
Στην καθημερινότητα της κοινωνικής εργασίας - Παιχνίδι
ρόλων
Παιχνίδι Ρόλων στο θέμα Cyberbullying και τις διάφορες εκφάνσεις
του 
Μια εκπαιδευτική πρόταση για παιδιά και εφήβους
Στόχος της μεθόδου «Παιχνίδι Ρόλων» είναι πέρα και πάνω από την έκφραση συναισθημάτων που απορρέουν από τον κάθε ρόλο, να σχεδιάσει, να
δοκιμάσει και να αιτιολογήσει εναλλακτικές στη διαχείριση του προβλήματος. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιλαμβάνονται την τακτική του
αντιπάλου τους και να μάθουν ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένας χώρος ανομίας. Επίσης, πρέπει να διδαχθούν στρατηγικές αντιμετώπισης του
προβλήματος. Στη συνέχεια, εστιάζουμε στην ανταλλαγή συναισθημάτων και απόψεων, στην έναρξη μιας διαδικασίας αλληλοκατανόησης και στη
σύγκλιση σε ορισμένα -έστω στα στοιχειώδη- θεμελιώδη συμπεράσματα (όπως για παράδειγμα ότι το κάθε άτομο προσλαμβάνει διαφορετικά μια
επίθεση εις βάρος του και την διαχειρίζεται μεμονωμένα).

Την ίδια στιγμή, όλοι οι συμμετέχοντες ενώνονται με έναν «παιχνιδιάρικο» και πληροφοριακό τρόπο.

Σχετικά στοιχεία

στοχευμένη ομάδα:
Πλαίσια δράσης:
Χώρος δράσης:
διάρκεια:
Προΰποθέσεις:

Υλικό:

παιδιά και εφήβους από 12 ετών.
Ομαδικές δράσεις (τουλάχιστον 10 συμμετέχοντες)
Εγκαταστάσεις για παιδιά και νέους, συναντήσεις αναψυχής, σχολεία.
2-3 ώρες
Μια μεγάλη αίθουσα/ ένα αμφιθέατρο ή κάτι παρεμφερές με αρκετό χώρο
για την πραγματοποίηση Role Playing (μια δίκη/ ένα συνέδριο) και ένας
κύκλος από καρέκλες ή μια σειρά καρέκλες. →Πρέπει επιπλέον να
διασφαλίζεται ότι πρόκειται για έναν χώρο, όπου κανένας ανεπιθύμητος
δεν θα εμφανιστεί ή δεν θα ενοχλήσει.
Πέρα από επαρκείς επιλογές καθισμάτων για όλους, χρειάζεστε ακόμα 5
με 7 τραπέζια και ενδεχομένως έναν υπολογιστή με σύνδεση στο
Διαδίκτυο, όπως και έναν προτζέκτορα. Σας συστήνουμε, επίσης, να
διαθέτετε ένα μένο, με το οποίο να μπορούν οι συμμετέχοντες να
γράφουν. (για παράδειγμα, λευκός πίνακας, Flipchart ή πράσινος πίνακας)
συμπεριλαμβανομένων και στυλών/ κιμωλιών ή μαγνητών/ πινεζών. Στην
περίπτωση που το παιχνίδι ρόλων πρέπει να μαγνητοσκοπηθεί, απαιτείται
μια κάμερα με το ανάλογο εξοπλισμό. 
Περαιτέρω οδηγίες για χρήσιμα υλικά λαμβάνετε στις παρατηρήσεις των
εκάστοτε / αντίστοιχων ασκήσεων/ ενοτήτων/ μεθόδων. 
Αν επιθυμείτε να κάνετε το παιχνίδι ρόλων πιο ζωντανό, μπορείτε -αν το
κρίνετε απαραίτητο- να προμηθευτείτε επιπλέον εξοπλισμό, που θα τον
διαθέσετε κατά την κρίση σας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιχνιδιού.
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Εκπαιδυετικοί Στόχοι

Παιδιά/ Έφηβοι

...να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα cybermobbing και τις εκφάνσεις του.

...να αποκτήσουν αντίληψη της σημασίας των όρων (cyberbullying, sexting κ.α.).

...να εξοικειωθούν με τouς διαφορετικούς ρόλους στο cyberbullying, όπως και με τις
διαφορετικές του μορφές.
...να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα και τον τρόπο σκέψης σε
ένα περιστατικό cyberbullying και να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση.
...να επεξεργαστούν στρατηγικές και βοηθητικές μεθόδους, ώστε να προλαμβάνεται το
cyberbullying και οι εκφάνσεις του ή αντίστοιχα στα σημεία επαφής να μπορούν να το
εξουδετερώσουν.



Ροή Σχεδιασμού - Εισαγωγή
Παιχνίδι ρόλων στη μορφή ενός απογεύματος με δράση: 
«Άς το καταπολεμήσουμε μαζί» (Let 's fight together) - Ενομένοι
εναντίον του Διαδικτυακού Εκφοβισμού

Ενδεικτικά χρονικά πλαίσια για ένα απόγευμα δραστηριοτήτων:
14:00 Χαιρετισμός 10 λεπτά

14:10 Εισαγωγή στο θέμα με μια δράση από τις προτεινόμενες μεθόδους (Επεξήγηση Όρων/ Αιτιών και Κινήτρων/ Συνεπειών
για τους εμπλεκόμενους)

20 λεπτά

14:30 Εναρκτήρια ομιλία σχετικά με τα νομικά δεδομένα 10-20
λεπτά

ΔΙΑΛΕΙΜΑ

15:00 Παιχνίδι ρόλων:  Αναπαριστώντας μια συνεδρίαση δικαστηρίου ή συνεδρίου με όλους τους εμπλεκόμενους 90 λεπτά

16:30 Φάση περισυλλογής και συζήτησης 30 λεπτά

17:00 Αξιολόγηση και Σύνοψη 10 λεπτά

Πηγές
Bundesjugendwerk der AWO e.V. (2005): Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene. Bonn
Bundeszentrale für politische Bildung (2004): http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/46890/rollenspiel

http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/46890/rollenspiel


Ροή Σχεδιασμού - Βήμα 1 
Εγείροντας το ενδιαφέρον για το θέμα
Ήδη από την εισαγωγή πρέπει να κάνετε τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο περίεργους για το θέμα. Επ’αυτού θα βρείτε στις προτεινόμενες μεθόδους
ενδεικτικές προτάσεις για μια ενεργητική εισαγωγή στο θέμα. Ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας μπορείτε να επιλέξετε και την κατάλληλη μέθοδο.

Κατέυθυνση:

Σας συστήνουμε σε συνδυασμό με την εφαρμογή της εκάστοτε μεθόδου, να κάνετε μια συζήτηση καθισμένοι όλοι κυκλικά, κατά την οποία πέρα
από την επεξήγηση των όρων θα συζητήσετε συγκεκριμένα με τους εφήβους τις αιτίες και τις επιπτώσεις του φαινομένου.

Πιθανοί τρόποι να θέσετε τις ερωτήσεις:

Ποιες θεωρείτε εσείς τις πιθανές αιτίες, για τις οποίες κάποιος…
Ποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για το θύμα και τον θύτη; (Εξοικείωση με τις νομικές πτυχές, αλλά παρακαλώ μην αμελήσετε τις
φυσικές και ψυχικές επιπτώσεις)

Ροή Σχεδιασμού - Βήμα 2 
Εναρκτήριος λόγος σχετικά με τα νομικά δεδομένα
Εδώ σας συνιστούμε να καλέσετε έναν εξωτερικό συνεργάτη, που να ειδικεύεται στην εν λόγω θεματολογία. Μέσω αυτού κατά κανόνα μπορείτε να
μεταλαμπαδεύσετε στους συμμετέχοντες εκτεταμένη πραγματογνωμοσύνη και να μεταφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα, άμεσα συνδεδεμένα με
την καθημερινή ζωή. Βέβαια, χάρη στο πλήθος των πληροφοριών που σας επισυνάπτουμε, όπως και των ιστοτόπων, που συνεχώς ανανεώνονται,
μπορείτε να γίνετε και οι ίδιοι ο/ η ειδικός, που θα πραγματοποιήσει την εισαγωγή στο νομικό κομμάτι.

Στη συνέχεια:  Χρόνος για ερωτήσεις, σύντομος γύρος συζήτησης
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Ροή Σχεδιασμού - Βήμα 3 
Το παιχνίδι ρόλων
Γενικές πληροφορίες για τη μέθοδο του Role playing/ παιχνίδι ρόλων:

Κατέυθυνση:

Το role playing στο παιδαγωγικό πλαίσιο απαιτεί πραγματογνωμοσύνη. Χρειάζεται, επομένως, να γνωρίζετε τα μεθοδολογικά εργαλεία (και να
κάνετε επισκόπηση αυτών), να δημιουργήσετε μια φιγούρα με ευαισθησία, να ωθήσετε μια τεκμηριωμένη συλλογιστική, όπως και την πρακτική
επεξεργασία των γνώσεων. Γι’ αυτόν τον λόγο, σας παρακαλούμε, τις παρακάτω εισαγωγικές σκέψεις και οδηγίες στο θέμα του role playing να
τις διαβάσετε προσεκτικά. Διευκολύνουν και διευκρινίζουν πώς θα χρησιμοποιήσετε το υλικό που έχετε πάρει στα χέρια σας.

Role playing/ παιχνίδι ρόλων- μια σύνθετη μέθοδος για την εξοικείωσή μας με μια κοινωνική πραγματικότητα

Το παιχνίδι ρόλων είναι μια μέθοδος που πραγματοποιείται η αντιπαράθεση με ένα πραγματικό θέμα της κοινωνίας με παιχνιδιάρικο τρόπο. Μέσα από
τη διασκευή των ρόλων με δική τους ευθύνη και την ανάληψη διαφορετικών οπτικών οι συμμετέχοντες ηθοποιοί όχι μόνον αναγνωρίζουν παρασκήνια
και κίνητρα των πράξεων, αλλά μαθαίνουν επιπλέον αποδεδειγμένα εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων. Αυτή η μέθοδος
μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς τομείς εργασίας, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν ενσυναίσθηση με ζητήματα που άπτονται των
ενδιαφερόντων της ομάδας (σύγχρονες καταστάσεις, προβλήματα, καθημερινές διαμάχες) ή αντίστοιχα να είναι σε θέση να τα επεξεργαστούν
προλαμβάνοντας μελλοντικές καταστάσεις.

