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KEEP ME SAFE - «ΚΡΑΤΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ» 

• Εργαλειοθήκη όπου στοχεύει στη ενδυνάμωση των νέων με μαθησιακές δυσκολίες (ευρύς όρος) ανά την 

Ευρώπη ώστε να μπορούν να προστατεύουν οι ίδιοι τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση και βία.  

• Είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΔΟΟΠ) 

και 13 Συνδέσμους Μέλη του. 

• Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Λετονία, Μακεδονία, Βουλγαρία, 

Κύπρος, Ρουμανία, Ισπανία. 

• www.ippfen.org, www.apf.pt, www.fpa.org.uk, www.ifpa.ie, www.profamilia.de, www.rutgerswpf.org, www.sesnsoa.be  

• Στοχεύει  

• Επαγγελματίες Υγείας 

• Ολόκληρους Οργανισμούς 

• Άτομα που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο πληθυσμό (Παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες)  

http://www.ippfen.org/
http://www.apf.pt/
http://www.fpa.org.uk/
http://www.ifpa.ie/
http://www.profamilia.de/
http://www.rutgerswpf.org/
http://www.sesnsoa.be/


ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 

• Μη πλήρης αντίληψη περί των δικαιωμάτων τους (π.χ, δικαίωμα στη σεξουαλικότητα, έννοια του 

ΌΧΙ!!!) 

• Μεγαλύτερη πιθανότητα να μην έχουν εκπαιδευτεί ποτέ γι’ αυτά τα θέματα 

• Διαφορετικός τρόπος ανατροφής – αυξημένη επιθυμία ευχαρίστησης/ εξάρτησης – δεν μπορούν 

να αντιληφθούν πότε κάτι είναι κακοποίηση 

•  Αλλαγή συμπεριφοράς συνεπείας σεξουαλικής κακοποίησης, μπορεί να ερμηνευτεί ως 

χαρακτηριστικό των δυσκολιών τους. 

• Μειωμένη ικανότητα επικοινωνίας 

• Μάθηση συμμόρφωσης στις επιθυμίες των άλλων (Ειδικά σε κέντρα φροντίδας) 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

• Ανάλυση SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), πίνακας αυτοαξιολόγησης (σελ. 11-17). 

• Εξεύρεση στόχων, που υπάρχει περισσότερη ανάγκη 

• Θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα έντυπο συγκατάθεσης γονιών 

• Επεξήγηση των βιωματικών εργαστηρίων  

• Σκοπός 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

• Προετοιμασία Ομάδας (rituals – ιεροτελεστία, π.χ τραγούδι, μουσική, σύνθημα) 

• Αναμένετε δυσκολίες – περισσότερος χρόνος εκμάθησης, δυσκολία με αφαιρετικές έννοιες π.χ δικαιώματα  

• Διαδικασία μάθησης σε μικρά βήματα/ στόχους 

• Προχωρήστε στον επόμενο στόχο ΜΟΝΟ αν ο προηγούμενος στόχος έχει επιτευχθεί 

• Πλαστελίνη (ή σκουησιη) ως μέσο μείωσης/ εξάλειψης του άγχους 

• Συρματάκια, χάρτινα χεράκια να δείξουν ότι έχουν ερώτηση 

• Στεφάνι χούλα χουπ ως μέσο επεξήγησης της έννοιας του προσωπικού χώρου 

• Απονομή πιστοποιητικών 



ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΚΗΝΙΚΟΥ 

• Παρουσίαση του προγράμματος στους μαθητές, των θεμάτων και των ορίων του. 

• Να δημιουργηθεί πινακίδα που να αναγράφει τη φράση «Ιδιωτική Συνάντηση» 

ώστε να μην εισέρχεται κανείς στην αίθουσα κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής 

συνάντησης. Έτσι δημιουργείται ένα κλίμα εχεμύθειας και ασφάλειας. 

• Γίνεται συμφωνία για τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς εντός της ομάδας. 

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν είναι υποχρεωτικό – μπορούν να κάτσουν μια γωνία να βλέπουν 

ή να πάνε σε άλλο χώρο 

 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΩΝ 





 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 



ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1:  (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40 
ΛΕΠΤΑ) 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ  
• Στόχοι: 

• Ορισμός σεξουαλικότητας 

• Να διαφανεί ότι η σεξουαλικότητα μπορεί να ερμηνεύεται πολύ διαφορετικά από 

διαφορετικούς ανθρώπους. 

