
 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Vodafone World of Difference 

Αναφορά A’ τριμήνου 



 

 

H έναρξη της εργασίας της Μαλέα Γεωργίας ως ψυχολόγος 
του οργανισμού  στα πλαίσια του προγράμματος της 
Vodafone, Vodafone World of Difference ξεκίνησε στις 15 
Ιανουαρίου 2016.  

 

 

Σκοπός της εργασίας της είναι α) η πρόληψη του σχολικού 
εκφοβισμού στα Γυμνάσια της Καστοριάς και β) η 
ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών και των παιδιών 
που το έχουν ανάγκη. 

 

 

 



 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (BULLYING) 

 

Ήδη από τον Νοέμβριο είχαν γίνει οι πρώτες επαφές με τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι 

ημερίδες σύμφωνα με τα πλαίσια και τις ανάγκες του κάθε σχολείου. 

Ύστερα από την πρώτη επικοινωνία ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για να 

ολοκληρωθούν με επιτυχία οι ημερίδες. 

 

 



Από τον Ιανουάριο του 2016 έως και σήμερα 
πραγματοποιήθηκαν  16  δίωρες ημερίδες σε 10 σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 698 μαθητές. 

Συγκεκριμένα στο  

2ο Γυμνάσιο Καστοριάς -> 45μαθητές  

4Ο Γυμνάσιο Καστοριάς-> 47 μαθητές  

Γυμνάσιο Μεσοποταμίας->90 μαθητές  

Γυμνάσιο Κορησού->50 μαθητές  

Γυμνάσιο Οινόης-> 28 μαθητές  

Γυμνάσιο Νεστορίου-> 35 μαθητές  

Γυμνάσιο Βογατσικού->38 μαθητές 

Γυμνάσιο Πενταβρύσου->45 μαθητές  

3Ο Λύκειο Καστοριάς ->250 μαθητές  

1Ο  ΕΠΑΛ Καστοριάς ->50 μαθητές  



 

 Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια που επιτρεπόταν 
από κάθε σχολείο και τις ώρες που μπορούσε να διαθέσει το καθένα. 

 Οι περισσότερες δίωρες (2) ημερίδες- συναντήσεις περιείχαν 
βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες οι οποίες διευκόλυναν  
την κατανόηση του φαινομένου, την ανάπτυξη της εν συναίσθησης 
ανάμεσα στα παιδιά αλλά και την κατανόηση του εαυτού. Στόχος της 
παρέμβασης ήταν τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν κάποια 
συναισθήματα, αλλά και να αρχίσουν να σκέφτονται για τον εαυτό 
τους, το τί αξίζουν, να αναγνωρίζουν τα θετικά και αρνητικά του 
χαρακτήρα τους και να αναπτύξουν με αυτόν τον τρόπο την 
αυτογνωσία αλλά και την αυτοεκτίμηση τους. 

 Τα γυμνάσια του Νομού στο σύνολο είναι 14. Το πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε σε 8 Γυμνάσια και 2 Λύκεια (ύστερα από πρόσκληση). Τα 
υπόλοιπα Γυμνάσια (6 στο σύνολο)  δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν 
στο πρόγραμμα λόγω αδυναμίας παραχώρησης σχολικών  ωρών. 

 Σκοπός του οργανισμού ήταν να μπορέσει να υλοποιήσει την 
δράση στις απομακρυσμένες περιοχές του Νομού, και τα κατάφερε 
πραγματοποιώντας ημερίδες σε όλα τα παραμεθόρια χωριά. 

 



 

Οι ημερίδες πρόληψης στηρίχτηκαν σε 2 βασικές μεθόδους 

 

 

 Στην χρήση οπτικοακουστικού υλικού σε μορφή Power 
Point. 

 

 Σε βιωματικές και διαδραστικές ασκήσεις. 

 

 

 
 



Συγκεκριμένα: 
Σχεδιάστηκε ειδικό υλικό σε μορφή powerpoint στο οποίο γινόταν 
αναλυτική περιγραφή του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού  
όπως  
Ιστορική αναδρομή της μελέτης του φαινομένου 
Τα επιδημιολογικά στοιχεία του φαινομένου 
Επεξήγηση της διαφοράς του εκφοβισμού και του απλού 
πειράγματος. 
Το προφίλ των εμπλεκόμενων θύμα- θύτη- παρατηρητές 
Έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό  
Τα αίτια της βίας στο σχολείο  
Οι συνέπειες της βίας και του εκφοβισμού στα θύματα αλλά και 
στους παρατηρητές (ψυχική υγεία, σωματική υγεία, σχολική 
επίδοση) 
Τρόποι παρέμβασης (από το θύμα, τους παρατηρητές, το σχολείο, 
τους γονείς, την ίδια την κοινωνία). 
Οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, εκπομπές και τελική συζήτηση) 

 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 ‘’Το Δέντρο της Ζωής’’ ένας αφηγηματικός τρόπος παρέμβασης που επιτρέπει 

στους συμμετέχοντες να εστιάσουν στον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν την καταγωγή 
τους, τις αξίες τους, τα ταλέντα τους, τους σημαντικούς άλλους που έχουν συμβάλει 
στην διαμόρφωση της προσωπικότητας τους. Μια διαδικασία για να καταλάβουν τον 
ίδιο τους τον εαυτό και μετά τους άλλους. 

