
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ-ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Για όσους εκπαιδευτικούς παρακολούθησαν το σεμινάριο για το σχολικό εκφοβισμό-
αυτοεκτίμηση του «ΜΕΝΤΟΡΑ για την Παιδική Προστασία και Ευημερία» κι 
επιθυμούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές στους στο θέμα αυτό, ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ  
προτείνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορεί να οργανωθεί μια 
τέτοια δραστηριότητα στην τάξη. 
Κατ΄ αρχάς βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε εσείς οι ίδιοι αρκετά για το θέμα του σχολικού 
εκφοβισμού, ώστε να εκπαιδεύσετε σωστά τους μαθητές σας και να διαχειριστείτε τις 
ερωτήσεις τους με εποικοδομητικό τρόπο. Αν επιθυμείτε περισσότερη ενημέρωση, 
διαβάστε τα φυλλάδια και τη βιβλιογραφία στο www.mentoras.org, όπως επίσης και 
το πολύ πλούσιο υλικό στο www.kidscape.org.uk. Πολύ χρήσιμες δραστηριότητες 
που μπορούν να γίνουν στην τάξη από τους μαθητές, βρίσκονται στο βιβλίο 
«Promoting Personal safety in PSHE» (βιβλιογραφία www.mentoras.org αρ.2-στα 
αγγλικά). Αν έχετε απορίες σχετικά με τη δραστηριότητα, μπορείτε επίσης να μας 
ρωτήσετε στο 210-9923920 
 

• Ξεκινήστε, συζητώντας με τα παιδιά για τη σημασία της ενημέρωσης και 
της συζήτησης στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Για ποιο λόγο είναι 
σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι τι είναι και να μην βρισκόμαστε σε άγνοια ή 
μυστικότητα? Γιατί έχουμε ευθύνη να μιλάμε για αυτό? 

 
• Κατόπιν, ρωτήστε τα παιδιά, να σας αναφέρουν, με καταιγισμό ιδεών, τι είναι 

ο σχολικός εκφοβισμός (ποιες μορφές βίας, λεκτική, συναισθηματική, 
σωματική κλπ.) Μιλήστε ιδιαίτερα για την απομόνωση του παιδιού-θύματος 
και προσέξτε τυχόν παρανοήσεις-προκαταλήψεις του τύπου «έχει πλάκα», 
«δεν πειράζει», «το παιδί-θύμα φταίει» κλπ. 

 
• Συζητήστε με τα παιδιά πότε κάποιος υιοθετεί το ρόλο του «θύτη», του 

«θύματος», του «παρατηρητή».Πώς νομίζετε ότι νιώθει ο καθένας? 
 

• Κοινωνικό συμβόλαιο: Συμπεριφερόμαστε, όπως θα θέλαμε να μας 
συμπεριφέρονται. Πώς φτιάχνουμε τους κανόνες συμπεριφοράς στην ομάδα 
μας, ώστε να σεβόμαστε όλοι ο ένας τον άλλον, κι όχι να πληγώνουμε ο ένας 
τον άλλον. Φτιάχνουμε  λίστα κανόνων σωστής συμπεριφοράς μεταξύ των 
μελών που όλοι τηρούμε (όπως π.χ. το πρότυπο της αφίσας του ΜΕΝΤΟΡΑ, 
που μπορούν τα παιδιά να συμπληρώσουν με τις δικές τους ιδέες). 

 
• Συζήτηση για τα αίτια: Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει ο εκφοβισμός? Ποια είναι 

η αυτοεκτίμηση του θύτη και πώς επηρεάζεται αυτή του θύματος. 
 

• Πώς αντιμετωπίζω τους εκφοβιστές, πώς να λέω «όχι», πώς να υπερασπίζω τα 
δικαιώματά μου. Προσοχή στη σημασία της άμυνας με αυτοπεποίθηση, χωρίς 
αντεπίθεση, αντεκδίκηση ή βία.   

 
• Tρόποι που εκτιμώ τον εαυτό μου: δε χρειάζεται να μειώνω τους άλλους, ούτε 

να αμφισβητώ τον εαυτό μου. Καταιγισμός ιδεών για το πώς να νιώθουμε 
καλύτερα για τον εαυτό μας. Αλλαγή αρνητικών σκέψεων σε θετικές.  

 

http://www.mentoras.org/
http://www.kidscape.org.uk/
http://www.mentoras.org/


• Τελειώνουμε με την εξής δραστηριότητα, αρχική ιδέα του Kidscape.org.uk, 
την οποία εμπλουτίσαμε : 

Ζητείται από το παιδί να κάνει με μολύβι το περίγραμμα του κάθε χεριού  σε διαφορετικές 
κόλλες τετραδίου.  

Στο δεξί χέρι του ζητείται να γράψει με  μαρκαδόρους διαφορετικών χρωμάτων ένα 
πράγμα για κάθε δάχτυλο, στο οποίο είναι καλός, ή ένα πράγμα που έκανε καλά, ή ένα 
πράγμα που του αρέσει πολύ (π.χ. δημιουργικό ενδιαφέρον). Για παράδειγμα, στον αντίχειρα 
μπορεί να γράψει «κάνω γρήγορα ποδήλατο» και στον δείκτη «μου αρέσουν τα γατάκια». 
Μπορείτε να κάνετε μια αντίστοιχη κόλλα για τον εαυτό σας και να τη δείξετε στα παιδιά για 
παράδειγμα. Τα βοηθάτε να εκφραστούν με το παράδειγμά σας. 

