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ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 

  

 ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ:ΗΩ ΚΑΛΤΣΕΡΑ – ΕΤ ΗΘΝ 

1. Αςφάλεια και Πρόλθψθ 

 
  

 
Δεν μαλϊνω, δεν μαλϊνω, αγκαλιά μεγάλθ απλϊνω 

 

 
  

 

Παπαδθμθτρίου Άρτεμισ 

  

 

 

  
  

 

 

 



 
 

 

 

Φιλοςοφία –κοπιμότθτα προγράμματοσ 

Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ ζχει αναγνωριςτεί από τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ ωσ 

πρόβλθμα Δθμόςιασ Υγείασ (W.H.O., 1996, 1998), αφοφ θ κυματοποίθςθ μπορεί να 

είναι ζνα πρϊιμο ςτάδιο ςτθν εξελικτικι ακολουκία που οδθγεί ςε παραβατικι 

ςυμπεριφορά ςε μεγαλφτερθ θλικία, με τθ ςοβαρότθτα των περιςτατικϊν να τείνει 

να κλιμακϊνεται με τθν θλικία. «Βία» με τθ μορφι πρϊιμων επικετικϊν 

ςυμπεριφορϊν που μποροφν να εξελιχκοφν ςε εκφοβιςμό ςτθν πορεία των χρόνων 

ςυναντάται ςτα νθπιαγωγεία ςφμφωνα με ζρευνα που πραγματοποίθςε 

πρόγραμμα του υπουργείου Ραιδείασ τον Μάιο και τον Ιοφνιο 2015.  Λαμβάνοντασ 

υπόψθ ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα για όλα τα παιδιά να βρίςκονται ςε ζνα 

ςχολικό περιβάλλον που τουσ παρζχει αςφάλεια και προςταςία, κεωρείται 

πρωταρχικισ ςθμαςίασ τα ςχολεία να εφαρμόηουν με ςυςτθματικό τρόπο πολιτικζσ 

πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου. Το κζμα τθσ πρόλθψθσ ςτον τομζα 

τθσ ψυχικισ υγείασ των παιδιϊν αποκτά όλο και μεγαλφτερθ απιχθςθ διεκνϊσ τα 

τελευταία χρόνια και αποτελεί ςθμαντικό ςτόχο διαφόρων διεκνϊν οργανιςμϊν, 

γιατί το  «αποτελεςματικό» ςχολείο οφείλει να «αφουγκράηεται» τισ ανάγκεσ των 

παιδιϊν και να δίνει ζμφαςθ ςτθν επαρκι ςτιριξι τουσ ςε ζνα πλαίςιο 

επικοινωνίασ, κατανόθςθσ και φροντίδασ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, θ ζμφαςθ 

δεν είναι μόνο πια ςτθ μετάδοςθ γνϊςθσ αλλά ςτο ςυναιςκθματικό «κλίμα» που 

επικρατεί και περιβάλλει τθ μακθςιακι διαδικαςία και το οποίο ςε μεγάλο βακμό 

προςδιορίηεται από το είδοσ και τθν ποιότθτα των ςχζςεων μεταξφ των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ θ παρζμβαςθ  για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ κάκε φορά που εμφανίηεται κρίνεται 

απαραίτθτθ. Ρολλά είναι τα μοντζλα διαχείριςθσ προβλθμάτων και επικετικισ 

ςυμπεριφοράσ που ζχουν διατυπωκεί και αξιοποιοφνται από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

ςτα πλαίςια ςχολικϊν παρεμβάςεων. Στο πρόγραμμα που αναπτφςςουμε 

προτείνονται διαφορετικζσ προςεγγίςεισ με ςκοπό  τθν πρόλθψθ περιςτατικϊν 

ςχολικισ βίασ, γιατί τα προγράμματα αυτά αποτελοφν ςθμαντικό παράγοντα τόςο 

για τθ ςχολικι επιτυχία, όςο και για τθν ομαλι ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ των 

μακθτϊν. 

 

Πλθροφορίεσ υλοποίθςθσ:  προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ, προετοιμαςία υλικοφ 

Οι προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου είναι 

θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τον υπολογιςτι και  να εργάηονται ςε ομάδεσ. Το 

πρόγραμμα κα εφαρμοςτεί το δεφτερο τρίμθνο για να ζχουν προςεγγιςτεί κζματα 

που αφοροφν ςτθ προςωπικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. Επίςθσ, κα ζχουμε ιδθ 

αςχολθκεί με τισ δεξιότθτεσ φιλίασ, τθν διαφορετικότθτα και τα ςυναιςκιματα. Θα 

χρθςιμοποιθκεί άφκονο εποπτικό υλικό (εικόνεσ από τισ τρεισ μορφζσ τθσ βίασ 

(λεκτικι, ςωματικι και κοινωνικι απομόνωςθ), ζργα τζχνθσ, βίντεο, ταινίεσ και κα 



 
 

 

ζχουμε αναηθτιςει ςε ιςτοςελίδεσ υποςτθρικτικό υλικό.  Επιπρόςκετα κα 

εμπλουτίηουμε τθ βιβλιοκικθ μασ με βιβλία (π.χ Τα χζρια δεν είναι για να 

δζρνουμε, Ο νταισ του ςχολικοφ). Αρχικά κα γίνει ενθμζρωςθ των γονζων ςχετικά 

με τθν υλοποίθςθ των εργαςτθρίων και κα τουσ ηθτθκεί να φζρουν ςτο ςχολείο 

ςχετικό υλικό, κακϊσ και να υποςτθρίξουν το πρόγραμμα ςε όλθ τθ διάρκειά του.  

 

 

Περιγραφι επτά Εργαςτθρίων: τοχοκεςία των εργαςτθρίων, προτεινόμενεσ 

δράςεισ και υλικό αφόρμθςθσ, επζκταςθσ, γενίκευςθσ.  

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 

ΧΟΛΕΙΟ  ΣΜΘΜΑ…………….. 
 

Θεματικι  Ηω καλφτερα – Ευ Ηθν Τποκεματικι 
Αςφάλεια και 

Ρρόλθψθ 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΑΞΕΙ 

(που προτείνονται) 
Νθπιαγωγείου και πρϊτεσ τάξεισ Δθμοτικοφ Σχολείου.  

Σίτλοσ Δεν μαλϊνω, δεν μαλϊνω, αγκαλιά μεγάλθ απλϊνω  

 

Δεξιότθτεσ ςτόχευςθσ του 

εργαςτθρίου 

 

Δεξιότθτεσ (4C’s): (Κριτικι Σκζψθ) (Δθμιουργικότθτα), 

(Συνεργαςία), (Επικοινωνία)  

P4/wC (πρόγραμμα φιλοςοφίασ με και για τα παιδιά) 

εκτόσ  από τισ δεξιότθτεσ (4C’s) καλλιεργεί τθν 

φροντιςτικι (caring) και τθν κοινότθτα διερεφνθςθσ 

(communityofinquiry). 

ProblembasedLearning  Μάκθςθ μζςω διερεφνθςθσ 

προβλιματοσ) 

Δεξιότθτεσ του νου  

Δεξιότθτεσ μάκθςθσ του 21ο αιϊνα  

Δεξιότθτεσ Ηωισ 

Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ  

φνδεςθ με τθ Βαςικι 

Θεματικι 
Αυτομζριμνα, Αςφάλεια και Ρρόλθψθ, Οδικι αςφάλεια 

 

  



 
 

 

 

Προςδοκϊμενα μακθςιακά 
αποτελζςματα 

Εργαςτιριο/τίτλοσ Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

Να αποκτιςουν κετικι αυτοεικόνα, να 
βελτιϊςουν τθν αυτοαντίλθψι τουσ, και τισ 
ςχζςεισ τουσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

 

Να ςυνεργάηονται, να δουλεφουν ομαδικά,  
να ςυηθτάνε, να ςκζφτονται ομαδικά, να 
ανταλλάςςουν ςκζψεισ και ιδζεσ, να 
επικοινωνοφν.  

