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Βάλε σε κύκλο τις σκηνές που πιστεύεις ότι κάτι δεν πάει καλά… 
και θα μπορούσαν να αποτελούν σημάδι παρενόχλησης.
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Στη συνέχεια αυτού του βιβλίου θα ανακαλύψεις, θα καταλάβεις και θα δράσεις…
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Θέλεις να βρεις τα γράμματα που κρύβονται 
για να καταλάβεις τι σημαίνει; (1 = Α, 2 = Β, κ.ο.κ.)

Απάντηση: Η παρενόχληση είναι η επανάληψη λεκτικών, σωματικών ή/και ψυχολογικών επιθέσεων.
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Μπορείς να συμπληρώσεις τις λέξεις με τα φωνήεντα που λείπουν; 

Θα ανακαλύψεις τους τρεις ρόλους που συμμετέχουν 
σε μια σκηνή παρενόχλησης.
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Στη συνέχεια αυτού του βιβλ
ίου

θα ανακαλύψεις, θα καταλάβεις

και θα δράσεις…

Κάθε παιδί μπορεί να βρεθεί κάποια στιγμή 
σε κάποιον από τους τρεις ρόλους. Κατά τη 

διάρκεια μιας παρενόχλησης οι ρόλοι είναι τρεις: 
αυτός που παρενοχλεί, ο μάρτυρας και το θύμα.
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Ζωγράφισε μπροστά στον δράκο ένα παιδί που επιτίθεται, 
ένα που φεύγει μακριά κι ένα που έχει παγώσει από φόβο.

Τα παιδιά που παρενοχλούνται έχουν άγχος.
Όταν ο εγκέφαλός μας και το σώμα μας καταλαμβάνεται από τις ορμόνες του άγχους, 

αντιδρούμε με τρεις τρόπους: επιτιθόμαστε, φεύγουμε μακριά ή ακινητοποιούμαστε.
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Βάλε σε κύκλο τις λέξεις που σημαίνουν επανάληψη.

Όταν οι επιθέσεις επαναλαμβάνονται, τότε αποτελούν παρενόχληση.
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Η παρενόχληση είναι το αποτέλεσμα βίαιων πράξεων 
ή λέξεων που δεν τις σταμάτησε κανείς. 

1 παιδί στα 10 είναι θύμα παρενόχλησης στο σχολείο.

Πληροφορίες και δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις 
αν είσαι το θύμα, ο μάρτυρας ή αυτός που παρενοχλεί, και να αντιδράσεις.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ!

Κατά τη διάρκεια της 

παρενόχλησης υπάρχουν τρεις 

ρόλοι: αυτός που παρενοχλεί, 

ο μάρτυρας και το θύμα.

Και ο καθένας από αυτούς 

μπορεί μια μέρα να παίξει 
κάποιον από αυτούς τους ρόλους.

Και λοιπόν;

www.epbooks.gr
Κωδ. μηχ/σης 16.813

Βασισμένο στη σύλληψη της Isabelle Filliozat, 
ψυχοθεραπεύτριας και εκπροσώπου της Θετικής Γονεϊκότητας 

στη Γαλλία και συγγραφέα των σειρών 
«Τα Σημειωματάρια των Συναισθημάτων» και «Θετική γονεϊκότητα». 

Σε συνεργασία με τη Violène Riefolo, ψυχοθεραπεύτρια, οικογενειακή 
σύμβουλο και εκπαιδεύτρια και τη Chantal Rojzman, θεραπεύτρια, 

οικογενειακή σύμβουλο και εκπαιδεύτρια.

Εικονογράφηση Lucie Durbiano.


