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Ενηµερωτικό σηµείωµα 

Θέµα: « Παρέµβαση πρόληψης του σχολικού εκφοβισµού µε τίτλο “Οι ευγενείς 
ιππότες της στρογγυλής τάξης σε επικίνδυνες αποστολές”» 

Με αφορµή την 6η Μαρτίου (Πανελλήνια Ηµέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού), το 
Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Φωκίδας «Διαδροµή» προσκαλεί όσες και όσους εκπαιδευτικούς δηµοτικής 
εκπαίδευσης  της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης επιθυµούν να υλοποιήσουν βραχεία παρέµβαση µε 
θέµα την πρόληψη του σχολικού εκφοβισµού στην τάξη τους, να γνωρίσουν το υλικό πρόληψης 
“Οι ευγενείς ιππότες της στρογγυλής τάξης σε επικίνδυνες αποστολές”. 

Πρόκειται για ένα υλικό που έχει ως σκοπό την πρόληψη της βίας και του εκφοβισµού στο σχολείο 
µέσω της κοινωνικής και συναισθηµατικής µάθησης, µε την χρήση αφήγησης πρωτότυπων 
ιστοριών και οµαδικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών στην τάξη.  
Οι στόχοι του αφορούν: 
α) στην ανάπτυξη ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων µέσω της αξιοποίησης µύθων και ιστοριών 
για ιππότες,  
β) στην πρόληψη και αντιµετώπιση διαφορετικών µορφών βίας και εκφοβισµού στο σχολείο, 
όπως: 
• Η άσκηση σωµατικής βίας και η αρπαγή/ καταστροφή πραγµάτων(ιστορία µε τον τροµερό αγενή 
γίγαντα), 

• Η άσκηση λεκτικής βίας και ο κοινωνικός αποκλεισµός–αποµόνωση(Ιστορία µε την φοβερή αγενή 
δράκαινα) και 

• Η σωστή χρήση του διαδικτύου και η διαχείριση του κυβερνοεκφοβισµού (Ιστορία µε το τεράστιο 
αγενές σκουλήκι), 

γ) στην  αυτεπίγνωση για τη  διαχείριση δύσκολων συναισθηµατικών καταστάσεων όπως ο θυµός, 
το άγχος και ο φόβος, καθώς και στην αυτορρύθµιση της παρορµητικότητας και της 
επιθετικότητας 
δ) στην προαγωγή της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ηθικής ανάπτυξης,  
ε) στη συνεχή εξάσκηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και στη διάχυσή τους στη σχολική ζωή και 
στην ευρύτερη κοινότητα. 
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Η παρέµβαση σχεδιάστηκε ώστε να µπορεί να υλοποιηθεί σε διάρκεια 1-3 δίωρων συναντήσεων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε συνάντηση µπορεί να είναι αυτοτελής και να υλοποιείται σε δύο 
συνεχόµενες διδακτικές ώρες για κάθε επικίνδυνη αποστολή µε δυνατότητα να επιλέξει η/ο 
εκπαιδευτικός περισσότερες από µία αποστολές  για την οµάδα ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης 
της /του. Η παρέµβαση µπορεί να υλοποιηθεί από τις/τους εκπαιδευτικούς µετά από σχετική 
εκπαίδευση, µε παράλληλη υποστήριξη από το Κέντρο Πρόληψης ῾Διαδροµή᾽. 

Το οµότιτλο υλικό δηµιουργήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης Ἁθηνά Υγεία᾽ (παράρτηµα Αθηνά 
Πολύβουλος) και έχει πάρει την έγκριση από το Ι.Ε.Π., για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Κέντρο Πρόληψης 
῾Διαδροµή᾽ µέσω email (kp.fokidas@gmail.com) ή στα τηλέφωνα: 22650 23590 & 23837. 
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