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TIΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 

«PROJECT - ΕΡΕΥΝΑ: Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό;» 

 

ΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: ΣΤ΄  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 

Οι δραστηριότητες του σεναρίου είναι πλήρως συμβατές με το ΔΕΠΠΣ και το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών, αφού ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αφορά: 

α) στην 4η θεματική ενότητα των Μαθηματικών και στο κεφάλαιο 45: «Απεικονίζω 

δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα» και κεφάλαιο 46: «Ταξινομώ δεδομένα- 

εξάγω συμπεράσματα» για την την Στ΄ τάξη. 

β) στην ενότητα 8 και στο κεφάλαιο 47: «Σύνθετα προβλήματα – Συνδυάζοντας 

πληροφορίες (α) και κεφάλαιο 49: «Σύνθετα προβλήματα – Συνδυάζοντας πληροφορίες 

(β) για την Ε΄ τάξη. 

ΙΔΕΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 

Στα πλαίσια διερεύνησης του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού οι μαθητές και οι 

μαθήτριες της Στ΄ τάξης αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια μικρής κλίμακας έρευνα 

με στόχο να διερευνήσουν αν παρατηρούνται ή όχι φαινόμενα βίας στο σχολείο τους. 

Μοίρασαν ερωτηματολόγια σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών των 6ου και 10ου 

δημοτικών σχολείων Νάουσας(τα δύο σχολεία συστεγάζονται), συγκέντρωσαν  το υλικό, το 

επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και στα δύο 

σχολεία.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ:  

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία οι 

μαθητές/τριες: 

 Να έρθουν σε επαφή με την έννοια και τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού. 

 Να υιοθετήσουν απόψεις και στάσεις προστασίας απέναντι στο παραπάνω 

φαινόμενο. 
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Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών σκοπός του σεναρίου είναι οι 

μαθητές/τριες: 

 μέσω του Excel να μάθουν να συλλέγουν, να καταγράφουν, να επεξεργάζονται με 

γραφικές παραστάσεις τα δεδομένα δικής τους έρευνας, να εξάγουν συμπεράσματα από 

τη μελέτη των αποτελεσμάτων τους και  

 με πολλαπλές αναπαραστάσεις και οπτικοποιήσεις να τα παρουσιάζουν με το 

λογισμικό MS Power Point. 

 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ:  

 Ο κειμενογράφος ΜS Word. Ανοιχτό λογισμικό γενικής χρήσης που επιτρέπει 

μέσα από τη χρήση  των ΤΠΕ τη διαμόρφωση και τροποποίηση κειμενικών δομών. 

 Το λογισμικό παρουσίασης διαφανειών MS Power Point. Ανοιχτό λογισμικό γενικής 

χρήσης που επιτρέπει μέσα από τη χρήση  των ΤΠΕ την πολλαπλή αναπαράσταση 

εννοιών, την οπτικοποίηση, προώθηση και προβολή μαθητικών έργων. 

 Το λογισμικό MS Excel. Ανοιχτό λογισμικό γενικής χρήσης προάγει τη δημιουργία 

διερευνητικών περιβαλλόντων στα μαθηματικά, και την οπτικοποίηση ποσοτικών 

μεταβλητών. 

 H υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft  (Windows Live Hotmail) και 

η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:  

Χρησιμοποιείται ένα μεικτό μοντέλο καθοδηγούμενης ανακαλυπτικής μεθόδου και 

εποικοδομισμού. 

 

ΠΡΟΑΠΟΚΤΗΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:  

Οι μαθητές/τριες είναι εξοικειωμένοι με βασικές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ (δημιουργία 

φακέλων και αρχείων MS Word και MS Excel, μετονομασία φακέλων και αρχείων…). 

Γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του MS Word (γράφουν και μορφοποιούν κείμενα, 

εισάγουν εικόνες και πίνακες, αποθηκεύουν την εργασία τους …)  
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Γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του MS Excel (εισάγουν φύλλα εργασίας excel  

δημιουργούν πίνακες δεδομένων - μορφοποιούν πίνακες δεδομένων –εισάγουν 

γραφήματα – μορφοποιούν γραφήματα …) 

Είναι εξοικειωμένοι και με τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού Power Point. 

Είναι κάτοχοι λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι εξοικειωμένοι με την 

παραλαβή, διαχείριση και αποστολή μηνυμάτων από την υπηρεσία ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου της Microsoft  (Windows Live Hotmail) και την υπηρεσία ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου της Google. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: 

 Έχει προηγηθεί εκ μέρους της εκπαιδευτικού η δημιουργία ανώνυμου 

ερωτηματολογίου, το οποίο διερευνά τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού και τη 

συχνότητα με την οποία αυτές λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον των 6ου και 10ου 

Δημοτικών σχολείων Νάουσας. Έχει επίσης τυπώσει τα ερωτηματολόγια. 

