
 
 

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ/598 
 

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ         ΛΥΚΟΦΡΙΔΗ     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                          

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:    ΜΑΘΗΤΕΣ  ΣΤ΄  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΓΙΝΕΤΑΙ     ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΣΤΗΝ  
ΑΙΘΟΥΣΑ    ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ   ΧΡΗΣΕΩΝ ,  ΜΙΑ   ΦΟΡΑ  ΤΗ  ΒΔΟΜΑΔΑ  ΚΑΙ    ΕΧΕΙ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  1,5    ΩΡΑ .    

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:  ΜΑΘΗΤΕΣ   ΚΑΙ  ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  ΤΗΣ  ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  20  ΠΑΙΔΙΑ (12  ΑΓΟΡΙΑ   ΚΑΙ  8  ΚΟΡΙΤΣΙΑ) 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: 

 

ΣΤΟΧΟΙ:      

 

1. ΝΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ  ΚΛΙΜΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ-ΑΠΟΔΟΧΗΣ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΤΗΣ   ΟΜΑΔΑΣ  

ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ  ΝΑ  ΕΚΦΡΑΣΘΟΥΝ   ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΣΕ  ΖΕΣΤΟ   ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟ   ΚΛΙΜΑ. 

2. ΝΑ  ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ   Η  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,  Η  ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΚΑΙ  Η  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ     ΣΧΕΣΕΩΝ  

ΑΝΑΜΕΣΑ  ΣΤΑ  ΜΕΛΗ. 

3.  ΝΑ   ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ  ΣΤΑ   ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

4.  ΝΑ   ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ   ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ  ΣΚΕΨΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  

ΝΑ  ΜΑΘΟΥΝ    ΝΑ   ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ    ΤΑ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ  ΤΟΥΣ     ΜΕ  ΤΕΤΟΙΟ   ΤΡΟΠΟ  ΩΣΤΕ   ΝΑ  

ΠΛΟΥΤΙΣΟΥΝ  ΤΗ   ΜΑΘΗΣΗ    ΑΛΛΑ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΜΕΙΩΣΟΥΝ   ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ. 

5.  ΝΑ   ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ  ΤΟ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ  ΤΟΥ  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ-ΒΙΑΣ  ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ.   ΤΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ  

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ  ΚΑΙ  ΤΙ   ΤΥΧΑΙΟ   ΓΕΓΟΝΟΣ   ΒΙΑΣ? 

6.  ΝΑ ΜΠΟΥΝ  ΣΤΟ  ΡΟΛΟ   ΘΥΜΑΤΟΣ- ΘΥΤΗ-  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ   ΚΑΙ  ΝΑ  ΒΙΩΣΟΥΝ   ΤΑ  ΑΝΑΛΟΓΑ   

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ. 

7.  ΝΑ  ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ  ΟΤΙ  ΟΙ   ΑΝΘΡΩΠΟΙ   ΜΕΤΑΞΥ  ΤΟΥΣ  ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ   ΚΑΙ   ΟΤΙ  Η  

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ   ΤΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 

 

 

 

  ΠΡΟΛΗΨΗ    ΣΧΟΛΙΚΟΥ   ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. 



 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 

 

Για κάθε τετράωρη παρέμβαση ορίζουμε ποιοι από τους παραπάνω στόχους και προσδοκώμενα 
αποτελέσματα υπηρετούνται 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

1. Δημιουργία   κλίματος  εμπιστοσύνης –ασφάλειας  το  οποίο  θα  λειτουργήσει   
υποστηρικτικά   για  την  επίτευξη  των  στόχων  του    προγράμματος. 

2. Να   ενημερωθούν   για  το   πρόγραμμα   που  θα  συμμετέχουν. 
3. Να   τεθούν   οι  κανόνες   για  την  ομαλή   λειτουργία  του   προγράμματος   και   να  

υπογραφούν  από   όλα  τα  μέλη. 
4. Να  συνεργαστούν   για  την  επίλυση    προβλημάτων. 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

1.  Να  ευαισθητοποιηθούν    και  να  κινητοποιηθούν  για  το   φαινόμενο  του     σχολικού  
εκφοβισμού-  βίας  μέσα  από  την   ενημέρωση  του  εμψυχωτή. 

2. Ν α     αναφέρουν    ιδέες    για  πιθανές  λύσεις    του  προβλήματος. 

ΦΑΣΕΙΣ (το τετράωρο 
μπορεί να χωριστεί ανά 

ώρα ή ανά 
δραστηριότητα/ες ή 
ανά σπονδύλους με 
κοινό στόχο ή θέμα) 

Τίτλος και 
Περιγραφή της 

δραστηριότητας 

(π.χ. «Παγωμένες 
Εικόνες»: Δίνεται 

το κείμενο του…..) 

Ενέργειες του 
εμψυχωτής/της 

εμψυχώτριας 

(Όσα κάνει και λέει ο 
εμψυχωτής/η 

εμψυχώτρια στη 
διάρκεια της 

δραστηριότητας) 

 

Ενέργειες των 
συμμετεχόντων/
συμμετεχουσών 

(Όσα κάνουν και 
λένε στη διάρκεια 

της 
δραστηριότητας) 

 

Υλικά 

(Όσα 
απαιτούνται για 

τη 
δραστηριότητα) 

 

Επιστημονική 
Τεκμηρίωση(καταγ
ράφονται με βάση 
το θεωρητικό υλικό 

της εκπαίδευσης 
σας με σύντομο 

τρόπο 
επιστημονικά 
επιχειρήματα 
επιλογής της 

δραστηριότητας/τω
ν δραστηριοτήτων ) 

Οι μαθητές/τριες στο τέλος της διδακτικής ώρας να μπορούν επαρκώς να:  

1  .ΝΑ   ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ   ΤΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ  ΒΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟ    ΤΥΧΑΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. 
2.  ΝΑ    ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΟΥΝ   ΟΤΙ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ   ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ   ΑΡΝΗΤΙΚΟ  ΚΛΙΜΑ   ΣΤΟ  
ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟ  ΟΔΗΓΕΙ  ΣΤΗ  ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ  ΠΟΥ  ΔΕΧΟΝΤΑΙ  ΒΙΑ ( ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ--
-ΣΩΜΑΤΙΚΗ---ΛΕΚΤΙΚΗ…..) 
3.  ΝΑ    ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ  ΟΤΙ   ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ   ΥΠΑΡΧΟΥΝ   ΤΡΕΙΣ   ΡΟΛΟΙ   ΜΕ  ΤΟΥΣ    
ΟΠΟΙΟΥΣ    ΚΑΠΟΙΟΣ   ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ¨ ΤΟΥ   ΘΥΤΗ-  ΤΟΥ   ΘΥΜΑΤΟΣ-    ΤΟΥ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ. 
4.  ΝΑ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ   ΚΟΙΝΑ  ΣΗΜΕΙΑ    ΣΤΑ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ  ΤΟΥΣ,  ΣΤΟΥΣ  ΦΟΒΟΥΣ  ΤΟΥΣ,   ΣΤΙΣ   
ΑΝΑΓΚΕΣ   ΚΑΙ  ΣΤΙΣ   ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ  ΤΟΥΣ    ΜΕ  ΤΑ   ΑΛΛΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ   ΟΜΑΔΑΣ. 
5.   ΝΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ    ΣΤΟ   ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΕ  ΚΛΙΜΑ   ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ , ΑΠΟΔΟΧΗΣ,  ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ,  ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ   
ΚΑΙ  ΝΑ  ΧΤΙΖΟΥΝ   ΓΕΦΥΡΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
6.   ΝΑ   ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ   ΦΑΡΕΤΡΑ  ΤΟΥΣ   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΛΥΣΗΣ   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ    ΚΑΙ    ΑΠΟΦΥΓΗΣ   
ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΩΝ  ΙΔΙΩΝ. 
 7.   ΝΑ    ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ     ΣΕ   ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ   ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - ΒΙΑΣ 



Διάρκεια : 
1  ώρα   και  30  λεπτά. 

