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Εκπαιδευτικά εργαλεία για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε κοινωνικά 
αποκλεισµένες οικογένειες 
 
Εργαλεία οµαδικής εργασίας µε άνδρες 
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Ενδοοικογενειακή Βία - Εισαγωγή 
 
Η βία εντός οικογενειακού πλαισίου αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα 
παγκοσµίως. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν τα κυρίως θύµατα ενδοοικογενειακής 
βίας ενώ συνήθως οι θύτες παραµένουν ατιµώρητοι.  
 
Η έκταση του φαινοµένου είναι πολύ µεγάλη. Αρκεί να αναφερθεί πως στην Γερµανία 
µία στις τέσσερις γυναίκες έχει υπάρξει θύµα ενδοοικογενειακής βίας τουλάχιστον µία 
φορά στην ζωή της. Επίσης εκτιµήσεις του φαινοµένου δείχνουν πως περισσότερες 
γυναίκες παγκοσµίως πεθαίνουν λόγω ενδοοικογενειακής βίας παρά λόγω εµπόλεµης 
βίας.  
 
Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
είναι αποτέλεσµα των δοµικών σχέσεων δύναµης τόσο στις σχέσεις µεταξύ συντρόφων 
/ συζύγων όσο και στις σχέσεις µεταξύ των µελών µίας οικογένειας.   
 
Επίσης, η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί τροχοπέδη της ευρύτερης κοινωνικής 
ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις που επιφέρει στις γυναίκες θύµατα αφορούν τόσο στην 
σωµατική όσο και στην ψυχολογική υγεία των γυναικών θυµάτων, γεγονός που σε 
πολλές περιπτώσεις αναστέλλει την ικανότητά τους να αποτελέσουν ισχυρά µέλη µίας 
κοινωνίας πολιτών που υπερασπίζονται τα δικαιώµατα τους και µάχονται γι’ αυτά.  
 
Εκπαιδευτικά εργαλεία  
 
Το σύνολο των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών εργαλείων έχει ως στόχο τον 
εµπλουτισµό της εργασίας των κοινωνικών λειτουργών και αφορούν σε οµαδική 
εργασία µε όλα τα µέλη της οικογένειας ή µε κάποια από αυτά:  
 

• Εργαλεία για οµαδική εργασία µε όλη την οικογένεια (γυναίκα, σύζυγο, παιδιά και 
άλλα µέλη οικογενειών-κατά περίπτωση-) 

• Εργαλεία για εργασία µε γυναίκες και παιδιά (ως θύµατα ενδοοικογενειακής βίας) 
• Εργαλεία για εργασία µε άνδρες (ως δράστες) 
• Εργαλεία εργασίας προκειµένου να αποκτηθεί πρόσβαση σε κοινωνικά 

αποκλεισµένες οικογένειες  
• Εργαλεία για εργασία στο εσωτερικό µίας κοινότητας µέσω ειδικών 

προγραµµάτων (out-reachprojects) και ενηµερωτικού υλικού 
 
Και τα πέντε εργαλεία υπάγονται στο πρόγραµµα «SUNIA GEEL» και περιέχουν 
εισαγωγικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για την εργασία των κοινωνικών 
λειτουργών µε τις τέσσερις οµάδες - στόχους που αναφέρονται παραπάνω.  
 
Ως προς την εφαρµογή τους παρέχεται στους κοινωνικούς λειτουργούς ειδικό εργαλείο 
παρατήρησης και ερωτηµατολόγιο  αξιολόγησης της εργασίας τους.  
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Στόχοι των εκπαιδευτικών εργαλείων 
 
Τα συγκεκριµένα εκπαιδευτικά εργαλεία έχουν σαν στόχο την ευαισθητοποίηση, την 
αυτογνωσία και την αποδοχή της παρουσίας ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια. 
Τα εργαλεία εφαρµόζονται σε οικογένειες µε στόχο την καλλιέργεια εσωτερικών 
µηχανισµών για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Οι συγκεκριµένοι µηχανισµοί 
βασίζονται στην κατανόηση των αιτιών του προβλήµατος και του τρόπου ανάπτυξης και 
λειτουργίας του εντός του οικογενειακού πλαισίου.  
  
