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Σχέδιο Δράσης HRFB 
 
 

 
Τίτλος 

 

Dare to speak 

Free to speak? 
Σεξουαλική παρενόχληση 

Εστίαση σε θεματικό άξονα της καμπάνιας 
Μιλάμε Ελεύθερα, Μαθαίνουμε με Ασφάλεια-Δημοκρατικό Σχολείο 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Κάνουμε τη φωνή των παιδιών να ακουστεί 

 
 

Διαχειριζόμαστε την προπαγάνδα και την 
παραπληροφόρηση              ΝΑΙ 

 
 

Εξετάζουμε αμφιλεγόμενα ζητήματα 

 
 

Αντιμετωπίζουμε τις διακρίσεις 

 
 

Προλαμβάνουμε τη βία και τον εκφοβισμό 

 
 

Βελτιώνουμε το ευ ζην στο σχολείο 

 
 

Άλλο: 
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Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 

 

 Οι μαθητές θα ευαισθητοποιηθούν πάνω στο θέμα της 
παραπληροφόρησης στα κοινωνικά δίκτυα, με εστίαση  στη σεξουαλική 

παρενόχληση.  

 Θα συνειδητοποιήσουν ότι τα σχόλια που υπάρχουν στα κοινωνικά 

δίκτυα δεν ανταποκρίνονται πάντα στην αλήθεια. 

 Θα βρεθούν σε εγρήγορση σχετικά με τη δική τους τοποθέτηση απέναντι 
σε παρόμοια θέματα που καλούνται οι ίδιοι να σχολιάσουν. 

 Θα διαπιστώσουν ότι μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της 
παραπληροφόρησης και να ευαισθητοποιήσουν και τους συμμαθητές 
τους. 

 Θα βιώσουν με την ενσυναίσθηση τους φόβους του θύματος και θα 

μάθουν να τολμούν την αποκάλυψη και την καταγγελία της 
παρενόχλησης ως θύματα ή ως παρατηρητές, χωρίς τις αναστολές των 

αρνητικών προσήμων της παραπληροφόρησης. 
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Προϊόντα Ομαδικής Εργασίας 

 

 

 Ένας πίνακας προσομοίωσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram, Twitter) όπου οι μαθητές κατέθεσαν τις απόψεις 
τους και τον γέμισαν με τα δικά τους σχόλια βιώνοντας ρόλους. 

 Ένα πλούσιο σε υλικό Padlet με τις δράσεις όλου του προγράμματος και 
το φωτογραφικό υλικό της δράσης. 

 Ένα βίντεο με τα βασικά σημεία της δράσης. 
 Ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους μαθητές και 

εξήχθησαν αποτελέσματα για τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα. 

 

 

Δράσεις διάχυσης 

 

      Δύο πενταμελείς ομάδες μαθητών που συμμετείχαν στο εργαστήριο του 

τμήματος Γ3 εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα, για να μπορέσουν να διαχύσουν τη 

δράση και στα υπόλοιπα τμήματα της Γ΄ γυμνασίου, δηλαδή στο Γ1 και στο Γ2, 

και τα κατάφεραν άψογα! 

Πραγματικά αποτελέσματα 

 

 Οι μαθητές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ψευδή σχόλια στα κοινωνικά 

δίκτυα 

 Οι ίδιοι θέλουν να είναι σίγουροι για τη γνώμη που εκφέρουν 

 Επιθυμούν να είναι σε εγρήγορση, για να  μην επηρεάζονται από τα 

σχόλια των άλλων 

 Γνωρίζουν ότι για το θύμα ακούγονται πολλά αρνητικά σχόλια 

 Παρόλα αυτά θα μιλούσαν αν ήταν οι ίδιοι το θύμα 

 Θέλουν να υπάρχει ελευθερία στην έκφραση  

 Όμως έμαθαν να επιζητούν τη σωστή πληροφόρηση 

 Εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον να ευαισθητοποιήσουν στο μέλλον και 
άλλους συμμαθητές τους 
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Αριθμητικά Αποτελέσματα 

Μαθητές που συμμετείχαν στην υλοποίηση της εργασίας  25 μαθητές του 

τμήματος Γ3 
 

 

 

Μαθητές που παρακολούθησαν και ευαισθητοποιήθηκαν 26  μαθητές του 

τμήματος Γ1 
 

 

25 μαθητές του 

τμήματος Γ2 
 

 

 

Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν Δύο, οι υπεύθυνοι 
του εργαστηρίου. 

 

Μελλοντική 

ενημέρωση όλου 

του συλλόγου 

καθηγητών. 
Γονείς και ευρύτερο κοινό  Όχι σε αυτή τη 

φάση 
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Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην υλοποίηση της εργασίας: 
 

κ. Ιωαννίδου Κυριακή ΠΕ04 Φυσικός 
κ. Καζακλή Κωνσταντία ΠΕ02 Φιλόλογος 

 
Συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών 

Μάθημα Ν.Ε. Γλώσσας της γ΄  γυμνασίου για τη ΜΜΕ και την παραπληροφόρηση 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της γ΄ γυμνασίου 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Θέματα Ενότητα Ευ ζην Σεξουαλική Αγωγή 

Συνάφεια με τον Εκπαιδευτικό προγραμματισμό 

Αξιοποιήθηκαν 4 διδακτικές ώρες από τα συναφή με το πρόγραμμα σπουδών 

μαθήματα. 

Συνάφεια με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ή τις Σχολικές Δραστηριότητες 

Θέματα συνάφειας με τη θεματική Ευ ζην των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και με 
τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας της σχολικής ζωής σχετικά με τον εκφοβισμό. 

Συνάφεια με τον Κανονισμό Λειτουργίας 

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου δεν καταστρατηγήθηκε, καθώς το εργαστήριο έλαβε 
χώρα μέσα στο τμήμα κατά την ώρα του μαθήματος, μία ώρα την εβδομάδα, για τέσσερις 
εβδομάδες.  
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Δραστηριότητες ή Δράσεις σε επίπεδο Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών 

Δεν υπήρξαν, αλλά έχουν προγραμματιστεί σε μελλοντικό χρόνο. 

Δραστηριότητες ή Δράσεις σε επίπεδο τάξης 

Η διάχυση του εργαστηρίου θα μπορούσε να γίνει στα τμήματα και των άλλων 

τάξεων του σχολείου. 

Δραστηριότητες ή Δράσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

Κοινοποίηση της δράσης στα κοινωνικά δίκτυα και στο στην ιστοσελίδα του 

σχολείου. 

Δραστηριότητες ή Δράσεις σε επίπεδο Δήμου ή εκπαιδευτικής περιφέρειας 

ΟΧΙ 
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Στάσεις από το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό 

           Πολιτειακή συνείδηση 

           Υπευθυνότητα 

           Σεβασμός 

Αξίες από το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό 

   Απόδοση αξίας στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα 

 

Δεξιότητες από το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό 

   Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης 
  Δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης 
  Ενσυναίσθηση 

  Δεξιότητες συνεργασίας 

Γνώση –Κριτική γνώση από το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό 

Πολιτισμό 

   Γνώση και κριτική κατανόηση του εαυτού 

  Γνώση και κριτική κατανόηση του κόσμου 

  Γνώση και κριτική ικανότητα γλώσσας και επικοινωνίας  

Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις /Βιβλιογραφία 

 
 

Βλέπε για παράδειγμα: https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/greece 

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/greece
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