ENABLE:

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το ENABLΕ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση του Εκφοβισμού σε
Περιβάλλοντα Μάθησης και Ψυχαγωγίας) επιδιώκει να καταπολεμήσει τον
εκφοβισμό και να συμβάλει στην ευημερία των παιδιών
ηλικίας 11 έως 14 ετών, εστιάζοντας στην υποστήριξή
τους από συνομηλίκους και στην κοινωνική και
συναισθηματική τους ανάπτυξη. Για τη
διαμόρφωση του καινοτόμου αυτού
προγράμματος το ENABLE αξιοποίησε
τις γνώσεις και την εμπειρία πέντε
Ευρωπαίων εταίρων και 10 μελών της
Ομάδας Προβληματισμού.

Το ENABLE μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των περιστατικών εκφοβισμού μέσω:
⊲⊲ Της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών

για τη λήψη μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση του εκφοβισμού και τη δημιουργία ενός ασφαλούς
μαθησιακού περιβάλλοντος

⊲⊲ Της καλλιέργειας των ικανοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίζουν με

επιτυχία ζητήματα εκφοβισμού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στα άτομα που θυματοποιούνται

⊲⊲ Της ενθάρρυνσης των μαθητών να συμμετέχουν στο σχεδιασμό πολιτικών και διαδικασιών

αντιμετώπισης φαινομένων εκφοβισμού, για να διασφαλιστεί ότι είναι φιλικές προς τους μαθητές και
αποτελεσματικές

⊲⊲ Της ενδυνάμωσης των μαθητών ώστε να αναζητούν βοήθεια και στήριξη όταν υφίστανται
εκφοβισμό

⊲⊲ Της αποτελεσματικότερης ανίχνευσης του εκφοβισμού μέσω της δράσης των μαθητών ως
Υποστηρικτών Συνομηλίκων

⊲⊲ Της ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μελών της σχολικής

κοινότητας και της παροχής βοήθειας προς αυτά, ώστε να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, και
κατ’ επέκταση να βελτιώνουν τη συμπεριφορά και τις σχέσεις τους

⊲⊲ Της προβολής συμπεριφορών, κοινωνικά θετικών και ωφέλιμων προς τους μαθητές και
της ενθάρρυνσής τους να αποτελούν πρότυπα ο ένας για τον άλλον

Το ENABLE υιοθετεί μια ολιστική και βιώσιμη
προσέγγιση για τον περιορισμό
συμπεριφορών
εκφοβισμού, εμπλέκοντας τους μαθητές, τους
εκπαιδευτικούς 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.
Χρησιμοποιώντας ήδη εφαρμοσμένες προσεγγίσεις και
καινοτόμα μέσα, το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους νέους
σχετικά με το θέμα του εκφοβισμού και τους παρέχει
τη δυνατότητα να κάνουν τη «διαφορά» στο κοινωνικό
τους περιβάλλον. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με
την συμμετοχή νέων (11-14 ετών), συμπεριλαμβανομένων
και εκείνων που διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στον
κύκλο των συμπεριφορών εκφοβισμού («θύμα» «θύτης» - «παρατηρητής»).

Οι Πόροι ENABLE

Η μοναδική προσέγγιση του ENABLE συνδυάζει την
Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση (ΚΣΜ) με την
Υποστήριξη Συνομηλίκων. Στόχος είναι η εφαρμογή
ενός αποτελεσματικού προγράμματος Υποστήριξης
Συνομηλίκων στο σχολείο, καθώς και η ανάπτυξη των
κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Μέσω των δραστηριοτήτων των Υποστηρικτών
Συνομηλίκων και των μαθημάτων ΚΣΜ, το ENABLE
ενθαρρύνει τους νέους να παρακολουθούν και να
προβληματίζονται σχετικά με τη συμπεριφορά των
ίδιων και των συμμαθητών τους και τους βοηθά να
κατανοήσουν βαθύτερα τις συνέπειες των λόγων και
των πράξεών τους προς τους άλλους. Τελικά, αυτό
συμβάλλει στη δημιουργία μιας κουλτούρας, όπου οι
μαθητές δε φοβούνται να μιλήσουν για τον εκφοβισμό,
ενδυναμώνεται η αυτο-αποδοχή, και ο τρόπος με τον
οποίον υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και σέβονται τη
διαφορετικότητα.

Οι πόροι του ENABLE επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν τις ατομικές και κοινωνικές τους
δεξιότητες, και το πρόγραμμα εμπλέκει εκπαιδευτικούς, συνομηλίκους και γονείς.
Οι δωρεάν πόροι του ENABLE διασφαλίζουν ένα υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον τέτοιο που να
επιτρέπει στους μαθητές να καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους.

Πόροι ΚΣΜ
Οι παρεμβάσεις ΚΣΜ, όπως αυτές που χρησιμοποιεί το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα μπορούν να συμβάλλουν στη
μείωση φαινομένων εκφοβισμού και θυματοποίησης
και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων όσον αφορά
στην ψυχολογική, κοινωνική, ακαδημαϊκή και σωματική
ανάπτυξη τόσο των παιδιών που έχουν πέσει θύματα
εκφοβισμού όσο και εκείνων που υποκινούν ή συμμετέχουν
στον εκφοβισμό.
Ένα εργαλείο που αποτελείται από δέκα μονόωρα
μαθήματα βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις
επικοινωνιακές δεξιότητες και τις κοινωνικές στρατηγικές
που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές, όταν βρίσκονται
αντιμέτωποι με δυνητικές καταστάσεις συμπεριφορών

εκφοβισμού. Τα σχέδια μαθημάτων, τα οποία συντάχθηκαν
από το βραβευμένο Βρετανικό Φιλανθρωπικό Εκπαιδευτικό
σωματείο
SWGfL,
αντικατοπτρίζουν
επιτυχημένες
στρατηγικές από όλο τον κόσμο, οι οποίες επισημάνθηκαν
κατά την ερευνητική φάση του έργου ENABLE από τον
Επιστημονικό Οργανισμό «Μαζί για την Εφηβική Υγεία»,
σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.),
της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», ο οποίος
εκπροσωπεί το Πρόγραμμα ENABLE για την Ελλάδα.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε δέκα συναντήσεις
Υποστήριξης Συνομιλήκων.