Στόχος αυτής της μεθόδου είναι:

Να αποσαφηνίσουμε πεποιθήσεις και συμπεριφορές
Να υποδείξουμε την αφετηρία των αλλαγών
Να εκπαιδεύσουμε τους συμμετέχοντες να αντιλαμβάνονται και να παρατηρούν το κοινωνικό τους περιβάλλον
Να καταστήσουμε τους συμμετέχοντες ικανούς μέσω της ενσυναίσθησης να εκθέτουν και να αναλύουν συγκρούσεις
Να βιώνουμε συνειδητά τις συμπεριφορές μας και να εξασκούμαστε σε νέες συμπεριφορές

Συνοπτικά, ας συγκρατήσουμε ότι το role playing/ παιχνίδι ρόλων προσφέρει έναν καλό παιδαγωγικό τρόπο, ώστε οι συμμετέχοντες να
διαφοροποιηθούν από την προσωπική τους ταυτότητα. Μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους συμμετέχοντες όχι μόνον οξύνεται η αντίληψη
τους, αλλά θίγονται και οι απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή πώς να κατορθώνουν να βρίσκουν στους κόλπους της ομάδας τον ρόλο (τη
θέση) τους και πώς να παίρνουν αποστάσεις από τα άλλα μέλη της ομάδας.

Παραλλαγές του role playing/ παιχνίδι ρόλου:

a. αυθόρμητο παιχνίδι ρόλων
Σκηνικά παιχνιδιού από τις άμεσες εμπειρίες των εφήβων (π.χ. περιστατικό Cyberbullying στο σχολείο/ στον αθλητικό σύλλογο/ στο φιλικό
περιβάλλον)
Δεν χρειάζεται καμία μεγάλη προετοιμασία, αφού η προς μίμηση κατάσταση είναι γνωστή στους συμμετέχοντες από την καθημερινότητά
τους· αρκεί, λοιπόν, μια σύντομη ψυχολογική προετοιμασία:

Οδηγία για τα πλαίσια του σεναρίου
Υπάρχει ευελιξία για την εξέλιξη του παιχνιδιού και τη διαμόρφωση των ρόλων

Προσοχή:  αυθόρμητα δεν σημαίνει και αυθαίρετη διαχείριση/ δράση, αλλά γρήγορη εφαρμογή της ιδέας του παιχνιδιού
Διάρκεια παιχνιδιού:περίπου 10 λεπτά

b. παιχνίδι ρόλων με καθοδήγηση
Οι καταστάσεις, που προορίζονται να μιμηθούν οι ηθοποιοί, δεν προέρχονται άμεσα από την εμπειρία ή την καθημερινότητά των παιδιών
και εφήβων
Ανακινείτε πιθανές μελλοντικές καταστάσεις
Ανάγκη προετοιμασίας μέσω ενός ειδικού (πριν και μετά την επεξεργασία):

Ενημερωτικό υλικό για την υπόθεση του παιχνιδιού,
Κάρτες ρόλων με σημειώσεις για τους χαρακτήρες
Μια καλά δομεμένη επανάληψη που θα οργανώσει ο αρχηγός του παιχνιδιού

Ταιριάζει σε θέματα, που θίγουν πολύ προσωπικά ζητήματα ή εγείρουν έντονες αντιδράσεις

Ο ρόλος του αρχηγού του παιχνιδιού (του «σκηνοθέτη») απαιτεί:

Να εξασκείτε και οι ίδιοι ευχάριστα τη μέθοδο του role playing/ παιχνίδι ρόλου (συγκρατημένη χαρά σας κατά το παιχνίδι έχει άμεση επίπτωση
στους εφήβους)
Να έχετε προετοιμάσει καλά το role playing (να λάβετε υπόψιν κατά τον σχεδιασμό την ιδιωτική σφαίρα κάθε συμμετέχοντα)
Να γνωστοποιήσετε συγκεκριμένα κριτήρια για το παιχνίδι και την παρατήρηση
Να μεριμνήσετε για την απρόσκοπτη εξέλιξη του παιχνιδιού (χωρίς ανοησίες, χωρίς προσβολές)
Να λαμβάνετε υπόψιν τόσο τις προσωπικές ανάγκες κάθε συμμετέχοντα όσο και τη δυναμική της ομάδας
Να διατηρείτε την εποπτεία
Να αναλαμβάνετε τον ρόλο του διαιτητή (π.χ. όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των παικτών)
Να δίνετε χείρα βοηθείας όταν υπάρχει ανάγκη (π.χ. υποστήριξη μέσω βοηθητικών ερωτήσεων σε κάποια κρίσιμη ‘καμπή’ του παιχνιδιού, αλλά
και ως ηθοποιός όταν ένας συμμετέχων χρειάζεται βοήθεια)
Να ελέγχετε τον χρόνο και τη διάρκεια του παιχνιδιού, καθώς οι πολύ μακρές σκηνές ελαττώνουν τη συγκέντρωση

Για την επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες:

Οι συμμετέχοντες να έχουν εκ των προτέρων καλή γνώση του θέματος, στο οποίο το παιχνίδι ρόλων εστιάζει.
Οι συμμετέχοντες να έχουν επαρκείς πληροφορίες για τον ρόλο, που καλούνται να υποδυθούν.
Να μην τους πιέζετε για την ανάληψη ενός ρόλου: Οι συμμετέχοντες αποφασίζουν μόνοι τους, αν θα παίξουν.
Να υπάρχει επαρκής χρόνος για προετοιμασία και επεξεργασία μετά των αποτελεσμάτων (καμία πίεση χρόνου).
Κατονομάστε ξεκάθαρα την ομάδα παρατηρητών και προσδιορίστε τα καθήκοντά τους (ποιος ανήκει που και τι πρέπει να προσέχει;)
Καμία δράση μπροστά στο κοινό, αν η ομάδα δεν είναι έτοιμη γι’ αυτό.
Το παιχνίδι δεν χρειάζεται να λάβει χώρα σε κάποια θεατρική σκηνή ή παρόμοιο χώρο, εκτός αν η ομάδα το επιθυμεί ρητά. Στο σημείο αυτό
εγκυμονεί ο κίνδυνος να εξελιχθεί η διαδικασία σε ένα διασκεδαστικό θεατρικό έργο ή να συμβεί οι συμμετέχοντες να επιδειχθούν υπερβολικά ή
να γίνουν αντικείμενο παρατήρησης (παίκτες και παρατηρητές στο ίδιο επίπεδο).

Η εφαρμογή
1. Φάση προθέρμανσης



Οι εκπαιδευτικοί, ειδικά όταν εργάζονται με νέους, βρίσκονται πάντοτε ενώπιον της πρόκλησης, να δημιουργήσουν μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
στην ομάδα μια όσο το δυνατόν πιο πολύτιμη και συνεργατική δυναμική. Η εφηβεία χαρακτηρίζεται συχνά από ψυχοκοινωνικές αλλαγές στη
συμπεριφορά των εφήβων, όπως αυτές εκδηλώνονται σε αντιδράσεις τύπου: «όλα είναι ντροπιαστικά», «ντρέπομαι ενώπιον της ομάδας» ή «εγώ είμαι
καρεκλοκένταυρος» κ.α. Εξ ου και είναι σημαντικό οι παιδαγωγοί να φροντίζουν, ώστε μεταξύ των συμμετεχόντων να υπάρχει ανοικτή επικοινωνία
και να επικρατεί συνεργατικό πνεύμα. Αλληλοκατηγορίες, χλευασμός και προσβολές δεν έχουν εδώ καμία θέση. Κανένα μέλος της ομάδας δεν πρέπει
να έχει αγωνία ότι ενδέχεται να αποβληθεί από την ομάδα.

Προτού προετοιμαστεί και διεξαχθεί το κατεξοχήν παιχνίδι ρόλων, είναι εξαιρετικά βοηθητικό, αν χαλαρώσετε την ατμόσφαιρα στην ομάδα με μια
από τις προτεινόμενες ασκήσεις (στο Extrablatt: “Ασκήσεις για ζέσταμα”).

Αν πρόκειται για μια έμπειρη ομάδα, που έχει ήδη πολλές φορές διεξάγει παιχνίδι ρόλων και γνωρίζονται ήδη πολύ καλά, όταν για παράδειγμα
επικρατεί μια συναδελφική οικειότητα, η φάση του “ζεστάματος” μπορεί να γίνει πιο σύντομη ή και να παραληφθεί εντελώς.

Αλλα με μια άλλη σύνθεση ομάδας, όπου οι συμμετέχοντες γνωρίζονται μόνον φευγαλέα ή καθόλου, συνίσταται η μετάβαση στην ομαδική αυτή
διαδικασία να γίνει με ένα “αναγνωριστικό” παιχνίδι, που να προάγει τη γνωριμία των μελών, πριν από το “ζέσταμα”.

2. Φάση προετοιμασίας

Αφού πλέον έχουν χαλαρώσει τα μέλη της ομάδας και έχουν έρθει πιο κοντά μεταξύ τους, ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι ρόλων. Στη
συνέχεια, μέσα από τη μελέτη ενός παραδείγματος μπορεί να δημιουργηθεί η διάθεση στην ομάδα να παίξει. Αυτό μπορείτε να το κάνετε για
παράδειγμα αναγιγνώσκοντας την περίπτωση ή διαβάζοντας την σιωπηλά ή μέσα από την προβολή κάποιου βίντεο (περισσότερα στο πλάισιο ιδέων).

