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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ, 2011)- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ 

ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ-
ΑΠΣ, 2003) 

1. Προσχολική - Πρώτη Σχολική Ηλικία 

2. Γλώσσα – Λογοτεχνία 

3. Ξένες Γλώσσες 

4. Θρησκευτικά 

5. Μαθηματικά 

6. Φυσικές επιστήμες 

7. Κοινωνικές επιστήμες και Ιστορία 

8. Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες 

9. Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

10.Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

11. Φύση και Άσκηση 

12. Τέχνες - Πολιτισμός — πρόταση α´ 

13. Πολιτισμός — Δραστηριότητες Τέχνης — πρόταση β´ 
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Ενιαία εκπαιδευτική διαδικασία -μάθηση και διδασκαλία- 
στην οικογενειακή αγωγή, σε παραδοσιακές κοινωνίες 

2 μορφές εκπαίδευσης (οργανωτικά σχήματα) μέσα στην ευρεία οικογένεια -
διαφοροποιούνταν κατά φύλο- στους Σαρακατσάνους 

 

 
 

  

1. Συστηματική, οργανωμένη ,πρακτικό χαρακτήρα, 
ενταγμένη στην παραγωγική διαδικασία (Μαθητεία)  

 

 «τα κορίτσια άρχιζαν τη μαθητεία τους από τα 4 τους χρόνια […] 
σχεδόν νήπια άρχιζαν να δουλεύουν κάτω από την καθοδήγηση 
των μεγάλων γυναικών από τις 1 με 2 τα ξημερώματα και σ’ όλη 
τη διάρκεια της μέρας […] στα 10 με 12 χρόνια τους τα κορίτσια 
είχαν ολοκληρώσει τη μαθητεία τους στο νοικοκυριό, την 
υφαντική, αλλά και στην ζωοκαλλιέργεια» 

 «τα κοριτσάκια άρχιζαν με το γνέσιμο (1 ή 2 τουλούπες την 
ημέρα αρχικά, που γινόταν 1 κουβάρι κλωστή) και πως -όσο δεν 
τα κατάφερναν και πολύ καλά- τους έδιναν τα χειρότερα μαλλιά. 
Ωστόσο κι αυτή την κακογνεσμένη κλωστή την ύφαιναν σε 
δευτερώτερα σκουτιά τα στρουγκότσουλα» 

 «την κοπέλα σ’ να ν’ τ’ φας στο κόκκαλο, να ν’ τ’ φτιασ’ς  
νοικοκυρά, να μη σ’ παραδίν’ ου άλλος τη μάνα σ’ και τον 
πατέρα» 

2. Ωσμωτική, ανοργάνωτη  

(μάθηση που πραγματοποιείται παρεπιπτόντως) 
 Εκμάθηση ρόλων και κοινωνικών κανόνων 
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Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και 
Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ) 
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Θεματικές Ενότητες και Υποενότητες ΠΣ 
και ΟΕ της ΣΚΖ (1) 

Α. Επικοινωνώ, αισθάνομαι είμαι ο εαυτός μου  

Υποενότητες:  
 Επικοινωνώντας με τους άλλους  

 Τα συναισθήματά μας  

 Γνωριμία με τον εαυτό μας  

 Αντιμετωπίζοντας το άγχος  
 

Β. Ζούμε μαζί…  

Υποενότητες:  
 Οι σχέσεις μεταξύ μας  

 Διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις – Βάζω όρια  

 Σχολείο και διαφορετικότητα  

 Αξίες και κοινωνικές συμπεριφορές στην ομάδα 
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Θεματικές Ενότητες και Υποενότητες ΠΣ 
και ΟΕ της ΣΚΖ (2) 

Γ. Φροντίζω τον εαυτό μου 

Υποενότητες:  
 Διατροφή  

 Πρόληψη ατυχημάτων και πρώτες βοήθειες  

 Σωματική υγιεινή  

 Καπνός και αλκοόλ 
 

Δ. Το σχολείο ως κοινότητα: Ζούμε μαζί και στηρίζουμε 
ο ένας τον άλλο 

Υποενότητες:  
 Το δικό μας σχολείο  

 Αίσθηση της κοινότητας και ψυχολογικό κλίμα στην τάξη/ σχολείο  

 Αγωγή ελεύθερου χρόνου  

 Αξιοποίηση του διαδικτύου στο σχολείο 
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Χρήσιμες επισημάνσεις για τη ΣΚΖ 

Δεν αποτελεί «μάθημα» υπό τη συνήθη έννοια του όρου 
 

  Έχει πολλά κοινά σημεία με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα 
 

 Επιμέρους θεματικές ενότητες της «Σχολικής και Κοινωνικής 
Ζωής» περιγράφονται με μια συγκεκριμένη σειρά  

 

Έμφαση στη διεργασία, στο κλίμα επικοινωνίας και τη 
συνδιαμόρφωση της δυναμικής της ομάδας και των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων  

 

Οριζόντια διάχυση/σύνδεσή του με άλλα μαθήματα, 
εμπλουτίζοντας ή ενισχύοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα  
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Αναγκαιότητα της ΣΚΖ 

 Αύξηση διεθνώς των δυσκολιών / προβλημάτων 
παιδιών και εφήβων  

 

Έλλειψη επαρκών υποστηρικτικών δομών  
 

 Σύνδεση της σχολικής επιτυχίας με κοινωνικούς, 
συναισθηματικούς, ψυχολογικούς παράγοντες 

 

