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Ενότητα 1:  

Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα 

εμπόδια και πετύχετε: πώς να κινητοποιήσετε 

τους νέους μΟΑΣΑ; 

Εισαγωγή 

Καλώς ήλθατε στις ενότητες αυτομάθησης, ειδικά σχεδιασμένες για νέους, 

με στόχο την παροχή υποστήριξης σε νέους μΟΑΣΑ (Άτομα με Οπτικές, 

Ακουστικές και Σωματικές Αναπηρίες) για την αύξηση της συμμετοχής τους 

στην εργασία στον τομέα της νεολαίας διεθνώς. Σκοπός μας είναι να 

δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να γίνουν πρεσβευτές DARE (DARE 

Digital Storytelling Handbook, 2020) και έτσι να ενθαρρύνουν τους 

συνομηλίκους τους να λαμβάνουν ενεργά μέρος σε διεθνείς 

δραστηριότητες νεολαίας. Οι ενότητες έχουν σχεδιαστεί για να 

υποστηρίζουν τους νέους, παρέχοντας εμπειρίες αυτομάθησης σε κρίσιμα 

θέματα της εργασίας που στοχεύει στην ένταξη στον τομέα της νεολαίας. 

Η εύρεση στρατηγικών για την επιτυχημένη κινητοποίηση των 

συνομηλίκων είναι ένας από τους βασικούς στόχος της παρούσας 

ενότητας. Οι νέοι και ειδικά οι νέοι μΟΑΣΑ αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια 

που τους αποθαρρύνουν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες νεολαίας. 

Μέσα από την ενότητα αυτή, θέλουμε να φέρουμε στο προσκήνιο αυτά τα  

πιθανά εμπόδια, να τα γνωστοποιήσουμε και να τα κάνουμε ορατά ώστε να 

μπορέσουμε να τα επιλύσουμε βήμα προς βήμα.  

 

Αυτή η ενότητα εξετάζει τα ακόλουθα θέματα: 

• ένταξη, 

• είδη εμποδίων και τρόποι αντιμετώπισης, 

• κινητοποίηση των νέων και ιδίως των νέων μοΑΣΑ. 

 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα: 

• καταλάβετε τι είναι η ένταξη, 

• αναγνωρίστε τα πιθανά εμπόδια συμμετοχής και θα βρείτε τρόπους 

να τα ξεπεράσετε, 

• αποκτήσετε μία ιδέα για το πώς να κινητοποιήσετε τους 

συνομηλίκους σας να συμμετέχουν σε  (διεθνείς) δραστηριότητες 

ένταξης των νέων 

 

Θεωρητικό Κεφάλαιο 

https://dare-project.de/handbook/
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1. Η πρόκληση της ένταξης 

Η ένταξη διασφαλίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Inclusion Europe, 2019) και 

αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα αυτό παρέχει σε όλους τους 

ανθρώπους τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, το φύλο, την ηλικία, την 

αναπηρία κ.λπ. (United Nations enable, N/A.) 

Ωστόσο,  δεν υπάρχει ένταξη χωρίς προσβασιμότητα (Wikipedia, 2016) και 

χωρίς προσβάσιμα περιβάλλοντα. Αν και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

εγγυάται το δικαίωμα πλήρους συμμετοχής σε όλους, τα άτομα με 

αναπηρία αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά εμπόδια που τους 

δυσκολεύουν και τους αποτρέπουν από το να χειριστούν τις καταστάσεις 

μόνοι τους, χωρίς βοήθεια από άλλους. Αυτά τα εμπόδια είναι συχνά το 

αποτέλεσμα της αμάθειας, της άγνοιας ή της έλλειψης ευαισθητοποίησης 

πάνω στο ζήτημα της αναπηρίας. Αν και τα περισσότερα από αυτά θα 

μπορούσαν να αποφευχθούν με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τον 

προσεκτικό σχεδιασμό, δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν. 

Προφανώς, ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση ή ακόμη και η εξάλειψη 
τέτοιων εμποδίων. Αυτό ισχύει επίσης για τη διεθνή εργασία στον τομέα 

της νεολαίας, η οποία συχνά έχει και αυτή εμπόδια. Όταν η πρόσβαση είναι 
δύσκολη, η απογοήτευση και η απομάκρυνση από τη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες είναι αναπόφευκτες συνέπειες και παρά την προσπάθεια 

για ένταξη, η κινητοποίηση παραμένει μια πρόκληση. 

  

Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Γραφική πηγή 

1.1  Παραδείγματα εμποδίων 

Για να μειώσουμε επιτυχώς τα εμπόδια στη συμμετοχή, πρέπει πρώτα να τα 

αναγνωρίσουμε και να τα κατανοήσουμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

ορίζει τα εμπόδια ως εξής (ΠΟΥ, 2001):  

https://www.youtube.com/watch?v=sZCa2_sMKW4#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=sZCa2_sMKW4#action=share
https://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility
https://www.pngegg.com/en/png-esxea
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 «Παράγοντες στο περιβάλλον ενός ατόμου που, λόγω της απουσίας ή της 

παρουσίας τους, περιορίζουν τη λειτουργία και δημιουργούν αναπηρία. 

Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν πτυχές όπως: 

• το φυσικό περιβάλλον που δεν είναι προσβάσιμο · 

• την έλλειψη σχετικής βοηθητικής τεχνολογίας (βοηθητικές και 

προσαρμοστικές συσκευές, συσκευές αποκατάστασης) · 

• τις αρνητικές στάσεις των ανθρώπων απέναντι στην αναπηρία · 

• τις υπηρεσίες, τα συστήματα και τις πολιτικές που είτε είναι ανύπαρκτες 

είτε εμποδίζουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία ή άλλα θέματα 

υγείας σε όλους τους τομείς της ζωής.» 

Αυτός ο ορισμός δείχνει ότι τα εμπόδια είναι κάτι περισσότερο από φυσικά 

εμπόδια και ότι μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικά επίπεδα. 

Παρακάτω, θα εξετάσουμε  τρία παραδείγματα πιθανών εμποδίων 

(Unlimited, 2018) και θα δούμε στρατηγικές πρόληψης (CDC, 2019): 

• Τα συμπεριφορικά εμπόδια είναι η εικόνα που έχουμε στο μυαλό 

μας για συγκεκριμένες ομάδες. Οι στάσεις που προκύπτουν από αυτές  

τις εικόνες περιλαμβάνουν συχνά τον οίκτο και την επίκριση των προς 

τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, τα οποία με τη σειρά τους 

μπορούν να έρθουν αντιμέτωπα με αποκλεισμό, διακρίσεις ή άλλα, νέα 

εμπόδια.  
 

Εάν υπάρχει, για παράδειγμα, η πεποίθηση ότι τα περισσότερα άτομα 

με αναπηρία δεν μπορούν να ταξιδέψουν μόνα τους, οι εργαζόμενοι 

στον τομέα της νεολαίας δεν θα τους θεωρήσουν πιθανούς 

συμμετέχοντες σε διεθνείς δραστηριότητες. Συνεπώς, στα άτομα με 

αναπηρία δεν θα προσφερθούν τέτοιες ευκαιρίες και θα αποκλειστούν. 
 

Από την άλλη, αρκετές δράσεις έχουν προσφέρει μεγάλη βοήθεια στην 

αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών. Χάρη στο κοινωνικό μοντέλο 

αναπηρίας (Πρακτικός οδηγός ένταξης DARE, 2020, σελ. 12), έχει 

αλλάξει σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος που προσεγγίζεται το εν λόγω 

ζήτημα. Η αναπηρία δεν θεωρείται πλέον ως προσωπική αδυναμία, 

αλλά ως κοινωνική ευθύνη και οι προσεγγίσεις χωρίς φραγμούς 

εξετάζονται όλο και περισσότερο. 

 

Τα εμπόδια επικοινωνίας εμφανίζονται όταν οι στρατηγικές επικοινωνίας 

διαφέρουν. Η έλλειψη διερμηνέων νοηματικής γλώσσας ή η έλλειψη 

υπότιτλων στα βίντεο μπορεί να είναι εμπόδια για τα άτομα με ακουστική 

αναπηρία, καθώς και η εκτύπωση εγγράφων με μικρή γραμματοσειρά ή η 

χρήση διαδικτυακών αρχείων που δεν είναι κατάλληλα (π.χ. για 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mUk6r-62a5I&feature=emb_logo
https://www.shapearts.org.uk/news/social-model-of-disability-easy-read
https://www.shapearts.org.uk/news/social-model-of-disability-easy-read
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αναγνώστες οθόνης) μπορεί να είναι εμπόδια για άτομα με οπτική 

αναπηρία. 

Η χρήση απλής γλώσσας και κατάλληλα οπτικοποιημένων αρχείων καθώς 

και ο σχεδιασμός προσβάσιμων ιστοσελίδων επιτρέπει την προσαρμογή του 

περιεχομένου στις ανάγκες διαφορετικών ατόμων και διευκολύνει την 

κατανόηση των πληροφοριών. 

• Τα φυσικά εμπόδια είναι εμπόδια στο περιβάλλον που περιορίζουν 

την κίνηση ή την πρόσβαση των ανθρώπων. Κλασικά παραδείγματα 

είναι σκάλες, που εμποδίζουν τα άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια να 

εισέλθουν σε ένα δωμάτιο ή να φτάσουν ψηλά κρεμαστά ράφια που 

απαιτούν από τους ανθρώπους να σηκωθούν. Ένας προσβάσιμος 

χώρος ή η τοποθέτηση των υλικών που απαιτούνται σε μέρη που είναι 

προσβάσιμα για όλους, μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση τέτοιων 

εμποδίων. 

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες εμποδίων (CDC, 2019). Μερικά από αυτά 

τα εμπόδια, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη λειτουργία των ατόμων με 

αναπηρία. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε, ότι συχνά εμφανίζονται 

περισσότερα από ένα εμπόδια κάθε φορά. Αλλά αυτά τα παραδείγματα 

δείχνουν επίσης, ότι οι μικρές, προσεκτικές τροποποιήσεις μπορούν να 

αλλάξουν σημαντικά την κατάσταση. 

 

 

Γραφική πηγή. 

 

1.2 Ξεπερνώντας τα εμπόδια κατά την εργασία στον 

τομέα της νεολαίας 

Η ακόλουθη επισκόπηση επισημαίνει ορισμένα από τα εμπόδια που μπορεί 

να προκύψουν στο πλαίσιο της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και 

προσφέρει επιλογές για την αντιμετώπισή τους. Το Ενημερωτικό Δελτίο 

Εμπόδια Συμμετοχής (Council for Disabled Children, 2018) παρέχει μερικά 

https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/06/DARE-Practical-Guide-for-Inclusion.pdf
https://councilfordisabledchildren.org.uk/sites/default/files/field/attachemnt/Factsheet%204%20Barriers%20to%20participation.pdf
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περαιτέρω παραδείγματα. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι 

αντιμετώπισης των εμποδίων συμμετοχής, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ 

ατομικοί ή συγκεκριμένοι. Είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε λύσεις μαζί 

με νέους μΟΑΣΑ ή νέους από άλλες ομάδες-στόχους για να εντοπίσουμε 

τις κατάλληλες προσεγγίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η εργασία στον τομέα 

της νεολαίας καθίσταται προσιτή σε όλο και περισσότερες ενδιαφερόμενες 

ομάδες, διασφαλίζοντας έτσι την ισότιμη και πλήρη συμμετοχή όλων των 

νέων. 

• Οι νέοι δεν γνωρίζουν το δικαίωμά τους και τη δυνατότητα συμμετοχής 

τους σε διεθνείς δραστηριότητες νεολαίας 

 Ερευνήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με την κινητικότητα 

των νέων χωρίς αποκλεισμούς ή επικοινωνήστε με εργαζομένους 

στον τομέα της νεολαίας. Μοιραστείτε τις πληροφορίες με τους 

συνομήλικους σας. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και την άμεση επαφή για να προσεγγίσετε διαφορετικά άτομα. 

 Οργανώστε μια εκστρατεία για την προώθηση της αξίας της διεθνούς 

κινητικότητας χωρίς αποκλεισμούς για όλους. 

 Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή DARE για κινητά, όπου μπορείτε να 

βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα συμμετοχής σας σε 

δραστηριότητες νεολαίας. 

• Οι νέοι με αναπηρίες έχουν φόβους, χαμηλή αυτοπεποίθηση ή είχαν 

αρνητικές εμπειρίες αποκλεισμού και διακρίσεων. 

 Παροτρύνετε άτομα με θετικές εμπειρίες να τις μοιραστούν και να 

απαντήσουν σε ζητήματα που προκαλούν αβεβαιότητα 

 Καλέστε εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτές κ.λπ. 

για να υποστηρίξουν τη διαδικασία οικοδόμησης της εμπιστοσύνης 

 Επιτρέψτε τη συμμετοχή νέων μΟΑΣΑ στις διαδικασίες σχεδιασμού 

και ανάπτυξης, ώστε να μπορούν να εξελίσσουν τις ικανότητές τους 

και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη. 

• Οι ανάγκες πρόσβασης δεν λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την 

επικοινωνία, την προσβασιμότητα σε κτίρια και δωμάτια, τη μεταφορά, 

τη βοήθεια, τους διαφορετικούς τύπους διατροφής ή τις διατροφικές 

προτιμήσεις κ.λπ.  

 Στρέψτε  την προσοχή των διοργανωτών στα προβλήματα αυτά, 

ώστε να μπορούν να κάνουν τη δραστηριότητά τους όσο το δυνατόν 

πιο προσβάσιμη. Διοργανώστε συναντήσεις  μεταξύ νέων μΟΑΣΑ και 

εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας για να σκεφτείτε μελλοντικές 

στρατηγικές που θα κάνουν την  εργασία στον τομέα της νεολαίας 

πιο προσβάσιμη. 

https://dare-project.de/results/
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 Καταγράψτε τα λάθη σας και τα διάφορα ζητήματα που προέκυψαν 

για μελλοντικό σχεδιασμό έργου 

 Δημιουργήστε με τους φίλους σας μια επισκόπηση του τι νομίζετε ότι 

πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την προσβασιμότητα. Λάβετε 

υπόψη ότι η προσβασιμότητα δεν σημαίνει απλώς δυνατότητα 

εισόδου σε ένα κτίριο. Σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες 

όλων των ατόμων. 

 Προσπαθήστε να είστε θετικοί και να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον 

φιλικό και ανοιχτό στα λάθη, όπου όλοι μπορούν να μάθουν ο ένας 

από τον άλλο και να βρουν κοινές λύσεις μέσα από τη συνεργασία 

τους.  

2. Κινητικότητα νέων 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (European Commission, N/A) 

προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας σε νέους. Η ιδέα είναι ότι όλοι οι νέοι 

στην Ευρώπη πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διεθνή 

προγράμματα ανταλλαγών. Μέσα από τα προγράμματα αυτά, οι νέοι θα 

βιώσουν νέα πράγματα, θα μάθουν περισσότερα για την Ευρώπη και θα 

ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους αλλά και την ενεργή τους συμμετοχή 

ως Ευρωπαίοι πολίτες (Erasmus+ Programme Guide, 2020). Οι 

δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς αποτελούν σημαντική προτεραιότητα 

στο Erasmus+. 

  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
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Οι Πρεσβευτές DARE προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην επίτευξη των 

στόχων του προγράμματος Erasmus +. Για να δείξουμε τις διάφορες 

δυνατότητες για υποστήριξη, ενθάρρυνση και συμμετοχή των νέων σε 

δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς, αναπτύξαμε το Μοντέλο Υποστήριξης 

Συνομηλίκων DARE (Εγχειρίδιο DARE Ψηφιακής Αφήγησης για την 

Ενδυνάμωση, 2020). Ένα κρίσιμο βήμα για την αποτελεσματική συμμετοχή 

τους, είναι να κατανοήσουν τα εμπόδια που θα μπορούσαν να τους 

αποτρέψουν από το να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες και να 

προσπαθήσουν να τα αντιμετωπίσουν συνεργατικά.   

 

 
Όλοι μαζί ενωμένοι. Γραφική πηγή. 

2.1 Πώς να προσεγγίσετε τους νέους 

Όπως έχει ήδη γίνει κατανοητό, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε πρώτα 

τους λόγους που οι νέοι δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας. 

Αυτό μπορεί να γίνει ρωτώντας τους απευθείας, αλλά ενδέχεται να μη 

γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι με ακρίβεια τους πραγματικούς λόγους ή να μην 

είναι πρόθυμοι να τους μοιραστούν. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδίως όταν 

αυτοί οι λόγοι είναι προσωπικοί. 

Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε καλύτερα τους νέους και να 

τους πλησιάσουμε, κατά προτίμηση στο περιβάλλον τους. Το ακόλουθο 

μοντέλο (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2017, κεφ. 4) μπορεί να σας 

υποστηρίξει ως Πρεσβευτή του DARE, ώστε να επικοινωνήσετε με τις 

σχετικές ομάδες-στόχους και ίσως για να καταφέρετε να ενθαρρύνετε 

κάποιον ώστε να συμμετέχει σε διεθνείς εργασίες στον τομέα της νεολαίας. 

Βήμα 1 - Γνωρίστε τους νέους στο περιβάλλον τους 

• Χτίστε εμπιστοσύνη και δημιουργήστε  μια θετική σχέση, 

παροτρύνοντας τους νέους να αναπτύξουν έναν ανοιχτό και ειλικρινές 
διάλογο. 

https://dare-project.de/handbook/
https://dare-project.de/handbook/
https://unsplash.com/photos/Cecb0_8Hx-o
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• Επισκεφτείτε μέρη όπου μπορείτε να συναντήσετε άτομα που θέλετε να 

προσεγγίσετε. Περάστε χρόνο μαζί τους και γνωρίστε το περιβάλλον και 

τη ζωή τους. 

• Συζητήστε μαζί τους για τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, ακούστε 

ενεργά και συγκεντρώστε σχετικές πληροφορίες για να εντοπίσετε 

εμπόδια και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους.  

Βήμα 2 - Αναπτύξτε μια σχέση 

• Δείξτε ενδιαφέρον για το τι κάνουν καθώς και τον τρόπο που το 

κάνουν. Συζητήστε μαζί τους για τις εμπειρίες τους. 

• Να είστε ειλικρινείς και ανοιχτοί. Μια αξιόπιστη σχέση είναι αμφίδρομη. 

Πρέπει και εσείς να ανοιχτείτε. Μιλήστε στους συνομηλίκους σας για τις 

ιδέες, τις δραστηριότητες και τις προθέσεις σας. 

Βήμα 3 - Αναλύστε τις πληροφορίες 

• Αξιολογήστε και αναλύστε όλες τις πληροφορίες. Θα σας πουν πολλά 

για τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι συνομήλικοι 

σας στην καθημερινή τους ζωή. 

• Αναπτύξτε ιδέες για τον τρόπο μείωσης ή εξάλειψης των εμποδίων 

συμμετοχής. 

• Μην κάνετε υποθέσεις. Ελέγξτε τα αποτελέσματα και τις σκέψεις σας, 

συζητώντας τα με τους συνομηλίκους σας. 

Βήμα 4 – Παροτρύνετε τη συμμετοχή των νέων από την αρχή της 

διαδικασίας 

• Οργανώστε τοπικές, εθνικές ή διεθνείς δραστηριότητες χωρίς 

αποκλεισμούς, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι συνομηλίκοί 

σας. 

• Προσελκύστε τους συνομηλίκους σας από την αρχή, ώστε να ληφθούν 

υπόψη οι απόψεις, οι γνώμες και οι ανάγκες τους. 

• Ζητήστε από τους συνομηλίκους σας να σας στηρίξουν στην προσέγγιση 

και την κινητοποίηση περισσότερων ατόμων εντός των κοινοτήτων 

τους. 

Αυτοαξιολόγηση 

Τελικό Κουίζ 

1. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία παρέχει το πλήρες δικαίωμα συμμετοχής: 

           α.    σε όλους 

           β.    μόνο σε άτομα με αναπηρία 

 

2. Η ένταξη είναι: 
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      α.    ένας όρος με ελάχιστη σημασία  

          β.     ανθρώπινο δικαίωμα 

3. Τα υπάρχοντα εμπόδια είναι αποτέλεσμα της: 

          α.    αμάθειας 

          β.    άγνοιας 

          γ.    έλλειψης  ευαισθητοποίησης 

          δ.    όλα τα παραπάνω 

4. Μερικά από τα πιο κοινά εμπόδια για τους νέους μΟΑΣΑ είναι τα 
(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις): 

  α.    Επικοινωνιακά 

  β.    Συμπεριφορικά 

  γ.    Δεν αντιμετωπίζουν εμπόδια 

  δ.    Φυσικά 

5. Όταν οι νέοι μΟΑΣΑ αποκλείονται από δραστηριότητες νεολαίας, τι 

μπορείτε να κάνετε ; (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις): 

          α.    Απλώς το αγνοείτε! 

           β.    Έρχεστε σε επαφή μαζί τους και τους ρωτάτε τι   

χρειάζονται για να συμμετέχουν 

           γ.   Μιλάτε με τους διοργανωτές και γνωστοποιείτε τη 

σημασία της προσβασιμότητας στην εργασία στον τομέα της 

νεολαίας.    

6. Ως πρεσβευτής DARE μπορείτε να επηρεάσετε την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων χωρίς αποκλεισμούς για νέους. 

          α.     Λάθος 

           β.     Σωστό 

7. Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει να: 

          α.    Οργανώσει διακοπές για νέους σε όλη την Ευρώπη 

           β.    Να προσφέρει στήριξη για τη συμμετοχή όλων των νέων 

σε προγράμματα διεθνής κινητικότητας 

          γ.    Δώσει χρήματα σε νέους  

8. Κατά τον σχεδιασμό διεθνών δραστηριοτήτων για νέους, οι νέοι: 

  α.    Δεν πρέπει να συμμετέχουν καθόλου 

  β.    Πρέπει να συμμετέχουν μέσω διαδικτυακής έρευνας 

  γ.    Πρέπει να συμμετέχουν από την αρχή της διαδικασίας 

και καθ’ όλη της διάρκειά της 
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Φυλλάδιο Δραστηριότητας  

Δραστηριότητα 1.1 

Τίτλος Ενότητας 

Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα εμπόδια 

και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη συμμετοχή των 

νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα κινητικότητας 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 
Κοιτάξτε γύρω σας   

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A1.1 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας (σε 

λεπτά) 

90 λεπτά 

Τύπος πηγής Φύλλο Δραστηριοτήτων  

Στόχος 

Δραστηριότητας 

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στην ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αποκλεισμό που 

βιώνουν τα άτομα στην καθημερινή τους ζωή. Καλεί 

τους εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν σχετικά με 

την αντίληψή τους για την κοινωνία. Με βάση αυτό, η 

δραστηριότητα θα τους οδηγήσει στο να αντιληφθούν 

τα εμπόδια και να επιδιώξουν την αλλαγή. 

Υλικά που 

απαιτούνται για τη 

δραστηριότητα 

• χαρτί και στυλό 

• φαντασία  

Αναλυτικές οδηγίες Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε σε ένα σύντομο 

ταξίδι φαντασίας. Παρακάτω θα βρείτε μια ιστορία. 

Καθώς τη διαβάζετε, φανταστείτε τον εαυτό σας σε 

αυτήν την κατάσταση και εξερευνήστε το περιβάλλον. 

Σταματήστε και κλείστε τα μάτια σας για να 

οπτικοποιήσετε καλύτερα τα πάντα. 
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Βήμα 1 

Διαβάστε την ακόλουθη ιστορία. 

 « Φτάνετε σε έναν ξενώνα όπου θα μείνετε κατά τη 

διάρκεια μιας ανταλλαγής νέων. Σύντομα θα 

γνωρίσετε τους άλλους συμμετέχοντες, αλλά πρώτα 

πρέπει να κάνετε check-in. Βρίσκετε τη ρεσεψιόν. Ο 

ρεσεψιονίστ σας δίνει τα κλειδιά και αρχίζετε να 

ψάχνετε το δωμάτιό σας. 

Διασχίζετε τους διαδρόμους. Περνάτε την κουζίνα, η 

οποία καθαρίζεται από κάποιον από το προσωπικό 

καθαριότητας. Μια ομάδα ανθρώπων στέκεται στο 

διάδρομο, κουβεντιάζοντας. Στο σαλόνι μερικοί φίλοι 

παίζουν πινγκ-πονγκ. Ένα ζευγάρι κάθεται στον 

καναπέ δίπλα τους. 

Στο τέλος του διαδρόμου είναι το δωμάτιό σας. 

Χτυπάτε και μπαίνετε. Ο συγκάτοικος σας έφτασε ήδη 

και σας καλωσορίζει». 

Βήμα 2 

Τώρα πάρτε ένα χαρτί και ένα στυλό. Διαβάστε την 

ιστορία για άλλη μια φορά και εστιάστε σε όλους τους 

ανθρώπους που εμφανίζονται. 

Σταματήστε για λίγο, κάθε φορά που συναντάτε ένα 

νέο άτομο / ομάδα ανθρώπων. Απαντήστε στις 

παρακάτω ερωτήσεις και γράψτε μερικές λέξεις-

κλειδιά, προτού συνεχίσετε την ιστορία: 

 Ποιός είναι; 

 Πώς μοιάζει αυτό το άτομο; 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του 

ατόμου; 

 Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για αυτό το άτομο; 

 

Βήμα 3 

Μπροστά σας είναι τώρα μια λίστα με διαφορετικά 

άτομα που έχετε γνωρίσε. Σίγουρα έχετε γνωρίσει 

πολλά διαφορετικά άτομα, αλλά ποια άτομα / 

κοινωνικές ομάδες ήταν παρόντα και ποια έλειπαν; 



IO3-Truth e-learning Space-e-learning Modules για DARE Πρεσβευτές 

19 

Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στη λίστα σας και 

αναρωτηθείτε: 

• Γνωρίσατε άτομα διαφορετικής ηλικίας; 

• Γνωρίσατε άτομα διαφορετικού φύλου; 

• Γνωρίσατε άτομα από διαφορετικές χώρες; 

• Γνωρίσατε άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό 

προσανατολισμό; 

• Γνωρίσατε άτομα με αναπηρία; 

Αυτή η άσκηση δεν έχει σωστό ή λάθος. Στοχεύει στο 

να σας προσφέρει μία εικόνα για το πώς 

αντιλαμβάνεστε τον κόσμο γύρω σας. 

Οι περισσότεροι από εμάς αλληλεπιδρούμε με άτομα 

από παρόμοιες κοινωνικές ομάδες και συχνά δεν 

συνηθίζουμε να επικοινωνούμε με άλλα άτομα, όπως  

για παράδειγμα, άτομα με αναπηρία. Εάν δεν 

αποτελούν καν κομμάτι της φαντασίας μας σε μια 

τόσο εύκολη δραστηριότητα, αναλογιστείτε πόσο 

δύσκολο είναι να παρατηρήσουμε τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν; 

Βήμα 4 

Χρησιμοποιείστε τις γνώσεις που πήρατε από αυτήν τη 

δραστηριότητα στην καθημερινή σας ζωή. Πηγαίνετε 

σε μια λέσχη νέων, σε ένα αθλητικό κλαμπ ή ακόμα 

και κοιτάξτε γύρω στο σχολείο σας. Κάντε τον εαυτό 

σας την εξής ερώτηση: «Ποιος λείπει;» και μην 

ξεχάσετε να ρωτήσετε γιατί! 

Μιλήστε για τις παρατηρήσεις σας και ανταλλάξτε 

ιδέες με άλλα άτομα. Εστιάζοντας την προσοχή σας σε 

αυτό, μπορείτε να αλλάξετε πολλά. Με αυτόν τον 

τρόπο, βοηθάτε στη μείωση των εμποδίων που 

καθιστούν την ισότιμη συμμετοχή των συνομηλίκων 

σας ανέφικτη.  

