
 
 

 

 
 

ΣΚΗΝΗ  ΠΡΩΤΗ 

ΠΩΣ   ΝΙΩΘΩ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

 
Ο Θύμιος, είναι πολύ επιθετικός ως προς τους 

συμμαθητές του. Χωρίς αφορμή, τους μιλά άσχημα, τους 

κοροϊδεύει, λέει ψέματα και κάποιες φορές χτυπά τα 

παιδιά στην τάξη  αλλά και στο διάλειμμα. Ειδικά το 

μικρόσωμο Ευτύχιο που είναι  ήρεμος, ευαίσθητος, 

ευγενικός, συνεργάσιμος, κοινωνικός μα και άριστος 

μαθητής! Ο Θύμιος, συχνά ενοχλεί τον Ευτύχιο και 

σκόπιμα τον προσβάλλει, τον χτυπά ή τον απoμονώνει από 

τους φίλους του.  

 

Αναρωτιέμαι: «τι μπορώ να κάνω εγώ;» 

α) «αγνοώ το πρόβλημα γιατί αδιαφορώ;» 

β) «παρατηρώ απλά γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι;» 

γ) «συμμετέχω ώστε να λυθεί η σύγκρουση;» 

δ) «ζητώ τη βοήθεια του/των δασκάλων;» 

ε) άλλο 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 



 
 

 
 

ΣΚΗΝΗ  ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΠΩΣ  ΝΙΩΘΟΥΝ  ΟΙ  ΑΛΛΟΙ  ΓΙΑ  ΜΕΝΑ 
 

 

Η Σούζαν χαίρεται να πηγαίνει στο σχολείο της. Αγαπάει 

το δάσκαλό της γιατί είναι πάντα δίπλα της. Είναι ο 

καθοδηγητής, ο σύμβουλος και  ο φίλος στη μάθηση αλλά 

και στα προβλήματά της. Στεναχωριέται όμως, όταν 

σκέφτεται το Θύμιο που συχνά την κοροϊδεύει για τα λάθη 

που κάνει στο μαθήματα επειδή είναι αλλόγλωσση και  

διαφορετικής εθνικής καταγωγής.  

 

 

Αναρωτιέται:  

α) «λες να μη με θέλουν για φίλη οι συμμαθητές μου;» 

β) «πώς θα κερδίσω τη συμπάθειά τους;» 

γ) «μήπως να γίνω και εγώ σαν το Θύμιο που φοβίζει τα  

     παιδιά σκόπιμα, για να δείχνει δυνατός;» 

 

Εσύ τι θα πρότεινες; Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

 
 

ΣΚΗΝΗ  ΤΡΙΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
 

Το κουδούνι χτυπά. Τα παιδιά κατεβαίνουν στο προαύλιο 

για το σχολικό διάλειμμα. Όλα δείχνουν ήρεμα ώσπου 

ξαφνικά… 

 

α) Ο Θύμιος έσπρωξε τον Ευτύχιο που χτύπησε σοβαρά 

και............................................................

...............................................................               

β) Η  Γαλήνη  και  η Σούζαν έτρεξαν και.................. 

...............................................................

...............................................................  

γ) Ο δάσκαλος του Θύμιου ενημερώθηκε και .............. 

...............................................................

...............................................................  

δ) Οι γονείς του Ευτύχιου έμαθαν το περιστατικό και .. 

...............................................................

............................................................... 

ε) Οι γονείς του  Θύμιου όταν έμαθαν ότι χτύπησε σοβαρά 

τον Ευτύχιο αμέσως ........................................ 

...............................................................

...............................................................  

στ) Τελικά, .................................................. 

............................................................... 
 

 



 
 

 
 

ΣΚΗΝΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΕΠΙΛΥΣΗ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

 

1. Ποιο  είναι το πρόβλημα; 

           

           

           

            

 

 

2. Πως προέκυψε; 

           

           

           

           

            

 

 

3. Τι προτείνεις για την επίλυση της σύγκρουσης; 

           

           

           

            

            
 


