
• Εκπαίδευςθ Youth MIND: Νζοι 
Μετανάςτεσ/Μειονότθτεσ Ζνταξθ, Μθ Βία, 
Εκπαίδευςθ πάνω ςτθν διαφορετικότθτα (yMIND) 

•   

•   

• Ολοκλθρωμζνθ κατάρτιςθ ςε κζματα 
διαφορετικότθτασ ςτο ςχολικό περιβάλλον   

•  Επιλεγμζνεσ μζκοδοι και διαδραςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ για αςκιςεισ με μακθτζσ και 
κατάρτιςθ για κακθγθτζσ και άλλουσ εκπαιδευτικοφσ 

 



 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ: 2017-18 

 

• ΚΕΝΣΡΟ ΣΥΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ (ΚΕ.Τ.Π. ΛΑΚΩΝΙΑ) 

• Τπεφκυνθ: Βαςιλικι Βαφάκου 

• Μζλοσ Π.Ο.Δ.Π. (Περιφερειακϊν Ομάδων 
Δράςεων Πρόλθψθσ κατά τθσ Βίασ) Λακωνίασ 



ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (yMIND) 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
• Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Λακωνίασ  (δια του ΚΕ.Τ.Π Λακωνίασ) 
• Γυμνάςια και Λφκεια Δ.Δ.Ε Λακωνίασ 
• Κζντρο  Ψυχοκοινωνικισ Τγιεινισ (ΔΙΑΤΛΟ) 

Λακωνίασ (ςυνεργαςία με Ψυχολόγουσ και 
Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ) (Πρωτόκολλο 
υνεργαςίασ Τπουργείου Παιδείασ)  

• Διευκυντζσ χολικϊν Μονάδων 
• Εκπαιδευτικοί 
• Γονείσ 
 



Εφαρμογι προγράμματοσ 

 

8 χολικζσ Μονάδεσ (6 Γυμνάςια, 2 Λφκεια, 22 
Σμιματα) 

 

ΣΑΞΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

• Γυμνάςια (Αϋ, Βϋ, Γϋ Γυμναςίου) Βιωςιμότθτα 
του Προγράμματοσ 

• Λφκεια (Αϋ Λυκείου) (λιγότερεσ υποχρεϊςεισ) 



ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΟΛΕΙΟΤ 

•  Κατόπιν αιτιματοσ του Διευκυντι ι των 
εκπαιδευτικϊν) 

• Κροφςματα βίασ ι Ρατςιςμοφ 

• χολείο που υλοποιεί Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 



Προεργαςία 
• υνεννόθςθ με 

Διευκυντι/τρια,  
• Χρόνοσ υλοποίθςθσ 
• Σάξθ 
• Σμιμα  
• Ανάγκεσ μακθτϊν 
•  Ανάγκθ προτεραιότθτασ 

ςε ςχολικζσ μονάδεσ  
• Ιδιαιτερότθτεσ μακθτικοφ 

κοινοφ 
• τοχευμζνθ επιλογι 

δραςτθριότθτασ 
 

 

• Πρόκυμοι 
(ςυνεργαηόμενοι) 
εκπαιδευτικοί 

•  Προετοιμαςία 
εκπαιδευτικϊν 

• Διάρκεια εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ (ςφνολο 
ωρϊν) 

•  Πικανι αλλαγι θμεριςιου 
προγράμματοσ) 

•  Τποδομζσ (διαρρφκμιςθ, 
κυκλικι διάταξθ  ) 

• Τλικό για τισ απαιτοφμενεσ 
δράςεισ (ενθμερωτικό  e-
mail) 



Προετοιμαςία Εκπαιδευτικϊν 

• Εκπαίδευςθ  εκπαιδευτικϊν ςτο ΚΕ.Τ.Π 
Λακωνίασ 

• Προκαταρκτικι ςυνάντθςθ και ενθμζρωςθ 
του Διευκυντι τθσ χολικισ Μονάδασ για το 
είδοσ τθσ Δράςθσ 

• το χϊρο του ςχολείου ενθμζρωςθ-
προετοιμαςία (των) εκπαιδευτικϊν τθσ Σάξθσ 
που κα εφαρμόςει το 
Πρόγραμμα(προχπόκεςθ θ ςυμμετοχι του 
εκπαιδευτικοφ) 



Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν ςτο 
ΚΕ.Τ.Π. Λακωνίασ 



Προετοιμαςία για τθν Σάξθ 

• χολείο, Σάξθ, Σμιμα, θμζρα, ϊρεσ, δράςθ 

• Ονόματα μακθτϊν που ςυμμετζχουν 

• Αρικμόσ (καταςτάςεισ) μακθτϊν για ακριβι 
χωριςμό ςε ομάδεσ, τρόποι χωριςμοφ ςε ομάδεσ 
(καρτελάκια, αυτοκόλλθτα, εικόνεσ, χρϊματα 
κ.λπ) 

• Επιλογι δραςτθριότθτασ (απαιτοφμενοσ χρόνοσ, 
υπολογιςμόσ απρόβλεπτου παράγοντα) 