Κατέυθυνση:

Σχετικά με την προετοιμασία του παιχνιδιού ρόλων: υπάρχουν πολλά παραδείγματα σχετικά με το θέμα Cybermobbing και τις εκφάνσεις του
στο πλαίσιο ιδέων, απ’όπου μπορείτε να διαλέξετε ένα παράδειγμα ή να αξιοποιήσετε κάποια περίπτωση στο περιβάλλον της ομάδας ή από τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Απαξ και η ομάδα εξοικειωθεί με το γεγονός, συνίσταται μια πρώτη σύντομη ανταλλαγή απόψεων επί του προκείμενου θέματος, ώστε να υπάρχει το
περιθώριο να τεθούν ερωτήσεις και γίνει μια μικρή συζήτηση. Σε συνάρτηση με αυτό, προσφέρεται η δυνατότητα, να χωριστεί η ομάδα σε μικρότερες
ομάδες, με την προοπτική μετά από μια δεκάλεπτη επεξεργασία να μπορέσουν με βάση το παραπάνω παράδειγμα να σκηνοθετήσουν ένα μικρό σκετς,
το οποίο θα παίξουν ενώπιον των υπολοίπων. Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπλεκόμενοι θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη θεματολογία, ενώ
ταυτόχρονα θα βγουν στην επιφάνεια οι σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Αν όμως ο διαθέσιμος χρόνος ή η σύνθεση της ομάδας δεν το επιτρέπουν
αυτό, τότε μετά την παρουσίαση και τη συζήτηση του παραδείγματος (της περίπτωσης), μπορείτε να κάνετε τη μετάβαση στην προετοιμασία για το
παιχνίδι ρόλων. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο, αυτός που διευθύνει το παιχνίδι να διευκρινίσει, ποιο σκέλος από τις πληροφορίες θα παρουσιαστεί
σε μορφή παιχνιδιού. Σας δίνουμε δύο εναλλακτικές και σας θέτουμε στη διάθεσή σας συμπληρωματικό υλικό. Είσατε ελεύθεροι, να διαμορφώσετε
μόνοι τους ρόλους ή να τους επεξεργάσετε με τους άλλους συμμετέχοντες.

Παιχνίδι ρόλων για «συνεδρίαση δικαστηρίου»
Εδώ σας διαθέτουμε μια συγκεκριμένη λίστα των συμμετεχόντων ηθοποιών όπως και κάρτες με τους ρόλους, όπου αναγράφονται οι ανάλογες
οδηγίες για την εμφάνιση και συμπεριφορά του κάθε ρόλου. Προκειμένου να γίνει εφικτή μια ευρεία διαχείρηση του παιχνιδιού οι κάρτες
περιέχουν πληροφορίες σε αδρές γραμμές, ώστε να είναι δυνατόν ο καθένας να εμπλουτίσει το παιχνίδι με δικές του ιδέες και να τις δοκιμάσει.
Είναι στο χέρι σας να σπιλέξετε τον ρόλο σας στο παιχνίδι. Όλοι οι ρόλοι δεν είναι απαραίτητοι. Επισημένουμε ότι η δίκη που θα παιχτεί από
εσάς, διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια στη νομοθεσία. Αν έχει από εσάς συζητηθεί προηγουμέωνς η νομική κατάσταση, θα μπορέσουν να
ενσωματωθούν νέες ιδέες. Φένεται το δικαστηκό σύστημα, το οποίο δεν χρειάζεται να συμφωνεί με το νομικό σύστημα της χώρας σας.

Κατέυθυνση:

Κάποιες φορές είναι πολύ βοηθητικό, η χρήση συγκεκριμένων αξεσουάρ, ώστε οι εμπλεκόμενοι ηθοποιοί να μπουν καλύτερα στο ρόλο
τους. Μερικά παραδείγματα:

Δικαστής/ ένορκος/ δικηγόρος με τήβεννο
Δάσκαλος/ δασκάλα με τα μαλλιά χτενισμένα αυστηρά προς τα πίσω
Γονείς με πουκάμισο/ μπλούζα, ίσως και με γυαλιά

Στην εν λόγω περίπτωση, πρέπει εσείς να διαθέσετε τα απαραίτητα αξεσουάρ

Πιθανοί ρόλοι, που μπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες:

Θύμα
Θύτης
Δικαστής
Λαϊκός δικαστής/ ένορκοι
Δικαστές
Υποστηρικτής/υποστηρίκτρια
Μητέρα/ πατέρας του θύματος
Μητέρα/ πατέρας του θύτη
'Συμβουλάτορας' (π.χ. δάσκαλος τάξης/ προπονητής)

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες παρακολουθούν την αλληλεπίδραση (δες και το φυλλάδιο της
παρατήρησης).

 Εδώ θα οδηγηθείτε στις κάρτες
ρόλων «δικαστηρίου»
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Παιχνίδι ρόλου «συνεδρίαση»
Εδώ σας διαθέτουμε μια συγκεκριμένη λίστα των συμμετοχόντων ηθοποιών όπως και κάρτες με τους ρόλους, όπου αναγράφονται οι ανάλογες
οδηγίες για την εμφάνιση και συμπεριφορά του κάθε ρόλου. Προκειμένου να γίνει εφικτή μαι ευρεία διαχείριση του παιχνιδιού, οι κάρτες
περιέχουν πληροφορίες σε αδρές γραμμές, ώστε να είναι δυνατόν ο καθένας να εμπλουτίσει το παιχνίδι με δικές του ιδέες και να τις δοκιμάσει.

Κατέυθυνση:

Κάποιες φορές είναι πολύ βοηθητικό, η χρήση συγκεκριμένων αξεσουάρ, ώστε οι εμπλεκόμενοι ηθοποιοί να μπουν καλύτερα στο ρόλο
τους. Μερικά παραδείγματα:

Διευθυντής/ με κουστούμι/ διευθύντρια με φούστα, μπλούζα και γυαλιά
O/ η χαλαρός θύτης με μοντέρνο ντύσιμο και κινητό τελευταίας τεχνολογίας κλπ
Το θύμα, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς μοντέρνο ντύσιμο, χωρίς στυλ, με ένα απλό κινητό

Στην εν λόγω περίπτωση, πρέπει εσείς να διαθέσετε τα απαραίτητα αξεσουάρ

Το παιχνίδι μπορεί να ξεκινήσει.

3. Η φάση του παιχνιδιού

Εσείς, ως αρχηγός του παιχνιδιού οδηγείτε την ομάδα στα άδυτα του παιχνιδιού, με το να χαιρετήσετε φυσικά και ξεκάθαρα όλους στη
δίκη/ συνέδριο. (πρέπει να έχετε καθορίσει συγκεκριμένο τόπο, όπως και χρόνο).

Ένα παράδειγμα: “Καλωσήρθατε σήμερα, απόγευμα Δευτέρας, στη συνεδρίαση του ομοσπονδιακού
δικαστηρίου του Βερολίνου. Πρόκειται σήμερα να εκδικάσουμε επί του θέματος… “

Στη συνέχεια σας προτείνουμε να εισαγάγετε τους μεμονωμένους ηθοποιούς, όπως και τις ομάδες των παρατηρητών και του κοινού

Πιθανοί ρόλοι, που μπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες (δεν είναι βέβαια απαραίτητοι
όλοι οι ρόλοι στην εξέταση κάθε παραδείγματος):

Κάρτα του ρόλου Διεύθυνσης μιας εταιρίας (π.χ. διευθυνστής/ διευθύντρια, διοικητικό
συμβούλιο)
Σύμβουλος της Διεύθυνσης (π.χ. αντιπροσωπεία των δασκάλων, μέλος του ΔΣ)
Φροντιστής (π.χ. δάσκαλος/ δασκάλα της τάξης/ προπονητής)
Σύμβουλος του ιδρύματος (π.χ. συμβούλιο μαθητών/ αντιπροσωπεία μαθητών/...)
Εκπρόσωπος ομάδας (π.χ. εκπρόσωπος της σχολικής τάξης ή αρχηγός ομάδας/ ...)
Θύμα
Θύτης
Υποστηρικτής/υποστηρίκτρια
Μητέρα/ πατέρας του θύματος
Μητέρα/ πατέρας του θύτη
Μάρτυρες (συμμαθητής/-τρια, φίλος/η

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες παρακολουθούν την αλληλεπίδραση (δες και το φυλλάδιο της
παρατήρησης).

 Εδώ θα οδηγηθείτε στις κάρτες
ρόλων για «συνεδρίαση»


Ο καταμερισμός των {1)διαθέσιμων ρόλων μπορεί να οδηγήσει στις παρακάτω παραλλαγές:

Μεμονωμένοι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν οικειοθελώς τους προς στελέχωση ρόλους και
με τη βοήθεια των καρτών με τους ρόλους{1/} μπαίνουν στο παιχνίδι. Οι υπόλοιποι
συμμετέχοντες κρατούν ένα χαρτί για παρατηρήσεις. Εξοικειώνονται με αυτό και
έτσι βοηθούν τους παίκτες στην προετοιμασία.
Δημιουργούνται μικρές ομάδες, οι οποίες δίνουν ζωή στους σχεδιασμένους επί
χάρτου ρόλους με τη βοήθεια των καρτών. Από αυτή την ομάδα κάθε φορά ένας
εθελοντής/ μια εθελόντρια θα εντάσσει στο συνολικό παιχνίδι τον συγκεκριμένο
ρόλο κατόπιν επεξεργασίας. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες συστήνουν την ομάδα
των παρατηρητών (με χαρτί σημειώσεων ανά χείρας).
Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια των καρτών{1/) στήνουν ένα
ολόκληρο σενάριο για τον κάθε ήρωα. Έπειτα από δεκαπέντε λεπτά, ο αρχηγός του
παιχνιδιού συνοψίζει όλο το σενάριο σε ένα χαρτόνι. Όλοι οι εθελοντές, που
επιθυμούν να αναλάβουν έναν ρόλο, τραβάνε ο ένας μετά τον άλλον μια κάρτα με
ρόλο και έχουν πέντε λεπτά χρόνο να τον διαβάσουν. Αν η τυχαία επιλογή ρόλου
προκαλεί δυσαρέσκεια, μπορεί η διανομή των ρόλων να γίνει σύμφωνα με τις
επιθυμίες των συμμετεχόντων.

Συμβουλή: Σας συστήνουμε να εφευρίσκουν οι ηθοποιοί έναν νέο όνομα, το οποίο
είτε θα αναγράφουν εμφανώς στο καρτελάκι με το όνομά τους ή θα το αναρτούν
πάνω στα ρούχα τους. Το απαιτούμενο για αυτό υλικό πρέπει να το προσφωνούν
ονομαστικά εκείνοι.

