
Δεν	  είναι	  Εκφοβισμός,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
απλά	  είναι...	  	  	  	  	  

Μάθημα	  Πέντε	  



Ερώτηση	  

	  
Πώς	  δικαιολογούμε	  τη	  συμπεριφορά	  μας;	  
	  
	  
	  
	  

Εισαγωγή 



Μαθησιακός	  Στόχος	  
	  
Να	  γίνουν	  κατανοητές	  οι	  στρατηγικές	  που	  
χρησιμοποιούνται	  για	  να	  δικαιολογηθεί	  ή	  να	  αποκρυφτεί	  ο	  
εκφοβισμός	  και	  ο	  αντίκτυπός	  του	  στους	  άλλους.	  
	  
	  
	  
	  

Εισαγωγή 



Συζήτηση στην τάξη 

Θυµόσαστε τον ορισµό 
που δώσαµε στον 
σχολικό εκφοβισµό; 
 
 
 

Εισαγωγή 

Σχολείο 

Ουρά για 
φαγητό 

Αποδ
υτήρια

	   

γυµναστ
ηρί

ου 

Στο 
διαδίκτυο 

Αίθουσα 

Αίθουσα 
συνάθροισης 

µαθητών 



Πότε πρόκειται για εκφοβισµό; 
Συζήτηση - ποια δικαιολογία επικαλούνται οι άνθρωποι για την κακία που 

επιδεικνύουν; 

Δραστηριότητα 1 

Αστεϊ
σµοί/ 

Αθώα
 

πειρά
γµατα

 

Κοροϊδεύω φιλικά 

Επιρρίπτον
ται 

ευθύνες σε
 

τρίτους 

Παιχνίδι επ' ίσοις όροις - 

όλοι το κάνουν Στερεότυπο 



"Παρεξηγηµένες" φράσεις 

Δραστηριότητα 2 

•  Ποιο συναίσθηµα θα νιώθατε αν 
απευθυνόταν σε σας; 

•  Πώς νοµίζετε ότι νιώθουν οι 
άλλοι; 



Κανόνες/Νόρμες Συµπεριφοράς 

Οµαδική εργασία 

Πώς θα συµπεριφερόµουν αν έφτανα στην 
ουρά την ίδια στιγµή µε κάποιον άλλον;  
Θα στριµωχνόµουν να µπω µπροστά, θα 
άφηνα τον άλλον να περάσει πρώτος ή θα τον 
κατηγορούσα ότι "πηδάει" τη σειρά; 
 
Ο τρόπος που αλληλεπιδρούµε µε τους 

άλλους καθορίζεται από  
κοινωνικές ή συµπεριφορικές νόρµες 

 
 
 
 

Δραστηριότητα 3 



	  
Οι	  νόρμες	  εξασφαλίζουν	  την	  κοινωνική	  ευρυθμία.	  	  Οι	  κοινωνικές	  νόρμες	  είναι	  

άγραφοι	  κανόνες	  που	  υπαγορεύουν	  πώς	  πρέπει	  να	  συμπεριφερόμαστε.	  	  	  
Μας	  προσφέρουν	  μια	  αντίληψη	  του	  πώς	  πρέπει	  να	  συμπεριφερόμαστε	  σε	  μια	  

συγκεκριμένη	  κοινωνική	  ομάδα	  ή	  πολιτισμό.	  	  Για	  παράδειγμα,	  από	  τους	  
μαθητές	  περιμένουμε	  να	  φτάνουν	  στην	  ώρα	  τους	  για	  μάθημα	  και	  να	  

διαβάζουν	  τα	  μαθήματά	  τους.	  	  	  
	  

Κοινωνικές	  νόρμες	  είναι	  τα	  προσδοκώμενα	  πρότυπα	  συμπεριφοράς	  των	  
κοινωνικών	  ομάδων.	  	  Αυτές	  οι	  ομάδες	  κυμαίνονται	  από	  ομάδες	  φιλίας	  και	  

ομάδες	  εργασίας	  έως	  έθνη.	  Υπάρχουν	  νόρμες	  που	  καθορίζουν	  την	  αρμόζουσα	  
συμπεριφορά	  για	  κάθε	  κοινωνική	  ομάδα.	  Καθώς	  κινούμαστε	  από	  τη	  μία	  ομάδα	  

στην	  άλλη,	  η	  συμπεριφορά	  μας	  μεταβάλλεται	  ανάλογα.	  
 
 

Δραστηριότητα 3 

Ορισμός:	  Νόρμες	  



Την επόµενη φορά... 
 

Τι µάθατε σήµερα; 
 
Σας άρεσε το µάθηµα; 
 
 
 

Επίλογος 

 

Στο επόµενο µάθηµα θα 
εξετάσουµε  
τον θετικό τρόπο σκέψης και 
την έννοια της "µετά-στιγµής" 
ως υποστηρικτική στρατηγική 
ή µετα-γνωστική διαδικασία 

 
 
 

Η µετά-στιγµή είναι ένα µικρό βήµα πίσω:	   
αποµακρυνόµαστε από την κατάσταση, για να 
σταµατήσουµε και να σκεφτούµε πριν ενεργήσουµε. 