 



 

Role-Play: Παρουσίαση σε μορφή βίντεο ιστορίες 
σχολικού εκφοβισμού. Παρακολούθηση από τα 
παιδιά και υιοθέτηση των ρόλων των πρωταγωνιστών 
(θύτη –θύμα – και  παρατηρητές.  

Στην συνέχεια έκθεση συναισθημάτων για τον ρόλο 
τους και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης του 
φαινομένου. 



 
 Βιωματική άσκηση «Πόσο κοντά με αντέχεις?». Η άσκηση αυτή 

σκοπεύει στην κατανόηση των ορίων από τα παιδιά. Πόσο μπορούμε 
να πλησιάσουμε κάποιον έτσι ώστε να μην αισθανθεί απειλή? Πόσο 
κοντά αντέχουμε κάποιον? Και πως με την στάση του σώματος 
μπορούμε να αμυνθούμε σε περιστατικά εκφοβισμού? 

 



 

  Βιωματική άσκηση «Ασκώ πίεση στην ομάδα». Στην άσκηση αυτή δίνεται η 
δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν πως αισθάνεται ένα παιδί-θύμα 
εκφοβισμού αλλά και πως επηρεάζεται όλο το σύνολο, με το να ασκεί πίεση ο ένας 
στον άλλον σωματικά. 

 

 



  «Παντομίμα συναισθημάτων».Σε πολλές 
ημερίδες πραγματοποιήσαμε και  παντομίμα 
συναισθημάτων, που επιτρέπουν στην καλύτερη 
και πιο αποτελεσματική κατανόηση και 
αναγνώριση τους. 

 



  
 Προβολή ταινίας «Προσευχή». Επίσης σε κάποια από τα σχολεία 

πραγματοποιήθηκε προβολή της μικρού μήκους ταινίας «Προσευχή» 
ύστερα από παραχώρηση της ταινίας από τον ίδιο τον σκηνοθέτη ( 
Νεοφώτιστος Θανάσης) λόγω αδυναμίας εύρεσης της από το 
διαδίκτυο, η οποία αποτέλεσε κίνητρο για μία πιο εποικοδομητική  
συζήτηση για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού 

http://www.prosefhifilm.com/ 
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Λόγω των παραπάνω επισκέψεων στα σχολεία, ο 
οργανισμός ύστερα από πρόσκληση του 3 Λυκείου 
πραγματοποίησε και ημερίδα για τις διαφορές φύλου 
στις εγκεφαλικές και γνωστικές διεργασίες 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό των σχολείων, 
αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι το φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού είναι δυνατόν να εμφανιστεί πιο εύκολα στις πρώτες 
τάξεις του Γυμνασίου και συγκεκριμένα στην Α’ Γυμνασίου, λόγω της 
έλλειψης κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων, φαινόμενο που 
παρατηρήθηκε και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  

 

Κατά την διάρκεια του τριμήνου ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιο 
συγκεκριμένο φαινόμενο βίας στα σχολεία που επισκεφθήκαμε. 

 

Η αρχική μας υπόθεση  ωστόσο για την επιρροή της τρέχουσας 
οικονομικής κατάστασης της χώρας στην εκδήλωση φαινομένων βίας 
στο σχολικό περιβάλλον επιβεβαιώθηκε. Παρόλο που τα παιδιά είναι 
ενημερωμένα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, φαίνεται ότι 
τείνουν να διαφοροποιούν αρκετά τους ανθρώπους, αναλόγως την 
οικονομική κατάσταση τους αλλά και την φυλετική καταγωγή τους. 

 



 

Θετική απόρροια των επισκέψεων μας  ήταν η διάθεση των παιδιών για προσωπική 
επαφή με την ψυχολόγο τόσο μετά την λήξη των ημερίδων όσο και μετά στα γραφεία 
του οργανισμού. 12 παιδιά θέλησαν να ζητήσουν συμβουλές για προσωπικά θέματα 
που τους επηρέαζαν αρνητικά. 

