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Εισαγωγή 
 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις ψηφιακές τεχνολογίες, 
γεγονός που τα εκθέτει συχνά σε φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβισμού και ρητορικής μίσους. Είναι 
σημαντικό λοιπόν, οι ενήλικες γύρω από αυτά τα παιδιά να γνωρίζουν όχι μόνο πώς να ανταποκριθούν 
εάν βρεθούν οι ίδιοι σε μια παρόμοια κατάσταση, αλλά κυρίως να γνωρίζουν πώς μπορούν να την 
αποτρέψουν. 

Λέξεις κλειδιά 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (BULLYING) – επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά που μπορεί να είναι φυσική, 
λεκτική ή σχεσιακή. Οι εκφοβιστές είναι συχνά αδυσώπητοι και εκφοβίζουν επανειλημμένα και για 
μεγάλες χρονικές περιόδους. Το «θύμα» μπορεί να ζει με διαρκή φόβο για το που και πότε ο εκφοβιστής 
θα επιτεθεί, τι ακριβώς θα κάνει και πόσο μακριά θα φτάσει. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) – Μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, ο εκφοβισμός δεν 
περιορίζεται πλέον στις σχολικές αυλές ή στις γωνίες των δρόμων. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί 
να συμβεί οπουδήποτε, ακόμα και στο σπίτι, μέσω κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, 
μηνυμάτων κειμένου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 24 ώρες την ημέρα. Οι διαδικτυακοί εκφοβιστές 
χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για να παρενοχλήσουν, να απειλήσουν ή για να ταπεινώσουν 
κάποιον. 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 ή εξουσία. 

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ (HATE SPEECH) – δημόσιος λόγος που εκφράζει μίσος ή ενθαρρύνει τη βία εναντίον 
ενός ατόμου ή μιας ομάδας, που βασίζεται σε λόγους όπως η φυλή, η θρησκεία, το φύλο ή ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός.   

Πώς να το κάνετε πράξη 

Αυτό είναι ένα μονοπάτι δράσης για τα σχολεία έτσι ώστε αυτά να διευκολύνουν τη χρήση του 
κινουμένου σχεδίου (cartoon) στην τάξη ως «σημείο εκκίνησης» για δραστηριότητες και έργα. Αυτές οι 
δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το πλαίσιο της τάξης σας ή με την κατάσταση 
σε αυτή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, σε ομάδες ή με όλη την τάξη.  

Οι μαθητές/τριες, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, αρχικά παρακολουθούν το κινούμενο σχέδιο (cartoon). 
Πριν από αυτό απαιτείται μια μικρή εισαγωγή στο θέμα. Μετά την παρακολούθηση του cartoon 
(κινουμένου σχεδίου), ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει τη δραστηριότητα στους μαθητές/τριες.  
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Δραστηριότητα 1 – Συμπάθεια και Συμπόνια   
 

Η συμπάθεια συνεπάγεται μια θετική αξιολόγηση του άλλου, ενώ η ενσυναίσθηση όχι. Ο εκφοβισμός ως 
συμβάν, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπόνια, που σημαίνει ότι όλοι βοηθούν, μαθητές/τριες, 
γονείς και εκπαιδευτικοί, γιατί αποτελεί ένα πρόβλημα της κοινωνίας. Ακολουθεί μια δραστηριότητα 
που θα βοηθήσει να ξεπεραστεί μια κατάσταση εκφοβισμού μέσω συμπόνιας και συμπάθειας.  

 

Χρονική Διάρκεια 

Περίπου μία (1) ώρα. 

 

Μαθησιακοί Στόχοι 

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

 Αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου.  
 

Απαιτούμενα Υλικά 
Χαρτί και εργαλεία σχεδίασης (μολύβια, χρωματιστά μολύβια…) για την προσαρμογή για μικρότερα 
παιδιά.  Κανένα υλικό δεν απαιτείται για την αρχική δραστηριότητα.  

