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 Ενότητα/Μονάδα 

 

Μαθησιακοί στόχοι 1 

Γνώση Δεξιότητες Στάσεις 

1 Ενότητα 1  

Κατανόηση και 

συζήτηση της 

σεξουαλικής 

κακοποίησης  

Στο τέλος της 

ενότητας οι 

συμμετέχοντες θα 

πρέπει να είναι σε 

θέση να...  

Στο τέλος της 

ενότητας οι 

συμμετέχοντες θα 

πρέπει να είναι σε 

θέση να... 

Η ενότητα στοχεύει στην καλλιέργεια των ακόλουθων 

στάσεων: 

1.1 

 

 

 

 

Τι νοείται ως σεξουαλική 

κακοποίηση;  

 
 
 
 
 

• Ορίζουν βασικές 
έννοιες, π.χ. 
σεξουαλική 
κακοποίηση 
(διάκριση μεταξύ 
κακοποίησης με 
και χωρίς 
επαφή),  

• Κατανοήσουν τι 

είναι η 

σεξουαλική 

κακοποίηση. 

• Γνωρίζουν τους 

διάφορους 

τύπους 

• Υποστήριξη των θυμάτων σεξουαλικής 
κακοποίησης. 

• Να κατανοούν τι συνιστά σεξουαλική κακοποίηση, 
τους διάφορους τύπους σεξουαλικής κακοποίησης 
και να έχουν επίγνωση ορισμένων σημείων που 
μπορεί να υποδηλώνουν ότι ένας συνομηλίκου 
τους είναι θύμα. 

 
1 Ορισμός των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Στάσεων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 [27.06.2019] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7
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1.2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόληψη της σεξουαλικής 

κακοποίησης  

 
 
 
 
 
 

(Δραστηριότητα 
1.1 Τι είναι η 
σεξουαλική 
κακοποίηση), 
προειδοποιητικά 
σημάδια 
σεξουαλικής 
κακοποίησης 
κ.λπ. 
(Δραστηριότητα 
1.2 
Προειδοποιητικά 
σημάδια)  
 

 
 
 
 
 

• Γνωρίζουν τι είναι 
η ασφάλεια στο 

σεξουαλικής 

κακοποίησης και 

τα πιθανά 

σημάδια που 

μπορεί να 

υποδηλώνουν 

ότι ένας 

συνομήλικος σας 

βιώνει τέτοια 

κακοποίηση. 

• Αναγνωρίσουν 

τα σημάδια 

σεξουαλικής 

κακοποίησης.  

• Να 

αναγνωρίζουν τα 

διάφορα είδη 

σεξουαλικής 

κακοποίησης. 

 

• Γνωρίζει τη σημασία του ασφαλούς διαδικτυακού 

και μη διαδικτυακού περιβάλλοντος. 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομότιμων 

σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας.  

• Γνωρίζει τους διάφορους κινδύνους σχετικά με τη 
σεξουαλική κακοποίηση.  

• Έχει επίγνωση του καλλωπισμού και των 

συνεπειών του. 

• Κατανοεί τη σημασία του να λέει ΟΧΙ. 

• Κατανοεί ποια είναι τα κακά ή συγκεχυμένα είδη 

αφής. 

• Δώστε έμφαση στην ασφάλεια με τους ξένους, 

αλλά ταυτόχρονα να γνωρίζετε ότι δεν είναι όλοι 

οι παραβάτες ξένοι. 

• Κατανοεί τη σημασία της συναίνεσης.  
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πλαίσιο της 
σεξουαλικής 
κακοποίησης 
(Δραστηριότητα 
1.3 Κρατηθείτε 
ασφαλείς). 

• Να ξέρουν πώς 
να δημιουργείτε 
ασφαλή 
διαδικτυακά και 
φυσικά 
περιβάλλοντα 
(Δραστηριότητα 
1.4 Να είστε 
ασφαλείς). 

 

• Να γνωρίζουν τα 
βασικά σημάδια 
και 
χαρακτηριστικά 
της περιποίησης 

 
 

• Να γνωρίζουν 
πώς να 
δημιουργούν 
ένα ασφαλές 
διαδικτυακό και 
μη διαδικτυακό 
περιβάλλον. 

• Αναγνωρίστε τα 

πρώιμα σημάδια 

περιποίησης. 

• Γνωρίζουν πώς 

να αντιδρά όταν 

ανιχνεύεται 

περιποίηση.  

• Γνωρίζουν ποιες 

είναι οι πιο 

ευάλωτες 

ομάδες παιδιών 
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(Δραστηριότητα 
1.5 Τι είναι η 
περιποίηση; ) 

• Να ξέρουν τι 
είναι ˝καλό˝ και 
˝κακό˝ άγγιγμα 
(Δραστηριότητα 
1.6 Το σώμα μου 
ανήκει σε μένα) 

• Να γνωρίζουν τη 
σημασία του να 
λέτε ΟΧΙ 
(Δραστηριότητα 
1.6 Το σώμα μου 
ανήκει σε μένα). 

• Να γνωρίζουν τη 
σημασία της 
συναίνεσης.  
(Δραστηριότητα 
1.6 Το σώμα μου 
ανήκει σε μένα). 

για την 

προσέλκυση. 

• Αναγνωρίσουν 

το ˝καλό˝ και το 

˝κακό˝ άγγιγμα. 

• Μάθουν πότε 

και πώς να λέτε 

ΟΧΙ. 

• Να γνωρίζουν τι 

είναι η 

συναίνεση.  
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Ενότητα 1 : Κατανόηση της σεξουαλικής βίας 

Δραστηριότητες μάθησης 

Όνομα 

δραστηριότητας 

1.1 Τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση  

Στόχοι Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση, τα είδη και τα χαρακτηριστικά της. 

Περιγραφή 1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον κύριο στόχο της δραστηριότητας  

2. Ο εκπαιδευτής δείχνει το ακόλουθο βίντεο στους συμμετέχοντες 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4xwdFWjIOw   

3. Ο εκπαιδευτής εξηγεί στα παιδιά ότι η σεξουαλική κακοποίηση συμβαίνει όταν ένας ενήλικας, έφηβος ή 

παιδί χρησιμοποιεί τη δύναμή του ή  

εξουσία να εμπλέξει ένα παιδί σε σεξουαλική δραστηριότητα.  Η κακοποίηση μπορεί να συμβεί από 

αγνώστους, αλλά και από ανθρώπους που τα θύματα γνωρίζουν, αγαπούν και εμπιστεύονται. Είναι επίσης 

σημαντικό να γνωρίζετε ότι: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4xwdFWjIOw


 

 

Το έργο Keep Me Safe (2018-3-UK01-KA205-060055) συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Το περιεχόμενο και το υλικό του αποτελούν 
αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων του.  Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.    

 

 

- Η σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι πάντα σεξ - μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μια σειρά από σεξουαλικές 

συμπεριφορές που μπορεί να είναι σωματικές, λεκτικές ή συναισθηματικές. 

- Τα παιδιά συνήθως κακοποιούνται από κάποιον γνωστό τους και συχνά η κακοποίηση ξεκινά όταν είναι 

πολύ μικρά. 

- Η σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι γενικά ένα μεμονωμένο περιστατικό 

• Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να συμβεί σε on-line και off-line περιβάλλοντα 

- Απειλές, κόλπα ή δωροδοκίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν το παιδί από το να μιλήσει σε 

κανέναν γι' αυτό. 

- Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών είναι παράνομη και αποτελεί σοβαρό έγκλημα 

- Η σεξουαλική κακοποίηση προκαλεί σοβαρή βλάβη στα παιδιά και τις οικογένειές τους 

- Οι επιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μπορεί να διαρκέσουν μια ζωή 

4. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες δύο διαφορετικούς τύπους σεξουαλικής κακοποίησης: 

Η κακοποίηση μέσω επαφής περιλαμβάνει δραστηριότητες κατά τις οποίες ο θύτης έρχεται σε σωματική 

επαφή με το παιδί. Περιλαμβάνει:  

• σεξουαλικό άγγιγμα οποιουδήποτε μέρους του σώματος, είτε το παιδί φοράει ρούχα είτε όχι 
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• εξαναγκασμός ή ενθάρρυνση παιδιού να συμμετάσχει σε σεξουαλική δραστηριότητα 

• να βάζει ένα παιδί να βγάλει τα ρούχα του ή να αγγίξει τα ιδιωτικά μέρη κάποιου άλλου  

• βιασμός ή διείσδυση με την τοποθέτηση αντικειμένου ή μέρους του σώματος μέσα στο στόμα, τον 

κόλπο ή τον πρωκτό ενός παιδιού. 

Η κακοποίηση χωρίς επαφή περιλαμβάνει δραστηριότητες στις οποίες δεν υπάρχει σωματική επαφή. 

Περιλαμβάνει: 

• που αναβοσβήνει σε ένα παιδί 

• ενθάρρυνση ή εξαναγκασμός ενός παιδιού να παρακολουθεί ή να ακούει σεξουαλικές πράξεις 

• μη λήψη κατάλληλων μέτρων για να αποτραπεί η έκθεση ενός παιδιού σε σεξουαλικές δραστηριότητες 

από άλλους 

• να αυνανίζεται ένα παιδί ενώ άλλοι παρακολουθούν 

• να πείσετε ένα παιδί να δημιουργήσει, να δει ή να διανείμει εικόνες κακοποίησης παιδιών (όπως η 

εκτέλεση σεξουαλικών πράξεων μέσω του διαδικτύου, η αποστολή sexting ή η προβολή 

πορνογραφικού υλικού σε ένα παιδί) 

• δημιουργία, προβολή ή διανομή εικόνων κακοποίησης παιδιών  
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• επιτρέποντας σε κάποιον άλλον να φτιάχνει, να βλέπει ή να διανέμει εικόνες κακοποίησης παιδιών 

• συνάντηση με ένα παιδί μετά από grooming με σκοπό την κακοποίησή του (ακόμη και αν δεν έλαβε 

χώρα κακοποίηση) 

• σεξουαλική εκμετάλλευση ενός παιδιού για χρήματα, εξουσία ή θέση (σεξουαλική εκμετάλλευση 

παιδιών). 

5. Ο εκπαιδευτής ηγείται της συζήτησης: 

Πιθανές κατευθυντήριες ερωτήσεις: ΒΟΉΘΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΠΡΌΣΔΕΚΤΗ.  

-  

Τύπος 

δραστηριότητας 

Παρουσίαση, ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια της δραστηριότητας: 45 λεπτά 

5' για την εισαγωγή των στόχων 

15' για την παρακολούθηση του βίντεο και την επεξήγηση   

20' για την εξήγηση των διαφόρων μορφών σεξουαλικής κακοποίησης  
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10' για την τελική συζήτηση και τα συμπεράσματα. 

Χώρος & υλικά Διάστημα: Βιντεοπροβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο και ηχοσύστημα για την παρουσίαση. Ανοιχτός χώρος 

για να καθίσουν όλοι οι συμμετέχοντες με τρόπο που να βλέπουν ο ένας τον άλλον (π.χ. σχηματισμός κύκλου) 

για τη συζήτηση. 

Υλικά: λευκό χαρτί για σημειώσεις, flipchart και στυλό. 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα  

Στο τέλος της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση   

2. Να αναγνωρίζουν τη συμπεριφορά σεξουαλικής κακοποίησης 

3. Να αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους σεξουαλικής κακοποίησης 

4. Να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν ανάλογα τους ομότιμους τους. 

5.    Να ξέρουν πότε να ενεργήσουν/αναφέρουν. 

Ενότητα 1 

Μονάδα Τι νοείται ως σεξουαλική κακοποίηση; 
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Πηγή Σταματήστε τα μυστικά που πληγώνουν - Η σεξουαλική κακοποίηση προκαλεί σύγχυση από το Fight Child 

Abuse είναι διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=Q4xwdFWjIOw. 

Τα χαρακτηριστικά και οι διάφοροι τρόποι σεξουαλικής κακοποίησης συγκεντρώθηκαν από διάφορες 

διαδικτυακές πηγές.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q4xwdFWjIOw
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Όνομα δραστηριότητας 1.2 Προειδοποιητικά σήματα  

Στόχοι Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τα προειδοποιητικά σημάδια 

σεξουαλικής κακοποίησης. 

Περιγραφή 1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον κύριο στόχο της δραστηριότητας  

2. Ο εκπαιδευτής δείχνει στους συμμετέχοντες το ακόλουθο βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=hQIYNyg1ALU  

3. Ο εκπαιδευτής εμπλέκει τους συμμετέχοντες σε μια συζήτηση για τον εντοπισμό 

διαφορετικών τρόπων συμπεριφοράς και σημάτων που τα παιδιά στο βίντεο έδειχναν στους 

άλλους.  

4. Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά και ότι τα σημάδια σεξουαλικής 

κακοποίησης μπορεί να εμφανίζονται με διαφορετικούς τρόπους, επομένως μπορεί να τα 

παρατηρήσετε:  

- αλλαγές στη συμπεριφορά  

https://www.youtube.com/watch?v=hQIYNyg1ALU
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- αλλαγές στα επιτεύγματα και την πρόοδο  

- να μιλάτε για σεξουαλικές πράξεις ή να χρησιμοποιείτε σεξουαλικά ρητή γλώσσα  

- σεξουαλική επαφή με άλλα παιδιά ή επίδειξη σεξουαλικής συμπεριφοράς ή γνώσης που 

μοιάζει με ενηλίκων  

- να αποσύρεται ή να προσκολλάται  

- αλλαγές στην προσωπικότητα  

- να γίνει πιο ανασφαλής από ό,τι είχε παρατηρηθεί προηγουμένως  

- χρήση παιχνιδιών ή αντικειμένων με σεξουαλικό τρόπο  

- αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες  

- ανεξήγητος φόβος για συγκεκριμένα μέρη ή άτομα  

- παλινδρόμηση σε νεότερες συμπεριφορές  

- γίνεται μυστικοπαθής ή απρόθυμος να μοιραστεί πράγματα μαζί σας. 

5. Ο εκπαιδευτής εμπλέκει τους συμμετέχοντες σε μια συζήτηση σχετικά με τα 

προειδοποιητικά σημάδια που υποδηλώνουν σεξουαλική κακοποίηση. 
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Πιθανές κατευθυντήριες ερωτήσεις: 

A. Σας βοήθησε αυτό το θέμα να μάθετε κάτι καινούργιο, αν ναι, εξηγήστε τι; 
 

Τύπος δραστηριότητας Παρουσίαση, ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια:45 λεπτά  

5' για την παρακολούθηση του βίντεο  

10' για συζήτηση του βίντεο 

20' για επεξήγηση των προειδοποιητικών πινακίδων 

10` για συζήτηση 

Χώρος & υλικά Διάστημα: Βιντεοπροβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο και ηχοσύστημα για την παρουσίαση. 

Ανοιχτός χώρος για να καθίσουν όλοι οι συμμετέχοντες με τρόπο που να βλέπουν ο ένας τον 

άλλον (π.χ. σχηματισμός κύκλου) για τη συζήτηση. 

Υλικά: λευκό χαρτί για σημειώσεις, flipchart και στυλό.  
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Μαθησιακά αποτελέσματα  Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι: 

1. Γνωρίζει τα προειδοποιητικά σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης. 

2. Ικανός να αναγνωρίζει τα προειδοποιητικά σημάδια σεξουαλικής 

κακοποίησης. 

3. Γνωρίστε τη σημασία των προειδοποιητικών σημάτων.  

4. Συνδέστε τα προειδοποιητικά σημάδια με τη σεξουαλική κακοποίηση.  

Ενότητα 1 

Μονάδα Τι νοείται ως σεξουαλική κακοποίηση; 

Πηγή Βίντεο Σταματήστε τα μυστικά που πληγώνουν - Νομίζαμε ότι ήμασταν σπασμένοι από την 

Καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης διαθέσιμη 

στο https://www.youtube.com/watch?v=hQIYNyg1ALU  

Ο κατάλογος των προειδοποιητικών σημάτων σεξουαλικής κακοποίησης συμπληρώθηκε από 

διάφορες πηγές. 

https://www.youtube.com/watch?v=hQIYNyg1ALU
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Όνομα δραστηριότητας  1.3. Μείνετε ασφαλείς  

Στόχοι Ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την ασφάλεια στο πλαίσιο της σεξουαλικής 

κακοποίησης. Δηλαδή: να τους διδάξουν ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας, πώς να τους 

θέτουν και να τους χρησιμοποιούν, τι είναι ο χώρος προσωπικής φροντίδας, τι είναι η 

συναίνεση και πώς και πότε να λένε ΟΧΙ.   

Περιγραφή 1. Ο εκπαιδευτής ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι θα συζητήσουν για την ασφάλεια των 

παιδιών και γιατί έχει σημασία για όλους μας. 

2. Ο εκπαιδευτής ρωτά τους συμμετέχοντες αν γνωρίζουν τι σημαίνει πρόληψη; Στη συνέχεια, 

αυτός/αυτή εξηγεί ότι το να αποτρέψεις κάτι σημαίνει να το αποτρέψεις από το να συμβεί 

πριν καν αρχίσει,  να μην το αφήσουμε να συμβεί. 

3.  Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής αρχίζει να μιλάει για το πώς τα παιδιά μερικές φορές 

τραυματίζονται. Ποιοι είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους τα παιδιά μπορεί να 

τραυματιστούν; (Ζητήστε απαντήσεις, όπως να γδαρθεί το γόνατο, να πέσει από το ποδήλατο,  

Υπάρχουν επίσης πολλά παιδιά που τραυματίζονται από παιδική κακοποίηση. 
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4.   Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αφιερώσουν ένα λεπτό για να σκεφτούν 

τους κανόνες ασφαλείας που έχουν διδαχθεί από τους γονείς τους ή άλλους ενήλικες. Όταν 

λέει "πάμε", αυτός/αυτή πρόκειται να πετάξει μια χάρτινη μπάλα (ένα κομμάτι χαρτί που έχει 

μαζευτεί σε μπάλες) σε κάποιον τυχαίο.  

Όποιος πιάσει το χαρτί θα πρέπει να μοιραστεί έναν κανόνα με την ομάδα. Μόλις όλοι οι 

συμμετέχοντες έχουν μοιραστεί έναν κανόνα, πετάξτε τη χάρτινη μπάλα σε έναν συμμαθητή 

σας και μπορούν να μοιραστούν έναν άλλο κανόνα ασφαλείας.  

5.  Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής διανέμει το φυλλάδιο με τον οδοντωτό τροχό (παράρτημα 1) 

και διδάσκει τους συμμετέχοντες  για τους 5 κανόνες ασφαλείας από το πρόγραμμα MBF Child 

Safety Matters™ (Παράρτημα 1) που μπορούν να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν την 

κακοποίηση και να γνωρίζουν τι να κάνουν αν τους συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.  

6.   Ο εκπαιδευτής συζητά κάθε κανόνα με τους συμμετέχοντες και στη συνέχεια γράφουν την 

Ασφάλεια.  

Κανόνας στο χώρο που προβλέπεται στον τροχό της καρφίτσας (παράρτημα 1). 

7.    Ο εκπαιδευτής παροτρύνει τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν "Πώς μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τους 5 κανόνες ασφαλείας για να κρατήσουν  τους εαυτούς τους ασφαλείς;".   
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Αφήνει στους μαθητές λίγα λεπτά για να γράψουν την απάντηση στο χαρτί τους. Αν ο χρόνος 

το επιτρέπει, καλεί ορισμένους μαθητές να μοιραστούν αυτό που έγραψαν. Ο εκπαιδευτής 

μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τα παιδιά να τα πάρουν στο σπίτι και να τα μοιραστούν με τον 

γονέα/κηδεμόνα. 

8.     Ο εκπαιδευτής διευθύνει τη συζήτηση εάν οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τι πρέπει να 

κάνουν εάν εντοπίσουν κόκκινες σημαίες ή  μη ασφαλείς καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό ο 

εκπαιδευτής μοιράζεται κάποιες κάρτες (παράρτημα 2) με τους συμμετέχοντες και        

εργάζονται σε ζευγάρια για να διαβάσουν την κατάσταση στην κάρτα και να συζητήσουν μαζί 

τι  θα έκανε. Όταν τελειώσουν, συζητούν τις καταστάσεις ως τάξη και ακούνε τι αποφάσισαν. 

 

Τύπος δραστηριότητας Παρουσίαση, ομαδική δραστηριότητα. 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια 60 λεπτά. 

-5" για την παρουσίαση των στόχων 

-20' για την παρουσίαση της έννοιας των κανόνων ασφαλείας 

-25' για την υλοποίηση της δραστηριότητας 
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-10' για συζήτηση 

Χώρος & υλικά Διάστημα: Ένας χώρος με αρκετό χώρο για να καθίσουν όλοι οι συμμετέχοντες (π.χ. 

σχηματισμός κύκλου).  

