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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

• Το όνομά μου και η καταγωγή του ονόματος. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

• 2 αλήθειες και 1 ψέμα 
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Α ΜΕΡΟΣ 
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• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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• Σε τι αποσκοπεί;;; 
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• Παραβατική Συμπεριφορά  
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Εγγενείς αιτίες 

 

 Περιβαλλοντικής φύσης αιτίες 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
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Τι είναι τα προνόμια στην εκπαίδευση;;; 
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• Το λουλούδι των προνομίων! 
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Ωστόσο… 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

 

«Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση»: Οικουμενική 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1948, Άρθρο 26  

 

και βασικό όπλο στη μάχη κατά της φτώχειας. 
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Αλλά: 

 

1 στους 5 ανθρώπους στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει αυτό  

που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή, να διαβάσει. 

  

• Συγκεκριμένα: 

 

• 69 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Τα 
περισσότερα παιδιά που στερούνται το δικαίωμα στη 
μάθηση είναι κορίτσια. 
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• 759 εκατομμύρια ενήλικες δεν μπορούν να διαβάσουν αυτή την 
πρόταση.  

 

 

• Οι περισσότεροι αναλφάβητοι ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες στην 
Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. 

 

 

 

• 1 στα 2 παιδιά στην Αφρική δεν συμπληρώνουν ποτέ 5 χρόνια 
βασικής εκπαίδευσης, που αποτελεί το ελάχιστο για την απόκτηση 
στοιχειωδών γνώσεων (ανάγνωση, γραφή, απλά μαθηματικά).  
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• http://gr.euronews.com/2015/11/06/hope-vs-harsh-
reality-challenges-to-global-education-goals-in-the-
21st-century 
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• Ο ορισμός της ποιότητας δεν είναι ακόμη σαφής και 
αποδεκτός από όλους.  

 

• Αν πάτε σε ένα σχολείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
ποιότητα ίσως σημαίνει να έχεις έναν υπολογιστή ανά 
μαθητή.  

 

• Αν επισκεφθείτε έναν απομακρυσμένο πληθυσμό που 
δεν έχει πάει ποτέ σχολείο, τότε ποιότητα σημαίνει ένα 
μολύβι για κάθε μαθητή.  

 

• Χρειάζεται χρόνος μέχρι να έχουν όλοι στα χέρια τους τα 
ίδια εργαλεία» υποστηρίζει ο Μάρσιο Μπαρμπόσα, 
Διευθύνων Σύμβουλος της οργάνωσης «Education Above 
All». 
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• Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΛΛΑΞΕΙ ΖΩΕΣ 

 

• Η παρακολούθηση ενός σχολικού έτους αυξάνει το 
μισθό ενός ατόμου κατά 10%. 

 

• Η παιδεία μειώνει τις πιθανότητες ενός ατόμου να 
προσβληθεί από τον ιό HIN/AIDS. 

 

• Ένα παιδί που γεννιέται από μητέρα που γνωρίζει 
ανάγνωση, έχει 50% περισσότερες να επιζήσει πέρα των 
5 ετών.   
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• https://www.facebook.com/GreekBurger/videos/58708
2448152006/UzpfSTEwMDAxMjg3ODk3NjY3NzozMDQ0N
DQ0NjMzMjgxODQ/?fb_dtsg_ag=AdyPMaLCcQtMlkE65
AY74VCnGS7dsMZNyqkAbbBPvSqKZw%3AAdxw41r50zc
ne13xKRwSRJpPcv 
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Τι κάνει τους ανθρώπους  

• αγχώδεις,  

• ανήσυχους, 

•  νευρωτικούς (neurotic); 

 

Τι κάνει τους μαθητές αντιδραστικούς;;; 

 

23 



• Σύμφωνα με τον Maslow:  

   η νεύρωση στον πυρήνα της, και στην εκκίνησή της 
παρουσιάζεται ως μια ασθένεια 
ανεπάρκειας (deficiency). 

 

• Γεννιέται από τη στέρηση ορισμένων ικανοποιήσεων 
που ονομάζονται ανάγκες,  

   με την ίδια έννοια που και το νερό και τα αμινοξέα και 

   το ασβέστιο είναι ανάγκες,  

   δηλαδή η απουσία τους προκαλεί ασθένειες.  
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• Στη δημιουργία της νεύρωσης,  

   μαζί με άλλους καθοριστικούς παράγοντες,  

   συμμετέχουν οι ανεκπλήρωτες ευχές για ασφάλεια,  

   για «ανήκειν» και εύρεση ταυτότητας,  

   για στενές σχέσεις αγάπης, για σεβασμό και κύρος.  

