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Fax: +3901140188301 

www.eudap.net 

 

Το EU-DAP συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.             

 

 

 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,  

 

Θα σας παρακαλούσαµε να διαβάσετε αυτό το φυλλάδιο από την αρχή 
µέχρι το τέλος. Ένα µέρος του απευθύνεται στους µαθητές που έχετε 
επιλέξει ως οµότιµους, ωστόσο είναι σκόπιµο να µελετήσετε κι εσείς αυτές 
τις οδηγίες και τις συµβουλές.  

 

Οι συναντήσεις συνοµηλίκων θα προσθέσουν µια πολύ χαλαρή και 
διασκεδαστική διάσταση στο πρόγραµµα πρόληψης ουσιοεξαρτήσεων 
«ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ» στο σχολείο σας. Ανταποκρίνονται στην επιθυµία των 
µαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών, για τόνωση της συµµετοχής και της 
δράσης των µαθητών. Εάν το πρόγραµµα υλοποιηθεί επιτυχώς, µπορείτε να 
εφαρµόσετε άλλες, ενδεχοµένως πιο εντατικές προσεγγίσεις, όπως η 
συµβουλευτική µέσω της οµάδας των συνοµηλίκων ή στρατηγικές 
καθοδήγησης. Εάν το πρόγραµµα υλοποιηθεί εν µέρει ή µε δυσκολία, δείτε 
το ως µια ευκαιρία να µάθετε από τα λάθη και να τα µετατρέψετε σε 
µελλοντικές προκλήσεις.  

 

Ευχόµαστε και σε εσάς και στους µαθητές σας καλή επιτυχία και καλή 
διασκέδαση µε το συγκεκριµένο υποπρόγραµµα.  

 

 

Η οµάδα του ερευνητικού προγράµµατος EU-Dap.  
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Οι συναντήσεις οµοτίµων στο «ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ»  

Τι είναι η εκπαίδευση οµοτίµων; 

Οµότιµος είναι αυτός που ανήκει στην ίδια κοινωνική οµάδα µε κάποιο άλλο άτοµο 
ή οµάδα. Η κοινωνική οµάδα µπορεί να συγκροτείται µε βάση την ηλικία, το φύλο, 
το σεξουαλικό προσανατολισµό, το επάγγελµα, την κοινωνικοοικονοµική 
κατάσταση και/ή την κατάσταση της υγείας κλπ. Ο όρος εκπαίδευση αναφέρεται 
στην ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων, πεποιθήσεων ή συµπεριφορών ως αποτέλεσµα 
της µαθησιακής διαδικασίας.  

Η αξιοποίηση της εκπαίδευσης οµοτίµων στην πρόληψη των ναρκωτικών είναι 
σκόπιµη όχι µόνο γιατί η αποτελεσµατικότητά της έχει καταδειχθεί από έρευνες, 
αλλά και γιατί υπαγορεύεται από την κοινή λογική1. Η επίδραση των ατόµων µε 
«εξουσία» στην ενηµέρωση για θέµατα χρήσης είναι πολύ µεγάλη. Τα παιδιά 
γίνονται αποδέκτες των απόψεων των δασκάλων ή των γονιών τους στο πλαίσιο 
µιας σχέσης εξουσίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προσπαθήσαµε να 
δηµιουργήσουµε ένα διαφορετικό πλαίσιο επικοινωνίας για τα µαθήµατα του 
«ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ», εκτός του πλαισίου αυτής της σχέσης εξουσίας. Οι οµότιµοι 
δε διαθέτουν µεγαλύτερη εξουσία ή δικαιοδοσία από τους συµµαθητές τους.  

Συναντήσεις συνοµηλίκων:  

Η οµάδα του ερευνητικού προγράµµατος EU-DAP υιοθέτησε µια αρκετά 
µινιµαλιστική προσέγγιση της συµµετοχής των συνοµηλίκων. Οι µαθητές που 
διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στο υποπρόγραµµα αυτό ονοµάζονται οµότιµοι. 
Κάθε τάξη που συµµετέχει στο «ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ» έχει τουλάχιστον δύο 
οµότιµους. Αυτοί στην ουσία δεν αναλαµβάνουν εκπαιδευτικό ρόλο ή ρόλο 
στήριξης των συνοµηλίκων τους. Ο ρόλος τους είναι η παρακολούθηση. 
Εγγυώνται, ελέγχουν και παρακολουθούν την εφαρµογή του προγράµµατος στην 
πράξη, στην οµαδική διαδικασία της τάξης. Ο οµότιµος λειτουργεί ως συνδετικός 
κρίκος ανάµεσα στους άλλους µαθητές και τον εκπαιδευτικό, χωρίς να είναι 
βοηθός του εκπαιδευτικού.  

Σχεδόν κάθε εβδοµάδα, οι οµότιµοι οργανώνουν µια προαιρετική συνάντηση 
συνοµηλίκων της τάξης τους διάρκειας 15-30 λεπτών, χωρίς την παρουσία του 
εκπαιδευτικού. Η ατµόσφαιρα γίνεται πιο χαλαρή µε µεζεδάκια και αναψυκτικά. Οι 
συναντήσεις αυτές καταρχήν είναι άτυπες, αλλά επικεντρώνονται στα µαθήµατα 
του «ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ». Οι οµότιµοι, που συντονίζουν και οργανώνουν αυτές τις 
συναντήσεις, εκπαιδεύονται και µαθαίνουν προτεινόµενους τρόπους για να δοθεί 
έναυσµα στη συζήτηση, εάν η ανταλλαγή ιδεών δεν προκύπτει «αυτόµατα».  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μετά το µάθηµα: 
ΠΡΩΤΗ 2 (πληροφορίες για το αλκοόλ) 
2Η 3 (κανονιστικές αντιλήψεις και µέσα ενηµέρωσης) 
3Η 4 & 5 (αντιµετώπιση της αρνητικής πίεσης από συνοµηλίκους - τρόποι έκφρασης 

