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Τελ Τεηάξηε 6 Μαξηίνπ 2013, ζην πιαίζην ηωλ εθδειώζεωλ γηα ηε Σρνιηθή Βία: 
Αλαξηήζακε ζηνλ θεληξηθό πίλαθα αλαθνηλώζεωλ ηνπ ζρνιείνπ καο θωηνγξαθίεο 

δηαθόξωλ κνξθώλ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ από ην δηαδίθηπν, θαζώο θαη έλα ηακπιώ ζρεηηθό 
κε  ηε ζρνιηθή βία.  

 

 
 

Πξνβάιακε ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, όπωο «Τα κπιε γπαιηά» ηεο ΔΨΥΠΔ, 
«Δλδνζρνιηθή βία» ηνπ 32

νπ
 Γεκ. Σρ. Παηξώλ θαη «Bullying: κηα θαζεκεξηλή ηζηνξία» από ην 

1
ν
 Γ.Σ. Πνιπγύξνπ (όιεο από ην you tube). 

 
  

Σηε ζπλέρεηα, ζπδεηήζακε, αξρηθά, γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο θαη, 
έπεηηα, γηα ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό. Δζηηάζακε ζηα παξαθάηω ζεκεία: 
α. Βία δελ είλαη κόλν ε ζωκαηηθή, αιιά θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλωληθή, ιεθηηθή, ζεμνπαιηθή, 
ειεθηξνληθή 
β. Τη ζηάζε θξαηάκε όηαλ γηλόκαζηε κάξηπξεο εθθνβηζκνύ θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξάο (bully 
bystanders) 
γ. Τη θάλνπκε όηαλ πέθηνπκε νη ίδηνη ζύκαηα (δε κέλνπκε κόλνη, ην ιέκε πάληα ζε θάπνηνλ: 
θίιν, δάζθαιν, γνληό) 

 

 Σηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο 5-8 Μαρτίου, ζηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φ.Α. 

θαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ξεθιεηδώλσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ», ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηε γπκλάζηξηα ηνπ ζρνιείνπ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ 

όισλ ησλ ηάμεσλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη καζεηέο ησλ 
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Δ΄ θαη ΣΤ΄ ηάμεσλ  εθπόλεζαλ θύιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνύ 

θαη ηνπο ηξόπνπο επίιπζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ, νη καζεηέο ησλ Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ 

θύιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη νη καζεηέο ησλ Α΄ 

θαη Β΄ ηάμεσλ  θύιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (ν 

ηξνρόο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε καξγαξίηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα θξπκκέλα 

ζπλαηζζήκαηα, θ.ά.) 
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Μεηά ηηο πξνβνιέο, ζπδεηήζεηο, παηρλίδηα, θιπ., νη καζεηέο δσγξάθηζαλ 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Μία  ζπλάδειθνο καο ελεκέξσζε γηα κία δξαζηεξηόηεηα πνπ είρε δεη ζην δηαδίθηπν 

θαη ηελ εθαξκόζακε ζηηο κηθξόηεξεο ηάμεηο (Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄): 

Γώζακε ζηα παηδηά έλα ιεπθό ραξηί θαη ηνπο δεηήζακε λα ην ηζαιαθώζνπλ θάλνληάο 

ην κία κπάια. Σηε ζπλέρεηα, ηνπο δεηήζακε λα ην μεδηπιώζνπλ ζηγά-ζηγά θαη λα 
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πξνζπαζήζνπλ λα ην επαλαθέξνπλ ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Τα παηδηά, ύζηεξα από 

πξνζπάζεηεο, δηαπίζησζαλ όηη ην ραξηί δελ επαλέξρεηαη κε θαλέλαλ ηξόπν θαη 

παξακέλεη θαηαηαιαηπσξεκέλν, γεκάην ηζαθίζεηο!  

Τν ραξηί απηό ην παξνκνηάζακε κε ηελ ςπρή θάπνηνπ πνπ πθίζηαηαη βία κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή. Καηόπηλ δεηήζακε από ηα απηδηά λα 

απνηππώζνπλ κηα ζθέςε ηνπο, κηα ηδέα, κηα θξάζε, έλα ζπλαίζζεκα ζ’ έλα ιεπθό 

ραξηί. 

 

 

 
 

 

 

Σηηο κεγάιεο ηάμεηο (Δ΄, ΣΤ΄) 

πινπνηήζακε κία δξαζηεξηόηεηα, πνπ 

βξήθακε ζην δηαδίθηπν θαη καο άξεζε 

πνιύ (από ην blog ησλ άλεξγσλ 

δεκνζηνγξάθσλ. 

«Ο εθπαηδεπηηθόο κπαίλεη ζηελ αίζνπζα 

θαη ξσηάεη: 

-Πνηνο ζέιεη απηό ην ραξηνλόκηζκα ησλ 

50 επξώ; 

Πνιιά ρέξηα πςώζεθαλ, αιιά ν εθπαηδεπηηθόο είπε: 

-Πξηλ ην δώζσ, ππάξρεη θάηη πνπ πξέπεη λα θάλσ! 

…Τν ηζάθηζε κε ιύζζα θαη ξώηεζε μαλά: 

-Πνηνο ζέιεη αθόκα απηό ην ραξηνλόκηζκα; 

…Τα ρέξηα ζπλέρηζαλ λα είλαη πςσκέλα. 

-Κη αλ θάλσ απηό; 



6 

 

Τν πέηαμε ζηνλ ηνίρν, αθήλνληάο ην λα πέζεη ζην πάησκα, ην θιώηζεζε, ην πάηεζε 

θαη πάιη ζήθσζε ην ραξηνλόκηζκα, βξώκηθν θαη ηζαιαθσκέλν. 

Δπαλέιαβε ηελ εξώηεζε θαη ηα ρέξηα παξέκεηλαλ πςσκέλα. 

-Γελ πξέπεη πνηέ λα μεράζεηε απηή ηε ζθελή. Ό,ηη θη αλ  θάλσ κ’ απηό ην 

ραξηνλόκηζκα, ζα ζπλερίζεη λα αμίδεη 50 επξώ. Πνιιέο θνξέο ζηηο δσέο καο καο 

ηζαθίδνπλ, καο παηάλε, καο θισηζάλε, καο θαθνκεηαρεηξίδνληαη, καο πξνζβάιινπλ 

αιιά, παξ’ όια απηά, εμαθνινπζνύκε λα αμίδνπκε ην ίδην!!!!!!!!! 

 

Γηαπηζηώζακε όηη νη δύν απηέο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ‘άγγημαλ’ πξαγκαηηθά ηα 

παηδηά θαη ηα πξνβιεκάηηζαλ νπζηαζηηθά! 

 

 

 


