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Αυτή η έκδοση έχει παραχθεί με την οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος Daphne της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Την πλήρη ευθύνη του περιεχομένου της έκδοσης φέρουν οι εταίροι της Κοινοπραξίας και σε
καμία περίπτωση το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις του Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γνωρίστε τους εταίρους του
ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ

Το ENABLΕ είναι ένα «χωνευτήρι» μέσα στο οποίο έξι οργανισμοί με αξιοσημείωτες
διαφορές συγχώνευσαν τις γνώσεις, την εμπειρία και την κουλτούρα τους
συμπληρωματικά για ένα κοινό σκοπό: να καταπολεμήσουν τον εκφοβισμό και να
προάγουν καλύτερα περιβάλλοντα μάθησης και ψυχαγωγίας
Το South West Grid for Learning, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικεύεται
στην υποστήριξη σχολείων να ενσωματώνουν την τεχνολογία, και έχει αναπτύξει το
μεγαλύτερο μέρος του υλικού για τους εκπαιδευτικούς.
Το Diana Award έχει, μέσω του προγράμματος Συνομήλικων Υποστηρικτών του
ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, μοιραστεί την εμπειρία του στην υποστήριξη των νέων για
να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη κοινότητα.

Suradnici
u učenju
ucitelji.hr

Ο εταίρος από την Κροατία, Suradnici u učenju, είναι μια ένωση εκπαιδευτικών με
διεξοδική γνώση των ιδιαιτεροτήτων της κάλυψης των αναγκών των εκπαιδευτικών
και των μαθητών εντός του πλαισίου του σχολικού προγράμματος.
Το «Μαζί για την Εφηβική Υγεία», είναι ένας επιστημονικός οργανισμός, ο οποίος
σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού, είναι
αναγνωρισμένος σε όλη την Ευρώπη για τις ερευνητικές τους δράσεις. Ηγήθηκε το
ερευνητικό άξονα του ENABLE, διερευνώντας το πλαίσιο εφαρμογής στην αρχή του
Προγράμματος και αξιολογώντας τα αποτελέσματα του.
Ο εταίρος από τη Δανία, Cyberhus, εξασφάλισε ότι οι νέοι που βρίσκονται σε
κίνδυνο παραμένουν στο επίκεντρο του ENABLE, και λαμβάνουν την ίδια προσοχή
με τους υπόλοιπους νέους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα. Προσάρμοσε κάθε
φάση του προγράμματος στις ανάγκες των νέων σε κίνδυνο, και εκπαίδευσε άλλες
ευρωπαϊκές τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας ώστε να ακολουθούν την προσέγγιση
του ENABLE.
Το πρόγραμμα συντονίστηκε από το European Schoolnet με έδρα το Βέλγιο, έναν
συλλογικό φορέα εκπαιδευτικών δικτύων και επικεφαλής διεθνών προγραμμάτων
μεγάλης κλίμακας, χρησιμοποιώντας το ευρύ δίκτυο του με πρόσβαση σε Υπουργεία
Παιδείας και εκπαιδευτικούς σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.
Το ΕΝΑBLE έλαβε την ανεκτίμητη καθοδήγηση από ένα διεθνές σώμα ειδικών (ΤΗΙΝΚ
ΤΑΝΚ) που περιλάμβανε 12 ερευνητές και εκπαιδευτικούς, και υποστηρίχτηκε από
τους συνεργαζόμενους εταίρους από την βιομηχανία και την πολιτική.
Το ENABLE είναι ένα Ευρωπαικό πρόγραμμα που υποστηρίχτηκε από το Daphne
Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Γνωρίστε τους συνεργαζόμενους εταίρους, που μοιράστηκαν την εμπειρία τους και
συνεισέφεραν στα αποτελέσματα από την αρχή μέχρι το τέλος τους προγράμματος.
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The Adolescent Health Unit is attached to the P. A. Kyriakou Children’s Hospital of the Second Department of Pediatrics of the University of Athens.

Δύναμη και σθένος: αντίδοτο
στον εκφοβισμό;
Το πρόγραμμα ENABLE - ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: νέοι, δύναμη, σθένος. Αν και ο
θεμελιώδης στόχος του προγράμματος είναι, όπως μαρτυρά και το όνομά του, η ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων
για την εξάλειψη του εκφοβισμού ή τουλάχιστον για τον περιορισμό των επιπτώσεών του, τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης αποτυπώνουν ευρύτερα οφέλη. Το ENABLE - ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικά αποτελέσματα
τόσο στην κοινωνική όσο και την συναισθηματική ευημερία των νέων καθώς και στο κλίμα της τάξης.
Τα «παραδοσιακά» φαινόμενα εκφοβισμού, λεκτικής βίας και ανισορροπίας δυνάμεων μεταξύ συνομηλίκων έχουν
γίνει όλο και πιο δύσκολα στην αντιμετώπισή τους, δεδομένου ότι η σημερινή γενιά ζει σε έναν τεχνολογικά πλούσιο
«παγκοσμιοποιημένο» κόσμο. Στις πέντε χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο δίκτυο ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, η πλειοψηφία των παιδιών έχουν στη διάθεσή τους ήδη από το προνήπιο περισσότερα επικοινωνιακά
εργαλεία από τον καλύτερα εξοπλισμένο δημοσιογράφο των δύο τελευταίων δεκαετιών. Με το πάτημα ενός
κουμπιού ή/και ενός εικονιδίου ή με το απλό άγγιγμα της οθόνης μπορούν να στείλουν φωτογραφίες και μηνύματα
σε οποιονδήποτε και οπουδήποτε αλλά και να αλληλεπιδράσουν με μια σειρά από διαδικτυακές ή μη δραστηριότητες
με ένα αρκετά μεγάλο εύρος «φίλων» σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη γενιά στο παρελθόν. Αυτό έχει κάνει ασαφή τη
διάκριση σε περιβάλλοντα μάθησης και ψυχαγωγίας και έχει δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση ως προς τον ρόλο των
γονέων, των δασκάλων και κατ’ επέκταση του σχολείου. Παρόλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις και οι αντιπροσωπευτικές
ομάδες μαθητών ηλικίας 11-14 ετών, στο ξεκίνημα του προγράμματος ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, έδειξαν ότι η πλειοψηφία
των περιστατικών εκφοβισμού ξεκινά στο φυσικό κόσμο - κατά πρόσωπο καταστάσεις, ενώ μπορεί εύκολα και άμεσα
να μεταβεί στο διαδίκτυο. Είναι ολοφάνερο ότι η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τις
κοινωνικές, πολιτιστικές και τεχνολογικές συνθήκες.
Που λαμβάνει χώρα ο εκφοβισμός - ENABLE σχολική έρευνα

13.67%

Μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης
Μέσω κινητών τηλεφώνων

6.67%
2.67%

3.33%

67.33%

2.67%

Μέσω media sharing
Μέσω πλατφόρμας παιχνιδιών
Δεν ξέρω/προτιμώ να μην πω
Μέσω γραπτων μηνυμάτων
Μέσω άμεσων μηνυμάτων

15.33%

Άλλο
Πρόσωπο με πρόσωπο
Πηγή: Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν τον Φεβρουάριο 2016 από 791 μαθητές που εμπλέκονται στο
πρόγραμμα ΚΣΜ

