοιες-κλειδιά και το  “πώς επιτυγχάνεται η σωστή δυναμική”. 
• Διαφάνεια 9: δείτε τις εκθέσεις για την Εθνική Συζήτηση πάνω στις στάσεις απέναντι στη

μετανάστευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
• Διαφάνεια 10 (Ηχητικό απόσπασμα 4): καταλάβετε σε ποια έρευνα βασίζεται αυτή τη τεχνική.
• Διαφάνεια 11: εξετάστε το «φάσμα» του κοινού-στόχος – σκεφτείτε πώς να το χρησιμοποιήσετε

αυτό στο δικό σας πλαίσιο.
• Διαφάνεια 12: ελέγξτε το ηχητικό υλικό για να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας.
• Διαφάνεια 14 (Ηχητικό απόσπασμα 6): προβλέψτε τις απαντήσεις του Arun πριν ακούσετε το

ηχητικό απόσπασμα.
• Διαφάνεια 15 (Ηχητικό απόσπασμα 7): μια σειρά ερωτήσεων για τα γεγονότα έναντι των ιστοριών.
• Διαφάνεια 17 (Ηχητικό απόσπασμα 8): εντοπίστε τις βασικές συμβουλές που δίνονται στο ηχητικό

απόσπασμα.
• Διαφάνειες 18-19: κάντε ανασκόπηση των βασικών συμβουλών.
• Διαφάνεια 20 (Ηχητικό απόσπασμα 9): κατανοήστε γιατί αυτή η τεχνική είναι αποτελεσματική.
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Πιθανές επεκτάσεις της δραστηριότητας: 
• Συζητήστε για την προαναφερόμενη εκπαίδευση σε μικρές ομάδες ή στην ολομέλεια. Συμφωνείτε

με τις τεχνικές και τις αρχές; Ποιες είναι οι εμπειρίες σας από αυτήν την προσέγγιση; Πώς θα 
μπορούσατε να την κάνετε να λειτουργήσει στο δικό σας πλαίσιο; Βλέπετε κάποιες δυσκολίες; 
Υπάρχει κάτι εδώ, που σας ξαφνιάζει; 

• Κάντε έρευνα για τα προγράμματα που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνικές (βλ. τη
διαφάνεια 9): τις εκθέσεις Εθνικής Συζήτησης, το Εργαστήριο LA Leadership, Φόβος και ΕΛΠΙΔΑ 
(Fear and HOPE). Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να δείτε στην πράξη τις τεχνικές Δύσκολων 
Συζητήσεων: 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=305&v=_tdjtFRdbAo 

• Σκεφτείτε διάφορους τρόπους υλοποίησης αυτών των τεχνικών στο δικό σας πλαίσιο. Θα
μπορούσατε να ξεκινήσετε εντοπίζοντας το κοινό-στόχο σας χρησιμοποιώντας τη διαφάνεια για το 
φάσμα.  

• Δημιουργήστε παιχνίδια για να εξασκηθείτε σε αυτές τις τεχνικές (πρόσωπο με πρόσωπο).
• Δημιουργήστε παιχνίδια ρόλων σε διαδικτυακά φόρα για να εξασκηθείτε σε αυτές τις τεχνικές σε

διαδικτυακό περιβάλλον.

Πηγή: Hope Not Hate: http://refugeeweek.org.uk/the-secret-to-having-difficult-conversations/ 

Video link to these techniques in action: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=305&v=_tdjtFRdbAo  
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ΧΡΟΝΟΣ 
30’  

 Άσκηση 
ανακεφαλαίω-

σης  

ΟΔΗΓΙΕΣ 
Κατά το τέλος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ζητείστε από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν 
τη δική τους θετική αφήγηση. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες (αν δεν δουλεύουν ήδη σε 
μικρές ομάδες). Εξηγήστε τους ότι πρέπει να παρουσιάσουν τη συνταγή τους για ένα ανεκτικό διαδικτυακό 
περιβάλλον χρησιμοποιώντας το ακόλουθο υπόδειγμα για την περιγραφή της συνταγής: 

• Τίτλος Συνταγής
• Τα απαιτούμενα υλικά
• Καρυκεύματα
• Προετοιμασία
• Χρήσιμες συμβουλές από τον μάγειρα.

Ακολουθεί παράδειγμα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Σόφια: 

ΣΤΟΧΟΣ • Μετανάστες και πρόσφυγες 
• Εκπρόσωποι μέσων επικοινωνίας
• Δημόσιοι φορείς
• Πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ΤΠΕ
• Νέοι άνθρωποι
• ΜΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• Να ανακεφαλαιώσουν τι έχουν μάθει με καθηλωτικό τρόπο, με τη
χρήση συνταγών μαγειρικής ως μεταφορά για κοινωνικές λύσεις.

