
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ & ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

για τις σχολικές χρονιές 2013-2014 & 2014-2015 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ  

 

 15.    Περιγράψτε την οµάδα – στόχο καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

 

∆άσκαλοι και άλλοι εκπαιδευτικοί δηµοτικών σχολείων: 

1102 εκπαιδευτικοί ου εργάζονται σε 55 δηµοτικά σχολεία (52 δηµόσια και 2 ιδιωτικά) 

 

Πρόκειται για ανοµοιογενή ως προς την ειδικότητα και τις σπουδές οµάδα, αλλά και ως προς 

την ηλικία.  Πολλοί  εκπαιδευτικοί προέρχονται από τη διετή παιδαγωγική ακαδηµία, αλλά 

επίσης υπάρχουν και απόφοιτοι των πανεπιστηµιακών παιδαγωγικών τµηµάτων και 

εκπαιδευτικοί άλλων κατευθύνσεων (γυµναστές, µουσικοί, δάσκαλοι εικαστικών, ξένων 

γλωσσών).  

Οι δάσκαλοι στην πλειοψηφία τους,  τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει από τα τµήµατα της 

εξοµοίωσης και έχουν ανανεώσει τις γνώσεις τους.  Ωστόσο η καθηµερινή τους επαφή µε 

πολλά και διαφορετικά παιδιά, µε πολλές και διαφορετικές ανάγκες και προβλήµατα που 

µπορεί να έχει το καθένα από αυτά, αλλά και η παράλληλη έλλειψη ειδικών επιστηµόνων στα 

σχολεία (σχολικών ψυχολόγων, ειδικών παιδαγωγών) τους κάνουν να αισθάνονται συχνά 

αδύναµοι να λειτουργήσουν και να αντιµετωπίσουν τις καταστάσεις που συναντούν.  

Επίσης, η έλλειψη αναγνώρισης του ρόλου του δασκάλου στη σηµερινή κοινωνική 

πραγµατικότητα, οι δυσκολίες συνεργασίας µε τους γονείς και η αποµόνωση των δασκάλων 

µέσα στο σχολείο αποδυναµώνουν το ρόλο τους. 

Οι 1.102 εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα δηµοτικά σχολεία της περιοχής διδάσκουν και 

διαπαιδαγωγούν συνολικά 9.363 παιδιά.   

 



 

 16.    Περιγράψτε τo  γενικό στόχο της παρέµβασης στην προαναφερόµενη οµάδα 

στόχο. 

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την προώθηση της αγωγής υγείας στο δηµοτικό σχολείο 

16.1    Περιγράψτε τους ειδικούς στόχους της παρέµβασης ανά οµάδα στόχο. 

- Η αναγνώριση των επιβαρυντικών και των προστατευτικών παραγόντων στην υγιή 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών  

- Η εξοικείωση των δασκάλων µε το συντονισµό οµάδων και µε τις ενεργητικές 

µεθόδους µάθησης 

- Η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών για την εφαρµογή παρεµβάσεων πρόληψης στο 

σχολείο τους 

- Η εκπαίδευση στο θέµα της πρόληψης και αντιµετώπισης της βίας και του εκφοβισµού  

 16.2.   Περιγράψτε το σκεπτικό και τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης της 

παρέµβασης που θα εφαρµόσετε. 

Σκεπτικό του προγράµµατος: 

Το πρόγραµµα πρωτογενούς πρόληψης που απευθύνεται στη σχολική κοινότητα των 

δηµοτικών αποσκοπεί στη δραστηριοποίηση του σχολείου στο επίπεδο της πρόληψης και της 

προαγωγής της υγείας των παιδιών. 

Τα παιδιά αποτελούν µια ευάλωτη κοινωνική οµάδα, καθώς φαίνεται να είναι άµεσα 

εξαρτώµενα από τους ενήλικες που τα περιβάλλουν µε αποτέλεσµα να  υφίστανται τις 

συνέπειες της συµπεριφοράς και των αντιλήψεων τους. 

Η υλοποίηση προγραµµάτων αγωγής υγείας επιβάλλεται από τη σύγχρονη πραγµατικότητα 

που χαρακτηρίζεται από: 

- Την ανησυχητική εξάπλωση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. 

- Την πρόωρη επαφή των παιδιών µε το αλκοόλ, τα τσιγάρα, αλλά και τα φάρµακα 

- Τη συνεχή µείωση της ηλικίας έναρξης της χρήσης. 

- Τον υψηλό αριθµό περιπτώσεων κακοποίησης-σωµατικής, σεξουαλικής και 

ψυχολογικής. 

- Την έκταση του προβλήµατος του εκφοβισµού των παιδιών από τους συνοµηλίκους 



 

τους. 

- Τη συνύπαρξη  παιδιών µε διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα. 

Τα παιδιά χρειάζεται να υποστηριχθούν, ώστε να µάθουν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους 

που τα περιβάλλουν, να µάθουν να ζητούν βοήθεια και πριν από όλα να αναπτύξουν κριτική 

ικανότητα και να έχουν καλή σχέση µε τον εαυτό τους, να αναγνωρίζουν δηλαδή την αξία τους 

και να φροντίζουν το σώµα τους. 