 

[Η Δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από την άσκηση 

The Park. No Barriers No Boarders, Salto Youth, 

2003, σελ.14] 

Δραστηριότητα 1.2  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-913/NoBarriersNoBorders.pdf
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Τίτλος Ενότητας 

Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα εμπόδια 

και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη συμμετοχή των 

νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα κινητικότητας 

Τίτλος 
Δραστηριότητας 

Ενισχύστε τη συμμετοχή των συνομηλίκων σας σε 

προγράμματα κινητικότητας - Πορτφόλιο   

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

A1.2 

Διάρκεια 
Δραστηριότητας (σε 

λεπτά) 

Έρευνα: 120 λεπτά  

Προετοιμασία: 180 λεπτά  

Τύπος πηγής Φύλλο Δραστηριότητας  

Στόχος 
Δραστηριότητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να 

δημιουργήσει ένα πορτφόλιο εργασίας στον τομέα της 

νεολαίας χωρίς αποκλεισμούς σε διεθνές επίπεδο. Το 

πορτφόλιο είναι μια συλλογή υλικών, πληροφοριών, 

εικόνων και ιστοτόπων, μέσω των οποίων μπορείτε να 

απεικονίσετε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες 

της διεθνούς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς στον 

τομέα της νεολαίας.  

Υλικά που 
απαιτούνται για τη 

δραστηριότητα 

Τα υλικά που θα χρειαστείτε εξαρτώνται από το πώς 

φαντάζεστε το προτφόλιο σας: 

• ψηφιακές συσκευές όπως υπολογιστής, εκτυπωτής 

και κάμερα 

• δημιουργικά υλικά όπως πολύχρωμο χαρτί, στυλό 

και μαρκαδόροι, κόλλα, ψαλίδι κ.λπ. 
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Αναλυτικές οδηγίες Για να παρακινήσετε τους συνομηλίκους σας ώστε να 

συμμετέχουν σε περισσότερα προγράμματα 
κινητοποίησης νέων, είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιήσετε πολύχρωμα υλικά και εικόνες που 
δείχνουν θετικές πτυχές των ανταλλαγών νέων χωρίς 

αποκλεισμούς και ταυτόχρονα να παρέχουν 
απαντήσεις σε ερωτήματα που δημιουργούν 

αβεβαιότητα στους συνομηλίκους σας. Λάβετε υπόψη 
ότι πάρα πολλές πληροφορίες μπορεί να προκαλέσουν 

σύγχυση και συνεπώς είναι σημαντικό στο πορτφόλιο  

να αναλύσετε μόνο βασικές πληροφορίες.  

Βήμα 1: Έρευνα 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν έχετε 

αποφασίσει να δημιουργήσετε ένα πορτφόλιο είναι να 
ερευνήσετε τις βασικές  πληροφορίες. Μπορείτε να 

κάνετε έρευνα στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσετε 

εκτυπωμένο υλικό, φωτογραφίες, βίντεο καθώς και να 
μιλήσετε με διαφορετικά άτομα. 

Βήμα 2: Αποφασίστε τη μορφή 

Στην αρχή, είναι σημαντικό να αποφασίσετε τη μορφή 

του πορτφόλιο. Αυτό μπορεί να εξαρτάται από την 
ομάδα-στόχο, την οποία είναι πιο εύκολο να 

προσεγγίσετε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ή από τα 
υλικά και τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας (βλ. 

Βήμα 3). Σε ότι τρόπο και να επιλέξετε θα υπάρχον 
πάντα υπέρ και κατά. 

• Έντυπο πορτφόλιο: Ένα πορτφόλιο σε έντυπη 
μορφή μπορεί, για παράδειγμα, να μοιάζει με 

άλμπουμ φωτογραφιών. Μπορείτε να το 
σχεδιάσετε δημιουργικά μόνοι σας, 

επικολλώντας φωτογραφίες,  φυλλάδια των 

έργων, άλλο εκτυπωμένο υλικό κ.λπ. Εάν 
αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα έντυπο 

πορτφόλιο, ίσως μπορείτε να το σαρώσετε 
αργότερα, ώστε να μπορείτε επίσης να το 

κοινοποιήσετε στο διαδίκτυο. Δείτε μερικά 
παραδείγματα και εμπνευστείτε εδώ. 

• Ψηφιακό πορτφόλιο: Ένα ψηφιακό πορτφόλιο 
μπορεί να είναι ένας απλός ιστότοπος, ένα 

προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ένα 
έγγραφο pdf, το οποίο μπορεί επίσης να 

εκτυπωθεί αν χρειαστεί. Ένα τέτοιο πορτφόλιο 
μπορεί εύκολα να σταλεί μέσω email ή άλλων 

υπηρεσιών διαδικτυακής αλληλογραφίας. Κατά 



IO3-Truth e-learning Space-e-learning Modules για DARE Πρεσβευτές 

22 

τη δημιουργία ψηφιακού πορτφόλιο, είναι 

απαραίτητο να φροντίσετε την προσβασιμότητά 
του (Πρακτικός οδηγός DARE για την ένταξη, 

κεφάλαιο 5). 

 

Βήμα 3: Συγκεντρώστε τις πληροφορίες και 
σχεδιάστε τη δομή 

Στο σημείο αυτό θα έχετε συλλέξει πλήθος 

διαφορετικών υλικών και πόρων. Αφιερώστε χρόνο 

για να τα δείτε όλα και να εντοπίσετε τα πιο 

απαραίτητα, καθώς δεν μπορείτε να τα προσθέσετε 

όλα στο πορτφόλιο. Πάντα να έχετε κατά νου την 

ομάδα-στόχο σας, όταν επιλέγετε τις σχετικές 

πληροφορίες, πόρους, εικόνες και μέσα. 

Να είστε προσεκτικοί και κριτικοί σχετικά με αυτό που 

συμπεριλαμβάνετε. 

Ρωτήστε τον εαυτό σας: 

• Τι είναι σημαντικό / όχι τόσο σημαντικό σε αυτές 

τις πληροφορίες; 

• Τι δείχνουν / εξηγούν; 

• Σε ποιες ομάδες στόχων απευθύνονται; 

• Σε ποιούς δεν αναφέρονται, με ποιους θέλω να 

επικοινωνήσω; 

• Μπορούν όλοι να καταλάβουν αυτές τις 

πληροφορίες; Εάν όχι, τι πρέπει να αλλάξει; 

Οι ερωτήσεις αυτές θα σας βοηθήσουν να μην 

κολλήσετε σε λεπτομέρειες, αλλά να συμπεριλάβετε τη 

γενική εικόνα. 

Λάβετε υπόψη ότι οι συνομήλικοι σας μπορεί να έχουν 

διαφορετικά ερωτήματα, διαφορετικές οπτικές και να 

εστιάζουν σε διαφορετικές  πληροφορίες που 

επισημαίνουν διαφορετικές πτυχές. Για το λόγο αυτό, 

φροντίστε το πορτφόλιο να έχει μία λογική δομή και 

βεβαιωθείτε ότι εμφανίζει την αξία της συμμετοχής σε 

ανταλλαγές νέων χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό θα είναι 

και το βασικό σας επιχείρημα για να παρακινήσετε 

τους συνομηλίκους σας. 

Βήμα 4: Δημιουργήστε το πορτφόλιο 
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Τώρα που έχετε αποφασίσει πώς θα πρέπει να 

σχεδιαστεί το πορτφόλιο σας, μπορείτε να αρχίσετε να 

το δημιουργείτε και να το οργανώνετε. 

Μη διστάσετε να αλλάξετε τη δομή ή να προσθέσετε 

επιπλέον υλικό, πληροφορίες και εικόνες. Εάν δεν 

είστε σίγουροι για κάτι, επαληθεύστε τις πληροφορίες. 

Μην κάνετε υποθέσεις! Μπορείτε επίσης να 

συμβουλευτείτε άλλους ανθρώπους που έχουν 

εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.  

Σιγουρευτείτε ότι το πορτφόλιο είναι κατάλληλο για 

τους συνομηλίκους σας.   

Βήμα 5: Ελάτε σε επαφή με τους συνομηλίκους 

σας 

Το πορτφόλιο θα εμπνεύσει τους ανθρώπους να 

συμμετάσχουν σε διεθνείς ανταλλαγές νέων χωρίς 

αποκλεισμούς. Μην ξεχάσετε να τους παρέχετε σαφείς 

διαδρομές πρόσβασης συμπεριλαμβάνοντας τα 

στοιχεία επικοινωνίας σας ή εκείνα άλλων σχετικών 

οργανισμών και υπευθύνων. 

Βήμα 6: Ελέγξτε, προσθέστε, διαγράψτε, 

επαναλάβετε 

Συγχαρητήρια! Έχετε ολοκληρώσει το πορτφόλιο και 

σίγουρα έχετε μάθει πολλά κατά την προετοιμασία 

σχετικά με την αξία και τις θετικές πτυχές της 

διεθνούς εργασίας στον τομέα της νεολαίας χωρίς 

αποκλεισμούς. 

Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας ένα εξαιρετικό 

προϊόν για να μοιραστείτε και να εμπνεύσετε τους 

συνομηλίκους σας, ώστε να συμμετέχουν 

περισσότερο. 

Με την πάροδο του χρόνου θα καταφέρετε να 

ανταλλάξετε ιδέες με διαφορετικούς ανθρώπους, να 

παρατηρήσετε πτυχές που ενδεχομένως να μην είχατε 

σκεφτεί αλλά και να ανακαλύψετε πληροφορίες που 

δεν είναι πλέον έγκυρες. Μην ξεχνάτε να ανανεώνετε 

τακτικά το προτφόλιο σας. 
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[Η δραστηριότητα αναπτύχθηκε από Kreisau-Initiative 

e. V.] 

Επιπλέον Εκπαιδευτικές Πηγές 

Εκπαιδευτική Πηγή 1.1 

Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα 

εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη 

συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα 

κινητικότητας 

Τίτλος Πηγής Μελέτη προσβασιμότητας για τη διεθνή ανταλλαγή 

νέων. Αποτελέσματα του ερευνητικού 

προγράμματος 

Κωδικός Πηγής R 1.1 

Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Η διεθνής ανταλλαγή νέων προσφέρει στους νέους 

τη δυνατότητα να βιώσουν σημαντικές εμπειρίες, 

καθώς και να αναπτύξουν την προσωπικότητά 

τους. Θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της ζωής των νέων. Η μελέτη προσβασιμότητας 

διερευνά τα βασικά ζητήματα και εμπόδια που 

αποτρέπουν τους νέους από το να συμμετέχουν σε 

τέτοια προγράμματα. 

Τι θα μάθετε 

από αυτήν την 

πηγή; 

 

Οι αναγνώστες θα μάθουν για τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη συμμετοχή στη διεθνή 

ανταλλαγή νέων αλλά και τα εμπόδια που θα 

μπορούσαν να τους αποτρέψουν. Αυτές οι 

πληροφορίες μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη 

πηγή για την ανάπτυξη κατάλληλων 

δραστηριοτήτων, προσελκύοντας περισσότερους 

νέους σε διεθνής ανταλλαγές.  

Σύνδεσμος Δημοσίευση: Μελέτη προσβασιμότητας για τη 

διεθνή ανταλλαγή νέων. Αποτελέσματα του 

ερευνητικού προγράμματος (Forschung und Praxis 

im Dialog, 2019).  

http://www.kreisau.de/
http://www.kreisau.de/
https://www.zugangsstudie.de/wp-content/uploads/2020/05/Zugangsstudie_en_web.pdf
https://www.zugangsstudie.de/wp-content/uploads/2020/05/Zugangsstudie_en_web.pdf
https://www.zugangsstudie.de/wp-content/uploads/2020/05/Zugangsstudie_en_web.pdf
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Εκπαιδευτική Πηγή 1.2 

Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα 

εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη 

συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα 

κινητικότητας 

Τίτλος Πηγής Χωρίς εμπόδια, χωρίς σύνορα  

Κωδικός Πηγής R 1.2 

Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Πρόκειται για ένα πρακτικό φυλλάδιο που 

εκδίδεται από το Salto Youth με στόχο την 

τόνωση της συμμετοχής των νέων με αναπηρία σε 

διεθνή προγράμματα. Προωθεί διεθνή 

προγράμματα μικτής ικανότητας, στα οποία 

συμμετέχουν νέοι με ή χωρίς αναπηρίες. 

Τι θα μάθετε από 

αυτήν την πηγή; 

 

Οι αναγνώστες θα ενημερωθούν για τα έργα 

μικτής ικανότητας και θα είναι σε θέση να 

αναλογιστούν τη σημασία της ένταξης. Το 

φυλλάδιο παρέχει πρακτικές συμβουλές σχετικά 

με το πώς να καθίσταται δυνατή η ενεργής 

συμμετοχή σε όλους.  

Σύνδεσμος Δημοσιευση: Χωρίς εμπόδια, χωρίς σύνορα (Salto 

Youth, 2003) 

Εκπαιδευτική Πηγή 1.3 

Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα 

εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη 

συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα 

κινητικότητας 

Τίτλος Πηγής Μοντέλο Υποστήριξης Συνομηλίκων DARE 

Κωδικός Πηγής R 1.3 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-913/NoBarriersNoBorders.pdf
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Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Μοντέλο Υποστήριξης Συνομηλίκων DARE δείχνει 

πώς οι νέοι μπορούν να προσεγγίσουν τους 

συνομηλίκους τους και πώς μπορούν να τους 

παρακινήσουν ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά. 

Το μοντέλο παρουσιάζει 5 στάδια, με βάση τις 

στάσεις και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι 

συνομήλικοί σας. 

Τι θα μάθετε από 

αυτήν την πηγή; 

 

Οι νέοι θα γνωρίσουν στρατηγικές και ιδέες για το 

πώς μπορούν να παρακινήσουν τους 

συνομηλίκους τους, με και χωρίς αναπηρίες, να 

ασχοληθούν με τις δραστηριότητες των νέων σε 

διαφορετικά επίπεδα. 

Σύνδεσμος Δημοσίευση: Μοντέλο Υποστήριξης Συνομηλίκων 

DARE Εγχειρίδιο DARE Ψηφιακής Αφήγησης για 

την Ενδυνάμωση 

Εκπαιδευτική Πηγή 1.4 

Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα 

εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη 

συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα 

κινητικότητας 

Τίτλος Πηγής Πρακτικός Οδηγός DARE για την ένταξη 

Κωδικός Πηγής R1.4 

Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Το κεφάλαιο 2 του οδηγού «Γύρω, πάνω και πέρα 

από τα εμπόδια» ασχολείται με τα εμπόδια 

συμμετοχής και περιγράφει τις επιλογές για την 

αντιμετώπισή τους. 

Τι θα μάθετε από 

αυτήν την πηγή; 

 

Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει μια εικόνα για τα 

εμπόδια συμμετοχής καθώς και πρακτικούς 

τρόπους για να τα αντιμετωπίσει. 

Σύνδεσμος 
Δημοσίευση:Πρακτικός Οδηγός DARE για την 

ένταξη, 2020. 
Εκπαιδευτική Πηγή 1.5 

https://dare-project.de/handbook/
https://dare-project.de/handbook/
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/06/DARE-Practical-Guide-for-Inclusion.pdf
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/06/DARE-Practical-Guide-for-Inclusion.pdf
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Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα 

εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη 

συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα 

κινητικότητας 

Τίτλος Πηγής Απομακρύνοντας τα εμπόδια   

Κωδικός Πηγής R1.5 

Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Αυτό το σύντομο βίντεο (1:41 λεπτά) εξηγεί το 

κοινωνικό μοντέλο των αναπηριών και δείχνει ότι 

με την άρση των εμποδίων μπορεί να 

εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή στην κοινωνική 

και πολιτιστική ζωή. 

Τι θα μάθετε από 

αυτήν την πηγή; 

 

Ο θεατής θα καταλάβει, πώς η άρση των 

εμποδίων μπορεί να συμβάλει στην πλήρη 

συμμετοχή. 

Σύνδεσμος 
Βίντεο: Απομακρύνοντας τα εμπόδια  (Unlimited, 

2018). 
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Ενότητα 2: 

Δεξιότητες ανεξαρτησίας, πώς να τις αποκτήσετε 

και να τις μεταφέρετε 

Εισαγωγή  

«Οι δεξιότητες ανεξαρτησίας, πώς να τις αποκτήσετε και να τις 

μεταφέρετε», είναι η δεύτερη ενότητα που αναπτύχθηκε για νέους μΟΑΣΑ 

και γενικά νέους που θέλουν να γίνουν πρεσβευτές DARE και να 

βοηθήσουν τους συνομηλίκους τους να συμμετέχουν περισσότερο στις 

ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας αλλά και συλλήβδην στην κοινότητά 

τους. 

Η παρούσα ενότητα εξετάζει σε βάθος τα ακόλουθα θέματα: 

• Η έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης  

• Αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των συνομηλίκων 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να: 

• Αναγνωρίσετε τι είναι η Ανεξάρτητη Διαβίωση 

• Προσδιορίσετε τις δεξιότητες της Ανεξάρτητης Διαβίωσης  

• Εκτιμήσετε τη σημασία της αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των 

συνομηλίκων. 

 

Θεωρητικό Κεφάλαιο 

1. Η έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης  

Οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης αναφέρονται σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες που πρέπει να κάνει ένα άτομο για τη διαβίωσή του, όπως η 

ατομική φροντίδα, η καθαριότητα, η ένδυση, το μαγείρεμα, τα ψώνια, η 

συμμετοχή στην κοινότητα και οι δραστηριότητες αναψυχής. 

Συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη διαβίωση για νέους μΟΑΣΑ αλλά και γενικά 

για νέους που χρειάζονται καθοδήγηση, υποστήριξη ή ενίσχυση των 

δεξιοτήτων ζωής με σκοπό την αποτελεσματική τους μετάβαση στην 

ενηλικίωση μπορεί να σχετίζεται με (UMFS, nd): την προετοιμασία για την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία & την ενίσχυση των δεξιοτήτων για την 

αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την υγεία, την άσκηση και τη διατροφή, 

τη διαχείριση της κατοικίας τους, την πρόληψη κινδύνων (ναρκωτικά, 

αλκοόλ κ.λπ.) και την διαχείριση οικονομικών. 
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Συμπληρωματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι τα βασικά στοιχεία ανεξαρτησίας 

για τα άτομα με αναπηρία περιγράφονται ήδη στη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (United Nations, 

2016). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ατομική αυτονομία, την ευκαιρία 

ενεργούς συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την 

πρόσβαση στο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

(Endeavour Foundation, 2017). 

Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση (ENIL) 

ορίζει την Ανεξάρτητη Διαβίωση ως την «καθημερινή επίδειξη των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τις πολιτικές για την αναπηρία». 

Σύμφωνα με το ENIL, η Ανεξάρτητη Διαβίωση είναι δυνατή μέσω του 

συνδυασμού διαφόρων περιβαλλοντικών και ατομικών παραγόντων που 

επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους 

(Kelly and Deneva, 2014, σελ. 6). Η Ανεξάρτητη Διαβίωση είναι ένα 

δικαίωμα, που επιτεύχθηκε με κόπο, χάρη στον σκληρό αγώνα του 

κινήματος για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.  

Οι βασικές αρχές της Ανεξάρτητης Διαβίωσης είναι η επιλογή, ο έλεγχος, η 

ελευθερία και η ισότητα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η «ανεξάρτητη 

διαβίωση» συνεπάγεται και ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να είναι 

ανεξάρτητα με την έννοια ότι ζουν πολύ εξατομικευμένες και αυτάρκεις 

ζωές, απομακρυσμένες από άλλους ανθρώπους. Σημαίνει "ότι οι επιλογές 

τους δεν περιορίζονται εξαιτίας ενός εγγενούς χαρακτηριστικού ή μίας 

εγγενούς κατάστασης του ίδιου του ατόμου", αλλά μπορούν να 

ακολουθήσουν μία ανεξάρτητη, αυτόνομη και, όταν χρειάζεται, 

υποστηριζόμενη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  (Kelly and Deneva 2014, 

σ. 6) . 

Ο διαχωρισµός µεταξύ βλάβης (impairment) και αναπηρίας (disability) 

αποτελεί κοµβικό σηµείο του κοινωνικού µοντέλου της αναπηρίας. Η έννοια 

της βλάβης χρησιµοποιείται για να αναφερθεί στις ιδιότητες εκείνες που 

υπάρχουν ή απουσιάζουν από ένα άτοµο όπως εξασθένηση χρήσης των 

άκρων, δυσλειτουργία των εσωτερικών οργάνων του σώµατος και 

εξασθένιση των ψυχικών και νοητικών δυνατοτήτων του ατόµου. Από την 

άλλη µε την έννοια αναπηρία, αναφερόµαστε στους περιορισµούς που 

αντιµετωπίζει ένα άτοµο µε αναπηρίες λόγω της έλλειψης παροχών από την 

κοινωνία, η οποία δεν έρχεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του(Thomas 

and Gradwell και Markham 1997). 

Τα άτομα με αναπηρία είναι μια διαφορετική ομάδα και κατά συνέπεια 

ορισμένα μπορεί να χρειάζονται βοήθεια ακόμη και για τις πιο βασικές 

δεξιότητες ζωής, όπως το βούρτσισμα των δοντιών. Για να ζήσουν μια 

ανεξάρτητη ζωή, οι δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης είναι απαραίτητες 
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τόσο για όλους τους νέους, όσο και για τους νέους μοΑΣΑ. Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι δεξιότητες ΑΔ μπορεί να είναι (Optimum Performance Institute, 

2018): 

• Πώς να προετοιμάσετε υγιεινά γεύματα: πληροφορίες για τη 

διατροφή, τη μαγειρική και τη χρήση σκευών 

• Αποτελεσματική άσκηση και φυσική κατάσταση: 

συμπεριλαμβανομένου και του προγραμματισμού του χρόνου για τη 

διατήρηση μίας καλής φυσικής κατάστασης 

• Οικιακή συντήρηση: κατάλληλα μέτρα καθαρισμού και υγιεινής 

• Οικονομική διαχείριση: εξισορρόπηση καρνέ επιταγών, έγκαιρη 

πληρωμή λογαριασμών, επένδυση και εξοικονόμηση χρημάτων 

•  Αποτελεσματική επικοινωνία: καθαρή έκφραση του μηνύματος και 

αποφυγή της φλυαρίας, τρόποι χρήσης της συναισθηματικής γλώσσας 

• Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: κατάλληλη ενδυμασία και γλώσσα 

εργασίας 

• Διαχείριση χρόνου: εγκαιρότητα, αντιμετώπιση της αναβλητικότητας 

και πολυδιεργασία 

• Προσωπική εμφάνιση και υγιεινή: ένδυση, στοματική υγιεινή και 

ταξινόμηση και πλύσιμο ρούχων 

• Υγεία: αναγνώριση και σωστή περιγραφή συμπτωμάτων 

κρυολογήματος, γρίπης και άλλων κοινών προβλημάτων υγείας 

• Στέγαση: προσδιορισμός του τύπου στέγασης που είναι εντός 

προϋπολογισμού και ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες στέγασης 

• Μετακίνηση: χρήση ποδηλάτου, κατανόηση της σημασίας της ζώνης 

ασφαλείας και κατανόηση των δημόσιων συγκοινωνιών  

• Εκπαιδευτικός σχεδιασμός: βασική γνώση για την εκπαιδευτική πορεία 

που πρέπει να ακολουθηθεί ανάλογα με την κάθε καριέρα  

• Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας: γνώση του κατώτατου μισθού, τη 

συμπλήρωση μίας φόρμας εργασίας και τη δημιουργία βιογραφικού 

• Δεξιότητες έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας: γνώση των λειτουργιών 

της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των 

τρόπων επικοινωνίας μαζί τους 

• Γνώση των κοινοτικών πόρων: γνώση σχετικά με τις κοινοτικές 

παροχές σε κοντινή απόσταση όπως σούπερ μάρκετ, αγορά, 

καθαριστήριο και τράπεζα  
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• Διαπροσωπικές δεξιότητες: αναγνώριση φίλων, τρόποι εισαγωγικής 

συζήτησης και απάντηση σε ερωτήσεις. 

• Νομικές δεξιότητες: κατανόηση του νόμου και του τρόπου 

επικοινωνίας με αρμόδιους φορείς σε περίπτωση σύλληψης ή 

κινδύνου.  

• Πρόληψη εγκυμοσύνης / Γονείς και φροντίδα των παιδιών: 

πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αντισύλληψης και τη σωστή 

επίβλεψη των παιδιών 

 

Επιπλέον, όπως είπε η συγγραφέας και εκπαιδευτικός Mary E. Cronin: «Η 

ουσία της απόκτησης δεξιοτήτων ζωής δεν μπορεί να σταθμιστεί σε όρους 

πτυχίων, διπλωμάτων ή άλλων εγγράφων. Αντιθέτως, αποδεικνύεται από το 

επίπεδο της ανεξάρτητης διαβίωσής ενός ατόμου, την προσαρμογή του στην 

κοινότητα και τη βελτιωμένη ποιότητα ζωής» (Independent Living Resource 

Center, 2013). 

 

2. Υποστήριξη συνομηλίκων 

Η υποστήριξη μεταξύ των συνομηλίκων συμβαίνει όταν τα άτομα παρέχουν 

γνώσεις, εμπειρία, συναισθηματική, κοινωνική ή πρακτική βοήθεια μεταξύ 

τους (Mead and Hiltion and Curtis 2001). Η υποστήριξη μεταξύ των 

συνομηλίκων είναι πολύ σημαντικό μέσο εμψύχωσης για όλους τους νέους 

αλλά και για τα άτομα με αναπηρία, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες για τη διαχείριση του κοινωνικού και φυσικού τους 

περιβάλλοντος, με στόχο την πλήρη ισότητα και συμμετοχή στις οικογένειες 

και την κοινωνία τους (Kelly και Deneva 2014, σ. 8). Αυτό που κάνει τη 

στήριξη από συνομηλίκους τόσο σημαντική, είναι το γεγονός ότι η πηγή 

υποστήριξης είναι ένα άτομο ίδιας ηλικίας, με παρόμοιους τρόπους σκέψης 

με τον παραλήπτη της υποστήριξης και συνεπώς η σχέση τους βασίζεται 

στην ισότητα και την ενδυνάμωση (Mead και MacNeil, 2006). 

Το ENIL περιγράφει τα ακόλουθα οφέλη για την Υποστήριξη συνομηλίκων 

(Ibid., p. 11f): 

• Η Υποστήριξη Συνομηλίκων προσφέρει μια πολύτιμη ανταλλαγή 

εμπειριών καθώς οι υποστηρικτές παρόμοιας ηλικίας μπορούν να 

κατανοήσουν πιο εύκολα την κατάσταση που βιώνει ένα άτομο που 

ζητά συμβουλές.  Οι φόβοι και οι ανασφάλειες κατανοούνται 

καλύτερα και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μπορεί να δημιουργηθεί πιο 

εύκολα μεταξύ του ατόμου που ζητά συμβουλές και του συνομήλικου 



IO3-Truth e-learning Space-e-learning Modules για DARE Πρεσβευτές 

33 

υποστηρικτή. Με αυτόν τον τρόπο, η Υποστήριξη Συνομηλίκων 

προσφέρει μοναδικές προοπτικές. 

• Οι συνομήλικοι υποστηρικτές μπορούν να παρέχουν τη βοήθεια που 

απαιτείται για τα άτομα με αναπηρίες ώστε να έχουν πραγματικά τον 

έλεγχο και να επιτύχουν την αυτό-υποστήριξη 
 

• Οι συνομήλικοι υποστηρικτές συνήθως γνωρίζουν καλύτερα τους 

πόρους και τις λειτουργίες μίας κοινότητας. Συνεπώς, μπορούν να 

προσφέρουν καθοδήγηση όσον αφορά την επιλογή των κατάλληλων 

υπηρεσιών 
 

• Η υποστήριξη από συνομήλικους συχνά περιλαμβάνει 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την αδικία και τις διακρίσεις 

• Λόγω των εμπειριών τους, οι συνομήλικοι υποστηρικτές είναι πιο 

αξιόπιστα πρότυπα για άλλους που βρίσκονται σε παρόμοια θέση 
 

• Η υποστήριξη συνομηλίκων είναι ένας τρόπος αναγνώρισης της 

διαφορετικότητας μεταξύ των ανθρώπων και αμφισβήτησης 

συμβατικών και συντηρητικών προσεγγίσεων 
 

• Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ειλικρινείς και ανοιχτοί σε 

συνομήλικούς τους. 