• Να δημιουργήσουν θετικό (αντιμαχόμενο) περιεχόμενο και να γίνουν
Μέλη της Συμμαχίας Αγγελιοφόρων Θετικών Μηνυμάτων.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Να ανακεφαλαιώσουν όσα έχουν μάθει
• Να παραγάγουν θετικό περιεχόμενο
• Να εκδηλωθούν ως Αγγελιοφόροι Θετικών Μηνυμάτων

ΥΛΙΚΑ • Κόλλες χαρτί και μαρκαδόροι 

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Αίθουσα 

Συνταγή για ένα Ανεκτικό 
Περιβάλλον στο Διαδίκτυο 



Συνταγή: Ψηφιακό περιβάλλον χωρίς μίσος 

Υλικά: Καλής ποιότητας ελεύθερη ευρυζωνική πρόσβαση, ένα ματσάκι αφοσιωμένων εθελοντών 
παρατηρητών, που μιλούν με ευθύτητα, 3-4 μέσα επικοινωνίας που έχουν την προθυμία να 
καλύψουν θετικά αντεπιχειρήματα και, για τη γεύση, προσωπικές μαρτυρίες στόχων 
διαδικτυακής ρητορικής μίσους.  

Καρυκεύματα: Προσέλκυση δημόσιων προσώπων ως αγγελιοφόρων θετικών μηνυμάτων. 

Προετοιμασία: Κάθε φορά που κάποιον συμβάν προκαλεί ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, οι 
εθελοντές παρατηρητές ειδοποιούν τα μέσα επικοινωνίας για να το δημοσιοποιήσουν και να 
κάνουν ρεπορτάζ, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί στην αντίδραση των οργάνων επιβολής του 
νόμου. Παράλληλα, εντοπίζονται οι στόχοι της διαδικτυακής ρητορικής μίσους και τους 
προσφέρεται συναισθηματική υποστήριξη, αλλά και η δυνατότητα να μοιραστούν τις ιστορίες και 
τα αντεπιχειρήματά τους. 

Χρήσιμες συμβουλές του μάγειρα: 
Αφήστε τα καλά υλικά να μιλήσουν μόνα τους, μην παραβράσετε τις αυθεντικές ιστορίες/μην 
τους βάλετε περισσότερα καρυκεύματα από όσα χρειάζεται. 
Ένας πραγματικά καλός μάγειρας δεν χρειάζεται ιδιαίτερα εξεζητημένο εξοπλισμό, μόνο 
αφοσίωση και κουράγιο.  
…ωστόσο, τα λάθη αποτελούν μέρος της διαδικασίας. Μάθετε από αυτά και προχωρήστε.
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ΧΡΟΝΟΣ 
60 

Γραμματισμός 
(παιδεία) στα μέσα 

επικοινωνίας 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
Πηγή:  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την 
εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναθεωρημένη έκδοση, 2016. Διαθέσιμο στο: 
https://rm.coe.int/168065dac7 σελ. 102-107.  

Οδηγίες: 

1. Ρωτήστε αν έχει διαβάσει κανείς τους εσωτερικούς κανόνες των ιστότοπων που χρησιμοποιούν (οι
οποίοι εμφανίζονται συνήθως στο κάτω μέρος της σελίδας) και αν κανείς έχει επιχειρήσει να αναφέρει 
κάποιο προσβλητικό σχόλιο ή δημοσίευση στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου.  
2. Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι υπάρχουν τρία επίπεδα κανόνων, που διέπουν τους ιστότοπους που
χρησιμοποιούμε καθημερινά. Πρόκειται για τον διεθνή νόμο, τους εθνικούς νόμους και τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που θέτουν οι ίδιοι οι ιστότοποι. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ιστότοποι ανήκουν σε 
ιδιωτικές εταιρείες, οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε ενός από αυτούς διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, 
συνεπώς είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιο περιεχόμενο θα σημειωνόταν ως προσβλητικό, 
συκοφαντικό ή ότι περιλαμβάνει ρητορική μίσους ή άλλο ανάρμοστο περιεχόμενο.  