5.67%

7%

σχεδόν

16 000

120

νέοι
ενημερώθηκαν

σχολεία
εφαρμόζουν το
ENABLE

1 000

σχολεία στο
αρχικό στάδιο
εφαρμογής

ENABLE: Σε τρία βήματα
Το πρόγραμμα ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ έχει σχεδιαστεί με μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει τους μαθητές,
τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, καθώς και το προσωπικό του σχολείου. Προτείνει δύο εκπαιδευτικές μεθόδους
βασισμένες στο σχολικό πρόγραμμα: την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση (ΚΣΜ) και την εκπαίδευση Συνομήλικων
Υποστηρικτών (peer support). Επίσης παρέχει εκπαιδευτικό υλικό για τις οικογένειες και webinars για εκπαιδευτικούς
αλλά και ιδέες για εκστρατείες που μπορούν να εφαρμόσουν οι Συνομήλικοι
Υποστηρικτές στα σχολεία τους. Το πρόγραμμα συμμετείχαν 16 000 νέοι
«Η εμπειρία αυτή θα μας μείνει αξέχαστη.
στο Βέλγιο, την Κροατία, τη Δανία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο
Ήταν συγκλονιστικός ο αριθμός, η ποικιλία και
το 2016 χάρη στη δουλειά 30 περίπου πρεσβευτών - εκπαιδευτικών. Το
οι φοβερές γνώσεις όλων όσων συμμετείχαν.
συνέδριο λήξης του προγράμματος «ENABLE 2 ACT» πραγματοποιήθηκε
Ειλικρινά, αποτελεί μια φανταστική εμπειρία.
Σας ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε και μας
στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας τον Σεπτέμβριο του 2016, όπου συμμετείχαν
περιποιηθήκατε τόσο πολύ. Είστε όλοι υπέροχοι!!»
130 άτομα από 19 χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον το 25% ήταν κάτω
από 18 ετών. Όλοι μαζί οι συμμετέχοντες παρουσίασαν πληθώρα ιδεών
Liz Copeland, Αναπληρώτρια Επικεφαλής σχολείου στο
Ηνωμένο Βασίλειο για το συνέδριο ENABLE 2 ACT.
για τη βιωσιμότητα του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, τις οποίες οι αναγνώστες
μπορούν να διαβάσουν στη σελίδα 11.
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Τι είναι το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ ;
• Το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για
την Καταπολέμηση του Εκφοβισμού σε Εκπαιδευτικά
Περιβάλλοντα Μάθησης και Ψυχαγωγίας) είναι
ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, το
οποίο αντιμετωπίζει τον εκφοβισμό και συμβάλλει
στην ευημερία των νέων ηλικίας 11-14 ετών μέσω
της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης
και της εκπαίδευσης των συνομηλίκων τους.
Αρχικά, το Πρόγραμμα επρόκειτο να εφαρμοστεί
σε 5 χώρες (Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Ελλάδα και
Ηνωμένο Βασίλειο), αλλά στην πορεία προστέθηκαν
και άλλες χώρες. Ήδη έχει προσαρμοστεί και για
άλλες ηλικιακές ομάδες και κοινωνικές δομές. Το
ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ περιλαμβάνει ένα τρίπτυχο
στρατηγικής που βασίζεται στα παρακάτω:
• Ανάπτυξη κοινωνικών-συναισθηματικών δεξιοτήτων
μέσω μιας ενότητας 10 μαθημάτων, που
περιλαμβάνουν σχέδια μαθήματος, παρουσιάσεις και
φύλλα εργασίας
• Ένα πρόγραμμα συνομήλικων υποστηρικτών, που
ξεκινά με μια ολοήμερη εκπαίδευση ακολουθούμενη
και υποστηριζόμενη από 10 σύντομες εβδομαδιαίες
συναντήσεις, υλικό εκστρατείας και καινοτόμες
ιδέες που βοηθούν να παρουσιαστεί το ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ σε όλο το σχολείο
• Μια ολιστική και βιώσιμη προσέγγιση με σκοπό
τον περιορισμό των περιστατικών εκφοβισμού,
εμπλέκοντας τους μαθητές, το προσωπικό και τους
γονείς/κηδεμόνες.
Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση (ΚΣΜ),
όπως έχει αποδειχθεί από την ακαδημαϊκή έρευνα
και την διδακτική εμπειρία, αποφέρει σημαντικά
οφέλη τόσο ως προς την καταπολέμηση του
εκφοβισμού όσο και ως προς την προαγωγή θετικής
συμπεριφοράς και βελτιωμένης παρακολούθησης.
Η ενότητα των 10 μαθημάτων ΚΣΜ έχει βασιστεί
σε εμπειρικά συμπεράσματα και σε προηγούμενα
προγράμματα ΚΣΜ και έχει σχεδιαστεί ώστε
να καλύψει τους τέσσερις βασικούς τομείς
συναισθηματικής νοημοσύνης:
• Αυτοεπίγνωση – SelfA
• Κοινωνική επίγνωση – SocA

• Αυτοδιαχείριση – SelfM
• Διαχείριση σχέσεων – RelM.
Αν και τα πιο επιτυχημένα προγράμματα
Συνομήλικων Υποστηρικτών είναι αυτά που
κατευθύνονται από τους μαθητές, είναι σημαντικό
η ομάδα να λαμβάνει την ανάλογη εκπαίδευση
και συνεχιζόμενη υποστήριξη και καθοδήγηση
από ένα ή περισσότερα μέλη του εκπαιδευτικού
προσωπικού του σχολείου. Οι Συνομήλικοι
Υποστηρικτές, οι οποίοι μπορεί να προσφερθούν
εθελοντικά ή να επιλεγούν από τους δασκάλους
τους, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση
και την αποτροπή του εκφοβισμού:
• δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές, και
ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους, να έχουν κάποιον
στην ηλικία τους στον οποίο μπορούν να μιλήσουν
για τα προβλήματά τους,
• κατανοώντας τα προβλήματα που υπάρχουν
μεταξύ των συνομηλίκων τους σε σχέση με τον
εκφοβισμό και τη σχετική συμπεριφορά και
αναφέροντας τα πιο σημαντικά περιστατικά στα
μέλη του προσωπικού,
• διοργανώνοντας δραστηριότητες και εκστρατείες
που ενημερώνουν τους μαθητές, το προσωπικό και
τους γονείς/κηδεμόνες σε θέματα εκφοβισμού,
προάγουν θετικές συμπεριφορές και στάσεις και
ενθαρρύνουν τον κόσμο να πάρει θέση απέναντι
στο φαινόμενο,
• υποστηρίζοντας τους μαθητές κατά τη μετάβαση
από το δημοτικό στο γυμνάσιο,
• βοηθώντας τα σχολεία να αναθεωρήσουν τις
πολιτικές και τις διαδικασίες που ακολουθούν
όσον αφορά στον εκφοβισμό και τη συμπεριφορά
και γενικά δίνοντας φωνή στους μαθητές.
Το 2015-2016 το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ εφαρμόστηκε
σε περισσότερα από 100 σχολεία σε όλη την Ευρώπη,
εκπαιδεύοντας πάνω από 500 εκπαιδευτικούς και
16.000 μαθητές. Μάθετε περισσότερα για το υλικό
και τα αποτελέσματα του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ στο
http://enable.eun.org,
ή
επικοινωνήστε
στο
info-enable@eun.org για περισσότερες πληροφορίες.

