
 

Project Number  531028-LLP-1-2012-1-IT-KA4-KA4MP 

          

Αναζητώντας Λύσεις σε Σύνθετες Καταστάσεις 

 

Η στρατηγική αυτή έχει παραχθεί από μιά διακρατική ομάδα σχολείων που συμμετέχουν στο έργο School 

Safety Net. Η στρατηγική έχει ως στόχο να λύσει το σενάριο με τίτλο «Ένα Σύνολο Καταστάσεων που 

Οδηγούν στην Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου». 

 

Στάση και συμπεριφορά του πρωταγωνιστή 

 
Ο Juan είναι ένα αγόρι σε περίπλοκη κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση. Λόγω αυτού του 
γεγονότος, κρατά μια προκλητική στάση έναντι εκείνων που δεν ενεργούν όπως ο ίδιος επιθυμεί, 
δηλαδή όσων δε δίνουν προσοχή σε αυτόν. Παρά το γεγονός ότι η προσωπική του κατάσταση θα 
μπορούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια στάση, εξαρτάται επίσης από τον εαυτό του για να τη 
βελτιώσει. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να βασίζεται σε εκείνους που τον περιβάλλουν: οικογένεια και 
τους δασκάλους. Επιπλέον, ο ίδιος θα πρέπει να βελτιώσει τη στάση του απέναντι στους γύρω 
του. Το οικογενειακό περιβάλλον θα μπορούσε επίσης να είναι ένα στήριξη για να αντιμετωπίσουν 
οι αντιξοότητες. Συνιστώνται επίσης παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση 
συναισθημάτων. 
 
Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Μαθητές, Βήμα 2. 
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=2 
 
Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Μαθητές, Βήμα 3. 
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=3 

 

Χρήσιμο σχετικό υλικό υπάρχει και στο SSN portal, Οδηγίες για Μαθητές. 

Συγκεκριμένα:  

- Πώς να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι η αποδοχή βοήθειας είναι σημάδι αδυναμίας 

-  http://www.wikihow.com/Stop-Thinking-that-Accepting-Help-is-a-Sign-of-Weakness 

- Είμαι νταής; 

- (http://www.barnardos.ie/resources-advice/young-people/teen-help/bullying/am-i-being-a-

bully.html) 

- "Η χαμένη υπόθεση» από μια σύντομη ιστορία σε ένα βίντεο κλιπ.  

(http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_students.php?par=5#par05). 

- Saty@ School. Εκπαιδευτικά προϊόντα. Προϊόντα για δασκάλους. 

(http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_teachers.php?par=5#par05) 

- Μάθημα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.  

(http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2 ) 

 

 

Στάση και συμπεριφορά των συμμαθητών 

 
Οι συμμαθητές έχουν κουραστεί από τη συμπεριφορά του Χουάν και ως εκ τούτου δεν 
ασχολούνται μαζί του. Εάν κάποιος γνώριζε κάτι σχετικά με την προσωπική του κατάσταση κατά 
πάσα πιθανότητα θα μπορούσε να προσπαθήσει να τον βοηθήσει. Είναι σημαντικό ότι οι 
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δραστηριότητες της ομάδας τους συμμαθητές μερίδιο έτσι θα μπορούσε να αλληλεπιδρούν με 
τους συμμαθητές του και να έχει την εμπειρία ότι η ενισχυμένη αμοιβαία γνώση. 
Έχετε την τάση να είναι πιο ολοκληρωμένη με εκείνους με τους οποίους ζείτε μαζί. 
 
Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Μαθητές, Βήμα 4. 
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=4 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Μαθητές, Βήμα 5. 
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=5 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Μαθητές, Βήμα 6. 
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=6 

 

Χρήσιμο σχετικό υλικό υπάρχει και στο SSN portal, Οδηγίες για Μαθητές. 

 

Συγκεκριμένα: 

- I Am Not Scared portal (http://iamnotscared.pixel-online.org/info/) 

Ή κάποιο εκπαιδευτικό υλικό στο SSN portal όπως:  

- Η ιστοσελίδα: http://www.pacerteensagainstbullying.org/tab/about-us/  

- Μάθημα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.  

 (http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2) 

- Τοπική στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου στην πόλη Campulung. 

