
 

 

 

 

ΔΡΑΗ 6 

 

Ενδοζσολική Επιμόπθωζη 

Ενδιαθέποςζα βιβλιογπαθία 

Εςσαπιζηίερ! 

Πποζεσή γεγονόηα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εμδξζςξλική Επιμόοθτζη 

ηα επηά ζτοιεία ηες Κεληρηθής Μαθεδολίας, ποσ ζσκκεηείταλ ζηε θάζε ηες Γηερεύλεζες 

Αλαγθώλ σιοποηήζεθε πηιοηηθά ελδοζτοιηθή επηκόρθωζε. 

Οη ζεκαηηθές ελόηεηες ηες επηκόρθωζες ποίθηιιαλ αλάιογα κε ηης αλάγθες ηοσ θάζε 

ζτοιείοσ. Δλδεηθηηθά αλαθέροσκε: 

 

Σσολικόρ εκθοβιζμόρ: Αίηια, Ανηιμεηώπιζη 

Παιδιά με πποβλημαηικό πεπιβάλλον 

Δεξιόηηηερ επικοινωνίαρ: Αποθςγή ζςγκπούζεων 

Λειηοςπγία Σςμβοςλεςηικού Σηαθμού 

 

Η επηκόρθωζε ήηαλ αλοητηή ζηοσς εθπαηδεσηηθούς ηωλ ζτοιείωλ αιιά θαη ζηοσς 

εθπαηδεσηηθούς γεηηοληθώλ ζτοιείωλ ποσ επηζσκούζαλ λα ελεκερωζούλ, ηοσς καζεηές θαη 

ηης οηθογέλεηές ηοσς. 

Μπορείτε μα δείτε το επιμορφωτικό υλικό για τομ Σχολικό εκφοβισμό κάμομτας κλικ 

εδώ 

Μπορείτε μα δείτε το επιμορφωτικό υλικό για τις Βιωματικές ασκήσεις κάμομτας κλικ 
εδώ  

 

 

Επιζηποθή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Εμδιαθέοξρζα βιβλιξγοαθία 

1. Cope & Kalantzis, Μ. (2000) (Eds). Multiliteracies: Literacy learning and the Design 

of social futures. London: Δθδόζεης Routledge. 

2. Dowling, E. & Osborne, E. (2001) (επηκ.). Η οικογένεια και ηο ζχολείο: Μια 

ζυζηημική προζέγγιζη από κοινού ζε παιδιά με προβλήμαηα (Μεηάθραζε. Ι. 

Μπίκποσ-Νάθοσ) Αζήλα: Δθδόζεης Gutenberg. 

3. Dowling, E. (2001). Η οικογένεια και ηο ζχολείο. Μια ζυζηημική προζέγγιζη από 

κοινού ζε παιδιά με προβλήμαηα Αζήλα: Δθδόζεης Gutenberg. 

 

Γηα περηζζόηερε ελδηαθέροσζα βηβιηογραθία θάληε θιηθ εδώ  

 

Δπηζηροθή  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ερςαοιζηίεπ! 

Με ηελ οιοθιήρωζε ηες Γηερεύλεζες αλαγθώλ ζα ζέιακε λα εσταρηζηήζοσκε όιοσς ηοσς 

δηεσζσληές, ηοσς ζτοιηθούς ζσκβούιοσς, ηοσς εθπαηδεσηηθούς, ηοσς καζεηές θαη ηης 

οηθογέλεηές ηοσς ποσ ζσκκεηείταλ ζηο πρόγρακκα. 

 

Πηο ζσγθεθρηκέλα, εσταρηζηούκε ζερκά ηα ζτοιεία ποσ πήραλ κέρος ζηο πρόγρακκα: 

ηελ Κεληρηθή Μαθεδολία: 2ο δ/ζ  Νεπηαγωγείο Γηαβαηώλ, 10ο Νεπ/γείο Διεσζερίοσ 

Κορδειηού, 6ζέζηο δεκοηηθό Γηαποιηηηζκηθής εθπαίδεσζες Θε/λίθες, 57o δεκοηηθό ζτοιείο 

Θεζ/λίθες, 6/ζ δεκοηηθό Μαθρύγηαιοσ, Γεκοηηθό ζτοιείο Νηθήηες, 32ο Γσκλάζηο 

Θεζ/λίθες. 

ηελ Αηηηθή: 9ο Νεπηαγωγείο Αζπροπύργοσ, 82ο Νεπηαγωγείο Αζήλας, 1o λεπηαγωγείο Ν. 

