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Δραστηριότητα 6 – Περπατήστε στα παπούτσια τους (μπείτε στη θέση τους)... 

 

Τύπος δραστηριότητας:  Βιωματική – Γνωστική μέθοδος (αντίληψη οπτικής του άλλου) 

 

Εκπαιδευτικός στόχος: Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευόμενοι  θα μάθουν πώς να 
βλέπουν τις καταστάσεις από την οπτική των ατόμων που τις βιώνουν, έτσι ώστε να κατανοήσουν 
πώς μπορεί να νιώθουν τα διαφορετικά άτομα, να δείξουν ενδιαφέρον για τις δυσκολίες τους, να 
ταυτιστούν με τις εμπειρίες τους και ως αποτέλεσμα να αυξήσουν την ανοχή τους στη 
διαφορετικότητα.  

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά είναι πιο αποτελεσματική όταν 
γίνει ομαδικά. Οι εκπαιδευόμενοι θα καταγράψουν τις προκλήσεις, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι ομάδες που τους παρουσιάζονται, είτε μόνοι τους είτε σε ομάδα και στη συνέχεια θα 
συγκεντρωθούν σε ομάδα για ανταλλαγή απόψεων.  

Διάρκεια: 1 ώρα 

Εργαλεία που χρειάζονται: “Ο κατάλογος με τις ομάδες - στόχο” 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή:  

Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα που βασίζεται στην αντίληψη της οπτικής 
των άλλων. Έχει επίσης βασιστεί στο εύρημα ότι απλά «η καταγραφή μερικών προτάσεων που 
απεικονίζουν τις ξεχωριστές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μια περιθωριοποιημένη 
μειονότητα» οδήγησε σε βελτιωμένες στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην περιθωριοποιημένη 
ομάδα (Lindsey et al., 2015). Η αντίληψη της οπτικής του άλλου προκαλεί τα άτομα να μπουν στη 
θέση ενός ατόμου που ανήκει σε μια περιθωριοποιημένη ομάδα. 

Σε περίπτωση που η δραστηριότητα γίνει ατομικά:  Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι θα τους 
δοθεί μια λίστα που αναφέρει διαφορετικές ομάδες –στόχο (διαδικτυακό ερωτηματολόγιο και σε 
pdf για εκτύπωση). Προσκαλέστε τους να προσπαθήσουν να μπουν στη θέση των ατόμων που 
περιγράφονται και να γράψουν μία παράγραφο ή μερικές προτάσεις,  αναφέροντας λεπτομερώς τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα όταν αναζητούν εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τους 
κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις 
συμπεριφορές και τις ευκαιρίες αυτής της ομάδας. Όταν ολοκληρώσουν την καταγραφή, καλέστε 
τους να επιστρέψουν στην ομάδα για να μοιραστούν την εμπειρία τους. 

Ομαδική δραστηριότητα: Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε μικρές ομάδες (2-3 άτομα) και δώστε 
τους τη λίστα με τις διαφορετικές ομάδες-στόχο. Ζητήστε τους να καταγράψουν σε μια παράγραφο 
(ή με αρκετές  προτάσεις) τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα όταν αναζητούν εργασία, 
από την οπτική γωνία της ομάδας -στόχου που παρουσιάστηκε. Προσκαλέστε τους να συνεργαστούν 
και να μοιραστούν τις ιδέες και την εμπειρία που μπορεί να είχαν με άτομα από τις ομάδες -στόχο. 
Όταν τελειώσουν την καταγραφή, έρχονται συνολικά σε μια ομάδα για συζήτηση. 

 

Οδηγίες: (διαδικτυακό ερωτηματολόγιο και σε pdf για εκτύπωση) 

Κοιτάξτε κάθε μια από τις ομάδες -στόχο που σας δίνονται και γράψτε σε μια παράγραφο ή κάποιες 
προτάσεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα όταν αναζητά εργασία, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που μπορεί να 
επηρεάσουν συμπεριφορές και ευκαιρίες της ομάδας -στόχου. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να 
γράψετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπαίνοντας στη θέση τους και βλέποντας με τη δική 
τους οπτική.  

 

Ατομα με ειδικές ανάγκες: 

Ρομά: 

Ηλικιωμένοι: 

Γυναίκες: 
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Μουσουλμάνοι: 

LGBTQI: 

Αιτούντες ασύλο: 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

• Μοιραστείτε με τα άλλα άτομα της ομάδας τις δυσκολίες που κάθε μία από τις ομάδες 
αντιμετωπίζει. 

• Ήταν εύκολο να φανταστείτε τις δυσκολίες και εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζουν αυτά 
τα άτομα στην αναζήτηση εργασίας; Καταφέρατε να σκεφτείτε όλες τις πιθανές δυσκολίες; 

• Ποια ήταν η γενικότερη εμπειρία σας από αυτή τη δραστηριότητα; Τί μάθατε; 

 


