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ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Στην τάξη των μαθητών και των μαθητριών του Α2 

Διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις – Βάζω όρια. 
 

- Βλάκα, ηλίθια, χοντρέ, φυτό, σπασίκλα, χαζή, εκδίκηση, φόβος, 
θυμός, λύπη, κοροϊδία, ζήλεια, τρικλοποδιά, ξύλο, κλοτσιές, μπουνιές, 
σπρωξίματα, απειλές, πειράγματα, βρισιές,  απομόνωση, ρατσισμός, 
αποκλεισμός από παρέες, από φίλους, αποκλεισμός από παιχνίδια, 
από αθλητικές δραστηριότητες, δειλία, σύγκρουση, βία, μάγκας, 
ρατσισμός... 

- Φιλία, συνεργασία, διάλογος, ευγένεια, θάρρος, αποδοχή, 
ανεκτικότητα, αγάπη, αλληλοβοήθεια, μαζί, δύναμη, ομάδα, 
αγκαλιά, συμπαράσταση, αλληλοκατανόηση, αντιμετώπιση, 
αυτοπεποίθηση, διαπαιδαγώγηση, διαχείρηση... 

 
Καταιγισμός λέξεων από την τάξη για το θέμα των συγκρούσεων, της βίας και του αντίδοτου  
αυτών που δηλητηριάζουν τις σχέσεις μας. Στη συνέχεια διαλέγουμε μια λέξη και 

καταθέτουμε την άποψή μας Ή ένα γεγονός σύγκρουσης στο οποίο ήμασταν 
εκεί: 
 
Η λύπη είναι ένα συναίσθημα που το αισθάνονται τα παιδιά στα σχολεία τους όταν 
κάποιος ή κάποιοι τους ασκούν βία. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και θα 
σταματήσει από εμάς όλους που είμαστε μάρτυρες τέτοιων φαινομένων. Πρέπει με το 
θάρρος μας να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και να σταματήσουμε τους εκφοβιστές. 
                                                                                                                                 Χριστίνα 

 
Στις μέρες μας κάποια παιδιά δέχονται πολύ ξύλο από κάποιους που θεωρούν τον 
εαυτό τους δυνατότερο. Τα παιδιά που δέχονται ξύλο νιώθουν φόβο, στενοχώρια, 
λύπη, ντροπή. Αυτοί που δίνουν ξύλο νομίζουν πως έτσι είναι μάγκες και 
εντυπωσιάζουν τους φίλους τους.  

                                                                                                                    Θωμάς 

 
Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που προκαλείται στον άνθρωπο όταν αισθάνεται ότι 
κινδυνεύει ή απειλείται από κάτι. Μπορεί να είναι μια στιγμιαία αντίδραση σε κάτι που 
συμβαίνει στο παρόν. Αυτός που φοβάται χάνει την ηρεμία του, έχει άγχος, δεν τρώει 



και δεν κοιμάται καλά, κλείνεται στο δωμάτιό του,τρομάζει εύκολα. Ζει μια δύσκολη 
κατάσταση. 

                                Νικόλ 

 
Ο ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο που χωρίζει τους ανθρώπους, τους διακρίνει σε 
μαύρους, κίτρινους, λευκούς, σε χριστιανούς ή μουσουλμάνους, σε πλούσιους και 
φτωχούς, σε άσχημους και όμορφους, σε έξυπνους και βλάκες. Χωρίζει τους 
ανθρώπους ανάλογα με την καταγωγή τους. Φέρνει διχόνοια, απόρριψη, 
απομόνωση, αποκλεισμό... 
                                                                                                                             Κατερίνα 

 
Σε ένα σχολείο της Φλώρινας, ένας συμμαθητής του εξαδέρφου μου έχει ένα 
διανοητικό πρόβλημα. Κάθε μέρα οι συμμαθητές του τον κοροϊδεύουν, τον βρίζουν 
και τον δέρνουν. Το παιδί σταματάει το σχολείο. Λέει το πρόβλημά του στους γονείς 
του κι εκείνοι στο Διευθυντή του σχολείου. Τα παιδιά τιμωρούνται για τη συμπεριφορά 
τους και το περιστατικό αυτό δεν επαναλήφθηκε. 
                                                                                                                                    Νίκος 

 

Βία: χρησιμοποίηση ξανά και ξανά της δύναμης από κάποιο παιδί για την επιβολή της 
θέλησης, καταναγκασμός. 
Σύγκρουση: συμπλοκή, διαμάχη. 
Δικαίωμα: αξίωση που απορρέει από το νόμο. 