 

Υλοποίηση 

1. Συγκεντρώστε όλους τους μαθητές/τριες μαζί και εξηγήστε τους την παρακάτω ιστορία:  

 «Φανταστείτε μια ομάδα παιδιών να παίζουν κρυφτό. Σε μια γωνία κάθεται ένα παιδί μόνο του. 
Κανείς δεν παίζει μαζί του και δείχνει λυπημένος.»  

2. Αφού εξηγήσετε τη σύντομη ιστορία, κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις στους μαθητές/τριες. Μπορούν 
να σκεφτούν αυτές τις ερωτήσεις, να γράψουν τις απαντήσεις ή να τις μοιραστούν με τους 
υπόλοιπους μαθητές της τάξης. Εάν οι μαθητές/τριες δεν έχουν ακόμα προθερμανθεί, μπορείτε να 
συνεχίσετε και να επιστρέψετε στις ερωτήσεις αργότερα. 

Ερωτήσεις για σκέψη: 
 Πώς πιστεύετε ότι αισθάνονται τα παιδιά που παίζουν μαζί; 
 Πώς νιώθει το παιδί που παίζει μόνο του; Γιατί; 
 Τι θα κάνατε για να βοηθήσετε το παιδί που είναι λυπημένο ώστε να αισθανθεί καλύτερα; 
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3. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους μαθητές/τριες να σκηνοθετήσουν την παραπάνω ιστορία σε μικρές 
ομάδες. Μπορούν να προσποιηθούν ότι είναι τα παιδιά που παίζουν όλα μαζί και ένα να είναι το 
παιδί που κάθεται μόνο του και είναι λυπημένο. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να προσπαθήσουν 
να βελτιώσουν την κατάσταση. Τι λύσεις θα μπορούσαν να εφαρμόσουν; 

4. Όταν τελειώσουν το παιχνίδι, ανά ομάδα, μπορούν να μιλήσουν στην υπόλοιπη τάξη σχετικά με το 
τι αποφάσισαν να κάνουν και να πραγματοποιηθεί σχετική συζήτηση. 

*Κάποιες πιθανές λύσεις θα μπορούσαν να είναι: 

 Πηγαίνετε κοντά στο παιδί που είναι λυπημένο και ρωτήστε το εάν θέλει να παίξει μαζί σας. 
 Κάθισε δίπλα στο παιδί και μίλησέ του. 
 Ρώτησέ τον γιατί είναι στενοχωρημένος και πρόσφερέ του βοήθεια εάν την χρειάζεται.  

 

Αυτοαξιολόγηση 

 Συνήθως προσέχετε τους άλλους όταν παίζετε με τους φίλους σας; 
 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, θα φροντίζετε να διασκεδάζουν όλοι γύρω σας όταν παίζετε; 

 

Ηλικιακή ομάδα 

Προσαρμογή για μικρότερους μαθητές (6 έως 8 ετών): μπορείτε να τους ζητήσετε να σχεδιάσουν τα 
πρόσωπα των παιδιών αντί να τα βάλετε να σκηνοθετήσουν την κατάσταση και να τα υποδυθούν. 
Ζητήστε τους να σχεδιάσουν την έκφραση του λυπημένου παιδιού καθώς και την έκφραση μερικών από 
τα παιδιά που παίζουν. Στη συνέχεια, μπορούν να προσπαθήσουν να βρουν λύσης, ακριβώς όπως και 
στην αρχική δραστηριότητα. 

