ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίνοντας μεγάλη έμφαση στην πρόληψη αλλά και τη
διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον έχει συστήσει το Τμήμα
Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών, στελεχωμένο από μια εξειδικευμένη
ομάδα 11 ψυχολόγων, η οποία πραγματοποιεί διαδραστικές βιωματικές δράσεις
πρόληψης και ενημέρωσης σε σχολεία ανά την Ελλάδα σε μαθητές και μαθήτριες
(α΄βάθμιας & β’βάθμιας εκπαίδευσης), εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες.

Με εργαλεία:
 την αφήγηση κοινωνικών Ιστοριών
 το Κουκλοθέατρο
 το Θέατρο Σκιών «Καραγκιόζης»
ο/η ψυχολόγος αφηγείται ή παρουσιάζει μια δομημένη κοινωνική ιστορία σε ομάδα
μαθητών και μαθητριών, κατά την οποία τα παιδιά αναλαμβάνουν -σταδιακά και
χωρίς να γίνεται εμφανώς αντιληπτό- τον ρόλο του παρατηρητή. Πρόκειται για
σύγχρονες ιστορίες οι οποίες συμβάλουν στη γνωστική κατανόηση και
συναισθηματική βίωση τόσο του ίδιου του εαυτού του μαθητή, όσο και του
περιβάλλοντα κόσμου του. Η διαδραστικότητα και το βίωμα της αφήγησης επιτρέπει
στο μαθητή να εισέλθει νοητικά σε ένα ασφαλές περιβάλλον πειραματισμού γύρω από
τις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι με άλλα λόγια μία «πρόβα» πριν από την «αληθινή
παράσταση». Μέσα από τις πολλαπλές ταυτίσεις δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα
στα παιδιά να αντικρίσουν και να εκφράσουν δικές τους απαγορευμένες και «κακές»
συμπεριφορές οι οποίες βρίσκονται σε νάρκη.

 YouLearn: Διαδραστική πλατφόρμα εκπαίδευσης & ενημέρωσης
Η Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης YOULEARN επιτρέπει τη μεγαλύτερη
προσέγγιση μαθητών, εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων σε απομακρυσμένες
περιοχές της Ελλάδας αλλά και την άμεση επικοινωνία με σχολεία της Ομογένειας.
Χρησιμοποιώντας ήχο, εικόνα, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων μέσω chat αλλά και
δυνατότητα προβολής PowerPoint αρχείων, δίνεται η ευκαιρία μιας πλήρους
διάδρασης με τους συμμετέχοντες. Οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι μπορούν ν’
ανταλλάξουν αρχεία και μέσω μιας online «ζωντανής» συνομιλίας η οποία
περιλαμβάνει ήχο, εικόνα και δυνατότητα chat.
Παράλληλα, πραγματοποιούνται Webinars, σεμινάρια δηλαδή μέσω του Διαδικτύου,
τα οποία απευθύνονται κατά βάση σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε επαγγελματίες
ψυχικής υγείας και παρέχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης από απόσταση μεταξύ
των συμμετεχόντων, αλλά και Webcasts, τα οποία απευθύνονται στο ευρύ κοινό
(μεταξύ αυτού εκπαιδευτικοί και γονείς) με βασικό στόχο την ενημέρωση για θέματα
που αφορούν στα παιδιά.

 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ακολουθώντας τη νέα τάση που καθιστά την τεχνολογία
βασικό «εργαλείο» εκπαίδευσης και χρησιμοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητές
της, δημιούργησε το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» στην Ελλάδα. Με τον «ΟΔΥΣΣΕΑ» η ομάδα ψυχολόγων επισκέπτεται
πόλεις και σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς επισκέπτονται
τον «ΟΔΥΣΣΕΑ» όπου πραγματοποιούνται διαδραστικές παρεμβάσεις.

Όλες οι προαναφερθείσες δράσεις πραγματοποιούνται
σε συνεργασία με το
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Σύμφωνο Συνεργασίας), τους
Σχολικούς
Συμβούλους
και
τους
Υπεύθυνους
Αγωγής
Υγείας/Σχολικών
Δραστηριοτήτων και δεν χρηματοδοτούνται.

YOUSMILE (www.yousmile.gr)



