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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΛΙΚOY EKΦΟΒΙΜΟΤ
ΓΙΑΣΙ ΑΤΣΌ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ?
1. Κάκε πρόγραμμα όταν προςαρμόηεται ανάλογα με τισ ικανότθτεσ τθσ μακθτικισ
κοινότθτασ πάντα ζχει κάτι να προςφζρει.
2. Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ δεν κάνει διακρίςεισ.
3. Εκδθλϊνεται τόςο ςτθ γενικι όςο και ςτθν ειδικι εκπαίδευςθ.
τόχοι του προγράμματος
1. Να ενθμερωκοφν οι μακθτζσ για όλεσ τισ μορφζσ βίασ με ζμφαςθ τον ςχολικό
εκφοβιςμό .
2. Πωσ αντιμετωπίηουμε τον ςχολικό εκφοβιςμό.

Μεκοδολογία
Βιωματικό




Τα παιδιά μζςα από αυτοςχεδιαςμό , δθμιοφργθςαν μικρά κεατρικά , με
εναλλαγι ρόλων ( κφτεσ και κφματα).
Οι μακθτζσ οι οποίοι ζχουν παραβατικι και επικετικι ςυμπεριφορά ιταν τα
κφματα και οι μακθτζσ οι οποίοι ζχουν πακθτικι ςτάςθ ιταν οι κφτεσ.
Στο τζλοσ ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να γράψουν ςε ζνα χαρτί ανϊνυμα
εάν ζχουν δεχτεί ςωματικι – λεκτικι ι άλλθσ μορφισ βία.

Αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ
Ενθμερϊςαμε τουσ μακθτζσ ςε περίπτωςθ ςχολικοφ άλλα και γενικοφ
εκφοβιςμοφ ςε ποιουσ φορείσ μποροφν να απευκυνκοφν δίνοντασ τουσ τα
τθλζφωνα, εκτόσ από τουσ γονείσ και τουσ κακθγθτζσ.
Επιμείναμε ςτο ότι πρζπει να μιλάνε και να μθν φοβοφνται εάν κα τουσ
πιςτζψουν ι εάν κάποιοσ τουσ μαλϊςει.
Εκείνεσ τισ μζρεσ ζτυχε και το πολφ δυςάρεςτο γεγονόσ με τον Βαγγζλθ
Γιακουμάκθ , το οποίο ζφερε πολλά ερωτιματα και προβλθματιςμό ςτα παιδιά.

Αποφαςίςαμε από κοινοφ πϊσ να αντιμετωπίςουμε ζναν ςυμμακθτι μασ , ο
οποίοσ μασ εκφοβίηει λεκτικά ι ςωματικά .
Το πρϊτο είναι να απομακρυνκοφμε από το ςυγκεκριμζνο άτομο και να
ηθτιςουμε βοικεια από τουσ κακθγθτζσ και τον Διευκυντι.
Το δεφτερο είναι όταν είμαςτε κεατζσ ςε ζναν εκφοβιςμό , απομακρφνουμε
με μια ςωματικι αςπίδα το κφμα και απομονϊνουμε τον κφτθ, ϊςτε να καταλάβει
ότι θ ςυμπεριφορά του δεν είναι αποδεκτι.

Ημζρα κατά του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ
•

Οργανϊςαμε μια ενδοςχολικι ενθμζρωςθ για όλουσ τουσ μακθτζσ προβάλλοντασ
video με κζμα τθν ςχολικι βία (αλθκινζσ ςυνεντεφξεισ διαςιμων προςϊπων).

•

υηιτθςθ- προβλθματιςμοί – ανταλλαγι απόψεων.

•

Δθμιουργία καμβά με ςυνκιματα κατά τθσ ςχολικισ βίασ.

•

Καταςκευι ¨ Σο κουτί των καλϊν πράξεων¨

Όποιοσ μακθτισ βοθκοφςε ςε κάτι τον ςυμμακθτι του το ζγραφε και το ζβαηε
μζςα και ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ , όποιοσ ζκανε τισ περιςςότερεσ καλζσ πράξεισ
ζπαιρνε βραβείο.

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΑΙΝΙΑ
Από όλεσ τισ ςυηθτιςεισ με τουσ μακθτζσ , αποφαςίςαμε να δθμιουργιςουμε μια ταινία
μικροφ μικουσ , με μια ματιά ευαίςκθτθ και αλλθγορικι.
Κατάκεςθ ιδεϊν για τθν ταινία.
Κατανομι ρόλων.
Μινυμα τθσ ταινίασ.
Σίτλοσ ταινίασ.

Κατανομι ρόλων και γυρίςματα
•

Η κατανομι ρόλων ζγινε ςυνειδθτά με ςκοπό το βιωματικό κομμάτι.

•

Στα γυρίςματα υπιρχε ομαδικότθτα και ενκουςιαςμόσ αφοφ πρϊτθ φορά
ζπαιρναν μζροσ ςε μια τζτοια δραςτθριότθτα .

•

Πρόςεχε ο ζνασ τον άλλον να μθν κάνει λάκθ και να τον βοθκάει όταν
ξεχνάει τα λόγια του.

•

Μακθτζσ που δεν ζκαναν παρζα και δεν μοιραηόντουςαν ποτζ τον ίδιο
χρόνο και χϊρο , τϊρα ιταν μαηί με τον ίδιο ςτόχο.

•

Η ταινία προβλικθκε και ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ Θάλαςςασ ςτα
Ν.Μουδανιά , τα παιδιά ιταν ευτυχιςμζνα που όλοι μαηί δθμιοφργθςαν
κάτι δικό τουσ και οι γονείσ πολφ περιφανοι.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Σο πρόγραμμα ςτζφτθκε με επιτυχία γιατί:
1. Οι μακθτζσ ζμακαν πωσ μποροφν να αντιμετωπίςουν κάκε είδουσ βίασ και
ότι το ςθμαντικότερο είναι να μιλάμε, να μθν ςιωποφμε γιατί αν δεν το
ποφμε δεν μπορεί κανείσ να μασ βοθκιςει.
2. Ζμακαν πϊσ να προφυλάςςονται από δραςτθριότθτεσ που μπορεί να τουσ
εκκζςει ςε άλλα άγνωςτα άτομα( internet- μζςα μαηικισ δικτφωςθσ ).
3. Ανζπτυξαν ομαδικότθτα και οι διαφορζσ μεταξφ τουσ άρχιςαν να
μειϊνονται.
4. Κατανόθςθ από το ςφνολο τθσ μακθτικισ κοινότθτασ για το ποιεσ
ςυμπεριφορζσ είναι παραβατικζσ και ποιεσ αποδεκτζσ .
5. Οι παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ μειωκικαν αρκετά , με τον τρόπο
αντιμετϊπιςθσ που εφάρμοηαν οι μακθτζσ , οι παραβατικοί και επικετικοί
μακθτζσ καταλάβανε ότι δεν γίνονται αποδεκτοί.
6. Απζκτθςαν αυτοπεποίκθςθ και αυτοεκτίμθςθ μζςα από τθν δθμιουργία
τθσ ταινίασ.
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