 1. Καλωσόρισμα-
υποδοχή  των  
μελών. 
 Ενημέρωση  για  
τους   σκοπούς  
του  
προγράμματος. 
(χρόνος  30  
λεπτά) 

Ο  εμψυχωτής  
καλωσορίζει  τα  
μέλη  της  ομάδας  
έχοντας  
προσαρμόσει  το  
χώρο  υποδοχής. 
(οι  καρέκλες  σε  
διάταξη   κύκλου.)  
Ο  εμψυχωτής   
παρουσιάζει  τον    
εαυτό  του  και  
αναφέρεται  στο  
βιωματικό  
χαρακτήρα  του  
προγράμματος.  
Δηλ.  δεν  
πρόκειται   για  
σχολική  εργασία  
που  θα  
βαθμολογηθεί,  
αλλά  για  μια  
μαθητοκεντρική   
δράση  που   
προωθεί  τη   
συνεργασία ,  και  
παράλληλα  
αναπτύσσει   
γνώσεις  και  
δεξιότητες   με   
σκοπό   την  
αλλαγή  στάσεων 
για   προσωπική  
και  κοινωνική   
ευημερία. 

Εξηγεί  τι  είναι  ο  
σχολικός   
εκφοβισμός , τις    
μορφές  του,     τις   
επιπτώσεις  στην  
ψυχική  υγεία  και  
στη  διαδικασία   
της   μάθησης.  
Ενημερώνει  για  
την  αύξηση  του   
φαινομένου,  αλλά  
και  για  το  γεγονός 
ότι  αυτό  το  
γεγονός  επηρεάζει  
όχι  μόνο  τους  
θύτες  και  τα  
θύματα  αλλά  και  
το  ψυχολογικό  
κλίμα  της  τάξης  
καθώς  και  
ολόκληρου  του  
σχολείου.  
Διασαφηνίζει  ότι  
τα  επεισόδια  της  
βίας  ενισχύονται,  
συντηρούνται,  
αποδυναμώνονται  
ή  περιορίζονται  

Στην  πρώτη    
συνάντηση  των   
μελών , αυτά  
κινούνται  
ελεύθερα     στο  
χώρο  υπό  τον  
ήχο  μιας   
χαλαρής   
μουσικής  
επικοινωνώντας   
ελεύθερα.  Με  
την  άφιξη   του   
εμψυχωτή   
κάθονται    στις   
καρέκλες  σε  
κύκλο.   Μετά  το  
καλωσόρισμα   
του  εμψυχωτή   
ακούν    
προσεκτικά   την   
ενημέρωση  και   
στο  τέλος   
μπορούν    να   
εκφράσουν   
απορίες  που  θα  
τους    
προκύψουν. 

cd-player για    
μουσική,   
σερπαντίνες,  
κουτιά   με  
κάρτες   
γραμμάτων. 

Η  υποδοχή   και   
το  καλωσόρισμα    
εισάγουν  τα  μέλη  
της  ομάδας  σε  
ένα  καινούριο  
πλαίσιο   και  
δρουν  ενισχυτικά  
στην  εδραίωση  
ενός   ζεστού   
συγκινησιακού  
κλίματος.  Τα  μέλη   
αισθάνονται   
καλοδεχούμενα   
και  ότι  θα  τύχουν  
της   προσοχής,  της   
φροντίδας  και  της 
ψυχολογικής   
εμπλοκής  του  
εμψυχωτή. 
 
 
 
Η   ενημέρωση    
για  το  πρόγραμμα   
από  τον  
εμψυχωτή   βοηθά   
τα  μέλη  να  
καταλάβουν  το  
πλαίσιο  που   
βρίσκονται  και  θα   
δουλέψουν,  να  
κατανοήσουν   και  
να   
αποσαφηνίσουν   
απορίες  που  
έχουν  ώστε  να  
εμπλακούν «  ψυχή  
τε   και   σώματι» 



από  τη  στάση  των  
εμπλεκομένων  σε  
αυτά,  αλλά   και  
από  τη  στάση  των   
παρατηρητών  στις  
διαδικασίες  
θυματοποίησης   
των  μελών.   Τα  
μέλη  να  
κατανοήσουν  τα  
χαρακτηριστικά  
των  θυτών,  των  
θυμάτων  , και   
πως  θα  πρέπει  να  
υπάρχει   από  τη  
μεριά  τους  
συνεχής  
επαγρύπνηση  και  
ενημέρωση  για  
τυχόν  περιστατικά  
βίας.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. «Ομόκεντροι  
κύκλοι» 

(χρόνος  15  
λεπτά) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  εμψυχωτής   
δίνει  τυχαία  
νούμερα   στα  
μέλη ,   1  και  2  και  
εξηγεί   ότι  η   
δραστηριότητα  
αυτή  βοηθά  στη  
δημιουργία  
κλίματος   
οικειότητας  και  
ζεστασιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα  μέλη  
φτιάχνουν   δύο  
ομόκεντρους  
κύκλους .  Τα   
μέλη  με  το  
νούμερο   1  
φτιάχνουν  ένα  
κύκλο(εσωτερικό)  
και  τα   μέλη   με  
νούμερο   2  
φτιάχνουν   τον   
εξωτερικό  κύκλο 
(γύρω  από  το 1) 
Ο   εσωτερικός   
κύκλος  κοιτάζει  
στο  κέντρο   και   
ο  εξωτερικός  
προς  την  
εξωτερική  
πλευρά.   Με  το   
σύνθημα  του  
εμψυχωτή    ο  
εσωτερικός   
κύκλος   γυρίζει   
δεξιόστροφα   και  
ο   εξωτερικός   
αριστερόστροφα.  
Με  το    β΄   
σύνθημα    τα  
μέλη   
σταματούν,    και  
γυρνούν   
πρόσωπο  το  ένα  
στο  άλλο.   
‘Όποιο   παιδί    
είναι   απέναντί  
τους  είναι  το  
ζευγάρι  τους   
και   κάνουν   
χειραψία.  
Επαναλαμβάνετα

 Με  τη  
δραστηριότητα   
αυτή  της  
γνωριμίας     τα  
μέλη     
επικοινωνούν  
μεταξύ τους   με  
ευχάριστο  -  
διασκεδαστικό  
τρόπο.  Κινούνται  
και  χαλαρώνουν   
από  πιθανά  
αισθήματα   
αμηχανίας  που  
μπορεί  να 
νιώθουν.  Είναι  
σημαντικό   οι  
συμμετέχοντες  να  
νιώθουν  μέλη  
μιας  ομάδας. 
Ο  εμψυχωτής  
είναι   παρών     με   
γνήσιο  ενδιαφέρον  
για  τον  καθένα  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. «Δεμένα  
ζεγάρια»    

(χρόνος  15   
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. «Το  αλφάβητο   
του  
εκφοβισμού.» 
(χρόνος  20  
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο  Εμψυχωτής  
καλεί  τα  μέλη  να  
γίνουν   ζευγάρια.  
Τους  δίνει  ένα   
κομμάτι  
σερπαντίνας  και    
τα  καλεί   να  
κινηθούν   στο  
χώρο  δεμένοι   με  
τη  σερπαντίνα  
χωρίς   να  σχιστεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο  εμψυχωτής  
προτείνει  να  
γίνουν  τετράδες  
και   τους  δίνει  
ένα  κουτί  που  
περιέχει   πολλά  
χαρτονάκια   και  
σε  κάθε  χαρτονάκι   
είναι   γραμμένο    
ένα   γράμμα  της   
αλφαβήτου.     Το  
κάθε   κουτί   
περιέχει  ίδιο  
αριθμό  
γραμμάτων   ώστε   
οι  δυνατότητες  να  
είναι   ίδιες  για   
κάθε  ομάδα.   Η   
κάθε   ομάδα  θα  
πρέπει  να   
σχηματίσει   λέξεις    
σχετικές   με  τον   
εκφοβισμό.   
Ορίζεται   χρόνος   
20  λεπτά.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ι   η  ίδια   
διαδικασία  ,  
στοπ  ,  
υποκλίνονται   
ιπποτικά.   Στην  
Τρίτη  φορά   
αγκαλιάζονται. 
 
Τα    μέλη  
γίνονται  τυχαία   
ζευγάρια   και   με  
τη  σερπαντίνα  
δένουν  εναλλάξ   
τους   καρπούς  
τους,   τους   
αστραγάλους  
τους ,  τη   μέση  
τους   και  
κινούνται    με   
διαφορετικούς  
τρόπους   στο   
χώρο .  Κύριο   
μέλημά  τους    η  
άψογη   
συνεργασία   
ώστε   να  μη   
σχιστεί  η  
σερπαντίνα.  
 