• Παρέχει μεγάλη ευελιξία στον τύπο και την ποικιλία της παρεχόμενης 

υποστήριξης. 
 

• Η υποστήριξη συνομηλίκων έχει αποδειχθεί ουσιαστικό στοιχείο, 

δίνοντας στους ανθρώπους ευκαιρίες να ελέγξουν τη ζωή τους · η 

απουσία τέτοιου είδους υποστήριξης είχε αρνητικό αντίκτυπο στην 

εφαρμογή αυτοκατευθυνόμενης υποστήριξης  

• Η υποστήριξη συνομηλίκων είναι συχνά ρεαλιστική και 

προσαρμόζεται στις περιστάσεις και τις ανάγκες ενός ατόμου. 

Αυτά τα οφέλη δεν εξαρτώνται από τους διαφορετικούς τρόπους με τους 

οποίους οργανώνεται η υποστήριξη συνομηλίκων. Γενικά, υπάρχουν τρεις 

τύποι υποστήριξης: (1) άτυπη και ad hoc υποστήριξη, (2) οργανωμένη 

αλλά μη αμειβόμενη υποστήριξη συνομηλίκων και (3) αμειβόμενη 

υποστήριξη συνομηλίκων. Ένα παράδειγμα άτυπης υποστήριξης είναι όταν 

ένα άτομο επικοινωνεί με έναν συνάδελφο, χωρίς να του ζητηθεί να το 

κάνει. Οι οργανώσεις αναπηρίας παρέχουν συχνά αρκετές εθελοντικές 

θέσεις για μη αμειβόμενη υποστήριξη σε συνομηλίκους, η οποία 

συντονίζεται από απασχολούμενο προσωπικό. Η αμειβόμενη υποστήριξη 

συνομηλίκων πραγματοποιείται για παράδειγμα στα Κέντρα Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης (Ibid., Σελ. 12). 
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Συμπληρωματικά, οι λειτουργίες της υποστήριξης συνομηλίκων 

περιλαμβάνουν: 

• ενημέρωση και σύνδεση - βοηθούν τους ανθρώπους παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με τοπικούς πόρους και δικαιώματα, 

αναζητώντας νέες δυνατότητες, προσφέροντας συμβουλές σχετικά 

με την αυτό-υποστήριξη και διευκολύνοντάς τους να διευρύνουν το 

δίκτυό τους και να έρθουν σε επαφή με κατάλληλα άτομα, 

• καθοδήγηση και προγραμματισμός - βοηθούν τους ανθρώπους να 

σκεφτούν τις ανάγκες τους και να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια 

υποστήριξης, 

• διαπραγμάτευση και συνηγορία - βοηθούν τους ανθρώπους να 

διαπραγματεύονται και να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τον εαυτό 

τους, 

• οργάνωση και συγκρότηση - βοηθούν τους ανθρώπους με τα 

συστήματα υποστήριξής τους,  την εύρεση υποστηρικτών και τους 

συμφωνητικούς όρους, 
 

• διαχείριση και βελτίωση - βοηθούν στη χρηματοοικονομική 

διαχείριση και προσφέρουν συμβουλές από ειδικούς με σκοπό τη 

βελτίωση, 

• προβληματισμός και ανάπτυξη - βοηθούν τους ανθρώπους να 

κάνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις υποστήριξής τους όταν είναι 

απαραίτητο (Ibid., Σελ. 13).   

Αυτοαξιολόγηση 

1. Τι σημαίνει στην πράξη να αποκτήσετε μια δεξιότητα Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης (ΑΔ); (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές) 

 α.  Η διαχείριση της ατομικής υγείας και υγιεινής 

β.  Το μαγείρεμα του πρωινού γεύματος  

γ.  Η πληρωμή των λογαριασμών  

δ.  Η εύρεση εργασίας 

2. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι δεξιότητα Ανεξάρτητης Διαβίωσης (ΑΔ);  

α.  Το να ξέρετε πώς να σιδερώνετε ρούχα και να ράβετε κουμπιά 

β.  Το να χρησιμοποιείτε σωστά τα προϊόντα περιποίησης 

γ.  Το να ροχαλίζετε 
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δ.  Όλα τα παραπάνω   

3. Γιατί οι δεξιότητες ΑΔ είναι σημαντικές τόσο για τους νέους μΟΑΣΑ όσο 

και για τους νέους γενικά; 

 α.  Δημιουργούν νέους τρόπους σκέψης και επίλυσης προβλημάτων 

    β.  Ενισχύουν την αυτοπεποίθηση 

γ.  Αυξάνουν την απασχολησιμότητα των νέων  

δ.  Όλα τα παραπάνω 

4. Η Ανεξάρτητη Διαβίωση: 

α.   Είναι το ίδιο με την Αυτάρκεια 

β.   Δημιουργείται μέσα από την παροχή βοήθειας σε ένα άτομο, 

όποτε και όπως εκείνο χρειάζεται 

    γ.   Κανένα από τα παραπάνω 

5. Είναι δεδομένο ότι: (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία 

επιλογές) 

α.   Η υποστήριξη συνομηλίκων δεν είναι χρήσιμη στην καθημερινή ζωή 

    β.  Κανείς δεν είναι αυτάρκης 

    γ.  Είτε διαθέτουμε κάποια αναπηρία είτε όχι, όλοι χρειαζόμαστε  

υποστήριξη ανά διαστήματα 

    δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

6. Είναι μύθος ότι: 

    α.  Η υποστήριξη συνομηλίκων συμβαίνει όταν τα άτομα παρέχουν 

πρακτική βοήθεια μεταξύ τους 

    β.  Η ανεξάρτητη διαβίωση δεν είναι για όλους 

    γ.  Με τη σωστή υποστήριξη, όλοι μπορούν να ζήσουν στην κοινότητα 

7. Τα άτομα με αναπηρία θα είναι απομονωμένα και μοναχικά εάν ζουν 

ανεξάρτητα: 

    α.  Σωστό 

    β.  Λάθος 

8. Κάποιες ενέργειες Ανεξάρτητης Διαβίωσης, όπως η κατοχή ατομικού 

κεφαλαίου, είναι επικίνδυνες για τα άτομα με αναπηρία καθώς μπορεί να 

εξαπατηθούν, να τις παραμελήσουν ή ακόμη και να κακοποιηθούν:  

     α.  Σωστό 

     β.  Λάθος 
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9. Η εμπειρία δείχνει ότι οι νέοι, καθώς και οι οικογένειές τους, μπορούν 

να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη συνoμηλίκων: 

      α.  Σωστό 

      β.  Λάθος 

10. Η Υποστήριξη Συνομηλίκων: 

      α.  Δεν είναι κατάλληλη για ομάδες ή άτομα 

      β.  Είναι ένας τρόπος διάδοσης και οικοδόμησης μοναδικών 

σχέσεων που ενδυναμώνει το άτομο ώστε να ζήσει σε ένα φιλικό 

περιβάλλον, όπου δεν θα κρίνεται 

      γ.  Κανένα από τα παραπάνω 

 

Φυλλάδιο δραστηριότητας 

Δραστηριότητα 2.1 

Τίτλος Ενότητας 
Δεξιότητες ανεξαρτησίας, πώς να τις αποκτήσετε και να 

τις μεταφέρετε 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 
Πού πρέπει να ζήσω; 

Κωδικός 

Δραστηριότητας  
A2.1 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 

90 

Τύπος πηγής Φύλλο δραστηριότητων 

Στόχος 

δραστηριότητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να κάνει τους 

νέους μΟΑΣΑ, αλλά και τους νέους που επιθυμούν να 

γίνουν πρεσβευτές DARE και να υποστηρίξουν τους 

συνομηλίκους τους, να μάθουν πώς να εντοπίζουν μια 

κατάσταση διαβίωσης που είναι κατάλληλη για αυτούς 

με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Θα είναι 

επίσης σε θέση να εντοπίσουν και να κατανοήσουν 
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στοιχεία μιας συμφωνίας μίσθωσης και να αντιληφθούν 

τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους ως μισθωτές. 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

δραστηριότητα 

Υλικά για να κρατήσετε σημειώσεις: στυλό ή μολύβι, 

ψηφιακές συσκευές όπως υπολογιστή, φορητό 

υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο με πρόγραμμα 

επεξεργασίας κειμένου. 

Αναλυτικές 

οδηγίες 

Πρόσφατα βρήκατε μια ευκαιρία μέσω του 

προγράμματος Solidarity Crops να εργαστείτε ως 

εθελοντής σε μια ΜΚΟ σε άλλη χώρα. Ενώ εξετάζετε 

αυτήν την ευκαιρία και προτού λάβετε την απόφασή 

σας για το αν θα υποβάλετε αίτηση ή όχι για αυτήν τη 

θέση εθελοντισμού, κάνετε κάποια έρευνα για τις 

επιλογές  κατοικίας που θα μπορούσατε να βρείτε σε 

αυτήν τη χώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 

και για να διερευνήσετε τις διαθέσιμες δυνατότητες 

εύρεσης μιας κατάστασης διαβίωσης που είναι 

κατάλληλη για εσάς βάσει των αναγκών και των 

επιθυμιών, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1: Σκεφτείτε πρώτα πού θέλετε να ζήσετε και τι 

θέλετε όταν ζείτε μόνοι σας. Κρατήστε μερικές 

σημειώσεις και στη συνέχεια συμπληρώστε την 

παρακάτω λίστα με τα πράγματα που είναι Σημαντικά 

Για Εσάς. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να την 

ολοκληρώσετε.  

Λίστα πραγμάτων που είναι Σημαντικά για Εσάς 

 Πολύ  Ελάχιστα  

Να είναι προσιτό χωρίς 

συγκάτοικο 

  

Να είναι αρκετά μεγάλο για δύο 

άτομα 

  

Να περιλαμβάνει βοηθητικές 

συσκευές 
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Να περιλαμβάνει έπιπλα   

Να διαθέτει φούρνο και ψυγείο    

Να έχει κλιματιστικό    

Να επιτρέπονται κατοικίδια    

Να είναι κοντά σε στάση 

λεωφορείου 

  

Να είναι κοντά στη δουλειά, την 

αγορά ή το σχολείο  

  

Να είναι σε ασφαλή γειτονιά   

Να είναι στον πρώτο όροφο    

Να είναι ρετιρέ    

Να έχει συμβόλαιο μίσθωσης    

Να έχει ωραία θέα   

Το κτίριο να διαθέτει πλυντήριο 

και στεγνωτήριο  

  

Να έχει αυλή   

Να έχει εύκολη πρόσβαση σε 

παροχές της κοινότητας (πισίνα 

κ.λπ.) 

  

Να διαθέτει χώρο στάθμευσης    

Βήμα 2: Αφού συμπληρώσετε την παραπάνω λίστα, θα 

έχετε μια ιδέα σχετικά με το τι πραγματικά θέλετε και 

ποια είναι τα έξοδα που συνεπάγεται η ενοικίαση ενός 

διαμερίσματος ανάλογα με τις ανάγκες σας. Πόσα 

χρήματα νομίζετε ότι χρειάζεστε ανά μήνα μόνοι σας; 

Πόσα χρήματα νομίζετε ότι χρειάζεστε ανά μήνα για να 

ζήσετε με συγκάτοικο; 

Για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, διαβάστε 

πρώτα τα ακόλουθα άρθρα: 
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• Κόστος Ζωής 

• Πληρώστε με το δικό σας τρόπο 

Βήμα 3: Αφού υπολογίσετε το κόστος διαβίωσης μόνοι 

σας, ίσως αρχίσετε να σκέφτεστε να ζήσετε με έναν 

συγκάτοικο. Αλλά η επιλογή ενός συγκάτοικου μπορεί 

να μην είναι τόσο εύκολη όσο νομίζετε. Ποια είναι τα 

στοιχεία του χαρακτήρα σας; 

• Είστε τακτικός ή ακατάστατος 

• Είστε οικονόμος ή σπάταλος   

• Σηκώνεστε νωρίς ή κοιμάστε αργά    

• Δανείζεστε από τους άλλους ή όχι 

• Είστε συνήθως στην ώρα σας ή καθυστερείτε 

• Σας αρέσει η έντονη μουσική ή η ήρεμη 

• Μπορείτε να πείτε "όχι" σε φίλους ή 

δυσκολεύεστε  να αρνηθείτε 

• Σας αρέσει να συναναστρέφεστε με πολύ κόσμο ή 

να περνάτε χρόνο μόνος/η σας ή με λίγα άτομα 

Με βάση τις απαντήσεις σας, περιγράψτε το είδος του 

ατόμου που θα ήταν κατάλληλο για συγκάτοικος. Να 

θυμάστε ότι η αξιοπιστία είναι σημαντική. Εάν ο 

συγκάτοικος σας δεν πληρώσει το μερίδιό του στα 

έξοδα, σας μένει ένα διαμέρισμα που δεν μπορείτε να 

αντέξετε οικονομικά. 

Ο Ιδανικός Συγκάτοικος … 

Βήμα 4: Τώρα ξεκινήστε την έρευνα στο Διαδίκτυο για 

να βρείτε ένα διαμέρισμα που να ταιριάζει με τα 

χαρακτηριστικά που αξιολογήσατε στην παραπάνω 

λίστα, καθώς και τυχόν συμβιβασμούς με τους 

μελλοντικούς συγκατοίκους σας. Καταγράψτε τις 5 

κορυφαίες επιλογές και απαντήστε στις ακόλουθες 

ερωτήσεις:  

• Τι συμβιβασμούς είστε διατεθειμένοι να κάνετε; 

• Ποιο είναι το μόνο πράγμα στο οποίο δεν 

πρόκειται να υποχωρήσετε ή να συμβιβαστείτε; 

• Σας ήταν εύκολο ή δύσκολο να παραμείνετε 

εντός προϋπολογισμού; 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/
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• Γιατί επιλέξατε αυτό το μέρος; 

• Πόσα διαμερίσματα απαιτούν προκαταβολή 

ασφαλείας; 

• Βρήκατε ένα διαμέρισμα / σπίτι όπου 

συμπεριλαμβάνονται βοηθητικές συσκευές;  

• Εάν δεν βρήκατε ένα διαμέρισμα που να 

περιλαμβάνει βοηθητικές συσκευές, ή αν 

επιλέξατε ένα στο οποίο δεν περιλαμβάνονται, 

είναι η καλύτερη επιλογή;  

• Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ένας μηνιαίος 

λογαριασμός;  

• Λάβατε υπόψη στον προϋπολογισμό σας τα 

έξοδα που θα ενδέχεται να κάνετε σε βοηθητικές 

συσκευές;  

• Πόσα χρήματα θα χρειαστείτε, πέρα από το 

ενοίκιο, για βοηθητικές συσκευές; 

Βήμα 5: Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, 

βρείτε την καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε 

για να ζήσετε στο εξωτερικό, σε μια κατάσταση που 

πληροί τις απαιτήσεις σας.  

Η δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από το:Youth 

Skills for LIFE Curriculum. 

Δραστηριότητα 2.2 

Τίτλος Ενότητας 
Δεξιότητες ανεξαρτησίας, πώς να τις αποκτήσετε και να 

τις μεταφέρετε 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 

Σχεδιασμός παρουσίασης στο Θέμα της Υποστήριξης 

Συνομηλίκων 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A2.2 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 

120 

Τύπος πηγής Φύλλο δραστηριοτήτων 

https://www.vaprojectlife.org/for-professionals/youth-skills-for-life-curriculum-3/
https://www.vaprojectlife.org/for-professionals/youth-skills-for-life-curriculum-3/
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Στόχος 

δραστηριότητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να κάνει τους 

νέους μΟΑΣΑ αλλά και όσους νέους επιθυμούν να 

γίνουν πρεσβευτές DARE και να υποστηρίξουν τους 

συνομηλίκους τους, να καταλάβουν τι είναι η 

Υποστήριξη Συνομηλίκων μέσω του σχεδιασμού μιας 

παρουσίασης για αυτό το θέμα. 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

δραστηριότητα 

Υλικά για να κρατήσετε σημειώσεις: στυλό ή μολύβι, 

ψηφιακές συσκευές όπως υπολογιστή, φορητό 

υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο με πρόγραμμα 

επεξεργασίας κειμένου. 

Αναλυτικές 

οδηγίες 

Το Εθνικό Κέντρο Ανεξάρτητης Διαβίωσης αποφάσισε να 

σας αναθέσει την παρουσίαση του θέματος «Η Ουσία της 

Υποστήριξης Συνομηλίκων» κατά τη διάρκεια του 

ετήσιου συνεδρίου. Περισσότερα από 80 άτομα θα 

παρευρεθούν στην παρουσίασή σας, 

συμπεριλαμβανομένων γονέων, νέων εθελοντών και 

ατόμων με αναπηρία. 

Βήμα 1: Είναι πολύ σημαντικό, πριν αναπτύξετε την 

παρουσίασή σας, να τη σχεδιάσετε έτσι ώστε να είναι 

περιεκτική και κατανοητή, εξυπηρετώντας τον στόχο 

σας. 

Γιατί είναι τόσο σημαντικό να ξεκινήσετε με το σχεδιασμό 

μιας παρουσίασης πριν αναπτύξετε το περιεχόμενο; 

Μπορείτε να βρείτε την απάντηση διαδικτυακά.  

Ένας καλός τρόπος για να αποτυπώσετε τη δομή της 

παρουσίασής σας είναι να χρησιμοποιήσετε τον "Καμβά 

Σχεδιασμού Παρουσίασης". Μπορείτε να μάθετε 

περισσότερα και να κατεβάσετε τον καμβά εδώ.  

Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες διαδικτυακά 

σχετικά με τους 7 διαφορετικούς τρόπους που μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε για να δομήσετε την παρουσίασή 

σας και να διατηρήσετε το ενδιαφέρον του κοινού σας. 

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι στο τέλος της φάσης 

σχεδιασμού έχετε απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Ποιος θα παρουσιάσει, πότε, για πόση ώρα; 

https://www2.le.ac.uk/offices/ld/all-resources/presentations/planning-presentation
https://presentationdesigncanvas.com/
https://visme.co/blog/presentation-structure/
https://visme.co/blog/presentation-structure/
https://visme.co/blog/presentation-structure/
https://visme.co/blog/presentation-structure/
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• Ποιο είναι το κοινό; Ποια προβλήματα 

αντιμετωπίζει; Τι θέλει να κερδίσει μέσα από την 

παρουσίασή; 

• Ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίασης; Τι θέλετε 

να πετύχετε; Να ενημερώσετε, να πείσετε ή απλά 

να διασκεδάσετε; Γιατί κάνετε αυτήν την 

παρουσίαση; Τι αλλαγή θέλετε να δείτε στο κοινό 

σας; Ποιοι είναι οι στόχοι σας; 

• Ποιο είναι το κύριο μήνυμα της παρουσίασής σας; 

Γράψτε το σε μία πρόταση, η οποία να περιέχει τη 

βασική σας θέση για το θέμα. 

• Ποιος είναι ο τίτλος της παρουσίασης;  

• Ποια είναι τα κύρια θέματα της παρουσίασης; 

• Ποιες είναι οι κύριες πληροφορίες που θα δοθούν 

ανά διαφάνεια; 

Βήμα 3: Τώρα ήρθε η ώρα να πάρετε ένα στυλό και ένα 

χαρτί και να αρχίσετε να σχεδιάζετε την παρουσίασή 

σας! Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τον 

υπολογιστή σας ή το τηλέφωνό σας μόνο για την 

έρευνα σχετικά με την Υποστήριξη Συνομηλίκων και για 

την ανάγνωση του θεωρητικού κεφαλαίου αυτής της 

ενότητας! Προσπαθήστε να σχεδιάσετε την παρουσίασή 

σας με «αναλογικά» μέσα! 

Καλή Επιτυχία! 

Δραστηριότητα 2.3 

Τίτλος Ενότητας 
Δεξιότητες ανεξαρτησίας, πώς να τις αποκτήσετε και 

να τις μεταφέρετε 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 

«Πώς να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό 

ταξιδιού» 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A2.3 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 

120 
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Τύπος πηγής Φύλλο δραστηριοτήτων 

Στόχος 

Δραστηριότητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να κάνει 

τους νέους μΟΑΣΑ αλλά και τους νέους συλλήβδην 

που επιθυμούν να γίνουν πρεσβευτές DARE και να 

υποστηρίξουν τους συνομηλίκους τους να 

κατανοήσουν μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες 

ζωής που είναι η δημιουργία ενός προϋπολογισμού 

ταξιδιού.  

Υλικά που 

απαιτούνται για 

δραστηριότητα 

Υλικά για να κρατήσετε σημειώσεις: στυλό ή μολύβι, 

ψηφιακές συσκευές όπως υπολογιστή, φορητό 

υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο με πρόγραμμα 

επεξεργασίας κειμένου. 

Αναλυτικές 

οδηγίες 

Οι φίλοι σας, σας πρότειναν να τους ακολουθήσετε σε 

μια επταήμερη εκπαίδευση στην Ιταλία και σας 

ανέθεσαν να δημιουργήσετε τον ταξιδιωτικό 

προϋπολογισμό. 

Για να ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτήν τη 

δραστηριότητα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1: ξεκινήστε ανακαλύπτοντας την έννοια του 

όρου προϋπολογισμός και τους λόγους που ο 

προϋπολογισμός ταξιδιού είναι σημαντικός. Κάντε κλικ 

στους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε 

περισσότερα: 

• Προϋπολογισμός 

• Η σημασία του προϋπολογισμού 

• 5 λόγοι για τους οποίους ο προγραμματισμός 

είναι σημαντικός στα ταξίδια. 

Βήμα 2: Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε ένα 

πρότυπο (template) για την ανάπτυξη του 

ταξιδιωτικού σας προϋπολογισμού. Αναζητείστε στο 

διαδίκτυο φύλλα εργασίας που θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του 

προϋπολογισμού του ταξιδιού σας και κατεβάστε αυτό 

https://www.youtube.com/watch?v=j1Vwth0B8I8
https://mytimelessfootsteps.com/2020/01/25/5-reasons-why-planning-is-important-in-travel/
https://mytimelessfootsteps.com/2020/01/25/5-reasons-why-planning-is-important-in-travel/
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που θεωρείτε ότι είναι το πιο κατάλληλο για το ταξίδι 

σας: 

• Φύλλο εργασίας προϋπολογισμού ταξιδιού 

• Ο προϋπολογισμός του ταξιδιού μου. 

Βήμα 3: Επιπλέον, λάβετε μερικές χρήσιμες 

συμβουλές για τη δημιουργία προϋπολογισμού 

ταξιδιού διαβάζοντας τις ακόλουθες δημοσιεύσεις:  

• Πώς να δημιουργήσετε έναν ρεαλιστικό 

ταξιδιωτικό προϋπολογισμό  

•  Πώς να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό 

ταξιδιού. 

Βήμα 4: Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την 

ανάπτυξη του προϋπολογισμού σας. Βεβαιωθείτε κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας να απαντήσετε στις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Τι είναι ο προϋπολογισμός ταξιδιού και γιατί 

είναι σημαντικός; 

• Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες κόστους για 

τον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό σας; 

• Πώς θα εκτιμήσετε το κόστος ανά κατηγορία; 

• Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί, θετικοί ή αρνητικοί 

κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το 

ταξίδι σας; Πώς μπορείτε να είστε 

προετοιμασμένος/η για την αποφυγή ή τον 

μετριασμό τους; 

Βήμα 5: Στο τέλος της διαδικασίας και έχοντας έτοιμο 

το σχέδιο του προϋπολογισμού ταξιδιού σας, 

παρουσιάστε το στους φίλους σας και προσπαθήστε να 

κάνετε οποιαδήποτε απαραίτητη προσαρμογή με βάση 

τα σχόλιά τους. 

 

Επιπλέον Εκπαιδευτικές Πηγές 

Εκπαιδευτική Πηγή 2.1 

Τίτλος 

Ενότητας 

Δεξιότητες ανεξαρτησίας, πώς να τις αποκτήσετε και 

να τις μεταφέρετε 

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/travel-budget-worksheet.html
file:///C:/Users/dimit/OneDrive/Υπολογιστής/Temporary%20files%20Germany/DARE/IO3/tested%20modules%20by%20JKPeV/DARE_DARE%20Ambassadors-Final%20Draft%20Modules-IO3-19-10-2020/Revised%20(19.10.20)/•https:/upgradedpoints.com/wp-content/uploads/2019/12/Travel_Budget_Template_-_U
https://budgetbakers.com/blog/create-realistic-travel-budget
https://budgetbakers.com/blog/create-realistic-travel-budget
https://www.wikihow.com/Create-a-Travel-Budget
https://www.wikihow.com/Create-a-Travel-Budget
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Τίτλος Πηγής Ιστοσελίδα Ινστιτούτου Ανεξάρτητης Διαβίωσης  

Κωδικός 

Πηγής 

R2.1 

Εισαγωγή 

στην Πηγή 

 

Ο ιστότοπος παρέχει μια επισκόπηση της εργασίας και 

των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης. Το Ινστιτούτο Ανεξάρτητης Διαβίωσης είναι 

ένα κέντρο ανάπτυξης πολιτικών που ειδικεύεται σε 

πολιτικές για την ελευθερία της  επιλογής, την 

αυτοδιάθεση, τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια 

των ατόμων με αναπηρία. Ο απώτερος στόχος είναι η 

προώθηση της ατομικής και πολιτικής δύναμης των 

ατόμων με αναπηρία. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού, το Ινστιτούτο παρέχει πληροφορίες, 

εκπαιδευτικό υλικό και αναπτύσσει λύσεις για την 

παροχή υπηρεσιών σε άτομα που διαθέτουν μεγάλο 

βαθμό αναπηρίας, τόσο στη Σουηδία όσο και διεθνώς. 

Τι θα μάθετε 

από αυτήν 

την πηγή; 

 

Θα μάθετε για το έργο ενός από τους πιο γνωστούς 

και κύριους οργανισμούς που ειδικεύονται στα 

ζητήματα αναπηρίας παγκοσμίως, καθώς και τα 

τρέχοντα θέματα πολιτικής που αφορούν την 

ανεξάρτητη διαβίωση. Μπορεί επίσης να σας εμπνεύσει 

ώστε να συμμετάσχετε στις πρωτοβουλίες των 

ακτιβιστών, οι οποίοι είναι όλοι άτομα με αναπηρία. 

Σύνδεσμος Ινστιτούτο Ανεξάρτητης Διαβίωσης  

 

Εκπαιδευτική Πηγή 2.2 

Τίτλος 

Ενότητας 

Δεξιότητες ανεξαρτησίας, πώς να τις αποκτήσετε και 

να τις μεταφέρετε 

Τίτλος Πηγής Ομιλία TEDx με την Denise Lance: Ο μύθος της 

ανεξαρτησίας: Τα άτομα με αναπηρίες είναι εξίσου 

αλληλεξαρτώμενα 

Κωδικός 

Πηγής 

R2.2 

https://www.independentliving.org/
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Εισαγωγή 

στην Πηγή 

 

Πρόκειται για μια ομιλία TED της Denise Lance, μιας 

γυναίκας με εγκεφαλική παράλυση που κατάφερε να 

αποκτήσει 4 πτυχία στο κολέγιο. Στην ομιλία της 

επιδιώκει να πλαισιώσει τη συζήτηση για την 

ανεξαρτησία  με τρόπο ώστε να γίνει αισθητή η σχέση 

αλληλεξάρτησης μεταξύ όλων των ανθρώπων  και 

συνεπώς όλοι χρειάζονται βοήθεια μερικές φορές. Το 

να ζητάς βοήθεια δεν πρέπει να είναι επαίσχυντο. 

