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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός αποτελούν φαινόμενα που έχουν πάρει 
μεγάλη διάσταση στα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια της χώρας μας. Οι έως 
τώρα έρευνες υποδεικνύουν πως  η συχνότητα του φαινομένου στη χώρα μας 
είναι αρκετά υψηλή (10%-20%), ενώ οι εκπαιδευτικοί τείνουν να υποεκτιμούν την 
έκτασή του. Αυτό μάλιστα το εύρημα αναδεικνύει τη σημασία της  
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των μαθητών στο φαινόμενο του 
ενδοσχολικού εκφοβισμού. 

Από την άλλη πλευρά, ελάχιστες είναι οι έρευνες που έχουν επικεντρωθεί στην 
προσχολική ηλικία τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας. Αυτές έχουν 
αναδείξει ότι τα ποσοστά ενδοσχολικού εκφοβισμού είναι ιδιαίτερα υψηλά 
εξαιτίας συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των παιδιών προσχολικής ηλικίας, σε 
σχέση με την κοινωνική και τη γνωστική τους ανάπτυξη. Τα παιδιά-θύματα 
αναφέρουν ότι έχουν υποστεί κυρίως λεκτική και σωματική βία καθώς και 
κοινωνική απομόνωση στον σχολικό χώρο. Ωστόσο, υπάρχουν ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την εκδήλωση αυτών των φαινομένων σε 
αυτή την ηλικία. Συγκεκριμένα, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί, αν οι πράξεις των 
παιδιών γίνονται με πρόθεση να πληγώσουν τον άλλο και συνήθως οι εμπειρίες 
θυματοποίησης είναι περιστασιακές για την πλειοψηφία των θυμάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα για όλα τα παιδιά να 
βρίσκονται σε ένα σχολικό περιβάλλον που τους παρέχει ασφάλεια και 
προστασία είναι πρωταρχικής σημασίας τα σχολεία να εφαρμόζουν με 
συστηματικό τρόπο πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι 
νηπιαγωγοί της Χίου εδώ και χρόνια εκπαιδεύουν συστηματικά τα παιδιά στις 
δεξιότητες φιλίας, στη διαμόρφωση ομάδων και σε διαδικασίες επίλυσης 
συγκρούσεων προκειμένου να διαμορφώσουν ένα ασφαλές περιβάλλον όπου 
όλα τα παιδιά θα αισθάνονται αποδεκτά και ασφαλή. 

Το 2014-15 οι Νηπιαγωγοί προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα σχεδιάζοντας 
προγράμματα με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο φαινόμενο 
της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, σχεδίασαν 
προγράμματα που ικανοποιούν τους παρακάτω εκπαιδευτικούς στόχους: 

 Να μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ενδοσχολικής βίας. 

 Να μπορούν να διακρίνουν τις διάφορες μορφές της (λεκτική, σωματική, 
κοινωνική απομόνωση). 

 Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για τον θύτη και το θύμα. 

 Να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα του ρόλου του παρατηρητή στην 
αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. 

 Να αναγνωρίσουν ασφαλείς τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
υπερασπιστούν τα θύματα που θα προκύψουν από τις αποφάσεις της 
ομάδας και δεν θα περιλαμβάνουν πράξεις βίαιης αντιπαράθεσης. 
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 Να αποκτήσουν την ετοιμότητα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους όταν 
εκφοβίζονται. 

 Να αποκτήσουν την ετοιμότητα να υπερασπίζονται τους άλλους όταν 
εκφοβίζονται. 

Στις σημειώσεις που ακολουθούν περιλαμβάνονται 35 εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε Νηπιαγωγεία της Χίου το σχολικό έτος 2014-
15. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν είτε ολοκληρωμένα προγράμματα είτε 
επιμέρους δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για μικρό χρονικό διάστημα. Στο 
πλαίσιο ανταλλαγής καλών πρακτικών πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των 
προγραμμάτων σε επιμορφωτικά σεμινάρια και στη συνέχεια η επιμέλεια των 
κειμένων για τη δημιουργία των σημειώσεων. 

Ευχαριστώ θερμά όλες τις/τους νηπιαγωγούς για την προθυμία τους στην 
παρουσίαση και καταγραφή των δραστηριοτήτων που υλοποίησαν. Η 
ανταλλαγή καλών πρακτικών αποτελεί το καλύτερο μέσο για την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στον περιορισμό 
του φαινομένου μέσα από την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των 
παιδιών για την επιτυχή αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας και 
εκφοβισμού. 

 
 
Ελένη Μοσχοβάκη 
Σχολική Σύμβουλος 
47ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Εκπαιδευτικοί 
Σχολική 
Μονάδα 

Τίτλος Σελίδες 

1 
Μουτρίκα Μαρία 
Καμπεράκη Μαρία 
Κρύψη Αμαλία 

Νηπιαγωγείο 
Λιβαδίων 

Όχι στον σχολικό 
εκφοβισμό! 

6 

2 

Μαυρογιάννη 
Κλεοπάτρα 
Δίγκα Χρυσούλα 
Ξημεράκη Ελένη 
Λαζαρίδου Ανθή 
Ανδρουλάκη Μαρία 

Νηπιαγωγείο 
Καρδαμύλων 

Ένα σχολείο χωρίς σχολικό 
εκφοβισμό! 

11 

3 
Καλούπη Γεωργία 
Ποριώτη Καλλιόπη 

11ο Νηπιαγωγείο 
Χίου 

Φίλοι όλοι μαζί για να γεμίσει 
χαμόγελα όλη η γη!! 

16 

4 Χαλκιά Σκευούλα 
3ο Νηπιαγωγείο 

Βροντάδου 

Όχι βία στα Σχολεία μόνο 
αγάπη και φιλία! 

25 

5 
Προυσαλίδου Άννα 
Συρρή Μαρκέλλα 

Οι Νταήδες στα σκουπίδια 
και η αγάπη στα σχολεία! 

28 

6 
Παντελεάκου 
Ζαχαρούλα 
Τσεβοπούλου Έφη 

4ο Νηπιαγωγείο 
Χίου 

Όχι βία στα σχολεία! 32 

7 
Βαρσάμη Δήμητρα 
Καλπακτσόγλου 
Ελένη 

4ο Νηπιαγωγείο 
Χίου 

Όχι στη βία, ναι στη φιλία! 35 

8 

Αθανασίου Δέσποινα 
Αλεξίου Μαρία 
Καραγγελίδου 
Ασημίνα 

7ο Νηπιαγωγείο 
Χίου 

Έξω η βία από τα σχολεία, 
σύνθημά μας η φίλία! 

37 

9 
Τσιρώνη Θωμαή 
Καλογερά Μαρία 

7ο Νηπιαγωγείο 
Χίου 

Όχι στη βία, ναι στη φιλία! 46 

10 Μαυριανού Ελένη 
8ο Νηπιαγωγείο 

Χίου 

Τα παιδάκια αγαπάμε και 
ποτέ δεν τα χτυπάμε ούτε με 

τα χεράκια, ούτε με τα 
λογάκια ούτε με αυτά που 

κάνουμε! 

50 

11 
Πετρίδου Πετρούλα 
Χρυσαυγή Μπέκου 

8ο Νηπιαγωγείο 
Χίου 

Όλοι μαζί μια αγκαλιά να 
διώξουμε τη βία από τα 

σχολειά! 
53 

12 
Κοντού Βιργινία 
Βελαλή Ιωάννα 

10ο 
Νηπιαγωγείο 

Χίου 

Δώσε ένα χέρι βοήθειας και 
όχι έvα χέρι ξύλο! 

56 

13 Αλιφιεράκη Δέσποινα 
Νηπιαγωγείο 

Αγίου Γεωργίου 
Είμαστε φίλοι! 59 
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14 

Λεμονιάδη 
Αλεξάνδρα 
Γουβάκη Ελευθερία 
Μυλωνά Μαρία 

Νηπιαγωγείο 
Κάμπου 

Όχι στον σχολικό 
εκφοβισμό! 

62 

15 
Σκαφίδα Αριέττα 
Σαλιμένου 
Ευφροσύνη 

Νηπιαγωγείο 
Λιθίου 

Όχι στη βία, ναι στη φιλία! 66 

16 
Δήμου Παρασκευή 
Κασκούτη Ρουμπίνη 

1ο Νηπιαγωγείο 
Χίου 

Όλοι μαζί σαν προχωράμε το 
bullying δεν φοβάμαι! 

70 

17 
Μαζαρακιώτη Αθηνά 
Παπακρασά Ροζάνα 

1ο Νηπιαγωγείο 
Χίου 

Εγώ, εσύ και όλοι μαζί! 74 

18 

Σμυρναίου Βιργινία 
Τσουκαλά Δέσποινα 
Μαστοράκη Δήμητρα 
Πουλημά Αγγελική 

1ο Νηπιαγωγείο 
Αγίου Μηνά 

Ναι στη φιλία, όχι στη βία! 78 

19 

Γιαννακού Βάσω 
Λαμπρινάκη 
Σταματία 
Στουπάκη Ειρήνη 

1ο Νηπιαγωγείο 
Βροντάδου 

Κάνω STOP στη βία, λέω ναι 
στη φιλία! 

81 

20 
Μπακαλούδη 
Παναγιώτα 
Κατολέων Χριστίνα 

2ο Νηπιαγωγείο 
Βροντάδου 

Δεν θυμώνω, δεν μαλώνω, 
μια αγκαλιά μεγάλη απλώνω, 
φίλους θέλω να’ χω μόνο!!! 

86 

21 Φλαούνα Μαρία 
Νηπιαγωγείο 
Καλλιμασιάς 

Όχι στη βία στο σχολείο! 91 

22 
Κολοκυθιά Αργυρώ 
Τσαγαλά Αλεξάνδρα 

Νηπιαγωγείο 
Θολοποταμίου 

Ας τη διώξουμε τη βία 
μακριά, μόνο αγάπη, φιλία, 

αγκαλιά! 
96 

23 Κατσαφάρου Μαρία 
3ο Νηπιαγωγείο 

Χίου 
Η Λένια η καρδουλένια στον 
αγώνα εναντίον του Bullying! 

102 

24 Δελιάκη Άλκηστη 
Νηπιαγωγείο 

Καρυών 
ΣΤΟΠ στο σχολικό 

εκφοβισμό! 
106 

25 Κοσμά Ασημίνα 
9ο Νηπιαγωγείο 

Χίου 
Όχι στη βία στα σχολεία! 111 

26 
Κάσπαρη Γεωργία 
Μπακόλα Ανδριάννα 
Κάμπουρα Καλλιόπη 

2ο & 6ο 
Νηπιαγωγείο 

Χίου 

Φόβε και θυμέ δεν παίζω πια 
μαζί σου! 

116 

27 
Καραμανή Λεμονιά 
Βορριά Σταματία 

12ο Νηπιαγωγείο 
Χίου 

Όχι στη βία! 121 

28 
Προμπονάς Κώστας 
Γεωργακοπούλου 
Ευτυχία 

Νηπιαγωγείο 
Πυργίου 

STOP στη βία! 124 

29 Κουφού Ευαγγελία 
Νηπιαγωγείο 
Καταρράχτη 

Λέμε όχι στη σχολική βία! 126 

30 
Κατσάλα Κυριακή 
Καρατζά Ειρήνη 

1ο Νηπιαγωγείο 
Καμποχώρων 

Όλοι ενωμένοι, ποτέ 
νικημένοι! 

127 
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31 
Βακιρτζή Αναστασία 
Βουρνού Θεοδοσία 
Πιπινιά Σταματία 

5ο Νηπιαγωγείο 
Χίου 

Λέμε όχι στη βία! 130 

32 

Παμπάλου Μαρία 
Χατζηαθανασίου 
Στυλιανή 
Ντόκου Λαμπρινή 

Νηπιαγωγείο 
Νενήτων 

Είμαστε φίλοι! 132 

33 
Πολύζου Αναστασία 
Μπλέ Δήμητρα 

Νηπιαγωγείο 
Βολισσού 

Ναι στην ευγένεια, ναι στη 
φιλία! 

133 

34 
Παΐδα Σεβαστή 
Παπαδοπούλου Ηρώ 

2ο Νηπιαγωγείο 
Αγίου Μηνά 

Όχι στη βία, ναι στη φιλία! 135 

35 
Γκουντιλούδη 
Χρυσάνθη 

Νηπιαγωγείο 
Ψαρών 

Δράσεις κατά της 
ενδοσχολικής Βίας 

136 
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Όχι, στον Σχολικό Εκφοβισμό! 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Μαρία Μουτρίκα 
Μαρία Καμπεράκη 
Αμαλία Κρύψη 

 
Αρχικά διερευνήθηκαν οι πρότερες γνώσεις των παιδιών για το θέμα της 
ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε ήδη 
ασχοληθεί με τις δεξιότητες φιλίας, την διαφορετικότητα και τα συναισθήματα. 
Έγινε συζήτηση για το αν υπάρχει στο σχολείο μας κάτι ανάλογο ή αν τους έχει 
συμβεί κάπου αλλού (εμπειρίες εκφοβισμού). Χρησιμοποιήθηκε εποπτικό υλικό 
με εικόνες από τις τρεις μορφές της βίας (λεκτική, σωματική και κοινωνική 
απομόνωση). 
 
Δραστηριότητες για την λεκτική βία 

 Είδαμε το βίντεο στο youtube: «Οι λέξεις δαγκώνουν και…. πονάνε» και 
συζητήσαμε για τα συναισθήματα που νιώσαμε. Διαθέσιμο στο 
https://www.youtube.com/watch?v=K0UHDaPomLc 

 Διαβάσαμε το βιβλίο: «Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε», εκδόσεις 
Μεταίχμιο και ακολούθησε σχετική συζήτηση – προβληματισμός. 

 Λέμε λέξεις που πικραίνουν και λέξεις που γλυκαίνουν την καρδιά. 

 Γράψαμε τα πικρά λόγια, τα τσαλακώσαμε και τα κλείσαμε στο τσουβάλι. 

 Παίξαμε το θεατρικό παιχνίδι: «Λέω γλυκά και πικρά λογάκια». Η 
νηπιαγωγός έλεγε κάποια λογάκια και τα παιδιά δραματοποιούσαν με 
αντίστοιχα συναισθήματα και εκφράσεις προσώπου. 

 Παίξαμε το θεατρικό παιχνίδι : λέμε στους φίλους μας μόνο γλυκά λογάκια. 

 Γράψαμε γλυκά λόγια στους φίλους μας. 
 

 

Έλα να παίξουμε μαζί. 

 

 Εικαστικά: «Το βάζο με τα γλυκά λογάκια». Γράφουμε σε καραμέλες γλυκά 
λόγια και τα κολλάμε στο βάζο. 

 Μάθαμε το τραγούδι: «Τα γλυκά λογάκια». Διαθέσιμο στο 
http://tsirimpasieleni.blogspot.gr/2011/11/blog-post.html 

 Διαβάσαμε την ιστορία του Ξέρξη του ξιφία από το ανθολόγιο της Α΄ και Β΄ 
Δημοτικού «Ξ… όπως ξιφίας». 

 Οι λέξεις πληγώνουν: σχηματίζουμε τον ξιφία και λέγοντας άσχημες λέξεις 
κόβουμε και τσαλακώνουμε κομμάτια του. Βλέπουμε ότι δεν έμεινε τίποτα 
απ’ αυτόν. Τον ξαναφτιάχνουμε κολλώντας τα κομμάτια και λέγοντας 

https://www.youtube.com/watch?v=K0UHDaPomLc
http://tsirimpasieleni.blogspot.gr/2011/11/blog-post.html
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συγνώμη. Παρατηρούμε ότι αν και τα ενώσαμε πολύ προσεκτικά οι πληγές 
μένουν στο σώμα του. 

  

 Φτιάχνουμε βιβλίο με ζωγραφιές για την ιστορία του Ξέρξη του ξιφία. 
 

 
 
Δραστηριότητες για την σωματική βία 

 Διαβάσαμε το βιβλίο : «Τα χεράκια δεν είναι για να δέρνουμε», εκδόσεις 
Μεταίχμιο και ακολούθησε σχετική συζήτηση -προβληματισμός. 

 Συζητήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας και παίξαμε παντομίμα 
«Τι κάνουμε με τα χέρια μας- ατομικά και σε ζευγάρια». 

 
  

 

 Παρακολουθήσαμε το βίντεο στο you tube: «Χέρια σαν κι αυτά» των 
Locomondo. Διαθέσιμο στο 
https://www.youtube.com/watch?v=m9FbLCtWeC0 

 Ζωγραφίσαμε και γράψαμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας με 
αφορμή το τραγούδι. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m9FbLCtWeC0
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Φτιάχνουμε κάστρα. 

 Το κάθε παιδί έφτιαξε και έκοψε παλάμη και έγραψε τι κάνει με τα χέρια. 
Ζωγράφισαν στην παλάμη την αγάπη, την ζεστασιά την φιλία, την 
προστασία, την ασφάλεια με συμβολικό τρόπο. 

 Το κάθε παιδί έφτιαξε το δικό του σύνθημα και το έγραψε στον υπολογιστή 
καθώς και το αποτύπωμα του χεριού του (πλακάτ για την διαδήλωση). 

 
 

 Το κάθε παιδί φτιάχνει το λουλούδι της φιλίας και πάνω γράφει το δικό του 
σύνθημα για την φιλία. 
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Σε έχω 
φίλο 

100/100. 

 

Όχι ξύλο, 
Σ’ έχω φίλο. 

 Παίξαμε το παιχνίδι: «Το μπουκέτο της φιλίας». Τα παιδιά περπατούν με τη 
μουσική και όταν σταματά προσφέρουν το λουλούδι τους σε ένα φίλο, 
διαβάζοντας ό, τι έγραψαν. Στο τέλος φτιάχνουν το μπουκέτο της φιλίας, 
χορεύουν και τραγουδούν το τραγούδι της φιλίας. 

 
Δραστηριότητες για την κοινωνική απομόνωση 

 Διαβάσαμε το παραμύθι: «Το κάτι άλλο » της Κάθριν Κέιβ εκδόσεις Πατάκη. 

 Παίξαμε θεατρικό παιχνίδι ρόλων: «Πώς νιώθει το κάτι άλλο όταν το 
διώχνουν και πώς νιώθει όταν βρίσκει φίλους». 

 Διαβάσαμε το παραμύθι: «Οι νταήδες του βυθού και ο  Ρομπέν των 
θαλασσών», Γ. Αλεξάνδρου, εκδ. Susaeta. 

 
Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης για τον θύτη και το θύμα 
καθώς και ο ρόλος του παρατηρητή και τρόποι  αντιμετώπισης της 
ενδοσχολικής βίας 

  «Το σώμα μιλάει». Παρατηρήσαμε πως περπατάει ο Ιερεμίας (από τον 
Ρομπέν των θαλασσών): με το κεφάλι ψηλά ή χαμηλά, κοιτάζει τον άλλο 
στα μάτια ή τα χαμηλώνει, η φωνή του είναι σιγανή ή δυνατή; 

 Μπαλόνι που φουσκώνει με στενοχώρια, αν δεν πούμε σε κάποιον τι μας 
συμβαίνει (θύμα). Το μπαλόνι ξεφουσκώνει όταν μιλήσουμε σε κάποιον 
μεγάλο ή μας βοηθάνε οι φίλοι. 

 Προβληματισμός με αφορμή τον πίνακα του Νικ. Λύτρα «Δεν θέλω να πάω 
στο σχολείο» (φύλλο εργασίας – γιατί το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο;). 

 Διαβάσαμε και συζητήσαμε το παραμύθι «Το παπί που δεν είχε τι να πει» 
της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη, εκδ. Σαββάλας. 

 Τα παιδιά έφτιαξαν μάσκες και καπέλα με τους ήρωες και δραματοποίησαν 
το παραμύθι.  
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 Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας: «Τι ζήτησε το παπί για να σωθεί;» «Αν 
ήσουν φίλος του τι θα έκανες;» 

 Συμπληρώσαμε το φύλλο εργασίας «Τι μπορώ να πω όταν βρίσκομαι σε 
κίνδυνο και τι μπορώ να κάνω για να διώξω τους νταήδες;». 

 Πότε πάω στη δασκάλα; Πότε ένα πρόβλημα είναι μεγάλο ή μικρό; Τι κάνω 
σε κάθε περίπτωση;  

 Φτιάχνουμε το λουλούδι με τα 7 
πράγματα που λέμε στη δασκάλα. 
Νταής, Λέξεις άσχημες, κίνδυνος, 
ξένος, φωτιά, αίμα, αρρώστια. 

