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Πρόσφυγες, Η Γη των Αοράτων – Εργαστήριο 

Αυτό το βιωματικό εργαστήριο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει 
τους νέους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους 
σε σχέση με τους ανθρώπους που εξαναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τις συγκρούσεις ή τις καταστροφές μέσω 
υπόδυσης ρόλων. 

 ΘΕΜΑ 

Πρόσφυγες – 
Εργαστήριο 

Ηλικία: 14–18 χρονών          Διάρκεια: 1.5–2 ώρες 
Περίληψη 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία στην κίνηση θεωρούνται αυτονόητα σε «προχωρημένες» 
κοινωνίες. Ωστόσο, σε πολλές περιοχές του κόσμου τα δικαιώματα αυτά δεν διασφαλίζονται με τον ίδιο 
τρόπο και οι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αφήνοντας τα πάντα πίσω. Η κοινή 
γνώμη στις ευρωπαϊκές κοινωνίες διίσταται μεταξύ των ανθρώπων που πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει 
να δέχεται εκτοπισμένους, άλλων που αντιτίθενται σε αυτήν την μεγάλη εισροή, και κάποιων που 
αδιαφορούν για το θέμα. Αυτό το εργαστήριο εξετάζει την «κρίση της μετανάστευσης», με σκοπό να 
βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για αυτούς που εγκαταλείπουν τις 
συγκρούσεις και τις καταστροφές, που, όπως και κάθε ένας από εμάς, θέλουν να έχουν τον έλεγχο της 
ζωής τους και να ζουν ειρηνικά. Τα σύντομα βίντεο κλιπ, οι φωτογραφίες και τα παιχνίδια υπόδυσης 
ρόλων θα δώσουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν μια σαφέστερη αντίληψη αυτού του 
ζητήματος, το οποίο επηρεάζει πολλούς ανθρώπους σε διάφορες περιοχές του κόσμου. 

Το εργαστήριο μπορεί να οργανωθεί είτε από έναν εκπαιδευτικό ή από τους ίδιους τους νέους, ως 
δραστηριότητα διδασκαλίας από ομοτίμους. Οι νέοι μπορούν ελεύθερα να προσαρμοστούν και να 
τροποποιήσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους 
μαθησιακούς στόχους. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να στηρίξουν τους νεότερους μαθητές, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική μάθηση, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση. 

Μαθησιακοί Στόχοι 

• Να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μιας διαφορετικής 
αιτιολογίας σχετικά με τους εκτοπισμένους, τους 
αιτητές ασύλου και τους πρόσφυγες σε όλο τον 
κόσμο. 

• Να βοηθηθούν οι νέοι να αναλογιστούν το 
ανισόρροπο σύστημα που βιώνουμε. 

• Να καταστούν οι νέοι ικανοί να κατανοήσουν 
περισσότερο την ανθρώπινη κινητικότητα στην 
ιστορία και το χώρο. 

• Να προωθηθεί μια κουλτούρα κοινωνικής ένταξης, 
ευημερίας και αλληλεγγύης σε τοπικό και 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Αποτελέσματα 

• Οι νέοι προσομοιώνουν την εμπειρία όσων 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις 
συγκρούσεις και τις καταστροφές. 

• Οι νέοι αναπτύσσουν ικανότητες κριτικής 
σκέψης σχετικά με τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. 

• Οι νέοι ενεργούν συνειδητά προς μια πιο 
ισότιμη και χωρίς διακρίσεις κοινωνία. 
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Πηγές 

• Πίνακας, μαρκαδόροι/ στυλό για γράψιμο και σημειώσεις, μέχρι και 120 φύλλα χαρτιού A5, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολέας. 

• Παρουσίαση σε PowerPoint: «Πρόσφυγες, Η Γη των Αοράτων – Παρουσίαση και Σημειώσεις»  



 

 

www.sfyouth.eu 

Πριν από το εργαστήριο   

Κατά την προετοιμασία του εργαστηρίου αυτού, διαβάστε το άρθρο «Πρόσφυγες, Η Γη των 
Αοράτων – Επισκόπηση» για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για το θέμα των ανθρώπων που 
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των συγκρούσεων και των 
καταστροφών. Τονίζεται το γεγονός ότι οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου φιλοξενούν πολύ 
λιγότερους πρόσφυγες από ό, τι κάποιες φτωχότερες χώρες και τίθεται το ερώτημα αν οι πλούσιες 
χώρες θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν. 