  Από τις 11 σημαντικότερες κατηγορίες που επηρεάζουν 
τη μάθηση, οι 8 σχετίζονται με κοινωνικούς και 
συναισθηματικούς παράγοντες 
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Εννοιολογικό πλαίσιο   
Σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις της παιδαγωγικής και της 

ψυχολογίας 

 Συστημική προσέγγιση  
 

Θετική ψυχολογία – Έμφαση στην αξιοποίηση δυνατοτήτων 
 

  Αποτελεσματικά σχολεία  
 

 Ψυχική ανθεκτικότητα  
 

 Ευεξία της σχολικής κοινότητας  
 

Πολλαπλή νοημοσύνη – Συναισθηματική νοημοσύνη 
 

  Διαλεκτική συμβουλευτική  
 

 Συμβουλευτική για τη διαχείριση κρίσεων  
 

Έμφαση στην πρόληψη και τα παρεμβατικά προγράμματα 
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Διεθνής εμπειρία 

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, οι οποίες δεν είναι 
αυτονόητες και αναπτυξιακά προδιαγεγραμμένες αλλά 
«διδάσκονται» με συστηματικό τρόπο  

 

 Σε πολλές χώρες έχουν ενταχθεί αντίστοιχα 
προγράμματα σπουδών στο ΑΠ ή ενότητες στα 
υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα  

 

Θετικά αποτελέσματα σε ποικίλους τομείς της 
ανάπτυξης, της μάθησης και της σχολικής προσαρμογής 
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Κοινωνικά δεδομένα 
 τελευταίες δεκαετίες              σημαντική αύξηση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι σε σχολικά περιβάλλοντα 

 
• ψυχοκοινωνική προσαρμογή απαραίτητη  

• ισόρροπη ανάπτυξη γνωστικών, 
συναισθηματικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων  

ολόπλευρη 
ανάπτυξη  

• διευκολύνει τη μάθηση  

• προάγει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή 
των μελών της σχολικής κοινότητας 

κατάλληλο 
κλίμα  
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Τομείς επιπτώσεων  
σωματική και ψυχική υγεία 

 μάθηση  
προσαρμογή 

Έρευνες σε 
μαθητές 

Φινλανδία  
20% εφήβων 

καταθλιπτικά 

συμπτώματα ή 

κατάθλιψη  

Νορβηγία 
 σχολικός εκφοβισμός  
9% παιδιών θυματοποιούνται 

συστηματικά  

7% εκφόβιζαν συμμαθητές τους 

1,6% άλλοτε «θύτες» και άλλοτε 

«θύματα»  

Μινεσότα  
39% εφήβων ήπια έως 

σοβαρή κατάθλιψη  

το άγχος ένα από τα πιο 

σοβαρά θέματα 

Ελλάδα 
 16% δυσκολίες 

ενδοπροσωπικής και 

διαπροσωπικής 

προσαρμογής  
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Μεταρρυθμίσεις  
στην εκπαίδευση & στην παροχή 

σχολικών ψυχολογικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών 

επαναπροσδιορισμός 
του ρόλου όλων 
των μελών της 

σχολικής 
κοινότητας  

εκπαιδευτικών 

σχολικών 
ψυχολόγων 

κ.ά 
ειδικών 

παιδαγωγών 

στελεχών 
εκπαίδευσης 
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Σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις 
παιδαγωγικής & σχολικής ψυχολογίας 

Αποτελεσματικό 

σχολείο  

όλοι οι μαθητές μπορούν 
να επωφεληθούν από 

την εκπαίδευση 

όλα τα σχολεία μπορούν να 
είναι αποτελεσματικά 
προσαρμόζοντας τους 

στόχους και τη λειτουργία 
τους στις ανάγκες των 

μαθητών  
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Προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας 
Σημαντική διάσταση αποτελεσματικού σχολείου 

διαδικασία της θετικής προσαρμογής, παρά τις 
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες και παρά την 
έκθεση σε παράγοντες επικινδυνότητας 

τάξεις και τα σχολεία μπορούν να αποτελέσουν 
«ψυχικά ανθεκτικές κοινότητες» 

παρέχουν στήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα 
παιδιά και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης και της σχολικής τους προσαρμογής 
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Η έννοια της κοινότητας στο σχολικό 
πλαίσιο 

Τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν 

μια κοινότητα ανα
φέρονται στο ότι 

τα μέλη της 
νοιάζονται και 

στηρίζουν το ένα 
το άλλο 

έχουν ουσιαστική 
και ενεργό 

συμμετοχή στην 
κοινότητα 

ταυτίζονται με 
την ομάδα και 
αισθάνονται ότι 
ανήκουν σε αυτή 

οι εκπαιδευτικοί 
δεν θα πρέπει να 
στοχεύουν απλά 

στη μόρφωση των 
μαθητών, αλλά και 

στην ανάπτυξη 
ποιοτικής 

επικοινωνίας με 
τους μαθητές 
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Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης 

Howard Gardner  
  το άτομο διαμορφώνει το μοναδικό γνωστικό προφίλ του χάρη 

στην ύπαρξη των πολλαπλών τύπων ευφυΐας  
 

 τα εκπαιδευτικά συστήματα που διαχρονικά δίνουν έμφαση 
μόνο στην γλωσσικές και λογικο-μαθηματικές δεξιότητες οι 
οποίες ενεργοποιούν μόνο το αριστερό ημισφαίριο του 
εγκεφάλου  