 

 Φτιάχνουμε παλάμη με τις λέξεις (αίμα, κίνδυνος, αρρώστια, φωτιά, ξένος). 
 

Καταληκτική δραστηριότητα 

 Τα παιδιά με αφορμή το παραμύθι «Ο Ρομπέν των θαλασσών», έγραψαν  τα 
δικά τους συνθήματα κατά της βίας και υπέρ της φιλίας σε πλακάτ και 
λουλούδια της φιλίας. Έκαναν διαδήλωση, διαμαρτυρία κατά της σχολικής 
βίας στους γονείς τους, την ώρα της αποχώρησης. Επίσης πήγαμε στο 
Βούρειο Δημοτικό σχολείο Λιβαδίων και διαδηλώσαμε κατά της βίας και 
υπέρ της φιλίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του παραπάνω σχολείου 
παρουσία όλων των μαθητών και των δασκάλων τους. 
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Ένα σχολείο χωρίς Σχολικό Εκφοβισμό 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Μαυρογιάννη Κλεοπάτρα 
Δίγκα Χρυσούλα 
Ξημεράκη Ελένη 
Λαζαρίδου Ανθή 
Ανδρουλάκη Μαρία 

Δραστηριότητες: 

 Συζήτηση και καταγραφή ιδεών για το τι εννοούμε με τους όρους ¨σχολικός 
εκφοβισμός¨, ¨θύτης¨, ¨θύμα¨, ¨παρατηρητής¨. 

ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β 

 
 

 

 Παρατήρηση και ερμηνεία εικόνων λεκτικού και σωματικού εκφοβισμού. 

 Ακρόαση και επεξεργασία του τραγουδιού «χέρια σαν κι αυτά». 

 Ανάγνωση παραμυθιών «Το σκουλήκι και τα πουλιά», «Οι καμήλες». 

 Προβολή σχετικού βίντεο animation και συζήτηση για τα συναισθήματα του 
θύτη και του θύματος σε αυτό. 

 Προβολή του βίντεο «Το τίμημα 
της σιωπής». 

 Παιχνίδι ρόλων ανάμεσα στα 
παιδιά με ρόλους θύτη, θύμα, 
παρατηρητής. 

 

 
ι 
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 Ξεκινάμε μια ιστορία και τα παιδιά δίνουν το δικό τους τέλος (καταγραφή 
ιδεών). 

 
Σενάριο (Α Τμήμα) 
Μια φορά και ένα καιρό, στη παιδική χαρά των ζώων ο Λάκης ο 
κουνελάκης, ο λαγός, ο σκίουρος, η αλεπού και η κουκουβάγια έπαιζαν 
χαρούμενα. Ξαφνικά εμφανίζεται πίσω από τους θάμνους ο Ρούνι το 
γουρούνι. Τα ζωάκια τον υποδέχτηκαν με χαρά. 
-Έλα να παίξεις μαζί μας, είπε ο λαγός. 
-Και βέβαια θα έρθω, αλλά μόνο αν φύγει ο Λάκης ο κουνελάκης, είπε ο 

Ρούνι το γουρούνι. 
-Δεν φεύγω, η παιδική χαρά είναι για όλα τα ζώα της πόλης. 
-Ο Ρούνι το γουρούνι θύμωσε και άρχισε να συμπεριφέρεται άσχημα στον 

Λάκη το κουνελάκι. 
-Φύγε από την τσουλήθρα, δεν ξέρεις να κάνεις, είπε ο Ρούνι. 
-Μα ας γίνουμε φίλοι, είπε ο Λάκης. 
-Δεν θέλω να παίξω μαζί σου. Φύγε από εδώ! 
Ο Λάκης αλλάζει παιχνίδι. Πηγαίνει προς το τούνελ. 
-Τα αυτιά σου δεν χωράνε στο τούνελ, είπε ο Ρούνι. 
-Κλαψ, κλαψ… , έκλαιγε ο Λάκης. 
-Είσαι μόνο για να τρως καρότα, Λάκη κουνελάκη. 
Ο Λάκης κάθισε κάτω από την βελανιδιά και άρχισε να κλαίει δυνατά. Τα 
ζωάκια που έπαιζαν μαζί τους έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει…. 
Τι λέτε να έγινε μετά;  
 
Τι τέλος θα δίναμε στην ιστορία μας; 

-Πήγαν οι φίλοι του κουνελάκη και μάλωσαν το γουρούνι. Δεν είναι σωστό 
αυτό που κάνεις, του είπαν (Νίκος Π.). 

-Τον μάλωσαν και τον έκαναν μετά φίλο τους (Ειρήνη). 
-Πήγαν και κάναν παρέα στον Λάκη κουνελάκη (Άννα). 
-Ο Λάκης κουνελάκης ένιωσε λύπη (Αγγελική). 
-Τον Λάκη κουνελάκη τον πήγαν σπίτι οι φίλοι του να παίζουν και ζήσαν όλοι 

αγαπημένοι (Σταύρος). 
-Μετά παίζαν όλοι μαζί και γίναν φίλοι (Βαγγέλης). 
-Και πήγαν όλοι μαζί να φάνε σουβλάκια και κρασί (Νίκος Π.). 
-Και ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα (Βαγγέλης). 

 
Σενάριο (Β τμήμα) 
Ο Γιαννάκης και η Μαιρούλα παίζουνε στη γωνιά της κουζίνας. Ο Γιαννάκης 
παίρνει ένα πιατάκι από την Μαιρούλα. Εκείνη θυμώνει και του λέει; 
«Δώσ’ το μου, αλλιώς δεν σε έχω φίλο» και ετοιμάζεται να τον χτυπήσει. Ο 
Γιαννάκης λυπάται και φοβάται. Την σκηνή παρακολουθεί ο Τάσος. Τι 
πιστεύετε ότι θα γίνει μετά; 
 
Καταγραφή απόψεων των παιδιών. 

-Γίνανε φίλοι. 
-Επειδή θα φοβόταν ο Γιαννάκης θα της έδινε το πιατάκι. 



 

13 
 

 

-Ο Γιαννάκης ετοιμάζεται να χτυπήσει την Μαιρούλα. 
-Ο Τάσος άρπαξε- χωρίς να το ζητήσει ευγενικά-το πιατάκι από τον Γιαννάκη 
και το’ δωσε στην Μαιρούλα. 
-Ο Τάσος είπε στην Μαιρούλα να μην χτυπήσει τον Γιαννάκη. 
-Ο Τάσος τους είπε να μην μαλώνουν, αλλιώς θα τους βγάλει από την σκηνή. 
-Η Μαιρούλα χτύπησε τον Γιαννάκη. 
-Η Μαιρούλα κατάλαβε το λάθος της και ζήτησε συγνώμη. 

 Προβολή βίντεο με θέμα τη συνοχή της ομάδας. 

 Παιχνίδια εμπιστοσύνης και συνοχής της ομάδας 
1) Η ομάδα κρατάει ένα τεντωμένο πανί, συνεργάζεται για να μην πέσει 
κάτω η μπάλα. 
2) Δένουμε τα μάτια ενός παιδιού και τον οδηγεί ένας φίλος του στον χώρο 
(παιχνίδι εμπιστοσύνης). 
3) Σε ζευγάρια, ακουμπάνε τις πλάτες τους τα παιδιά και οδηγεί ο ένας τον 
άλλο, εναλλάξ (παιχνίδι εμπιστοσύνης). 
4) Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Η μια είναι σταθερή και ακουμπάει 
στον τοίχο. Η άλλη ομάδα πλησιάζει και σταματάει όταν ακούσει τη λέξη 
στοπ. Άσκηση ορίων. 
5) Παιχνίδι μίμησης, μιμούνται τις κινήσεις ενός παιδιού. 

 Ανάγνωση παραμυθιού «Ο Σίτος και ο Ζοχάς». Εντοπίσαμε ποιός από τους 
ήρωες είχε το ρόλο του θύτη, ποιός τον ρόλο του θύματος και ποιός τον 
ρόλο του παρατηρητή. Ονομάσαμε και καταγράψαμε τα συναισθήματα του 
Σίτου και κάναμε υποθέσεις για το πώς θα νιώθαμε εμείς σε μια ανάλογη 
περίπτωση. Αξιολογήσαμε τη στάση της ακρίδας για την ευτυχή έκβαση της 
ιστορίας. 

 Είδαμε στον υπολογιστή εικόνες από σιτάρια και αγριόχορτα και στη 
συνέχεια ζωγραφίσαμε το παραμύθι. Στη συνέχεια κάναμε δραματοποίηση 
του παραμυθιού. 

 Διαβάσαμε το παραμύθι: «Η 
Μόνα η χελώνα σε καινούριο 
σχολείο».  
Ζωγραφίσαμε ότι μας έκανε 
εντύπωση και συνθέσαμε σε 
κολάζ τα έργα μας. 

 

 
 Φτιάξαμε το δέντρο της φιλίας. Στα πράσινα του φύλλα καταγράψαμε 

λέξεις φιλίας, αγάπης και συμφιλίωσης όπως (π.χ. συγγνώμη, αγκαλιά, 
μοιράζομαι κτλ). Στα κίτρινα φύλλα που πέφτουν «απομακρύναμε» τις 
λέξεις που πληγώνουν (π.χ. κοροϊδεύω, χτυπώ, διώχνω κτλ). 
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 Κάναμε την αυτοπεποίθηση μας να 
ανθίσει όπως μια μαργαρίτα! 
Ζητήσαμε από την ομάδα της τάξης 
αλλά και από τους γονείς μας να 
αναφέρουν τα θετικά μας στοιχεία, τα 
οποία καταγράψαμε στα πέταλα της 
μαργαρίτας μας. Συμπληρώσαμε το 
τελευταίο πέταλο με ένα θετικό 
στοιχείο που πιστεύουμε εμείς ότι μας 
διακρίνει. Με αυτό τον τρόπο η 
μαργαρίτα της αυτοπεποίθησης 
άνθισε. 

 

 Παίξαμε επιτραπέζιο παιχνίδι με τίτλο «Ένα σχολείο χωρίς σχολικό 
εκφοβισμό». Στόχος των παικτών είναι να φτάσουν στο σχολείο, στο οποίο 
απουσιάζουν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού μέσω μιας συγκεκριμένης 
διαδρομής, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. Πχ. Ζήτησε 
συγνώμη από κάποιον που στεναχώρησες. Είσαι πραγματικός φίλος. 
Προχώρα ένα τετράγωνο μπροστά. Αν ήσουν παρατηρητής σε αυτό το 
περιστατικό (εικόνα με παιδί που σπρώχνει), τι θα έπρεπες να κάνεις; 

  
 Δημιουργία παραμυθιού από τα παιδιά. Γράφουμε το κείμενο των παιδιών με 

μεγάλη γραμματοσειρά, τα παιδιά ζωγραφίζουν τις εικόνες και συνθέτουν το 
«Μια φορά… στην Πεταλουδοχώρα» (μέγεθος A3). Ένα παραμύθι από 
παιδιά… για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σχολικό εκφοβισμό! 
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Μια φορά και ένα καιρό στην πεταλουδοχώρα ζούσε η Λίλα η μώβ 
πεταλούδα με τις πορτοκαλί βούλες. Μια όμορφη μέρα πήγε με τις φίλες 
της την Πηνελόπη την πεταλούδα, την Μαρία την μελισσούλα και την 
Αγγελική την πεταλούδα μια βόλτα για να ψωνίσει. Ξαφνικά ήρθαν κάποιοι 
ξένοι, οι ακρίδες και την έσπρωξαν. Της έπεσαν τα ψώνια, χτύπησε και 
έκλαψε. Η πεταλούδα η Λίλα γύρισε στο σπίτι της την μαργαρίτα. Η μαμά 
της την είδε στεναχωρημένη αλλά η Λίλα δεν της είπε τίποτα απ’ αυτό που 
έγινε. Την άλλη μέρα η Λίλα πήγε να παίξει με την μπάλα και τις φίλες της. 
Εκεί που έπαιζαν ήρθαν οι ακρίδες. Οι ακρίδες πήραν την μπάλα και 
άρχισαν να κοροϊδεύουν την παρέα της Λίλας. Η Λίλα ζήτησε την μπάλα 
αλλά οι ακρίδες δεν της την έδωσαν. Την πέταξαν πάνω της και την 
χτύπησαν και η Λίλα έσπασε το φτερό της. Γύρισε στο σπίτι της την 
μαργαρίτα πονεμένη και είπε την αλήθεια στην μαμά της. Η μαμά της τη 
πήγε αμέσως στον κτηνίατρο-τον κύριο Κώστα τον λαγό. Της έβαλε τσιρότο 
στο φτερό. Οι φίλες της πήγαν να την δουν όσο η Λίλα ήταν άρρωστη. 
Στεναχωρήθηκαν που την είδαν έτσι. Οι ακρίδες είδαν την Λίλα 
τραυματισμένη μετάνιωσαν για την συμπεριφορά τους και ζήτησαν 
συγνώμη. Οι ακρίδες έγιναν φίλες με τις πεταλούδες. Έγιναν οι 
σωματοφύλακες τους. Όταν γιατρεύτηκε η Λίλα κάνανε μεγάλη γιορτή στην 
πεταλουδοχώρα !!! 

 Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με 
ομιλία από ψυχολόγο με θέμα 
«Σχολικός Εκφοβισμός: πρόληψη 
και αντιμετώπιση». 
Πραγματοποιήθηκε βιωματικό 
εργαστήρι. Οι γονείς ανά ομάδες 
στο τέλος, δημιούργησαν ομαδική 
αφίσα. 
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Φίλοι όλοι μαζί για να γεμίσει χαμόγελα όλη η γη!1 

 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Γεωργία Καλούπη 
Πόπη Ποριώτη 

 
Κατά την διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, μια παρέα παιδιών 
θυμήθηκε το σύνθημα που είχαμε μάθει "Είμαστε όλοι φίλοι στο σχολείο". Το 
συγκεκριμένο σύνθημα αποτέλεσε την αφόρμηση για να ασχοληθούμε με το 
δύσκολο θέμα της ενδοσχολικής βίας προσαρμοσμένο στο επίπεδο και στην 
ηλικία των παιδιών αυτής της ηλικίας. 
Δραστηριότητες: 

 Παρακολουθούμε στον διαδραστικό πίνακα το βίντεο "Δες τα πράγματα 
αλλιώς" με θέμα τον εκφοβισμό στο δημοτικό σχολείο. Διαθέσιμο στο 
http://epsype.blogspot.gr/2012/02/6.html 

 Κάνουμε με τα παιδιά μια πρώτη συζήτηση για να ακούσουμε τους 
προβληματισμούς τους. 

-Δ: Σας αρέσει αυτό το σχολείο; 
-Π: Όχι 
-Δ: Πως θα νιώθατε αν ήσασταν στην θέση των παιδιών που τα κορόιδευαν, 
τα χτυπούσαν και δεν τα ήθελαν στην παρέα τους; 
-Διάφορα παιδιά: Άσκημα, λυπημένα, χάλια, στενοχωρημένα, χάλια, 
θυμωμένα, θλιμμένα, κλαμένα. 
-Δ: Τι θα κάνατε στην θέση τους; 
-Π: Δεν ξέρω (Δημ. Χ) 
-Π: Θα το έλεγα στην μαμά μου (Αντώνης). 
-Π: Θα τους έδινα και γω ξύλο, για να δουν πόσο άσκημα ήταν (Σπύρος). 
-Π: Θα έφευγα από το σχολείο (Δημ. Χ.). 

 Δραματοποιούμε μια από τις σκηνές που μας έκαναν περισσότερο εντύπωση 
και συζητάμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε. Τα παιδιά έχουν ήδη 
ευαισθητοποιηθεί από τις δραστηριότητες φιλίας και εύκολα σκέφτονται ότι 
όλα τα παιδιά μαζί μπορούν να δώσουν την λύση και την δίνουν. Τραβάμε 
φωτογραφίες από την δραματοποίηση και φτιάχνουμε το δικό μας 
ολιγόλεπτο βίντεο. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
http://11nipchiou.weebly.com/phi943lambdaomicroniota-
972lambdaomicroniota-mualphazeta943-gammaiotaalpha-nualpha-
gammaepsilonmu943sigmaepsiloniota-
chialphamu972gammaepsilonlambdaalpha-eta-gammaeta.html 

 Παρακολουθούμε το βίντεο «Λέμε όχι στον Σχολικό Εκφοβισμό» και μας 
δίνεται η ευκαιρία για να εκφράσουμε τις σκέψεις και τους 
προβληματισμούς μας. Λέμε τι συναισθήματα νιώθει το παιδί που πέφτει 
θύμα σχολικού εκφοβισμού (λύπη, πόνο, φόβο μοναξιά), τα συναισθήματα 
που νιώθει το παιδί- θύτης που ασκεί εκφοβισμό (χαρά, θυμό, μίσος). 
Αναρωτιόμαστε γιατί συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο. Σκεφτόμαστε ότι: 

 είναι κακομαθημένα και ανόητα. 
 δεν τους έχει πει κανείς ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. 
 έχουν φερθεί άσχημα και σε κείνα. 

http://11nipchiou.weebly.com/phi943lambdaomicroniota-972lambdaomicroniota-mualphazeta943-gammaiotaalpha-nualpha-gammaepsilonmu943sigmaepsiloniota-chialphamu972gammaepsilonlambdaalpha-eta-gammaeta.html
http://11nipchiou.weebly.com/phi943lambdaomicroniota-972lambdaomicroniota-mualphazeta943-gammaiotaalpha-nualpha-gammaepsilonmu943sigmaepsiloniota-chialphamu972gammaepsilonlambdaalpha-eta-gammaeta.html
http://11nipchiou.weebly.com/phi943lambdaomicroniota-972lambdaomicroniota-mualphazeta943-gammaiotaalpha-nualpha-gammaepsilonmu943sigmaepsiloniota-chialphamu972gammaepsilonlambdaalpha-eta-gammaeta.html
http://11nipchiou.weebly.com/phi943lambdaomicroniota-972lambdaomicroniota-mualphazeta943-gammaiotaalpha-nualpha-gammaepsilonmu943sigmaepsiloniota-chialphamu972gammaepsilonlambdaalpha-eta-gammaeta.html
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 έχουν δει την συμπεριφορά αυτή στην τηλεόραση και στον 
υπολογιστή. 

 δεν ξέρουν από κανόνες. 
 συμπεριφέρονται έτσι αυτοί που κάνουν παρέα. 
 θέλουν να ξεχωρίζουν. 
 τους λείπει η αγάπη. 

Συνήθως τα βάζουν με παιδιά αδύναμα, που φοβούνται, παιδιά με 
προβλήματα υγείας, κοντά, πολύ χοντρά, με ειδικές ανάγκες, παιδιά που 
είναι από άλλη χώρα. Μάθαμε ότι η βία είναι σωματική και λεκτική. Με τη 
λεκτική βία οι λέξεις μας κάνουν να πονούμε και η καρδιά μας πληγώνεται. 

 Ετέθησαν στα παιδιά ανοικτού τύπου ερωτήσεις ώστε να προκληθεί 
καταιγισμός ιδεών, προκειμένου να ανιχνευτούν οι πρότερες γνώσεις, 
αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των παιδιών για την δημιουργία ενός 
εννοιολογικού χάρτη, που αναρτάται στην τάξη. 
 

 
 

 Παρατηρούμε εικόνες με συναισθήματα, τα αναγνωρίζουμε και τα 
ονομάζουμε. Επιλέγουμε ποιο συναίσθημα ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. 
Αποφασίζουμε ότι η αδιαφορία ταιριάζει στα παιδιά που δεν κάνουν τίποτα 
για να βοηθήσουν τα παιδιά-θύματα. Δείχνουμε με παντομίμα 
συναισθήματα. 

 Διαλέγουμε μουσικά κομμάτια που ταιριάζουν με τα συναισθήματα. Τα 
συναισθήματα μεταμορφώνονται: 
 Η χαρά σε πεταλούδα που πετά στον ουρανό. 
 Η λύπη σε λουλούδι που μαραίνεται. 
 Ο πόνος με τα αγκάθια ενός λουλουδιού. 
 Ο θυμός με ένα τρένο που στην αρχή πηγαίνει σιγά σιγά και μετά όλο 

και πιο γρήγορα (η ένταση του θυμού αυξάνεται βαθμιαία). 
Δραματοποιούμε τα συναισθήματα. Προτείνουμε τρόπους να βοηθήσουμε: 
 Αν είμαστε πολλά παιδιά να τους διώξουμε. 
 Αλλιώς να το πούμε στη μαμά μας ή στη δασκάλα μας. 
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Φτιάχνουμε εκείνη τη στιγμή το δικό μας σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ, ΝΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ».  Δείχνουμε με απλό τρόπο ότι όταν κρατάμε 
σφικτά τα χέρια είμαστε πολύ δυνατοί. 