• Καταγραφι- κακοριςμόσ δραςτθριότθτασ 
(βιματα) 

• !!! Σίποτα «αιωροφμενο» ςτο κλείςιμο 

 



ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ  
• Χαρτί του μζτρου 
• Μαρκαδόροι 
• Χρωματιςτά χαρτιά (π.χ δράςθ: Το τςαλακωμζνο 

κρεμμφδι  

• Σαινία διπλισ όψεωσ (πιάνο) 
• Χαρτοταινία  
• Κινθτό για καταγραφι υλικοφ 
• Ψαλίδια 
• Αυτοκόλλθτα, κίτρινα χαρτάκια ςθμειϊςεων 

(memo stick)  
• τυλό, μολφβια 
• Blue Tack (κόλλα) 

 



οβαρζσ Παράμετροι 
• Σφποσ ςχολείου (περιφερειακό, κεντρικό, 

μετανάςτεσ) 

• Διευκυντισ/ντρια 

• Ηλικία μακθτϊν 

• Ανάπτυξθ Δυναμικισ Ομάδασ 

• υμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί 

•  Γενικότερο ςχολικό κλίμα 

• χολείο που υλοποιεί Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα 

• Προγραμματιςμόσ (λεπτομερισ) όλθσ τθσ δράςθσ 



ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ 

• Γνωριμία με τθν ομάδα 
• Καταγραφι προςδοκιϊν 
• υμβόλαιο Ομάδασ 
• Παρουςίαςθ δράςθσ (τι κα κάνουμε) 
• Τλοποίθςθ δράςθσ 
• Καταγραφι (βαςικζσ παρατθριςεισ)  
• Κλείςιμο – υμπεράςματα 
• Ανίχνευςθ ικανοποίθςθσ προςδοκιϊν 
• Καταγραφι υναιςκθμάτων ομάδασ (για τθ 

δράςθ) 
 

 



Σι προςκζςαμε 

• Δθμιουργία «υμβολαίου» δζςμευςθσ που 
διζπει τισ βιωματικζσ ομάδεσ (δεν υπάρχει 
ςτο πρόγραμμα) 

• Καταγραφι Προςδοκιϊν 

• Καταγραφι ςθμαντικϊν ςκζψεων-
παρατθριςεων 

• Ικανοποίθςθ Προςδοκιϊν 

• Αποτφπωςθ ςυναιςκθμάτων- ςκζψεων για τθ 
δράςθ (αυτι κακαυτι) 

 

 

 



Σι αλλάξαμε (ευελιξία) 

• 1θ κεματικι: Διαφορετικότθτα: ευαιςκθτοποίθςθ ωσ 
προσ τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ 

    Όλοι όςοι.....: 

•  αφαιρζκθκαν οι δθλϊςεισ: Δεν ζχω παιδιά., τθν 
οικογζνεια μου είμαςτε Χριςτιανοί. Είμαι  άκεοσ.  
Ζχω κάποιον φίλο που είναι 
ομοφυλόφιλοσ/αμφιφυλόφιλοσ.  

  
• *αντικατάςταςθ με άλλεσ ι αφαίρεςθ, χωρίσ να 

χακεί ο ςτόχοσ τθσ άςκθςθσ, αλλά που να 
βρίςκουν εφαρμογι ςτθν περιοχι και ςτισ 
εμπειρίεσ των μακθτϊν (π.χ. οι γονείσ μου είναι 
πτυχιοφχοι) 
 



Σι αλλάξαμε (ευελιξία) 

• Μικρζσ αλλαγζσ που φζρνει θ ομάδα 
(διαφορετικζσ δυναμικζσ) 

• π.χ. δραςτθριότθτα 12: 

 Πρόλθψθ Εκφοβιςμοφ/Bullying 

Το τρίγωνο/τετράγωνο του εκφοβιςμοφ-bullying  

• Οι μακθτζσ ειςθγικθκαν ζνα νζο ρόλο, αυτόν του 
υποςτθρικτι ςτο κφμα (ηθτοφμενο) 

 π.χ. δραςτθριότθτα 17 νοφφαρα:  

• οι μακθτζσ πετοφν ςτθ λίμνθ μόνο ό,τι δεν τουσ αρζςει 

• (κετικόσ λογιςμόσ, αιςιόδοξο κλείςιμο) 

 



Απολογιςμόσ- αξιολόγθςθ 
 

• Ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ 
καζεηώλ  

• Άςνγε ζπλεξγαζία  ησλ 
νκάδσλ 

• Υςειή δέζκεπζε ησλ 
καζεηώλ  από ηελ πξώηε 
επαθή – δξάζε  
 

• Μεγάιν ελδηαθέξνλ γηα 
ην πεξηερόκελν ηνπ 
πξνγξάκκαηνο  

 
• Η αλάπηπμε ηεο 

δπλακηθήο ηεο νκάδαο 
«ρηίδεηαη» όιν θαη 
πεξηζζόηεξν κε ηελ  
εμέιημε ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 
 
 
 

 

 