Δρσζραίας, 85ο Νεπηαγωγείο Αζελώλ, 94ο Νεπηαγωγείο Αζελώλ, 3ο Νεπηαγωγείο 

Αζπρόπσργοσ, 2ο Γεκοηηθό τοιείο Νέας Φηιαδέιθεηας, 4ο Γεκοηηθό τοιείο Ν. κύρλες, 

3ο Γεκοηηθό τοιείο Αταρλώλ, 7ο Γσκλάζηο Αταρλώλ, 1ο Γσκλάζηο Γισθώλ Νερώλ, 1ο 

Γσκλάζηο Ασιώλα, Γσκλάζηο Γηαποιηηηζκηθής Δθπαίδεσζες Α΄ Αζήλας, 41ο Γσκλάζηο 

Αζελώλ, 67ο Γσκλάζηο Αζήλας. 

ηε Θεζζαιία: 3ο Γσκλάζηο Λάρηζας, εζπερηλό γσκλάζηο Λάρηζας, 1ο Γσκλάζηο Λάρηζας, 

Γσκλάζηο Πηειεού, Γσκλάζηο Πιαηύθακποσ, 6/ζ Γεκοηηθό τοιείο Αθεηώλ, 1ο Γεκοηηθό 

τοιείο Αρηέκηδος Άλω Λετωλίωλ, 1ο 12/ζέζηο Γεκοηηθό τοιείο θηάζοσ, 1ο Γεκοηηθό 

τοιείο Πορηαρηάς «Ν. ΣΟΠΟΣΟ», 2ο Νεπηαγωγείο Φερώλ – Βειεζηίλοσ, 5ο Γεκοηηθό 

τοιείο Καρδίηζας, 16ο Γεκοηηθό τοιείο Καρδίηζας. 

ηελ Κρήηε: Δσρωπαϊθής Παηδείας Κρήηες, Καιιηηετληθό τοιείο Ηραθιείοσ, 3ο Γσκλάζηο 

Ρεζύκλοσ, 2ο Γσκλάζηο Ρεζύκλοσ, 1ο 12/ζ Γεκοηηθό τοιείο Ρεζύκλοσ, 6o Γεκοηηθό 

Χαλίωλ, 9ο Γεκοηηθό τοιείο Ρεζύκλοσ, 14ο Νεπηαγωγείο Χαληώλ, 1o Νεπηαγωγείο 

Πιαηαληά, 12ο Νεπηαγωγείο Χαλίωλ. 

 

Διπίδοσκε ζε κηα αληίζηοητε ζσλεργαζία θαη ζηο κέιιολ. 

 

 

Δπηζηροθή 

 

 
 
 
 
 



Ποξζεςή γεγξμόηα 

Σεπηέμβπιορ 2011 

Έναπξη Πιλοηική Εθαπμογή ηων Ππογπαμμάηων Ψςσολογικήρ Υποζηήπιξηρ 

ζηα ζσολεία 

 

Οκηώβπιορ 2011 

Ημεπίδα Ανακοίνωζηρ Αποηελεζμάηων Διεπεύνηζηρ Αναγκών 

 

 

Επιζηποθή  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία 

 

1. Cope & Kalantzis, Μ. (2000) (Eds). Multiliteracies: Literacy learning and the Design of 

social futures. London: Δθδόζεηο Routledge. 

2. Dowling, E. & Osborne, E. (2001) (επηκ.). Η νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν: Μηα ζπζηεκηθή 

πξνζέγγηζε από θνηλνύ ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα (Μεηάθξαζε. Ι. Μπίκπνπ-Νάθνπ) 

Αζήλα: Δθδόζεηο Gutenberg. 

3. Dowling, E. (2001). Η νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. Μηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε από 

θνηλνύ ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα Αζήλα: Δθδόζεηο Gutenberg. 

4. Mezirow, J. (2007). Η Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε. Αζήλα: Δθδόζεηο Μεηαίρκην. 

5. Olweus, D. (2009). Δθθνβηζκόο θαη βία ζην ζρνιείν. Αζήλα: ΔΦΤΠΔ. 
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7. Rigby, K. (2008). Σρνιηθόο εθθνβηζκόο. Αζήλα: Δθδόζεηο Σόπνο. 