 

Να αναγνωρίηουν το φαινόμενο τθσ 
ενδοςχολικισ βίασ. 

 

Να αναγνωρίηουν τισ διάφορεσ μορφζσ τθσ 
(λεκτικι, ςωματικι, θλεκτρονικι, κοινωνικι).  

 

Να αναπτφξουν ενςυναίςκθςθ για τον κφτθ 
και το κφμα.  

 

 
υνεργάηομαι και 

αλλθλεπιδρϊ.   

1
θ
 Δραςτθριότθτα 

Τα παιδιά γίνονται  ηευγαράκια και διαλζγουν 
ζναν φίλο που ζχουν καιρό να παίξουν μαηί 
του.Το κάκε ηευγαράκι μοιράηετε ζνα χαρτί και 
ο κακζνασ ηωγράφιςε τον φίλο του.Θ 
αλλθλεπίδραςθ αρχίηει όταν ςυνεργάηονται για  
να ηωγραφίςουν ςτο ίδιο χαρτί. 
Κόβουν τισ φιγοφρεσ και ηθτάμε τα ηευγαράκια 
να βρουν ζνα άλλο ηευγάρι, να γίνουν τετράδα. 
Κολλάνε τισ φιγοφρεσ ςε ζνα μεγάλο χαρτί και 
κάκε περιγράφει-ςυςτινει παιδί το φίλο του 
ςτθν τετράδα.   
Στθ ςυνζχεια περνάει θ εκπαιδευτικόσ από 
όλουσ του κφκλουσ και κα γράψει ςε ζνα χαρτί 
τα πιο ςθμαντικά πράγματα που ακοφςτθκαν 
ςτθ κάκε τετράδα. Κατόπιν, θ  κάκε τετράδα 
βρίςκει  ζνα όνομα που τθσ ταιριάηει, το 
γράφουμε ςε ζνα χαρτί και ηθτάμε να από τθν 
κάκε τετράδα να κάνουν  όλοι μαηί  μια 
ηωγραφιά που να ταιριάηει με τθν ομάδα τουσ. 
Τζλοσ, γυρίηουν τα παιδιά ςτθν ολομζλεια και 
ορίηουν ζναν εκπρόςωπο που κα μασ πει το 
όνομα τθσ ομάδασ και κα μασ περιγράψει τθ 
ηωγραφιά.   
 
2

θ
 Δραςτθριότθτα  

Αρχικά διερευνοφμε τισ προχπάρχουςεσ 
αναπαραςτάςεισ ςχετικά με το φαινόμενο με 
ςκοπό να προςδιοριςτοφν πικανζσ 
παρανοιςεισ και να ςχεδιαςτοφν κατάλλθλεσ 
πρακτικζσ για το μεταςχθματιςμό τουσ. Με 
καταιγιςμό ιδεϊν καταγράφουμε ςτον πίνακα 
ότι μασ λζνε τα παιδιά για τθ λζξθ βία ι 
εκφοβιςμόσ. Χρθςιμοποιοφμε εποπτικό υλικό 
με εικόνεσ από τισ τρεισ μορφζσ τθσ βίασ 
(λεκτικι, ςωματικι και κοινωνικι απομόνωςθ, 
θλεκτρονικό) και διερευνοφμε τισ πρότερεσ 
γνϊςεισ των παιδιϊν για το κζμα τθσ 
ενδοςχολικισ βίασ και του εκφοβιςμοφ.  

 
3

η
 Δραζηηριόηηηα  

Ηθτάμε από τα παιδιά να μασ πουν για το αν 

υπάρχει ςτο ςχολείο τουσ κάτι ανάλογο ι αν 

τουσ ζχει ςυμβεί κάπου αλλοφ (εμπειρίεσ 

εκφοβιςμοφ), τι ζνιωςαν, πωσ 

αντζδραςανκ.λ.π.  

 

1 



 
 

 

Να αναγνωρίςουν τα ςυναιςκιματα που 

προκαλεί θ βία. 

Να γνωρίςουν αςφαλείσ τρόπουσ και να 

αποκτιςουν τθν ετοιμότθτα και το κάρροσ 

να υπεραςπίηονται τον εαυτό τουσ και 

άλλουσ όταν εκφοβίηονταιλεκτικά και 

ςωματικά. 

Να παρατθροφν, να υποκζτουν, να 
προβλζπουν και να ςυμπεραίνουν.  

 

Να αντιλαμβάνονται και να κατανοοφν  τα 
ςυναιςκιματα των άλλων (ενςυναίςκθςθ).  

 
Να διαχειρίηονται τα ςυναιςκιματα τουσ 
όταν ζνα παιδί τουσ εκφοβίηει.  

 

Να αναγνωρίηουν τθν ζννοια του δικαίου και 
αδίκου.  

 

 

 
«Ο κφκλοσ των 

απόψεων και των 

προτάςεων» 

 

1
θ
 Δραςτθριότθτα  

Διαβάηουμε το βιβλίο «Ο νταισ του ςχολικοφ» 

και κα το επεξεργαςτοφμε μζςα από τθν 

ρουτίνα του Κφκλου Διαφορετικϊν Απόψεων 

(CircleofViewpoints):Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ: 

Ξεκινάμε  από τον τίτλο και ρωτάμε τα παιδιά, 

τι ςθμαίνει νταισ;  

Σχολιάηουμε τθν ςυμπεριφορά του "νται" .... 

Συηθτάμε για τα ςυναιςκιματα του προκαλεί. 

Ροιοσ ι ποιοι το ζχουν προκαλζςει; 

-         Ροιοσ ζφταιγε; Γιατί; 

Ροιοσ αντιμετωπίηει πρόβλθμα;Ροιοσ κα ωφελθκεί 

εάν δοκεί λφςθ; 

 

-       2
θ
 Δραςτθριότθτα 

Συνεχίηουμε με τθν ρουτίνα Απόδοςθσ 

Δικαιοςφνθσ ςτο Ραρόν, Μζλλον και Ραρελκόν 

(MakingitFairNow-Then-Later).  

Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν ιδζεσ 

για πράγματα που μπορεί να κάνεινα κάνει μια 

κατάςταςθ δικαιότερθ: τϊρα, ςτο μζλλον ι να 

αλλάξετε θ κατάςταςθ γι 'αυτό κα ιταν δίκαιθ 

κατά το παρελκόν. 

- Αναρωτιζμαι τι κα ςυνζβαινε αν ... 

Τα παιδιά καλοφνται αρχικά να ςυμφωνιςουν 

ότι θ ςυμπεριφορά του Νται είχε αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ για τον Αριςτοτζλθ. Στθ ςυνζχεια 

χωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ (Ραρελκόν, Ραρόν, 

Μζλλον). Κάκε ομάδα καλείται να 

ςυγκεντρϊςει ιδζεσ για δράςεισ ςχετικζσ με: 

α) αποφυγι του περιςτατικοφ ςτο παρελκόν 

Σι κα μποροφςε να είχε κάνει ο Αριςτοτζλθσ 

για να αποφφγει αυτι τθ δυςάρεςτθ 

κατάςταςθ;  

β) επίλυςθ του περιςτατικοφ ςτο παρόν 

Σι κα ςυμβουλεφαμε ςτον Αριςτοτζλθ να 

κάνει για να τον αντιμετωπίςει; 

γ) δθμιουργία ςυμβολαίου για πρόλθψθ 

ανάλογων περιςτατικϊν ςτο μζλλον.  

