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Εισαγωγή   
 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ψηφιακές τεχνολογίες, 
γεγονός που τα εκθέτει συχνά σε διαδικτυακό εκφοβισμό και ρητορική μίσους. Είναι σημαντικό οι 
ενήλικες γύρω από αυτά τα παιδιά να ξέρουν πώς να ανταποκριθούν εάν βρεθούν σε μια τέτοια 
κατάσταση. Είναι σχεδόν πιο σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να το αποτρέψουμε. 

 

Λέξεις Κλειδιά  

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ – επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά που μπορεί να είναι σωματική, λεκτική ή 
σχεσιακή. Οι νταήδες είναι συχνά αδυσώπητοι και εκφοβίζουν επανειλημμένα και για μεγάλες χρονικές 
περιόδους. Μπορεί να ζείτε με διαρκή φόβο για το πού και πότε θα χτυπήσει ο νταής στη συνέχεια, τι θα 
κάνει και πόσο μακριά θα φτάσει. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ– Μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, ο εκφοβισμός δεν περιορίζεται πλέον 
στις αυλές των σχολείων ή στις γωνιές των δρόμων. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί 
οπουδήποτε, ακόμη και στο σπίτι, μέσω smartphone, email, μηνυμάτων κειμένου και μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, 24 ώρες την ημέρα. Οι διαδικτυακοί εκφοβιστές χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για 
να παρενοχλήσουν, να απειλήσουν ή να ταπεινώσουν. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό εκφοβισμό, ο 
διαδικτυακός εκφοβισμός δεν απαιτεί επαφή πρόσωπο με πρόσωπο και δεν περιορίζεται μόνο σε λίγους 
μάρτυρες κάθε φορά. Επίσης δεν απαιτεί σωματική δύναμη. 

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ – δημόσιος λόγος που εκφράζει μίσος ή ενθαρρύνει τη βία εναντίον ενός ατόμου ή 
μιας ομάδας με βάση κάτι όπως η φυλή, η θρησκεία, το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. 

 

Πως να το κάνετε πράξη  

Αυτός είναι ένας τρόπος για τις οικογένειες να διευκολυνθούν οι γονείς ή οι κηδεμόνες να 
αντιμετωπίσουν περίπλοκα ζητήματα όπως η ρητορική μίσους και ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Μπορεί 
να είναι δύσκολο να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε σε ένα ζήτημα που δεν γνωρίζουμε, επομένως 
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε σημειώσει ορισμένες λέξεις-κλειδιά. Προτείνουμε στους γονείς 
να τα διαβάσουν τ;α πιο κάτω σχέδια και μετά να δουν τα κινούμενα σχέδια με τα παιδιά. Στη συνέχεια, 
μπορούν να προσπαθήσουν να συζητήσουν τη γνώμη τους για αυτό και οι γονείς/κηδεμόνες θα 
μπορούσαν να τους εξηγήσουν τους όρους εκφοβισμός, διαδικτυακός εκφοβισμός και ρητορική μίσους 
τώρα που είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους. 

Οι δραστηριότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά. Χρησιμοποιήστε την 
ευκαιρία να ανοιχτείτε συναισθηματικά και να μάθετε αν είχαν τέτοιες εμπειρίες. 
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Δραστηριότητα 1- Συμπάθεια και Συμπόνια  

 

Η συμπάθεια συνεπάγεται θετική αξιολόγηση του άλλου, ενώ η ενσυναίσθηση όχι. Ο σχολικός 
εκφοβισμός πρέπει να προσεγγίζεται από μια συμπονετική οπτική γωνία, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι 
βοηθούν, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, διότι πρόκειται για ένα κοινοτικό πρόβλημα. Ακολουθεί μια 
δραστηριότητα που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε μια κατάσταση εκφοβισμού μέσω της συμπόνιας 
και της συμπάθειας. 

 

Διάρκεια  
Συζήτηση 1 ώρας. Τα παιδιά θα αφιερώσουν περισσότερο χρόνο ρωτώντας άλλα μέλη της οικογένειας, 
φίλους ή γνωστούς για το σχέδιο τους.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Στο τέλος αυτής της άσκησης, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

● Αποδεχτείτε ότι δεν βλέπουν όλοι την πραγματικότητα με τον ίδιο τρόπο.  