Το YOUSMILE αποτελεί μαθητική δράση εθελοντών από Το Χαμόγελο του Παιδιού με
βασικό άξονα την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Μέσα από τις πολλαπλές
δράσεις όπως είναι η διενέργεια εκδηλώσεων, webtv αλλά και webradio τα ίδια τα
παιδιά στηρίζουν άλλα παιδιά. Ταυτόχρονα το YOUSMILE αποτελεί ένα μοναδικό
εργαλείο διάχυσης και επικοινωνίας των προσπαθειών και δράσεων που καταβάλλουν
οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του εκφοβισμού.
Να σημειωθεί εδώ ότι στις δράσεις του YOUSMILE συμμετέχουν μαθητές , μαθήτριες
και εκπαιδευτικοί τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
Οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιούνται
σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Σύμφωνο Συνεργασίας), τους Σχολικούς
Συμβούλους και τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας / Σχολικών Δραστηριοτήτων και δεν
χρηματοδοτούνται.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Europe’s Anti Bullying Campaign (www.e-abc.eu)
Ο στόχος του έργου «Europe’s Anti Bullying Campaign» αφορούσε στη δημιουργία
μίας ενιαίας απάντησης στην καταγραφή και διαχείριση του προβλήματος του
ενδοσχολικού εκφοβισμού σε όλες τις μορφές και μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για
την ενημέρωση παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών και κάθε ενδιαφερόμενου για το
πρόβλημα.
Οι δράσεις του έργου περιελάμβαναν:
1. Διενέργεια έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που κάλυψε τις 6 χώρες του εταιρικού
σχήματος. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας απευθυνόταν σε 18.000 μαθητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά μέσω του
Διαδικτυακού τόπου του έργου. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να τα δείτε
εδώ http://www.e-abc.eu/files/1/PDF/Research/School_Bullying_Greek.pdf
2. Δημιουργία Διαδραστικού Εκπαιδευτικού Εργαλείου με στόχο την αναβάθμιση των
διαδικασιών διαχείρισης του προβλήματος μέσα στο σχολικό περιβάλλον με την
άμεση συμμετοχή των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, το Διαδραστικό Εκπαιδευτικό
Εργαλείο είχε σαν στόχο:




Την εννοιολογική προσέγγιση και εξοικείωση των μαθητών με τον όρο ΣΧΟΛΙΚΗ
ΒΙΑ και ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
Την κατανόηση του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών που εκφοβίζοντα,
των παιδιών που εκφοβίζουν αλλά και των παιδιών που παρατηρούν
Την παρουσίαση βασικών τρόπων αντίδρασης στο φαινόμενο από τους ίδιους
τους μαθητές και τις μαθήτριες

Με το παρόν διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα
να επεξεργαστούν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μέσα από την οπτική:



του παιδιού που εκφοβίζεται
του παιδιού που εκφοβίζει



του παιδιού παρατηρητή / παρατηρήτριας

Όσον αφορά στη χρήση του διαδραστικού εκπαιδευτικού εργαλείου, συνοπτικά
μπορεί να περιγραφεί ως εξής: αποτελείται από 2 βίντεο από τα οποία το ένα
παρουσιάζει ένα περιστατικό σωματικής, ψυχολογικής και λεκτικής βίας, ενώ το άλλο
ένα περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισμού (cyber bullying). Και στα δυο βίντεο δίνεται
η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ιστορία από την οπτική των τριών
βασικών πρωταγωνιστών: του παιδιού που εκφοβίζει, του παιδιού που εκφοβίζεται
και του παρατηρητή / της παρατηρήτριας. Ο χειριστής του εργαλείου έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει κάθε φορά την οπτική από την οποία επιθυμεί να
παρακολουθήσει την ιστορία ενώ ταυτόχρονα του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει
την εξέλιξη της ιστορίας μέσα από συγκεκριμένες «αντιδράσεις των πρωταγωνιστών»
που του δίνονται.
3. Σχεδιασμός και υλοποίηση Ευρωπαϊκής Καμπάνιας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας δημιουργήθηκε πληροφοριακό υλικό, υλικό
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη
ταυτόχρονη δράση και στις 6 χώρες του προγράμματος στην κατεύθυνση της
θεσμοθέτησης της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. Το υλικό της
καμπάνιας μπορείτε να το βρείτε εδώ http://www.e-abc.eu/gr/i-kabania/
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Daphne III της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

EAN Project (www.antibullying.eu)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς από διάφορες
χώρες της ΕΕ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνεργασίας και συνέργειας των
δυνάμεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ανέλαβε την πρωτοβουλία
υλοποίησης του έργου με χρηματοδότηση του προγράμματος Daphne III της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κεντρικός στόχος του ΕΑΝ ήταν η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του
σχολικού εκφοβισμού που θα συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των
δράσεων αντιμετώπισης του φαινόμενου και στη χάραξη μιας ενιαίας
στρατηγικής αντιμετώπισης του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετείχαν 19 εταίροι φορείς από 14 κράτη μέλη
της ΕΕ. Με την λειτουργία του Δικτύου θα εκπροσωπηθεί το σύνολο των χωρών
μελών με τη συμμετοχή των σημαντικότερων φορέων που δίνουν καθημερινά τη
μάχη για την αντιμετώπιση του φαινόμενου.
Συνοπτικά, το έργο οδήγησε στην υλοποίηση των ακόλουθων στόχων:
1. Την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού το οποίο
σήμερα έχει 19 μέλη από 14 κράτη μέλη της ΕΕ).
2. Τη χάραξη μιας κοινής Ευρωπαϊκής στρατηγικής καταπολέμησης του σχολικού
εκφοβισμού. Το κείμενο με τις Συστάσεις που αποσκοπούν στη χάραξη μιας κοινής
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής κατά του εκφοβισμού βασισμένες στη καταγραφή των
εθνικών νομοθεσιών και των διαφόρων ερευνών και μελετών γύρω από το
φαινόμενο που έχουν διεξαχθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μπορείτε να το
δείτε εδώ http://www.antibullying.eu/sites/default/files/ekthesi_stratigikis_ean.pdf
3. Την υλοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ της
θεσμοθέτησης της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. Τα υλικά
της καμπάνιας μπορείτε να τα βρείτε εδώ http://www.antibullying.eu/el/basicpage/97/i-kampania

