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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ 
Υποενότητα: Συμπερίληψη, αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Στη δικιά μας τάξη, κάνουμε τη φιλία 
πράξη. 
 

Φιλοσοφία – Σκοπιμότητα προγράμματος 

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο αποτελούν ένα διαχρονικό και παγκόσμιο κοινωνικό 

πρόβλημα που επηρεάζει την ψυχική υγεία ενός μεγάλου ποσοστού παιδιών και εφήβων, με 

σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη όσο και στη διαδικασία 

της μάθησης. Για να επιλυθεί, απαιτείται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των 

μελών της σχολικής κοινότητας (παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών), προκειμένου να 

αναπτυχθεί μια κουλτούρα αποδοχής και σεβασμού.  

Είναι απαραίτητο, από το νηπιαγωγείο, κιόλας, τα παιδιά να εμπλέκονται σε προληπτικά 

προγράμματα που θα οδηγήσουν στη σταδιακή μείωση του φαινομένου αλλά και σε 

προγράμματα που τα εξοικειώνουν με αξίες, όπως η συμπερίληψη, η αποδοχή της 

διαφορετικότητας, ο σεβασμός των άλλων κλπ. και ενισχύουν την αυτοεκτίμηση, την 

ενσυναίσθηση και την κοινωνικοποίηση τους.  

Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος. Να εμπλέξει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες με ένα υπαρκτό και σοβαρό κοινωνικό θέμα, να τους/τις βοηθήσει να 

αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να αναπτύξουν 

αυτοπεποίθηση. Να τους δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικές και 

διερευνητικές δραστηριότητες που τους προκαλούν ευχαρίστηση αλλά, ταυτόχρονα, 

καλλιεργούν δεξιότητες ζωής και μαθαίνουν ν’ αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά τις 

συγκρούσεις και να διευθετούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν.  

Στόχος, επίσης, είναι να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ τους ώστε να μπορούν να 

«βλέπουν» την οπτική ενός άλλου προσώπου (ενσυναίσθηση) και, στην πορεία, να μπορούν 

να κατανοήσουν σε βάθος τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις προθέσεις του.  

Οι μαθητές/τριες θα διασαφηνίσουν τις έννοιες που σχετίζονται με το φαινόμενο (ορισμός, 

είδη εκφοβισμού, εμπλεκόμενοι κλπ.) και στη συνέχεια, θα προσπαθήσουν να αναλάβουν 

ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση του φαινομένου, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας 

όλη τη σχολική κοινότητα και προσπαθώντας να μετασχηματίσουν τη στάση και τη 

συμπεριφορά τους. 

Δομή εργαστηρίων δεξιοτήτων 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα : «Στη δικιά μας τάξη κάνουμε τη φιλία πράξη» υλοποιήθηκε σε 

7 εργαστήρια δεξιοτήτων. Αναλυτικότερα: 

1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Ενημέρωση για το πρόγραμμα – Σπάσιμο πάγου – Σύναψη 

συμβολαίου  

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

Οι μαθητές/τριες αναμένεται:  



 Να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού.  
 Να δεθούν ως ομάδα.  
 Να ενισχυθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.  

 

2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Είναι αυτό εκφοβισμός;  
 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

Οι μαθητές/τριες αναμένεται:  
 Να μάθουν πως να αναγνωρίζουν συμπεριφορές εκφοβισμού.  
 Να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ του εκφοβισμού και άλλων 

συμπεριφορών.  
 Να εμβαθύνουν την κατανόηση για τις διαφορετικές μορφές σχολικής βίας.  

3ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων:  Ο ρόλος του παιδιού που εκφοβίζει  

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

Οι μαθητές/τριες αναμένεται:  
 Να κατανοήσουν τα κίνητρα του παιδιού που εκφοβίζει.  
 Να μάθουν να επιλέγουν σωστές μορφές συμπεριφοράς για να εκφράσουν τις 

επιθυμίες τους.  

4ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Ο ρόλος όσων είναι μπροστά σε ένα περιστατικό 
εκφοβισμού  
 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

Οι μαθητές/τριες αναμένεται:  
 Να εμβαθύνουν στους τρόπους αντίδρασης όταν δουν ένα περιστατικό 

εκφοβισμού.  
 Να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τον σχολικό εκφοβισμό  

5ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Η φιλία ως ασπίδα στον εκφοβισμό και τη σχολική βία  
 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

Οι μαθητές/τριες αναμένεται:  
 Να αναγνωρίσουν την αξία της φιλίας.  
 Να μπορούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου.  
 Να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις  

6ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων:  Αναλαμβάνω δράση  
 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

Οι μαθητές/τριες αναμένεται:  
 Να αναστοχαστούν πάνω στο τι μπορούν να κάνουν ώστε να προλάβουν 

περιστατικά εκφοβισμού στο σχολείο τους.  
 Να αναλάβουν δράση ώστε να ευαισθητοποιήσουν τους/τις συμμαθητές/τριές 

τους.  

   7ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων:  Αναστοχασμός – Ανατροφοδότηση  
 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

Οι μαθητές/τριες αναμένεται:  



 
 Να σκεφτούν και να συζητήσουν για την εμπειρία τους στο πρόγραμμα.  
 Να δεσμευτούν στην ανάληψη δράσης. 

Δημιουργικές εργασίες μαθητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Σύναψη συμβολαίου 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Διαφορετικές μορφές σχολικής βίας 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Αναλαμβάνω δράση (κόμικ και αφίσες ευαισθητοποίησης κατά του 

εκφοβισμού) 