Προετοιμασία των νέων για το θέμα    

Μπορείτε να εξερευνήσετε το ζήτημα των προσφύγων με τους νέους, χρησιμοποιώντας τους 
διαθέσιμους πόρους στον ιστοχώρο του έργου SFYouth. Οι δραστηριότητες κριτικής σκέψης, τα 
εργαστήρια και τα κουίζ είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο στα ζητήματα «Ανθρωπιστική Βοήθεια» 
και «Πρόσφυγες». Εναλλακτικά, μπορείτε να αποφασίσετε να πάτε κατευθείαν στις παρακάτω 
δραστηριότητες και να τις χρησιμοποιήσετε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ζήτημα. 

1. Παρουσίαση και συζήτηση (1 ώρα) 

Παρουσιάστε στους νέους την παρουσίαση «Πρόσφυγες, Η Γη των Αοράτων – Παρουσίαση και 
Σημειώσεις». Η σημειώσεις βρίσκονται στο χώρο κάτω από την εικόνα, ενώ περιέχουν επίσης 
μερικά βίντεο και ιδέες για σύντομες δραστηριότητες. Ο παρακάτω πίνακας σας παρέχει 
πρόσθετες σημειώσεις με βάση τις διαφάνειες της παρουσίασης.   

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2 

Οι άνθρωποι 
που 

αναγκάζονται 
να φύγουν. 

Βασική 
ορολογία 

Ο πόλεμος και η μετανάστευση αποτελεούν σημαντικά θέματα τόσο στα μέσα 
ενημέρωσης όσο και στον πολιτικό λόγο. Αυτή η διαφάνεια δείχνει μερικούς βασικούς 
όρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται με πολύ διαφορετικές σημασίες και έμφαση, 
ανάλογα με την οπτική των ομιλητών. 

• Υπάρχει κάποια λέξη κλειδί που λείπει και που θα θέλατε να προσθέσετε; Ποια 
είναι και γιατί; 

• Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιούνται κάποιες 
από αυτές τις λέξεις από τα μέσα ενημέρωσης και τους πολιτικούς στις 
ειδήσεις; 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 

Σύνορα στην 
ιστορία… 

Το βίντεο παρουσιάζει πώς άλλαξαν τα σύνορα στη διάρκεια της τελευταίας χιλιετίας, 
όπως έμαθαν, ενδεχομένως, οι νέοι στο μάθημα της ιστορίας. Προβάλετε το βίντεο 
στην ομάδα: https://www.youtube.com/watch?v=OmMcmEpfb0M.  
 
Δραστηριότητα 
Πείτε στους νέους ότι στην ιστορία συχνά μαθαίνουμε για άλλα μέρη, βασιλιάδες, 
ημερομηνίες των μαχών και των μεγάλων γεγονότων. Αλλά πέρα από τις μάχες, τα 
βασίλεια και τις ημερομηνίες, ποιες ήταν οι συνέπειες της αλλαγής συνόρων για τους 
ανθρώπους που ζουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο; 
 
Καλέστε τους νέους να σημειώσουν τρεις ιδέες σε ένα χαρτί και γράψετε διαφορετικές 
ιδέες στον πίνακα. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη δουλεία, την επιβεβλημένη 
πίστη, την πείνα, τους διαφορετικούς νόμους και τα δικαιώματα και τις νέες γλώσσες. 

• Υπάρχει κάποια ομοιότητα με τη σύγχρονη περίοδο; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OmMcmEpfb0M
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 4 

 

…και σήμερα 

Οι σύγχρονοι πόλεμοι προκαλούν τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών από το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάποιες συγκρούσεις, όπως αυτές στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, 
έχουν διαρκέσει για χρόνια, κάποιες ξέσπασαν μετά την Αραβική Άνοιξη το 2011, και 
άλλες, όπως αυτές στην Μπουρκίνα Φάσο και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 
ξεσπούν ως αποτέλεσμα της καταπίεσης και των τεράστιων ανισότητων. 
 