4. Τη χαρτογράφηση και προώθηση των καλών πρακτικών αντιμετώπισης του
φαινόμενου με στόχο την ενημέρωση των παιδιών, της εκπαιδευτικής κοινότητας
και των κρατικών αρχών. Τον οδηγό μπορείτε να τον δείτε εδώ
http://www.antibullying.eu/sites/default/files/eyropaikos_odigos_kalon_prakti
kon__0.pdf. Στο πλαίσιο αυτού του οδηγού δημιουργήθηκε και μια εφαρμογή για
«Smart Phones» που παρέχει διαδραστική διαδικτυακή πρόσβαση σε διαθέσιμα
μέσα και εργαλεία αντιμετώπισης του φαινόμενου σε όλους τους χρήστες
(https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.globo.citrongo.enterprise
.client.ean)
5. Παραδοτέο επίσης
του έργου υπήρξε και το τηλεοπτικό Ντοκιμαντέρ
«Ημερολόγια Εκφοβισμού» το οποίο είναι μεταφρασμένο σε 7 ευρωπαϊκές
γλώσσες (ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, ρουμάνικα, αγγλικά, γερμανικά και
γαλλικά) και έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και των
εμπλεκόμενων στο πρόβλημα φορέων.
Στις 11 και 12 Ιουνίου 2014 οργανώθηκε το 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το
φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού, όπου πρόεδρος της Οργανωτικής
επιτροπής υπήρξε ο κύριος Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, πρόεδρος της
επιστημονικής Επιτροπής η καθηγήτρια κυρία Βάσω Αρτινοπούλου, ενώ επίτιμος
πρόεδρος της επιστημονικής Επιτροπής ήταν ο καθηγητής κύριος Dan Olweus.
Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 400 επαγγελματίες (εκπρόσωποι
φορέων, εθνικών και διεθνών οργανισμών, εκπαιδευτικοί, σχολικοί σύμβουλοι,
ψυχολόγοι) αλλά και διακεκριμένοι Έλληνες, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί
επιστήμονες του πεδίου. Τα πρακτικά του συνεδρίου μπορείτε να τα βρείτε εδώ
http://www.hamogelo.gr/4-1/2533/Tomos-Praktikon-toy-1oy-EpisthmonikoySynedrioy-toy-Eyropaikoy-Diktyoy-kata-toy-Sxolikoy-Ekfobismoy-%28EAN%29

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ SOS 1056
Η Εθνική Γραμμή SOS 1056 στελεχωμένη με Κοινωνικούς Λειτουργούς και
Ψυχολόγους, εξειδικευμένη στο να χειρίζεται κάθε θέμα που άπτεται των παιδιών,
αποτέλεσε την πρώτη Γραμμή Βοήθειας στη χώρα που διαχειρίστηκε περιστατικά
σχολικού εκφοβισμού και με τη μορφή του διαδικτυακού. Σήμερα, η Γραμμή SOS
1056 με εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα στελέχη για τη διαχείριση περιστατικών
σχολικού εκφοβισμού, παρέχει υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του φαινόμενου:
Κατευθύνσεις και Συμβουλευτική υποστήριξη
Ο τρόπος επικοινωνίας με τη Γραμμή SOS 1056 γίνεται τηλεφωνικά, μέσω E-mail
και social media (Facebook, twitter)
To 2014 στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δεχτήκαμε 351
κλήσεις για θέματα εκφοβισμού εκ των οποίων:
 Σε 286 κλήσεις πραγματοποιήθηκε Συμβουλευτική Υποστήριξη
 Σε 65 κλήσεις δόθηκαν κατευθύνσεις

2. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΒΙΑΣ - «ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
Το Κέντρο απευθύνεται σε παιδιά που έχουν υποστεί τραυματικές εμπειρίες
θυματοποίησης εντός ή εκτός του οικογενειακού τους πλαισίου. Η πράξη
«ΚΕΝΤΡΟ
ΗΜΕΡΑΣ
ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ
ΕΦΗΒΟΥΣ
ΘΥΜΑΤΑ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ/ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ» (κωδικός ΟΠΣ 383687)

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 συγχρηματοδοτείται
από το Υπουργείο Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Ακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων
και Εκπαιδευτικών για το έτος 2014 και το α΄εξάμηνο 2015.

 ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ο Σύλλογος “Το Χαμόγελο του Παιδιού” διαθέτει οχήματα άμεσης ψυχολογικής
υποστήριξης, με τα οποία οι ψυχολόγοι του Συλλόγου βρίσκονται καθημερινά
δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα προσφέροντας άμεσα στήριξη, κατευθύνσεις
και συμβουλευτική σε θέματα που απασχολούν μαθητές, μαθήτριες,
εκπαιδευτικούς και γονείς όπως το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και
εκφοβισμού.