Υλικά: τραπέζια, μαρκαδόροι, post-it μπλοκ, χαρτιά flipchart. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι: 

1. Εξοικειωμένοι με την έννοια των κανόνων ασφαλείας σε περίπτωση σεξουαλικής 

κακοποίησης. 

2. Ικανοί να θέσουν τους δικούς της κανόνες ασφαλείας σε περίπτωση σεξουαλικής 

κακοποίησης. 

3. Είναι σε θέση να εντοπίζουν τρόπους για να χρησιμοποιεί τους δικούς του/της κανόνες 

ασφαλείας σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης. 

4. Εξοικειωμένοι με το χώρο της προσωπικής φροντίδας. 

5. Εξοικειωθούν με τη συναίνεση και γιατί είναι σημαντική.  
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Ενότητα 1 

Μονάδα Πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης 

Πηγή Δραστηριότητα προσαρμοσμένη από το MBF Child Safety Matters 

(https://www.mbfpreventioneducation.org/wp-content/uploads/2018/04/3-5-April-LP-

2018.pdf) 

 

 

 

  

https://www.mbfpreventioneducation.org/wp-content/uploads/2018/04/3-5-April-LP-2018.pdf
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 Όνομα δραστηριότητας 1.4 Τι είναι η Άγρα για σεξουαλικούς σκοπούς (grooming);  

Στόχοι Να κατανοήσετε τι είναι η Άγρα για σεξουαλικούς σκοπούς, γιατί είναι επικίνδυνο, πώς να το 

αναγνωρίσετε και πώς να το αποφύγετε.  

Περιγραφή 1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον κύριο στόχο της δραστηριότητας. 

2. Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=bZLaiS3fZ8A για να 

εξηγήσει τι είναι η Άγρα για σεξουαλικούς σκοπούς (grooming). 

3. Ο εκπαιδευτής εξηγεί επιπλέον τα εξής:  

- Η Άγρα για σεξουαλικούς σκοπούς (grooming) μπορεί να συμβεί οπουδήποτε (σε 

οργανισμούς, δημόσιους χώρους, ιδιωτικούς χώρους και on-line) 

- Τα παιδιά και οι νέοι μπορεί να πέσουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από 

κάποιον άγνωστο ή από κάποιον που γνωρίζουν - όπως ένα μέλος της οικογένειας, ένας 

φίλος ή ένας επαγγελματίας.  

https://www.youtube.com/watch?v=bZLaiS3fZ8A
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- Οι groomers επιλέγουν προσεκτικά τους στόχους τους, επειδή δεν θέλουν να πιαστούν, 

οπότε στοχεύουν σε παιδιά που πιστεύουν ότι δεν θα μιλήσουν ή δεν θα πουν όχι. 

Προσπαθούν να διαλέξουν παιδιά με τα οποία θα έχουν κάποια στιγμή την ευκαιρία να 

περάσουν χρόνο μόνοι τους. 

- Η διαπαιδαγώγηση απαιτεί χρόνο στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι κακοποιοί δεν 

πηγαίνουν απλά στα παιδιά και λένε: "Θέλω να αγγίξω τα απόκρυφα σημεία σου". 

Θέλουν να κακοποιήσουν τα παιδιά, αλλά δεν θέλουν να τα τρομάξουν πολύ νωρίς και 

δεν θέλουν να τους πιάσουν, οπότε φτιάχνουν αόρατες "παγίδες", κάτι σαν ιστούς 

αράχνης, με την ελπίδα ότι το παιδί δεν θα το καταλάβει μέχρι να τους πιάσουν ήδη. 

Πολλά παιδιά έχουν καλές γνώσεις για τα θηράματα από την παρακολούθηση 

εκπομπών με ζώα στην τηλεόραση. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτής μπορεί να ρωτήσει αν 

μπορούν να σκεφτούν ένα ζώο που στήνει παγίδες, αυτό θα βοηθήσει τους 

συμμετέχοντες να κάνουν συνδέσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη της κατανόησής τους 

σχετικά με την περιποίηση. 

- Οι groomers χρησιμοποιούν επίσης κόλπα, γεγονός που καθιστά το grooming δύσκολα 

αντιληπτό, αργή και κλιμακούμενη (όλο και χειρότερη με την πάροδο του χρόνου) 

διαδικασία οικοδόμησης "εμπιστοσύνης" με ένα παιδί και συχνά με τον γονέα ή άλλο 

φροντιστή του παιδιού. Τα τεχνάσματα του grooming περιλαμβάνουν:  
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(a) Ψεύτικη αξιοπιστία - προσποιείται ότι είναι φίλος του παιδιού για να κερδίσει 

την εμπιστοσύνη του, αγοράζοντας δώρα, δίνοντας προσοχή, χρησιμοποιώντας 

την επαγγελματική του θέση ή φήμη, παίρνοντας το παιδί σε ταξίδια κ.λπ.  

(b) Δοκιμή των ορίων - αστεία, άγριο ξύλο, τρίψιμο στην πλάτη, γαργάλημα ή 

σεξουαλικά παιχνίδια (αλήθεια ή πρόκληση, παιχνίδια στριπτίζ κ.λπ.) 

(c) Άγγιγμα - από το τακτικό, ως επί το πλείστον άνετο μη σεξουαλικό άγγιγμα στο 

"τυχαίο" άγγιγμα των ιδιωτικών μερών, συχνά με την πάροδο του χρόνου 

(d) Εκφοβισμός - χρήση φόβου, ντροπής ή ενοχής για να αποτρέψετε ένα παιδί να 

μιλήσει 

(e) Κοινή χρήση σεξουαλικού υλικού - εκμετάλλευση της φυσικής περιέργειας ενός 

παιδιού για την ομαλοποίηση της σεξουαλικής συμπεριφοράς με την προβολή 

εικόνων, βίντεο, μηνυμάτων κειμένου, φωτογραφιών, ιστοσελίδων, σημειώσεων 

κ.λπ. σεξουαλικής φύσης. 

(f) Παραβίαση κανόνων - ενθάρρυνση ενός παιδιού να παραβιάζει κανόνες, γεγονός 

που καθιερώνει τη διατήρηση μυστικών ως μέρος της σχέσης και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εκβιασμός στο μέλλον. 
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(g) Ναρκωτικά και αλκοόλ - παραβίαση των κανόνων (βλ. παραπάνω) και/ή 

καθιστούν τα παιδιά λιγότερο ικανά να σταματήσουν την κατάχρηση επειδή 

βρίσκονται υπό την επήρεια της ουσίας 

(h) Μυστική επικοινωνία - αποστολή μηνυμάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή 

τηλεφώνημα με απροσδόκητο τρόπο (οι γονείς δεν το γνωρίζουν, συμβαίνει 

συχνά, το παιδί έχει ενημερωθεί να το κρατήσει μυστικό) 

(i) Κατηγορίες και σύγχυση - να κάνει το παιδί να αισθάνεται υπεύθυνο για την 

κακοποίηση ή για το τι μπορεί να συμβεί στο παιδί, στην οικογένειά του ή στον 

κακοποιό αν το παιδί μιλήσει. 

4. Ο εκπαιδευτής ηγείται της συζήτησης σχετικά με τα σημάδια περιποίησης. 

Πιθανές κατευθυντήριες ερωτήσεις: 

A. Σας βοήθησε αυτό το θέμα να μάθετε κάτι καινούργιο, αν ναι, εξηγήστε τι; 
 

Τύπος δραστηριότητας Παρουσίαση, συζήτηση. 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια 45 λεπτά 
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-5' για την εξήγηση των στόχων, 

-3' για την παρακολούθηση βίντεο, 

-30' για να εξηγήσετε τι είναι η περιποίηση και τα χαρακτηριστικά της, 

-12' για συζήτηση 

Χώρος & υλικά Διάστημα: Βιντεοπροβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο και ηχοσύστημα για την παρουσίαση. Ανοιχτός 

χώρος για να καθίσουν όλοι οι συμμετέχοντες με τρόπο που να βλέπουν ο ένας τον άλλον (π.χ. 

σχηματισμός κύκλου) για τη συζήτηση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

1. Γνωρίζουν τι είναι η άγρα για σεξουαλικούς σκοπούς και τα κύρια χαρακτηριστικά της. 

2. Γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν κατάλληλα σε περίπτωση που κακοποίησης. 

3. Να εξηγούν στους ομότιμους τους τι είναι η άγρα για σεξουαλικούς σκοπούς, πώς να την 

αναγνωρίζουν και πώς να την αποφεύγουν.  

Ενότητα 1 
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Μονάδα Πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης 

Πηγή Video Sexual Grooming από BruneiCert διαθέσιμο στο 

https://www.youtube.com/watch?v=bZLaiS3fZ8A 

Η δραστηριότητα προσαρμόστηκε από τους 

https://www.schoolcounselingbyheart.com/2012/08/26/teaching-kids-to-recognize-grooming/ και 

https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/briefings/grooming.  

 

 

 

 

Όνομα δραστηριότητας 1.5 Το σώμα μου ανήκει σε μένα  

Στόχοι Να αναγνωρίζουν το ¨καλό¨ και το ¨κακό¨ άγγιγμα, να γνωρίζουν πότε και πώς να λένε ΟΧΙ και να 

εξοικειώνονται με τη συναίνεση.  

https://www.youtube.com/watch?v=bZLaiS3fZ8A
https://www.schoolcounselingbyheart.com/2012/08/26/teaching-kids-to-recognize-grooming/
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Περιγραφή 1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον κύριο στόχο της δραστηριότητας. 

2. Ο εκπαιδευτής διαβάζει το βιβλίο Kiko and the hand (διαθέσιμο στο 

https://rm.coe.int/16806b068b). 

3. Ο εκπαιδευτής καθοδηγεί τη συζήτηση σχετικά με το άγγιγμα που είναι εντάξει και το άγγιγμα 

που δεν είναι εντάξει. Τονίζει ότι ορισμένα είδη αγγίγματος αποτελούν έγκλημα, επειδή με 

αυτά κάποιος πληγώνεται συναισθηματικά, σωματικά ή σεξουαλικά.  

4. Για να τονίσει την ατομική εμπειρία του αγγίγματος, ο εκπαιδευτής σχεδιάζει στον πίνακα τη 

γραμμή μου για το άγγιγμα (Παράρτημα 3) και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να γράψουν τις 

δικές τους γραμμές για το άγγιγμα, προσδιορίζοντας και καταγράφοντας τόσο το είδος του 

αγγίγματος, από ποιον, όσο και πότε αισθάνονται καλά, άσχημα ή μπερδεμένοι από το 

άγγιγμα. 

5. Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τις γραμμές 

αφής τους. 

6. Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι μερικές φορές είναι απαραίτητο να λέμε ΟΧΙ, αν θέλουμε να 

αποφύγουμε τη σεξουαλική κακοποίηση. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να λέμε "όχι" μερικές 

φορές. Δεν φταίμε εμείς αν αυτό πληγώνει τα συναισθήματα του άλλου ατόμου. Πρέπει να 
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σεβόμαστε και τα δικά μας συναισθήματα. Υπάρχουν διεκδικητικοί, επιθετικοί και παθητικοί 

τρόποι για να πούμε "Όχι". Λέγοντας "Είναι ενάντια στους κανονισμούς" ή "Η μητέρα μου δεν 

με αφήνει" βοηθά να θέσετε την εξουσία με το μέρος σας. 

7. Ο εκπαιδευτής συζητά τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα που συμβάλλουν στην ενίσχυση 

ενός "όχι". Για παράδειγμα, κοιτάζω το άτομο ενώ λέω "όχι"; Τι λέει η στάση του σώματός μου; 

Γελάω ή μιλάω σοβαρά; Απομακρύνομαι; Δείχνει ο τόνος της φωνής μου ότι το εννοώ; 

8. Ο εκπαιδευτής βοηθά τους συμμετέχοντες να εξασκηθούν σε τρόπους να λένε "όχι" σε ένα 

αίτημα κάποιου. Να μοιραστεί μια σοκολάτα, να πάνε κάπου, ίσως να κάνει κάτι για το οποίο 

ένας γονιός   δεν θα ενέκρινε. Μιλάει για ευγενικούς τρόπους, για δυναμικούς τρόπους και για 

το να στέκεται κανείς σταθερός με δική του απόφαση.   

9. Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες τη σημασία του χώρου προσωπικής φροντίδας, ο 

οποίος αλλάζει από άτομο σε άτομο. Με σκοπό την αναγνώριση της σημασίας του χώρου 

προσωπικής φροντίδας εφαρμόζεται η δραστηριότητα από το παράρτημα 2.  

10. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι είναι σημαντικό να τίθενται όρια για τον προσωπικό 

τους χώρο, όταν είναι απαραίτητο. Τα φιλιά, οι αγκαλιές και τα χάδια ως εκφράσεις στοργής 

πρέπει να είναι συναινετικά, σε βάση αμοιβαίας κατανόησης. Πρέπει να σεβόμαστε το 
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δικαίωμα των νέων να μην αισθάνονται αναγκασμένοι να τα δέχονται ή να τα κάνουν παρά τη 

θέλησή τους.  

11. Ο εκπαιδευτής δείχνει το ακόλουθο βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc 

και εξηγεί τι είναι η συναίνεση και τη σημασία της.  

12. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής εξηγεί τη συγκατάθεση με τη βοήθεια της φωτογραφίας με 

τηγανητές πατάτες (παράρτημα 5). 

Τύπος δραστηριότητας Παρουσίαση, συζήτηση. 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια 60 λεπτά 

-5' για την εξήγηση των στόχων, 

-15' για ανάγνωση και συζήτηση του βιβλίου 

-20' για την επεξήγηση της γραμμής επαφής, τη σχεδίασή της και τη συζήτησή της, 

-20' για εξηγήσεις και συζήτηση για το πώς να πείτε ΟΧΙ 

-15` για την εξήγηση και τη συζήτηση της συγκατάθεσης 

https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc
https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc
https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc
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Χώρος & υλικά Διάστημα: Βιντεοπροβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο και ηχοσύστημα για την παρουσίαση. Ανοιχτός 

χώρος για να καθίσουν όλοι οι συμμετέχοντες με τρόπο που να βλέπουν ο ένας τον άλλον (π.χ. 

σχηματισμός κύκλου) για τη συζήτηση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

1. Αναγνωρίστε το άγγιγμα που είναι εντάξει και αυτό που δεν είναι εντάξει. 

2. Αναγνωρίστε πότε είναι σημαντικό να πείτε ΟΧΙ και πώς να το κάνετε χωρίς άσχημα 

συναισθήματα. 

3. Γνωρίστε τι είναι η συναίνεση και τη σημασία της. 

4. Πώς να προστατεύονται από τη σεξουαλική κακοποίηση. 

Ενότητα 1 

Μονάδα Πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης 

Πηγή Το βιβλίο Kiko and the hand από το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι διαθέσιμο στο 

https://rm.coe.int/16806b068b.  
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Video Sexual Grooming από BruneiCert διαθέσιμο στο 

https://www.youtube.com/watch?v=bZLaiS3fZ8A 

Η δραστηριότητα προσαρμόστηκε από τους 

https://www.schoolcounselingbyheart.com/2012/08/26/teaching-kids-to-recognize-grooming/ και 

https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/briefings/grooming.  

Οι δραστηριότητες My touch line και Saying NO προσαρμόστηκαν από την C. A. Plummer (1984): 

Πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης: Δραστηριότητες και στρατηγικές για όσους εργάζονται με 

παιδιά και εφήβους. Learning publications, Inc., Holmes Beach, Φλόριντα.  

Η δραστηριότητα "Ζώνη άνεσης" προσαρμόστηκε από το "Σχολεία και πρόληψη της σεξουαλικής 

κακοποίησης παιδιών": διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.preventingchildsexualabuse.eu/wp-

content/uploads/2018/06/Teachers-Manual.pdf. 

Video Consent για παιδιά από την Blue Seat Studios διαθέσιμο στο 

https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc 

Η συγκατάθεση είναι εύκολη σαν τηγανιτές πατάτες προσαρμοσμένη από το 

http://www.consentnation.com/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZLaiS3fZ8A
https://www.schoolcounselingbyheart.com/2012/08/26/teaching-kids-to-recognize-grooming/
http://www.preventingchildsexualabuse.eu/wp-content/uploads/2018/06/Teachers-Manual.pdf
http://www.preventingchildsexualabuse.eu/wp-content/uploads/2018/06/Teachers-Manual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc
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 Ενότητα/Μονάδα Μαθησιακοί στόχοι 2 

Γνώση Δεξιότητες Στάσεις 

2 Ενότητα 2  

Ασφαλείς 

συμπεριφορές 

και 

συμπεριφορά 

μεταξύ 

ομότιμων  

Στο τέλος της ενότητας οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να 

είναι σε θέση να...  

Στο τέλος της ενότητας οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να είναι σε θέση να... 

Η ενότητα στοχεύει στην 

καλλιέργεια των ακόλουθων 

στάσεων: 

2.1 2.1 Διερεύνηση 
μη ασφαλών 
συμπεριφορών 

• Να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη 

επίγνωση των 

• Προωθήσουν ασφαλέστερες 

συμπεριφορές. 

• Περισσότερη 

αυτοπεποίθηση 

όταν μιλάτε με 

 
2 Ορισμός των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Στάσεων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 [27.06.2019] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7
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για την προώθηση 
ασφαλών 
συμπεριφορών. 

συνεπειών των μη 

ασφαλών 

συμπεριφορών. 

Δραστηριότητα 2.1 Μη 

ασφαλή σενάρια, 

διερεύνηση, διαδικτυακή 

προσέλκυση, σεξουαλική 

προσέλκυση και 

εκμετάλλευση.  

 

• Κατανοήσουν τα όρια και τις 

υποστηριζόμενες ενέργειες που 

μπορούν να προσφερθούν κατά την 

αντιμετώπιση μη ασφαλών 

συμπεριφορών από τους ομότιμους 

τους και πότε να ενημερώσουν τον 

κατάλληλο ενήλικα. 

 

ομότιμους που 

μπορεί να 

επιδεικνύουν 

επικίνδυνες 

συμπεριφορές. 

• Μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση 

και κατανόηση 

των συνεπειών 

των μη ασφαλών 

συμπεριφορών. 
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2.2 2.2 Διερεύνηση 

των 6 

διαφορετικών 

τύπων πίεσης από 

ομότιμους και του 

τρόπου με τον 

οποίο μπορεί να 

επηρεάσει τις 

συμπεριφορές.  

• Να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη 

επίγνωση και 

κατανόηση των 

διαφορετικών 

τύπων πίεσης από 

ομοτίμους. Η 

δραστηριότητα 

2.2 6 τύποι πίεσης 

από ομότιμους 

προωθεί τη 

συζήτηση σχετικά 

με το πώς η πίεση 

από ομότιμους 

μπορεί να 

επηρεάσει ένα 

άτομο τόσο 

• Ικανότητα προσδιορισμού της πίεσης 

των ομότιμων αρνητικά και θετικά. 

• Μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του 

τρόπου με τον οποίο η πίεση των 

ομότιμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να παρασύρει ένα νεαρό άτομο σε 

ανθυγιεινές σεξουαλικές εμπειρίες ή 

εκρήξεις.  

• Κατανόηση του αντίκτυπου της 

αρνητικής πίεσης των ομότιμων όταν 

ένας νέος προσαρμόζεται σε έναν πιο 

ώριμο κόσμο . 

 

• Περισσότερη 

αυτοπεποίθηση 

όταν μιλούν με 

ομότιμους που 

πιέζονται από 

τους ομότιμους 

τους σε 

συμπεριφορές 

ή/και 

καταστάσεις που 

είναι ανθυγιεινές 

ή επικίνδυνες για 

τους ίδιους. 

• Μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση 

και κατανόηση 

των αρνητικών 

και θετικών 
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αρνητικά όσο και 

θετικά. 

πιέσεων των 

ομότιμων. 

 

2.3 2.3 Δίκτυα 

υποστήριξης  
• Απόκτηση γνώσης 

και 

ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τις 

οργανώσεις στις 

τοπικές τους 

κοινότητες που 

υποστηρίζουν 

τους νέους. 2.3 Τα 

δίκτυα 

υποστήριξης 

προωθούν την 

έρευνα στις 

τοπικές κοινότητες 

για την ανεύρεση 

• Να γνωρίζουν πώς να ερευνάτε τις 

τοπικές οργανώσεις και να ανακτάτε 

τα σημαντικά στοιχεία που 

απαιτούνται για την υποστήριξη των 

νέων. 

• Να έχουν μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση και κατανόηση 

σχετικά με τους ειδικούς οργανισμούς 

που είναι διαθέσιμοι για την 

υποστήριξη των νέων σε διάφορα 

ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων 

των νέων που έχουν πέσει θύματα 

σεξουαλικής 

βίας/κακοποίησης/βιασμού/εξουσίας.  

• Περισσότερη 

αυτοπεποίθηση 

κατά την 

υποστήριξη των 

ομότιμων που 

ζήτησαν βοήθεια. 

