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«Το	  Χαμόγελο	  του	  Παιδιού»	  σε	  όλη	  την	  Ελλάδα	  

•  Αγρίνιο	  
•  Αθήνα	  
•  Αίγιο	  
•  Αρχαία	  Κόρινθος	  
•  Θεσσαλονίκη	  
•  Κέρκυρα	  	  
•  Κρήτη	  
•  Κυλλήνη	  
•  Λάρισα	  
•  Πάτρα	  	  
•  Πύργος	  
•  Τρίπολη	  
•  Φοίνικας	  Καλαμαριάς	  	  
•  Χαλκίδα	  
•  Χανιά	  

 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 
KAI  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 



Σχολική	  Βία,	  εκφοβισμός	  και	  
πείραγμα	  

   Εκφοβισμός	  
Σχολική	  	  Βία	  

Πείραγµα 



Σχολική	  Βία	  

Η	  Σχολική	  Βία	  (school	  violence)	  είναι	  ένα	  υποσύνολο	  της	  
εφηβικής	  βίας	  και	  αναφέρεται	  στις	  πράξεις	  εφηβικής	  βίας	  που	  
συμβαίνουν	  στο	  χώρο	  του	  σχολείου,	  στο	  δρόμο	  προς	  ή	  από	  το	  
σχολείο,	  σε	  σχολικές	  εκδηλώσεις	  ή	  	  στο	  δρόμο	  προς	  ή	  από	  τις	  
σχολικές	  εκδηλώσεις.	  	  

Μορφές	  Σχολικής	  Βίας	  αποτελούν:	  
Καβγάδες	  με	  σωματική	  βία	  (π.χ.	  
μπουνιές,	  κλωτσιές,	  χαστούκια).	  	  
Χρήση	  όπλων	  
Ηλεκτρονική	  επιθετικότητα,	  δηλαδή	  η	  βία	  
που	  συμβαίνει	  με	  την	  χρήση	  τεχνολογίας	  
(κινητά	  τηλέφωνα,	  ιστοσελίδες	  
κοινωνικής	  δικτύωσης,	  e-‐mails	  κ.α.)	  	  
Βία	  συμμοριών	  



Εκφοβισμός	  

«Ο	  εκφοβισμός	  συμπεριλαμβάνει	  βασικά	  	  
• την	  επιθυμία	  κάποιου	  να	  πληγώσει	  κάποιον	  άλλο	  	  
• 	  την	  ασυμμετρία	  δύναμης	  των	  εμπλεκομένων	  
• 	  (συνήθως)	  την	  επανάληψη	  	  
• 	  την	  άδικη	  χρήση	  της	  δύναμης	  	  
• 	  την	  προφανή	  ευχαρίστηση	  του	  επιτιθέμενου	  και	  γενικά	  μια	  
αίσθηση	  καταπίεσης	  από	  την	  πλευρά	  του	  ατόμου	  που	  δέχεται	  
τον	  εκφοβισμό»	  .	  	  

Ken	  Rigby,	  2002	  



Πείραγμα	  

Το	  πείραγμα	  και	  οι	  αστεϊσμοί	  συμβαίνουν	  μεταξύ	  φίλων	  και	  δεν	  
περιλαμβάνουν	  την	  πρόκληση	  σωματικού	  ή	  συναισθηματικού	  πόνου.	  	  
	  
Αντίθετα	  ο	  εκφοβισμός	  συμβαίνει	  ανάμεσα	  σε	  άτομα	  που	  δεν	  έχουν	  
φιλικές	  σχέσεις	  και	  που	  υπάρχει	  ανισσοροπία	  δύναμης	  είτε	  στα	  
ατομικά,	  είτε	  στα	  ψυχοσυναισθηματικά	  είτε	  στα	  κοινωνικά	  
χαρακτηριστικά	  των	  εμπλεκόμενων	  παιδιών.	  	  	  
	  