8. Rogers, A. (2002). Η Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Αζήλα: Δθδόζεηο Μεηαίρκην. 
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Δπηζηξνθή  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

«Εκπαίδερζη αλλξδαπώμ και παλιμμξζηξύμητμ μαθηηώμ» (ΑΠΘ – Παμ/μιo Θεζζαλίαπ) 

Δοάζη 6: Ποξγοάμμαηα Ψρςξλξγικήπ Υπξζηήοινηπ: Επιμόοθτζη εκπαιδερηικώμ- γξμέτμ 

. Κάογα & Ι. Μπίμπξρ 

 

Σ χ ο λ ι κ ό σ   ε κ φ ο β ι ς μ ό σ 
 

Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ αποτελεί ζνα ςφνκετο κοινωνικό φαινόμενο με αρνθτικζσ και μακροχρόνιεσ 

ςυνζπειεσ για όλα τα παιδιά που εμπλζκονται ςε αυτόν. Εκτόσ από ψυχοςωματικά προβλιματα και 

προβλιματα ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, ο εκφοβιςμόσ προκαλεί ςχολικι διαρροι, πολλζσ απουςίεσ, 

απζχκεια για το ςχολείο. Επθρεάηει αρνθτικά τισ ςχολικζσ επιδόςεισ των παιδιϊν και ςυντελεί ςτθ δθμιουργία 

αρνθτικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο.  

Απαραίτθτθ για τθν αντιμετϊπιςι του είναι θ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτο ςχολείο και τθν οικογζνεια κακϊσ 

και ζγκαιρεσ και ςυςτθματικζσ δράςεισ. Ολιςτικά προγράμματα αντιμετϊπιςθσ που εμπλζκουν τόςο το 

ςχολείο όςο τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ αξιολογικθκαν ωσ ιδιαίτερα αποτελεςματικά. Μζτρα κατά του 

εκφοβιςμοφ μποροφν να εφαρμοςτοφν: 

 ςε επίπεδο ςχολείου 

 ςε επίπεδο τάξθσ 

 ςε ατομικό επίπεδο 

Τ ι  μ π ο ρ ε ί  ν α  κ ά ν ε ι  τ ο  ς χ ο λ ε ί ο :  

Η εμπλοκι όλου του ςχολείου βοθκά τα παιδιά και τουσ ενιλικεσ να κατανοιςουν πωσ ο εκφοβιςμόσ δεν 

αποτελεί φυςιολογικό μζροσ τθσ ανάπτυξθσ των παιδιϊν και πωσ είναι ηιτθμα που μασ αφορά όλουσ. Ζτςι το 

ςχολείο μπορεί: 

 να οργανϊςει θμερίδεσ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν, των γονζων και των 

παιδιϊν γφρω από το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ, τα αίτια, τισ ςυνζπειζσ του και τουσ τρόπουσ 

αντιμετϊπιςισ του 

 να ερευνιςει με ερωτθματολόγια (Olweus, 1996, Bully/Victim Questionnaire) τθν ζκταςθ του 

εκφοβιςμοφ ςτο ςχολείο, τθ ςυχνότθτα με τθν οποία επεμβαίνουν οι δάςκαλοι, το βακμό 

επίγνωςθσ των γονιϊν  

 να οργανϊςει επιτροπι υπεφκυνθ για τθν αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ θ οποία κα αποτελείται 

από εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και παιδιά όπου κα μποροφν να απευκφνονται και τα παιδιά που 

πζφτουν κφματα εκφοβιςμοφ 

 να εξετάηει και να επεμβαίνει ςε όλα τα περιςτατικά εκφοβιςμοφ άμεςα, με εχεμφκεια και 

διακριτικότθτα, ακοφγοντασ όλα τα παιδιά που εμπλζκονται και αποφεφγοντασ να ςτιγματίςει το 

δράςτθ ι τουσ δράςτεσ  



 να παροτρφνει τα παιδιά να ενθμερϊνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ για τα περιςτατικά  εκφοβιςμοφ 

που βιϊνουν ι που πζφτουν ςτθν αντίλθψι τουσ 

 να καταςτιςει ςαφζσ πωσ ο εκφοβιςμόσ είναι μια ςυμπεριφορά απαράδεκτθ που δεν κα γίνεται 

ανεκτι ςτο χϊρο του ςχολείου  

 να ορίςει ςτακεροφσ κανόνεσ κατά του εκφοβιςμοφ, που κα αναρτθκοφν ςε ςθμεία όπου όλα τα 

παιδιά κα μποροφν να τουσ βλζπουν, και κυρϊςεισ που δεν κα περιλαμβάνουν, ωςτόςο, τθ 

ςωματικι τιμωρία για όποιον τουσ παραβαίνει. 