(http://schoolinclusion.pixel-

online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search=) 

- Το εκτεταμένο σχολικό πρόγραμμα-στρατηγική, αποτελεσματικό στην πρόληψη της 

σχολικής αποτυχίας.  

(http://schoolinclusion.pixel-

online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=) 

Ή εμπειρία εκπαιδευτικού:  

- Καταφεύγω στη βία για να λύσω τα προβλήματά μου 

(http://schoolsafetynet.pixel-

online.org/DB_texperiences_scheda.php?art_id=43&ta=4&cou=&aut=&tip=&q=problem) 

 

 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=4
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=5
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=6
../../Mis%20documentos/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/D7HOZR4Q/I%20Am%20Not%20Scared%20portal
http://iamnotscared.pixel-online.org/info/)
http://www.pacerteensagainstbullying.org/tab/about-us/%20
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_texperiences_scheda.php?art_id=43&ta=4&cou=&aut=&tip=&q=problem
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_texperiences_scheda.php?art_id=43&ta=4&cou=&aut=&tip=&q=problem


 

Project Number  531028-LLP-1-2012-1-IT-KA4-KA4MP 

          

Στάση και συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 

 

Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν δοκιμάσει τα πάντα για να βελτιώσουν την κατάσταση 

του Χουάν, δεν μπορούν να τα παρατήσουν. Είναι σημαντικό να ζητήσουν βοήθεια. Ωστόσο, 

πρέπει συνεχίσουν να ενθαρρύνουν το Juan για το ότι το σχολείο είναι ένα υποστηρικτικό και 

ευχάριστο μέρος για αυτόν. Για αυτό, ένας από τους κύριους άξονες πρέπει να είναι ότι βιώνει 

ακαδημαϊκές και κοινωνική επιτυχείς καταστάσεις. Είναι απαραίτητο να αισθάνεται αγαπημένος, 

ιδιαίτερα από τους συντρόφους του. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τον βοηθήσουν να 

βελτιώσει τη συμπεριφορά του. Από την άλλη πλευρά, μπορούν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 

και την εμπλοκή μεταξύ των φοιτητών, προκειμένου να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιδέες, 

κλπ. Θα βοηθήσει τους φοιτητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. 

 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς, Βήμα 5.  

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=5 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς, Βήμα 6.  

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=6 

 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς, Βήμα 7.  

 http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=7 

  

Χρήσιμο σχετικό υλικό υπάρχει και στο SSN portal, Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριμένα: 

 

- Εκφοβισμός Οδηγίες για την πρόληψη των πόρων: 

http://www.bullyingprevention.org/index.cfm/ID/2/Best-Practices/ 

- Πολλά χέρια κάνουν ελαφριά εργασία: 

http://schoolsafetynet.pixel-

online.org/DB_sstory_scheda.php?art_id=76&ta=4&cou=Spain&aut=2&tip=&q= 

- Saty@ School. Εκπαιδευτικά προϊόντα. Προϊόντα για δασκάλους.  

- (http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_teachers.php?par=5#par05)  

Ή εμπειρία εκπαιδευτικού:  

- Η θετική επιρροή του σχολείου:  

http://schoolsafetynet.pixel-

online.org/DB_sstory_scheda.php?art_id=76&ta=4&cou=Spain&aut=2&tip=&q= 

- Το εκτεταμένο σχολικό πρόγραμμα-στρατηγική, αποτελεσματικό στην πρόληψη της 

σχολικής αποτυχίας.  

(http://schoolinclusion.pixel-

online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=) 

Ή κάποιο εκπαιδευτικό υλικό στο SSN portal όπως:  

- Μάθημα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

 (http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2) 
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Στάση και συμπεριφορά των γονιών 

 

Κάθε άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει πολύπλοκες καταστάσεις στη ζωή του και επίσης να κάνει 

πράγματα που θα μετανιώσει. Οι γονείς του Χουάν δεν έχουν ενεργήσει σωστά, αλλά μάλλον αν 

συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες του θα μπορούσαν να βρουν μια λύση για το οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι γονείς πρέπει να υποθέσουν ότι ο Juan συνεχίζει να είναι ο γιος 

τους, αν και δεν είναι πλέον μαζί και ότι πρέπει να βρουν τον τρόπο να τον αποδείξουν ότι τον 

αγαπούν και είναι πρόθυμοι να τον βοηθήσουν όταν αισθάνεται χωρίς φίλους ή σκοπούς. 