     Χάρης Ρ. 
 

Υπάρχουν λόγοι που κάποιο παιδί είναι βίαιο, επιθετικό, θυμωμένο. Ένας από αυτούς 
είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την οικογένειά του ( διαζύγιο, 
αλκοολισμός, ένταση, ανεργία, κ.ά.). Όταν ένα παιδί ασκεί βία σε κάποιο άλλο, του 
προκαλεί προβλήματα ψυχικά και σωματικά. 

Άλκηστη  

 
Συνήθως θεωρούμε βία τις μορφές που είναι εύκολα ορατές. Η βία δεν είναι πάντα 
ορατή. Υπάρχουν πολλές μορφές της όπως: σωματική, λεκτική, οικονομική, 
συναισθηματική, σεξουαλική, διαδυκτιακή.. 

 Χάρης Τ. 
 

Μια μέρα, καθώς πήγαινα σχολείο, είδα κάποια παιδιά να τσακώνονται άσχημα. 
Πλησίασα για να δω τι συμβαίνει και το ένα από αυτά με έβρισε και μου είπε να φύγω 
από εκεί. Τους είπα να σταματήσουν και τότε ήρθαν όλοι καταπάνω μου, με χτυπούσαν, 
με έβριζαν, κάποιος κατούρησε την τσάντα μου. Επέστρεψα στο σπίτι και τα είπα όλα 
στη μάνα μου. Την άλλη μέρα ήρθε στο σχολείο και τους έδωσε ένα ξύλο! Πωωω! Δεν 
μπορούσαν να κουνηθούν. 

Γιάννης Μ. 
 

Μια μέρα πηγαίνοντας στο σχολείο είδα μια ομάδα εξωσχολικών παιδιών, περίπου 3-4 
άτομα, που είχαν στριμώξει ένα συμμαθητή μου σε μια γωνιά και προσπαθούσαν να του 
πάρουν το κινητό και ό,τι χρήματα κουβαλούσε πάνω του. Έτρεξα και ειδοποίησα τον 
πρώτο καθηγητή που βρήκα μπροστά μου. Μόλις τον αντιλήφθηκαν τράπηκαν σε φυγή. 
Ηταν μια δυσάρεστη εμπειρία. 



Π. Κ. 

   
 Στην τελευταία τάξη του Δημοτικού, κάνοντας βόλτες με τους φίλους μου, είδαμε δυο 
παιδιά να τσακώνονται. Ένας από εμάς προσπάθησε να τους χωρίσει αλλά δεν τα 
κατάφερε. Μετά από λίγη ώρα σταμάτησαν αλλά δε συμφιλιώθηκαν. Προσπαθήσαμε 
εμείς να τους συμφιλιώσουμε αλλά δεν είχαμε ανταπόκριση. 

Ανώνυμο 
 

Μια μέρα στο Γυμνάσιο έγινε ένα συμβάν με δύο μαθητές που διεκδικούσαν τη μπάλα. Ο 
ένας την έπαιρνε από τον άλλο, ώσπου στο τέλος πιάστηκαν στα χέρια, ο ένας έσχισε τη 
μπλούζα του άλλου, ο άλλος άρχισε να τον χτυπάει...εγώ είχα το ρόλο του θύματος.  

                Π.Κ 

 
Όταν στο Δημοτικό φόρεσα για πρώτη φορά γυαλιά, όλα τα παιδιά της τάξης με 
κορόιδευαν και αισθανόμουν πολύ άσχημα. Ακόμα και τώρα, στο Γυμνάσιο, κάποιοι 
συνεχίζουν να με κοροϊδεύουν. 

                                                  Ν.Π. 
 

Το προηγούμενο Σάββατο που έφυγα θυμωμένος από το σπίτι μου γιατί τσακώθηκα με 
τους γονείς μου, στο δρόμο ένα παιδί άρχισε να με βρίζει για την καταγωγή μου και να με 
χτυπάει. Ευτυχώς πέρασαν κάποιοι άνθρωποι από εκεί και με βοήθησαν... 

  ανώνυμο 

 
Αισθάνομαι άσχημα με κάποιους συμμαθητές μου γιατί όταν τους πλησιάζω ή τους 
αγγίζω, κάνουν γκριμάτσες σιχασιάς λες και θα τους μολύνω, επειδή κατάγομαι από 
άλλη χώρα. Η συμπεριφορά τους με πληγώνει αλλά προσπαθώ να μην τους το δείχνω 
και να αδιαφορώ.. 