Εργασία για το σπίτι 

 
Έχετε δοκιµάσει εφαρµογές "Mood"; 
Δοκιµάστε µία και καταγράψτε τα 
συναισθήµατά σας! 
 
 
 

Εργασία για το σπίτι 



5.	  Πρόγραμμα	  Υποστήριξης	  
Συνομιλήκων	  



•  Τα προγράµµατα Υποστήριξης Συνοµηλίκων αφορούν στη 
συνεργασία των µαθητών για την καταπολέµηση του 
εκφοβισµού και συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των 
συνεπειών του στα εµπλεκόµενα άτοµα.  

 
•  Οι Υποστηρικτές Συνοµηλίκων διοργανώνουν εκστρατείες 
και δραστηριότητες για να εκπαιδεύσουν τους 
συνοµηλίκους τους σχετικά µε τον εκφοβισµό, και τους 
βοηθούν να νιώθουν ασφαλείς και υποστηριγµένοι στο 
σχολείο.  

	  
Πρόγραμμα	  Υποστήριξης	  Συνομηλίκων	  

	  



§   Συνδυασµός  των δύο προγραµµάτων στο ίδιο 
σχολείο 

§   Διδασκαλία ΚΣΜ µέσα στο βασικό πρόγραµµα 
§   Ειδικές συναντήσεις για τους Συνοµηλίκους 
Υποστηρικτές 

§  Εφαρµογή από Εκπαιδευτικούς µε Υποστήριξη 
Ειδικών Ψυχικής Υγείας 

 

Μοντέλο	  εφαρμογής	  	  
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Πλεονεκτήματα	  του	  Συνδυασμού	  
Τα µαθήµατα Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης:  
• Δηµιουργούν ένα σχολικό περιβάλλον που µεταφέρει σαφείς 
προσδοκίες για θετική συµπεριφορά και τις αξίες που πρέπει να 
ενστερνίζονται οι µαθητές 
 
• Προσφέρει υποστήριξη στους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το 
προσωπικό, που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες 
 
Το Πρόγραµµα των Υποστηρικτών Συνοµηλίκων:  
• Ενισχύει τη µαθητοκεντρική διδασκαλία 
 
• Διευκολύνει τη συνεργασία µε την οικογένεια, την κοινότητα και 
άλλες βασικές οµάδες ενδιαφεροµένων 
 
• Συνδέεται µε άλλες σχολικές πρωτοβουλίες 
 
• Ενδυναµώνει τα µηνύµατα στα µαθήµατα ΚΣΜ 



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ	  
Προσδοκώμενα	  Αποτελέσματα	  
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•  Του προγράµµατος Κοινωνικής και 
Συναισθηµατικής Μάθησης (ΚΣΜ)  

§    Βελτίωση της κατανόησης των 
µηχανισµών συντήρησης του 
εκφοβισµού  και των επιπτώσεων 
του  

§  Αύξηση της ενσυναίσθησης των 
µαθητών  

§  Βελτίωση της ικανότητας 
διαχείρισης περιστατικών  

§  Αύξηση της αίσθησης έλεγχου και 
αυτό-αποτελεσµατικότητας  

§  Αύξηση της εµπιστοσύνης στο 
περιβάλλον του σχολείου 

§  Αναδόµηση πεποιθήσεων σχετικά 
µε τι είναι αποδεκτή/µη αποδεκτή 
συµπεριφορά 

Του προγράµµατος Υποστήριξης 
Συνοµηλίκων (ΥΣ) 

• Καλύτερη επίγνωση τρόπων 
αναζήτησης βοήθειας 
• Αύξηση υποστήριξης από τους 
συνοµηλίκους 
• Αυξηµένο αίσθηµα αποδοχής από 
συνοµηλίκους 
• Αύξηση αναζήτησης βοήθειας µέσω 
Υποστηρικτών 
• Μείωση  απάθειας/παρατήρησης 
(ρόλου παρατηρητή) σε περιστατικά 
  
• Αύξηση εµπλοκής και υποστήριξης 
θυµάτων εκφοβισµού 
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1.   Γραπτό ανώνυµο ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές µε κλειστές 
και ανοιχτές ερωτήσεις που διερευνούν την εµπλοκή των µαθητών 
µε τον εκφοβισµό και τις πεποιθήσεις τους για τον εκφοβισµό και 
την αντιµετώπισή του. 

2.   Γραπτό ερωτηµατολόγιο για τους εκπαιδευτικούς µε κλειστές και 
ανοιχτές ερωτήσεις που διερευνούν το κλίµα µέσα στην τάξη 

3.   Επιλεγµένο υλικό από την τάξη, από τις ασκήσεις των µαθηµάτων 
ΚΣΜ και τις σχετικές απαντήσεις των παιδιών, όπως ακριβώς 
αυτές αποτυπώνονται µέσα στη τάξη. 

