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Τα παιδιά δημιοςπγούν ηο δικό ηοςρ παπαμύθι για ηον 

ζσολικό εκθοβιζμό ζηα Public! 
Η ανθολογία παπαμςθιών από ηο Επγαζηήπι δημιοςπγικήρ γπαθήρ ηος Public 

Βόλος διαηίθεηαι δωπεάν ζηοςρ μαθηηέρ Δημοηικού με αγοπέρ ζσολικών. 

 

 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ κηα νκάδα παηδηώλ πνπ πήγαηλε δεκνηηθό ζρνιείν, δνύζε ζηνλ 

Βόιν θαη δελ γλώξηδε ηη είλαη ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο. Πώο λα αληηκεησπίζνπλ όκσο έλαλ 

θόβν, πνπ ήμεξαλ όηη όζν κεγάισλαλ ζα απνηεινύζε θαη κεγαιύηεξε απεηιή; Τα Public κε 

αθνξκή ηα ζπλερώο απμαλόκελα θξνύζκαηα ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ θαη ζηελ Γιιάδα 

δηνξγάλσζαλ ην 2015 έλα δεκηνπξγηθό εξγαζηήξη γξαθήο γηα παηδηά κε ζηόρν ηελ 

αθύπληζε θαη ελεκέξσζε όρη κόλν ησλ κηθξώλ αιιά θαη ησλ κεγάισλ.  

 

Από ηελ πξώηε εκέξα ιεηηνπξγίαο καο κέρξη θαη ζήκεξα, ηα Public πξνζθέξνπλ ζπλερώο 

ζηα παηδηά αθνξκέο όρη κόλν γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε, αιιά θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε.  

 

Μέζα από ηηο 750 δσξεάλ εθδειώζεηο, ζεκηλάξηα θη εξγαζηήξηα πνπ πινπνηνύληαη ζε όια ηα 

θαηαζηήκαηά Public ζηελ Αζήλα θαη ζηελ πεξηθέξεηα, ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο, λα αλαδεηήζνπλ ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα, λα ζπκκεηέρνπλ  

ζε εξγαζίεο θαη λα ζπδεηήζνπλ ηδέεο.  

 

Τν εξγαζηήξη δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ζέκα «Σσολικόρ εκθοβιζμόρ και λογοηεσνία», πος 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηα Public ζηο καηάζηημα ηος Βόλος ην ρξνληθό δηάζηεκα 

Μάπηηρ – Μάηρ 2015, απαζρόιεζε μαθηηέρ Δημοηικού από 7 έωρ 12 εηών ελώ, 

νινθιεξώζεθε ζε 9 εβδομαδιαίερ ζςνανηήζειρ.  

 

Μέζα από ηε δσγξαθηθή, ηε ζπδήηεζε, ην ηξαγνύδη θαη ην παηρλίδη, ηα παηδηά 

ελεκεξώζεθαλ, αληάιιαμαλ απόςεηο, όμπλαλ ηε θαληαζία ηνπο θαη θαιιηέξγεζαλ ην 

ζπγγξαθηθό ηνπο ηαιέλην. Κη αληί ηνύην ην παξακύζη πνπ μεθίλεζε παξαπάλσ κε ηελ 

θιαζηθή θξάζε «κηα θνξά θη έλαλ θαηξό…» λα ηειεηώλεη κε ηνλ γλσζηό ηξόπν «…θαη έδεζαλ 

απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα», θαηαιήγεη κε ηα παξακύζηα πνπ έγξαςαλ ηα ίδηα ηα παηδηά 

γηα ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό. 

 

Σηηο ζπλαληήζεηο, ηα παηδηά, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζπγγξαθέα Δηνλύζε Λετκνλή, έκαζαλ ηη 

είλαη ζρνιηθόο εθθνβηζκόο (bullying), ζπδήηεζαλ, αλαδεηώληαο ιύζεηο, γηα παξόκνηεο 

θαηαζηάζεηο πνπ δπζηπρώο έρνπλ βηώζεη ηα ίδηα ή ζπκκαζεηέο ηνπο ζην ζρνιείν θαη κε 

νδεγό ηε θαληαζία ηνπο, ηξαγνύδεζαλ, δσγξάθηζαλ θαη έγξαςαλ κία αλζνινγία 

παξακπζηώλ κε ηίηιν «Διώξε ηον θόβο ζος με ένα παπαμύθι».  

 

Με κενηπικό θέμα κία ηζηνξία γηα έλα άγξην, άηαθην δών πνπ κπαίλεη μαθληθά ζε έλα 

ζρνιείν ήζπρσλ δώσλ, ηα παηδηά θώλαμαλ δπλαηά ην ζύλζεκα ηνπο ελαληίνλ ηνπ ζρνιηθνύ 
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εθθνβηζκνύ «Τον θόβο ηον διώσνοςμε από μέζα μαρ, όηαν δεν ηον θοβόμαζηε, όηαν 

μιλάμε, όηαν κάνοςμε κάηι για να ηον διώξοςμε μακπιά μαρ…». 

 

Η ειδική έκδοζη για ηον ζσολικό εκθοβιζμό από ηα Public θα διαηίθεηαι δωπεάν* ζηο 

πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εηαιπικήρ Κοινωνικήρ Εςθύνηρ ηοςρ  ζε όλοςρ ηοςρ 

μαθηηέρ Δημοηικού πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ αγνξέο ζρνιηθώλ (βηβιία, ηζάληεο , είδε 

γξαθηθήο ύιεο θιπ) 

 

 

*Ιζσύει μέσπι εξανηλήζεωρ ηων αποθεμάηων 
 
 

 

 
 

Διώξε ηον θόβο με ένα παπαμύθι 

 

Ανθολογία παραμσθιών παιδιών δημοηικού ποσ ζσμμεηείταν ζηο  

εργαζηήρι δημιοσργική γραθής ζηο Public Βόλοσ. 

 

Υπεύθςνορ επγαζηηπίος: Διονύζης Λεϊμονής 

 

Εικονογπάθηζη: Νίκος Κσρίηζης 

 

Δηαηίζεηαη δσξεάλ απνθιεηζηηθά ζηα θαηαζηήκαηα Public κε αγνξέο ζρνιηθώλ εηδώλ. 

 

Ιζρύεη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ. 