συναισθηµάτων) 
4Η 6 (επαφή και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων) 
5Η 7 & 8 (το κάπνισµα στη διαφήµιση – δυναµικές απαντήσεις µε σεβασµό) 
6Η 9 (αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων) 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 & 11 (επίλυση προβληµάτων – λήψη αποφάσεων σε προβληµατικές 

καταστάσεις – 5 βήµατα) 

                                       
1 Global Youth Network, Peer to Peer, using peer to peer strategies for drug abuse prevention, Οργανισµός 
Ηνωµένων Εθνών, Βιέννη, 2003 

 4



 

Στόχος και περιεχόµενο των συναντήσεων συνοµηλίκων  

Kεντρικός στόχος των συναντήσεων συνοµηλίκων είναι η παρακολούθηση του 
προγράµµατος. Στόχος της παρακολούθησης είναι να πάρουµε µια εικόνα για  τη 
γνώµη των µαθητών για τα µαθήµατα του «ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ» και για το πώς 
µπορούν να τα αξιοποιήσουν. Αν οι µαθητές προτείνουν αλλαγές, ο οµότιµος 
συµφωνεί µε την οµάδα πώς θα χρησιµοποιήσει τις προτάσεις τους (το ίδιο 
συµβαίνει και σε περίπτωση που θιγούν λεπτά ζητήµατα ή γίνουν προσωπικά 
σχόλια). Οι οδηγίες που ακολουθούν στο φυλλάδιο αυτό απευθύνονται στους 
οµότιµους και αναλύονται στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση.  

Tο υποπρόγραµµα των οµοτίµων - χρονοδιάγραµµα 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ DAP  

  Προσέλκυση, επιλογή και 
παρουσίαση δύο οµοτίµων 
στην τάξη 

 

1  Παρακολουθεί αν 
διεξάγονται οι συναντήσεις 
συνοµηλίκων 

Εθνική εκπαίδευση 12 
οµοτίµων και των 
εκπαιδευτικών 

2 ΠΡΩΤΗ   

3    

4  Ενηµερωτική συνάντηση 
για 2 εκπαιδευτικούς του 
DAP και 4 οµότιµους  

 

5 2Η   

6 3Η   

7  Ενηµερωτική συνάντηση 
για 2 εκπαιδευτικούς του 
DAP και 4 οµότιµους  

 

8 4Η  Εθνικός επανέλεγχος 
των 12 οµοτίµων  

9 5Η   

10 6Η Ενηµερωτική συνάντηση 
για 2 εκπαιδευτικούς του 
DAP και 4 οµότιµους  

 

11 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ   

12  Καταληκτική συνάντηση 
για 2 εκπαιδευτικούς του 
DAP και 4 οµότιµους  

 

   Καταληκτική 
συνάντηση των 12 
οµοτίµων  

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑΞΗΣ 
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Πρωτόκολλο προσέλκυσης, επιλογής και εποπτείας 
οµοτίµων  
Οι οµότιµοι είναι δύο µαθητές που προέρχονται από την τάξη στην οποία 
εφαρµόζεται το πρόγραµµα «ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ».  

Μπορεί να είναι µαθητές που έχουν ήδη εκλεγεί ως εκπρόσωποι της τάξης ή έχουν 
κάποια άλλη ιδιότητα. Ο εκπαιδευτικός µπορεί επίσης να οργανώσει ψηφοφορία 
για την εκλογή των οµοτίµων.  

Κατά κανόνα σε κάθε τάξη θα υπάρχουν δύο οµότιµοι. Η αναλογία είναι 1 
οµότιµος ανά 10 µαθητές, σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον 2, ενώ µπορεί να είναι τρεις αν η τάξη έχει πάνω από 25 µαθητές.  

Φροντίστε να υπάρχει ισορροπία µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Θα πρέπει να 
υπάρχει κορίτσι οµότιµος, ακόµη και αν οι µαθήτριες της τάξης είναι λίγες. Το ίδιο 
ισχύει και για τα αγόρια.  

Οι µαθητές και οι οµότιµοι θα πρέπει να έχουν ενηµερωθεί και συναινέσει, άρα θα 
πρέπει να έχουν επίγνωση του ρόλου τους εξαρχής. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης 
ενηµέρωση και συναίνεση των γονέων.  

Μερικές φορές οι µαθητές δεν διαθέτουν ή δεν αντιλαµβάνονται ότι διαθέτουν τα 
προτεινόµενα προσόντα ή ταλέντα, µπορούν ωστόσο να τα αναπτύξουν µέσα από 
εκπαίδευση και εξάσκηση. Κατά συνέπεια, κριτήριο θα πρέπει να είναι και το 
δυναµικό των µαθητών. 

Φροντίστε να είστε σε θέση να εξηγήσετε µε σαφήνεια τους λόγους για τους 
οποίους δεν επιλέχθηκαν οι µαθητές που δεν επιλέχθηκαν.  