Εν	  κατακλείδι,	  δυο	  είναι	  οι	  πολύ	  βασικές	  έννοιες	  που	  θα	  πρέπει	  να	  
ληφθούν	  υπόψη	  στην	  αξιολόγηση	  μιας	  πράξης	  ως	  εκφοβισμός:	  	  
Οι	  έννοιες	  της	  σχέσης	  και	  του	  συναισθήματος.	  Η	  σχέση	  που	  έχουν	  τα	  
παιδιά	  μεταξύ	  τους	  και	  το	  συναίσθημα	  που	  βιώνουν.	  	  



Στοιχεία	  για	  Ελλάδα	  

Έρευνα	  HBSC/WHO	  (2010)	  Ποσοστό	  8,5%	  των	  εφήβων	  αναφέρουν	  ότι	  
υφίστανται	  σχολικό	  εκφοβισμό	  (bullying)	  τουλάχιστον	  2	  με	  3	  φορές	  το	  
μήνα,	  ενώ	  1	  στους	  6	  (15,8%)	  ότι	  εκφοβίζουν	  οι	  ίδιοι	  άλλους	  με	  την	  
ίδια	  συχνότητα.	  	  
	  
«Το	  Χαμόγελο	  του	  Παιδιού»	  (2012)	  	  Σε	  τυχαίο	  δείγμα	  4999	  μαθητών	  
και	  μαθητριών	  Δευτεροβάθμιας	  εκπαίδευσης	  στην	  Ελλάδα	  
το	  31,98%	  των	  παιδιών	  δήλωσε	  ότι	  έχει	  βιώσει	  
εκφοβισμό	  είτε	  κατ’	  επανάληψη	  είτε	  περιορισμένες	  φορές.	  	  
	  
Το	  Παρατηρητήριο	  για	  την	  Πρόληψη	  της	  Σχολικής	  Βίας	  και	  
Εκφοβισμού	  (	  2013).	  Τα	  πρώτα	  αποτελέσματα	  έδειξαν	  ότι	  από	  41.422	  
συμπληρωμένα	  ερωτηματολόγια	  μαθητών	  και	  μαθητριών	  της	  
Δευτεροβάθμιας	  Εκπαίδευσης	  το	  34,69%	  των	  παιδιών	  έχει	  βιώσει	  
εκφοβισμό	  	  ,	  ενώ	  το	  65,11%	  απάντησε	  αρνητικά.	  Παράλληλα	  το	  
34,01%	  των	  μαθητών	  και	  μαθητριών	  απάντησε	  ότι	  έχουν	  εκφοβίσει	  
άλλα	  παιδιά	  ενώ	  στην	  ίδια	  ερώτηση	  το	  	  65,69%	  απάντησε	  	  αρνητικά.	  	  



Θύτες	  και	  Θύματα;;;	  	  

Ο	  χαρακτηρισμός	  ενός	  ανθρώπου	  ως	  θύτη	  ή	  θύμα	  μπορεί	  να	  γίνει	  ένα	  

στίγμα	  ,	  μια	  ταμπέλα	  που	  μπαίνοντας	  πάνω	  σε	  κάποιον	  δύσκολα	  μπορεί	  να	  

βγάλει	  από	  πάνω	  του.	  Ειδικά	  στην	  περίπτωση	  του	  στιγματισμού	  ενός	  

παιδιού	  και	  μάλιστα	  από	  το	  /στο	  σχολικό	  περιβάλλον,	  οι	  αρνητικές	  

ψυχολογικές	  επιπτώσεις	  στη	  ζωή	  του	  μπορεί	  να	  είναι	  έντονες	  και	  

καθοριστικές.	  	  
 