Τα   μέλη   
γίνονται  τυχαία  
τετράδες   και   
βρίσκει   η  κάθε  
μια  τον   
προσωπικό  της   
χώρο.  Κάθονται   
κάτω  
αναπαυτικά   και  
απλώνουν  τα   
χαρτονάκια  τους   
με  τα  γράμματα.  
Σκέφτονται  
λέξεις  που  
σχετίζονται   με  
τον  εκφοβισμό   
και  τις   
δημιουργούν   
στο   πάτωμα.  Η  
ομάδα   που  θα  
δημιουργήσει   
τις  περισσότερες  
λέξεις   θα  είναι  
η   νικήτρια. 
Ύστερα   η  κάθε  
ομάδα  
παρουσιάζει  
στην  ολομέλεια  
στον  κύκλο. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με  αυτή  τη  
δραστηριότητα  τα  
μέλη  
συνεργάζονται   σε  
ζευγάρια  για  να  
επιλύσουν  
πρόβλημα.  
Για   καλύτερο  
αποτέλεσμα  τα  
μέλη  θα  πρέπει  
να  εμπλακούν  
σωματικά,  λεκτικά,  
νοητικά  και  
συγκινησιακά. 
 
 
 
 
 
 
 
Εδώ    προτείνονται  
μικρές   ομάδες  
γιατί  τα  μέλη  να   
δυσκολεύονται  να  
εκφρασθούν   σε  
όλη  την  ομάδα.   
Γι  αυτό  
προτείνεται  
έκθεση  σε  μικρή  
ομάδα   και  
ύστερα   
παρουσίαση  στην  
ολομέλεια  στον  
κύκλο. 
Αυτό     βοηθά  στη  
μείωση   των  
δυσκολιών   και  
στην  ενίσχυση  της    
εμπιστοσύνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Αναστοχασμός. 
( 10  λεπτά) 

Τελειώνουμε   τη  
συνάντηση  με  
ομαδική   συζήτηση   
και  ζητάμε   από  
τα  παιδιά  να  την   
αξιολογήσουν.  Ο  
εμψυχωτής   ρωτά . 
 
 «Τι  σας  άρεσε   
περισσότερο   από  
αυτά  που  κάναμε  
σήμερα?» 
 
«Υπήρχε  κάτι  που  
σας  δυσκόλεψε?¨»   

Τα    μέλη  της   
ομάδας  πάντα   
σε  κύκλο   
καθισμένα   
απαντούν  όποιος  
θέλει  στα   
ερωτήματα  του   
εμψυχωτή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  αναστοχασμός   
αποτελεί  
σημαντική    
διαδικασία   γιατί    
το  κάθε  μέλος   
νοηματοδοτεί   τι  
έχει  αξία   για  το  
ίδιο   και  το  
παρουσιάζει   στην  
ομάδα. 
 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

1.   Η  ενίσχυση  κλίματος    εμπιστοσύνης –ασφάλειας  ώστε  να   υποστηρίξει  την  
επίτευξη   προγράμματος. 

2.  Η  ανάπτυξη    ουσιαστικής    επικοινωνίας  μέσω  της  αλληλεπίδρασης  και  η  
ενδυνάμωση  των  σχέσεων. 

3.  Η   έκθεση   στην   ομάδα  αναγκών,   επιθυμιών,   φόβων,   συναισθημάτων. 

4.  Να  συνεργαστούν    και  να  διαχειριστούν     προβλήματα   που  θα  προκύψουν  στη  
διάρκεια  του  προγράμματος. 

5.  Να   υπογραφεί  το  συμβόλαιο  της  ομάδας  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  της. 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

1.  Να  αναγνωρίζουν    κοινά  συναισθήματα,   φόβους,  ανάγκες,  επιθυμίες  με  τα  άλλα  
μέλη    της  ομάδας. 

2.  Να  χτίζουν    γέφυρες  επικοινωνίας  με  τα  υπόλοιπα  μέλη. 

ΦΑΣΕΙΣ (το τετράωρο 
μπορεί να χωριστεί ανά 

ώρα ή ανά 
δραστηριότητα/ες ή 
ανά σπονδύλους με 
κοινό στόχο ή θέμα) 

Τίτλος και 
Περιγραφή της 

δραστηριότητας 

(π.χ. «Παγωμένες 
Εικόνες»: Δίνεται 

το κείμενο του…..) 

Ενέργειες του 
εμψυχωτής/της 

εμψυχώτριας 

(Όσα κάνει και λέει ο 
εμψυχωτής/η 

εμψυχώτρια στη 
διάρκεια της 

δραστηριότητας) 

 

Ενέργειες των 
συμμετεχόντων/
συμμετεχουσών 

(Όσα κάνουν και 
λένε στη διάρκεια 

της 
δραστηριότητας) 

 

Υλικά 

(Όσα 
απαιτούνται για 

τη 
δραστηριότητα) 

 

Επιστημονική 
Τεκμηρίωση 

(καταγράφονται με 
βάση το θεωρητικό 

υλικό της 
εκπαίδευσης σας 
με σύντομο τρόπο 

επιστημονικά 
επιχειρήματα 
επιλογής της 

δραστηριότητας/τω
ν δραστηριοτήτων ) 



  Διάρκεια 
1ώρα  και  30  λεπτά. 
 

1.  «Το   
αυτοβιογραφικό  
ποίημα» 
 
( χρόνος  10  
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  εμψυχωτής  
δίνει  ένα   χαρτόνι  
Α3  στο  κάθε  
μέλος  και  του  
προτείνει  να  
γράψει  ένα   
ποίημα   
αυτοβιογραφικό  
που  να  
παρουσιάζει  τον  
εαυτό  του   με  
αστείο  τρόπο.  Το  
ίδιο  κάνει και  ο  
εμψυχωτής. 

Παράδειγμα: 

«Με  λένε   Γιωργή  
και  είμαι  όμορφος  
πολύ. 

Είμαι  Αεκάρα   και  
πολύ  ψυχάρα. 

Τρελαίνομαι  για   
σινεμά   και  
ταξίδια  μακρινά. 

Γιος  του  Θανάση   
και  της  
Ευαγγελίας   και  
αδελφός  της  
καμίας 

Τρέχω  στο  στίβο  
σα  παλαβός    και  
στην  πισίνα  σα  
ναυαγός. 

Λατρεύω  τις  γάτες  
και  τις   πατάτες. 

Είμαι  φιλικός  και  
συνάμα  
ντροπαλός.   

Θέλω  να  πάω  στο  
Παρίσι   και  όπου  
μου  καπνίσει.. 

Μένω  στη  
Γλυφάδα  που   
είναι  αλάργα.» 

 

Στο  χώρο  
ακούγεται   
χαλαρωτική  
μουσική. 

 

 

Το  κάθε  μέλος  
παίρνει  ένα  
χρωματιστό  
χαρτόνι  Α3  και  
παρουσιάζει  τον  
εαυτό  του  με  
ένα  αστείο  
τρόπο. 

Μπορούν  επίσης  
να  ζωγραφίσουν  
τα  χαρτόνια  
τους ,  και  να  
επικοινωνούν  
μεταξύ  τους  
καθώς  γράφουν. 

Στη  συνέχεια   
κολλούν  τα  
χαρτόνια  τους   
στους  τοίχους   
της   αίθουσας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cd-player 

χαρτόνια  Α3 

μαρκαδόροι 

σελίδες  Α4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με  αυτή    τη  
δραστηριότητα   τα  
μέλη  
παρουσιάζουν  
πτυχές  του   
εαυτού  τους  που  
επιθυμούν  και  
αυτό  συμβάλλει   
στην   
αλληλεπίδραση   
και  στην  
ενδυνάμωση  των  
σχέσεων  σε  ένα  
ζεστό  κλίμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   «Άκου  το  
ζευγάρι  σου». 
 
(χρόνος  20   
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  «Δοκιμασία   
έρημος» 
 
(χρόνος   30  
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο    εμψυχωτής  
ζητά   από  τα  μέλη  
να  γίνουν   τυχαία  
ζευγάρια.   Να  πει  
ο  ένας  στον  άλλο  
το  όνομά  του,  
γιατί   τον  
βάφτισαν    έτσι,  
από  που  προήλθε  
το   όνομά  του  ,   
αν  του    αρέσει.   
Στη  συνέχεια  θα  
παρουσιάσουν  
στην  ολομέλεια   
τα  ζευγάρια  ο  
ένας  τον  άλλον.  