Πρέπει οι μαθητές  να κατανοήσουν ότι η σεξουαλικότητα είναι μια ευρεία έννοια και ότι 

διαφορετικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται διαφορετικά πράγματα από αυτή την έννοια. 

• Υλικά/Μέσα: 

• Χαλί 

• Διάφορα αντικείμενα και φωτογραφίες που σχετίζονται με τις διάφορες πτυχές της 

σεξουαλικότητας. (π.χ. εικόνες, ρούχα, κεριά)  

 

 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1:  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ  

• Απλώστε τα οπτικά στοιχεία στο χαλί και πείτε σε όλους ότι επιτρέπεται 

να πάρουν ένα αντικείμενο από το χαλί.   

• Έπειτα ρωτήστε τους γιατί επέλεξαν αυτό το αντικείμενο; Τι σημαίνει 

για αυτούς; 

• Πως μπορεί το αντικείμενο που επέλεξαν να συσχετιστεί με τη 

σεξουαλικότητα; 

 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1:  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ  

• Η άσκηση στο χαλί χρησιμοποιείται για να δείξει ότι η σεξουαλικότητα είναι ένα 

πολύπλευρο θέμα, ο καθένας έχει τις δικές του ιδέες, αισθήματα και εμπειρίες. 

Σεξουαλικότητα σημαίνει πολλά πράγματα και μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα 

για διαφορετικούς ανθρώπους. Βεβαιωθείτε ότι τα όρια του μαθήματος είναι ξεκάθαρα: Τι 

θέλετε να συζητήσετε και τι όχι. Όταν μιλάμε για το σεξ πολλοί άνθρωποι σκέφτονται την 

σεξουαλική πράξη μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, αλλά η σεξουαλικότητα είναι ένα 

πολύ πιο ευρύ θέμα και αγγίζει πολλές περισσότερες πτυχές. Όλοι οι άνθρωποι όταν 

γεννιούνται είναι σεξουαλικά όντα. Η σεξουαλικότητα δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη 

ηλικία. Τα άτομα βιώνουν τη σεξουαλική τους ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1:  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ  

• Εναλλακτική έκδοση του χαλιού: Εικόνες με ερωτικές, όμορφες, και 

άσχημες εικόνες με θέμα τη σεξουαλικότητα να είναι απλωμένες στο 

χαλί. Οι μαθητές κοιτάζουν τις εικόνες και ο καθένας επιλέγει μια που του 

αρέσει και μια που τον/την εκνευρίζει ή που θεωρεί δυσάρεστη. Εξηγούν 

τις επιλογές τους στην ομάδα. Στη συνέχεια, οι εικόνες μπορούν να 

διαχωριστούν σε δυο κατηγορίες, ευχάριστες και δυσάρεστες και να 

τοποθετηθούν στον πίνακα ώστε να μπορούν να βλέπουν και να 

συζητήσουν τις δυο πλευρές της σεξουαλικότητας.  

 



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΤΑ) 
ΣΩΜΑ/ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ/ΑΡΡΕΝ/ΘΗΛΥ 

• Στόχοι: 

• Να μπορούν οι μαθητές να κατονομάζουν τα διάφορα μέρη του σώματος 

• Να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν αισθήματα που συνδέονται με το σώμα τους 

• Υλικά/Μέσα: 

• Μια μεγάλη ζωγραφιά ενός γυναικείου και ενός αντρικού σώματος ή να σχεδιάσετε το 

περίγραμμα ενός μαθητή σε πολύ μεγάλο χαρτί 

• Χρώματα, πλαστελίνες, μαρκαδόρους 

• Πλαστικοποιημένες λέξεις με τα μέρη του σώματος και για τα δυο φύλα 

• Γυναικεία και αντρικά ρούχα 

 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2:  
ΣΩΜΑ/ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ/ΑΡΡΕΝ/ΘΗΛΥ 

• Ζητείστε από τους μαθητές να σχεδιάσουν ή να κατασκευάσουν με τις πλαστελίνες τα 

διάφορα μέρη του σώματος και να συζητήσετε ταυτόχρονα και για τις διάφορες 

λειτουργίες του σώματος.  Μπορεί να συζητηθεί το θέμα της εγκυμοσύνης, της έμμηνης 

ρύσης και της ονείρωξης. 

• Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση για την εφηβεία και τις αλλαγές που επέρχονται στο 

σώμα κατά τη διάρκεια της τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. 

• Εν κατακλείδι, δίνονται στους μαθητές οι λέξεις με τα μέρη του σώματος και θα πρέπει  

να τις τοποθετήσουν στο γυναικείο και αντρικό σώματα αντίστοιχα. 

 







ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2:  
ΣΩΜΑ/ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ/ΑΡΡΕΝ/ΘΗΛΥ 

• EΠΕΚΤΑΣΗ: ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΜΑΓΙΟ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΤΑ) 

• Υλικά/Μέσα:  

• Σχέδιο με γυναικείο και αντρικό μαγιό ή αυτούσια μαγιό. 

• Ζητήστε από τους μαθητές να τοποθετήσουν τα μαγιό στις περιοχές του σώματος που θα πρέπει να 

είναι καλυμμένες όταν πάνε να κολυμπήσουν σε ένα δημόσιο κολυμβητήριο. 

• Εξηγήστε ότι οι περιοχές που είναι καλυμμένες είναι τα «απόκρυφα» μέρη του σώματος τα οποία 

κανείς δεν επιτρέπεται να αγγίζει χωρίς τη δική τους συγκατάθεση. Εάν είναι ανάγκη, αναφέρετε επίσης 

ότι αυτό δε σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να σας αγγίξει οπουδήποτε αλλού. 

• Το κυριότερο μήνυμα είναι ότι οι κανόνες του αγγίγματος εφαρμόζονται έτσι ώστε οι άνθρωποι να 

παραμένουν ασφαλείς. Σημαντικό είναι να τονιστεί η διαφορά ανάμεσα στο λειτουργικό άγγισμα και το 

σεξουαλικό άγγιγμα. 

 



ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: (45-60 ΛΕΠΤΑ) 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ/ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

• Στόχοι: 

• Να μάθουν τι είναι ένας δημόσιος χώρος και τι είναι ιδιωτικός χώρος. 

• Να μπορούν να εντοπίζουν τους δημοσίους και τους ιδιωτικούς χώρους. 

• Να είναι σε θέση να εντοπίζουν τα απόκρυφα μέρη του σώματος. 

• Να είναι σε θέση να εντοπίζουν εκείνα τα μέρη του σώματος τα οποία μπορεί να δείχνει κανείς σε 
ιδιωτικούς χώρους και εκείνα τα οποία μπορεί να δείχνει σε δημοσίους χώρους. 

• Υλικά/Μέσα: 

• Πίνακας και μαρκαδόρους 

• Φωτογραφίες ιδιωτικών χώρων και φωτογραφίες δημοσίων χώρων (π.χ. μπάνιο, κουζίνα, 
υπνοδωμάτιο, δρόμος, πισίνα, κατάστημα) χώροι οικείων των μαθητών 

 

 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3:  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ/ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
• Να γράψετε στον πίνακα «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ» και «ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ».   

• Δώστε φωτογραφίες δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και ζητήστε από τα παιδιά να τις  
τοποθετήσουν στην κατάλληλη στήλη. 

• Χρησιμοποιήστε  σύμβολα ή χειρονομίες για να στηρίξετε τις έννοιες, απεικονίζοντας το 
«κλείσιμο της πόρτας» για τον ιδιωτικό χώρο και το «άνοιγμα της πόρτας» για το δημόσιο 
χώρο. 

• Στη συνέχεια δίνεται μια εικόνα γυμνής γυναίκας και ενός γυμνού άντρα. Ζητήστε τους να 
βάλουν σε κύκλο και να κατονομάσουν τα απόκρυφα μέρη του σώματος.  

• Γιατί είναι απόκρυφα; Οι άνθρωποι δεν  τα βλέπουν  και δεν τα αγγίζουν χωρίς άδεια. 

• Γίνεται συσχετισμός ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και το  να είναι κανείς 
ντυμένος ή γυμνός. Που θα πάει ένας γυμνός άντρας; Που θα παέι ένας άντρας φορώντας 
μόνο το εσώρουχο; Που μπορείς να βρίσκεσαι γυμνός; 



ΙΔΙΩΤΙΚΟς ΧΩΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ  



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: ( ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1-2 ΩΡΕΣ) 
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΧΩΡΟΣ 

• Στόχοι: 

• Κατανόηση του προσωπικού χώρου και των ορίων 

• Κατανόηση της παραχώρησης άδειας και συγκατάθεσης 

• Κατανόηση του ποιος θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο δικό τους προσωπικό χώρο 

και γιατί. 

