
 
 

ΘΕΜΑ: « Πραγματοποίηση Δράσεων της σχολικής μας μονάδας σχετικών με τη 
σχολική βία» 

 
Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις της Μ.Κ.Ο. «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» -Κέντρο 

πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη μη Βία» 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Schools for change»-με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό. για 
τις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων.  
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες: α) Οι λέξεις πληγώνουν β) Η 
δύναμη της ομάδας  γ) «Πέντε» από το Compasito, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα για Παιδιά δ) Τι θα έκανες αν ... ε) Έχουμε εναλλακτικές λύσεις.  

Μέσα από τις δραστηριότητες, οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν σχετικά βίντεο, συζήτησαν για  

το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, συμμετείχαν σε παιχνίδια πολλαπλών απαντήσεων, υποδύθηκαν 

ρόλους, αναζήτησαν λύσεις,  κατέγραψαν δέκα πράγματα που δεν θα κάνουν ποτέ σε συμμαθητή/τριά  

τους,δημιούργησαν ομαδικά κολλάζ-πόστερ για την εκστρατεία κατά του σχολικού εκφοβισμού τα οποία 

 θα αναρτηθούν στο σχολείο και ηλεκτρονικά στο ιστολόγιο του σχολείου.  

 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης εκπαιδευτικά εργαστήρια από την «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» για τα Δικαιώματα  

του Παιδιού στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων. Συγκεκριμένα,  

πραγματοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες: α) Τα Δικαιώματα του κουνελιού β) Οι σιλουέτες με τα  

δικαιώματα γ) Το παζλ των δικαιωμάτων του παιδιού δ) Το διαμάντι των δικαιωμάτων του παιδιού.  

Οι μαθητές/τριες, μέσα από τις δραστηριότητες, εργάστηκαν σε ομάδες, έπαιξαν, παρουσίασαν,  

ζωγράφισαν, ιεράρχησαν τα δικαιώματα σύμφωνα με τις εμπειρίες τους, εκφράστηκαν δημιουργικά.  

 
Πραγματοποιήθηκε το βιωματικό εργαστήριο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού από την «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» σε γονείς και εκπαιδευτικούς 
στις 10 Νοεμβρίου 2014.  
 Θα πραγματοποιηθεί επίσης ομιλία στις 16/2/2015 με θέμα τον ρατσισμό και την 
διαφορετικότητα για τους εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου μας από την «ΑΝΤΙΓΟΝΗ». 
 

 

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

4ο  8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

Ταχ. Δ/νση: Δελφών 150 

Ταχ. Κώδικας: 54248 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

Πληροφορίες: Σοφία Γεκουσίδου 

Τηλ:2310831344 - fax:2310 831344 

e-mail : mail@4dim-thess.thess.sch.gr 

 

                            

                           Θεσσαλονίκη 09-02-2015 

                            Α.Π. : 89 

 

 

                           ΠΡΟΣ  

     Το Παρατηρητήριο Βίας Κ. Μακεδονίας  

mailto:mail@4dim-thess.thess.sch.gr


 
Σε συνεργασία με τα κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής 
υγείας «Σείριος» πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικές παρεμβάσεις: 

• Α΄ τάξη με θέμα: «Η συνεργασία μέσα από το ομαδικό παιχνίδι». 
• Β΄ τάξη με θέμα: «Φιλία-Συναισθήματα». 
•  Γ΄ τάξη με θέμα: «Συνεργασία και φιλία». 
• Δ΄ τάξη με θέμα: «Νοιώθω πολύτιμος μέσα στην ομάδα» 
• Ε΄ τάξη με θέμα: «Φιλία-Συναισθήματα» 
• Στ΄ τάξη με θέμα: «Επικοινωνία και Συναισθήματα- Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση» 

Ανά τμήμα/τάξη πραγματοποιούνται σχετικές δραστηριότητες και προγράμματα με βασικό 
στόχο την αποφυγή και διαχείριση επιθετικών συμπεριφορών και συγκρούσεων μεταξύ των 
μαθητών/τριών, όπως: 

1. Η Α΄ τάξη πραγματοποιεί πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης, σε όλη την διάρκεια του σχολικού 
έτους, με θέμα «Κατανοώντας τα συναισθήματα στην τάξη». 

2. Η Β΄τάξη πραγματοποιεί πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης με θέμα «Τα Δικαιώματα των 
Παιδιών»  

3. Η Γ΄ τάξη πραγματοποιεί πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης, σε όλη την διάρκεια του σχολικού 
έτους, με θέμα «Οι σχέσεις μου με τους συμμαθητές μου». 

4. Οι Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις πραγματοποιούν, σε όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, στο 
πλαίσιο των Σχολικών δραστηριοτήτων πρόγραμμα με θέμα «Αξίες Ζωής στην 
εκπαίδευση». 

5. Η Ε΄ τάξη πραγματοποιεί κατά την διάρκεια του Β΄ τριμήνου σχολικές δραστηριότητες με 
θέμα « Ναι και εμείς μπορούμε» με θέμα την διαφορετικότητα. 

6. Οι Ε΄ και Στ΄ τάξεις πραγματοποίησαν στις 6/2/2015 επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό 
Γυμναστήριο του Α.Π.Θ. του τμήματος Φ.Α. και υλοποίησαν το πρόγραμμα «Αθλητισμός 
και Ψυχαγωγία» με σκοπό την ανάπτυξη μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια της άμιλλας και 
των ιδεωδών του Ολυμπισμού που οδηγούν στην καταπολέμηση της βίας μέσα και έξω 
από το σχολείο. 

7. Η Στ΄ τάξη πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ι- Nous (Ινστιτούτο ψηφιακής μάθησης και 
επικοινωνίας) όπου υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την Συναισθηματική 
Νοημοσύνη  όπου οι μαθητές αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση οδηγήθηκαν σε 
συμπεράσματα για την καταπολέμηση της βίας μέσα και έξω από το σχολείο.   

 

 