Εφαρμοζοντας το ENABLE
Το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ
σε αριθμούς

Άμεση πρόσβαση στους
μαθητές

Μαθητές που έλαβαν ΚΣΜ

Καταρτισμένοι
εκπαιδευτικοί

Βέλγιο

1 336

Κροατία

2 400

41

309

68

Ελλάδα

1 500

134

28

17

Ηνωμένο Βασίλειο

5 834

126

129

13

30

10

541

119

Ρουμανία

45

Άμεσα εμπλεκόμενα σχολεία

250

Δανία 2

4 418

ΣΥΝΟΛΟ

15 738

301

Άλλα σχολεία που συμμετείχαν

11
1 500

Η εφαρμογή στη Δανία πραγματοποιήθηκε από το Cyberhus με παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε κίνδυνο μέσω των διαδικτυακών κοινωνικών-εκπαιδευτικών ομάδων του, του
online φόρουμ και της συμβουλευτικής υπηρεσίας μέσω chat..

2

4

Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας εφαρμογής
των τριών σταδίων και του χρονολογίου

Οκτώβριος 2014

Στάδιο
προσδιορισμού
αντικειμένου

Μάρτιος 2015

Αντιπροσωπευτικές
ομάδες νέων,
σχολείων και
οικογενειών

http://enable.eun.org/report

Υποστήριξη
συνομηλίκων
και υλικό για
τους γονείς

Ενότητες
και υλικό
μαθημάτων
ΚΣΜ

Hackathon
Διαδικτυακά
σεμινάρια και
κονκάρδες

http://enable.eun.org/resources

Εκπαίδευση
πρεσβευτών

Οκτώβριος 2015

Hackathon
(λύσεις από τους
νέους)

http://enable.eun.org/ambassadors

Βέλγιο

Schools: 11
Teachers: 45
Pupils: 1336

Κροατία

Schools: 68
Teachers: 309
Pupils: 2400

Σεπτέμβριος 2016

Δανία*

Group chat: 9
with 159 teens
Users: 4418

Συνέδριο λήξης ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ
ENABLE
eBook

*Έμφαση σε περιβάλλοντα ψυχαγωγίας, ειδικά σε αυτά με μεγάλο αριθμό ευάλωτων εφήβων
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Ελλάδα

Schools: 17
Teachers: 28
Pupils: 1500

Ρουμανία

Schools: 10
Teachers: 30
Pupils: 250

Η.Β.

Schools: 13
Teachers: 129
Pupils: 5834

Πρόκληση
ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ
(λύσεις από τους
νέους)

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ τους νέους μέσω της
συμμετοχής
Το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ προοριζόταν αρχικά να εφαρμοστεί σε 5.000 νέους ηλικίας 11-14 ετών, περιλαμβάνοντας
1.000 νέους που θεωρείται ότι βρίσκονται «σε κίνδυνο». Η προσέγγιση του Προγράμματος βάζει τους νέους στο επίκεντρο της διαδικασίας καταπολέμησης του εκφοβισμού βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες και
να αξιολογήσουν τη στάση τους απέναντι στους άλλους καθώς και προωθώντας ένα κλίμα αλληλουποστήριξης μεταξύ
των συμμαθητών στα σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην
1. ενίσχυση της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση και την αυτοεκτίμηση μέσω
των ενοτήτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης (ΚΣΜ) που ενσωματώνονται εύκολα στο σχολικό πρόγραμμα,
2. β
 ελτίωση της αυτοεπίγνωσης των νέων, της δυνατότητάς τους να κρίνουν αντικειμενικά τη συμπεριφορά τους αλλά
και τις επιπτώσεις των πράξεών τους στους άλλους (μετα-γνώση)
3. π
 αροχή καλύτερων τρόπων υποστήριξης των νέων μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαίδευσης επαγγελματιών, ενίσχυσης για τη θέσπιση πολιτικών στα σχολεία που αντιμετωπίζουν συχνά περιστατικά που ξεκινούν εντός
των σχολικών ορίων, και καινοτόμων ψηφιακών μέσων που μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις του εκφοβισμού.

Σχεδιασμός ενός προγράμματος ανοιχτού σε
όλους
Στο ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, οι νέοι εμπλέκονταν σε κάθε
βήμα της διαδικασίας, στο πλαίσιο μιας πολύπλευρης,
ολιστικής προσέγγισης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2015
αφενός με μια διεξοδική ανάλυση του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου και του πώς αυτό μπορεί να επιδράσει στον εκφοβισμό, και αφετέρου με ομάδες εστίασης
στις οποίες εμπλέκονταν εκατοντάδες άνθρωποι από τις
5 χώρες-εταίρους. Στη φάση αυτή, συμμετείχαν 144 νέοι
και 59 γονείς μαζί με 121 εκπαιδευτικούς και 12 ανώτερα/
ηγετικά στελέχη. Η αλλαγή είναι μια πολύ αργή διαδικασία όσον αφορά τα εκπαιδευτικά συστήματα, ειδικά αν η
ανώτερη ηγεσία δεν είναι υποστηρικτική.
Το αξιοσημείωτο με τον εκφοβισμό είναι η μεγάλη ποικιλομορφία που μπορεί να έχει και οι διάφορες ερμηνείες
που μπορεί να έχουν οι ίδιες λέξεις και πράξεις σε διαφορετικούς ανθρώπους και ιδιοσυγκρασίες, καθιστώντας
δίχως νόημα την εφαρμογή μιας ενιαίας προσέγγισης για
όλες τις περιπτώσεις. Ακούσαμε, για παράδειγμα, από
ένα παιδί της ΣΤ΄ τάξης στη Δανία:
Μπορεί να συμβεί αν είσαι αποκλεισμένος ή
απομονωμένος. Ίσως επειδή όλοι λένε “όχι”
κάθε φορά που τους ζητάς να κάνετε παρέα
είτε επειδή κανείς δεν σου ζητά ποτέ να κάνετε
παρέα,
ενώ ένα παιδί μεγαλύτερο κατά έναν χρόνο πάλι από τη
Δανία περιγράφει:
Αν κάποιος είναι αποκλεισμένος από την
ψηφιακή κοινότητα (για παράδειγμα, πάντα το
ίδιο άτομο που το όνομά του δεν υπάρχει σε
μια ανάρτηση στο Instagram).
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Προσχέδια του υλικού παρουσιάστηκαν στους μαθητές,
τους γονείς και τους δασκάλους σε ομάδες εστίασης και
έγιναν δεκτά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην Ελλάδα.
Ένας δάσκαλος αναφέρει χαρακτηριστικά:

Βασικά, εμείς οι δάσκαλοι πλέουμε σε έναν
ωκεανό πληροφοριών χωρίς πυξίδα, και
αυτός είναι ο λόγος που εγώ προσωπικά
ενθουσιάστηκα όταν έμαθα για το ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ. Θα το εφαρμόζω γιατί πιστεύω
ότι πλέον βρήκα πυξίδα και χάρτη!