4.   Οµάδες εστίασης (focus groups) µαθητών 

6.	  Έρευνα	  	  
	  	   	  	  	  

Γραπτό 
ερωτηµ
ατολόγι

ο  
εκπαιδευ
τικών 

Οµάδε
ς 

εστίασ
ης 

µαθητ
ών 

Γραπτό 
ερωτηµ
ατο-
λόγιο 

µαθητώ
ν 

Επιλεγµ
ένο 
υλικό 

από την 
τάξη 
από 

ασκήσεις 
µαθηµάτων 

ΚΣΜ  

Τριγωνοποίηση µεθόδων και πηγών  
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•  16 σχολεία στο βασικό ερευνητικό 
σχήµα 

•  2 Σχολεία Ευαισθητοποίησης (Focus 
Groups) 

•  Διάχυση των δράσεων του Enable 
µέσω: 
– Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης (Fb, Twitter, 

Instagram, ιστοσελίδες φορέων) 

Συμμετοχή	  Σχολείων	  



•  Εκπαίδευση Πρεσβευτών (Οκτώβριος 2015) 

•  Ενηµέρωση γονέων (Νοέµβριος 2015) 

•  Προ-µετρήσεις-έρευνα  (Ιανουάριος  2016) 
–  Ερωτηµατολόγια  
–  Παρατηρήσεις 
–  Focus groups 

•  Εφαρµογή στη τάξη (Ιανουάριος- Μάρτιος 2016) 
•  Μετά-µέτρηση (Μάιος 2016) 
•  Αξιολόγηση (Ιούνιος 2016- συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 

διαθέσιµα στο διαδίκτυο τον Αύγουστο 2016) 

Χρονοδιάγραμμα	  	  
	  	  Εφαρμογής	  	  
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HACKATHON-‐Youth	  Parhcipahon	  
•  Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού  προγράµµατος Enable 

www.youth-life.gr , δηµιουργήθηκε το Hackathon, ένας Eυρωπαϊκός 
διαγωνισµός παιδιών και εφήβων, ο οποίος έχει τους παρακάτω 
στόχους : 

•  Eνθάρρυνση των νέων να εργαστούν µαζί-σε οµάδες (youth participation) 
και να δηµιουργήσουν προϊόντα που απευθύνονται σε συνοµηλίκους τους 
(peer to peer activity) 

•  Δηµιουργία ευκαιριών διαπραγµάτευσης ολιστικά και µε θετικό τρόπο 
(µέσω διαχείρισης και ενδυνάµωσης), ενός πολυπαραγοντικού θέµατος 
που αφορά την καθηµερινότητά τους, δηλαδή των συµπεριφορών 
εκφοβισµού-βίας 

•   Δυνατότητα έκφρασης µέσω των πολλαπλών επιλογών που προσφέρει η 
τεχνολογία στους νέους, ενισχύοντας το ρόλο της 



•  1. Self C.H.E.S.S. (Cyber Help to 
Eliminate Silent Stories) (
https://selfchess.wordpress.com )  

•  2.  MOS (Μy Οwn Space) The Hidden 
Dimensions 

•  3. Active Observers-3B (Bye Bye 
Bullying) 

3	  Τεχνολογικά	  Προϊόντα	  



Οι Δράσεις Συνεχίζονται… 
 Σύµπραξη του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Comenious 

Regio της Δνσης Δευτεροβάθµιας  Εκπαιδευσης Β’ 
Αθήνας µε το Ευρωπαίκό πρόγραµµα Enable, µέσω 
του Επιστηµονικού Οργανισµού «Μαζί για την Εφηβική 
Υγεία» και της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), B’ 
Παιδιατρική Κλινική Παν/µίου Αθηνών, Νοσοκοµείο 
Παίδων  «Π. & Α. Κυριακού»  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	  
	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Μπορεί	  να	  είμαστε	  	  
παιδιά,	  αλλά	  έχουμε	  	  

κι	  εμείς…	  

ΑΡΘΡΟ	  16:	  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ	  ΖΩΗ	  
	  
ΑΡΘΡΟ	  19:	  ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ,	  
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ,	  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ	  
	  
ΑΡΘΡΟ	  23:	  ΠΑΙΔΙΑ	  ΜΕ	  
ΕΙΔΙΚΕΣΑΝΑΓΚΕΣ	  
	  
ΑΡΘΡΟ	  34:	  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ	  ΒΙΑ	  &	  
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ	  
	  
ΑΡΘΡΟ	  37:	  ΤΙΜΩΡΙΑ	  &	  
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ	  
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Μονάδα	  Εφηβικής	  Υγείας	  (Μ.Ε.Υ.)	  
Β΄	  Παιδιατρική	  Κλινική	  Παν/μίου	  Αθηνών	  
Νοσοκομείο	  Παίδων	  «Π.	  &	  Α.	  Κυριακού»	  	  

	  
τηλ.	  210-‐7710824,	  213-‐2009806	  

www.youth-‐health.gr	  
info@youth-‐health.gr	  