  

Ο χώρος των δηµοτικών σχολείων είναι ο καταλληλότερος για τέτοιου τύπου προγράµµατα 

εκπαίδευσης, γιατί: 

- Η σχολική ηλικία είναι καθοριστική για την περαιτέρω συναισθηµατική και κοινωνική 

ανάπτυξη του ατόµου και τη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του. Τα προγράµµατα 

πρόληψης σε αυτή την περίοδο φαίνεται να είναι αποτελεσµατικά. 

- Ο χρόνος που τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο καλύπτει ένα µεγάλο µέρος της ζωής 

τους και τα όσα βιώνουν εκεί τα επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό. 

- Οι δάσκαλοι αναπτύσσουν ιδιαίτερη σχέση µε τους µαθητές/τριές τους, παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στη διαπαιδαγώγησή τους και αποτελούν για αυτούς πρότυπα ζωής. 

- Οι δάσκαλοι έχουν ευκαιρίες να παρατηρήσουν αλλαγές στη συµπεριφορά του 

παιδιού, καθώς και ενδείξεις για προβλήµατα στην ανάπτυξή του. 

- Οι δάσκαλοι συχνά αναπτύσσουν ιδιαίτερη σχέση και µε τους γονείς και τις 

οικογένειες των µαθητών/τριών. 

- Η πλειοψηφία των µαθητών/τριών της σχολικής ηλικίας δε θεωρούν τον εαυτό τους 

ικανό να προστατευθεί µόνος του, περιµένουν από τους άλλους, κυρίως τους ενήλικες 

να τα προστατεύσουν. 

- Τα παιδιά είναι συχνά θύµατα κακοποίησης (ψυχολογικής, σωµατικής, σεξουαλικής). 

- Βασικός στόχος της εκπαίδευσης, κυρίως στο δηµοτικό είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη 

των παιδιών (σωµατική, συναισθηµατική, κοινωνική). 

- Από την εµπειρία της Πυξίδας έχει φανεί ότι οι δάσκαλοι είναι πρόθυµοι και 

αποτελεσµατικοί στην υλοποίηση προγραµµάτων, λειτουργώντας πολύ καλά ως 

πολλαπλασιαστές για την πρόληψη 

- Η αγωγή υγείας είναι πλέον υποχρεωτική για την Α’, Β’ και Γ’ δηµοτικού, δίνοντας 

έµφαση σε θέµατα ψυχικής υγείας στην Α’ δηµοτικού, θέµατα που άπτονται του 

αντικειµένου της πρόληψης. Αλλά επίσης ο χρόνος της ευέλικτης ζώνης είναι χρόνος 



 

στον οποίο αναπτύσσονται από τους δασκάλους προγράµµατα πρόληψης 

Τελικοί αποδέκτες του προγράµµατος είναι τα παιδιά και κύριος στόχος η ανάπτυξη 

κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων στα παιδιά, για να είναι σε θέση να προστατέψουν 

τους εαυτούς τους από πιθανούς κινδύνους.  

Το πρόγραµµα αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό, για την ανάπτυξη του παιδιού, ρόλο των 

σηµαντικών ενηλίκων που το περιβάλλουν δηλ. των δασκάλων και των γονιών, απευθύνεται 

σε πρώτη φάση σε αυτούς.  Συγκεκριµένα όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς επιδιώκει την 

ενίσχυση του κοινωνικοπαιδαγωγικού τους ρόλου µέσα από ένα κύκλο εκπαιδευτικών 

συναντήσεων που βασίζονται στη βιωµατική προσέγγιση και προσφέρουν γνώσεις που 

άµεσα µπορούν να αξιοποιηθούν στην καθηµερινή λειτουργία. Προβλέπεται  στη συνέχεια, 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών µε συναντήσεις εποπτείας, για την εφαρµογή προγράµµατος 

αγωγής υγείας στην τάξη.   

Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται τα εκπαιδευτικά υλικά πρόληψης,  όπως:   

-  «∆εξιότητες για παιδιά δηµοτικού», ΚΕΘΕΑ & TACADE 

-  «Το σπίτι των παιδιών», ΠΥΞΙ∆Α  

Τα προηγούµενα 15 έτη εκπαιδεύτηκαν και ενηµερώθηκαν 1.051 εκπαιδευτικοί και 5.960 

µαθητές συµµετείχαν σε ενηµερώσεις και προγράµµατα Αγωγής Υγείας. 

 

Οργάνωση και υλοποίηση της παρέµβασης: 

Α) Φάση της προετοιµασίας 

- Συνεργασία µε τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας & τους σχολικούς συµβούλους για το 

σχεδιασµό, την εκπόνηση και το συντονισµό των δράσεων για τη σχολική χρονιά  

- Σχεδιασµός αξιολόγησης προγραµµάτων & αναζήτηση εργαλείων αξιολόγησης 

- Κινητοποίηση της σχολικής κοινότητας:  Ενηµερώσεις των συλλόγων των 

εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα.  

- Επανέκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων που θα χρησιµοποιηθούν για την προώθηση 
και την υποστήριξη των προγραµµάτων αγωγής υγείας: 

• Σχολικός εκφοβισµός-Ένας οδηγός για γονείς 

Β)  Φάση υλοποίησης του προγράµµατος 

• Ηµερίδα ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για την αγωγή υγείας 



 

και τα προγράµµατα πρόληψης σε σχέση µε την ψυχική υγεία 

 

• 2 Βιωµατικά σεµινάρια για εκπαιδευτικούς µε στόχο την αντιµετώπιση της παιδικής 

επιθετικότητας µε τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού “Το σπίτι των παιδιών” 

 

- Η επιθετικότητα στην καθηµερινότητα των ενηλίκων 

- H επιθετικότητα στον κόσµο των παιδιών 

- H επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου - Σχολικός εκφοβισµός 

- ∆υναµική των οµάδων- «Φτιάχνοντας το σπίτι των παιδιών» 

- Η συναισθηµατική νοηµοσύνη- «Το χαλί των συναισθηµάτων» 

- «Οι λέξεις που πληγώνουν» - Από το υλικό για τα παιδιά 

- «Επίσκεψη ξένων» - Από το υλικό για τα παιδιά 

- ∆ιευκολύνοντας τη σχέση γονιού - δασκάλου 

- Προδιαγραφές ενός προγράµµατος Αγωγής Υγείας 

Σύνολο ωρών εκπαίδευσης : 20 διδ. Ώρες 

(3 σεµινάρια Χ 15 άτοµα = 30 άτοµα) 

 

• Υποστήριξη δασκάλων για την εφαρµογή προγραµµάτων αγωγής υγείας στις τάξεις 

τους  

Μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σεµιναρίων οι εκπαιδευµένοι εκπαιδευτικοί θα 

αναλάβουν την ανάπτυξη προγράµµατος αγωγής υγείας στην τάξη τους, όπου θα έχουν το 

ρόλο του συντονιστή-εµψυχωτή. 

Για την καλύτερη διεξαγωγή των προγραµµάτων τα επιστηµονικά στελέχη της ΠΥΞΙ∆ΑΣ θα 

παρέχουν υποστήριξη και βοήθεια στους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν προγράµµατα 

αγωγής υγείας. 

Για το σκοπό αυτό θα προγραµµατισθούν οµαδικές συναντήσεις , µε συχνότητα µία στις 3 

εβδοµάδες. Το χρονοδιάγραµµά τους θα καθορισθεί σε συνεννόηση µε τη συσταθείσα οµάδα 

και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος Αγωγής Υγείας. 

Η υποστήριξη θα αφορά στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση του προγράµµατος, καθώς 

επίσης και στην αντιµετώπιση των δυσκολιών των παιδιών στην τάξη.(4 οµάδες Χ 8-10 

άτοµα= 32-40 άτοµα)  



 

• Συµβουλευτική δασκάλων σε περιστατικά που αντιµετωπίζουν στο σχολείο και στον 

παιδαγωγικό τους ρόλο. 

Οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν δυσκολίες είτε στη σχέση τους µε τους µαθητές τους είτε 

λόγω των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ίδια τα παιδιά. Η ΠΥΞΙ∆Α µέσα από 

συµβουλευτική καθοδήγηση προσφέρει τη δυνατότητα στήριξης προκειµένου οι εκπαιδευτικοί 

να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που θα προκύψουν. 

• Ενηµερωτικά σεµινάρια και παρεµβάσεις στα σχολεία, µετά από αίτηµα συλλόγων 

εκπαιδευτικών, για την εκπαίδευσή τους σε θέµατα που συνδέονται µε τη διαχείριση 

δύσκολων περιστατικών, τη δυναµική της οµάδας και τη βιωµατική µάθηση, τα θέµατα 

παιδικής επιθετικότητας και σχολικού εκφοβισµού, την επαγγελµατική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών   (2 σχολεία Χ 15-20 άτοµα= 30-50 άτοµα συναντήσεις) 

Ενηµερωτικές εκδηλώσεις για γονείς, στα σχολεία, µετά από αίτηµα συλλόγων γονέων 

και των σχολείων, για θέµατα που σχετίζονται µε την πρόληψη της 

επιθετικότητας και του εκφοβισµού ( 3 σχολεία Χ 20 -30 γονείς= 60-90 

γονείς) 

 

Ενηµερωτικές εκδηλώσεις για γονείς, των οποίων τα παιδιά συµµετείχαν σε 

προγράµµατα αγωγής υγείας, µετά από αίτηµα των δασκάλων, στις οποίες 

οι γονείς ενηµερώνονται για τους στόχους και τη µεθοδολογία των 

προγραµµάτων που υλοποιούνται στις τάξεις των απιδιών τους 

                       (3 σχολεία Χ 20 -30 γονείς= 60-90 γονείς) 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 18.    Περιγράψτε το προβλεπόµενο είδος αξιολόγησης και αναφερθείτε στα εργαλεία 

που θα χρησιµοποιήσετε. 