Καταγράφουμε ςτο χαρτί τισ απαντιςεισ των 

παιδιϊν και τα βάηουμε να υπογράψουν ςτο 

ςυμβόλαιο τθσ τάξθσ.  

Στθ ςυνζχεια  ηωγραφίηουν τθν ιςτορία και 

δθμιουργοφν ζνα ψθφιακό κόμικ με το 

διαδικτυακό εργαλείο 

https://www.storyboardthat.com/ 
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Να εμβακφνουν ςτο κζμα τθσ βίασ. 
 
Να αποτυπϊςουν τισ ςκζψεισ και τισ 
απόψεισ τουσ μζςα από τθν οπτικι των 
ρόλων, ςχετικά με τθν ιςτορία που 
δθμιοφργθςαν. 
 
Να δϊςουν ςυγκεκριμζνθ μορφι ςε 
πρόςωπα ι χϊρουσ που ζχουν ςυλλάβει με 
τθ φανταςία τουσ.  
 
Να κατακζτουν  αυκόρμθτα  τισ ιδζεσ τουσ  
 
Να ερμθνεφουν τουσ ρόλουσ ςφμφωνα με τθ 
δικι του οπτικι.   
 
Να ανακαλφπτουν τα φανερά και κρυμμζνα 
μθνφματα. 
 
Να αναπτφξουν ςτάςεισ αποδοχισ και 
ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικότθτασ των άλλων. 
 
Να αναδυκοφν και να γίνουν ξεκάκαρεσ 
δφςκολεσ ι αφθρθμζνεσ ζννοιεσ 
 
Να προτείνουν λφςεισ για το πρόβλθμα. 
 

Να καλλιεργιςουν τισ μεταγνωςτικζσ τουσ 
δεξιότθτεσ. 

 

 
Μπαίνω ςτθ κζςθ 

του άλλου 

1
θ
 Δραςτθριότθτα  

Διαβάηουμε ςταδιακά το ςενάριο «Μιμι θ 

κουταλαυτοφ», το προςεγγίηουμε μζςω του 

εκπαιδευτικοφ δράματοσ και χρθςιμοποιοφμε 

τισ παρακάτω τεχνικζσ: 

Χτίςιμο τθσ «ςτάςθσ» του ρόλου: 

Δθμιουργία ιχων: 

Παγωμζνθ εικόνα: 

Ρόλοσ ςτον τοίχο: 

Σε ζνα μεγάλο χαρτί τα παιδιά ςχεδιάηουν το 

περίγραμμα τθσ Μιμισ.  Κακϊσ εξελίςςεται το 

δράμα τα παιδιά γράφουν εντόσ του 

περιγράμματοσ ςκζψεισ και ςυναιςκιματα του 

ρόλου και εκτόσ του περιγράμματοσ ςκζψεισ 

και ςυναιςκιματα δικά τουσ ι άλλων 

προςϊπων του δράματοσ για το ρόλο. 

 
Ομαδικι ηωγραφικι: 

Οι ςυμμετζχοντεσ δθμιουργοφν από κοινοφ μια 

ηωγραφιά με τουσ χϊρουσ και τα πρόςωπα του 

δράματοσ. 

 
Ανακριτικι καρζκλα: 

Διάδρομοσ τθσ ςυνείδθςθσ: 

Λφςθ -Αναςτοχαςμόσ 

Αφιγθςθ:. 

φνταξθ κειμζνου: 

Σελετουργία: 

Το παιδί ςτο ρόλο του Μπζνθ, θ ομάδα τθσ 

Μαρίασ  και του Τηακ ςτινουν ζνα γλζντι με 

χορό και τραγοφδι για να γιορτάςουν τθ 

ςυμφιλίωςθ τουσ. Και βάηουμε το τραγοφδι 

«Ππου υπάρχει αγάπθ». 

Θ δραςτθριότθτα παρουςιάηεται αναλυτικά 

ςτο υποδειγματικό υλικό. 
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Να αποκτιςουν ψυχικι ανκεκτικότθτα και 
να μποροφν να ανταποκρικοφν ςε αγχoγόνεσ 
καταςτάςεισ και ςε ενδεχόμενεσ καταςτάςεισ 
βίασ ι κυμοφ ωσ κφματα ι παρατθρθτζσ.  
 
Να αναπτφξουν ενςυναίςκθςθ για τον κφτθ 
και το κφμα.  

 

Να αντιλθφκοφν τθ ςπουδαιότθτα του ρόλου 
του παρατθρθτι και πόςο ςθμαντικι είναι θ 
δφναμθ τθσ ομάδασ.  

 
Να αςκθκοφν ςε  καταςτάςεισ 
ςυμπεριφοράσ.  
 
Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςπουδαιότθτα του 
παρατθρθτι ςτθν αντιμετϊπιςθ του 
ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.  
 
Να κατανοιςουν τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυμπεριφοράσ. 

 
Να αντιμετωπίηουν αυτά τα περιςτατικά με 
τον κατάλλθλο τρόπο.  

 
Να αποκτιςουν τθν ετοιμότθτα να 
υπεραςπίηονται τον εαυτό τουσ και τουσ 
άλλουσ όταν εκφοβίηονται.  

 

 
Σα  μαγικά καπζλα    

        εν δράςθ!!!!! 

 

 

1
θ
 Δραςτθριότθτα 1

θ
 Δραςτθριότθτα  

Επεξεργαηόμαςτε  με τθ ρουτίνα του ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ Βλζπω- Σκζφτομαι- Αναρωτιζμαι 
τον πίνακα του MattMahurin με τίτλο 
«Bullying»  

 
Το ζργο τεμαχίηεται ςε τρεισ επιμζρουσ 
λεπτομζρειεσ με τρόπο που επιτρζπει τθν  
απομόνωςθ  των  τριϊν  βαςικϊν  ρόλων,  του  
κφτθ,  του  κφματοσ  και  των  παρατθρθτϊν 
και προςφζρεται για δραματοποίθςθ.  
2

θ
 Δραςτθριότθτα  

Στθ ςυνζχεια εμβακφνουμε περιςςότερο ςτο 
κζμα με τθ μεκοδολογία των 6 καπζλων τθσ 
ςκζψθσ.  
ΜΠΛΕ ΚΑΠΕΛΟ: 
Γιατί είμαςτε εδϊ, Ροιο είναι το ηιτθμα με το 
οποίο κα αςχολθκοφμε; Οριςμόσ τθσ 
κατάςταςθσ ι του προβλιματοσ; Τι κζλουμε να 
πετφχουμε; Ροφ κζλουμε να καταλιξουμε 
Σο Άςπρο Καπζλο 

-      Τι ςυμβαίνει ςε αυτό το παιδί;Με ποιεσ λζξεισ 
κα μποροφςεσ να το περιγράψεισ;Του λείπει 
άραγε κάτι; Τι; 
Σο Κόκκινο Καπζλο 

-     Τι νιϊκεισ όταν βλζπεισ ζνα παιδί ζτςι; Μπορείσ 
να περιγράψεισ πωσ αιςκάνεται;Μιπωσ 
νιϊκουν και άλλοι ςυμμακθτζσ ςου όπωσ κι 
αυτό το παιδί; 
Σο Κίτρινο Καπζλο 