Παρουσιάστε την εικόνα που δημιουργήθηκε για την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων 
(#WorldRefugeeDay). Την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, η Ύπατη Αρμοστεία 
κυκλοφόρησε την τελευταία ανάλυσή της για τις τάσεις της παγκόσμιας μετατόπισης. 
Για να βοηθήσει την κατανόηση της έκθεσης, που αποτελείται από 68 σελίδες, τα 
περιφερειακά δίκτυα πληροφοριών IRIN (Integrated Regional Information Networks) 
συνόψισαν τα βασικά ευρήματα της έκθεσης σε αυτό το βίντεο των 90 δευτερολέπτων: 
https://www.youtube.com/watch?v=8pjiT4hPNOc (1’45’’). 
 
Δραστηριότητα 
Το 2015, 24 άνθρωποι κάθε 60 δευτερόλεπτα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους και να γίνουν πρόσφυγες.* 
 
Πόσος χρόνος είναι τα 60 δευτερόλεπτα; Κάνετε ένα σύντομο πείραμα με τους νέους. 
Ζητήστε τους να καθίσουν με τα μάτια τους κλειστά για ένα λεπτό. Όταν νομίζουν ότι 
πέρασε το λεπτό, μπορούν να σηκώσουν το χέρι ψηλά και να ανοίξουν τα μάτια τους. 
 
Ο χρόνος είναι υποκειμενικός και κάθε ανθρώπινο ον αισθάνεται ότι ο χρόνος ρέει 
διαφορετικά σε κάθε δεδομένη στιγμή. Οι νέοι πιθανότατα να μην σηκώσουν τα χέρια 
τους την ίδια στιγμή. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία είναι πραγματικά, πράγμα που 
σημαίνει ότι, παρά τις αντιλήψεις μας, κατά μέσο όρο 24 άνθρωποι εγκαταλείπουν τα 
σπίτια τους κάθε λεπτό. Καλέστε τους νέους να προβληματιστούν και να σχολιάσουν το 
πώς αισθάνονται όταν ακούνε αυτά τα στατιστικά δεδομένα.  
 
*United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): Global Trends report, 20 June 2016. 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 5 

Τι σημαίνει να 
είσαι 

πρόσφυγας; 

Παρουσιάστε το βίντεο «Τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας;» από τις Benedetta Berti και 
Evelien Borgman που γυρίστηκε σε ένα γεγονός TED EX: 
https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI (5’43’’). 
 
Συζητήστε με τους νέους σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τους πρόσφυγες, τους 
μετανάστες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους, φέρνοντας παραδείγματα από το 
τοπικό σας πλαίσιο. 
 
Για τους ορισμούς όλων αυτών των όρων, επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του έργου Future 
Youth Schools Forums: http://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/glossary.   
  

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 6 

Στο δρόμο 

Αυτή η φωτογραφία απεικονίζει μια ομάδα προσφύγων να διασχίζουν τα σύνορα 
Μακεδονίας – Σερβίας στο κρύο και τη βροχή.  

Κατά τη διάρκεια του 2015, κάθε μέρα, περίπου 8.000 πρόσφυγες και μετανάστες 
κατέρχονταν στη Σερβία στην πορεία τους προς την Ευρώπη (στοιχεία από Νοέμβριο 
του 2015). Εισέρχονταν στη χώρα μέσω της πόλης Preševo, στο νότο, αφότου διέσχιζαν 
τα σύνορα με τη Μακεδονία, και έφευγαν μέσω Šid, στα βόρειοδυτικά, με κατεύθυνση 
προς την Κροατία. Έκαναν αυτό το ταξίδι με το λεωφορείο ή το τρένο που διευθετούσε 
η σερβική κυβέρνηση. Είχαν 72 ώρες για να ταξιδέψουν σε όλη τη χώρα. Οι 

https://www.youtube.com/watch?v=8pjiT4hPNOc
https://www.youtube.com/watch?v=8pjiT4hPNOc
https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI
https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI
http://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/glossary
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περισσότεροι από αυτούς εγκατέλειπαν είτε τις συγκρούσεις στη Συρία, το Αφγανιστάν, 
το Ιράκ, κ.λπ. ή τη φτώχεια. Έκαναν ένα μακρύ ταξίδι και έπεφταν συχνά θύματα 
κακοποίησης και εγκληματικών συμμοριών. 

Η Oxfam εργάζεται στη Σερβία για την εγκατάσταση σημείων για νερό, τουαλέτες και 
ντους σε διάφορα σημεία κατά μήκος της διαδρομής. Επίσης, διανέμει βασικά είδη 
προσωπικής υγιεινής και παρέχει πληροφορίες και συμβουλές στους ταξιδιώτες. 