                                                                                                     Ε. Γ.  
 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Στη Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου-Λυκείου του σχολείου μας, στη Βιβλιοθήκη του Μορφωτικού 
Ομίλου Βελβεντού αλλά και στις δικές μας, ψάχνουμε βιβλία σχετικά με το θέμα μας. Τα 
φέρνουμε στο σχολείο δημιουργούμε  τη Βιβλιοθήκη του Α΄2 ! 
 Μίλα, μη φοβάσαι! Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 
 Κόκκινη κάρτα στη βία. 
 Ξέδετα κορδόνια, Κίκα Πουλχερίου, εκδ. Πατάκη 
 Μου έκλεψαν το όνομά μου, Antoni TassiesPenelas 
 Το μαρούλι της καλοσύνης, Αγαθή Δημητρούκα, εκδ. Πατάκη. 

 Από την Ιστορία της Τρίτης Γυμνασίου και της Δευτέρας Λυκείου βρίσκουμε αποσπάσματα 
από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Ρήγα Φεραίου. Από το βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας 
της Α΄και Β΄Γυμνασίου βρίσκουμε κείμενα για τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

 
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ 
 Να μάθουμε και να διαπαιδαγωγηθούμε σε τρόπους με τους οποίους εμείς οι ίδιοι θα 

προστατεύουμε αποτελεσματικά τον εαυτό μας, αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και 
στάση απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή βίαιης συμπεριφοράς. 



 Να συμμετέχουμε στην αναζήτηση ειρηνικών τρόπων επίλυσης διαφορών στο χώρο 
του σχολείου. 

 Να ενημερωθούμε για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ και για τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. 

 Να ενημερωθούμε για τους φορείς που εξειδικεύονται σε θέματα πρόληψης της βίας, 
της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των νέων, της διαμεσολάβησης κοινωνικών φορέων 
και της κοινωνικής ένταξης. 

Προβληματιζόμαστε σαν τμήμα ,  

 
Γ  ι  α  τ  ί 
 

 Χτυπώ, σπρώχνω, κοροϊδεύω; 
 Συγκρούομαι, εκδικούμαι; 

 Δεν ακούω, δε συζητώ, δε μιλώ; 

 Απομονώνω; 

 Φοβάμαι; 

 Απομονώνομαι; 

 
Τ  ι   ε  ί  ν  α  ι 

 Επιθετική συμπεριφορά; 
 Διαχείριση συγκρούσεων; 
 Εκφοβισμός; 
 Ποιές είναι οι μορφές βίας; 
 Ποιός είναι θύτης, θύμα, μάρτυρας; 
 Τι μπορώ να κάνω εγώ; 

 
Για να βρούμε τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας προγραμματίζουμε τις ενέργειές μας – το 
χρόνο μας. Χωριζόμαστε σε 3 ομάδες των 5 ατόμων. Ορίζουμε ανά ομάδα τους κανόνες, τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, τους ρόλους, για τον καθένα μας χωριστά αλλά και για την 
ομάδα. Προτείνουμε και επιλέγουμε δράσεις. Σε κάθε ομάδα υπάρχει: 

- Ένας ερευνητής του θέματος ( βιβλιογραφία, έντυπο υλικό ) 
- Ένας δημοσιογράφος ( ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις ) 
- Ένας υπεύθυνος οπτικοακουστικού υλικού ( φωτογραφίες, τραγούδια, ταινίες ) 



- Ένας αξιολογητής , υπεύθυνος σύνταξης κειμένων, δρώμενων, κ.ά. 
- Ένας καλλιτέχνης ( κολάζ, αφίσες, οργάνωση θεατρικού δρώμενου, παιχνιδιού ρόλων 

στην τάξη...) 

 
Ονομάζουμε τις ομάδες μας 
 
1η  ομάδα: « κόκκινη κάρτα στη βία» 
Μέλη: Πολυνείκης Καραβαγγέλας, Χάρης Ρήγας, Γιάννης Μπουντούλας, Νίκος Τσιτσιμίκλης, 

Θοδωρής Ντίνας. 
Διαβάζουμε το ομότιτλο βιβλίο. Σε ένα μήνα είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε στην τάξη. 
Επισημαίνουμε και καταγράφουμε λέξεις, προτάσεις, αποσπάσματα που θέλουμε να 
δραματοποιήσουμε. Κάνουμε έρευνα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού. Εντοπίζουμε τα άρθρα που αφορούν στο θέμα μας. Τα συζητούμε στην ομάδα 
και αποφασίζουμε τον τρόπο που θα τα παρουσιάσουμε στην τάξη ( Παγκόσμιο Χάρτη, 
καρτέλες ) για ενημέρωση και προβληματισμό. Βρίσκουμε στο Λεξικό την ερμηνεία των 
λέξεων: βία, σύγκρουση, διαχείρηση, δικαίωμα και  τις ζωγραφίζουμε. 
Δημιουργούμε την αφίσα μας εμπνευσμένοι από το όνομα της ομάδας μας. 