Παράδειγμα: 

  ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΘΛΙΨΗ       ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ 
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Δραστηριότητα 2 – Σεβασμός και Συγγνώμη 
 

Παρά τις καλύτερες προθέσεις, συμβαίνει οι άνθρωποι να μιλούν απερίσκεπτα ο ένας στον άλλον, να 
προσβάλλουν τα συναισθήματα του άλλου, να εκφράζουν τον συσσωρευμένο θυμό τους και να λένε 
λόγια για τα οποία μετανιώνουν αργότερα. Τέτοιες καταστάσεις είναι αναπόφευκτες, αν και, φυσικά, θα 
πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ωστόσο, είναι 
σημαντικό να μπορούμε να τις ελέγξουμε ώστε να μην χάνουμε την εμπιστοσύνη μας ακόμα και μετά 
από μια μεγάλη διαμάχη. 

Χρονική Διάρκεια 

Μία (1) ώρα. 

 

Μαθησιακοί Στόχοι 

Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσουν τους μαθητές/τριες να καταλάβουν ότι η φιλία 
είναι πολύ σημαντική για την αποφυγή του εκφοβισμού και του αποκλεισμού. Οι δραστηριότητες θα 
τους βοηθήσουν να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, ανοχής και ευαισθητοποίησης (γνωστές ως 
μαλακές ή οριζόντιες δραστηριότητες).  

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

 Ξεκινήσουν μια συζήτηση και να μάθουν να αποδέχονται ο ένας τον άλλον. 
 Μάθουν να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον στο σχολείο μόνοι τους.  

 

Απαιτούμενα Υλικά 

Διαδραστικός πίνακας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα κινούμενα σχέδια (cartoon) που δημιουργήθηκαν 
στο πλαίσιο του έργου DIGIPRO - https://www.youtube.com/watch?v=7Z7uHLr6N14, μπαλόνια, νερό, 
χαρτάκια σημειώσεων. 

 

Υλοποίηση 

1. Όλοι μαζί παρακολουθούν τα κινούμενα σχέδια (cartoon) που δημιουργήθηκαν στο έργο DIGIPRO.  

2. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει δύο μπαλόνια και δύο χαρτάκια σημειώσεων στους μαθητές/τριες. 

3. Οι μαθητές/τριες γράφουν μια φράση που δηλώνει σεβασμό στο πρώτο χαρτάκι σημειώσεων. 

4. Οι μαθητές/τριες γράφουν μια φράση που δηλώνει ασέβεια στο δεύτερο χαρτάκι σημειώσεων. 
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5. Οι μαθητές/τριες φουσκώνουν το πρώτο μπαλόνι (με τη φράση που δηλώνει σεβασμό). 

6. Οι μαθητές/τριες γεμίζουν με νερό το δεύτερο μπαλόνι με τη φράση που δηλώνει ασέβεια.  

7. Κάθε μαθητής/τρια πετάει το πρώτο μπαλόνι στον αέρα (με τη φράση σεβασμού), 
παρακολουθώντας πόσο αργά και χωρίς συνέπειες κατεβαίνει. 

8. Κάθε μαθητής/τρια πετάει το δεύτερο μπαλόνι στον αέρα (με τη φράση ασέβειας), 
παρακολουθώντας πώς πέφτει στο έδαφος και πώς χύνεται το νερό.  

9. Οι μαθητές/τριες μαζί με τον εκπαιδευτικό, συζητούν τις συνέπειες του σεβασμού, τις γράφουν σε 
χαρτάκια σημειώσεων και μετά τις κολλάνε στον πίνακα. 

      

 

Αυτοαξιολόγηση 

 Τι επίδραση έχει ο σεβασμός σε ένα άτομο; 
 Ποιος είναι ο αντίκτυπος της ασέβειας σε ένα άτομο. 

 

Ηλικιακή Ομάδα 

Μαθητές/τριες ηλικίας 12-14 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 σε ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν τη διαφορετικότητα στον κόσμο. Λόγω της 
κατανόησής τους για τους άλλους, οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιλέξει να δείχνουν συναισθήματα αγάπης 
και καλοσύνης, που προσφέρονται άνευ όρων, συνειδητά και σε αντίθεση με τον εκφοβισμό, να 
μεταδίδουν μια αίσθηση γαλήνης και ειρηνικής συνύπαρξης.  