 να αυξιςει τθν επιτιρθςθ ςτθν αυλι του ςχολείου όπου ςυμβαίνουν τα περιςςότερα 

περιςτατικά εκφοβιςμοφ αλλά και ςε άλλουσ χϊρουσ (ςκάλεσ, τουαλζτεσ) όπου, ςυνικωσ, δεν 

υπάρχουν ενιλικεσ 

 να δθμιουργιςει ζνα ελκυςτικό και ενδιαφζρον προαφλιο όπου κα οργανϊνονται ομαδικά 

παιχνίδια κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων 

 να οργανϊςει καμπάνια κατά του εκφοβιςμοφ που κα περιλαμβάνει διάφορεσ εκδθλϊςεισ όπωσ 

προβολι video κατά του εκφοβιςμοφ, κεατρικζσ παραςτάςεισ ςχετικζσ με το κζμα, παρουςίαςθ 

ποιθμάτων και τραγουδιϊν των παιδιϊν, καταςκευι αφιςϊν και άλλων καλλιτεχνικϊν 

δθμιουργιϊν 

 να γνωςτοποιιςει ςε εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και μακθτζσ τθν τθλεφωνικι γραμμι βοικειασ τθσ 

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Παιδιϊν και Εφιβων) 801 801 1177 όπου μποροφν 

να καλοφν παιδιά και ενιλικεσ οποτεδιποτε νιϊκουν τθν ανάγκθ βοικειασ, υποςτιριξθσ ι 

ςυμβουλισ  

 να εξαςφαλίςει τθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ με ςυνελεφςεισ όπου κα ςυηθτιοφνται κζματα 

ςχετικά με τον εκφοβιςμό και κα αξιολογοφνται οι δράςεισ του ςχολείου, χωρίσ το ςτιγματιςμό 

των γονιϊν των οποίων τα παιδιά εκφοβίηουν  

Τ ι  μ π ο ρ ο φ ν  ν α  κ ά ν ο υ ν  ο ι  δ ά ς κ α λ ο ι :  

Σ ε  ε π ί π ε δ ο  τ ά ξ η σ  οι δάςκαλοι μποροφν: 

 να ςυηθτοφν με τα παιδιά για το ηιτθμα, ϊςτε να τα ενθμερϊνουν και να τα ευαιςκθτοποιοφν  

 να κεςπίςουν μαηί με τα παιδιά κανόνεσ κατά του εκφοβιςμοφ που κα αναρτθκοφν ςτθν τάξθ και 

να ορίςουν επαίνουσ για τθν τιρθςθ και κυρϊςεισ για τθν παραβίαςι τουσ, βοθκϊντασ τα παιδιά 

να καταλάβουν τθ ςθμαςία των ορίων 

 να προάγουν κετικζσ κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ (διάλογο, ςυνεργαςία, αλλθλεγγφθ, ςεβαςμό ςτθ 

διαφορετικότθτα, ςφςφιξθ φιλικϊν ςχζςεων) και να μθν εςτιάηουν μόνο ςτισ ςχολικζσ επιδόςεισ 

των παιδιϊν. Στθν προςπάκεια αυτι ιδιαίτερα βοθκθτικά είναι: 

 τα λογοτεχνικά κείμενα 

 τα παιχνίδια ρόλων 

 οι καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ 

 θ προβολι ςχετικϊν ταινιϊν 

 τα προγράμματα ψυχικισ υγείασ 

 οι ομαδοςυνεργατικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ 



 να ενιςχφουν, με τθ βοικεια των παραπάνω δραςτθριοτιτων, τθν αυτοεκτίμθςθ των παιδιϊν 

που εκφοβίηονται και, αντίςτοιχα, τθν ενςυναίςκθςθ των παιδιϊν που εκφοβίηουν αλλά και όλων 

των παιδιϊν, ϊςτε να καταδικάηουν τισ επικετικζσ ςυμπεριφορζσ και να υποςτθρίηουν τα κφματα  

 να επικοινωνοφν με τα παιδιά και να τα παροτρφνουν να μιλοφν για τα περιςτατικά εκφοβιςμοφ 

που βιϊνουν (βοθκθτικό, ςτθν κατεφκυνςθ αυτι, είναι το βιβλίο των Δικαίου, Ηλιόπουλου, 

Ταςάκου, 2008, «Μίλα, μθ φοβάςαι» εκδ. Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) 

 να εφαρμόηουν προγράμματα Ψυχικισ Υγείασ ςε ςυνεργαςία με υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ 

υποςτιριξθσ όπωσ θ ΠΥΞΙΔΑ (Τθλ.: 2310-202015, www.pyxida.org.gr και ο Ο.ΚΑ.ΝΑ (Τθλ.: 2310-

545336, www.okana.gr) 

 να δθμιουργιςουν με τθ βοικεια των παιδιϊν ζνα ευχάριςτο περιβάλλον ςτθν τάξθ που κα 

ςυμβάλλει ςτθν ψυχικι ευεξία των μακθτϊν 

 να ςυνεργάηονται και να ςυηθτοφν με τουσ γονείσ των μακθτϊν γφρω από το ρόλο και τισ ευκφνεσ 