Εμπλεκόμενοι	  και	  
Εμπλεκόμενες	  	  

Παιδί	  (ή	  παιδιά)	  που	  εκφοβίζει	  (εκφοβίζουν)	  

	  
	  
Παιδί	  (ή	  παιδιά)	  που	  εκφοβίζεται	  (εκφοβίζονται)	  

 

 

Παιδιά	  παρατηρητές	  /	  θεατές	  

 

 
Γονείς	  παιδιού	  (ή	  παιδιών)	  που	  εκφοβίζει	  (εκφοβίζουν)	  

 

 
Γονείς	  παιδιού	  (ή	  παιδιών)	  που	  εκφοβίζεται	  (εκφοβίζονται)	  

	  
 Εκπαιδευτικοί	  

 

 
Επιστημονική	  κοινότητα	  

 

 



Πιθανόν	  να	  
–  Βιώνει	  καταστάσεις	  βίας	  μέσα	  στην	  

οικογένεια	  
–  Υπάρχει	  έλλειψη	  προσοχής	  και	  

ενδιαφέροντος	  στο	  περιβάλλον	  	  
–  Παρουσιάζει	  δυσκολίες	  στην	  κατανόηση	  

κανόνων	  και	  ορίων	  
–  Παρουσιάζει	  δυσκολίες	  στο	  να	  

αντιληφθεί	  τα	  συναισθήματα	  που	  
προκαλεί	  στο	  άλλο	  παιδί	  

Παιδί	  	  που	  εκφοβίζει	  
Βασικά	  Σημεία	  

Επιλέγει	  το	  παιδί	  που	  θα	  εκφοβίσει	  
	  	  
	  

(έστω	  και	  υποσυνείδητα)	  

ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΥΧΑΙΑ  



•  Διαφέρει	  με	  κάποιον	  τρόπο	  από	  τα	  υπόλοιπα	  (είναι	  από	  άλλη	  χώρα,	  έχει	  

άλλη	  θρησκεία,	  φοράει	  σιδεράκια	  γενικά	  παιδί	  που	  διαφέρει	  από	  τη	  μέση	  

εικόνα	  ενός	  μαθητή)	  	  

•  Το	  δίκτυο	  φίλων	  και	  γενικότερα	  κοινωνικών	  επαφών	  δεν	  ενεργοποιείται	  

απέναντι	  στον	  εκφοβισμό	  

•  Το	  «λιγότερο	  δυνατό»	  παιδί	  είτε	  στα	  κοινωνικά	  είτε	  στα	  σωματικά	  είτε	  στα	  

συναισθηματικά	  χαρακτηριστικά	  

Παιδί	  που	  εκφοβίζεται	  



	  	  	  	  	  	  	  Ζουν	  συνεχώς	  με	  το	  
συναίσθημα	  ότι	  θα	  τους	  
κοροϊδέψουν,	  ότι	  θα	  
γελάσουν	  μαζί	  τους	  

» Θυμό	  	  
»	  Ντροπή	  
»	  Ενοχή	  	  
»	  Φόβος	  	  
	  

Για	  αυτό	  που	  τους	  συμβαίνει,	  που	  δεν	  
μπορούν	  να	  αντιδράσουν.	  Ο	  θυμός	  
συνήθως	  εκφράζεται	  σε	  οικεία	  
αγαπημένα	  πρόσωπα	  όπως	  ο	  
πατέρας,	  η	  μητέρα	  ή	  ο	  αδελφός	  

Ντρέπονται	  για	  αυτό	  που	  τους	  συμβαίνει	  και	  θεωρούν	  ότι	  όλοι	  οι	  
συμμαθητές	  τους,	  τους	  θεωρούν	  δειλούς/	  δειλές.	  Έτσι	  δυσκολεύονται	  
να	  κάνουν	  φίλους	  καθώς	  θεωρούν	  εκ	  προοιμίου	  ότι	  κανείς	  δεν	  θα	  τους	  
θέλει	  για	  φίλους.	  Επίσης	  ντρέπονται	  να	  το	  αποκαλύψουν	  στους	  γονείς	  
τους	  καθώς	  θα	  τους	  «απογοητεύσουν»	  

Θεωρούν	  ότι	  εκείνοι	  φταίνε	  για	  
αυτό	  που	  γίνεται,	  (πχ.	  «με	  λένε	  
γυαλάκια	  -‐}	  φοράω	  γυαλιά	  -‐}	  άρα	  
έχουν	  δίκιο	  -‐}	  είμαι	  γυαλάκιας).	  