-     Τι λφςεισ μποροφμε να βροφμε για να 
βοθκιςουμε αυτό το παιδί; Με ποιο τρόπο 
μποροφμε να το βοθκιςουμε;Τι κα αλλάξει 
εάν βροφμε λφςθ για το πρόβλθμά του; 
Σο Μαφρο Καπζλο 
Ο/θ νθπιαγωγόσ διαβάηει ςτα παιδιά τισ 
καταγραφζσ του προθγοφμενου καπζλου και 
τα ξανακαλεί να ςκεφτοφν πάνω ςτισ 
ακόλουκεσ ερωτιςεισ: Μπορείτε να 
πραγματοποιιςετε όλεσ τισ ιδζεσ ςασ; Ροιεσ 
δυςκολίεσ ζχετε; Μιπωσ κάποια από τισ ιδζεσ 
ςασ δεν είναι χριςιμθ ςε αυτό το παιδί;  
Σο Πράςινο Καπζλο 
Είναι βζβαιο ότι μπορείτε να τα καταφζρετε.  
Μπορείτε να ςκεφτείτε καινοφριεσ ιδζεσ. 
 Ρροςπακιςτε να βρείτε λφςεισ που μπορείτε 
να τισ πραγματοποιιςετε. 
Σο Μπλε Καπζλο Στθν ολομζλεια τα παιδιά 
καλοφνται να αξιολογιςουν τα ακόλουκα:  
Μπόρεςα τελικά να βοθκιςω; Λφκθκε το 
πρόβλθμα; Αιςκάνομαι ότι μπορϊ να 
αντιμετωπίςω ζνα παρόμοιο πρόβλθμα; 
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Να εκφραςτοφν μζςα από τισ διάφορεσ 
μορφζσ τζχνθσ. 
 
Να «γράψουν» και να ηωγραφίςουν το δικό 
τουσ τραγοφδι.  
 
Να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ παραγωγισ 
προφορικοφ και γραπτοφ λόγου.  
 
Να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ του νου 
(ανάλυςθ, ςφνκεςθ, οργάνωςθ και 
τεκμθρίωςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν).  
 
Να καταγράψουν τρόπουσ ενθμζρωςθσ τθσ 
τοπικισ κοινωνίασ (Κριτικι Σκζψθ).  
 
Να μεταςχθματίςουν τθν προςωπικι του 
εμπειρία ςε αφίςα, βιβλίο, 
τραγοφδι(Δθμιουργικότθτα). 
 
Να αξιοποιιςουν κατάλλθλα μζςα ϊςτε να 
επικοινωνιςουν τθν οπτικι τουσ για το 
φαινόμενο τθσ βίασ (Επικοινωνία). 
 
 
 
 
 

 

 
Σα δικά μασ 

μθνφματα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
θ
 Δραςτθριότθτα  

Ο/θ εκπαιδευτικόσ μαηί με τουσ μακθτζσ 
«ξεφυλλίηουν» ςαν θμερολόγιο όλα όςα ζχουν 
διερευνθκεί και καταγραφεί ςτισ 
προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ και «φρεςκάρουν» 
τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τα ςυμπεράςματα από 
κάκε ςυνάντθςθ.  Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε 
ομάδεσ. Μια ομάδα  κα γράψει  το ςφνκθμα 
τθσ τάξθσ κατά τθ βία, θ άλλθ ομάδα κα 
διακοςμιςει το φόντο με λζξεισ, ςφμβολα 
κ.ο.κ.. Άλλθ ομάδα κα ςυγκεντρϊςει και να 
«βιβλιοδζςει» όλεσ τισ εργαςίεσ των μακθτϊν 
από τισ προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ. Το 
«βιβλίο» κα παρουςιαςτεί ςτουσ γονείσ και 
ζπειτα κα φωτοτυπθκεί και κα δοκεί ςε κάκε 
μακθτι. 
 
2

θ 
Δραςτθριότθτα  

Θζτουμε το ερϊτθμα: πωσ κα ενθμερϊςουμε 

τα άλλα παιδιά και τον κόςμο για το 

ςυγκεκριμζνο φαινόμενο;και καταγράφουμε 

τισ ςκζψεισ τουσ. Δθμιουργοφμε μαηί με τα 

παιδιά μια διαδραςτικι αφίςα με  το 

πρόγραμμα thinglink.com, ζτςι ϊςτε να 

περάςουμε το μινυμα κατά τθσ βίασ και να 

ενθμερϊςουμε κι άλλα παιδιά για το 

ςυγκεκριμζνο φαινόμενο μζςω διαδικτφου.    

Καταςκευάηουμε μια πολυτροπικι αφίςα με  

ηωγραφιζσ και μθνφματα των παιδιϊν κατά τθσ 

βίασ. Τίτλοσ τθσ αφίςασ μασ «ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΒΙΑ». 

3
θ
 Δραςτθριότθτα  

Γράφουν ςτίχουσ για ζνα τραγοφδι ραπ, το  

ηωγραφίηουν και κάνουν ζνα βίντεο.  

 

4
θ
 Δραςτθριότθτα  

Φτιάχνουμε τθν καρδιά τθσ φιλίασ και 
γράφουμε λζξεισ που ζχουν ςχζςθ με τθν φιλία 
 

5θ Δραςτθριότθτα  

Κάκε παιδί φτιάχνει δικό του ςφμβολο κατά 
τθσ βίασ (καρδοφλεσ, ςιμα τθσ ειρινθσ, 
λεξοφλεσ ανάλογεσ…) και ςτθ ςυνζχεια 
δθμιουργείται ζνα Μικρό Βιβλίοτθν τεχνικι 
των Μικρϊν Βιβλίων ςτθν τάξθ του Φρενζ. 

6
θ
Δραςτθριότθτα  

Διαβάηουμε το βιβλίο: «Τα χζρια δεν είναι για 
να δζρνουμε» Κάνουμε το περίγραμμα του 
χεριοφ μασ, το ηωγραφίηουμε, το κόβουμε και 
το κολλάμε ςε ζνα χρωματιςτό χαρτόνι. 
Γράφουμε «τα χζρια δεν είναι για να 
δζρνουμε».  
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Να αναπτφξουν οι μακθτζσ ψυχοκοινωνικζσ 
δεξιότθτεσ και ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ των 
περιςτατικϊν εκφοβιςμοφ και βίασ ςτο 
ςχολείο.  
 
Να δίνουν εξθγιςεισ για τισ ενζργειζσ τουσ 
και να αιτιολογοφν τισ απόψεισ και τισ 
πράξεισ τουσ. 

 

Να επιχειρθματολογοφν και να 
διαπραγματεφονται, για να πείςουν τουσ 
άλλουσ για τισ επιλογζσ και τισ αποφάςεισ 
τουσ. 

 
Να παράγουν αποτελεςματικζσ λφςεισ 
αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν ενδοςχολικισ 
βίασ. 
 
 

 
Δθμιουργικζσ λφςεισ  

1θ Δραςτθριότθτα  

Ακοφμε το τραγοφδι των Locomondo«Χζρια 
ςαν κι αυτά..»  
Κάκε παιδί ηωγραφίηει κετικζσ ςυμπεριφορζσ 
που μπορεί να κάνει με τα χζρια. 

 

2
θ
  Δραςτθριότθτα 

Τα παιδιά επιλζγουν ζνα παιδί και μιλάνε 
όμορφα για κείνο. Τα ωραία τουσ λόγια τα 
καταγράφουμε και κάκε παιδί αναλαμβάνει να 
φτιάξει μια ηωγραφιά για τον φίλο- τθν φίλθ 
του.  
 