 

 η προσωπική και εξατομικευμένη μάθηση είναι η καλύτερη, 
διότι, κάθε παιδί μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και τις δικές 
του δυνατότητες 

 

 ο σκοπός του σχολείου θα έπρεπε να είναι να αναπτύσσει 
όλους τους τύπους νοημοσύνης και να βοηθήσει έτσι τον 
κόσμο να φτάσει στο ζενίθ των δυνατοτήτων του και να 
ανακαλύψει τα πραγματικά του ταλέντα 18 



Νοημοσύνη Τελική Κατάσταση Βασικές Συνιστώσες 

Λογική-
μαθηματική 

Επιστήμονας  
Μαθηματικός 

Το άτομο διαθέτει μια ευαισθησία και την ικανότητα να 
διακρίνει τις λογικές ή αριθμητικές μορφές· ικανότητα να 
ασχολείται με μακροσκελείς αλληλουχίες συλλογισμού. 

Γλωσσική Ποιητής  
Δημοσιογράφος 

Η ευαισθησία στους ήχους, στο ρυθμό και τις σημασίες των 
λέξεων ευαισθησία στις διαφορετικές λειτουργίες της 
γλώσσας. 

Μουσική Συνθέτης  
Βιολιστής 

Η ικανότητα παραγωγής και εκτίμησης του ρυθμού, του 
μουσικού τόνου και της ποιότητας του ήχου η εκτίμηση των 
μορφών της μουσικής έκφρασης. 

Χωρική Κυβερνήτης 
 πλοίων  
Γλύπτης 

Η ικανότητα ακριβούς αντίληψης του οπτικού-χωρικού 
κόσμου και μετατροπής των αρχικών αντιλήψεων του ατόμου. 

Σωματική- 
κιναισθητική 

Χορευτής  
Αθλητής 

Η ικανότητα του ατόμου να ελέγχει τις κινήσεις του 
σώματος του και να χειρίζεται επιδέξια τα αντικείμενα. 

Διαπροσωπική Θεραπευτής Η ικανότητα να διακρίνει και να αντιδρά κατάλληλα στη 
διάθεση, στο χαρακτήρα, στα κίνητρα, και στις επιθυμίες των 
άλλων ανθρώπων. 

Ενδοπροσωπική Άτομο με λεπτομερή και 
ακριβή  
γνώση του εαυτού 

Η πρόσβαση του ατόμου στα δικά του συναισθήματα και η 
ικανότητα του να τα διακρίνει και να συμπεριφέρεται ανάλογα 
μ' αυτά επίγνωση των δικών του δυνατοτήτων, αδυναμιών, 
επιθυμιών και της δικής του νοημοσύνης. 

Νατουραλιστική  
ή φυσιογνωστική 

Βοτανολόγος  
Αγρότης 
Κυνηγός 

Η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα φυτά και τα 
ζώα, να πραγματοποιεί διακρίσεις μέσα στο φυσικό κόσμο, να 
κατανοεί τα συστήματα και να προσδιορίζει κατηγορίες  19 



 
Θεωρία Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

 Daniel Goleman  

 Οι ευφυέστεροι ανάμεσά μας μπορούν να πνιγούν στον ωκεανό των 
απειθάρχητων παρορμήσεων και των αχαλίνωτων παθών 

 

 Άνθρωποι με υψηλό Ι.Q. μπορεί να χειρίζονται εντυπωσιακά άστοχα 
την προσωπική τους ζωή 

 

Οι άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να βάλουν σε τάξη και να ελέγξουν 
τη συναισθηματική τους ζωή, δίνουν εσωτερικές μάχες που υπονομεύουν 
την ικανότητά τους για σωστά προσανατολισμένη εργασία και καθαρή 
σκέψη 
 

 Η ανάγκη για πράξη είναι μία από τις ισχυρότερες υποκειμενικές 
εμπειρίες του συναισθήματος. Το ερώτημα είναι: Πώς μπορούμε να 
εμφυσήσουμε νοημοσύνη στα συναισθήματά μας, πώς μπορούμε να 
ξαναφέρουμε την πολιτισμένη συμπεριφορά στις πόλεις μας και την 
αλληλεγγύη στην κοινωνία μας  

 

 Τα σημερινά παιδιά είναι πιο μοναχικά και καταπιεσμένα, πιο οργισμένα 
και απείθαρχα, πιο νευρικά και ευέξαπτα, πιο παρορμητικά και επιθετικά, 
γιατί τα σχολεία δεν κατόρθωσαν να ενώσουν μέσα στην τάξη νου και 
καρδιά 
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Θετική Ψυχολογία  
  
 

 Είναι η μελέτη της αυτο- 
    εκπλήρωσης και του ευ ζην 
 
 Σε κάποιο βαθμό γεννήθηκε  
    για να εξομαλύνει την απόσταση 
    μεταξύ υγιούς και παθολογικής ψυχικής ζωής  
 
Οι άνθρωποι έχουμε ίσα δικαιώματα τόσο στην απαλλαγή μας 

από παθολογικές ψυχικές καταστάσεις όσο και σε μια πλήρη 
και ψυχικά υγιή ζωή  
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Θετική Ψυχολογία 
σε ατομικό επίπεδο  

  
 