 
Παιδί	  που	  εκφοβίζεται,	  

συναισθηματικός	  κόσμος	  
	  



Προγράμματα	  Παρέμβασης	  σε	  
πολλά	  	  επίπεδα	  

   Παιδί	  

Σχολείο	  

   Τάξη	  

   Οικογένεια	  



Σχολείο	  

• Ξεκάθαρη	  πολιτική	  του	  σχολείου	  
• Ορισμός	  υπεύθυνου	  για	  το	  φαινόμενο	  
• 	  Ενημέρωση	  με	  εκδηλώσεις	  

• Επιμόρφωση	  εκπαιδευτικών	  
• Έρευνα	  

• Αξιολόγηση	  της	  επιτήρησης	  των	  παιδιών	  	  
• Συναντήσεις	  Εκπαιδευτικών	  
• Συνεργασία	  με	  φορείς	  &	  οργανώσεις	  

• Ψυχαγωγία,	  Τέχνη,	  Επαφή,	  Επικοινωνία	  μεταξύ	  των	  
παιδιών	  



	  Ήρεμο	  και	  ειρηνικό	  σχολείο	  	  

• Tο	  ήθος	  (κουλτούρα)	  του	  σχολείου	  
• Αμεσότητα,	  συνέχεια,	  συνέπεια	  	  και	  
αμεροληψία	  (στην	  παρέμβαση)	  του	  
σχολείου	  

• Το	  κλίμα	  στην	  τάξη	  
• Ο	  	  ρόλος	  των	  παρατηρητών	  

 

 



 Ήρεμο	  και	  ειρηνικό	  σχολείο	  	  

Ο	  εκφοβισμός	  είναι	  ένα	  φαινόμενο	  
που	  αναλογικά	  με	  την	  όξυνση	  της	  βίας	  
και	  των	  αντιθέσεων	  μες	  στην	  κοινωνία	  
αναμένεται	  να	  	  φυτρώσει	  σε	  κάθε	  
σχολείο.	  Το	  ζήτημα	  είναι	  τι	  μπορούμε	  
να	  κάνουμε	  για	  να	  μην	  το	  	  αφήσουμε	  
να	  ανθίσει…	  	  

	  

	  



Τάξη	  

• Ενημέρωση	  των	  παιδιών	  για	  το	  φαινόμενο	  
(αξιοποίηση	  της	  λογοτεχνίας	  και	  της	  τέχνης	  ,	  

αφηγήσεις,	  παιχνίδια	  ρόλων,	  η	  δραματοποίηση,	  η	  

προβολή	  βίντεο,	  χρήση	  των	  νέων	  τεχνολογιών	  )	  

• Ενημέρωση	  για	  κανόνες	  του	  σχολείου	  	  

• Κανόνες	  της	  τάξης	  («συμβόλαιο	  ομάδας»)	  
• Ευαισθητοποίηση	  /Ενσυναίσθηση	  
• Σχολική	  Διαμεσολάβηση	  	  

• Ομάδες	  Παιδιών	  
• Καταγραφή	  συμπεριφορών	  που	  προβληματίζουν	  
(λεπτομερής	  καταγραφή	  και	  όχι	  ερμηνεία)	  



Βασικά	  μηνύματα	  πρόληψης	  
	  

«Έχεις	  κάθε	  δικαίωμα	  να	  μην	  τον	  
συμπαθείς,	  έχεις	  κάθε	  δικαίωμα	  να	  μην	  
τον	  θες	  για	  φίλο	  σου..	  Δεν	  έχεις	  κανένα	  

δικαίωμα	  να	  τον	  εκφοβίζεις»	  
	  

«Είναι	  άλλο	  πράγμα	  δεν	  συμπαθώ	  ένα	  
παιδί	  και	  άλλο	  εκφοβίζω	  ένα	  παιδί»	  	  

 
 