Περαιτέρω τεχνικές:

Στο επίκεντρο του υπό
σκιαγράφηση παιχνιδιού
ρόλων βρίσκεται μια βασική
αλληλουχία. Αυτή μπορεί να
παιχθεί πολλές φορές, ώστε σε
κάθε επόμενο παιχνίδι ένας
άλλος εθελοντής από τα
μεμονωμένα γκρουπ να μπορεί
να παίξει τον ρόλο.
Ενδεχομένως και εθελοντές
ηθοποιοί από διαφορετικές
ομάδες να μπορούν να παίξουν
άπαξ την εν λόγω σκηνή.
Επιπλέον, ενδέχεται μετά τη
διαπραγμάτευση/ μετά το
συνέδριο μεμονωμένοι
ηθοποιοί να κάνουν μονόλογο
σχετικά με όσα μόλις έχουν
σκεφθεί ή περιγράφοντας πώς
νιώθουν κλπ (Πώς νιώθει το
θύμα μετά τη διαπραγμάτευση;
Τι σκέφτεται ο δικαστής ή η
δικαστίνα; Τι σκέψεις κάνει ο
δράστης;)
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στη φάση του παιχνιδιού. Αυτό μπορεί να σηματοδοτηθεί με μια χειραψία ή ΄με έναν ονομαστικό χαιρετισμό (συμπεριλαμβανομένης
και της ιδιότητας). Εναλλακτικά, μπορείτε να χτυπήσετε φιλικά στην πλάτη του ηθοποιού που πρόκειται να συστηθεί.

Μια πιθανή εισαγωγή στους εκάστοτε ρόλους μπορεί επί παραδείγματι να γίνει με τους παρακάτω
τρόπους: «Χαιρετίζουμε τον πρόεδρο/ την πρόεδρο του δικαστηρίου, Κύριο/ Κυρία Τάδε.. και τον/
την ιδιοκτήτη… Ομοίως, παρόντες είναι...

Οι ηθοποιοί ξεκινούν με το παιχνίδι. Ο αρχηγός της ομάδας δεν εμπλέκεται στο παιχνίδι, εκτός αν η ομάδα χρειαστεί σε κρίσιμες
στιγμές υποστήριξη μέσω βοηθητικών ερωτήσεων ή ακόμα και μέσω της συμμετοχής του ως ηθοποιού, όταν ένας συμμετέχων
χρειάζεται βοήθεια. Εξάλλου, πρέπει να προσέχετε να μην ξεφύγετε από τον προδιαγεγραμμένο χρόνο. Μόλις διαπιστώσετε ότι έχει
εξαντληθεί το παιχνίδι στη σκηνή, πρέπει είτε να τερματίσετε το παιχνίδι είτε να ωθήσετε την ομάδα σε μια επόμενη σκηνή.

4. Φάση αποσύνδεσης:

Σημαντικό: Μετά το πέρας του παιχνιδιού πρέπει ως αρχηγός του παιχνιδιού να ωθήσετε τους συμμετέχοντες να αποσυνδεθούν
από τον ρόλο που υποδύθηκαν μόλις και να «επιστρέψουν» στην κανονική τους προσωπικότητα. Άλλωστε, για μια ενδελεχή
ανάλυση όσων αναπαραστάθηκαν, χρειάζεται να πάρουμε μια απόσταση από τους ρόλους που παίξαμε. Με αυτόν τον τρόπο θα
αποφευχθεί, να μεταφέρουμε στην πραγματική μας προσωπικότητα προβολές από τα χαρακτηριστικά και τις συγκρούσεις που
ενσαρκώσαμε στο παιχνίδι.

«Θερμές Ευχαριστίες για τη θεατρική σας απόδοση και καλή σας επιστροφή, αγαπητέ/ αγαπητή..
(αναφέρετε όλους τους συμμετέχοντες ονομαστικά).



Ροή Σχεδιασμού - Βήμα 4 
Φάση περισυλλογής και συζήτησης
Η φάση αυτή, της περισυλλογής και της συζήτησης, αφορά κυρίως στην αμοιβαία ανταλλαγή των συναισθημάτων και των απόψεων,
ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της αλληλοκατανόσης και τουλάχιστον σε ένα θεωρητικό επίπεδο να συμφωνήσουν οι συμμετέχοντες
σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές. (Όπως για παράδειγμα ότι κάθε επίθεση πλήττει με διαφορετικό τρόπο το εκάστοτε θύμα και ότι
πρέπει να διαχειριζόμαστε ξεχωριστά κάθε περιστατικό).

Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε αξιοποιώντας διαφορετικές μεθόδους. Σας θέτουμε υπόψιν μια συζήτηση σε κύκλο, όπου ο αρχηγός
της ομάδας μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις θα εγείρει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να ηγηθείτε της ομαδικής συζήτησης/ περισυλλογής.

Πώς είναι η νομική κατάσταση; 
Οδηγία: Για το ενδεχόμενο, να μην έχετε επί τόπου κανέναν ειδικό, μπορείτε να συλλέξετε πληροφορίες για τη χώρα σας, καθώς στην προκείμενη φάση
είναι σημαντικό να δώσετε στους συμμετέχοντες συγκεκριμένα στοιχεία.
Τι αποφάσισε ο δικαστής/ η διοίκηση;
Πώς συμπεριφέρθηκαν οι παίκτες;
Αντιδράσατε σωστά ή μήπως μπορούσατε ή θα έπρεπε να αντιδράσετε αλλιώς; Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει;
Ποια συναισθήματα ήταν για τους παρατηρητές εμφανή; Αναμένατε τέτοια συναισθήματα;
Ποιες πιθανότητες υπάρχουν, να διαχειριστείτε τα δικά σας συναισθήματα, να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα των άλλων και να
τα σεβαστείτε, όπως και ταυτόχρονα να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας και τους άλλους για τη συγκεκριμένη περίπτωση;

Μια άλλη εκδοχή είναι, o αρχηγός του παιχνιδιού να αφήνει τους συμμετέχοντες παίκτες να περιγράφουν τις σκέψεις και τα
συναισθήματα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Μετά ο κάθε παρατηρητής να κατονομάζει τρεις από τις πιο σημαντικές λέξεις- κλειδιά
από το χαρτί παρατηρήσεων. Έτσι, εν συνεχεία, γίνεται ομαδικά η μετάβαση στην φάση της περισυλλογής και συζήτησης. Ακόμα και
εδώ μπορούν οι παραπάνω ερωτήσεις να βοηθήσουν στην έκβαση της συζήτησης.

Μια άλλη εναλλακτική αντί για ερωτηματολόγια παρατήρησης είναι οι κάρτες σύμφωνα με τη μέθοδο Metaplan. Κάθε συμμετέχων-
παρατηρητής πέρνει τρεις κάρτες και έναν μαρκαδόρο edding και σημειώνει τρεις έντονες εντυπώσεις/ ερωτήσεις/ παρατηρήσεις.

Ροή Σχεδιασμού - Βήμα 5 
Αξιολόγιση και σύνοψη
Προτού αποχαιρετήσετε την ομάδα, είναι χρήσιμο να πάρετε μια σύντομη ανατροφοδότηση και να αποκομίσετε τη συνολική αίσθηση
από αυτή την ενότητα. Έτσι, μπορείτε να κρατήσετε έναν θετικό παλμό και να τον αλλάξετε ή να τον υποκαταστήσετε. Ένα
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες βρίσκετε εδώ.
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Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Σετ μεθόδων
Για να εισαγάγετε νέα θέματα στις εκπαιδευτικές ενότητες

Θεμελιώδεις παιδαγωγικές συμπεριφορές
Οι μαθητευόμενοι έχουν διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων και διαφορετικές εμπειρίες επί των θεμάτων Cybermobbing, Sexting,
Grooming, Posing κ.α.

Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να προετοιμάζετε τις πληροφορίες και το υλικό του σεμιναρίου έτσι, ώστε να αγγίζει τα παιδιά και τους
εφήβους σε ένα επίπεδο, όσο το δυνατόν πιο εύκολο και προσανατολισμένο στη δράση, όπου όλοι μαζί θα είναι σε θέση να
αυτοσχεδιάζουν. Αφηρημένες δομές ή ένα υπερφορτωμένο περιεχόμενο δεν επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί συνήθως
οδηγούν σε αποθάρρυνση, αντίσταση και πρόκληση εμποδίων στον εκπαιδευτή, ήδη από την αρχή. Ως εκ τούτου, τα παρακάτω
σημεία πρέπει να τα λάβετε πάντοτε υπόψιν κατά τον σχεδιασμό των ενοτήτων της εκπαίδευσης αλλά και της εισαγωγής νέων
θεματικών προς συζήτηση/ επεξεργασία (Palank 2012, σελ. 27 ... )

Τι είναι για τους εκπαιδευόμενους πραγματικά (υπαρξιακά) σημαντικό;
Τι είναι αυτό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποχωριστούν;
Τι είναι περιττό;
Πότε (σε ποιο επίπεδο) ξεκινώ να ενοχλούμαι με τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης; (αυτό το όριο δεν μου επιτρέπεται να το
παραβιάσω)

Ως ιδιαίτερα βοηθητικοί στον σχεδιασμό των ενοτήτων αποδεικνύονται επίσης οι εύκολοι βασικοί κανόνες διδακτικής του Comenius,
που οφείλετε να λάβετε υπόψιν:

Από το κοντινό στο μακρινό
Από το εύκολο στο δύσκολο
Από το απλό στο σύνθετο
Από το γνωστό στο άγνωστο

Εισαγωγή και εξέλιξη της εκπαίδευσης
Οι ιδιότητες της εισαγωγής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο έχουν μεγάλη σημασία για την επιτυχή επεξεργασία ενός θέματος. Γι’αυτό
πρέπει η εισαγωγή να εγείρει την περιέργεια των συμμετεχόντων, να τους τραβάει το ενδιαφέρον, να ενεργοποιεί τις προϋπάρχουσες
γνώσεις και εμπειρίες τους, αλλά και να τους δίνει πληροφορίες για τα επόμενα στάδια (σύγκρινε Μeyer 1994: 122). Πρέπει, ωστόσο,
να προσέξετε η εισαγωγή σε μια ενότητα να μην επιτυγχάνεται με την παροχή κινήτρων. Γιατί αν εν συνεχεία οι προσδοκίες δεν
ευοδωθούν, μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια απογοήτευση, όπως επίσης και αντίσταση στη διάρκεια της υπόλοιπης διαδικασίας.
Εξαιτίας αυτού, ταιριάζει η εξοικείωση με διαφορετικές μεθόδους, που η καθεμία θα αξιοποιείται ξεχωριστά στην εκάστοτε θεματική.