 Χωριζόμαστε σε 4 ομάδες (παιδιά- θύτες, - θύματα, παιδιά που αδιαφορούν, 
παιδιά που δείχνουν ενδιαφέρον, αντιδρούν και προσπαθούν να βοηθήσουν) 
και ζωγραφίζουμε τι νοιώθουν τα παιδιά κάθε ομάδας. Με τα έργα των 
παιδιών δημιουργούμε ένα ψηφιακό βιβλίο e-book με τίτλο «Σκέψεις των 
παιδιών για τον σχολικό εκφοβισμό». Διαθέσιμο στο 
https://issuu.com/29782/docs/454a52eb055a48 

 Διαβάζουμε , επεξεργαζόμαστε λεπτομερώς παραμύθια για την φιλία και την 
αποδοχή της διαφορετικότητας. Τα παιδιά αναδιηγούνται και τα αποδίδουν 
εικαστικά. 

 Συμπληρώνουμε τα σχετικά συναισθήματα σε φύλλο εργασίας με τίτλο 
«Πως νοιώθω όταν ….». Τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν την εικόνα 
συναισθήματος στις παρακάτω προτάσεις. 

 

 

Πώς νιώθω όταν… 
 
Με αγαπούν.. 
Με μαλώνουν.. 
Λένε όμορφα πράγματα για μένα.. 
Με χτυπάνε.. 
Παίζω με τους φίλους μου.. 
Με βάζουν τιμωρία 
Μου παίρνουν τα παιχνίδια 
Με κοροϊδεύουν 

 

 Χωριζόμαστε σε τέσσερεις ομάδες ανάλογα με το συναίσθημα που 
επιλέγουμε χαρά, λύπη, φόβος, θυμός. Συζητάμε πως θα ήταν η πόλη αν 
υπήρχε ένα μόνο συναίσθημα και τη ζωγραφίζουμε. Δραματοποιούμε με 
παντομίμα την πόλη με το διαφορετικό συναίσθημα. Λέμε και 
καταγράφουμε πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε ένα από τα 
παρακάτω συναισθήματα. 

 Παίζουμε τρίλιζα που φτιάξαμε οι ίδιοι με συναισθήματα 

 Κατασκευάζουμε επιτραπέζιο παιχνίδι «Ταξίδι για την χώρα της χαράς» και 
το παίζουμε συνεχώς. Όταν το ζάρι πέφτει στο χαμογελαστό ανθρωπάκι 
παίζουμε ξανά. Νικητής είναι όποιος φτάσει πρώτος στο τέρμα. 

 Παίζουμε ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας και μνήμης «Βρες τι λείπει» με τα 
συναισθήματα χαρά, λύπη, φόβος, θυμός. 

 Κάθε παιδί γράφει το όνομά του σε ένα χαρτάκι, κι όλα μαζί τα χαρτάκια 
σχηματίζουν ένα μεγάλο τραίνο περιμετρικά σ΄ ένα χαρτόνι, στη μέση του 
οποίου γράφεται το σλόγκαν « Δεν περισσεύει κανείς στο σχολείο». 

 

https://issuu.com/29782/docs/454a52eb055a48
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Τα παιδιά δίνουν τα χέρια και λένε δυνατά «Δεν περισσεύει κανείς στο 
σχολείο!» 

 Ζητείται από τα παιδιά να δημιουργήσουν εύκολα συνθήματα  (ώστε να τα 
θυμόμαστε όλοι για πάντα) για την ενδοσχολική βία. Η ολομέλεια των 
παιδιών καταλήγει στην σύνθεση των δικών μας μηνυμάτων όπως « Όχι στη 
βία, ναι στη φιλία». 

 Το μήνυμα αυτό χρησιμοποιείται σε φύλλο εργασίας  σε Α4 χωρισμένο στη 
μέση, όπου τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν στο αριστερό κομμάτι 
σκηνές βίας και να τις περάσουν από πάνω με Χ και στη δεξιά πλευρά 
όμορφες εικόνες φιλίας. 

 

 
 Δημιουργούμε την « Καρδιά της φιλίας» , όπου γράφουν λέξεις που έχουν 

σχέση με την φιλία. 

 Βάφουμε με διαφορετικό χρώμα κάθε δάχτυλο του χεριού μας για να 
θυμόμαστε ότι « Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι είμαστε ίσοι» 

 Δίνουμε όλοι τα χέρια και γινόμαστε μια μεγάλη αγκαλιά φωνάζοντας 
«Είμαστε όλοι φίλοι στο σχολείο». 

 Με το περίγραμμα ενός παιδιού, τα παιδιά δημιουργούν τον Οδυσσέα ( ήρωα 
ενός βίντεο που παρακολουθήσαμε «Ο Οδυσσέας στη Κυκλωπεία»). 
Γράφουν πάνω του λέξεις που εκφράζουν την άσχημη συμπεριφορά των  
άλλων παιδιών που τον κάνουν λυπημένο. Μετά, όταν σβήνουν τις  άσχημες 
λέξεις ο Οδυσσέας ξαναγίνεται χαρούμενος. 

 Παρακολουθήσαμε δύο παραμύθια στον διαδραστικό με θέμα τη Σχολική 
βία «Τα μπαλόνια της χαράς», «Η Μόνα σε καινούργιο σχολείο». 
Αναδιηγούμαστε τα παραμύθια και λέμε λέξεις που μας κάνουν εντύπωση 
πχ. διχόνοια, συνεργασία. Συζητήσαμε τι θα μπορούσε να κάνει η Μόνα (δεν 
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έπρεπε να φοβηθεί, να το έλεγε στους φίλους της, στη μαμά της και στη 
κυρία αμέσως). Διαλέγουμε ποιο παραμύθι μας άρεσε καλύτερα, γράφοντας 
το όνομά μας σε ένα χαρτόνι με δύο στήλες. Στο τέλος μετράμε και 
βλέπουμε ότι έχουμε ισοπαλία. Ζωγραφίζουμε το παραμύθι που μας άρεσε 
και είμαστε χαρούμενοι με τις δουλειές μας. 

 Φτιάχνουμε τα βραχιολάκια της φιλίας και τα φοράμε. 

 Παρακολουθούμε στον διαδραστικό πίνακα το βίντεο «Οι δύο φίλοι». 

 Παίζουμε το παιχνίδι «Βρες ένα φίλο και χαιρέτησέ το». Βοηθάμε τα παιδιά 
να βρουν τους φίλους τους. 

 Γράφουμε το δικό μας μήνυμα φιλίας «όταν σε έχω φίλο, ο ήλιος μου 
χαμογελά» και το ζωγραφίζουμε – στολίζουμε όπως μας αρέσει. 

 Δημιουργούμε βίντεο με τίτλο « Μοιραζόμαστε στιγμές χαράς και γέλιου» 
χρησιμοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο Animoto, για να δείξουμε ότι στο 
σχολείο μας δεν χωράει ο σχολικός εκφοβισμός. 

 Διαβάζουμε το βιβλίο: "Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε" και το 
επεξεργαζόμαστε. 

  Φτιάχνουμε τη δική μας αφίσα, όπου κάθε παιδί σχεδιάζει το χεράκι του , το 
ζωγραφίζει στολίζοντας το με όμορφες εικόνες χρησιμοποιώντας 
¨χαρούμενα χρώματα¨, το κόβει και μ΄αυτά δημιουργούμε μια σύνθεση με το 
μήνυμα «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε». 

 

 
 

 Παίζουμε με παντομίμα τι μπορούν να κάνουν τα χέρια μας και μαζί με 
δουλίτσες που ήδη έχουμε κάνει φτιάχνουμε το δικό μας βίντεο με τίτλο 
«Όχι στη βία, ναι στη φιλία». 

 Δημιουργούμε ατομικά και ομαδικά « Το γλυκοβαζάκι της αλληλεγγύης», 
όπου βάζουμε λέξεις που δείχνουν την αλληλεγγύη μας, για τα παιδιά που το 
χρειάζονται. 

 Με τις καινούριες λέξεις που μάθαμε, δημιουργούμε το υλικό «Τράπεζα 
Λέξεων» όπου για κάθε λέξη όπως αδιαφορία, σωματική βία, θύμα κλπ τα 
παιδιά δίνουν τον δικό τους περιγραφικό ορισμό. 
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 Διαβάζουμε το παραμύθι «Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα κίτρινα 
ποδήλατα». Μαθαίνουμε ότι στις ομάδες των παιδιών θυτών δεν υπάρχουν 
πραγματικές φιλίες, αλλά φιλίες που βασίζονται στην δύναμη. Επίσης 
προσθέτουμε άλλη μια λέξη στη τράπεζα καινούργιων λέξεων: την 
αλληλεγγύη. Τα παιδιά λένε τι νομίζουν ότι θα πει αυτή η λέξη. 

 Δημιουργούμε το δικό μας παραμύθι με τίτλο « Στη Χώρα της Χαράς». Το 
ζωγραφίζουμε και το παρουσιάζουμε με το ψηφιακό εργαλείο issuu. Οι 
ήρωες του παραμυθιού έρχονται στην τάξη σε μορφή παζλ. Χωριζόμαστε σε 
ομάδες, συναρμολογούμε τα κομμάτια, γράφουμε τα ονόματά τους και 
ζωντανεύουμε τους μικρούς μας ήρωες. 
 

  

 
 

 Σε συμφωνία με τα παιδιά και ακολουθώντας τις προτάσεις τους (που πλέον 
είναι σε θέση να συνθέτουν) δημιουργούμε « Το συμβόλαιο κατά της 
σχολικής βίας» και το υπογράφουμε. Κάνουμε ένα κατάλογο με τα 5 βήματα 
αντιμετώπισης της σχολικής βίας. 
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 Παίξαμε το επιδαπέδιο παιχνίδι « Έλα στη Χαρουμενοχώρα». 
Οδηγίες: Τα παιδιά πρέπει να φτάσουν στην χώρα με τα χαρούμενα παιδιά. 
Ρίχνουν το ζάρι και προχωρούν τόσες θέσεις όσες λέει ο αριθμός. Αν 
βρεθούν σε τετράγωνο με εικόνα που δείχνει παιδιά να μαλώνουν πρέπει για 
να προχωρήσουν να απαντήσουν σε μια ερώτηση σχετικά με την 
ενδοσχολική βία (π.χ ποιος είναι ο θύτης κλπ). Αν απαντήσουν σωστά 
πηγαίνουν στην αμέσως επόμενη θέση που έχει εικόνα με χαρούμενα παιδιά, 
διαφορετικά πηγαίνουν ένα τετράγωνο πίσω. Αν πέσουν εξ΄αρχής σε εικόνα 
με φίλους, παίζουν δύο φορές. Νικητής είναι όποιος φτάσει στο τέρμα.  
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 Το απόγευμα στο σχολείο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Το ξύλο βγήκε 
από τον παράδεισο… ας βγει και από την ζωή μας!» με θέμα την 
ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Μέσα σε ένα ζεστό παρεΐστικο κλίμα η 
κ. Κουμή Γιάννα Δρ. Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, στέλεχος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Χίου μίλησε στους γονείς για το φαινόμενο αυτό, που δυστυχώς παίρνει 
ανησυχητικές διαστάσεις στα σχολεία μας. Εστίασε τόσο στην πρόληψη όσο 
και στην αντιμετώπιση. Ακολούθησε συζήτηση όπου απάντησε στις απορίες 
και στους προβληματισμούς των γονέων. 

 
Αξιολόγηση 

 Στο τέλος του προγράμματος, τα παιδιά λένε αυθόρμητα στην παρεούλα ότι 
έμαθαν τα οποία και καταγράψαμε για να τα θυμόμαστε. 
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Καταληκτικές δραστηριότητες 

 Το πρόγραμμα "Φίλοι, όλοι μαζί, για να γεμίσει με χαμόγελα η γη" τελειώνει 
γλυκά! Φουσκώνουμε μπαλόνια και γράφουμε πάνω τους μια λέξη που έχει 
σχέση με την φιλία. 

 Σχηματίζουμε στην αυλή με το σώμα μας μια καρδιά που χτυπάει δυνατά και 
πετάμε ψηλά τα μπαλόνια μας, τα μπαλόνια της φιλίας, φωνάζοντας δυνατά 
«Φίλοι για πάντα». 

 
Εποπτικό Υλικό: 

 Ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Υ.ΠΕ  για τον σχολικό εκφοβισμό. 

 Βίντεο για τη σωματική και λεκτική βίας ( ενδοσχολική βία, 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας). 

 «Μερικές λέξεις πονάνε» ( 4ο Ολοήμερο  Νηπιαγωγείο Πάρου) 

 «Λέμε όχι στον σχολικό εκφοβισμό» ( 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού Ρόδου) 

 «Δεν με πειράζει που εσύ διαφέρεις από μένα» 

 « Ο Οδυσσέας στην Κυκλωπεία» 

 «Όχι στη βία, ναι στη φιλία» 

 « Οι δυο φίλοι» (Γλώσσα Α Δημοτικού) 

 «Το κάτι άλλο» Παραμύθι για την διαφορετικότητα 

 «Η βαλίτσα των γενναίων» 
 
Παραμύθια 
 Δυο παπούτσια με καρότσι. 
 Φίλοι , φως φανάρι. 
 Η Αργυρώ γελάει. 
 Τεο, τα κουλούρια του Αλέξανδρου. 
 Τα μπαλόνια της χαράς. 
 Η Μόνα σε καινούριο σχολείο. 
 Ο καλύτερος  μου φίλος. 
 Φίλοι. 
 Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε. 
 Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα κίτρινα ποδήλατα. 
 Είναι δικό μου. 
 Ένας αρκούδος στο σχολείο. 
 Ο Μηνάς δε τολμάει να παίξει μπάλα. 
 Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος. 
 Ασημάκης, το ψαράκι με τα πολύχρωμα λέπια. 
 Ο βάτραχος και ο ξένος. 
 
Αναλυτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων με φωτογραφικό υλικό είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του 11ου Νηπιαγωγείου Χίου 
http://11nipchiou.weebly.com/phi943lambdaomicroniota-
972lambdaomicroniota-mualphazeta943-gammaiotaalpha-nualpha-
gammaepsilonmu943sigmaepsiloniota-
chialphamu972gammaepsilonlambdaalpha-eta-gammaeta.html 
 
  

http://11nipchiou.weebly.com/phi943lambdaomicroniota-972lambdaomicroniota-mualphazeta943-gammaiotaalpha-nualpha-gammaepsilonmu943sigmaepsiloniota-chialphamu972gammaepsilonlambdaalpha-eta-gammaeta.html
http://11nipchiou.weebly.com/phi943lambdaomicroniota-972lambdaomicroniota-mualphazeta943-gammaiotaalpha-nualpha-gammaepsilonmu943sigmaepsiloniota-chialphamu972gammaepsilonlambdaalpha-eta-gammaeta.html
http://11nipchiou.weebly.com/phi943lambdaomicroniota-972lambdaomicroniota-mualphazeta943-gammaiotaalpha-nualpha-gammaepsilonmu943sigmaepsiloniota-chialphamu972gammaepsilonlambdaalpha-eta-gammaeta.html
http://11nipchiou.weebly.com/phi943lambdaomicroniota-972lambdaomicroniota-mualphazeta943-gammaiotaalpha-nualpha-gammaepsilonmu943sigmaepsiloniota-chialphamu972gammaepsilonlambdaalpha-eta-gammaeta.html
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ΟΧΙ ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ! 
 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Σκευούλα Χαλκιά  
 

 
Το θέμα του σχολικού εκφοβισμού το συνδέσαμε με το πρόγραμμα αγωγής 
υγείας «Σχολεία υπερασπιστές των παιδιών – όλοι είμαστε διαφορετικοί και 
μοναδικοί – έχουμε δικαιώματα όλα τα παιδιά του κόσμου». 
Αφόρμηση: 
 Είδαμε το βίντεο «Η Μόνα στο καινούριο σχολείο» και συζητήσαμε για τον 

σχολικό εκφοβισμό. Τονίσαμε πώς ένιωσε η Μόνα μετά τον εκφοβισμό και 
πώς ένιωσε μετά, όταν της ζήτησαν συγγνώμη κι έγιναν φίλοι. 

 Παρατηρήσαμε διάφορα βίντεο και φωτογραφίες με εκφοβισμό παιδιών σε 
σχολεία και διακρίναμε τα τρία είδη του εκφοβισμού στο νηπιαγωγείο: 
λεκτικό, σωματικό, κοινωνικό. 

 Διαβάσαμε το βιβλίο «Σταμάτα να με πειράζεις» και σχολιάσαμε τις 
περιπτώσεις εκφοβισμού. 

 

 

Λυπημένο Ανθρωπάκι: 
Φύγε είσαι κακό παιδί! 
Είσαι ο πιο χαζός στη τάξη! 
Είσαι η πιο μεγάλη φάλαινα 
του κόσμου! 
Είσαι σκελετός! 
Είσαι βλάκας! 
Κάτσε κάτω να σε δείρω! 
Φύγε από μπροστά μου! 
Χαρούμενο ανθρωπάκι: 
Είμαστε ομάδα! 
Έχεις ωραία φωνή! 
Θα σε αγαπώ για πάντα. 
Ζωγραφίζεις όμορφα! 
Είσαι όμορφος! 
Έχεις ωραία ρούχα!  κλπ. 

 
 Έφτιαξα δύο χάρτινα ανθρωπάκια. Θεωρήσαμε με τα νήπια ότι το ένα απ΄ 

αυτά υπήρξε θύμα εκφοβισμού. Υποθέσαμε  τι λόγια μπορεί να άκουσε ή 
ποια συμπεριφορά προσβλητική μπορεί να δέχτηκε. Κάθε φορά εγώ 
τσαλάκωνα το χάρτινο ανθρωπάκι. Στο τέλος συγκρίναμε τα δύο 
ανθρωπάκια και βγάλαμε συμπέρασμα ότι ο εκφοβισμός αφήνει πληγές στο 
θύμα. 

 Διαβάσαμε το βιβλίο «Το παπί που δεν είχε τι να πει». Αναφερόταν σ΄ ένα 
παπί που είχε πέσει θύμα εκφοβισμού από δύο αλεπούδες αλλά τελικά τα 
κατάφερε. Το δραματοποιήσαμε. 
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Δραματοποίηση ιστορίας: «Το παπί που δεν είχε τι να πει» 

 
 Είδαμε βίντεο με εκφοβισμό σε σχολείο και δώσαμε έμφαση στη στάση των 

παρατηρητών.  Καθώς έπαιζε το βίντεο, πάγωσα την εικόνα και παρότρυνα 
τα παιδιά να μαντέψουν τη συνέχεια όσον αφορά την αντίδραση των 
παρατηρητών. 

 Μιλήσαμε για τη δύναμη που έχει η ομάδα και είδαμε σχετικά βίντεο. 
 Παίξαμε παιχνίδι ρόλων με θύματα, θύτες και παρατηρητές. 
 

 

Παιχνίδι ρόλων με θύματα, θύτες και 
παρατηρητές. 

 

 
 Κατασκευάσαμε λουλούδι τρισδιάστατο και στα πέταλα γράψαμε, από τη 

μια πλευρά, συμπεριφορές εκφοβισμού κι από την άλλη πλευρά τις 
προτάσεις των παιδιών για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. 

 Επισημάναμε τη διαφορά  των ρημάτων «καταδίδω» και «αναφέρω» δηλαδή 
πότε πρέπει να αναφέρουμε ένα περιστατικό στη δασκάλα και πότε 
μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας. Είπαμε πολλά παραδείγματα για να 
καταλάβουμε τη διαφορά. 

 Διαβάσαμε τα βιβλία «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε» και « Οι λέξεις 
δεν είναι για να πληγώνουμε». 

 Ακούσαμε το τραγούδι των Locomondo «Χέρια σαν κι αυτά» και 
σχολιάσαμε τον στίχο.  