 

 

 

 

 

Ο   εμψυχωτής  
ζητά  να  γίνουν  
ζευγάρια.  Τους  
καλεί  να  
δραματοποιήσουν  
και  να  
σκηνοθετήσουν  
την  εξής   
κατάσταση: 

«Είστε    στην  
έρημο   με  
ελάχιστο  νερό  στο  
παγούρι.  Τι  θα  
σκεφτείτε  και  πως  
θα   αντιδράσετε; « 

Στη  συνέχεια  
μπείτε  σε  ομάδες   
των  τεσσάρων  και  
συζητείστε  τις  
λύσεις  που  
δώσατε.  
Ακολουθεί  
συζήτηση  στην  
ολομέλεια. 

Ήταν  εύκολο  να   
αποφασίσετε; 

Υπήρξαν  
συγκρούσεις; 

 

 

 

Τα   μέλη   
γίνονται  
ζευγάρια  ,  λέει  
ο    ένας  στον  
άλλο  το   όνομά 
του    και  όσες  
πληροφορίες  
απαιτούνται   για  
να  έχουν  γνώση   
της  ιστορίας  του  
ονόματος.   

Αφού  
τελειώσουν  όλα  
τα  ζευγάρια ,  
έρχονται  όλοι  
στον  κύκλο   και  
παρουσιάζει  το  
κάθε  ζευγάρι  όχι  
τον  εαυτό  του   
αλλά  το  ζευγάρι  
του. 

 

Τα  μέλη  γίνονται  
ζευγάρια  και  
αρχίζουν  να  
σκέφτονται  το  
πρόβλημα  .  
Ανταλλάσουν   
γνώμες  και  ιδέες   
για  το  πως  θα  
το  
σκηνοθετήσουν  
και  το  πως  θα  
το  αποδώσουν .  
Μέσα  από   
γόνιμο  και  
εποικοδομητικό  
διάλογο,  
συνθέσεις  και  
αντιθέσεις    
καταλήγουν      
και  δίνουν  λύση  
στο  πρόβλημα.  
Στις    ομάδες  
των   τεσσάρων    
συζητούν  για  το  
πως   έφτασαν  
στη  λύση  και     
γίνονται  
κοινωνοί   και   
των  άλλων    
ιδεών.    Στην  
ολομέλεια   
ακολουθεί  
ιδεοθύελλα  
απόψεων  και  
λύσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με  τη  
δραστηριότητα   
αυτή   εξασκούνται  
στην  ενεργητική    
ακρόαση  και  στην  
παρατήρηση    
στοιχείων  της  μη  
λεκτικής  
επικοινωνίας 
(βλεμματική  
επαφή, 
χειρονομίες,  
νεύματα,   
χαμόγελο,  απλές  
λέξεις   που    
δείχνουν  ότι  ο  
συνομιλητής  
παρακολουθεί  και  
συμπάσχει. 
Έτσι  ο  ομιλητής  
ενθαρρύνεται  να   
‘ανοιχτεί’  
περισσότερο. 
 
 
 
 
Με   τη  
δραστηριότητα  
αυτή    φαίνεται   η  
συνεργασία   και  ο  
ανταγωνισμός  
μεταξύ  των   
ατόμων ,  των    
ζευγαριών  και  των  
ομάδων,  η  
σύγκρουση   και  η  
διαφοροποίηση.  
Όλα  αυτά    
αποτελούν     
δεξιότητες  ζωής  
σε  σχέση  με  τη  
διαχείριση   
προβλημάτων  με  
σεβασμό    πάντα  
στα  δικαιώματα   
των  
εμπλεκομένων. 
Τα  μέλη  
εξασκούνται    στην  
ισότιμη  
συνεργασία  ,  στην  
ανάπτυξη  της  
φαντασίας  , στην  
αποδοχή     ότι  
υπάρχουν  πολλές  
λύσεις   για  κάθε  
πρόβλημα    και   
όλοι  μπορούν  να  
συμβάλλουν   σε  
αυτό. 
 
 



 
 
4.  Υπογραφή   
συμβολαίου. 
(χρόνος   20  
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   
Αναστοχασμός. 
(χρόνος  10  
λεπτά.) 
 

 

Ο  εμψυχωτής   
επισημαίνει   την  
ανάγκη  ύπαρξης  
κανόνων   για  την  
ομαλή  λειτουργία   
της  ομάδας  ώστε  
όλοι  να  γνωρίζουν  
τις  υποχρεώσεις  
τους  και  τα  
δικαιώματά  τους   
για  την  ανάπτυξη  
αμοιβαίου   
σεβασμού  και  
εμπιστοσύνης. 

Ζητά  από  τα  μέλη  
να   συζητήσουν,  
να  προτείνουν,  
και  να  
καθορίσουν   τους  
κανόνες  
λειτουργίας   της  
ομάδας.    Αφού  η  
ομάδα  
συμφωνήσει  θα  
γραφούν  σε  ένα  
μεγάλο  χαρτί ,  θα  
υπογραφεί  από  
όλους  και  θα  
τοιχοκολληθεί  σε  
εμφανές    σημείο  
στην  αίθουσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο  τέλος  της  
συνάντησης   ο  
εμψυχωτής  ρωτά  
τα  μέλη: 

 

Τα    μέλη   σε  
κύκλο    
ανταλλάσουν    
γνώμες    για  το  
ποιοι  κανόνες   
θα  εξασφάλιζαν   
τα  δικαιώματα,  
τις  υποχρεώσεις  
και  τα  όρια   των  
συμμετεχόντων  
μέσα  στην  
ομάδα .   Επίσης   
θα  πρέπει   τα  
μέλη  να  
δεσμευτούν   ότι  
θα  
ακολουθήσουν   
τους  κανόνες  και  
θα  συμπλεύσουν  
με  την  ομάδα. 

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

.  Όλοι  είμαστε  
το  ίδιο  
σημαντικοί. 

.Εμπιστευόμαστε  
τους άλλους. 

.Μιλάει  ένας  
κάθε  φορά. 

.Δεν  μειώνουμε  
κανέναν. 

.Ότι  λέγεται  
στην  αίθουσα  δε  
βγαίνει  προς  τα  
έξω. 

.Δε  φωνάζουμε. 

.Δε  διακόπτουμε. 

.Ακούμε  με  
σεβασμό  και  δε  
σχολιάζουμε. 

.Προσέχουμε  την   
αίθουσα 

 

 

Τα  μέλη  
αναστοχάζονται  
και  απαντούν   
στο  ερώτημα  
του  εμψυχωτή.  

 

Χαρτί  του  
μέτρου. 

 

 

 

 
 
Η  υπογραφή  του  
συμβολαίου  από  
όλα  τα  μέλη   είναι 
πολύ σημαντική  
και  ευχάριστη    
στιγμή   γιατί    
καθορίζει  τις  
αρχές   και  τους  
κανόνες   της  
κοινής  δράσης,  
διασφαλίζει  τα  
δικαιώματα    και  
διασαφηνίζει  τις  
υποχρεώσεις  του  
καθενός  ώστε   να  
αναπτυχθούν    η   
αμοιβαία  
εμπιστοσύνη   και  
ο  σεβασμός.    
Είναι  γνωστό   ότι  
μέσα  από    τα   
δικαιώματα   
απορρέουν   και   οι   
υποχρεώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με  τον  
αναστοχασμό  τα  
μέλη  οργανώνουν  
τις  εμπειρίες  τους 
,  τις    



1.  Τι  είναι  αυτό  
που  θα  κρατήσεις   
από  τη  σημερινή  
συνάντηση; 

2.Πως  θα  
χαρακτήριζες  τη    
σημερινή    
συνάντηση; 

 

Τέλος  αφού  
μιλήσουν     στον   
κύκλο  πιάνουν  
όλοι  τα  χέρια  
τους  και  μένουν  
για  ένα  λεπτό. 

 

 

 

 

 

νοηματοδοτούν   
και  τις   
εσωτερικεύουν  για  
να  τις  
αξιοποιήσουν  στον  
κατάλληλο  χρόνο  
και  τόπο. 
 
 

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

1.  Να  κατανοήσουν  το  φαινόμενο  του  εκφοβισμού  και  της  βίας  στο  σχολείο. 