Εργαστήριο – Διαβάζοντας τους Κανόνες 

ΣΤΟΧΟΣ • Εκπρόσωποι των μέσων επικοινωνίας 
• Νέοι άνθρωποι 
• ΜΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• Να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένοι
ιστότοποι ρυθμίζουν το προσβλητικό περιεχόμενο με τους
διαδικτυακούς κανόνες τους 

• Να εξετάσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ορισμένων δημοφιλών 
ιστότοπων 

• Να συζητήσουν για την αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
μηχανισμών αναφοράς στο διαδίκτυο

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους διαδικτυακούς κανόνες
δημοφιλών ιστότοπων και τη συχνά πολύ ασαφή ρύθμιση του
προσβλητικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής
μίσους

ΥΛΙΚΑ • Ερωτηματολόγιο στις σελίδες 106-107 του εγχειριδίου ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
• Παρουσίαση Powerpoint

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Στυλό, κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο 

https://rm.coe.int/168065dac7%20%CF%83%CE%B5%CE%BB.%20102-107


3. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες (ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά ομάδα εξαρτάται
από τον αριθμό των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό εργαστήριο) και δώστε ένα ερωτηματολόγιο σε 
κάθε συμμετέχοντα ή ομάδα. 

4. Δώστε σε κάθε ομάδα ονόματα διαφόρων δημοφιλών ιστότοπων που χρησιμοποιούν καθημερινά
(ειδησεογραφικά κανάλια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες παροχής άμεσων μηνυμάτων, σελίδες 
για διαδικτυακές αγορές κ.λπ.). Πείτε τους να αναζητήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας των συγκεκριμένων ιστότοπων και να προσπαθήσουν να 
εξετάσουν πώς ρυθμίζεται το προσβλητικό/που περιέχει ρητορική μίσους/ανάρμοστο περιεχόμενο.  

5. Δώστε τους να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και πείτε τους να σημειώσουν τις παρατηρήσεις
τους. 

6. Κάθε ομάδα πρέπει να συζητήσει τις απαντήσεις και τα συμπεράσματά της δημοσίως.

7. Αν μείνει χρόνος μετά τη συζήτηση, προσπαθήστε να αναφέρετε από κοινού το ανάρμοστο περιεχόμενο
στον διαχειριστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία στους ιστότοπους που ψάξατε 
προηγουμένως ή να βρείτε εσείς τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναφορά 
ανάρμοστου περιεχομένου στη χώρα σας. (Μερικά παραδείγματα: 
https://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch/report/submit , 
http://www.dostajemrznje.org/ (Κροατία), https://www.csi.hr/ (Κροατία)). 

Ερωτηματολόγιο (από το εγχειρίδιο ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ): 

1. Πόσο εύκολο είναι να βρείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις;
Πολύ εύκολο /Αρκετά εύκολο /Δύσκολο / Πολύ δύσκολο 

2. Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις;
Πολύ εύκολο /Αρκετά εύκολο /Δύσκολο / Πολύ δύσκολο 

3. Είναι σαφές τι πρέπει να κάνετε για να παραπονεθείτε;
Πολύ σαφές /Αρκετά σαφές /Όχι ιδιαίτερα σαφές  / Πολύ ασαφές 

4. Είναι σαφές τι θα κάνουν όταν λάβουν μια καταγγελία;
Πολύ σαφές /Αρκετά σαφές /Όχι ιδιαίτερα σαφές  / Πολύ ασαφές 
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Ρητορική μίσους 
5. Υπάρχει οτιδήποτε στους Όρους και τις Προϋποθέσεις που να σχετίζεται με τη ρητορική
μίσους; 
Ναι / Όχι / Δεν είμαι σίγουρος-σίγουρη / Κάτι άλλο 

6. Γίνεται αναφορά στον διαδικτυακό εκφοβισμό;
Ναι / Όχι / Δεν είμαι σίγουρος-σίγουρη / Κάτι άλλο 

Ανάρμοστο περιεχόμενο 
7. Αναφέρουν κάτι άλλο οι Όροι και οι Προϋποθέσεις σχετικά με το ανάρμοστο περιεχόμενο, για
παράδειγμα, επιτρέπεται η πορνογραφία στον ιστότοπο; 
Ναι / Όχι / Δεν είμαι σίγουρος-σίγουρη / Κάτι άλλο 

Κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας 
8. Περιλαμβάνει ο ιστότοπος κάτι άλλο που να σας δείχνει τι είδους περιεχόμενο ενθαρρύνεται;
Για παράδειγμα, μια σύντομη δήλωση σε ένα πιο προσιτό μέρος, κάτι στο τμήμα «Σχετικά με 
εμάς», «Όροι δημοσιεύσεων» ή κάτι άλλο; 
Ναι / Όχι / Δεν είμαι σίγουρος-σίγουρη / Κάτι άλλο 
Συζήτηση: Πιστεύετε ότι το διαδίκτυο ρυθμίζεται επαρκώς; Θεωρείτε πως οι μηχανισμοί 
αναφοράς στο διαδίκτυο βοηθάνε; Ποιος φέρει την ευθύνη για το παράνομο περιεχόμενο στο 
διαδίκτυο; Ποιος είναι ο ρόλος των διεθνών, κρατικών και μη κρατικών παραγόντων σε αυτό το 
ζήτημα και μπορείτε να ονομάσετε ορισμένους από αυτούς (π.χ. εισαγγελέας, Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, διεθνείς φορείς, ιδιωτικές εταιρείες); Θα κάνατε αναφορά σε υβριστικά σχόλια ή 
δημοσιεύσεις στο μέλλον; Τι λέτε για την ελευθερία του λόγου; Τι θα προτείνατε ως μέτρο 
βελτίωσης; 
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ΧΡΟΝΟΣ 
90’  

 Ανακεφαλαιω- 
τική άσκηση   

ΟΔΗΓΙΕΣ 
Παρουσίαση των δύο εννοιών στο power point (Παράρτημα 6) και εκκίνηση συζητήσεων πάνω σε σχετικά 
θέματα στην πραγματική ζωή.  

ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Σχηματίστε μικρές ομάδες (2 – 3 ατόμων) για να συνεργαστούν ώστε να αναπτύξουν αντεπιχειρήματα στη 
ρητορική μίσους στα μέσα επικοινωνίας. Μοιράστε έντυπα με παραδείγματα από τα συμβατικά μέσα 
επικοινωνίας, τα οποία χρήζουν διόρθωσης, χρειάζεται να  

Κοινό συμφέρον ή το συμφέρον 
του κοινού 

ΣΤΟΧΟΣ • φοιτητές, νέοι άνθρωποι 
• εκπρόσωποι των μέσων επικοινωνίας
• εκπρόσωποι δημόσιων φορέων
• εκπρόσωποι ΜΚΟ
• εκπαιδευτικοί
• εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιρειών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• Να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο όρων
• Να δώσουν περιθώριο στην κριτική σκέψη για την αξιολόγηση

καταστάσεων και συγκρούσεων σε συνθήκες πραγματικής ζωής
• Να ανακεφαλαιώσουν τι έχουν μάθει
• Να μπορούν να αναπτύξουν αντίλογο στη ρητορική μίσους
• Να έχουν το κουράγιο να θίξουν το θέμα της ρητορικής μίσους στην

ιδιωτική τους ζωή
• Να δημιουργήσουν θετικό (αντι)περιεχόμενο και να γίνουν μέλη της

Συμμαχίας Αγγελιοφόρων Θετικών Μηνυμάτων
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Να ανακεφαλαιώσουν τι έχουν μάθει.
• Να παραγάγουν θετικό περιεχόμενο.
• Πώς να δίνουν προσωπικές μάχες κατά της Ρητορικής Μίσους.

ΥΛΙΚΑ • Έντυπο Power Point προς διανομή (Παράρτημα 6) 
• Έντυπο προς διανομή – συμβατικά μέσα επικοινωνίας (Παράρτημα 7)

ΧΩΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Προτζέκτορας 
• Φύλλα χαρτί
• Κόλλες χαρτί και μαρκαδόροι



γράψουν ένα αντίθετο κείμενο προς αυτό που έλαβαν. 
Τα έντυπα που θα μοιραστούν (παράρτημα 7): 
«Και είμαι ένα ρατσιστικό γουρούνι. Για μένα, ο καλύτερος γύφτος είναι ο νεκρός γύφτος! Επειδή 
εξακολουθείτε να αγαπάτε τους γύφτους, εύχομαι να κάνουν ό,τι κάνουν πολύ καλά: να διαρρήξουν το 
σπίτι σας, να βιάσουν τη γυναίκα και το κορίτσι σας, να κλέψουν την κάρτα σας, να σας φτύσουν και να 
σας χτυπήσουν όταν δεν τους παραχωρήσετε τη θέση παρκαρίσματός σας, να κλέψουν και να διαλύσουν 
το αυτοκίνητό σας, να έρθετε σε επαφή μαζί τους και να βάλουν τη μουσική να ακούγεται στη διαπασών, 
να κλέψουν το χαρτζιλίκι του παιδιού σας στο σχολείο, να πάρουν τη θέση του παιδιού σας στο 
πανεπιστήμιο μόνο και μόνο επειδή έχουν ένα πιστοποιητικό γύφτου! Αν ξέχασα κάτι, σας εύχομαι να 
απολαύσετε όλες τις άλλες όμορφες χειρονομίες που μπορούν να κάνουν οι Γύφτοι!" (Ion Luchian, πρώην 
τοπικός σύμβουλος της Mahmudia). 