 Φτιάξαμε αφίσα: τα παιδιά ζωγράφισαν χέρια και τα διακόσμησαν όπως 
ήθελαν. Έπειτα γράψαμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα χέρια μας για 
να αποφεύγουμε τη βία και τον εκφοβισμό και να πετύχουμε την αγάπη και 
τη φιλία. 
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Αφίσα: Όχι βία στα σχολεία μόνο αγάπη και φιλία 

 
 
Αξιολόγηση: 
 Τα παιδιά έμαθαν να διακρίνουν τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. 
 Γνώρισαν τα είδη του σχολικού εκφοβισμού: λεκτική, σωματική βία και 

κοινωνική απομόνωση. 
 Διέκριναν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενός σχολικού εκφοβισμού (θύμα-

θύτης-παρατηρητές). 
 Βίωσαν τρόπους αντιμετώπισης. 
 Σκέφτηκαν να δώσουν το δικό τους μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού 

(αφίσα). 
 Υιοθέτησαν αξίες όπως: σεβασμός, φιλία, αγάπη, δικαίωμα, ειρήνη, 

δικαιοσύνη. 
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ΟΙ ΝΤΑΗΔΕΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  
 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Άννα Προυσαλίδου 
Μαρκέλλα Συρρή 

 
 
Στο σχολείο μας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της σχολικής βίας (6η 
Μαρτίου) οργανώσαμε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν το θέμα αυτό. 
 
Στόχοι του προγράμματος 
 Να μπορούν τα νήπια να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ενδοσχολικής βίας. 
 Να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τις διάφορες μορφές της (σωματική, 

λεκτική, κοινωνική απομόνωση). 
 Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για τον θύτη και το θύμα και να μπουν στη 

θέση τους (με παιχνίδια ρόλων). 
 Να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, που θα 

προκύψουν από συζήτηση μεταξύ τους, και πως θα προστατεύονται από 
αυτόν. 

 
Δραστηριότητες 
 Η πρώτη μας δραστηριότητα ήταν «Το δίλημμα του δώρου». Έχουμε 2 

δώρα. Το ένα μικρό (γεμάτο καραμέλες) και το άλλο μεγάλο (γεμάτο 
σκουπίδια). Ρωτάμε τα παιδιά ποιο από τα 2 θέλουν να ανοίξουμε πρώτο και 
τι νομίζουν ότι περιέχει το κάθε δώρο. Όλοι λένε ότι δεν ξέρουν, παρόλα 
αυτά διαλέγουν το μεγάλο. 
Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί παρασυρόμαστε από το μέγεθος; Το ίδιο συμβαίνει 
και με τους ανθρώπους;  
Παρασυρόμαστε από την εμφάνιση, το χρώμα, την καταγωγή, το φύλο, την 
τάξη στην οποία ανήκει και ανάλογα με τα στερεότυπα μας και τις 
πεποιθήσεις μας κρίνουμε. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Πρέπει πρώτα να 
βλέπουμε το περιεχόμενο και τον άλλον προσεχτικά προτού τον 
αποδεχτούμε ή τον απορρίψουμε. Ο χαρακτήρας του καθενός δεν φαίνεται 
με την πρώτη ματιά!! 

 

  
Το δίλλημα του δώρου 
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 Διαβάζουμε το παραμύθι «Το χαρούμενο λιβάδι». Οι μαργαρίτες δεν ήθελαν 

μια παπαρούνα να φυτρώσει στο λιβάδι γιατί ήταν διαφορετική από αυτές. 
Καθώς διαβάζουμε το παραμύθι γινόμαστε και εμείς μαργαρίτες και λέμε 
άσχημα λόγια (λεκτικός εκφοβισμός) για την παπαρούνα που την έχουμε 
σχεδιάσει σε ένα χαρτόνι. Σε κάθε άσχημη κουβέντα την τσαλακώνουμε και 
την σχίζουμε. 
Λέμε: είσαι άσχημη, είσαι χαζή, δεν μου αρέσεις, φύγε από εδώ. Πως 
αισθάνεται; Τα παιδιά απαντούν: άσχημα, στεναχωριέται, κλαίει, δεν θέλει να 
βλέπει τον εαυτό της και άλλα. Όλα όσα αισθάνεται ένα θύμα του σχολικού 
εκφοβισμού.  

 Το παραμύθι το σταματάμε εκεί. Δίνουμε στα παιδιά μαργαρίτες και ζητάμε 
να τις ζωγραφίσουν και να μας τις παρουσιάσουν στην παρεούλα. 
Όλες είναι διαφορετικές. Γιατί λοιπόν αποδιώχνουμε την παπαρούνα; 
Αναρωτιόμαστε και προβληματιζόμαστε. Συνεχίζουμε την ανάγνωση του 
παραμυθιού όπου η γιαγιά μαργαρίτα συμβουλεύει τις μαργαρίτες: Είναι 
λουλούδι σαν και μας. Αρχίζουμε να λέμε στην παπαρούνα όμορφες και 
καλές λέξεις που θα την κάνουν πια χαρούμενη. Σ΄ αγαπώ, σε θέλω φίλη μου, 
έλα να παίξουμε, είσαι όμορφη. Έτσι επουλώνουμε τις πληγές της 
παπαρούνας και γινόμαστε όλοι φίλοι. 

 Παίζουμε όλοι μαζί παιχνίδια για την ενδυνάμωση της ομάδας Όλοι στο 
λιβάδι γινόμαστε μαργαρίτες και παπαρούνες και χορεύουμε με μουσική. 
Γινόμαστε ζευγάρια και στο σταμάτημα της μουσικής όταν ακούμε χέρι-χέρι 
ακουμπάμε τα χέρια μας, όταν ακούμε πλάτη –πλάτη ακουμπάμε την πλάτη 
μας (πχ. μάγουλο-μάγουλο, γόνατο –γόνατο). 

 Φτιάξαμε καπέλα για τις μαργαρίτες και την παπαρούνα και στη συνέχεια 
δραματοποιήσαμε την ιστορία. 

 Σκεφτήκαμε τα καλά και τα κακά λογάκια που λέμε όλοι στους φίλους μας 
και τα γράψαμε. Τα καλά πάνω σε συννεφάκια και τα κακά πάνω στην 
τσαλακωμένη παπαρούνα  

 
Στο τέλος της ημέρας φτιάξαμε ένα 
πανό με τις μαργαρίτες μας και τα 
συννεφάκια με τα καλά λογάκια. 
Συνθέσαμε ένα τραγουδάκι για την 
παπαρούνα και τις φίλες της  
 

Τα λογάκια τα πικρά  
τσαλακώνουν την καρδιά. 

Τα λογάκια τα γλυκά  
δίνουν μόνο την χαρά, 

 
 Διαβάσαμε το βιβλίο «Σταμάτα να με πειράζεις». Συζητήσαμε για τις 

διάφορες συμπεριφορές των ηρώων και κάναμε διαχωρισμό των ρόλων 
στην ενδοσχολική βία. Τους ονομάσαμε Νταής, Θύμα, Παρατηρητής. 
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 Στη συνέχεια τους δώσαμε διάφορες εικόνες με αυτές τις συμπεριφορές και 
τους ζητήσαμε να μας βρουν τους ρόλους αυτούς. Κάποιες από τις εικόνες 
αυτές τις δραματοποιήσαμε με εναλλαγή ρόλων. 

 

  
Δραματοποίηση σκηνών ενδοσχολικής βίας 

 
Στη συνέχεια αυτών των δραματοποιήσεων ζητήσαμε από τα παιδιά να μας 
πουν πως αισθάνονταν για αυτούς τους ρόλους και με ποιο ρόλο 
ταυτίζονταν. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν:- Δεν μας αρέσει ο Νταής κυρία. 
–Δεν τον θέλουμε στην παρέα μας.- Λυπόμαστε το Θύμα.–Μπράβο στον 
παρατηρητή αν διώξει τον νταή. – Δεν είναι καλός ο παρατηρητής γιατί γελάει 
και παίρνει το μέρος του Nταή. Στην συνέχεια τους ζητήσαμε να σκεφτούν 
τρόπους για να σταματήσουμε τον Νταή. 

 
Οι απαντήσεις τους ήταν: 
 
1. Να το πούμε στην Κυρία και 

στους γονείς μας. 
2. Να το πούμε στους φίλους μας. 
3. Να το αντιμετωπίσουμε μόνοι 

μας λέγοντας STOP. 
 

Τους καταγράψαμε και φτιάξαμε μια 
λίστα. 
 

 
 
 Ένα παιδί είπε –Τους Νταήδες να τους πετάξουμε στα σκουπίδια και έτσι 

προέκυψε η Αφίσα: « Οι νταήδες στα σκουπίδια και η αγάπη στα σχολεία». 
Τα παιδιά έγραψαν λέξεις που λένε οι νταήδες όπως: Δεν σε θέλω, Δεν σ’ έχω 
φίλο, Βλάκα, Χαζό, Δεν σ΄ αγαπώ, Χτυπώ και τις πέταξαν στα σκουπίδια. Από 
την άλλη, λέξεις που λένε οι πραγματικοί φίλοι όπως : Σ΄ αγαπώ, Φίλοι, Έλα 
να παίξουμε, Ευχαριστώ και τις πήγαμε στο σχολείο. 
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Κατασκευή αφίσας: Οι νταήδες στα 
σκουπίδια και η αγάπη στα 

σχολεία. 
 

 
 Τα παιδιά δίνουν ένα δικό τους τέλος σε ιστορίες Bulling. Διαβάζουμε στα 

παιδιά 3 ιστορίες bulling χωρίς τέλος και τους ζητάμε να σκεφτούν και να 
ζωγραφίσουν ένα δικό τους τέλος σύμφωνα με τους τρόπους αντιμετώπισης 
που μάθαμε. Τα παρουσιάζουμε στην παρεούλα και μετά διαλέγουμε το 
τέλος που θέλουν οι περισσότεροι και το δραματοποιούμε. 

 

 
 

Ζωγραφική και δραματοποίηση ιστοριών από τα παιδιά. 
 
 Διαβάσαμε το βιβλίο «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε» και σκεφτήκαμε 

και εμείς πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας. 
 Ακούσαμε το τραγούδι των Locomodo «Υπάρχουν χέρια σαν κι αυτά». Το 

σχολιάσαμε και σκεφτήκαμε ποιανού τα χέρια μοιάζουν με αυτά που λέει το 
τραγούδι. Μετά το χορέψαμε και το τραγουδήσαμε με τα χέρια μας. 

 Είδαμε επιπλέον βίντεo που αναφέρονται στο φαινόμενο και τα σχολιάσαμε. 
 
Αξιολόγηση 
  Παρόλο που στην τάξη μας δεν αντιμετωπίζουμε φαινόμενα σχολικού 

εκφοβισμού τα παιδιά συμμετείχαν με προθυμία και ενδιαφέρον σε όλες τις 
δραστηριότητες που περιγράφτηκαν παραπάνω. Τους έκαναν εντύπωση οι 
ρόλοι που εμπλέκονται στην ενδοσχολική βία και όλο ήθελαν να τους 
παίζουμε. 

 Νομίζουμε ότι καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να 
ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά.  
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ΟΧΙ ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ! 
 
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Χαρά Παντελεάκου 
Έφη Τσεβοπούλου 

 
Την παγκόσμια ημέρα της σχολικής βίας αναφερθήκαμε στο μείζον αυτό 
γεγονός της σχολικής βίας(bulling)  που κατακλύζει τα τελευταία χρόνια όλο 
και περισσότερο τις σχολικές μας κοινότητες αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό 
μας περιβάλλον. 
 Ξεκινώντας, διαβάσαμε το παραμύθι «O βάτραχος ο ξένος» για το οποίο 

συζητήσαμε και μας έδωσε το έναυσμα για το θέμα μας. 
 Παρατηρήσαμε στη συνέχεια φωτογραφίες με ρεαλιστικά γεγονότα, 

συζητήσαμε, εκδηλώσαμε τα συναισθήματα που μας προκαλεί κάθε μια από 
τις εικόνες αυτές. 

 
 Παρακολουθήσαμε τα παρακάτω βιντεάκια από το διαδίκτυο τα οποία 

επίσης μας έδωσαν τροφή για περαιτέρω σχόλια και συζητήσεις. 
https://drive.google.com/folderview?id=0B18Wv_dZdQZ5WHRXMHltbWx
3VG8&usp=sharing 
https://www.youtube.com/watch?v=YWLWPZRzzx0 

 Στη συνέχεια αφού κατανόησαν τα παιδιά μέσα από τα βίντεο, την έννοια 
του όρου σχολική βία, παρουσιάσαμε στην  τάξη ένα παιδάκι (σε χαρτόνι 
κάνσον). Τα παιδιά του έδωσαν το όνομα Ηρακλής! Είπαμε λοιπόν στα 
παιδιά ότι ο Ηρακλής πηγαίνει στο σχολείο αλλά εκεί τα υπόλοιπα παιδιά 
του φέρονται και του μιλάνε άσχημα, κάνοντάς τον να στενοχωριέται, να 
πληγώνεται και να μην θέλει να ξαναπάει σχολείο. Τα παιδιά εξέφρασαν την 
άποψή τους, σκέφτηκαν και είπαν λέξεις και φράσεις, όπως αυτές που του 
έλεγαν οι συμμαθητές του, που μπορεί να πλήγωναν τον Ηρακλή, τις οποίες 
εμείς τις καταγράφαμε πάνω στο σώμα του. Όταν το σώμα του, η ύπαρξή 
του ολόκληρη γέμισε με άσχημες λέξεις και φράσεις, ο Ηρακλής πληγώθηκε 
πάρα πολύ, άρχισε να κλαίει και η ψυχή του κόπηκε, έσκισε σε πολλά 
κομμάτια (έτσι κι εμείς σκίσαμε τον Ηρακλή). Τα παιδιά αμέσως άρχισαν να 
λένε τον καημένο, δεν ήταν σωστό αυτό, τα άλλα παιδιά πρέπει να ζητήσουν 
συγγνώμη. Ζητήσαμε τότε από τα παιδιά να πουν στον Ηρακλή όμορφες 
λέξεις και φράσεις για να γιατρέψουν την πληγωμένη του καρδιά και ψυχή. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B18Wv_dZdQZ5WHRXMHltbWx3VG8&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B18Wv_dZdQZ5WHRXMHltbWx3VG8&usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YWLWPZRzzx0
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Κάθε όμορφη λεξούλα που λεγόταν, βάζαμε κι ένα τσιροτάκι στο σώμα του 
φίλου μας του Ηρακλή, το οποίο στο τέλος γιατρεύτηκε και ο Ηρακλής 
ξαναπήγε σχολείο. Ο Ηρακλής φαίνεται τώρα καλά αλλά είναι όντως πολύ 
καλά;  
-Κοιτάξτε παιδιά τον Ηρακλή ,είναι απολύτως καλά;  
-Όχι κυρία, τα τσιρότα υπάρχουν ακόμα. 
-Ναι, υπάρχουν ακόμα γιατί οι πληγές στη ψυχή του παραμένουν. 

 

  
  

  
Δραστηριότητα με τον Ηρακλή 

 Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μας τις επόμενες ημέρες, ασχοληθήκαμε με την 
εποχή της άνοιξης και συγκεκριμένα για την μέλισσα, βρίσκοντας την 
ευκαιρία να εντάξουμε σε αυτή την θεματική ενότητα μια δραστηριότητα για 
την σχολική βία. Αφού μάθαμε πληροφορίες για τη μέλισσα και τα προϊόντα 
της, τοποθετήσαμε σε μια από τις δραστηριότητές μας 2 βαζάκια μέλι, 
εξηγώντας στα παιδιά ότι το ένα βάζο περιέχει γλυκό μέλι που αρέσει σε 
όλους να το τρώνε, γιατί οι μελισσούλες που το έφτιαξαν ήταν πολύ 
ευγενικές, μιλούσαν με όμορφες λέξεις και συνεργάζονταν μεταξύ τους για 
να επιτύχουν αυτή τη νοστιμιά στο μέλι τους. Το άλλο βαζάκι όμως περιέχει 
μέλι πικρό που δεν αρέσει σε κανέναν άνθρωπο να το γεύεται. Είναι πικρό 
γιατί οι μέλισσες που το έφτιαξαν, τσακώνονταν συνέχεια και μιλούσαν 
πολύ άσχημα μεταξύ τους. Έτσι χωριστήκαμε σε ομάδες, γίναμε 
μελισσούλες καλές, πετάξαμε χαρούμενα γύρω από τα λουλουδάκια και 
είπαμε όμορφες και ευγενικές λέξεις και φράσεις αλλά γίναμε και 
μελισσούλες κακές που συνέχεια μαλώναμε, τσιμπούσαμε η μια την άλλη, 
λέγοντας άσχημες λέξεις και φράσεις που πληγώνουν και κάνουν το μέλι 
μας πικρό. Καταγράψαμε αυτές τις φράσεις πάνω στα αντίστοιχα βαζάκια κι 
αφού όλα τα παιδιά  με μια φωνή είπαν ότι τους αρέσει το γλυκό μέλι, 
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γράψαμε «ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ ΚΑΛΟ, ΜΕΛΙ ΓΛΥΚΟ», για να θυμόμαστε κι εμείς 
ότι, όπως η ομάδα των καλών μελισσών συνεργάζεται, μιλάει ευγενικά, 
ακούει τη γνώμη των άλλων, επιβραβεύει, σέβεται η μια την άλλη, έτσι και η 
ομάδα των παιδιών της τάξης μας πρέπει να πράττει ανάλογα για να επιτύχει 
ένα καλό αποτέλεσμα όπως το γλυκό μέλι. 

 

  
Μαθαίνουμε να μιλάμε ευγενικά και να συμπεριφερόμαστε σωστά. 

 
 
 Τέλος φτιάξαμε μια αφίσα για την σχολική βία με σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» και κατασκευάσαμε κονκάρδες τις οποίες φορέσαμε όλοι 
με σύνθημα «Stop bulling». 

 

  
Κατασκευή αφίσας Κατασκευή κονκάρδας 
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ΟΧΙ στη ΒΙΑ ΝΑΙ στη ΦΙΛΙΑ! 
 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Δήμητρα Βαρσάμη 
Ελένη Καλπακτσόγλου 

 
Παρόλο που κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Ενδοσχολικής 
Βίας μιλήσαμε με τα παιδιά μας μέσα στην τάξη για το θέμα, ωστόσο το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά του Bulling ξεκίνησε αργότερα με αφορμή ένα 
λεκτικό επεισόδιο από τα παιδιά προς τον Νικόλα. 
Οι δραστηριότητες μας ήταν οι εξής : 
 Διαβάσαμε το παραμύθι: «Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε». 

Συζητήσαμε για τα συναισθήματα μας. 
 Στη συνέχεια κατασκευάσαμε μια αφίσα με ένα σκουπιδοτενεκέ μέσα στον 

οποίο πετάξαμε τις λέξεις που πληγώνουν. 
 Παρακολουθήσαμε στον υπολογιστή το παραμύθι : «Ο Μυτόγκας» και το 

σχολιάσαμε. 
 Παρακολουθήσαμε στον διαδραστικό «Η Μόνα πάει σε καινούριο σχολείο». 

Κατά τη διάρκεια του παραμυθιού μια κόκκινη καρδιά «τσαλακώνεται», 
μετά αφού το συζητήσαμε, κολλήσαμε τσιρότα με ευγενικές λέξεις για να 
την γιατρέψουμε. 

 

 
 

 Παρακολουθήσαμε διάφορα βίντεο για την ενδοσχολική βία. Συζητήσαμε 
και ξεχωρίσαμε τα διάφορα είδη τη λεκτική, σωματική βία και την 
κοινωνική απομόνωση. Στη συνέχεια παίξαμε παιχνίδια ρόλων. 
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 Διαβάσαμε και επεξεργαστήκαμε το παραμύθι: «Μη μαλώνετε, με 

πληγώνετε» της Γεωργίας Λάττα, εκδόσεις Διάπλους. 
 Διαβάσαμε το παραμύθι: «Ο μεγάλος σάκος με τις μικρές ανησυχίες», 

εκδόσεις Πατάκη και το αναδιηγηθήκαμε. 
 Παίξαμε το παιχνίδι: «Ο σάκος με τις ανησυχίες». Γράφουμε πάνω σε 

βότσαλα τις ανησυχίες μας και τις βάζουμε μέσα σε ένα σάκο και βλέπουμε 
ότι γίνεται βαρύς. Αντίθετα ελαφραίνει όταν τις συζητάμε. 

