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εμινάριο Ανηι-Bullying Εσαιζθηηοποίηζης
Βιωμαηική Άζκηζη
1ο ΜΕΡΟ: Πξνβνιή ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο, όπνπ εθηπιίζζεηαη ε ππόζεζε θαη αθεγεηήο είλαη ην παηδί, πνπ
δέρεηαη ηε βία.
2ο ΜΕΡΟ: Χσξίδνληαη νη παξεπξηζθόκελνη ζε νκάδεο ησλ 6
 Παηδί πνπ δέρεηαη βία - εθθνβηζκό
 Παηδί πνπ αζθεί βία - εθθνβηζκό
 Παηδί πνπ παξαηεξεί παζεηηθά
 Παηδί πνπ παξαηεξεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ άζθεζε βίαο
 Γνλείο
 Καζεγεηέο
3ο ΜΕΡΟ: Κάζε νκάδα θάζεηαη ζε θύθιν γηα ζπδήηεζε θαη θαιείηαη λα απαληήζεη ζηα αθόινπζα
εξσηήκαηα:
Παιδί ποσ δέτεηαι βία - εκθοβιζμό
Είζαη ην παηδί πνπ εθθνβίδεηαη. Να γξάςεηο ζην εκεξνιόγηό ζνπ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ γη'
απηό. (Tη ζθέθηεζαη γηα ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηνπο άιινπο - ζπκκαζεηέο ή ελήιηθεο; Τη θνβάζαη; Γηαηί δελ
αληηδξάο; Τη πεξηκέλεηο θαη από πνηνπο;)
Παιδί ποσ αζκεί βία - εκθοβιζμό
Είζαη ην παηδί πνπ εθθνβίδεη. Να γξάςεηο ζην εκεξνιόγηό ζνπ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ γη'
απηό. (Tη ζθέθηεζαη γηα ηνλ εαπηό ζνπ; Τη εηθόλα έρεηο γηα ζέλα; Γηαηί θνβίδεηο έλα ζπκκαζεηή ζνπ; Τη
ληώζεηο, όηαλ ην θάλεηο απηό; Δε θνβάζαη κήπσο καζεπηεί; Δε θνβάζαη ηηο ζπλέπεηεο; Δε ζε λνηάδεη, πνπ
πιεγώλεηο έλαλ άλζξσπν;)
Παιδί ποσ παραηηρεί παθηηικά
Είζαη έλα παηδί, πνπ γλσξίδεη ηη ζπκβαίλεη, αιιά παξακέλεη ακέηνρν. Δε ζπκκεηέρεηο ζηελ «πιάθα», αιιά
νύηε αληηδξάο. Να γξάςεηο ζην εκεξνιόγηό ζνπ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ γη' απηό. (Tη ληώζεηο
όηαλ βιέπεηο όηη έλα παηδί ππνθέξεη; Γηαηί δελ αληηδξάο; Τη ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο γηα λα βνεζήζεηο;)
Παιδί ποσ παραηηρεί και ζσμμεηέτει ζηην άζκηζη βίας
Είζαη ην παηδί, πνπ μέξεη ηη ζπκβαίλεη, γειάεη κ' απηό, ελζαξξύλνληαο έηζη ην ζύηε. Να γξάςεηο ζην
εκεξνιόγηό ζνπ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ γη' απηό. (Γηαηί ελζαξξύλεηο ην ζύηε; Τη αηζζάλεζαη,
όηαλ έλα άιιν παηδί ππνθέξεη; Γηαηί δελ αληηδξάο δηαθνξεηηθά;)
Γονείς
Είζαη ν παηέξαο ή ε κεηέξα ηνπ παηδηνύ, πνπ εθθνβίδεηαη. Παξαηεξείο κηα αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
παηδηνύ ζνπ θαη ζπδεηώληαο καδί ηνπ καζαίλεηο όηη ην εθθνβίδνπλ. Γξάςε ζην εκεξνιόγηό ζνπ ζθέςεηο θαη
ζπλαηζζήκαηα γη' απηό, αιιά θαη ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζθέθηεζαη λα αληηδξάζεηο.
Καθηγηηές
Είζαη θαζεγεηήο ζην ζρνιείν ησλ παηδηώλ θαη πιεξνθνξείζαη από καζεηή - παξαηεξεηή γηα ην
ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό εθθνβηζκνύ. Απνθαζίδεηο λα παξέκβεηο θαη λα κηιήζεηο κε ην παηδί - ζύηε. Γξάςε
ηη ζθνπεύεηο λα ηνπ πεηο, ώζηε ε παξέκβαζή ζνπ λα έρεη απνηέιεζκα.
4ο ΜΕΡΟ: Μεηά από ζπδήηεζε πξνθύπηνπλ πηζαλά ζπκπεξάζκαηα, εληνπίδνληαη θαθνί ρεηξηζκνί θαη
ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην θαηλόκελν.
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