Ένας καλός οµότιµος2… 

• Έχει την ίδια ηλικία µε τους συµµαθητές του 

• Έχει όρεξη για µάθηση και είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες και νέες µεθόδους 

• Προβληµατίζεται για τον τρόπο µε τον οποίο δουλεύει και αναπτύσσεται η 
οµάδα  

• Μπορεί να σεβαστεί τους βασικούς κανόνες της οµάδας 

• Είναι ενεργητικός ακροατής και αντιλαµβάνεται τι σηµαίνει εχεµύθεια 

• Είναι καλός στην επικοινωνία, ικανός να εκφραστεί µε σαφήνεια χωρίς να 
προκαλεί αντιπαραθέσεις 

• Είναι ικανός να σκεφτεί τη δική του συµπεριφορά 

• ∆ιαθέτει ικανοποιητικές γνώσεις για τις εξαρτησιογόνες ουσίες 

• Γνωρίζει καλά τις οδηγίες σε περίπτωση που οι συµµαθητές του του 
εξοµολογηθούν ότι οι ίδιοι ή άλλοι κάνουν χρήση ουσιών 

• Είναι ικανός να δουλεύει υπό εποπτεία και να παίρνει ανατροφοδότηση, την 
οποία αξιοποιεί για να βελτιωθεί ο ίδιος 

                                       
2 Προσαρµογή από την έκδοση της Υπηρεσίας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα 
ναρκωτικά και την εγκληµατικότητα, Global Youth Network, Peer to Peer, using peer to 
peer strategies in durg abuse prevention, Βιέννη, 2003 
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Συναντήσεις οµοτίµων – για τον εκπαιδευτικό και τους οµότιµους  
 

Οδηγίες και συµβουλές για τους οµότιµους  

Τι σκοπό έχουν αυτές οι συναντήσεις συνοµηλίκων; 

Το περιεχόµενο κάθε συνάντησης εξαρτάται από τα θέµατα που επιθυµούν να 
συζητήσουν οι συµµαθητές σας. Μπορείτε να αξιοποιήσετε τις ικανότητές τους και 
τις δικές σας για να αναπτυχθεί ένας ζωντανός, ωραίος διάλογος στο πλαίσιο της 
οµάδας. Οι προτάσεις περιεχοµένου που παρατίθενται στη συνέχεια έχουν σαν 
στόχο να δώσουν έναυσµα για συζήτηση, αλλά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και 
άλλα εναύσµατα. Κάποιες φορές, η συζήτηση µπορεί να οδηγηθεί σε εντελώς 
διαφορετική κατεύθυνση.  

∆ύο γενικές ερωτήσεις για να ξεκινήσει η συζήτηση στις συναντήσεις είναι «πώς 
µας φαίνεται το µάθηµα» και «πώς µπορούµε να το αξιοποιήσουµε». 

Πώς µας φαίνεται το µάθηµα; Τι σχέση έχει το µάθηµα µε τη δική σου ζωή; 
Πόσο κοντά βρίσκεται στην πραγµατικότητα; Πώς σου φαίνεται; Τι γνώµη έχεις 
γι’αυτό; Τι αίσθηση σου δηµιουργεί; 

Πώς µπορούµε να το αξιοποιήσουµε; Τι αλλαγές θα µπορούσε να προκαλέσει 
το µάθηµα στον τρόπο ζωής σου; Στον τρόπο που αντιµετωπίζουµε ο ένας τον 
άλλο στην τάξη; Στο σχολείο; Πού θα µπορούσαν να σου φανούν χρήσιµα, να 
αξιοποιήσεις ή να εφαρµόσεις όσα µαθαίνεις στα µαθήµατα του «ΞΕΡΩ ΟΤΙ 
ΑΞΙΖΩ»; 

Χρόνος 

Η χρονική διάρκεια είναι 15 µε 30 λεπτά το πολύ. Η συνάντηση µπορεί να 
οργανωθεί π.χ. την ώρα του διαλείµµατος, σε µια ώρα που προβλέπεται για 
συνελεύσεις µαθητών από το σχολικό πρόγραµµα ή µετά τη λήξη των µαθηµάτων. 
Οι οµότιµοι ίσως να χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο πριν την έναρξη της 
συνάντησης για να ετοιµάσουν το χώρο.  

Τόπος 

∆ιαλέξτε µια αίθουσα στην οποία αισθάνεστε άνετα και µπορείτε να καθίσετε σε 
κύκλο. Μπορεί να είναι και η αίθουσα όπου συνήθως κάνετε µάθηµα. Μπορεί όµως 
στο σχολείο σας να υπάρχουν άλλοι χώροι όπου µπορεί να γίνει η συνάντηση σε 
λιγότερο επίσηµο κλίµα. ∆εν είναι σκόπιµο να πάτε κάπου εκτός σχολείου, γιατί η 
συνάντηση πρέπει να θεωρηθεί σχολική εκδήλωση.  

Μέθοδοι και ύφος 

Η µέθοδος που εφαρµόζεται για το συντονισµό των συναντήσεων του «ΞΕΡΩ ΟΤΙ 
ΑΞΙΖΩ» συνοψίζεται στο εξής: «Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυµάµαι, 
συµµετέχω και καταλαβαίνω». Οι συναντήσεις αυτές, λοιπόν, δεν πρέπει να 
περιλαµβάνουν οµιλίες, µονολόγους ή µακροσκελείς εξηγήσεις. Μην ξεχνάτε ποτέ 
ότι βασικός σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να συµµετάσχουν οι µαθητές 
για να µάθουν ο ένας από τον άλλον, και όχι µόνον από το δάσκαλο. Λάβετε 
υπόψη σας τις παρακάτω συµβουλές:  

1. Φροντίστε να υπάρχει οπτική επαφή ανάµεσα σε όλα τα µέλη της οµάδας. Ο 
ευκολότερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να καθίσετε σε κύκλο. 
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2. Αφήστε ανοιχτό τον κατάλογο των προς συζήτηση θεµάτων, ώστε 
οποιοσδήποτε να µπορεί να προτείνει θέµα 

3. Στη διάρκεια των συναντήσεων χρησιµοποιήστε διαφόρους τρόπους 
έκφρασης (µιλήστε, σχεδιάστε, δείξτε, σε µικρές οµάδες, όλοι µαζί), ώστε 
να υπάρχει η µέγιστη δυνατή συµµετοχή των µελών της οµάδας  

4. Μη διστάζετε να χρησιµοποιήσετε αστειάκια που θα σπάσουν τον πάγο ή θα 
χαλαρώσουν µια τεταµένη ατµόσφαιρα.  