● Μη φοβόμαστε να ρωτάτε όταν δεν καταλαβαίνουμε κάτι. 

 

Υλικά  
Χαρτί και εργαλεία ζωγραφικής (μολύβια, χρωματιστά μολύβια...) για την προσαρμογή για τα μικρότερα 
παιδιά. Κανένα για την αρχική δραστηριότητα. 

 

Ανάπτυξη  
1. Ζητήστε από το παιδί (ή τα παιδιά) να ζωγραφίσουν σε ένα χαρτί ένα σχέδιο που αντιπροσωπεύει 

ένα συναίσθημα που νιώθουν τώρα ή που έχουν νιώσει κάποια στιγμή (χαρά, λύπη, φόβο, 
ντροπή ή θυμό). Ζητήστε τους να μην περιγράψουν το συναίσθημα με λέξεις, αλλά να 
προσπαθήσουν να το αναπαραστήσουν μόνο μέσω της ζωγραφιάς. 

2. Ζητήστε τους να δείξουν τη ζωγραφιά τους σε διαφορετικούς ανθρώπους, όσο περισσότεροι 
τόσο το καλύτερο. Εσείς, τα αδέλφια, τα ξαδέρφια, οι γείτονες, οι φίλοι...  

3. Κάθε φορά που δείχνουν το σχέδιο, ζητήστε τους να ζητήσουν από τους άλλους να γράψουν το 
συναίσθημα που νομίζουν ότι αντιπροσωπεύει το σχέδιο. Επισημάνετε στο παιδί ότι ο καθένας 
έχει τη δική του γνώμη. 
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4. Πείτε τους να διαβάσουν αυτό που έγραψαν και κάντε τους τις εξής ερωτήσεις: Συμφωνεί αυτό 
που έγραψαν με αυτό που προσπαθήσατε να μεταδώσετε; Έγραψαν κάποια λέξη που δεν 
καταλαβαίνετε γιατί επιλέχθηκε; Αν δεν καταλαβαίνετε γιατί έγραψαν αυτή τη λέξη, τι μπορείτε 
να κάνετε για να την καταλάβετε; Καταφέρατε να το καταλάβετε; Μάθατε κάτι από αυτή τη 
δραστηριότητα; 

 

Σημείωση για τους ενήλικες: Πιθανόν κάποιες από τις λέξεις να ταιριάζουν με το συναίσθημα που ήθελε 
να απεικονίσει το άτομο στη ζωγραφιά, αλλά ίσως η ανάγνωση ορισμένων λέξεων να το εξέπληξε. 
Ζητώντας από το άτομο να εξηγήσει γιατί κατάλαβε κάτι διαφορετικά, θα ανοίξει το μυαλό του και θα το 
βοηθήσει να καταλάβει ότι διαφορετικοί άνθρωποι βλέπουν τη λέξη διαφορετικά. Ακόμα και όταν 
βλέπουμε το ίδιο πράγμα, μπορεί να καταλάβουμε μια κατάσταση εντελώς διαφορετικά και ο καλύτερος 
τρόπος για να το διαπιστώσετε είναι απλώς να ρωτήσετε. 

 

ΓΛΩΣΣΆΡΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΆΤΩΝ: 

ΘΥΜΟΣ - ένα έντονο συναίσθημα αναστάτωσης ή ενόχλησης εξαιτίας κάποιου λάθους ή κακού. 

ΑΝΗΣΥΧΙΑ - φόβος ή νευρικότητα για το τι μπορεί να συμβεί 

ΣΥΓΧΥΣΗ- το συναίσθημα που έχετε όταν δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, τι αναμένεται κ.λπ. 

ΘΑΡΡΟΣ- η ικανότητα να κάνεις κάτι που ξέρεις ότι είναι δύσκολο ή επικίνδυνο. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ- έντονο αίσθημα ευτυχίας : μεγάλη ευχαρίστηση ή ικανοποίηση. 