Ωστόσο, για την όλη εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι σημαντική μόνον η εισαγωγή σε μια εκπαιδευτική ενότητα. Και τα υπόλοιπα
τμήματα της εκπαίδευσης απαιτούν συγκεκριμένο πλάνο, ώστε να προσλαμβάνουν “... έναν μεθοδικό θεμελιώδη ρυθμό ...” (Meyer
2002:

Κατά την εισαγωγή ο εκπαιδευτής πρέπει να φροντίζει ώστε να δίνει μια συνολική κατεύθυνση για το υπό
επεξεργασία αντικείμενο του θέματος, του νοήματος ή του προβλήματος… Αυτό συχνά υποβάλλει έναν ηγετικό
ρόλο στον εκπαιδευτή/ στην εκπαιδεύτρια.
Στη φάση ανάπτυξης πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να αντιληφθούν τη συνάφεια του πράγματος, της ουσίας, του
προβλήματος. Αυτό δεν επιτυγχάνεται χωρίς μέτρο στην ίδια δραστηριότητα. Εξ ου και αναλαμβάνετε έναν
ηγετικό ρόλο.
Στη φάση εξαγωγής συμπερασμάτων οφείλετε να συνεννοηθείτε οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενους, τι
βγήκε από τη δουλειά επί του θέματος όπως και πως θα προχωρήσει η δουλειά στα επόμενα βήματα. Πέρα από
αυτό πρέπει να ασκηθούν οι άρτι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες και σε κάθε περίπτωση να εφαρμοστούν
στην πράξη. Αυτό προϋποθέτει την από κοινού διαχείριση του σεμιναρίου από τον εκπαιδευτή και τον
εκπαιδευόμενο.

Πηγές  Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W.: Einführung in die Schulpädagogik. Berlin 2002, S. 109-121

Μέθοδοι και μορφές για την εισαγωγή μιας νέας θεματικής
Υπάρχουν διαφορετικές δίοδοι για την ένταξη ενός θέματος στην ομαδική συζήτηση, ανάλογα με το αντικείμενό του. Μια από τις
σημαντικότερες προϋποθέσεις είναι, ωστόσο, πριν την οργάνωση της ενότητας να έρθετε σε αντιπαραβολή με την στοχευμένη ομάδα.
Άπαξ και αυτό έχει ολοκληρωθεί, μπορούν να γίνουν περαιτέρω προγραμματισμοί και προετοιμασίες. Στο εξής, θα παρουσιαστούν
ορισμένες ενεργητικές μέθοδοι μετάβασης. Μπορείτε για κάθε μέθοδο της επιλογής σας, να διαλέξετε τη μελέτη μιας περίπτωσης μαζί
με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος (περισσότερεες πληροφορίες στο: .... ).

Το κολλάζ είναι ένας δημιουργικό τρόπος για να εντάξετε μια νέα θεματική. Πριν την ενασχόληση με το κολλάζ δώστε στους
συμμετέχοντες (παιδιά και εφήβους) σύντομες πληροφορίες σχετικά με το Cyberbullying (εισήγηση του εκπαιδευτή/ της εκπαιδεύτριας
διάρκειας το πολύ δέκα λεπτών):

Τι είναι το cyberbullying
Ποιόν αφορά το cyberbullying;
Πως λαμβάνει χώρα το Cyberbullying;
Πού έγκεινται οι κίνδυνοι;

Οδηγία

Στο επόμενο στάδιο, οι συμμετέχοντες (αν προκύπτει αυτή η ανάγκη) θα ενημερωθούν σχετικά με τη μέθοδο του κολλάζ (κόψιμο
εικόνων και τίτλων από εικονογραφημένα έντυπα, εφημερίδες και περιοδικών, όπως και ακολούθως μορφές από εικόνες).
Μετά θα σχηματιστούν μικρές ομάδες (4 με 6 συμμετέχοντες), οι οποίες εν συνεχεία θα αποπερατώσουν ένα κολλάζ επί ενός
συγκεκριμένου θέματος/ προβλήματος.
Μετά την ολοκλήρωση του κολλάζ πρέπει να πραγματοποιηθεί στους κόλπους των μικρών ομάδων μια σύντομη συζήτηση, στην
οποία τα μέλη θα μοιραστούν προτάσεις, συναισθήματα και κίνητρα σχετικά με τη μορφή του κολλάζ, που δημιούργησαν από
κοινού. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αιχμαλωτίσετε την ατμόσφαιρα που επικρατεί αναφορικά με τη θεματική και να
ωθήσετε ταυτόχρονα τους συμμετέχοντες σε περισυλλογή.
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Επισήμανση:  Προσέξτε στον γύρο των συζητήσεων, ώστε παράλληλα με την επεξήγηση όρων, να συζητήσετε με τους νεαρούς τις
πιθανές αιτίες και επιπτώσεις του φαινομένου.
Τα έτοιμα κολλάζ πρέπει εν συνεχεία να κρεμαστούν σε σημείο της αίθουσας (π.χ.), όπου να είναι ορατά σε όλους.

Το απαραίτητο υλικό διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και το μέγεθος των ομάδων που έχουν στο
μεταξύ σχηματιστεί:

Προετοιμασία για διάλεξη: εισαγωγή σε cyberhelp.eu
Ηλεκτρονικός υπολογιστής και προτζέκτορας για φιλμ (
Χαρτί για αφίσα (τουλάχιστον διαστάσεων Α2)
Εφημερίδες και περιοδικά
Ψαλίδια και κόλλα

Brainwriting- Παράδειγμα Cybertalking
Στην αρχή του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί ένα πλασματικό περιστατικό (....) του Cybertalking από την οπτική του πληγέντος.
(Κείμενο στο προτζέκτορ, βίντεο ή άλλο μέσο). Στη συνέχεια, λαμβάνουν όλοι οι συμμετέχοντες μια άσπρη κόλλα χαρτί (Α4).

Οδηγία

Σε μια σφυγμομέτρηση εκ μέρους του εκπαιδευτή (για παράδειγμα- ‘Ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες του Cybertalking”; “Πώς
μπορεί κανείς να βοηθήσει ένα θύμα του Cybertlaking”; ή “Πώς μπορώ να αποτρέψω το Cybertalking”) αρχίζουν όλοι οι
συμμετέχοντες, να σημειώνουν τις ιδέες τους με λέξεις- κλειδιά στο χαρτί τους.
Μετά από πέντε λεπτά αφήνουν όλοι οι συμμετέχοντες το χαρτί τους στη μέση της αίθουσας σεμιναρίου. Τότε παίρνει ο ένας
συμμετέχων το χαρτί του άλλου και διαβάζει γρήγορα τις ιδέες/ απόψεις, αφήνεται να επηρεαστεί και γράφει στο χαρτί αυτό
περαιτέρω ιδέες ή αντίστοιχα αφορμές για προβληματισμό.
Αυτό μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές.
Στο τέλος, συγκεντρώνονται όλα τα αποτελέσματα στο πίνακα ή στο Flipchart και συζητούνται από κοινού.

Το απαραίτητο υλικό διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και το μέγεθος των ομάδων που έχουν στο
μεταξύ σχηματιστεί:

Άρθρα εφημερίδας/ Παραδείγματα περιπτώσεων π.χ. από το Ideenpool
Ηλεκτρονικός υπολογιστής και προτζέκτορας
Άσπρες κόλλες χαρτί Α4

Γραπτό εργαστήρι για το παράδειγμα του Grooming
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πολύ λίγες πληροφορίες για το θέμα " Grooming". Για να μην διακινδυνεύσουμε την εξέλιξη της μεθόδου,
οφείλουμε να μην υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες για το θέμα.

Οδηγία

Όλοι η ομάδα χωρίζεται σε μικρές ομάδες (3-6 συμμετέχοντες).
Κάθε μικρή ομάδα λαμβάνει μια μεγάλη κόλλα χαρτί (Flipchart) και ένα μεγάλο χρωματιστό μαρκαδοράκι.
Η μικρές ομάδες μπορούν να εκφράσουν μόνον γραπτά στην κόλλα χαρτί. Εκεί πρέπει να σημειώνονται ακόμα και να

Ρεπορτάζ από εφημερίδα- παράδειγμα για
Sexting
Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν ένα άρθρο εφημερίδας ( ), όπου
περιγράφεται ένα περιστατικό Sexting. Ο καθένας έχει καθήκον,
να διαβάσει μόνος του σε προκαθορισμένο χρόνο το άρθρο. Μετά
ξεκινάει μια ομαδική συζήτηση που διευθύνουν οι συμμετέχοντες
και αναλύονται τα διάφορα κομμάτια του άρθρου. Οι
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις
τους επί συγκεκριμένων πτυχών του θέματος (παρασκήνια,
γνώμες, εμπειρίες).

Οδηγία:

Να προσέχετε μιλώντας στην ομήγυρη, πέραν από τη
διευκρίνιση των όρων, να συζητήσετε με τους εφήβους τις
αιτίες και συνέπειες του φαινομένου.

Το απαραίτητο υλικό διαμορφώνεται ανάλογα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων και το μέγεθος των ομάδων
που έχουν στο μεταξύ σχηματιστεί:

Άρθρα εφημερίδας/ Παραδείγματα περιπτώσεων π.χ.
από το Ideenpool
Φωτοτυπίες των άρθρων από τις εφημερίδες

Πηγή: http://www.spiegel.de/schulspiegel/usa-mehr-als-100-schueler-in-
sexting-skandal-in-kleinstadt-verwickelt-a-1061682.html
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ζωγραφίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία περιστατικά, παρατηρήσεις, συνειρμοί, ερωτήσεις και αντερωτήσεις,
απαντήσεις, σχέδια, βέλη, εικόνες, διαγράμματα, γραφικά κ.α.
Μετά από 15 λεπτά θα παρακαλέσουμε τους συμμετέχοντες να παραδώσουν το πλακάτ τους σε αυτόν που πρόκειται να κάνει την
εισήγηση. Αυτός παρουσιάζει τα πλακάτ των μικρών ομάδων στην ολομέλεια, σταχυολογώντας τις πιο σημαντικές δηλώσεις που
έχουν γραφτεί της κάθε αφίσας.