του ςχολείου και τθσ οικογζνειασ και τθ ςθμαςία των ορίων 

Σ ε  α τ ο μ ι κ ό  ε π ί π ε δ ο  οι δάςκαλοι μποροφν, ςυνικωσ, να αντιλθφκοφν ότι ζνα παιδί 

εκφοβίηεται όταν: 

 ζχει ανεξιγθτα χτυπιματα ι ςκιςίματα ςε ροφχα και βιβλία 

 είναι ςυχνά απομονωμζνο, αποκαρδιωμζνο, κλιμμζνο ι φοβιςμζνο 

 ζχει άγχοσ και νιϊκει αναςφάλεια 

 ζχει λίγουσ ι κακόλου φίλουσ 

 προτιμά περιςςότερο να βρίςκεται κοντά ςε ενιλικεσ και αποφεφγει τουσ ςυμμακθτζσ του 

 παραπονιζται ςυχνά για ςτομαχόπονουσ ι πονοκεφάλουσ 

 παρουςιάηει πτϊςθ ςτισ ςχολικζσ του επιδόςεισ ι αδιαφορία για τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι δάςκαλοι μποροφν: 

 να ςυηθτοφν και να ακοφν τόςο τα κφματα όςο και τουσ δράςτεσ 

 να ενδυναμϊνουν τα κφματα και να τα πείκουν ότι δεν φταίνε εκείνα για τον εκφοβιςμό που 

βιϊνουν 

 να βοθκοφν τουσ δράςτεσ να κατανοιςουν ότι θ ςυμπεριφορά τουσ είναι επϊδυνθ για τα 

κφματα  

 να ςυηθτοφν και να ςυνεργάηονται τόςο με τουσ γονείσ των κυμάτων όςο και με τουσ γονείσ 

των δραςτϊν προςπακϊντασ, ωςτόςο, να μθν τουσ ενοχοποιοφν 

 να ηθτοφν τθ βοικεια ειδικϊν (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων κ.λ.π.) ςε    

περιπτϊςεισ τισ οποίεσ δεν μποροφν να χειριςτοφν και να παροτρφνουν τουσ γονείσ να 

κάνουν το ίδιο 

 

Πώσ μπορείτε να καταλάβετε αν το παιδί ςασ εκφοβίζεται:  

Συνικωσ τα παιδιά, λόγω τθσ ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ που προκαλεί ο εκφοβιςμόσ, αλλάηουν 

ςυμπεριφορά. Συχνά, ζνα παιδί που πζφτει κφμα εκφοβιςμοφ 

 χάνει το ενδιαφζρον του για το ςχολείο 

http://www.pyxida.org.gr/
http://www.okana.gr/


 εμφανίηει πτϊςθ ςτισ ςχολικζσ του επιδόςεισ 

 δεν κζλει να πάει ςτο ςχολείο 

 είναι απομονωμζνο ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι 

 δεν ζχει φίλουσ 

 ςταματά να μιλά για τουσ ςυμμακθτζσ του και για τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ 

 προτιμά να παίηει μόνο του ι να βρίςκεται με ενιλικεσ  

 επιλζγει μια «παράλογθ» διαδρομι για να πάει ι να γυρίςει από το ςχολείο  

 φαίνεται ςτεναχωρθμζνο, αποκαρδιωμζνο, κυμωμζνο ι φοβιςμζνο 

 ζχει τραυματιςμοφσ ι ςκιςίματα ςτα ροφχα και ςτα βιβλία για τα οποία δεν μπορεί να δϊςει 

μια λογικι εξιγθςθ 

 ζχει ςυχνά πονοκεφάλουσ ι ςτομαχόπονουσ  

 ζχει προβλιματα ςτον φπνο 

 

 Τι μπορείτε να κάνετε γι’ αυτό; 

Ο ρόλοσ των γονιϊν είναι πολφ ςθμαντικόσ. 

 Μθ βιαςτείτε να λφςετε εςείσ το πρόβλθμα, μιλϊντασ ι απειλϊντασ το δράςτθ. 

 Προςπακιςτε να βρείτε τι φταίει.  

 Ακοφςτε και ςυηθτιςτε με το παιδί ςασ, αλλά κυρίωσ ακοφςτε το. 

 Δείξτε του ότι είςτε κοντά του και ότι κα το ςτθρίξετε.  

 Κάντε το να καταλάβει πωσ δεν φταίει εκείνο.  

 Μθν το ενκαρρφνετε να αντιδράςει με βία.  

 Διδάξτε του αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ όπωσ είναι το χιοφμορ, θ αδιαφορία, 

θ υπεράςπιςθ του εαυτοφ με μθ επικετικό τρόπο, θ διεκδικθτικότθτα.  