 

Επίσης πολλά σχολεία εφάρμοσαν κάποιες τεχνικές παρέμβασης για το φαινόμενο 
του σχολικού εκφοβισμού και ανέφεραν την αποτελεσματικότητα τους, όπως το 
«Κουτί των Παραπόνων» που δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να καταγγείλουν 
ανώνυμα, περιστατικά βίας στο σχολείο και να δώσουν το έναυσμα στους 
εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν πληρέστερα το θέμα. 

 

Συμπερασματικά αυτό που απαιτείται στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι απλά η 
ενημέρωση αλλά  μια παρεμβατική προσπάθεια με την μορφή βιωματικών δράσεων 
που δίνει την ικανότητα στα παιδιά να αισθανθούν, να κατανοήσουν και να σκεφτούν 



ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Κατά την διάρκεια αυτών των τριών (3) μηνών η παροχή 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης συνεχίστηκε, 
προσφέροντας βοήθεια σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν 
ανάγκη. 
 Κύρια προτεραιότητα της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας το διάστημα 
αυτό ήταν η στήριξη της πρώτης ομάδας στόχου (οικογένειες 
μονογονεϊκές, οικογένειες σε ακραία δυσχερή οικονομική 
κατάσταση) με την έναρξη της δράσης «Μία ζεστή αγκαλιά για το 
παιδί και την οικογένεια» ως αρχή του κέντρου ημερήσιας 
φροντίδας που θα λειτουργήσει ο οργανισμός, στην οποία 
παρέχεται επισιτιστική ( 2 γεύματα) και ψυχοεκπαιδευτική φροντίδα 
σε 15 παιδιά αρχικά, με τις  μεγαλύτερες ανάγκες από τις 
υποστηριζόμενες οικογένειες, πρώτης σχολικής  ηλικίας ( 6-12 ετών), 
καθώς και μαθησιακή υποστήριξη. 
Συγκεκριμένα από την ψυχοκοινωνική υπηρεσία, παρέχεται 
ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική στους γονείς αυτών των 
παιδιών αλλά και στα ίδια τα παιδιά. Οργανώνει ψυχοεκπαιδευτικές 
και βιωματικές παρεμβάσεις με την μορφή δημιουργικής 
απασχόλησης με την στήριξη εθελοντών. 



 

 

1 Μήνα 

Ιανουάριος 

2 Μήνα 

Φεβρουάριος 

3 Μήνα 

Μάρτιος-Απρίλιος 

Σύνολο 

6-12 6 12 18 36 

13-18 5 8 8 21 

19-25 6 13 9 28 

Άνω των 25 16 25 19 60 

Σύνολο  33 58 54 145 

Σύνθεση ηλικιών και ατόμων που δέχθηκαν 

συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική   

υποστήριξη  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 Τους υπόλοιπους 3 μήνες έχοντας πλέον ολοκληρώσει με τις ημερίδες 

στα σχολεία λόγω της λήξης του σχολικού έτους, σκοπός μας είναι η 
στήριξη των υποστηριζόμενων οικογενειών του οργανισμού γενικότερα 
αλλά και παιδιών που υποστηρίζονται μέσω της δράσης «Μία ζεστή 
αγκαλιά για το παιδί και την οικογένεια» με : 

 

  Aτομικές Συνεδρίες με τα παιδιά και τους γονείς 

 Ομαδικές Συνεδρίες 

 Βιωματικές ασκήσεις για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της 
ενσυναίσθησης  με σκοπό την κοινωνικοποίηση των παιδιών αυτών. 



 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Vodafone World of Difference 

Αναφορά β’ τριμήνου 



 

 

H έναρξη της εργασίας μου ως ψυχολόγος του 
οργανισμού  στα πλαίσια του προγράμματος της 
Vodafone, Vodafone World of Difference ξεκίνησε στις 
15 Ιανουαρίου 2016.  

 

 

Σκοπός της εργασίας μου είναι α) η πρόληψη του 
σχολικού εκφοβισμού στα Γυμνάσια της Καστοριάς 
και β) η ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών 
και των παιδιών που το έχουν ανάγκη. 

 

 



  

Μετά την λήξη του Α’ τριμήνου οι επισκέψεις στα 
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς 
σταμάτησαν. Οι σχολικές μονάδες δεν μπορούσαν να 
παραχωρήσουν σχολικές ώρες λόγω της σύντομης λήξης 
του σχολικού έτους και  της προετοιμασίας των μαθητών 
για τις εξετάσεις. 