• Γνώση των 

τοπικών δικτύων 

υποστήριξης και 

του τρόπου 

πρόσβασης σε 

αυτά. 
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τοπικών 

οργανώσεων που 

υποστηρίζουν 

τους νέους, 

μαθαίνοντας τα 

στοιχεία 

επικοινωνίας, τις 

ώρες λειτουργίας 

και τη διαδικασία 

παραπομπής. 

2.4 2.4 Ρόλοι και 

αρμοδιότητες  
• Κατανόηση του τι 

περιλαμβάνει και 

τι δεν 

περιλαμβάνει ο 

ρόλος του 

συνομηλίκου των 

νέων.    

• Αναγνωρίζουν τη σημασία της 

κατανόησης των ορίων του ρόλου. 

• Κατανόηση των κατάλληλων οδών 

παραπομπής για την εξασφάλιση 

υποστήριξης  

•  να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς 

τους και πότε να ζητούν περαιτέρω 

υποστήριξη και καθοδήγηση 

• Να κατανοούν με 

αυτοπεποίθηση 

την υποστήριξη 

που είναι 

διαθέσιμη στους 

ομότιμους και 

στον εαυτό τους.  
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• Βελτίωση της 

επικοινωνίας 

τόσο με τους 

συναδέλφους 

όσο και σε άλλα 

δίκτυα 

• Δικτύωση   
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Όνομα 

δραστηριότητας 

Δραστηριότητα 2.1 Μη ασφαλή σενάρια  

Στόχοι Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν ποιες είναι οι ασφαλείς συμπεριφορές και πώς να αντιμετωπίζουν τις μη 

ασφαλείς συμπεριφορές. 

Περιγραφή • Ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει ότι ως ομάδα θα διερευνήσει ασφαλείς συμπεριφορές και θα χωρίσει τη 

μεγαλύτερη ομάδα σε μικρότερες ομάδες, διασφαλίζοντας ότι κάθε ομάδα θα επιλέξει έναν εκπρόσωπο 

για να ανατροφοδοτήσει τη μεγαλύτερη ομάδα. 

• Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα σενάριο για να συζητήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.  Στη συνέχεια, 

οι ομάδες θα ανατροφοδοτήσουν τις κορυφαίες ενέργειές τους για την αντιμετώπιση του σεναρίου 

(προτείνετε τουλάχιστον 3) (30 λεπτά). 

• Κάθε εκπρόσωπος πρέπει να δώσει ανατροφοδότηση στην ευρύτερη ομάδα (10 λεπτά ανά ομάδα). 

• Ο εκπαιδευτής να καταγράψει τις κορυφαίες δράσεις υποστήριξης κάθε ομάδας σε ένα flipchart. 

• Τώρα ο εκπαιδευτής θα παίξει τα βίντεο που συνδέονται με τα σενάρια 2, 3 (20 λεπτά), εξασφαλίζοντας 

ότι ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει ποιο βίντεο συνδέεται με ποιο σενάριο. 

Σενάριο 2: https://www.youtube.com/watch?v=cdpvedRJ5h0 (Αυτό είναι ένα τρέιλερ για μια σειρά του 

BBC First: με τίτλο Three Girls και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στο Rochdale του 

Ηνωμένου Βασιλείου). 

https://www.youtube.com/watch?v=cdpvedRJ5h0


 

 

Το έργο Keep Me Safe (2018-3-UK01-KA205-060055) συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Το περιεχόμενο και το υλικό του αποτελούν 
αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων του.  Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.    

 

 

Σενάριο 3: Παρόλο που το κλιπ στο YouTube αναφέρεται σε μια δολοφονία και όχι σε σεξουαλική 

εκμετάλλευση και σεξουαλική βία, περιέχει ορισμένα πολύ ισχυρά μηνύματα σχετικά με την 

διαδικτυακή παρενόχληση, τα οποία είναι πολύ σημαντικά.  Δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να συμβεί 

το διαδικτυακό grooming, πώς απομονώνει τα θύματα κ.λπ. και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη 

βάση για τη συζήτηση.  Αυτό το σενάριο επικεντρώνεται στο πώς μπορεί να συμβεί το διαδικτυακό 

grooming και όχι η σεξουαλική εκμετάλλευση, ωστόσο γνωρίζουμε ότι πολλοί νέοι προετοιμάζονται 

διαδικτυακά για να γίνουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. 

https://www.youtube.com/watch?v=FQwkOSLApjQ Καλλιεργήθηκε μέσω του παιχνιδιού: Breck Bednar 

ή https://www.youtube.com/watch?v=hZIYSCE-ZjY Το τελευταίο παιχνίδι του Breck (ο εκπαιδευτής να 

επιλέξει). 

• Η μεγαλύτερη ομάδα να αποφασίσει τις 5 κορυφαίες υποστηρικτικές δράσεις που προάγουν την 

ασφάλεια σε μη ασφαλείς καταστάσεις (20 λεπτά). 

 

Τύπος 

δραστηριότητας 

Χρήση μη ασφαλών σεναρίων για ομαδική συζήτηση, βίντεο που δείχνουν ποιες θα μπορούσαν να είναι οι 

συνέπειες και ομαδική εργασία για την προώθηση ασφαλών συμπεριφορών. 

Διάρκεια  90 έως 120 λεπτά, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η ομάδα. 

https://www.youtube.com/watch?v=FQwkOSLApjQ
https://www.youtube.com/watch?v=FQwkOSLApjQ
https://www.youtube.com/watch?v=hZIYSCE-ZjY
https://www.youtube.com/watch?v=hZIYSCE-ZjY
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Χώρος & υλικά Μια αίθουσα εξοπλισμένη με φορητό υπολογιστή, βιντεοπροβολέα, σύνδεση στο διαδίκτυο και ηχοσύστημα για 

την αναπαραγωγή των βίντεο. Μεγάλος χώρος που επιτρέπει στην ομάδα να χωριστεί άνετα σε μικρότερες 

ομάδες, τραπέζια και καρέκλες. Flipchart, χαρτί και στυλό. Έντυπο υλικό: Μη ασφαλή σενάρια και ερωτήσεις. 

Χειρόγραφο: Συμβουλές για τον εκπαιδευτή. 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα  

Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίσουν μη ασφαλές συμπεριφορές. 

2. Να αποκτήσουν επίγνωση των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από μη ασφαλείς συμπεριφορές. 

3. Να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν ανάλογα τους ομότιμους τους. 
4. Να ενημερώσουν για τις ενέργειες/υποστήριξη των ομότιμων που δεν είναι ασφαλείς. 

5. Να διερευνήσουν πότε πρέπει να ενεργήσει/αναφέρει στο κατάλληλο πρόσωπο. 

 

Ενότητα 2 Μη ασφαλείς συμπεριφορές και συμπεριφορά μεταξύ ομότιμων. 
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Πηγή Σενάρια: LTD 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cdpvedRJ5h0 (επισυνάπτεται στο σενάριο 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=FQwkOSLApjQ, https://www.youtube.com/watch?v=hZIYSCE-ZjY 

(επισυνάπτεται στο σενάριο 3). 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cdpvedRJ5h0
https://www.youtube.com/watch?v=hZIYSCE-ZjY
https://www.youtube.com/watch?v=hZIYSCE-ZjY
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Όνομα 

δραστηριότητας 

Δραστηριότητα 2.2 6 είδη πίεσης από ομότιμους    

Στόχοι Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώση των 6 τύπων πίεσης από ομότιμους  

Περιγραφή • Ο εκπαιδευτής να χωρίσει τη μεγαλύτερη ομάδα σε μικρότερες ομάδες και να δώσει σε κάθε ομάδα το 

φυλλάδιο με τα 6 είδη πίεσης από ομότιμους. 

• Δώστε στις ομάδες 5-10 λεπτά για να συζητήσουν ποιο είδος πίεσης από τους ομότιμους θέλουν να 

διερευνήσουν. 

• Ο εκπαιδευτής να επιβεβαιώσει τον τύπο της πίεσης των ομότιμων που διερευνά κάθε ομάδα 

γράφοντάς τον στο flipchart. 

• Ο εκπαιδευτής να γράψει τις ερωτήσεις και την εργασία (σε 2nd σελίδες του Flipchart, διασφαλίζοντας 

ότι οι ομάδες δεν θα βλέπουν την εργασία ενώ συζητούν τις ερωτήσεις) σε ένα flipchart με σαφήνεια 

για να την βλέπουν οι ΥΠ. 

• Ζητήστε από κάθε ομάδα να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις (15 λεπτά): 

1. Γιατί η πίεση των ομότιμων είναι τόσο σημαντική όταν μιλάμε για τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση/κακοποίηση; 
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2. Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγματα όπου η πίεση των ομότιμων μπορεί να σημαίνει ότι 

κάποιος συμφωνεί σε σεξουαλική δραστηριότητα που δεν θα έκανε διαφορετικά;    

3. Επιλέξτε ένα παράδειγμα για να το μοιραστείτε με την ευρύτερη ομάδα. 

• Ο εκπαιδευτής να δώσει την παρακάτω εργασία στις ομάδες (30 έως 45 λεπτά): 

Εργασία: 1. δημιουργώντας ένα τραγούδι/ραπ για να αφηγηθείτε την ιστορία του παραδείγματός σας, 2. 

παίζοντας το παράδειγμά σας (παιχνίδι ρόλων) 3. επιλέγοντας ένα μέλος/μέλη της ομάδας τους για να 

ανατροφοδοτήσουν το παράδειγμά σας στην ευρύτερη ομάδα.  Ο εκπαιδευτής να πει: Κάθε ομάδα έχει 5 

λεπτά για να μοιραστεί το παράδειγμά της με την ευρύτερη ομάδα. 

• Συγκεντρώστε την ευρύτερη ομάδα και κάθε ομάδα παρουσιάζει το παράδειγμά της με τον τρόπο που 

έχει επιλέξει. 

• Αφού κάθε ομάδα παρουσιάσει το παράδειγμά της, ο εκπαιδευτής θα δώσει λίγα λεπτά στην ευρύτερη 

ομάδα για να συζητήσει/εξερευνήσει το παράδειγμα της πίεσης από τους ομότιμους. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ _  

Ολοκληρώστε τη συνεδρία με τροφή για σκέψη: 

• Ως φίλοι, εγγονές, εγγόνια, κόρες, γιοι, αδελφοί, αδελφές και ξαδέλφια έχουμε καθήκον να είμαστε 

καλοί με τον εαυτό μας, τις οικογένειές μας και τους φίλους μας. 
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• Πρέπει να προσέχουμε ο ένας τον άλλον και να προσέχουμε ο ένας τον άλλον. 

Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι του Bill Withers τα λέει όλα: 

• https://www.youtube.com/watch?v=fOZ-MySzAac (ο εκπαιδευτής μπορεί να τελειώσει τη συνεδρία 

παίζοντας αυτό το τραγούδι ή κάποιο άλλο της επιλογής του). 

 

Τύπος 

δραστηριότητας 

Ομαδική εργασία, συζήτηση και παιχνίδι ρόλων/συγγραφή/παρουσίαση τραγουδιών. 

Διάρκεια 90 έως 120 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας. 

 

Χώρος & υλικά Ένας μεγάλος χώρος όπου οι ομάδες μπορούν να εργαστούν άνετα, flipchart, χαρτί και στυλό.  Χαρτί και στυλό 

για να γράφουν οι ομάδες, καρέκλες και τραπέζια.  Διαδίκτυο και/ή ηχοσύστημα αν ο εκπαιδευτής θέλει να 

κλείσει τη συνεδρία με ένα τραγούδι, καθώς και το φυλλάδιο με τα 6 είδη πίεσης από ομότιμους. 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα  

Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να αποκομίσουν γνώσεις σχετικά με τους 6 τύπους πίεσης από ομότιμους. 

https://www.youtube.com/watch?v=fOZ-MySzAac
https://www.youtube.com/watch?v=fOZ-MySzAac
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2. Να εξερευνήσουν τον αντίκτυπο της πίεσης των ομότιμων όταν οι νέοι αναπτύσσονται σεξουαλικά. 

3. Να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν ανάλογα τους ομότιμους του. 

 

Ενότητα 2 Μη ασφαλείς συμπεριφορές και συμπεριφορά μεταξύ ομότιμων. 

Πηγή https://www.talkitoutnc.org/peer-pressure/types-of-peer-pressure/ (πληροφορίες που ελήφθησαν από αυτόν 

τον ιστότοπο για το φυλλάδιο σχετικά με τα 6 είδη πίεσης από ομότιμους). 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fOZ-MySzAac (Προαιρετικό τέλος για τη συνεδρία, Lean on Me 

του Bill Withers). 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fOZ-MySzAac
https://www.youtube.com/watch?v=fOZ-MySzAac
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Όνομα δραστηριότητας Δραστηριότητα 2.3 Δίκτυα υποστήριξης  

Στόχοι Οι νέοι να καταρτίσουν κατάλογο οργανώσεων που υποστηρίζουν τους νέους, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης/κακοποίησης/βιασμού/βίας.  

Περιγραφή • Ο εκπαιδευτής να δώσει στους συμμετέχοντες ενημερωτικό φυλλάδιο και να τους δώσει 

20 λεπτά για να κάνουν τη δραστηριότητα. 

• Ο εκπαιδευτής να γράψει κάθε ερώτηση σε ένα flip chart και στη συνέχεια να ζητήσει 

από τους μαθητές τις απαντήσεις τους και να τις καταγράψει. Κάντε το αυτό για κάθε 

ερώτηση που θα επιτρέψει στους νέους να μάθουν για οργανώσεις στην τοπική ή στις 

γύρω κοινότητές τους (30 λεπτά). 

• ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να χωρίσει την ομάδα σε ζευγάρια, δίνοντας 

σε κάθε ζευγάρι μια οργάνωση των 2/3 και ζητώντας από τους νέους να μπουν στο 

διαδίκτυο και να το ανακαλύψουν (20 λεπτά): 

1. Στοιχεία επικοινωνίας για τον οργανισμό 
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2. Ώρες λειτουργίας 

3. Εάν ο οργανισμός δέχεται αυτοπαραπομπές, εάν όχι, ποια είναι η διαδικασία 

παραπομπής του οργανισμού; 

• Προσκαλέστε τους μαθητές να βγάλουν φωτογραφίες των εγγράφων (5 λεπτά) ή 

μπορείτε να προσφερθείτε να τις δακτυλογραφήσετε και να τις δώσετε στους νέους στην 

επόμενη συνεδρία (ή μπορείτε να τους στείλετε τη λίστα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

• Ο εκπαιδευτής να διασφαλίσει ότι διαθέτει έναν προσχεδιασμένο κατάλογο τοπικών 

οργανώσεων που εργάζονται με νέους στην περιοχή σας και να διασφαλίσει ότι 

υπάρχουν οργανώσεις που σχετίζονται με το φυλλάδιο, συμπεριλαμβανομένων 

οργανώσεων που υποστηρίζουν νέους που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης/κακοποίησης/βιασμού/βίας. 

• UK context: https://www.thehavens.org.uk/ Αυτός ο δικτυακός τόπος διαθέτει μια 

τεράστια πηγή πληροφοριών και ο οργανισμός αυτός δέχεται αυτοπαραπομπές από 

θύματα βιασμού χωρίς να επικοινωνούν με την αστυνομία, αν αυτό επιθυμεί το θύμα, 

καθώς και παραπομπές από επαγγελματίες για λογαριασμό του θύματος.  Παρακαλείστε 

να δείτε το συνημμένο έγγραφο πόρων για αυτή τη δραστηριότητα (πλαίσιο του 

Ηνωμένου Βασιλείου). 

https://www.thehavens.org.uk/
https://www.thehavens.org.uk/
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Τύπος δραστηριότητας Ατομικές ερωτήσεις και απαντήσεις, έρευνα και ομαδική εργασία. 

Διάρκεια 60-70 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας. 

 

Χώρος & υλικά Μοιράστε και δώστε στους μαθητές χρωματιστά στυλό όπως θα μπορούσαν να χρωματίσουν το 

πρόσωπό τους.  Flipchart, χαρτιά και μαρκαδόρους. Χώρος αρκετά μεγάλος για τραπέζια και 

καρέκλες. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Διαδίκτυο, φορητός υπολογιστής/υπολογιστές. 

Κάθε χώρα να αναπτύξει ένα φυλλάδιο με τις οργανώσεις που υποστηρίζουν τους νέους όσον 

αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση/βία/βιασμό/εκμετάλλευση, συμπεριλαμβάνοντας επίσης 

στον κατάλογο και άλλες τοπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν τους νέους όσον αφορά την 

ψυχική υγεία, την έλλειψη στέγης κ.λπ. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τοπικές οργανώσεις στις τοπικές τους κοινότητες που 

εργάζονται με νέους. 
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2. Θα διαθέτει κατάλογο τοπικών οργανώσεων που υποστηρίζουν νέους, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν βιώσει σεξουαλική 

βία/κακοποίηση/βιασμό/εκμετάλλευση. 

Ενότητα Ενότητα 2 Μη ασφαλείς συμπεριφορές και συμπεριφορά μεταξύ ομότιμων. 

Πηγή www.shutter (Εικόνα προσώπου) 

https://www.thehavens.org.uk/ (Ιστοσελίδα The Haven: βρετανικός πόρος) 

 

Όνομα δραστηριότητας Δραστηριότητα 2.4 Ρόλοι και όρια  

Στόχοι Να διερευνήσει τις συμπεριφορές και τις ενέργειες ενός συνομηλίκου νέων 

Περιγραφή Ο εκπαιδευτής να εισάγει τη συνεδρία και να εξηγήσει ότι πρόκειται για τη διερεύνηση των 

συμπεριφορών, στάσεων και δράσεων που θα περιμένατε από τους ομότιμους των νέων.  Οι 

διαφάνειες Powerpoint έχουν δημιουργηθεί για να παρέχουν κουκκίδες που περιγράφουν 

λεπτομερώς ορισμένα από τα κύρια σημεία που σχετίζονται με κάθε θέμα - αυτές δεν είναι 

http://www.shutter/
https://www.thehavens.org.uk/
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εξαντλητικές και η ομάδα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να τις συμπληρώσει.  Μετά από κάθε 

διαφάνεια ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διευκολύνει μια συζήτηση ζητώντας από την ομάδα να 

προσθέσει άλλα σχετικά σημεία και γιατί πιστεύουν ότι πρέπει να συμπεριληφθούν.   Στο τέλος 

της διαφάνειας 4 ο εκπαιδευτής θα πρέπει να επανεξετάσει όλα τα σημεία που έχουν καλυφθεί.  

Η τελευταία διαφάνεια έχει μια σειρά από - Τι κάνετε; Σενάρια ανάλογα με το μέγεθος της 

ομάδας ο εκπαιδευτής μπορεί είτε να χωριστεί σε μικρότερες ομάδες και να δώσει σε κάθε 

ομάδα 1 ή 2 σενάρια για να εξετάσει και στη συνέχεια να τα παρουσιάσει στην ομάδα είτε, αν 

πρόκειται για μικρή ομάδα, ο εκπαιδευτής μπορεί να διευκολύνει τη συζήτηση σε μια ομάδα 

εξετάζοντας κάθε σενάριο και αποφασίζοντας τις κατάλληλες ενέργειες. 

Τύπος δραστηριότητας Παρουσίαση και ομαδική εργασία 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Χώρος & υλικά flipchart, στυλό , Powerpoint  

Μαθησιακά αποτελέσματα  • Να κατανοήσουν τις συμπεριφορές και τις στάσεις που αναμένονται από έναν ομότιμους 

νέων 

• Να κατανοήσουν ορισμένα από τα όρια των ομότιμων νέων 
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• Να κατανοήσουν την ανάγκη να αποστέλλουν τους ομότιμους τους σε άλλους 

κατάλληλους φορείς. 

• Να κατανοήσουν ποιος μπορεί να είναι ο κατάλληλος ενήλικας  

Ενότητα IO2 - Εργασία 2, ενότητα 2  

Πηγή  
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 Ενότητα/Μονάδα Μαθησιακοί στόχοι 3 

Γνώση Δεξιότητες Στάσεις 

3 Ενότητα 3  

Ευαισθητοποίηση 

και πρόληψη  

Στο τέλος της 

ενότητας οι 

συμμετέχοντες θα 

πρέπει να είναι σε 

θέση να...  

Στο τέλος της 

ενότητας οι 

συμμετέχοντες θα 

πρέπει να είναι σε 

θέση να... 

Η ενότητα στοχεύει στην καλλιέργεια των ακόλουθων 

στάσεων: 

3.1 3.1 Εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης 

μέσω των μέσων 

κοινωνικής 

δικτύωσης (SoMe)  

Να γνωρίζουν πώς 

να χρησιμοποιούν 

το SoMe 

προκειμένου να 

ενημερώνουν τους 

συναδέλφους τους 

Γνωρίστε τα 

βασικά στοιχεία 

μιας εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης 

Μάθετε πώς να 

χρησιμοποιείτε τις 

Να επικοινωνήσει τα αποτελέσματα του μαθήματος 

KMS 

 
3 Ορισμός των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Στάσεων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 [27.06.2019] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7
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για την περίπτωσή 

τους 

τεχνικές του SoMe 

για να τραβήξετε 

την προσοχή 

3.2 3.2 Ανάπτυξη 

δράσεων με τα 

θεσμικά όργανα  

Δημιουργία 

βιώσιμων 

συνεργασιών με 

τοπικούς φορείς.  