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ- το αίσθημα ότι κάτι ή κάποιος δεν αρέσει ή δεν εγκρίνεται 

ΔΥΣΤΥΧΙΑ - δυστυχία ή πόνος: πόνος που επηρεάζει το μυαλό ή το σώμα εξαιτίας μιας πολύ δύσκολης 
κατάστασης. 

ΕΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - η κατάσταση του να αισθάνεσαι ανόητος μπροστά σε άλλους. 

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ - έντονος ενθουσιασμός για κάτι: έντονο αίσθημα ενεργού ενδιαφέροντος για κάτι που 
σας αρέσει ή σας αρέσει. 

ΖΗΛΟΦΘΟΝΙΑ- το συναίσθημα του να θέλεις να έχεις αυτό που έχει κάποιος άλλος. 

ΦΟΒΟΣ - ένα δυσάρεστο συναίσθημα που προκαλείται από την επίγνωση του κινδύνου: ένα αίσθημα 
φόβου. 

ΑΓΧΟΣ- ένα αίσθημα θυμού ή ενόχλησης που προκαλείται από την αδυναμία να κάνει κάτι 

ΘΥΜΟΣ - βίαιος θυμός. 
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ΕΛΠΙΔΑ - να θέλεις κάτι να συμβεί ή να είναι αληθινό και να σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να συμβεί ή να 
είναι αληθινό. 

 

ΑΓΑΠΗ - ένα αίσθημα ισχυρής ή συνεχούς αγάπης για ένα πρόσωπο. 

ΥΠΕΡΟΧΗ - το αίσθημα ότι σέβεστε τον εαυτό σας και αξίζετε να σας σέβονται οι άλλοι άνθρωποι. Επίσης, 
ένα αίσθημα ευτυχίας που νιώθετε όταν εσείς ή κάποιος γνωστός σας κάνει κάτι καλό, δύσκολο κ.λπ. 

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ- ένα ευχάριστο και χαλαρό συναίσθημα που νιώθει κάποιος όταν κάτι δυσάρεστο σταματά 
ή δεν συμβαίνει. 

ΘΛΙΨΗ- αίσθημα ή επίδειξη θλίψης ή δυστυχίας 

ΝΤΡΟΠΗ - το αίσθημα ενοχής, λύπης ή θλίψης που νιώθετε επειδή ξέρετε ότι κάνατε κάτι λάθος. 

 

Αυτοαξιολόγηση  
Πώς αισθανθήκατε όταν κάποιοι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν τι προσπαθούσατε να πείτε; 

Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν σε μια διαμάχη και οι δύο πλευρές να έχουν δίκιο όταν βλέπουν τα 
πράγματα διαφορετικά; 

 

Ηλιακές ομάδες  
Αυτή η δραστηριότητα δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί, ανεξάρτητα από την ηλικία. Τα μικρότερα παιδιά 
μπορεί να χρειαστούν κάποια βοήθεια για να κατανοήσουν τη σημασία ορισμένων 
λέξεων/συναισθημάτων, ειδικά αν το κείμενο στην πίσω πλευρά είναι από μεγαλύτερους ανθρώπους. 
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Δραστηριότητα 2- Σεβασμός και Απολογία  

 

Τα παιδιά θα έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους γονείς τους αν τους φέρονται δίκαια. Η 
αυτοπεποίθηση ενός παιδιού θα αυξηθεί καθώς θα συνειδητοποιεί ότι τόσο ο μπαμπάς όσο και η μαμά 
μπορούν να κάνουν λάθη, βλέπει συναισθηματικά ώριμους γονείς ικανούς να παραδεχτούν τα λάθη τους 
και να ζητήσουν συγγνώμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλιστεί η σωστή ανατροφή των 
παιδιών. Το να μπορεί να ζητήσει συγγνώμη ένα παιδί είναι ένας υγιής τρόπος για να διατηρηθεί η 
οικογενειακή σχέση και να μάθουν τα παιδιά να συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια σε καταστάσεις όπου 
κάνουν λάθος ή σφάλλουν. Εξάλλου, τα παιδιά παίρνουν το παράδειγμά μας από τη δική μας 
συμπεριφορά και όχι από αυτά που τους λέμε. 

