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«Ενδυναµώνοντας τα Παιδιά 
Αντιµετωπίζοντας τον Εκφοβισµό» 

Ρέα	  Δουμανά	  
MSc	  Κλινικής	  Ψυχολογίας-‐Σύμβουλος	  Ψυχικής	  Υγείας	  
Επιστ.	  Συνεργάτης	  Μονάδας	  Εφηβικής	  Υγείας	  (Μ.Ε.Υ.)	  
Β’	  Παιδιατρική	  Κλινική	  Παν/μίου	  Αθηνών	  
Νοσοκομείο	  Παίδων	  	  «Π.	  &	  Α.	  Κυριακού»	  



}  Το πρόγραµµα διεξάγεται σε πέντε χώρες 
στην Ευρώπη (6 φορείς), θα ενηµερώσει 
6.000 εφήβους ηλικίας 11-14 ετών, θα 
ενδυναµώσει 2.000 γονείς και 
εκπαιδευτικούς και θα συµπεριλάβει 

   30 σχολεία. 





«Εκφοβισµός και βία στο σχολείο»  
 

(school bullying)  
εσκεµµένη και επαναλαµβανόµενη (;)  βία  

και επιθετική συµπεριφορά µε σκοπό την πρόκληση 
σωµατικού ή/και ψυχικού πόνου  

σε µαθητές από συµµαθητές τους,  
εντός και εκτός σχολείου 

 
 

                                                       Πηγή: Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 





Το ENABLΕ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέµηση 
του Εκφοβισµού σε Περιβάλλοντα Μάθησης και 
Ψυχαγωγίας)  

}  Συµβάλλει στην ευηµερία των παιδιών ηλικίας 11 έως 14 
ετών, εστιάζοντας στην υποστήριξη συνοµηλίκων και την 
κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη 

}  επιδιώκει να µειώσει την πιθανότητα µεταχείρισης των 
παιδιών µε τρόπο βάναυσο, απάνθρωπο ή υποτιµητικό 
(Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα του 
Παιδιού  Άρθρο 37). 

 



}  - Της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των γνώσεων του 
προσωπικού των σχολείων, των µαθητών και των εκπαιδευτικών 
για τη θέσπιση µέτρων µε σκοπό την καταπολέµηση του 
εκφοβισµού και τη δηµιουργία ενός ασφαλούς µαθησιακού 
περιβάλλοντος  

}  - Της καλλιέργειας των ικανοτήτων  του προσωπικού των 
σχολείων, των µαθητών και των εκπαιδευτικών να 
αντιµετωπίζουν µε επιτυχία ζητήµατα εκφοβισµού, ώστε να 
ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο στο άτοµο/στα άτοµα 

}  - Της ενθάρρυνσης των µαθητών ώστε να έχουν φωνή για την 
ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών σχετικά µε τον εκφοβισµό 
και τη συµπεριφορά, για να διασφαλιστεί ότι είναι φιλικές προς 
τους µαθητές και αποτελεσµατικές 



}  Της ενδυνάµωσης των µαθητών ώστε να απευθύνονται σε 
κάποιον για βοήθεια, εάν έχουν πέσει θύµατα εκφοβισµού 

}  - Της αποτελεσµατικότερης ανίχνευσης του εκφοβισµού µέσω 
της δράσης των µαθητών ως Υποστηρικτές Συνοµηλίκων 

}  - Της ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων 
των µαθητών και του προσωπικού των σχολείων και της 
παροχής βοήθειας προς αυτούς, ώστε να διαχειρίζονται τα 
συναισθήµατά τους, βελτιώνοντας κατ' επέκταση τη 
συµπεριφορά και τις σχέσεις τους   

}  - Της ανάπτυξης συµπεριφορών, κοινωνικά θετικών και 
ωφέλιµων προς τους µαθητές, ενθαρρύνοντάς τους να 
αποτελούν πρότυπα ο ένας για τον άλλον 



ENABLE 

1. ΕΡΕΥΝΑ 

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

3. 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΟΝΕΩΝ 

4. ΚΣΜ 
(ΜΑΘΗΤΕΣ) 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΝΟΜΙΛΗΚΩΝ  

6. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
http://files.eun.org/enable/assets/downloads/Review%20of%20bullying

%20and%20cyber%20bullying%20summary%20report.pdf 
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2 Στάδια: 
1.  Εκπαίδευση Πρεσβευτών 