«Η Ρουμανία βρίσκεται στον 27ο χρόνο δημογραφικής παρακμής και σύντομα δεν θα πληρώνει συντάξεις, 
δεν θα υπάρχει κανείς να τροφοδοτήσει τα ταμεία. Εντωμεταξύ, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αραιωμένα 
απολυμαντικά, τη μαφία και προκλητικές ΛΟΑΤ οργανώσεις, που δεν θέλουν απλά την αποποινικοποίηση 
(έλαβαν τα δικαιώματά τους μετά τη δεκαετία του 90), ανεκτικότητα (δόθηκε, κανείς δεν αρνείται το 
δικαίωμα να κάνουν σχέσεις και να τις επιδεικνύουν σε παρελάσει στον δρόμο), αναγνώριση (την έχουν, 
και ειδικά στο καλλιτεχνικό επίπεδο, στον μέγιστο βαθμό!), αλλά θα έχουν επίσης σε λίγα χρόνια γάμο και 
υιοθεσία για ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Αυτό σημαίνει παιδιά που μεγαλώνουν στο πνεύμα της 
ομοφυλοφιλίας, και έτσι, σύντομα, χαμηλότερο ρυθμό γεννήσεων. Όμως μέχρι τότε, 3 εκατομμύρια 
υπογραφές που υποστηρίζουν την παραδοσιακή οικογένεια κατατέθηκαν εχθές στο Κοινοβούλιο, σε μια 
απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί κάτι. Ποιος ξέρεις, ίσως να είναι η τελευταία χειρονομία της πλειοψηφίας 
των γόνιμων πριν απορροφηθεί εντελώς από τις απαιτήσεις μια στείρας μειονότητας.» (Olivia Steer, 
αντιεμβολιάστρια ακτιβίστρια).  

¨Το κοινό του Κογκό ονομάζεται η Ουρά των Πιθήκων. Στις εισόδους του σταδίου όπου εξελισσόταν ο 
αγώνας, υπήρχε μια ουρά πιθήκων, δεν το είδατε αυτό.», «Τα χέρια όλων, για τον εθνικό ύμνο του Κογκό. 
Ελάτε, όλοι οι πίθηκοι μαζί!»  (Daniel Buzdugan και Mihai Morar, Ράδιο Zu) 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ: 
Παρουσιάστε τα αποτελέσματα και συζητήστε τις μεταμορφώσεις της ρητορικής μίσους σε μηνύματα 
γεμάτα νόημα, ανεκτικότητα και αποδοχή.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή στοιχείων αξιολόγησης αναφορικά με την επίτευξη 
των μαθησιακών στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχατε. Οι 
πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της δραστηριότητας, 
καθώς και στη βελτίωση μελλοντικών εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

Ακολουθεί μια λίστα των όψεων που χρειάζονται εποικοδομητική κριτική: 
• προετοιμασία και προκαταρκτική πληροφόρηση
• περιεχόμενα εκπαιδευτικού προγράμματος
• οργάνωση και εκπαιδευτές
• οπτικές γωνίες
• ατμόσφαιρα
• συνολική αξιολόγηση

Για να δώσετε την προσωπική σας εκτίμηση για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, παρακαλούμε 
να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις. Κάτω από κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής 
μπορείτε να σχολιάσετε την αξιολόγηση που κάνετε.   
Παρακαλούμε να εκφράσετε ελεύθερα την άποψή σας, την οποία πραγματικά θεωρούμε χρήσιμη 
για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος και του όλου τομέα.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τοποθεσία του εκπαιδευτικού προγράμματος ημερομηνία

_____________________ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ/ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ (στη διακριτική σας
ευχέρεια) 
Φύλο           Α       Θ     

Επαγγελματική  δραστηριότητα__________________________________________________

Προηγούμενες εμπειρίες (εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις κ.λπ.) που σχετίζονται 

με τη ρητορική μίσους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ομιλίες για τον γραμματισμό 

(παιδεία) στα μέσα επικοινωνίας _________________________________________________