Ο σχεδιασμός των μαθημάτων έχει πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να είναι ενδιαφέροντα, διερευνητικά και
να καθοδηγούν τους μαθητές προς τέσσερα ευδιάκριτα μονοπάτια κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης.
Αυτογνωσία
Η κατανόηση των
συναισθημάτων μας
και των λόγων που τα
βιώνουμε, η συγκρότηση
συναισθηματικού
λεξιλογίου για την έκφραση
των συναισθημάτων
και την εξοικείωση με
τους ατομικούς δείκτες
συμπεριφοράς

Αυτοδιαχείριση
Ο τρόπος με τον
οποίο αντιδρούμε στα
συναισθήματά μας καθώς
και η διαμόρφωση θετικών
αποτελεσμάτων μέσω
μίας σειράς προσωπικών
στρατηγικών διαχείρισής
τους

Κοινωνική Επίγνωση
Η αναγνώριση των
συναισθημάτων
των άλλων ατόμων,
συμπεριλαμβανομένων και
εκείνων των συνομηλίκων,
η ερμηνεία των κοινωνικών
δεικτών και καταστάσεων
και η ανάπτυξη θετικών
αντιδράσεων

Κοινωνική Διαχείριση
Η οικοδόμηση μιας σειράς
προσωπικών στρατηγικών
αποτελεσματικής
αντιμετώπισης φαινομένων
εκφοβισμού. Η θέσπιση
ομαδικών στόχων με σκοπό
τη διαμόρφωση θετικού
σχολικού κλίματος

Ένα Εγχειρίδιο - Οδηγός για Γονείς/ Κηδεμόνες για να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους να μάθουν να χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο με ασφάλεια και να τα προφυλάσσουν από κινδύνους εκτός διαδικτύου.

Πόροι Υποστήριξης Συνομηλίκων
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 στο σχολείο.
Οι έρευνες δείχνουν ότι τα προγράμματα Υποστήριξης
Συνομηλίκων ωφελούν πολλαπλώς τόσο το σχολείο όσο
και τους Υποστηρικτές Συνομηλίκων:

⊲⊲ Οι μαθητές συχνά προτιμούν να μιλήσουν σε κάποιον
συνομήλικό τους επειδή αισθάνονται ότι έχουν
περισσότερα κοινά με τα παιδιά της ηλικίας τους. Οι
Υποστηρικτές Συνομηλίκων μπορούν επομένως να
προσφέρουν πολύτιμη υποστήριξη στους μαθητές
που έχουν υποστεί εκφοβισμό.

⊲⊲ Οι μαθητές συχνά γνωρίζουν καλύτερα τι συμβαίνει

στις ομάδες των συνομηλίκων τους και έτσι μπορούν
να εντοπίσουν προβλήματα εκφοβισμού πριν από
τους εκπαιδευτικούς.

⊲⊲ Η ανάληψη μιας τέτοιας ευθύνης συχνά βοηθά τους

μαθητές να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και συμβάλλει στην
καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης, καθώς και στην
ικανότητα ενεργούς ακρόασης και ενσυναίσθησης.

Τη σύνταξη και ανάπτυξη των πόρων ENABLE για την
Υποστήριξη Συνομηλίκων ανέλαβε η ηγετική Βρετανική
Φιλανθρωπική Οργάνωση για νέους “TheDianaAward”,
η οποία έχει θεσπίσει πολλά προγράμματα Υποστήριξης
Συνομηλίκων στα σχολεία. Οι πόροι παρέχουν στο
προσωπικό όλα όσα χρειάζεται για τη συγκρότηση ενός
αποτελεσματικού συστήματος υποστήριξης συνομηλίκων
στο περιβάλλον τους. Περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό
μιας μονοήμερης εκδήλωσης για την κατάρτιση των
μαθητών, ώστε να γίνουν Υποστηρικτές Συνομηλίκων,
καθώς και δέκα μονόωρων συνεδριών για την ανάπτυξη
των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι Υποστηρικτές
Συνομηλίκων, ώστε να ανταποκριθούν στον ρόλο τους.
Τα προγράμματα Yποστήριξης Συνομηλίκων έχουν
στο «τιμόνι» τους ίδιους τους νέους χρησιμοποιώντας
πόρους ειδικά σχεδιασμένους για μαθητές, με ιδέες και
δραστηριότητες γύρω από διάφορα θέματα, όπως την
ασφάλεια στο διαδίκτυο, τον ρατσισμό και την ευγένεια.

Κατεβάστε τα δωρεάν εκπαιδευτικά εργαλεία ENABLE εδώ: http://enable.eun.org/implementing_enable
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Συνδεδεμένοι Εταίροι

ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ENABLE
και βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές σας είναι ασφαλείς, παραγωγικοί και ευτυχισμένοι στο σχολείο

#EnableEU

• foradolescenthealth
foradolescenthealth
• EnableEU group

This project is co-funded by
the Daphne Programme of the
European Union.
Δημοσιεύθηκε από το European Schoolnet

http://enable.eun.org

Αυτή η έκδοση έχει παραχθεί με την οικονομική στήριξη του προγράμματος
Daphne της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν
αποκλειστική ευθύνη του European Schoolnet και των εταίρων του και σε καμία
περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