Να έχουν 

μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση 

στον καθορισμό 

μιας ομάδας-

στόχου και στην 

παροχή των 

πόρων που 

απαιτούνται για 

την προσέγγισή 

της. 

Να συνεργαστούν με άλλους φορείς προκειμένου να 

διαδώσουν το μήνυμα της ΚΜΣ στην τοπική κοινωνία 

και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σχετικά με το 

θέμα. 

3.3 3.3 Πρόσκληση για 

δράση  
Πώς να λάβετε 

υποστήριξη από 

Ενεργοποιήστε 

τους άλλους 

παρέχοντάς τους 

σύντομα και σαφή 

Να επικοινωνείτε και να εμπλέκετε άλλους 

συναδέλφους στις δραστηριότητές σας και να είστε 

ενήμεροι για το έργο KMS. 
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άλλους δυνητικούς 

ομότιμους  

 

μηνύματα από το 

υλικό  

3.4 3.4 ToT - Εκπαίδευση 

εκπαιδευτών  
Να παρέχει σε 

άλλους κάποιο από 

το βασικό υλικό και 

τις γνώσεις του 

υλικού IO2 

Ικανότητα 

επικοινωνίας 

σχετικά με το θέμα 

της σεξουαλικής 

κακοποίησης με 

τρόπο 

ενημερωμένο και 

κατάλληλο για 

τους ομότιμους. 

Δείχνοντας κίνητρα για την προώθηση ασφαλούς 

περιβάλλοντος στα τοπικά ιδρύματα. 
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Όνομα δραστηριότητας 3.1 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SoMe)  

Στόχοι Ευαισθητοποίηση και προώθηση του ρόλου των ομότιμων νέων του προγράμματος KMS μέσω 

διαύλων που απευθύνονται σε άλλους νέους. 

Περιγραφή • Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το στόχο της δραστηριότητας 

• Δημιουργήστε ένα σχέδιο εκστρατείας και ορίστε έναν στόχο SMART (συγκεκριμένος, 

μετρήσιμος, εφικτός, σχετικός και χρονικά περιορισμένος). Αυτά τα κριτήρια βοηθούν στην 

καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Αυτό καθιστά την εκστρατεία ρεαλιστική 

και εφικτή.  

• Βρείτε την ομάδα-στόχο σας για να επικοινωνήσετε το μήνυμά σας με τον πιο εποικοδομητικό 

τρόπο. Ποιες είναι οι ανάγκες τους; Αυτό το βήμα θα πρέπει να κάνει το περιεχόμενο πιο 

συγκεκριμένο και κατάλληλο για την ομάδα-στόχο 

• Προσδιορίστε τα κανάλια σας και τα εργαλεία που διαθέτετε ως πόρους. (Για παράδειγμα, θα 

μπορούσατε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο φορέα (σχολείο, σύλλογο κ.λπ.) που διαθέτει 

λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να συνεργαστείτε μαζί του για να προωθήσετε 

το μήνυμά σας μέσω του δικού τους καναλιού με το ήδη υπάρχον κοινό. Ίσως γνωρίζετε ένα 
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σημαίνον πρόσωπο στο δίκτυό σας που θα ήθελε να μοιραστεί τις ιδέες σας στο SoMe ή σε 

κάτι άλλο).  

• Προσδιορίστε το δίκτυό σας, τους συμμάχους και τους δυνητικούς εταίρους σας. Ποιος θα 

ήθελε να συνεργαστεί μαζί σας; Ποιοι ενδιαφέρονται επίσης να προσεγγίσουν τη συγκεκριμένη 

ομάδα-στόχο σας;  

• Προσδιορίστε μονολεκτικές και πιασάρικες φράσεις από την καμπάνια σας, οι οποίες μπορούν 

να επικοινωνήσουν το μήνυμά σας με ακρίβεια και συντομία. (Θα πρέπει επίσης να δεσμεύουν 

τους πιθανούς ομότιμους να θέλουν να μάθουν περισσότερα για το KMS και την καμπάνια σας. 

Προσπαθήστε να διατυπώνετε τις περιγραφές της καμπάνιας σας σε μια νεανική και εύκολη 

γλώσσα, ώστε οι άλλοι να τις βρίσκουν εύκολα κατανοητές. Αυτό το βήμα υποτίθεται ότι θα 

παρακινήσει τους αποδέκτες.  

• Άλλες εκτιμήσεις: Έχετε άλλες ιδέες που θα βοηθούσαν την εκστρατεία σας να ξυπνήσει το 

ενδιαφέρον και τη συμμετοχή άλλων πιθανών ομοτίμων;  

• Το τελευταίο βήμα είναι να ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ. Τώρα έχετε ένα εύκολο σχέδιο βήμα προς βήμα, τώρα 

πρέπει απλώς να κατανείμετε τις ευθύνες και να πιάσετε δουλειά.   

 

Ορισμένοι παράγοντες επιτυχίας για λόγους αξιολόγησης 

• Προσβασιμότητα: Είχαν οι νέοι πρόσβαση στην εκστρατεία σας και είχαν τη δυνατότητα να 

μάθουν περισσότερα; 
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• Συνέχεια: Μπορεί η εκστρατεία να λειτουργήσει χωρίς την υποστήριξή σας και θα μπορούσε 

να διανεμηθεί σε άλλα ιδρύματα ή πρόσωπα;  

Συμβουλή:  

Μπορεί να είναι χρήσιμο να σκεφτείτε έναν κατάλληλο αγγελιοφόρο που θα είναι η φωνή του έργου. 

Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί κάποιος/κάτι που έχει αξιόπιστο και αξιόπιστο ρόλο 

για την ομάδα-στόχο.  

 

Τύπος δραστηριότητας Ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια 3 ώρες για την προετοιμασία 

Τα υπόλοιπα θα εξαρτηθούν από το τι θα αποφασίσουν να κάνουν οι συνάδελφοι με την εκστρατεία 

τους.  

Χώρος & υλικά Ομαδικοί χώροι 

Εργαλεία γραφής και χαρτί 

Τηλέφωνο ή υπολογιστής 
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Μαθησιακά 

αποτελέσματα  

Να επικοινωνήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος KMS και να εμπλέξουν 

περισσότερους συναδέλφους στο σημαντικό έργο για την υποστήριξη άλλων στο δίκτυό τους και την 

ευαισθητοποίηση για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής.  

Ενότητα  

3 

 

Πηγή  

Στόχοι S.M.A.R.T. του George T. Doran 
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Όνομα δραστηριότητας 3.2 Ανάπτυξη δράσεων με τα θεσμικά όργανα  

Στόχοι Δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών με τοπικούς φορείς, εκπαιδευτές, πολιτικούς, θεσμούς,  

Περιγραφή Αυτό το μέρος μπορεί να σας φανεί χρήσιμο, επίσης, αν υποτίθεται ότι πρέπει να ολοκληρώσετε το 

IO2 - Ενότητα 4 με τους συμμαθητές σας. Οι ομότιμοι μπορούν να προσφέρουν στους τοπικούς φορείς 

να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους σε ένα σεμινάριο σε ένα τοπικό σχολείο ή να κάνουν τις 

δραστηριότητές τους σε μια τοπική λέσχη, οργάνωση κ.λπ.  

• Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη δραστηριότητα 

• Οι συμμαθητές χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες των 3-4 ατόμων, στις οποίες πρέπει να 

εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

• Ορίστε έναν στόχο - ποιο είναι το σημαντικό σας μήνυμα, ποιο είναι το συγκεκριμένο 

πρόβλημα που θέλετε να αντιμετωπίσετε.  

• Επιλέξτε την ομάδα-στόχο σας - και στη συνέχεια οι ομότιμοι μπορούν να αποφασίσουν με 

ποιο θεσμικό όργανο ή φορέα μπορούν να έρθουν σε επαφή, προκειμένου να απευθυνθούν 

στην ομάδα-στόχο τους (αν πρόκειται για νέους, πού βρίσκονται και πού θα ήταν πιο ωφέλιμο 

να απευθυνθούν σε αυτούς).  
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• Βρείτε ποιες δραστηριότητες και ποιο υλικό θα ήταν κατάλληλα για αυτή την ομάδα-στόχο και 

το ίδρυμα και συγκεντρώστε υλικό και βασικά μηνύματα από αυτή την άποψη σε μια μικρή 

εκπαίδευση της ομάδας-στόχου σας.  

• Μέθοδος - σκεφτείτε πώς θα παρουσιάσετε το μήνυμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

χρησιμοποιήστε υποστηρικτικό υλικό και ενημερώστε εκ των προτέρων τους εκπαιδευτικούς, 

τους εκπαιδευτές κ.λπ. Θα μπορούσατε επίσης να υποστηρίξετε την εργασία με την εφαρμογή 

KMS.  

• Προσφέρετε στο ίδρυμα ή στον φορέα περισσότερο από το υλικό του KMS, προκειμένου να 

δημιουργήσετε μια βιώσιμη διδασκαλία της ομάδας-στόχου σας.  

• Αξιολογήστε με το ίδρυμα με το οποίο συνεργαστήκατε, προκειμένου να λάβετε 

ανατροφοδότηση και να βελτιωθείτε ακόμη περισσότερο αν σας δοθεί ξανά η ευκαιρία. 

 

Συμβουλή: Θα ήταν περισσότερο από ωφέλιμο να εφαρμοστεί η εφαρμογή APP ως μέρος αυτής της 

συνεργασίας. Είναι μια βιώσιμη λύση για τους συνεργάτες. 

Τύπος δραστηριότητας Ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια  Εξαρτάται από το τι επέλεξαν 
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Χώρος & υλικά Χώροι μικρών ομάδων 

Υπολογιστές και wifi για να μπορούν οι ομότιμοι να επικοινωνούν με άλλους φορείς 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα  

Να συνεργαστούν με άλλους φορείς προκειμένου να διαδώσουν το μήνυμα της ΚΜΣ στην τοπική 

κοινωνία και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σχετικά με το θέμα.  

Ενότητα 3 

Πηγή  
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Όνομα δραστηριότητας 3.3 Πρόσκληση για δράση  

Στόχοι Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να προσελκύσετε ομολόγους σας να συμμετάσχουν στη 

δραστηριότητα/κατάρτιση/ομάδα του KMS κ.λπ.    

Περιγραφή • Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη δραστηριότητα 

• Οι ομότιμοι αποφασίζουν σε ποια δραστηριότητα/ομάδα/κατάρτιση θέλουν να προσκαλέσουν 

πιθανούς ομότιμους να συμμετάσχουν 

• Αποφασίστε σε ποια μορφή ή μέσο θέλετε να επικοινωνήσετε με τους πιθανούς ομότιμους σας 

Δημιουργία της κλήσης προς δράση (CTA) 

• Δημιουργήστε έναν ισχυρό τίτλο που να είναι συγκεκριμένος και σαφής 

• Χρησιμοποιήστε έναν τρόπο επικοινωνίας που ωφελεί το CTA, όπως μια ισχυρή εικόνα και 

λέξεις που οι άνθρωποι παρατηρούν και θυμούνται. 

• Γράψτε την απάντηση στους πιθανούς ομότιμους "γιατί;". Γιατί πρέπει να συμμετάσχουν σε 

αυτό το έργο; Και πάλι, σύντομα και ξεκάθαρα.  

• Χρησιμοποιήστε αριθμούς και στοιχεία στο σύντομο κείμενο για το CTA σας. Αυτό είναι πολύ 

πειστικό. 
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• Προσπαθήστε να εμπλακείτε με μια βιωμένη ιστορία, η αφήγηση ιστοριών είναι ένα πολύ 

αποτελεσματικό εργαλείο, επειδή μιλάει στα συναισθήματα του δέκτη και είναι δύσκολο να 

διαφωνήσει κανείς με αυτήν - είναι επίσης πολύ παρακινητική.  

• Όταν το CTA ολοκληρωθεί, μπορείτε να το δημοσιεύσετε.  

• Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα CTA που συνδέεται με τη δραστηριότητα 3.1 ή 3.4 για να 

δείξετε πού μπορούν να συμμετάσχουν οι παραλήπτες.  

Τύπος δραστηριότητας Ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια  1 ώρα 

Χώρος & υλικά Μια αίθουσα διδασκαλίας 

Υπολογιστή ή χαρτί (και διακοσμητικά) για να δημιουργήσετε τα CTA's σε 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα  

Να επικοινωνείτε και να εμπλέκετε άλλους συναδέλφους στις δραστηριότητές σας και να είστε 

ενήμεροι για το έργο KMS.  

Ενότητα 3 

Πηγή  
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αυτό μπορεί επίσης να δημοσιευθεί ως μέρος της άσκησης 3.1 όταν προωθείτε και ευαισθητοποιείτε.  

 

Όνομα δραστηριότητας 3.4 ToT - Εκπαίδευση εκπαιδευτών  

Στόχοι • Διεύρυνση του δικτύου KMS στα ιδρύματα των ομότιμων και δημιουργία μιας ασφαλέστερης 

σφαίρας στα ιδρύματα που συναντώνται 

• Παρέχοντας σε άλλους κάποιο από το βασικό υλικό και τη γνώση του υλικού IO2  

Περιγραφή • Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη δραστηριότητα 

• Οι ομότιμοι χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες των 4 ομότιμων 

• Κάθε ομάδα αποφασίζει σχετικά με κάποιο από το βασικό υλικό που της έχει παρασχεθεί καθ' 

όλη τη διάρκεια του προγράμματος KMS και επιλέγει πράγματα που είναι εύκολο να εξηγήσει 

και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εξασκηθούν από άλλους.  

• Οι ομάδες ομότιμων παρουσιάζουν το δίκτυό τους σε μια άλλη τάξη με κάποια από τα βασικά 

στατιστικά στοιχεία ή ό,τι άλλο θα ήταν σχετικό σε μια άλλη τάξη.  

• Εάν άλλοι δυνητικοί ομότιμοι ενδιαφέρονται για τα θέματα αφού ακούσουν την εισαγωγή και 

θέλουν να γίνουν ομότιμοι, οι ομότιμοι μπορούν να προσκαλέσουν τα άτομα αυτά σε μια 

εκπαίδευση εκπαιδευτών (στην προκειμένη περίπτωση, εκπαίδευση ομότιμων).  
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• Θα πρέπει να προγραμματίσουν μια ημερομηνία, όπου οι νέοι συνομηλίκοι θα μπορούν να 

εισαχθούν στο υλικό, ίσως με την επίβλεψη ενός λειτουργού νεολαίας, προκειμένου οι 

συνομηλίκοι να κάνουν ερωτήσεις.  

• Μετά την εκπαίδευση των νέων ομότιμων, αυτοί έχουν πλέον τις βασικές δεξιότητες για να 

πάνε στις τάξεις τους και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο σε αυτά τα θέματα και ίσως να 

ενημερώσουν τους καθηγητές τους για να δώσουν έμφαση στα θέματα και ίσως να 

χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή στο πρόγραμμα σπουδών.  

• Εάν το σχολείο μπορεί να παρέχει ένα συνεχές δίκτυο, οι νέοι συμμαθητές μπορούν να 

διδάσκονται ξανά και ξανά για να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα KMS.  

 

Τύπος δραστηριότητας Ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια  3 ώρες  

Χώρος & υλικά Ομαδικοί χώροι 

Υπολογιστές 

Το υλικό του KMS σε χαρτί, προκειμένου οι ομότιμοι να το επιλέξουν. 
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Μαθησιακά 

αποτελέσματα  

Παρέχουν σε άλλους συναδέλφους το απαραίτητο υλικό, ώστε να βγουν έξω και να δώσουν 

μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα και να προσπαθήσουν να υποστηρίξουν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον 

στα τοπικά ιδρύματα.  

Ενότητα 3 

Πηγή  
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 Ενότητα/Μονάδα Μαθησιακοί στόχοι 4 

Γνώση Δεξιότητες Στάσεις 

4 Ενότητα 4 

"Ομότιμοι νέοι 

για την 

αντιμετώπιση της 

σεξουαλικής βίας  

Στο τέλος της ενότητας οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να 

είναι σε θέση να...  

Στο τέλος της ενότητας οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να 

είναι σε θέση να έχουν:  

Η ενότητα στοχεύει στην καλλιέργεια 

των ακόλουθων στάσεων: 

4.1 4.1 Ανάπτυξη 

κατανόησης του τι 

είναι κοινωνική 

δράση  

• Να κατανοήσουν 

τι είναι η 

κοινωνική δράση 

και πώς μπορεί 

να ωφελήσει τις 

κοινότητες 

• Δεξιότητες 

ενεργητικής 

ακρόασης 

• Άνεση και 

εύκολη ομαδική 

εργασία 

• Οι νέοι είναι σε θέση να 

εκφράσουν τι είναι η 

κοινωνική εργασία και 

πώς μπορεί να 

υποστηρίξει τις 

κοινότητές τους. 

 
4 Ορισμός των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Στάσεων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 [27.06.2019] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7
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• Να κατανοήσουν 

την εντολή τους 

για το σχέδιο 

κοινωνικής 

δράσης 

• Κοινωνικές 

δεξιότητες 

• Οι νέοι κατανοούν 

καλύτερα τι χρειάζεται 

για τον σχεδιασμό μιας 

εκδήλωσης/εργαστηρίου 

ευαισθητοποίησης. 

 

4.2 4.2 Διερευνήστε 

πώς η κοινωνική 

δράση μπορεί να 

συμβάλει στην 

αντιμετώπιση της 

σεξουαλικής βίας  

• Πώς να 

σχεδιάσουν και 

να υλοποιήσουν 

ένα έργο 

κοινωνικής 

δράσης 

 

• Δεξιότητες 

επίλυσης 

προβλημάτων 

• Δεξιότητες 

επικοινωνίας 

• Δεξιότητες 

διαχείρισης 

έργων 

• Δεξιότητες 

ακρόασης 

• Οι νέοι αισθάνονται ότι 

μπορούν να κάνουν τη 

διαφορά στις κοινότητές 

τους ως νέοι 

• Οι νέοι αισθάνονται ότι 

έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν θετική 

αλλαγή 

• Οι νέοι αισθάνονται 

επιτυχημένοι καθώς 

κάνουν τη διαφορά στη 

ζωή των ομότιμων τους. 
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4.3 4.3 Εργασία ως 

ομάδα για την 

υλοποίηση 

κοινωνικής δράσης  

• Να κατανοήσουν 

πώς να 

εργάζονται ως 

ομάδα για την 

υλοποίηση ενός 

έργου. 

• Πώς να λύνουν 

προβλήματα σε 

μια ομάδα 

• Ομαδική 

εργασία 

• Ακρόαση 

• Επικοινωνία 

• Διαπραγμάτευση 

 

• Οι νέοι μαθαίνουν να 

συνεργάζονται καλά με 

άλλους 

• Οι νέοι μαθαίνουν πώς 

μια ομάδα παίζει με 

βάση τα δυνατά τους 

σημεία/δεξιότητές τους 

• Οι νέοι διασκεδάζουν 

δουλεύοντας με άλλους 

ανθρώπους 

• Οι νέοι μαθαίνουν νέες 

δεξιότητες μεταξύ τους 

4.4 4.4 Διαχείριση 

εκδηλώσεων/έργων  
• Κατανόησουν 

τον τρόπο 

λειτουργίας των 

προϋπολογισμών 

• Πώς να 

χρησιμοποιήσετε 

τα λογιστικά 

φύλλα του excel 

• Διαχείριση του 

προϋπολογισμού  

• Οι νέοι αισθάνονται ότι 

έχουν επιτύχει και ότι 

έχουν κάνει τη διαφορά 

στη ζωή των ομότιμων 

τους. 
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• Πώς να 

σχεδιάσουν μια 

ασφαλή 

εκδήλωση / 

εργαστήρια 

• Υγεία και 

ασφάλεια  

 

• Προώθηση και 

μάρκετινγκ 

• Διαχείριση 

χρόνου 

• Δεξιότητες 

επικοινωνίας 

• Δεξιότητες 

δημόσιας 

ομιλίας 

• Ομαδική 

εργασία  

• Οι νέοι έμαθαν νέες 

δεξιότητες και 

απέκτησαν γνώσεις 

συμμετέχοντας σε 

εκδήλωση και 

ακούγοντας ο ένας τον 

άλλον. 