 

Χρονική Διάρκεια 

Περίπου μία (1) ώρα. 

 

Μαθησιακοί Στόχοι 

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

 Κατανοήσουν πώς να συμμετέχουν σε μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με περιστατικά που 
μπορεί να συμβούν σε ένα σχολικό πλαίσιο. 
 

Απαιτούμενα Υλικά 

Μια σειρά από συνοπτικά περιγραφόμενα σενάρια. Κάθε σενάριο τυπώνεται σε μικρές 
πλαστικοποιημένες κάρτες. Όλα τα σενάρια βρίσκονται σε μια υφασμάτινη τσάντα, ώστε οι 
μαθητές/τριες να μπορούν να επιλέξουν ένα τυχαία. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
περιστατικά που έχουν συμβεί στο σχολείο, αλλά καλό είναι να μην αναφέρονται σε περιστατικά στα 
οποία έχουν εμπλακεί προσωπικά οι μαθητές/τριες. 

 

Υλοποίηση 

1. Οι μαθητές/τριες αρχικά κάθονται σε ζευγάρια, ο ένας απέναντι στον άλλον. Τους ζητείται να 
επιλέξουν μια κάρτα σεναρίου ανά ζευγάρι, να τη συζητήσουν για 10 λεπτά και να κρατήσουν 
σημειώσεις για τα εξής: 

• Είναι πιθανό να συμβεί το συγκεκριμένο σενάριο; Πότε; Που; 
• Πώς θα αντιδρούσα στο περιστατικό;  
• Πώς θα χειριζόμουν την κατάσταση;  
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η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

2. Μετά τη συζήτηση σε ζευγάρια, οι μαθητές/τριες καλούνται να σχηματίσουν μια ομάδα και κάθε 
ζευγάρι παρουσιάζει εκ περιτροπής το σενάριο του και τις απαντήσεις του στην ολομέλεια. Κάθε 
παρουσίαση δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 3 λεπτά. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά 
από τους μαθητές/τριες να σχολιάσουν όσα είπαν οι συμμαθητές τους, να προσθέσουν κάτι ή να 
προτείνουν μια διαφορετική λύση για την κατάσταση. Κάθε κάρτα σεναρίου εμφανίζεται και ο 
εκπαιδευτικός γράφει τα κύρια σημεία συζήτησης κάτω από κάθε κάρτα (έμφαση πρέπει να δοθεί 
στα συναισθήματα που προκλήθηκαν). Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, όλα τα σενάρια και 
οι προτεινόμενες ιδέες θα πρέπει να διατηρηθούν σε ένα μέρος όπου να μπορούν εύκολα να 
αναθεωρηθούν από τους μαθητές.  

3. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε όλους τους μαθητές λίγο χρόνο (5-10 λεπτά) για να αναθεωρήσουν τα 
αποτελέσματα της συζήτησής τους και να διατυπώσουν το δικός τους σκεπτικό για το μοντέλο 
συμπεριφοράς καλοσύνης/αποδοχής. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους βοηθήσει να εστιάσουν στις 
ακόλουθες ερωτήσεις: Ποια θα ήταν τα οφέλη για τα άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό; Ποιος 
θα ήταν ο αντίκτυπος στα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας; Μπορείτε να προβλέψετε μια 
μακροπρόθεσμη αλλαγή στην επικοινωνία και τις σχέσεις που θα διαμορφωθούν στο μέλλον; 

4. Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών μπορούν να καταγραφούν σε χαρτάκια σημειώσεων και να 
αναρτηθούν προκειμένου να τις δουν όλοι. 

5.  

