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Η καμπάνια «Βάλε κι εσύ ένα χεράκι…» 

υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος 

“LiveWithoutBullying” και αποσκοπεί στην 

ευαισθητοποίηση παιδιών και εφήβων έως 18 

ετών σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού και 

διαδικτυακού εκφοβισμού. 

  

Στόχος της δράσης είναι η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στην προσπάθεια 

καταπολέμησης του εκφοβισμού, μέσα από διαδραστική συζήτηση για το φαινόμενο του 

εκφοβισμού και τη δημιουργία ενός καμβά που θα φέρει το αποτύπωμα του χεριού τους και 

ένα μήνυμα που θα επιλέγουν τα ίδια. Παιδιά από σχολεία όλης της επικράτειας μπορούν να 

στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα για ένα σχολείο χωρίς φόβο και βία, για ένα σχολείο χωρίς 

εκφοβισμό. 

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν σχολικές μονάδες Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας 

εκπαίδευσης από όλη την επικράτεια, ξεκινώντας από την περιοχή της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης. 

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων είναι 

δωρεάν και όλα τα απαιτούμενα υλικά για την 

υλοποίησή της αποτελούν ευθύνη του 

προγράμματος “Livewithoutbullying”. Ο καμβάς  

φέρει το λογότυπο του προγράμματος, τον τίτλο 

της καμπάνιας και τη σχολική μονάδα που θα 

συμμετάσχει. Μετά το πέρας της δράσης, ο καμβάς 

θα παραμένει στη σχολική μονάδα με στόχο να 

είναι σε εμφανές προς τα παιδιά σημείο και να τους υπενθυμίζει τη «δέσμευσή» τους απέναντι 
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στο φαινόμενο του εκφοβισμού. Σκοπός της δράσης αλλά και της διατήρησης του καμβά σε 

ένα εμφανές σημείο είναι να είναι καθημερινώς ξεκάθαρο το μήνυμα πως το σχολείο είναι 

ευαισθητοποιημένο σχετικά με τον εκφοβισμό. Ευελπιστούμε η καθημερινή αυτή υπενθύμιση 

να κινητοποιήσει περισσότερο τα παιδιά να μιλάνε σχετικά με περιστατικά εκφοβισμού αλλά 

και να είναι πιο δύσκολο για επίδοξους θύτες να πράξουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

Κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερόμενων σχολικών μονάδων με τους υπεύθυνους του 

προγράμματος, στη δράση μπορούν να συμμετέχουν είτε όλες οι τάξεις μιας σχολικής μονάδας 

είτε κάποια τμήματα.  

Ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης εντός του σχολείου είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με τον αριθμό των παιδιών που θα συμμετάσχουν, εκτιμάται όμως ότι δεν θα 

ξεπερνά τα 60’ – 90’.  

Η επίσκεψη στο σχολείο συνδυάζεται και με την ενημέρωση των παιδιών και των 

εκπαιδευτικών για τις δωρεάν υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας www.livewithοutbullying.com.  

Κατά τη διάρκεια της δράσης συλλέγεται φωτογραφικό υλικό το οποίο αναρτάται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα με στόχο τη διάδοση της ενέργειας ενώ κάθε σχολική μονάδα που θα 

συμμετάσχει θα λάβει βεβαίωση συμμετοχής. Η λήψη αλλά και η χρήση φωτογραφιών θα γίνει 

με τρόπο που να μην φαίνονται τα πρόσωπα των μαθητών. 

Καθ’όλη τη διάρκεια της καμπάνιας θα πραγματοποιούνται αναρτήσεις στη σελίδα του 

προγράμματος στο facebook και θα αποστέλλονται σχετικά δελτία τύπου με στόχο την 

ενημέρωση του κοινού. 
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