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ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ0 10/4/2016 

 

Γνωρίζω και αλλάζω χωρίς να νοιώθω φόβο 

 

Πρόγραμμα εργαστηρίου 

 

Δραστηριότητες 
 

Άσκηση 1: 20 λεπτά 

 

Συστήνω τον διπλανό μου 

Διάρκεια: 10 Λεπτά συζήτηση, 10 λεπτά συστήνω τον διπλανό μου… 

 

Οδηγίες:  Διάταξη κυκλική ή Π της ομάδας. Με την σειρά το κάθε άτομο 

μιλάει για τον εαυτό του για 5 λεπτά.  

Μετά το κάθε άτομο συστήνει τον/την διπλανό/ή του στην μεγάλη ομάδα 

μέσα σε 5 λεπτά. 

(αν το εφαρμόσετε στην τάξη τότε τα παιδιά μπορούν να γράψουν το 

όνομά τους σε χαρτάκια, τα ρίχνουν σε ένα κουτί και επιλέγουν τυχαία 

αυτόν/ήν που θα έχουν δίπλα τους) 

 

 

Άσκηση 2: 20 λεπτά  

 

Τα πηγάδι των συναισθημάτων (αφίσα κολλημένη  στον τοίχο). 

 

Οδηγίες: 

Ο/η καθένας/μία γράφει σε ένα χαρτάκι 2 λέξεις που εκφράζουν τα 

συναισθήματά του όταν ακούει τη λέξη Σχολείο (άμεσα, χωρίς σκέψη 

και επεξεργασία). 

Στη συνέχεια σηκώνεται και κολλάει το χαρτάκι πάνω στην αφίσα 

(ανώνυμο).  

 

Ο/η συντονιστής/ίστρια διαβάζει δυνατά τα όσα γράψανε τα μέλη της 

ομάδας.  

Δεν το σχολιάζουμε σε αυτό το σημείο. 

 

 

Άσκηση 3: 25 λεπτά 

 

Καταιγισμός  Ιδεών (Brainstorming): 

Οδηγίες 
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Αρχικά ζητάμε κάποιον/αν εθελοντή/όντρια για να γράφει στον πίνακα 

τις λέξεις κλειδιά. 

Απαντήσεις σε 2 ερωτήσεις. 

Τα ερωτήματα  είναι; 

Α.) Όταν ακούτε την φράση, « σχολικός εκφοβισμός» ποιες είναι οι 

πρώτες σκέψεις που κάνετε; (για τα μικρότερα παιδιά πρέπει να εξηγηθεί 

περιφραστικά ο όρος). 

Β.) Πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο; 

 

Ομαδική Δραστηριότητα: 45 λεπτά 

 

Με τυχαία μέτρηση 1-3, τα μέλη της ομάδας παίρνουν τον αριθμό τους 

το οποίο αντιστοιχεί σε ομάδα… 

 

1: Τα Θύματα 

2: Οι Θύτες 

3: Οι Θεατές/Παρατηρητές.   

Στη συνέχεια θα ακούσουν μια περιγραφή ενός περιστατικού και θα τους 

ζητηθεί να γράψουν 2 λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα με βάση το 

ρόλο που έχουν (αν υπάρχει χρόνος και διάθεση μπορεί να γίνει και μία 

σύντομη δραματοποίηση/παιχνίδι ρόλων). 

 

Συγκεκριμένα:  

1. Τα θύματα, πώς νοιώθετε μετά από αυτό που σας έχει συμβεί;  

2. Οι θύτες, γιατί συμπεριφέρεστε με τον/τους συγκεκριμένους 

τρόπους προς τον συμμαθητή σας (2 σκέψεις); 

3. Οι παρατηρητές: όταν παρακολουθείτε ένα τέτοιο περιστατικό, 

ποιες είναι οι ενέργειές σας και οι ευθύνες σας; Τι μπορείτε να 

κάνετε για να μην συνεχίσουν παρόμοια περιστατικά; 

 

 

Όταν όλοι/ες έχουν καταγράψει τα συναισθήματα τους και τις σκέψεις 

τους ελεύθερα, σηκώνονται και κολλάνε τα χαρτάκια τους στο «Δέντρο 

της Ελπίδας» (όπου θα δοθούν συγκεκριμένα σημεία για την κάθε ομάδα 

να βάλει τα χαρτάκια της). 

 

Ακολουθεί συζήτηση και ανάλυση του περιστατικού, των όρων που 

ακούγονται, η χρησιμότητα των προγραμμάτων πρόληψης, η σημασία 

της συνεργασίας με την οικογένεια κτλ. 

 

Ομαδική Δραστηριότητα: 10 λεπτά 

 

«Αποθεραπεία» 
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Αναπλαισίωση του περιστατικού που συζητήθηκε. Προτάσεις για τις 

παιδαγωγικά αποδεκτές στάσεις και συμπεριφορές που ανατρέπουν την 

εκδήλωση ένος τέτοιου περιστατικού. 

 

 

Ορισμοί 

 

Σχολικός Εκφοβισμός: Η εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και 

επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την 

επιβολή, την  καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και 

ψυχικού πόνου σε συμμαθητές από συμμαθητές τους, στο πλαίσιο μιας 

διαπροσωπικής σχέσης που χαρακτηρίζεται από δυσαναλογία εξουσίας, 

εντός και εκτός σχολείου.  

 

Βία: η (υλική ή ψυχική) πίεση που ασκεί κάποιος επάνω σε κάποιον 

άλλο για να του επιβάλει τη δική του θέληση 

 

Επιθετικότητα: 1) η ιδιότητα του επιθετικού, εκείνου που έχει την τάση 

να επιτίθεται  

2) μορφή ανισορροπίας που εκδηλώνεται ως διάθεση του ατόμου εχθρική 

και καταστρεπτική για το περιβάλλον του. 

 

Εκφοβισμός: η ενέργεια του εκφοβίζω: κάνω κάποιον να νιώσει φόβο, 

συνήθως προβάλλοντας επικείμενο κακό ή απειλώντας τον, και για να 

μπορέσω να του επιβάλω τη θέλησή μου 

 

Θύμα: α) αυτός που υφίσταται τα αποτελέσματα μιας κακόβουλης 

συμπεριφοράς 

β) αυτός που γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης συνειδητά ή ασυνείδητα 

 

Θύτης: (μτφ.) αυτός που διέπραξε μια βίαιη ή εγκληματική ενέργεια 

εναντίον κάποιου 

 

Παρατηρητής :χαρακτηρισμός για κάποιον που δε συμμετέχει ενεργά σε 

δραστηριότητες, εξελίξεις, γεγονότα, είναι απλός θεατής 

 

Ειρήνη Αναγνώστου 

Πηλείδου Κωνσταντίνα 
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