 

  
 
 Ακούσαμε το τραγούδι «Χέρια σαν κι αυτά» των Locomondo. Παίξαμε το 

τραγούδι με τα χέρια μας. 
  Ως καταληκτική δραστηριότητα δημιουργήσαμε μια αφίσα. Παρουσιάζει 

μια μαργαρίτα που στα πέταλα της είναι γραμμένες ευγενικές λέξεις και το 
σύνθημα της: ΟΧΙ στη ΒΙΑ   ΝΑΙ στη ΦΙΛΙΑ.  
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ΕΞΩ Η ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΑΣ Η ΦΙΛΙΑ! 
 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Δέσποινα Αθανασίου 
Μαρία Αλεξίου 
Ασημίνα Καραγγελίδου  

 
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying), είναι πολύ έντονο τα 
τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά μεγαλύτερης 
ηλικίας, που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, 
θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα στο 
νηπιαγωγείο, αφού είναι η βάση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
Μαθαίνοντας στα παιδιά τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός και η ενδοσχολική βία, 
θα μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα στο μέλλον ανάλογα φαινόμενα. 
Το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2014 ως το 
Φεβρουάριο του 2015, στο 7ο Νηπιαγωγείο Χίου και έλαβαν μέρος 22 παιδιά. 
Ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά την 
επικινδυνότητα του φαινομένου της σχολικής βίας και τις επιπτώσεις που μπορεί 
να έχει στην ψυχική και σωματική τους υγεία και να εμπεδώσουν το γεγονός ότι 
όλοι οι άνθρωποι αξίζουν σεβασμό. 
 
Επιμέρους στόχοι. 
 Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. 
 Να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές του (λεκτική, σωματική, ηλεκτρονική, 

κοινωνική). 
 Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για το θύμα. 
 Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα του παρατηρητή στην αντιμετώπιση 

του σχολικού εκφοβισμού. 
 Να γνωρίσουν ασφαλείς τρόπους και να αποκτήσουν την ετοιμότητα και το 

θάρρος να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και άλλους όταν εκφοβίζονται. 
 Να αναλάβουν ρόλο ενεργού πολίτη και να καταστούν ικανά να 

υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 Να γνωρίσουν το εγγύς ανθρωπογενές περιβάλλον. 
 Να παρατηρούν, να υποθέτουν, να προβλέπουν και να συμπεραίνουν. 
 Να μπορούν να αναγνωρίζουν το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και τα 

ιδιαίτερα γνωρίσματά του. 
 Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους. 
 Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και να κατανοήσουν την αξία της 

ομαδικής εργασίας. 
 Να αναπτύξουν συναισθήματα αγάπης για τους άλλους. 
 Να συνειδητοποιήσουν την μοναδικότητά τους και να μπορούν να εντοπίσουν 

ομοιότητες και διαφορές με τους άλλους και να τις σέβονται. 
 
Δραστηριότητες 

 Διερεύνηση προηγούμενων γνώσεων των παιδιών. Θέτουμε στα παιδιά 
κατάλληλες ερωτήσεις για να διαπιστώσουμε τι νομίζουν εκείνα ότι είναι η 
βία. Τα παιδιά απαντούν στις ερωτήσεις μας και εμείς καταγράφουμε τις 
γνώσεις τους. 
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-Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ κακό. 
-Κάποιος που το βλέπει να γίνεται το κάνει κι αυτός σε κάποιον άλλον. 
-Όταν βρίζουν κάποιον. 
-Χτυπάει κάποιος μεγάλος έναν πιο μικρό και του λέει: «θα κάνεις ότι θέλω» 
και ο μικρός λέει: «Εντάξει θα το κάνω» για να μην τον χτυπήσει, γιατί 
φοβάται. 
-Όταν κάποιος μεγάλος χτυπάει ένα μικρό, ο μικρός δεν ξέρει ότι πρέπει να 
το πει στη μαμά του. 
-Όταν πειράζουν τους άλλους. 
-Όταν κοροϊδεύουν τους άλλους. 
 
Στην ερώτηση ποιοι παίρνουν μέρος – ποιοι είναι εκείνη τη στιγμή 
μπροστά, τα παιδιά απάντησαν: 
-Το κακό παιδί (νταής). 
-Το παιδάκι (θύμα). 
-Οι φίλοι του (αναφέρονται και στους φίλους του θύτη και του θύματος). 

 

 
 

Στην ερώτηση πώς μπορούμε να πληγώσουμε κάποιον (η ερώτηση αυτή έγινε 
στα παιδιά για να διαπιστώσουμε ποιες μορφές βίας γνωρίζουν) τα παιδιά 
απάντησαν: 

-Του λέμε κάτι κακό. 
-Τον κοροϊδεύουμε. 
-Τον σπρώχνουμε. 
-Τον φτύνουμε. 
-Τον χτυπάμε. 
-Του κάνουμε χειρονομίες. 
-Του φερόμαστε άσχημα. 

  Κατασκευή ιστογράμματος. Αφού καταγράψαμε τις υποθέσεις των παιδιών 
για το θέμα, τα ενθαρρύνουμε να διατυπώσουν τις απορίες τους σχετικά με το 
θέμα, τις οποίες και θα διερευνήσουμε. Οι απορίες των παιδιών σχετικά με το 
θέμα ήταν: 
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Ποιοι το κάνουν; 
Γιατί φέρονται έτσι; 
Γιατί είναι θυμωμένοι; 
Γιατί λένε κακές λέξεις; 
Γιατί χτυπάνε; 
Πώς νιώθουν; 
Θα τους άρεσε να πάθουν το ίδιο; 
Τα άλλα παιδάκια (θύματα), πώς 
νιώθουν; 

 
 Διαβάσαμε το παραμύθι «Η Μόνα σε καινούριο σχολείο». Κάναμε ερωτήσεις 

κατανόησης και υποθέσαμε τι θα γινόταν αν… 
• Η Μόνα έλεγε στη μαμά της ότι κάποια παιδιά την ενοχλούσαν; 
• Η Μόνα ζητούσε από τα παιδιά να σταματήσουν; 

 Φτιάξαμε με τα παιδιά δύο πίνακες και συζητήσαμε για το πώς θα ήταν η 
φιλία και η βία αν ήταν χρώμα, φαγητό, παιχνίδι, ζώο. 

  Διαβάσαμε το παραμύθι «Ο νταής του σχολικού». Κάναμε στα παιδιά 
ερωτήσεις κατανόησης και στη συνέχεια ζωγραφίσαμε ότι μας άρεσε από το 
παραμύθι.  

 Παρακολουθούμε στον διαδραστικό πίνακα, βίντεο σχετικά με το φαινόμενο 
του σχολικού εκφοβισμού και μιλήσαμε για τα διάφορα είδη του σχολικού 
εκφοβισμού. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1j6YA03hm4k 
 https://www.youtube.com/watch?v=CNvwiysZ_wI 
 https://www.youtube.com/watch?v=uNQqDmxGacc 

 Παρακολουθήσαμε ένα βίντεο με τίτλο: «Κάνε τη διαφορά, μίλα τώρα» 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMXJfVPYoy0 και σχολιάσαμε τη 
συμπεριφορά του θύματος και του παρατηρητή. Μάθαμε πόσο σημαντικό 
είναι να μιλάμε σε κάποιον μεγάλο αν γνωρίζουμε κάποιο θύμα ή είμαστε 
εμείς τα θύματα. 

 Δραματοποιήσαμε διάφορες σκηνές σχολικού εκφοβισμού, περνώντας από 
όλους τους ρόλους. Βγάζουμε φωτογραφίες και στη συνέχεια σχολιάζουμε τις 
εκφράσεις μας και τι συναισθήματα μας προκαλούν (λύπη, οργή, κ.α.). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMXJfVPYoy0
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 Διαβάσαμε το παραμύθι «Εγώ ο πιο δυνατός». Κάναμε ερωτήσεις 
κατανόησης και συζητήσαμε ότι και οι θύτες φοβούνται. Στη συνέχεια 
ζωγραφίσαμε ότι μας άρεσε από το παραμύθι. 

 Διαβάσαμε το παραμύθι «Εγώ ο πιο όμορφος». Θέσαμε ερωτήσεις 
κατανόησης. έπειτα ζωγραφίσαμε ότι μας άρεσε από το παραμύθι. 

 Διαβάσαμε το γλωσσοδέτη του Φ από το βιβλίο «Αλφαβητάρι με 
γλωσσοδέτες», βρίσκουμε λέξεις από Φ και παίζουμε την αλυσίδα των λέξεων. 
Ζωγραφίζουμε λέξεις που αρχίζουν από Φ. 

 Παρατηρήσαμε έργα του Keith Haring με ανθρώπινες φιγούρες και φτιάξαμε 
σε χαρτί μέτρου τις δικές μας φιγούρες δημιουργώντας μια ιστορία για το 
anti-bullying.  

  

  

  

 
 Παρατηρώντας τον πίνακα του Μπρυγκέλ, κάναμε μία αναδρομή σε παλαιότερες 

εποχές και συζητήσαμε αν υπήρχε και τότε σχολικός εκφοβισμός. 
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 Παρατηρήσαμε το έργο του Νικηφόρου Λύτρα. Γιατί δεν θέλει το παιδί να 
πάει στο σχολείο; Τι να συμβαίνει; Πως νοιώθει; 

 Διαβάσαμε το ποίημα: «Ζωή μπροστά», αναλύουμε τις στροφές – εικόνες και 
στη συνέχεια ζωγραφίσαμε ότι μας άρεσε περισσότερο. Διαθέσιμο στο  
http://www.utellstory.com/viewstory/view/d04c3c13affd6a30a528beea88214
5e7#.WX8kaFFLfIU 

 Παρατηρήσαμε εικόνες από εξώφυλλα comic της Marvell που φτιάχτηκαν με 
σκοπό την καταπολέμηση του φαινομένου του bullying. Συζητήσαμε για το τι 
κάνουν οι υπερήρωες των εικόνων για να σταματήσουν τον σχολικό 
εκφοβισμό και να βοηθήσουν τα παιδιά – θύματα. Παρατηρήσαμε και άλλες 
εικόνες υπερηρώων και σκεφτήκαμε, αν ήμασταν κι εμείς υπερήρωες ποιά θα 
ήταν η δύναμή μας; Τι θα κάναμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά που είναι 
θύματα. Και επειδή είναι ωραίο να είσαι σούπερ ήρωας…. Γίναμε κι εμείς!!! 

 

  
 
 Βγάλαμε φωτογραφίες και τις κολλήσαμε σε σώμα υπερήρωα. Φτιάξαμε τη 

δική μας ομάδα από υπερήρωες κατά του σχολικού εκφοβισμού. Αν ήμουν 
υπερήρωας ποια θα ήταν η δύναμή μου και πως θα βοηθούσα τα παιδιά-
θύματα του εκφοβισμού; 

 

Θα είχα τη δύναμη του πάγου και 
θα πάγωνα τους νταήδες. 
 
Θα ήμουνα πολύ δυνατός και θα 
σήκωνα βάρη! Θα τα έπαιρνα 
αγκαλίτσα (τα θύματα)! 
 
Θα έριχνα πάγους. Θα έλεγα stop!  
Αυτό που κάνεις τον ενοχλεί. 
 
Θα έβγαζα ήλιους, δηλαδή πολύ 
δυνατό φως! Θα του έριχνα φως 
και θα τους τύφλωνα (τους 
νταήδες). 

 
 Διαβάσαμε τον γλωσσοδέτη του Σ από το βιβλίο «Αλφαβητάρι με 

γλωσσοδέτες», βρίσκουμε λέξεις από Σ και παίζουμε την αλυσίδα των λέξεων. 
Στη συνέχεια ζωγραφίσαμε λέξεις που αρχίζουν από Σ. 

http://www.utellstory.com/viewstory/view/d04c3c13affd6a30a528beea882145e7#.WX8kaFFLfIU
http://www.utellstory.com/viewstory/view/d04c3c13affd6a30a528beea882145e7#.WX8kaFFLfIU


 

42 
 

 

 Διαβάσαμε από το βιβλίο «Η φάρμα του διαδικτύου» τις ιστορίες: «Χωρίς 
φτερά και πούπουλα» και «Η χελώνα μας φεύγει», οι οποίες μας δείχνουν τι 
είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην 
πέσουμε θύματα. Έπειτα ζωγραφίσαμε όσα μάθαμε για τον ηλεκτρονικό 
εκφοβισμό. 

 Δεν βάζουμε φωτογραφίες μας στο internet. 

 Δεν μιλάμε με αγνώστους στο internet. 

 Ρωτάμε πάντα την μαμά και τον μπαμπά. 

 Δεν κοροϊδεύουμε μέσω κινητού ή internet. 

 Δεν στέλνουμε φωτογραφίες ή βίντεο άλλων. 
 Μάθαμε το τραγούδι «Χέρια σαν κι αυτά». 
 Με αφορμή μία παρουσίαση που παρακολουθήσαμε, προσπαθήσαμε να 

κατανοήσουμε πότε ενημερώνουμε έναν ενήλικα για κάτι που γίνεται (όταν 
ένα παιδί απειλεί ένα άλλο, ή κάποιο παιδί κάνει κάτι που είναι επικίνδυνο για 
το ίδιο ή για τους άλλους) και πότε λέμε κάτι για να βάλουμε τους άλλους σε 
μπελάδες (μαρτυράμε). 

 Φτιάξαμε σε χαρτόνι graffiti το σύνθημα: «έξω η βία από τα σχολεία, είμαστε 
όλοι φίλοι» και κολλήσαμε ένα κείμενο όπου εξηγεί πώς αν το περιβάλλον του 
σπιτιού είναι γεμάτο εντάσεις δημιουργούνται εντάσεις και διαμάχες και στο 
σχολικό περιβάλλον. 

 

  
Το graffiti που φτιάξαμε!!! 

 
 Διαβάσαμε το παραμύθι «Όποιος κοροϊδεύει…». Κάνουμε ερωτήσεις 

κατανόησης και ζωγραφίσαμε ότι μας έκανε εντύπωση από το παραμύθι. 
 Παίξαμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού με τις λέξεις που αξίζουν όπως 

ένας θησαυρός και τις λέξεις που βρωμίζουν όπως τα σκουπίδια. Τα παιδιά 
βρήκαν τις λέξεις ή φράσεις και έπειτα τις κατηγοριοποιήσαμε. 
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 Κατασκευάσαμε επιτραπέζιο παιχνίδι κατά του σχολικού (και ηλεκτρονικού) 
εκφοβισμού. Κάθε φορά που τα παιδιά πέφτουν σε θέση με αποδεκτή 
συμπεριφορά, προχωρούν κάποιες θέσεις μπροστά, ενώ όταν πέφτουν σε μη 
αποδεκτές συμπεριφορές, πρέπει να πάνε κάποιες θέσεις πίσω. 

 

 
Παίζοντας με το επιτραπέζιο παιχνίδι που φτιάξαμε! 

 Κατασκευή αφίσας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του bullying – 6 Μαρτίου: 
«Οι λέξεις που πληγώνουν». 
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 Κατασκευάσαμε ομαδικά την ασπίδα μας που καταγράφει τα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσουμε για να μη συγκρουστούμε με τους νταήδες. 
 

Επειδή είμαι μοναδικός και αξίζω τον 
σεβασμό λέω όχι στον σχολικό 

εκφοβισμό! 

 
 

Βήματα αντιμετώπισης του 
σχολικού εκφοβισμού: 

 
1. Τον κοιτάω στα μάτια με 

σοβαρό ύφος. 
2. Του/της λέω: «Σταμάτα 

αυτό που κάνεις με 
ενοχλεί.» 

3. Απομακρύνομαι και δεν 
αντιμετωπίζω αυτά τα 
παιδιά μόνος/η μου. 

4. Μιλάω σε κάποιο μεγάλο 
για να με βοηθήσει. 

 Παρουσιάσαμε στην τάξη τις καρτέλες επίλυσης συγκρούσεων και εξηγήσαμε 
τον θεσμό του «ειρηνοποιού», δηλαδή του παιδιού που θα αναλαμβάνει να 
βοηθήσει τους συμμαθητές του σε πιθανούς τσακωμούς. 

 Καλέσαμε τον επιστημονικό συνεργάτη του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., κ. Σαλιάρη Σιδερή και 
τους γονείς με σκοπό την ενημέρωσή τους για το φαινόμενο του bullying και 
πώς μπορούν εκείνοι να βοηθήσουν. 

 
Καταληκτικές Δραστηριότητες 
 Φτιάξαμε βίντεο ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό με πρωταγωνιστές τα 

παιδιά. 
 Το σύνθημα που συμφώνησαν τα παιδιά έγινε στην συνέχεια αφίσα με τα 

χέρια των παιδιών. 
 

 
Έξω η βία από τα σχολεία σύνθημά μας η φιλία! 

 
Αξιολόγηση 
Μέσα σε κατάλληλη παιδαγωγική ατμόσφαιρα και δραστηριότητες που 
ανταποκρίνονταν στο μαθησιακό τους επίπεδο, τα παιδιά κατάφεραν να 
προσεγγίσουν και να κατανοήσουν το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και της 



 

45 
 

 

ενδοσχολικής βίας μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 
προγράμματος. Η ευκαιρία που δόθηκε στα παιδιά, μέσα από τη βιωματική 
προσέγγιση, να υιοθετήσουν θετικές αξίες και στάσεις για τη διαφορετικότητα, 
οδήγησε στο να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τα αισθήματα συνεργασίας, 
αγάπης και αλληλοσεβασμού.  
Τι μάθαμε για τον σχολικό εκφοβισμό; 

 Δεν πετάμε χαρτάκια στον άλλον. 
 Ο καθένας είναι διαφορετικός. 
 Και οι νταήδες φοβούνται και ντρέπονται. 
 Δεν κάνει να χτυπάμε. 
 Δεν είναι σωστό να μαλώνουμε. 
 Σταμάτα να τον βρίζεις. 
 Δεν κοροϊδεύουμε. 
 Η βία απαγορεύεται στο σχολείο. 
 Δεν σου έκανε κάτι για να τον χτυπάς. 
 Δεν θέλουμε βία στο σχολείο. 
 Απαγορεύεται να βγάζουμε φωτογραφία τον άλλον και να τον 

κοροϊδεύουμε. 
 Δεν βάζουμε φωτογραφίες του άλλου στο διαδίκτυο. 
 Σταμάτα και σκέψου, μη χτυπήσεις κι εσύ. 

 
Βιβλιογραφία 
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Ο μαύρος Κότσυφας και ο άσπρος Γλάρος, Κίτυ Κρόουθερ, Σύγχρονοι Ορίζοντες.  
Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου, Μερκούριος Αυτζής, Ελληνικά Γράμματα. 
Τα μπαλόνια της φιλίας, Γ’ Τάξη 1ο Δημοτικό Σχολείο Φερών, ΕΨΥΠΕ. 
Η Μόνα σε καινούριο σχολείο, Γ’ Τάξη 1ο Δημοτικό Σχολείο Φερών, ΕΨΥΠΕ. 
Ο νταής του σχολικού, Μαρία Ρουσάκη, Ψυχογιός. 
Η φάρμα του διαδικτύου, Βερόνικα Σαμαρά και Γεώργιος Κορμάς. 
Εγώ ο πιο δυνατός, Μάριο Ράμος, Σύγχρονοι Ορίζοντες. 
Εγώ ο πιο όμορφος, Μάριο Ράμος, Σύγχρονοι Ορίζοντες. 
Όποιος κοροϊδεύει, Κώστας Φάρος, Χάρτινη πόλη. 
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ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ , ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ! 
 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Θωμαή Τσιρώνη 
Μαρία Καλογερά 

 
Δραστηριότητες: 
 Αρχικά παρατηρήσαμε διάφορες εικόνες και σκιτσάκια, όπου κάποια 

παιδάκια ασκούσαν βία σε κάποια άλλα παιδιά (γλωσσική, σωματική και 
κοινωνική απομόνωση). Ακολούθησε συζήτηση γύρω και από τι μπορεί να 
έλεγε το ένα παιδάκι στο άλλο. Ως γραφείς, τα καταγράψαμε σε χαρτόνια-
συννεφάκια και τα τοποθετήσαμε πάνω από κάθε αντίστοιχη εικόνα. Όλα 
αυτά τα κολλήσαμε σε χρωματιστό χαρτόνι και αποτέλεσε το έναυσμα για 
το θέμα μας. 