5. Πείτε αυτό που ακούτε ή βλέπετε όταν κάποιος µαθητής εξευτελίζει ή 
γελοιοποιεί ένα συµµαθητή του ή δεν ακούει κάποιον άλλο που µιλά και 
ζητήστε τη γνώµη των άλλων µελών της οµάδας όταν κινδυνεύετε να 
εµπλακείτε σε διαλογική συζήτηση µε κάποιον άλλο 

Ο σηµαντικότερος κανόνας είναι να επιλέξετε εσείς το ύφος σας, λαµβάνοντας 
υπόψη αυτό που κάνετε συνήθως, αυτό που σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια 
και άνεση. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οµότιµους στόχο έχει να σας 
µεταδώσει ένα αίσθηµα ασφάλειας και την εµπειρία άλλων συνοµηλίκων σας, 
θυµηθείτε όµως πως γύρω σας έχετε και δασκάλους, και άλλους οµότιµους και 
κυρίως φίλους, για να ζητήσετε τη γνώµη τους.  

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ! Οι συναντήσεις µπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική µορφή σε 
κάθε χώρα, σε κάθε σχολείο ή και σε κάθε τάξη που συµµετέχει στο «ΞΕΡΩ ΟΤΙ 
ΑΞΙΖΩ». Πρωτοτυπήστε! 
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Περιεχόµενο των συναντήσεων – Ζητήστε προτάσεις 
Μην ξεχνάτε ότι οργανώνετε µια ιδιαίτερη και µοναδική συνάντηση της τάξης 
σας… και ότι δεν έχετε στη διάθεσή σας παρά µόνο 15 µε 30 λεπτά! Είναι 
αδύνατον, λοιπόν, να εφαρµόσετε όλες τις προτάσεις που ακολουθούν. Κάντε την 
επιλογή σας. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  

ΠΡΩΤΗ Συστηθείτε και πείτε δυο λόγια για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που 
παρακολουθήσατε. Αποσαφηνίστε τους στόχους και τους κανόνες των 
συναντήσεων αυτών, όπως τους προτείνετε εσείς ως οµότιµος. Ζητήστε 
πρόσθετες παρατηρήσεις ή σχόλια και σηµειώστε τα.  

• Πώς µας φαίνεται το µάθηµα; Πώς µπορούµε να το 
αξιοποιήσουµε;  

• Παρακολουθήσατε µια εισαγωγή στα µαθήµατα του «ΞΕΡΩ ΟΤΙ 
ΑΞΙΖΩ». Έχετε καµιά απορία για τα παρακάτω θέµατα; 

Τα θέµατα που παρουσιάστηκαν και θα αναπτυχθούν στα µαθήµατα.  

Τους βασικούς κανόνες που συζητήθηκαν και συµφωνήθηκαν. 

Τις συναντήσεις γονέων.  

Εξηγήστε ποιος είναι ο σκοπός των ερωτήσεων αυτών.  

• Κατανάλωση οινοπνευµατωδών. Στο µάθηµα πήρατε 
πληροφορίες για τις επιδράσεις και τους κινδύνους. ∆είξτε στους 
µαθητές την κάρτα µε τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις 
διαφορές ανδρών-γυναικών στην κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών. Ρωτήστε τους αν αυτό αληθεύει, από την 
πείρα τους, και ποιοι νοµίζουν ότι είναι οι λόγοι γι’αυτές τις 
διαφορές. Ένα στοιχείο που µπορείτε να προσθέσετε στη 
συζήτηση είναι η ερώτηση κατά πόσον τα αγόρια και τα κορίτσια 
αντιµετωπίζουν µε διαφορετικό τρόπο την αντίληψη περί 
αυτοελέγχου ή ελέγχου του σώµατος.  

∆εν είναι ανάγκη να καταλήξετε σε συµφωνία ή συναίνεση, απλώς 
εµπλουτίστε τη συζήτηση µε µια σύνοψη των όσων ακούστηκαν.  

2Η • Πώς µας φαίνεται το µάθηµα; Πώς µπορούµε να το 
αξιοποιήσουµε;  

• Στο µάθηµα για τις κανονιστικές αντιλήψεις αντιπαραβάλατε την 
προσωπική σας εντύπωση για το πόσοι άνθρωποι καπνίζουν µε τα 
πραγµατικά στοιχεία που προέρχονται από έρευνες. Τι πιστεύετε 
για τις αντιλήψεις του δασκάλου ή του σχολείου σχετικά µε τη 
χρήση ουσιών, αν τις συγκρίνουµε µε την πραγµατικότητα;  

• Σε ποια άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε επικίνδυνη ή 
προβληµατική συµπεριφορά στο σχολείο πιστεύετε ότι υπάρχουν 
τέτοιες διαφορές ανάµεσα στην υποτιθέµενη και στην πραγµατική 
συµπεριφορά;  