2.   Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 
 



Ελένη 
Παπαµιχαλάκη 
Καθηγήτρια  
5o Γυµνάσιο Πετρούπολης  

• 2ο  & 4ο Γ υµνάσιο 
Πετρουπολης  

• 6ο  & 11ο  Γυµνάσιο Ιλίου 

Κωνσταντίνα Κώτση 
Καθηγήτρια 
Αγγλικών /
Διευθύντρια  6ο Δηµοτικό 
Σχολείο Αγίων Αναργύρων  
 
• 4ο Δηµοτικό Σχολείο 
Αγ.Αναργύρων 

• 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αγ. 
Αναργύρων 

Παντελής Αντωνίου 
Δάσκαλος Κολλέγιο 
Αθηνών  

• Κολλέγιο Ψυχικού 
• 29ο Δηµ. Σχολείο Αθηνών 
• 26ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών 
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Υλικό για γονείς 
Οµιλίες 

Οµάδες Εστίασης 
Συνεργασία µε ΣΓΚ 



}  Ένα Πακέτο για Γονείς/ Κηδεµόνες τους 
πληροφορεί πώς να κρατήσουν το παιδί 
τους ασφαλές, τόσο στο διαδίκτυο όσο και 
εκτός αυτού, και περιλαµβάνει 
δραστηριότητες που επεκτείνουν τη 
µάθηση των παιδιών στο σπίτι.  
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Εγχειρίδιο	   Καταπολέμησης	  
του	   Σχολικού	   Εκφοβισμού	  
για	  Γονείς	  και	  Κηδεμόνες	  

http://www.youth-life.gr/index.php/el/enable-gr/for-parents-enable-gr/
229-εγχειρίδιο-enable 
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}  Το ENABLE υιοθετεί µια ολιστική και βιώσιµη προσέγγιση 
για την ελάττωση συµπεριφορών εκφοβισµού, 
εµπλέκοντας τους µαθητές, το προσωπικό και τους 
γονείς/ κηδεµόνες. 

}   Εκπαιδεύει τις οµάδες αυτές πάνω σε συγκεκριµένες 
µεθόδους αντιµετώπισης ζητηµάτων που σχετίζονται µε 
τον εκφοβισµό καθώς  και στη λήψη αποτελεσµατικών 
µέτρων  τα οποία µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή για την 
πρόληψη του εκφοβισµού και την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεών του σε προσωπικό, οικογενειακό και 
κοινωνικό επίπεδο. 



}  Τα συναισθήµατα απορρέουν από 
γεγονότα τα οποία συνδέονται µε 
γνωσιακές λειτουργίες (µνήµη, µάθηση, 
κλπ) και σκέψεις και συνοδεύονται από τις 
ανάλογες αντιδράσεις 



Συµπεριφορές 
Εκφοβισµού 

Αρνητικές 
Σκέψεις 

Αρνητικά 
Συναισθήµατα 
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}  Συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι η ικανότητα να 
αναγνωρίζουµε  τα δικά µας συναισθήµατα και των άλλων , 
να παρακινούµε τον  εαυτό µας και να τα διαχειριζόµαστε µε 
σωστό τρόπο τις  σχέσεις  µας µε τους άλλους: 

 
}  4 Άξονες: 

Ø Αυτο-επίγνωση (SELFA)  
Ø Κοινωνική επίγνωση (SOCA) –Εν-συναίσθηση 
Ø Αυτο-διαχείριση (SELFM)  
Ø Διαχείριση Σχέσεων – (RELM) 

 

10 
Μαθήµατα 

ΚΣΜ 
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} Έχω την ικανότητα να µπαίνω στη θέση του άλλου.  
} Βλέπω µε τα µάτια του άλλου, αισθάνοµαι µε την καρδιά του   
} Σέβοµαι την διαφορετικότητα 
Ακούω ενεργητικά και προσπαθώ να καταλάβω 
} ∆εν αυτό-παγιδεύοµαι στον µικρόκοσµό µου και δέχοµαι 
πως  όλοι έχουν δίκιο από τη σκοπιά τους 
} Ξεφεύγω από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπά  µου  
Ενεργώ θετικά µε σκοπό την εξυπηρέτηση των άλλων  
Ενεργώ ως καθοδηγητής 
} Ενδυναµώνω και ενθαρρύνω τους άλλους 
} Κατορθώνω να κερδίζω την εµπιστοσύνη των άλλων 
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