αφορά στα θετικά ατομικά μας χαρακτηριστικά  

 Ικανότητα για αγάπη  
 

 Θάρρος  
 

 Διαπροσωπικές δεξιότητες  
 

 Αισθητική ευαισθησία  
 

 Επιμονή  
 

 Ανθεκτικότητα 
 

 Ικανότητα συγχώρησης  
 

 Πρωτοτυπία  
 

 Ταλέντο, κλίσεις 
 

 Σοφία 
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Θετική Ψυχολογία 
σε επίπεδο ομάδας  

  
 αφορά στις κοινές αρετές που μας βοηθούν να 

είμαστε καλοί πολίτες  
 

Ευθύνη 
 

Προστασία  
 

Αλτρουισμό  
 

Ευγένεια  
 

Μετριοπάθεια 
 

Ανοχή 
 

Φιλοπονία 
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Θετική Ψυχολογία 
νέα οπτική στην εκπαίδευση 

  
 Εστίαση 

 

Πρόληψη 
 

Αξιοποίηση δυνατοτήτων 
 

Ενδυνάμωση ατόμων  
 

Ενδυνάμωση συστημάτων 
που περιβάλλουν άτομα 
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 Συστημική προσέγγιση  
  Βλέπει το άτοµο ως ένα ον που δηµιουργεί 

δεσµούς, ως µια οντότητα που µπορεί να 
υπάρξει µόνο ως μέρος ενός συνόλου  

 

 Δίνεται έμφαση στο τι συμβαίνει ΜΕΤΑΞΥ των 
ανθρώπων κι όχι ΕΝΤΟΣ τους 

 

  Η συμπεριφορά ιδωµένη μέσα στο κοινωνικό 
πλαίσιο του ατόµου λαµβάνοντας υπόψη το 
δίκτυο αλληλεπιδράσεων και τα σχήµατα 
αλληλεπιδράσεων  μεταξύ των µελών του 
συστήµατος  

 

 Αιτία προβληµάτων η δυσλειτουργία του 
συστήµατος (τρόπος δοµής και επικοινωνίας). 
Το πρόβληµα δεν εντοπίζεται στο άτοµο αλλά 
στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόµων 

 

 Στόχος του συστηµικού θεραπευτή να     
διευκολύνει την αλλαγή σε συστηµικό επίπεδο 
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αναδεικνύει την έννοια της 
σχολικής κοινότητας ως 
συνόλου, το οποίο είναι 
κάτι παραπάνω από το 
άθροισμα των μελών του 



 
 Ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών και 
προαγωγή της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και 

της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών  

 
 η έμφαση στην πρόληψη και στα 

προγράμματα παρέμβασης σε επίπεδο 
ατόμου και συστήματος (τάξης, σχολείου) 
τα οποία βασίζονται σε εμπειρικά 
δεδομένα 

 

 Καθοριστική η συμβολή και των 
σύγχρονων μεθόδων συμβουλευτικής 
όπως η διαλεκτική ψυχολογική 
συμβουλευτική και η συμβουλευτική για 
τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική 
κοινότητα  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) 

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Α. Προγράμματα Σπουδών 

Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

• Υπουργική Απόφαση 

• ΣΚΖ Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

• ΣΚΖ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

• ΣΚΖ Συνολικό 

Β. Οδηγοί για τον Εκπαιδευτικό 

Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

• Οδηγός ΣΚΖ για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

• Οδηγός ΣΚΖ για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Ε. Ημερίδα "Το νέο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών και η Πιλοτική Εφαρμογή του" 

Ημερίδα: Παρουσιάσεις 

• ΠΣ Σχολική και Κοινωνική Ζωή  

• ΠΣ Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Βίντεο) 
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
http://ebooks.edu.gr/new/ 

http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%96%CF%89%CE%AE/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%96%CF%89%CE%AE/%CE%A3%CE%9A%CE%96 %CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1 %CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%96%CF%89%CE%AE/%CE%A3%CE%9A%CE%96 %CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1 %CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%96%CF%89%CE%AE/%CE%A3%CE%9A%CE%96 %CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%96%CF%89%CE%AE/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82 %CE%A3%CE%9A%CE%96 %CE%B3%CE%B9%CE%B1 %CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1 %CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%96%CF%89%CE%AE/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82 %CE%A3%CE%9A%CE%96 %CE%B3%CE%B9%CE%B1 %CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1 %CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%A0%CE%A3 %CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%96%CF%89%CE%AE.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%A0%CE%A3 %CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%96%CF%89%CE%AE (%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF).flv


Σκοποί και μεθοδολογία ΠΣ και ΟΕ για ΣΚΖ 

 Θετική ανάπτυξη των μαθητών  
 

 Προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας  
 

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων και αξιών  
 

 Ανάπτυξη εποικοδομητικής επικοινωνίας, συνεργατικότητας  
 

 Αποδοχή και αξιοποίηση της διαφορετικότητας  
 

 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας  
 

 Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της έρευνας, της συμμετοχής  
 

 Ανάληψη προσωπικής ευθύνης και δράσης  
 

 Πρόληψη εγκατάλειψης του σχολείου, κοινωνικού αποκλεισμού, 
εκδηλώσεων βίας στο σχολικό περιβάλλον  

 

 Ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας  
 

 Διασύνδεση του σχολείου με τη ζωή της κοινότητας 28 



Ηλικιακοί κύκλοι εφαρμογής 

Α΄ ηλικιακή ομάδα (Α΄ & Β΄ Δημοτικού)  

 

Β΄ ηλικιακή ομάδα (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 
Δημοτικού)  

 