• Υπάρχουν άτοµα µέσα ή γύρω από το σχολείο που θα πρέπει να 
µάθουν την άποψή σας για όλα αυτά;  

 9



Συναντήσεις οµοτίµων – για τον εκπαιδευτικό και τους οµότιµους  
 

3Η • Πώς µας φαίνεται το µάθηµα; Πώς µπορούµε να το 
αξιοποιήσουµε; 

• Και πάλι η διαφορά µεταξύ των φύλων. Πώς αντιδρούµε στην 
αρνητική πίεση των συνοµηλίκων ως κορίτσια και πώς ως αγόρια; 
Πώς θα µπορούσε να αλλάξει κάτι σε αυτό; Τι µπορούµε να 
µάθουµε ως αγόρια από τα κορίτσια ή ως κορίτσια από τα αγόρια; 
(Η συζήτηση αυτή µπορεί να γίνει σε µια οµάδα αγοριών και µια 
οµάδα κοριτσιών)  

• Έκφραση συναισθηµάτων: Πού υπάρχει περιθώριο για να 
εκφράσουµε τα συναισθήµατά µας, στο σπίτι, στο σχολείο, έξω; 
(Η ερώτηση αυτή µπορεί να απαντηθεί σε µικρότερες οµάδες των 
4 ατόµων. ) 

4Η • Πώς µας φαίνεται το µάθηµα; Πώς µπορούµε να το 
αξιοποιήσουµε;  

• Ζητήστε από δύο εµφανώς διαφορετικούς ανθρώπους να σας 
πουν πώς βλέπουν τη φιλία και τις σχέσεις, από έναν οµιλητικό 
µαθητή που κάνει εύκολα επαφή και από έναν πιο ντροπαλό ή 
λιγοµίλητο µαθητή. Μπορείτε να τους ρωτήσετε λίγες µέρες πριν 
από τη συνάντηση αν έχουν αντίρρηση να µιλήσουν για το θέµα 
αυτό. Επιλέξτε προσεκτικά τα άτοµα και ζητήστε το µόνο από 
άτοµα που είστε βέβαιοι ότι δέχονται ότι είναι λιγοµίλητοι ή 
οµιλητικοί.  

• Μπορείτε να ζητήσετε από τους δύο µαθητές που επιλέξατε ή από 
όλα τα µέλη της οµάδας να φέρουν ένα σχέδιο που να εκφράζει 
την άποψή τους για το θέµα αυτό. Ίσως κάποιος που δεν µιλά 
πολύ να εκφράζεται πιο εύκολα µε άλλο τρόπο, µέσα από την 
τέχνη.  

5Η • Πώς µας φαίνεται το µάθηµα; Πώς µπορούµε να το 
αξιοποιήσουµε;  

• Το µάθηµα του «ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ» είχε ως θέµα τις διαφηµίσεις 
για το κάπνισµα ή τα τσιγάρα. Πώς φαντάζεστε ότι θα ήταν µια 
απροκάλυπτη διαφήµιση παράνοµων ουσιών; Τι είδους κείµενο 
θα είχε για να δίνει πληροφορίες ή να κεντρίζει το ενδιαφέρον; 
Πώς θα το κρίνατε αν ήσασταν παραγωγός ή έµπορος; Πώς θα το 
κρίνατε ως καταναλωτής ή εν δυνάµει πελάτης;  

• Ποιους θεωρείτε έξυπνους ή αποδεκτούς τρόπους για να αρνηθεί 
κανείς ένα τσιγάρο; Τι γνώµη έχουν οι υπόλοιποι γι’αυτούς; Ποιοι 
πιάνουν; Ποιοι δεν πιάνουν;  

• Νοµίζετε ότι οι τρόποι που έχετε να λέτε «όχι» θα αλλάξουν τα 
επόµενα χρόνια και πώς; Τι γνώµη έχουν οι υπόλοιποι γι’αυτό;  

6Η • Πώς µας φαίνεται το µάθηµα; Πώς µπορούµε να το 
αξιοποιήσουµε;  

• Επαναλάβετε ένα παιχνίδι ή µια δραστηριότητα που κάνατε στην 
τάξη για τα προτερήµατα του χαρακτήρα κάθε µαθητή (π.χ. 
«Μάνος ο δυνατός, Νίκος ο γελαστός, Μαρία η πλακατζού κλπ.»). 
Μετά το παιχνίδι, ρωτήστε για ποιο λόγο είναι δύσκολο να παιχτεί 
το ίδιο παιχνίδι µε ελαττώµατα ή αρνητικά στοιχεία του 
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χαρακτήρα.  

• Προσπαθήστε να βρείτε άτοµα ή χώρους στο σχολείο όπου σας 
δίνεται η δυνατότητα να µιλήσετε για δυσκολίες και προβλήµατα. 
Πού υπάρχουν ελλείψεις;  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ • Πώς µας φαίνεται το µάθηµα; Πώς µπορούµε να το 
αξιοποιήσουµε;  

• Αξιολογήστε την όλη διαδικασία των δραστηριοτήτων του «ΞΕΡΩ 
ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ» στο σχολείο: µαθήµατα, συναντήσεις συνοµηλίκων, 
συναντήσεις γονέων, υλικό. ∆ώστε στα µέλη της οµάδας χρόνο 
να προετοιµαστούν καταγράφοντας τις σκέψεις τους στο χαρτί 
πρώτα (π.χ. τουλάχιστον µία παρατήρηση στη στήλη Θετικά και 
µία στη στήλη Αρνητικά), αλλά αφιερώστε αρκετό χρόνο στη 
συζήτηση των παρατηρήσεων των µαθητών και στο σχολιασµό 
τους.  
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Πρόσθετη µεθοδολογία για τον εκπαιδευτικό:  

