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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ 

 Σο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μη κερδοσκοπικό 

σωματείο με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως 

αυτά ορίζονται στη ύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

[1989] του ΟΗΕ. 

 

 Αποστολή για εμάς είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.  

Όραμά μας ένας κόσμος, όπου τα παιδιά θα μεγαλώνουν υγιή και 

ευτυχισμένα, η γνώμη τους θα λαμβάνεται υπόψη και τα δικαιώματά 

τους θα γίνονται σεβαστά. 

 

 Σο Δίκτυο απευθύνεται σε ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής, φυλής, φύλου, θρησκείας και 

γλώσσας, μέσα από εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα, 

δημιουργικές ομαδικές δραστηριότητες, δράσεις μη τυπικής 

εκπαίδευσης, καθώς και δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής 

υποστήριξης 



      ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ 

ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ  



ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΗ ΕΜΥΤΛΗ ΒΙΑ 

 Μελέτη του υλικού από το YouthMind project 
(το παράδειγμα των αγοριών Ρομά) 

 

 υμμετέχοντες: ασυνόδευτοι ανήλικοι από το 
Πακιστάν, αγόρια ηλικίας 16+  
(σταθερή παρουσία 8 ατόμων στην ομάδα) 

 
 

 Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με γνώμονα 
τα μεγάλο αριθμό ασυνόδευτων ανήλικων από το 
Πακιστάν και την ανάγκη μας για οικοδόμηση 
μίας σχέσης εμπιστοσύνης με αυτή την 
εθνικότητα, αλλά και γνωριμίας της κουλτούρας 
τους 

 



ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΗ ΕΜΥΤΛΗ ΒΙΑ 

 ΥΟΒΟΙ 

 

 

 ΕΝΔΟΙΑΜΟΙ 

 

 

 ΠΡΟΔΟΚΙΕ 



ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΗ ΕΜΥΤΛΗ ΒΙΑ 

 Έχουν ολοκληρωθεί 3 από τις 5 συναντήσεις  

 
(βρισκόμαστε στο σημείο όπου η ομάδα έχει αρχίσει να αποκτά ταυτότητα 

και συνοχή) 

 

 Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στον χώρο του 

Εφηβικού Δικτύου (ένταξη των παιδιών στο πρόγραμμα των 

δραστηριοτήτων του χώρου) 

 

 

 υντονισμός ομάδας: δύο ψυχολόγοι και ένας 

διερμηνέας/διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής 



1Η ΤΝΑΝΣΗΗ 

 Γνωριμία 

 κοπός των 
συναντήσεων 

 Ορισμός κανόνων 
ομάδας 

 Υόρμα συναίνεσης 

 Αμοιβαία ανταλλαγή 
πληροφοριών για τις 
δύο χώρες 

 Προσδοκίες των 
παιδιών από τις 
συναντήσεις μας 



1Η ΤΝΑΝΣΗΗ 

 υζήτηση για τις κάστες- φυλές στο Πακιστάν και 

την ονοματοδοσία 

 

 Η θέση της οικογένειας στην κουλτούρα του 

Πακιστάν 

 

 Ήθη και έθιμα σε σχέση με το γάμο και στις δύο 

χώρες 

 

 Έμφυλοι ρόλοι 



2Η ΤΝΑΝΣΗΗ 

 

 Βιωματική άσκηση 

 

 Ανακεφαλαίωση της 

1ης συνάντησης 

 

 Τπενθύμιση των 

κανόνων της ομάδας 

 

 Εισαγωγή στο θέμα της 

βίας 



ΟΡΙΖΟΤΜΕ ΣΗ ΒΙΑ 

 «Σι μας έρχεται στο 
μυαλό ακούγοντας τη 
λέξη βία;» 
 

 Ορισμός της βίας 
 

 Η βία στην χώρα 
καταγωγής μου 
 
 

 Μορφές βίας 
 
 



3Η ΤΝΑΝΣΗΗ 

 Τπενθύμιση των κανόνων της ομάδας 

 «Σι θυμάμαι από την προηγούμενη συνάντησή μας;» 
 

 « Με ποιον το συζήτησα;»  

 

 Αναφορά στη σεξουαλική βία από τους ίδιους με βάση 
προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες  
 
(με αφορμή ένα βίντεο https://youtu.be/SLZ_FPtRBkA) 
 

 Πρεσβευτές του μηνύματος της ΜΗ ΒΙΑ-
ανατροφοδότηση στην επόμενη συνάντηση 

 

 «πάω τον κύκλο της βίας» 

 



ΛΕΨ STOP ΣΗ ΒΙΑ 

 
ΒΙΨΜΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 



ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

 Διαφορετική κουλτούρα ως προς τους έμφυλους ρόλους 

 

 Σο φύλο των συντονιστών της ομάδας 

 

 Διαφορετικές φυλές μεταξύ των συμμετεχόντων 

 

  Διαφορετικές διάλεκτοι μεταξύ των συμμετεχόντων 

 

 Ασυνέπεια- δυσκολία δέσμευσης 

 

 Αναλφαβητισμός (δεν γνωρίζουν γραφή- ανάγνωση) 

 

 



ΘΕΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

 Βιωματικές ασκήσεις: φάνηκε να αρέσουν πολύ 
στους συμμετέχοντες, τους κινητοποίησαν 

 Δέσιμο ομάδας- Εμπιστοσύνη: μοίρασμα 
προσωπικών εμπειριών 

 υμμετοχή όλων των μελών στη συζήτηση 

 Ενδιαφέρον/περιέργεια για την Ελλάδα και την  
ελληνική κουλτούρα 

 Δέσμευση στην παρουσία στις συναντήσεις 
(ζήτησαν να τιμωρηθούν οι απόντες)  

 Απουσία ανάγκης για διάλειμμα 

 Πρόταση για μία γιορτή μετά το πέρας των 
συναντήσεων 



ΕΤΦΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΟΦΗ Α! 

 

Site:        http://ddp.net.gr/ 

 

Facebook page:    https://www.facebook.com/ddp.gr/ 

 

Instagram Page: @diktio  / Network for Children’s Rights 

 


