
ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΑΑΑ)))) ΣΣΣΣυνταξιδιώτεςυνταξιδιώτεςυνταξιδιώτεςυνταξιδιώτες στοστοστοστο τρένοτρένοτρένοτρένο απόαπόαπόαπό ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα γιαγιαγιαγια ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη
ΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορία:::: ΠροκαταλήψειςΠροκαταλήψειςΠροκαταλήψειςΠροκαταλήψεις καικαικαικαι τατατατα όριαόριαόριαόρια τηςτηςτηςτης ανεκτικότηταςανεκτικότηταςανεκτικότηταςανεκτικότητας

ΓενικέςΓενικέςΓενικέςΓενικές πληροφορίεςπληροφορίεςπληροφορίεςπληροφορίες::::
ΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπός. Ο συµµετέχοντες: Να αναγνωρίσουν τις προκαταλήψεις και τα

στερεότυπα που τυχόν έχουν για τις µειονότητες, να εξετάσουν και να

αντιπαραβάλλουν τις διαφορές στις αντιλήψεις, στις αξίες και στα

στερεότυπά τους. ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος.... 1-2 διδακτικές ώρες.

ΥλικάΥλικάΥλικάΥλικά.... Ένα αντίγραφο του σεναρίου για κάθε µέλος, χαρτί και µολύβι.

ΤοΤοΤοΤο σενάριοσενάριοσενάριοσενάριο. Ταξιδεύετε µε τρένο από Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Πρέπει να

µοιραστείτε το κουπέ του βαγονιού σας µε άλλους τρείς ανθρώπους. Με ποιους θα θέλατε να είστε;

Έναν υπέρβαρο Ελληνα µόνιµα υπό την επιρροή αλκοόλ.

Μία Νιγηριανή πόρνη

Ένα νεαρό φορέα του AIDS

Ένα νεο-αποφυλακισµένο τσιγγάνο που κατηγορήθηκε για εμπόριο ναρκωτικών

Έναν Αφρικανό που πουλάει παράνομα CDs

Ένα Γερµανό τουρίστα .

Έναν Αλβανό εργάτη

Μια ηλικιωμένη Βουλγάρα τσιγγάνα

Μία Ουκρανή που εργάζεται σε γουναράδικό και έχει λήξει η βίζα της.

Μία µεσήλικη Αλβανίδα µε ένα µωρό ενός έτους και χωρίς άδεια παραμονής

Έναν αναρχικό Έλληνα φοιτητή με μαλλιά ράστα

Έναν οπάδό του ΠΑΟΚ γεμάτο τατουάζ, που προφανώς πάει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ένα Σύριο πολιτικό πρόσφυγα

Ένα μουσουλμάνο, κάτοικο δυτικής Θράκης

Ένα Πακιστανό που πουλάει ομπρέλες.

'Ενα νεαρό Ρουμάνο που κρατά ένα κινητό τελευταίας τεχνολογίας

ΔιαδικασίαΔιαδικασίαΔιαδικασίαΔιαδικασία:::: ΟδηγίεςΟδηγίεςΟδηγίεςΟδηγίες. 1) Δώστε ένα αντίγραφο του σεναρίου στο κάθε µέλος.

2)Περιγράψτε συνοπτικά το σενάριο και ζητήστε να διαβάσουν τις περιγραφές των συνταξιδιωτών.

3)3)3)3) ΖητήστεΖητήστεΖητήστεΖητήστε κάθεκάθεκάθεκάθε πρόσωποπρόσωποπρόσωποπρόσωπο νανανανα επιλέξειεπιλέξειεπιλέξειεπιλέξει τουςτουςτουςτους 3333 ανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπους πουπουπουπου θαθαθαθα ήθελεήθελεήθελεήθελε κατάκατάκατάκατά προτίπροτίπροτίπροτίµµµµησηησηησηηση νανανανα συνταξιδέψεισυνταξιδέψεισυνταξιδέψεισυνταξιδέψει µµµµαζίαζίαζίαζί

τουςτουςτουςτους καικαικαικαι τουςτουςτουςτους 3333 πουπουπουπου θαθαθαθα δεχότανδεχότανδεχότανδεχόταν σανσανσανσαν τελευταίατελευταίατελευταίατελευταία επιλογήεπιλογήεπιλογήεπιλογή....

4) Αφού όλοι κάνουν τις ατοµικές τους επιλογές, σχηµατίζονται οµάδες των 5-6 ατόµων για να: συζητήσουν τις αιτίες

των ατοµικών τους επιλογών, να συγκρίνουν τις επιλογές και τις αιτίες σηµειώνοντας τις οµοιότητες και

να φτάξουν µία κοινή συναινετική λίστα µε τις καλύτερες και χειρότερες επιλογές της οµάδας.

5) Στην ολοµέλεια, ζητήξστε την κάθε οµάδα να παρουσιάσει τις κοινές επιλογές και τους λόγους που την

οδήγησαν στις συγκεκριµένες, αναφέροντας τις περιπτώσεις διαφωνιών.

ΑνακεφαλαίωσηΑνακεφαλαίωσηΑνακεφαλαίωσηΑνακεφαλαίωση .... αξιολόγησηαξιολόγησηαξιολόγησηαξιολόγηση.... Πόσο ρεαλιστικές ήταν οι παρουσιαζόµενες προτάσεις;

Έχει κάποιος παρόµοιες πραγµατικές εµπειρίες; Ποιος ήταν ο πιο αποφασιστικός παράγοντας στην επιλογή

σας; Εάν κάποια οµάδα δεν κατέληξε σε απόφαση, τι σας εµπόδισε; Ποια

στερεότυπα ενεργοποιήθηκαν; Τα στερεότυπα ήταν δοσµένα από τις

περιγραφές ή προϋπήρχαν στο µυαλό και τη φαντασία µας; Από πού προέρχονται;

Πώς θα αντιµετωπίζατε µία παρόµοια περίπτωση όπου κανένας δεν θα ήθελε να συνταξιδέψει µαζί σας;

ΥπόψηΥπόψηΥπόψηΥπόψη τουτουτουτου διδάσκονταδιδάσκονταδιδάσκονταδιδάσκοντα.... Εάν κάποια οµάδα δεν µπορεί να καταλήξει σε κάποια κοινή λίστα, είναι προτιµότερο να εκθέσει

τους λόγους αδυναµίας από το να πιεστει σε µία µή πραγµατικά συναινετική λίστα.

Ιδιαίτερα ευαίσθητο φαίνεται το θέµα του αλληλοσεβασµού των προσωπικών απόψεων. Προσέξτε να µην εξελιχθεί η

συζήτηση στο «ποιος έχει τις περισσότερες/λιγότερες προκαταλήψεις», αλλά, να διεξαχθεί στο πνεύµα ότι όλοι έχουµε

προκαταλήψεις. Εξ άλλου, οι περιγραφές του καταλόγου είναι πολύ συνοπτικές κι αυτό είναι µια αδυναµία.