Αν και εξίσου ενθουσιασμένη, μια καθηγήτρια ξένων
γλωσσών από την Ελλάδα εξέφρασε και την απογοήτευσή της:
Δυστυχώς, είναι αναπόφευκτο στα ελληνικά
σχολεία επειδή το σύστημα είναι τόσο
εγωκεντρικό και οι μαθητές/σπουδαστές δεν
έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν με άλλους
τρόπους και ιδιαίτερα να γίνουν καλύτεροι
πολίτες του αύριο

Το καλοκαίρι του 2015 περισσότεροι από 130 νέοι από πολλές διαφορετικές χώρες (περιλαμβάνοντας την Κόστα Ρίκα,
την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία) έλαβαν μέρος στον μαραθώνιο Hackathon του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ. Έπρεπε
να δουλέψουν σε ομάδες, να αναλύσουν τη διαδικασία του εκφοβισμού με έναν ενδεδειγμένο ενήλικο καθοδηγητή
και να προτείνουν λύσεις για τον εκφοβισμό. Ορισμένες εγγραφές, ειδικά από παιδιά με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες, ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές ζωντανές αποδείξεις. Οι ιδέες και τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν ήταν
από εξελιγμένες εφαρμογές (apps) για να προειδοποιεί κανείς τους θύτες και να λαμβάνει άμεση υποστήριξη
(ένα περιβραχιόνιο κατά του εκφοβισμού) έως χρήσιμα gadgets για να συγκεντρώσει και να μεταδώσει κανείς
πληροφορίες κατά του εκφοβισμού στη στιγμή. Το τελευταίο πρότυπο έχει πλέον λανσαριστεί στην αγορά και είναι
διαθέσιμο σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Και πάλι, η συμμετοχή και τα σχόλια ήταν ανεκτίμητα για την
ενημέρωση των εκπαιδευτικών και τη διαμόρφωση όχι μόνο του υλικού του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, αλλά και άλλων
εκδηλώσεων με γνώμονα την πρωτοβουλία των νέων.

Και η νικήτρια ομάδα είναι…
Η ομάδα των David, Tim, Lukas, Hendrik,
and η μέντορας τους Stephanie (Germany)
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ENABLE Πρόκληση
Και η νικήτρια είναι..
Η Αλεξία, από την Ελλάδα

Μετρώντας τον αντίκτυπο του
ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ
Από τους περίπου 3.000 νέους που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους τον Ιούνιο 2016, περίπου οι 800 συμμετείχαν στην προαξιολόγηση του πρώτου τριμήνου, και συνολικά 606 νέοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και
την Κροατία απάντησαν και στις δύο αξιολογήσεις (την
προαξιολόγηση και τη μεταξιολόγηση). Αυτό οφείλεται
στη διαφορετική εθνική νομοθεσία όσον αφορά στη γονεϊκή συναίνεση και τα διαφορετικά προγράμματα σχολικών διαστημάτων και διακοπών των χωρών-εταίρων. Τα
αποτελέσματα επισημαίνουν τρία βασικά οφέλη για τους
νέους που έλαβαν μέρος στο σύνολο της ενότητας των 10
μαθημάτων ΚΣΜ. Όπως δήλωσε η αναπτυξιακή ψυχολόγος Ελένη Τζαβέλα, από τον εταίρο του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ στην Ελλάδα, Επιστημονικό Οργανισμό «Μαζί για
την Εφηβική Υγεία», η οποία διεξήγαγε την έρευνα για το
πρόγραμμα:
Μετά τα μαθήματα ΚΣΜ, οι μαθητές
αναφέρουν ότι είχαν καλύτερο έλεγχο
της συμπεριφοράς τους, ότι μπορούσαν
να προσδιορίσουν καλύτερα και να
χαρακτηρίσουν τα συναισθήματά τους και
τον αντίκτυπο αυτών στους άλλους, καθώς και να βρουν
λύσεις για καθημερινά διαπροσωπικά προβλήματα. Αυτές
οι δεξιότητες αυξάνουν τη ψυχική ανθεκτικότητα και
λειτουργικότητα των παιδιών και παρέχουν προστασία
ενάντια στην εμπλοκή με τον εκφοβισμό. Αυτές οι αλλαγές
αποτυπώνουν την εμφαση του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ
στην ανάπτυξη κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων.
Ως προς τις αντιδράσεις των μαθητών όταν γίνονται
μάρτυρες ενός περιστατικού εκφοβισμού, το να μιλήσουν
σε έναν Συνομήλικο Υποστηρικτή αναφέρεται από τους
ίδιους ως μια νέα συμπεριφορά.

Αποτελέσματα μεταξιολόγησης σχετικά με το
όφελος που αποκόμισαν οι μαθητές από τα
μαθήματα ΚΣΜ

Αυτο-έλεγχος

Εμφανής
αλλαγή
δεξιοτήτων
Επίλυση
προβλη-ματων
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Συναισθη-ματική
διαφορο-ποίηση

Αυτές οι αλλαγές επιβεβαιώνονται από τους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατά την έρευνα
μεταξιολόγησής, αναφέρουν επανειλημμένα ότι
υπάρχει πιο φιλικό κλίμα στην τάξη. Στην Ελλάδα είναι
χαρακτηριστική η σημαντική πτώση από το 24% στο 9%
των εκπαιδευτικών ς που δηλώνουν: Η διάδοση μιας
φήμης ή ενός ψέματος για άλλους μαθητές είναι ένα
σημαντικό πρόβλημα στο σχολείο μας (Ερώτ. 9).

Τι λένε οι νέοι για τις ενότητες ΚΣΜ
Ένας στους πέντε αναφέρει αυξημένη κατανόηση τόσο
των δικών του συναισθημάτων και προβλημάτων όσο κυρίως των άλλων :
Τώρα μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά
μου... Έχω καταφέρει να μπορώ να χειριστώ
τις σχέσεις... Κατανοώ τα συναισθήματα των
άλλων (Η.Β.)
Καταλαβαίνω πώς νιώθουν οι άλλοι (Ελλάδα)
Καταλαβαίνω τα προβλήματα των
συνανθρώπων μου (Ελλάδα)

...Αλλά λίγοι αναφέρουν αυξημένη επίγνωση
των προβλημάτων του εκφοβισμού
Μπορώ να το καταλάβω όταν κάποιος υφίσταται
εκφοβισμό (Κροατία)
Κατανόησα τι είναι ο εκφοβισμός και πώς πρέπει
να φέρεσαι στα θύματα (Ελλάδα)
Καλύτερη κατανόηση του εκφοβισμού
και τι πρέπει να κάνω όταν κάποιος με χρειάζεται
(Ελλάδα)

Γιατί η ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων είναι σημαντική στα σχολεία*
• Ένα στα τρία παιδιά αναφέρουν δυσκολία αυτοελέγχου, ενώ περίπου επτά στα δέκα παιδιά αναφέρουν ότι

μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους όταν είναι αναστατομένα.
• 40-57% των παιδιών αναφέρουν δυσκολία κατά τη διαφοροποίηση των αρνητικών συναισθημάτων, με τους
υψηλότερους δείκτες να παρατηρούνται στην Ελλάδα (57%), αυτές οι δυσκολίες μπορούν να προκαλέσουν
διαπροσωπικά προβλήματα και είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν με εκπαίδευση συναισθηματικής
αυτοεπίγνωσης
• 10% των μαθητών αναφέρουν έλλειψη του αισθήματος συμπαράστασης (να συμπαραστέκεσαι σε εκείνους που
έχουν προβλήματα), που είναι δείκτης γνωστικής ενσυναίσθησης
• ένας στους τέσσερις μαθητές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κροατία αναφέρουν δυσκολία κατανόησης των
συναισθημάτων των άλλων, ποσοστό που στην Ελλάδα είναι 15%
• 74% των μαθητών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κροατία αναφέρουν την ανάγκη να βοηθήσουν κάποιον που είναι
ταραγμένος, ενώ ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου αίσθημα βοήθειας
• περίπου 40% των μαθητών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κροατία και 25% στην Ελλάδα δεν γνώριζαν ότι τα
συναισθήματα επηρεάζουν τις αντιδράσεις, πράγμα που ενισχύει την ανάγκη για εκπαίδευση συναισθηματικής
νοημοσύνης μέσω προγραμμάτων όπως το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ
*Απαντήσεις από 791 παιδιά ηλικίας από 11 έως 14 ετών κατά την προαξιολόγηση (πριν την εφαρμογή) του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, τον
Φεβρουάριο 2016.

Πρόγραμμα Συνομήλικων Υποστηρικτών βασικό στοιχείο του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ

Οι περισσότεροι νέοι, και ειδικά οι έφηβοι, επηρεάζονται
έντονα από τους συνομηλίκους τους, συνεπώς η
εκπαίδευση συνομηλίκων είναι μια χρήσιμη πλατφόρμα
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ
έχει αξιοποιήσει την υποστήριξη συνομηλίκων ως μια
πλατφόρμα για την αύξηση της συναίσθησης, ως ένα μέσο
για την παροχή μοντέλων-ρόλων και μια πηγή βοήθειας
και υποστήριξης για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Το πρόγραμμα Συνομήλικων Υποστηρικτών
του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ καθοδηγείται από το Diana
Award, έναν φιλανθρωπικό θεσμό που εδραιώθηκε από
την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 1999 προς
τιμήν της Νταϊάνας, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, η οποία
πίστευε ότι οι νέοι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον
κόσμο προς το καλύτερο.
Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα υποστήριξης συνομηλίκων
προϋποθέτει τρία βασικά στοιχεία και όλα αυτά
αποτελούν συστατικά του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ:
1. Μ
 ια συνολική προσέγγιση του σχολείου
2. Υ λικό για την υποστήριξη του έργου των Συνομήλικων
Υποστηρικτών σε συνδυασμό με έναν «επικεφαλή
εκπαιδευτικό», ο οποίος μπορεί να βοηθήσει όταν δεν
μπορούν να λύσουν μόνοι τους κάποια προβλήματα
3. Χ
 ρόνος, διαφάνεια και δημιουργία κουλτούρας
υποστήριξης συνομηλίκων εντός του σχολείου
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Αυτοπεποί-θηση

Κατανόηση
των
συναισθήματωνκαι
των προβλήματων
των άλλων

Διαπροσωπική
άνεση
Συνομήλικοι
Υποστηρικτές’
Προσωπικό
όφελος

Ενσυναίσθηση
για τα
προβλήματα
εκφοβισμού
“Μου άνοιξαν τα
μάτια”

“Αίσθημα αμηχανίας
και ντροπής, όχι
πια!”

Aίσθημα ότι
είσαι χρήσιμος
“Δώσαμε λύση στα
προβλήματα”

Διάγραμμα 5: Θεματικές που αναδύθηκαν από ποιοτική ανάλυση
και αποτυπώνουν τα προσωπικά οφέλη των Συνομήλικων
Υποστηρικτών (ανοιχτή Ερώτ. 54 από την μεταξιολόγηση)

Αποτελέσματα προγράμματος Συνομήλικων
Υποστηρικτών
Συνολικά, περίπου 301 μαθητές εκπαιδεύτηκαν ως
Συνομήλικοι Υποστηρικτές στις χώρες που συμμετείχαν,
ενώ 209 από αυτούς έλαβαν μέρος στην προαξιολόγηση
και μεταξιολόγηση. Τα αποτελέσματα προαξιολόγησης
και μεταξιολόγησης τοποθετούν την υποστήριξη
συνομηλίκων μεταξύ των πιο επιδραστικών πτυχών
του προγράμματος. Οι καταρτισμένοι Συνομήλικοι
Υποστηρικτές δηλώνουν ότι βίωσαν προσωπικά και
διαπροσωπικά οφέλη από τον ρόλο τους. Η κύρια
επίδραση που βίωσαν ήταν η αυξημένη αυτοπεποίθηση,
με την πλειοψηφία των Συνομήλικων Υποστηρικτών να
συμφωνεί ότι «η αυτοπεποίθησή τους ενισχύθηκε» και οι
«ηγετικές τους δεξιότητες και οι ικανότητες παρουσίασής
τους βελτιώθηκαν» (80-90% συμφώνησαν/συμφώνησαν
απόλυτα σε όλες τις χώρες). Η αύξηση αυτή συνδέεται
με το ότι ήταν χρήσιμοι στους άλλους και παρατήρησαν
βελτίωση και στις δικές τους κοινωνικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες. Κάποιοι μαθητέςπαρατήρησαν και άλλα
οφέλη, καθώς τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλοι οι
μαθητές, και ειδικά τα αγόρια, είναι περισσότερο πιθανό
να αναφέρουν περιστατικά εκφοβισμού όταν εφαρμόζεται
ένα πρόγραμμα συνομήλικων υποστηρικτών στο σχολείο.

Τι λένε οι Συνομήλικοι Υποστηρικτές για το
ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ

Επίσης, περιέγραψαν τα διαπροσωπικά οφέλη, ιδιαίτερα
την αυξημένη κοινωνική συμμετοχή και το μειωμένο κοινωνικό άγχος:

Δεν νιώθω άσχημα να μιλάω μπροστά σε
ξένους πια. [Αγόρι, 12 ετών, Κροατία]
Περνάω περισσότερο χρόνο με τους
συμμαθητές μου [Η.Β.]
Κάνω νέους
[Ελλάδα]

φίλους

ευκολότερα

Αυξημένη κατανόηση των δικών τους συναισθημάτων και
προβλημάτων αλλά και των άλλων, δήλωσε ένας στους
πέντε μαθητές:

Τώρα μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά
μου... Έχω καταφέρει να μπορώ να χειριστώ
τις σχέσεις... Κατανοώ τα συναισθήματα των
άλλων [Κορίτσι, 13 ετών, Η.Β.]
Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων
[Αγόρι, 12 ετών, Ελλάδα]

Οι Συνομήλικοι Υποστηρικτές αναφέρουν οφέλη ως προς
την αυτοπεποίθηση και την κοινότητα:
Νιώθω κυρίως ότι αυτό, το να είμαι
Συνομήλικος Υποστηρικτής, έχει ενισχύσει
την αυτοπεποίθησή μου αλλά έχει
δημιουργήσει και μια έντονη αίσθηση κοινότητας
μεταξύ μας, η οποία ολοένα και μεγαλώνει. [Αγόρι,
13 ετών, Η.Β.]
Η αυτοπεποίθησή μου έχει ενισχυθεί, το
ίδιο και οι επικοινωνιακές μου δεξιότητες.
Με έχει βοηθήσει γιατί αισθάνομαι ότι
ξέρω πώς να στηρίξω κάποιον και δεν είμαι
ανίκανη. [Κορίτσι, 14 ετών, Ελλάδα]
Νιώθω ότι βοηθάω περισσότερο και μιλάω
με άλλους μαθητές για τα προβλήματά ους
[Κορίτσι, 13 ετών, Κροατία]
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Ένας δάσκαλος από το Βέλγιο σχολίασε για το πρόγραμμα
Συνομήλικων Υποστηρικτών:
...μας βοήθησε να μάθουμε πολλά ο
ένας για τον άλλο...οι μαθητές για τους
μαθητές, οι μαθητές για τους δασκάλους
και αντιστρόφως, και οι δάσκαλοι μεταξύ μας!