2.    Με  αφορμή  ένα  κείμενο  να  μιλήσουν  για  τα  πρόσωπα  της  ιστορίας ,  να  μπουν  
στη  θέση  τους   και  να   εμπλακούν   συναισθηματικά. 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

1.   Να   συνειδητοποιούν   ότι  ο  εκφοβισμός  και  η  βία   επηρεάζουν   αρνητικά  το   
κλίμα  του  σχολείου  και  οδηγεί  στη  θυματοποίηση  των  παιδιών   που  δέχονται   
συστηματική  βία   οποιαδήποτε  μορφής. 

2.  Να   κατέχουν    στη   φαρέτρα  τους    στρατηγικές  για  αποφυγή   θυματοποίησης  των  
ίδιων. 

3.  Να   κατηγοριοποιούν    τα  τρία   είδη   ρόλων   με  τους  οποίους   κάποιος   εμπλέκεται  
σε   περιστατικό  εκφοβισμού—βίας.  Δηλ.  να  εκφοβίζει ,  να   εκφοβίζεται ,  ή  να  μένε   
άπραγος. 

ΦΑΣΕΙΣ (το τετράωρο 
μπορεί να χωριστεί ανά 

ώρα ή ανά 
δραστηριότητα/ες ή 
ανά σπονδύλους με 
κοινό στόχο ή θέμα) 

Τίτλος και 
Περιγραφή της 

δραστηριότητας 

(π.χ. «Παγωμένες 
Εικόνες»: Δίνεται 

το κείμενο 
του…..) 

Ενέργειες του 
εμψυχωτής/της 

εμψυχώτριας 

(Όσα κάνει και λέει 
ο εμψυχωτής/η 
εμψυχώτρια στη 

διάρκεια της 
δραστηριότητας) 

 

Ενέργειες των 
συμμετεχόντων/
συμμετεχουσών 

(Όσα κάνουν και 
λένε στη διάρκεια 

της 
δραστηριότητας) 

 

Υλικά 

(Όσα 
απαιτούνται 

για τη 
δραστηριότητ

α) 

 

Επιστημονική 
Τεκμηρίωση 

(καταγράφονται με 
βάση το θεωρητικό 

υλικό της 
εκπαίδευσης σας 
με σύντομο τρόπο 

επιστημονικά 
επιχειρήματα 
επιλογής της 

δραστηριότητας/τω
ν δραστηριοτήτων ) 



Χρόνος :  1  ώρα   Και  30  
λεπτά 

1.  
«Μεταμορφώσει
ς» 
(χρόνος  10  
λεπτά) 

Ο     εμψυχωτής   
καλωσορίζει   τα   
μέλη       και  τα    
καλεί   να  σταθούν  
όλοι   όρθιοι.   Στη   
συνέχεια  τα  
παροτρύνει    να  
περπατήσουν  στο  
χώρο   όπως  ο  
καθένας   περπατά.  
Στη  συνέχεια   
περπατούν   σα  
μωρά  που  κάνουν  
τα   πρώτα  τους   
βήματα ,   σα   να  
φορούν  ψηλά  
τακούνια ,   σα  να  
σέρνουν    τις  
παντόφλες   τους ,   
σα  να   βουλιάζουν   
στο  χιόνι ,   σα  να  
κουβαλούν   βαριές  
τσάντες ,  σα   να  
περπατούν   
ξυπόλητοι  στην  
καυτή  άμμο ,   σα  
να  γλιστρούν   
στον  πάγο   και  
τέλος  να  
περπατήσουν  με  
το  δικό  τους  
τρόπο. 

Τα   μέλη  της  
ομάδας   μετά  
από   μια    μικρή   
επικοινωνία   
μεταξύ  τους     
και  με  τη  
συνοδεία   
χαλαρωτικής   
μουσικής   
αραιώνουν  στον     
χώρο    και  
ελεύθερα   
περπατούν    με  
όλους  τους   
τρόπους     που    
αναφέρει  ο   
εμψυχωτής.     

  Μουσική   
από  cd-  
player. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με  αυτή  τη  
δραστηριότητα   
θέλουμε  να  
ενεργοποιήσουμε   
το  σώμα ,  το  
πνεύμα , να    
επικεντρωθούμε   
στον  εαυτό. 

 
 

 
 

2.   « O   τυφλός   
και   ο  μουγκός» 
 
(χρόνος  30  
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  εμψυχωτής     
καλεί  τα   παιδιά  
να   χωριστούν  σε  
ζευγάρια.    Ένας  
παίρνει  το  ρόλο  
του  τυφλού   και  ο  
άλλος  το  ρόλο  
του   μουγκού.    
Στη  συνέχεια   οι  
τυφλοί  γίνονται   
μια   ομάδα   και  οι  
μουγκοί    μια   
δεύτερη   ομάδα.  
Οι  τυφλοί   δένουν  
τα  μάτια  τους   με  
ένα  μαντήλι.  Κάθε  
μουγκός   χωρίς   
να  μιλήσει  με  
τους   άλλους   
βρίσκει   έναν   
τυφλό ,  τον  
παίρνει       και   
μετά  από  μια   
μικρή   
περιπλάνηση   στο  
χώρο   αφήνει  τον  
τυφλό  σε  ένα    
σημείο. 
Στο  τέλος  της  
δραστηριότητας  

   Τα  μέλη  της  
ομάδας     
χωρίζονται  
τυχαία    σε   
ζευγάρια   και  
επιλέγουν  ρόλο. 
Αφού  
ξεχωρίσουν  οι  
δυο  ομάδες  ,  θα  
πρέπει   να  
βρουν  τρόπο    
να  
συνεννοηθούν   
οι  μουγκοί   
ποιον  τυφλό  θα  
επιλέξουν    για  
να  
‘εξυπηρετηθούν ‘  
όλοι  οι  τυφλοί. 
Οι  τυφλοί   πάλι   
δε  γνωρίζουν   
ποιος   τους  
οδηγεί , και  αυτή  
η   άγνοια   
οδηγεί  στη   
δημιουργία  
ασυνείδητων 
εσωτερικών 
διεργασιών  
(εγρήγορση)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτή   η  
δραστηριότητα  
γίνεται  με  σκοπό  
την  ενίσχυση  της  
ενσυναίσθησης( 
μπαίνουν  σε  
ρόλους  άγνωστους  
και  δύσκολους)  ,  
αποδοχή  της  
διαφορετικότητας,
να  βιώσουν    και  
να    εκφράσουν  
αρνητικά 
συναισθήματα,  να 
μεταδώσουν  μη  
λεκτικά  μηνύματα( 
με  τη  γλώσσα  του  
σώματος) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. « Ανάγνωση   
ιστορίας.» 
 
(χρόνος  40  
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ακολουθεί  
συζήτηση: 
.  Πως   
αισθανθήκατε   ως  
τυφλός: 
.Πως  
αισθανθήκατε  ως  
μουγκός  και   
οδηγός   τυφλού; 
.Πως  
επικοινωνούσατε  
αφού  δε  
μιλούσατε; 
.Πως   λάβατε  τα  
μηνύματα   από  
αυτόν  που  σας  
καθοδηγούσε; 
.Ήσασταν   καλοί   
ακροατές; 
.Ήταν  σημαντικό  
να  ακούσετε  τη  
γλώσσα  του  
σώματος (αφή),  
αυτή   που  σας  
οδηγούσε  γύρω; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο  εμψυχωτής    
δίνει  σε  κάθε   
μέλος    ένα  
αντίτυπο  της   
ιστορίας   που  θα   
¨δουλευτεί¨    στη  
συνάντηση. (βλέπε  
συνημμένο  1) 
Πρώτα  το  
διαβάζει  το  κάθε  
μέλος   μόνο  του,  
  και  όταν  
τελειώσουν  όλοι  
την  ανάγνωση ,  το  
διαβάζει  και  ο  
εμψυχωτής    
δυνατά. 
Ο  εμψυχωτής  θα  
ξεκινήσει  
διαδικασία    
συζήτησης   με  τα  
μέλη  για   να  
κατανοήσουν   τι  
είναι  ο  
εκφοβισμός  και  η  
βία  στο  σχολείο,  
ποιος    είναι  ο   

ώστε  να  
μπορέσουν  να  
βρουν   τρόπους   
να  διαχειριστούν   
όσα   
αισθάνονται. 
Στη  συζήτηση  
που   
ακολούθησε    τα  
μέλη  εξέφρασαν  
ότι   ήταν  
δύσκολος  ο  
ρόλος  του  
τυφλού  ένιωθαν  
φόβο  μη  
κτυπήσουν  ενώ,  
παράλληλα  
προσπαθούσαν  
να  ανακαλύψουν   
ποιος   τους  
οδηγεί  
τροφοδοτώντας  
την   περιέργειά  
τους). 
Από  την  άλλη   ο  
ρόλος  του  
μουγκού  δεν  
τους   δυσκόλεψε   
γιατί  θεώρησαν   
τιμή   να   έχουν  
την   ευθύνη  να  
κατευθύνουν   
κάποιον. 
 