Αυτοαξιολόγηση 

 Προσπαθείτε να είστε ευγενικοί και να δείχνετε ότι αποδέχεστε τους άλλους ανθρώπους όπως 
είναι; 

 Τι εντύπωση έχουν οι άλλοι άνθρωποι για εσάς όταν σας βλέπουν να συμπεριφέρεστε με αυτόν 
τον τρόπο; 

 Τι μπορείτε να κάνετε για να πείσετε τους γύρω σας να συμπεριφέρονται παρόμοια;  
 

Ηλικιακή Ομάδα 
Η ίδια δραστηριότητα μπορεί να γίνει με όλες τις ηλικίες. Με τους πολύ μικρούς μαθητές/τριες που δεν 
μπορούν να μιλήσουν ακόμα, οι πλαστικοποιημένες κάρτες σεναρίων μπορούν να αντικατασταθούν με 
φωτογραφίες από σχετικά γεγονότα.  

Προτάσεις:  
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προγράμματος Erasmus+. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και 
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περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

      

Οι εικόνες είναι απαλλαγμένες από πνευματικά δικαιώματα και ανακτήθηκαν από το www.pexels.com  
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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. Αυτές οι κοινωνικές δεξιότητες κυρίως αναφέρονται στην 
ικανότητα κατανόησης, κοινής χρήσης και ανταπόκρισης στα συναισθήματα των άλλων. Τα παιδιά είναι 
λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού και ρητορικής μίσους εάν 
μπορούν να κατανοήσουν την κατάσταση του άλλου. Οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου, μπορούν 
να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες ενσυναίσθησης και κατά συνέπεια να απέχουν από φαινόμενα εκφοβισμού, ενθαρρύνοντάς 
τα, να κατανοήσουν πώς μπορεί να αισθάνονται οι άλλοι μαθητές που υφίστανται εκφοβισμό αλλά και 
πώς θα ένιωθαν τα ίδια εάν τους συνέβαινε κάτι παρόμοιο.  

Χρονική Διάρκεια 

Μία (1) ώρα. 

 

Μαθησιακοί Στόχοι 

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

 Περιγράψουν τα συναισθήματά τους σε τρεις (3) διαφορετικές καταστάσεις εκφοβισμού. 
 Κατανοήσουν πώς αισθάνονται τα υπόλοιπα παιδιά όταν είναι θύματα εκφοβισμού. 

 

Απαιτούμενα Υλικά 

 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 
 Ταινία κινουμένων σχεδίων του έργου DIGIPRO- 

https://www.youtube.com/watch?v=7Z7uHLr6N14 
 Ένα (1) χαρτόνι με τίτλο την φράση “Εάν έχετε υποστεί εκφοβισμό”. 
 Ένα (1) χαρτόνι με τίτλο την φράση “Εάν έχετε δει κάποιον να εκφοβίζεται”. 
 Ένα (1) χαρτόνι με τίτλο την φράση “Εάν έχετε εκφοβίσει κάποιον”. 
 Μαρκαδόροι 

 

Υλοποίηση 

 Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί κάθονται σε διάταξη κύκλου στο πάτωμα. 
 Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τρία (3) φύλλα χαρτονιού ιδίου χρώματος, ανάποδα στο πάτωμα. 

Κάθε χαρτόνι περιέχει μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 
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o “Εάν έχετε υποστεί εκφοβισμό.” 
o “Εάν έχετε δει κάποιον να εκφοβίζεται.” 
o “Εάν έχετε εκφοβίσει κάποιον.” 

 Ο εκπαιδευτικός γυρίζει ένα ένα τα φύλλα χαρτονιού, έτσι ώστε οι προτάσεις να είναι ορατές 
από τα παιδιά. 

 Το πρώτο χαρτόνι που εμφανίζεται στους μαθητές/τριες είναι αυτό με την φράση “Εάν έχετε 
υποστεί εκφοβισμό”. Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές/τριες να περιγράψουν πώς θα 
αισθάνονταν εάν βρίσκονταν σε αντίστοιχη κατάσταση. Συνεργάζεται μαζί τους για να γράψουν 
μερικές λέξεις-κλειδιά στο χαρτόνι που συνοψίζουν τα συναισθήματά τους σε μία τέτοια 
κατάσταση. 