3

θ
 Δραςτθριότθτα  

Φτιάχνουμε μαηί με τα παιδιά ζναν κατάλογο 

με τα  βιματα αντιμετϊπιςθσ τθσ  βίασ, 

ςυνοψίηοντασ όςα ζχουμε μάκει. Στθ ςυνζχεια 

τον ηωγραφίηουν και δθμιουργοφμε ζνα 

ψθφιακό άλμπουμ με τθ χριςθ του 

πολυμεςικοφ εργαλείου mixbook και το 

ανεβάηουμε ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.  

 

4θ Δραςτθριότθτα  

Κατακζτουν προτάςεισ με επιχειριματα για  τθ 

διαμόρφωςθ του αφλειου χϊρου του ςχολείου 

ϊςτε να προςφζρετε για ποικίλεσ 

δραςτθριότθτεσ.  
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Να γνωρίςουν το εγγφσ ανκρωπογενζσ 
περιβάλλον. 
 
Να ευαιςκθτοποιιςουν γονείσ,  τα παιδιά 
του δθμοτικοφ ςχολείου και τθσ ευρφτερθσ 
γειτονιάσ.  
 
Να προωκιςουν τισ ιδζεσ τουσ ςτθν 
ευρφτερθ κοινωνία. 
 
Να ενθμερωκοφν οι γονείσ για το φαινόμενο 
τθσ ςχολικισ βίασ και να ευαιςκθτοποιθκοφν 
μζςα από τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.  
 

Να υπεραςπιςτοφν τισ δθμοκρατικζσ αξίεσ. 

 

Να αναλάβουν ρόλο ενεργοφ πολίτθ και να 
καταςτοφν ικανά να υπεραςπίηονται τα  
δικαιϊματά τουσ.  

 

 
Οι δικζσ μασ φωνζσ  

1
θ
 Δραςτθριότθτα 

Διοργανϊνουμε απογευματινι ςυνάντθςθ για 
τουσ γονείσ και παιδιά με κζμα «Εκφοβιςμόσ 
και ςχολικι βία ςτθν προςχολικι και πρϊτθ 
ςχολικι θλικία» με ψυχολόγο και καλοφμε και 
τουσ γονείσ των παιδιϊν τθσ πρϊτθσ 
Δθμοτικοφ.  
Στθ ςυνάντθςθ παρουςιάηουμε τισ δράςεισ μασ 
και χαρίηουμε ςε κάκε παιδί τον κατάλογο με 
τα  βιματα αντιμετϊπιςθσ τθσ ςχολικισ βίασ 
 

2
θ
 Δραςτθριότθτα  

Τθν θμζρα κατά τθσ βίασ (6
θ
 Μαρτίου) 

φουςκϊνουμε μπαλόνια όπου πάνω το κάκε 

παιδιά ζχει αποτυπϊςει το δικό του ςφμβολο 

κατά τθσ βίασ (καρδοφλεσ, ςιμα τθσ ειρινθσ, 

λεξοφλεσ ανάλογεσ…)  

Με υλικά τθσ φφςθσ  και δθμιουργοφμε ςτθν 
αυλι τθν καρδιά τθσ φιλίασ.  
 

3
θ
 Δραςτθριότθτα  

Στο τοπικό κανάλι ι ςτο ραδιόφωνο 

παρουςιάηουμε το τραγοφδι μασ, τα  μθνφματά 

μασ και τισ προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

ςχολικισ βίασ.  

 

4
θ
 Δραςτθριότθτα  

Τα παιδιά με τα δικά τουσ ςφμβολα κατά τθσ 

βίασ βγαίνουν ςτθ γειτονιά γφρω από το 

ςχολείο και μοιράηουν τον  κατάλογο με τα  

βιματα αντιμετϊπιςθσ τθσ ςχολικισ βίασ. 

 

5
θ
 Δραςτθριότθτα  

Επιςκζπτονται το Δθμαρχείο και κατακζτουν  

τισ προτάςεισ τουσ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο 

των Νζων 
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προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα. Μζςα από το θμερολόγιό και τισ παρατθριςεισ μασ 

κα διαπιςτϊςουμε εάν τα παιδιά κατζκτθςαν γνϊςεισ, απζκτθςαν δεξιότθτεσ και καλλιζργθςαν 

ςτάςεισ, ενϊ κα γίνει  αξιολόγθςθ του υλικοφ που δόκθκε και ο ζλεγχοσ των δραςτθριοτιτων 

(ςαφινεια, βακμόσ δυςκολίασ, καταλλθλότθτα). Θ αποτίμθςθ και ο αναςτοχαςμόσ κα 

επικεντρωκοφν ςτο να διαπιςτϊςουμε εάν ζχουν μεταςχθματιςτεί οι αντιλιψεισ τουσ για το 

φαινόμενο τθσ  βίασ. Αυτό κα διαπιςτωκεί ςυγκρίνοντασ τισ αρχικζσ αντιλιψεισ με αυτζσ ςτο 

τζλοσ του προγράμματοσ και μζςα από τθν εικαςτικι ζκφραςθ των παιδιϊν.  Επιπρόςκετα,  κα 

ιταν ςθμαντικό να δοφμε μζςα από μια άλλθ μελζτθ περίπτωςθσ, εάν ζμακαν να 

διαχειρίηονται παρόμοιεσ καταςτάςεισ και τισ ςτάςεισ γενικότερα απζναντι ςε αυτζσ.   

Σημειώςεισ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Τποδειγματικό Τλικό- Δειγματικά Φφλλα εργαςίασ -  Περιγραφι εργαςτθρίων 
&δράςεων (3-5 φφλλα) 
 
2ο Εργαςτιριο Ο νταισ του ςχολικοφ (δθμιουργία ψθφιακοφ κόμικ με τα ζργα των 

παιδιϊν) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3ο Εργαςτιριο «Μπαίνω ςτθ κζςθ του άλλου»  

«Μιμι θ Κουταλαυτοφ»  

Η Μιμι είναι ζνα κοριτςάκι πζντε χρονϊν. Σιμερα ξφπνθςε πολφ χαροφμενθ, 

πετάχτθκε από το κρεβάτι τθσ και φϊναξε: «Γιοφπι!!! Σιμερα κα πάω για πρϊτθ 

φορά ςτο νθπιαγωγείο!!!». Η μαμά τθσ, τθσ χαμογζλαςε και τθσ είπε ότι είναι 

ςίγουρθ ότι κα τθσ αρζςει πολφ το νζο τθσ ςχολείο. Ζφαγε πρωινό, ντφκθκε, 

πλφκθκε και φόρεςε το πιο φωτεινό τθσ χαμόγελο. 

Χτίςιμο τθσ «ςτάςθσ» του ρόλου: Ζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτζκεται ςτο 

κζντρο και γίνεται μοντζλο, υποδυόμενοσ ζνα ρόλο του δράματοσ. Οι υπόλοιποι 

δίνουν οδθγίεσ ςτο μοντζλο και αυτό παγϊνει ςτθν προτεινόμενθ ςτάςθ. Θ ομάδα 

αποφαςίηει για τθν πιο κατάλλθλθ ςτάςθ. 

Πταν ζφταςαν ςτο ςχολείο θ μαμά τθσ, τθν αποχαιρζτθςε φιλϊντασ τθν και τθσ είπε: 

«Καλι αρχι μικρό μου και να κυμάςαι είςαι όμορφθ , πολφ όμορφθ.» Η Μιμι μπικε 

γεμάτθ χαρά ςτθν τάξθ τθσ.  

Σα παιδιά  γίνονται Μιμι που πάει ςχολείο χαροφμενθ.  