Γ΄ ηλικιακή ομάδα (Γυμνάσιο) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΚΖ 
[Β’ Ηλικιακή Ομάδα] ΘΕ1 - Υποενότητα: Γνωριμία με τον εαυτό μας 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΜΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤ/ΤΗΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 [πώς βλέπω τον εαυτό μου, σε 
τι μοιάζω, σε τι διαφέρω με τους 
άλλους, κάθε άνθρωπος είναι 
μοναδικός, τι μπορώ να κάνω 
τώρα που παλαιότερα δεν 
μπορούσα] ΠΜΑ: 1, 2 
 
 ΙΔΑΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 [πώς θα ήθελα να είμαι] ΠΜΑ: 
3  
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 
 [πώς πιστεύω ότι με βλέπουν 
οι άλλοι] 
 ΠΜΑ: 4 

1. Να αναγνωρίζουν δυνατότητες και 
αδυναμίες τους καθώς και βασικές 
επιθυμίες, ανάγκες, προτιμήσεις, 
ενδιαφέροντα 
 
 2. Να αναγνωρίζουν στοιχεία τους που 
μένουν σταθερά ή εξελίσσονται θετικά 
στο χρόνο  
 
3. Να εντοπίζουν στοιχεία που θα 
ήθελαν να αποκτήσουν/αλλάξουν/ 
βελτιώσουν (σε επίπεδο γνωστικό/ 
μαθησιακό, κοινωνικό, διαπροσωπικό)  
 
4. Να κατανοούν ότι διαφορετικά άτομα 
μπορεί να μας βλέπουν με διαφορετικό 
τρόπο ή να βλέπουν διαφορετικές 
πλευρές του εαυτού μας 

«Δυνατότητες και 
αδυναμίες» (Π.Μ.Α. 1, 
2, 3, 7,8)  

Φύλλο εργασίας με 
ημιτελείς προτάσεις 
του τύπου «Αν 
ήμουν...» 
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Δομή Οδηγού Εκπαιδευτικού 

 Εννοιολογικό πλαίσιο  
 

 Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και ανάγκες παιδιών 
προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας  

 

 Σκοπός και στόχοι του ΠΣ «Σχολική και Κοινωνική 
Ζωή»  

 

Θεωρητικό πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του ΠΣ 
της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής  

 

 Τα Σχέδια Εργασίας (ΣΕ) ανά ηλικιακό κύκλο 
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Τα σχέδια εργασία του ΟΕ ανά ηλικιακό 
κύκλο 

Α’ και Β’ ηλικιακή ομάδα (Α’-Β’ / Γ’-ΣΤ’ Δημοτικού)  

ΣΕ1: Είμαστε μια ομάδα – Μαθαίνουμε τον εαυτό μας 

ΣΕ2: Γινόμαστε καλύτεροι 

ΣΕ3: Εμείς και οι άλλοι γύρω μας  

ΣΕ4: Διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις μου – Βάζω όρια  

ΣΕ5: Είμαστε κοινότητα 

ΣΕ6: Φροντίζω τον εαυτό μου 

•  Γ’ ηλικιακή ομάδα (Γυμνάσιο)  

ΣΕ1: Επικοινωνώ, αισθάνομαι, είμαι ο εαυτός μου  

ΣΕ2: Ζούμε μαζί  

ΣΕ3: Φροντίζω τον εαυτό μου  

ΣΕ4: Το σχολείο ως κοινότητα: Ζούμε μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον 
άλλον 

32 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Β’ Ηλικιακή Ομάδα : ΣΕ2: Γινόμαστε καλύτεροι 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΜΑ) 

Επικοινωνώ, 
αισθάνομαι… είμαι ο 
εαυτός μου  
 
(Γνωριμία με τον 
εαυτό μας) 

Αυτοεκτίμηση: 
κινητοποίηση 
αντιμετώπιση 
δυσκολιών/ αποτυχιών  
 
Αυτοαξιολόγηση  
 
Προσωπική Ιδανική 
ταυτότητα  
 
Δημόσια εικόνα 

-Να αναγνωρίζουν την αξία τους ως άτομα 
εντοπίζοντας θετικές πλευρές της 
προσωπικότητάς τους 
 
 - Να εντοπίζουν στοιχεία που θα ήθελαν να 
αποκτήσουν, να αλλάξουν, να βελτιώσουν (σε 
επίπεδο γνωστικό/ μαθησιακό, κοινωνικό, 
διαπροσωπικό)  
 
- Να υιοθετούν τρόπους και στρατηγικές 
αυτοβελτίωσης (π.χ. περισσότερη 
προσπάθεια, εξάσκηση, ανάληψη ευθύνης στις 
ομάδες που ανήκουν, αναζήτηση βοήθειας 
κλπ) 
 
 - Να κατανοούν ότι διαφορετικά άτομα 
μπορεί να μας βλέπουν με διαφορετικό τρόπο 
ή μπορεί να βλέπουν διαφορετικές πλευρές 
του εαυτού μας 
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Β’ Ηλικιακή Ομάδα :  
ΣΕ2: Γινόμαστε καλύτεροι Ενδεικτική Δραστηριότητα 

Εφαρμογή 
 - Δίνουμε σε κάθε παιδί μια λευκή κόλλα Α4 και ζητούμε να τη χωρίσουν, κάθετα 
με μια γραμμή, σε δυο στήλες τη μια στήλη την ονομάζουν «Οι δυνατότητές μου» 
και την άλλη «Οι αδυναμίες μου» και συμπληρώνουν ανώνυμα και με κεφαλαία 
γράμματα τις στήλες αυτές.  

