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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : προβολή οθόνης υπολογιστή- κασετόφωνο

Η επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου , αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού είναι
μια πραγματικότητα που απασχολεί την κοινωνία  μας αφού μελέτες έχουν δείξει πως αυτή :
 Είναι φυσιολογικό , αν και ενοχλητικό μέρος της διαδικασίας κοινωνικοποίησης
 Θυμός –αρνητισμός επανεμφανίζεται τον 10ο -11ο χρόνο της ζωής
 Η επιθετικότητα επηρεάζει αρνητικά τόσο τους μαθητές που την υφίστανται , όσο και
αυτούς που την ασκούν.
 Η επιθετικότητα και ο εκφοβισμός ενισχύουν τη θυματοποίηση των παιδιών που την
υφίστανται , με κίνδυνο αυτά να εμφανίσουν βραχυπρόθεσμα δυσκολίες στη συγκέντρωση
της προσοχής και σχολική φοβία , ενώ μακροπρόθεσμα εγκληματικότητα , διακοπή
φοίτησης ,  κατάθλιψη, άγχος και μειωμένη προσαρμοστικότητα και επιτυχία στην ενήλικη
ζωή τους.
 Η πρώιμη έκφραση επιθετικής συμπεριφοράς είναι κίνδυνος για την υγιή ανάπτυξη των

παιδιών και αυξάνει τις πιθανότητες να εμπλακούν σε επικίνδυνες συμπεριφορές όπως
η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τα παραπάνω δεδομένα ενισχύουν την αναγκαιότητα εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης
της επιθετικότητας στα σχολεία μας για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το πρόγραμμα συνέβαλε στο να αναγνωρίσουν οι μαθητές τις αντιλήψεις τους για την
επιθετικότητα , να γνωρίσουν τρόπους που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίζουν καλύτερα
την επιθετικότητα στην τάξη ,να εξοικειωθούν οι μαθητές με την αναγνώριση και έκφραση
συναισθημάτων και να εκπαιδευτούν στο να ακούνε ενεργητικά τους άλλους.
Παρατηρήθηκε αλλαγή στη στάση και στη συμπεριφορά των παιδιών και κατά τη διάρκεια
των διδακτικών ωρών του ωρολογίου προγράμματος της τάξης τους , αφού μπορούσα να
διδάσκω έως και την 7η ώρα με πολύ καλές συνθήκες ακρόασης ,συμμετοχής και ηρεμίας ,
αλλά και στα διαλείμματα όπου οι μαθητές αυτής της ομάδας δεν είχαν τη συνηθισμένη
συμπεριφορά παιδιών της ηλικίας τους ( πολύ λιγότερες λεκτικές παρενοχλήσεις , σωματική
βία και γενικότερα επιθετική συμπεριφορά ).Ατομικά τώρα, η Κατερίνα , άριστη μαθήτρια,
άρχισε να αντιμετωπίζει με σεβασμό τη Δήμητρα ,μαθήτρια με μαθησιακές δυσκολίες , ενώ
πριν της μιλούσε πολύ απαξιωτικά και με υπεροψία. Ο Κωνσταντίνος Σ. άρχισε να
επικοινωνεί με τα κορίτσια της τάξης που πριν , όπως μου δήλωσε στις πρώτες συναντήσεις
και υποδήλωνε η στάση του σώματός του, ούτε να τις δει ήθελε ! Aυτή η αλλαγή όμως δε
μπορεί να αποδοθεί μόνο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα , αφού παράλληλα  υλοποιούνταν
και πρόγραμμα για τη βελτίωση της αυτοεκτίμησής τους και αντίληψης για την κοινωνική
υποστήριξη.
Προηγήθηκε βιωματική επιμόρφωσή μου από ψυχολόγους του κέντρου πρόληψης ΄΄
ΠΥΞΙΔΑ΄΄ και υλοποιήθηκε σε 13 δίωρα στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης , ενώ παράλληλα
συμμετείχα σε εποπτείες στήριξης του προγράμματος που γινόταν στο κέντρο πρόληψης.
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