 Όςο περιςςότερο εκφοβίηονται τα παιδιά τόςο περιςςότερο χάνουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ. 

Ενιςχφςτε τθν αυτοπεποίκθςι του, δίνοντασ ςθμαςία ςτθν άποψι του, δίνοντάσ του 

πρωτοβουλίεσ, δείχνοντάσ του εμπιςτοςφνθ, βοθκϊντασ το να γίνει αυτόνομο, επαινϊντασ το, 

όταν καταφζρνει κάτι. 

 Βοθκιςτε το να κάνει καλοφσ φίλουσ και παροτρφνετζ το να αςχολθκεί με κάποιο άκλθμα ι 

κάποια άλλθ εξωςχολικι δραςτθριότθτα.  

 Ενθμερϊςτε –ςυνεργαςτείτε με το ςχολείο.  

 

 Τι μπορείτε να κάνετε αν το παιδί ςασ εκφοβίζει άλλα παιδιά:   

 Σκεφτείτε τι μπορεί να φταίει. 

 Μθ βάηετε ταμπζλεσ ςτο παιδί ςασ («κακό», «κακομακθμζνο», «χαηό» κ.λ.π.). Τα παιδιά ζχουν 

τθν τάςθ να επαλθκεφουν τισ ταμπζλεσ που τουσ δίνουμε και τουσ χαρακτθριςμοφσ που 

κάνουμε για αυτά. 



 Προςπακιςτε να αναπτφξετε τθν ενςυναίςκθςθ του παιδιοφ ςασ, τθ δυνατότθτά του, δθλαδι, 

να μπαίνει ςτθ κζςθ του άλλου. Τα λογοτεχνικά κείμενα κα ςασ βοθκιςουν πολφ ςτθν 

προςπάκειά ςασ αυτι. 

 Μάκετζ του να ςζβεται τθ διαφορετικότθτα. 

 Δϊςτε του ευκαιρίεσ να κάνει καλά πράγματα. 

 Διδάξτε του κοινωνικά αποδεκτζσ ςυμπεριφορζσ. 

 Επζμβετε ζγκαιρα με πεικαρχία. Ορίςτε απλοφσ κανόνεσ, καταγράψτε τουσ μαηί με το παιδί, 

τοιχοκολλιςτε τουσ ςε εμφανζσ ςθμείο και επαινείτε το κάκε φορά που τουσ τθρεί, αλλά 

επιβάλλετε και κυρϊςεισ, που από πριν κα είναι γνωςτζσ, ςε περίπτωςθ που τουσ παραβεί.   

 Αποφφγετε τθ ςωματικι τιμωρία. Το παιδί πρζπει να είναι πάντα βζβαιο πωσ ακόμα κι αν 

παραβεί τουσ κανόνεσ οι γονείσ του το αγαποφν και ότι είναι θ επικετικι του ςυμπεριφορά που 

οι γονείσ απορρίπτουν και όχι το ίδιο το παιδί. 

 Περάςτε χρόνο με το παιδί ςασ-ζτςι αναπτφςςεται μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ- και γνωρίςτε τουσ 

φίλουσ του. 

 Συνεργαςτείτε με το ςχολείο.  

  

Αλλά και ςτθν περίπτωςθ που το παιδί ςασ οφτε εκφοβίηει οφτε εκφοβίηεται καλό είναι, δεδομζνου 

και του ότι θ ςτάςθ των ςυνομθλίκων μπορεί να αποτρζψει τθν εμφάνιςθ του φαινομζνου, να 

ενθμερϊςετε τα παιδιά ςασ για τθ ςοβαρότθτα του εκφοβιςμοφ και για τισ ςυνζπειζσ του, να 

προςπακιςετε να αναπτφξετε ςτα παιδιά ςασ τθν ενςυναίςκθςθ, το ςεβαςμό για τθ διαφορετικότθτα 

και να τουσ δείξετε με ποιουσ τρόπουσ κα μποροφςαν να βοθκιςουν τα παιδιά που εκφοβίηονται. Ο 

παράγοντασ τθσ φιλίασ, άλλωςτε, αποτελεί παράγοντα προςτατευτικό. Τα παιδιά που ζχουν φίλουσ 

καλοφσ, δυςκολότερα πζφτουν κφματα εκφοβιςμοφ. 

 

Η νζα γραμμι ςτιριξθσ παιδιών και εφιβων,  ατελοφσ κλιςθσ, με αρικμό 116 111, παρζχει τθ 

δυνατότθτα ςε παιδιά και εφιβουσ να εκφράςουν τισ ανθςυχίεσ τουσ, να ηθτιςουν βοικεια για κζματα που 

τουσ απαςχολοφν, να ενθμερωκοφν για τα δικαιώματά τουσ, να επικοινωνιςουν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ.  