 

Διάρκεια 
1 ώρα 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Το πρόγραμμα ξεκινά με την προβολή της γελοιογραφίας ως ενεργοποιητή της συζήτησης και των 
δραστηριοτήτων.  

Στο τέλος αυτής της άσκησης, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

● Η διαδρομή καθοδηγεί τα παιδιά να ανακαλύψουν τα συναισθήματα και την ενσυναίσθηση, να 
κατανοήσουν το νόημα της ειλικρινούς συγνώμης. 

● Στόχος των συζητήσεων και των δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να 
συνειδητοποιήσουν ότι η συγγνώμη είναι πολύ σημαντική για τις σχέσεις, καθώς και ότι η 
συγγνώμη είναι ένας από τους τρόπους να δείξετε τα συναισθήματά σας και να κατανοήσετε 
τους άλλους 

 

Υλικά  

Πολυμέσα ή διαδραστικός πίνακας, υπολογιστής, ταινία κινουμένων σχεδίων DIGIPRO- 
https://www.youtube.com/watch?v=7Z7uHLr6N14 ,λευκά χαρτιά, στυλό, φάκελοι 

 

Ανάπτυξη  
Γράψτε βήμα προς βήμα τη δραστηριότητα. 
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1. Κάθε μέλος της οικογένειας παίρνει τόσα φύλλα λευκού χαρτιού όσα είναι τα μέλη της 
οικογένειας. 

2. Ο καθένας γράφει μια ειλικρινή επιστολή συγγνώμης σε όλους στην οικογένεια. Δεν έχει 
σημασία τι περιστατικό ή συμβάν και η επιστολή στο κάτω μέρος δεν υπογράφει. 

3. Οι επιστολές τοποθετούνται σε ξεχωριστούς φακέλους, σφραγίζονται και γράφονται για ποιον 
προορίζονται. 

4. Κάθε μέλος της οικογένειας παίρνει γράμματα για εκείνον και τα διαβάζει. 
5. Παράλληλα, συζητά για το πώς ένιωθε σημαντικό να ζητάει συγγνώμη όταν έγραφε επιστολές. 

 

 

Αυτοαξιολόγηση  
1. Είναι πιο εύκολο να ζητήσετε συγγνώμη από τους γονείς, τα αδέλφια παρά από τους φίλους ή τους 
γνωστούς; 
2. Είναι ευκολότερο να ζητάτε συγγνώμη πρόσωπο με πρόσωπο ή είναι προτιμότερο να αποτυπώσετε 
τις σκέψεις σας στο χαρτί; 

 

Ηλικιακή ομάδα  
Γονείς, παιδιά 9-11 ετών. 
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Δραστηριότητα 3- Καλοσύνη και Αποδοχή  
 

Η καλοσύνη και η αποδοχή είναι δύο στενά συνδεδεμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να 
αποδοθούν στους ανθρώπους που γνωρίζουν και εκτιμούν την ποικιλομορφία του κόσμου. Λόγω της 
κατανόησης των άλλων, οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιλέξει να δείχνουν συναισθήματα αγάπης και 
καλοσύνης που προσφέρονται άνευ όρων, ευσυνείδητα και σε αντίθεση με τον εκφοβισμό, για να 
μεταδώσουν μια αίσθηση γαλήνης και ειρηνικής συνύπαρξης. 

 

Διάρκεια  
Μία ή περισσότερες ώρες αλληλεπίδρασης μεταξύ γονέων ή άλλων μελών της οικογένειας και παιδιών 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  
Στο τέλος αυτής της άσκησης, οι μαθητές θα είναι σε θέση να:  

● Να κατανοήσουν ότι και οι ενήλικες αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις και πρέπει να 
λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν την προσωπική τους ευημερία και τις σχέσεις τους με 
τους άλλους.  

● Να είναι σε θέση να προσεγγίζουν ευκολότερα τα μέλη της οικογένειας για συμβουλές και 
βοήθεια σε σχετικά θέματα. 
 