 

 
 
 Τα παιδιά είπαν, στη συνέχεια, τις σκέψεις τους/ τις ιδέες τους και τις 

συμπεριφορές που περικλείει η έννοια σχολική βία. Καταγράψαμε τι 
γνωρίζουν τα παιδιά: 

-Γίνεται στο σχολείο. 
-Χτυπάμε ο ένας τον άλλον. 
-Σπάμε πράγματα άλλων. 
-Τσιμπάμε τους άλλους. 
-Αρπάζουμε τα παιχνίδια των άλλων. 
-Παίρνουμε και τρώμε το φαγητό άλλου. 
-Τραβάμε το αυτί κάποιου. 
-Φωνάζουμε δυνατά στο αυτί. 
-Κοροϊδεύουμε τους άλλους. 
-Διώχνουμε κάποιον από το παιχνίδι μας. 
-Σπρώχνουμε κάποιον. 
-Τραβάμε τα μαλλιά κάποιου δυνατά. 
-Πειράζουμε ο ένας τον άλλον.  

Σε όλα αυτά, καταλήξαμε με συζήτηση, υπάρχουν τρεις μορφές βίας: 
σωματική, λεκτική και κοινωνική. Δώσαμε και άλλα αντίστοιχα 
παραδείγματα με συμπεριφορές παιδιών. 
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 Διαβάσαμε το βιβλίο «Σταμάτα να με πειράζεις». Μιλήσαμε για το πώς 
νιώθει το παιδάκι που δέχεται τη βία όλων των μορφών (θύμα), πώς νιώθουν 
τα άλλα παιδιά που ασκούν βία (θύτες). Τα άλλα παιδιά που τα βλέπουν όλα 
αυτά (παρατηρητές) τι κάνουν; Προβληματισμός. 

 
Δραστηριότητες για Σωματική Βία 
 Διαβάσαμε το βιβλίο «Tα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε». Ακολούθησε 

συζήτηση. Σε άσπρο φύλλο ζωγράφισαν, όπως μπορούσε ο καθένας, τα 
χέρια μας είναι για να…. 

 Είδαμε το βίντεο «Μια καθημερινή ιστορία» (1 Δ.Σ. Πολυγύρου). Πώς 
αντέδρασε ο δάσκαλος, που ο ίδιος μικρός υπήρξε θύμα βίας, στην εικόνα 
παιδιών που ασκούσαν βία σε κάποιο παιδί της τάξης του; Bία στη βία ή όχι; 
Καταλήξαμε φιλία και όχι βία! Δεν αδιαφορούμε, αλλά βοηθάμε όλοι μαζί 
όποιον μας χρειάζεται! 

 Παίξαμε παιχνίδι ρόλων. Στην αρχή τα παιδιά γνωρίστηκαν και έγιναν φίλοι. 
Δημιούργησαν ζευγάρια και ενώθηκαν με κορδέλες φιλίας. Με τη μουσική 
ξεκίνησαν περίπατο χαρούμενα, ενώ στο σταμάτημα της μουσικής με τα 
χέρια τους αγκάλιαζε ο ένας τον άλλον. Υπήρχαν και κάποια παιδιά ~ 
παρατηρητές που είχαν μαζί τους τα κιάλια τους. Ξαφνικά έρχεται το μαύρο 
ζουζούνι της βίας που πηγαίνει στα παιδάκια και όλα αλλάζουν. Χτυπιούνται 
με τα χέρια τους. Τότε έρχονται οι παρατηρητές. Ομαδικά υπενθυμίζουν 
τους κανόνες της φιλίας και επαναφέρουν την ηρεμία και τη φιλία, 
διώχνοντας τη βία. Αγκαλιές και χαμόγελα. 

 Διαβάσαμε το βιβλίο «Μην κάνεις αγριάδες, γιατί θα βρεις μπελάδες». 
Σχολιάσαμε κυρίως τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των παιδιών που 
εμπλέκονται στην ιστορία. Ρωτήσαμε τα παιδιά αν έχουν βρεθεί σε 
αντίστοιχη θέση θύματος ή θύτη, πώς ένιωσαν και τι μπορούμε να κάνουμε 
σε περίπτωση βίας. 

 Φτιάχνουμε ομαδικό κολλάζ «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε». 
 
Δραστηριότητες για Γλωσσική Βία 
 Διαβάσαμε την ιστορία «Ξέρξης ο ξιφίας». Όλοι τον κορόιδευαν για την 

τεράστια σουβλερή του μύτη. Σχολιασμός. Οι λέξεις πληγώνουν όσο και οι 
πράξεις; Είναι σωστό να κοροϊδεύουμε τους άλλους που είναι διαφορετικοί 
από εμάς; Προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του Ξέρξη και να 
κατανοήσουμε τα συναισθήματά του αλλά και στη θέση αυτών που τον 
κορόιδευαν (ενσυναίσθηση). Δώσαμε λύσεις. 

 Σχολιάσαμε την φράση «Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει» 
Διαπιστώσαμε τη δύναμη του λόγου και ότι θα πρέπει να μιλάμε ευγενικά 
στους άλλους. Παίξαμε και αντίστοιχο παιχνίδι ρόλων (οι ευγενικοί και οι 
αγενέστατοι συναντιούνται σε πάρτι γενεθλίων και φυσικά οι αγενέστατοι 
δεν χάνουν ευκαιρία να πληγώνουν με τις λέξεις τους άλλους). 

 Σε άσπρο φύλλο ζωγραφίσαμε, όπως μπορούσε ο καθένας, τη Βία και το σόι 
της από τη μια μεριά και τη Φιλία και το σόι της από την άλλη μεριά. 

 Καταγράψαμε τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη Βία και στη Φιλία. 
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 Παρακολουθήσαμε στο διαδίκτυο την ιστορία «Ο Οδυσσέας στην 
Κυκλωπεία». Σχολιάσαμε τα συναισθήματα του Οδυσσέα. Στη συνέχεια, 
επιλέγουμε έναν φίλο και εξηγούμε γιατί τον θεωρούμε πολύ καλό μας φίλο. 

 Φτιάξαμε σε μεγάλο χαρτόνι «Το Μπαλόνι της Φιλίας». Μέσα σ ’αυτό 
γράψαμε λέξεις ή προτάσεις που κάνουν τους φίλους μας ευτυχισμένους, 
όταν τις ακούν. Ο καθένας έγραψε το όνομά του και το διακοσμήσαμε με 
καρδούλες και λουλούδια. 

 Γράψαμε στο γλυκοβαζάκι μας, όπως μπορούσε ο καθένας, λεξούλες για να 
στηρίξουμε αυτόν που χρειάζεται τη βοήθειά μας. 

 Μάθαμε το τραγούδι «Μη με κοροϊδεύεις» βλέποντας το βιντεάκι στο 
διαδίκτυο. 

 
Δραστηριότητες για Κοινωνική Απομόνωση 
 Διαβάσαμε τα παραμύθια «Το χαρούμενο λιβάδι», «Η Μόνα σε καινούριο 

σχολείο» και «Ο Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας». Σχολιάσαμε το 
περιεχόμενό τους και εστιάσαμε στον αποκλεισμό που δέχτηκαν οι ήρωες 
από την υπόλοιπη ομάδα. Περιγράψαμε τα συναισθήματά τους και δώσαμε 
λύσεις, ως ομάδα,  προσπαθώντας να μπούμε στη θέση τους. 

 Ζωγραφίσαμε ελεύθερα μια εικόνα κοινωνικής απομόνωσης και μια εικόνα 
που κυριαρχεί η ομάδα. Μάθαμε το σύνθημα «Όλοι μια παρέα για να 
περνάμε ωραία!». 

 Είδαμε τα βίντεο «Εκφοβιστική Συμπεριφορά» και «Ο μικρός Νικόλας ~To 
δώρο της συμφοράς». Δραματοποιήσαμε σχετικές τους σκηνές. 

 Παίξαμε παιχνίδια ενίσχυσης της κοινωνικότητας/ της ομάδας όπως «To 
άγγιγμα» και «Το Κύμα». 

 Ζωγραφίσαμε παιδάκια να αγκαλιάζουν τη Γη και να παίζουν όλα μαζί 
χαρούμενα. 

 Μάθαμε τα τραγούδια «Λουλουδόκοσμος» και «Όπου υπάρχει αγάπη». 
 Σε μια μεγάλη καρδιά ζωγραφίσαμε τους φίλους μας ως μια ωραία ομάδα 

που όλοι μαζί καταφέρνουν μαγικά πράγματα! 
 Τραγουδήσαμε «Ελάτε να γίνουμε φίλοι». 
 
Καταληκτική Δραστηριότητα 
 Δημιουργία αφίσας με το σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ, ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ!». 

Χωρίσαμε λευκό χαρτί του μέτρου στη μέση με εφημερίδες, όπου σε 
πράσινη ταμπέλα γράψαμε το σύνθημά μας. Προσωποποιήσαμε τη Βία και 
τη Φιλία σε μορφή γυναίκας. Η Φιλία ήταν με ωραία χρώματα, χαμογελαστή 
ενώ η Βία ήταν μαύρη και άραχνη, θυμωμένη. Στη χώρα της Φιλίας τα 
παιδάκια ήταν χαρούμενα και έπαιζαν όλα μαζί αγαπημένα. Υπήρχε ουράνιο 
τόξο, λουλούδια και μπαλόνια φιλίας (από ρολά χαρτί υγείας φτιαγμένα ). 
Αντίθετα στη χώρα της Βίας τα παιδάκια ήταν λυπημένα, θυμωμένα και 
διαρκώς μαλωμένα. Κυριαρχούσαν τα σκούρα χρώματα, τα όπλα και οι 
σφαίρες. Τότε τα  παιδάκια στη χώρα της Φιλίας έγραψαν συνθήματα σε  
χρωματιστά συννεφάκια ΑΓΑΠΗ, ΦΙΛΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΧΑΡΑ. Και  
τα έστειλαν ψηλά στον ουρανό να πάνε στη χώρα της Βίας για να την 
διώξουν όλοι μαζί ως ομάδα, γιατί η Φιλία είναι μαγεία!!! 
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Eποπτικό υλικό 
Φωτογραφίες και σκιτσάκια από διαδίκτυο. 
 
Βιβλιογραφία 
1) Σταμάτα να με πειράζεις! 
2) Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε! 
3) Μην κάνεις αγριάδες, γιατί θα βρεις μπελάδες! 
4) Η ιστορία του Ξέρξη του ξιφία! 
5) Ο Οδυσσέας στην Κυκλωπεία! 
6) Η Μόνα σε καινούριο σχολείο! 
7) Το Χαρούμενο Λιβάδι! 
8) Ο Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας! 
 
Τραγούδια : * Μη με κοροϊδεύεις! , *Λουλουδόκοσμος! , * Όπου υπάρχει αγάπη! 
και * Ελάτε να γίνουμε φίλοι!! 
 
Βιντεάκια 
1. Mια καθημερινή ιστορία 
2. Εκφοβιστική Συμπεριφορά 
3. Ο μικρός Νικόλας ~ Το δώρο της συμφοράς 
4. Μη με κοροϊδεύεις. 
5. Σχολικός Εκφοβισμός ( 6 Μαρτίου 2013 ) 
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ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΑ ΧΤΥΠΑΜΕ  
ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΑΚΙΑ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΑΚΙΑ  

ΟΥΤΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ!  
 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ελένη Μαυριανού 
 

 
Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της θεματικής 
προσέγγισης σχολικός εκφοβισμός : 
 Ανάγνωση του παραμυθιού «Καλοί και κακοί πειρατές». Επαναδιήγηση 

ιστορίας από τα παιδιά και συζήτηση κυρίως για το πώς θα αντιμετώπιζαν 
όσα κάνουν οι κακοί πειρατές (στα παιδιά άρεσε πολύ η ιστορία που είναι 
διασκεδαστική και την απέδωσαν αυθορμήτως στις ζωγραφιές τους). 

 Παρακολουθήσαμε βιντεάκια στον υπολογιστή σχετικά με τον σχολικό 
εκφοβισμό «Δες τα πράγματα αλλιώς», «Ο Βίκτωρας και η Μαρία» 
αφαιρώντας ένα κομμάτι αυτού, από το θέατρο τέχνης, «Νίκησε τον νταή 
χωρίς να τον αγγίξεις», «Ο μικρός Νικόλας», «Σχολικός εκφοβισμός». 
Επακολούθησε συζήτηση με τα παιδιά σε σχέση με αυτά που είδαν. 

 Με αφoρμή τα βιντεάκια τα παιδιά όρισαν τον σχολικό εκφοβισμό και τον 
απέδωσαν με σχετική ομαδική αφίσα. Συζητάμε με τα παιδιά πώς αισθάνεται 
ο θύτης, το θύμα και οι παρατηρητές.  
 

 

 

Αφίσα των παιδιών : Τι είναι σχολικός 
εκφοβισμός. 

Πώς νιώθουν τα θύματα, οι θύτες και οι 
παρατηρητές σύμφωνα με τα παιδιά στον 

σχολικό εκφοβισμό. 

 
 Τα παιδιά δραματοποίησαν τις ιστορίες που παρακολούθησαν στα 

βιντεάκια. 
 Για να προσεγγίσουμε τον σωματικό εκφοβισμό, διαβάσαμε το βιβλίο «Τα 

χέρια δεν είναι για να δέρνουμε». Συνδέσαμε τις ιστορίες με τα βιντεάκια, 
συζητήσαμε πως θα αντιδρούσαν σε περίπτωση που κάποιο παιδάκι τα 
χτυπάει. 
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 Δημιουργήσαμε αφίσα με αποτυπώματα χεριών και κύκλο παιδιών στην 
μέση. Τα παιδιά έγραψαν το δικό τους σύνθημα «Τα χεράκια είναι για να 
χαϊδεύουμε και να σταματάμε (κάνοντας απλά την κίνηση σταμάτα) όποιον 
μας πειράζει». 

 Μάθαμε το τραγούδι των Locomondo «Χέρια σαν και αυτά». 
 Προσεγγίζοντας το λεκτικό εκφοβισμό, διαβάσαμε το παραμύθι «Ο 

Μυτόγκας». Συζητήσαμε πώς τα λόγια και το να κοροϊδεύουμε κάνει τους 
άλλους να αισθάνονται. Κάνουμε σχετικές ερωτήσεις όπως πώς θα ένιωθες 
αν ήσουν ο Μυτόγκας; Και πάλι εξετάσαμε όλες τις πλευρές θύτη, θύμα και 
παρατηρητές. 

 Τα παιδιά δραματοποίησαν σκηνές από το παραμύθι του Μυτόγκα. 
 Παρουσιάσαμε στα παιδιά δύο ανθρωπάκια. Τα παιδιά τους δίνουν ονόματα. 

Τα παιδάκια έχουν μετακομίσει και πηγαίνουν σε καινούριο σχολείο. Το ένα 
παιδάκι γίνεται αποδεκτό από τα υπόλοιπα παιδιά και έχει παρέες ενώ το 
άλλο κάθεται μόνο του. Ρωτάμε πως νιώθει το κάθε παιδί και αποδίδουμε με 
χαμόγελο και θλιμμένη έκφραση ζωγραφίζοντας το πρόσωπο στο κάθε 
ανθρωπάκι. Κάνουμε υποθέσεις, δημιουργούμε μία λίστα για κάθε παιδί σε 
σχέση με τις συμπεριφορές που τα παιδιά νομίζουν ότι αντιμετώπισαν. 
 

 

Ο Αλέξανδρος όταν πάει στο σχολείο: 
1. Τον διώχνουν. 
2. Δεν τον παίζουν. 
3. Τον κοροϊδεύουν. 
4. Τον σπρώχνουν. 

 
Ο Πέτρος όταν πήγε στο σχολείο: 

1. Παίζουν μαζί του. 
2. Τον κάλεσαν στο παιχνίδι. 
3. Τον είχαν φίλο και τον 

αγαπούσανε. 
4. Δεν τον κοροϊδεύουν. 

 
 Τα παιδιά δραματοποίησαν τις δύο ιστορίες. Στη μία τα άλλα παιδάκια 

διώχνουν και σπρώχνουν το ανθρωπάκι και εκείνο είναι θλιμμένο. Όμως 
δίνουν ένα ευτυχές τέλος στην ιστορία του καθώς δύο παιδάκια του ζητάνε 
συγγνώμη, να παίξει μαζί τους και το βάζουν στην παρέα τους. Στην άλλη 
ιστορία, το παιδάκι γίνεται εξαρχής αποδεκτό από τα υπόλοιπα και το 
καλούν να παίξει μαζί τους. 

 Τα παιδιά έβαλαν στη σειρά πέντε ανθρωπάκια ανάλογα με το μέγεθός τους. 
 Δημιουργήσαμε ομαδικά ένα πανό όπου τα παιδιά γράφουν το σύνθημά τους 

«Τα παιδάκια αγαπάμε και ποτέ δεν τα χτυπάμε, ούτε με τα χεράκια, ούτε με 
τα λογάκια, ούτε με αυτά που κάνουμε (με το να μην τα παίζουμε)». 

 Τα παιδιά ζήτησαν και φτιάξαμε, σε μικρές ομάδες των τριών, αφίσες που 
δείχνουν πως αντιμετωπίζουμε καταστάσεις εκφοβισμού: λέμε σταμάτα να με 
πειράζεις, το λέμε στη μαμά, στους μεγάλους, στην κυρία, το λέμε στους φίλους 
μας, βοηθάμε και παίζουμε όλα τα παιδάκια. 
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 Συζητήσαμε ποιές συμπεριφορές λέμε στην κυρία και τις ζωγραφίσαμε. 
 

  
 
 Καθημερινά παίζαμε κρεμάλα με λέξεις κλειδιά που είχαμε αναφέρει εκείνη 

τη μέρα. 
 
Καταληκτική Δραστηριότητα 
 Ως καταληκτική δραστηριότητα τα παιδιά αποφάσισαν να κάνουν μικρές 

δραματοποιήσεις και να καλέσουν τα παιδάκια από το διπλανό τμήμα να 
παρουσιάσουν τα σκετσάκια τους, τις αφίσες και το τραγούδι που έμαθαν. 
Κάνουν πρόβες. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας ετοίμασαν 
πρόσκληση για να καλέσουν τα παιδάκια να τους παρουσιάσουν τις 
δραματοποιήσεις. Την τελευταία μέρα τα παιδιά παρουσίασαν το μικρό 
θεατρικό τους, τις αφίσες τους στα άλλα παιδάκια και όλοι μαζί χόρεψαν το 
τραγούδι. 
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ! 
 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Πετρούλα Πετρίδου 
Χρυσαυγή Μπέκου 

 
Αφορμή για το θέμα στάθηκε μία αγενής έκφραση ενός παιδιού σε ένα άλλο. 
Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη λεκτική 
και σωματική βία και την κοινωνική απομόνωση στα σχολεία. 

 
Στόχοι του προγράμματος 
 Να μάθουν τί είναι εκφοβισμός, πώς εκδηλώνεται, τι μπορείς να κάνεις για 

να αντιμετωπίσεις φαινόμενα βίας και τρόπους για να χειριστείς τον 
εκφοβισμό. 

 Να μάθουν να αποφεύγουν το παιδί που τους εκφοβίζει και να έχουν πάντα 
μαζί τους ένα φίλο τους. 

 Να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους όταν ένα παιδί τους 
εκφοβίζει. 

 Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για τον θύτη και το θύμα. 
 Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του ρόλου του παρατηρητή και πόσο 

σημαντική είναι η δύναμη της ομάδας. 
 Να υπερασπίζονται τον εαυτό τους όταν εκφοβίζονται λεκτικά και 

σωματικά. 
 
Δραστηριότητες: 
Παιδί και Γλώσσα 
 Διαβάσαμε και επεξεργαστήκαμε το βιβλίο «Οι λέξεις δεν είναι για να 

πληγώνουμε»(Μεταίχμιο). 
  Βρήκαμε και γράψαμε αγενείς και ευγενικές λέξεις. 
 Διαβάσαμε και αναδιηγηθήκαμε «Οι καλοί και οι κακοί πειρατές». 
 Διαβάσαμε το βιβλίο «Ένας πιγκουίνος όχι και τόσο τέλειος». 
 Παίξαμε παιχνίδι με τις λέξεις: θύτης, θύμα, παρατηρητής. 
 Διαβάσαμε και αναλύσαμε την ιστορία «Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα 

κίτρινα ποδήλατα». 
 

Παιδί και Πληροφορική 
 Είδαμε «Τα μπαλόνια της φιλίας» στον Η/Υ και σχολιάσαμε 
 Είδαμε στον Η/Υ «Η Μόνα στο καινούριο σχολείο» και συζητήσαμε για τις 

προσωπικές μας εμπειρίες. 
 Ακούσαμε το τραγούδι «Χέρια σαν κι αυτά» (Locomondo). 
 Είδαμε βίντεο στον Η/Υ για τον σχολικό εκφοβισμό «Η δύναμη της ομάδας», 

«Μίλα μη φοβάσαι», «Δες τα πράγματα αλλιώς» και τονίσαμε στη συζήτηση 
για τη δύναμη της ομάδας. 