Κάνοντας σύμμαχο το προσωπικό του σχολείου προϋπόθεση για να πετύχουμε την αλλαγή
Το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ αρχικά προοριζόταν να εφαρμοστεί με 1.500 εκπαιδευτικούς στα 35 σχολεία που είχε
προγραμματιστεί. Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε τριπλάσιο αριθμό σχολείων από ό,τι
προγραμματιζόταν αρχικά: 109 σχολεία στο Βέλγιο, την Κροατία, την Ελλάδα και το Η.Β. και άλλα δέκα στη Ρουμανία. Στην
Κροατία, ακόμα 1.200 σχολεία εντάχθηκαν, τα περισσότερα από τα οποία σχεδιάζουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα
ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ κατά το σχολικό πρόγραμμα 2016-17, είτε πλήρως είτε επιλεκτικά. 541 εκπαιδευτικοί είναι
εγγεγραμμένοι έχοντας ολοκληρώσει την εκπαίδευση του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ για εκπαιδευτικούς, με περίπου
800 από αυτούς να έχουν λάβει μέρος σε εργαστήρια eTwinning και σε webinars. Είναι ενδεικτικό ότι η Ιταλία και η
Πορτογαλία είναι μεταξύ των τεσσάρων πρώτων χωρών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ
και κατεβάζουν υλικό, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο.
Το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ προσέγγισε τους εκπαιδευτικούς κυρίως μέσω ενός μοντέλου εκπαίδευσης του εκπαιδευτή
(train the trainer), αρχικά μέσω εκπαιδευτικών συναντήσεων με φυσική παρουσία για 23 Πρεσβευτές του ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ για 1,5 ημέρα. Αυτό έγινε σε συνδυασμό με τον μαραθώνιο Hackathon, ώστε να εξασφαλιστεί ότι
η ανατροφοδότηση από τους νέους θα ήταν αρκετά ισχυρή. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει παρουσιάσεις,
webinars, ερωτηματολόγια και την έκδοση «Εφαρμόζοντας αποτελεσματικά το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ» στα αγγλικά,
τα κροατικά, τα γαλλικά, τα ολλανδικά και τα ελληνικά, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ http://enable.eun.org.
Οι εκδόσεις στα ρουμάνικα και στα πορτογαλικά θα είναι διαθέσιμες σύντομα. Το ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού
δόθηκε σε 43 εκπαιδευτικούς από 32 σχολεία σε τρεις συμμετέχουσες χώρες τον Απρίλιο του 2016, ενώ 26 από αυτούς
επανέλαβαν το ερωτηματολόγιο στο τέλος του προγράμματος τον Ιούνιο.
Η ανατροφοδότησητων εκπαιδευτικών έδειξε ότι η εκπαίδευση κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες τους. Σημαντικές
διαφορές αναδείχθηκαν μεταξύ των χωρών, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με το ποιά μέρη του
προγράμματος ήταν πιο ωφέλιμα. Ένα αποτέλεσμα που αναφέρθηκε από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ήταν
το πιο φιλικό κλίμα στο σχολείο, με αξιοσημείωτη αύξηση να παρουσιάζεται στην υποστήριξη συνομηλίκων και με
περισσότερους μαθητές να αναφέρουν τα περιστατικά εκφοβισμού. Κατά τη μεταξιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί γενικά
έκριναν το πρόγραμμα ΚΣΜ αρκετά απλό στην εφαρμογή του παρά τις δυσκολίες του ωρολογίου προγράμματος και την
πρόκληση να εμπλέξουν συγκεκριμένους μαθητές και ειδικά αγόρια.
Οι εκπαιδευτικοί από το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουν:
[Πιο βοηθητικά] ήταν τα εργαστήρια και
η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση όπου
δόθηκαν διευκρινίσεις για κάθε μάθημα.
Θεώρησα πολύ χρήσιμο το μέρος
του υλικού που εξηγεί τι είναι η κοινωνική και
συναισθηματική μάθηση, πώς τα δύο προγράμματα
μπορούν να συνδυαστούν και φυσικά τα μαθήματα
και οι δραστηριότητες είναι πολύ κατατοπιστικά.

Και ένας εκπαιδευτικός από το Βέλγιο:
Έχουμε ήδη δοκιμάσει και εφαρμόσει
πολλά προγράμματα ενάντια στον
εκφοβισμό, μερικά μάλιστα ήταν και πολύ
ακριβά, αλλά το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ προσθέτει
κάτι καινούργιο: τους Συνομήλικους Υποστηρικτές.
Σε συνδυασμό με τις ενότητες ΚΣΜ, όντως μπορεί
να φέρει την αλλαγή!
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Αν και αρκετοί Έλληνες εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι το
θεωρητικό μέρος του προγράμματος δεν τους φάνηκε
ιδιαίτερα χρήσιμο, πολλοί μοιράστηκαν στη συνέχεια
τις δυσκολίες τους κατά την πλήρη εφαρμογή του
προγράμματος στα σχολεία τους:
Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές [δεν
βοήθησαν ιδιαίτερα], γιατί δεν υπάρχει
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στα
[ελληνικά] σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες συμφώνησαν ότι
η συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα ήταν μια
πολύ θετική κίνηση, καθώς οι γονείς εντάχθηκαν στις
αντιπροσωπευτικές ομάδες, στην προετοιμασία του
Hackathon και σε διάφορες άλλες στιγμές καθ’ όλη
τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό του ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ για τους γονείς είναι από αυτά με τις
περισσότερες λήψεις και για αυτόν τον λόγο έχει πλέον
εξελιχθεί σε ένα 10σέλιδο έντυπο για όλες τις γλώσσες.