 
   
Τα  μέλη   
διαβάζουν   
προσεκτικά   την   
ιστορία. 
Στη  συνέχεια   
αρχίζει  ένας   
εποικοδομητικός   
διάλογος  με  τον   
εμψυχωτή,  αλλά  
και  μεταξύ  τους  
για  
διευκολυνθούν,  
να   
κατανοήσουν,  να  
αποσαφηνίσουν,  
να  συγκρίνουν,  
να  
διαφοροποιήσου
ν   συμπεριφορές  
των   
πρωταγωνιστών   
της  ιστορίας. 
Θα  καταλάβουν  
τι  σημαίνει  
θυματοποίηση  
και  γιατί  
αποτελεί  μείζον  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φωτοτυπία  
της    ιστορίας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με  τη  
δραστηριότητα   
αυτή  τα  μέλη  θα  
κάνουν  νοηματική  
επεξεργασία  της  
ιστορίας  μέσα  
από  την  
κατανόηση  και  
αποσαφήνιση  των  
ρόλων  των  
πρωταγωνιστών  
και  θα  είναι  σε  
θέση   να  
κατονομάσουν  τις  
επιπτώσεις  του  
εκφοβισμού- βίας  
στο  σχολικό  
περιβάλλον. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
Αναστοχασμός. 
 
(Χρόνος  10  
λεπτά) 
 

θύτης,  ποιο   το  
θύμα,    ποιος  ο  
ρόλος    του   
παρατηρητή. 
Ο  εμψυχωτής  
κάνοντας   
ερωτήσεις   (βλέπε  
συνημμένο  2)   θα  
εκμαιεύσει   τα  
δύο    βασικά   
χαρακτηριστικά  
του  φαινομένου,  
δηλ.  την   ύπαρξη   
πρόθεσης    και  τη  
διαφορά  δύναμης.  
Ο   εμψυχωτής  
αναφέρει  ότι  
λόγω χρόνου  θα  
συνεχιστεί  η  
δραστηριότητα   
στην  επόμενη   
συνάντηση. 
 
 
 
Ο  εμψυχωτής   
ζητά  από  τα   μέλη  
της  ομάδας  να   
αξιολογήσουν  τη  
συνάντηση. 
Ρωτά: 
.Τι  σας  άρεσε   
περισσότερο  από  
αυτά  που  κάναμε  
σήμερα; 
.Τι  σας  
δυσκόλεψε; 
.Με  τι   
συναίσθημα   
φεύγετε; 
 

πρόβλημα   για  
τη  σχολική   
κοινότητα. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα  μέλη  
αναστοχάζονται  
όσα  έζησαν,  
απαντούν  στα  
ερωτήματα  του  
εμψυχωτή   και  
εκφράζουν   τα  
συναισθήματά  
τους. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η  αναπλαισίωση- 
αναστοχασμός  
είναι   απαραίτητη   
διεργασία   για  το  
καταστάλαγμα  
όλων  των  
εμπειριών  που  
έζησαν  τα  μέλη  
αλλά  και  των  
συναισθημάτων  
που  βίωσαν. 

ΤΕΤΑΡΤΗ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

1.  Να  κατανοήσουν  τα  μέλη    το  φαινόμενο  του  εκφοβισμού-  βίας  στο  σχολείο  μέσα  από  
τους  ρόλους  των  εμπλεκομένων 

2.  Να  σκεφτούν   ποια  τα  χαρακτηριστικά  του  θύτη,  του  θύματος   και  του  παρατηρητή 
3. Να    εμπλακούν   συναισθηματικά    με  τα  πρόσωπα    των  σεναρίων. 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

1.   Να     μπορούν    να  ξεχωρίζουν     τη  συστηματική  βία  από  ένα  τυχαίο  περιστατικό 
 

2.  Να    αιτιολογούν    απόψεις  για  τι  θα  έκαναν  αν  ήταν  στη  θέση   των   πρωταγωνιστών. 



ΦΑΣΕΙΣ (το τετράωρο 
μπορεί να χωριστεί ανά 

ώρα ή ανά 
δραστηριότητα/ες ή 
ανά σπονδύλους με 
κοινό στόχο ή θέμα) 

Τίτλος και 
Περιγραφή της 

δραστηριότητας 

(π.χ. «Παγωμένες 
Εικόνες»: Δίνεται 

το κείμενο του…..) 

Ενέργειες του 
εμψυχωτής/της 

εμψυχώτριας 

(Όσα κάνει και λέει ο 
εμψυχωτής/η 

εμψυχώτρια στη 
διάρκεια της 

δραστηριότητας) 

 

Ενέργειες των 
συμμετεχόντων/
συμμετεχουσών 

(Όσα κάνουν και 
λένε στη διάρκεια 

της 
δραστηριότητας) 

 

Υλικά 

(Όσα 
απαιτούνται για 

τη 
δραστηριότητα) 

 

Επιστημονική 
Τεκμηρίωση(καταγ
ράφονται με βάση 
το θεωρητικό υλικό 

της εκπαίδευσης 
σας με σύντομο 

τρόπο 
επιστημονικά 
επιχειρήματα 
επιλογής της 

δραστηριότητας/τω
ν δραστηριοτήτων ) 

Χρόνος  1ώρα  
και  30  λεπτά. 

 

1.  « Εκφράζω    
συναισθήματα   
με το  σώμα.» 
(χρόνος   10  
λεπτά) 

Ο  εμψυχωτής   
καλωσορίζει  τα  
μέλη  υπό  τον  ήχο  
απαλής  μουσικής.  
Ξεκινά  για  
ζέσταμα  με την  1η 
δραστηριότητα.  
Ζητά  από  τα  μέλη  
να  περπατήσουν  
ελεύθερα  στο  
χώρο   δείχνοντας    
με  μη  λεκτικό  
τρόπο  τα 
συναισθήματά  
τους.   Λέει: 

Περπατήστε  
χαρούμενοι,   
λυπημένοι,  
θυμωμένοι, σε  
κατάσταση   
πανικού,    
αγχωμένοι, 
σκεπτικοί,  
απογοητευμένοι,   
έκπληκτοι,   
ανυπόμονοι. 

Τα    μέλη    
κινούνται   
ελεύθερα    στο  
χώρο    και   
καθρεπτίζουν   το   
συναίσθημα   που  
ζητείται  κάθε  
φορά   με  το  
πρόσωπο  και  το  
σώμα. 

 

cd-player   
μουσική. 

Στόχος  είναι  το  
«λύσιμο»  του 
σώματος ,  η  
ενεργοποίηση  των  
μυών  και  των  
αισθήσεων  για  
την  καθολική  
ένταξη  του  
μαθητή  στο  
πρόγραμμα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. « Ανάγνωση     
ιστορίας » 
(χρόνος   40  
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  εμψυχωτής  
υπενθυμίζει  στα  
μέλη  ότι  θα  
συνεχίσουν   να   
δουλεύουν   την  
τελευταία   άσκηση   
της  προηγούμενης  
συνάντησης. 
Ξαναδίνει  τη  
φωτοτυπία  της  
ιστορίας    την  
οποία   
ξαναδιαβάζουν   
και  τους  καλεί  να  
κάνουν   δυο  
ομάδες . 
Η  α΄   ομάδα   θα   
γράψει  τους  
διαλόγους   στο  
κείμενο  ώστε  
αυτό  να  γίνει   
σενάριο  και  η  β΄ 
ομάδα   θα  

Τα  μέλη  αφού   
θυμηθούν   την  
ιστορία    και  
χωριστούν  σε  
ομάδες,  
παίρνουν  χαρτί  
Α4  και  σε  
συνεργασία  
μεταξύ  τους  
γράφουν  
διαλόγους  στο   
κείμενο  που  
έχουν  ώστε    να  
βγει  ένα  σενάριο  
προς  
δραματοποίηση  
ή  σχεδιάζουν  
προσωπεία    στη  
χαρτοσακούλα  
που  να  
ανταποκρίνονται  
στα  
χαρακτηριστικά  