Υλικά  
Κανένα  

 

Ανάτπυξη  
1. Ξεκινήστε τη δραστηριότητα ενημερώνοντας όλους τους παρευρισκόμενους ότι θα μοιραστείτε 

προσωπικές σας εμπειρίες που σχετίζονται με τα θέματα της καλοσύνης και της αποδοχής. 
Ξεκινήστε με την εξιστόρηση ενός περιστατικού που πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είχατε χειριστεί 
διαφορετικά. Εξηγήστε το περιστατικό, τους εμπλεκόμενους ανθρώπους, την αντίδρασή σας και 
τις συνέπειες που προέκυψαν. Εξηγήστε γιατί τώρα πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είχατε χειριστεί 
διαφορετικά την όλη κατάσταση. Στη συνέχεια, αναφερθείτε σε μια κατάσταση όπου είστε 
περήφανοι για το πόσο ευγενικοί και ανεκτικοί ήσασταν. Εξηγήστε γιατί αισθάνεστε έτσι.  

2. Στη συνέχεια, ζητήστε από το(τα) παρόν παιδί(α) να περιγράψει(ουν) μια κατάσταση που 
πιστεύει(ουν) ότι θα μπορούσε(ουν) να είχε(ουν) χειριστεί διαφορετικά. Κάντε ερωτήσεις για να 
μάθετε γιατί σκέφτονται έτσι και προσπαθήστε να τα βοηθήσετε να κατανοήσουν τα οφέλη της 
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διαφορετικής αντίδρασης. Στη συνέχεια, επιτρέψτε τους να περιγράψουν ένα περιστατικό που 
χειρίστηκαν καλά. Τονίστε και επαινέστε την κατάλληλη συμπεριφορά, προσφέροντας 
εναλλακτικές λύσεις για συγκεκριμένες αντιδράσεις. Να θυμάστε πάντα ότι ο σκοπός της 
δραστηριότητας δεν είναι να επικρίνετε τους άλλους, αλλά να ενθαρρύνετε την επικοινωνία και 
να παρέχετε πρότυπα για ευγενική και ανοιχτή αλληλεπίδραση με όλους τους ανθρώπους.  

 
 

Αυτοαξιολόγηση  
• Πώς μπορείτε να καταλάβετε ότι χειριστήκατε σωστά μια κατάσταση; 
• Ποια ήταν τα συναισθήματα εσάς και των άλλων ανθρώπων γύρω σας; 

 

Ηλικιακή ομάδα  
Η δραστηριότητα αυτή βασίζεται σε έναν ειλικρινή και οικείο διάλογο μεταξύ των μελών της οικογένειας. 
Δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί, αλλά μπορεί να διευκολυνθεί με βιβλία, κινούμενα σχέδια ή βίντεο για 
παιδιά που ασχολούνται με τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. 

Εισηγήσεις: 

Σειρά Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες (Mr. Men and Little Miss) του Roger Hargreaves  

Πρώτο χριστουγεννιάτικο βίντεο "Τι θα ήταν τα Χριστούγεννα χωρίς αγάπη;"  
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM  
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Δραστηριότητα 4 - Ενσυναίσθηση και Υπομονή 
Δύο κρίσιμες κοινωνικές δεξιότητες για την πρόληψη του διαδικτυακού εκφοβισμού και της ρητορικής 
μίσους είναι η ενσυναίσθηση και η υπομονή. Αυτή η κοινωνική δεξιότητα αναφέρεται κυρίως στην 
ικανότητα να κατανοείτε, να μοιράζεστε και να ανταποκρίνεστε με προσοχή στα συναισθήματα των 
άλλων. Τα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε διαδικτυακό εκφοβισμό και ρητορική μίσους 
εάν μπορούν να μπουν στη θέση του άλλου. Οι γονείς και οι οικογένειες μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες ενσυναίσθησης και κατά 
συνέπεια να απέχουν από τον εκφοβισμό, ενθαρρύνοντάς τα να κατανοήσουν πώς μπορεί να 
αισθάνονται άλλα παιδιά που εκφοβίζονται και πώς θα αισθάνονταν τα ίδια αν τους συνέβαινε κάτι 
παρόμοιο.  