• Οι νέοι συνδέονται ως 

ομάδα νέων κοινωνικών 

ακτιβιστών 
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IO2 Ενότητα 4: "Νέοι ομότιμων για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας  

Παράδειγμα λίστας εργασιών συμβάντος 

Παράδειγμα μιας λίστας εργασιών εκδήλωσης  

Εργασία  

Ποιος 
(Αρχικό 

Κεφάλαιο) Προθεσμία ολοκληρωμένη; 

Κάντε κράτηση χώρου A.B 
Εισάγετε 

ημερομηνία ναι 

Βιβλίο αναψυκτικά    όχι  

Αγοράστε περιεχόμενα για τσάντες δώρων    50% 

Βάλτε μαζί τις τσάντες με τα καλούδια   ναι 

κράτηση mini bus    ναι 

να πάρετε μικροποσά για τα γεύματα    ναι 
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επικοινωνήστε με πιθανούς ομιλητές για την 
εκδήλωση   όχι  

κλείστε ομιλητές   50% 

κλείστε φωτογράφο για την εκδήλωση    ναι 

να φτιάξει λίστα αναπαραγωγής για τη μουσική 
στην εκδήλωση   ναι 

αφίσα σχεδιασμού   50% 

εκτύπωση αφισών   όχι  

παραλάβετε τις αφίσες από το τυπογραφείο   όχι  

δημιουργία προγράμματος για την εκδήλωση   όχι  

να αναθέσετε ρόλους στην ομάδα για την ημέρα 
της εκδήλωσης   όχι  
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IO2 Ενότητα 4: "Νέοι ομότιμων για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας  

Παράδειγμα προϋπολογισμού για μια εκδήλωση 

παράδειγμα προϋπολογισμού εκδήλωσης 

Στοιχείο  ποσότητα  ποσοστό αμοιβής συνολικό ποσό  

Ενοικίαση χώρου 1 £35 ανά ώρα   £105.00  

Ομιλητής 1 1 £30 ανά ώρα  £60.00  

Ομιλητής 2 1 N/A   £0.00  

Αναψυκτικά  60 άτομα N/A  £200.00  

Κόστος των σακουλών με καλούδια 125 £2.50 για κάθε σακούλα   £312.50  

Ταξίδι με μίνι λεωφορείο 1 N/A   £185.00  

γεύματα για τους νέους και το προσωπικό 10 £5 το καθένα  £50.00  

    ΣΥΝΟΛΟ  912.5 
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IO2 Ενότητα 4: "Νέοι ομότιμων για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας  

Βασικό ερωτηματολόγιο για νέους: 

ΚΛΕΙΔΙ 

1 = καθόλου/καθόλου σίγουρο               

2= μόνο λίγο/ ελαφρώς σίγουρος 

3= λίγο / αρκετά σίγουρος  

4= πολύ / πολύ σίγουρος 

5 = εξαιρετική/εξαιρετικά σίγουρη 

Ερώτηση 

 

1 2 3 4 5 

1. Πόσα γνωρίζετε για την κοινωνική δράση; 
     

2. Πόσα γνωρίζετε για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση εκδηλώσεων; 
     

3. Πόσο σίγουροι είστε για την ομαδική εργασία; 
     

4. Πόση αυτοπεποίθηση έχετε στο να μιλάτε μπροστά σε άλλους; 
     

5. Είστε καλός στη διαχείριση προθεσμιών; 
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6. Πόσο καλές είναι οι ικανότητές σας να ακούτε; 
     

7. Πόσο καλές είναι οι επικοινωνιακές σας δεξιότητες; 
     

8. Πιστεύετε ότι είστε καλός διαπραγματευτής; 
     

9. Πόση εμπειρία έχετε στη διαχείριση του προϋπολογισμού; 
     

10. Πόσο καλός είσαι στην επίλυση προβλημάτων I όταν εργάζεσαι σε 
ομάδα; 
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 Ενότητα/Μονάδα Μαθησιακοί στόχοι 5 

Γνώση Δεξιότητες Στάσεις 

5 Ενότητα 5 

Υποστήριξη από 

ομότιμους σε 

ομότιμους  

Δραστηριότητες 

μάθησης  

Στο τέλος της 

ενότητας οι 

συμμετέχοντες θα 

πρέπει να είναι σε 

θέση να...  

Στο τέλος της ενότητας 

οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να είναι σε 

θέση να... 

Η ενότητα στοχεύει στην καλλιέργεια των 

ακόλουθων στάσεων: 

 
5 Ορισμός των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Στάσεων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 [27.06.2019] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7
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5.1. 5.1 Κατανοήστε γιατί 

η υποστήριξη από 

ομοτίμους είναι 

σημαντική  

Πλεονεκτήματα της 
ομότιμης 
επικοινωνίας  

Αποκάλυψη από 
ομότιμους 

Πολιτισμικές 
στάσεις και 
ανθρώπινη 
συμπεριφορά 
(αυτοαποκάλυψη) 
μελέτες περίπτωσης  

 

Κατανοήσουν γιατί η 

υποστήριξη από 

ομοτίμους είναι 

σημαντική. 

Να 

συνειδητοποιήσουν 

την κατανόησή τους 

σχετικά με τη 

σεξουαλική βία 

Πώς να μοιραστούν 

πληροφορίες 

Κάνουν σωστή επιλογή 

προσώπου και χρόνου 

για την ανταλλαγή. 

Κατάκτηση δεξιοτήτων 

επικοινωνίας.  

Να αναγνώριζουν τα 

σημεία βίας κατά την 

επικοινωνία με 

ομότιμους.  

Εκφράστε την ευαισθητοποίησή σας σε θέματα 

σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση. 

Κατανόηση της σημασίας της διαδικτυακής 

συνομιλίας που οδηγεί στην αποκάλυψη.  

Σεβαστείτε τον προσωπικό χώρο και τις 

προσωπικές ιδιότητες, αλλά όχι για την απόκρυψη 

της βίας . 

Ανάπτυξη της στάσης της ευέλικτης ενσυναίσθησης 

στην εργασία με νέους. Κατάκτηση της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας με την επίλυση 

μελετών περίπτωσης.  
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5.2. 5.2 Χαρακτηριστικά 

ενός καλού 

ομότιμου 

υποστηρικτή:  

Βασικές ιδιότητες 

του λειτουργού 

νεολαίας για την 

αποτελεσματική 

υποστήριξη των 

ομότιμων. 

Προηγμένες 

ιδιότητες. 

Μελέτες 

περίπτωσης για 

πρακτική εξάσκηση. 

 

 

Ανάπτυξη ή 

βελτίωση της 

γνώσης και της 

κατανόησης των 

απαραίτητων 

ιδιοτήτων για την 

αποτελεσματική 

υποστήριξη από 

ομοτίμους, 

προκειμένου να 

εργάζονται 

αποτελεσματικότερα 

με νέους από 

Βελτίωση και 

εφαρμογή βασικών και 

προχωρημένων 

ιδιοτήτων και 

δεξιοτήτων που 

συνδέονται με την 

αλληλοϋποστήριξη. Να 

αναπτύξει δεξιότητες 

HEART προκειμένου να 

είναι χρήσιμος 

λειτουργός νεολαίας 

και να εκτελεί 

εγκαίρως την 

Να εκφράσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 

βασικά και προηγμένα προσόντα που απαιτούνται 

για τον εργαζόμενο στον τομέα της νεολαίας.  

Ενίσχυση των ιδιοτήτων με τη σωστή χρήση της 

προσέγγισης HEART.  

Ενίσχυση των προσωπικών ιδιοτήτων που είναι 

σημαντικές για την ανάπτυξη μιας εργασίας χωρίς 

αποκλεισμούς με νέους ανθρώπους, μέσω της 

εργασίας σε ομάδες για την επίλυση μελετών 

περίπτωσης.  

Κατανοήστε τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της εμπιστευτικότητας και πότε 

αυτή μετατρέπεται σε συνενοχή. 
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διαφορετικά 

περιβάλλοντα. 

HEART - για την 

ανάπτυξη γνώσεων 

σχετικά με αυτή την 

προσέγγιση. 

Η εμπιστευτικότητα 

ως κλειδί για την 

επιτυχή υποστήριξη 

από ομοτίμους. Πού 

τελειώνουν τα όρια; 

 

υποστήριξη των 

ομότιμων.  

Κατακτήστε τα 

επίπεδα 

εμπιστευτικότητας και 

τους τρόπους 

αντίδρασης σε 

περιπτώσεις 

πραγματικού κινδύνου 

ή σε περιπτώσεις 

συνεχιζόμενης βίας με 

τη βοήθεια μελετών 

περιπτώσεων 
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5.3. 5.3 Δραστηριότητα 

θετικής 

ανταπόκρισης  

Να κατανοούν τα 

συναισθήματα της 

αγωνίας και να 

ασκούν τη δεξιότητα 

της παροχής θετικής 

ανταπόκρισης στους 

ομότιμους τους 

Γνώση των 

ιδιοτήτων του 

ομιλητή και του 

ερωτώμενου. 

Αναγνώριση των 

συναισθημάτων και 

τρόπος θετικής 

αντίδρασης για την 

αποτελεσματική 

υποστήριξη των 

ομότιμων. 

Δυνατότητες που 

δίνει η παρατήρηση 

Κατακτώντας τη 

λεκτική 

συναισθηματική 

επικοινωνία με θετική 

ανταπόκριση. 

Αναγνώριση των 

σημάτων επικοινωνίας 

που εκφράζονται από 

τους ομότιμους 

προκειμένου να τους 

υποστηρίξουν 

αποτελεσματικά. 

Να εκφράσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 

συναισθήματα των ανθρώπων, την ποικιλομορφία 

τους και τους διάφορους τρόπους έκφρασης. 

Ενισχύστε τις ιδιότητες του ακροατή και 

κατακτήστε τα λεκτικά και μη λεκτικά σημάδια. 

Ανάπτυξη της στάσης ευέλικτης ενσυναίσθησης 

στην εργασία με τους νέους προκειμένου να 

ξεπεραστεί η επιθυμία να μιλήσουν. 
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ως τρίτο μέρος, η 

συναισθηματική 

ουδετερότητα ως 

μέσο ανίχνευσης. 

 

Δεξιότητες 

παρατήρησης - εξ 

αποστάσεως 

ανίχνευση 

συμπτωμάτων 

σεξουαλικής 

κακοποίησης σε 

συνεδρίες παιχνιδιού 

ρόλων με διάφορα 

σενάρια. 
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5.4. 5.4 Σημεία και 

συμπτώματα 

κακοποίησης ή 

εκμετάλλευσης  

Μάθετε να 

αναγνωρίζετε 

εγκαίρως τα 

διάφορα σημεία και 

συμπτώματα που 

μπορεί να 

συνδέονται με 

σεξουαλική 

κακοποίηση ή/και 

εκμετάλλευση. 

Να βελτιώσουν και 

να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους 

σχετικά με τα 

διάφορα 

συμπτώματα - 

σωματικά και 

συμπεριφορικά, τα 

οποία πιστεύουν ότι 

μπορεί να 

σχετίζονται με τη 

σεξουαλική 

κακοποίηση. 

Εκμάθηση δεξιοτήτων 

έγκαιρης αναγνώρισης 

διαφόρων σημείων και 

συμπτωμάτων με 

παιχνίδια ρόλων. 

Βελτίωση των 

δεξιοτήτων σωστής 

επικοινωνίας με ένα 

πιθανό θύμα. 

Να γνωρίζετε πότε, 

πώς και σε ποιον να 

ενεργήσετε/αναφέρετε 

 

Αναγνώριση των κινδύνων για το θύμα ως πιθανών 

αρνητικών επιπτώσεων στο μέλλον. 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συναδέλφων 

τους σχετικά με το θέμα. 
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Υπενθύμιση των 

ατόμων και των 

φορέων με τους 

οποίους πρέπει να 

μοιράζονται και να 

ζητούν βοήθεια και 

συνδρομή 

5.5. 5.5 Η προσωπική 

σας φούσκα  

Αυτοκαθορισμός 

των προσωπικών 

ορίων 

Βελτίωση των 

γνώσεων σχετικά με 

τα προσωπικά όρια, 

τον προσωπικό χώρο 

και τον τρόπο 

διατήρησής του. 

Δεξιότητες 

αναγνώρισης του 

προσωπικού χώρου 

και της ατομικής 

κοινωνικής απόστασης 

στο πλαίσιο της 

πολυπολιτισμικής 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βλάβες που 

προκαλεί το να κρατά κανείς μυστικό για τη 

σεξουαλική βία και τις αρνητικές συνέπειες αυτής 

της σιωπής. 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με την παρουσία και τη 

συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Αναγνώριση και 

αντιμετώπιση της κακοποίησης 
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Το ΟΧΙ ή το STOP 

είναι επίσης μια 

απάντηση - μάθετε 

πώς να το 

χρησιμοποιείτε 

σωστά. 

Σημάδια 

σεξουαλικής 

προσβολής και πώς 

επηρεάζει την 

αντίδραση των 

ανθρώπων στον 

προσωπικό χώρο. 

επικοινωνίας με τη 

μορφή παιχνιδιού 

ρόλων. 

Να ξέρετε πώς και 

πότε να λέτε ΟΧΙ. Η 

σιωπή δεν είναι 

επιλογή  
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5.6.  5.6 Συμβουλές για 

την προστασία του 

εαυτού σας και των 

ομότιμων σας από 

τη σεξουαλική βία  

Μάθετε τους 

πιθανούς τρόπους 

προστασίας του 

εαυτού σας και των 

ομότιμων σας από 

τη σεξουαλική 

κακοποίηση και 

εκμετάλλευση 

Περιπτώσεις 

αυτοπροστασίας και 

προστασίας από 

ομότιμους και 

στρατηγικές για την 

αποφυγή πιθανής 

σεξουαλικής 

κακοποίησης 

ζωντανά και 

διαδικτυακά. 

Ο προστατευτικός 

ρόλος του 

παρευρισκόμενου. 

Βελτιώστε τις 

δεξιότητες για ασφαλή 

παρουσία στο 

διαδίκτυο, πού 

βρίσκονται συνήθως οι 

παγίδες και πώς να τις 

αποφύγετε.  

Η χρήση σεναρίων 

βελτιώνει τις 

αντιδράσεις σε 

πραγματικές ζωντανές 

περιπτώσεις δράσεων 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της 

διαδικτυακής επικοινωνίας, των διαδικτυακών 

διαφημίσεων.   

Αναπτύσσοντας τη στάση της ευέλικτης 

ενσυναίσθησης, δουλεύοντας με νέους ανθρώπους 

που προσπαθούν να αλληλεπιδράσουν με τους 

ομότιμους σας όταν μοιράζονται την εμπειρία 

τους. 
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Βελτίωση των 

γνώσεων σχετικά με 

τα έγκαιρα 

προειδοποιητικά 

σήματα 

σεξουαλικών 

εγκλημάτων.  

"κρυφής" σεξουαλικής 

κακοποίησης. 

 

5.7. 5.7 Συμβουλές για το 

πώς να 

ανταποκρίνεστε 

θετικά σε 

αποκαλύψεις από 

ομότιμους  

Μάθετε πώς να 

συμπεριφέρεστε σε 

περίπτωση 

Αποκτήστε ή 

βελτιώστε τις 

γνώσεις σας σχετικά 

με τους τύπους 

γνωστοποίησης. 

Βελτίωση των 

δεξιοτήτων κατά την 

αντιμετώπιση 

διαφορετικών τύπων 

αποκάλυψης - έλεγχος 

των αντιδράσεων σε 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του να μη 

χαθεί η αρχική στιγμή της αποκάλυψης για το πώς 

να προχωρήσουμε σωστά.  

Ευαισθητοποίηση μεταξύ συναδέλφων και 

συναδέλφων σχετικά με τις θετικές ενέργειες 

συμπεριφοράς, τα συχνά διαισθητικά λάθη που 

γίνονται.  
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αποκάλυψης. Πώς 

να ξεπερνάτε τις 

αντι-διαισθητικές 

ενέργειες 

DOs και DONTs κατά 

την ανταπόκριση 

στην αποκάλυψη. 

Γνωρίζετε τα λάθη 

που γίνονται συχνά 

από τη 

συμπεριφορά και 

πώς να τα 

αποφύγετε. 

κατάσταση μελέτης 

περίπτωσης. 

Βελτίωση των 

δεξιοτήτων όταν 

αντιμετωπίζετε μερική 

ή δύσκολη αποκάλυψη 

και πώς να ξεπερνάτε 

την πρόκληση.  

Εκπαιδεύστε θετικές 

ενέργειες 

συμπεριφοράς. 

Να γνωρίζετε πότε και 

πώς να 
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ενεργείτε/αναφέρετε 

χρησιμοποιώντας 

εθνικούς και διεθνείς 

πόρους υποστήριξης. 
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Ενότητα 5: Υποστήριξη από ομότιμους σε ομότιμους  

Δραστηριότητες μάθησης  

Γενικός στόχος της 

συνεδρίας 

> Συμβουλές για την προστασία του εαυτού σας και των ομότιμων σας 

> Συμβουλές για το πώς να ανταποκριθείτε θετικά στην αποκάλυψη από τους ομότιμους σας  

> Μελέτες περιπτώσεων 

 

Αποτελέσματα της 

συνόδου 

Στο τέλος αυτής της κατάρτισης οι νέοι συνομηλίκοι θα... 

1. Κατανοήστε γιατί η υποστήριξη από ομότιμους είναι σημαντική και πώς να υποστηρίζετε τους 
ομότιμους. 

2. Να κατανοήσουν πώς να ανταποκρίνονται θετικά στην αποκάλυψη από τους ομότιμους τους 

3. Σκεφτείτε διάφορα σενάρια αποκάλυψης και τα πιθανά αποτελέσματά τους.  
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4. Να έχετε επίγνωση κάποιων από τα σημάδια που μπορεί να υποδηλώνουν ότι ένας συνομήλικος 
σας κακοποιείται. 

5. Κατανοήστε πώς η αποκάλυψη μπορεί να επηρεάσει τον ομότιμο 

Περιγραφή Εκπαιδευτική συνεδρία για τη νεολαία. Περιλαμβάνει εργασίες συζήτησης και διαδραστικές 

δραστηριότητες.  

Διάρκεια  

Χώρος & υλικά Αίθουσα κατάρτισης, καρέκλες και τραπέζια, στυλό, υλικό για δραστηριότητες. 

Εισαγωγή στη 

σύνοδο και 

housekeeping  

1. Καλωσόρισμα των συμμετεχόντων στην αίθουσα / housekeeping (τουαλέτες, έξοδοι κινδύνου 

κ.λπ.) 

2. Συστάσεις και δραστηριότητες γνωριμίας (όλοι παρουσιάζονται + δραστηριότητα "η ιστορία του 

ονόματός μου"). 

3. Δώστε λεπτομέρειες σχετικά με το έργο KMS. 

4. Διατρέξτε το περιεχόμενο του μαθήματος και τον λόγο της εκπαίδευσης. 

5. Εξηγήστε ότι θα συζητηθούν ευαίσθητα θέματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν οδύνη σε 

ορισμένους. Αν χρειαστεί να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή, αυτό είναι εντάξει. Επίσης, 

ζητάμε, αν οι άνθρωποι έχουν την καλοσύνη να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μην τις 
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συζητήσουν έξω από αυτό το δωμάτιο. Εάν δώσετε παραδείγματα, παρακαλούμε να μην 

χρησιμοποιήσετε τα ονόματα κανενός. 

 

 

 

 

 

 

Όνομα δραστηριότητας 5.1 Κατανοήστε γιατί η υποστήριξη από ομοτίμους είναι σημαντική  

Στόχοι Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη σημασία της υποστήριξης από τους 

ομότιμους όταν μιλούν για τη σεξουαλική βία. 

Περιγραφή 1. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τις πιο αξέχαστες στιγμές τους κατά 

το περασμένο έτος. Οι πληροφορίες αυτές δεν χρειάζεται να μοιραστούν με την ομάδα. 
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2. Αφού όλοι σκεφτούν την πιο αξέχαστη στιγμή τους, ο εκπαιδευτής ρωτάει τους συμμετέχοντες 

αν μπορούν να σκεφτούν με ποιον θα ήθελαν να μοιραστούν αυτή την πληροφορία (ή αν την 

έχουν ήδη μοιραστεί).  Έναν φίλο συνομηλίκου, έναν γονέα, έναν δάσκαλο; 

3. Και τι γίνεται με τα προβλήματά σας; Με ποιον είναι πιο πιθανό να τα μοιραστείτε; Από ποιον 

αναζητάτε υποστήριξη; Από έναν φίλο από την ίδια ηλικία, από έναν γονέα, από έναν δάσκαλο; 

 

4. Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι ως νέοι περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας με φίλους και 

ομότιμους, είτε στο σχολείο, είτε έξω. Συνήθως μοιραζόμαστε πολλά με τους φίλους μας και 

συχνά νιώθουμε πιο άνετα να μοιραζόμαστε μαζί τους τις χαρές και τα προβλήματά μας. 

Πιστεύουμε ότι τα άτομα της ηλικίας μας μπορούν να μας καταλάβουν καλύτερα και αυτό μπορεί 

να κάνει τη συζήτηση ευαίσθητων θεμάτων ευκολότερη.  