Τι θα μάθετε 

από αυτήν 

την πηγή; 

 

Αυτός ο πόρος βοηθά στην αμφισβήτηση της 

επικρατούσας άποψης σχετικά με την ανεξάρτητη 

διαβίωση και τη θέτει σε ένα νέο πλαίσιο. Οι ιδέες και 

η ζωή της Denise Lance μπορεί να αποτελέσουν πολύ 

μεγάλη έμπνευση για εσάς. 

 

Σύνδεσμος Ο μύθος της ανεξαρτησίας: Τα άτομα με αναπηρίες 

είναι εξίσου αλληλεξαρτώμενα 

Εκπαιδευτική Πηγή 2.3 

Τίτλος 

Ενότητας 

Δεξιότητες ανεξαρτησίας, πώς να τις αποκτήσετε και 

να τις μεταφέρετε 

Τίτλος Πηγής Η αλήθεια του να μεγαλώνεις ως άτομο με αναπηρία | 

Dylan Alcott | TEDxYouth@Sydney 

Κωδικός 

Πηγής 

R2.3 

Εισαγωγή 

στην Πηγή 

 

Αυτό το βίντεο των 11:25 λεπτών είναι μία ομιλία Ted 

από τον Dylan Alcott, τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή 

Grand Slam και κάτοχο χρυσού μεταλλίου στους 

Παρολυμπιακούς αγώνες, ο οποίος κρατάει το 

παγκόσμιο ρεκόρ στην καλαθοσφαίριση και το τένις με 

αμαξίδιο. Ο Alcott μιλάει για τον τρόπο που μεγάλωσε, 

για την δυσκολία απόκτησης αυτοπεποίθησης, για την 

έλλειψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να 

προσφέρουν επαρκή ενημέρωση για την αναπηρία 

αλλά και για το στιγματισμό. Η ομιλία είναι τόσο 

συναρπαστική όσο και διασκεδαστική. 

https://www.youtube.com/watch?v=7PD04yP4n-A
https://www.youtube.com/watch?v=7PD04yP4n-A


IO3-Truth e-learning Space-e-learning Modules για DARE Πρεσβευτές 

47 

Τι θα μάθετε 

από αυτήν 

την πηγή; 

 

Σε αυτήν την ενθαρρυντική και γεμάτη έμπνευση 

ομιλία συζητούνται πολλά θέματα που αντιμετωπίζουν 

τα άτομα με αναπηρίες καθώς μεγαλώνουν. Ο Dylan 

Alcott προσφέρει μία οπτική που θα σας βοηθήσει να 

καταλάβετε  το πώς βλέπει τον κόσμο ένα άτομο με 

αναπηρία, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τις 

κοινωνικές αντιξοότητες και παρόλα αυτά να 

προσπαθήσει να ζήσει μια επιτυχημένη ζωή. Μιλά 

επίσης για θέματα που πρέπει να καταπολεμηθούν, 

όπως η καλύτερη εκπροσώπηση των ατόμων με 

αναπηρία στα μέσα ενημέρωσης. 

Σύνδεσμος  Η αλήθεια του να μεγαλώνεις ως άτομο με αναπηρία 

Εκπαιδευτική Πηγή 2.4 

Τίτλος 

Ενότητας 

Δεξιότητες ανεξαρτησίας, πώς να τις αποκτήσετε και 

να τις μεταφέρετε 

Τίτλος Πηγής Τα 10 Κορυφαία Ιστολόγια και Ιστότοποι Ταξιδιού για 

Άτομα με Αναπηρία  

Κωδικός 

Πηγής 

R2.4 

Εισαγωγή 

στην Πηγή 

 

Αυτό το blogpost του Μαΐου 2020 είναι μια συλλογή 

από 13 ιστότοπους σχετικά με ταξίδια που 

δημιουργούνται από άτομα με διάφορες αναπηρίες. 

Περιλαμβάνει τους συνδέσμους των ιστότοπων, τη 

συχνότητα ενημέρωσής τους, τη δημοτικότητά τους, 

την κατάταξή τους καθώς και τον τόπο διαμονής των  

bloggers. 

Τι θα μάθετε 

από αυτήν 

την πηγή; 

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο τα άτομα με αναπηρία ανταποκρίνονται 

στις προκλήσεις που θέτει ένα ταξίδι και να βρείτε 

συμβουλές για προορισμούς, προσβασιμότητα και 

διαμονή, συμπεριλαμβανομένων και κριτικών. Είναι 

μια καλή αρχή για ένα διαδικτυακό ταξίδι στον κόσμο 

των ταξιδιωτικών ιστολογίων από άτομα με αναπηρία. 

https://www.youtube.com/watch?v=tvNOzJ7x8qQ
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Σύνδεσμος Τα 15 Κορυφαία Ιστολόγια και Ιστότοποι Ταξιδιού για 

Άτομα με Αναπηρία  

Εκπαιδευτική Πηγή 2.5 

Τίτλος 

Ενότητας 

Δεξιότητες ανεξαρτησίας, πώς να τις αποκτήσετε και 

να τις μεταφέρετε 

Τίτλος Πηγής Σημαντικές Δεξιότητες Ανεξαρτησίας που Πρέπει να 

Διδάξετε σε έναν Έφηβο, Τώρα! 

Κωδικός 

Πηγής 

R2.5 

Εισαγωγή 

στην Πηγή 

 

Το άρθρο παρέχει πληροφορίες στους γονείς σχετικά 

με τις Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης για εφήβους, 

ανεξάρτητα από θέματα υγείας. 

 

Τι θα μάθετε 

από αυτήν 

την πηγή; 

 

Μέσα από μία λίστα που παραθέτει όλες τις Δεξιότητες 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης, οι γονείς θα αποκτήσουν μια 

ισορροπημένη εικόνα της ποικιλίας των δεξιοτήτων 

που πρέπει να μάθουν οι έφηβοι πριν φύγουν από το 

σπίτι. Η Elizabeth Crary, συγγραφέας του "Pick Up 

Your Socks", αποτέλεσε τη βασική έμπνευση για αυτήν 

τη λίστα. 

Ο πόρος αυτός επισημαίνει επίσης τη σημασία του να 

ακούτε ανοιχτά τους εφήβους και προτείνει τρόπους 

και συμβουλές για την αποτελεσματική επικοινωνία 

μαζί τους. 

Σύνδεσμος Σημαντικές Δεξιότητες Ανεξαρτησίας που Πρέπει να 

Διδάξετε σε έναν Έφηβο, Τώρα! 

 

Πηγές 

Για να μάθετε τον ορισμό ορισμένων όρων με τους οποίους ενδέχεται να μην είστε 

εξοικειωμένοι, διαβάστε τον Πρακτικό Οδηγό για την Ένταξη του DARE, το 

πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα που αναπτύχθηκε από του εταίρους στα πλαίσια του 

έργου DARE. 

https://blog.feedspot.com/disability_travel_blogs/
https://blog.feedspot.com/disability_travel_blogs/
https://bridges2understanding.com/important-independent-living-skills-to-teach-your-teen-now/
https://bridges2understanding.com/important-independent-living-skills-to-teach-your-teen-now/
https://dare-project.de/dare-practical-guide-for-inclusion-2/
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Ενότητα 3:  

Η επικοινωνία είναι το κλειδί! 

Εισαγωγή 

«Η επικοινωνία είναι το κλειδί!» είναι η τρίτη ενότητα που αναπτύχθηκε 

για νέους που επιθυμούν να γίνουν Πρεσβευτές DARE, για να 

ενδυναμώσουν τους συνομηλίκους τους και ιδιαίτερα τους νέους μΟΑΣΑ 

(άτομα με Οπτικές/Ακουστικές/Σωματικές Αναπηρίες) ώστε να 

συμμετέχουν περισσότερο σε ανταλλαγές νέων και σε άλλες 

δραστηριότητες. 

Αυτή η ενότητα στοχεύει στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

των υποψήφιων Πρεσβευτών του DARE ώστε να μπορούν να παρακινούν 

τους νέους μΟΑΣΑ και να τους υποστηρίζουν στην εύρεση της κατάλληλης 

ευκαιρίας για συμμετοχή σε μια τοπική ή διεθνή δραστηριότητα νέων. 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

▪ Συμπεριληπτική Επικοινωνία 

▪ Δεξιότητες καθοδήγησης για τους Πρεσβευτές του DARE 

▪ Αλληλεπίδραση με τις οικογένειες των νέων μΟΑΣΑ 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα μάθετε: 

▪ τι είναι η συμπεριληπτική επικοινωνία και γιατί είναι σημαντική 

▪ τι είναι η καθοδήγηση και πώς η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοδήγησης 

μπορεί να σας βοηθήσει στο ρόλο σας ως Πρεσβευτή του DARE  

▪ πώς να αλληλεπιδράσετε με επιτυχία με τις οικογένειες, τους φίλους 

και τους συγγενείς των νέων μΟΑΣΑ και γιατί ο ρόλος τους είναι 

ζωτικής σημασίας στην επίτευξη μίας κινητικότητας χωρίς 

αποκλεισμούς. 

Θεωρητικό Κεφάλαιο 

1. Συμπεριληπτική Επικοινωνία 
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Συμπεριληπτική επικοινωνία σημαίνει ανταλλαγή πληροφοριών με τρόπο 

που όλοι μπορούν να καταλάβουν (Scottish Government, Principle of 

Inclusive Communication: An information and self-assessment tool for 

public authorities, 2011): κάνοντας χρήση της συμπληρωματικής 

επικοινωνίας, αναγνωρίζουμε ότι δεν εκφράζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο 

δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο όπου όλοι μπορούν να εκφραστούν με 

τρόπους που ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Η συμπεριληπτική 

επικοινωνία σχετίζεται με οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας: δια ζώσης, 

διαδικτυακή, γραπτή και τηλεφωνική. Είναι ένας από τους πολλούς 

τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε έναν 

πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο κόσμο για όλους. 

Η οικοδόμηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, που είναι συγκεκριμένες για κάθε 

τύπο αναπηρίας, είναι πολύ σημαντική. Ως πρεσβευτής DARE, πρέπει να 

είστε σε θέση να προσαρμόσετε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες και τα 

μηνύματα που θέλετε να μεταφέρετε έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να 

σας καταλάβει, ανεξάρτητα από την αναπηρία που διαθέτει. Και θυμηθείτε: 

όταν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον συνομιλητή σας εάν κατάλαβε αυτά 

που του είπατε. Ανατρέξτε στους πρόσθετους εκπαιδευτικούς πόρους 

αυτής της ενότητας για να μάθετε αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας 

με νέους μΟΑΣΑ. 

 

Γραφική πηγή 

 

https://www.gov.scot/publications/principles-inclusive-communication-information-self-assessment-tool-public-authorities/pages/5/
https://www.gov.scot/publications/principles-inclusive-communication-information-self-assessment-tool-public-authorities/pages/5/
https://www.gov.scot/publications/principles-inclusive-communication-information-self-assessment-tool-public-authorities/pages/5/
https://pixabay.com/it/illustrations/stretta-di-mano-riguardo-cooperare-1830764/
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2. Δεξιότητες καθοδήγησης για τους Πρεσβευτές 

του DARE 

Η καθοδήγηση συνομηλίκων είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι οι 

νέοι μΟΑΣΑ θα έχουν μια ευχάριστη εμπειρία και ότι ο μαθησιακός 

αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος, πέρα από τα χρονικά όρια του 

προγράμματος κινητικότητας, εμπνέοντας τους, για παράδειγμα, να γίνουν 

εθελοντές στην κοινότητά τους. 

Η καθοδήγηση είναι μια μορφή προσωπικής ανάπτυξης μέσω της οποίας 

ένα έμπειρο άτομο ή ένας μέντορας υποστηρίζει έναν εκπαιδευόμενο στην 

επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, παρέχοντας την εκπαίδευση και 

καθοδήγηση που συχνά συναντάται σε ένα περιβάλλον εργασίας 

(Coaching, 2020). Περιστασιακά, και στην περίπτωσή μας, η καθοδήγηση 

προσδιορίζει μια άτυπη σχέση μεταξύ δύο νέων, όπου αυτός με 

περισσότερη εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή θέμα - όπως στις 

ανταλλαγές νέων και στις συμπεριληπτικές δραστηριότητες - καθοδηγεί και 

προσφέρει συμβουλές και στήριξη στον άλλο. 

Ο βασικός στόχος σας, ως καθοδηγητή συνομηλίκων στον τομέα της 

νεολαίας, είναι να ενισχύσετε τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων 

νέων (με ή χωρίς αναπηρία) σε τοπικές ή διεθνείς δραστηριότητες νεολαίας 

χωρίς αποκλεισμούς. Εσείς, ως καθοδηγητής: 

1. Βοηθήστε τους συνομηλίκους σας να αποκτήσουν 

αυτοπεποίθηση 

Η ένταξη και η προσβασιμότητα δεν λαμβάνονται πάντα υπόψη κατά 

την οργάνωση μιας δραστηριότητας για νέους. Αυτό μπορεί να 

επηρεάσει την αυτοεκτίμηση των νέων μΟΑΣΑ και να τους κάνει να 

αμφιβάλλουν για τις δεξιότητές τους και την ικανότητά τους να 

συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Ως καθοδηγητής 

συνομηλίκων, ο ρόλος σας είναι θεμελιώδης: μπορείτε να 

παρουσιάσετε παραδείγματα, βασισμένα στην εμπειρία σας, σχετικά 

με τους τρόπους αντιμετώπισης διάφορων εμποδίων,  μπορείτε να 

μοιραστείτε συνδέσμους, ιστότοπους και άλλους πόρους  τους 

οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συνομήλικοί σας και φυσικά 

οφείλετε να τους υποστηρίζετε, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία 

μπορεί να είναι απαραίτητη. Μέσα από την παρατήρηση, θα 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coaching
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αντιληφθείτε πόσο εύκολη μπορεί να είναι μερικές φορές η 

αντιμετώπιση ορισμένων εμποδίων (είτε πρόκειται για επικοινωνιακά 

εμπόδια, ψυχολογικά ή σωματικά), αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη 

των νέων μΟΑΣΑ και παρακινώντας τους να συμμετάσχουν σε 

ανταλλαγές νέων. Θυμηθείτε να τους κάνετε να αισθάνονται 

ευπρόσδεκτοι και να συμμετέχουν χρησιμοποιώντας μέσα και 

τρόπους επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς καθώς και προσβάσιμους 

πόρους ή /και εκπαιδευτικό υλικό. 

2. Θέστε και επιτύχετε στόχους 

Θυμηθείτε να κάνετε ένα βήμα τη φορά. Μπορεί να σας φανεί 

χρήσιμο να διατηρείτε ένα ημερολόγιο για κάθε έναν από τους 

συνομηλίκους που υποστηρίζετε και βοηθάτε να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες νεολαίας. Ορίστε μικρότερους στόχους και 

βεβαιωθείτε ότι τους έχετε επιτύχει όλους, ώστε να εξασφαλίσετε μία 

συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς για τους νέους μΟΑΣΑ. Είναι 

σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

την ίδια μεθοδολογία για όλους: κάθε άτομο έχει διαφορετικές 

ανάγκες, ακόμα και όταν έχει ίδιες αναπηρίες ή παρόμοιο κοινωνικό 

ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο με τα υπόλοιπα άτομα. Σαφώς και είναι 

πολύ πιθανό, άτομα με παρόμοιες αναπηρίες, όπως για παράδειγμα 

νέοι με κινητικές αναπηρίες, να έχουν και παρόμοιες ανάγκες. 

Ωστόσο, για να είστε σίγουροι, δεν πρέπει να διστάζετε να κάνετε 

ερωτήσεις, πάντα με σεβασμό. Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα στο 

να τους βοηθήσετε να αντιμετωπίσουν όλες τις ανησυχίες τους και 

να ανταποκριθούν αναλόγως, δείχνοντάς τους ότι υπάρχουν 

ανταλλαγές νέων χωρίς αποκλεισμούς, με προσβάσιμες 

δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν τη ζωή τους προς 

το καλύτερο! 

 

3. Διατηρείστε άμεση επικοινωνία 

Το να συζητάτε θέματα όπως η αναπηρία και τα εμπόδια, σαφώς και 

δεν είναι εύκολο. Για να είστε άνετοι τόσο με εσάς όσο και με τους 

συνομηλίκους σας, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές 

(Εμπνευσμένες και προσαρμοσμένες από το άρθρο Διατηρώντας μια 

ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους υπαλλήλους σας): 

▪ Υιοθετήστε μια πολιτική «ανοιχτής πόρτας»: καλωσορίστε τους 

συνομηλίκους και ενθαρρύνετέ τους να έρχονται σε εσάς για 

ερωτήσεις, υποστήριξη και επίλυση διάφορων προβλημάτων. 

https://www.peoplekeep.com/blog/keeping-an-open-line-of-communication-with-employees
https://www.peoplekeep.com/blog/keeping-an-open-line-of-communication-with-employees
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▪ Ενθαρρύνετε τα σχόλια: να ζητάτε συχνά τα σχόλια των 

συνομηλίκων σας, για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι κατανοητά. 

▪ Μάθετε τι λειτουργεί καλύτερα για τους συνομηλίκους σας: 

ορισμένοι ίσως προτιμούν να επικοινωνούν στο διαδίκτυο, άλλοι 

αυτοπροσώπως. Μερικοί μπορεί να θέλουν να έρχονται σε 

επικοινωνία με εσάς καθημερινά, ενώ άλλοι σε εβδομαδιαία βάση. 

▪ Βεβαιωθείτε ότι οι συνομήλικοί σας γνωρίζουν ότι οι συνομιλίες 

σας είναι εμπιστευτικές: οι συνομήλικοί σας πρέπει να αισθάνονται 

ασφαλείς και άνετοι όταν μιλούν μαζί σας σχετικά με τις ανάγκες 

και τις ανησυχίες τους. Αυτό το βήμα είναι ζωτικής σημασίας για 

την ενίσχυση μιας σχέσης ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. 

▪ Να είστε άμεσοι: μην προσπαθείτε να ωραιοποιήσετε τα 

πράγματα, εάν πρέπει να μεταδώσετε κάποια άσχημα νέα, αλλά 

προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς. Θυμηθείτε να είστε δυναμικοί 

(αυτοπεποίθηση, αποφασιστικοί) και όχι επικριτικοί (αλαζονικοί, 

υπεροπτικοί). 

▪ Προκειμένου οι συνομήλικοί  σας να σας εμπιστεύονται, είναι 

θεμελιώδες να είστε ξεκάθαροι! Εάν προκύψει ξαφνικά ένα 

εμπόδιο, συνεργαστείτε με τους υπόλοιπους συνομηλίκους σας 

για να βρείτε μια λύση, προτού αυτό σας εμποδίσει να ενεργήσετε 

ή επηρεάσει τα σχέδιά σας! 

 

 

Γραφική Πηγή 

 

 

 

https://pixabay.com/it/illustrations/business-ricerca-seo-motore-2082639/
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3. Αλληλεπίδραση με τις οικογένειες των νέων 

μΟΑΣΑ 

Οι οικογένειες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, βοηθώντας τα παιδιά τους 

να έχουν αυτοπεποίθηση και να παραμένουν ενθουσιασμένα για κάθε 

δραστηριότητα - είτε στο σχολείο είτε στα προγράμματα κινητικότητας των 

νέων. Γι' αυτό η σωστή αλληλεπίδρασή σας με την οικογένεια είναι 

θεμελιώδης. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε 

γρηγορότερα τις δυνατότητες και τους φόβους του συμμετέχοντα, να 

ιεραρχήσετε τους στόχους και να επιλύσετε μαζί τα διάφορα ζητήματα που 

ενδέχεται να προκύψουν, διασφαλίζοντας ότι ο συμμετέχων έχει την 

καλύτερη δυνατή εμπειρία. Να είστε προετοιμασμένοι να μάθετε από και με 

τους γονείς, αλλά θυμηθείτε: η κύρια εστίασή σας πρέπει να είναι ο νέος/η 

νέα μΟΑΣΑ. Εάν βρίσκεστε σε μια συνάντηση και έχετε μια ερώτηση 

σχετικά με το νεαρό άτομο, ρωτήστε απευθείας τον ίδιο. Οι γονείς μπορούν 

να σας δώσουν συμβουλές, αλλά οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που 

πρέπει να προσέχετε είναι αυτά που εκφράζει ο νέος συμμετέχων! 

Ακολουθούν ορισμένα βήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη για να 

βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια αποτελεσματική επικοινωνιακή 

στρατηγική για να διατηρήσετε τη συμμετοχή των γονέων: 

▪ Προγραμματίστε μια ώρα για να μιλήσετε: αυτό θα κάνει τους γονείς 

να καταλάβουν ότι είστε πρόθυμοι να αφιερώσετε χρόνο και 

προσπάθεια για να βοηθήσετε τα παιδιά τους να συμμετέχουν στις 

δραστηριότητές και ότι σέβεστε το πρόγραμμά τους και τις 

υποχρεώσεις τους (εργασία, άλλα παιδιά κ.λπ.). 

▪ Αποφύγετε να κάνετε υποθέσεις σχετικά με το πώς κάθε γονέας 

μπορεί να θέλει να εμπλακεί: μερικοί γονείς μπορεί να θέλουν να 

ενημερώνονται πιο συχνά από άλλους ή να έχουν περισσότερες 

ερωτήσεις. Μερικοί μπορεί να έχουν παιδιά μΟΑΣΑ που ταξιδεύουν 

μόνα τους και ως εκ τούτου γνωρίζουν πώς λειτουργεί η βοήθεια σε 

τρένα ή αεροπλάνα, ενώ για άλλους μπορεί να είναι η πρώτη φορά. 

Να είστε έτοιμοι να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους και να 

αντιμετωπίσετε όλες τις ανησυχίες τους. 

▪ Ακούστε τι λένε οι γονείς και παραμείνετε ανοιχτόμυαλοι: πρέπει να 

είστε πρόθυμοι να ξεκινήσετε μια συνομιλία χωρίς να είστε 

επικριτικοί. Αυτό που οι γονείς θα σας πουν για τα παιδιά τους 

μπορεί να σας εκπλήξει, να σας βοηθήσει και να σας καθοδηγήσει 

στο σχεδιασμό της δραστηριότητας. 
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▪ Μην προσπαθείτε να περάσετε τη δική σας γνώμη! Εάν είναι 

απαραίτητο, παρέχετε πόρους στους γονείς για να μάθουν 

περισσότερες πληροφορίες και, σε περίπτωση που χρειάζονται 

επιπλέον υποστήριξη, δείξτε τους τη σωστή κατεύθυνση. 

▪ Προσφέρετε τρόπους επικοινωνίας (email, αριθμός τηλεφώνου 

κ.λπ.): οι γονείς μπορεί να θέλουν να επικοινωνήσουν ξανά μαζί σας 

πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα των νέων, κατά τη διάρκεια αυτής ή 

ακόμα και μετά τη λήξη της. Είναι σημαντικό να παραμείνετε 

διαθέσιμοι για να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις ή να διευκολύνετε 

τις αμφιβολίες που ενδέχεται να προκύψουν. 

 

Η οικογένεια (και οι φίλοι!) είναι ο πιο δυνατός και κοντινός σύμμαχός 

σας: βάλτε τα δυνατά σας για να αναπτύξετε μία ουσιαστική και δυνατή 

σχέση μαζί τους! 

 

 

Γραφική Πηγή 

  

https://pixabay.com/it/photos/elefanti-gruppo-di-famiglia-fiume-1900332/
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Αυτοαξιολόγηση 

1. Τι είναι η συμπεριληπτική επικοινωνία; 

α.  Η επικοινωνία που μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε 

πληροφορίες με τρόπο προσβάσιμο σε όλους 

β.  Ο μόνος τρόπος να μιλήσουμε για την ένταξη 

γ.  Η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας των νέων με οπτικές 

αναπηρίες 

2. Ποια συμβουλή συμπεριληπτικής επικοινωνίας ισχύει πάντα; 

α.  Να γράφετε τις οδηγίες 

β.  Να ζητάτε σχόλια για να βεβαιωθείτε ότι οι συνομιλητές 

σας κατανοούν τις οδηγίες 

γ.  Όσο περισσότερο φωνάζετε, τόσο καλύτερα! 

3. Ποιο από τα ακόλουθα σενάρια αποτελεί μία σχέση καθοδήγησης; 

α.  Πολιτικοί - Ψηφοφόροι 

β. Έμπειρος υπάλληλος – νέος υπάλληλος 

γ.  Η γιαγιά σας – το άτομο που τις δείχνει πώς να χρησιμοποιεί 

ένα smartphone 

4. Ποιοι είναι οι καθοδηγητές συνομηλίκων; 

α.  Νέοι που προσφέρουν συμβουλές και καθοδήγηση 

στους συνομηλίκους τους. 

β.  Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας που δουλεύουν με 

άτομα μΟΑΣΑ 

γ.  Γονείς ατόμων μΟΑΣΑ 

5. Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μπορεί να είναι αποτέλεσμα: 

α.  Της κατανόησης του τρόπου αντιμετώπισης ψυχολογικών και 

σωματικών εμποδίων  

β.  Της χρήσης προσβάσιμων πηγών και συμπεριληπτικών μέσων 

επικοινωνίας, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι νέοι μΟΑΣΑ αισθάνονται 

οικειότητα στις δραστηριότητες που συμμετέχουν 

γ.  Και οι δύο απαντήσεις είναι σωστές 
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6. Εάν δύο νέοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια 

δραστηριότητα, έχουν την ίδια αναπηρία, σημαίνει ότι έχουν και τις 

ίδιες ανάγκες;  

α. Όχι. Πάντα πρέπει να ρωτάτε! 

β. Ναι, ίδια αναπηρία = ίδιες ανάγκες! 

7. Όταν μιλάτε για ευαίσθητα θέματα όπως μεμονωμένες ανάγκες και 

αναπηρία, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το ___________ στυλ 

επικοινωνίας 

α.  Επιθετικό ή παθητικό-επιθετικό (ανάλογα με τον συνομιλητή) 

β.  Παθητικό ή επικριτικό 

γ.  Δυναμικό 

8. Τι σημαίνει η «πολιτική ανοιχτής πόρτας»; 

α.  Ότι οι συνομήλικοί σας μπορούν να σας καλέσουν τη νύχτα 

και εσείς πρέπει να απαντήσετε. 

β.  Ότι οι συνομήλικοί σας γνωρίζουν ότι είστε διαθέσιμοι 

να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους και να αντιμετωπίσετε 

τις ανησυχίες τους. 

γ.  Ότι η πόρτα σας είναι πάντα ανοιχτή. 

9. Πότε είναι καλύτερο να μιλήσετε με την οικογένεια ενός νέου 

μΟΑΣΑ, που θέλει να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής,  

σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες του; 

α.  Μπροστά σε όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος 

ανταλλαγής νέων. 

β.  Στο σουπερμάρκετ. 

γ.  Αφού ορίσετε μια συνάντηση μαζί τους 

10. Πότε πρέπει να είστε διαθέσιμοι για να αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες 

των οικογενειών των νέων μΟΑΣΑ; 

α.  Μόνο τις καθημερινές, από 9 έως 5. 

β.  Κατά τη φάση προετοιμασίας και τη διεκπεραίωση της 

ανταλλαγής / δραστηριότητας των νέων. 

γ.  Κατά την προετοιμασία και τη διάρκεια της ανταλλαγής/ 

δραστηριότητας των νέων αλλά και μετά τη λήξη της. 
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Φυλλάδιο Δραστηριότητας 

Δραστηριότητα 3.1 

Τίτλος Ενότητας «Η επικοινωνία είναι το κλειδί» 

Τίτλος Δραστηριότητας 
Προετοιμασία ενός λεπτομερούς σχεδίου για την 
ομαλή οργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας για 

τους νέους 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A3.1  

Διάρκεια 

Δραστηριότητας (σε 

ώρες) 

10 ώρες 

Τύπος Πηγής Φύλλο Δραστηριότητας 

Στόχος 

Δραστηριότητας 

Η ανάπτυξη ενός προγράμματος για την οργάνωση 

μίας ενημερωτικής ημερίδας για τους 

συνομηλίκους σας ή μίας παρόμοιας εκδήλωσης, 

βελτιώνοντας τις δεξιότητές σας στον 

προγραμματισμό, την οργάνωση, τη συνεργασία 

και την επικοινωνία. 