• Υλικά/Μέσα: 

• Σελιδοπίνακας και μαρκαδόροι 

 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4:  
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΧΩΡΟΣ 

• Ζητήστε από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα κατάλογο των ανθρώπων που αποτελούν μέρος της ζωής τους (αν δεν 
αναφέρουν κάποια άτομα να τα προσθέσετε εσείς π.χ. συνοδοί, οδηγός ταξί, γιατροί). 

• Ζητήστε από τον κάθε μαθητή να σταθεί όρθιος και να τεντώσει κατά μήκος τα χέρια του. Ο κύκλος που σχηματίζεται γύρω 
τους είναι ο προσωπικός τους χώρος.  

• Στη συνέχεια, θα πρέπει ο κάθε μαθητής να σχεδιάσει ένα κύκλο μικρό και στο κέντρο να τοποθετήσουν ένα σκίτσο 
ανθρώπου. Το σκίτσο αντιπροσωπεύει τον εαυτό τους και ο μικρός κύκλος αντιπροσωπεύει τον προσωπικό τους χώρο. 

• Ποιοι άνθρωποι  θα  μπορούσαν να είναι μέσα σε αυτόν τον μικρότερο κύκλο; 

• Θα είναι εντάξει κάποιοι άνθρωποι να βρίσκονται μέσα στον κύκλο;  

• Γιατί εντάσσουμε κάποια άτομα μέσα στον κύκλο; Σας  αρέσουν; Τους αγαπάτε; 

• Ζητήστε από τους μαθητές να βάλουν σε κύκλο από τον κατάλογο που δημιούργησαν , τα άτομα που θα μπορούσαν να ήταν 
μέσα στον προσωπικό τους χώρο και να υπογραμμίσουν τα άτομα που θα μπορούσαν να ήταν έξω από τον κύκλο. 

• Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν ότι όλα τα άτομα που βρίσκονται μέσα στον προσωπικό μας χώρο  
χρειάζονται την δική τους συγκατάθεση . Όλοι πρέπει να ζητάνε άδεια συγκατάθεσης για να βρίσκονται στον προσωπικό 
τους χώρο.  

 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4:  
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΧΩΡΟΣ (1-2 ΩΡΕΣ) 

• Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι εάν εισέλθουν εκείνοι μέσα στον προσωπικό χώρο κάποιου άλλου θα πρέπει και 

αυτοί να ζητήσουν την άδεια του. Έχουν την ευθύνη να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή των άλλων.  

• Σημεία προς συζήτηση 

• Οι αγκαλιές μπορεί να αποτελούν πραγματικό πρόβλημα. Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι παρόλο που 

είναι υπέροχο να αγκαλιάζονται οι άνθρωποι, κάποιοι δεν θέλουν ούτε να λάβουν, ούτε να δώσουν αγκαλιά 

σε άλλους και αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται σεβαστό.  

• Υπάρχει το λειτουργικό και το σεξουαλικό άγγιγμα. Ένας γιατρός μπορεί να χρειαστεί να εισέλθει στον 

προσωπικό χώρο των παιδιών για μια ιατρική σωματική εξέταση. Αυτό είναι λειτουργικό άγγιγμα αλλά και 

γι΄αυτό χρειάζεται την δική τους συγκατάθεση.  

• Η κατανόηση του προσωπικού χώρου, η άδεια και η συγκατάθεση δίνει στο κάθε άτομο περισσότερο έλεγχο 

του ποιος βρίσκεται μέσα στον χώρο τους και τι να κάνουν σε περίπτωση που οι άλλοι εισβάλλουν στο χώρο 

αυτό χωρίς την άδεια τους. 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5: 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΓΓΙΓΜΑ 
• Στόχοι: 

• Να εντοπίζουν τι είναι το κατάλληλο και ακατάλληλο άγγιγμα  σώματος 

• Υλικά/Μέσα: 

• Εικόνες κατάλληλου και ακατάλληλου αγγίγματος 

• Πίνακας 

• Ζητείτε από τους μαθητές να επιλέξουν μια εικόνα και να την περιγράψουν 

παρατηρώντας τις εκφράσεις των ατόμων καθώς και την στάση του σώματος τους. 