Επομένως  συνολικά το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε  

 10 σχολεία  

σε 698 μαθητές 

Κατά την διάρκεια του β’ τριμήνου  η εργασία μου 
επικεντρώθηκε στην οργάνωση και την λειτουργία της 
ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας και της νέας υπηρεσίας- 
δράσης «Μια ζεστή αγκαλιά για το παιδί» - Κέντρο 
ημερήσιας φροντίδας παιδιών 

 



ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Κατά την διάρκεια αυτών των τριών (3) μηνών η παροχή 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 
συνεχίστηκε, προσφέροντας βοήθεια και εξατομικευμένη 
συμβουλευτική σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν 
ανάγκη. 
Οι ομάδες στόχοι που απευθύνεται η ψυχοκοινωνική 
υπηρεσία είναι: 
1 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ->παιδιά σε ανάγκη ( πιλοτικό 
κέντρο ημερήσιας φροντίδας- 25 παιδιά) 
2 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ->Οικογένειες ή υποστηρικτικά 
πρόσωπα παιδιών  
 3 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ->Ευπαθή άτομα και οικογένειες (75 
οικογένειες με 160 ανήλικα παιδιά  
4 ΟΜΑΔΑ- ΣΤΟΧΟΥ : Γενικός πληθυσμός (πχ μαθητές, 
γονείς) 

  
 



 

 

1 Μήνα 

Απρίλιος 

2 Μήνα 

Μαϊος  

3 Μήνα 

Ιούνιος - Ιούλιος 

Σύνολο 

6-12 15 18 25 58 

13-18 11 11 10 32 

19-25 6 5 8 19 

Άνω των 25 12 19 22 43 

Σύνολο  44 53 65 152 

Σύνθεση ηλικιών και ατόμων που δέχθηκαν 

συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική   

υποστήριξη + Ατόμων και Οικογενειών 

ΚΗΦ 



 

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η ψυχοικοινωνική υπηρεσία 
(Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός) επισκέφθηκαν 
εκδηλώσεις ύστερα από πρόσκληση. Όπως στην εκδήλωση 
για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο Δημοτικό 
Νεστορίου με σκοπό να αναφερθούν στην σχέση που έχει το 
παιδί με τον περιβάλλον και τους κινδύνους που προκαλεί η 
καταστροφή του σε αυτό. 

 



«Μια ζεστή αγκαλιά για το παιδί»  

 Κέντρο ημερήσιας φροντίδας παιδιών 

Η δράση «Μια ζεστή αγκαλιά για το παιδί» - Κέντρο 
ημερήσιας φροντίδας παιδιών, ξεκίνησε από τον 
Φεβρουάριο του 2016. 

Σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά 
πρώτης σχολικής ηλικίας, 6-12 ετών ,ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων σε ακραία φτώχεια. Οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται σχετίζονται με την παροχή σίτισης (2 γεύματα 
την ημέρα), την μαθησιακή υποστήριξη και την δημιουργική 
απασχόληση. 

Συγκεκριμένα  μέχρι σήμερα προσφέρθηκαν  

1.080 μερίδες φαγητού 

 78 ώρες μαθησιακής υποστήριξης,  

102 ώρες δημιουργικής απασχόλησης 



 

Στα πλαίσια της εργασίας μου ως ψυχολόγος στη δράση «Μια ζεστή αγκαλιά για το 
παιδί» ασχολήθηκα: 
 Επιβοηθητικά με την Κοινωνική Λειτουργό στην επιλογή των παιδιών που  
εντάχτηκαν στην δράση σύμφωνα με το οικογενειακό, κοινωνικό και ψυχολογικό 
προφίλ. 
 Με την ψυχολογική υποστήριξη των συγκεκριμένων παιδιών 
Με την ψυχολογική υποστήριξη και την συμβουλευτική των  γονέων αυτών των 
παιδιών 
Με την δημιουργία και την οργάνωση βιωματικών δράσεων με σκοπό την ενίσχυση 
της αυτοπεποίθησης, της αυτογνωσίας και κυρίως της κοινωνικοποίησης των παιδιών 
αυτών. 
Mε την Συμβουλευτική των εθελοντών που στηρίζουν καθημερινά την δράση. 
 Οργάνωση Ομάδες εμψύχωσης και κοινωνικοποίησης. 
Συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων για την στήριξη της δράσης. 
 
 
Σκοπός μας είναι η συνέχιση και η ενίσχυση της δράσης . Τα παιδιά από 15 τον 
Φεβρουάριο έχουν φθάσει στα 25. Τα προβλήματα της ανεργίας δημιουργούν 
κοινωνικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από το δημόσιο. Επίσης  στην περιοχή δεν 
υπάρχει άλλος φορέας τέτοιων υπηρεσιών  με αποτέλεσμα τα παιδιά και οι ανάγκες 
τους να αυξάνονται. Η συνέχιση της δράσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 
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