Μπορεί να σας δείξει τι λειτουργεί και τι όχι όταν 

προσπαθείτε να παρακινήσετε τόσο τους νέους 

όσο και τις οικογένειές τους να συμμετέχουν 

ενεργά. 

Υλικά που απαιτούνται 

για τη δραστηριότητα 

Υπολογιστής, λογισμικό προγραμματισμού (για 

παράδειγμα ένα Excel), χαρτί, στυλό, μαρκαδόροι 

υπογράμμισης, κατάλογος ελέγχου 

(επισυνάπτεται). 

Αναλυτικές οδηγίες 
Βήμα 1: Έλεγχος δυνατότητας υλοποίησης  

Πριν αρχίσετε να οργανώνετε τη συνάντηση ή την 

εκδήλωσή σας, πρέπει να ελέγξετε ότι αυτό που 
έχετε στο μυαλό σας είναι ρεαλιστικό για τον 

προϋπολογισμό σας. Είναι επίσης σημαντικό να 
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προσδιορίσετε ποιος μπορεί να σας βοηθήσει - 

ιδανικά θα έχετε μια ομάδα, αποτελούμενη από 
άτομα με διαφορετικά πεδία εξειδίκευσης 

(διαφήμιση, καλλιτεχνική επιμέλεια, δημιουργία 
περιεχομένου κ.λπ.). Εάν είστε ο μοναδικός 

διοργανωτής, χρησιμοποιήστε έμπειρους 
ανθρώπους για να ελέγξετε τις αρχικές σας ιδέες 

και βεβαιωθείτε ότι είστε στο σωστό δρόμο. 

Βήμα 2: Συζήτηση στην ομάδα 

Μαζί με την οργανωτική ομάδα σας, συζητήστε τα 

ακόλουθα ζητήματα: 

• Ποιοι είναι οι στόχοι μας; 
• Είναι η εκδήλωση/συνάντηση η καλύτερη 

επιλογή για αυτό που θέλουμε να 
επιτύχουμε στο κοινό μας; 

• Υπάρχει αρκετός χρόνος για να την 

οργανώσουμε και να τη διαφημίσουμε 
επαρκώς; 

• Ποιους πόρους μπορούμε να 
συγκεντρώσουμε για αυτήν την 

εκδήλωση/συνάντηση; Ποιος άλλος μπορεί 
να βοηθήσει; 

• Τι θέλουμε να μάθουν / κάνουν / βιώσουν οι 
συμμετέχοντες; 

• Θα παρευρεθούν άτομα; Τι έρευνα 
αξιολόγησης αναγκών έχουμε κάνει για 

αυτήν την εκδήλωση / συνάντηση; Υπάρχει 
κάτι που ζητούν ή κάποια ιδέα που 

προτάθηκε από κάποιον; Σε αυτήν την 
περίπτωση, θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε 

μερικά τηλεφωνήματα σε άτομα που 

ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και να 
ελέγξουμε το ενδιαφέρον τους. 

• Υπάρχουν πιθανές νομικές πτυχές που 
πρέπει να εξεταστούν, όπως ο Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία των 

Δεδομένων / ζητήματα υγείας & ασφάλειας; 

Βήμα 3: Σύνταξη σχεδίου δράσης 

Συντάξτε ένα σχέδιο δράσης με κατανεμημένες τις 
απαραίτητες εργασίες και επιλέξτε ένα άτομο για 

να ελέγχει περιοδικά ότι τα πράγματα προχωράνε 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Για μια μεγάλη 



IO3-Truth e-learning Space-e-learning Modules για DARE Πρεσβευτές 

61 

συνάντηση ή εκδήλωση, ίσως χρειαστεί να 

δημιουργήσετε έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Ακόμα και για μια μικρότερη εκδήλωση, είναι 

σημαντικό να ελέγξετε ότι έχετε αρκετά χρήματα 
για ενοικίαση χώρου ή τεχνικό εξοπλισμό, 

εναλλακτικά μπορεί να σκεφτείτε και την 
τροφοδοσία. Από την πλευρά του εισοδήματος του 

προϋπολογισμού, εξετάστε εάν: 

• Το κόστος μπορεί να μοιραστεί μεταξύ 
διαφορετικών ομάδων και οργανισμών. 

• Υπάρχει κάποια δυνατότητα 

χρηματοδότησης (για παράδειγμα, η 
ενοικίαση ενός χώρου δωρεάν από το 

τοπικό σας σχολείο).  
• Είναι πρακτικό να χρεώσετε τους 

συμμετέχοντες (π.χ. ως εθελοντική 

συνεισφορά). 

Βήμα 4: Εκτίμηση κόστους 

Σκεφτείτε εάν θα ισχύσει κάποιο από τα ακόλουθα 

έξοδα: 

Ενοικίαση χώρων. 

Ενοικίαση εξοπλισμού. 

Επιστροφή ταξιδιού / διαμονή για τους ομιλητές 

σας. 

Ψυχαγωγία. 

Φαγητά και ποτά. 

Καλλιτεχνική επιμέλεια και διακόσμηση. 

Αποστολή προσκλήσεων. 

Διαφήμιση. 

Μεταφορά (π.χ. παροχή λεωφορείου κ.λπ.). 

Χαρτικά και φωτοτυπικά. 

Καθάρισμα. 
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Βήμα 5: Προσκλήσεις - ποιούς να προσκαλέσετε 

και πώς 

Για μια εναρκτήρια συνάντηση/εκδήλωση, 
προσκαλέστε όλους όσους έχουν δείξει ενδιαφέρον 

και δημοσιοποιήστε την ευρέως, ώστε όλοι να 
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν. 

Χρησιμοποιήστε μια σειρά μέσων διαφήμισης, 
όπως ενημερωτικά δελτία, αφίσες σε πίνακες 

ανακοινώσεων και βιτρίνες καταστημάτων,  τοπικό 
ραδιόφωνο. Στείλτε ένα αντίγραφο του 

προγράμματος και ένα δελτίο τύπου στις τοπικές 

εφημερίδες. Κατά τη διαφήμιση, λάβετε υπόψη το 
στόχο και την ομάδα-στόχο - ενημερώστε το κοινό 

για το τι θα κερδίσει μέσα από τη συμμετοχή του. 

Βήμα 6: Οργάνωση χώρων 

Ελέγξτε τον χώρο αυτοπροσώπως ή ζητήστε από 

κάποιον που εμπιστεύεστε να το κάνει. Σκεφτείτε: 

• Μέγεθος – είναι ο χώρος αρκετός για όλους, 
διαθέτει τον απαραίτητο χώρο που απαιτεί ο 

διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε ομάδες 
κατά τις δραστηριότητες; 

• Καταλληλότητα επίπλων και εγκαταστάσεων 
– Υπάρχουν αρκετές καρέκλες και τραπέζια, 

υπάρχει άνεση και διαθεσιμότητα 
εξοπλισμού, υπάρχει χώρος στάθμευσης και 

κυρίως δίνεται πρόσβαση για άτομα με 

αναπηρία; 
• Τοποθεσία – Ελέγξτε τις ώρες του ταξιδιού 

αλλά και τη μεταφορά στο χώρο. Είναι 
κοντά; Είναι εύκολο να βρεθεί; 

• Φωτισμός / συσκότιση για διαφάνειες και 
γενικά, θέρμανση και καθαρός αέρα. 

• Ακουστική και επίπεδα θορύβου στο 
παρασκήνιο από το δρόμο ή άλλες αίθουσες 

συσκέψεων. 
• Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αναψυχής και 

τουαλέτες. 
• Χώρος για οθόνες και άλλα μέσα. 

• Κίνδυνοι για την εργασία, την ασφάλεια και 
την υγεία - πραγματοποιήστε επιτόπια 

επιθεώρηση πριν από την εκδήλωση. 
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• Διαμονή εάν απαιτείται – με προδιαγραφές 

και τιμή που ταιριάζει στο κοινό. 

Βήμα 7: Ορισμός ημερομηνίας και ώρας 

Για μια σύντομη συνάντηση ή εκδήλωση, 

προσπαθήστε να ενημερώσετε τους ανθρώπους 
δύο εβδομάδες πριν. Για πιο σημαντικά γεγονότα, 

όπως για παράδειγμα μια ολοήμερη εκδήλωση με 
εργαστήρια ενεργού συμμετοχής, ίσως θελήσετε 

να δώσετε μια ειδοποίηση ενός μήνα μέσω 
πρόσκλησης. Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή 3–5 

ημέρες πριν από την εκδήλωση τηλεφωνικώς. 

 
Εξετάστε το ενδεχόμενο να οργανώσετε ένα 

«τηλεφωνικό δίκτυο» για να μοιραστείτε τις 
αρμοδιότητες με άλλους συνδιοργανωτές ή  

εστιάστε σε άτομα που πιστεύετε ότι είναι κρίσιμα 
για την επιτυχία του έργου σας. Η αποστολή 

προσωπικών προσκλήσεων λειτουργεί συνήθως με 
επιτυχία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει έναν 

χάρτη εάν απαιτούνται οδηγίες και αναφέρετε τις 
ανάγκες ένδυσης για εκδηλώσεις σε εξωτερικούς 

χώρους ή εκδρομές. 
 

Διοργανώστε τη συνάντηση ή την εκδήλωση σε 
μία βολική, για όλους, ώρα. Λάβετε υπόψη τις 

σχολικές ώρες αλλά και άλλες παραμέτρους 

(αποφύγετε ημέρες διακοπών ή περιόδους κατά τις 
οποίες πραγματοποιείται συγκομιδή, εάν ο 

οργανισμός σας δρα σε αγροτική περιοχή!) 
Αποφύγετε συγκρούσεις με άλλα γεγονότα ή άλλες 

εκδηλώσεις. 
 

Σκεφτείτε πόση ώρα χρειάζεστε για την υλοποίηση 
της εκδήλωσης/συνάντησης και την επίτευξη του 

σκοπού σας και πόσο μακριά μπορεί να χρειαστεί 
να ταξιδέψουν οι άνθρωποι. Εάν μισή ημέρα είναι 

κατάλληλη, ξεκινήστε μετά την ώρα του 
μεσημεριανού γεύματος ή πραγματοποιήστε την 

εκδήλωση το πρωί και τελειώστε την ώρα του 
μεσημεριανού. 

Βήμα 8: Οργάνωση εξοπλισμού και υλικών 

 
• Προσδιορίστε πόσα και ποια φυλλάδια 

χρειαστεί να φωτοτυπήσετε, όπως 
αντίγραφα διαφανειών ή σημειώσεις 

ομιλητή. 
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• Προσδιορίστε τυχόν πληροφορίες που θέλετε 

να εμφανίσετε. 
• Προετοιμάστε ένα αρχείο και ένα φύλλο 

επικοινωνίας για την εγγραφή των 
συμμετεχόντων. 

• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό σας είναι 
προσβάσιμο από όλους. 

• Προσδιορίστε τον εξοπλισμό που μπορεί να 
χρειάζεστε εσείς, ο διευκολυντής, ο ομιλητής 

κλπ. Φτιάξτε ένα κιτ / τσάντα για να 
παίρνετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα υλικά 

που μπορεί να χρειαστείτε. 
 

Βήμα 9: Οργάνωση της ημερίδας 

Φτάστε στον χώρο τουλάχιστον μία ώρα πριν από 
την έναρξη της εκδήλωσης. Βάλτε σημάδια για να 

κατευθύνετε τους ανθρώπους στις θέσεις τους. Σε 

μια συνάντηση: 

• Τοποθετήστε τις καρέκλες σε ημικύκλιο ή 
κύκλο, κάτι που είναι πρακτικό. 

• Οργανώστε τα αναψυκτικά, ώστε να είναι 
έτοιμα όταν τα χρειάζεστε. 

• Καθαρίστε τυχόν περιττά σκουπίδια, 
αφίσες, καρέκλες ή τραπέζια, αλλά 

θυμηθείτε πού ήταν τα πράγματα, ώστε 
να μπορείτε να αφήσετε τον χώρο όπως 

τον βρήκατε. 
• Τοποθετήστε χαρτί, στυλό, πίνακες και 

προβολείς, ώστε να είναι εύκολα 
προσβάσιμα. Δοκιμάστε τον εξοπλισμό για 

να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί και ότι 

γνωρίζετε πώς να τον χρησιμοποιήσετε. 
Τοποθετείστε τα υλικά που θα 

χρησιμοποιήσουν οι ομάδες για την 
καταγραφή των ιδεών τους κατά τις 

δραστηριότητες. 
 

Βήμα 10: Φαγητό και αναψυκτικά (προαιρετικά) 

Μια συνάντηση ή μια εκδήλωση είναι συνήθως 
τόσο καλή, όσο το φαγητό της – πολλές φορές το 

φαγητό χρησιμοποιείται ως μέσο προσέλκυσης 
ατόμων. Συνεπώς μη διστάσετε να το 
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χρησιμοποιήσετε και εσείς και κάντε το όσο 

καλύτερα μπορείτε! 

• Εξετάστε τις διατροφικές ανάγκες (όπως 
χορτοφάγους) και προσφέρετε καφέ, τσάι 

και νερό. 
• Οργανώστε τον εξοπλισμό για να 

διατηρείτε και να σερβίρετε φαγητό - 
ψυγεία / ψυχρούς κάδους, χάρτινα πιάτα, 

χαρτοπετσέτες, μαχαιροπίρουνα ή finger 
food. Επιδιώξτε τη χρήση 

επαναχρησιμοποιήσιμων ή 

βιοδιασπώμενων  πλαστικών – αποφύγετε 
υλικά  όπως το πολυστυρόλιο. 

• Αναθέστε την τροφοδοσία σε μια τοπική 
ομάδα (όπως μια τοπική ένωση ή 

φιλανθρωπική οργάνωση) για να τους 
δώσετε μια ευκαιρία συγκέντρωσης 

χρημάτων. 
 

Βήμα 11: Επιλογή ομιλητών, επικεφαλής  ή / και 

διευκολυντών 

Σκεφτείτε ποιος πρέπει να διαμεσολαβεί για τη 

διευκόλυνση των συμμετεχόντων ή να είναι ο 

επικεφαλής της συνάντησης ή της εκδήλωσης - 

ιδανικά κάποιος που αποπνέει σεβασμό στο μέρος 

σας, κατανόηση του θέματος και εμπειρίας στη 

διευκόλυνση. Ένας προσκεκλημένος ομιλητής θα 

μπορούσε επίσης να είναι μια καλή ιδέα. 

Προσπαθήστε να προσελκύσετε ομιλητές που 

μπορούν να σχετίζονται με τη νεολαία - είτε 

πρόκειται για νέους, εθελοντές, εργαζόμενους στη 

νεολαία ή τοπικούς εκπροσώπους του Eurodesk 

(για παράδειγμα), ή ίσως ακόμη και 

αξιωματούχους του δήμου που είναι υπεύθυνοι για 

τον τομέα της νεολαίας. Οι ομιλητές σας πρέπει να 

είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με το κοινό με 

αποτελεσματικό τρόπο! 

Εάν έχει προγραμματιστεί μια επίσημη 
παρουσίαση, οργανώστε μία πρόβα ώστε να 

προσδιορίσετε τη διάρκεια, τη γλώσσα κ.λπ. 
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Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναθέσει σε όλους έναν 
επίσημο ρόλο κατά τη συνάντηση/εκδήλωση και 

τους έχετε ενημερώσει επαρκώς. Είναι σημαντικό 
για αυτούς να κατανοήσουν τον χρόνο που έχουν 

στη διάθεσή τους, τον σκοπό της συνάντησης / 
εκδήλωσης, τον τρόπο με τον οποίο ταιριάζει ο 

ρόλος / παρουσίασή τους καθώς και να γνωρίζουν 
τυχόν τεχνικά θέματα, όπως τον τρόπο 

λειτουργίας του εξοπλισμού, τη θέση του 
φωτισμού κ.λπ. Είναι επίσης σημαντικό οι 

άνθρωποι να κατανοήσουν το ρόλο του 

διευκολυντή.  

Επιπλέον πληροφορίες: 

Πρόγραμμα και διαδικασία 

Ο προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της 
συνάντησης ή της εκδήλωσής σας είναι ένα 

κρίσιμο βήμα στην προετοιμασία σας. 

Σκοπός και αποτελέσματα 

Κατά τον προγραμματισμό της συνάντησης ή της 

εκδήλωσής σας, ξεκαθαρίστε τι θέλετε να 

επιτύχετε έως το τέλος της. Αυτό θα βοηθήσει 
στον προσδιορισμό των βασικών μηνυμάτων, του 

σκοπού της συνάντησης/ εκδήλωσης και των 

θεμάτων που θα αναλυθούν. 

Σχεδιασμός της συνολικής εμπειρίας 

Εκτός από τα αποτελέσματα ή τα ζητήματα που 

θέλετε να επιλύσετε, σκεφτείτε τι είδους εμπειρία 

θέλετε να έχουν οι συμμετέχοντες. Στοχεύετε στη 
διασκέδαση, την κοινή λήψη αποφάσεων, την 

πολιτιστική ανταλλαγή, την ανταλλαγή γνώσεων 
σε ένα θέμα, τη συζήτηση, τις μαθησιακές 

δεξιότητες κλπ; Σχεδιάστε το περιβάλλον ανάλογα 
και κάντε τις απαραίτητες προσθήκες, όπως 

τραγούδια ή παραστάσεις, πιστοποιητικά κλπ. 
Χρησιμοποιήστε χιουμοριστικά στοιχεία ή στοιχεία 

ψυχαγωγίας όπου χρειάζεται. 

Καλωσόρισμα και εισαγωγή 

Το καλωσόρισμα και η εισαγωγή είναι σημαντικές 

πτυχές της συνάντησης/εκδήλωσης, καθώς 
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βοηθούν τους συμμετέχοντες να μπουν στο θέμα 

και να αισθανθούν άνετα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσετε τη 

συνάντηση ή την εκδήλωσή σας με επίσημη ομιλία 
ή μια εισαγωγή με τη μορφή μιας μαρτυρίας από 

έναν πρώην συμμετέχοντα για παράδειγμα - 
λάβετε καθοδήγηση από κάποιον που είναι 

εξοικειωμένος με το πολιτιστικό περιβάλλον αλλά 
και από τα άτομα με τα οποία θα συνεργαστείτε. 

Για συναντήσεις, εργαστήρια και σεμινάρια, 
παρουσιάστε στην εισαγωγή σας τους 

διοργανωτές, τους ομιλητές, τον συντονιστή ή τον 
επικεφαλής κλ. Όπου το επιτρέπει ο χρόνος, 

ζητήστε από όλους τους συμμετέχοντες να 
παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Αυτό θα είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο μεταξύ των ατόμων που θα  

συνεργαστούν αργότερα (για παράδειγμα, σε ένα 
εργαστήριο). Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε  

διάφορες δραστηριότητες για να σπάσετε τον πάγο 

μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Θυμηθείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να 

αφήσουν το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό 
τηλεφώνου τους (παρέχετε μια λίστα συμμετοχών) 

και να ζητήσετε τα ονόματα εκείνων που δεν 
μπορούσαν να έρθουν αλλά θέλουν να 

διατηρήσουν επαφή. 

Για δημόσιες εκδηλώσεις, θα ήταν καλό να έχετε: 

Ανθρώπους στην είσοδο για να καλωσορίζουν τους 

επισκέπτες, να παρέχουν πληροφορίες ή να 

συγκεντρώσουν τις αιτήσεις συμμετοχής. 

Έναν πίνακα ανακοινώσεων που να καλωσορίζει 
και να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, όπως 

το πρόγραμμα και την περιγραφή της τοποθεσίας, 
(π.χ. τουαλέτες, πάγκος φαγητών και 

αναψυκτικών κ.λπ.) 

Δημιουργία μιας συμπεριληπτικής 

διαδικασίας  

Όλοι πρέπει να είναι σε θέση να συνεισφέρουν 
εποικοδομητικά στη συζήτηση και τις 

δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ελάχιστα  
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να «μιλάτε σε» και κυρίως να «μιλάτε με» τους 

συμμετέχοντες: 

Χρησιμοποιήστε συμπεριληπτικές δραστηριότητες 
ή μεθόδους για να πραγματοποιήσετε τη 

συνάντηση ή την εκδήλωση. 

Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή. 

Δώστε χρόνο για ανατροφοδότηση και ανταλλαγή 

σχολίων, σε κρίσιμα σημεία της 

συνάντησης/εκδήλωσης καθώς και στο τέλος. 

Ρυθμός και χρονοδιάγραμμα 

Για να διατηρήσετε τα επίπεδα ενέργειας ψηλά, 

σκεφτείτε τη σειρά και τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων: 

• Παρέχετε αρκετό χρόνο για διαλείμματα και 
κοινωνική δικτύωση, ιδιαίτερα σε μεγάλης 

διάρκειας συναντήσεις. 

• Μην προσπαθείτε να κάνετε πάρα πολλά ή 
να χωρέσετε στο πρόγραμμα πολλούς 

ομιλητές. 
• Προγραμματίστε κάτι ενδιαφέρον μετά το 

μεσημεριανό γεύμα / διάλειμμα για καφέ. 
• Χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό μεγάλων 

συζητήσεων μεταξύ όλων των 
συμμετεχόντων αλλά και μικρών ομαδικών 

συζητήσεων. 

Παρέχετε μια σειρά δραστηριοτήτων που 

ανταποκρίνονται σε διαφορετικά στυλ μάθησης – 
για παράδειγμα  δραστηριότητες που βασίζονται σε 

οπτικά, ακουστικά ή κινητικά μέσα. Στις 
συναντήσεις, λάβετε υπόψη πόση ώρα οι 

συμμετέχοντες είναι καθιστοί και δεν συμμετέχουν 
ενεργά - η μέση διάρκεια συγκέντρωσης είναι 

περίπου 20 λεπτά. Μην καθίσετε για περισσότερο 
από μία ώρα. Σε περίπτωση εκπαιδευτικής 

εκδρομής, σκεφτείτε πόση ώρα θα μπορούν οι 
άνθρωποι να στέκονται όρθιοι σε ένα μέρος και 

πόσο καιρό θα χρειαστούν για να μετακινηθούν 

μεταξύ των τόπων επίσκεψης. 
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Σχεδιασμός αξιολόγησης 

Προσφέρετε ένα επαρκές χρονικό διάστημα στο 

τέλος της εκδήλωσης για μια συνεδρία Q&A 

(τουλάχιστον 30 λεπτά). 

Σκεφτείτε πώς θα αξιολογήσετε τη συνάντηση/ 

εκδήλωσή σας. Να είστε συγκεκριμένοι σχετικά με 

το τι ακριβώς θέλετε να αξιολογήσετε, καθώς αυτό 
θα σας βοηθήσει να ανιχνεύσετε τους 

κατάλληλους τρόπους να το προσεγγίσετε. 

Δείτε τις βασικές ομαδικές τεχνικές για το πώς να 
σχεδιάσετε την αξιολόγησή σας και να ελέγξετε τα 

συμβάντα ή την πρόοδο της ομάδας. 

Ευχαριστίες 

Αναγνωρίστε όλες τις συνεισφορές της ημέρας με 

δημόσιες και προσωπικές ευχαριστίες, 
συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων, 

καθώς και των ατόμων που βοήθησαν στην 
υλοποίηση της συνάντησης/εκδήλωσης, όπως τους 

υπεύθυνους τροφοδοσίας 

Στείλτε ευχαριστήριες κάρτες σε ομιλητές, 

οικοδεσπότες, βοηθούς, χορηγούς κ.λπ. 

Οι επιστροφές των ταξιδιωτικών εξόδων, εάν 
δύναται, μπορούν να είναι χρήσιμες για όσους 

ταξιδεύουν πολύ μακριά. 

Συνεργασία 

Βεβαιωθείτε ότι τα μέλη των οργανισμών δεν 
ξεπερνούν τους ντόπιους συμμετέχοντες στη 

συνάντηση / εκδήλωση. Δομήστε τη συνάντηση/ 
εκδήλωση με τέτοιο τρόπο, ώστε ο οργανισμός σας 

να είναι μέλος της ομάδας και όχι να είναι  
υπεύθυνος για όλα. Ενθαρρύνετε το σχολιασμό 

των ιδεών σας και την πρόταση εναλλακτικών 
επιλογών. Σκεφτείτε τι ανάγκες έχουν οι ντόπιοι, 

πέρα από τις δικές σας ανάγκες. Σκεφτείτε 

συνεργατικά! 

Το κείμενο βασίστηκε σε μια διαδικτυακή πηγή και 

προσαρμόστηκε για τους σκοπούς του έργου 

https://www.doc.govt.nz/get-involved/run-a-project/community-project-guidelines/organise-meetings-and-events/
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DARE. Στην ίδια πηγή μπορείτε να βρείτε 

περισσότερες πληροφορίες, όπως καταλόγους 
ελέγχου που μπορείτε να ακολουθήσετε κατά την 

οργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας ή να 
λάβετε περισσότερες ιδέες σχετικά με τις τεχνικές 

συμμετοχής των ομάδων. 

 

 

Δραστηριότητα 3.2 

Τίτλος Ενότητας «Η επικοινωνία είναι το κλειδί» 

Τίτλος 
Δραστηριότητας 

Ημερολόγιο Καθοδήγησης Συνομηλίκων 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

A3.2 

Διάρκεια 
Δραστηριότητας 

(σε ώρες) 
3 ώρες 

Τύπος Πηγής Φύλλο Δραστηριότητας 

Στόχος 
Δραστηριότητας 

Το ημερολόγιο καταγραφής  θα μπορούσε να αποδειχθεί 

ένα εξαιρετικό αρχείο των σκέψεων, των στοχασμών και 

των επιτευγμάτων σας. Το ημερολόγιο είναι ένα 

ανεκτίμητο εργαλείο για την προσωπική ανάπτυξη, που 

επιτρέπει στους υποστηρικτές συνομήλικων/ πρεσβευτές  

αλλά και στους νέους που συμμετέχουν, να 

καταγράψουν τις σκέψεις καθ' όλη τη διάρκεια της 

εμπειρίας. Το ημερολόγιο δραστηριοτήτων θα σας 

βοηθήσει να σχεδιάσετε και να διαμορφώσετε συνεδρίες 

ή δραστηριότητες υποστήριξης συνομηλίκων, 

προκειμένου να ακολουθήσετε τους στόχους που έχετε 

θέσει. 

Η χρήση ενός ημερολογίου θα σας βοηθήσει να 

διατηρήσετε τα πάντα σε τάξη και να αξιολογήσετε την 
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πρόοδο του κάθε ατόμου που υποστηρίξατε και 

ενθαρρύνατε να συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα για 

νέους (τοπικά ή διεθνώς). 

 

Υλικά που 
απαιτούνται για 

τη 
δραστηριότητα 

Σημειωματάριο, στυλό, χρωματιστά μολύβια, 

αυτοκόλλητα. 

 

Αναλυτικές 
οδηγίες 

Βήμα 1: Αφιερώστε τουλάχιστον 3 σελίδες ανά άτομο 

Βήμα 2: Σχεδιάστε ένα γενικό περίγραμμα (παράδειγμα: 

όνομα, επαφές, στόχοι, ενδιαφέροντα, σημειώσεις) 

Βήμα 3: Συμπληρώστε τα στοιχεία, αφού συναντήσετε 

κάθε άτομο για να καθορίσετε τους στόχους, τις 

φιλοδοξίες και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. 

Βήμα 4: Θυμηθείτε να υπογραμμίσετε τις συγκεκριμένες 

ανάγκες τους για να τις αντιμετωπίσετε κατά τη 

διαδικασία. 