 
«Γεια ςασ! Είμαι θ Μιμι είμαι πολφ χαροφμενθ που μεγάλωςα και φοιτϊ πλζον ςτο 

νθπιαγωγείο. Είμαι ςίγουρθ κα αποκτιςω καινοφριουσ φίλουσ που κα τουσ αγαπϊ 

και κα με αγαπάνε.» Ξαφνικά θ Μιμι άκουςε δυνατά γζλια. Μια ομάδα αρχίηει να 

γελά ςαρκαςτικά!!!!! 

 
 «Χαχαχαχαχα!!! Τι αυτάρεσ είναι αυτζσ! Ρϊσ πετάγονται ζτςι; Σαν παλιοκουτάλεσ 

είναι τα αυτιά ςου! Χαχαχαχαχα! Μιμι θ κουταλαφτοφ!»  

Δθμιουργία ιχων: τα παιδιά  παράγουν διάφορουσ ιχουσ που ςυνοδεφουν τθ 

δράςθ  

Η μικρι μασ Μιμι είχε κάτι το διαφορετικό από τα άλλα παιδάκια. Τα δφο μεγάλα 

πεταχτά αυτιά τθσ τθν ζκαναν ξεχωριςτι. Η Μιμι ςτθν αρχι δεν ζδωςε καμία 

ςθμαςία ςτο ςυμμακθτι τθσ, τον Τηάκ ίςα ίςα που το διαςκζδαηε κιόλασ. 

Πλα τα παιδιά είναι  Μιμι και ςυνεχίηουν να είναι χαροφμενα ……Συνεχίηει με το 

γζλιο χαχαχα θ ομάδα. 

Με το πζραςμα του χρόνου όμωσ κατάλαβε ότι αυτό δεν ιταν αςτείο. Ντρεπόταν 

για τα αυτιά τθσ και ιταν πολφ ςτεναχωρθμζνθ. Η Μιμι δεν ξυπνοφςε πλζον με τθν 

ίδια όρεξθ για να πάει ςτο ςχολείο. Δεν τθσ άρεςε κακόλου το ςχολείο.  



 
 

 

Ξυπνοφςεκάκε πρωί και πονοφςε θ κοιλίτςα τθσ. Εκείνθ τθν μζρα, ο Τηάκ το είχε 

παρακάνει. Ζλεγε και ξαναζλεγε για τα αυτιά τθσ Μιμισ. Η Μιμι ντρεπόταν πάρα 

πολφ. Ζβλεπε το ρολόι και παρακαλοφςε να τελειϊςει γριγορα θ μζρα και να 

επιςτρζψει ςτο ςπίτι τθσ. Φεφγοντασ από το ςχολείο κάκιςε ολομόναχθ ςε ζνα 

παγκάκι και ζκλεγε αςταμάτθτα. «Αχ! Ρόςο κα κελα κι εγϊ να ζχω μικρά αυτιά», 

ζλεγε και ξαναλζγε και τα δάκρυα τθσ ζτρεχαν ςαν ποτάμι. 

Στθ ςυνζχεια ηθτάμε από τα παιδιά να γίνουν ηευγάρια και ο ζνασ να κτίςει τθν 

εικόνα του άλλου με τα χαρακτθριςτικά που άκουςαν ςτθν αφιγθςθ!!! 

 

Παγωμζνθ εικόνα: Τα παιδιά χρθςιμοποιοφν τα ςϊματά τουσ για να 

αναπαραςτιςουν μια ςτιγμι τθσ δράςθσ. 

 
Ρόλοσ ςτον τοίχο: Σε ζνα μεγάλο χαρτί ςχεδιάηεται το περίγραμμα τθσ Μιμισ.  

Κακϊσ εξελίςςεται το δράμα τα παιδιά γράφουν εντόσ του περιγράμματοσ ςκζψεισ 

και ςυναιςκιματα του ρόλου και εκτόσ του περιγράμματοσ ςκζψεισ και 

ςυναιςκιματα δικά τουσ ι άλλων προςϊπων του δράματοσ για το ρόλο. Σε κφκλο 

πετάει ζνα μπαλάκι ο ζνασ ςτον άλλο, χωρίσ ςειρά, όςο ακοφγεται μια γριγορθ 

μουςικι. Κάκε φορά που ςταματά θ μουςικι, το παιδί που κρατά τθ μπάλα λζει μια 

λζξθ που πιςτεφει ότι ταιριάηει με τθ Μιμι. Θ λζξθ μπορεί να ιταν κάποιο επίκετο 

(μικρι, λυπθμζνθ, κυμωμζνθ…), ζνα χρϊμα (ροη, κίτρινο…), ζνα ουςιαςτικό 

(φόρεμα, κοφκλα…) ι ζνα ριμα (κλαίει, φιλάει…). Τισ λζξεισ γράφει θ νθπιαγωγόσ 

γφρω από το ςκίτςο για εξωτερικά χαρακτθριςτικά και μζςα ςτο ςκίτςο για 

εςωτερικά. Ο ρόλοσ ςτο χαρτί παραμζνει κρεμαςμζνοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

Εκπαιδευτικοφ Δράματοσ για να μποροφν να ανατρζχουν ςε αυτόν τα παιδιά. 

Ξαφνικά άκουςε μια φωνι να τθσ λζει: «Κι όμωσ τα μεγάλα αυτιά είναι υπζροχα, για 

δεσ τθν μυτόγκα μου!» Η Μιμι γυρίηει και τι να δει; Ζνα αγοράκι με μία τεράςτια 

μφτθ. Τον λζγανε Μπζνθ. Ο Μπζνθσ κάκιςε ςτο παγκάκι και θ Μιμι με δάκρυα ςτα 

μάτια του τα είπε όλα. Πλα όςα τθν ςτεναχωροφςαν τον τελευταίο καιρό και όλα 

όςα τισ κάνει ο Τηάκ ο ςυμμακθτισ τθσ. Ο Μπζνθσ τθσ απάντθςε: «Το κάκε παιδί 

είναι διαφορετικό.  



 
 

 

 
Ομαδικι ηωγραφικι: Οι ςυμμετζχοντεσ δθμιουργοφν από κοινοφ μια ηωγραφιά με 

τουσ χϊρουσ και τα πρόςωπα του δράματοσ. Με τθν τεχνικι αυτι, δίνουν 

ςυγκεκριμζνθ μορφι ςε πρόςωπα ι χϊρουσ που ζχουν ςυλλάβει με τθ φανταςία 

τουσ.  «Μοιάηουμε ίδιοι αλλά είμαςτε διαφορετικοί. Και ο Τηάκ κα ζχει κάτι το 

διαφορετικό από ςζνα αλλά και κάτι το ίδιο, όπωσ και τα υπόλοιπα παιδιά. «Ναι!» 

φϊναξε θ Μιμι, « ο Τηάκ ζχει το ίδιο φψοσ με μζνα αλλά ζχει γουρλωτά μάτια.» 

Είναι καιρόσ ο Τηάκ να καταλάβει ότι το κάκε παιδί είναι διαφορετικό και ότι κάπου 

διαφζρουμε και κάπου μοιάηουμε.  

Θ νθπιαγωγόσ μπορεί να πάρει τθ κζςθ τουΤηάκ για να μθν επιβαρυνκεί 

ςυναιςκθματικά το παιδί που παίρνει αυτόν τον ρόλο.  