- Μαζεύουμε τις κόλλες και διαβάζουμε ανώνυμα και με τυχαία σειρά τις 
δυνατότητες και αδυναμίες που κατέγραψαν οι μαθητές.  

 

Ώρα για συζήτηση  
- Ποια στήλη δυσκολεύτηκαν περισσότερο να συμπληρώσουν και για ποιο λόγο;  

- Σε ποιες στήλες γράφτηκαν τα περισσότερα χαρακτηριστικά; Πιθανές ερμηνείες. 

 - Γιατί είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας; 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΟΥ - 
ΒΑΖΩ ΟΡΙΑ 

διαδικασία 
αντιμετώπισης 
προβλημάτων 

στηρίζεται στη 
συνεργασία 

συμβάλλει ώστε 
άτομα και ομάδες να 
προσδιορίσουν τις 
επιδιώξεις τους  

να βρουν λύσεις, 
που θα ικανοποιούν 

τις επιδιώξεις  

βασική αρχή τα 
άτομα να λύνουν το 
πρόβλημα μόνα τους 

επίλυση 
συγκρούσεων 
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Βήματα στη διαδικασία επίλυσης ενός 
προβλήματος  

 Τίθενται οι βασικοί κανόνες, κατόπιν συμφωνίας 
 

 Συγκεντρώνονται πληροφορίες για το λόγο της 
σύγκρουσης και για τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων 
μερών 
 

 Καθορίζεται το θέμα της διαμάχης 
 

 Αναζητούνται τρόποι και διατυπώνονται προτάσεις για 
την επίλυση του προβλήματος 
 

 Επιλέγονται οι πιο κατάλληλες και ρεαλιστικές, ως 
προς την εφαρμογή, προτάσεις 
 

 Επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των δύο μερών 
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Παρανοήσεις ενηλίκων για συγκρούσεις 
παιδιών 

-είναι κάτι αρνητικό 
 

-θεωρούνται 
ανεπιθύμητες 

 

-προσπαθούν να τις 
αποτρέψουν ή να 

παρέμβουν σε αυτές 

-συμβάλουν στην ποιότητα 
σχέσεων και προσωπικής 
ανάπτυξης των παιδιών 

-φάση της κοινωνικής 
τους αλληλεπίδρασης  
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Απαιτούμενες δεξιότητες για επίλυση 
συγκρούσεων 

επικοινωνίας 

• κατανόηση της οπτικής του άλλου 

• αναγνώριση φραγμών στην επικοινωνία 

• εξοικείωση με στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας κ.ά 

διαχείρισης 
συναισθημάτων  

• αναγνώριση, αποδοχή και έκφραση θετικών και αρνητικών 
συναισθημάτων 

αντιμετώπισης 
αγχογόνων 

καταστάσεων 

• αναγνώριση του άγχους και των συνεπειών του 

•  εναλλακτικοί τρόποι-στρατηγικές αντιμετώπισης 
στρεσογόνων καταστάσεων 

40 



Απαιτούμενες δεξιότητες για επίλυση 
συγκρούσεων 

μαθαίνονται και αναπτύσσονται από τα πρώτα 
χρόνια της παιδικής ηλικίας  

παγιώνονται κατά την εφηβική ηλικία 

Η εκμάθηση γίνεται μέσω καθοδήγησης, ενίσχυσης ή 
προβολής προτύπων από τους "σημαντικούς άλλους" στο 
περιβάλλον τους 
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Αναπτυξιακά στάδια και διαφοροποίηση 
συγκρούσεων 
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Ηλικιακές και έμφυλες διαφοροποιήσεις 

 τα μικρότερα παιδιά συγκρούονται συχνότερα για 
αντικείμενα και χρησιμοποιούν πιο πολύ σωματικές 
στρατηγικές 

 

 τα μεγαλύτερα παιδιά διαφωνούν κυρίως για κοινωνικά 
ζητήματα και χρησιμοποιούν πιο πολύ λεκτικές 
διαπραγματεύσεις και ορθολογική διαδικασία  

 

 τα πιο μικρά παιδιά χρησιμοποιούν συχνότερα 
συμβιβαστικές στρατηγικές σε μη επιθετικές συγκρούσεις 

 

 τα μεγαλύτερα παιδιά εκδηλώνουν πιο έντονα πείσμα και 
επιμονή  

 

 Ο ρόλος του φύλου από την άλλη μεριά, δεν είναι τόσο 
σαφής 
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Οικολογική-συστημική προσέγγιση για 
επίλυση συγκρούσεων 

 η αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και των συνθηκών που 
επικρατούν στο περιβάλλον καθορίζει τη συμπεριφορά του σε μια 
δεδομένη στιγμή 

 

  το πώς ένα άτομο αντιδρά σε μια κατάσταση σύγκρουσης 
ερμηνεύεται, κυρίως, ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
της προσωπικότητας του και της συγκεκριμένης κατάστασης. 