 

Διάρκεια  
1 ώρα. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα  
 
Στο τέλος αυτής της άσκησης, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

● Να κατανοήσουν τον "Χρυσό Κανόνα". 
● Να εντοπίζουν και να συζητούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εκφοβισμό  

● Να εντοπίσουν και να συζητήσουν την ευγενική συμπεριφορά ως αντίβαρο στον εκφοβισμό 
 

Υλικά  
● Ψηφιακή συσκευή (π.χ. υπολογιστής, tablet, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, έξυπνη τηλεόραση) 

● Ταινία κινουμένων σχεδίων DIGIPRO - https://www.youtube.com/watch?v=7Z7uHLr6N14  

● Κόκκινος δείκτης 

● Πολύχρωμοι μαρκαδόροι 

● Δύο (2) χαρτιά Α3 

 

Ανάπτυξη  
1. Όλη η οικογένεια κάθεται στο τραπέζι 

2. Οι γονείς εισάγουν τα παιδιά στον "χρυσό κανόνα". Ο χρυσός κανόνας είναι: "Κάνε στους άλλους 
ό,τι θα ήθελες να κάνουν σε σένα".  
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3. Στη συνέχεια, τα παιδιά συνεργάζονται με τους γονείς τους για την εφαρμογή του "χρυσού 
κανόνα" σε καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού και ρητορικής μίσους, κατονομάζοντας 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εκφοβισμό και τις οποίες δεν θέλουν να τους κάνουν τα 
άλλα παιδιά και επομένως δεν πρέπει να κάνουν τα ίδια. Τα παραδείγματα μπορεί να 
περιλαμβάνουν:  

a. Δεν θα ήθελα κάποιος να με αποκαλέσει βρισιά, γι' αυτό και δεν θα αποκαλέσω κανέναν 
βρισιά. 

b. Δεν θα ήθελα να με χτυπήσει κανείς, οπότε δεν θα χτυπούσα ούτε κανέναν άλλον. 
4. Χρησιμοποιώντας έναν κόκκινο μαρκαδόρο, τα παιδιά και οι γονείς τους γράφουν (ή σκιτσάρουν) 

σε ένα χαρτί Α3 τις καταστάσεις εκφοβισμού που ισχύουν για τον "χρυσό κανόνα" που έχουν 
εντοπίσει. 

5. Μόλις τα μέλη της οικογένειας εντοπίσουν έναν επαρκή αριθμό παραδειγμάτων, οι γονείς 
εισάγουν την υπόλοιπη οικογένεια στην έννοια της καλοσύνης. Στις πράξεις καλοσύνης, τα 
παιδιά καλούνται να αναφέρουν πράγματα που θα ήθελαν να κάνουν τα άλλα παιδιά γι' αυτά 
και επομένως θα έπρεπε να κάνουν τα ίδια. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 
τα εξής: 

a. Μου αρέσει όταν κάποιος με προσκαλεί να παίξω μαζί του, οπότε θα προσκαλέσω 
κάποιον να παίξει μαζί μου. 

b. Μου αρέσει όταν κάποιος με συγχαίρει όταν τα πήγα καλά σε μια δραστηριότητα της 
τάξης, οπότε θα συγχαρώ κάποιον όταν τα πήγε καλά σε μια δραστηριότητα της τάξης.  

6. Τα παιδιά και οι γονείς τους γράφουν (ή ζωγραφίζουν) με χρωματιστά στυλό σε χαρτί Α3 τι έχουν 
χαρακτηρίσει ως καλή συμπεριφορά κατά του εκφοβισμού. 

7. Αυτό οδηγεί σε μια τελική συζήτηση για να βοηθηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν ότι δεν πρέπει 
να κάνουν στους άλλους αυτό που δεν τους αρέσει στον εαυτό τους και ότι πρέπει να δείχνουν 
καλοσύνη για να αποτρέψουν τον εκφοβισμό.  