 

Θα δοθεί βαρύτητα στην επιστηµονική αξιολόγηση του προγράµµατος: 

πρόληψης της επιθετικότητας  «Το Σπίτι των παιδιών» . 

 

18.1     Προσδιορίστε τους δείκτες τους οποίους θα λάβετε υπόψη σας στην αξιολόγηση. 

 

Αξιολόγηση της διαδικασίας: 



 

- Αριθµός συµµετεχόντων σε ηµερίδες και σεµινάρια 

- Αριθµός προγραµµάτων αγωγής υγείας που εφαρµόζονται στα σχολεία 

- ∆ράσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσµα των σεµιναρίων 

Αξιολόγηση του αποτελέσµατος: 

- Μέτρηση διαφορών σε στάσεις, αντιλήψεις, συµπεριφορά και δεξιότητες πριν 

και µετά την παρέµβαση µεταξύ των µαθητών που συµµετείχαν στην 

παρέµβαση και των µαθητών της οµάδας ελέγχου  Ενίσχυση οµαδικότητας & 

συνεργασίας 

- Βαθµός αλλαγής στις στάσεις των εκπαιδευτικών για την επιθετικότητα 

 

 

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 

 

 15. Περιγράψτε την οµάδα –στόχο καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

 

Οµάδα στόχου: Μαθητές γυµνασίου ( 5.098 µαθητές που φοιτούν σε 27 γυµνάσια  ) 

Περιγραφή οµάδας: 

Οι µαθητές /τριες που φοιτούν στα γυµνάσια της περιοχής ευθύνης της Πυξίδας είναι   παιδιά 

εφηβικής ηλικίας 12-16 ετών και παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά της ηλικίας που τα 

κάνουν πιθανόν ευάλωτα στο θέµα των ουσιών.  

Πρόκειται για ανοµοιογενή ως προς την πολιτισµική τους ταυτότητα οµάδα, καθώς πολλοί 

από αυτούς /ες  είναι παλιννοστούντες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 

Βορειοηπειρώτες, Αλβανοί κ.α.  Ο µεγαλύτερος αριθµός αυτών φοιτά σε σχολεία που 

βρίσκονται µέσα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα, όπου και ζουν, αλλά επίσης ένας µεγάλος 

αριθµός µαθητών φοιτούν και σε σχολεία αγροτικής περιοχής. 

 Στην πλειοψηφία τους δεν κάνουν χρήση παράνοµων ναρκωτικών ουσιών, αλλά ένας 

µεγάλος αριθµός είναι χρήστες νόµιµων εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως τσιγάρο, αλκοόλ, 

φάρµακα.   

          Σύµφωνα µε διαχρονικές τάσεις εξάλλου, και συγκεκριµένα για τα τελευταία 27 

χρόνια, η γενική τάση στη χρήση «οποιασδήποτε» παράνοµης ουσίας στους µαθητές 

ηλικίας 15-19 ετών είναι αυξητική – υπερδιπλασιάστιηκε από 6,0% το 1984 σε 15,3% το 



 

2011 (ΕΠΙΨΥ 2012) 

         Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά το πρόβληµα της χρήσης σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα από την  «Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσµό για τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών», (ΕΠΙΨΥ, 2012) ισχύουν τα ακόλουθα: 

           Χρήση κάποιας παράνοµης  ουσίας έστω και µια φορά στη ζωή τους ανέφερε σχεδόν 

ένας στους 6 µαθητές ηλικίας 15-19 ετών (15,3%). Το ποσοστό αυξάνεται µε την ηλικία : 7,4% 

των 15χρονων, 21,9% των 18χρονων, ενώ αναφέρεται ότι η επικράτηση της χρήσης είναι 

υψηλότερη στην Αθήνα (19,3%) και στη Θεσσαλονίκη (19,4%) συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 

περιοχές της χώρας  (12,0%).  

Η κάνναβη (13,4%) και οι εισπνεόµενες ουσίες (14,1%) είναι οι ουσίες που αναφέρονται 

συχνότερα από τους µαθητές. Ποσοστό  µαθητών 7,8% έχει επαναλάβει τη χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον 3 φορές σε όλη τη ζωή. Τέλος , σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι έφηβοι 

µαθητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναφέρουν επανάληψη της χρήσης κάνναβης σε 

υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά µε τις λοιπές περιοχές (10,6%, 11,1%, και 5,4% αντίστοιχα). 

Σε πιο µικρές ηλικίες και συγκεκριµένα οι µαθητές ηλικίας 13-14 ετών ανέφεραν ποσοστό 

1,7% χρήσης κάνναβης έστω και µια φορά σε όλη τη ζωή , 5,8% ανέφεραν χρήση 

εισπνεόµενων ουσιών και 1,0% χρήση της ουσίας έκσταση. 