Σύγκρινε με το “Επιλογή από Συλλογή Μεθόδων” (διατίθενται στο διαδίκτυο)

Το απαραίτητο υλικό διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και το μέγεθος των ομάδων που έχουν στο
μεταξύ σχηματιστεί:

Προετοιμασία για σύντομη εισαγωγή στο θέμα- βλέπε ορισμών
Λευκό χαρτί σεμιναρίου π.χ.
Μεγάλα μαρκαδοράκια/ στάμπιλο

Η μέθοδος Α-Β-Γ στο παράδειγμα Desnigration (Δυσφήμιση)

Πηγές
Meyer, H. (1994): Unterrichtsmethoden. Band 2. Praxisband. Frankfurt a. M.: Scriptor
Palank, F. (2012): Pädagogisches Handeln in der innerbetrieblichen Ausbildung, AMS: Linz
Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W. (2002): Einführung in die Schulpädagogik. Berlin

Αυτή η μέθοδος μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα και σε κατά μόνας επεξεργασία και σε
ομαδική. Στην παρακάτω περιγραφή αναλύεται η μέθοδος, όταν εφαρμόζεται σε ομάδα.

Οι συμμετέχοντες τις εκπαίδευσης λαμβάνουν ένα κείμενο, στο οποίο περιγράφεται ένα
φανταστικό περιστατικό από την οπτική του πληγέντος. (έκτασης περίπου μισής
σελίδας Α4). Μετά οι συμμετέχοντες μοιράζονται σε μικρές ομάδες (των 3-4 ατόμων).
Κάθε ομάδα παίρνει μια κόλλα χαρτί σεμιναρίου με περίγραμμα και ένα μεγάλο
μαρκαδοράκι. Εν συνεχεία, πρέπει δίπλα στα αρχικά γράμματα που σχηματίζουν τη λέξη
ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ (Denigration), να γράψουν τα μέλη της ομάδας λέξεις που τους έρχονται
συνειρμικά, κοινής αποδοχής από όλα τα μέλη.

Πρέπει να δίνεται σε κάθε ομάδα στο τέλος της άσκησης η δυνατότητα, να
παρουσιάσουν και να αιτιολογήσουν στην ολομέλεια τουλάχιστον τρεις κοινούς
συνειρμούς.

Το απαραίτητο υλικό διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων
και το μέγεθος των ομάδων που έχουν στο μεταξύ σχηματιστεί:

Άρθρα εφημερίδας/ Παραδείγματα περιπτώσεων π.χ. από το Ideenpool
Φωτοτυπίες της μελέτης της περίπτωσης
Έτοιμες κόλλες χαρτί (βλέπε εικονικό παράδειγμα)
Μεγάλα μαρκαδοράκια/ στάμπιλο

D..epression
E..lend
N..ötigung
I.........
G.........
R.........
A.........
T.........
I.........
O.........
N.........
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Ασκήσεις για την προετοιμασία
*το απαραίτητο υλικό είναι υπογραμμισμένο

Φάση {ις}: Ασκήσεις γνωριμίας

Φάση {ις}: Κάμπτοντας τις αναστολές των συμμετεχόντων σχετικά με την κίνηση

Φάση {ις}: Αποδυναμώνοντας τις αναστολές των συμμετεχόντων για παιχνίδι

a) Ασκήσεις για γνωριμία
Κάθε συμμετέχων παίρνει από τον αρχηγό του παιχνιδιού έναν
αριθμό, που πρέπει να τον σημειώσει. Έπειτα ξεκινάει η
{μουσική} και όλοι κινούνται γύρω στο δωμάτιο, μέχρι να
σταματήσει η μουσική. Ο αρχηγός του παιχνιδιού φωνάζει
δυνατά έναν αριθμό και το επιλεγμένο πρόσωπο χαιρετάει το
υπόλοιπο πλήθος με μια κίνηση που έχει επιλέξει ο ίδιος. Και
παράλληλα λέει δυνατά το όνομά του. Η ομάδα απαντάει
μιμούμενη την κίνησή του: «Γεια σου…». Αυτό επαναλαμβάνεται
τόσες φορές, όσες χρειάζονται για να ακουστούν όλοι οι αριθμοί.
(Συνίσταται ένας {τυφλοσούρτης}, όπου θα τσεκάρετε ένα τα
νούμερα που διαλέγετε).

b) Zipp Zapp
Όλοι οι συμμετέχοντες κάθονται κυκλικά σε καρέκλες (κύκλος με
καρέκλες). Ένα εξ αυτών στέκεται στο μέσον. Δείχνει έναν από
τους καθισμένους και τον ρωτάει για το όνομά του συμμετέχοντα
που κάθεται δίπλα του.

Ρωτάει «Ποιος είναι Ζιππ;» πρέπει το πρόσωπο που
ερωτάται να πει το όνομα του διπλανού του από την
αριστερή πλευρά
Ρωτάει για τον «Ζαππ», τότε πρέπει να πει το όνομα του
διπλανού του στα δεξιά
Λέει αυτός που κάθεται στη μέση «Ζιππ- Ζαππ» τότε πρέπει
όλοι οι συμμετέχοντες να αλλάξουν θέση. (Αυτός που θέτει
τις ερωτήσεις πρέπει να κοπιάσει να βρει μια θέση)

Αν ο ερωτώμενος πει ένα λανθασμένο όνομα, επιστρέφει στον
κύκλο και γίνεται ερωτών. Έτσι, αλλάζουν γρήγορα τα ονόματα
των «γειτόνων».

a) Κινήσεις (κίνηση, συνεργασία)
Όλοι οι παίκτες κινούνται πάνω κάτω στοχευμένα σε έναν
οριοθετημένο χώρο. Κάθε παίκτης/ παίκτρια αναζητά οπτική
επαφή με κάποιο άλλο άτομο από την ομάδα. Μόλις δύο άτομα
συναντηθούν οι ματιές δύο συμμετεχόντων, πηγαίνει ο ένας στον
άλλο, στέκεται ο ένας μπροστά στον άλλο για λίγο ακίνητος και
μετά αρχίζουν να αναζητούν γρήγορα με το βλέμμα έναν τρίτο
«σύντροφο στο παιχνίδι».

Στη θέση της «εύκολης» στάσης, όπου στέκεται ο ένας μπροστά
στον άλλο χωρίς να αντιδρά, ο αρχηγός του παιχνιδιού μπορεί να
προσθέσει και άλλες αποστολές:

Να χτυπάνε παλαμάκια
Ταυτόχρονα να λένε «καλημέρα» (με ή χωρίς χειραψία)
Ταυτόχρονα να χοροπηδάνε
Να ακουμπάνε τα χέρια τους στην πλάτη του απέναντι τους
…

b) Super Mario (Παιχνίδι κίνησης)
Η ομάδα στέκεται κυκλικά. Ο αρχηγός της ομάδας διηγείται μια
συναρπαστική περιπέτεια του Super Mario, που την παρουσιάζει
με τις ανάλογες κινήσεις. Η ομάδα μιμείται τις κινήσεις. Ο Super
Mario είναι μια φιγούρα από το λεγόμενο «Jump-and- Run»
παιχνίδι του υπολογιστή. Στη διάρκεια του παιχνιδιού τρέχει
ανάμεσα σε πολλούς κόσμους. Ο στόχος του είναι να αποφεύγει
τους κινδύνους, να ξεφεύγεις από τις πύρινες μπάλες του
αντιπάλου ή να βουτάει. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Mario
λαμβάνει ένα αστέρι. Τότε μαγεύεται, εξοικονομεί δύναμη, εξ ου
και τρέχει επί τόπου.

Προτάσεις κινήσεων

Ο Mario αρχίζει να περπατάει → περπατάει
Οι πρώτοι αντίπαλοι έρχονται → χοροπηδάνε
Οι αντίπαλοι πετάνε από το στόμα τους πύρινες μπάλες →
κάθονται οκλαδόν και πηδάνε πλάγια
Η Μαρία γίνεται αθάνατη και λαμβάνει ένα αστέρι → τρέχει
Σημείο συγκέντρωσης βαθμών/ κερμάτων → χοροπηδάει
δέκα φορές στο ίδιο σημείο
Υπερπηδάει τάφρο → χοροπηδάει ...

c) Σύντομο τέλος (παιχνίδι επιδεξιότητας)
Οι παίκτες/ παίκτριες κάθονται κοντά ο ένας στον άλλο κυκλικά
οκλαδόν, έτσι ώστε τα γόνατά τους να αγγίζονται. Δύο
συμμετέχοντες που κάθονται απέναντι παίρνουν ένα από τα δύο
κουβάρια (π.χ. μαντήλι/ σάλι που να είναι δεμένα μεταξύ τους).
Τοποθετούν το συντομότερο δυνατό τα κουβάρια στα γόνατα
του «γείτονα». Μπορείτε κατά βούληση να αλλάζετε κατεύθυνση
στα κουβάρια. Δεν επιτρέπεται, όμως, να πέφτουν κάτω ή να
υπερπηδούν κάποιον συμπαίκτη. Άλλωστε, απαιτείται ταχύτητα,
κανείς δεν επιτρέπεται να κρατάει το κουβάρι πάνω από δύο
λεπτά. Στόχος είναι να περνάει το κουβάρι τόσο γρήγορα από
τον έναν στον άλλον, ώστε να μην βρίσκεται ταυτόχρονα σε δύο
πόδια. Στο παίκτη που θα βρεθούν και τα δύο κουβάρια, πράγμα
που θα προκαλέσει ένα πρώτο κλείσιμο του παιχνιδιού, χάνει
κιόλας. Έτσι, λοιπόν, κλείνει ο κύκλος έως ότου μείνουν μόνον
δύο παίκτες. Τότε το παιχνίδι έχει τελειώσει.

Συμβουλή: Τα κουβάρια πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους και
όχι πολύ μικρά.

d) Κάθομαι (παιχνίδι επιδεξιότητας)
Όλοι οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν μεγάλο κύκλο.
Στέκονται στενά ο ένας δίπλα στον άλλο. Η μπροστινή πλευρά
του ενός δείχνει την πίσω πλευρά του μπροστινού/ μπροστινής.
Ο κύκλος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο στρογγυλός και
ισομεγέθης.

