∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014-15, πραγµατοποιήθηκε στην Ελληνογαλλική
Σχολή «Καλαµαρί» µια δράση, συνέχεια προηγούµενης, σχετικά µε την ενδοσχολική βία
και τον εκφοβισµό.
Η δράση περιελάµβανε:
•

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µαθητών, µε:
 Αφίσες που αναρτιόνταν περιοδικά (µία ανά 15 µέρες) σε όλες τις τάξεις, µε τα
εξής θέµατα:
1. Τι είναι σχολικός εκφοβισµός

2. Τι δεν είναι σχολικός εκφοβισµός

3. Μορφές της βίας στον εκφοβισµό




•

4. Είµαστε όλοι ίσοι.

Ανάγνωση σχετικού κειµένου την Πανελλήνια Σχολική Ηµέρα κατά της Βίας
στο σχολείο (6 Μαρτίου).
∆ιάθεση για συζήτηση 1 ή 2 διδακτικών ωρών σε κάθε τµήµα του σχολείου, από
τον υπεύθυνο φιλόλογο του κάθε τµήµατος, την 21η Μαρτίου – ∆ιεθνής Ηµέρα
για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισµού.

Ενεργό συµµετοχή των µαθητών/τριών µε καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα πάνω στο
σχετικό θέµα και συγκεκριµένα τη δηµιουργία 3 videos και 19 έργων ζωγραφικής, από
48 παιδιά συνολικά.

•

Έκθεση των έργων ζωγραφικής των παιδιών στο σχολείο µας.

•

Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από τους µαθητές και τις µαθήτριες, µε σκοπό, από
τη µια, να αποτυπωθεί η άποψη και η αίσθησή τους µέσα από την εµπειρία για το
συγκεκριµένο θέµα και από την άλλη να γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων µε το
ερωτηµατολόγιο της προηγούµενης χρονιάς και την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη
διαµόρφωση της συνέχειας της δράσης µας.

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε:

Την κα Ελισάβετ Σιµουλίδου, υπεύθυνη ΠΟ∆Π (Περιφερειακή Οµάδα ∆ιαχείρισης
Πρόληψης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού) του σχολείου µας, για την
καθοδήγησή της.
Τον κ. Σιαπερόπουλο, ψυχολόγο συνεργάτη του σχολείου µας, για την πολύτιµη βοήθειά
του, τόσο σε επίπεδο συµβουλών, όσο και για το ερωτηµατολόγιο που έδωσε στους
µαθητές και του οποίου θα επεξεργαστεί τα αποτελέσµατα.
Την κα Σουραβλά, καθηγήτρια καλλιτεχνικών του σχολείου µας, για την ενθάρρυνση και
καθοδήγηση των µαθητών στη δηµιουργία των έργων ζωγραφικής.
Την κα Τίκβα, καθηγήτρια πληροφορικής του σχολείου µας, για το συντονισµό και
καθοδήγηση των µαθητών/τριών στη δηµιουργία αφίσας.

Οι καθηγητές της Οµάδας ∆ιαχείρισης-Πρόληψης
της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισµού
της Ελληνογαλλικής Σχολής «Καλαµαρί»
Όλγα Άγγου
Θεανώ Γιαννάκου
Γραµµένος ∆ελιγκάς
Ευαγγελία Πολυχρονιάδου
Κωνσταντίνος Σερεφίδης
Υ.Γ. 1. Τα έργα ζωγραφικής των παιδιών καθώς και τα videos είναι διαθέσιµα στην
ιστοσελίδα αυτή στα αντίστοιχα αρχεία.
Υ.Γ. 2. Τα ονόµατα των παιδιών που συµµετείχαν στη δράση αυτή, µε τα δηµιουργήµατα
που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι:
Α’ Γυµνασίου

Αβραµίδου Άννα, Αλεξάνδρου Ολυµπία, Βασιλειάδου Βασιλεία, Γεωργιάδου Γεωργία,
Γεωρτσιάκος Στυλιανός, Γιάκου Μελποµένη, Ευθυµίου Βασίλειος, Καζάκος Αθανάσιος,
Καλώτας Αργύριος Μάριος, Καρακίτσιου Κρυσταλλία Ελένη, Καρασαρδέλη Παυλίνα,
Κατσαούνη Ναταλία, Κεχαγιά Αικατερίνη Μαρία, Κουρτίδου Ειρήνη, Λαµτζίδου Φανή
Μαρία, Μπαζµπάνη Μαρία, Νεστορίδης Άγγελος Αναστάσιος, Νεστορίδη Αννίτα,
Παπαδοπούλου ∆ήµητρα, Παπαθεοδώρου Ναυσικά, Πασπαλά Στεφανία, Πασχαλίδου
Ελένη, Ποριάζη Ευανθία, Πούλου Άννα, Πράτος Αιµίλιος, Σούµπαση Βασιλική,
Σταυριανοπούλου Μαρία, Στρατή Μαρία.

Β’ Γυµνασίου

Κατσαµάκα Μερόπη, Σαρησάββα Σοφία, Παραπούρα Καλλιόπη Χριστίνα, Μωυσιάδη
Στεφανία, Κατσάρος Απόστολος Χαράλαµπος, Χατζηαθανασίου ∆ιονύσιος,
Χατζηαθανασίου ∆ιονύσιος, Βογιατζή ∆ήµητρα, Σαλαµώτα Ελευθερία, Μπρόβα Μαρία
Ελένη, Θεοχαρίδου Σοφία, Νιβουρλή ∆έσποινα, Παπαϊωάννου Ιωάννα Ερµιόνη.
Γ’ Γυµνασίου

Σαµαρά ∆ήµητρα, Νικάνδρου ∆ήµητρα Μαρίνα.
Β’ Λυκείου

Αγγελοπούλου Περσεφόνη, Ντεβετζιδάκη ∆ήµητρα, Σπαθή Κωνσταντίνα, Τρυφωνίδου
Έλενα, Τσαγκαλίδου Χάϊδω.