Αναφορικά µε την κατανάλωση οινοπνευµατωδών στην Ελλάδα από µαθητές ηλικίας 13-19 

ετών φαίνεται ότι έξι στους 10 µαθητές (60,8%) ήπιαν τουλάχιστον µία φορά τον τελευταίο 

µήνα και ένας στους 10 (11%) τουλάχιστον 10 φορές κατά το ίδιο διάστηµα. Το 45,1% των 

µαθητών 15-19 ετών ανέφεραν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών, ενώ ένας 

στους 3 (34%) µαθητές ηλικίας 13-19 ετών έχει µεθύσει τουλάχιστον µία φορά σε όλη τη ζωή 

(ΕΠΙΨΥ 2012) 

 

Σηµαντικό θέµα αποτελεί επιπλέον το φαινόµενο του εκφοβισµού στα σχολεία, το οποίο 

διαπιστώνεται ότι αποτελεί πια µια πραγµατικότητα για τα ελληνικά σχολεία της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το µέγεθος του προβλήµατος αναδεικνύεται από µια έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ από το  τµήµα 

Ψυχολογίας του ΑΠΘ  και το Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας του ΤΕΙΘ (υπεύθυνη: Β. ∆εληγιάννη-

Κουϊµτζή, Αν. Ψάλτη) µε τίτλο: Ταυτότητες Φύλου, Εθνικές Ταυτότητες & Σχολική Βία: 

∆ιερευνώντας τη Βία & τη Θυµατοποίηση στο Σχολικό Πλαίσιο (2004-2007). 

 

Στην έρευνα πήραν µέρος 1843 µαθητές(-τριες) που φοιτούσαν σε τυχαία επιλεγµένα 

Γυµνάσια και Λύκεια από ολόκληρη την Ελλάδα.  



 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εφήβων, όχι µόνο τα περιστατικά εκφοβισµού 

αποτελούν τµήµα της καθηµερινότητας στο σχολείο, αλλά και περίπου 3 στους 10 µαθητές     

(-τριες) φοβούνται ή αγωνιούν ότι µπορεί να υποστούν κάποια µορφή εκφοβισµού στο 

σχολείο µερικές φορές µέχρι και πολύ συχνά.  

 

Σε όλα αυτά τα ζητήµατα η Πυξίδα αποτελεί σύµµαχο και υποστηρικτή των εφήβων 

αλλά και του πλαισίου που κινούνται οι έφηβοι µε πληθώρα δράσεων και προγραµµάτων που 

στοχεύουν στην ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υγείας των µαθητών.  

 16. Περιγράψτε τoν  γενικό στόχο της παρέµβασης στην προαναφερόµενη οµάδα 

στόχο. 

Η έγκυρη και αξιόπιστη ενηµέρωση των µαθητών σε θέµατα που σχετίζονται µε την 

εκπαίδευσή τους σε θέµατα αποφυγής επιθετικότητας  και γενικότερα στην αγωγή  υγείας.  

16.1  Περιγράψτε τους ειδικούς στόχους της παρέµβασης ανά οµάδα στόχο 

- Αναγνώριση επιθετικών συµπεριφορών στο σχολείο 

- ∆ιαχείριση της επιθετικότητας και έκφραση συναισθηµάτων 

 17. Περιγράψτε το σκεπτικό και τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης της 

παρέµβασης που θα εφαρµόσετε. 

Σκεπτικό του προγράµµατος : 

         Η εφηβεία αποτελεί µία περίοδο ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές 

σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης: Βιολογικό, σωµατικό, σεξουαλικό, νοητικό, συναισθηµατικό 

και κοινωνικό . Η ταυτόχρονη εµφάνιση πολλών αναπτυξιακών αλλαγών  κατά τη διάρκειά της, 

η παρουσία ποικίλων προβληµάτων και κινδύνων και οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, 

καθιστούν τα άτοµα σε αυτήν την περίοδο της ζωής τους ιδιαίτερα επιρρεπή σε πιέσεις, 

προβληµατικές καταστάσεις και επικίνδυνες συµπεριφορές. Σε µια προσπάθεια να καλυφτούν 

όλο και περισσότερες δυσκολίες που παρουσιάζονται στο σχολικό πλαίσιο και τους έφηβους 

µαθητές οι δράσεις εστιάζονται στη δηµιουργία ασφαλούς σχολείου χωρίς επιθετικότητα 

Στη διαδικασία της κοινωνικοποίησής τους οι έφηβοι πολλές φορές συναντούν ή και 

εκφράζουν επιθετικότητα, η οποία θεωρείται ως ένα βαθµό φυσιολογική, αν και ανεπιθύµητη. 

Τελευταία όµως µοιάζει να υπάρχει αλλαγή στην έκφραση και την επικοινωνία των εφήβων 

και φτάνουµε να µιλάµε όχι µόνο για αυξηµένες µορφές επιθετικότητας αλλά ακόµα πιο ειδικά 

για εκφοβισµό.   

Ο εκφοβισµός αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ένας µαθητής δέχεται κατ’ 

επανάληψη την επιθετικότητα ενός ή περισσοτέρων µαθητών. Το θύµα της επιθετικότητας 



 

νοιώθει αδύναµο και µη ικανό να προστατέψει τον εαυτό του, είτε λόγω της σωµατικής του 

διάπλασης είτε λόγω της προσωπικότητας  και των δεξιοτήτων του. 

Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη έρευνα των ∆εληγιάννη –Κουϊµτζή Β, Ψάλτη Α. κ.α.(2012) 

το φαινόµενο του εκφοβισµού στο χώρο του σχολείου όχι µόνο δεν µειώνεται καθώς τα παιδιά 

µεγαλώνουν, αλλά µετασχηµατίζεται και παίρνει πιο έµµεσες – και άρα πιο δύσκολες να 

εντοπιστούν – µορφές, όπως αυτή του λεκτικού και του κοινωνικού εκφοβισµού.  

Αναφορικά µε τις αντιδράσεις τους σε περιστατικά εκφοβισµού στο σχολείο, από τις 

απαντήσεις των συµµετεχόντων προκύπτει ότι σχεδόν οι µισοί δήλωσαν ότι προσπαθούν να 

βοηθήσουν το συµµαθητή (-τριά) τους, που υφίσταται κάποια µορφή βίας.  

Ως προς τις στάσεις που διαµορφώνουν οι ερωτώµενοι (-ες) σχετικά µε το φαινόµενο του 

εκφοβισµού και τη χρήση βίας στο σχολείο γενικότερα, διαπιστώνεται ότι οι έφηβοι που 

πήραν µέρος στην έρευνα – και ιδιαίτερα τα κορίτσια - είναι αρνητικοί απέναντι στη χρήση 

βίας στο χώρο του σχολείου και στην εκδήλωση συµπεριφορών αποκλεισµού.  

Επίσης, το 1/3 των παιδιών δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί και γενικά οι ενήλικες δεν 

προσπαθούν να σταµατήσουν τις εκφοβιστικές συµπεριφορές και ότι, παρά τις όποιες 

ενέργειες κάνουν, οι προσπάθειές τους δεν είναι συστηµατικές. Παρόµοιες συµπεριφορές και 

αντιδράσεις παρατηρούνται και από τους συµµαθητές (-τριές) τους, ενώ η πλειοψηφία των 

γονέων (68%) δε συνεργάζονται µε το σχολείο προκειµένου να προσπαθήσουν να 

σταµατήσουν αυτά τα περιστατικά.  

 

Το σχολείο, λοιπόν, αποτελεί ένα χώρο, όπου ο εκφοβισµός µπορεί να βρει τις κατάλληλες 

συνθήκες για να αναπτυχθεί και να ευδοκιµήσει, καθώς είναι ένας χώρος στον οποίο ο 

µαθητής καλείται να αλληλεπιδράσει και να συνυπάρξει µε ένα µεγάλο αριθµό παιδιών, τα 

οποία διαφέρουν ως προς τις συµπεριφορές, τις δεξιότητες και την προσωπικότητά τους. 

 
Ήδη την προηγούµενη τριετία εφαρµόστηκαν σε κάποια σχολεία προγράµµατα για την 

καλύτερη διαχείριση της επιθετικότητας, τα οποία βρήκαν και µεγάλη ανταπόκριση από 

καθηγητές , µαθητές, γονείς. Εξάλλου ήταν παρεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά από 

αίτηµα των ίδιων των σχολείων και υποστηρίχτηκαν από τη σχολική κοινότητα. Η εµπειρία 

αυτή λοιπόν ανέδειξε την ανάγκη που έχουν τα σχολεία για έναν υποστηρικτικό ιστό µεταξύ 

όλων των µελών της σχολικής κοινότητας προκειµένου να αντιµετωπισθούν προβλήµατα που 

προκύπτουν στην καθηµερινή ζωή του σχολείου κυρίως σε σχέση µε τις επιθετικέ και 

εκφοβιστικές συµπεριφορές των µαθητών. Επίσης και την ανάγκη ενηµέρωσης &εκπαίδευσης 

των καθηγητών σε κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες και την ανάγκη για 

ευαισθητοποίηση γονέων.  

 



 

Οι παρεµβάσεις που προτείνονται για την επόµενη τριετία σχετικά µε τον εκφοβισµό 

εµπλέκουν όλη τη σχολική κοινότητα (µαθητές, καθηγητές, γονείς)  µέσα από εκπαιδεύσεις 

µακροπρόθεσµες και επικεντρωµένες στις ανάγκες του κάθε σχολείου.  

 

Συγκεκριµένα ακολουθεί το πρόγραµµα που προτείνεται. 

Οργάνωση και υλοποίηση της παρέµβασης:  

1. Φάση προετοιµασίας 

       ●  Κινητοποίηση της σχολικής κοινότητας  

- ∆ηµιουργία ενηµερωτικών εντύπων (αφίσα, φυλλάδιο) για την προβολή του 

προγράµµατος στα  σχολεία 

- Επανέκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις 

επιπτώσεις τους που δίνεται ως συνοδευτικό υλικό στις σύντοµες ενηµερωτικές 

παρεµβάσεις και τα προγράµµατα πρόληψης 

- Σύνταξη και αποστολή ενηµερωτικής επιστολής για τη δηµοσιοποίηση του και τη 

διαµόρφωση αιτηµάτων στα σχολεία 

•    Εντοπισµός εργαλείων αξιολόγησης  

 