• Στη συνέχεια θα πρέπει τοποθετήσουν τις εικόνες στον πίνακα και να τις διαχωρίσουν 

σε κατάλληλο και ακατάλληλο άγγιγμα. Γίνεται συζήτηση γιατί τοποθετήθηκαν εκεί.  

• Τονίζεται ότι λέμε «ΌΧΙ» στο ακατάλληλο άγγιγμα και «ΝΑΙ» στο κατάλληλο άγγιγμα. 

 





ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5: 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΓΓΙΓΜΑ 

• Ασφαλές άγγιγμα: Το άγγιγμα κάνει τους ίδιους τους μαθητές να νιώσουν ασφαλείς 

και περιλαμβάνει τα στοργικά αγγίγματα και τα αγγίγματα που τους κάνουν να 

αισθάνονται ότι τους νοιάζονται. Το ασφαλές άγγιγμα περιλαμβάνει τις αγκαλιές, τα 

χάδια, τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, το ένα χέρι πάνω στον ώμο κλπ. Το ασφαλές 

άγγιγμα μπορεί να περιλαμβάνει άγγιγμα το οποίο προκαλεί πόνο π.χ. η αφαίρεση 

ενός μικρού κομματιού ξύλου από το δέρμα. 

• Μη ασφαλές άγγιγμα: Είναι άγγιγμα το οποίο προκαλεί πόνο όπως κλωτσιές, 

γροθιές, τσιμπήματα. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να καταλάβουν ότι αυτός ο τύπος 

αγγίγματος δεν είναι αποδεκτός ούτε να τον χρησιμοποιούν οι ίδιοι ούτε να τον 

δέχονται από άλλους.  



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5: 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΓΓΙΓΜΑ 

• Ακατάλληλο άγγιγμα: Το άγγιγμα το οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται ως 

«ασφαλές» αλλά το οποίο δεν επιθυμούν από συγκεκριμένα άτομα ή σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις. Μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένους τύπους αγκαλιών ή 

χαδιών ή ορισμένους τύπους αγγιγμάτων σε μέρη τα οποία έχουν θεωρηθεί ως 

απόκρυφα  

• Κυριότερα μηνύματα:  

• Είναι εντάξει να λέμε «όχι». 

• Υπάρχει πάντα ένας υπεύθυνος ενήλικας στον οποίο μπορεί κανείς να μιλήσει, 

• Αν αισθάνομαι άβολα ή φοβάμαι κάποιο άγγιγμα έχω το δικαίωμα να το πω. 

 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΤΑ) 
ΟΧΙ-ΦΥΓΕ-ΠΕΣ ΤΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ 

• Στόχος  

• Να αποκτήσουν οι μαθητές τη δύναμη να αντιδρούν καταλλήλως και ορθώς όταν 

αντιμετωπίζουν ένα ευχάριστο ή δυσάρεστο άγγιγμα. 

• Μεθοδολογία 

• Χωρίστε τους μαθητές σε ζεύγη και ζητήστε τους να αγγίξουν ο ένας τον άλλον.  

• Ο ένας μαθητής μπορεί να πει «όχι» ή «σταμάτα» 

• Αντιστρέψτε τους ρόλους 

• Συζητήστε διάφορες καταστάσεις 

• Πως να μην αφήνετε τους άλλους να σας αγγίζουν; 

• Πως αισθάνεστε όταν κάποιος πει «σταμάτα»; 

• Πως αντιδράτε όταν κάποιος σας αγγίζει και εσείς δεν το θέλετε; 



ΟΧΙ 

ΦΥΓΕ 

ΠΕΣ ΤΟ ΣΕ 
ΚΑΠΟΙΟΝ 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: 
ΟΧΙ-ΦΥΓΕ-ΠΕΣ ΤΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ 

• Ενθαρρύνετε τους μαθητές να λένε «όχι» με διεκδικητικό 

τρόπο. 

• Στόχος είναι η βελτίωση της ικανότητας να λένε «όχι» και να 

ξεκαθαρίζουν στους άλλους τι τους αρέσει ή τι δεν τους 

αρέσει. 

 



 