 

 τα άτομα για παρόμοιες διαμάχες υιοθετούν διαφορετικούς 
τρόπους επίλυσης, σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα 
(σπίτι, σχολείο, στην ομάδα των συνομηλίκων, διαμάχη παιδιού 
με ενήλικα, παιδιού με άλλο παιδί κ.λπ.)  
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Θέματα συγκρούσεων 

"έννομης" τάξης" 
(κανόνες παιχνιδιών ή 

δραστηριότητες) 

ηθικής  
(σωματική βλάβη και ατομικά δικαιώματα) 

έλεγχος του φυσικού ή κοινωνικού 

περιβάλλοντος 
 (αντικειμένων ή φυσικού χώρου π.χ. διεκδίκηση δικού του 

παιχνιδιού ή διώξιμο από το δωμάτιό του) 
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Εμπλεκόμενα στοιχεία στον έλεγχο μιας 
σύγκρουσης 

σωματική υπεροχή 

ικανότητες 

ηλικία 

γνώσεις 

καταφυγή σε 
παρέμβαση ενήλικα 
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Έκβαση συγκρούσεων 

εύρεση εναλλακτικών 
λύσεων  

αμοιβαία συμφωνία μέσω 
διαπραγματεύσεων ή 

υποχωρήσεων  

υποταγή του ενός 

παιδιού στο άλλο  

λύση από έναν 
ενήλικα 

αποτυχία επίλυσης 
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Παρέμβαση ενήλικα/επίλυση από τα ίδια 
τα παιδιά 

 τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν μια 
σύγκρουση μόνα τους (εφόσον έχουν μάθει τη διαδικασία 
και έχουν ασκηθεί στις ανάλογες δεξιότητες) 

 

 όταν δεν υπάρχει κάποιος ενήλικας στο χώρο, τα παιδιά 
συνήθως αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και 
βρίσκουν δικές τους λύσεις 

 

 η παρουσία ενός ενήλικα διαφοροποιεί τις συνθήκες μιας 
σύγκρουσης, καθώς τείνουν να είναι πιο επιθετικές 

 

 είναι πολύ πιθανό οι λύσεις που παρέχονται από 
ενήλικες, να μην ικανοποιούν τα παιδιά ή να είναι 
ασυνεπείς ή μεροληπτικές, κυρίως όταν οι ενήλικες είναι 
γονείς των εμπλεκόμενων 
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Επίλυση συγκρούσεων σε παιχνίδια 
η σύγκρουση επηρεάζεται  

 από το περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται  
 

 από τις προηγούμενες εμπειρίες του παιδιού  
 

 από την παρουσία ενηλίκων 
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συνήθη δεδομένα 
 η διαφωνία, συνήθως, αφορά αποφάσεις σχετικά με το παιχνίδι και 

κατά δεύτερο λόγο σχετικά με την κατανομή των παιχνιδιών  
 

 στο δυαδικό παιχνίδι, τα παιδιά θα πρέπει οπωσδήποτε να επιλύσουν 
τη διαφορά τους, προκειμένου να συνεχίσουν να παίζουν 
 

 στο ομαδικό παιχνίδι, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από 
το χώρο, να βρουν μια άλλη δραστηριότητα και να αποφύγουν τελικά 
τη σύγκρουση  
 

 τα παιδιά, συνήθως, καταφέρνουν να επιλύσουν τις διαφορές τους 
και να συνεχίσουν το παιχνίδι τους  

 

 



Παρέμβαση ενήλικα 

να επικεντρώνεται στην 
καθοδήγηση των 
παιδιών 
 

στη διαδικασία επίλυσης 
των διαφορών τους  
 

όχι στην παροχή 
έτοιμων λύσεων 
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Εκφοβισμός στο σχολείο 

πρότυπο επιθετικής συμπεριφοράς μεταξύ δύο ή 
περισσότερων παιδιών με κύρια χαρακτηριστικά  

 

 την πρόθεση για πρόκληση βλάβης  

 την επανάληψη (ή απειλή επανάληψης) για μεγάλο 
χρονικό διάστημα  

 την ύπαρξη «διαφοράς ισχύος» μεταξύ των μαθητών 
που εκφοβίζουν και εκείνων που υφίστανται τον 
εκφοβισμό  
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 ο εκφοβισμός, διαφοροποιείται από τις συγκρούσεις 
ή τους καβγάδες που συμβαίνουν μεταξύ παιδιών με 
παρόμοια σωματική, ψυχολογική ή κοινωνική δύναμη  

 



Μορφές εκφοβισμού 

• σπρωξίματα, χτυπήματα, κλωτσιές, 
τράβηγμα μαλλιών κλπ 

Σωματική βία  

• κοροϊδία, βρίσιμο, προσβολές, 
ειρωνεία λεκτική βία  

• απομόνωση του παιδιού, κλοπή ή 
καταστροφή των πραγμάτων του, 
εκβιασμός, απειλές κλπ 

συναισθηματική βία  

• ανεπιθύμητο άγγιγμα, προσβλητικά ή 
χυδαία μηνύματα, απειλές ή πειράγματα 
κλπ 
 

σεξουαλική βία  

• μέσω διαδικτύου ή κινητών τηλεφώνων 
με κλήσεις και μηνύματα με προσβλητικό 
ή συκοφαντικό περιεχόμενο 

ηλεκτρονική βία  
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Έμφυλες διαφορές εκφοβισμού 
 τα αγόρια εκδηλώνουν συχνότερα 

συμπεριφορές όλων των μορφών 
εκφοβισμού 

 οι έμμεσες πρακτικές εκφοβισμού φαίνεται 
να υιοθετούνται συχνότερα από τα κορίτσια  

Στην Ελλάδα  
 7,4% των κοριτσιών και 10% των αγοριών 

ηλικίας 11 ετών αναφέρουν ότι έχουν 
υποστεί εκφοβισμό (δύο έως τρεις φορές το 
μήνα) 