Μην εκπλαγείτε από τον αριθμό των παιδιών που «σταματά το μυαλό τους» και δεν 
μπορούν να γράψουν τίποτα, με τη δικαιολογία  «μα, σε τίποτα δεν είμαι καλός». Εκεί πρέπει 
να παρέμβετε, να δώσετε τη δική σας γνώμη για τα πράγματα που εσείς έχετε παρατηρήσει 
να είναι καλός ο μαθητής. Οι γύρω μας μπορούν συνήθως να δουν πολλά περισσότερα καλά 
σημεία σε εμάς από ότι εμείς στον εαυτό μας. Παρατηρείστε για τα καλά σημεία στους 
μαθητές σας, αναζητήστε τα, υπάρχουν! Εξασκηθείτε σε αυτό! Επίσης, ρωτήστε το παιδί: «Τι 
σου αρέσει; Τα ζώα; Τα σπορ; Οι εκδρομές; Τα κόμικς; Τι θα ήθελες να γίνεις όταν 
μεγαλώσεις;» Αν η απάντηση στην τελευταία ερώτηση είναι π.χ. μπαλαρίνα, το θετικό σχόλιο 
μπορεί να είναι  «άρα εκτιμάς την τέχνη-σημείωσέ το».Θα πρέπει τα παιδιά να γράψουν 
τουλάχιστον 5 καλά τους σημεία. Αν δυσκολεύονται πάρα πολύ, ζητήστε βοήθεια από 
καλοπροαίρετους συμμαθητές τους (προσέξτε πολύ να μην επιτρέψετε κανένα φαρμακερό 
σχόλιο από μαθητές-εκφοβιστές κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Αν συμβεί, εξηγήστε 
τους ότι η στάση τους είναι εντελώς αντίθετη με το σκοπό της δραστηριότητας και της τάξη,  ότι 
δεν θα γίνει ανεκτή και ξαναρχίστε τη δραστηριότητα από την αρχή). 

Μετά, το παιδί  συμπληρώνει με μολύβι στα πέντε δάχτυλα του αριστερού χεριού (σε 
άλλη κόλλα) τα 5 σημεία στα οποία νομίζουν ότι δεν είναι καλοί. Μην εκπλαγείτε πόσο 
γρήγορα θα το κάνουν κι ότι πιθανώς να θέλουν να γεμίσουν κι άλλες σειρές. Μην τους 
δώσετε παραπάνω από λίγα λεπτά για αυτό. Αμέσως μετά ζητήστε τους να σβήσουν το κάθε 
αρνητικό σχόλιο που έγραψαν με μολύβι και να το αντικαταστήσουν με το αντίθετο θετικό 
μήνυμα με χρωματιστό στυλό ή μαρκαδόρο. Αν για παράδειγμα το παιδί έχει γράψει «είμαι 
τεμπέλης», θα το σβήσει και θα γράψει «Προσπαθώ πολύ κι είμαι εργατικός». Στις 
διαμαρτυρίες του παιδιού ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, θα απαντήσετε ότι αν το πιστέψει και το 
επαναλαμβάνει συνέχεια στον εαυτό του θα γίνει αλήθεια. «Όλοι μας έχουμε καλά στοιχεία 
σε όλους τους τομείς, τα οποία όμως κοιμούνται κι ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να τα 
ξυπνήσει!» Η αντικατάσταση θα γίνει και για τα πέντε δάχτυλα. 
Αφού ολοκληρωθούν οι δύο κόλλες με τα χρωματιστά σχόλια (όλα θετικά πλέον) μπορεί να 
τις πάρει σπίτι και να τις τοποθετήσει  κάπου που θα τις κοιτά συνέχεια (πάνω από το 
γραφείο, δίπλα στο κρεβάτι κλπ.) Μπορείτε επίσης να τις αναρτήσετε στην τάξη υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτές οι μαθητές-εκφοβιστές για να βεβηλώσουν 
τα γραπτά.  

 Πρεκατέ Βικτωρία, Ιανουάριος 2009 
 
ΜΕΝΤΟΡΑΣ 
Για την Παιδική Προστασία και Ευημερία 
Μη κερδοσκοπικό σωματείο, 
τηλ. 210-9923920,  www.mentoras.org 

Ρωτήστε μας στο info_mentoras@yahoo.gr 
 
Αν επιθυμείτε να γίνουν ενημερωτικές ομιλίες στον χώρο σας (εργασιακό ή άλλο), 
σχετικά με την πρόληψη παιδικής κακοποίησης, σχολικού εκφοβισμού, αυτοεκτίμηση και αυτοπροστασία στα παιδιά, 
με προβολή εκπαιδευτικών βίντεο  και διανομή φυλλαδίων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-
9923920 
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