
Χρησιμοποιώντας ѱηφιακά εργαλεία κοινωνικής 
δικτύωσης σε συνδυασμό με τεχνικές ομότιμης 
μάθησης και πληθοπορισμό για την αντιμετώπιση 
του σχολικού εκφοβισμού από τις σχολικές 
κοινότητες.

Εταίροι

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα 
(Συντονιστής φορέας) 
Υπεύθυνος Έργου: Αχιλλέας Καµέας
E-mail: kameas@eap.gr 
Ιστότοπος: www.eap.gr, http://daissy.eap.gr

Initiatives pour une formation efficace ASBL 
INFOREF, Βέλγιο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Christine Cloes & 
Julien Keutgen
E-mail: info@inforef.be
Ιστότοπος: www.inforef.be

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «∆ιόφαντος», ΙΤΥΕ, Ελλάδα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κατερίνα 
Χριστοδουλοπούλου
E-mail: christod@westgate.gr
Ιστότοπος: www.cti.gr, www.westgate.gr
 
Fondazione Mondo Digitale, Ιταλία
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annaleda Mazzucato
E-mail: a.mazzucato@mondodigitale.org 
Ιστότοπος: www.mondodigitale.org 

Dublin City University - National Anti-Bullying 
Research and Resource Centre, Ιρλανδία
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: James O'Higgins 
Norman & Lian McGuire 
E-mail: james.ohigginsnorman@dcu.ie
         lian.mcguire@dcu.ie
Ι www.dcu.ie/abcστότοπος: 

KΑ2: Στρατηγικές συνεργασίες
Σχολική εκπαίδευση

Το έργο SONET-BULL (Νο 2014-1-EL01-KA200-001602) χρηµατοδοτήθηκε 
µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση 
δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Γιατί είναι απαραίτητο αυτό το έργο;

Ο εκφοβισµός έχει καθιερωθεί στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 
χώρες ως «µια επιθετική και σκόπιµη πράξη η οποία διαπράττεται 
επανειληµµένα και παρατεταµένα από ένα άτοµο ή µια οµάδα 
προς το θύµα που δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί εύκολα τον 
εαυτό του» (Olweus, 1993).
Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού δεν πρέπει να 
υποτιµηθεί, γιατί οι επιπτώσεις του για τους µαθητές και τις 
οικογένειές τους είναι καταστροφικές. Έχει γίνει µια επιδη-
µία στην κοινωνία µας όπως προκύπτει από πληθώρα 
µελετών σε όλη την Ευρώπη και σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο 
εκφοβισµός µέσω διαδικτύου (Cyberbullying) ειδικότερα 
προκαλεί αυξανόµενη ανησυχία καθώς ενισχύει τον 
σχολικό εκφοβισµό.

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη µιας 
διαδικτυακής πλατφόρµας κατάρτισης η οποία θα παρέχει 
σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και άλλους 
ενδιαφερόµενους, πρόσβαση σε διαπιστευµένο εκπαιδευ-
τικό υλικό για τον σχολικό εκφοβισµό, και την δυνατότητα 
να µοιράζονται τις εµπειρίες τους µε τους συνάδελφους 
τους. 
Σε αυτό το έργο, προτείνουµε το συνδυασµό σύγχρονων 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων (e-learning και οµότιµη µάθη-
ση) µε ευρέως χρησιµοποιούµενα τεχνολογικά µέσα (διαδί-
κτυο, µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητά τηλέφωνα), µε σκοπό 
να παρέχεται έγκαιρη και συνεχής υποστήριξη στο σύνολο της 
σχολικής κοινότητας για την αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβι-
σµού.
Για την δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος εκπαίδευσης και για την 
αποτελεσµατική διαχείριση του προβλήµατος του σχολικού εκφοβι-
σµού, είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία µεταξύ όλων των 
βασικών ενδιαφερόµενων, στους οποίους απευθύνεται το έργο αυτό, 
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Βρείτε μας
www.facebook.com/sonetbull 

www.youtube.com/channel/UCKlp
H6OR26IC7IxmCvgtYmw/feed 

twitter.com/sonetbull 

website: www.sonetbull.eu

δηλαδή τους:
 Εκπαιδευτικούς 

 Εκπαιδευτές Καθηγητών
 Διευθυντές σχολείων

 Συµβούλους και ѱυχολόγους
 Γονείς και Ενώσεις γονέων 

 Περιφερειακές και τοπικές εκπαι-
δευτικές αρχές

∆ραστηριότητες

 Διαµοιρασµός υλικού µεταξύ των εταίρων: 
καλές πρακτικές, αναφορές, νοµικά πλαίσια, 
µελέτες περιπτώσεων   

 Ορισµός απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων για την αντιµετώπιση του εκφοβισµού

 Σχεδιασµός µεθοδολογίας οµότιµης µάθη-
σης και καθορισµός των µαθησιακών απο-
τελεσµάτων  

 Σχεδιασµός και υλοποίηση της πλατφόρµας 
οµότιµης µάθησης

 Σχεδιασµός ѱηφιακού εκπαιδευτικού περιεχο-
µένου

 Κατάρτιση των εκπαιδευοµένων µε τη χρήση 
της µεθοδολογίας οµότιµης µάθησης και 
της πλατφόρµας