  

Αυτοαξιολόγηση  
Τι λέει ο "Χρυσός Κανόνας"; 
Γιατί είναι σημαντικό για μένα να είμαι ευγενικός; 

 

Ηλικιακή ομάδα  
9-14 χρονών   
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Δραστηριότητα 5 - Καλοσύνη και φροντίδα 
 

Η ευγένεια, η φροντίδα και η συμπόνια, που είναι αλληλένδετες, είναι ιδιότητες που όλοι οι γονείς 
θέλουν να ενσταλάξουν στα παιδιά τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δεν αρκεί να ζητάμε από το 
παιδί να κάνει ωραία πράγματα για τους άλλους ανθρώπους. Το να διδάξετε στα παιδιά να εξετάζουν 
μια κατάσταση και να κατανοούν πώς μπορεί να βιώνεται από την οπτική γωνία ενός άλλου ατόμου είναι 
μια σημαντική δεξιότητα ζωής.  

 

Διάρκεια  
30 λεπτά-1 ώρα 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Στο τέλος αυτής της άσκησης, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

● Να κατανοήσουν τη σημασία της καλοσύνης και της φροντίδας  
● Να περιγράψουν τις δικές τους εμπειρίες με πράξεις καλοσύνης 

 

Υλικά  
● Δημιουργία σεναρίων παιχνιδιού  
● Στυλό/μαρκαδόρους/ μολύβια  

 

Ανάπτυξη  
Αρχικά, γράψτε μερικά σενάρια στα οποία τα παιδιά μπορούν να είναι ευγενικά προς τους άλλους, όπως: 

● Ένα παιδί που κάθεται μόνο του στο μεσημεριανό γεύμα  

● Ένα παιδί που κλαίει ή δείχνει λυπημένο 

● Ένας γονιός που έχει μια δύσκολη μέρα  

● Ένας γονιός/ αδελφή/ αδελφός που αισθάνεται άρρωστος  

● Ένα παιδί που δεν έχει κανέναν να παίξει στην παιδική χαρά 

● Βλέποντας δύο παιδιά να πειράζουν ένα άλλο παιδί  

● Είστε στο παντοπωλείο με τους γονείς σας και βλέπετε κάποιον να ρίχνει αντικείμενα από τα 
χέρια του στο πάτωμα. 
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● Άλλοι - Αν υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις που βλέπετε στο σπίτι σας φροντίστε να τις 
συμπεριλάβετε.  

Τοποθετήστε χαρτάκια με αυτά τα σενάρια σε ένα καπέλο ή ένα καλάθι. Βάλτε τα παιδιά να επιλέξουν 
ένα χαρτί στην τύχη.  

Τα παιδιά πρέπει να διαβάσουν δυνατά το σενάριο και να παίξουν πώς θα έδειχναν καλοσύνη στη 
συγκεκριμένη κατάσταση. Αν τα παιδιά κολλήσουν, βοηθήστε τα να κάνουν καταιγισμό ιδεών. Δώστε 
τους καλά παραδείγματα και παίξτε μαζί τους.  

Την επόμενη φορά που θα συναντήσουν αυτά τα σενάρια στην πραγματική ζωή, θα ξέρουν ακριβώς πώς 
να φέρονται με ευγένεια στους συνομηλίκους, τους γονείς και τους συγγενείς τους! 

 

Αυτοαξιολόγηση  
● Είναι κάποιο από αυτά τα σενάρια καταστάσεις που έχετε επίσης αντιμετωπίσει; Αν ναι, υπάρχει 

κάτι που θα κάνετε διαφορετικά την επόμενη φορά;  
● Πώς μπορείτε να δείξετε φροντίδα, σεβασμό, καλοσύνη και βοήθεια στους άλλους;  

 

Ηλικιακή ομάδα  
Αυτή η δραστηριότητα δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί, ανεξάρτητα από την ηλικία. Τα μικρότερα παιδιά 
μπορεί να χρειαστούν κάποια βοήθεια για να κατανοήσουν τη σημασία ορισμένων 
λέξεων/συναισθημάτων, ειδικά αν το κείμενο στην πίσω πλευρά είναι από μεγαλύτερους ανθρώπους. 

 

 

 
 

 

 