 
Ανακριτικι καρζκλα: O Τηακ κάκεται ςτθν ανακριτικι καρζκλα και δζχεται 

ερωτιςεισ από τα παιδιά που είναι ςε ρόλο του Μπζνθ και τθσ Μαρίασ και 

τοποκετοφν τα ςϊματά τουσ αςφυκτικά πάνω ςτον Τηακ.   Κάνουν ερωτιςεισ που 

κα προβλθματίςουν τον Τηάκ.  «Ασ πάμε να του εξθγιςουμε. Θα μασ βοθκιςουν και 

τα παιδιά. Ζτςι δεν είναι παιδιά;» 

Στθ Μιμι κα γράψουν  κάτι για να τθν ενδυναμϊςουν ςυναιςκθματικά.  

 
Θ αρματωςιά των ςυναιςκθμάτων και των αξιϊν: Σε ζνα πανωφόρι ι μία κάπα, οι 

ςυμμετζχοντεσ καρφιτςϊνουν ςθμειϊματα ι ηωγραφιζσ όπου αναγράφονται 

ςυναιςκιματα ι θκικζσ αξίεσ, τα οποία κα αποτελζςουν τθν αρματωςιά του ρόλου 

για να αντιμετωπίςει μία δφςκολθ κατάςταςθ. Θ τεχνικι εςτιάηεται ςτθ χριςθ ενόσ 

αντικειμζνου-ςυμβόλου 



 
 

 

Διάδρομοσ τθσ ςυνείδθςθσ: Ο  Τηάκ μπαίνει ςτο κζντρο και οι ομάδεσ χωρίηονται ςε 

Μαρία και Μπζνθ και κάκε μια ομάδα περνάει μπροςτά του και του λζει ότι κζλει 

για να αλλάξει γνϊμθ ι να προβλθματιςτεί.  

 
Λφςθ -Αναςτοχαςμόσ 

Αφιγθςθ:Το βράδυ, ο Μπζνθ, ο Τηάκ, θ Μαρία πιγαν ςτο ςπίτι τουσ για να 

κοιμθκοφν. Τότε, άρχιςαν να ςκζφτονται τθν ιςτορία που ςυνζβθ. 

φνταξθ κειμζνου: Τα παιδιά  μοιράηονται ςε τρεισ ομάδεσ και καλοφνται να 

γράψουν μία επιςτολι ο ζνασ ςτον άλλο. 

 
Σελετουργία: Το παιδί ςτο ρόλο του Μπζνθ, θ ομάδα τθσ Μαρίασ  και του Τηακ 

ςτινουν ζνα γλζντι με χορό και τραγοφδι για να γιορτάςουν τθ ςυμφιλίωςθ τουσ και 

ςτθ ςυνζχεια ακοφμε  το τραγοφδι όπου υπάρχει αγάπθ 

https://www.youtube.com/watch?v=DBPTx1YGpGk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBPTx1YGpGk


 
 

 

Δειγματικά Φφλλα εργαςίασ 

 

1o Δειγματικό φφλλο εργαςίασ 

 

  Τι κα ζκανεσ εςφ εάν ιςουν ςτθ κζςθ τθσ Μιμισ;  

  Τι κα ζλεγεσ ςε αυτόν που τθν κοροϊδεφει;  

   «Γράψε» τισ απαντιςεισ ςου μζςα ςτα μπαλόνια.  

   Μπορείσ επίςθσ να ηωγραφίςεισ μζςα ςτα μπαλόνια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο Δειγματικό φφλλο εργαςίασ  

 

Στο   φφλλο  υπάρχει ζνα ζργο τζχνθσ ςτο οποίο απεικονίηονται επικετικζσ 

ςυμπεριφορζσ. 

Να περιγράψεισ και να δϊςεισ ζναν τίτλο. 

Στθ ςυνζχεια να ηωγραφίςεισ ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ:  

Αν το ςυγκεκριμζνο ζργο τζχνθσ είναι θ αρχι μιασ ιςτορίασ, τι μπορεί να 

ακολουκιςει;  

Αν το ςυγκεκριμζνο ζργο τζχνθσ είναι το μζςον μιασ ιςτορίασ, τι κα μποροφςε να 

ζχει ςυμβεί προθγουμζνωσ; Τι κα ιταν επόμενο να ςυμβεί ;  

Αν το ςυγκεκριμζνο ζργο τζχνθσ είναι το τζλοσ μιασ ιςτορίασ, ποια κα μποροφςε να 

είναι αυτι 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

3ο Δειγματικό φφλλο εργαςίασ  

 

Χϊριςε το φφλλο ςτθ μζςθ και φτιάξε  2 ηωγραφιζσ. Θ 1θ κα ζχει επικυμθτι και θ 

άλλθ όχι επικυμθτι ςυμπεριφορά. Στθ ςυνζχεια κα πλαςτικοποιιςουμε τισ 

ηωγραφιζσ και κα κάνουμε ζνα επιδαπζδιο παιχνίδι και κα το παίξουμε.  

Οδθγίεσ παιχνιδιοφ:  

ίχνουμε το ηάρι. Ρερπατάμε τόςεσ κζςεισ όςεσ λζει το ηάρι. Αν πζςουμε ςε 

ηωγραφιά με επικυμθτι ςυμπεριφορά ξαναρίχνουμε το ηάρι.  

Αν πζςουμε ςε ηωγραφιά με μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά τότε παραμζνουμε ςτθ 

κζςθ μασ.  

Νικθτισ όποιοσ φτάςει πρϊτοσ ςτο τζρμα.  

 

Φφλλα περιγραφικισ αυτο-αξιολόγθςθσ (ζωσ 2 ςελίδεσ) 

 

1ο Φφλλο 

1. Ρϊσ νιϊκεισ όταν δεν ςε παίηουν τα άλλα παιδιά; 

2. Ρϊσ νιϊκεισ όταν ςε κοροϊδεφουν ι ςε χτυπάνε άλλα παιδιά;  

3. Τι κάνεισ όταν ςου ςυμβαίνει αυτό;  

4. Τι κάνεισ όταν κοροϊδεφουν ι χτυπάνε ζνα άλλο παιδί; 

5.  Ρϊσ μπορείσ να βοθκιςεισ;  

6.  Ροιοί είναι οι πιο αςφαλείσ χϊροι, για να παίηεισ ςτο διάλειμμα; 

7.  Μιλάσ ςτισ δαςκάλεσ ι ςτουσ γονείσ ςου για πράγματα που ςε 

ςτεναχωροφν;  

 

 

2ο Φφλλο 

Διάλεξε μια ηωγραφιά ςου και πεσ μου: 

Ρωσ τθν ζκανεσ; Τι χρθςιμοποίθςεσ για να φτιάξεισ π.χ το δικό ςου μινυμα; Τι ςε 

δυςκόλεψε και τι όχι ςε αυτι τθν εργαςία; Τι ζμακεσ από αυτό; Είςαι 

ευχαριςτθμζνοσ με…….; Αν το ξανάκανεσ, τι κα άλλαηεσ; Τι κα ςε βοθκοφςε να το 

κάνεισ καλφτερα; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3ο Φφλλο 

Από τα εργαςτιρια  

 • Τι μου άρεςε;  

• Τι δε μου άρεςε;  

• Ρϊσ ζνιωςα όλο αυτό τον καιρό;  

• Ροιο ιταν το καλφτερο μζροσ των Εργαςτθρίων;  

• Τι κα ικελα να αλλάξω; 

 • Ροιεσ ιταν οι δφςκολεσ ςτιγμζσ ςτθν ομάδα;  

• Ροιεσ ιταν οι ςτιγμζσ που ζνιωςα όμορφα με τθν ομάδα;  

• Από αυτά που ζκανα τι μου άρεςε πιο πολφ;  

• Ροιο είναι το πιο χριςιμο πράγμα που ζμακα;  

• Ρϊσ κα αξιοποιιςω τα όςα ζμακα;  

• Ρϊσ νιϊκω τϊρα που τελείωςε το πρόγραμμα; 

 

Περιγραφι ενδεικτικϊν δραςτθριοτιτων για το portfolio μακθτι/-τριασ 

1θ Δραςτθριότθτα: Συγκρίνουμε τισ αρχικζσ καταγραφζσ που κάναμε κατά τθ 

διάρκεια ανίχνευςθσ των πρότερων γνϊςεων του μακθτι για το  κζμα τθσ βίασ  με 

τα δεδομζνα που ςυγκεντρϊκθκαν προσ το τζλοσ του προγράμματοσ 

(Χρθςιμοποιοφμε τθ ρουτίνα ςκζψθσ «Σότε κεφτόμουν – Σϊρα κζφτομαι» για να 

διαπιςτϊςουμε τισ διαφοροποιιςεισ των ιδεϊν και αντιλιψεϊν του. 