2. Φάση υλοποίησης του προγράµµατος 

Η παρέµβαση θα υλοποιείται στο χώρο του σχολείου και θα απευθύνεται στο 

σύνολο της σχολικής κοινότητας. Συγκεκριµένα απευθύνεται στις ακόλουθες 

οµάδες:   

 • Καθηγητές : 5 συναντήσεις µε όλο το σύλλογο του σχολείου Χ 2 ώρες   

•  Μαθητές:  -  5µελή µαθητικά συµβούλια: 2 οµάδες µε 3 συναντήσεις η κάθε οµάδα Χ 

                         2   ώρες = 6 δίωρες συναντήσεις 

                       - 15µελή µαθητικά συµβούλια: 3 συναντήσεις Χ 2 ώρες 

 • Γονείς: 2 συναντήσεις µε τους γονείς όλου του σχολείου  Χ 2 ώρες 

• Στην αρχή, στο ενδιάµεσο και στο τέλος θα υπάρχουν και κοινές συναντήσεις µε όλες τις 

οµάδες. (3 συναντήσεις Χ 2 ώρες ) για ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων 

• Μετά το τέλος του προγράµµατος θα υπάρχει διάχυση της εµπειρίας από τους 

συµµετέχοντες στο υπόλοιπο σχολείο (καθηγητές και µαθητές)., στο πλαίσιο εκδήλωσης 

που θα υλοποιείται στο σχολείο 



 

Τα θέµατα των συναντήσεων  θα είναι αντίστοιχα και για τις 3 οµάδες και θα είναι τα 

ακόλουθα: 

- Αναγνώριση και έκφραση επιθετικών και εκφοβιστικών συµπεριφορών στο σχολείο 

- ∆ιερεύνηση συνθηκών έκφρασης επιθετικότητας στο σχολικό πλαίσιο 

- ∆ιερεύνηση τρόπων περιορισµού της επιθετικότητας 

- Αναγνώριση της προσωπικής συµβολής στο φαινόµενο του εκφοβισµού 

- Αναζήτηση βοήθειας  

- Εκπαίδευση στην αποφυγή συµπεριφορών που ενισχύουν την επιθετικότητα 

- ∆ηµιουργία ενός ασφαλούς σχολείου χωρίς επιθετικότητα 

Για τη διερεύνηση των παραπάνω θεµάτων θα χρησιµοποιηθούν βιωµατικές 

ασκήσεις και ενεργητικές τεχνικές. 

Η παρέµβαση αφορά µια συνολική δράση που θα αγγίζει όλη την 

εκπαιδευτική κοινότητα σε όλη τη σχολική χρονιά και θα στοχεύει σε 

µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα.  

Προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί µια παρέµβαση πρόληψης µε όλες τις 

προαναφερόµενες δράσεις σε ένα γυµνάσιο. 

 
 

3. Φάση αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση θα αφορά την καταγραφή της εµπειρίας όλων των συµµετεχόντων µέσα από τη 

συµπλήρωση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης πριν και στο  τέλος των παρεµβάσεων. Όλοι οι 

συµµετέχοντες θα συµπληρώνουν ερωτηµατολόγιο και θα υπάρχει συνολική αξιολόγηση. 

 

Συµβουλευτική µαθητών 

Η συµβουλευτική στο σχολείο στοχεύει στην υποστήριξη των µαθητών στο σχολικό πλαίσιο 

σχετικά µε διάφορα ψυχοκοινωνικά θέµατα και προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι έφηβοι. 

Τα προηγούµενα χρόνια ζητήθηκε η συνεργασία της Πυξίδας για την παροχή συµβουλευτικής 

στο σχολείο µε στόχο την υποστήριξη παιδιών που αντιµετώπιζαν προσωπικά ή οικογενειακά 

προβλήµατα. Τα προβλήµατα των µαθητών ήταν ποικίλα αφορούσαν τόσο προσωπικές 

αναζητήσεις και προβληµατισµούς, οικογενειακά προβλήµατα, απώλειες και πένθος, άγχος 

εξετάσεων, αγωνίες για τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους επιλογές.  

Θεωρούµε ότι η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής (ενδεδειγµένη πρόληψη) είναι σηµαντική 

προτεραιότητα στον προγραµµατισµό ενός Κέντρου Πρόληψης, καθώς µπορεί να συµβάλλει 

στην έγκαιρη αναγνώριση και στην άµεση αντιµετώπιση και διαχείριση προσωπικών 



 

προβληµάτων, που µπορούν να λειτουργήσουν ως επιβαρυντικοί ως προς τη χρήση ουσιών 

παράγοντες για κάποιους εφήβους.  

Θεωρούµε λοιπόν σηµαντικό να ενισχύσουµε ένα τέτοιο πρόγραµµα και να παρέχουµε 

ψυχολογική υποστήριξη σε µαθητές στο πλαίσιο του σχολείου, καλύπτοντας το σηµαντικό 

κενό που υπάρχει στη δοµή και τη λειτουργία του σχολείου και του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, ως προς την ψυχολογική στήριξη των µαθητών, γιατί:  

− Η συµβουλευτική  µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στη διαχείριση καταστάσεων 

κρίσης και στην εδραίωση υγιών ψυχοκοινωνικών συνθηκών στην οικογένεια και 

στο σχολείο, όπου µεγαλώνουν και αναπτύσσονται οι νέοι άνθρωποι 

− Οι µεταβατικές φάσεις στη ζωή των παιδιών και των εφήβων, είτε αφορούν την 

φυσική ανάπτυξη, είτε προέρχονται από σηµαντικές αλλαγές στη ζωή τους (π.χ. 