 Αφού όλοι οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τα συναισθήματά τους σχετικά με 
την πρώτη κατάσταση, ο εκπαιδευτικός γυρίζει το δεύτερο χαρτόνι, το οποίο περιέχει την φράση 
“Εάν έχετε δει κάποιον να εκφοβίζεται”. Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές/τριες να 
περιγράψουν πώς θα αισθάνονταν εάν βρίσκονταν σε παρόμοια κατάσταση. Συνεργάζεται μαζί 
τους για να γράψουν μερικές λέξεις-κλειδιά στο χαρτόνι, που συνοψίζουν τα συναισθήματά τους 
σε μία τέτοια κατάσταση. 

 Μόλις όλοι οι μαθητές/τριες μοιραστούν τα συναισθήματά τους σχετικά με την δεύτερη 
κατάσταση, ο εκπαιδευτικός γυρίζει και το τρίτο και τελευταίο χαρτόνι, το οποίο περιέχει τη 
φράση “Εάν έχετε εκφοβίσει κάποιον”. Πάλι, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές/τριες να 
περιγράψουν πώς θα αισθάνονταν εάν βρίσκονταν σε αντίστοιχη κατάσταση. Συνεργάζεται μαζί 
τους για να γράψουν μερικές λέξεις-κλειδιά στο χαρτόνι, που συνοψίζουν τα συναισθήματά τους 
σε μια τέτοια κατάσταση. 

 Αφού όλοι οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τα συναισθήματά τους σχετικά με 
την τελευταία κατάσταση, ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τα χαρτόνια με τα συναισθήματα των 
μαθητών/τριών για όλες τις καταστάσεις, το ένα δίπλα στο άλλο, στο κέντρο του κύκλου. 

 Αυτό οδηγεί σε μια τελική συζήτηση που θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν ότι όλοι οι 
άνθρωποι που βιώνουν εκφοβισμό, βιώνουν τα ίδια αρνητικά συναισθήματα και ως αποτέλεσμα 
πληγώνονται και πονούν. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βοηθάει τους μαθητές/τριες να 
κατανοήσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις των άλλων, γεγονός που οδηγεί σε βελτίωση της 
ενσυναίσθησης και της κοινωνικής υπομονής τους, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στο να μην 
συμμετέχουν σε περιστατικά εκφοβισμού και στο να υπερασπίζονται άτομα που υφίστανται 
εκφοβισμό. 
 

Αυτοαξιολόγηση 

 Πώς νιώθουν τα άτομα που υφίστανται εκφοβισμό; 
 Ποιες ομοιότητες υπάρχουν μεταξύ των συναισθημάτων που βιώνουν άλλοι άνθρωποι όταν 

πέφτουν θύματα εκφοβισμού και των συναισθημάτων που έχουμε εμείς όταν είμαστε θύματα 
εκφοβισμού; 
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περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

Ηλικιακή Ομάδα 
Μαθητές/τριες ηλικίας 9-14 ετών. Σε περίπτωση υλοποίησης της δραστηριότητας με νεότερους 
μαθητές/τριες, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προετοιμάσει εικόνες που θα δείχνουν διαφορετικά 
συναισθήματα (π.χ. ένα λυπημένο πρόσωπο, ένα θυμωμένο πρόσωπο, κλπ) για να βοηθήσει τους 
μαθητές/τριες να οπτικοποιήσουν τα συναισθήματά τους. 
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Δραστηριότητα 5 – Ευγένεια και Φροντίδα 
 