46 



1 – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι δραστηριότητες που εκτελούνται για την οργάνωση της εκπαίδευσης – καθώς και οι 
πληροφορίες που παρέχονται για την οργάνωση και τη λογιστική (logistics) – ήταν 
διεξοδικές και χρήσιμες

 1      2     3    4 
   

Προτάσεις / Εποικοδομητική κριτική 
_

________________________________________________________________________

2 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ήταν συνεπές προς τους δηλωμένους γενικούς αντικειμενικούς 
στόχους, καθώς επίσης και ολοκληρωμένο και ενημερωμένο 

 1      2     3    4 
   

Προτάσεις / Εποικοδομητική κριτική 
_

________________________________________________________________________

3 – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ / 1 
Η εγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διευκόλυνση της μάθησης, ιδιαίτερα σε σχέση με τις 
παρουσιάσεις που έγιναν, στις προτεινόμενες ασκήσεις και τις εμπειρίες που ανταλλάχτηκαν, ήταν 
αποτελεσματική και ικανή να προκαλέσει την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων 

1      2    3    4 
   

Προτάσεις / Εποικοδομητική κριτική 
_

________________________________________________________________________

4 – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ /2 
Οι ασκήσεις και η ομαδική εργασία που προτάθηκαν από τους εκπαιδευτές βοήθησε τους 
συμμετέχοντες να κατανοήσουν βαθύτερα τα υλικά που τους παρασχέθηκαν καθώς και το απώτερο 
νόημα του ίδιου του έργου 

1      2    3    4 
   

Προτάσεις / Εποικοδομητική κριτική 
_

________________________________________________________________________
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5 –  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ /3 
Η χρήση δημιουργικών τρόπων ώστε να εμπλακούν οι συμμετέχοντες στον ρόλο του 
Αγγελιοφόρου Θετικών Μηνυμάτων ήταν αποτελεσματική και ευχάριστη 

   1  2    3  4 
   

Προτάσεις / Εποικοδομητική κριτική 
_

________________________________________________________________________

7 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ (εκπαιδευτής 1) 
Ο εκπαιδευτής ήταν προετοιμασμένος και ικανός να επικοινωνήσει με σαφήνεια τα περιεχόμενα των 
διαφορετικών συνεδριών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων και 
χρησιμοποιώντας την κατάλληλη περιπτωσιολογία/τα κατάλληλα παραδείγματα 

1      2    3    4 
   

Προτάσεις / Εποικοδομητική κριτική 
_

________________________________________________________________________

8 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ (εκπαιδευτής 2) 
Ο εκπαιδευτής ήταν προετοιμασμένος και ικανός να επικοινωνήσει με σαφήνεια τα περιεχόμενα των 
διαφορετικών συνεδριών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων και 
χρησιμοποιώντας την κατάλληλη περιπτωσιολογία/τα κατάλληλα παραδείγματα 

1   2    3    4 
   

Προτάσεις / Εποικοδομητική κριτική 
_

________________________________________________________________________

9 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ (εκπαιδευτής ν) 
Ο εκπαιδευτής ήταν προετοιμασμένος και ικανός να επικοινωνήσει με σαφήνεια τα περιεχόμενα των 
διαφορετικών συνεδριών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων και 
χρησιμοποιώντας την κατάλληλη περιπτωσιολογία/τα κατάλληλα παραδείγματα 

1      2    3    4 
   

Προτάσεις / Εποικοδομητική κριτική 
_

________________________________________________________________________

11 - ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Στη διάρκεια των εργασιών ήταν δυνατή η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και η 
αμοιβαία μάθηση με τους συναδέλφους που ήταν παρόντες 

1      2    3     4 
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Προτάσεις / Εποικοδομητική κριτική 
_

________________________________________________________________________

12 – ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

Πιστεύετε πως η εκπαίδευση προετοίμασε το έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών, έργων, δημιουργικών συνεδριών κ.λπ., για την καταπολέμηση της 
Ρητορικής του Μίσους στο Διαδίκτυο; 

1      2     3   4 
   

Προτάσεις / Εποικοδομητική κριτική 
_

________________________________________________________________________

13 – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ανταποκρίθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις αρχικές σας προσδοκίες; 

1      2    3    4 
   

Προτάσεις / Εποικοδομητική κριτική 
_

________________________________________________________________________

Θα σας ενδιέφερε να πάρετε μέρος σε άλλα προγράμματα σχετικά με το ίδιο ζήτημα 
στο μέλλον; 