 Η εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει μία φόρμα καταγραφής των απαντήσεων των 

ερωτηματολογίων και την έχει στείλει με email στους μαθητές και τις μαθήτριες. 

 Πριν την εφαρμογή του παρόντος σεναρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ 

τάξης έχουν μοιράσει τα ερωτηματολόγια στα παιδιά των δύο σχολείων και 

συγκεκριμένα στις τάξεις Δ, Ε και Στ΄. 

 Οι ομάδες της Στ΄ τάξης μοιράστηκαν εξίσου το πλήθος των απαντημένων 

ερωτηματολογίων και συμπλήρωσαν στη φόρμα καταγραφής τις απαντήσεις που 

επεξεργάστηκαν. 

 Κάθε ομάδα απέστειλε με email τη φόρμα της στην εκπαιδευτικό και αυτή με τη 

σειρά της κατέγραψε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στην τελική φόρμα καταγραφής 

των απαντήσεων. 

 Η τελική φόρμα καταγραφής των απαντήσεων όλων των ερωτηματολογίων 

απεστάλη εκ νέου από τον/ την εκπαιδευτικό σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. 
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1η διδακτικής παρέμβαση 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ EXCEL 

 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Οι μαθητές/τριες να μάθουν να συλλέγουν, να καταγράφουν και να επεξεργάζονται με 

γραφικές παραστάσεις τα δεδομένα δικής τους έρευνας.  

 

ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ:  

 Ο σταθερός υπολογιστής της τάξης, οι δύο φορητοί υπολογιστές του 

σχολείου και 3 φορητοί υπολογιστές των μαθητών/τριων.  

 Το λογισμικό MS Excel 

 H υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft  (Windows Live 

Hotmail) και η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google. 

 Η συγκεντρωτική φόρμα καταγραφής απαντήσεων των ερωτηματολογίων 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Σε κάθε μία από τις 6 ομάδες των παιδιών ο μαθητής ή η μαθήτρια που έχει οριστεί από 

την ομάδα ως βασικός χειριστής του Η/Υ καλείται να ανοίξει το email του/της και να 

παραλάβει τους συγκεντρωτικούς πίνακες καταγραφής απαντήσεων των 

ερωτηματολογίων. 

Οι ομάδες μοιράζονται τα 11 ερωτήματα του ερωτηματολογίου (οι πέντε ομάδες από 2 

ερωτήματα, η έκτη ομάδα 1) και αναλαμβάνουν να τα καταγράψουν στο MS Excel και να 

δημιουργήσουν ένα γράφημα για κάθε ερώτημα. Ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου 

εργασίας 1. Με την ολοκλήρωση της εργασίας τους αποστέλλουν με email στην 

εκπαιδευτικό το αρχείο MS Excel που δημιούργησαν. 

 

Τα αρχεία MS Excel των ομάδων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα. 
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Οι ομάδες ενημερώνονται από την εκπαιδευτικό ότι μετά την αποστολή όλων των MS 

Excel αρχείων τους, θα παραλάβουν ένα αρχείο επίσης MS Excel από τη δασκάλα τους, 

το οποίο θα περιέχει την εργασία (πίνακες και γραφήματα) όλων των ομάδων. 

 

2η εκπαιδευτική παρέμβαση 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

«ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από την συνολική επεξεργασία και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνάς τους: 

 να έρθουν σε επαφή με την έννοια και τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού. 

 να υιοθετήσουν απόψεις και στάσεις προστασίας απέναντι στο παραπάνω 

φαινόμενο. 

ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ:  

 Ο σταθερός υπολογιστής της τάξης, οι δύο φορητοί υπολογιστές του σχολείου και 3 

φορητοί υπολογιστές των μαθητών/τριων.  

 Το λογισμικό MS Excel 

 Ο κειμενογράφος ΜS Word.  

 H υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft  (Windows Live Hotmail) και 

η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Σε κάθε μία από τις 6 ομάδες των παιδιών ο μαθητής ή η μαθήτρια που έχει οριστεί από 

την ομάδα ως βασικός χειριστής του Η/Υ καλείται να ανοίξει το email του/της και να 

αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της ομάδας το αρχείο MS Excel με 

όλους τους πίνακες και όλα τα γραφήματα των ομάδων ενσωματωμένα. 

Οι ομάδες αναλαμβάνουν να μελετήσουν τα ερωτήματα μόνο του το καθένα αλλά και σε 

σχέση με το σύνολο, ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα. 

Καλούνται να κρατούν χειρόγραφες σημειώσεις με όσα, τα μέλη της ομάδας διατυπώνουν. 

Καλούνται επίσης με το πέρας της μελέτης τους να καταγράψουν σε ένα αρχείο MS Word 

τα συμπεράσματά τους ανά ερώτημα και συνολικά. 
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Με την ολοκλήρωση της εργασίας τους αποστέλλουν με email στην εκπαιδευτικό το αρχείο 

MS Word που δημιούργησαν. 