Η δημιουργία μιας κουλτούρας ευγένειας στα σχολικά περιβάλλονται και στις τάξεις, μπορεί να 
μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις που ο εκφοβισμός μπορεί να έχει στα παιδιά. Το να δείχνεις 
κατανόηση και να συμπεριφέρεσαι στους άλλους με συμπόνια, γενναιοδωρία και ένα πνεύμα 
συγχώρεσης, καθώς και το να είσαι ευγενικός, φιλικός και πρόθυμος να βοηθήσεις είναι μερικά από τα 
κύρια χαρακτηριστικά της καλοσύνης και της φροντίδας. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι τα παιδιά που 
εκφοβίζουν στερούνται φροντίδας και για το λόγο αυτό η εστίαση στην προώθηση της καλοσύνης και 
της συμπόνιας είναι σημαντική. Επιπλέον, η προώθηση των αρνητικών ενεργειών και των επιπτώσεων 
του εκφοβισμού μπορεί να προκαλέσει άγχος στα παιδιά.  

Χρονική Διάρκεια 
Περίπου μία (1) με δύο (2) ώρες.  

 

Μαθησιακοί Στόχοι 
Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση να: 

 Κατανοήσουν τη σημασία της καλοσύνης και της φροντίδας.   
 Περιγράψουν τις δικές τους εμπειρίες με πράξεις καλοσύνης.  

 

Απαιτούμενα Υλικά 

 Εκτυπωμένα φύλλα δραστηριοτήτων 
 Στυλό, μαρκαδόροι, μολύβια κλπ.  

 

Υλοποίηση 

1. Αρχικά, ρωτήστε τους μαθητές/τριες: «Περιγράψτε μια στιγμή που κάποιος ήταν ευγενικός μαζί σας. 
Πώς σας έκανε να αισθανθείτε;» Μοιραστείτε μια πράξη καλοσύνης που θυμάστε. Δώστε στους 
μαθητές 10 λεπτά για να το σκεφτούν. 

2. Βάλτε ένα τυπωμένο φύλλο δραστηριοτήτων “Bingo Ευγενείας” στον πίνακα, όπου μπορούν να το 
δουν όλοι. 

3. Χωρίστε την τάξη σε ομάδες. Κάθε μαθητής/τρια επιλέγει έναν συμμαθητή του για να σχηματίσει 
μια ομάδα.   



 
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του 
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η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

4. Κάθε ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες στο φύλλο δραστηριοτήτων. Μόλις οι 
μαθητές/τριες ολοκληρώσουν μια εργασία, θα πρέπει να σημειώσουν το αντίστοιχο κουτί με ένα 
στυλό ή μαρκαδόρο (κάθε ομάδα πρέπει να έχει διαφορετικό χρώμα).   

5. Ο κύριος στόχος είναι κάθε ομάδα να πετύχει ένα "Bingo" (5 γεμάτα τετράγωνα σε μια σειρά – από 
πάνω προς τα κάτω, από δεξιά προς τα αριστερά ή από γωνία σε γωνία). Η πρώτη ομάδα που θα 
συμπληρώσει τα τετράγωνα και θα πετύχει ένα “Bingo” κερδίζει.   

6. Αποφασίστε το έπαθλο για τον νικητή! Επαναλάβετε με διαφορετικά φύλλα όσο συχνά επιθυμείτε.  

 

Αυτοαξιολόγηση 

 Πώς σας έκανε να νιώθετε που είστε ευγενικοί με τους άλλους; 
 Πώς αντέδρασαν οι άνθρωποι όταν ήσασταν ευγενικοί μαζί τους;  
 Γιατί είναι σημαντικό να είμαστε ευγενικοί με τους άλλους;  

 

Ηλικιακή Ομάδα 

Η δραστηριότητα αυτή δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί, μπορεί να υλοποιηθεί ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα 
μικρότερα παιδιά μπορεί να χρειαστούν κάποια βοήθεια για να κατανοήσουν τη σημασία ορισμένων 
λέξεων/συναισθημάτων, ειδικά εάν το κείμενο στο φύλλο δραστηριοτήτων είναι από άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας. 