Ατομική	  προσέγγιση	  



Βασικά	  μηνύματα	  της	  ιστορίας	  
	  

«Ό,τι	  και	  να	  έχεις	  κάνει,	  ό,τι	  και	  να	  έχεις	  
πει	  ,	  όπως	  και	  να	  είσαι	  εξωτερικά	  δεν	  έχει	  
κανένας	  δικαίωμα	  να	  σε	  χτυπήσει,	  να	  σε	  
βρίσει	  ή	  να	  σε	  αγγίξει	  με	  τρόπο	  που	  δεν	  

είναι	  σωστός»	  
	  

«Δεν	  υπάρχει	  κανένα	  μυστικό	  που	  να	  με	  
κάνει	  να	  ντρέπομαι,	  να	  φοβάμαι	  ή	  να	  μην	  

μπορώ	  μα	  κοιμηθώ	  τα	  βράδια»	  
	  

	  

Ατομική	  προσέγγιση	  



Οικογένεια	  

• Ενημέρωση	  της	  οικογένειας	  για	  το	  φαινόμενο	  
Ενημέρωση	  για	  την	  πολιτική	  του	  σχολείου	  
• Εξατομικευμένες	  συναντήσεις	  με	  οικογένειες	  που	  εκτιμά	  
το	  σχολείο	  
• Κατευθύνσεις	  για	  χειρισμό	  

Παιδί	  

• Συζήτηση	  
• Ψυχοεκπαίδευση-‐Ενημέρωση	  
• Ανάπτυξη-‐Ενεργοποίηση	  Ενσυναίσθησης	  



ΔΡΑΣΕΙΣ	  ΠΡΟΛΗΨΗΣ	  



Η	  συναισθηματική	  και	  κοινωνική	  ανάπτυξη	  της	  προσωπικότητας	  των	  
μαθητών,	  γνωρίζοντας	  τον	  εαυτό	  τους	  και	  των	  κόσμο	  γύρω	  τους	  
	  
Η	  ενδυνάμωση	  της	  αυτοαντίληψης	  και	  αυτοεκτίμησης	  τους,	  η	  βελτίωση	  
των	  δεξιοτήτων	  τους,	  η	  ενεργοποίηση	  της	  ενσυναίσθησης,	  η	  
αποτελεσματική	  επίλυση	  κρίσεων	  και	  η	  δημιουργικότητα	  
	  
 
 
 
 
                       	  Καθολική	  ανάπτυξη	  του	  μαθητή	  
	  

Στόχος 



Αφήγηση	  Κοινωνικών	  Ιστοριών	  

Δομημένες	  Κοινωνικές	  Ιστορίες	  βασισμένες	  

στο	  μοντέλο	  και	  τις	  αρχές	  της	  

Βιβλιοθεραπείας	  

	  

Ο	  εκπαιδευτικός	  αφηγείται	  μια	  δομημένη	  

κατασκευασμένη	  ιστορία	  σε	  ομάδα	  

μαθητών	  και	  μαθητριών,	  κατά	  την	  οποία	  

τα	  παιδιά	  αναλαμβάνουν	  σταδιακά	  και	  

χωρίς	  να	  γίνεται	  εμφανώς	  αντιληπτό	  τον	  

ρόλο	  του	  παιδιού	  που	  παρατηρούν.	  



Πρόκειται	  για	  σύγχρονες	  ιστορίες	  οι	  οποίες	  συμβάλλουν	  στη	  γνωστική	  

κατανόηση	  και	  συναισθηματική	  βίωση	  τόσο	  του	  ίδιου	  του	  εαυτού	  του	  

μαθητή,	  όσο	  και	  του	  περιβάλλοντα	  κόσμου	  του.	  

Η	  διαδραστικότητα	  και	  το	  βίωμα	  της	  αφήγησης	  επιτρέπει	  στο	  μαθητή	  

να	  εισέλθει	  νοητικά	  σε	  ένα	  ασφαλές	  περιβάλλον	  πειραματισμού	  γύρω	  

από	  τις	  διαπροσωπικές	  σχέσεις.	  Πρόκειται	  για	  μία	  «πρόβα»	  πριν	  από	  

την	  «αληθινή	  παράσταση».	  