Φωτοτυπία  
της   ιστορίας, 
Χαρτιά  Α4, 
Χαρτοσακούλ
ες  του  
μπακάλη, 
Μαρκαδόροι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η  άσκηση  αυτή  
αποτελεί  παιχνίδι  
ρόλων  που  αρέσει  
πολύ  στα  παιδιά 
γιατί: 
. αναπτύσσει  
γλωσσικές    
ικανότητες. 
.ενισχύει  την  
ενσυναίσθηση,  
αυτεπίγνωση,  τον  
έλεγχο  του  
εαυτού. 
.μαθαίνει  να  
αναλαμβάνει   
ρόλους,  να  
παρατηρεί  το  
περιβάλλον  και  
τους   ανθρώπους  
γύρω  του  
αντιλαμβανόμενος  
τις  προθέσεις  
τους.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  «Μικρά  
σενάρια» 
 
(χρόνος  15  
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.«Χαρακτήρισε» 
 
(χρόνος  15  
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  
Αναστοχασμός. 
(χρόνος  10  
λεπτά) 

κατασκευάσει  με  
χαρτοσακούλες   
του  μανάβη  
μάσκες   των   
προσώπων  της  
ιστορίας. 
Στο  τέλος  γίνεται  
η  δραματοποίηση  
της  ιστορίας. 
 
 
 
Ο  εμψυχωτής  
δίνει  στα  μέλη  
φωτοτυπία  με  
μικρά  σενάρια (  
βλέπε  συνημμένο  
3) 
Τα  μέλη  πρέπει   
να  γίνουν  μικρές   
ομάδες  και  να  
διαχωρίσουν  ποια  
είναι  περιστατικά  
βίας  και   ποια  
απλή    σύγκρουση  
αιτιολογώντας  τα  
συμπεράσματά  
τους 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο   Εμψυχωτής  
καλεί  τα  μέλη   να  
γράψουν    ομαδικά 
(δυο    ομάδες)  τα   
χαρακτηριστικά  
του  θύτη ,  του  
θύματος ,  του  
παρατηρητή ( π.χ.  
δυνατός ,  
νευρικός….).  
Όταν   τελειώσουν   
και  οι   δυο  
ομάδες  τα   
καταγράφει  σε  
χαρτί  του  μέτρου  
σε   φορητό   
πίνακα. 
 
 
 
Ο   εμψυχωτής  
ζητά  από  τα  
παιδιά  φεύγοντας   
να  εκφράσουν  μια  
σκέψη,  ένα   
συναίσθημα. 

των  
πρωταγωνιστών  
αλλά  να  
εκφράζουν  και  
τα   
συναισθήματα   
αυτών. 
 
 
 
 
 
Τα   μέλη   
γίνονται  ομάδες   
των  τεσσάρων   
ατόμων.  
Διαβάζουν   τα  
σενάρια   και  
συναποφασίζουν  
το  διαχωρισμό. 
Ποιο  είναι  βία,  
ποιο  περιστατικό  
είναι  απλή  
σύγκρουση.   Σε    
όποιο  
συμπέρασμα   
καταλήξουν  θα  
πρέπει   να  
αιτιολογηθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
Τα  μέλη 
ενθαρρύνονται  
όλα   να  
μιλήσουν    στη 
διερεύνηση  των  
χαρακτηριστικών  
και   να  τα  
καταγράψουν  σε  
χαρτί  Α3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα  μέλη  
απαντούν  στην  
ερώτηση  του  
εμψυχωτή . 
Πιάνονται  όλοι  
σε  κύκλο .   
Ο  καθένας     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φωτοτυπία   
σεναρίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χαρτί  Α3 
Χαρτί  του  
μέτρου. 
 

. δίνει  την  
ελευθερία  να  
εκφράσουν  τα  
αρνητικά  
συναισθήματα(φόβ
ο,  θυμό)    που  
καταπιέζονται  
στην  
καθημερινότητα. 
 
 
 
Με  την  άσκηση   
αυτή   γίνεται   
εμπέδωση   του  
διαχωρισμού  
ανάμεσα  στη  
συστηματική  βία   
και  στα   τυχαία   
περιστατικά  
συγκρούσεων. 
Αυτό  θα  βοηθήσει  
τα  μέλη   στη  
διαχείριση   
οποιοδήποτε  
περιστατικών    και  
στην  καλλιέργεια   
θετικού   
ψυχολογικού    
κλίματος  στην  
τάξη  και  στο  
σχολείο. 
 
 
 
 
Με  αυτή    τη  
δραστηριότητα    τα  
μέλη   εστιάζουν  
στο  χαρακτήρα  
των  εμπλεκομένων   
σε  περιστατικά  
βίας  και  αυτό   τα  
βάζει  στη  λογική  
να  φαντασθούν  
λόγους   για  αυτή  
τη  συμπεριφορά  
τους   και  να  
προτείνουν  
κάποιες   λύσεις  
για  αποφυγή   
παρόμοιων   
περιστατικών. 
 
 
 
Με  τον  
αναστοχασμό   
μετατρέπεται  η  
σημερινή  εμπειρία    
σε  αξίες   που  
μεταφέρονται   και  
αξιοποιούνται  και  



 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Παρουσιάζονται οι τεχνικές και τα κριτήρια αξιολόγησης επίτευξης των ΠΜΑ. Μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορες 
δραστηριότητες με σκοπό να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της παρέμβασης 

Ποια είναι τα ΠΜΑ της παρέμβασης; Πώς αξιολογείται ο βαθμός επίτευξής τους; 

 
1.  Να  ξεχωρίσουν  τη  συστηματική  βία   από  το  
τυχαίο   περιστατικό. 
2. Να  κατανοήσουν   ότι   φαινόμενα  εκφοβισμού   
δημιουργούν    αρνητικό  κλίμα  στο  σχολείο  και  
οδηγεί    στη  θυματοποίηση  των  παιδιών  που   
δέχονται  βία. 
3.  Να   μάθουν  ότι  σε  περίπτωση   εκφοβισμού  
υπάρχουν   τρεις  ρόλοι   με  τους  οποίους   εμπλέκεται  
κάποιος (  θύτης  -θύμα  -  παρατηρητής). 
4. Να    αναγνωρίζουν   κοινά  σημεία  στα   
συναισθήματά  τους,  στους  φόβους  τους,  στις  
ανάγκες  τους   με  τα  άλλα  μέλη  της  ομάδας. 
5. Να   μάθουν  να  συνεργάζονται  στο  σχολείο  σε  
κλίμα  κατανόησης,  αλληλεγγύης,  ισοτιμίας  και  να  
χτίζουν  γέφυρες   επικοινωνίας. 
6. Να    βάλουν  στη  φαρέτρα  τους   στρατηγικές  
επίλυσης  προβλημάτων  και  αποφυγής  
θυματοποίησης  των  ίδιων. 
7. Να  ευαισθητοποιηθούν     και  να  αφυπνιστούν  
σχετικά  με  το  φαινόμενο    του  σχολικού  εκφοβισμού  
και  να  μη  μένουν  θεατές. 

 

 
Τα  παιδιά  γνωρίζονται  μεταξύ  τους  καθώς  αποτελούν   μέλη  της  
ίδιας   τάξης  και  τα  ενώνει   μια  σχέση  πάνω   από  πέντε  χρόνια. 
Μπορεί  να    διαχειρίζεται   περιστατικά  που  συμβαίνουν   στους    
κόλπους  της,  αλλά  ανησυχεί    για  το  τι  μέλλει  γενέσθαι   στο  
γυμνάσιο.   
Μέσα  από  την  υπογραφή   συμβολαίου,  το  θεωρητικό   
¨ντύσιμο¨  των   δραστηριοτήτων  τους  από  τον  εμψυχωτή,  την  
ανάγκη  τους   να   μάθουν  να   διαχειρίζονται    καταστάσεις  
εκφοβισμού  στο  νέο  σχολικό  περιβάλλον  που  θα  βρεθούν  σε  
λίγο  καιρό,  οδήγησε  την  ομάδα  να  οργανωθεί  και  να  δώσει  
τον  καλύτερό  της    εαυτό  σε  ατομικό  κα   συλλογικό  επίπεδο. 
  Ο  εμψυχωτής   από  την  πλευρά  του  με  τα  κατάλληλα  
ερεθίσματα,  με  τη  ζεστή  και  φιλόξενη  ατμόσφαιρα (  καθίσματα  
σε  κύκλο, καθαρή   αίθουσα,  μουσική)  συνέβαλε  σε    ζεστό,  
συγκινησιακό  κλίμα  άνεσης  και  εμπιστοσύνης. 
Επίσης  ο  εμψυχωτής   αντλούσε  πληροφορίες  μέσα  από  τον  
αναστοχασμό  των  μελών,   από  τη  συστηματική  παρατήρηση  
του  κάθε   μέλους   στην  ομάδα   ώστε  να   την  οδηγήσει    στο  
προσδοκώμενο   αποτέλεσμα  (αλλαγή  στάσεων,  απόκτηση   
δεξιοτήτων  και  γνώσεων). 
 

