
Peer to peer education 
 

COMENIUS REGIO 

1ο ΓΕ. Λ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΧ. ΧΡ: 2014 -15 



Εκφοβισμός των εφήβων: 

Τρόποι πρόληψης και  

αντιμετώπισης στο  

σχολικό περιβάλλον 

Ελλάδας και Κύπρου 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius regio 2013 - 15 



ΤΡΙΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ΘΕΑΤΡΟ PIERCE   

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

International Forgiveness Institute  

     Madison – Wisconsin, U.S.A 



ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ  Δ.Δ.Ε.Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

Ασφαλές Διαδίκτυο 

ΓΙΑ Καθηγητές  

Πληροφορικής 



6 MAΡΤΙOY 2015 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

Από τους μέντορες 
 

                    

Οι μαθητές στο αμφιιθέατρο του σχολείου την 

 ώρα της ενημέρωσης  

Στον πίνακα  το θέμα της συνάντησης 

Καταιγισμός ιδεών 



Συμμετοχή σε τρεις συνεδρίες:  

17 Φεβρουαρίου 2015 

24 Φεβρουαρίου 2015 

Και μια τελευταία  στο… 

3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής 



     3ο Γυμνάσιο  

Αγίας Παρασκευής 





ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 



ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 





Δύο………... Άγγελοι στη γη 



Συνεδριακό Κέντρο ΔήμουΜεταμόρφωσης  
Κτήμα Δηλαβέρη   8  ΜΑΪΟΥ 2015 



Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Μεταμόρφωσης  
Κτήμα Δηλαβέρη   8  ΜΑΪΟΥ 2015 
…Χαλάρωση 



Promotion της αφίσας μας 



Η ΑΦΙΣΑ ΜΑΣ 





ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΑΣ 

  

Θα σας πω μια ιστορία κάπως λυπητερή  

Ήτανε μια κοπέλα παράξενα λογική 

ζούσε στον δικό της κόσμο που δεν ήξερε κανείς  

Δεν είχε φίλους, δεν είχε ούτε αγάπη αληθινή 

  

Δεν νιώθω πλέον, 

ή μάλλον νιώθω, νιώθω πόνο  

νιώθω μόνος 

και ψάχνω λόγο για να ζω 

και μάλλον δεν υπάρχει, δεν τον βρίσκω εγώ  

και αν η ζωή είναι χάος και το να ζεις κοπιαστικό  

που δεν αξίζει δυστυχώς  

Όχι είναι κάτι μεγάλο - σπουδαίο 

Έτσι μου έχουν πει μα εγώ δεν το' χω δει 
  



Και εσύ, εσύ κάθεσαι εκεί, με κοιτάς με σιωπή  

με τα μάτια σου πάνω μου νιώθω ντροπή  

και εσύ, εσύ κάθεσαι εκεί, μα και εσύ τι να πεις 

φόβο νιώθεις και εσύ 

  

Κι εσύ πιστεύεις ότι η δύναμη σε κάνει ισχυρό, 

αλλά οι γροθιές σου χτυπούν τον πραγματικό σου εαυτό 

κι εσύ στα αλήθεια νιώθεις πιο μόνος απ' ό,τι εγώ που με  

'μαθες να ζω σε ένα τελείως κόσμο σιωπηλό 

  

Κι αυτή η ανάσα  

κάποτε θα' ρθει 

Ήλιος καυτός, μέρα με φως  

Νύχτα γλυκιά, λευκή βραδιά 

Μια ακτίνα ψηλά, και ο ήλιος γελά  

Μια τέτοια μέρα χαράς ή πόνου τελικά 

  

Το' χω περάσει και εγώ, μα τώρα ξέρω μπορώ να αντεπεξέλθω σε αυτό 

χωρίς έλεος , δίχως αγάπη...έχει μείνει στα χέρια μονάχα παιδική στάχτη 

από τα χρόνια εκείνα οπού μου φέρθηκαν έτσι .... δεν θυμάμαι .. 

δεν θυμάμαι πια ούτε λέξη.   