 

• …H έρευνα έδειξε ότι όταν οι ελλείψεις εξαλείφονταν,  

   οι ασθένειες τείνουν να εξαφανιστούν 

   (Maslow, Toward a Psychology of Being, σ. 27). 
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Οι υγιείς άνθρωποι έχουν ικανοποιήσει αρκετά τις  

βασικές ανάγκες τους για 

 ασφάλεια,  

 ανήκειν (belongingness),  

 αγάπη,  

 σεβασμό  

 και αυτοεκτίμηση,  

έτσι ώστε να παρακινούνται πρώτιστα από τάσεις για  

αυτοπραγμάτωση (που ορίζεται ως συνεχιζόμενη  

πραγματοποίηση δυνατοτήτων, δεξιοτήτων και ταλέντων,  

(Maslow, Toward a Psychology of Being, σ. 31) 
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• Ποιος μπορεί να πει ότι η έλλειψη αγάπης είναι 
λιγότερο σημαντική από την έλλειψη βιταμινών;  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕς 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙς 

• Σε επίπεδο τάξης: 
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1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΡΑΜΜΑ 
32 
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2. RESILIENCE- 
ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (2) 
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• Εξωτερικοί Συνεργάτες 
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Σύµφωνα µε τους  όρους εντολής της, η  

ΟΑΠ: 

 

 

Ενισχύει τη σχολική  μονάδα  για  την  ανάπτυξη και 

εφαρμογή Σχεδίου Δράσης με στόχο την αντιμετώπιση 

σοβαρών περιστατικών ή φαινομένων βίας και 

παραβατικότητας, με τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων (ΥΕΨ, ΕΕΕΑΕ, ΕΔΕ, ΥΚΕ, ΥΨΥΠΕ, κ.ά.).  

Έχοντας  ρόλο συντονιστή,  παρακολουθεί και στηρίζει 

την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, και προωθεί 

αναπροσαρμογή του σε περίπτωση που κρίνεται 

αναγκαίο.  

  

  

Εισηγείται προς τη ΓΔ του ΥΠΠ  

έγκριση χρηματοδότησης δράσεων,  

οι οποίες συμβάλλουν δραστικά στη μείωση της 
παραβατικότητας. 

Επίσης, παρέχει συμβουλευτική και επιτόπιες εκπαιδεύσεις  

στα σχολεία  

που διευκολύνουν την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης. 

 



 Η βίαιη / αντικοινωνική συμπεριφορά εκδηλώθηκε από 
ένα ή και περισσότερους μαθητές σε μεμονωμένα ή 

επαναλαμβανόμενα και συνεχή περιστατικά/επεισόδια. 

Αντιδραστικότητ

α 

 

Συστηματικές 

απουσίες 

 

Αδιαφορία για 

τα μαθήματα 

 

 

 

Προκλητικότητα 

  

Καταστροφή 
Περιουσίας/Βαν

δαλισμοί  

 

Επιθετικότητα 

 

Αυτοτραυματι-
σμοί 

 

 

Ομαδοποίηση 

και συμπλοκές 

με ή χωρίς τη 

χρήση 

αιχμηρών 

αντικειμένων 

 

Συγκρούσεις 

  

Σοβαρή άρνηση 
συμμόρφωσης 

στους 
κανονισμούς και 

υποδείξεις του 
σχολείου 

 

Χρήση ουσιών 

Είδος βίαιης/αντικοινωνικής συμπεριφοράς για την οποία 

ζητήθηκε η συνεργασία της ΟΑΠ 

 



Αγορά Υπηρεσιών/Υποδομής 

Σχολικός 
Συνεργάτης-
Εναλλακτικό 
Πρόγραμμα 
Φοίτησης 

Παιδοψυχιατρικέ
ς και 

ψυχολογικές 
υπηρεσίες από 

ιδιώτες 

Απογευματινές 

δραστηριότητες 

Μαθητών 

Πρωινά 
στοχευμένα 

ψυχοεκπαιδευτι
κά 

προγράμματα 

Εποπτεία/ 

Εκπαίδευση 
Λειτουργών 

ΟΑΠ 

Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

(βιβλία, γραφική 
ύλη)  





• https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0 
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3. ΜΕΝΤΩΡ 
Πρόκειται για ένα  Πρόγραμμα  Κοινωνικής και  

Προσωπικής Καθοδήγησης  

το οποίο συνδέει παιδιά Δημοτικού,  

που προέρχονται από μη προνομιούχες  

οικογένειες,  

με φοιτητές πανεπιστημίου. 