Μέσα	  από	  τις	  πολλαπλές	  ταυτίσεις	  δίνεται	  η	  δυνατότητα	  στα	  παιδιά	  

να	  αντικρίσουν	  και	  να	  εκφράσουν	  δικές	  τους	  απαγορευμένες	  και	  

«κακές»	  συμπεριφορές	  οι	  οποίες	  βρίσκονται	  σε	  νάρκη.	  

	  

Αφήγηση	  Κοινωνικών	  Ιστοριών	  



  

	  Η	  αφήγηση	  κοινωνικών	  ιστοριών	  οδηγεί	  	  

•  στην	  μείωση	   της	  αντικοινωνικής	  συμπεριφοράς	   (McNeely,	  Nonnemaker	  &	  

Blum,	  2002).	  	  

•  αποκατάσταση	  των	  σχέσεων	  και	  των	  δεσμών	  στη	  σχολική	   	  κοινότητα,	  τους	  

οποίους	  ο	  εκφοβισμός	  καταστρέφει	  (Williams,	  Forgas,	  &	  von	  Hippell,	  2005).	  

•  Στον	  περιορισμό	  του	  κοινωνικού	  αποκλεισμού.	  	  

Αφήγηση Κοινωνικών Ιστοριών 



Τα	  Στάδια	  της	  μεθόδου	  
	  
1ο	  Στάδιο:	  Αναγνώριση	  
	  
2ο	  Στάδιο:	  καταιγισμός	  ιδεών	  
	  
3ο	  Στάδιο:	  Επιλογή	  
	  
4ο	  Στάδιο	  :	  Εμβάθυνση	  
 
 

Αφήγηση	  κοινωνικών	  ιστοριών	  



1ος	  Στόχος:	  Περιγραφή	  του	  γεγονότος	  και	  

«πλάκα	  σου	  έκανε»	  

2ος	  Στόχος:	  «Γιατί	  έμενα,	  εγώ	  από	  τότε	  που	  ήρθα	  

σε	  αυτό	  το	  σχολείο	  δεν	  τον	  πείραξα»	  

3ος	  Στόχος:	  Γιατί	  εκφοβίζει;;;	  

4ος	  Στόχος:	  Ο	  ρόλος	  των	  παρατηρητών	  στο	  «εδώ	  

και	  τώρα».	  Ενσυναίσθηση	  
	  

Αφήγηση	  ιστορίας	  



Επόμενα	  Βήματα	  
	  

• Βιωματική	  συνέχεια	  της	  
ιστορίας	  

• Εκ	  νέου	  αφήγηση	  
• Γράμμα	  σε	  κάποιον	  από	  τους	  

ήρωες	  

 
 

Αφήγηση	  ιστορίας	  



ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ	  
Το	  παπάκι	  πάει....	  

 
  

Το	  συγκεκριμένο	  πρόγραμμα	  
ευαισθητοποίησης	  και	  πρόληψης	  έχει	  τον	  
γενικότερο	  τίτλο	  «Το	  Παπάκι	  πάει....»	  με	  ήρωα	  
τον	  Πάκο,	  ο	  οποίος	  	  
	  
• στη	  μια	  ιστορία	  χάνεται	  στο	  supermarket,	  	  
• στην	  άλλη	  τον	  κοροϊδεύουν	  καθημερινά	  τα	  
άλλα	  παπάκια	  στο	  σχολείο	  ενώ	  στην	  τρίτη	  
ιστορία	  δυσκολεύεται	  να	  πει	  στους	  γονείς	  του	  
κάτι	  που	  του	  έχει	  συμβεί	  (αναφορά	  στην	  
παιδική	  κακοποίηση	  και	  παρενόχληση).	  	  	  
	  	  