 
 
 

Παρατίθενται, αν χρησιμοποιούνται ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΕΙΚΟΝΕΣ, ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ξεχωριστά για κάθε συνάντηση 
 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  3η    (ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ) 

 

Συνημμένο   1 

Ο  Χρήστος     είναι    ένα   ενθουσιώδες   και  ζωηρό     παιδί   που  αγαπά   τα  σπορ   αλλά  και  τη  μάθηση.  
Κάνει   με  όρεξη  τις  σχολικές  εργασίες,,  είναι  καλός   μαθητής   και  τον   διακρίνει  η   φιλομάθεια. 

Τους   τελευταίους   μήνες   σε  θέλει  να  πηγαίνει   σχολείο  γιατί  δυο   συμμαθητές  του    του  φέρονται    
άσχημα  στο  διάλειμμα.   Τον   κοροϊδεύουν,   τον  βρίζουν,  τον  σπρώχνουν  και  δεν  τον  παίζουν   στο  
διάλειμμα    στο  ποδόσφαιρο , παρότι,  είναι  καλός  παίκτης  αφού  παλιότερα  έπαιζε  σε   ομάδα  
ποδοσφαίρου. 

μεταφέρει   ένα   
ζεστό  άγγιγμα  
με  την  παλάμη  
του  στον  άλλο.  

σε  άλλα  πλαίσια. 



Ο  Χρήστος   τους  φοβάται  και    στα   διαλείμματα    ή  κρύβεται,  ή   όταν  πάει  σχολείο   παίζει  με  
μικρότερα   παιδιά. 

Η    Μυρτώ    είναι  συμμαθήτρια   και  φίλη  του  Χρήστου.   Είναι  πολύ  στενοχωρημένη  τον  τελευταίο  καιρό   
και  στο  διάλειμμα  θέλει  να  μένει  στην  τάξη.  Προβάλλει  συνεχώς   δικαιολογίες   για  αδιαθεσία,  
πονοκέφαλο  και  οτιδήποτε  άλλο  για  να  μην  κατεβει   στο  διάλειμμα.   Επίσης   στο  σχόλασμα   η  Μυρτώ   
φεύγει   πολύ   βιαστική  τρέχοντας  στις  σκάλες   και  δε  φεύγει  παρέα   με  τα  άλλα  κορίτσια.    Ο  Χρήστος   
την   παρακαλεί   να  του  πει  τι  συμβαίνει ,  αλλά  η  Μυρτώ   αρνείται  παρότι  είναι   φίλος  της.   Η  δασκάλα  
της   προσπάθησε  να  μάθει  τι μ συμβαίνει  αλλά  η  Μυρτώ  φοβάται  να  πει  πως  οι  συμμαθήτριές    της   τη  
φωνάζουν  χοντρή   και  βαρέλα  και  δεν  τη  παίζουν. 

 Ο  Μωχάμετ   είναι   πρόσφυγας    από  το  Λίβανο.  Είναι  δυο  χρόνια   στην  Ελλάδα   και  δε  μιλά   καλά   
ελληνικά  ,  οι  γονείς  του    καθόλου.  Είναι  φτωχοί   άνθρωποι,  δύσκολα  τα  βγάζουν  πέρα   οικονομικά  και  
ο  Μωχάμετ  στενοχωριέται  γι  αυτό.  Όταν  η  δασκάλα   γράφει  στον  πίνακα ,  ο  Νίκος  και  ο  Φώτης  του  
πετούν  τα   βιβλία,  τα   μουτζουρώνουν ,  τον  κτυπούν  στην  πλάτη,  του  κλέβουν  τα     πράγματά  του.   Ο  
Μωχάμετ    δε  μιλά   και  στο  σχόλασμα   τρέχει  τρέχοντας. 

 

Συνημμένο  2 

 Ερωτήσεις  του  εμψυχωτή  στα  μέλη   προς  διευκόλυνση  της   συζήτησης. 

.  Ποιοι  είναι  οι  πρωταγωνιστές    της  ιστορίας; 

.Πως  να  αισθάνονται    ο  Χρήστος,  ο  Μωχάμετ,  η  Μυρτώ; 

.  Γιατί  ο  Νίκος  και  ο  Φώτης   ενοχλούν  τον  Μωχάμετ; 

.Πως  αισθάνονται  οι  πρωταγωνιστές  της  ιστορίας; (Μωχάμετ,  Μυρτώ,  Χρήστος) 

.Πως   αισθάνονται   ο  Φώτης  και  ο  Νίκος; 

. Φταίνε  οι  Μωχάμετ,  Μυρτώ ,Χρήστος  για  τον  τρόπο   που  τους   συμπεριφέρονται  οι  συμμαθητές  τους; 

.Ο  Μωχάμετ ,  η  Μυρτώ,  ο  Χρήστος  είναι  φίλοι.  Γιατί   δε  μιλάνε  μεταξύ  τους; 

.Τι  θα  μπορούσαν  να   κάνουν  για  να  αντιματωπίσουν   τη  συμπεριφορά  των   συμμαθυτών  τους; 

.Εσείς  πως  νιώθετε  για  τα  θύματα,  πως  για  τους  θύτες; 

.Τι  θα  κάνατε  αν  ήσασταν   στη  θέση  των  θυτών; 

.  Τι  θα  κάνατε  αν  ήσασταν    παρατηρητές; 

Ποιους  τρόπους  θα  προτείνατε    σε  όλα   τα  πρόσωπα  για  να  σταματήσει  το  φαινόμενο  του   εκφοβισμού  
και  της  βίας. 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ   4η     ( ΜΙΚΡΑ   ΣΕΝΑΡΙΑ) 

 

Συνημμένο   3ο 

 



1  .    Η   Ειρήνη    τρέχει  στο  διάλειμμα  απρόσεκτα   και  πέφτει  πάνω  στην  Άννα.   Αποτέλεσμα:  το    
γιαούρτι   της  Άννας  πέφτει  πάνω  της.  Η  Άννα  μένει  νηστική  και  λερωμένη. 

2.  Η  Ράνια   κυνηγάει    την  Εύη   με  φωτογραφίες  φιδιών  να  της  τις  δείξει.  Η   Εύη  φοβάται  να  τα  βλέπει   
και  κλαίει. 

3.  Τα  αγόρια  παίζουν   βόλεϊ   και    την  ώρα  που  σερβίρει  ο  Τάκης  τη   μπάλα,  αυτή   προσγειώνεται  στο  
πρόσωπο  του  Στέλιου   και  του  σπάει  τα  γυαλιά. 

4.    Ο  Μάκης    καθημερινά   στέκεται  στο  κυλικείο   και  απαιτεί  από  το  Γιάννη   να  του  δώσει  τα   χρήματά  
του   αλλιώς  θα  τον  δείρει. 

5.Η  Ζωή  βρίζει  την  Έλλη   και  της  λέει  ότι  αν  την  μαρτυρήσει  θα  το  πει  στον  αδελφό  της   να  τη  δείρει. 

6.  Ο  Στρατής   κάθε  που  σηκώνεται  στον  πίνακα  να   γράψει   ο  Γιώργος  του  βάζει  τρικλοποδιά. 

7.  Η  Νίκη  και  η  Γρηγορία   δεν  παίζουν  σήμερα  τη  Λώρα   γιατί  χτες   η  Λώρα   έπαιξε  με  τη  Μαρία. 

 

 

  