• Τι νομίζετε για το τοπίο που απεικονίζεται στη φωτογραφία; 
• Θα ήταν εύκολο ή δύσκολο να περπατήσετε σε αυτές τις συνθήκες; 
• Τι εξοπλισμό θα χρειαζόσασταν; 
• Πού θα σταματούσατε για τουαλέτα, για να φάτε ή να κοιμηθείτε; 

 
Χρησιμοποιήστε ξανά αυτή τη διαφάνεια για να εισαγάγετε τη Δραστηριότητα 2, «Η 
βαλίτσα του πρόσφυγα». 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 7 

Κάποια 
στοιχεία: Οι 

πλούσιες χώρες  
δέχονται 

λιγότερους 
μετανάστες 

Οι έξι πλουσιότερες χώρες στον κόσμο – οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Γερμανία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία – υποδέχονται 8,8% των προσφύγων παγκοσμίως. 
Κατέχουν το 56,6% του παγκόσμιου πλούτου (που μετριέται ως το συνολο του 
παγκόσμιου ΑΕΠ). 

Οι έξι χώρες που υποδέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες είναι η Ιορδανία, η 
Τουρκία, τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, το Πακιστάν, ο Λίβανος και η Νότια 
Αφρική. Υποδέχονται 50.02% των προσφύγων παγκοσμίως. Κατέχουν το 1,9% του 
παγκόσμιου πλούτου. 

Για μια διαδραστική επισκόπηση, επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα στον ιστοχώρο της οπτικοποίησης 
δεδομένων lucify.com: http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/. 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 8 

 

Παγκόσμια 
μετανάστευση 

Δραστηριότητα 
Η διαφάνεια παρέχει ένα σύνδεσμο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, που 
είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός του ΟΗΕ που εργάζεται στον τομέα της 
μετανάστευσης με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς εταίρους. 

Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iom.int/world-migration και 
επιλέξτε αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους 
μετανάστες που εγκαταλείπουν μια χώρα ή για εκείνους που εισέρχονται σε μια χώρα. 
Στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια χώρα και παρακολουθήστε το μοτίβο της 
μετανάστευσης προς ή από την επιλεγμένη χώρα. Οι χώρες που ούτε αποστέλλουν 
ούτε λαμβάνουν μετανάστες θα ξεθωριάσουν. Τοποθετήστε το δείκτη πάνω από μια 
χώρα ή σε μια ομάδα μεταναστών για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα. Κάθε κύκλος 
αντιπροσωπεύει έως και 20.000 μετανάστες. 

Χρησιμοποιήστε το διαδραστικό χάρτη για να παρέχετε στους νέους μια ευρύτερη 
κατανόηση του πώς οι άνθρωποι βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. 

Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι Ευρωπαίοι μετακινούνται σε άλλη χώρα; 
Έχουν όλα τα διαβατήρια την ίδια αξία; (Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες η 
εξασφάλιση ακόμη και τουριστικής βίζας μπορεί να πάρει μήνες και τις περισσότερες 
φορές το αίτημα για έκδοση βίζας απορρίπτεται.) 

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδέες σχετικά με τα διαβατήρια και τη σχετική κατάστασή τους, 

http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/
https://www.iom.int/world-migration
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επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://passportindex.org/index.php. 
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O Banksy λέει 

Ο Banksy είναι ένας παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης του δρόμου που ασχολείται πολύ 
με τα ζητήματα των προσφύγων. [Για περισσότερες φωτογραφίες και πληροφορίες, επισκεφθείτε 
τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.banksy.co.uk/menu.asp ή https://en.wikipedia.org/wiki/Banksy] 

• Ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης στις σύγχρονες κοινωνίες; 
• Πώς μπορεί η τέχνη να υποστηρίξει «τους Αόρατους»; 
• Μπορείτε να σκεφτείτε ένα παράδειγμα ενός άλλου καλλιτέχνη που καταγγέλλει την 
αδικία ή που υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη; (Για παράδειγμα η Γκουέρνικα του 
Πικάσο). 
 