 3,4% των κοριτσιών και 11,5% των αγοριών 
έχουν εκφοβίσει άλλα παιδιά τουλάχιστον 
δύο έως τρεις φορές το μήνα 
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Εστίαση διερεύνησης 

 κυρίως στο άτομο και όχι στο πλαίσιο 

     που εκδηλώνεται ο εκφοβισμός 
 

 νεότερες προσεγγίσεις, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο 
των σχέσεων και της δυναμικής της ομάδας των 
συνομηλίκων 

 

 ο εκφοβισμός θεωρείται ως μέσο για την απόκτηση ή 
διατήρηση κοινωνικής ισχύος στην ομάδα των συνομηλίκων  
 

 στοχοποίηση σε παιδιά που αντιμετωπίζουν πολλαπλούς 
παράγοντες επικινδυνότητας (προσωπικούς, 
διαπροσωπικούς ή περιβαλλοντικούς) και θεωρούνται 
«εύκολοι στόχοι» (σε αντίθεση με συμμαθητές τους με 
μεγαλύτερη φυσική ή κοινωνική δύναμη) 
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Διαμεσολαβήσεις από παιδιά 

Η αντίδραση της ομάδας των συνομηλίκων 
    είναι καθοριστική για την ενίσχυση ή μη  
    του εκφοβισμού 
 

 Σε μια ομάδα, μια τάξη ή ένα σχολείο όπου ο 
εκφοβισμός θεωρείται με σαφήνεια ως μη αποδεκτή 
συμπεριφορά, καταδικάζεται και συνδέεται με αρνητικές 
συνέπειες σε όσους προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, 
είναι πιο πιθανό να υπάρχουν περιορισμένες εκδηλώσεις 
του φαινομένου 

 

 Το αντίθετο συμβαίνει με μια ομάδα όπου υπάρχει ανοχή, 
έλλειψη κατάλληλης αντίδρασης και όπου οι συμπεριφορές 
εκφοβισμού επιφέρουν θετικές συνέπειες και οφέλη σε 
προσωπικό ή/και κοινωνικό επίπεδο  

55 



Κινητοποιήσεις «παρατηρητών» 

 τα παιδιά που γίνονται μάρτυρες 
περιστατικών εκφοβισμού σπάνια 
επιχειρούν να βοηθήσουν το παιδί 
που εκφοβίζεται ή αναφέρουν το 
περιστατικό σε ενήλικες   
 

 η κινητοποίηση «παρατηρητών» 
μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης σε δεξιότητες 
κατάλληλης αντίδρασης θεωρείται 
από πολλούς ως μια πρόσφορη 
μέθοδος αντιμετώπισης των 
περιστατικών εκφοβισμού στο 
σχολείο 
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Θεματική Ενότητα «ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ…» 
Υποενότητα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΒΑΖΩ ΟΡΙΑ» 

Στόχος να συνειδητοποιήσουν-κατανοήσουν οι μαθητές 
 

  τους λόγους για του οποίους προκαλείται μια σύγκρουση 
 

  τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται (λεκτικά, με χειροδικία, με 
υποτιμητικά σχόλια, με ηλεκτρονικά μέσα κλπ) 

 

  τα συναισθήματα που οδηγούν σε συγκρούσεις καθώς και εκείνα που 
προκαλούνται από αυτή 

 

 τη σημασία της διαπραγμάτευσης, της συνεργασίας και της 
ενσυναίσθησης ως συμπεριφορές λειτουργικών τρόπων επίλυσης 
συγκρούσεων 

 

 τις συνέπειες επιθετικών μορφών συμπεριφοράς 
 

 τον τρόπο αντιμετώπισης επιθετικών μορφών συμπεριφοράς και την 
αναποτελεσματικότητα της υιοθέτησης τους σε καταστάσεις σύγκρουσης 

 

 την περιγραφή της έννοιας και των μορφών εκφοβισμού, τον ρόλο των 
«θεατών», τους τρόπους αντίδρασης και αναζήτησης βοήθειας 
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Οι μαθητές (ανα)γνωρίζουν 

 τους λόγους των συγκρούσεων και των 
αναγκών που καλύπτονται από αυτές 

 

 κατανοούν και αποδέχονται τα συναισθήματα 
που εμπλέκονται στις συγκρούσεις 

 

 λειτουργικούς τρόπους επίλυσης συγκρούσεων 
 

 τη σημασία της ενσυναίσθησης καθώς και της 
συνεργασίας στην επίλυση μιας σύγκρουσης  

 

 τρόπους αντιμετώπισης φαινομένων 
επιθετικότητας  

 

 την έννοια του Εκφοβισμού καθώς και την 
σημασία του «θεατή» 
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Οι μαθητές 
συνειδητοποιούν 

 τους τρόπους με τους οποίους 
συγκρουόμαστε  

 την σημασία αντίδρασης είτε από τη θέση 
του «θύματος» είτε από τη θέση του 
«θεατή»  

 τη σημασία της αναζήτησης βοήθειας 
όταν αντιλαμβάνονται περιστατικά όπου 
διακυβεύεται η ασφάλεια παιδιού 

 

αξιολογούν και προσδιορίζουν 
 την σημασία της επιθετικότητας και τον 

τρόπο που επηρεάζει τις ανθρώπινες 
σχέσεις  

60 



61 



62 



63 



64 



65 



66 



67 



68 



69 



70 



71 



72 



Ερωτήσεις 

73 