 

 

Δπηζηξνθή 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

«Εκπαίδερζη αλλξδαπώμ και παλιμμξζηξύμητμ μαθηηώμ» (ΑΠΘ – Παμ/μιξ Θεζζαλίαπ) 

Δοάζη 6: Ποξγοάμμαηα Ψρςξλξγικήπ Υπξζηήοινηπ: Επιμόοθτζη εκπαιδερηικώμ  

Κροιακή Λιαμξύ, ρμβξρλερηική & εκπαιδερηική σρςξλόγξπ MSc, 

Εκπαιδεύηοια Εμηλίκτμ ΙΔΕΚΕ 

 

Αμαπηύζζξμηαπ διαπξλιηιζμικέπ δενιόηηηεπ επικξιμτμίαπ ζηξ ζςξλείξ: 

Ποτηόηρπξ ρλικό βιτμαηικώμ αζκήζετμ 
ε ξμάδεπ - ξλξμέλεια: 

1. Τη δεληόηεηεξ πηζηεύεηε όηη πνεηάδεηαη έκαξ/ μία εθπαηδεοηηθόξ ζηεκ επηθμηκςκία 

με αιιμδαπμύξ μαζεηέξ/ηνηεξ; Πμηεξ από αοηέξ ζαξ πνμβιεμαηίδμοκ; Πμηεξ 

ακαγκςνίδεηε ςξ δηθέξ ζαξ; 

2. Τη ζεςνείηε ζεμακηηθό κα δηενεοκήζεηε ζηεκ πνώηε ζοκάκηεζε με μηα μμάδα 

αιιμδαπώκ μαζεηώκ δεμμηηθμύ / γομκαζίμο γηα κα δηεοθμιύκεηε ηεκ ακάπηολε 

ζπέζεξ εμπηζημζύκεξ θαη πώνμο γηα πμιηηηζμηθή δηάζηαζε ζηεκ εθπαίδεοζε;  

3. Καηαγνάρηε ηα ζηενεόηοπα πμο έπεηε εκημπίζεη ζημκ εαοηό ζαξ απέκακηη ζε άημμα 

από άιιεξ πμιηηηζμηθέξ μμάδεξ. 

4. Έπεηε ηεκ πνώηε αημμηθή ζοκάκηεζε με έκα γμκηό μεηακάζηε ζήμενα, γηα ημκ μπμίμ 

δε γκςνίδεηε θάηη πενηζζόηενμ. Πμηα πνάγμαηα ζαξ πνμβιεμαηίδμοκ πεγαίκμκηαξ 

ζηε ζοκάκηεζε; 

5. Έπεηε ηεκ πνώηε ζοκάκηεζε με μηα μμάδα ειιήκςκ θαη μεηακαζηώκ γμκηώκ ζήμενα. 

Πμηα πνάγμαηα ζαξ πνμβιεμαηίδμοκ πεγαίκμκηαξ ζηε ζοκάκηεζε; 

6. Τμ θύιμ δεκ παίδεη νόιμ ζηεκ εθπαίδεοζε. Σομθςκείηε ή όπη;   (επελεγείζηε) 

 

7. Πμηεξ πηζακέξ ζεληζηηθέξ εθθμνέξ έπεηε εκημπίζεη ζημκ εαοηό ζαξ ςξ 

εθπαηδεοηηθόξ  ζηε δηάνθεηα ηεξ πναθηηθήξ ζαξ; 

 

8. Πώξ μπμνεί ε δηθή ζαξ πμιηηηζμηθή ηαοηόηεηα κα επενεάζεη ανκεηηθά ημ νόιμ ζαξ 

ςξ εθπαηδεοηηθμύ; 

 



9. Πώξ μπμνμύκ μη οπανθηέξ ζηεκ θμοιημύνα μαξ πανάμεηνμη θμηκςκηθήξ αδηθίαξ, 

όπςξ ε θαηαπίεζε, μ ναηζηζμόξ, μ ζεληζμόξ θαη μη δηαθνίζεηξ, κα μαξ επενεάζμοκ 

επαγγειμαηηθά; 

 

10. Βειηηώκμκηαξ ηεκ αοημγκςζία, ηεκ αοημαλημιόγεζε θαη ηεκ ακαζημπαζηηθόηεηά μαξ 

ςξ δηαπμιηηηζμηθμί εθπαηδεοηηθμί ζημ ηέιμξ μηαξ εθπαηδεοηηθήξ πενηόδμο: ζε ηη 

ακηαπμθνηζήθαμε; Τη μαξ λέθογε; Τη δεκ λένμομε; 