Βήμα 5: Ανατρέξτε στον πρόσθετο εκπαιδευτικό πόρο 

αριθ. R3.5 για να μάθετε περισσότερα για ένα 

προσωπικό ημερολόγιο καταγραφής. 
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Επιπλέον Εκπαιδευτικές Πηγές 

Εκπαιδευτική Πηγή 3.1 

Τίτλος Ενότητας 
«Η επικοινωνία είναι το κλειδί» 

Τίτλος Πηγής 
Συμπεριληπτική επικοινωνία: Κατάλογος ελέγχου 
 

Κωδικός Πηγής R3.1 

Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Ένα βίντεο στο Youtube που παρέχει συμβουλές για 

συμπεριληπτική επικοινωνία με τη μορφή ενός 

καταλόγου ελέγχου. 

Τι θα μάθετε 

από αυτήν την 

πηγή; 

 

Αυτό το σύντομο βίντεο απεικονίζει τις βασικές 

αρχές που πρέπει να λάβετε υπόψη για να επιτύχετε 

μία συμπεριληπτική μορφή επικοινωνίας. 

 

Σύνδεσμος Συμπεριληπτική επικοινωνία: Κατάλογος ελέγχου 

 

 

Εκπαιδευτική Πηγή 3.2 

Τίτλος Ενότητας 
«Η επικοινωνία είναι το κλειδί» 

Τίτλος Πηγής 
5 συμβουλές για να καταστήσετε τη δυναμική 
μορφή επικοινωνίας ευκολότερη και πιο 

αποτελεσματική 

Κωδικός Πηγής R3.2 

Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Ένα βίντεο στο Youtube σχετικά με τη δυναμική 

επικοινωνία. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ouP18c3yq0
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Τι θα μάθετε 

από αυτήν την 

πηγή; 

 

Η δυναμική επικοινωνία μας επιτρέπει να 

εκφράσουμε τις ανάγκες μας βελτιώνοντας 

παράλληλα τις σχέσεις μας με τους άλλους. 

Σύνδεσμος 5 συμβουλές για να καταστήσετε τη δυναμική 

μορφή επικοινωνίας ευκολότερη και πιο 

αποτελεσματική 

 

Εκπαιδευτική Πηγή 3.3 

Τίτλος Ενότητας 
«Η επικοινωνία είναι το κλειδί» 

Τίτλος Πηγής 
Πώς να επικοινωνήσετε με ένα άτομο που έχει 

ακουστική αναπηρία; - 14 απλές & χρήσιμες 
συμβουλές για να ξεπεραστούν τα εμπόδια 

επικοινωνίας 

 

Κωδικός Πηγής R3.3 

Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Μια συλλογή βασικών και εύκολων συμβουλών για 

το πώς να αλληλεπιδράσετε με ένα άτομο με 

ακουστική αναπηρία. Ο πόρος περιλαμβάνει βίντεο 

(συμπεριλαμβανομένου και  ενός για την ανάγνωση 

των χειλιών) και ενδιαφέροντα άρθρα για το θέμα. 

 

Τι θα μάθετε 

από αυτήν την 

πηγή; 

 

Θα μάθετε πώς να επικοινωνείτε με άτομο που 

έχουν ακουστικές αναπηρίες με έναν 

συμπεριληπτικό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.  

Σύνδεσμος 
ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ; - 14 ΑΠΛΕΣ & 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlwmfiCb-vc
https://www.youtube.com/watch?v=vlwmfiCb-vc
https://www.youtube.com/watch?v=vlwmfiCb-vc
https://hearmeoutcc.com/communicate-with-deaf-person/
https://hearmeoutcc.com/communicate-with-deaf-person/
https://hearmeoutcc.com/communicate-with-deaf-person/
https://hearmeoutcc.com/communicate-with-deaf-person/
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Εκπαιδευτική Πηγή 3.4 

Τίτλος Ενότητας 
«Η επικοινωνία είναι το κλειδί» 

Τίτλος Πηγής 
Αποτελεσματική επικοινωνία 

 

Κωδικός Πηγής R3.4 

Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Μια λίστα με συμβουλές για το πώς να 

αλληλεπιδράσετε με άτομα που έχουν οπτικές 

αναπηρίες και να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά 

μαζί τους. 

Τι θα μάθετε 

από αυτήν την 

πηγή; 

 

Θα μάθετε πώς να επικοινωνείτε με άτομα που 

έχουν οπτικές αναπηρίες  με συμπεριληπτικό και 

αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Σύνδεσμος Αποτελεσματική επικοινωνία 

 

 

Εκπαιδευτική Πηγή 3.5 

Τίτλος Ενότητας 
«Η επικοινωνία είναι το κλειδί» 

Τίτλος Πηγής 
Πώς να φτιάξετε ημερολόγιο καταγραφής 

Κωδικός Πηγής R3.5 

Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Ένα βίντεο στο Youtube που δείχνει πώς να 

δημιουργήσετε ένα ημερολόγιο καταγραφής. 

https://www.visionaustralia.org/information/family-friends-carers/communicating-effectively
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Τι θα μάθετε 

από αυτήν την 

πηγή; 

 

Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να συντάξετε με 

επιτυχία ένα ημερολόγιο καταγραφής, ώστε να 

μπορείτε εύκολα να προσαρμοστείτε στις ανάγκες 

και τους στόχους αλλά και σε εκείνους των 

συνομηλίκων που καθοδηγείτε. 

Σύνδεσμος 
Πώς να φτιάξετε ημερολόγιο καταγραφής 

 

Πηγές 

Για να μάθετε τον ορισμό ορισμένων όρων με τους οποίους ενδέχεται να μην 

είστε εξοικειωμένοι, διαβάστε τον Πρακτικό Οδηγό για την Ένταξη του 

DARE, το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα που αναπτύχθηκε από τους 

εταίρους του έργου DARE. 
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Ενότητα 4:  

Μη διστάζετε, Υποστηρίξτε! 

Εισαγωγή 

Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά πολλές δυσκολίες, από την 

έλλειψη υποδομής έως την κοινωνική περιθωριοποίηση. Επομένως, είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να διαμορφωθεί ένας κόσμος στον οποίο θα 

συμπεριληφθούν, όχι ως ξεχωριστές ομάδες με αναπηρίες, αλλά ως 

αναπόσπαστο μέρος του ποικιλόμορφου ανθρώπινου περιβάλλοντος. Για 

την επίτευξη αυτού του στόχου, τόσο η υπεράσπιση τρίτων όσο και η 

αυτο-υπεράσπιση είναι σημαντικά μέσα, που θα κάνουν τη φωνή των 

ατόμων με αναπηρίες να ακουστούν και έτσι θα αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση. Ο σκοπός της ακόλουθης ενότητας είναι να βοηθήσει 

τους πρεσβευτές των νέων, με ή χωρίς αναπηρία, να υποστηρίξει νέους με 

προβλήματα όρασης, ακοής και σωματικής αναπηρίας (μΟΑΣΑ). 

Η ενότητα θα προσφέρει γνώσεις σχετικά με τη σημασία της συνηγορίας 

και τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής μιας επιτυχημένης παρέμβασης 

υπεράσπισης. Επιπλέον, θα παρέχει γνώσεις για διαφορετικούς τύπους 

συνηγορίας και συμβουλές σχετικά με την ενδυνάμωση και την αυτο-

υπεράσπιση των νέων με αναπηρία. 

 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα μάθετε: 

• περισσότερα για την έννοια της υπεράσπισης, τους διάφορους 

τύπους και τη σημασία  διαφόρων τύπων αυτής και τη σημασία της, 

καθώς και παραδείγματα παρεμβάσεων υπεράσπισης, 

• πώς να αρχίσετε να διαμορφώνετε ένα σχέδιο υπεράσπισης, 

• πώς να ενδυναμώσετε και να υποστηρίξετε τους νέους με αναπηρίες 

να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και τις δεξιότητες που πρέπει να 

αναπτύξετε για να γίνετε συνήγοροι.  
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Θεωρητικό Κεφάλαιο 

1. Τι είναι η υπεράσπιση; 

 
Η υπεράσπιση (advocacy) προέρχεται από τη λατινική λέξη «advocate», 

που σημαίνει «μιλάω εκ μέρους κάποιου, ως νομικός σύμβουλος». Ωστόσο, 

η έννοια της συνηγορίας ταιριάζει σε μια σειρά δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνουν οργάνωση, άσκηση πίεσης και εκστρατεία. 

 

Όλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν ίση μεταχείριση. Ωστόσο, λόγω 

ορισμένων περιστάσεων, ορισμένες ομάδες διακρίνονται από το υπόλοιπο 

σύνολο, με βάση διάφορους παράγοντες όπως το φύλο, την κοινωνική 

κατάσταση, τη φυλή, την ηλικία, την αναπηρία. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι 

ομάδες ή οι εκπρόσωποί τους μιλούν για να ζητήσουν την αναγνώριση και 

το σεβασμό των δικαιωμάτων τους (Waliuya, 2010, σελ.7). Αυτή η 

διαδικασία αναφέρεται ως «υπεράσπιση».  

Πηγή Γραφικού: PIXABAY  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος DARE θα εστιάσουμε στην υπεράσπιση που 

σχετίζεται με την ένταξη και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες υπεράσπισης (What You Need to Know 

About Disability Rights Advocates, 2020): 

• Η νομική υπεράσπιση: με δικηγόρους ή άλλους εκπαιδευμένους 

επαγγελματίες, οι οποίοι υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρία εκ μέρους των πελατών τους, των κυβερνήσεων ή των 

οργανισμών και 

• Η κοινωνική υπεράσπιση: οι υπερασπιστές είναι άτομα που 

εργάζονται για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρία μέσω της κοινωνικής αλλαγής και της δημόσιας πολιτικής. 

https://pixabay.com/illustrations/group-team-feedback-confirming-1825513/
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Μέσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες έχουμε διαφορετικούς τύπους 

υπεράσπισης όπως (What You Need to Know About Disability Rights 

Advocates, 2020): 

 

Υπεράσπιση από τους πολίτες - Αυτός ο τύπος υπεράσπισης είναι ο πιο 

συχνός και κοινός τύπος υπεράσπισης. Οι πολίτες ενεργούν ως εθελοντές 

και υποστηρίζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, π.χ. τα δικαιώματα ενός 

συγκεκριμένου ατόμου με αναπηρία ή τα συλλογικά δικαιώματα ατόμων με 

αυτού του είδους την αναπηρία. Ο κοινός στόχος της υπεράσπισης των 

πολιτών, περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, τη 

συγκέντρωση χρημάτων και τη μακροχρόνια φροντίδα ενός ατόμου που 

δεν μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό του.  

 

Ομαδική υπεράσπιση - Αυτός ο τύπος συνηγορίας, συγκεντρώνει 

διαφορετικούς τύπους υποστηρικτών (άτομα, οργανώσεις, ενώσεις κ.λπ.) 

και αφορά την υποστήριξη μιας ομάδας ατόμων με την ίδια αναπηρία ή 

έναν κοινό στόχο δικαιωμάτων αναπηρίας. 

 

Ατομική υπεράσπιση - Ένας προσωπικός συνήγορος είναι ένα άτομο που 

υποστηρίζει ένα άλλο άτομο με αναπηρία χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 

ένας προς έναν. Κυρίως, οι προσωπικοί συνήγοροι είναι εκεί για να 

αποτρέψουν ή να αντιμετωπίσουν τυχόν διακρίσεις - παράνομη 

μεταχείριση ή κακοποίηση ενός ατόμου με αναπηρία. Στις ΗΠΑ, οι 

συνήγοροι της κοινωνικής ασφάλισης εμπίπτουν σε αυτό το είδος 

υπεράσπισης.  

 

Αυτο-υπεράσπιση - Αυτός ο τύπος υπεράσπισης συμβαίνει όταν κάποιος 

με αναπηρία μιλάει για τον εαυτό του για την επίτευξη προσωπικών, 

νομικών, κοινωνικών ή δημόσιων πολιτικών στόχων. 

 

Συστηματική υπεράσπιση - Αυτός ο τύπος υπεράσπισης περιλαμβάνει 

την προσπάθεια για μακροπρόθεσμες κοινωνικές αλλαγές που 

περιλαμβάνουν τα κοινά δικαιώματα και τα συμφέροντα των ατόμων με 

αναπηρία. Συνήθως, οι κοινοί στόχοι για αυτήν την υπεράσπιση είναι η 

θέσπιση νομοθετικών οργάνων και πολιτικών πρακτικών. Το παγκόσμιο 

κίνημα για τα δικαιώματα αναπηρίας εμπίπτει στη συστηματική υπεράσπιση 

(What You Need to Know About Disability Rights Advocates, 2020). 
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2. Γιατί είναι σημαντική η υπεράσπιση; Πρώτα 

βήματα 

 

Το να είστε αποτελεσματικός συνήγορος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα 

άτομα με αναπηρίες, καθώς συχνά αντιμετωπίζουν μια ποικιλία εμποδίων 

όσον αφορά την προσωπική τους αξιοπρέπεια, τις επιλογές και την 

ανεξαρτησία τους. Πράγματι, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities (CRPD) | United Nations Enable, 2006) αλλά και 

το πλαίσιο της ΕΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης (EU Framework for the 

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2015) έχουν 

δώσει στα άτομα με αναπηρία νέα δικαιώματα και προστασία. Ωστόσο, 

πολλοί φυσικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και  περιβαλλοντικοί φραγμοί 

εξακολουθούν να απειλούν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία και 

γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον περιορισμό αυτών 

των εμποδίων. 

 

Η υπεράσπιση, όταν εφαρμόζεται σωστά, χρησιμεύει ως ανεκτίμητο 

εργαλείο για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η 

υπεράσπιση για κάτι σημαντικό για εσάς είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 

να εμπλακείτε και να προκαλέσετε αλλαγή. Ωστόσο, πολύ συχνά οι νέοι 

δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν σχετικά με μια δράση υπεράσπισης / 

παρέμβασης (McNamara, 2009). 

 

Πηγή Γραφικού: PIXABAY   

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://fra.europa.eu/en/cooperation/eu-partners/eu-crpd-framework
https://pixabay.com/illustrations/cartoon-doodle-painting-people-1300894/
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Ένα πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε είναι να αρχίσετε να σκέφτεστε πιθανές 

απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις (Advocacy Toolkit, UNICEF, 2010): 

• Ποιο είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η δράση σας; 

• Ποιος ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα; Ποιος είναι ο στόχος / ομάδα 

στόχος; 

• Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι σας; 

• Ποιοι είναι οι σύμμαχοί σας; 

• Πώς είναι ήδη οργανωμένοι (ή δεν είναι οργανωμένοι); 

• Τι δύναμη έχουν; 

• Ποιος έχει τη δύναμη να σας δώσει ό, τι θέλετε; 

• Ποιοι άλλοι στόχοι εμπλέκονται; 

• Ποια είναι τα δυνατά και αδύναμα σημεία της ομάδας σας; 

• Ποιοι πόροι μπορούν να συνεισφέρουν στην ομάδα / οργανισμό σας; 

• Πώς αυτή η ενέργεια θα βοηθήσει την ομάδα-στόχο; 

• Ποιες τακτικές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ασκήσετε πίεση 

(π.χ. αναφορά, μποϊκοτάζ, εκλογές); 

• Ποια εσωτερικά / εξωτερικά εμπόδια παρεμποδίζουν; 

 

3. Αυτό-υπεράσπιση και Ενδυνάμωση 

Η αυτό-υπεράσπιση έχει να κάνει με το να μάθετε πώς να μιλάτε για τον 

εαυτό σας, να αποφασίζετε για τη δική σας ζωή,  να αποκτάτε πρόσβαση 
σε πληροφορίες έτσι ώστε να μπορείτε να κατανοείτε πράγματα που σας 

ενδιαφέρουν, να ανακαλύπτετε συμμάχους που θα σας στηρίξουν στο 

ταξίδι σας, γνωρίζοντας τα δικαιώματά σας και τις ευθύνες σας, να 
επιλύετε προβλήματα, να είστε ενεργός ακροατής και εκπαιδευόμενος, να 

επικοινωνείτε με άλλους, να ζητάτε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε και, τέλος, 
να έχετε αυτοδιάθεση (Goodley, 2005). Με άλλα λόγια, η αυτο-

υπεράσπιση σάς δίνει τη δυνατότητα να έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για 
να πετύχετε τους στόχους σας, αλλά και την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε 

αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη ζωή σας (Best Practices in Self-
Advocacy Skill Building | Center for Parent Information and Resources, 

2018). 

 

 

 

https://www.fosteringrights.org/single-post/2015/03/10/6-Ways-to-Empower-Foster-Youth-to-Advocate-for-Themselves
https://www.fosteringrights.org/single-post/2015/03/10/6-Ways-to-Empower-Foster-Youth-to-Advocate-for-Themselves
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Πηγή Γραφικού: PIXABAY   

 

 

Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης σημαντικό να ενδυναμώσετε και άλλους 

νέους, ειδικά εκείνους που τείνουν να αποκλείονται από την κοινωνία, π.χ. 

άτομα με αναπηρία, ώστε να μάθουν πώς να υποστηρίζουν ή να 

επιτυγχάνουν τους δικούς τους στόχους. Η υπεράσπιση όλων των ειδών 

αφορά την απόκτηση φωνής. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι 

ενδυναμώνεται χωρίς να μπορεί να ακουστεί. Η υπεράσπιση και η 

ενδυνάμωση είναι συνεπώς άρρηκτα συνδεδεμένες. Ωστόσο, η 

συμπεριφορά με ενδυνάμωση συνεπάγεται μια δέσμευση όχι μόνο να 

ακούει άτομα με αναπηρία, αλλά να ενεργεί με αυτό που λένε 

(Empowerment and Self Advocacy, 2020). Υπάρχει ένα πλήθος 

παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου 

με αναπηρία. Ακόμη και με καλές προθέσεις, πολλές θετικές πρωτοβουλίες 

μπορούν να υποβαθμίσουν τα άτομα με αναπηρία. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

είναι η προσέγγιση «υπερήρωες». Τα άτομα με αναπηρία που υπερέχουν 

σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, ή σε έναν τομέα επιχειρήσεων ή σπουδών 

συχνά απεικονίζονται ως υπερήρωες και όχι ως επιτυχημένοι αθλητές, 

μαθητές ή επιχειρηματίες. Η απεικόνιση των επιτευγμάτων των ατόμων με 

αναπηρία ως ειδικών ή υπεράνθρωπων τα ξεχωρίζει από την κοινωνική 

τάξη και πρέπει να αποφεύγεται. 

Ομοίως, δεν είναι ασυνήθιστο οι ιστορίες ατόμων με αναπηρίες να 

περιγράφονται με λύπη, επισημαίνοντας τη δυσκολία του να ζουν με μια 

τέτοια «τραγωδία». Αυτές οι συγκινητικές, δακρύβρεχτες ιστορίες, μερικές 

φορές επεκτείνονται στην οικογένεια, υποδηλώνοντας και πάλι ότι και 

https://pixabay.com/vectors/female-woman-women-girl-power-3285623/
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εκείνοι είναι «μάρτυρες» που επωμίστηκαν ένα τέτοιο «βάρος», δηλαδή τη 

φροντίδα κάποιου με αναπηρία. 

Άλλες φορές, επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί, συνήγοροι κ.λπ. έχουν 

έντονη παρέμβαση στη ζωή των ατόμων με αναπηρίες, υποστηρίζοντας ότι 

«είναι ειδικοί και ξέρουν τι είναι καλύτερο για τις ανάγκες του ατόμου». Το 

να βοηθούν τα άτομα να αποφασίσουν τι θέλουν και να κάνουν 

τεκμηριωμένες επιλογές είναι διαφορετικό από το να παρεμβαίνουν και να 

λένε στους ανθρώπους ποιες είναι οι ανάγκες τους (Empowerment and 

Self Advocacy, 2020). Συνεπώς, τι μπορείτε να κάνετε για να 

ενδυναμώσετε έναν συνομήλικό σας με αναπηρία; Ακολουθούν μερικές 

συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν (Nixon, T., & O'Neil, K. 2015): 

 

• Ολοκληρώστε μια αξιολόγηση για να δημιουργήσετε 

στόχους που είναι κατάλληλοι και προσιτοί. Η αξιολόγηση 

είναι απολύτως απαραίτητη για τη δημιουργία κατάλληλων 

στόχων. Για παράδειγμα, πρέπει να σκεφτείτε "Ποια είναι τα 

πλεονεκτήματα του συνομηλίκου σας;", "Ποιοι στόχοι θα είναι 

οι πιο κατάλληλοι για αυτόν;" 

 

• Πιστέψτε στις ικανότητες του ατόμου! Πείτε στο άτομο, 

"Μπορείς να το κάνεις" και πιστέψτε το και εσείς. Μόνο οι 

λέξεις δεν θα βοηθήσουν! Πρέπει να πιστέψετε στα δυνατά 

σημεία του συνομηλίκου σας και να τα ενδυναμώσετε με τη 

θετική σας ενέργεια. 

 

• Πλησιάστε την οικογένεια του ατόμου και προσπαθήστε 

να την ενδυναμώσετε επίσης. Αυτή είναι μια πολύ 

σημαντική συμβουλή, καθώς ορισμένες οικογένειες μπορεί να 

αισθάνονται νικημένες και άλλες να αγωνίζονται περισσότερο. 

Κάποιες οικογένειες μπορεί να λένε στο άτομο ότι δεν μπορεί 

να κάνει κάποια πράγματα. Εάν αυτό συνεχιστεί, ένα άτομο 

μπορεί να αρχίσει να το πιστεύει και να νιώθει νικημένο. Η 

ενδυνάμωση των οικογενειών και η παροχή θετικών σχολίων 

και προτάσεων για τα αγαπημένα τους πρόσωπα είναι 

θεμελιώδες στοιχείο για μια επιτυχημένη υπεράσπιση 

 

• Διδάξτε στον συνομήλικό σας μια νέα ικανότητα που θα 

τους επηρεάσει με θετικό τρόπο (π.χ. μαγείρεμα, τραγούδι, 

μουσικό όργανο κ.λπ.). Μπορεί να είναι πολύ ενδυναμωτικό 

όταν ένα άτομο μαθαίνει μια νέα δεξιότητα που μπορεί να 

επηρεάσει θετικά τη ζωή του! 

https://www.fosteringrights.org/single-post/2015/03/10/6-Ways-to-Empower-Foster-Youth-to-Advocate-for-Themselves
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Αυτοαξιολόγηση  

 

1. Η υπεράσπιση περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: 

α. Οργάνωση 

β. Άσκηση πίεσης 

γ. Εκστρατεία 

δ. Ολα τα παραπάνω. 

 

2. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι είδος υπεράσπισης; 

α. Συστημική υπεράσπιση 

β. Ατομική υπεράσπιση 

γ. Ομαδική υπεράσπιση 

δ. Συνηγορία μέσω εκλογών. 

 

3. Συστημική υπεράσπιση 

α. περιλαμβάνει προσπάθειες για μακροπρόθεσμες 

κοινωνικές αλλαγές που επικυρώνουν τα συλλογικά 

δικαιώματα και τα συμφέροντα των ατόμων με 

αναπηρία 

β. περιλαμβάνει βασικά άτομα που κατέχουν ισχυρές θέσεις 

στο κυβερνητικό σύστημα 

γ. είναι η οργανωμένη υποστήριξη που περιλαμβάνει 

συστηματική προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών 

απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. 

 

4. Γιατί είναι σημαντικό να υποστηρίζετε άτομα με αναπηρία; 

α. Τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον 

εαυτό τους 

β. Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλούς 

φυσικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και  

περιβαλλοντικούς φραγμούς που υπονομεύουν την 

πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία 

γ. Τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται συνηγόρους για να 

επισημάνουν τις ανάγκες τους. 

 

5. Η ατομική υπεράσπιση είναι η ίδια με την αυτο-υπεράσπιση 

α. Σωστό 

β. Λάθος 

 

6. Για να επιτύχετε μια παρέμβαση υπεράσπισης: 
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α. Οι συνήγοροι πρέπει να κατανοήσουν το ζήτημα και 

να σκεφτούν την ομάδα-στόχο, τους συμμάχους τους, 

τους πόρους τους και ποια δράση θα κάνουν 

β. Οι συνήγοροι πρέπει να έχουν καλές σχέσεις με τους 

υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 

γ. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να υψώσουν τη φωνή τους 

ανεξάρτητα, με ελάχιστη εξωτερική παρέμβαση 

 

7. Ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι αληθείς; Όταν σχεδιάζετε 

μια παρέμβαση υπεράσπισης: (πολλαπλές απαντήσεις μπορεί να 

είναι σωστές)  

α. πρέπει να σκεφτείτε πρωτίστως το κόστος της 

διαφήμισης που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε  

β. πρέπει να σκεφτείτε ποια είναι τα εσωτερικά / 

εξωτερικά εμπόδια που θα έρθουν στο δρόμο σας  

γ. πρέπει να σκεφτείτε άλλους στόχους που 

εμπλέκονται.  

 

8. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις ισχύει;  

α. Δεν χρειάζεται να είστε δικηγόρος για να 

συμμετάσχετε σε μια παρέμβαση υπεράσπισης 

β. Η γνώση του νόμου δεν είναι ευθύνη του ατόμου με 

αναπηρία  

γ. Οι υπηρεσίες δεν απαιτείται να παρέχουν πληροφορίες 

στην κύρια γλώσσα σας. 

 

9. Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο με αναπηρία 

να αποκτήσει αυτοπεποίθηση προκειμένου να υποστηρίξει τον εαυτό 

του; (πολλαπλές απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές)  

α. Πιστεύοντας και ενδυναμώνοντάς το  

β. Αντιμετωπίζοντάς το σαν ένα άτομο που χρειάζεται ειδική 

μεταχείριση 

γ. Παρεμβαίνοντας σημαντικά, πιστεύοντας ότι γνωρίζετε τι 

είναι καλύτερο για αυτόν / αυτήν 

δ. Ενδυναμώνοντας την οικογένειά του 

ε. Εκφράζοντας την ταλαιπωρία σας σε ένα άτομο που 

δυσκολεύεται να σας καταλάβει 

στ. Συμπεριλαμβάνοντας το άτομο στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων 

ζ. Δείχνοντας σεβασμό στις δικές του επιλογές και 

αποφάσεις 
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10. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει; (πολλαπλές απαντήσεις μπορεί να 

είναι σωστές). Οι συνήγοροι, οι επαγγελματίες υγείας, οι γονείς 

πρέπει να: 

α. έχουν έντονη παρέμβαση στη ζωή των ατόμων με 
αναπηρία, χωρίς να τους ρωτούν, καθώς γνωρίζουν 

καλύτερα 

β. μπορούν να βοηθήσουν τους νέους με αναπηρίες 

να αποφασίσουν τι θέλουν 

γ. μπορούν να βοηθήσουν τους νέους με αναπηρίες 

να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές 

 

Φυλλάδιο Δραστηριότητας  

Δραστηριότητα 4.1 

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε! 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 

 

Ρίζες και κλαδιά 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A4.1  

Διάρκεια 

Δραστηριότητας (σε 

λεπτά) 

10-20 λεπτά 

Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας  

Στόχος 

Δραστηριότητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να 

βοηθήσει τους νέους να σκεφτούν την ιδέα 

παρέμβασης για την υπεράσπιση: 

• Να εξετάσουν τις σχέσεις μεταξύ του 
ζητήματος που θέλουν να υποστηρίξουν και 

των αιτίων καθώς και των πιθανών 
επιπτώσεων της παρέμβασής τους, 
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• Να προβληματιστούν και να διευρύνουν τους  

τρόπους αντιμετώπισης των αιτίων του 
προβλήματος μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. 

Υλικά που 
απαιτούνται για τη 

δραστηριότητα 

Υλικά σημειώσεων, στυλό ή μολύβι, ψηφιακές 
συσκευές όπως υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο με 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τη φάση ανταλλαγής 

ιδεών.  

