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Συνάντηση Εργασίας με τίτλο 

Διαχείριση συγκρούσεων μέσω της τέχνης 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΔΑΦΝΗ 

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2008, ώρα 10:00΄- 13:30΄ 

 

Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ διοργάνωσε Συνάντηση Εργασίας εκπαιδευτικών, ειδικών 

επιστημόνων και στελεχών σε φορείς που ασχολούνται με το θέμα του εκφοβισμού 

(bullying) μεταξύ των νέων, με την έγκριση του Τμήματος Αγωγής Υγείας και 

Περιβαλλοντικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, αρ. πρωτ. 142614/Γ7/5.11.08.  

Στη Συνάντηση παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε το Ευρωπαϊκό εργαλείο παρέμβασης, 

το οποίο αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στο Σχέδιο Artsafe and conflict transformation 

(Διαχείριση συγκρούσεων μέσω της τέχνης), στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΑΦΝΗ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Νέας 

Γενιάς και με εταίρους από τις χώρες Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία 

και Ελλάδα. 

 

Με στόχο την πρόληψη και τη διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού και συγκρούσεων 

(“bullying”), που προκύπτουν λόγω της εθνικότητας, του φύλου, της θρησκείας, της 

κοινωνικής θέσης και της αναπηρίας, οι οργανώσεις-εταίροι δημιούργησαν ένα 

μεθοδολογικό εργαλείο παρέμβασης, εφαρμοσμένο πιλοτικά στην κάθε χώρα, που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές και τις μαθήτριες, 

καθώς και οι συντονιστές ομάδων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του 

εκφοβισμού. 

 

Στη Συνάντηση συμμετείχαν είκοσι επτά άτομα, από τα οποία τα είκοσι ήταν δάσκαλοι, 

πέντε ήταν ειδικοί επιστήμονες και οι δύο συντονίστριες- συγγραφείς του ελληνικού 

εργαλείου. 

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης  

 

Σε κλίμακα με ελάχιστο το 8 και μέγιστο το 32: 

Συγγραφείς – 29 

Εξωτερικοί ειδικοί – 28 

Εκπαιδευτικοί – 26 

Κοινή ομάδα ειδικών και εκπαιδευτικών – 28   

 

Οι κατώτερες βαθμολογίες αφορούν στην αξιοποίηση των εργαλείων σε ομάδες 

παιδιών μικρότερης ηλικίας (κάτω των 12 ετών). 
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Οι ανώτερες βαθμολογίες αφορούν: 

- Διεύρυνση της αυτονομίας των νέων. 

- Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

- Αξιοποίηση των εργαλείων σε διαφορετικά πλαίσια. 

- Χρησιμοποίηση των εργαλείων με διαφορετικό τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν 

καλύτερα τις ανάγκες τους. 

 

Δυνατά στοιχεία του εργαλείου: 

- Η εκπαίδευση συνομηλίκων ως ριζοσπαστική καινοτομία. 

- Η βιωματική μάθηση μέσω της τέχνης. 

- Η έμφαση που δίνει στη συμμετοχή των παιδιών. 

- Η αναγνώριση των αρνητικών συναισθημάτων και η ένταξή τους στην 

καθημερινότητα με δημιουργικούς τρόπους. 

- Η αναλυτική παρουσίαση του εργαλείου. 

- Η άριστη μεθοδολογία. 

- Η μεγάλη ποικιλία των ασκήσεων, με διαφορετικό βαθμό πολυπλοκότητας. 

 

Αδυναμίες του εργαλείου: 

- Κάποιες δραστηριότητες είναι συγκεκριμένης κουλτούρας. 

- Το θέμα της διαχείρισης της συναισθηματικής φόρτισης από τους συντονιστές-

εκπαιδευτές συνομηλίκων. 

- Η πιθανή ανάγκη παρουσίας ενηλίκων κατά την εφαρμογή. 

- Η απουσία οδηγιών χειρισμού των περιπτώσεων άρνησης συμμετοχής 

κάποιων παιδιών. 

 

Οι προτάσεις για βελτίωση αφορούν: 

- Να διευρυνθεί η εφαρμογή του στο ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό 

πλαίσιο (διδάσκοντες, γονείς). 

- Να δημιουργηθούν επίπεδα ανάλογα με την ηλικία των ομάδων. 

- Να περιλάβει τρόπους αξιολόγησης. 

- Να γίνουν προγράμματα ευαισθητοποίησης για τους διευθυντές και τους 

διδάσκοντες, ώστε να εφαρμοστεί μέσα από την ύλη όλων των μαθημάτων, 

μέσω της διαθεματικής. 

- Να γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να το εφαρμόσουν. 

 

Γενικά το εργαλείο κρίθηκε ως ιδιαίτερα βοηθητικό και πρωτοποριακό, ειδικά στην 

Ελλάδα όπου πρώτη φορά κυκλοφορεί κάτι τέτοιο.  