• Εκθαλήο  ε αλάγθε ησλ 
καζεηώλ λα κηιήζνπλ 
γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 
εκπεηξίεο θαη λα ζέζνπλ 
εξσηήκαηα – αλεζπρίεο  
 

• Οη καζεηέο   δξάηηνληαη   
ηεο επθαηξίαο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο  γηα λα 
κηιήζνπλ γηα απηά πνπ 
ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ  
 

• Οη καζεηέο ζέινπλ- 
επηδεηνύλ- ην βήκα 
(εθπέκπνπλ κελύκαηα) 
π.ρ. δηαθξίζεηο  
εθπαηδεπηηθώλ 
(ξαηζηζκόο ζηελ ηάμε)  



Προτείνουμε 
• υμβόλαιο Ομάδασ 

• Καταγραφι Προςδοκιϊν Ομάδασ 

• Καταγραφι-ανάρτθςθ βαςικϊν ςκζψεων-
ςυναιςκθμάτων των μελϊν τθσ ομάδασ 

• Καταγραφι προτάςεων  

• υμπεράςματα 

• Εκπλιρωςθ Προςδοκιϊν(;)   



ΔΤΚΟΛΙΕ (;) 

• Άνκρωποι με ΟΡΑΜΑ για τθν εκπαίδευςθ 

• Σιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ 

•  Πρόκυμοι εκπαιδευτικοί (επί πλζον χρόνοσ 
για ενθμζρωςι τουσ) 

• Ϊρεσ διδακτικζσ για να αφιερωκοφν ςτο 
Πρόγραμμα 

 

 



Δθμοφιλείσ Δραςτθριότθτεσ 
 Θέκα 1: Δηαθνξεηηθόηεηα: επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηηο 

νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο   

                               Όλοι όζοι..... 
 Θέκα 2: Δηαθνξεηηθόηεηα: Αλαγλσξίδνληαο ηηο πνιιαπιέο 

δηαζηάζεηο ηεο ηαπηόηεηαο καο   

                          Το ηζαλακωμένο κρεμμύδι   
 Θέκα 5 :Δηαθνξεηηθόηεηα: Επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο γεληθεύζεηο 

                          Λεμόνια 
 No 13: Θέκα: Πξόιεςε Εθθνβηζκνύ/Bullying 

                          Πάγωμα-Freeze  
 No 15: Θέκα Πξόιεςε Εθθνβηζκνύ/Bullying 
 

         Το ηρίγωνο/ηεηράγωνο ηου εκθοβιζμού-bullying  
 
 No 16: Θέκα: Εληζρύνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο καο  

•                        Πιάνο 
 
 
 
 
 
 



Δζςμευςθ – Τπευκυνότθτα-υμφωνίεσ 



Οι καλοί λογαριαςμοί… 



Προςδοκίεσ και…προςδοκίεσ 



Εν δράςει… 
Δράςθ:  Απομόνωςθ, αποκλειςμόσ 



Μερικζσ ςκζψεισ 



Σι παρατθροφν οι μακθτζσ: 
Αγόρια   (≠) κορίτςια 



Άςκθςθ κατά τθσ βίασ, αποκλειςμόσ 



Κανείσ δεν αξίηει τζτοια ςυμπεριφορά!!! 



Σο τετράγωνο τθσ βίασ 



κζψεισ 



Κι άλλεσ ςκζψεισ  





Με ποιον κα πάω;;; 



Σα παιδιά τα λζνε όλα… 
 



Τποςτθρικτισ: Ο… πζμπτοσ ρόλοσ 



Η πιο αγαπθμζνθ δράςθ: Πιάνο 



Επιςτρατεφουμε τθν ευρθματικότθτα 



Οι ςθμαντικοί άλλοι… 





υγκεντρϊςαμε απόψεισ 





Η ΑΞΙΑ των καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων 



Σο φαγθτό και τα θλεκτρονικά ωσ λφςθ; 



Οι ςυνάδελφοι (δφςπιςτοι, αναςφαλείσ και μθ… δοτικοί, 
εμπνευςμζνοι, πρόκυμοι και ςυνάδελφοι…Αςτζρια!!!) 



Αχ! Αυτι θ … απουςία! 
υνθκίηεται, άραγε,  αυτι θ ζλλειψθ;;; 



Αν υπάρχει… ςοβαρό κζμα;  

 



Σι κρφβεται εδϊ; 



Άςκθςθ: Λεμόνια 



Ζξω ≠ μζςα 



Διαφορετικότθτα, διαπιςτϊςεισ 



Σα παιδιά τα λζνε όλα: 
Ο φόβοσ του διαφορετικοφ 



Άςκθςθ: τςαλακωμζνο κρεμμφδι, πολλαπλζσ 
διαςτάςεισ τθσ προςωπικότθτασ 



Διαφορετικότθτα  

 



Σα παιδιά καταγράφουν τα ςυναιςκιματά τουσ 
μετά το τζλοσ τθσ δράςθσ 



Σι φταίει;;; 



Σι κα μασ ςϊςει;;; 



Σι κα μασ ςϊςει;;; 