Βασικές θεωρίες και µοντέλα 
Το υποπρόγραµµα των οµοτίµων του προγράµµατος «ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ» αποτελεί 
µια µινιµαλιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης οµοτίµων. Κύριος στόχος των 
συναντήσεων συνοµηλίκων είναι η παρακολούθηση. Προφανώς η εκπαίδευση 
οµοτίµων περιλαµβάνει πολλά περισσότερα από αυτό. Αν εφαρµόζετε το 
υποπρόγραµµα των οµοτίµων στο σχολείο σας, θα πρέπει να το δείτε στο πλαίσιο 
µιας προσπάθειας για αυξηµένη συµµετοχή των µαθητών στη διαδικασία αλλαγής 
του σχολείου, στη συµµετοχική εξέλιξη, σε ένα ευρύτερο µοντέλο αγωγής υγείας. 
Υπό αυτό το πρίσµα, η εφαρµογή του προγράµµατος «ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ» για ένα 
διάστηµα µπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών για µια ευρύτερη 
εφαρµογή της εκπαίδευσης οµοτίµων ή της στήριξης από οµάδες συνοµηλίκων. Ως 
εκ τούτου, είναι σκόπιµο να µελετήσετε τις θεωρητικές επισηµάνσεις3 που 
παρατίθενται στη συνέχεια, καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία.  

 

Ο γενικός στόχος των προγραµµάτων εκπαίδευσης οµοτίµων είναι η ανάπτυξη 
µιας ενδεικνυόµενης συµπεριφοράς ή η αλλαγή µιας επικίνδυνης συµπεριφοράς 
στην οµάδα στόχο. Στο πλαίσιο αυτό το ερώτηµα «γιατί και πώς υιοθετούν οι 
άνθρωποι µια νέα συµπεριφορά» είναι ζωτικής σηµασίας. Επιστηµονικοί κλάδοι 
όπως η ψυχολογία της υγείας, η αγωγή υγείας και η δηµόσια υγεία έχουν 
αναπτύξει ορισµένες βασικές θεωρίες της συµπεριφοράς που εξηγούν τη 
διαδικασία αυτή. Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε τις θεωρίες αυτές, διότι 
αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η χρησιµότητα και 
η αξία της εκπαίδευσης οµοτίµων. Πέραν αυτού, µας βοηθούν και µας 
καθοδηγούν κατά το σχεδιασµό και την οργάνωση παρεµβάσεων µε εκπαίδευση 
οµοτίµων. Οι θεωρίες και τα µοντέλα αλλαγής συµπεριφοράς που παρατίθενται 
στη συνέχεια άπτονται άµεσα της εκπαίδευσης οµοτίµων.  

Θεωρία της έλλογης δράσης  
Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η πρόθεση του ατόµου να υιοθετήσει µια 
ενδεικνυόµενη συµπεριφορά προσδιορίζεται από:  

• τις στάσεις του ατόµου απέναντι στην εν λόγω 
συµπεριφορά και τις πεποιθήσεις του σχετικά µε τις 
συνέπειές της. Π.χ. µια νέα γυναίκα που πιστεύει ότι η 
αντισύλληψη θα έχει θετικά αποτελέσµατα γι’αυτήν θα 
διάκειται θετικά απέναντι στη χρήση αντισυλληπτικών 
µέσων.  

• την υποκειµενική άποψη του ατόµου (την προσωπική 
του άποψη για ένα θέµα) και τις κανονιστικές 
αντιλήψεις (απόψεις που αποτελούν τον κανόνα στην 
κοινωνία ή την οµάδα) µε γνώµονα το τι πιστεύουν οι 
άλλοι ότι πρέπει να κάνει το άτοµο και το κατά πόσον 
άλλα σηµαντικά πρόσωπα επιδοκιµάζουν ή αποδοκιµάζουν
συµπεριφορά.  

 

                                       
3 Με βάση το Global Youth Network, Peer to Peer, using peer to
abuse prevention, Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, Βιέννη, 2003
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ… 
Η έννοια αυτή είναι σηµαντική 
αν λάβουµε υπόψη ότι:  
• οι στάσεις των νέων 
επηρεάζονται σηµαντικά από 
αυτό που πιστεύουν οι ίδιοι ότι 
κάνουν ή πιστεύουν οι 
συνοµήλικοί τους  
• οι νέοι µπορούν να 
κινητοποιηθούν σηµαντικά από 
τις προσδοκίες οµοτίµων τους 
οποίους σέβονται.  
 την εν λόγω 
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Θεωρία της κοινωνικής µάθησης  
Η θεωρία αυτή βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο έργο του ψυχολόγου Albert 
Bandura, που υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι µαθαίνουν:  

• έµµεσα, παρατηρώντας και αντιγράφοντας άλλους µε τους οποίους ταυτίζονται 
(π.χ. πώς βλέπουν οι νέοι να συµπεριφέρονται οι συνοµήλικοί τους) και  

• µέσα από εκπαίδευση σε δεξιότητες που δηµιουργούν την πεποίθηση στο άτοµο 
ότι είναι ικανό να εκδηλώσει τη 
συµπεριφορά. Αυτή η συγκεκριµένη 
συνθήκη ονοµάζεται αυτό-
αποτελεσµατικότητα και σηµαίνει, µεταξύ 
άλλων, την ικανότητα του ατόµου να 
ξεπεράσει οποιοδήποτε φραγµό για την 
εκδήλωση της συµπεριφοράς. Π.χ. η 
εξάσκηση στη σωστή χρήση του προφυλακτικ
είναι µια σηµαντική δραστηριότητα που δηµιο
όταν συζητά µε κάποιο σύντροφο για προφυλ

 
 
 

Θεωρία της διάχυσης των καινοτοµιών 
Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η κοινωνική επ
παίζει σηµαντικό ρόλο στην αλλαγή συµπεριφ
ρόλος των διαµορφωτών της κοινής γνώµης 
κοινότητα, οι οποίοι λειτουργούν ως φορείς α
συµπεριφοράς, αποτελεί καίριο στοιχείο της θ
αυτής. Η επιρροή τους στους κανόνες των οµ
στις συνήθειες θεωρείται κατεξοχήν αποτέλεσ
διαπροσωπικών επαφών και συνδιαλλαγών.  