 
Παιδί και Μαθηματικά 
 Είπαμε τα 5 πράγματα που λέμε στην Κυρία: κίνδυνος, ξένος, φωτιά, 

αρρώστια, αίμα. 
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Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση: 
 Ζωγραφίσαμε ότι μας έκανε εντύπωση από το βιβλίο «Οι καλοί και οι κακοί 

πειρατές». 
 Παίξαμε παιχνίδι ρόλων: Σενάριο με τα δίδυμα αδέλφια και τα υπόλοιπα 

παιδιά παρατηρητές. 
 Δραματοποιήσαμε τη Μόνα στο καινούριο σχολείο (Η/Υ). 
 Φτιάξαμε ομαδική εργασία με τα χεράκια μας, ζωγραφίσαμε και γράψαμε τι 

ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε μ’ αυτά. 
  Δημιουργήσαμε «Το δέντρο της φιλίας» και «Το δέντρο της βίας» (κόψαμε 

φύλλα και τα κολλήσαμε στα δέντρα και γράψαμε ότι σκέφτηκε το κάθε 
παιδί). 

 
 
 Τραγουδήσαμε «Ελάτε να γίνουμε φίλοι». 
 Κάναμε Αφίσα: «Όλοι μαζί μια αγκαλιά να διώξουμε τη βία από τα σχολειά». 
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 Ζωγραφίσαμε ότι μας έκανε εντύπωση από το παραμύθι «Ένας πιγκουίνος όχι 
και τόσο τέλειος». 

 Τα παιδιά ατομικά κατασκεύασαν το σήμα  STOP: στις μπουνιές, στις 
κλωτσιές και στις άσχημες λέξεις. 

 Εικονογραφήσαμε την ιστορία του βιβλίου: «Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα 
κίτρινα ποδήλατα». Χωριστήκαμε σε ομάδες και κάθε ομάδα εικονογράφησε 
μία σκηνή. Μετά το κάναμε βιβλίο (φτιάξαμε εξώφυλλο, γράψαμε τον τίτλο 
ζωγραφίσαμε τους ήρωες της ιστορίας). 

 Το κάθε παιδί με το περίγραμμα του χεριού του έγραψε σε κάθε δάχτυλο «τι 
πρέπει να πω στην Κυρία». 

 Δημιουργήσαμε κολάζ που περιείχε εικόνα με 4 κορίτσια, 3 που κοροϊδεύουν 
το 4ο κορίτσι και λένε μυστικά. Γράψαμε πάνω συνθήματα κατά του σχολικού 
εκφοβισμού. 

 Φτιάξαμε ομαδικά μια καρδιά με την παλάμη μας και δώσαμε το δικό μας 
σύνθημα:  ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ ΌΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ 

 
Παιδί και Περιβάλλον:  
 Μιλήσαμε για τη βία που υπάρχει στα σχολεία, για τον θύτη, το θύμα, τους 

παρατηρητές, τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει. Επεξεργαστήκαμε 
συναισθήματα: πώς νιώθει ο θύτης, πώς το θύμα και πώς ο παρατηρητής. 
Πώς να αντιμετωπίσουμε το παιδί που μιλάει άσχημα και καταγράψαμε 
προτάσεις των παιδιών. Τι πρέπει να κάνει το θύμα που δέχεται τον 
εκφοβισμό. Τι πρέπει να κάνουν οι παρατηρητές. 

 
Βιβλιογραφία 
Βέρντικ, Ε., Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Αγκάσι, Μ. Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Παπαθεοδούλου, Α., Οι καλοί και οι κακοί πειρατές, Αθήνα: Παπαδόπουλος. 
Τσορώνη- Γεωργιάδη, Γ., Ένας πιγκουίνος όχι και τόσο τέλειος, Αθήνα: Σαββάλας. 
Αυτζής Μ., Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα κίτρινα ποδήλατα, Αθήνα: Ψυχογιός. 
Τα μπαλόνια της φιλίας στον Η/Υ Μικρός Αναγνώστης. 
Η Μόνα στο καινούριο σχολείο στον Η/Υ Μικρός Αναγνώστης. 
 
Βίντεο: 
Η δύναμη της ομάδας 
Μίλα μη φοβάσαι 
Δες τα πράγματα αλλιώς 
  



 

56 
 

 

ΔΩΣΕ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΞΥΛΟ! 
 

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Βιργινία Κοντού 
Ιωάννα Βελαλή 

 
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς δημιουργήσαμε τους «Κανόνες συμπεριφοράς» 
μέσα στην τάξη και στην αυλή. Διαβάσαμε το παραμύθι «Όλοι παίζουμε με την 
ίδια μπάλα», σχολιάσαμε την ιστορία και μιλήσαμε για τους κανόνες του 
παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε τους δικούς μας κανόνες συμπεριφοράς, τους 
καταγράψαμε και τους αναρτήσαμε στην παρεούλα της τάξης μας. Συζητήσαμε 
και αποφασίσαμε τι κάνουμε, όταν κάποια παιδιά δεν τους τηρούν και ότι πρέπει 
να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στα ζωηρά παιδιά (με αφορμή τον 
αποκλεισμό ενός παιδιού από το παιχνίδι). 
Με αφορμή το σχέδιο εργασίας για τις «Φυλές του Κόσμου», συζητήσαμε για τα 
παιδιά από διαφορετικές χώρες και φυλές  του κόσμου και δώσαμε μεγαλύτερη 
έμφαση στην διαφορετικότητα, ως προς το χρώμα, τη θρησκεία, τις συνήθειες 
και την μοναδικότητα κάθε ανθρώπου. Αποφασίσαμε ότι είμαστε ίσοι και 
αποδεχόμαστε «το διαφορετικό». Διαβάσαμε  και σχολιάσαμε με μεγάλο 
ενδιαφέρον, το  βιβλίο «Αγόρια και Κορίτσια του Κόσμου». Στη συνέχεια των 
δράσεων μας, συνεργαστήκαμε με το Κέντρο Ημέρας και Ψυχικής Υγείας, όπου 
πραγματοποιήσαμε στο σχολείο μας, μια βιωματική δράση, για τον Σχολικό 
Εκφοβισμό. 
 
 Η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου, ήρθαν στο σχολείο 

μας και μας παρουσίασαν στο διαδραστικό πίνακα, το παραμύθι «Μόνα, η 
χελώνα στο καινούριο σχολείο». Συζήτησαν με τα παιδιά και ανάλυσαν την 
ιστορία, προσπαθώντας να δώσουν ένα διαφορετικό τέλος. Σκοπός της 
παρουσίασης ήταν η βιωματική και συναισθηματική ευαισθητοποίηση των 
παιδιών πάνω στην διαφορετικότητα. Στο τέλος, καταλήξαμε και 
αποφασίσαμε, ότι δεν έχει καμιά σημασία το βάρος, το ύψος, η εμφάνιση 
και το χρώμα του δέρματος του παιδιού, που θέλουμε να παίζουμε μαζί του.  

 Η βιωματική δράση έκλεισε, με ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, που είχαν 
ετοιμάσει οι εισηγήτριες, χρησιμοποιώντας δύο κουτιά, που το ένα ήταν 
τυλιγμένο με ένα πολύχρωμο χαρτί, ενώ το άλλο ήταν τυλιγμένο με μια 
εφημερίδα. Τα παιδιά ψήφισαν και προτίμησαν το πολύχρωμο κουτί, 
νομίζοντας ότι το περιεχόμενο του θα ήταν το καλύτερο. Με έκπληξη όμως, 
ανακάλυψαν ότι ήταν γεμάτο με μικρά πετραδάκια, ενώ το κουτί που 
απέρριψαν, είχε μέσα του πολύχρωμα κουφετάκια, που μετά τα έφαγαν. 

 Στη συνέχεια, τελειώσαμε με ένα ακόμα παιχνίδι, όπου τα παιδιά έπρεπε να 
διαλέξουν ανάμεσα σε πολύχρωμα και μονόχρωμα καραμελάκια, με ανοιχτά 
και με κλειστά μάτια. Με ανοιχτά μάτια, όλα διάλεξαν τα πολύχρωμα 
καραμελάκια, ενώ με κλειστά μάτια, η ψυχολόγος τους έδωσε να 
δοκιμάσουν μονόχρωμα σκούρα καραμελάκια. Με έκπληξη ανακάλυψαν, 
ότι είχαν κι αυτά, την ίδια υπέροχη γεύση. 

 Η συνεργασία μας με το Κέντρο Ημέρας και Ψυχικής Υγείας ολοκληρώθηκε, 
την 1η  Απριλίου, στην απογευματινή ενημέρωση-συζήτηση που 
πραγματοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο μας. Συμμετείχαν η ψυχολόγος και η 
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κοινωνική λειτουργός του Κέντρου, με θέμα την ενδοσχολική βία. Η 
παρουσία των γονέων ήταν μεγάλη και έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον και προβληματισμό. 

 Παρακολουθήσαμε στον υπολογιστή μας την ιστορία «Μιχάλης ο 
Μυτόγκας» και ακολούθησε συζήτηση και προβληματισμός πάνω στο 
διαφορετικό, τι λύσεις δίνουμε και τι σημαίνει «εσωτερικός κόσμος». 

 Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα το «Το Σώμα μου», 
κάναμε αναφορά στα συναισθήματα που νιώθουμε, θετικά και αρνητικά και 
πώς τα εκδηλώνουμε. Τα παιδιά είπαν συναισθήματα που βιώνουν στο 
σχολείο και στο σπίτι και ζωγραφίσαμε μια εικόνα από ένα συναίσθημα που 
νιώθουν περισσότερο. 

 Στη συνέχεια του ίδιου προγράμματος και με ερέθισμα το βιβλίο «Τα χέρια 
δεν είναι για να δέρνουν», μιλήσαμε για τον θυμό και την βία και τα παιδιά 
έθεσαν κανόνες φιλίας και συνεργασίας. Καταγράψαμε τα πέντε φωτεινά 
αστέρια της φιλίας και τα αναρτήσαμε στο ταμπλό της τάξης μας. Είπαμε τι 
πρέπει να κάνουμε όταν κάποιο παιδί μας ενοχλεί και μας προκαλεί πόνο 
και στεναχώρια.  
 

 

Του λέω STOP. 
 
To λέω στη δασκάλα μου. 
 
Του λέω ότι αυτό που κάνεις με 
ενοχλεί. 
 
Του λέω ότι αυτό που κάνεις με πονάει. 
 
Του λέω ότι αυτό που κάνεις με 
στεναχωρεί. 

 
 Τέλος, το κάθε παιδί έφτιαξε το αποτύπωμα του χεριού του σε χαρτόνι, όπου 

πάνω γράψαμε συνθήματα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ», «ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ» και 
λέξεις κατά του σχολικού εκφοβισμού, όπως «ΑΓΑΠΗ», «ΧΑΡΑ», 
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ», «ΦΙΛΙΑ». Και με αυτές τις παλάμες των παιδιών, φτιάξαμε 
μια αφίσα, που είχε σαν μήνυμα : «ΔΩΣΕ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΞΥΛΟ». 
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Τελειώνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι γονείς, ευαισθητοποιημένοι από 
την μεγάλη δημοσιοποίηση που είχε πάρει το τραγικό γεγονός ενδοσχολικής 
βίας στα Γιάννενα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, συμμετείχαν και 
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και προβληματισμό για το θέμα. Μας ανέφεραν δε, 
ότι καθημερινά συζητούσαν με τα παιδιά τους το θέμα στο σπίτι. 
Το νηπιαγωγείο βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα «ευαίσθητη» περιοχή, που έχουν 
αναφερθεί περιστατικά ενδοσχολικής βίας. Οι γονείς έχουν προβληματισθεί απ’ 
αυτό, και επέδειξαν μία ιδιαίτερη επιθυμία, να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα 
και να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο «θέμα». 
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΙΛΟΙ! 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Δέσποινα Αλιφιεράκη 
 

Δραστηριότητες: 
 Με αφορμή το βιβλίο «Οι φίλοι είναι για πάντα» συζητήσαμε για την έννοια 

και την αξία της φιλίας 
 Ζωγραφίσαμε τον καλύτερό μας φίλο, και στη συνέχεια όλους τους φίλους 

μας, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα του να έχει κάποιος φίλους. 
 Μετά από καταιγισμό ιδεών, καταγράψαμε σε πίνακα πότε θεωρούν τα 

παιδιά ότι είναι καλοί φίλοι. 
 Είδαμε εικόνες για τον λεκτικό εκφοβισμό, κοινωνικό και σωματικό. 
 Είδαμε βίντεο ¨Η δύναμη της ομάδας¨. 
 Παρακολουθήσαμε τα ψηφιακά παραμύθια «Τα μπαλόνια της φιλίας» και 

«Η Μόνα σε καινούριο σχολείο» και τα συζητήσαμε. 
 Κατασκευή ομαδικό κολλάζ «Ο ουρανός της φιλίας». Αρχικά 

κατασκευάσαμε μπαλόνια-καρδιές, τα κόψαμε και καταγράψαμε πάνω 
σ΄αυτά τι κάνουν οι φίλοι. Τα κολλήσαμε στον «ουρανό της φιλίας». Στη 
συνέχεια, τα παιδιά σχεδίασαν σε κόκκινο χαρτόνι καρδούλες, τις έκοψαν 
και τις τοποθέτησαν σε κουτί. Κάθε φορά που κάποιο παιδί εκδήλωνε μια 
συμπεριφορά που τα ίδια είχαν ορίσει ως συμπεριφορά καλού φίλου, 
έπαιρναν μια καρδιά από το κουτί, έγραφαν πάνω το όνομά τους και το 
κολλούσαν στον ουρανό της φιλίας. Στόχος ήταν να ενισχυθούν οι θετικές 
συμπεριφορές. 

 

 
 
 Μετά από καταιγισμό ιδεών καταγράψαμε τις συμπεριφορές που μας 

στενοχωρούν, αλλά και τα λόγια που κάποιοι λένε και μας στενοχωρούν. 
 Ομαδικό κολλάζ: Φτιάξαμε σκουπιδοτενεκέ και κόψαμε σκουπίδια πάνω στα 

οποία καταγράψαμε τις συμπεριφορές που μας στενοχωρούν, τις οποίες 
κολλήσαμε στον σκουπιδοτενεκέ. Σχεδιάσαμε και κόψαμε σκουπιδάκια, που 
τα τοποθετήσαμε σε ένα άλλο κουτί. Κάθε φορά που κάποιος έκανε κάτι 
που ενοχλούσε τους άλλους, καταγράφαμε το όνομά του σε ένα 
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¨σκουπιδάκι¨ και το κολλούσαμε στον σκουπιδοτενεκέ. Στόχος η αποφυγή 
ανεπιθύμητων συμπεριφορών. 
 

 
 
 Είδαμε στο youtube το τραγούδι ¨Αν όλα τα παιδιά της γης¨, το 

τραγουδήσαμε, χορέψαμε και εκφραστήκαμε εικαστικά. 
 Είδαμε τα ψηφιακά παραμύθια για τη διαφορετικότητα «Ο μαύρος 

κότσυφας και ο άσπρος γλάρος», «Το κάτι άλλο» και τα σχολιάσαμε. 
 Διαβάσαμε το παραμύθι «Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας» και 

κατασκευάσαμε τον δικό μας παρδαλό, διαφορετικό ΕΛΜΕΡ. 
 Συζητήσαμε για τα συναισθήματα. Είδαμε εικόνες με φατσούλες που τα 

εκφράζουν και καταγράψαμε τι μας προκαλεί το κάθε συναίσθημα. 
 Κατασκευάσαμε μαράκες, πάνω στις οποίες εκφράζουμε τα συναισθήματα 

της χαράς και της λύπης. 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EDUVCUiKa8g
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 Διαβάσαμε το βιβλίο «Τα χέρια δεν είναι για να χτυπάνε» και καταλήξαμε 

στο σύνθημα της τάξης μας κατά της σχολικής βίας. Δημιουργήσαμε 
ομαδικά αφίσα με το σύνθημα: «Τα χέρια δε χτυπάνε και όλους αγαπάνε». 

 

θ  
 
Οι δραστηριότητες του προγράμματος καθώς και η αφίσα με το σύνθημά μας 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου Αγ. Γεωργίου 
http://nipi-
gapo.webnode.gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%8
1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF
%87-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83-2014-
2015/%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-
%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9/ 
 

http://nipi-gapo.webnode.gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF%87-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83-2014-2015/%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9/
http://nipi-gapo.webnode.gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF%87-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83-2014-2015/%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9/
http://nipi-gapo.webnode.gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF%87-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83-2014-2015/%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9/
http://nipi-gapo.webnode.gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF%87-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83-2014-2015/%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9/
http://nipi-gapo.webnode.gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF%87-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83-2014-2015/%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9/
http://nipi-gapo.webnode.gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF%87-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83-2014-2015/%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9/
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Όχι, στον Σχολικό Εκφοβισμό! 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Αλεξάνδρα Λεμονιάδη 
Ελευθερία Γουβάκη 
Μαρία Μυλωνά 

 
 Με αφορμή τη σειρά των βιβλίων <<Μίλι και Μόλι>> εκδ. Σαββάλας, με 

θέμα την αποδοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, ξεκινήσαμε το 
θέμα του σχολικού εκφοβισμού δίνοντας αρχικά έμφαση στις διαφορετικές 
πεποιθήσεις, επιλογές ενός ατόμου καθώς και στα διαφορετικά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά και την καταγωγή του. Στόχος ήταν να καταλάβουν ότι οι 
άνθρωποι αν και διαφορετικοί, έχουν κοινά συναισθήματα και ανάγκες. 
Μετά την ανάγνωση βιβλίων όπως: «H Mίλη, η Μόλι και ο Τζο», «Η Μίλι, η 
Μόλι και ο Άλφ», «Η Μίλι η Μόλι και ο Χένρι», «Η Μίλι, η Μόλι και το σ’ 
αγαπώ», «Η Μίλι και η Μόλι και οι ξεχωριστοί φίλοι τους» ακολούθησαν 
συζητήσεις, προβληματισμοί καταγραφή σκέψεων των παιδιών, αλλά και 
προτάσεις σε λύσεις προβλημάτων, που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι γύρω μας. Αναδιηγήθηκαν τα συγκεκριμένα βιβλία και η 
νηπιαγωγός κατέγραψε τον λόγο τους, γεγονός, που τα βοήθησε στην 
εμβάθυνση των νοημάτων των βιβλίων. 

 Aποτύπωσαν με ζωγραφική, τις εντυπώσεις και τα συμπεράσματά τους. 
 Στη συνέχεια, δόθηκε έμφαση στη δυναμική της ομάδας και με αφορμή τα 

σχετικά βίντεο, που προτάθηκαν από τη σχολική μας σύμβουλο, παίξαμε 
ψυχοκινητικά παιχνίδια που δεν είχαν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και που 
βοήθησαν στην ενδυνάμωση της ομάδας. Στόχος τους ήταν το δέσιμο της 
ομάδας μέσα από την κατάκτηση κοινών στόχων, π.χ. «γαϊτανάκι»  
«τρικυμία», «το κουβάρι ξετυλίγεται», «σώσε το ψαράκι» (παιχνίδι με 
ύφασμα) κτλ. 

 

 Συζητήσαμε και γράψαμε σε 
καρτέλες, με τη βοήθεια της 
νηπιαγωγού, λέξεις που εκφράζουν 
αξίες, συναισθήματα και που 
βοηθάνε στο να χτιστεί μια 
πραγματική φιλία, π.χ. «αγάπη», 
«σεβασμός», «κατανόηση», 
«αλληλεγγύη», «βοήθεια», 
«αποδοχή», «διαφορετικότητα», 
«ομαδικότητα». Φτιάξαμε λοιπόν, 
με χαρτόνι το λουλούδι της φιλίας 
και πέταλα του λουλουδιού ήταν 
τα χεράκια των παιδιών. Σε κάθε 
χεράκι αναγραφόταν και από μία 
από τις παραπάνω, έννοιες-αξίες. 

