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Επιµόρφωση Μέρος Β’ 

Δοµή Συνάντησης   
Εκπαιδεύτρια Κική Πετρουλάκη 

1. Εισαγωγή    

Γνωριµία  
• Όνοµα – ιδιότητα, π.χ. τµήµα – κάτι για το θέµα (αν θέλουν) - Υπάρχει 
κάτι που σκεφτήκατε ή που σας προβληµάτισε τις δύο εβδοµάδες που 

πέρασαν σε σχέση µε τα θέµατα που συζητήσατε στην 1η συνάντησή 

σας;   
• παρουσιάζουµε τον εαυτό µας και το φορέα µας  

Εκπαιδευτικό συµβόλαιο και προσδοκίες 
o Θέλουν να προσθέσουν κάποιον κανόνα;  

Πρόσθεση κανόνα:  
o καθένας και καθεµιά θα επιλέξει εάν και πόσες πληροφορίες για 

προσωπικές της/του εµπειρίες θέλει να µοιραστεί µε την οµάδα.  

o επειδή το θέµα είναι ευαίσθητο και όλες/-οι µας ενδέχεται να έχουµε 

παρόµοιες εµπειρίες, µπορεί οι συζητήσεις µας να ξυπνήσουν 

δυσάρεστες ή τροµακτικές αναµνήσεις. Εάν χρειαστεί µπορούν να 

κάνουν ένα σύντοµο διάλειµµα βγαίνοντας από την αίθουσα (χωρίς να 

πρέπει να ζητήσουν άδεια). 

o Υπάρχει κάποια νέα προσδοκία; Με τι θέµατα περιµένουν ότι θα 

ασχοληθούµε στη συνάντηση;   

Αποσαφήνιση των προσδοκιών  

Θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθούµε – αν υπάρχουν εσφαλµένες προσδοκίες  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2α. Βασικά χαρακτηριστικά  και το µέγεθος της έκθεσης γυναικών σε 1

(µέσα από τα ευρήµατα της µελέτης του FRA – EU επίπεδο)     

o Σεξουαλική Παρενόχληση 
o Σεξουαλική Κακοποίηση   

2β. Το µέγεθος του προβλήµατος στην Ελλάδα (ευρήµατα της µελέτης του 

FRA)  2

Αλληλεπιδραστικές Δραστηριότητες  3

3.  Μύθοι και πραγµατικότητα – δραστηριότητα 4.1.7. GEAR against IPV 

4.  Πρόσωπα και Πράγµατα – δραστηριότητα 3.4. GEAR against IPV   

6.  Στρατηγικές Παρέµβασης – δραστηριότητα 4.2.1. GEAR against IPV 

7.  Πως µπορώ να βοηθήσω σε περιπτώσεις αποκάλυψης – Do’s and 

Don’ts και Δοµές Στήριξης από τον Οδηγό Απόδρασης από µια Βίαιη 

Σχέση (http://www.antiviolence-net.eu/Odigos_apodrasis.pdf) 

8.  Κλείσιµο 

 Μορφές παρενόχλησης/κακοποίησης – επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση – ταυτότητα δραστών – 1

πλαίσιο – επιπτώσεις στα θύµατα    

 H έρευνα του FRA είναι διαθέσιµη εδώ: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-2

women-eu-wide-survey-main-results-report

 Το εκπαιδευτικό υλικό GEAR against IPV είναι διαθέσιµο στο: http://www.gear-ipv.eu/educational-3

material/national-packages/item/38-the-revised-greek-gear-against-ipv-package
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