


Περάσματα 
Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων 

Εισήγηση-παρουσίαση: 

• Αναστασία Δημητρίου, Εκπαιδευτικός, Επιστημονική συνεργάτιδα 
Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 

• Βικτωρία Λαγοπούλου, Εκπαιδευτικός, Επιστημονική συνεργάτιδα 
Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 

Σχολιάζουν:  

• Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

• Νέλλη Ασκούνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης 
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Έφη Πλεξουσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 



               Περάσματα 
Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης  
   για τη ζωή των προσφύγων 
 

 Ύπατη Αρμοστεία του 
Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες 



                  Περάσματα 

Θέματα: ρατσισμός, απόρριψη, κοινωνικές διακρίσεις,  
κοινωνικός αποκλεισμός 

Ηλικίες:  για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

Διάρκεια:  περίπου τρεις διδακτικές ώρες 

Συμμετέχοντες: 15-67 παίκτες - δύο συντονιστές-εμψυχωτές σε 
ρόλους συνοριοφυλάκων κ.ά.  

Είδος δραστηριότητας:  παιχνίδι ρόλων-προσομοίωσης 
 

Χώρος: εξωτερικός και εσωτερικός, προσαρμόζεται στις 
συνθήκες ενός σχολικού συγκροτήματος  



                        Στόχοι 

Να βιώσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες 
εγκαταλείποντας την πατρίδα τους για ένα αβέβαιο μέλλον. 

Να συνειδητοποιήσουν τις αιτίες και τις συνέπειες του ξεριζωμού 
αλλά και την αλληλουχία γεγονότων που οδηγούν τους πρόσφυγες 
σε άλλη χώρα. 

Να υιοθετήσουν μια στάση αποδοχής των προσφύγων και να 
σκεφθούν πιθανές λύσεις στα προβλήματά τους, ιδιαίτερα σε σχέση 
με την ένταξή τους στη χώρα ασύλου. 

Να κινητοποιηθούν, ώστε να ευαισθητοποιήσουν με τη σειρά τους 
και τον κοινωνικό τους περίγυρο (φίλοι, οικογένεια, τοπική 
κοινότητα) υπέρ των προσφύγων. 



    Συνδέσεις με γνωστικά αντικείμενα 

Μπορεί να συνδεθεί θεματικά και 
να υποστηρίξει  τη διδασκαλία 
του μαθήματος της Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής, τη Γλώσσα, 
την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, την 
Κοινωνιολογία, τη Φυσ. Αγωγή. 



                  Επισκόπηση 

Κάποιο φοβερό γεγονός (πόλεμος, εμφύλιος, διωγμός) ανάγκασε 
άντρες, γυναίκες και παιδιά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.  

Οι παίκτες σ’ αυτό το παιχνίδι θα ακολουθήσουν τη διαδρομή των 
ανθρώπων αυτών, υιοθετώντας τους ρόλους τους από την πρώτη 
στιγμή που “δραπετεύουν” μέχρι τη στιγμή που “επιστρέφουν;” στα 
σπίτια τους.  

Το παιχνίδι ολοκληρώνεται μέσα από στάδια, όπου οι παίκτες 
βιώνουν όλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι πραγματικοί 
πρόσφυγες. 



Δομή παιχνιδιού σε ενότητες 

Οργάνωση οικογενειών 

Φυγή και αποχωρισμός 

Προσωρινό καταφύγιο 

Περνώντας τα σύνορα ή Ο εκπρόσωπος της οικογένειας 

Εγκατάσταση σε καταυλισμό ή Επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό 

Τελικός απολογισμός 



• Οι παίκτες χωρίζονται σε ομάδες-οικογένειες και κάθε 
οικογένεια παραλαμβάνει ένα φύλλο οικογενειακής 
κατάστασης. 



ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Επίθετο: ………………………………  Ονόματα …………………………………………………………….. 

Χαρακτηριστικά 
• Πατέρας, 44 ετών, χειρουργός 
• Μητέρα, 43 ετών, παθολόγος 
• Αδερφή της μητέρας, 44 ετών, δικηγόρος 
• Γιος, 22 ετών, φοιτητής Νομικής 
• Κόρη, 18 ετών, φοιτήτρια Ιατρικής 
• Κόρη, 15 ετών, μαθήτρια 
• Ορφανό κορίτσι, 9 ετών, μαθήτρια 
Ιστορικό και κατάσταση της οικογένειας 
• Ο πατέρας και η μητέρα του ορφανού κοριτσιού εκτελέστηκαν μπροστά στα 

μάτια της. Από τότε, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν μιλάει καθόλου. Οι 
γείτονες την πήραν υπό την προστασία τους. 

• Καθημερινά οι διανοούμενοι απειλούνται με σύλληψη και κράτηση. 
Κυκλοφορούν φήμες ότι την επομένη θα γίνει επιχείρηση «σκούπα». 

Λεπτομέρειες 
• Χορτοφάγοι. 
• Πιστεύουν στον Θεό, χωρίς να ακολουθούν το τυπικό τελετουργικό. 
• Μιλούν δύο γλώσσες. 
• Έχουν πάρει χρήματα και χρυσαφικά μαζί τους. 



• Οι οικογένειες διασκορπίζονται στον χώρο.  

• Κάθε οικογένεια πρέπει να βρει τα μέλη της, υπό τον θόρυβο 
βομβαρδισμών. 



• Οι οικογένειες βρίσκουν προσωρινά ασφάλεια σ’ έναν χώρο 
περιορισμένο και ασφυκτικό. 

• Κρυμμένοι στο καταφύγιο, μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με 
ένοπλες περιπολίες. 



• Οι οικογένειες πρέπει να βοηθήσουν τα μέλη τους να 
διασχίσουν τα σύνορα και ιδίως τα παιδιά και τους 
τραυματίες. 



• Ο απολογισμός μπορεί να ξεκινήσει με κουβέντα, στο 
πλαίσιο κάθε οικογένειας χωριστά.  

• Μόνο ο εκπρόσωπος της οικογένειας μπορεί να μιλήσει 
ενώπιον των αρμόδιων αρχών. 

• Όλοι οι παίκτες συζητούν 
στο τέλος ομαδικά για την 
εμπειρία του παιχνιδιού. 