απώλεια ενός γονέα) δηµιουργούν ευαλωτότητα για χρήση ουσιών καθώς όπως 

υποστηρίζει το National Institiute on Drug Abuse (2003), οι µεταβατικές φάσεις 

από την µικρή παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή θεωρούνται «περίοδοι υψηλού 

κινδύνου». 

− Η περίοδος της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης που ταλαιπωρεί την ελληνική 

κοινωνία έχει άµεσο αντίκτυπο στη ζωή των ελληνικών οικογενειών και 

επιβαρύνει την ψυχική υγεία των παιδιών 

Θεωρούµε σηµαντικό να ενισχύσουµε ένα τέτοιο πρόγραµµα και να παρέχουµε ψυχολογική 

υποστήριξη σε µαθητές. 

 

Οργάνωση και υλοποίηση της παρέµβασης:  

4. Φάση προετοιµασίας 

       ●  Κινητοποίηση της σχολικής κοινότητας  

- Επικοινωνία και συνεργασία µε διευθυντές σχολείων 

- ∆ηµιουργία ενηµερωτικών εντύπων (αφίσα, φυλλάδιο) για την προβολή του 

προγράµµατος στα  σχολεία 

- Σύντοµες επισκέψεις σε τµήµατα σχολείων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος 

-  

5.    Φάση υλοποίησης του προγράµµατος 

•  Συνεργασία µε τους διευθυντές των σχολείων για την οργάνωση της παρέµβασης 

•  Συναντήσεις µε τους µαθητές  



 

Οι συναντήσεις θα γίνονται στο χώρο του σχολείου και σε συγκεκριµένη αίθουσα που θα 

παραχωρήσει το σχολείο, ώστε να υπάρχει µία σταθερότητα και άνεση από τους µαθητές. 

Οι συναντήσεις θα είναι ατοµικές και ωριαίες αρχικά. Στη συνέχεια θα γίνεται αξιολόγηση 

του αιτήµατος του κάθε µαθητή και θα κρίνεται η συνέχεια µε επιπλέον συναντήσεις ή 

παραποµπή σε κάποια ψυχοκοινωνική υπηρεσία.  

 

6. Φάση αξιολόγησης 

Συµπλήρωση εντύπων καταγραφής περιστατικού (στοιχεία που καταγράφονται:      

ηµεροµηνία και είδος επαφής,  ποιος απευθύνει το αίτηµα, είδος και σύντοµη περιγραφή 

προβλήµατος, αντιµετώπιση, αριθµός και  διάρκεια επαφής) 
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Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



 

 18. Περιγράψτε το προβλεπόµενο είδος αξιολόγησης και αναφερθείτε στα εργαλεία 

που θα χρησιµοποιήσετε. 

Η αξιολόγηση θα είναι εξειδικευµένη για κάθε παρέµβαση. 

Τα προβλεπόµενα είδη αξιολόγησης είναι : 

A. ∆ηµιουργία ασφαλούς σχολείου χωρίς επιθετικότητα 

••••  Αξιολόγηση διαδικασίας & άµεσου αποτελέσµατος 

Εργαλεία: ερωτηµατολόγια που θα δίνονται σε µαθητές, καθηγητές, γονείς: 

Α)  σχετικά µε την παρέµβαση και  

Β) σχετικά µε τις στάσεις τους απέναντι στην επιθετικότητα και σχετικά µε τις επιθετικές 

συµπεριφορές τους (πριν και µετά την παρέµβαση)  

B. Συµβουλευτική µαθητών 

        Αξιολόγηση διαδικασίας: γίνεται µε τη συµπλήρωση και ανάλυση στοιχείων σε έντυπα   

        καταγραφής περιστατικών     

18.1 Προσδιορίστε τους δείκτες τους οποίους θα λάβετε υπόψη σας στην αξιολόγηση. 

 

A. ∆ηµιουργία ασφαλούς σχολείου χωρίς επιθετικότητα 

                    ••••   Στην αξιολόγηση διαδικασίας 

      ∆είκτες:  

- Είδος συµµετοχής (η συµµετοχή, το ενδιαφέρον των µαθητών,  ανταπόκριση 

του σχολείου, η τήρηση των προδιαγραφών) 

••••   Στην αξιολόγηση άµεσου αποτελέσµατος 

  ∆είκτες: 

- Αλλαγή απόψεων και συµπεριφοράς σχετικά µε την επιθετική συµπεριφορά 

B. Συµβουλευτική µαθητών 

••••   Στην αξιολόγηση διαδικασίας 

∆είκτες:  

- Αριθµός περιστατικών  

- Είδος αναφερόµενου προβλήµατος 

 