 
2η ομάδα: « Μίλα, μη φοβάσαι» 
Μέλη: Γιάννης Σακελλάρης, Θωμάς Σταμάτης, Χάρης Τσιτσιώκας, Αντώνης Κοτζάι, Διονύσης 

Καϊμάκ. 
Το όνομα της ομάδας το δανειστήκαμε από το βιβλίο που αναλάβαμε να διαβάσουμε και να 
παρουσιάσουμε στην τάξη με όποιον τρόπο θέλουμε και αποφασίσουμε σαν ομάδα. Το 
απόσπασμα που επιλέξαμε το διασκεύασαμε σε τραγούδι ραπ και το παρουσιάσαμε στους 
συμμαθητές μας  σε αυτή τη μορφή. Στη Σχολική Βιβλιοθήκη κάναμε έρευνα στο διαδύκτιο, 
βρήκαμε, επιλέξαμε και ακούσαμε τραγούδια, είδαμε ταινίες μικρής διάρκειας σε μορφή 
κινουμένων σχεδίων για το θέμα μας και σαν ομάδα και σαν τάξη. Αναζητήσαμε εικόνες, 
άρθρα, κείμενα, ταινίες για τις συγκρούσεις, τη βία στα σχολεία, τα σχολιάσαμε και επιλέξαμε 
υλικό για τη δημιουργία κολάζ εικόνων και μηνυμάτων. Τα εκθέσαμε στο διάδρομο του 
σχολείου. 

 
3η  ομάδα:  “bulling is everywere” 
Μέλη: Κατερίνα Ρόπουτη, Νικόλ Παπαγόρα, Χριστίνα Σουφτά, Άλκηστη Ρήγα, Ελένη 

Στεργιοπούλου. 
Το βιβλίο που επιλέξαμε να διαβάσουμε « Τα ξέδετα κορδόνια» μας έκανε να 
ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο με το θέμα της διαφορετικότητας και της αποδοχής των 
ξένων. Βρήκαμε την ερμηνεία των λέξεων αυτών στο Λεξικό καθώς και του ρατσισμού και της 
διάκρισης. Συζητήσαμε με αλλοδαπούς συμμαθητές μας και ακούσαμε πως αισθάνονται σε 
μια ξένη χώρα και πως βιώνουν τη συνύπαρξη μαζί μας. Αυτό που ακούσαμε απ΄αυτούς δεν 
ήταν ωραίο για τη συμπεριφορά μας. Αποφασίσαμε σαν ομάδα να προτείνουμε στην 
ολομέλεια της τάξης μας να κάνουμε ανοιχτό διάλογο για το θέμα αυτό. Καταγράψαμε τα 
συμπεράσματα και τις αποφάσεις που πήραμε σαν τάξη. Η σύνταξη του ερωτηματολογίου μας 



απασχόλησε αρκετό χρόνο. Το μοιράσαμε και το συμπλήρωσαν και οι 80 μαθητές των τριών 
τάξεων του Γυμνασίου. Δημιουργήσαμε την αφίσα της ομάδας.  
 