 

 
 
 

Θεωρία της συµµετοχικής εκπαίδευσης 
Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η ενδυνάµωση
η πλήρης συµµετοχή όσων θίγονται από ένα 
συγκεκριµένο πρόβληµα αποτελεί καίριο 
παράγοντα για την αλλαγή συµπεριφοράς.  

 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΟΜΟΤΙΜΩΝ…  
Αυτό σηµαίνει ότι έχει τεράστια σηµασία να 
συµπεριλαµβάνονται αλληλεπιδραστικές 
δραστηριότητες βιωµατικής µάθησης και ότι 
οι οµότιµοι µπορούν να αποτελέσουν 
σηµαντικά παραδείγµατα προς µίµηση.  
ού σε µια επίδειξη προφυλακτικών 
υργεί αυτοπεποίθηση στο άτοµο 
άξεις στο σεξ.  

 
ιρροή 
οράς. Ο 
σε µια 
λλαγής 
εωρίας 
άδων και 
µα 

ΣΤΟ Π
ΕΚΠΑΙ
…είναι 
θεωρία
εκπαίδε
υποστη
διαδικα
οµότιµο
τους κα
δράσης
παράγο
προγρα

 
 και 

οµοτίµω
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΟΜΟΤΙΜΩΝ…  
Αυτό σηµαίνει ότι οι 
οµότιµοι που επιλέγονται 
πρέπει να είναι αξιόπιστοι 
και φερέγγυοι διαµορφωτές 
της γνώµης της οµάδας 
στόχου.  

 

ΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
∆ΕΥΣΗΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ… 
προφανής η σηµασία της 
ς αυτής. Πολλοί θιασώτες της
υσης οµοτίµων 
ρίζουν ότι η (οριζόντια) 
σία στο πλαίσιο της οπ
ι συνδιαλέγονται µεταξύ 
ι αποφασίζουν έναν τρόπο 
 αποτελεί καθοριστικό 
ντα για την επιτυχία των 
µµάτων εκπαίδευ

οίας 

σης 
ν. 
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Συναντήσεις οµοτίµων – θεωρητικές γνώσεις για τον εκπαιδευτικό  

Μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία 
Το µοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 
1950 από τους κοινωνικούς ψυχολόγους Godfrey Hochbaum, Stephen Kegels και 
Irwin Rosenstock. Χρησιµοποιήθηκε για να ερµηνεύσει και να προβλέψει τη 
συµπεριφορά σε θέµατα υγείας, µε βάση κυρίως την προσωπική αίσθηση του 
ατόµου περί της ευαισθησίας του, των φραγµών και του οφέλους. Σύµφωνα µε το 
µοντέλο αυτό, αν ένα άτοµο επιθυµεί να 
αποφύγει µια ασθένεια ή να αναρρώσει 
(αξία) και πιστεύει ότι µια συγκεκριµένη 
ενέργεια µπορεί να προλάβει την 
ασθένεια (προσδοκία), κάνει ένα θετικό 
συµπεριφορικό βήµα προς την 
κατεύθυνση της εν λόγω συµπεριφοράς. 
∆υστυχώς, το συγκεκριµένο µοντέλο δεν 
συνεκτιµά επαρκώς παράγοντες όπως οι 
συνήθειες, οι στάσεις και τα 
συναισθήµατα. Έτσι, παρότι πρόκειται 
για ένα χρήσιµο µοντέλο, όταν 
ενσωµατώνεται στην εκπαίδευση 
οµοτίµων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
και η επίδραση µιας σειράς άλλων παραγόν
κοινωνική επιρροή, κοινωνικοοικονοµική κα

 

 

 

 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΟΜΟΤΙΜΩΝ… …η σηµαντικότερη έννοια του 
µοντέλου αυτού είναι η προσωπική αίσθηση περί 
των φραγµών, µε άλλα λόγια η άποψη του ατόµου 
για το απτό και ψυχολογικό κόστος της κίνησης που 
το συµβουλεύουν να κάνει. Ο οµότιµος µπορεί να 
συµβάλει στην υπερπήδηση των υποτιθέµενων 
φραγµών καθησυχάζοντας το άτοµο, διορθώνοντας 
την παραπληροφόρηση, παρέχοντας κίνητρα και 
βοήθεια. Π.χ. αν ένας νέος δεν ζητά περίθαλψη από 
το τοπικό κέντρο υγείας γιατί θεωρεί ότι δεν θα 
τηρηθεί το ιατρικό απόρρητο, ο οµότιµος µπορεί να 
τον ενηµερώσει για τις ειδικές υπηρεσίες για νέους, 
βοηθώντας τον να ξεπεράσει το φραγµό στην 
πρόσβαση σε κατάλληλη περίθαλψη.  
των στη συµπεριφορά (νοοτροπία, 
τάσταση, προσωπικές εµπειρίες κλπ.).  
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Συναντήσεις οµοτίµων – θεωρητικές γνώσεις για τον εκπαιδευτικό  