Τότε γίνεται συναρπαστικό: Ο καθένας ακουμπάει τη μέση του
μπροστινού/ μπροστινής του. Ταυτόχρονα, κάθεται ο καθένας
προσεκτικά στον μηρό αυτού που βρίσκεται πίσω. Το
αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ένας ανθρώπινος κύκλος ίσου
μεγέθους.

e) Πιάνω το χερούλι (παιχνίδι επιδεξιότητας)
Οι συμμετέχοντες στέκονται σε κύκλο και παίρνουν με τη σειρά
τους νούμερο. Ο αριθμός 1 στέκεται στη μέση του κύκλου και
κρατάει ένα σκουπόξυλο ίσια. Ξαφνικά, το νούμερο 1 αφήνει το
σκουπόξυλο και φωνάζει ένα άλλο αριθμό. Το εμπλεκόμενο άτομο
πρέπει σε κλάσματα δευτερολέπτου να πιάνει το σκουπόξυλο,
προτού πέσει. Μετά αυτός που έπιασε το ξύλο φωνάζει ένα άλλο
αριθμό.

a) Άσκηση συνειδητοποίησης
Οι συμμετέχοντες πηγαίνουν εδώ και εκεί μέσα στον χώρο δίχως
να αγγίζονται. Επ’αυτού ο αρχηγός του παιχνιδιού δίνει μια
σειρά οδηγιών (επιλέγονται κατά βούληση ατομικά, δεν

c) Παρουσιάζουμε τη συναισθηματική κατάσταση
Δύο εθελοντές αναλαμβάνουν ένα θέμα, το οποίο μέσα σε 20 με
30 δευτερόλεπτα παρουσιάζουνε είτε με γκρίνια (πρώτος
παίκτης) είτε με χαρά (δεύτερος παίκτης):



Πηγές
In Anlehnung an die Spielbeschreibungen aus der „Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene“ (2005) vom
Bundesjugendwerk der AWO und dem Buch „Cirkusspiele“ (2003) von Josef Hense/Heiner Köttker (Hrsg. Kölner Spielecirkus)
sowie http://www.theater-in-der-schule.de/spieluebungen/Spieluebungen_fuer_Theatergruppen.pdf (2016)

χρειάζεται να υλοποιηθούν όλες):

Εισπνέετε και εκπνέετε.
Πώς νιώθετε τα πόδια σας;
Τινάξτε τα χέρια σας.
Γυρίστε τους ώμους σας.
Χαλαρώστε την άκρη του στόματος σας/ τραβήξτε τις
γκριμάτσες ...

Κινηθείτε όπως:

Ένας αγέρωχος καυχησιάρης
Μια ψιλομύτα και κυκλοθυμική κοπέλα
Ένας φοβιτσιάρης και συνεσταλμένος άνθρωπος
Ένα χαρούμενο, άνετο παιδί
Ένας ηλικιωμένος, ασθενικός άνθρωπος
Μια μπαλαρίνα…

Συμπεριφερθείτε σαν να πρέπει να διαπεράσετε κάτι από τα
παρακάτω:

Κρύο νερό
Συγκολλητικό
Χιόνι στο ύψος των γονάτων
Λάσπη και λούτσα
Ολισθηρό πάγο
Καυτά κάρβουνα

Καθοδήγηση και οδηγίες, που πρέπει ως ομάδα να ακολουθήσετε:

Να κινείτε σαν ένα κοπάδι ψαριών (διαισθητική συνάντηση)
Να συναντιέστε όλοι σε ένα σημείο στον χώρο (χωρίς
προηγούμενη συνεννόηση).
Τραγουδήστε το τραγούδι «We will rock you».
Περπατάτε σε τετράγωνο σχηματισμό μέσα στον χώρο
Περπατάτε σε τετράγωνο σχηματισμό μέσα στον χώρο.
Να χαιρετιέστε με τις μύτες των ποδιών σας/ με τους
αγκώνες/ με τα γόνατα

b) Η επαγγελματική συνάντηση
Οι συμμετέχοντες κινούνται ελεύθερα στον χώρο. Ακολουθούν
οδηγίες του αρχηγού του παιχνιδιού:

1. Τώρα είμαστε όλοι μάνατζερ και χαιρετούμε όποιον
συναντάμε πολύ επίσημα.

2. Τι τύχη, που η επίσημη συνάντηση τελείωσε! Τώρα
μπορούμε να τινάξουμε με δύναμη τα χέρια μας.

3. Τώρα φτάνουμε σε ένα λιβάδι με λουλούδια και κόβουμε το
καλύτερο μπουκέτο λουλούδια (φανταστικό κόψιμο
λουλουδιών).

4. Εδώ συναντούμε έναν πολύ καλό φίλο, μια πολύ καλή φίλη,
που δεν είχαμε δει εδώ και αιώνες και τον /την χαιρετούμε
διαχυτικά.

5. Με τόση χαρά προχωράμε στην επόμενη άσκηση ή την
προετοιμασία για το παιχνίδι ρόλων.

Η λογοκρισία στην τελευταία εργασία/ εξετάσεις
Το νέο smartphone
Ένα ραντεβού
Τα καινούρια γυαλιά
Τις διακοπές με τους γονείς
Ένα δώρο για γενέθλια
Τον πολύ λίγο χρόνο
Τη βαρεμάρα

d) Μίμηση
Όλοι οι συμμετέχοντες στέκονται σε μια σειρά. Ο πρώτος στην
ουρά φοράει ένα καπέλο, μέσω του οποίου δίνει τον ρυθμό σε
ολόκληρη τη σειρά για το πώς θα προχωράει (ρυθμός, βήμα,
ταχύτητα). Όλοι οι συμμετέχοντες μιμούνται όσο το δυνατόν πιο
πιστά το πλάνο. Προσέχουμε όμως αυτό να είναι ρεαλιστικό. To
καπέλο θα αλλάζει κεφάλια με ένα σινιάλο (π.χ. με παλαμάκια ο
αρχηγός του παιχνιδιού θα το παραδίδει στον επόμενο παίκτη
κλπ)

e) Διατηρώντας τα χειροκροτήματα (ενωμένο με ένα
παιχνίδι ονομάτων)
Η ομάδα των συμμετεχόντων στέκεται από τη μία πλευρά του
δωματίου. Απέναντι τους βρίσκεται ο αρχηγός του παιχνιδιού,
που απαιτεί από την ομάδα, να χαρίσουν ένα εκκωφαντικό, όχι
ένα αποχαιρετιστήριο, χειροκρότημα μόλις ο κάθε
συμμετέχοντας λέει το όνομά του: «Γεια σας, είμαι ο …»
(χειροκρότημα ξεκινάει). Ο αρχηγός του παιχνιδιού διακόπτει
μετά από κάποια ώρα το χειροκρότημα και ζητά έναν επόμενο
εθελοντή. Αυτός συστήνεται πάλι και λαμβάνει εξίσου ένα
εκκωφαντικό χειροκρότημα, μέχρις ότου ο αρχηγός
απελευθερώνει τον «αστέρα» (πρωταγωνιστή) από τη σκηνή και
φέρνει έναν άλλο εθελοντή. Αυτό επιτυγχάνεται με κάθε
συμμετέχοντα, όπου ο αρχηγός θα πρέπει να προσέχει πολύ, ούτε
να πιέσει πολύ κάποιον συμμετέχοντα ούτε να τραβήξει πολύ
ώρα αυτή η άσκηση (σχετικά με τη διάρκεια των
χειροκροτημάτων). Οι συμμετέχοντες μπορούν να φύγουν χωρίς
κάποιο σχόλιο, εάν δεν αντέχουν άλλο το χειροκρότημα.

http://www.theater-in-der-schule.de/spieluebungen/Spieluebungen_fuer_Theatergruppen.pdf


Κάρτες ρόλων για συνεδρίαση δικαστηρίου

Κάρτα ρόλου: Δικαστής
Ο ρόλος σου ως δικαστής είναι να διατηρείς μια ουδέτερη
στάση, που θα διευκολύνει όλες τις πλευρές να
παρουσιάσουν την οπτική τους στα πράγματα.
Να προσέχεις, ώστε το ύφος στη διάρκεια της συνεδρίασης
να παραμένει αντικειμενικό και δίκαιο.
Εσύ πρόκειται να ανοίξεις τη συνεδρίαση και να την
διευθύνεις.
Παρουσιάστε εξαρχής το ιστορικό της διαφοράς.
Σκιαγράφησε κάθε πτυχή του ιστορικού.
Θέσε ερωτήσεις, όταν κάτι δεν σου είναι ξεκάθαρο ή όταν
χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες.
Ρώτα όταν κάτι σου είναι ασαφές ή χρειάζεσαι
περισσότερες πληροφορίες.
Να παραμένεις σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση.
Συλλογίσου επακριβώς, με ποια κριτήρια πρέπει να ληφθεί
η απόφαση.

Κάρτα ρόλου: Ένορκος/ Ένορκοι
Αναλαμβάνεις στη συνεδρίαση έναν συμβουλευτικό ρόλο.
Υποστηρίζεις τη διοίκηση στην εξεύρεση λύσης.
Ρώτα όταν κάτι σου είναι ασαφές ή χρειάζεσαι
περισσότερες πληροφορίες.
Να παραμένεις σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση.
Συλλογίσου επακριβώς, με ποια κριτήρια πρέπει να ληφθεί
η απόφαση.

Κάρτα ρόλου: Δικηγόρος του πληγέντα
Ο ρόλος σου είναι να υποστηρίξεις και να φροντίσεις τον
πληγέντα.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Συλλογίσου, πώς έμαθες για το περιστατικό και περίγραψέ
το - Πως άλλαξε τη ζωή των πληγέντων.
Αναζητήσετε πληροφορίες και μάρτυρες, που μπορούν να
είναι βοηθητικοί για το θύμα.
Συλλογίσου από κοινού με το θύμα, πως θα παρουσιάσετε
την υπόθεση στο δικαστήριο.

Κάρτα ρόλου: Δικηγόρος του θύτη
Ο ρόλος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του
συμβουλάτορα του θύτη.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Συλλογίσου, πώς έμαθες για το περιστατικό και περίγραψέ
το / Πως άλλαξε τη ζωή των πληγέντων.
Αναζήτηση για αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να
βοηθήσουν τον θύτη.
Συλλογίσου από κοινού με τον θύτη, πως θα παρουσιάσετε
την υπόθεση στο σικαστήριο.

Κάρτα ρόλου: Το θύμα
Ο στόχος σου είναι να ενσαρκώσεις το θύμα.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς μπορείς να
παραθέσεις τη «δική» σου κατάσταση.
Σκέψου ποιες επιπτώσεις είχε το συμβάν στη δική σου
ζωή. Ψάξε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα.
Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειές σου;
Με ποιόν το συζήτησες;
Πώς βίωσες τον θύτη;

Κάρτα ρόλου: Θύτης
Ο στόχος σου είναι να ενσαρκώσεις τον θύτη.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς μπορείς να
παραθέσεις τη «δική» σου κατάσταση.
Σκέψου ποια αφορμή σε ώθησε στις τότε ενέργειές σου και
τι ήθελες τότε να πετύχεις με αυτόν τον τρόπο;
Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειές σου;
Με ποιόν το συζήτησες;
Πώς βίωσες το θύμα;
Αναζήτησε συγκεκριμένα παραδείγματα, που μπορείς να
διηγηθείς.