 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Γονείς, Βήμα 2. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=2&st=2 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Γονείς, Βήμα 3. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=2&st=3 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Γονείς, Βήμα 6. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=2&st=6 

 

Χρήσιμο σχετικό υλικό υπάρχει και στο SSN portal, Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριμένα: 

- Μια περίπτωση: http://iamnotscared.pixel-online.org/case_studies.php 

- Επικοινωνία:  

http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2 

- Career Counselor’s Role in School Dropout Prevention 

Ή κάποιο εκπαιδευτικό υλικό στο SSN portal όπως: 

- Μάθημα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.  

(http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2) 

- Το εκτεταμένο σχολικό πρόγραμμα-στρατηγική, αποτελεσματικό στην πρόληψη της 

σχολικής αποτυχίας.  

(http://schoolinclusion.pixel-

online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=) 

 

 

Στάση και συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου 

 

Ο Διευθυντής του σχολείου έχει ενεργήσει σωστά γιατί έχει ενημερώσει τις Κοινωνικές Υπηρεσίες 

για την κατάσταση και υποστήριξε τις δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής και ακαδημαϊκής 

βελτίωσης του Χουάν. Σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ενέργειες 

ευαισθητοποίησης σχετικά με προγράμματα αμοιβαίας στήριξης και ανάπτυξης ενσυναίσθησης. 

Θα μπορούσε να κάνει χρήση τους όχι μόνο από το Χουάν αλλά και κάθε αγόρι ή κορίτσι που 

αντιμετώπισε μια κατάσταση όπου υπάρχει ανάγκη για κατανόηση. Από την άλλη πλευρά,  

συνιστώνται δραστηριότητες με στόχο το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 
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Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Διευθυντές, Βήμα 5. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=2 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Διευθυντές, Βήμα 6. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=6 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Διευθυντές, Βήμα 7. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=7 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Διευθυντές, Βήμα 8. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=8 

 

Χρήσιμο σχετικό υλικό υπάρχει και στο SSN portal, Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς. 

(http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide.php?ta=3&tg=1).  

 

Συγκεκριμένα: 

- Don’t Suffer in Silence 
- Why Do Kids Bully? 

 

Ή κάποιο εκπαιδευτικό υλικό στο SSN portal όπως: 

- Το εκτεταμένο σχολικό πρόγραμμα-στρατηγική, αποτελεσματικό στην πρόληψη της 

σχολικής αποτυχίας.  

(http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=  

- Μάθημα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

(http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2  

 

 

Στάση και συμπεριφορά των υπολοίπων φορέων 

 

Η προσέγγιση που υιοθετείται από τον ψυχολόγο είναι σωστή, καθώς προσπαθεί να βρει  ένα 

πρότυπο προσάρτησης για την καλύτερη ανάπτυξη του Χουάν, να δημιουργήσει διαύλους 

επικοινωνίας με τους γονείς του ώστε να αρχίσουν να θεωρούν το Χουάν ως κύρια προτεραιότητά 

τους και έτσι να αρχίσουν να αναπτύξουν θετικές συνήθειες στη ζωή του. Επιπλέον, θα πρέπει να 

περιληφθεί ένα σχέδιο δράσης για τους υπόλοιπους συμμαθητές του για να κερδηθεί η 

υποστήριξη η αναγνώρισή τους. 

  

 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς, Βήμα 7. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=7 

Δείτε: Οδηγίες πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς, Βήμα 8. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=8 

  

Χρήσιμο σχετικό υλικό υπάρχει και στο SSN portal, Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριμένα: 

- How the Method of Shared Concern works 
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http://w3.unisa.edu.au/eds/documents/RigbyBullying.pdf
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Ή κάποιο εκπαιδευτικό υλικό στο SSN portal όπως: 

- Μάθημα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.  

(http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2) 

- Το εκτεταμένο σχολικό πρόγραμμα-στρατηγική, αποτελεσματικό στην πρόληψη της 

σχολικής αποτυχίας.  

(http://schoolinclusion.pixel-

online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=) 
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