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Σε εκφοβίζουν;

• Αγνόησε εντελώς όσα ακούς ή απομακρύνσου από το χώρο που συνέβη το περιστατικό, όχι βάζοντάς το στα πόδια αλλά κάνοντας πως δεν συνέβη τίποτα
• Σε καμία περίπτωση μην ανταποδώσεις στη βία με βία
• Μίλησε σε κάποιον που εμπιστεύεσαι, στους γονείς σου, στο δάσκαλο σου, στα
αδέρφια σου ή σε κάποιον φίλο. Οι ενήλικες γνωρίζουν τρόπους για να σε βοηθήσουν
• Μην προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις μόνος/μόνη σου
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μέρος του έργου «Bullying – Free: Προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία»,
το οποίο υλοποιεί η ΜΚΟ ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης
ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες», που εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Περιόδου 2009 – 2014 και χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι των συγγραφέων και δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Λίγα λόγια για το έργο
Το παρόν εικονογραφημένο βιβλίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος «Bullying – Free: Προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία».
Το ΚΕΑΝ συλλέγοντας και αναλύοντας όλες τις επιστημονικές γνώσεις αναφορικά με το φαινόμενο του εκφοβισμού καταφέρνει να
ευαισθητοποιήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την υλοποίηση βιωματικών
εργαστηρίων σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Αττικής, την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση καινοτόμων μέσων (comic, animation spots) και την δικτύωση με
άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δημοκρατικού σχολείου και της καταπολέμησης της σχολικής βίας.
Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στην προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου με σεβασμό στην διαφορετικότητα, στην προώθηση
ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, στην ενίσχυση του αισθήματος της ομαδικότητας μέσω της προώθησης του αισθήματος της μη βίας.

Λίγα λόγια για το ΚΕΑΝ
Tο ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός σύλλογος Νέων στον οποίο εργαζόμενοι, μέλη,
υποστηρικτές και εθελοντές συνεργάζονται και δρουν όλοι με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ένα κύτταρο. Όπως ένα κύτταρο
σπάει και πολλαπλασιάζεται έτσι κι εμείς δημιουργούμε νέα ‘Κύτταρα’ τα οποία εμπνέονται, αλληλεπιδρούν και συνδέονται το ένα
από το άλλο.
Κάθε «Κύτταρο» είναι μία ξεχωριστή οντότητα στα πλαίσια της οργάνωσης, η οποία αγωνίζεται και στοχεύει στην προώθηση της
«ποιότητας ζωής», μέσα από μία ενημερωμένη νεολαία με ισχυρή εκπαίδευση και μια συμμετοχική κοινωνία, που θα προασπίζουν
από κοινού τις πανανθρώπινες αξίες.
Με την υλοποίηση ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, το ΚΕΑΝ
συμβάλλει στην αναδιάρθρωση της δομής και του περιεχομένου της εκπαίδευσης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων
κατάρτισης και νεολαίας. Οι δράσεις μας παρακινούνται από τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της κοινωνίας και προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε γεωγραφικής περιοχής, μέσα από δημιουργικές και καινοτόμες δραστηριότητες.
Στόχος μας είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος των Νέων στη ζωή, ειδικότερα στο περιβάλλον και στις συνθήκες εργασίας καθώς
και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα μεριμνούμε για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης της καθημερινότητας, με κεντρικό του στόχο την ανάπτυξή της προσωπικότητας και την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων που ο
κάθε νέος, ενήλικας, παιδί κρύβει μέσα του.
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Εάν ο εκφοβισμός λαμβάνει χώρα
μέσω του κινητού τηλεφώνου
ή του internet:

• Μην απαντήσεις στα μηνύματα, μην τα σβήσεις και μίλα σε
κάποιον που εμπιστεύεσαι, στους γονείς σου, στους φίλους
σου, στο δάσκαλό σου ή σε κάποιον άλλο ενήλικα.

Εκφοβίζεις
άλλα παιδιά;

• Ο εκφοβισμός είναι μία άσχημη συμπεριφορά, δεν είναι
επίδειξη δύναμης, γενναιότητας ή εντυπωσιασμού.
• Προσπάθησε να μην αποκλείεις άλλα παιδιά ή συμμαθητές
σου από την παρέα ή την ομάδα σου.
• Να συμπεριφέρεσαι στους γύρω σου όπως θα ήθελες
να σου συμπεριφέρονται και εκείνοι.
• Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι ώστε να σε βοηθήσει
να σταματήσεις να εκφοβίζεις άλλα παιδιά.
• Όλοι θυμώνουμε, όμως δεν πρέπει να ξεσπάμε τον θυμό
μας στους άλλους.
• Υπάρχουν άλλοι τρόποι, χωρίς τη χρήση βίας,
για να λύσουμε τα προβλήματά μας.

Εάν δεις κάποιο
άλλο παιδί να εκφοβίζεται:

• Μην συμμετέχεις στον εκφοβισμό και μην
σταθείς για να παρακολουθήσεις το περιστατικό.
• Μίλησε στο παιδί που εκφοβίζει και πες του να σταματήσει και προσπάθησε να συμπαρασταθείς στο παιδί που
εκφοβίζεται.
• Μίλησε εσύ στο δάσκαλό σου ή σε κάποιον ενήλικα
που εμπιστεύεσαι γιατί πολλές φορές τα παιδιά
που εκφοβίζονται φοβούνται
να μιλήσουν για αυτό.
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