Στόχος των εκπαιδευτικών εργαλείων είναι να βοηθήσουν τα µέλη της οικογένειας να 
κατανοήσουν τον ρόλο που διαδραµατίζουν στις σχέσεις εξουσίας εντός της οικογένειας 
και ως εκ τούτου τον τρόπο µε τον οποίο συµβάλλουν στην αναπαραγωγή και την 
διατήρηση των σχέσεων αυτών. Εν συνεχεία τα συγκεκριµένα εργαλεία παρέχουν στα 
µέλη της οικογένειας τρόπους αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.  
 
Σε κάποιες ασκήσεις ζητείται από τους συµµετέχοντες να γράψουν σχετικές ιστορίες. Οι 
γραπτές ασκήσεις µπορούν να αντικατασταθούν από αφηγήσεις στις οποίες ο 
συντονιστής µπορεί να κρατάει σηµειώσεις σε πίνακα (flipchart). Η συγκεκριµένη 
µέθοδος συνίσταται σε περιπτώσεις εργασίας µε συµµετέχοντες που έχουν χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο ή δεν γνωρίζουν καλά την γλώσσα της χώρας φιλοξενίας –
µετανάστες, µειονοτικές οµάδες.   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εργαλεία απευθύνονται σε κοινωνικούς λειτουργούς. ∆εν προορίζονται 
για χρήση σε ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο και για εργασία µε άτοµα που παρουσιάζουν 
ψυχικές διαταραχές λόγω τραύµατος. Τέλος, δεν αφορούν σε συµβουλευτική ζευγαριού 
µεταξύ θύµατος και θύτη.   
 
Τα εργαλεία έχουν ως στόχο να εµπλουτίσουν την εργασία των κοινωνικών  λειτουργών 
µε τις οικογένειες µεταναστών και µειονοτικών πληθυσµών στο πλαίσιο εργασίας τους 
σε υποστηρικτικές δοµές αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.  
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Απαιτούµενος εξοπλισµός 
 
Πίνακας (Flipchart) 
Μαρκαδόροι για χρήση σε πίνακα (Flipchart) 
Χαρτιά 
Μολύβια, στυλό 
Καρφίτσες 
Ετικέτες για καταγραφή ονοµάτων 
Παιχνίδια 
Φόρµες αξιολόγησης 
Υλικό για παρουσιάσεις (κάµερα, προτζέκτορας κ.λπ.) 
 
 
∆ιάρκεια 
 
Κάθε συνεδρία µε όλα ή µεµονωµένα µέλη της οικογένειας έχει διάρκεια 45΄- 60΄λεπτά. 
Σε κάποιες περιπτώσεις η διάρκεια ενδέχεται να είναι µεγαλύτερη, 90΄ λεπτά. 
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Άσκηση1- Χρήση ζωγραφικής - δουλεύοντας µε την µνήµη 
 
Ατοµική εργασία:  
 
«Ζωγραφίστε κάτι που να δείχνει την προσωπική σας πορεία στην ζωή: Πως 
νοηµατοδοτείται η βία; Πώς επηρεάζει την ζωή σας; Επισηµάνετε τρεις σηµαντικές 
εµπειρίες/φάσεις της ζωής σας χρησιµοποιώντας ξεχωριστό χρώµα ή βάζοντας ένα 
ξεχωριστό σύµβολο στα σηµεία που τις αντιπροσωπεύουν». 
 
Στη συνέχεια ο συµµετέχοντας καλείται να περιγράψει την ζωγραφιά του –την πορεία 
της ζωής του. 
 
Εργασία σε οµάδα:  
 
Οι συµµετέχοντες φέρνουν µια φωτογραφία από το παρελθόν ή ένα σηµαντικό 
αντικείµενο (κάτι που να συνδέεται µε τις εµπειρίες τους βάσει της ιδιαίτερης 
κουλτούρας τους). Τα συγκεκριµένα αντικείµενα/φωτογραφίες χρησιµοποιούνται στην 
οµάδα και ο κάθε συµµετέχοντας µιλάει γι΄αυτά (ο/η συντονιστής/ρια µπορεί να χωρίσει 
τους συµµετέχοντες σε υποοµάδες). Στη συνέχεια τίθενται τα ακόλουθα ερωτήµατα: 
 