Κάρτα ρόλου: Μητέρα/ πατέρας του
θύματος

Στόχος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του γονιού του
θύματος
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Συλλογίσου, πώς έμαθες για το περιστατικό και πως
αντέδρασες.
Διακρίνατε ενδείξεις ή αλλαγές στο παιδί σου;
Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειες σου;
Με ποιόν το συζήτησες;

Κάρτα ρόλου: Μητέρα/ πατέρας του θύτη
Στόχος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του γονιού του
θύτη.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Συλλογίσου, πώς έμαθες για το περιστατικό και πως
αντέδρασες.
Διακρίνατε ενδείξεις ή αλλαγές στο παιδί σου;
Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειες σου;
Με ποιόν το συζήτησες;

Κάρτα ρόλου: Καιροσκόποι
Ο ρόλος σου είναι να αισθανθείς έναν καιροσκόπο.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Σκέψου ποια αφορμή σε ώθησε στις τότε ενέργειές σου και
τι ήθελες τότε να πετύχεις με αυτόν τον τρόπο.
Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειες σου;
Με ποιόν το συζήτησες;
Πώς βίωσες το θύμα;
Πως αισθάνθηκες τον θύτη;
Αναζήτησε συγκεκριμένα παραδείγματα, που μπορείς να
διηγηθείς.

Κάρτα ρόλου: Φροντιστής 
(π.χ. εκπρόσωπος της σχολικής τάξης ή αρχηγός ομάδας)

Ο ρόλος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του
συμβουλάτορα του θύτη.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Συλλογίσου, πώς έμαθες για το περιστατικό και πως
αντέδρασες.
Διέκρινες ενδείξεις ή αλλαγές στους συμμετέχοντες;
Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειες σου;
Με ποιόν το συζήτησες;



Κάρτες ρόλου 
(μπορούν να συμπληρωθούν από τον/ την ειδικό ή από τους μαθητές.



Τελευταία κάρτα για τους παίχτες του παιχνίδι ρόλου
Παρακάτω, βρίσκετε επιπλέον κάρτες, οι οποίες θα μοιραστούν σε επιλεγμένους ρόλους, ώστε ματά το πέρας της συνεδρίασης να
μπορέσουν να κάνουν έναν μονόλογο με τις σκέψεις και τα συναισθήματα σχετικά με τα αποτελέσματα. Πρέπει να διαρκεί ένα μέχρι
δύο λεπτά ανά απρουσιαατή.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος
έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος
έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος
έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος
έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος
έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος
έχει αλλάξει.



Κάρτες ρόλων για συνεδρίαση

Κάρτα ρόλου: Υπεύθυνος της εταιρίας 
(π.χ. Διευθυντής, Διαχειριστής)

Ο ρόλος σου ως δικαστή είναι να διατηρείς μια ουδέτερη
στάση, που θα διευκολύνει όλες τις πλευρές να
παρουσιάσουν την οπτική τους στα πράγματα.
Να προσέχεις, ώστε το ύφος στη διάρκεια της συνεδρίασης
να παραμένει αντικειμενικό και δίκαιο.
Εσύ πρόκειται να ανοίξεις τη συνεδρίαση και να την
διευθύνεις.
Παρουσιάστε εξαρχής το ιστορικό της διαφοράς.
Σκιαγράφησε κάθε πτυχή του ιστορικού.
Ρώτα όταν κάτι σου είναι ασαφές ή χρειάζεσαι
περισσότερες πληροφορίες.
Ενημερώσου, για το ποιοι κανόνες παραβιάστηκαν και πώς
θα τιμωρηθεί το παράπτωμα από τη δομή;
Συσκέψου αναλυτικά με τους συμμετέχοντες. Συλλογίσου
με σαφήνεια, με ποια κριτήρια θα ληφθεί η απόφαση.

Κάρτα ρόλου: Συμβουλευτική επιτροπή 
(π.χ. εκπρόσωποι διδασκόντνων, μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου

Στόχος σου είναι να αναλάβεις τον συμβουλευτικό ρόλο.
Υποστηρίζεις την/τον υπεύθυνο για να ληφθεί μία
απόφαση.
Ενημερώσου, αν τυχόν υπάρχουν απορίες ή χρειάζεσαι
περισσότερες πληροφορίες.
Βρίσκεσαι σε στενή θέση με την διεύθυνση
Σκεφτείτε καλά, μέ τι κριτήρια θέλετε να λάβετε απόφαση.

Κάρτα ρόλου: Φροντιστής 
(π.χ. εκπρόσωπος της σχολικής τάξης ή αρχηγός ομάδας)

Ο ρόλος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του
συμβουλάτορα του θύτη.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως
αντέδρασες.
Διέκρινες ενδείξεις ή αλλαγές στους συμμετέχοντες;
Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
Με ποιόν το συζήτησες;
Σκέψου μία σύσταση για την απόφαση που έχει ληφθεί.

Κάρτα ρόλου: Εκπρόσωπος τύπου της
ομάδας 
(π.χ. εκπρόσωπος της τάξης, πρόεδρος της ομάδας)

Ο ρόλος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του
συμβουλάτορα ως εκπροσώπου της τάξης.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως
αντέδρασες.
Διέκρινες ενδείξεις ή αλλαγές στους συμμετέχοντες;
Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
Με ποιόν το συζήτησες;
Σκέψου μία σύσταση για την απόφαση που έχει ληφθεί.

Κάρτα ρόλου: Το θύμα
Ο στόχος σου είναι να ενσαρκώσεις το θύμα.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Σκέψου ποιες επιπτώσεις είχε το συμβάν στη δική σου
ζωή. Ψάξε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα.
Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
Με ποιόν το συζήτησες;
Πώς βίωσες τον θύτη;

Κάρτα ρόλου: Θύτης
Ο στόχος σου είναι να ενσαρκώσεις τον θύτη.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Σκέψου ποια αφορμή σε ώθησε στις τότε ενέργειές σου και
τι ήθελες τότε να πετύχεις με αυτόν τον τρόπο.
Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
Με ποιόν το συζήτησες;
Πώς βίωσες το θύμα;
Αναζήτησε συγκεκριμένα παραδείγματα, που μπορείς να
διηγηθείς.



Κάρτα ρόλου: Μητέρα/ πατέρας του
θύματος

Στόχος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του γονιού του
θύματος
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως
αντέδρασες.
Διακρίνατε ενδείξεις ή αλλαγές στο παιδί σου;
Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
Με ποιόν το συζήτησες;

Κάρτα ρόλου: Μητέρα/ πατέρας του θύτη
Στόχος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του γονιού του
θύτη.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως
αντέδρασες.
Διακρίνατε ενδείξεις ή αλλαγές στο παιδί σου;
Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
Με ποιόν το συζήτησες;

Κάρτα ρόλου: Καιροσκόποι
Ο ρόλος σου είναι να αισθανθείς έναν καιροσκόπο.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Σκέψου ποια αφορμή σε ώθησε στις τότε ενέργειές σου και
τι ήθελες τότε να πετύχεις με αυτόν τον τρόπο.
Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
Με ποιόν το συζήτησες;
Πώς βίωσες το θύμα;
Πώς βίωσες τον θύτη;
Αναζήτησε συγκεκριμένα παραδείγματα, που μπορείς να
διηγηθείς.

Κάρτα ρόλου: Μάρτηρες 
(Συμμαθητές/Φίλοι)

Ο ρόλος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του μάρτυρα.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως
αντέδρασες.
Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
Με ποιόν το συζήτησες;
Διέκρινες ενδείξεις ή αλλαγές στους συμμετέχοντες;
Σκέψου τι συστήνεις προκειμένου να εξευρεθεί λύση.

Κάρτα ρόλου: Συμβούλio του οργανισμού/
ίδρυμα 
(π.χ. μαθητές/ μαθητικό συμβούλιο

Στόχος σου είναι να αναλάβεις τον συμβουλευτικό ρόλο.
Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες
των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες
το συμβάν.
Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως
αντέδρασες.
Διέκρινες ενδείξεις ή αλλαγές στους συμμετέχοντες;
Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
Με ποιόν το συζήτησες;
Σκέψου μία σύσταση για την απόφαση που έχει ληφθεί.



Κάρτες ρόλου 
(μπορούν να συμπληρωθούν από τον/ την ειδικό ή από τους μαθητές.



Τελευταία κάρτα για τους παίχτες του παιχνίδι ρόλου
Παρακάτω, βρίσκετε επιπλέον κάρτες, οι οποίες θα μοιραστούν σε επιλεγμένους ρόλους, ώστε ματά το πέρας της συνεδρίασης να
μπορέσουν να κάνουν έναν μονόλογο με τις σκέψεις και τα συναισθήματα σχετικά με τα αποτελέσματα. Πρέπει να διαρκεί ένα μέχρι
δύο λεπτά ανά απρουσιαατή.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει
αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει
αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει
αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει
αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει
αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση
Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για
τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς
πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους
και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει
αλλάξει.



Φυλλάδιο παρατηρήσεων για την ομάδα παρατηρητών

Κατέυθυνση:

Παρατήρησε προσεκτικά το παιχνίδι ρόλων και σημείωσε τουλάχιστον τρία ή το πολύ επτά λέξεις- κλειδιά σχετικά με την
παρουσιαζόμενη σκηνή. Αυτές οι οδηγίες ίσως σε βοηθήσουν:

Αυτό ήταν εντυπωσιακό!
Αυτό ήταν καινούριο για μένα!
Αυτό θα το έκανα διαφορετικά εγώ!
Αυτό με χαροποίησε/ με έκανε να γελάσω!
Αυτό με εκνευρίζει!



Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
Ήταν τέλειο

Θα μπορούσε να βελτιωθεί κι άλλο.

Δεν το χρειάζομαι

Είναι μια εμπειρία που θα αξιοποιήσω μελλοντικά

 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο Πρόγραμμα.
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