 



          Η συνέντευξη  
(ηθοποιοί και σκηνοθέτες) 

Στο πλαίσιο του προγράμματος 

οι μαθήτριες – μέντορες πήραν συνέντευξη  

από τις καθηγήτριές τους 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ: 
Τις καθηγήτριές μας: 

 κ. Ευγ. Φραντζεσκάκη , κ. Μαρία Χριστοφυλάκου, και  

  κ. Βάνα Παπαδοπούλου 

 

Για την υποστήριξη και τη βοήθειά τους  

στην πραγματοποίηση του 

προγράμματος 



Και οι καθηγήτριες με τη σειρά τους 
ευχαριστούν… 

…τη δυνατή ομάδα των Αγγέλων του 

 1ου Λυκείου Χολαργού, που με αγάπη,  
 αφοσίωση, πρωτοβουλία και όμορφες ιδέες υπήρξε  
 ένα σταθερό σημείο αναφοράς και δύναμης καθ’ όλη 
 τη διάρκεια του προγράμματος!!!!           ΜΠΡΑΒΟ!!! 
 
Οι Άγγελοι είναι:   

Όλγα Σεβερίν,  
   Ναταλία Ποντικού,  
     Στεφανία Στεφανοπούλου !!! 



       … ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015 - 16 

  Φέτος οι μέντορες δημιούργησαν το κουτί παραπόνων στο οποίο κάθε παιδί 

που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, που αφορά τον εκφοβισμό, μπορεί να το 

χρησιμοποιήσει γράφοντας μέσα το παράπονό του με σκοπό να βρεθεί λύση  

στο πρόβλημα μετά από συζήτηση του παιδιού με τους μέντορες.  

 Επιπλέον, ασχολήθηκαν με την επέκταση της ομάδας και την ένταξη νέων μελών 

φτιάχνοντας μια ταινία μικρού μήκους με θέμα το bullying. 

 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ  

       6 Μαρτίου 2016 

  Με αφορμή την πανελλήνια ημέρα κατά της βίας, 6 

Μαρτίου 2016 η ομάδα  συγκεντρωθήκαμε  την 

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016, όλα τα σχολεία, στο 

υπουργείο  Παιδείας για μια ανακεφαλαίωση των 

σεμιναρίων  και των καλών πρακτικών της περσινής 

χρονιάς.  

 

   Το θέμα της ημερίδας ήταν:  

«Διάχυση των καλών πρακτικών –Στρατηγικών   

Πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού 

Εκφοβισμού 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Comenius Regio 

της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄Αθήνας» 

 



Στο Υπουργείο 
 



Οι αφίσες όλων των σχολείων σε σταντ του 

Υπουργείου Παιδείας 

 



          Τετάρτη 20 Απριλίου 2016,   

      3o Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής 

  Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο 3o 

Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής , μια νέα συνάντηση  των 

σχολείων που συμμετείχαν πέρσι στο πρόγραμμα  Comenius 

Regio, peer to peer education, με την φετινή επωνυμία:  

   ΔικτυοΣχολείων Δ.Δ.Ε.Β’ Αθήνας:  

« ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ – ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΣΗ.ΜΑ – Α.Ε.Π.»  

Θεματικοί άξονες: 

●Ανθρώπινα δικαιώματα 

●Ρατσισμός και πρόσφυγες 

●Συναισθηματική νοημοσύνη 

●Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες 

   Είχαμε την ευκαιρία να συναναστραφούμε με μαθητές από 

άλλη χώρα, καθώς στα βιωματικά εργαστήρια που κάναμε 

συμμετείχαν και Φιλανδοί μαθητές μέσω προγράμματος 

ανταλλαγής μαθητών. 

 

 

        



Το πρόγραμμα θα κλείσει στις  

21 Ιουνίου 2016, ως τότε ευχόμαστε να 

ζούμε σε ένα σχολείο χωρίς bullying!!! 

 
   



  Τρίτη 21η Ιουνίου 2016 

              Τέλος της φετινής δράσης 

 

     Παρουσίαση και Βράβευση Καινοτόμων 

Πρακτικών στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσεων 

του Δικτύου Σχολείων της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας  

           «ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.» 

 

 

         Τόπος: Αρσάκεια Ψυχικού 

         (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό) 

 

          Ώρα προσέλευσης: 17:30 μμ  

 


