
Πρόγραμμα κατά του 
σχολικού εκφοβισμού για τη 
Στ΄τάξη του σχολείου μας 

 
 

  
Πρόγραμμα κατά του σχολικού εκφοβισμού για τη Στ΄τάξη του σχολείου μας εφαρμόστηκε 
με τη  ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ στο πλαίσιο του έργου 

«Europe’s Antibullying Campaign» από την ψυχολόγο του σχολείου μας, Γεωργίου Νίκη 

και σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς των δύο τμημάτων της τάξης. 
Αντίστοιχα προγράμματα θα συνεχιστούν και για τις άλλες τάξεις. 

 

Το παρόν Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο αποτελεί μέρος του προγράμματος 
European Anti- Bullying Campaign – Ευρωπαϊκή Καμπάνια κατά του Σχολικού 
Εκφοβισμού. Στόχος του εργαλείου αποτελεί η ουσιαστική κατανόηση των μαθητών 
του φαινόμενου του Σχολικού Εκφοβισμού μέσα από την άμεση συμμετοχή τους. 
 



Για το πρόγραμμα επιλέχθηκε  1 βίντεο το οποίο  παρουσιάζει ένα περιστατικό 
σωματικής, ψυχολογικής και λεκτικής βίας μέσα από το οποίο δόθηκε στα παιδιά η 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ιστορία από την οπτική των τριών βασικών 
πρωταγωνιστών : το παιδί που εκφοβίζει, το παιδί που εκφοβίζεται και τον 
παρατηρητή /την παρατηρήτρια. 
 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος έγιναν 5 συναντήσεις: 
 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 Εισαγωγή στο φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού και γνωριμία 
της ομάδας 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ– ΟΠΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 Η κατανόηση του συναισθηματικού κόσμου του παιδιού που 
εκφοβίζεται και οι 
επιλογές «αντίδρασης» που έχει. 
 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 3: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ – ΟΠΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΖΕΙΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
: Η κατανόηση της προσωπικότητας του παιδιού που εκφοβίζει και οι 
επιλογές που έχει 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 4: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ – ΟΠΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΡΙΑΣ 
ΣΤΟΧΟΣ:  
Η κατανόηση του συναισθηματικού κόσμου της παρατηρήτριας και η 
παρουσίαση 
των επιλογών αντιδράσεων που έχει 

 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΣΤΟΧΟΣ:  
Η ουσιαστική κατανόηση του φαινόμενου. 

 
 
 



 
 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
Εκτέλεση Παραγωγής One Vibe Films 

 
 
 
για 
Το Χαμόγελο του Παιδιού 
 
www.hamogelo.gr 
Tηλέφωνο: 210 3301640 
E-mail: info@hamogelo.gr 
 
 
 
 
 
Τηλέφωνο: 210 7609550 
E-mail: 
school@hamogelo.gr 
 
 
 
 
www.yousmile.gr 
Τηλέφωνο: Εθνική Τηλεφωνική 
Γραμμή SOS 1056 
 
 
 
 

Πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ στο: 

http://www.e-abc.eu/ 
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