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό και ωφέλιμο για τους νέους 

να είναι ενήμεροι και ενημερωμένοι για θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση, 

δεδομένου ότι είναι πιο συνηθισμένο να αποκαλύπτουν οι νέοι στους ομότιμους τους. 

 

5. Ο εκπαιδευτής καθοδηγεί μια ομαδική συζήτηση.  

Παραδείγματα ερωτήσεων: Συμφωνείτε με τη δήλωση ότι οι περισσότεροι νέοι προτιμούν να 

μοιράζονται τις σκέψεις και τα προβλήματά τους με τους ομότιμους/φίλους τους; Αν ναι, γιατί; 

Εσείς τι λέτε; 
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Έχετε ήδη γίνει μάρτυρες καταστάσεων στις οποίες οι φίλοι σας σας μιλούν για ευαίσθητα 

θέματα; Ξέρατε πώς να τους υποστηρίξετε; 

Τύπος δραστηριότητας Ομαδική δραστηριότητα και συζήτηση 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: περίπου 30 λεπτά  

10' για να σκεφτούν την πιο αξέχαστη στιγμή τους και με ποιον τη μοιράζονται 

5' για παρουσίαση από τον εκπαιδευτή σχετικά με το γιατί είναι σημαντικό το βίντεο και για την 

παρακολούθησή του 

15' για ομαδική συζήτηση 

Χώρος & υλικά Διάστημα: Ανοιχτός χώρος για να καθίσουν όλοι οι συμμετέχοντες σε κύκλο με τρόπο που να 

βλέπουν ο ένας τον άλλον (π.χ. σχηματισμός κύκλου) για τη συζήτηση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι λειτουργοί νεολαίας θα πρέπει να είναι σε θέση 

να: 

1. Κατανοήστε γιατί η υποστήριξη από ομοτίμους είναι σημαντική 

2. Να συνειδητοποιήσουν την κατανόησή τους σχετικά με τη σεξουαλική βία  
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Ενότητα 5 

Μονάδα Υποστήριξη από ομότιμους σε ομότιμους 
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Όνομα δραστηριότητας 5.2 Χαρακτηριστικά ενός καλού ομότιμου υποστηρικτή  

Στόχοι Να γνωρίζετε τις σημαντικές ιδιότητες που πρέπει να έχετε αν θέλετε να υποστηρίξετε τους 

ομότιμους σας 

Περιγραφή 1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον κύριο στόχο της δραστηριότητας  

2. Ο εκπαιδευτής ρωτά τους συμμετέχοντες ποια πιστεύουν ότι είναι τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος για να υποστηρίξει έναν φίλο.  

3. Ο εκπαιδευτής γράφει την ποιότητα στον πίνακα. Ζητά από τους συμμετέχοντες να 

εξηγήσουν για κάθε ποιότητα γιατί πιστεύουν ότι είναι σημαντική και να δώσουν 

παραδείγματα για τη χρήση αυτών των συμπεριφορών. 

4. Εάν δεν έχει ήδη αναφερθεί, ο εκπαιδευτής δίνει στη συνέχεια μερικές επιπλέον 

ιδιότητες: 

Βοηθητικοί - να είστε ευγενικοί και να δίνετε ένα χέρι αν χρειαστεί. 

Ενσυναίσθηση - Κατανοείτε και μοιράζεστε τα συναισθήματα των άλλων. Να μην κρατάει καμιά 

κρίση.  

Προσιτός - να είναι εύκολο να μιλήσει κανείς.  
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Σεβασμός - δείξτε στον συνομήλικο σας ότι ενδιαφέρεστε για τα συναισθήματα και την 

ευημερία του. 

Αξιοπιστία - να είστε κάποιος τον οποίο οι συνάδελφοι μπορούν να εμπιστευτούν και να 

βασιστούν σε αυτόν. Να είστε ειλικρινείς, αν δεν είστε σίγουροι για το τι πρέπει να απαντήσετε 

στους ομότιμους σας. Μη φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια, αν χρειαστεί. 

Εμπιστευτικό - Θα πρέπει να σέβεστε το δικαίωμα των συναδέλφων σας στην εμπιστευτικότητα 

και την ιδιωτική ζωή. Μην μοιράζεστε τις προσωπικές τους ιστορίες χωρίς τη γνώση τους. 

Σημαντικό: αν υποψιάζεστε ότι ο συνομήλικός σας κινδυνεύει, κακοποιείται ή εκμεταλλεύεται, 

μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από έναν ενήλικα. Κάποιον που εμπιστεύεστε ή τις αρχές. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι όταν ο νέος αποκαλύπτει είναι να "Ξεκινήσετε πιστεύοντας", 

μην κατηγορείτε ποτέ κάποιον για ό,τι συνέβη. 

Ρωτήστε τον συνομήλικο σας ποιον/α εμπιστεύεται και, αν χρειαστεί, μιλήστε για την παροχή 

υποστήριξης. 

Τύπος δραστηριότητας Ομαδική δραστηριότητα 
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Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 30 λεπτά  

15' για τον καταιγισμό ιδεών 

15' για ομαδική συζήτηση 

Χώρος & υλικά Διάστημα: Χώρος: Ένα δωμάτιο εξοπλισμένο με πίνακα. Ανοιχτός χώρος για να κάθονται όλοι οι 

συμμετέχοντες με τρόπο που να βλέπουν ο ένας τον άλλον (π.χ. σχηματισμός κύκλου) για τη 

συζήτηση. 

Υλικά: λευκό χαρτί για σημειώσεις, flipchart και στυλό.  

Μαθησιακά αποτελέσματα  Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι λειτουργοί νεολαίας θα πρέπει να είναι σε θέση 

να: 

1. Κατανοήσουν ποιες είναι οι ιδιότητες για την παροχή καλής υποστήριξης από 

ομοτίμους. 

Ενότητα 5 
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Μονάδα Υποστήριξη από ομότιμους σε ομότιμους 

Πηγή Αντιμετωπίστε τους ομότιμους σας: ένας οδηγός εκπαίδευσης των νέων από ομότιμους κατά 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης  
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Όνομα δραστηριότητας 5.3 Δραστηριότητα θετικής ανταπόκρισης  

Στόχοι Να κατανοούν τα συναισθήματα της αγωνίας και να ασκούν τη δεξιότητα της παροχής θετικής 

ανταπόκρισης στους ομότιμους τους 

Περιγραφή 1. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των δύο ατόμων. Ο ένας θα είναι ο ομιλητής 

και ο άλλος ο ανταποκριτής.  

2. Ο ομιλητής θα λάβει μια κάρτα με μια σύντομη γραπτή δήλωση που εκφράζει ένα 

συναίσθημα. Ο ομιλητής θα τη διαβάσει ήσυχα και θα εσωτερικεύσει τη δήλωση. Ο 

ρόλος του ομιλητή είναι να αναπαραστήσει το συναίσθημα που συνδέεται με τη 

δήλωση. Πχ. "Είσαι αναστατωμένος επειδή οι γονείς σου δεν σου επιτρέπουν να 

συμμετάσχεις στην εκδρομή για κατασκήνωση στο σχολείο". 

3. Ο απαντών δεν ξέρει τι υποτίθεται ότι πρέπει να πει ο ομιλητής. Ο στόχος για τον 

ανταποκριτή είναι να προσπαθήσει να αναγνωρίσει το συναίσθημα του ομιλητή και να 

ανταποκριθεί θετικά στην κατάσταση που διαδραματίζει ο ομιλητής. (Έχοντας κατά νου 

τις ιδιότητες ενός καλού υποστηρικτή που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη 

δραστηριότητα). 
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4. Η ομάδα των δύο ατόμων μπορεί να παίξει το σενάριό της και, αν το επιθυμεί, να το 

παρουσιάσει μπροστά στην ομάδα. 

5. Η ομάδα παρατηρεί τις καταστάσεις και προσπαθεί να κατανοήσει το συναίσθημα του 

ομιλητή. Αναλύουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε ο ανταποκριτής και 

προσπαθούν να δώσουν θετική ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες.  

6. Τέλος, ο εκπαιδευτής καθοδηγεί μια συζήτηση στην ομάδα θέτοντας τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

a. Ήταν πιο δύσκολο να ενεργήσετε ως ομιλητής ή ως ανταποκριτής; Γιατί; 

b. Ήταν δύσκολο να αναγνωρίσετε το συναίσθημα του ομιλητή; Ήταν δύσκολο να 

ξέρετε τι να πείτε στον/στην ομιλητή/τρια και πώς να τον/την υποστηρίξετε; 

c. Ως ομιλητής, ήταν δύσκολο να εκφράσετε το συναίσθημα; Δυσκολευτήκατε να 

εκφράσετε το συναίσθημα ακόμη και χωρίς να μιλήσετε; 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για τον εκπαιδευτή: 
Ο εκπαιδευτής μπορεί να προτείνει μερικές ερωτήσεις που μπορεί να κάνει ο ανταποκριτής 
όταν παρατηρεί ότι κάτι δεν πάει καλά: 

• "Υπάρχει κάτι που θέλεις να συζητήσουμε;" 

• "Παρατήρησα ότι είσαι πολύ ήσυχη τελευταία. Υπάρχει κάτι που σε απασχολεί; Θέλεις 
να μιλήσουμε γι' αυτό;" 

• "Φαινόσουν αναστατωμένη όταν μιλήσαμε γι' αυτό. Είσαι καλά;"  
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[Προσαρμοσμένο από Mc Elvaney, R. (2016). Βοηθώντας τα παιδιά να μιλήσουν για τη 
σεξουαλική κακοποίηση. Λονδίνο, Φιλαδέλφεια: Jessica Kingsley Publishers.] 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ένας συνομήλικος σας αρνείται να μιλήσει ή να μοιραστεί τα συναισθήματά 

του, μην επιμείνετε και ενημερώστε τον ότι δεν πειράζει αν δεν αισθάνεται ακόμα άνετα να 

μοιραστεί τα συναισθήματά του. Ωστόσο, μπορούν πάντα να καλέσουν εσάς ή έναν ενήλικα που 

εμπιστεύονται για να μιλήσουν για αυτό που τους απασχολεί, αν το επιθυμούν. 

Τύπος δραστηριότητας Ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 45 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας 

5' για την παρουσίαση της δραστηριότητας 

5' για να εσωτερικεύσει ο ομιλητής τη δήλωση και να σκεφτεί πώς να την κάνει πράξη 

5' για να παίξουν τα ζευγάρια το σενάριο 

15' για ομαδική παρουσίαση σεναρίων και συζήτηση 

15' σε ομαδική συζήτηση 
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Χώρος & υλικά Διάστημα: Χώρος: Ένα δωμάτιο εξοπλισμένο με πίνακα. Ανοιχτός χώρος για να κάθονται όλοι οι 

συμμετέχοντες με τρόπο που να βλέπουν ο ένας τον άλλον (π.χ. σχηματισμός κύκλου) για τη 

συζήτηση. 

Υλικά: Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προετοιμάσει αρκετές κάρτες σεναρίων για να δοκιμάσουν 

οι συμμετέχοντες και τις δύο καταστάσεις (ομιλητής και ανταποκρινόμενος).  

Ex. των δηλώσεων: 

"Αισθάνεσαι συντετριμμένη επειδή η γιαγιά σου πέθανε χθες το βράδυ". 

"Αισθάνεσαι αγχωμένος επειδή απέτυχες πάλι στο τεστ μαθηματικών" 

"Αισθάνεστε αναστατωμένοι επειδή περνάτε δύσκολα στο σπίτι" 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή: 

Μπορείτε τελικά να επιλέξετε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να γράψουν κάποιες 

ανώνυμες δηλώσεις που εκφράζουν συναισθήματα με βάση δικά τους παραδείγματα.  

Μαθησιακά αποτελέσματα  Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι λειτουργοί νεολαίας θα πρέπει να είναι σε θέση 

να: 
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2. Κατανοήστε ποιες είναι οι ιδιότητες για την παροχή καλής υποστήριξης από ομοτίμους. 

Ενότητα 5 

Μονάδα Υποστήριξη από ομότιμους σε ομότιμους 

Πηγή Με βάση τον οδηγό: Ένας οδηγός για την εκπαίδευση των νέων από ομοτίμους κατά της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης  
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Όνομα δραστηριότητας 5.4 Σημεία και συμπτώματα κακοποίησης ή εκμετάλλευσης  

Στόχοι Μάθετε να αναγνωρίζετε εγκαίρως τα διάφορα σημεία και συμπτώματα που μπορεί να συνδέονται 

με σεξουαλική κακοποίηση ή/και εκμετάλλευση. 

Περιγραφή 1. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν διάφορα συμπτώματα - σωματικά και 

συμπεριφορικά, τα οποία πιστεύουν ότι μπορεί να σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση. 

2. Αφού οι συμμετέχοντες σκεφτούν, μοιράζονται τα διάφορα σημεία και συμπτώματα και ο 

εκπαιδευτής τα καταγράφει σε μια στήλη σε ένα flipchart χωρισμένο σε ομάδες; Ρωτήστε τους 

συμμετέχοντες αν έχουν παρατηρήσει τέτοια συμπτώματα και σε πόσες περιπτώσεις ήταν πράγματι 

αποτέλεσμα σεξουαλικής κακοποίησης; 

3. Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες αισθάνεται άνετα, μπορεί να μοιραστεί την προσωπική 

του/της εμπειρία, πώς αισθάνθηκε, τι συμπτώματα είχε. Τα έχει μοιραστεί με κάποιον, έχει ζητήσει 
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βοήθεια, αν ναι από ποιον - έναν φίλο, έναν γονέα, έναν δάσκαλο, έναν αξιωματούχο των αρχών 

επιβολής του νόμου; 

4. Οι νέοι περνούν πολύ χρόνο μαζί, είτε στο σχολείο, είτε σε άτυπες ομάδες ενδιαφερόντων, είτε 

απλά με φίλους, τόσο αυτοπροσώπως όσο και στο διαδίκτυο. Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν 

διαφορετικό στυλ επικοινωνίας, κάποιοι είναι πιο ανοιχτοί, ενώ άλλοι είναι πιο συνοπτικοί από τη 

φύση τους. Για την επιτυχή αναγνώριση των σημείων σεξουαλικής κακοποίησης η επικοινωνιακή 

παρατήρηση του λειτουργού νεολαίας αποτελεί σημαντική δεξιότητα.  Οι νέοι είναι πιο πιθανό να 

μοιραστούν τα προβλήματά τους με ομότιμους, καθώς και να αναζητήσουν συμβουλές, υποστήριξη 

και βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα.  

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό και ωφέλιμο οι νέοι να γνωρίζουν 

και να ενημερώνονται για τα σημάδια και τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική 

κακοποίηση, δεδομένου ότι είναι πιο συνηθισμένο οι νέοι να το αποκαλύπτουν στους ομότιμους τους. 

Μην αφήνετε ένα σημάδι ή ένα σύμπτωμα χωρίς αντίδραση ελπίζοντας ότι ο λόγος είναι 

διαφορετικός, βρείτε τη σωστή μορφή και το σωστό χρόνο για να προσεγγίσετε το πιθανό θύμα. 

5. Σύνοψη βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=v1Qb4Zlj_c8  

6. Ο εκπαιδευτής καθοδηγεί μια ομαδική συζήτηση σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις.  
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Παραδείγματα ερωτήσεων: Προσπαθήστε να θυμηθείτε μια περίπτωση ξαφνικής αλλαγής στη 

συμπεριφορά ενός γνωστού/φίλου σας και πώς αντιδράσατε.  

Πώς και πότε θα αντιδράσετε τώρα;  

Είστε έτοιμοι για ένα παιχνίδι ρόλων; Θα είστε σε θέση να αναγνωρίσετε και να προσδιορίσετε αν το 

σημάδι είναι συνέπεια της σεξουαλικής κακοποίησης ή υπάρχει άλλος λόγος (σενάριο στα 

παραρτήματα) 

Τύπος δραστηριότητας Διαδραστική, ομαδική εργασία, επίλυση σεναρίων.  

Διάρκεια Συνολική διάρκεια της δραστηριότητας: 60 λεπτά 

5' για την εισαγωγή του θέματος 

5' για να σκεφτείτε τα συμπτώματα και τα σημάδια 

15'sharing  

Παρουσίαση βίντεο 10'  

25" συζητήσεις και συμπεράσματα   
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Χώρος & υλικά Διάστημα: Ένας άνετος και ευρύχωρος χώρος για τους συμμετέχοντες σε ημικυκλική μορφή.  

Εξοπλισμένο με οπτικοακουστικό σύστημα, με δυνατότητα εξασθένισης του εξωτερικού φωτισμού και 

παρακολούθησης βίντεο. 

Υλικά: Μαρκαδόροι, σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  Στο τέλος της ενότητας οι λειτουργοί νεολαίας θα πρέπει να είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα διάφορα σημεία και συμπτώματα 

• Να αναγνωρίσει τους κινδύνους για το θύμα ως πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον 

• Να είναι προετοιμασμένοι να επικοινωνήσετε σωστά με το πιθανό θύμα 

• Να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους συναδέλφους τους σχετικά με το θέμα 

• Να γνωρίζουν πότε και πώς να ενεργήσουν/αναφέρουν. 

Ενότητα 5 

Μονάδα Υποστήριξη από ομότιμους σε ομότιμους 
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Πηγή Με βάση τον οδηγό: Ένας οδηγός για την εκπαίδευση των νέων από ομοτίμους κατά της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και δωρεάν υλικό βίντεο 

 

 

Όνομα δραστηριότητας 5.5 Σενάρια  

Στόχοι Μάθετε για διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης σε σενάρια που είναι δυνητικά επικίνδυνα 

Περιγραφή 1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον κύριο στόχο της δραστηριότητας  

2. Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες των 3 ατόμων. 

3. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα αντίγραφο του σεναρίου (5.5 Σενάρια).  

4. Αφήστε κάθε μικρή ομάδα να διαβάσει και να συζητήσει το σενάριό της για 15 λεπτά συνολικά.  

5. Αφού διαβάσουν και συζητήσουν το σενάριο, πρέπει να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
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- Πώς αισθάνεστε για την κατάσταση; 

- Υπήρξε σεξουαλική βία; 

- Υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι για το άτομο; 

- Ποια θα ήταν τα επόμενα βήματά σας; 

6. Αφού όλες οι ομάδες απαντήσουν στις ερωτήσεις, ο εκπαιδευτής γράφει στον πίνακα όλα τα είδη 

σεξουαλικής κακοποίησης και τα κύρια χαρακτηριστικά τους.  

Τύπος δραστηριότητας διαδραστική, ομαδική εργασία 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια της δραστηριότητας: 45 λεπτά 

5' για την εισαγωγή των στόχων 

15' για ανάγνωση και συζήτηση των σεναρίων  

15' για την απάντηση των ερωτήσεων 

10' για τελική συζήτηση, αξιολόγηση και συμπεράσματα. 

Χώρος & υλικά Διάστημα: για να εργαστούν οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες  
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Υλικά: Πίνακας και μαρκαδόροι. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  Στο τέλος της ενότητας οι λειτουργοί νεολαίας θα πρέπει να είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζουν πιθανές καταστάσεις σεξουαλικής κακοποίησης  

• Αναγνώριση των κινδύνων για το θύμα 

• Να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους συναδέλφους τους ανάλογα. 

• Μάθετε πότε να ενεργείτε/αναφέρετε. 

Ενότητα 5 

Μονάδα Υποστήριξη από ομότιμους σε ομότιμους 

Πηγή Με βάση τον οδηγό: Ένας οδηγός για την εκπαίδευση των νέων από ομοτίμους κατά της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης 

 

5.5 Σενάρια  

Σενάριο 1: 
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Τι θα κάνω αν ένας φίλος με προσκαλέσει να προσφέρω σεξουαλικές υπηρεσίες με αντάλλαγμα χρήματα;  

Ο φίλος σας γνωρίζει ότι έχετε έλλειψη μετρητών επειδή η μητέρα σας είναι άρρωστη, πρέπει να πληρώσετε τα δίδακτρά σας και ο 

αδελφός σας χρειάζεται σχολικό επίδομα. Ο φίλος σας σας προσκαλεί να κερδίσετε "εύκολα μετρητά", περνώντας απλώς χρόνο με 

έναν άλλο άνδρα μετά τις ώρες του σχολείου. Ο φίλος σας σας λέει ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό. Θα γίνει πολύ γρήγορα και θα 

μπορέσετε να κερδίσετε χρήματα για την οικογένειά σας μετά. 

Σενάριο 2: 

Τι θα κάνω αν ένας άγνωστος μου ζητήσει να δουλέψω ως "μοντέλο"; 

Καθώς γυρνάτε με τα πόδια από το σχολείο, ένας άγνωστος σας εφιστά την προσοχή. Σε ρωτάει αδιάφορα αν θέλεις να γίνεις μοντέλο 

γιατί είσαι όμορφη και φαίνεσαι τέλεια για τη δουλειά. Ενδιαφέρεστε για την προσφορά, καθώς χρειάζεστε μετρητά για μια σχολική 

εργασία. Πιστεύεις ότι θα ήταν ωραίο να γίνεις μοντέλο. Το άτομο σου λέει ότι ανήκει σε νόμιμο πρακτορείο και σου μιλάει για όλα 

τα ταλαντούχα, μεγάλα μοντέλα που έχουν αναλάβει στο παρελθόν. Εντυπωσιασμένος, είπες ότι θα το σκεφτείς. Το άτομο σας δίνει 

την επαγγελματική του κάρτα και σας ζητά τη διεύθυνση και τον αριθμό σας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας.  