 Ναι      Όχι 

Θα προτείνατε σε κάποιον συνάδελφό σας να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο; 

 Ναι      Όχι 

Προτάσεις και συστάσεις για περαιτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα: 

Ευχαριστούμε! 
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
Συμβούλιο της Ευρώπης 
- Εγχειρίδιο WE CAN!– https://rm.coe.int/168070e3d3 
- Εγχειρίδιο Bookmarks (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) - 
http://www.nohatespeechmovement.org/public/download/Bookmarks_online.pdf 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ: 

• Συγκριτική  έκθεση:
https://positivemessengers.net/images/library/pdfs/comparative_report-1.1.4.09.pdf 

• Εκπαιδευτικό υλικό από το Ηνωμένο Βασίλειο:
https://www.languagescompany.com/pmdownloads/ 

• Παραχθέν υλικό: https://positivemessengers.net/en/library.html

RADAR (Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism) - JUST/2013/FRAC/AG/6271): 
• Κατευθυντήριες γραμμές: http://win.radar.communicationproject.eu/web/wp

content/uploads/2016/11/RADAR-Guidelines-EN.pdf 

PRISM (Preventing Redressing & inhibiting hate Speech in new Media): 
• Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη http://www.prismproject.eu/wp-

content/uploads/2016/09/prism_educational_toolkit_for_working_with_young_people_m
ay_20161.pdf   

eMORE - Monitoring and Reporting Online hate Speech in Europe: 
• Ιστότοπος: https://www.emoreproject.eu/

No Hate Speech Movement
PREZI 

• Introduction to No Hate SPeech Movement από τον Balint Josa

ΟΡΙΣΜΟΙ 
• Το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Ρητορική Μίσους:  The Council of Europe’s

work on Hate speech 
• CM(2015)74-addfinal 19 May 2015 «Η μάχη ενάντια στον βίαιο εξτρεμισμό και τη

ριζοσπαστικοποίηση, που οδηγούν στην τρομοκρατία» - Σχέδιο Δράσης
• ECRI GENERAL POLICY RECOMMENDATION N.15 υιοθετήθηκε στις 08 Δεκεμβρίου 2015

ΒΙΝΤΕΟ 
• Το Επίσημο Βίντεο της Εκστρατείας : Official Campaign Video
• Πώς να κάνετε αναφορά στο Παρατηρητήριο Ρητορικής Μίσους – Κίνημα No Hate Speech:

How to report at the Hate Speech Wacht - No Hate Speech Movement

https://rm.coe.int/168070e3d3
http://www.nohatespeechmovement.org/public/download/Bookmarks_online.pdf
https://positivemessengers.net/images/library/pdfs/comparative_report-1.1.4.09.pdf
https://www.languagescompany.com/pmdownloads/
https://positivemessengers.net/en/library.html
http://win.radar.communicationproject.eu/web/wp%20content/uploads/2016/11/RADAR-Guidelines-EN.pdf
http://win.radar.communicationproject.eu/web/wp%20content/uploads/2016/11/RADAR-Guidelines-EN.pdf
http://www.prismproject.eu/wp-content/uploads/2016/09/prism_educational_toolkit_for_working_with_young_people_may_20161.pdf
http://www.prismproject.eu/wp-content/uploads/2016/09/prism_educational_toolkit_for_working_with_young_people_may_20161.pdf
http://www.prismproject.eu/wp-content/uploads/2016/09/prism_educational_toolkit_for_working_with_young_people_may_20161.pdf
https://www.emoreproject.eu/
http://prezi.com/x_th_7wep80e/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/the-council-of-europe-and-hate-speech
http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/the-council-of-europe-and-hate-speech
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM(2015)74-addfinal
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N15/REC-15-2016-015-ENG.pdf
https://youtu.be/35rAykWyPrg
https://youtu.be/RtDr7w5ZZdA
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• Αντιδράστε στη ρητορική μίσους: REACT TO HATE SPEECH !
• Πώς να αντιδράσετε στη ρητορική μίσους: HOW TO REACT TO HATE SPEECH!
• No Hate Νίντζα Πρόγραμμα – Μια Ιστορία για Γάτες, Μονόκερους και Ρητορική Μίσους:

No Hate Ninja Project - A Story About Cats, Unicorns and Hate Speech
• Κίνημα No Hate Speech – Ταινία Μικρού Μήκους: No Hate Speech Movement - Short

Movie
• Εκστρατεία WE CAN! – Κίνημα No Hate Speech: We CAN! Camaign - No Hate Speech