Οι ομάδες ενημερώνονται από την εκπαιδευτικό ότι μετά την αποστολή όλων των MS 

Word αρχείων τους, θα παραλάβουν ένα αρχείο επίσης MS Word από τη δασκάλα τους, 

το οποίο θα περιέχει τα συμπεράσματά τους ανά ερώτημα και συνολικά όλων των 

ομάδων. 

 

3η εκπαιδευτική παρέμβαση 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από την συνολική επεξεργασία και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνάς τους: 

 να έρθουν σε επαφή με την έννοια και τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού. 

 να υιοθετήσουν απόψεις και στάσεις προστασίας απέναντι στο παραπάνω 

φαινόμενο. 

 να παρουσιάσουν με το λογισμικό MS Power Point τα συμπεράσματα της έρευνάς 

τους. 

ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ:  

 Ο σταθερός υπολογιστής της τάξης, οι δύο φορητοί υπολογιστές του σχολείου και 3 

φορητοί υπολογιστές των μαθητών/τριων.  

 Ο κειμενογράφος ΜS Word.  

 το λογισμικό MS Power Point 

 H υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft  (Windows Live Hotmail) και 

η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google. 

 Ένα αρχείο MS Word με όλα τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις των ομάδων. 

. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
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Σε κάθε μία από τις 6 ομάδες των παιδιών ο μαθητής ή η μαθήτρια που έχει οριστεί από 

την ομάδα ως βασικός χειριστής του Η/Υ καλείται να ανοίξει το email του/της και να 

αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της ομάδας το αρχείο MS Word με 

όλα τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις των ομάδων. Το αρχείο έχει τίτλο 

«Συμπεράσματα ομάδων» 

Μοιράζονται πάλι τα 11 ερωτήματα του ερωτηματολογίου (οι πέντε ομάδες από 2 

ερωτήματα, η έκτη ομάδα 1)  

Καλούνται να αναλάβουν τη δημιουργία διαφάνειας για κάθε ερώτημα και να 

ενσωματώσουν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους και τις παρατηρήσεις τους. 

Η εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να ενσωματώσει σε μία παρουσίαση τις μικρότερες 

παρουσιάσεις των ομάδων.  

Το τελικό προϊόν της εργασίας των ομάδων: 

«ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ;» 
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PROJECT –ΕΡΕΥΝΑ: Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό;                                                                         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Η εφαρμογή του παρόντος σεναρίου προκάλεσε τον έντονο προβληματισμό των παιδιών 

και των γονέων. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και η 

ευαισθητοποίηση όλων προς την κατεύθυνση του εντοπισμού και της αντιμετώπισής του 

επιβεβλημένος.  

Ως προέκταση των δράσεών τους τα παιδιά αποφάσισαν να δημοσιεύσουν στην 

ιστοσελίδα του σχολείου τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Το διδακτικό 

προσωπικό και η Διευθύντρια του Σχολείου αποφάσισαν να διοργανώσουν ενδοσχολική 

επιμόρφωση με θέμα «Η έκφραση και η διαχείριση των συναισθημάτων των 

παιδιών»  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) 

Η επιτυχία του σεναρίου κρινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του μέσα στην τάξη. 

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με κέφι, μεράκι και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλες τις 

δραστηριότητες.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ/ΑΣ) 

Η μη ύπαρξη –έως τότε- οργανωμένου και σύγχρονου εργαστηρίου υπολογιστών, ο 

συντονισμός φορητών υπολογιστών παλιάς και νέας τεχνολογίας, η αδυναμία ασύρματης 

σύνδεσης- λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου- η αρνητική αρχικά στάση των γονέων να 

επιτρέψουν τη μεταφορά των laptops των παιδιών τους στο σχολείο…., είναι κάποια μόνο 

από τα προβλήματα, που μπορεί να μην αφορούν άμεσα την τελική διαδικασία, που στο 

παρόν σενάριο παρουσιάστηκε, έκαναν όμως πολύ δύσκολη, έως επώδυνη την οργάνωσή 

του. 

Σίγουρα είναι μεγάλη η ικανοποίηση που νιώθει κάθε δάσκαλος και δασκάλα όταν 

καταφέρνει να μεταδώσει γνώσεις «παίζοντας» με τα παιδιά του/της. Σ’ ένα σχολείο όμως 

χωρίς τις απαραίτητες υποδομές –πίσω από τη χαρά των παιδιών- υπάρχει πολύς κόπος 

κι άλλος τόσος χρόνος από τη μεριά του/της εκπαιδευτικού. Χρόνος που σπαταλιέται και 

που θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά και προς την περαιτέρω καλλιέργεια 

των μαθητών/τριων, αν οι αρμόδιοι φορείς φρόντιζαν να είναι δεδομένες οι συνθήκες που 

θα επιτρέπουν σε κάθε μαθητή και μαθήτρια να αξιοποιεί τα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ 

σε κάθε ελληνικό σχολείο. 