 
Και οι τρεις ομάδες κάθε μήνα, κάναμε συναντήσεις στην τάξη ή στη Σχολική Βιβιοθήκη  σε 
επίπεδο ειδημόνων ξεχωριστά, δηλαδή οι ερευνητές από την 1η, τη 2η, την 3η, παρουσίαζαν, 
συζητούσαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και αποφάσιζαν για την επόμενη δράση τους. 
Το ίδιο οι δημοσιογράφοι, οι αξιολογητές, οι καλλιτέχνες.  
Σε επίπεδο τάξης συχνά ή όταν η υπεύθυνη καθηγήτρια έκρινε απαραίτητη την υλοποίηση 
κάποιας δράσης, το πρόγραμμα άλλαζε προσωρινά. Χρειάστηκε να συζητηθούν και να 
αντιμετωπιστούν από το σύνολο των μαθητών του Α΄2 περιστατικά έντονων διαφορών, 
συγκρούσεων και επιθετικότητας από συμμαθητές μας. Αποφασίσαμε, έπειτα από πρόταση 
της καθηγήτριάς μας, να εκλέξουμε  μία τριμελή επιτροπή από συμμαθητές μας που τους 
εμπιστευόμαστε όλοι και τους θεωρούμε δίκαιους και αντικειμενικούς για να συζητούμε μαζί 
τους τα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας στο σχολείο. Δε συμμετείχαν 
τελικά όλοι σ΄αυτή την προσπάθεια καλής θελήσεως, όπως την ονομάσαμε. Η αρχή όμως 
έγινε και αυτό είναι σημαντικό.  
Συμμετείχαμε όλοι στην τάξη μας  στη Δράση του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ του Υπουργείου Παιδείας 
+δημιουργώ, για τη δημιουργία λογότυπου για το σχολικό εκφοβισμό.  
Συμμετείχαμε όλοι στη Δράση του Υπουργείου Παιδείας « Εβδομάδα κατά της Σχολικής βίας 

και του Σχολικού εκφοβισμού». Τη Δράση στο σχολείο μας την ονομάσαμε « κόκκινη 
καρδιά». Μοιράσαμε σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου από μια 

κόκκινη καρδιά, την οποία είχαν όλη την εβδομάδα μαζί τους και κάθε φορά που κάποιος ή 
κάτι τους πλήγωνε, της έκοβαν ένα κομματάκι. Τα κομματάκια, στο τέλος της δράσης, τα 
κάψαμε στην αυλή μαζί με αυτά που μας πλήγωσαν. 
Το Μάρτιο, την ημέρα που είναι αφιερωμένη σε δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού, 
παρακολουθήσαμε σχετική ταινία και συζητήσαμε με τον ψυχολόγο Θεοδωράκη Μηνά. Με 
τον ίδιο ψυχολόγο παρακολουθήσαμε και συμμετείχαμε σε βιωματικό εργαστήριο στην τάξη 
μας για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Προτείναμε στην καθηγήτριά μας οι συναντήσεις μας 
με ειδικούς να γίνονται πιο συχνά.  
Στήσαμε στο διάδρομο του σχολείου, έξω από την τάξη μας stand και εκθέσαμε τα λογότυπα, 
τις αφίσες, τα κολάζ, την προτεινόμενη βιβλιογραφία, κείμενα, άρθρα για ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση, αφορμή για συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές και τους καθηγητές της 
σχολικής μας κοινότητας, για τη διαχείριση των συγκρούσεων και την προσωπική υπεύθυνη 
στάση του καθένα μας.  

 
Τα συνθήματά μας! 
 Μην κάνεις στους άλλους αυτό που δε θέλεις οι άλλοι να σου κάνουν. 
 Νικάμε τη φο – Βία       Κερδίζουμε φιλία! 
 Ναι στη φιλία! Όχι στη βία! 
 Κόκκινη κάρτα στη βία! 
 Μη φοβάσαι, είμαστε κοντά σου. 



 Μίλα! 
 Όταν σωπαίνω μπροστά στη βία είμαι συνένοχος. 
 Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. 
 Ναι στη διαφορετικότητα. 

 
Αξιολόγηση 
Εγινε η αρχή και μάθαμε να ακούμε το συμμαθητή. Να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητά 
του. Όχι πάντα, τις περισσότερες φορές. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, αλλά όπως μας είπε 
και η καθηγήτριά μας, η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Οι δύο ώρες του βιωματικού 
εργαστηρίου με τον ψυχολόγο ήταν πολύ καλές αλλά λίγες. Ήμασταν πιο ελεύθεροι στο να 
συζητήσουμε μαζί του. Η μουσική, το διαδύκτιο και οι ταινίες μας άρεσαν πολύ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι είναι ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ κάθε παιδιού να πηγαίνει στο σχολείο ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΦΟΒΑΤΑΙ  ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΕΙ και να του ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ 
ανεξάρτητα από:  

o Αν είναι αγόρι ή κορίτσι 
o Την εμφάνισή του 
o Τις ικανότητες που έχει 
o Την πατρίδα που έχει 
o Τη θρησκεία που πιστεύει 

 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α2  Γυμνασίου Βελβεντού και η υπεύθυνη καθηγήτρια Βλάχου 
Βαϊτσα, ΠΕ15 , Οικιακής Οικονομίας. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 


