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Μ  α  ζ  ί 
• Στο σχολείο μας η λέξη μαζί αποτέλεσε τόξο 

στα χέρια μας για να στοχεύσει 

• Στη βελτίωση της ικανότητας των παιδιών να 
φροντίζουν τον εαυτό τους. 

• Στη συναισθηματική τους εκπαίδευση. 

• Στη συνδρομή της ομαλής ανάπτυξής τους. 

 



Πώς; 

Με μεθοδευμένες δράσεις που προτείνουμε καθηγητές και μαθητές και 

βασίζονται στη φράση:  δημιουργούμε μαζί. Εργαζόμαστε σε ομαδικές συζητήσεις « προσωπικές 
αναζήτησης», αλλά συμμετέχουμε και σε δράσεις « ανάπτυξης έργου» που οργανώνουν και 
υλοποιούν οι μαθητές , -τριες  με την καθοδήγηση και την ενθάρρυνσή μας. 

 

    Εργαστήκαμε 

 σε ομαδικές συζητήσεις προσωπικής            
αναζήτησης 

 σε δράσεις ανάπτυξης έργου  

 



Για την αντιμέτωπιση του φαινομένου του 
σχολικού εκφοβισμού 

Υποστηρίξαμε και εφαρμόσαμε σχολικές 
δράσεις πρόληψης που  

• προάγουν το θετικό κλίμα στο σχολείο 

• Συμβάλλουν στη μείωση των περιστατικών 
εκφοβισμού 



• Οργανώσαμε μεικτή Ομάδα Διαμεσολάβησης 

     (προτεινόμενοι καθηγητές από το Σύλλογο Καθηγητών του σχολείου και 

προτεινόμενοι μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου  από την ολομέλεια της τάξης 
τους .)  

• Ομαδική επίλυση προβλημάτων και 
αποκατάστασης των «θυμάτων». 

• Σε κλίμα αλληλοσεβασμού, όλοι κερδισμένοι 
από τη διαδικασία. 

 Η μεικτή  Ομάδα Διαμεσολάβησης σχεδίασε το πλαίσιο λειτουργίας της. Η συμμετοχή των 

μαθητών, -τριών έχει στόχο την εμπλοκή τους στην καθημερινότητα του σχολείου και στη 
συμμετοχή τους σε μεθόδους ομαδικής επίλυσης προβλημάτων και αποκατάστασης των 
σχέσεων. 



Ενθάρρυνση  των μαθητών και των μαθητριών 
να μιλούν για περιστατικά εκφοβισμού  

• Σε συντονισμένες συζητήσεις 

• Μετά από προβολή ταινίας 

• Μέσα από εκδηλώσεις που οργανώνονται στο 
σχολείο από εθελοντές μαθητές όλων των 
τάξεων, τους υπεύθυνους καθηγητές, τους 
ειδικούς προσκεκλημένους. 

• Επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν, έλυσαν 
προβλήματα, γεφύρωσαν διαφορές, 
εκφράστηκαν, δημιούργησαν μ α ζ ί .  

 



Ζωγρα 
Φίζουμε 
 το 
σχολείο 
μας 



Και το κάνουμε πολύχρωμο 



Παίζουμε τα μήλα  



Και ο Καραγκιόζης παρών, να καυτηριάζει 
σχολικά και τοπικά… 



Γράφουμε αισιόδοξα μηνύματα  
για την αλληλεγγύη,  
την αποδοχή,  
τη φιλία,  
την πίστη  
και τα κρεμάμε  
στο δέντρο  
της συμφιλίωσης… 



Η Φιλιώ που όλους  
τους φιλιώνει  
τη συνταγή της θέλει 
Για να ριζώνει 
Τρεις σταγόνες αγάπης  
στη ρίζα για να ψηλώνει 
Ένα φλυτζάνι φροντίδα  
στα κλαδιά 
Για να φιλ-λώνει.  
 1,5 κουταλιά εμπιστοσύνης  
για να στεργιώνει. 
Δυό φλυτζάνια σεβασμό  
Για να δυναμώνει 
Κι έτσι η Φιλιώ με τ’ άλλα  
Τα δεντράκια  έγιναν φίλοι 
 και φιλ-λαράκια έχοντας  
στολίδια στην ψυχή  
της Φιλιώς τη συνταγή   
                           Α2 



Μουσική και μουσικοί για τη 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή 



Όλοι μαζί γιορτάζουμε 



Έρευνα στο διαδίκτυο 
και στη λογοτεχνία για 
το σχολικό εκφοβισμό  



Το κουβάρι που δένει την ομάδα 



Έκθεση αφισών και φωτογραφιών για τις φυλετικές 
διακρίσεις 



Την ξενοφοβία και το ρατσισμό  
6 Μαρτίου 2015 



Παρακολουθούμε «Το πείραμα σε 
στάση λεωφορείου … κάπου στην 
Αθήνα.» Συζητάμε-Σχολιάζουμε. 



Μαθαίνουμε να 
εκφράζουμε τα 
συναισθήματά 
μας και να τα 
διαχειριζόμαστε. 
Παίζουμε το 
Παιχνίδι  του 
Αποκλεισμού. 



Και συνεχίζουμε! 

• Στόχος μας 
Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να 
μαθαίνουν μαζί τον τρόπο που τα βήματα 
της κλωτσιάς 

γίνονται βήματα της συν - πόρευσης! 

 
Γυμνάσιο Βελβεντού 

Σχολική χρονιά: 2014 - 2015 