-Ποιααντικείµενα των άλλων µας κίνησαν την περιέργεια; 
-Σχετικά µεποια αντικείµενα θα θέλαµε ναµάθουµεπερισσότερα; 
 
Ηανταλλαγή πληροφοριών εντός τηςοµάδαςέχει ως στόχο την ενίσχυση της 
κατανόησης µέσω της ενεργητικής ακρόασης (προβληµατισµός, σύγκριση καιεξαγωγή 
συµπερασµάτων). Στην συγκεκριµένη άσκηση θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 
µουσικά κοµµάτια. Σε περίπτωση που γίνει χρήση µουσικής θα µπορούσαν να 
συζητηθούν οι επιδράσεις της µουσικής στο άτοµο υπό ορισµένες συνθήκες.  
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Άσκηση 2 – Επεξεργασία διαπολιτισµικής βιογραφίας  
 
Σε αυτή την συνάντηση ο/οι συµµετέχοντας/ες καλούνται να βρουν άλλους τρόπους 
επικοινωνίας µε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τις 
περιπτώσεις βίαιης επικοινωνίας.  
 
Σηµαντικό: Ο κοινωνικός λειτουργός ενηµερώνει τον/ους συµµετέχοντα/ες πως 
περαιτέρω επεξεργασία τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων θα πραγµατοποιηθεί σε 
συναντήσεις που θα γίνουν µε ειδικό ψυχοθεραπευτή (εκτός κι αν ο ίδιος ο κοινωνικός 
λειτουργός διαθέτει άδεια και πρόκειται να τους παρέχει ο ίδιος τέτοιου είδους 
περαιτέρω επεξεργασία).  
 
Υλικό: 
 
Χαρτί για τον πίνακα (flipchart) 
 
Πλαίσιο: 
 

- Η συγκεκριµένη άσκηση είναι κατάλληλη για ατοµικές και οµαδικές συνεδρίες 
(µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων τέσσερις). 
 

∆ιάρκεια: 
 

- Ατοµικές συνεδρίες: 60΄ συµπεριλαµβανοµένης και της συζήτησης µε τον 
κοινωνικό λειτουργό 

- Οµαδικές συνεδρίες: 90΄ συµπεριλαµβανοµένης και της συζήτησης µε τον 
κοινωνικό λειτουργό 
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Άσκηση: 
 
Ο/ηκοινωνική λειτουργός ρωτά τον/τους συµµετέχοντα/ες εάν έχει αλλάξει η 
συµπεριφορά του/ους µετά τις συναντήσεις που πραγµατοποίησαν. Εάν ναι, µε ποιο 
τρόπο; Εάνόχι,γιατί όχι; 
 
Ο/η κοινωνικός/ή λειτουργόςκαι ο/οι συµµετέχοντας/ες θασυζητήσουνπως η βιογραφία, 
η διαπολιτισµικήεπιρροή και τα επιµέρουςχαρακτηριστικά συγκεκριµένων 
συµπεριφορών βίας που οδήγησαν στην ενδοοικογενειακή βία διασυνδέονται.  
 
Ο/η κοινωνικός/ή λειτουργόςκαι ο/οι συµµετέχοντας/ες θα ετοιµάσουν µία αναφορά των 
συγκεκριµένων διασυνδέσεων.Ο/οι συµµετέχοντας/ες θα ρωτηθεί/ούν κατά πόσο 
βοηθήθηκε/αν από την συγκεκριµένη διαδικασία στην συνειδητοποίηση καλύτερων 
τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων. Εάνναι, αυτόθα καταγραφεί στην αναφορά που θα 
υπογραφεί από τον/ην κοινωνικό/ή λειτουργόκαι τον/ους συµµετέχοντα/ες. 
 
Ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός θα ζητήσει από τον συµµετέχοντα/ες να ξανασυναντηθούν 
σε δύο µήνες. Επίσης θα ζητήσει να παρακολουθεί/ουν τη συµπεριφορά του/τους κατά 
τη διάρκεια αυτών των δύο µηνών. 
 
Ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός θα προτείνει στον/ους συµµετέχοντα/ες να συνεχίσει/ουν 
τις συνεδρίες θεραπείας, µε στόχο την περαιτέρω υποστήριξή του/ους στη προσπάθεια 
αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.  
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