Ένα πολύ θετικό παράδειγμα της τέχνης για την κοινότητα είναι διαθέσιμο στον 
ιστοχώρο της Ύπατης Αρμοστείας. Αυτή η είδηση αναφέρει πως Αφγανοί πρόσφυγες 
στην πόλη Σιράζ του Ιράν, και συγκάτοικοί τους από το Ιράν, καθάρισαν τη γειτονιά που 
ζούσαν και ζωγράφισαν τοιχογραφίες μαζί. 
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-
works-art.html. 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 10 

Μελετώντας 
ιστορίες 

πραγματικής  
ζωής 

Το ‘i am a migrant’ (είμαι μετανάστης) είναι μια καμπάνια και πλατφόρμα του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών #UN4RefugeesMigrants. Το ‘i am a migrant’ δημιουργεί 
ένα χώρο για τις προσωπικές ιστορίες των μεταναστών, ενώ αμφισβητεί τα 
αντιμεταναστευτικά στερεότυπα και τη ρητορική μίσους στην πολιτική και την 
κοινωνία. Ο ιστοχώρος επιτρέπει στους μετανάστες να πουν τις δικές τους ιστορίες 
στην ιστοσελίδα τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πολλά άλλα μέρη σε όλο 
τον κόσμο. Μαζί θέλουν να δείξουν ότι: Η μετανάστευση έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. 
Η μετανάστευση είναι διαφορετική. 

Μας ενδιαφέρουν οι ιστορίες όλων των μεταναστών και των ατόμων που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους, ανεξάρτητα από το αν 
έχουν βρεθεί μακριά από την πατρίδα τους για 40 χρόνια ή 40 ημέρες. Η υποστήριξή 
σας είναι απαραίτητη! Γίνετε μέρος της εκστρατείας και βοηθήστε μας να μοιράστούμε 
τις προσωπικές ιστορίες των μεταναστών: http://iamamigrant.org/stories. 

Δραστηριότητα 
Εξερευνήστε μερικές από τις ιστορίες στον ιστοχώρο και μάθετε περίεργα πράγματα 
σχετικά με τις άλλες χώρες και τις διαδικασίες ένταξης των ατόμων σε νέες κοινωνίες 
και πολιτισμούς. 

 

2. Η βαλίτσα ενός πρόσφυγα 

Χρόνος: 20 λεπτά για την προσομοίωση και 20 λεπτά για τη συζήτηση 

Υλικό: 20 φύλλα χαρτιού A5 για πενταμελή ομάδα (π.χ. 120 φύλλα χαρτιού για μια τάξη των 30), 
στυλό, πίνακα, μαρκαδόροι, ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολέας, ο οποίος να προβάλλει τη 
Διαφάνεια 6 της παρουσίασης. 

https://passportindex.org/index.php
http://www.banksy.co.uk/menu.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Banksy
https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://iamamigrant.org/stories
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Καλέστε τους νέους να μελετήσουν τη φωτογραφία στη Διαφάνεια 6 και υποβάλετε τις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 

1. Τι απεικονίζει η φωτογραφία; Πόσοι άνθρωποι είναι;  

2. Πού είναι; Τι κάνουν; 

Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των πέντε. Κάθε πενταμελής ομάδα θα σχηματίσει μια «οικογένεια». 
Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι από αυτούς θα παίξουν τους ρόλους των 
γονιών και ποιοι το ρόλο παιδιών. Κάθε οικογένεια λαμβάνει μια σειρά από 20 κενά φύλλα 
χαρτιού. 

Στη συνέχεια, πείτε στους συμμετέχοντες ότι η χώρα τους έχει μόλις εμπλακεί σε έναν πόλεμο και 
ότι πρέπει να φύγουν. Επειδή πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, θα πρέπει να πάρουν μαζί 
τους τα πράγματα που χρειάζονται περισσότερο για να ζήσουν σε ένα νέο μέρος. Η οικογένεια 
μπορεί να πάρει μόνο 20 αντικείμενα, ένα για κάθε φύλλο χαρτιού Α5. Θα πρέπει να 
αποφασίσουν μεταξύ τους τι να πάρουν. 

(10 λετπά) 

Όταν οι «οικογένειες» είναι έτοιμες, ενημερώστε τις ότι, λόγω του περιορισμένου χώρου στο 
αυτοκίνητο, θα πρέπει να αφήσουν κάποια πράγματα πίσω. Μπορούν να έχουν έως και 14 
αντικείμενα. Τα μέλη της κάθε «οικογένειας» θα πρέπει να αποφασίσουν τι να αφήσουν πίσω. Θα 
πρέπει να σημειώσουν ένα «Χ» στο αντικείμενο και να το βάλουν στο περιθώριο. 