Σενάριο 3: 

Τι θα κάνω αν ο ερωτικός μου σύντροφος μου ζητήσει να εκτελέσω σεξουαλικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν αισθάνομαι 

έτοιμη; 
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Σενάριο 4: 

Τι θα κάνω αν ένα άτομο που γνώρισα στο διαδίκτυο μου ζητήσει να συναντηθούμε κάπου; 

 

Σενάριο 5: 

Τι θα κάνω αν ένα ενήλικο άτομο που εμπιστεύομαι μου πει ότι είναι ερωτευμένο μαζί μου; 

 

 

Σενάριο 6: 

Τι θα κάνω αν ο καλός μου φίλος από μεσαία οικογένεια με καλέσει σε ένα ακριβό εστιατόριο χωρίς ιδιαίτερο λόγο; 

 

Σενάριο 7: 

Τι θα κάνω αν βρω μια κρυφή κάμερα στο οικογενειακό μπάνιο; 

 

Σενάριο 8:  
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Τι θα κάνω αν η θεία μου μου προτείνει (κορίτσι 16 ετών) να πάω μαζί της σε μια παραλία γυμνιστών; 

 

Σενάριο 9: 

Πώς θα αντιδράσω αν ένας γιατρός μου ζητήσει να γδυθώ και δεν το θεωρώ απαραίτητο; 

 

Σενάριο 10: 

Τι θα κάνω αν ένας φίλος/μια φίλη μου πει ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, αλλά μου ζητήσει να μην το πω σε κανέναν 

αλλιώς θα αυτοκτονήσει;  
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Όνομα δραστηριότητας  5.6 Η προσωπική σας φούσκα  

Στόχοι Καθορισμός των προσωπικών σας ορίων 

Περιγραφή Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον κύριο στόχο της δραστηριότητας. 

 1. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε δύο γραμμές. Οι δύο γραμμές 

στέκονται η μία μπροστά από την άλλη με απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων και αρκετό χώρο 

μεταξύ κάθε συμμετέχοντα από την ίδια γραμμή (κάθε συμμετέχων έχει κάποιον να στέκεται 

μπροστά του). 

2. Ο εκπαιδευτής ζητά από μια ομάδα να κλείσει τα μάτια της. Η άλλη ομάδα πρέπει να 

πλησιάσει αργά στην απέναντι γραμμή. Το άτομο που στέκεται με κλειστά μάτια μπροστά θα 

πρέπει να αισθανθεί το άτομο που φτάνει και να πει stop όταν αισθανθεί ότι το άλλο άτομο 

πλησιάζει πολύ κοντά. Η στάση μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. 

Για αυτή τη δραστηριότητα είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να αισθάνονται ελεύθεροι να 

πουν stop ανά πάσα στιγμή. Η απόσταση μεταξύ των δύο ατόμων δεν καθορίζει τη μεταξύ τους 

σχέση. Επίσης, το άτομο που πλησιάζει μπορεί επίσης να αισθάνεται ότι θέλει να σταματήσει 

πριν το άτομο με τα κλειστά μάτια πει stop. 
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3. Ο εκπαιδευτής συμμετέχει σε μια συζήτηση σχετικά με τα προσωπικά όρια.  

- Η καθιέρωση ασφαλών προσωπικών ορίων σημαίνει ότι πρέπει να κρατάτε ένα ορισμένο 

διάστημα μεταξύ εσάς και ενός άλλου ατόμου προκειμένου να προστατεύσετε τον εαυτό σας.  

Αυτός ο χώρος δεν είναι σταθερός, μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με το άτομο και τη σχέση σας 

με το άτομο.  

- Το να λέτε ΟΧΙ/ΣΤΟΠ είναι εντάξει. Μερικές φορές φοβόμαστε να πούμε "όχι" επειδή 

νομίζουμε ότι μπορεί να απογοητεύσουμε το άλλο άτομο, ειδικά όταν είναι κοντά μας. Ωστόσο, 

έχετε πάντα το δικαίωμα να λέτε όχι σε όλες τις καταστάσεις. Η ασφάλειά σας αποτελεί 

προτεραιότητα ανά πάσα στιγμή.  

Τύπος δραστηριότητας Ομαδική συζήτηση.  

Διάρκεια Συνολική διάρκεια της δραστηριότητας: 45 λεπτά 

5' για την εισαγωγή του θέματος και του στόχου 

15' για δραστηριότητα  

15' για συζήτηση προσωπικών ορίων 

10'για την τελική αξιολόγηση και τα συμπεράσματα. 
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Χώρος & υλικά Διάστημα: Χώρος: Μεγάλη αίθουσα με αρκετό χώρο για να σταθούν όλοι οι συμμετέχοντες σε 

δύο σειρές.  

Υλικά: χαρτιά flipchart. 

Μαθησιακά αποτελέσματα   Στο τέλος της ενότητας οι λειτουργοί νεολαίας θα πρέπει να είναι σε θέση: 

       - Να γνωρίζουν τα προσωπικά όρια και να αναγνωρίζουν πιθανές καταστάσεις σεξουαλικής 

κακοποίησης  

       - Να ξέρετε πώς και πότε να λέτε ΟΧΙ 

• Να αναγνωρίζουν τα έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα σεξουαλικών 

παραβάσεων 

• Μην σιωπάτε και μην κρατάτε την κακοποίηση κρυφή 

• Για να φροντίσετε τη διαδικτυακή σας παρουσία 

      - Να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους συναδέλφους τους σχετικά με το θέμα. 

      - Να γνωρίζετε πότε και πώς να ενεργήσετε/αναφέρετε. 

Ενότητα 5 
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Μονάδα Υποστήριξη από ομότιμους σε ομότιμους 

Πηγή Με βάση τον οδηγό: Αντιμετωπίστε τους ομότιμούς σας: Εκπαιδευτικός οδηγός για νέους κατά 

της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκπαίδευση NSPCC – Αναγνώριση και απάντηση στην 

κακοποίηση 

[Face your peers: a youth peer education guide against sexual exploitation και NSPCC 

Recognition and responding to abuse learning course]  
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Όνομα δραστηριότητας  5.7 Συμβουλές για την προστασία του εαυτού σας και των ομότιμων σας από τη σεξουαλική βία  

Στόχοι Μάθετε τους πιθανούς τρόπους προστασίας του εαυτού σας και των ομότιμων σας από τη 

σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση 

Περιγραφή Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον κύριο στόχο της δραστηριότητας. 

 1. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν διάφορα σενάρια στα οποία θα 

μπορούσε ενδεχομένως να συμβεί σεξουαλική κακοποίηση ή ποια θα μπορούσαν να είναι 

παραδείγματα προειδοποιητικών σημάτων σεξουαλικής παραβατικότητας.  

2. Αφού οι συμμετέχοντες σκεφτούν, μοιράζονται τις περιπτώσεις και τις ενέργειές τους. Ο 

εκπαιδευτής δίνει συμβουλές με παραδείγματα - διασκεδάζετε με άτομα που εμπιστεύεστε, 

γνωρίζετε τα όριά σας, προστατεύετε το ποτό σας, ξέρετε πότε και πώς να φύγετε, να είστε καλός 

φίλος. 

3. Συζήτηση για την αυτοπροστασία. Ο εκπαιδευτής επιλέγει τους συμμετέχοντες και ρωτά "Πού 

βρίσκονται τα προσωπικά σας όρια και πώς λέτε ΟΧΙ σε περιπτώσεις παραβίασής τους;". "Είναι 

αυτά τα όρια τα ίδια για εσάς όταν βρίσκεστε στο διαδίκτυο;" Αφήστε τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες να σχολιάσουν αυτά που έχουν ακούσει ή βιώσει. Κάντε περίληψη στο flipchart.  
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4. Συζήτηση - πώς να συμπεριφέρεστε ως παρευρισκόμενοι. Ποτέ μην περνάτε σιωπηλά - αν 

βλέπετε τουλάχιστον πείτε κάτι αν δεν είναι δυνατή η δράση. Σύνοψη στο flipchart.  

 (σενάριο στα παραρτήματα 5.5) 

Τύπος δραστηριότητας Ομαδική συζήτηση. Επίλυση σεναρίου. 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια της δραστηριότητας: 60 λεπτά 

5' για την εισαγωγή του θέματος και του στόχου 

15' για την ανταλλαγή παραδειγμάτων  

15' για συζήτηση αυτοπροστασίας 

15' για συζήτηση με παρευρισκόμενους 

10'για την τελική αξιολόγηση και τα συμπεράσματα. 

Χώρος & υλικά Διάστημα: Ένας μεγάλος χώρος με αρκετό χώρο για να καθίσουν όλοι οι συμμετέχοντες (π.χ. 

σχηματισμός κύκλου).  

Υλικά: χαρτιά flipchart. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα   Στο τέλος της ενότητας οι λειτουργοί νεολαίας θα πρέπει να είναι σε θέση: 

       - Να γνωρίζουν τα προσωπικά όρια και να αναγνωρίζουν πιθανές καταστάσεις σεξουαλικής 

κακοποίησης  

       - Να ξέρετε πώς και πότε να λέτε ΟΧΙ 

• Να αναγνωρίζουν τα έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα σεξουαλικών 

παραβάσεων 

• Μην σιωπάτε και μην κρατάτε την κακοποίηση κρυφή 

• Για να φροντίσετε τη διαδικτυακή σας παρουσία 

      - Να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους συναδέλφους τους σχετικά με το θέμα. 

      - Να γνωρίζετε πότε και πώς να ενεργήσετε/αναφέρετε. 

Ενότητα 5 

Μονάδα Υποστήριξη από ομότιμους σε ομότιμους 
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Πηγή Με βάση τον οδηγό: Αντιμετωπίστε τους ομότιμούς σας: Εκπαιδευτικός οδηγός για νέους κατά 

της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκπαίδευση NSPCC – Αναγνώριση και απάντηση στην 

κακοποίηση 

[Face your peers: a youth peer education guide against sexual exploitation και NSPCC 

Recognition and responding to abuse learning course]  

 

 

 

 

Όνομα δραστηριότητας 5.8 Συμβουλές για το πώς να ανταποκρίνεστε θετικά σε αποκαλύψεις από ομότιμους  

Στόχος  Μάθετε πώς να συμπεριφέρεστε σε περίπτωση αποκάλυψης. Πώς να ξεπερνάτε τις 

αντιαισθητικές ενέργειες. 
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Περιγραφή Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον κύριο στόχο της δραστηριότητας. 

 1. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν διάφορες καταστάσεις στις οποίες 

ένας συνομηλίκου μοιράζεται προσωπική εμπειρία με πιθανή σεξουαλική κακοποίηση και πώς 

αντέδρασε.  

2. Αφού οι συμμετέχοντες σκεφτούν, μοιράζονται τις περιπτώσεις και τις ενέργειές τους.  Ο 

εκπαιδευτής δίνει παραδείγματα συμβουλών και προσπαθεί να συνοψίσει στο flipchart τους 

τρόπους με τους οποίους οι νέοι μπορεί να αποκαλύψουν την κακοποίηση, καθώς και τα DOs 

και DONTs της αντίδρασης στην αποκάλυψη και να τα ομαδοποιήσει .  

3. Ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις θετικές ενέργειες συμπεριφοράς, τα συχνά διαισθητικά λάθη 

που γίνονται.  

4. Καθοδηγήστε μια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο χειρισμού προκλητικών αποκαλύψεων με 

παραδείγματα. Το να ενεργείτε μόνοι σας δεν είναι η μόνη επιλογή!  

5. Εθνικοί και διεθνείς πόροι υποστήριξης  

Τύπος δραστηριότητας Ομαδική συζήτηση. Επίλυση σεναρίου. 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια της δραστηριότητας: 60 λεπτά 

5' για την εισαγωγή του θέματος και των στόχων 
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15' για την ανταλλαγή παραδειγμάτων  

15' για τους τρόπους αποκάλυψης και τη συζήτηση για τις ενέργειες DOs και DON'T 

15" για τον τρόπο χειρισμού μη τυποποιημένων καταστάσεων αποκάλυψης συζήτηση 

10'για την τελική αξιολόγηση και τα συμπεράσματα, υποστηρίζοντας τις ευκαιρίες 

Χώρος & υλικά Διάστημα: Ένας μεγάλος χώρος με αρκετό χώρο για να καθίσουν όλοι οι συμμετέχοντες (π.χ. 

σχηματισμός κύκλου).  

Υλικά: χαρτιά flipchart. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  Στο τέλος της ενότητας οι λειτουργοί νεολαίας θα πρέπει να είναι σε θέση: 

 - Να γνωρίζει τις πιθανές περιπτώσεις αποκάλυψης και τις μορφές τους και τον τρόπο 

αντίδρασης   

 - Να γνωρίζετε Dos και DONTs ενώ απαντάτε σε γνωστοποίηση 

- Να γνωρίζουν τα λάθη συμπεριφορικής διαίσθησης και πώς να τα αποφεύγουν 

- Εκπαίδευση θετικών δράσεων συμπεριφοράς  
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- Να γνωρίζει πώς να προχωρήσει και να χειριστεί σε περιπτώσεις μερικής ή δύσκολης 

αποκάλυψης 

 - Να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε τους συναδέλφους σας σχετικά με το θέμα. 

 - Να γνωρίζετε πότε και πώς να ενεργείτε/αναφέρετε χρησιμοποιώντας εθνικούς και διεθνείς 

πόρους υποστήριξης. 

Ενότητα 5 

Μονάδα Υποστήριξη από ομότιμους σε ομότιμους 

Πηγή Με βάση τον οδηγό: Αντιμετωπίστε τους ομότιμούς σας: Εκπαιδευτικός οδηγός για νέους κατά 

της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκπαίδευση NSPCC – Αναγνώριση και απάντηση στην 

κακοποίηση 

[Face your peers: a youth peer education guide against sexual exploitation και NSPCC 

Recognition and responding to abuse learning course]  
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Παράρτημα 1  

Οι 5 κανόνες ασφαλείας μου  
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Οδηγίες: Γράψτε κάθε κανόνα ασφαλείας στο χώρο που προβλέπεται στον καρφίτσες. Στη συνέχεια, απαντήστε στην ερώτηση: 

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους 5 κανόνες ασφαλείας για να διατηρήσετε τον εαυτό σας ασφαλή; 

Κανόνας ασφαλείας #1: Μάθετε τι συμβαίνει 

Ο κανόνας αυτός σας βοηθά να κατανοήσετε σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, όπως η κλήση του αριθμού έκτακτης 

ανάγκης και η γνώση των διαδικασιών ασφαλείας στο σχολείο και στο σπίτι. Όταν μιλάμε για κακοποίηση, αυτός ο κανόνας μας 

βοηθά να γνωρίζουμε ότι η κακοποίηση είναι λάθος και ότι το να το λες σημαίνει να ζητάς βοήθεια και όχι να μαρτυράς. 

Κανόνας ασφαλείας #2: Εντοπίστε τις κόκκινες σημαίες 

Έχετε δει ποτέ ένα φανάρι με κόκκινο, κίτρινο και πράσινο φως; Ξέρετε ότι το κόκκινο φως σημαίνει στοπ; Όταν μιλάμε για τον 

Κανόνα Ασφαλείας #2, οι κόκκινες σημαίες είναι σαν τα κόκκινα φανάρια και σημαίνουν στάση ή κίνδυνο. Κόκκινες σημαίες 

είναι όταν βλέπετε κάτι μη ασφαλές ή όταν βλέπετε κάποιον να είναι επιζήμιος είτε με λόγια είτε με πράξεις. Μερικά 

παραδείγματα κόκκινων σημαιών ή προειδοποιητικών σημάτων είναι όταν ένας ενήλικας ή ένα άλλο παιδί: 

- χρησιμοποιεί κακές ή επιζήμιες λέξεις 

- χρησιμοποιεί πληγωτικά αγγίγματα 

- αγγίζει τα ιδιωτικά μέρη του σώματός σας ή σας ζητάει να αγγίξετε τα ιδιωτικά μέρη του σώματός του 

- παίζει παιχνίδια σχετικά με ιδιωτικά μέρη του σώματος 
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- παίζει κόλπα για να σας κάνει να κάνετε κάτι μη ασφαλές ή κάτι που δεν θέλετε να κάνετε 

- σας λέει ότι έχετε κάνει κάτι λάθος ή σας λέει ότι θα μπλέξετε αν μιλήσετε σε κάποιον για κάτι που θέλει να κάνετε 

- κάποιος άγνωστος σας ζητάει τα προσωπικά σας στοιχεία 

Όταν βλέπετε τέτοιου είδους συμπεριφορές που αποτελούν κόκκινες σημαίες, τότε ξέρετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

τους άλλους κανόνες ασφαλείας για να βοηθήσετε. 

Κανόνας ασφαλείας #3: Κάντε μια κίνηση 

Αυτός ο κανόνας σας λέει ότι αν εντοπίσετε κόκκινες σημαίες και δείτε κάποιον να κακοποιεί ή να πληγώνει, μπορείτε να 

κάνετε μια κίνηση. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κάνετε μια κίνηση για να βοηθήσετε εσάς ή κάποιον άλλον 

να είναι ασφαλής, όπως να απομακρυνθείτε από μια ανασφαλή ή κακή κατάσταση ή να μείνετε μακριά από ανθρώπους ή 

καταστάσεις που γνωρίζετε ότι δεν είναι ασφαλείς. 

Κανόνας ασφαλείας #4: Μιλήστε το 

Αυτός ο κανόνας σας λέει ότι πρέπει να μιλήσετε σε έναν ασφαλή ενήλικα για να ζητήσετε βοήθεια. Ένας ασφαλής ενήλικας 

είναι ένας έμπιστος ενήλικας που γνωρίζετε καλά και που θα σας ακούσει και θα σας βοηθήσει αν απευθυνθείτε σε αυτόν για 

να μιλήσετε για μια ανασφαλή κατάσταση. 

Κανόνας ασφαλείας #5: Δεν κατηγορώ κανέναν Δεν ντρέπομαι 
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Αν ποτέ πληγωθείτε ή κακοποιηθείτε, δεν φταίτε εσείς και δεν πρέπει ποτέ να ντρέπεστε να το πείτε σε έναν ασφαλή ενήλικα. 

Δεν έχει σημασία τι κάνει κάποιος για να σε πληγώσει ή τι σου λέει, ακόμα και αν σου πει ότι εσύ φταις ή ότι θα μπλέξεις αν το 

πεις, ποτέ δεν φταις και ποτέ δεν είναι αργά να το πεις. 

 

Παράρτημα 2  

Αφήστε τους μαθητές να σχηματίσουν ζευγάρια ή αναθέστε τυχαία ζευγάρια. Γράψτε στον πίνακα τις ερωτήσεις "Τι θα γινόταν 

αν". Δώστε στα ζευγάρια περίπου 5 λεπτά για να συζητήσουν και να αποφασίσουν τι θα έκαναν. Ξανακαλέστε την τάξη στην 

τάξη και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις σκέψεις τους, ενισχύοντας τις απαντήσεις που αντικατοπτρίζουν 

τους 5 κανόνες ασφαλείας: 

 

Ερώτηση "Τι θα γινόταν αν" Πιθανές απαντήσεις μαθητών 

Τι γίνεται αν βρίσκεστε στην τουαλέτα και 

κάποιος προσπαθήσει να σας αγγίξει; 

Πείτε όχι, απομακρυνθείτε και ενημερώστε έναν ασφαλή ενήλικα. 
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Τι γίνεται αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο και 

κάποιος ρωτήσει για εσάς ή την οικογένειά σας 

σε μια συνομιλία; 

Μην δώσετε καμία πληροφορία, αποσυνδεθείτε, ενημερώστε έναν ασφαλή 

ενήλικα. 

Τι γίνεται αν είστε με μια μπέιμπι σίτερ και έρθει 

ένας φίλος που δεν γνωρίζετε; 

 

Πείτε στη μπέιμπι σίτερ ότι δεν επιτρέπεται, καλέστε ή στείλτε μήνυμα στον 

γονέα/κηδεμόνα σας. 