«Το	  Χαμόγελο	  του	  
Παιδιού»	  σε	  συνεργασία	  
με	  την	  οικογένεια	  
Σοφιανού	  



«ΤΟ ΠΑΠΑΚΙ ΠΑΕΙ…» 



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ	  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ	  ΕΡΓΑΛΕΙΟ	  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	  
Το	  Διαδραστικό	  Εκπαιδευτικό	  Εργαλείο	  παρουσιάζει	  
σε	  μορφή	  πολλαπλών	  διαδραστικών	  βίντεο,	  2	  
ιστορίες	  εκφοβισμού:	  	  
• Στο	  περιβάλλον	  του	  σχολείου	  
• Σε	  διαδικτυακό	  περιβάλλον.	  	  
	  
ΣΤΟΧΟΣ	  
Εισαγωγή	  &	  επεξήγηση	  του	  φαινομένου	  
του	  σχολικού	  εκφοβισμού	  
• Συναισθηματική	  αφύπνιση	  των	  παιδιών	  
σε	  σχέση	  με	  τους	  πρωταγωνιστές	  
• Πρακτικοί	  τρόποι	  αντίδρασης	  

Διατίθεται διαδικτυακά 
από: www.e-abc.eu 

 
EUROPE’s ANTIBULLYING CAMPAIGN 



Το	  YOUSMILE	  αποτελεί	  μαθητική	  δράση	  εθελοντών	  
από	  Το	  Χαμόγελο	  του	  Παιδιού	  με	  βασικό	  άξονα	  
την	  προάσπιση	  των	  δικαιωμάτων	  του	  παιδιού.	  
Μέσα	  από	  τις	  πολλαπλές	  δράσεις	  όπως	  είναι	  η	  
διενέργεια	  εκδηλώσεων,	  web-‐tv	  αλλά	  και	  	  web-‐
radio	  τα	  ίδια	  τα	  παιδιά	  στηρίζουν	  άλλα	  παιδιά.	  
Ταυτόχρονα	  αποτελεί	  ένα	  μοναδικό	  εργαλείο	  
διάχυσης	  και	  επικοινωνίας	  των	  προσπαθειών	  και	  
δράσεων	  που	  καταβάλλουν	  οι	  εκπαιδευτικοί	  
μέσα	  στην	  τάξη	  για	  την	  αντιμετώπιση	  του	  
φαινόμενου	  του	  εκφοβισμού.	  Στις	  δράσεις	  του	  
συμμετέχουν	  μαθητές	  ,	  μαθήτριες	  και	  
εκπαιδευτικοί	  τόσο	  από	  την	  Ελλάδα	  όσο	  και	  από	  
το	  εξωτερικό.	  Οι	  παραπάνω	  δράσεις	  
πραγματοποιούνται	  σε	  συνεργασία	  με	  το	  
Υπουργείο	  Πολιτισμού,	  Παιδείας	  και	  
Θρησκευμάτων	  (Σύμφωνο	  Συνεργασίας)	  και	  
είναι	  δωρεάν.	  

	  

www.yousmile.gr	  



EΠΙ	  ΤΟΥ	  ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ….	  

Αφήγηση παραµυθιού 

Θέατρο Σκιών 

Θεατρικό Εργαστήρι 



ΧΡΗΣΙΜΑ	  LINKS	  

Το	  Χαμόγελο	  του	  Παιδιού	  www.hamogelo.gr	  

	  

Ευρωπαϊκή	  Καμπάνια	  για	  τον	  Εκφοβισμό	  www.e-‐abc.eu	  

•  Διαδραστικό	  Εκπαιδευτικό	  Εργαλείο	  

•  Επιστημονικά	  Άρθρα	  και	  Έρευνες	  

•  Ειδησεογραφία	  

Ευρωπαϊκό	  Δίκτυο	  κατά	  του	  Σχολικού	  Εκφοβισμού	  www.an.bullying.eu	  	  
	  

•  Οδηγός	  Καλών	  πρακτικών	  
•  Εφαρμογή	  Smart	  Phones	  
•  Ευρωπαϊκές	  πολιτικές 	  	  
•  Bullying	  Diaries	  



   	  Σας	  ευχαριστώ	  για	  την	  προσοχή	  σας	  
	  

	  Σαλίχος	  Παύλος,	  ψυχολόγος	  MA,	  
	  2107609550	  
	  school@hamogelo.gr	  