(5 λεπτά) 

Πείτε στις οικογένειες ότι: «Δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν την πατρίδα τους την 
ίδια στιγμή, οι δρόμοι είναι γεμάτοι και δεν είναι δυνατόν να προχωρήσετε με το αυτοκίνητο. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας με τα πόδια, επομένως δεν μπορείτε να μεταφέρετε 
τόσα πολλά πράγματα μαζί σας. Θα πρέπει να αρκεστείτε σε 6 πράγματα και να απαλλαγείτε από 
υπόλοιπα 8». Και πάλι, θα πρέπει να το συζητήσουν αυτό και να αφήσουν κάποια πράγματα 
εκτός. 

(5 λεπτά) 

Μετά από αυτό, καλέστε τους νέους να συζητήσουν τη δραστηριότητα: 

1. Τι περιλαμβάνεται στην τελική λίστα των αντικειμένων από τις διάφορες ομάδες; Είναι 
παρόμοια; Γιατί; Γιατί όχι; 

2. Γιατί επιλέξατε αυτά τα στοιχεία; Ήταν δύσκολο να συναποφασίσετε για έναν κοινό 
κατάλογο αντικειμένων στις ομάδες σας; 

3. Ποιοι ήταν οι λόγοι που πήρατε μαζί σας κάποια πράγματα; Πώς θα σας ήταν χρήσιμα; 
4. Ποια στοιχεία έμειναν πίσω μετά τον πρώτο γύρο; Γιατί; 
5. Ήταν πιο δύσκολος ο δεύτερος γύρος από τον πρώτο; Γιατί; 
6. Μήπως τα μέλη της οικογένειάς σας συμφωνούν πάντοτε για το τι πρέπει να αφήσουν 

πίσω; Ποιες ήταν οι διαφωνίες και γιατί; 
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7. Ποια ήταν η διαφορά μεταξύ των επιθυμιών και των αναγκών; Ήταν διαφορετικές οι 
ανάγκες και οι επιθυμίες της «οικογένειάς» σας από εκείνες των άλλων «οικογενειών»; 

Η συζήτηση θα πρέπει να οδηγήσει στον προβληματισμό ότι όλοι οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές 
τους, έχουν παρόμοιες ανάγκες και ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ικανοποιήσει τις πιο 
βασικές ανάγκες του, την επιβίωση, την ανάπτυξη και την ασφάλεια. Δυστυχώς η εξορία είναι 
συχνά ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό. Οι επιλογές που κάνουμε είναι πολύ παρόμοιες με τις 
επιλογές των ανθρώπων που προέρχονται από μια άλλη χώρα ή διαφορετικό πολιτισμικό 
υπόβαθρο. 

Στο τέλος της συνεδρίας, για να μπορέσουν οι νέοι να συγκρίνουν τις ιδέες τους με την 
πραγματικότητα, ο δάσκαλος μπορεί να δείξει τον ιστοχώρο Landed in Italy - Can refugees and 
migrants begin again? [Προσγείωση στην Ιταλία – Μπορούν πρόσφυγες και μετανάστες να 
ξαναρχίσουν;], που παρουσιάζει μερικές ιστορίες των μεταναστών που φθάνουν στην Ιταλία με 
πλοίο. 

Το εργαστήριο αυτό είναι εμπνευσμένο από το εκπαιδευτικό υλικό της UNHCR.  

https://oxfaminternational.exposure.co/landed-in-italy#!
https://oxfaminternational.exposure.co/landed-in-italy#!

	Πρόσφυγες, Η Γη των Αοράτων – Εργαστήριο
	Πριν από το εργαστήριο
	Προετοιμασία των νέων για το θέμα
	Μπορείτε να εξερευνήσετε το ζήτημα των προσφύγων με τους νέους, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους στον ιστοχώρο του έργου SFYouth. Οι δραστηριότητες κριτικής σκέψης, τα εργαστήρια και τα κουίζ είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο στα ζητήματα «Ανθρωπισ...

	1. Παρουσίαση και συζήτηση (1 ώρα)