 

11. Πηζηεύεηε όηη ε πμιοπμιηηηζμηθή εημημόηεηα εκόξ/μίαξ εθπαηδεοηηθμύ έπεη 

παναθηήνα πμιηηηθό ή απμιηηηθό;  (επελεγείζηε) 

 

12. Γπαγγειμαηηθόξ πνμζακαημιηζμόξ θαη πνμζδμθίεξ γηα θαιύηενεξ επαγγειμαηηθέξ 

πνμμπηηθέξ ζε παηδηά μεηακαζηώκ: πμημη πανάγμκηεξ πηζηεύεηε όηη επενεάδμοκ ηε 

δηαμόνθςζε ηςκ επηιμγώκ ημοξ θαη επμμέκςξ ημ βαζμό ακηίζηαζεξ ζημκ πηζακό 

θμηκςκηθό απμθιεηζμό ημοξ; 

 

13. Αοημπνμζδημνηζμόξ: πμηα επημένμοξ ζέμαηα ζεςνείηε θαίνηα κα ακηηιεθζεί θαη κα 

ελεηάζεη έκαξ/μία έθεβμξ ζακ βήμα ακηίζηαζεξ ζημκ θμηκςκηθό απμθιεηζμό; 

 

14. Η πμιοπμιηηηζμηθή εημημόηεηα είκαη ηόζμ μία από ηηξ επαγγειμαηηθέξ πμηόηεηεξ 

εκόξ/μίαξ δηαπμιηηηζμηθμύ/θήξ εθπαηδεοηηθμύ, όζμ θαη έκα ζεμακηηθό γκώνηζμα 

ζοκμπήξ εκόξ πμιοπμιηηηζμηθμύ ζπμιείμο. Με πμημοξ ηνόπμοξ ζα μπμνμύζαηε κα 

εκηζπύζεηε αοηή ηε ζοκμπή ζε έκα ζπμιείμ με πενηζηαηηθά θοιεηηθώκ 

ακηηπαναζέζεςκ; 

 

15. Role-playing: είζηε μεηένα μεηακάζηνηα με εμπεηνίεξ θμηκςκηθμύ απμθιεηζμμύ (π.π. 

θηώπεηα, ναηζηζμόξ, ζελμοαιηθή πανεκόπιεζε) θαη έπεηε ηεκ πνώηε ζοκάκηεζε ζημ 

δεμμηηθό ζπεηηθά με ζέμαηα ζπμιηθήξ επίδμζεξ ημο παηδημύ ζαξ. Πώξ αηζζάκεζηε 

απέκακηη ζημκ/εκ γεγεκή εθπαηδεοηηθό; Τη ιέηε;  (δεογάνη νόιςκ) 



 

16. Μελέηη πεοίπητζηπ: Σε έκα Γομκάζημ με ανθεηά αιιμδαπά παηδηά (~10%) θαη ζημ 

πιαίζημ ηεξ πνμεημημαζίαξ επαγγειμαηηθμύ πνμζακαημιηζμμύ θάκεηε ζπεηηθή 

ζοδήηεζε ζε μία ηάλε. Σηε ζοδήηεζε έκαξ αιιμδαπόξ μαζεηήξ με θαιή ζπμιηθή 

επίδμζε ζαξ δειώκεη όηη ηειεηώκμκηαξ ημ Γομκάζημ δε ζα ζοκεπίζεη ζηεκ 

εθπαίδεοζε γηα κα δμοιέρεη, όπςξ θαη άιιμη θίιμη ημο. Πμηεξ είκαη μη πνώηεξ ζαξ 

ζθέρεηξ; Οη δεύηενεξ; Τη θάκεηε; 

 

17. Για εμδξζκόπηζη, αρηξπαοαηήοηζη και ποξζτπική αμάπηρνη: Έπμκηαξ επίγκςζε 

ηςκ επαγγειμαηηθώκ ζαξ δελημηήηςκ, ηεξ πμιηηηζμηθήξ ζαξ ηαοηόηεηαξ θαη ηςκ 

πνμκμμίςκ πμο αοηή ζαξ δίκεη, θαζώξ θαη ηςκ παναγόκηςκ πμο μδεγμύκ ζηεκ 

πενηζςνημπμίεζε θαη ηεκ θμηκςκηθή αδηθία, ζε πμημ βαζμό θαη με ηη ηνόπμ 

δεζμεύεζηε γηα θμηκςκηθή αιιαγή ζημ πιαίζημ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ 

(δηαπμιηηηζμηθήξ θαη με) όπμο ενγάδεζηε; 

 

 

Γπηζηνμθή 

 
 