Η σκάλα της συµµετοχής του Roger Hart 
Ο Roger Hart απεικόνισε τα διάφορα είδη αλληλεπίδρασης µεταξύ παιδιών/νέων 
και ενηλίκων ως σκαλοπάτια πάνω σε µια «σκάλα συµµετοχής». Τα ψηλότερα 
σκαλοπάτια αντιπροσωπεύουν αυξανόµενο βαθµό συµµετοχής των παιδιών/νέων: 
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Συναντήσεις οµοτίµων – άσκηση για τον εκπαιδευτικό και τους οµότιµους  

ΚΟΥΙΖ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΟΜΟΤΙΜΟΥΣ 
Την άσκηση αυτή θα την κάνετε στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
οµοτίµων. Απευθύνεται στους οµότιµους, αλλά κι εσείς ως εκπαιδευτικός µπορείτε 
να φανταστείτε ότι κάνετε κάποια µαθήµατα µαζί µε κάποιον άλλο συνάδελφο… ή 
ότι είστε επικεφαλής µιας οµάδας µαζί µε κάποιον άλλο, ίσως σε ένα εργαστήριο 
του σχολείου ή σε µια συγκέντρωση γονέων. Κάποιες ερωτήσεις παραπέµπουν στη 
σχέση που αναγκάζεστε να αναπτύξετε αιφνιδιαστικά µερικές φορές µε έναν 
φοιτητή που κάνει πρακτική και µπαίνει στην τάξη σας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι 
για να συµπληρώσετε κι εσείς το ερωτηµατολόγιο και να το µοιραστείτε µε 
κάποιον… οµότιµο.  

 

 

Αγαπητοί οµότιµοι,  

Τις συναντήσεις συνοµηλίκων θα τις συντονίζετε ανά δύο, πράγµα που 
διευκολύνει την εκπλήρωση των καθηκόντων σας ως οµοτίµων… σε γενικές 
γραµµές, γιατί κάποιες φορές τα πράγµατα γίνονται πολύ πιο γρήγορα και 
ξεκάθαρα αν υπάρχει µόνον ένας αρχηγός οµάδας! Παρά ταύτα, σας ζητάµε να 
σεβαστείτε την αρχή της διαρχίας του «ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ» και να καταµερίσετε τα 
καθήκοντα του οµότιµου µεταξύ σας. Για να είστε προετοιµασµένοι για τα 
δύσκολα, ακολουθεί µια καλή άσκηση που θα πρέπει να τη συµπληρώσετε µόνοι 
σας και µετά να συζητήσετε τις απαντήσεις που δώσατε µε τον άλλο οµότιµο.  

 

1. Όταν µιλάω, δεν µε πειράζει να µε διακόψει ο άλλος οµότιµος 
για να πει κάτι σηµαντικό. 

 Συµφωνώ   ∆ιαφωνώ 

 

2. Όταν µου έρχεται να πω κάτι σηµαντικό, θέλω να µπορώ να 
διακόψω τον άλλο οµότιµο για να το πω. 

 Συµφωνώ  ∆ιαφωνώ 

 

3. Όταν ο άλλος οµότιµος κάνει ένα λάθος στη διάρκεια µιας 
συνάντησης, θεωρώ ότι είναι καλό να τον διορθώσω µπροστά 
στην οµάδα. 

 Συµφωνώ  ∆ιαφωνώ 

 

4. Θέλω να είµαι σίγουρος ότι ο άλλος οµότιµος θα είναι σε θέση 
να καταλάβει πότε χρειάζοµαι βοήθεια στο συντονισµό. 

 Συµφωνώ  ∆ιαφωνώ 
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Συναντήσεις οµοτίµων – άσκηση για τον εκπαιδευτικό και τους οµότιµους  
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5. Για να καταλάβει ο άλλος οµότιµος ότι έχεις κάτι να πεις, πρέπει 
να σηκώσεις το χέρι σου και να περιµένεις να σου δώσει το 
λόγο. 

 Συµφωνώ  ∆ιαφωνώ 

 

6. ∆εν νιώθω άνετα να κινώ εγώ τα νήµατα και προτιµώ να αφήνω 
τον άλλο οµότιµο να διευθύνει τη συνάντηση. 

 Συµφωνώ  ∆ιαφωνώ 

 

7. Όταν ο άλλος οµότιµος µιλάει πολύ, αισθάνοµαι ότι πρέπει να 
πω κάτι, απλά και µόνο για να υπενθυµίσω στην οµάδα ότι είµαι 
κι εγώ εκεί. 

 Συµφωνώ  ∆ιαφωνώ 

 

8. Όταν ένα µέλος της οµάδας λέει κάτι που δηµιουργεί 
αναστάτωση, συνήθως περιµένω να δω αν θα το χειριστεί ο 
άλλος οµότιµος πριν το κάνω εγώ. 

 Συµφωνώ  ∆ιαφωνώ 

 

9. Περισσότερο αγχώνοµαι στην αρχή κάθε συνάντησης, γιατί 
είναι πολύ δύσκολο το ξεκίνηµα. 

 Συµφωνώ  ∆ιαφωνώ 

 

10. Μου αρέσει να είµαι ευέλικτος ως προς τις ανάγκες της οµάδας 
και δεν µου αρέσει να προγραµµατίζω επακριβώς τι θα 
καλύψουµε σε κάθε συνάντηση. 

 Συµφωνώ  ∆ιαφωνώ  