Movement

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 

• Η πλατφόρμα της εκστρατείας: The Campaign Platform
• Οι διαδικτυακοί ακτιβιστές: The Online Activists
• Παρατηρητήριο Ρητορικής Μίσους: Hate Speech Watch
• Το μπλογκ: The Blog
• Ημέρες Δράσης: Action Days
• Οπτικό και άλλο υλικό και βίντεο: Visual, Materials and Videos

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
• Bookmarks
• We Can! Alternatives
• Compass
• Compasito
• Gender Matters
• Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (EDC/HRE)
• Educational Pack

ΑΛΛΑ 

Οι Αρχές του Κάμντεν για την Ελευθερία της Έκφρασης και την Ισότητα: 
http://europeanjournalists.org/mediaagainsthate/camden-principles-on-freedom-of-expression-
and-equality/

https://youtu.be/1fYnlVpEst4
https://youtu.be/LtBikhh_yfY
https://youtu.be/kp7ww3KvccE
https://youtu.be/w3677Z8Lxw0
https://youtu.be/w3677Z8Lxw0
https://www.youtube.com/watch?v=BaTFoeDLLrw
https://www.youtube.com/watch?v=BaTFoeDLLrw
https://www.nohatespeechmovement.org/
http://blog.nohatespeechmovement.org/who-are-we/
https://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch
http://blog.nohatespeechmovement.org/
http://blog.nohatespeechmovement.org/action-day/
http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/visuals-materials-videos
http://www.nohatespeechmovement.org/public/download/Bookmarks_online.pdf
http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives
http://www.coe.int/en/web/compass
http://www.eycb.coe.int/compasito/
http://www.eycb.coe.int/gendermatters/
http://www.coe.int/en/web/edc
http://www.eycb.coe.int/edupack/default.htm
http://europeanjournalists.org/mediaagainsthate/camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality/
http://europeanjournalists.org/mediaagainsthate/camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality/
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	Α) Χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες χειρονομίες και άλλες μη-λεκτικές συμπεριφορές, οι οποίες επικοινωνούν ρατσισμό, προκατάληψη, διάκριση βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού, αποξένωση, στερεότυπα, κομφορμισμό, διαγενεακές συγκρούσεις, απομόνωση, ελι...
	Β) Ποιος κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές στάσεις αντικατοπτρίζονται είτε    άμεσα είτε έμμεσα;
	7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
	Α) Υπάρχουν άνθρωποι (άντρες, γυναίκες, παιδιά) που σας εντυπωσιάζουν και/ή που σας αρέσουν περισσότερο;
	Β) Η θέαση της εικόνας σάς έφερε στον νου συγκεκριμένες ψυχολογικές διαθέσεις, συγκρίσεις ή σεξουαλικές αναφορές;
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	Δ) Ποια περισσότερο ή λιγότερο ρητά σήματα και νοήματα αναδεύονται από αυτή τη σειρά δημοσιεύσεων;
	5. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
	Α) Αυτή η σειρά δημοσιεύσεων εκφράζει άμεσα ή έμμεσα ρατσισμό, προκατάληψη, διάκριση βάσει της σεξουαλικότητας, αποξένωση, στερεότυπα, κομφορμισμό, διαγενεακές συγκρούσεις, απομόνωση ή ελιτισμό;
	Β) Ποιες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές στάσεις αντικατοπτρίζονται άμεσα ή
	έμμεσα σε αυτή τη σειρά δημοσιεύσεων;
	Γ) Ποια αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει αυτή η σειρά δημοσιεύσεων στην κουλτούρα μιας χώρας και κοινωνίας;
	Δ) Τι θα αλλάζατε στις λέξεις, τις εκφράσεις ή τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη σειρά δημοσιεύσεων;
	Στη διάρκεια των εργασιών ήταν δυνατή η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και η αμοιβαία μάθηση με τους συναδέλφους που ήταν παρόντες
	Πιστεύετε πως η εκπαίδευση προετοίμασε το έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλιών, έργων, δημιουργικών συνεδριών κ.λπ., για την καταπολέμηση της Ρητορικής του Μίσους στο Διαδίκτυο;
	Ανταποκρίθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις αρχικές σας προσδοκίες;
	Θα σας ενδιέφερε να πάρετε μέρος σε άλλα προγράμματα σχετικά με το ίδιο ζήτημα στο μέλλον;
	( Ναι     ( Όχι
	Θα προτείνατε σε κάποιον συνάδελφό σας να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο;
	( Ναι     ( Όχι