 

Τι γίνεται αν είσαι στο σπίτι μιας φίλης και ο 

μεγαλύτερος αδελφός της θέλει να πας μαζί του 

στο υπόγειο; 

 

Πείτε όχι, απομακρυνθείτε, πείτε το σε έναν ασφαλή ενήλικα 

 

Τι γίνεται αν περπατάτε προς το σχολείο με έναν 

φίλο σας και ένα αυτοκίνητο σταματάει δίπλα 

σας και ο οδηγός σας ζητάει οδηγίες για το 

σχολείο; 

 

Απομακρυνθείτε και ενημερώστε έναν ασφαλή ενήλικα (οι ενήλικες δεν 

πρέπει να ζητούν βοήθεια από τα παιδιά). 
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Τι γίνεται αν κάποιος χτυπήσει την πόρτα όταν ο 

γονέας/κηδεμόνας σας είναι στο ντους; Θα 

ανοίγατε; 

 

Όχι, αγνοήστε το και ενημερώστε τον γονέα/κηδεμόνα σας. 

 

Τι γίνεται αν παίζετε έξω με μια παρέα φίλων και 

ένας γείτονας σας προσκαλέσει στο σπίτι του; 

 

Πηγαίνετε σπίτι και ζητήστε πρώτα άδεια 

 

Τι γίνεται αν βρίσκεστε στα αποδυτήρια και ο 

προπονητής ή ο καθηγητής σας σας ζητήσει να 

γδυθείτε μπροστά τους; 

 

Πείτε όχι, απομακρυνθείτε, πείτε το σε έναν ασφαλή ενήλικα 

 

 

Παράρτημα 3  

My Touch Line (Παράδειγμα) 
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ΚΑΛΟ           ΜΠΕΡΔΕΜΈΝΟ ΚΑΚΌ 

αγκαλιά από τη γιαγιά την ώρα του ύπνου χαστούκι από φίλο όταν παίζει χτύπημα από εχθρό στην παιδική χαρά 

 

 

φιλί από τον μπαμπά μετά το σχολείο γαργάλημα από τη γειτόνισσα όταν λέω "όχι" αγκωνιά από τη μαμά στην εκκλησία 

Παράρτημα 4  

Η ζώνη άνεσης 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σταθούν σε δύο σειρές αντικριστά σε απόσταση περίπου 3 μέτρων. Πείτε στα παιδιά της 

μίας σειράς να κινηθούν, ενώ τα υπόλοιπα μένουν ακίνητα. Όσοι στέκονται ακίνητοι πρέπει να πουν στο άτομο που βρίσκεται 

μπροστά τους να σταματήσει όταν νιώσουν άβολα. Μόλις σταματήσουν όλοι, τα παιδιά στη σειρά που κινείται αλλάζουν θέση 

με το άτομο στα δεξιά τους. Τώρα είναι η σειρά τους να παραμείνουν ακίνητοι και να καθορίσουν τα όρια.  

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ζητά από κάθε συμμετέχοντα να αναλύσει πώς αισθάνθηκε. Πιθανές ερωτήσεις:  

- Είχατε το ίδιο συναίσθημα όταν ήσασταν 3 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλον, όπως όταν ήσασταν πιο κοντά ο ένας από τον 

άλλον;  

- Έχει καμία διαφορά αν το άτομο μπροστά σας είναι αγόρι ή κορίτσι;  
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- Καθώς ένα άτομο σας πλησιάζει, παρατηρείτε ότι εισέρχεται στον προσωπικό σας χώρο;  

- Έχετε νιώσει ποτέ άβολα επειδή κάποιος σας πλησίαζε πολύ; 
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Παράρτημα 5  

Η συγκατάθεση είναι εύκολη σαν τηγανιτές πατάτες  

 



 

 

Το έργο Keep Me Safe (2018-3-UK01-KA205-060055) συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Το περιεχόμενο και το υλικό του αποτελούν 
αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων του.  Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.    

 

 

 

Η συναίνεση είναι:  

1. Δίνεται ελεύθερα. Η συναίνεση είναι μια επιλογή που κάνετε χωρίς πίεση, χειραγώγηση ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή 

αλκοόλ. 

2. Αναστρέψιμη. Ο καθένας μπορεί να αλλάξει γνώμη για το τι θέλει να κάνει, οποιαδήποτε στιγμή. Ακόμα και αν το έχετε 

ξανακάνει και ακόμα και αν είστε και οι δύο γυμνοί στο κρεβάτι. 

3. Ενημερωμένος. Μπορείτε να συναινέσετε σε κάτι μόνο αν έχετε πλήρη ενημέρωση. Για παράδειγμα, αν κάποιος λέει ότι θα 

χρησιμοποιήσει προφυλακτικό και στη συνέχεια δεν το κάνει, δεν υπάρχει πλήρης συναίνεση. 

4. Ενθουσιώδης. Όταν πρόκειται για σεξ, θα πρέπει να κάνετε μόνο πράγματα που ΘΕΛΕΙΣ να κάνεις, όχι πράγματα που 

αισθάνεσαι ότι αναμένεται να κάνεις. 

5. Συγκεκριμένα. Το να πείτε ναι σε ένα πράγμα (όπως να πάτε στην κρεβατοκάμαρα για να φιληθείτε) δεν σημαίνει ότι έχετε 

πει ναι και σε άλλα (όπως να κάνετε σεξ). 
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Παράρτημα 6  

Μη ασφαλή σενάρια και ερωτήσεις 

Σενάριο 1: 

Βρίσκεστε στο τοπικό πάρκο με τους φίλους σας ένα Σαββατόβραδο, η ώρα είναι 9 το βράδυ και πρέπει να είστε σπίτι σας μέχρι τις 

10 το βράδυ.  Ανησυχείτε για μία από τις στενές σας φίλες που έχει πιει σχεδόν ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα και τώρα είναι ώρα 

να πάτε σπίτι και εκείνη αρνείται.  Η υπόλοιπη παρέα πηγαίνει σπίτι της και συνεχίζει να λέει "αφήστε την"!!! 

 

• Αν ομαδικά (χρησιμοποιώντας τις ηλικίες σας) διερευνήσετε τι μπορεί να συμβεί αν την αφήσετε;  

• Αν μείνετε μαζί της μέχρι να είναι έτοιμη να φύγει, ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για εσάς από τον 

γονέα/φροντιστή σας; 

• Έχετε ακούσει παραδείγματα από την πραγματική ζωή νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση; Αν 

ναι, ποια ήταν η έκβαση; 

• Εσείς τι θα κάνατε; 

• Αν ήταν αγόρι, αυτό θα άλλαζε την αντίδρασή σας; 
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Σενάριο 2: 

Βλέπετε τη φίλη σας (14 ετών) με έναν άνδρα που μοιάζει αρκετά μεγαλύτερος για να είναι ο πατέρας της, εκείνο το βράδυ την 

κάνετε WhatsApp για να μάθετε ποιος είναι και τι συμβαίνει;  Η φίλη σας σας λέει ενθουσιασμένη ότι είναι το αγόρι της και ότι την 

πηγαίνει σε ένα πάρτι το Σάββατο, της έχει δώσει 150 λίρες για να πάει για ψώνια και να πάρει ένα σέξι φόρεμα. Προσπαθείτε να 

της μιλήσετε, αλλά σταματά να απαντά στα μηνύματά σας. 

• Εξερευνήστε στην ομάδα σας τι μπορεί να συμβαίνει στο φίλο σας; 

• Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να την υποστηρίξετε, ακόμη και αν δεν ακούει; 

• Έχετε ακούσει παραδείγματα από την πραγματική ζωή νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση; Αν 

ναι, ποια ήταν η έκβαση; 

• Εσείς τι θα κάνατε; 

• Αν ήταν 18 ετών, αυτό αλλάζει τη γνώμη σας; 

 

Σενάριο 3: 
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Ένας από τους φίλους σας δυσκολεύεται στο σχολείο και του ζητούν συνεχώς να φύγει από την τάξη λόγω της διασπαστικής του 

συμπεριφοράς. Ανησυχείτε γι' αυτόν επειδή έχει αποτραβηχτεί, σας μιλάει ελάχιστα πλέον καθώς λέει ότι δεν μπορεί πλέον να σας 

εμπιστευτεί και παίζει συνεχώς τα ηλεκτρονικά του παιχνίδια στο διαδίκτυο.  Το τελευταίο πράγμα που σας είπε είναι ότι πρόκειται 

να συναντηθεί με ένα από τα άλλα παιδιά από την διαδικτυακή του κοινότητα παιχνιδιών και ότι είναι παίκτες, άρα είναι 

αξιόπιστοι. 

 

• Εξερευνήστε στην ομάδα σας τι μπορεί να συμβαίνει στο φίλο σας; 

• Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να τον υποστηρίξετε, ακόμη και αν δεν ακούει; 

• Θα σκεφτόσασταν να συμμετάσχετε στην κοινότητα παιχνιδιών των φίλων σας; Αν ναι, γιατί;  

• Έχετε ακούσει παραδείγματα από την πραγματική ζωή νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση; Αν 

ναι, ποια ήταν η έκβαση; 

• Πιστεύετε ότι η ίδια κατάσταση θα συνέβαινε αν ήταν κορίτσι;  

 

Υποδείξεις ανασφαλών σεναρίων για εκπαιδευτές 

 

Οι εκπαιδευτές ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να καθοδηγήσουν τους νέους μέσα από τη διερεύνηση μη 

ασφαλών συμπεριφορών χρησιμοποιώντας τα σενάρια και τις ερωτήσεις. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ένας κατάλογος Top 5 
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(ο κατάλογος μπορεί να είναι όσο μακρύς αποφασίσει η ομάδα) υποστηρικτικών ενεργειών που θα μπορούσαν να προσφερθούν 

σε φίλο/συνομήλικο που δεν είναι ασφαλής, παράδειγμα: 

1. Παρέχετε φυλλάδια σχετικά με τους κινδύνους. 

2. Πηγαίνετε μαζί τους σε μια οργάνωση για υποστήριξη. 

3. Υποστηρίξτε τα να μιλήσουν στους γονείς/φροντιστές τους. 

4. Ενθαρρύνετέ τους να μιλήσουν με έναν δάσκαλο, έναν εργαζόμενο υποστήριξης (έναν κατάλληλο ενήλικα). 

5. Μιλήστε τους χωρίς να τους κρίνετε. 

6. Διερευνήστε με την ομάδα: πότε θεωρούν ότι θα ήταν απαραίτητο να το πουν σε έναν κατάλληλο ενήλικα, ακόμη και αν ο 

φίλος τους δεν το θέλει και αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη φιλία τους; 

 

Σενάριο 1: 

• Αν εξερευνήσετε με την ομάδα τι μπορεί να συμβεί αν την αφήσετε; 

Θα μπορούσε να βιαστεί ή να υποστεί σεξουαλική επίθεση ή να δολοφονηθεί. 

Θα μπορούσε να πέσει θύμα ληστείας ή σωματικής επίθεσης. 

Θα μπορούσε να χαθεί χωρίς να μπορεί να βρει το δρόμο για το σπίτι της. 

• Αν μείνετε μαζί της μέχρι να είναι έτοιμη να φύγει, ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για εσάς από τον 

γονέα/φροντιστή σας; 
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Η ομάδα θα σας πει τις συνέπειές της, αλλά η ιδέα πίσω από την ερώτηση είναι να δείτε αν η ασφάλεια του φίλου τους ή 

ο φόβος για προσωπικές συνέπειες είναι πιο σημαντικός. 

• Έχετε ακούσει παραδείγματα από την πραγματική ζωή νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση; Αν 

ναι, ποια ήταν η έκβαση;  

Αφήστε την ομάδα να μοιραστεί. 

• Εσείς τι θα κάνατε; 

Βάλτε τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τι θα έκαναν και γιατί; 

• Αν ήταν αγόρι, αυτό θα άλλαζε την αντίδρασή σας; 

Η ερώτηση αυτή δίνει την ευκαιρία να διερευνηθεί πώς το φύλο μπορεί να επηρεάσει τις ενέργειές τους. 

 

 

 

Σενάριο 2: 

• Εξερευνήστε στην ομάδα σας τι μπορεί να συμβαίνει στο φίλο σας; 

Μπορεί να την προετοιμάζουν για σεξουαλική εκμετάλλευση. 

Θα μπορούσε να θέσει τον εαυτό της σε μια κατάσταση όπου θα μπορούσε να κακοποιηθεί σεξουαλικά από αυτόν τον 

ηλικιωμένο άνδρα. 

• Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να την υποστηρίξετε, ακόμη και αν δεν ακούει; 
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Θα μπορούσατε να της δώσετε φυλλάδια σχετικά με το grooming, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τις υγιείς σχέσεις. 

• Αν ήταν 18 ετών, αυτό αλλάζει τη γνώμη σας; 

Η ερώτηση αυτή δίνει στην ομάδα την ευκαιρία να διερευνήσει τη γνώμη της σχετικά με την ηλικία. 

• Έχετε ακούσει παραδείγματα από την πραγματική ζωή νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση; Αν 

ναι, ποια ήταν η έκβαση; 

Αφήστε την ομάδα να μοιραστεί και παρακάτω είναι ένας σύνδεσμος σχετικά με την περιποίηση στο Rochdale: 

https://www.youtube.com/watch?v=cdpvedRJ5h0 (Αυτό είναι ένα τρέιλερ για μια σειρά του BBC First: με τίτλο Three Girls 

και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στο Ρότσντεϊλ του Ηνωμένου Βασιλείου) 

• Εσείς τι θα κάνατε; 

Θα το έλεγαν σε έναν κατάλληλο ενήλικα; Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τη φιλία σας, τι θα ήταν πιο σημαντικό γι' 

αυτούς και γιατί;  

Σενάριο 3: Αυτό το σενάριο επικεντρώνεται στο πώς μπορεί να συμβεί το διαδικτυακό grooming και ότι πολλοί νέοι που 

πέφτουν θύματα διαδικτυακού grooming γίνονται θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. 

• Εξερευνήστε στην ομάδα σας τι μπορεί να συμβαίνει στο φίλο σας; 

Ο φίλος σας μπορεί να έχει πέσει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης. 

• Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να τον υποστηρίξετε, ακόμη και αν δεν ακούει; 

Θα μπορούσατε να του δώσετε φυλλάδια σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτυακού καλλωπισμού. 

• Θα σκεφτόσασταν να συμμετάσχετε στην κοινότητα παιχνιδιών των φίλων σας; Αν ναι, γιατί; 

https://www.youtube.com/watch?v=cdpvedRJ5h0
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Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να μάθετε τι συνέβαινε στον φίλο σας. 

• Πιστεύετε ότι η ίδια κατάσταση θα συνέβαινε αν ήταν κορίτσι; 

Η ερώτηση αυτή θα επέτρεπε στην ομάδα να διερευνήσει ποιες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες ή να 

αποτελέσουν πύλη εισόδου για τους δράστες που περιποιούνται νέους στο διαδίκτυο. 

• Έχετε ακούσει παραδείγματα από την πραγματική ζωή νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση; Αν 

ναι, ποια ήταν η έκβαση; 

Αφήστε την ομάδα να μοιραστεί και παρακάτω υπάρχουν δύο σύνδεσμοι, επιλέξτε ποιο βίντεο προτιμάτε: 

https://www.youtube.com/watch?v=FQwkOSLApjQ Καλλιεργήθηκε μέσω του παιχνιδιού: Breck Bednar. 

https://www.youtube.com/watch?v=hZIYSCE-ZjY Το τελευταίο παιχνίδι του Breck 

• Βάλτε την ομάδα να συζητήσει τη δυναμική της φιλίας στο βίντεο, π.χ. Σας απομονώνει ένας πραγματικός φίλος από την 

οικογένεια και τους άλλους φίλους; 

 

 

 

 

 

Οι 6 τύποι πίεσης από ομότιμους 

https://www.youtube.com/watch?v=FQwkOSLApjQ
https://www.youtube.com/watch?v=FQwkOSLApjQ
https://www.youtube.com/watch?v=hZIYSCE-ZjY
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1. Προφορική πίεση από ομότιμους: Προφορική πίεση από ομότιμους είναι όταν ένας φίλος σας ζητά, σας προτείνει, σας πείθει 
ή σας κατευθύνει με άλλο τρόπο να εμπλακείτε σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Εάν αυτό γίνεται σε περιβάλλον τετ-α-τετ, ο 
αποδέκτης της επιρροής έχει περισσότερες πιθανότητες να τηρήσει τις βασικές του αξίες και πεποιθήσεις. Εάν, ωστόσο, η 
προφορική επιρροή λαμβάνει χώρα μέσα σε μια ομάδα, η πίεση να ακολουθήσετε την ομάδα είναι τεράστια. 
 

2. Ανεπίσημη πίεση από ομότιμους: Με την ανεπίσημη πίεση από ομότιμους, ένα άτομο εκτίθεται στις πράξεις ενός ή 
περισσότερων ομότιμων και αφήνεται να επιλέξει αν θέλει να ακολουθήσει. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή επιλογών μόδας, 
προσωπικών αλληλεπιδράσεων ή "ένταξης" σε τύπους συμπεριφοράς (λέσχες, κλίκες, ομάδες κ.λπ.). Πολλοί νεαροί έφηβοι δεν 
έχουν την πνευματική ωριμότητα να ελέγξουν τις παρορμήσεις και να λάβουν σοφές μακροπρόθεσμες αποφάσεις. Εξαιτίας 
αυτού, πολλοί έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς στην επιρροή από μεγαλύτερους ή πιο δημοφιλείς φίλους. 

 

 
3. Άμεση πίεση από ομότιμους: Αυτό το είδος πίεσης από ομότιμους μπορεί να είναι προφορικό ή μη προφορικό. Η άμεση πίεση 

των ομότιμων είναι συνήθως συμπεριφοροκεντρική. Παραδείγματα τέτοιου είδους συμπεριφοράς θα ήταν όταν ένας έφηβος 
δίνει σε έναν άλλο έφηβο ένα αλκοολούχο ποτό, ή κάνει μια σεξουαλική προσέγγιση, ή κοιτάζει την εργασία ενός άλλου 
μαθητή κατά τη διάρκεια ενός τεστ. Ο άλλος έφηβος βρίσκεται σε θέση να πρέπει να πάρει μια απόφαση επί τόπου. 
 

4. Έμμεση πίεση από ομότιμους:  Η έμμεση πίεση από τους ομότιμους είναι ανεπαίσθητη, αλλά μπορεί να ασκήσει ισχυρή 
επιρροή σε έναν ευεπηρέαστο νέο. Όταν ένας έφηβος ακούει έναν φίλο να κουτσομπολεύει για ένα άλλο άτομο και στη 
συνέχεια αντιδρά στο κουτσομπολιό, αυτό είναι έμμεση πίεση από ομότιμους. Ή αν ένας μαθητής της 9ης τάξης (ηλικίας 13/14 

https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-health/unspoken-peer-pressure
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ετών) μάθει ότι ένας από τους ομότιμους του που είναι δημοφιλής κάνει πάρτι που περιλαμβάνουν αλκοόλ ή ναρκωτικά, αυτή 
η έμμεση πίεση μπορεί να τον ωθήσει να πειραματιστεί για να κερδίσει την αποδοχή. 

 

5. Αρνητική πίεση από ομότιμους:  Το να ζητάτε από έναν έφηβο να εμπλακεί σε συμπεριφορές που είναι αντίθετες με τον ηθικό 
του κώδικα ή τις οικογενειακές του αξίες είναι ένα είδος αρνητικής πίεσης από τους ομότιμους. Οι έφηβοι βλέπουν τις πράξεις 
άλλων εφήβων με ισχυρότερες προσωπικότητες και μπαίνουν στη θέση να ακολουθήσουν τον ηγέτη ή να απομακρυνθούν. Δεν 
είναι ασυνήθιστο για εφήβους με ισχυρή ηθική να βρεθούν να εμπλέκονται σε συμπεριφορές που είναι αντίθετες με τις 
πεποιθήσεις τους, απλώς και μόνο επειδή θέλουν την αποδοχή. Οι νέοι συχνά δεν έχουν τις ικανότητες να βρουν μια 
δικαιολογία ή έναν λόγο για να πουν όχι στην αρνητική πίεση των ομότιμων. 

 

6. Θετική πίεση από ομότιμους:  Η δυναμική μιας ομάδας μπορεί να αποτελέσει θετική επιρροή από τους ομότιμους, εάν οι 

συμπεριφορές είναι υγιείς, κατάλληλες για την ηλικία και κοινωνικά αποδεκτές. Για παράδειγμα, αν μια ομάδα ομότιμων θέλει 

να έχει καλούς βαθμούς, ένας νεαρός έφηβος μπορεί να επηρεαστεί θετικά για να μελετήσει. Ή αν ένας δημοφιλής φίλος θέλει 

να κερδίσει χρήματα και να αποταμιεύσει για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ένας λιγότερο εξωστρεφής έφηβος μπορεί επίσης 

να επηρεαστεί να βρει δουλειά και να ανοίξει έναν λογαριασμό αποταμίευσης. Αν τα μέλη της ομάδας ποδοσφαίρου δώσουν 

την υπόσχεση να απέχουν από την κατανάλωση αλκοόλ για να επικεντρωθούν στο να παραμείνουν υγιείς και να έχουν μια 

νικηφόρα σεζόν, άλλοι μαθητές μπορεί να υιοθετήσουν την ίδια συμπεριφορά. 

 

 


