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Τι μπορούν να κάνουν οι Εκπαιδευτικοί: 

Σε επίπεδο πρόληψης: 

●Είναι σημαντικό να έχει διαμορφωθεί ένας σαφής σχολικός κανονισμός, τόσο σε 

επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

● Είναι πάντα χρήσιμα βιωματικά εργαστήρια αγωγής υγείας κατά του ρατσισμού & της 

βίας, που ευαισθητοποιούν στη διαφορετικότητα και προάγουν τον σεβασμό & την 

ενσυναίσθηση των μαθητών.  

● Στόχος των εκπαιδευτικών στη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς είναι να δημιουργεί 

θετικό, συνεργατικό κλίμα, μέσα από σχετικές δραστηριότητες που προάγουν καλές σχέσεις 

μεταξύ των μαθητών (συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, στοχευμένες ταινίες & βίντεο / ανάγνωση 

και αναστοχασμό σε σχετικά λογοτεχνικά κείμενα) για καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. 

 

 

 



Ο ρόλος του εκπαιδευτικού όταν συμβαίνει ένα συγκεκριμένο συμβάν εκφοβισμού: 

● Δίνει την απαραίτητη σημασία σε αυτά που λένε τα παιδιά. Να μην αγνοεί ή υποτιμά κάτι 

που του αναφέρει ένα παιδί. 

● Προσπαθεί να αναγνωρίσει την σοβαρότητα ενός περιστατικού και να το σταματήσει 

άμεσα. Στη συνέχεια εφαρμόζει τεχνικές παρέμβασης για εκτόνωσή του. 

● Κάνει άμεση και αυστηρή παρατήρηση, αμέσως μετά το περιστατικό, σχολιάζοντας τις 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές, όχι την ολότητα της προσωπικότητας των μαθητών. 

● Αξιοποιεί τη «δύναμη» του παιδιού που ασκεί βία, σε θετικές συμπεριφορές.  

● Μιλάει ξεχωριστά και ιδιαιτέρως με το κάθε παιδί που εμπλέκεται στο περιστατικό. 

● Θέτει αυστηρά όρια στη συμπεριφορά των παιδιών- Προστατεύει το παιδί που δέχεται τη 

βία, δεν ζητάει εξηγήσεις μπροστά σε άλλους και ενισχύει συναισθηματικά και τα δυο 

παιδιά, σε διαφορετική χρονική στιγμή! 

● Συστήνεται να αποφεύγεται η ποινικοποίηση της πράξης και η τιμωρία του παιδιού που 

εκφοβίζει, με αποβολές από τη σχολική μονάδα καθώς δεν είναι αποτελεσματικές αλλά 

αντίθετα συντηρούν το κύκλο της βίας. 

 ● Θα πρέπει να δημιουργείται τέτοιο κλίμα στο σχολείο, ούτως ώστε να μην 

συγκαλύπτονται μυστικά. 

 ● Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην ζητηθεί η «συμφιλίωση» μεταξύ παιδιού που δέχεται 

βία και παιδιού που ασκεί βία, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να επαναθυματοποιηθεί το ένα 

παιδί και το άλλο να επιβεβαιώσει την «δύναμη» και κυριαρχία» του. 

•Συστηματική συνεργασία με τις οικογένειες των παιδιών.Τέλος, είναι βοηθητικό για τους 

εκπαιδευτικούς να επιδιώκουν την συνεχή επιμόρφωση τους, να αναζητούν υποστήριξη & 

εποπτεία. 

Η Κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δωρεάν και ανώνυμα, 

είναι ένας τρόπος να λάβουν υποστήριξη και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. 

Τα κέντρα πρόληψης επίσης προσφέρουν βιωματικά εργαστήρια επιμόρφωσης στους 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. 

 

Πηγή: http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/oi-ekpaideutikoi/ 
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