Τι είναι αυτό που θεωρούν πιο
βοηθητικό οι εκπαιδευτικοί

• Προσέγγιση βήμα-βήμα
των
• Συνολική θεώρηση και συνοπτική περιγραφή
ν
μαθημάτω
ματος
• Οι δραστηριότητες, το υλικό και τα σχέδια μαθή
παράδο• Ιδέες για την εκπαίδευση των μαθητών και την
ση των μαθημάτων
των
• Οδηγίες για το πώς να καλύφθούν οι ανάγκες
παιδιών
• Παροχή πρόσβασης σε έναν Πρεσβευτή ή εθνικό
ρσυντονιστή που μπορεί να βοηθήσει κατά την προσα
στις
Ω
μογή του προγράμματος ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝ
με
ανάγκες ενός σχολείου και να εντοπίσει συνδέσεις
το σχολικό πρόγραμμα της εκάστοτε χώρας

Προκλήσεις που εντοπίστ

ηκαν

• Πολλές πληροφορίες προ
ς επεξεργασία, πολύ
αυστηρός χρονικός προγραμμα
τισμός των
συναντήσεων
• Η ανάγκη να συμπεριλάβου
με την εκπαίδευση σε
στρατηγικές διαχείρισης για
τους Συνομήλικους
Υποστηρικτές
• Η ενθάρρυνση όλων των
μαθητών/του προσωπικού να
λάβουν μέρος και να παραμε
ίνουν από το ένα σχολικό
έτος στο επόμενο
• Παρακολούθηση της επιτ
υχίας
• Να εμπλακούν οι γονείς
• Προσαρμογή στο εθνικό σχο
λικό πρόγραμμα και στις
υπάρχουσες πρωτοβουλίες
• Εξασφάλιση ότι οι δάσκαλ
οι έχουν ή μπορούν να
λάβουν κανονική υποστήριξη
από έναν εθνικό
Πρεσβευτή/συντονιστή

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις πιο
σημαντικές ενότητες των μαθημάτων ΚΣΜ
Το πρώτο μας μάθημα για
ενσυναίσθηση... Ήταν κάπως
ένα
συναισθηματικό
ταξίδι
πολλούς και αυτό πραγματικά βοήθησε
τους ευαισθητοποιήσουμε για τη σημασία
προγράμματος.

την
σαν
για
να
του

Θεωρώ ότι το πρόγραμμα συνομήλικων
υποστηρικτών είναι σχετικά εφαρμόσιμο
στο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα
καθώς διευκολύνει τα παιδιά όχι μόνο
να υποστηρίζουν τους συνομηλίκους τους που
αντιμετωπίζουν εκφοβισμό αλλά κυρίως να
αναλαμβάνουν δράση για να αλλάξουν την κουλτούρα
του σχολείου τους ενάντια στον εκφοβισμό.
(Επικεφαλής εκπαιδευτικός από την Ελλάδα)
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Οι δράσεις ΚΣΜ ήταν κατάλληλες για
μαθητές ηλικίας 11 έως 12 ετών, αλλά π.χ.
στο Μάθημα 4 ορισμένες φωτογραφίες
συναισθημάτων ήταν δύσκολο να γίνουν
κατανοητές. Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες
και οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνει το υλικό ήταν
πραγματικά χρήσιμοι και προσέφεραν μεγάλη
ποικιλία επιλογών στους εκπαιδευτικούς. (Σχολικός
σύμβουλος)

2

1

1

Αποτελέσματα του διετούς προγράμματος
ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ

3

1

4

Μαθητές

NO

HATE!

1 1
51

3
2

3
3

Πιο πιθανό να αναφέρουν τον
εκφοβισμό (ειδικά τα αγόρια),
οι Συνομήλικοι Υποστηρικτές
διευκολύνουν ακόμα περισσότερο
την αναφορά

Καλύτερος έλεγχος συμπεριφοράς,
προσδιορισμός συναισθημάτων,
επίλυση προβλημάτων σχέσεων

2

4

2

6

NO

5

5

4

7

NO

4

4

Πιο φιλικό σχολικό κλίμα, πιο φιλικές
σχέσεις και αυξημένη υποστήριξη
μεταξύ συμμαθητών

5

5

2

HATE!

3 3 Εκπαιδευτικοί

5

Οι Συνομήλικοι Υποστηρικτές
αναφέρουν ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης, αυτοαποτελεσματικότητα και προσωπικές
και διαπροσωπικές δεξιότητες

Λοιπά αποτελέσματα

HATE!

NO

HATE!

NO

Επισήμανση εθνικών διαφορών
στην ενσωμάτωση της ΚΣΜ και των
Συνομήλικων Υποστηρικτών στο
σχολικό πρόγραμμα, κατανόηση των
πιο επιδραστικών πτυχών του ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ

HATE!

Βελτιωμένη γνώση σχετικά με τον
εκφοβισμό και καλύτερη δυνατότητα
διαχείρισης προβλημάτων στην τάξη

6

7

6

7

6

Target group: Adults

7

7

Anti-bullying
Parents/Carers Pack
Welcome to the ENABLE anti-bullying pack for parents and carers. Your child’s
school is taking part in this exciting project and this handbook will help you to
understand what bullying is and be able to discuss it with your child.
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The pack:
f
f
f
f
f
f
f

Gives an overview of the ENABLE project
Explains what bullying is
Helps you to spot signs that might mean your child is involved in bullying
Provides tips about what to do if your child is being bullied
Offers tips about how to help your child stay safe online
Includes some great ideas about building your child’s social and emotional skills
Advises how you can get involved in the ENABLE project in your child’s school

Everyone has a role to play in helping young people to be safe and happy at school. As a
parent, one of the most important things you can do is to maintain a close and open relationship
with your children so that they feel able to talk to you about any concerns. We hope that this
handbook provides you with lots of tips and tools to do this.
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1 | ENABLE Anti-bullying Pack for Parents/Carers

N/A

Περισσότερες λήψεις έχουν το
Υλικό ενάντια στον Εκφοβισμό για
Γονείς/Κηδεμόνες και το Υλικό για
μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς
και επικεφαλής εκστρατειών

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και
η Πορτογαλία είναι οι κορυφαίες
χώρες στις διαδικτυακές επισκέψεις
και στη λήψη υλικού

Περισσότερες λήψεις έχει το
Μάθημα 4 που θεωρείται δύσκολο
αλλά επιδραστικό από πολλούς
εκπαιδευτικούς

4
5

Υλικό ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ - Εκπαίδευση με
σκοπό την ενεργοποίηση των νέων και την
εξάλειψη του εκφοβισμού
Από τη δημιουργία της τον Οκτώβριο 2014, η ομάδα του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ έχει δημιουργήσει πλούσιο υλικό που
είναι διαθέσιμο σε όλους στο http://enable.eun.org/implementing_enable, στα αγγλικά, τα κροατικά, τα γαλλικά, τα
ελληνικά και τα ολλανδικά. Η έκδοση στα ρουμάνικα θα είναι διαθέσιμη σύντομα, ενώ και η έκδοση στα πορτογαλικά
είναι ήδη στο πρόγραμμα. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για να δείτε όλο το υλικό του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ.