(3,4) 
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Παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία να δημιουργήσουν  

Μια 

 θετική,  

ενδυναμωτική,  

σταθερή και ενισχυτική  

προς την αυτοπεποίθηση τους σχέση  

με ένα φοιτητή μέντορα,  

ο οποίος λειτουργώντας σαν πρότυπο, φίλος και  

καθοδηγητής,  

βοηθά τα παιδιά με τη σχολική τους μελέτη 

 και προωθεί την πίστη στον εαυτό τους. 
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• Με το Πρόγραμμα αυτό δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά που 
συμμετέχουν, να έχουν στη ζωή τους, για τη διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού έτους (σε συχνότητα δύο δίωρων συναντήσεων 
την εβδομάδα), μια θετική και υποστηρικτική σχέση που θα 
τα οδηγήσει στο να ξεδιπλώσουν  τις ικανότητες και τα 
ταλέντα του (5). 
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• Το «Μέντωρ» ανήκει σε μια μεγαλύτερη οικογένεια 
προγραμμάτων που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό.  
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Μέσα από αυτό επιτυγχάνονται  ενδεικτικά τα εξής: 

• Βελτιώνονται οι σχολικές επιδόσεις των άπορων 
παιδιών. 

• Παρέχονται  θετικά πρότυπα. 

• Διευκολύνεται  η μάθηση έτσι ώστε τα παιδιά να 
μπορέσουν να ενσωματωθούν σε ανώτερα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα στο μέλλον. 

• Προωθείται  η  κοινωνική ευθύνη και εμπλουτίζεται  η 
νέα γενιά. 

• Προωθείται   ο εθελοντισμός και  

   η  κοινωνική ευθύνη  

   σε φοιτητές Πανεπιστήμιου. 

(7,8) 
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Δε στοχεύει στο να επιλύσει   

τα  προβλήματα των παιδιών που συμμετέχουν  

 

αλλά  να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη,  

την κοινωνική ένταξη και  την ακαδημαϊκή επιτυχία.  

 

Τα παιδιά  συχνά υστερούν στους τρείς αυτούς τομείς  

για λόγους που συσχετίζονται συνήθως με το κοινωνικό  

τους περιβάλλον.  



 

• https://www.facebook.com/UNIC.Mentor/videos/19857
62998327328 
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https://www.facebook.com/UNIC.Mentor/videos/1985762998327328/
https://www.facebook.com/UNIC.Mentor/videos/1985762998327328/


4. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

• https://www.futurelearn.com/courses/play 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΩΣ ΜΕΝΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
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ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ… 

• «….που επηρέασε τη δική μου ζωή…» 

 

• «….που επηρέασα τη δική του ζωή…» 

 

 

 
Cheryl Watkins, Executive Director of Student  

Assistance Training International, USA 
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Ένας παράγοντας είναι πιο σημαντικός από 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ή τεχνική για 

ενδυνάμωση ενός ευάλωτου μαθητή:  
 

Η δημιουργία μιας θετικής/υποστηρικτικής 
σχέσης με έναν ενήλικα, π.χ. εκπαιδευτικό. 

 
Τα παιδιά δεν νοιάζονται για το πόσα γνωρίζουμε, 

παρά μόνο μέχρι να αντιληφθούν πόσο 
νοιαζόμαστε.  

 
 
 

    Cheryl Watkins, Executive Director of Student  
   Assistance Training International, USA 
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TED TALKS 
RITA PIERSON 

Καμία σημαντική γνώση δεν αποκτιέται 
χωρίς μια σημαντική σχέση (12).  

 

James Comer 
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ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΜΕΝΤΟΡΑΣ; 

• Σύμβουλος 

• Κοινωνικός λειτουργός 

• Γονιός ή κηδεμόνας 

• Άτομο που επιβάλλει πειθαρχία 

• Παροχέας δώρων 

• Οργανωτής πάρτι 

• Σωτήρας… 
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• https://www.mentoring.org/why-mentoring/mentoring-
impact/ 
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4 ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΝΤΟΡΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

• Πώς μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια του κυπριακού 
εκπαιδευτικού συστήματος; 

 

• Εφαρμογή στα πλαίσια της ΜΕ 

 

• Πρόνοια στους νέους κανονισμούς πειθαρχίας ΔΕ-
Τυπική και άτυπη μορφή 
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