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                    Γλώσσα 
Δημιουργία κειμένου ή σεναρίου ή δημιουργία μιας ιστορίας 

για τις αρνητικές επιπτώσεις της  βίας. 

 

Δημιουργία μηνύματος κατά της βίας για διαφήμιση ή αφίσα 
ή τηλεοπτικό σποτ. 

 

Ανάλυση, ευαισθητοποίηση του θέματος της βίας μέσα από 
ένα λογοτεχνικό απόσπασμα, άρθρο,  ποίημα,  έργο τέχνης. 

 

Χαρακτηρισμοί προσώπων-αντιστοίχιση λέξεων. 

 

Σκέφτομαι και γράφω «Γράψε μη φοβάσαι». 

 

 

 

 















 





Φυσική αγωγή 
     «κόκκινη κάρτα στη βία» 

• Ιδέες από το πρόγραμμα του ΥΠΔΒΜΘ «Βάζουμε Γκολ στη 
βία» 

• Κατασκευή χαρτοταμπλό με εικόνες από τη βία στον 
αθλητισμό ,συνθήματα κατά της βίας, προτάσεις για μέτρα 
αντιμετώπισης 

• Παιχνίδι που θα το οργανώσουν μόνοι τους οι μαθητές που 
μπορεί να βιντεοσκοπηθεί και να συζητηθεί(χωρίς να το 
γνωρίζουν οι μαθητές) 

• Διοργάνωση παιχνιδιού με κανόνες που μπορεί να 
βιντεοσκοπηθεί και να συζητηθούν οι διαφορές 

 

 



«Σφυρίζουμε φάουλ στη βία» 
                     «ΝΑΙ στην αποβολή της ΒΙΑΣ» 

                                «Οι βίαιοι οπαδοί στη σέντρα» 





    

      Μελέτη περιβάλλοντος ,  Κ. Π. Αγωγή 

 
Τρόποι έκφρασης βίας ,χώροι που εκδηλώνεται ,πρόσωπα και μέσα που 

την καλλιεργούν ,επιπτώσεις της βίας στην κοινωνική συνοχή 
Κατασκευή αφίσας (Δημιουργία μηνυμάτων κατά της βίας και 
προτροπή αντί αυτής για  εμπλοκή σε καινοτόμες  δράσεις 
(διαγωνισμός αφίσας). Συζήτηση, συναποδοχή, καταγραφή κανόνων 
κατά του εκφοβισμού ,ανάρτηση στις τάξεις και στους χώρους του 
σχολείου. 

(π. χ α) Δεν θα παρενοχλούμε άλλους μαθητές ,   β) Θα προσπαθούμε 
να βοηθάμε τους μαθητές που πέφτουν θύματα εκφοβισμού,  γ) Θα 
προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε στην παρέα μας μαθητές που 
μένουν συνήθως μόνοι …..) 

Συμμετοχή στο ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 

Κατασκευή παιχνιδιών στην αυλή εκτόνωσης βίαιων συμπεριφορών 

 

 



Σεβασμός στη διαφορετικότητα  









 
Δημιουργήσαμε μια παιχνιδοαυλή, φτιάχνοντας στο δάπεδο της 

αυλής  σκάκι , φιδάκι ,κουτσό,τρίλιζα. 



Στόχος  η ευεξία των παιδιών, η προβολή της συλλογικότητας ,η 
αποτελεσματικότητα τήρησης κανόνων που συναποφασίζονται ,η 

γνωριμία με παιχνίδια που ενισχύουν την επικοινωνία και οξύνουν 
τη σκέψη ,  η ελαχιστοποίηση ατυχημάτων ή λεκτικών –

σωματικών συγκρούσεων ,βίαιων συμπεριφορών στα διαλείμματα. 



 Πρόληψη ψυχικής υγείας 
 

Πρόγραμμα πρόληψης της ψυχικής υγείας  των μαθητών της Δ΄, Γ΄ 
τάξης  , διάρκειας 10 συνεδριών εστιάζοντας σε παραμέτρους της 

προσωπικότητας όπως διαχείριση συναισθημάτων, φόβων , 
ανάπτυξη  αυτοεκτίμησης, θέσπιση ορίων  ,βελτίωση επικοινωνίας 

στην ομάδα -όρια ,  με την ψυχολόγο  του Δ. Αθηναίων Αθηνά 
Πρόμαχος , Ν. Βλουτόγλου. 

 
Από την κ. Βλουτόγλου  προσφέρθησαν  επίσης υπηρεσίες 

συμβουλευτικής  σε μαθητές και γονείς   που αντιμετώπιζαν σοβαρά 
οικογενειακά προβλήματα  ή προβληματικές ενδοσχολικές  βίαιες 

συμπεριφορές. 

 