Για τους νέους

Μια σειρά 10 μαθημάτων ΚΣΜ
με συμπληρωματικό υλικό και
δραστηριότητες για κάθε μάθημα

Εκπαίδευση Συνομήλικων
Υποστηρικτών και πρόγραμμα
εφαρμογής, περιλαμβάνει υλικό και
λεπτομερείς οδηγίες

Δραστηριότητες και υλικό
εκστρατείας για την υποστήριξη
του έργου των Συνομήλικων
Υποστηρικτών

Πιστοποιητικό και κονκάρδα που
απονέμονται στους Συνομήλικους
Υποστηρικτές

Για τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου

Εισαγωγή στους σκοπούς και
τη μεθοδολογία του ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, περιγραφή των
10 ενοτήτων/μαθημάτων ΚΣΜ και
καθοδήγηση για την εφαρμογή του
προγράμματος στα σχολεία
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Εκπαιδευτικό υλικό για τους
πρεσβευτές και τους επικεφαλής
εκπαιδευτικούς που πρόκειται να
εφαρμόσουν το πρόγραμμα ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ στα σχολεία τους και
κονκάρδα που τους απονέμεται

Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων
και κουίζ για τους εκπαιδευτικούς
που επιθυμούν να μάθουν
περισσότερα για την κοινωνική και
συναισθηματική μάθηση και την
υποστήριξη συνομηλίκων με σκοπό
την καταπολέμηση του εκφοβισμού

Για τους γονείς, τους κηδεμόνες
και άλλους

Η έκθεση του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ συνοψίζει
το πλαίσιο στις 5 βασικές χώρες του ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ και προσφέρει μια συγκριτική
απεικόνιση παγκοσμίως των προγραμμάτων
ενάντια στον εκφοβισμό

Χρήσιμες συμβουλές για τους γονείς και τις οικογένειες

Η έκδοση

Εκφοβισμός - προοπτικές,
πρακτικές και απόψεις,
περιλαμβάνει κεφάλαια από την
ομάδα του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ και
μέλη του επιστημονικού επιτελείου
του Προγράμματος, καθώς και
από κορυφαίους ερευνητές και

επαγγελματίες παγκοσμίως
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Το επόμενο Βήμα

Κάθε ένας από τους έξι εταίρους προσάρμοσε το πρόγραμμα στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις
της χώρας του, δουλεύοντάς το τοπικά για να σχεδιάσει και να δοκιμάσει το πρόγραμμα ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ
σε συνεργασία με τους νέους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Το ENABLEΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ έχει χαράξει μια αξιοσημείωτη πορεία μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους.
Ένα πρώτο παράδειγμα. Παρόλο που η ομάδα του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ συμφώνησε ότι η βελτίωση των κοινωνικών
και συναισθηματικών δεξιοτήτων των νέων είναι η χρυσή τομή για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, της λεκτικής
βίας, στη ρίζα τους, ήταν μια έκπληξη για όλους όταν μάθαμε μετά από την έρευνα προαξιολόγησης σε περίπου 800
έφηβους από το Η.Β., την Ελλάδα και την Κροατία, ότι ένας στους τρεις δεν γνώριζε ότι τα συναισθήματα επηρεάζουν
τις αντιδράσεις και ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι δεν έχει κανένα αίσθημα βοήθειας προς τους άλλους. Τα
αποτελέσματα θα είναι τα ίδια σε άλλες χώρες; Αν ναι, γιατί τότε αγνοούμε αυτή τη σημαντική πτυχή της εκπαίδευσης;
Δύο δεκαετίες πριν, ο Jacques Delors3 όρισε τους τέσσερις πυλώνες της εκπαίδευσης ως εξής: μαθαίνω να μαθαίνω,
μαθαίνω να κάνω, μαθαίνω να είμαι και μαθαίνω να συνυπάρχω. Έχουμε λοιπόν, την πολυτέλεια να αγνοούμε τους
δύο τελευταίους πυλώνες στη σημερινή κοινωνία;
Ένα δεύτερο μάθημα αφορούσε στην ιδιαίτερη αξία της μάθησης από τους συμμαθητές, αλλά και των γνώσεων που
εμείς λάβαμε από τα παιδιά και τους νέους. Ο μαραθώνιος Hackathon και το συνέδριο λήξης ήταν δύο «μετα-στιγμές»
που καθόρισαν την πορεία του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, η πρώτη, διότι οι νέοι μας έβαλαν μέσα στη διαδικασία του
εκφοβισμού και μας έδωσαν ιδέες για λύσεις. Ορισμένοι από αυτούς τους νέους συσχέτισαν επίσης την ιστορία τους
μέσω ενηλίκων στην έκδοση του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ «Εκφοβισμός – προοπτικές, πρακτικές και απόψεις»4, όπου
μπορούμε να μάθουμε πώς είναι να υφίσταται κάποιος εκφοβισμό όταν πάσχει από Σύνδρομο Down ή αν ένας από τους
γονείς του βρίσκεται στη φυλακή. Η δεύτερη «μετα-στιγμή» ήταν το συνέδριο λήξης του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, μια
εμπειρία αντίστροφης μάθησης, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ τον Σεπτέμβριο του 2016. Σχεδόν ένας στους
τέσσερις από τους 130 συμμετέχοντες ήταν έφηβοι. Είκοσι τρεις συμμετέχοντες εξέθεσαν ιδέες για την καταπολέμηση
του εκφοβισμού στον διαγωνισμό για το βραβείο ENABLE Challenge, ενώ πάνω από εκατό συμμετέχοντες εργάστηκαν
σε εννέα διαφορετικές ομάδες για να δημιουργήσουν τον καλύτερο οδηγό για το μέλλον και όλοι κάποια στιγμή
κατά τη διάρκεια αυτής της μιάμισης ημέρας του συνεδρίου, επισκέφτηκαν το Exploratorium για να εκφράσουν τις
ιδέες τους μέσω μουσικής, λέξεων, εικόνων ή τεχνολογίας. Η εντεκάχρονη Eline από το Βέλγιο, δήλωσε αφότου είχε
δημιουργήσει ένα βίντεο μαζί με άλλους έφηβους από την Κροατία και την Ελλάδα: «Είναι παράξενο, που ενώ είμαστε
όλοι από διαφορετικές χώρες και μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, σκεφτόμαστε το ίδιο σχετικά με τον εκφοβισμό και
με το πως να αντιδράσουμε». Πόσο δυνατό μάθημα για την προσέγγιση της διαφορετικότητας και την προώθηση της
ευρωπαϊκής ταυτότητας!
Το πρόγραμμα ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ έχει αποδείξει με πολλούς τρόπους τη μεγάλη σημασία της υιοθέτησης μιας
ολιστικής, κοινωνικο-συναισθηματικής προσέγγισης ανάπτυξης δεξιοτήτων, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον
εκφοβισμό και άλλα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας. Δείχνει ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν τα σχολεία
καταφέρουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της συνομήλικων υποστηρικτών. Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζει το
γεγονός ότι η ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων πρέπει να εφαρμοστεί με μια μακροχρόνια,
διαδοχική προσέγγιση, στην οποία χρειάζεται να εμπλέκονται οι γονείς, ή τουλάχιστον να ενημερώνονται τακτικά, και
οι πρεσβευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο για την εκπαίδευση των δασκάλων όσο και για να τους βοηθήσουν
να κατανοήσουν πώς μπορεί να ενσωματωθεί το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ στο σχολικό πρόγραμμα.
Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει κάποτε ότι «τα παιδιά είναι μιμητές... γιατί λοιπόν να μην τους δώσουμε κάτι σπουδαίο
να μιμηθούν». Αυτό είναι ένα μάθημα που διδαχθήκαμε επανειλημμένα από τους νέους που γνωρίσαμε μέσω του
ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, και για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους όσοι εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο είναι
το πρώτο βήμα για να βρουν την χρυσή τομή.
Janice Richardson
Συνιδρύτρια και συντονίστρια του ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ
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