Αναλυτικές Οδηγίες Βήμα 1: Πάρτε ένα χαρτί και σχεδιάστε μια απλή 

εικόνα ενός δέντρου με ρίζες που πηγαίνουν στο 

έδαφος και κλαδιά που οδηγούν στον ουρανό. 

Βήμα 2: Τώρα αφιερώστε λίγο χρόνο και σκεφτείτε 

το ζήτημα που θέλετε να λύσετε μέσω της 

υποστήριξης. Ποιο είναι το πρόβλημα που θα 

αντιμετωπίσει η ενέργειά σας; Ποιος ενδιαφέρεται για 

αυτό το ζήτημα; Ποιος είναι ο στόχος / ομάδα 

στόχος; Γράψτε το ζήτημα στον κορμό του δέντρου. 

Βήμα 3: Τώρα είναι καιρός να σκεφτείτε τις αιτίες 

και τον αντίκτυπο αυτού του ζητήματος. Οι ρίζες 

αντιπροσωπεύουν τις βασικές αιτίες του ζητήματος. 

Τα κλαδιά αντιπροσωπεύουν τον αντίκτυπο του 

ζητήματος. 

Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι ένα ζήτημα που 

επηρεάζει άμεσα εσάς, τους συνομηλίκους σας, τη 

γειτονιά σας, το σχολείο σας, την κοινότητά σας ή 

ακόμη και την χώρα σας. 

Κύριο θέμα (κορμός του δέντρου): Δεν έχουν όλα τα 

κτίρια του σχολείου σας αναπηρική ράμπα. 

Αναρωτηθείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Και γράψτε την 

αιτία σε μία από τις ρίζες. Συνεχίστε να κάνετε 

ερωτήσεις, για να εμβαθύνετε στις ρίζες αυτού του 

ζητήματος και να συνεχίσετε να γεμίζετε τις ρίζες με 

διάφορες και βαθύτερες αιτίες.  
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Τώρα κάντε το ίδιο για τον αντίκτυπο. Ποια είναι τα 

αποτελέσματα αυτού του ζητήματος; Ποιος 

επηρεάζεται; Πώς τους επηρεάζει; Γράψτε τις 

απαντήσεις στα κλαδιά του δέντρου. 

Βήμα 4: Τώρα το δέντρο σας είναι σχεδόν έτοιμο και 

έχετε μια συνολική εικόνα αυτού του ζητήματος. 

Είναι ένα πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να 

κατανοήσετε το ζήτημα της υπεράσπισης σε βάθος 

και μπορεί να συνδεθεί με τον προγραμματισμό της 

δραστηριότητας που σκέφτεστε να έχετε. 

Αυτή η 
δραστηριότητα 

προσαρμόστηκε από 
τη δραστηριότητα 

«Ρίζες και Κλαδια» 

Δραστηριότητα 4.2 

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε! 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 

 

Εξασκηθείτε στην υπεράσπιση 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A4.2 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 

20-30 λεπτά 

https://rm.coe.int/168065dac7
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Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας  

Στόχος 

Δραστηριότητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει 
τους νέους να εξασκηθούν στις δεξιότητες υπεράσπισης 

και να εργαστούν σε ρεαλιστικά σενάρια, να 
αποφασίσουν πώς θα υποστηρίξουν και, στη συνέχεια, 

να υποστηρίξουν την υπόθεσή τους 

Υλικά που 

απαιτούνται για τη 

δραστηριότητα 

Υλικά σημειώσεων, στυλό ή μολύβι, μια ψηφιακές 

συσκευές όπως υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο με 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τη φάση ανταλλαγής 

ιδεών. 
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Αναλυτικές 

Οδηγίες 
Βήμα 1: Διαβάστε τα ακόλουθα σενάρια: 

Σενάριο 1 

Έχετε μια συνέντευξη για τη δουλειά των ονείρων σας. 

Αυτό το μέρος δεν προσέλαβε ποτέ άτομα κάτω των 21 

ετών. Ποια βήματα θα ακολουθούσατε για να 

αποκτήσετε τη δουλειά των ονείρων σας; Μη διστάσετε 

να δημιουργήσετε μια φανταστική δουλειά για να 

δηλώσετε την υπόθεσή σας. 

Σενάριο 2 

Ο ιδιοκτήτης του τοπικού οικογενειακού φούρνου 

πιέζεται να πουλήσει την επιχείρησή του σε έναν μεγάλο 

επενδυτή. Ο επενδυτής θα δώσει στον ιδιοκτήτη πολλά 

χρήματα, αλλά ο ίδιος θέλει να διατηρήσει την 

επιχείρηση στην οικογένεια. Πώς θα προσφέρατε 

υπεράσπιση εκ μέρους του ιδιοκτήτη; 

Βήμα 2: Τώρα για κάθε σενάριο πάρτε ένα κομμάτι 

χαρτί, σκεφτείτε και γράψτε τις απαντήσεις στα 

ακόλουθα: 

Στόχος: 

• Ποιες είναι οι ανάγκες του ατόμου ή της ομάδας; 

• Ποιος είναι ο τελικός στόχος; 

 

Βήμα 3: Τώρα συνεχίστε στο ίδιο κομμάτι χαρτί, 

σκεφτείτε και γράψτε για όσα πρέπει να γνωρίζετε για 

να σχεδιάσετε την υπεράσπισή σας. 

 

Σχέδιο: 

• Τι πρέπει να γνωρίζετε; 

 

Βήμα 4: Τώρα, γράψτε τις σκέψεις σας και εστιάστε 

στα επιχειρήματά σας και στον τρόπο που θα 

υποστηρίξετε, καθώς και σε ποιον πρόκειται να 

υποστηρίξετε. 

Διαπραγματευτείτε: 

• Ποιον θα υποστηρίξετε και πώς θα το κάνετε; 
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Πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου 

• Εντοπίστε τις διαφορές στη διαδικασία για σενάρια 

ατομικής και ομαδικής υπεράσπισης 

• Η προσπάθεια υποστήριξης δεδομένου περιορισμένου 

όγκου πληροφοριών μπορεί να είναι δύσκολη 

• Δεν μπορείτε να είστε οι «ειδικοί» σε όλα 

• Σκεφτείτε τι ήταν δύσκολο στο να συνηγορήσετε εκ 

μέρους άλλης ομάδας και στο να συνηγορήσετε για τον 

εαυτό σας 

• Ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτούν 

περισσότερο σχεδιασμό και έρευνα από άλλες, ειδικά 

όταν υποστηρίζετε μια άλλη ομάδα ή ένα θέμα που δεν 

είναι πολύ γνωστό σε εσάς. 

Αυτή η δραστηριότητα προσαρμόστηκε από το I am a 

LEADER toolkit 

 

http://imaleaderpa.org/Advocacy%2520Practice%2520Activity.pdf
http://imaleaderpa.org/Advocacy%2520Practice%2520Activity.pdf
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Δραστηριότητα 4.3 

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε! 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 
Εξασκηθείτε στην υπεράσπισή σας 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A4.3 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 

40-50 λεπτά 

Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριοτήτων  

Στόχος 

Δραστηριότητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει 

τους νέους να εξασκηθούν στις δεξιότητες υπεράσπισης 
και να εργαστούν σε προκλήσεις που επηρεάζουν τα 

άτομα με αναπηρία. 

Υλικά που 
απαιτούνται για τη 

δραστηριότητα 

Υλικά σημειώσεων, στυλό ή μολύβι, μια ψηφιακές 
συσκευές όπως υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο με 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τη φάση ανταλλαγής 

ιδεών. 
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Αναλυτικές 

Οδηγίες 

Βήμα 1: Σκεφτείτε και γράψτε 

Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα σας; 

Αναφέρετέ τα σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού. 

Βήμα 2: Επιλέξτε από αυτήν τη μεγαλύτερη λίστα τις 

πέντε πρώτες προκλήσεις ή εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα σας 

και γράψτε τα παρακάτω. 

a) _________________________________________ 

b) _________________________________________ 

c)_________________________________________ 

d)_________________________________________ 

e) _________________________________________ 

 

Βήμα 3: Πάρτε κάθε μεγάλη πρόκληση ή εμπόδιο που 

προσδιορίσατε ξεχωριστά και αναλύστε τις πιθανές 

υποκείμενες αιτίες της. Κοιτάξτε το καθένα από όσες 

προοπτικές μπορείτε να σκεφτείτε. Για παράδειγμα: 

• Στάσεις 

• Νόμους 

• Κοινωνία 

• Θρησκεία και πολιτισμός 

• Κυβέρνηση 

• Σύστημα υγείας 

• Άτομα και οικογένειες 

• Άλλες προοπτικές; 

 

Βήμα 4: Σε αυτό το βήμα, είναι καιρός να σκεφτείτε τις 

υποκείμενες αιτίες που εντοπίζονται για κάθε 

πρόκληση, οι οποίες φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικές 

Βήμα 5: Τώρα εξετάστε αυτές τις ερωτήσεις σχετικά με 

την παρούσα και τη μελλοντική σας εργασία: 

• Ποιες από αυτές τις προκλήσεις εργάζεστε ήδη 

για να αλλάξετε; Πως; 

• Αντιμετωπίζετε τις υποκείμενες αιτίες της 

κατάστασης; Πως; 
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• Ποιες από τις προσδιορισμένες προκλήσεις δεν 

αντιμετωπίζετε άμεσα; 

• Ποιες από τις προσδιορισμένες προκλήσεις θα 

μπορούσαν να προστεθούν εύκολα στην εργασία 

σας για λογαριασμό ατόμων με αναπηρία; Γιατί; 

• Ποιες προκλήσεις θα ήταν πιο δύσκολο να 

αντιμετωπίσετε; Γιατί; 

Βήμα 6: Ποιες ομάδες στην κοινότητά σας 

αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις που έχετε ορίσει 

ως κορυφαία προτεραιότητα για άτομα με αναπηρία; 

Βήμα 7: Εξετάστε αυτές τις ερωτήσεις σχετικά με τους 

συμμάχους και τους πιθανούς συμμάχους: 

• Μοιράζεστε τους ίδιους στόχους; 

• Πώς μπορεί η εργασία και η δουλειά σας να 

αλληλοσυμπληρώνονται και να υποστηρίζουν ο 

ένας τον άλλο; 

• Τι έχει να προσφέρει η εταιρεία σας στη 

συνεργασία; 

• Τι πρέπει να κερδίσει ο οργανισμός σας από τη 

συνεργασία; 

• Υπάρχουν πιθανά προβλήματα με τη συνεργασία 

με οποιαδήποτε ομάδα; 

Βήμα 8 : Ποια στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για 

τα άτομα με αναπηρία στη χώρα σας αλλά και 

παγκοσμίως (π.χ., ο αριθμός, η ηλικία, τα επίπεδα 

εισοδήματος κ.λπ.); 

Αυτή η δραστηριότητα προσαρμόστηκε από το I am a 

LEADER toolkit 

 

http://imaleaderpa.org/Advocacy%2520Practice%2520Activity.pdf
http://imaleaderpa.org/Advocacy%2520Practice%2520Activity.pdf
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Επιπλέον Εκπαιδευτικές Πηγές 

Εκπαιδευτική Πηγή 4.1 

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε! 

Τίτλος Πηγής Βιβλίο Ασκήσεων για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία  

Κωδικός Πηγής R4.1 

Εισαγωγή στην 

πηγή 

Αυτό το βιβλίο ασκήσεων προετοιμάστηκε για να 
διευκολύνει την υπεράσπιση ατόμων με αναπηρία. 

Κάθε ενότητα του βιβλίου εργασίας απαντά σε 
βασικές ερωτήσεις σχετικά με την υπεράσπιση από 

και για άτομα με αναπηρίες, τις οποίες οι κοινότητες 
και οι σύμμαχοί τους είναι πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν. Στο τέλος κάθε ενότητας 
περιλαμβάνονται ασκήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν 

στην εμβάθυνση της κατανόησής σας και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση άλλων για την 

υπεράσπιση. 

Τι θα μάθετε από 

αυτήν την πηγή 

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το βιβλίο ασκήσεων, θα 

πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις 

βασικές ερωτήσεις και να τις εξηγήσετε σε άλλους: 

• Υπεράσπιση ατόμων με αναπηρία 
• Πώς λειτουργεί η υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων; 

• Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διεθνείς 
συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων για 

υπεράσπιση; 

Σύνδεσμος   Βιβλίο Ασκήσεων για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία 

 
 
 

Εκπαιδευτική Πηγή 4.2 

http://wwda.org.au/wp-content/uploads/2013/12/disadvwkbk1.pdf
http://wwda.org.au/wp-content/uploads/2013/12/disadvwkbk1.pdf
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Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε! 

Τίτλος Πηγής Toolkit Υπεράσπισης 

Κωδικός Πηγής R4.2 

Εισαγωγή στην 

πηγή 

Η UNICEF έχει μια εξαιρετική ιστορία υπέρ της 

προστασίας και της προώθησης των δικαιωμάτων 
των παιδιών και των γυναικών. Το Toolkit 

Υπεράσπισης της UNICEF περικλείει τη μεγάλη 
εμπειρία των μελών της και περιλαμβάνει μερικές 

καινοτόμες προσεγγίσεις ενώ παρέχει ένα σύνολο 
πρακτικών εργαλείων για να βοηθήσει το προσωπικό 

και τους συνεργάτες της UNICEF στην ανάπτυξη και 

διαχείριση του έργου υπεράσπισής τους. 

Το Toolkit Υπεράσπισης ισχύει για όλα τα επίπεδα του 
οργανισμού ως πόρος για την οικοδόμηση μιας 

δομημένης προσέγγισης για συνεχή υποστήριξη. Τα 
εργαλεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τα γραφεία της 

UNICEF και τις εθνικές επιτροπές, αλλά το 

περιεχόμενό της θα είναι επίσης πολύτιμο για όποιον 
θέλει να επεκτείνει την κατανόησή του σχετικά με 

την προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην υπεράσπιση και τον τρόπο με τον 

οποίο εφαρμόζεται αυτή η προσέγγιση.  

Τι θα μάθετε από 

αυτήν την πηγή 

Το Toolkit Υπεράσπισης παρέχει έναν ευρέως 

αποδεκτό ορισμό της υπεράσπισης και υπογραμμίζει 
τη μοναδική θέση και εμπειρία της UNICEF στην 

υπεράσπιση. Το Toolkit  παρέχει λεπτομερή βήματα, 
οδηγίες και εργαλεία για την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή μιας στρατηγικής  υπεράσπισης.  

Σύνδεσμος  Toolkit Υπεράσπισης 

 

Εκπαιδευτική Πηγή 4.3 

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε! 

https://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf
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Τίτλος Πηγής TOOLKIT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 

Κωδικός Πηγής R4.3 

Εισαγωγή στην 

πηγή 

Το toolkit για την έναρξη της αυτο-υπερασπισης 
διαθέτει πληθώρα εργαλείων που θα σας βοηθήσουν 

να ξεκινήσετε τη δική σας ομάδα αυτοπροώθησης 

(SARTAC, 2017). 

Κάθε εργαλείο θα έχει σημαντικές πληροφορίες αλλά 
και δραστηριότητες. Μπορείτε να κάνετε κάθε 

δραστηριότητα μόνοι σας ή μαζί σε μια ομάδα. 

Τι θα μάθετε από 

αυτήν την πηγή 
Σε αυτήν την εργαλειοθήκη, θα μάθετε: 

• Τι είναι η αυτο-υπεράσπιση 
• H ιστορία της αυτο-υπεράσπισης 

• Οι πεποιθήσεις, οι αξίες και οι αρχές του 
κινήματος αυτο-υπεράσπισης 

• Πώς να ξεκινήσετε τη δική σας ομάδα 
υπεράσπισης 

• Πώς να επιλέξετε θέματα ή στόχους 

• Αυτοπροσδιορισμός 
• Πώς να συνεργαστείτε με τους συμβούλους 

σας 

Σύνδεσμος  TOOLKIT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 

 

Εκπαιδευτική Πηγή 4.4 

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε! 

Τίτλος Πηγής Οδηγίες μέσων για την απεικόνιση της αναπηρίας 

Κωδικός Πηγής R4.4 

https://selfadvocacyinfo.org/wp-content/uploads/2018/07/Self-Advocacy-Start-up-Toolkit-more-power-more-control-over-our-lives-2018.pdf
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Εισαγωγή στην 

πηγή 

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην 

παροχή πρακτικών συμβουλών στα μέσα 
ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο προώθησης 

θετικών, χωρίς αποκλεισμούς εικόνων γυναικών και 
ανδρών με αναπηρία και τόνωση ενός κλίματος μη 

διάκρισης σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της 

κοινωνίας. 

Τι θα μάθετε από 

αυτήν την πηγή 

Σε αυτές τις οδηγίες, θα μάθετε για τον σωστό τρόπο 
με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν 

να απεικονίσουν την αναπηρία και πώς μπορούν να 
βοηθήσουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε 

ολόκληρη την κοινωνία σχετικά με τις 
πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

αναπηρία, τη μείωση των στερεοτύπων, των 
προκαταλήψεων και των επιβλαβών πρακτικών και 

την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 

δυνατότητες και τις συνεισφορές τους. 

Σύνδεσμος    Οδηγίες μέσων για την απεικόνιση της αναπηρίας 

 

Εκπαιδευτική Πηγή 4.5 

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε! 

Τιτλος πηγης Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ 2030: Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ TOOLKIT 

Κωδικός Πηγής R4.5 

Εισαγωγή στην 

πηγή 

Αυτό το εισαγωγικό Toolkit παρουσιάζει την ατζέντα 
του 2030, την πολιτική δέσμευση των κρατών μελών 

του ΟΗΕ να αντικαταστήσουν και να βασιστούν 
στους κυβερνητικούς στόχους της χιλιετίας που 

διήρκεσαν από το 2000 έως το 2015 και καλύπτει 

τους στόχους της εποχής 2015-2030. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_127002~2.pdf
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Τι θα μάθετε από 

αυτήν την πηγή 

Σε αυτό το toolkit θα μάθετε περισσότερα σχετικά με 

τη σημασία των ατόμων με αναπηρίες και τον τρόπο 
με τον οποίο αναφέρονται σε ολόκληρη την Ατζέντα 

του 2030. 

Σύνδεσμος  Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ 2030: Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ TOOLKIT 

 

Πηγές 

Για να μάθετε τον ορισμό ορισμένων όρων με τους οποίους ενδέχεται να μην είστε 

εξοικειωμένοι, διαβάστε τον Πρακτικό Οδηγό για την Ένταξη του DARE, το 

πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα που αναπτύχθηκε από του εταίρους στα πλαίσια του 

έργου DARE. 
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Ενότητα 5:  

Προσβασιμότητα πληροφοριών και υποστήριξης 

σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του 

Διαδικτύου 

Εισαγωγή 

Το Διαδίκτυο είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών για άτομα κάθε 

ηλικίας. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών, αυξάνονται και 

οι πιθανές απειλές, τις οποίες οι περισσότεροι χρήστες δεν γνωρίζουν. Για 

τον λόγο αυτό, η κατανόηση του τρόπου χρήσης του Διαδικτύου με 

ασφαλή τρόπο είναι πολύ σημαντική. 

Ο σκοπός της ενότητας 5 είναι να εισαγάγει βασικές έννοιες σχετικά με τον 

τρόπο ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, της ασφαλούς περιήγησης και 

της ανταλλαγής πληροφοριών σε δίκτυα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαφορετικές αναπηρίες που μπορεί να έχουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Παράλληλα, θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των 

δυνατοτήτων προσβασιμότητας σε ιστοσελίδες και smartphones για άτομα 

με μΟΑΣΑ. Η ενότητα περιέχει επίσης παραδείγματα προσβάσιμων 

ιστότοπων με πληροφορίες σχετικά με την ευκαιρίες κινητικότητας καθώς 

και άλλες ευκαιρίες για νέους. 

Η ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

• Χρήση του Διαδικτύου με ασφαλή τρόπο 

• Ιστοσελίδες και προσβασιμότητα 

• Smartphones και προσβασιμότητα 

 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα μάθετε: 

• πώς να χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο με ασφάλεια,  

• πώς να προσαρμόσετε τις δυνατότητες προσβασιμότητας σε 

ιστότοπους και smartphones 

• σχετικά με τους προσβάσιμους ιστότοπους που διαθέτουν 

πληροφορίες για προγράμαμτα κινητικότητας και άλλες ευκαιρίες για 

νέους. 
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Θεωρητικό Κεφάλαιο 

1. Χρήση του Διαδικτύου με ασφαλή τρόπο 

Βασικά στοιχεία για ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 

Το Διαδίκτυο συγκεντρώνει πολλές πληροφορίες. Συνεπώς, πρέπει να 

γνωρίζετε και τον κίνδυνο που διατρέχετε με το «να είστε συνδεδεμένοι». 

Σε αυτό το φυλλάδιο θα βρείτε μερικά παραδείγματα συμπεριφορών που 

σχετίζονται με τον κίνδυνο «σύνδεσης στο διαδίκτυο», μαζί με κάποιες 

προτάσεις για ενέργειες που πρέπει να λάβετε. 

Δείτε παρακάτω μερικά απλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να 

βελτιώσετε την προστασία του εαυτού σας και των δεδομένων σας στο 

διαδίκτυο (Heston, K., 2020): 

ΒΗΜΑ 1 

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε είναι 

σταθερό και αξιόπιστο. Για να αποφύγετε την πιθανότητα παραβίασης των 

δεδομένων σας ή τη γεωγραφική σας παρακολούθηση όταν έχετε 

ενεργοποιήσει τη λειτουργία τοποθεσίας, μην επιλέγετε άγνωστα δίκτυα. 

ΒΗΜΑ 2 

Επισκεφτείτε μόνο ασφαλείς ιστότοπους, κάτι που είναι πολύ εύκολο να 

ελεγχθεί. Προσέξτε αν η διεύθυνση του ιστότοπου (γραμμή URL) ξεκινά με 

https: // ή περιλαμβάνει το εικονίδιο ενός "κλειδώματος". 

 

Μην κάνετε κλικ σε διευθύνσεις με ορθογραφικά λάθη - ενδέχεται να 

εκτεθείτε σε απάτη ή η συσκευή σας να μολυνθεί από ιούς. 

ΒΗΜΑ 3 

Όταν ορίζετε κωδικούς πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι είναι μοναδικοί και ότι 

τους αλλάζετε συχνά, καθιστώντας δύσκολη την παραβίασή τους. Μπορείτε 

να συμπεριλάβετε έναν συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, 

αριθμών, συμβόλων ή ειδικών χαρακτήρων. Ως καλή πρακτική, θυμηθείτε 

να αποσυνδέεστε από τους λογαριασμούς σας όταν συνδέεστε από άλλη 

συσκευή. 

ΒΗΜΑ 4 

Να είστε προσεκτικοί με την εισαγωγή προσωπικών και ευαίσθητων 

πληροφοριών στο διαδίκτυο. Δεν μπορείτε πάντα να είστε σίγουροι πού 

αποθηκεύονται οι πληροφορίες, πόσο καιρό θα αποθηκευτούν ή ποιος έχει 

πρόσβαση σε αυτές. Μια καλή πρακτική είναι να διατηρείτε ιδιωτικούς 

https://www.wikihow.com/Sample/Internet-Safety-Rules
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λογαριασμούς ή ιδιωτικά προφίλ κοινωνικών μέσων, έτσι ώστε τα μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα να μην έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας. 

ΒΗΜΑ 5 

Διαγράψτε το ιστορικό περιήγησης, ώστε οι προτιμήσεις, τα δεδομένα και 

το ιστορικό δραστηριότητάς σας να διαγραφούν. Αυτή είναι μια καλή 

πρακτική για τη διατήρηση του απορρήτου σας. 

ΒΗΜΑ 6 

Ελέγξτε ξανά τις πληροφορίες που δημοσιεύετε στο διαδίκτυο, καθώς και 

τις πληροφορίες που δημοσιεύουν οι άλλοι για εσάς. 

ΒΗΜΑ 7 

Μην ανοίγετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνημμένα 

άγνωστης προέλευσης. Μην κάνετε λήψη αρχείων με περίεργους τίτλους ή 

από άγνωστες διευθύνσεις. Εάν κάποια από τις πληροφορίες που βρήκατε 

στο Διαδίκτυο φαίνεται ύποπτη, θα πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση 

για εσάς και να σας κάνει να αντιληφθείτε ότι η ενέργεια ενδεχομένως είχε 

σκοπό να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας ή να κλέψει τα δεδομένα 

σας. 

ΒΗΜΑ 8 

Χρησιμοποιήστε λογισμικό προστασίας από ιούς και τείχος προστασίας, το 

οποίο αυξάνει την προστασία σας στο διαδίκτυο. Εκτός από την προστασία 

της συσκευής σας, θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη και τις «επεκτάσεις» 

που μπορείτε να προσθέσετε στο πρόγραμμα περιήγησης που 

χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να κατεβάσετε επεκτάσεις από τα διαδικτυακά 

καταστήματα (webstores) του προγράμματος περιήγησης, π.χ. Στο Chrome 

προσφέρεται επέκταση η οποία αποκλείει αναδυόμενα παράθυρα ή 

συνδέσεις που δεν είναι ασφαλείς, μεταξύ άλλων. 

ΒΗΜΑ 9 

Προσδιορίστε και καταπολεμήστε τις ενέργειες εκφοβισμού στον 

κυβερνοχώρο. Όταν αντιμετωπίζετε ρητορική μίσους στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης - με τη μορφή μηνυμάτων / εικόνων / βίντεο, λαμβάνετε 

ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάποιος σας εκθέτει 

και σας ντροπιάζει δημόσια, θα πρέπει να αντιδράσετε αμέσως. 

ΒΗΜΑ 10 

Διατηρήστε ενημερωμένο το λογισμικό και τις εφαρμογές για να 

βεβαιωθείτε ότι τα παραπάνω βήματα θα μπορούν να εφαρμοστούν 

αποτελεσματικά και θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο 

με ασφαλή τρόπο. 
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Βασικά στοιχεία για ασφαλή χρήση του smartphone 

Παρόλο που τα παραπάνω βήματα ισχύουν και για τα smartphones, 

υπάρχουν μερικά επιπλέον που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όταν 

μοιράζεστε πληροφορίες μέσω σύνδεσης Bluetooth, ορίστε τη συσκευή σας 

ως «μη ανιχνεύσιμη». Κατεβάστε εφαρμογές μόνο από επαληθευμένα 

καταστήματα (Google Play για Android και Apple Store για iOS) και μόνο 

εφαρμογές με καλές κριτικές. Σκεφτείτε επίσης να ενεργοποιήσετε άλλες 

λειτουργίες, όπως τις εφαρμογές «Find My Device» ή «Smart Lock» και 

διαχειριστείτε τις άδειες των εφαρμογών σας, αυξάνοντας την προστασία 

των δεδομένων σας (Computerworld, 2018). 

Για περισσότερες συμβουλές, μπορείτε να μεταβείτε στο άρθρο Πώς να 

είστε ασφαλείς στο Διαδίκτυο 

 

2. Ιστοσελίδες και προσβασιμότητα  

Ο τρόπος προβολής των διαδικτυακών πληροφοριών διέπεται από τις 

ρυθμίσεις της συσκευής. Αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος 

περιηγήσεις μπορούν να οριστούν από τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης 

να το κάνετε και από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, 

αφού το ανοίξετε και μεταβείτε στις ρυθμίσεις "Προσβασιμότητα". Στο 

πρόγραμμα περιήγησης θα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε μια ποικιλία 

πρόσθετων  επεκτάσεων προς εγκατάσταση, π.χ. Επεκτάσεις 

προσβασιμότητας Chrome. 

Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι για να ελέγξετε εάν ένας ιστότοπος είναι 

προσβάσιμος. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WAVE Web Accessibility Evaluation Tool ή 

ένα παρόμοιο εργαλείο, όπως το Color Contrast Accessibility Validator. 