 

2θ Δραςτθριότθτα:  

Μετά από 1 εβδομάδα προτείνουμε  ςε κάκε παιδί να διαλζξει μια εικόνα που 

παρουςιάηει μια μορφι βίασ και κάνουμε ατομικι ςυνζντευξθ για να μασ πει τι 

βλζπει, τι νομίηει ότι προθγικθκε, τι ςυνζβθ ςτθ ςυνζχεια και εάν κα ικελε να 

αλλάξει κάτι. 

 

3θ Δραςτθριότθτα:  

         Επιλζγουμε τισ εικόνεσ ςυναιςκιματα που νιϊκουμε και ςυμπλθρϊνουμε τα 

φυλλάδιο. 

«Ρωσ νιϊκω όταν…..» 

Λζμε τι ςυναιςκιματα νιϊκει το παιδί που πζφτει κφμα ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

Τα ςυναιςκιματα που νιϊκει το παιδί – κφτθσ που αςκεί εκφοβιςμό. 

 

4θ Δραςτθριότθτα  

Δθμιουργία  κλίμακασ διαβάκμιςθσ για τθν αξιολόγθςθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων  

με ενδεικτικά κριτιρια: 

Ραίρνει πρωτοβουλίεσ, προτείνει ιδζεσ, ςυμμετζχει ενεργά ςτθν ομάδα;  

Επιλφει αποτελεςματικά και με αποδεκτά μζςα τισ ςυγκροφςεισ;  

Ραίηει με τα άλλα παιδιά ςτισ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ;  



 
 

 

 Αναηθτά βοικεια από τουσ/τισ άλλουσ/-εσ όταν τθ χρειάηεται;  

 Ρροςφζρει βοικεια ςτουσ/ςτισ άλλουσ/-εσ;  

Αναγνωρίηει και προβλζπει τισ αντιδράςεισ και τα ςυναιςκιματα των άλλων; 

 

5θ Δραςτθριότθτα  

 
Δείχνουμε το   ζργο  του  Mahurinκαι κζτουμε τισ  ερωτιςεισ: 

«Ροιο είναι το κοριτςάκι;», «Ροιο είναι το όνομά τθσ;»,  

«Από ποφ κατάγεται;» «Ροφ βρίςκεται;» «Τι κοιτάηει;», «Τι μαρτυράει θ ςτάςθ του 

ςϊματοσ;»,  

«Τι μαρτυράει το βλζμμα τθσ;», «Ρωσ νιϊκει;», «Τι ςκζφτεται;», «Ροιοι κρφβονται 

πίςω από τισ ςκιζσ;», «Ροια είναι τα ονόματά τουσ;», «Ρωσ νιϊκουν;», «Τι 

ςκζφτονται;», «Τι ρόλο παίηουν;»,  

«Ρωσ αλλθλεπιδροφν με το περιβάλλον;», «Τι κζλει  να  πει  το  ζργο;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βίντεο (ζνα πρωτότυπο βίντεο  επίδειξθσ υποδειγματικισ διδαςκαλίασ ι  

επιμορφωτικισ παρουςίαςθσ του εργαςτθρίου) 

 

Θα ικελα να παρουςιάςω τθ Μεκοδολογία των 6 καπζλων τθσ ςκζψθσ του 

DeBono, το Εκπαιδευτικό Δράμα και τισ ουτίνεσ ςκζψθσ του ArtfulThinking).  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ερωτιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ για το πρόγραμμα 

 

Ερώηηζη 1
η
 

Πσο δηεξεπλά ν/ε εθπαηδεπηηθόο ηηο πξνϋπάξρνπζεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηώλ 

ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν βίαο;  

1. Με εξσηήζεηο -απαληήζεηο 

2. Με παηρλίδη ξόισλ  

3. Με καηαιγιζμό ιδεών  

 

 

Ερώηηζη 2
η
 

Σν ζελάξην «Μηκή ε θνπηαιαπηνύ» κε πνηα κεζνδνινγία ην πξνζεγγίδεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο; 

1. Μέζσ ησλ 6 θαπέισλ ζθέςεο ηνπ deBono 

2. Μέζσ ησλ έξγσλ ηέρλεο  

3. Μέζφ ηοσ εκπαιδεσηικού δράμαηος  

4. Μέζσ ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ 

 

 

Ερώηηζη 3
η
 

ηε κεζνδνινγία ησλ 6 θαπέισλ ζθέςεο ηνπ deBono ην κπιε θαπέιν κπνξνύκε λα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπκε: 

1. ηελ αξρή θαη ζηε κέζε ηεο ζπλάληεζεο  

2. Μόλν ζηελ αξρή ηεο ζπλάληεζεο  

3. Σηην αρτή και ζηο ηέλος ηης ζσνάνηηζης  

 

 

Ερώηηζη 4
η
 

Σν «Μηθξό Βηβιίν» είλαη κηα δεκηνπξγηθή εξγαζία, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο (γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο) κε θπζηθό θαη 

βησκαηηθό ηξόπν δηόηη καζαίλνπλ κέζα από ηα ίδηα ηνπο ηα έξγα, θαηαλννύλ ηη 

καζαίλνπλ θαη γηαηί ην καζαίλνπλ. 

Σφζηό Λάζνο  

 

 

Ερώηηζη 5
η
 

ηελ ηερληθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο «Ρόινο ζηνλ ηνίρν»: 

1. Τα παιδιά «γράθοσν-ζφγραθίζοσν» ζκέυεις και ζσναιζθήμαηα ηοσ ρόλοσ 

και ζκέυεις και ζσναιζθήμαηα δικά ηοσς ή άλλφν προζώπφν ηοσ 

δράμαηος για ηο ρόλο. 

2. Σα παηδηά δεκηνπξγνύλ από θνηλνύ κηα δσγξαθηά κε ηνπο ρώξνπο θαη ηα 

πξόζσπα ηνπ δξάκαηνο. 

3. Ζσγξαθίδνπλ όπνηνλ πξόζσπν-ξόιν επηζπκνύλ. 

 

 

 



 
 

 

 

Ερώηηζη 6
η
 

Σν βηβιίν «Ο ληαήο ηνπ ζρνιηθνύ» κε πνηνλ ηξόπν ην επεμεξγάδεηαη ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο;  

1. Με ηε ξνπηίλα Βιέπσ- θέθηνκαη- Αλαξσηηέκαη 

2. Με ηις ροσηίνες  ηοσ Κύκλοσ Διαθορεηικών Απόυεφν και ηης Απόδοζης 

Δικαιοζύνης ζηο Παρόν, Μέλλον και Παρελθόν 

3. Με ηε ξνπηίλα Αξρή, Μέζε θαη Σέινο 

4. Με ην εθπαηδεπηηθό δξάκα 

 

 