Όλο και περισσότεροι ιστότοποι χρησιμοποιούν πλέον ένα γραφικό στοιχείο 

(widget) προσβασιμότητας. Τα χαρακτηριστικά ενός widget 

προσβασιμότητας βοηθούν στο να καταστούν οι πληροφορίες πιο 

προσβάσιμες για νέους, ειδικά για άτομα με οπτικές ή σωματικές αναπηρίες 

αλλά και με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές αναπηρίες, προσφέροντας τις 

εξής δυνατότητες (οι δύο πρώτες ισχύουν μόνο για επιτραπέζιους 

υπολογιστές)(Brotherton, C., 2020): 

• Η Πλοήγηση Πληκτρολογίου, που σημαίνει ότι μπορείτε να 

πλοηγηθείτε σε έναν ιστότοπο με το πάτημα του πλήκτρου «Tab». 

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την 

προσβασιμότητα για άτομα με οπτικές αναπηρίες. 

https://www.wikihow.com/Be-Safe-on-the-Internet#relatedwikihows
https://www.wikihow.com/Be-Safe-on-the-Internet#relatedwikihows
https://chrome.google.com/webstore/category/collection/accessibility
https://chrome.google.com/webstore/category/collection/accessibility
https://wave.webaim.org/
https://color.a11y.com/
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• Ο Δρομέας - όταν πατηθεί εμφανίζεται ένας μεγαλύτερος δρομέας 

ενώ με δύο κλικ εισάγεται μια μαύρη και κίτρινη γραμμή για να 

βοηθήσει στην ανάγνωση. 

• Η Αντίθεση συνδέεται με ρυθμίσεις αντίθεσης, όπως μειωμένη 

αντίθεση, αυξημένη αντίθεση, φωτεινή αντίθεση και ανεστραμμένα 

χρώματα. 

• Το Μεγάλο Κείμενο είναι υπεύθυνο για την αλλαγή του μεγέθους της 

γραμματοσειράς του κειμένου έως και τέσσερις φορές περισσότερο, 

κάτι που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο εάν επιθυμείτε να 

αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε έναν μόνο ιστότοπο. 

• Η Διακοπή κινουμένων σχεδίων, σας δίνει τη δυνατότητα να 

σταματήσετε τυχόν κινούμενες εικόνες στην οθόνη από την 

αυτόματη αναπαραγωγή τους. 

• Η Λειτουργία Ανάγνωσης Σελίδας σημαίνει ότι το επιλεγμένο 

περιεχόμενο της σελίδας διαβάζεται δυνατά από μια γυναικεία φωνή 

με τον επιλεγμένο ρυθμό - κανονικό, γρήγορο ή αργό. Το κείμενο 

που διαβάζεται επισημαίνεται με κίτρινο και κόκκινο χρώμα. 

• Η Επισήμανση Συνδέσμων, όπου όλοι οι σύνδεσμοι επισημαίνονται 

με χρώμα υψηλής αντίθεσης (κίτρινο σε μαύρο φόντο) και 

υπογραμμίζονται. 

• Ο Διαχωρισμός Κειμένου επιτρέπει τη λειτουργία τριών επιπέδων, 

συμπεριλαμβανομένης και της απόστασης μεταξύ γραμμάτων: 

κανονικό, εκτεταμένο και συμπυκνωμένο 

• Η επέκταση Dyslexia Friendly, που επιτρέπει την επιλογή μεταξύ 

εργαλείων Df (Κατάλληλα για Δυσλεξικούς) και Ab (Ευανάγνωστες 

Γραμματοσειρές). Και οι δύο επιλογές προσαρμόζουν το ίδιο το 

κείμενο, χωρίς να προσθέτουν εικόνες, ενώ η δεύτερη επιλογή 

αλλάζει τη γραμματοσειρά σε Arial. 

Μπορείτε να ελέγξετε αν ένας ιστότοπος διαθέτει widget προσβασιμότητας 

αναζητώντας το κουμπί, που τοποθετείται συνήθως στην επάνω δεξιά 

γωνία του ιστότοπου - έτσι φαίνεται στον ιστότοπο του έργου DARE: 
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Δεδομένου ότι είστε εδώ, σημαίνει ότι σας ενδιαφέρει επίσης να βρείτε 

προσβάσιμους ιστότοπους με πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα 

καθώς και άλλες ευκαιρίες για νέους. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες 

σελίδες στις οποίες μπορείτε να ρίξετε μία ματιά: 

Το  Mov'in Europe περιλαμβάνει ιστορίες πρεσβευτών που έχουν 

συμμετάσχει σε προγράμματα κινητικότητας. 

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη 

σελίδα για νέους που ενδιαφέρονται να γίνουν εθελοντές, να εργαστούν, 

να σπουδάσουν ή να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, στα πλαίσια των 

προγραμμάτων κινητικότητας ενώ προσφέρει επίσης πρόσθετες 

υποστηρικτικές πληροφορίες. 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης περιλαμβάνει ευκαιρίες για νέους να 

συμμετάσχουν σε εθελοντισμό ή να κάνουν πρακτική άσκηση στο 

εξωτερικό. 

Η  εφαρμογή Erasmus + μπορεί επίσης να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, 

καθώς περιλαμβάνει πληροφορίες και συμβουλές για τα προγράμματα 

κινητικότητας. 

https://movineurope.esn.org/ambassadors/
https://europa.eu/youth/home_el
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://esn.org/erasmus-app
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Σας προτείνουμε επίσης να ελέγξετε τις προσκλήσεις που άνοιξαν στα 

πλαίσια του έργου DARE αλλά και την εφαρμογή DARE για κινητά. 

 

3. Smartphones και προσβασιμότητα 

Τα smartphones, όπως οι υπολογιστές και τα προγράμματα περιήγησης, 

διαθέτουν ειδικά εργαλεία για να βοηθήσουν τους χρήστες στην 

ανάγνωση, την ακρόαση και την ανάληψη δράσης. Ήδη ενσωματωμένα 

εργαλεία, υποστηρίζουν τη χρήση smartpohone από μΟΑΣΑ (άτομα με 

οπτικές/ακουστικές/σωματικές αναπηρίες. Έτσι φαίνεται η οθόνη 

ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε μια συσκευή Android (έχει παρόμοια 

διάταξη σε μια συσκευή iOS)(Samsung, 2020): 

 

Ο αναγνώστης οθόνης παρέχει έναν «βοηθό φωνής». Οι βελτιώσεις 

ορατότητας περιλαμβάνουν χρώματα και καθαρότητα εικόνας, καθώς και 

επιλογές μεγέθους και ζουμ. Οι βελτιώσεις ακοής προσαρμόζουν τις 

ρυθμίσεις ήχου και δίνουν την επιλογή χρήσης υποτίτλων. Υπάρχουν 

επίσης ρυθμίσεις αλληλεπίδρασης και αφής, συμπεριλαμβανομένων 

φυσικών πλήκτρων που μπορούν να ενσωματωθούν στη συσκευή σας. Οι 

περισσότερες συσκευές διαθέτουν επίσης πρόσθετες ρυθμίσεις για 

προχωρημένους, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις ή 
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φωνητική σήμανση. Όσο περισσότερες προσαρμογές γίνονται, τόσο πιο 

προσβάσιμες θα είναι οι πληροφορίες (ibid.). 

Επιπλέον, η αλλαγή της λειτουργίας εμφάνισης θα βελτιώσει τη 

χρηστικότητα του smartphone, ειδικά για ένα άτομο με οπτική αναπηρία. 

Για να μάθετε σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους εμφάνισης, όπως η 

λειτουργία ανεστραμμένου χρώματος, η λειτουργία μειωμένης κίνησης και 

η λειτουργία υψηλής αντίθεσης, μεταβείτε στο άρθρο με τίτλο Λειτουργίες 

εμφάνισης  του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος 

περιήγησης για μεγαλύτερη προσβασιμότητα. 

Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε κάποιο πρόσθετο βοηθητικό λογισμικό 

ή μία βοηθητική εφαρμογή. Ο αναγνώστης οθόνης VoiceOver είναι 

ενσωματωμένος σε συσκευές iOS και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 

εφαρμογές του κινητού σας. 

Το TalkBack της Google είναι ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε 

συσκευές Android, με πληκτρολόγιο σε Κώδικα Μπράιγ. 

Το Seeing AI είναι μια έξυπνη εφαρμογή φωτογραφικής μηχανής για iOS, 

χρήσιμη για άτομα με οπτικές και σωματικές αναπηρίες, καθώς προσφέρει 

περιγραφή της εικόνας που λαμβάνεται από το κινητό.  

Το AudioNote 2  είναι μία εφαρμογή φωνητικής ηχογράφησης  για iOS, η 

οποία συνδέει τις σημειώσεις σας με ήχο, προσφέροντας έναν συνδυασμό 

σημειωματάριου και εγγραφής φωνής, ώστε να μπορείτε εύκολα να 

επιστρέψετε και να ελέγξετε τις πληροφορίες. 

Βρείτε περισσότερες εφαρμογές στο Google Play Shop για Android και στο 

Apple Store για iOS. 

 

 

Αυτοαξιολόγηση 

1. Η ασφάλεια στο Διαδίκτυο αφορά την ασφάλεια (μπορείτε να 

επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές): 

α.  Στα δίκτυα 

β.  Στα προγράμματα περιήγησης  

γ.  Στους ιστότοπους  

δ.  Στη χρήση διαφορετικών συσκευών  

2. Οι ιστότοποι που περιλαμβάνουν το εικονίδιο "κλειδώματος" στη 

διεύθυνσή τους είναι (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία 

επιλογές): 

α.  Ασφαλείς  

https://www.a11yproject.com/posts/2020-01-23-operating-system-and-browser-accessibility-display-modes/#toc_Multiple-modes
https://www.a11yproject.com/posts/2020-01-23-operating-system-and-browser-accessibility-display-modes/#toc_Multiple-modes
https://www.a11yproject.com/posts/2020-01-23-operating-system-and-browser-accessibility-display-modes/#toc_Multiple-modes
https://www.apple.com/accessibility/iphone/vision/
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6283677?hl=en
https://www.microsoft.com/en-us/ai/seeing-ai
https://apps.apple.com/app/id1118127184?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/search?q=accessibility&c=apps&hl=en
https://apps.apple.com/us/story/id1266441335
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β.  Αξιόπιστοι 

γ.  Περιορισμένοι στη χρήση τους 

δ.  Αποκλεισμένοι 

3. Η εγκατάσταση πρόσθετων επεκτάσεων στο πρόγραμμα περιήγησης 

μπορεί να (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές): 

α.  Μειώσει την ασφαλή χρήση 

β.  Αυξήσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

γ.  Μειώσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

δ.  Αποκλείσει συνδέσεις που δεν είναι ασφαλείς 

4. Τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την ασφαλή χρήση του 

Διαδικτύου (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές); 

α.  Να αλλάζετε συχνά τους κωδικούς πρόσβασης 

β.  Να παραμένετε συνδεδεμένοι στους λογαριασμούς σας 

γ.  Να διατηρείτε ενημερωμένο το λογισμικό και τις 

εφαρμογές 

δ.  Να ανοίγετε όλα τα email που λαμβάνετε 

5. Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι του "να είστε συνδεδεμένοι" (μπορείτε 

να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές); 

α.  Παρακολούθηση γεωγραφικής τοποθεσίας 

β.  Ρητορική μίσους 

γ.  Λήψη μηνυμάτων που περιλαμβάνουν ιούς 

δ.  Κλοπή προσωπικών δεδομένων 

6. Ποιο ΔΕΝ είναι καλή πρακτική όταν είστε συνδεδεμένοι στο 

διαδίκτυο; 

α.  Η διατήρηση ιδιωτικών προφίλ σε λογαριασμούς κοινωνικών 

μέσων 

β.  Η σύνδεση σε αξιόπιστα δίκτυα 

γ.  Η χρήση λογισμικού προστασίας από ιούς 

δ.  Η αποθήκευση του ιστορικού περιήγησης 

7. Πώς μπορείτε να ελέγξετε εάν ένας ιστότοπος είναι προσβάσιμος; 

α.  Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό εργαλείο αξιολόγησης 

προσβασιμότητας στον ιστό 

β.  Ελέγξτε εάν ο ιστότοπος διαθέτει widget προσβασιμότητας 

γ.  Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας 

δ.  Όλα τα παραπάνω 

8. Τα χαρακτηριστικά ενός widget προσβασιμότητας έχουν σχεδιαστεί 

για (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές): 
α.  Άτομα με οπτικές αναπηρίες 

β.  Άτομα με διάφορους τύπους αναπηρίας  
γ.  Όποιον επιθυμεί να βελτιώσει την εμπειρία του στο 

διαδίκτυο 
9. Οι λειτουργίες προσβασιμότητας σε smartphones:  
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α.  Είναι ίδιες με άλλες ψηφιακές συσκευές 
β.  Είναι ίδιες ανεξάρτητα από τον τύπο του smartphone 

γ.  Απευθύνονται στις βασικές ανάγκες ων ατόμων με 
αναπηρία 

δ.  Επιτρέπουν μόνο μεμονωμένες προσαρμογές 
10. Οι βελτιώσεις ορατότητας σε ένα smartphone περιλαμβάνουν 

αλλαγές: 
             α. Στα χρώματα και την καθαρότητα εικόνας 

             β. Στο μέγεθος 
             γ. Στις δυνατότητες μεγέθυνσης 

             δ. Όλα τα παραπάνω 

 

 

Φυλλάδιο δραστηριοτήτων  

Δραστηριότητα 5.1 

Τίτλος Ενότητας 
Ενότητα 5: Προσβασιμότητα πληροφοριών και υποστήριξης 

σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 
Έλεγχος ιστότοπου για δυνατότητες προσβασιμότητας 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A5.1 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 

40 λεπτά 

Τύπος Πηγής 
Φύλλο Δραστηριότητας 

 

Στόχος 

Δραστηριότητας 

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να διερευνήσει τις  

δυνατότητες προσβασιμότητας, χρησιμοποιώντας ως 

παράδειγμα τον ιστότοπο του έργου DARE. Όταν ολοκληρώσετε 

αυτήν τη δραστηριότητα, θα έχετε γνωρίσει καλύτερα τους 

διαφορετικούς τύπους προσαρμογών σε ιστότοπους, 

προκειμένου αυτοί να γίνουν πιο φιλικοί προς τον χρήστη, 
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ανεξάρτητα από το αν το άτομο διαθέτει αναπηρία ή όχι. 

Έπειτα, θα μπορέσετε να επιλέξετε έναν άλλο ιστότοπο και να 

ελέγξετε μόνοι σας αν είναι φιλικός προς τον χρήστη. 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

τη 

δραστηριότητα 

Φορητός υπολογιστής ή tablet με ασφαλή και σταθερή 

πρόσβαση στο Internet. 

Αναλυτικές 

οδηγίες 

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε 

ένα ασφαλές και σταθερό δίκτυο.  

Βήμα 2: Μεταβείτε στον ιστότοπο του έργου DARE, που είναι 

διαθέσιμος στη διεύθυνση https://dare-project.de/ και επιλέξτε 

τη γλώσσα που προτιμάτε. 

Βήμα 3: Εξερευνήστε τη δομή, το περιεχόμενο και τα χρώματα 

της αρχικής σελίδας. Για περαιτέρω υποστήριξη, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εργαλεία: 

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool 

Color Contrast Accessibility Validator 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης ελέγξει τις ρυθμίσεις 

"Προσβασιμότητας" τόσο της συσκευής σας όσο και του 

προγράμματος περιήγησης.  

Υπάρχουν άλλες δυνατότητες στον ιστότοπο DARE που 

παρατηρείτε ότι σχετίζονται με την προσβασιμότητα; 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο widget προσβασιμότητας στην επάνω 

δεξιά γωνία της σελίδας και εξερευνήστε όλες τις δυνατότητες. 

Επαναφέρετε τις δυνατότητες μερικές φορές στην αρχικές 

ρυθμίσεις και διερευνήσετε τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

από το συνδυασμό διαφορετικών δυνατοτήτων. 

Ποιες από αυτές τις δυνατότητες προσβασιμότητας είναι 

χρήσιμες στην περίπτωσή σας; 

ΒΗΜΑ 5: Μόλις εξοικειωθείτε  με τους διαφορετικούς τρόπους 

ελέγχου και ρύθμισης των δυνατοτήτων προσβασιμότητας στο 

παράδειγμα του ιστότοπου DARE, επιλέξτε έναν διαφορετικό 

ιστότοπο - για παράδειγμα έναν ιστότοπο που χρησιμοποιείτε 

αρκετά συχνά - και διερευνήστε τι δυνατότητες 

https://dare-project.de/dare-practical-guide-for-inclusion-2/
https://dare-project.de/
https://wave.webaim.org/
https://color.a11y.com/
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προσβασιμότητας παρέχει και κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται  

στις ανάγκες σας. 

 

Δραστηριότητα 5.2 

Τίτλος Ενότητας 
Ενότητα 5: Προσβασιμότητα πληροφοριών και υποστήριξης 

σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 

Κατάλογος ελέγχου: Βασικά στοιχεία για την ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A5.2 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 

40 λεπτά 

Τύπος Πηγής 
Φύλλο Δραστηριότητας 

 

Στόχος 

Δραστηριότητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να ελέγξετε το επίπεδο 

ασφάλειας των διαδικτυακών σας δραστηριοτήτων. Για το σκοπό 

αυτό, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τα βήματα που 

παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος της παρούσας Ενότητας. Όταν 

ολοκληρώσετε αυτήν τη δραστηριότητα, θα μάθετε ποια 

πρόσθετα μέτρα πρέπει να λάβετε για να αυξήσετε την ασφάλειά 

σας ενώ είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Με αυτήν τη 

δραστηριότητα θα είστε επίσης σε θέση να συμβουλεύεστε 

άλλους πρεσβευτές για ασφαλείς διαδικτυακές δραστηριότητες. 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

τη 

δραστηριότητα 

Φορητός υπολογιστής ή tablet με ασφαλή και σταθερή 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
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Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Σημειωματάριο, Word ή 

άλλο) – για  προετοιμασία του καταλόγου ελέγχου σε ψηφιακή 

συσκευή. 

Φύλλο χαρτιού και στυλό - για προετοιμασία του καταλόγου 

ελέγχου σε χαρτί. 

 

Αναλυτικές 

οδηγίες 

ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στο πρώτο μέρος της ενότητας 5: Χρήση 

του Διαδικτύου με ασφαλή τρόπο. 

ΒΗΜΑ 2: Ετοιμάστε ένα κατάλογο ελέγχου, με βάση τα 10 

Βήματα που παρουσιάζονται, για να ελέγξετε εάν τα 

ακολουθείτε ενώ είστε «συνδεδεμένοι». Μπορείτε να 

προετοιμάσετε  τον κατάλογο ελέγχου σας σε ένα έγγραφο 

κειμένου στον υπολογιστή  ή το tablet σας ή σε ένα φύλλο 

χαρτί. Συμπεριλάβετε 3 κριτήρια: Ναι, Σε κάποιο βαθμό, Όχι. 

ΒΗΜΑ 3: Με βάση τα αποτελέσματα από τον κατάλογο ελέγχου 

που έχετε συμπληρώσει, εισαγάγετε βελτιώσεις στις ρυθμίσεις 

της συσκευής, του προγράμματος περιήγησης και του 

λογαριασμού σας. 

ΒΗΜΑ 4: Για πρόσθετες προτάσεις και συμβουλές για την 

αύξηση της ασφάλειάς σας στο διαδίκτυο, μεταβείτε στο άρθρο 

Πώς να είστε ασφαλείς στο Διαδίκτυο. 

 

Δραστηριότητα 5.3 

Τίτλος Ενότητας 
Ενότητα 5: Προσβασιμότητα πληροφοριών και υποστήριξης 

σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 

Τρόποι αντίδρασης σε περιστατικά εκφοβισμού στον 

κυβερνοχώρο 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A5.3 

https://www.wikihow.com/Be-Safe-on-the-Internet#relatedwikihows
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Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 

40 λεπτά 

Τύπος Πηγής 
Φύλλο Δραστηριότητας 

 

Στόχος 

δραστηριότητας 

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να αυξήσει την επίγνωσή 

σας σχετικά με τα σημάδια και τα παραδείγματα του 

διαδικτυακού εκφοβισμού, ώστε να είστε καλύτερα 

προετοιμασμένοι, να παρατηρήσετε και να προσδιορίζετε τον 

τύπο, καθώς και να σκεφτείτε πώς να αποφύγετε τέτοιες 

πράξεις. Η δραστηριότητα στοχεύει επίσης να παραθέσει λύσεις 

και τρόπους αντίδρασης στα σενάρια που παρουσιάζονται 

παρακάτω. Με αυτήν τη δραστηριότητα θα είστε σε θέση να 

προειδοποιήσετε τους συνομηλίκους σας σχετικά με τον τρόπο 

αναγνώρισης και καταπολέμησης πιθανών πράξεων εκφοβισμού 

στον κυβερνοχώρο. Στη συνέχεια, μπορείτε να μοιραστείτε τα 

σενάρια σας με άλλους πρεσβευτές για να συγκρίνετε τις 

προσεγγίσεις σας. 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

τη 

δραστηριότητα 

Φορητός υπολογιστής ή tablet με ασφαλή και σταθερή 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Σημειωματάριο, Word ή 

άλλο) - για την προετοιμασία σεναρίων σε ψηφιακή συσκευή. 

Φύλλο χαρτιού και στυλό - για την προετοιμασία σεναρίων σε 

χαρτί. 

Αναλυτικές 

οδηγίες 

ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στο φύλλο δραστηριότητας Signs and 

Examples of Cyberbullying  (διατίθεται στα Αγγλικά) 

ΒΗΜΑ 2: Κατεβάστε το φύλλο δραστηριότητας στην επιφάνεια 

εργασίας σας ή ανοίξτε το στο πρόγραμμα περιήγησης 

ΒΗΜΑ 3: Αναλύστε τις πληροφορίες στο φύλλο δραστηριότητας 

και αναλογιστείτε εάν έχετε παρουσιάσει σημάδια ή έχετε βιώσει 

παραδείγματα που αναφέρονται στο φύλλο δραστηριότητας 

ΒΗΜΑ 4: Κρατήστε σημειώσεις για το πώς να αντιδράσετε στα 

παραδείγματα του διαδικτυακού εκφοβισμού, χρησιμοποιώντας 

https://www.wikihow.com/Sample/Signs-and-Examples-of-Cyber-Bullying
https://www.wikihow.com/Sample/Signs-and-Examples-of-Cyber-Bullying
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το φύλλο δραστηριοτήτων. Εξετάστε τις επιπτώσεις του 

εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο, ποιος είναι το θύμα και πώς 

μπορεί να αντιδράσει (είτε ο ίδιος/ίδια , είτε με τη βοήθεια των 

αρχών). Πρέπει να θυμάστε ότι ποτέ δεν φταίει το θύμα για 

εκφοβισμό που βιώνει. 

ΒΗΜΑ 5: Μοιραστείτε τις σημειώσεις σας και τα φύλλα 

δραστηριοτήτων με άλλους πρεσβευτές. Προσπαθήστε να 

συγκρίνετε εάν οι τρόποι αντίδρασης σας είναι παρόμοιοι. Μέσα 

από τη συνεργασία μπορείτε να βρείτε νέες ιδέες για 

προληπτικές ενέργειες. 

 

Επιπλέον Εκπαιδευτικές Πηγές 

Εκπαιδευτική Πηγή 5.1 

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 5: Προσβασιμότητα πληροφοριών και υποστήριξης 

σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου 

Τίτλος Πηγής Ηλεκτρονικός οδηγός για την εισαγωγή δυνατοτήτων 

προσβασιμότητας σε συσκευές 

Κωδικός Πηγής R5.1 

Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Πρόκειται για έναν ιστότοπο με δυνατότητες 

προσβασιμότητας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να 

διευκολύνουν τη χρήση του πληκτρολογίου, του ποντικιού 

και της κινητής συσκευής. Χωρίζεται σε 4 ενότητες που 

απευθύνονται σε διαφορετικές αναπηρίες: οπτικές, 

ακουστικές, σωματικές, γνωστικές. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν την 

πηγή; 

Ο πόρος παρουσιάζει διάφορους τύπους δυνατοτήτων, τις 

οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άτομα με αναπηρία 

στις συσκευές τους για να τις κάνουν πιο προσβάσιμες, 

βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία τους ως χρήστες.   

Σύνδεσμος 

 

Ιστοσελίδα 

Για οπτικές αναπηρίες 

Για ακουστικές αναπηρίες 

Για σωματικές αναπηρίες  

https://mcmw.abilitynet.org.uk/
https://mcmw.abilitynet.org.uk/impairment/vision
https://mcmw.abilitynet.org.uk/impairment/hearing
https://mcmw.abilitynet.org.uk/impairment/motor
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Για γνωστικές αναπηρίες 

 

Εκπαιδευτική Πηγή 5.2 

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 5: Προσβασιμότητα πληροφοριών και υποστήριξης 

σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου 

Τίτλος Πηγής Βασικά στοιχεία για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

Κωδικός Πηγής R5.2 

Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Φυλλάδιο που περιλαμβάνει βασικά στοιχεία ασφάλειας 

στον κυβερνοχώρο σχετικά με: τύπους ιών, λογισμικό 

προστασίας από ιούς, τείχος προστασίας, επεκτάσεις 

προγράμματος περιήγησης για προστασία απορρήτου, 

ασφαλή προγράμματα περιήγησης ιστού, αρχεία 

αντιγράφων ασφαλείας, εφαρμογές ηλεκτρονικών 

πληρωμών και άλλες συμβουλές για την αύξηση της 

ασφάλειας στο διαδίκτυο. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν την 

πηγή; 

Ο πόρος παρέχει σύντομες πληροφορίες και παραδείγματα 

που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τα 

μέτρα ασφάλειας. Μπορεί να χρησιμεύσει ως κατάλογος 

ελέγχου ή ως σύσταση καλών πρακτικών που πρέπει να 

ακολουθήσετε. 

Σύνδεσμος 

 

Webpage with Handout on cybersecurity basics  

 

Εκπαιδευτική Πηγή 5.3 

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 5: Προσβασιμότητα πληροφοριών και υποστήριξης 

σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του Δια 

Ανακτήθηκε δικτύου 

Τίτλος Πηγής Ομιλία από τον προγραμματιστή του Chrome σχετικά με 

την προσβασιμότητα 

Κωδικός Πηγής R5.3 

https://mcmw.abilitynet.org.uk/impairment/cognitive
https://training.digitallearn.org/courses/cybersecurity-basics
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Εισαγωγή στην 

Πηγή 

 

Ο προγραμματιστής του Chrome παρουσιάζει το έργο του, 

μέσα από μία συζήτηση που είναι διαθέσιμη στην 

πλατφόρμα του YouTube. Ο ομιλητής επισημαίνει τη 

δουλειά του όσον αφορά τις δυνατότητες προσβασιμότητας 

αλλά και τους λόγους που αυτά χαρακτηριστικά έχουν 

μεγάλη σημασία. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν την 

πηγή; 

Ο πόρος περιγράφει τη δουλειά ενός προγραμματιστή 

υπολογιστών/εφαρμογών, παρουσιάζοντας τις βασικές 

δυνατότητες προσβασιμότητας και τις εφαρμογές τους σε 

ψηφιακές συσκευές. Το υλικό δείχνει τις προσπάθειες των 

προγραμματιστών να κάνουν τους ψηφιακούς πόρους 

προσβάσιμους για περισσότερους χρήστες. 

Σύνδεσμος 

 

Accessibility is My Favorite Part of the Platform 

 

Πηγές 

Για να μάθετε τον ορισμό ορισμένων όρων με τους οποίους ενδέχεται να μην είστε 

εξοικειωμένοι, διαβάστε τον Πρακτικό Οδηγό για την Ένταξη του DARE, το 

πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα που αναπτύχθηκε από του εταίρους στα πλαίσια του 

έργου DARE. 
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