 
 Βλέποντας το παραμύθι «Η Μόνα πάει σχολείο» στον διαδραστικό, 

επέστρεψαν στην τάξη και συζήτησαν γιατί ράγισε η καρδιά της Μόνας (με 
την άσχημη συμπεριφορά των συμμαθητών της). Στη συνέχεια, ένωσαν τα 
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κομμάτια της καρδιάς της Μόνας. Διαπίστωσαν όμως, κολλώντας τα 
κομμάτια, ότι η καρδιά δεν ήταν όπως πριν. Όταν ρωτήθηκαν τι θα 
μπορούσε να γίνει για να μην πληγωθεί ξανά αποφάσισαν να ζωγραφίσουν 
τους εαυτούς τους γύρω από την καρδιά της Μόνας προκειμένου να την 
προστατέψουν και να μην την ξαναπληγώσει ποτέ κανείς. 
 

 
 

  

 
 

 

 Σε επομένη φάση, πιανόμαστε 
χεράκια στον κύκλο για να 
νιώσουμε τη ζεστασιά των 
διπλανών μας κι αποφασίσαμε να 
φτιάξουμε τον ήλιο της φιλίας, 
ζωγραφίζοντας τον ήλιο και 
βάζοντας για ακτίνες τις παλάμες 
των ζεστών χεριών μας. Η αγάπη 
ζεσταίνει και ομορφαίνει τη ζωή 
μας όπως ο ήλιος όλη τη γη. 

 
Καταληκτικές δραστηριότητες 
 Αντί για αφίσα, αποφασίσαμε να σχηματίσουμε τη λέξη αγάπη με  το σώμα 

μας. 
 Επίσης, ως καταληκτική δραστηριότητα ήταν η δημιουργία, από τις 

νηπ/γούς, ενός ερωτηματολογίου, σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και η 
διερεύνηση των δυνατοτήτων των παιδιών στο να μπορούν να χειρίζονται 
τέτοιες δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουν 
είτε στα ίδια είτε σε άλλα παιδιά. 
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1. Πώς νιώθεις όταν δεν σε παίζουν 
τα άλλα παιδιά; 
Στεναχωριέμαι. 

2. Πώς νιώθεις όταν σε κοροϊδεύουν 
ή σε χτυπάνε άλλα παιδιά; 
Νιώθω περίεργα, στεναχωριέμαι 
πολύ… 

3. Τι κάνεις όταν σου συμβαίνει αυτό; 
Το λέω στη κυρία. 

4. Τι κάνεις όταν κοροϊδεύουν ή 
χτυπάνε ένα άλλο παιδί; Πώς 
μπορείς να βοηθήσεις; 
Πάω στη κυρία, να πω ότι κάποιοι 
χτυπάνε το παιδάκι. 

5. Τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις;  
Πηγαίνω εγώ και λέω στα παιδιά, 
σταματήστε να το χτυπάτε και να το 
κοροϊδεύετε. 

6. Ποιοί είναι οι πιο ασφαλείς χώροι, 
για να παίζεις στο διάλειμμα; 
Μου αρέσει να παίζω πίσω από το 
σχολείο, αλλά είναι επικίνδυνο αυτό, 
δεν μας βλέπουν οι κυρίες… 

7. Μιλάς στις δασκάλες ή στους 
γονείς σου για πράγματα που σε 
στεναχωρούν; 
Τα λέω όλα στις κυρίες και στους 
γονείς μου για να μη με ξαναπειράξει 
ποτέ κανείς. 

 
 Τέλος μαζί με τα παιδιά βρήκαμε στίχους για το μουσικό κομμάτι του 

Λουκιανού Κηλαηδόνη «Ο Ύμνος των Μαύρων σκυλιών», όπου 
αναφέρονταν οι λέξεις αγάπη, φιλία, παρέα κ.τ.λ. στο ΝΑΙ και οι λέξεις βία, 
κορόιδεμα και αποκλεισμός κ.τ.λ. αναφέρονταν στο ΟΧΙ. 

 
Βιβλιογραφία. 
Μουρ-Μαλινός, Τ. Εγώ ήρθα πρώτος, Αθήνα: Μίνωας 
Ρώσση-Ζαίρη, Ρ. Εγώ είμαι ο αρχηγός, Αθήνα: Ψυχογιός 
Αρτζανίδου, Ε. Δεν έφταιγα εγώ, Αθήνα: Ψυχογιός 
Καμαράτσα-Γιαλλούση, Ο Μυτόγκας, Αθήνα: Ψυχογιός 
Χαραλάς, Κ., Η συγνωμομηχανή, Αθήνα: Παπαδόπουλος 
Τριβιζάς, Ε. Το παπάκι που δεν του αρέσανε τα πόδια του, Αθήνα: Κέδρος 
Λάνγκερ, Α. & Μπαρ, Φ. Δεν θέλω να φορέσω γυαλιά, Αθήνα: Μεταίχμιο 
Θυμώνω, Αθήνα: Μοντέρνοι Καιροί 
Μαθαίνω να σέβομαι, Αθήνα: Μοντέρνοι Καιροί 
Ποντικάκι σ’αγαπώ πολύ, Αθήνα: 
Pitar, G. & Morell, C., H Mίλη, η Μόλι και ο Τζο, Αθήνα: Πατάκης 
Pitar, G. & Morell, C., Η Μίλι, η Μόλι και ο Άλφ, Αθήνα: Πατάκης 
Pitar, G. & Morell, C., Η Μίλι, η Μόλι και ο Χένρι, Αθήνα: Πατάκης 
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Pitar, G. & Morell, C., Η Μίλι, η Μόλι και το σ’ αγαπώ, Αθήνα: Πατάκης 
Pitar, G. & Morell, C., Η Μίλι και η Μόλι και οι ξεχωριστοί φίλοι τους, Αθήνα: 

Πατάκης 
Βέρντικ, Ε., Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουνε, Αθήνα: Μεταίχμιο 
Αγκάσι, Μ., Τα χέρια δεν είναι για να χτυπάνε, Αθήνα: Μεταίχμιο 
Grindley & Dann, Θα με συγχωρέσεις; Αθήνα: Παπαδόπουλος 
Moost & Rudolph, Όλα δικά μου, Αθήνα: Παπαδόπουλος 
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ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ, ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ! 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Σκαφίδα Αριέττα 
Σαλιμένου Ευφροσύνη 

 
Δραστηριότητες: 

 Προβολή βίντεο: «O Μιχάλης ο μυτόγκας». Σχολιασμός βίντεο και 
προβληματισμός: τί θα έκανες στη θέση του Μιχάλη, τί θα έλεγες σε αυτούς 
που σε κοροϊδεύουν; τί λάθος κάνει ο Μιχάλης, πώς δείχνουμε την καλή μας 
την καρδιά, τί θα συμβουλεύαμε το Μιχάλη και τί αυτούς που τον 
κοροϊδεύουν; 

 Παρακολουθούμε διάφορα βίντεο με δείγματα σχολικού εκφοβισμού και 
προβληματιζόμαστε. Τι συναισθήματα νιώθουν οι θύτες, τι συναισθήματα 
βιώνουν τα θύματα, τι νιώθουμε εμείς; 

 Συζητάμε για διάφορες μορφές εκφοβισμού. Ποιές είναι, πώς εκδηλώνονται. 

 
 Ανάγνωση βιβλίου: «Τα λόγια δεν είναι για να πληγώνουμε». Σχολιασμός , 

προβληματισμός. 

 Συζήτηση για την ευγένεια και την αγένεια, τί κερδίζουμε. Κατασκευή 
αφίσας «Το βάζο με τα γλυκά λόγια» 

 Ανάγνωση βιβλίου: «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε». Συζήτηση για τις 
αποδεκτές και μη αποδεκτές συμπεριφορές. 

 Δημιουργήσαμε τρεις πίνακες με αυτά που είπαν τα παιδιά 1) τι κάνουμε με 
τα χέρια, 2) τι δεν είναι σωστό να κάνουμε, 3) γιατί μπορεί να χτυπήσει ή να 
κοροϊδέψει κάποιος. 

 

   
 

 Ακούμε το τραγούδι: «Χέρια σαν και αυτά», ταξινόμηση εικόνων 
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 Μαθαίνουμε σύνθημα: «χτυπάμε την πόρτα, χτυπάμε παλαμάκια, αλλά ποτέ 
δεν χτυπάμε τα παιδάκια». 
 

 
 

 Αναπαριστούμε πράγματα που κάνουμε με τα χέρια μας..αγκαλιαζόμαστε, 
χειραψία, γεια, κάνουμε γράμματα, σηκώνουμε χέρι για να μιλήσουμε, κτλ. 
 

   
 

 Τα παιδιά συμπλήρωσαν φύλλο εργασία: Χέρια σαν κι αυτά. Εσύ τι όμορφο 
μπορείς να κάνεις με τα χέρια σου; 

 Διαβάσαμε και επεξεργαστήκαμε το παραμύθι: «Ο πράσινος δράκος και το 
μαγικό κουτί», συζήτηση για τον θυμό και τα αποτελέσματα του. 

 Μαθαίνουμε τεχνικές εκτόνωσης νεύρων (ανάσες, μαξιλάρι, ύπνος, 
σπρώχνουμε ένα τοίχο, ξαπλώνουμε, φεύγουμε, κτλ). 

 

   
 Αφηγηθήκαμε τα Παραμύθια: «Η Μόνα η χελώνα» και «Τα μπαλόνια της 

φιλίας». 

 Εικονογραφήσαμε το παραμύθι: «Τα μπαλόνια της φιλίας». 

 Μαθαίνουμε τεχνικές αντιμετώπισης, αν κάποιος μας χτυπήσει (συζήτηση, 
στοπ, καρέκλες επίλυσης συγκρούσεων, καρτέλες αντιμετώπισης 
προβλημάτων, λέω σε ενήλικα, κτλ) 
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 Πίνακας: «πώς δείχνουμε την καλή μας την καρδιά και ότι είμαστε όμορφοι 

εσωτερικά;», συμπληρώνουμε καθημερινά καλές συμπεριφορές. 
 

 
 

 Συζήτηση για τα συναισθήματα.  

 Προσωποποιημένα συναισθήματα: γιατί μπορεί να νιώθουν έτσι; Πότε 
νιώθουμε έτσι εμείς; 
 

 
 Με τη βοήθεια μας, το κάθε παιδί συμπληρώνει ερωτηματολόγιο «οι 

προσωπικές μου στιγμές», «νιώθω θυμό/χαρά/λύπη/ηρεμία/ 
μετάνιωσα/τρόμαξα, όταν…» 

 Ο κύκλος των συναισθημάτων. Ζωγραφίζουμε τα ανάλογα πρόσωπα με το 
συναίσθημα και καθημερινά τοποθετούμε το βελάκι, ανάλογα με το 
συναίσθημα μας. 
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 Φύλλο Εργασίας: κυκλώνω το σωστό συναίσθημα και γράφω και εγώ πότε 

το νιώθω. 

 Φύλλο Εργασίας: ζωγραφίζω τους φίλους μου. 

 Χωριζόμαστε σε ομάδες 2 ατόμων και ζωγραφίζουμε ο ένας τον άλλο 
(κυρίως παιδιά που δεν παίζουν συχνά μαζί). 

 Κατασκευή: «το καδράκι της φιλίας μας», ανά 2 παιδιά με συνεργασία, 
φτιάχνουν καρδιά με τις παλάμες τους. 

 Κατασκευή: «το δέντρο της φιλίας 
μας» με φωτογραφίες των παιδιών. 
Τι χρειάζεται το δέντρο για να 
αναπτυχθεί, τι χρειάζεται το δέντρο 
της φιλίας μας για να αναπτυχθεί. 

 

 

 Κατασκευή: «τα βραχιολάκια μας  
και δημιουργία η αλυσίδα της φιλίας 
μας» 

 

 
 Φύλλο εργασίας.: Τα παιδιά συμπλήρωσαν το σταυρόλεξο της φιλίας. 
 
Καταληκτικές Δραστηριότητες 

 Κατασκευή αφίσας: «Όχι στη βία, ναι στη φιλία», με τις παλάμες μας. 

 Κατασκευή: Κρεμαστή καρδιά, με σύνθημα, «Όχι στη βία, ναι στη φιλία» 
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Όλοι μαζί σαν προχωράμε το Bullying δεν φοβάμαι! 
 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ XIΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Παρασκευή Δήμου 
Ρουμπίνη Κασκούτη 

 
Αφόρμηση:  
Οι συγκρούσεις κάποιων παιδιών για τη διεκδίκηση παιγνιδιών κατά τις 
ελεύθερες κυρίως δραστηριότητες. 
Δραστηριότητες: 

 Διαβάσαμε και σχολιάσαμε το βιβλίο «Τα χέρια δεν είναι για να 
πληγώνουμε». 

  Ζωγραφίσαμε τα χέρια μας και προτείναμε λύσεις πώς μπορούμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε  δημιουργικά. 

 

 

Τα χέρια είναι για να …. 
 
Βοηθάω τη γιαγιά μου που καθαρίζει τη 
κουζίνα. 
Χαιρετιόμαστε με τη φίλη μου. 

 Τραγουδήσαμε το τραγούδι των Locomondo  «Χέρια σαν και αυτά». 

 Διαβάσαμε και επεξεργαστήκαμε «Τα μπαλόνια της φιλίας». 
 

 Φουσκώνουμε τα δικά μας 
μπαλόνια και γράφουμε ο καθένας 
μια λεξούλα σχετική με τη φιλία 
(αγάπη, χαμόγελο, φιλί, ειρήνη, 
αγκαλιά κτλ.). 

 

 
 Διαβάσαμε την ιστορία «Η Μόνα σε καινούργιο σχολείο» ιστορία που 

δημιουργήθηκε από μαθητές Δημοτικών σχολείων του Ν. Έβρου και την 
σχολιάσαμε. Στη συνέχεια τα παιδιά δραματοποίησαν την ιστορία. 
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 Είδαμε στο youtube την ιστορία «Ο Μυτόγκας», είπαμε τις απόψεις μας και 
βγάλαμε συμπεράσματα. 

 Ζωγραφίσαμε σε χαρτί πώς θα ένοιωθε ο καθένας  μας αν ήταν στη θέση του 
Μιχάλη και τι θα συμβουλεύαμε τα παιδιά που τον κορόιδευαν. Τέλος, 
είπαμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς αν βρεθούμε σε ανάλογη θέση. 

 

 

Τι θα έκανες αν ήσουν στη θέση του 
Μυτόγκα; 
 
Θα γύριζα στο σπίτι μου να κρυφτώ. 
 
Τι θα έλεγες στα παιδιά που τον 
κορόιδευαν; 
 
Θα το έλεγα στη μαμά των παιδιών για 
να τους μιλήσει στο σπίτι. 
 

 

 Είδαμε το βίντεo «Ο μικρός Νικόλας, το δώρο της συμφοράς» και 
σχολιάσαμε αντίστοιχα τις  άσχημες συμπεριφορές των παιδιών. 

 

 

 Δημιουργία Αφίσας:  
Το βάζο με τα γλυκά λογάκια 
της τάξης μας.(σε αγαπώ, σε 
έχω φίλο, μη στενοχωριέσαι, 
μη φοβάσαι, θέλεις να 
παίξουμε; θέλεις βοήθεια;). 

 

 

 Τα 5 βήματα της συμφιλίωσης. 
1. Μείνε ήρεμος (μέτρησε ως το 10, 

πάρε ανάσες). 
2. Πες πώς νοιώθεις και γιατί. 
3. Συζήτησε το πρόβλημα με τους 

φίλους σου. 
4. Πρότεινε λύσεις και άκουσε και 

άλλες απόψεις. 
5. Κάνε μια δίκαιη συμφωνία. 
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 Παίξαμε κουκλοθέατρο: «Το μαύρο προβατάκι». Συζητήσαμε πώς ένοιωθε 
το προβατάκι που γελούσαν μαζί του τα αδέλφια του επειδή ήταν 
διαφορετικό και τα βοηθήσαμε να καταλάβουν το λάθος τους. 

 

 Κατασκευάσαμε όλοι μαζί «το σπιτάκι 
των συναισθημάτων». Κάθε μέρα ο 
καθένας μπορούσε να ζωγραφίσει 
οτιδήποτε του προκαλούσε κάποιο 
συναίσθημα και ήθελε να το μοιραστεί 
στην παρεούλα με την υπόλοιπη ομάδα. 
Επίσης, αν προέκυπτε κάποια σύγκρουση 
μεταξύ δυο παιδιών μπορούσαν να 
ζωγραφίσουν το περιστατικό και να μας 
εκφράσουν συναισθήματα και λύσεις. 

 

 Φύλλο  εργασίας: «Μια καλή  κουβέντα χαρίζει ένα χαμόγελο». Τα παιδιά 
διαλέγουν ένα φίλο τους, τον ζωγραφίζουν και λένε κάτι όμορφο για 
εκείνον, και το γράφουμε. Του χαρίζουν το έργο μαζί με μια αγκαλιά. 
 

 

Εγώ και η Όλγα παίζουμε και της λέω 
«Είσαι πολύ έξυπνη» 

 
Καταληκτικές δραστηριότητες: 

 Δημιουργία αφίσας με το μήνυμα:  ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ. 
 

 
 Καθίσαμε  όλοι μαζί ο ένας πίσω από τον άλλο σαν μια μεγάλη 

σαρανταποδαρούσα και προσπαθήσαμε να περπατήσουμε όλοι μαζί.  
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Σύνθημά μας:  
Όλοι μαζί σαν προχωράμε το 

Bullying δεν φοβάμαι! 
 

 
Η ομαδική αφίσα με το Σύνθημά μας: «Όλοι μαζί σαν προχωράμε το 
Bullying δεν φοβάμαι» δόθηκε σε κάθε παιδί σαν ενθύμιο του όλου 
προγράμματος για τη σχολική βία. 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος: 
Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα με τις δραστηριότητες του θέματος, 
επηρεάστηκαν θετικά, ήταν πρόθυμα να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, μιλούσαν 
ευγενικά. Δεν έλειψαν βέβαια κάποιες διενέξεις και συγκρούσεις μεταξύ τους, 
αλλά τουλάχιστον έφταναν σε μια λύση πιο σύντομα και πολλές φορές χωρίς 
την επέμβαση της νηπιαγωγού. Τέλος, συνεργάστηκαν σε κλίμα ηρεμίας, 
διασκέδασης και παιγνιδιού. 
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Εγώ, εσύ και όλοι μαζί! 
 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ XIΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Αθηνά Μαζαρακιώτη 
Ροζάνα Παπακρασά 

 
Οι δράσεις μας κατά της βίας και του σχολικού εκφοβισμού εντάχθηκαν στο 
πλαίσιο του Καινοτόμου Προγράμματος Αγωγής Υγείας (Συναισθήματα-Ψυχική 
υγεία) με τίτλο «Εγώ, εσύ και όλοι μαζί!!!», το οποίο υλοποιήθηκε στο τμήμα 
μας, σε συνεργασία με το γραφείο «Σχολικές Δραστηριότητες - Καινοτόμες 
Δράσεις» της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Η παρουσίαση του 
προγράμματος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
 
Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες: 

 Μέσα από ερωταποκρίσεις και παιχνίδια ρόλων με αφορμή τα βιβλία «Μην 
κάνεις αγριάδες γιατί θα βρεις μπελάδες», «Το μικρό αρκουδάκι», «Οι 
λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε», «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε» 
προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την έννοια της ενδοσχολικής βίας και να 
προτείνουμε λύσεις για την εξάλειψή της. 

 Παρακολουθήσαμε εκπαιδευτικά video ευαισθητοποίησης κατά του 
σχολικού εκφοβισμού και συζητήσαμε. Δημ. Σχ. Νέου Μαρμαρά    “Νίκησε 
τον νταή χωρίς να τον αγγίξεις» 

 Διαβάσαμε επίσης και επεξεργαστήκαμε νοηματικά τα βιβλία «Ένας για 
όλους και όλοι για έναν», «Οι ουρές δεν είναι για να τις τραβάμε»,» Όποιος 
κοροϊδεύει…». 

  «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε». Συζητήσαμε και καταγράψαμε σ’ ένα 
χαρτόνι τι μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας. Έπειτα φτιάξαμε μία 
αγκαλιά από παλάμες με τυπώματα από τέμπερα. 
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 «Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε». Διαβάσαμε το βιβλίο, είδαμε τις 
εικόνες και ζωγραφίσαμε. Παρατηρήσαμε εικόνες με επιθυμητές και 
ανεπιθύμητες συμπεριφορές, τις σχολιάσαμε και μιλήσαμε για τα 
συναισθήματα που μας προκαλούν. 

 

 «Η Μόνα η χελώνα σε καινούριο 
σχολείο». Ακούσαμε την αφήγηση 
από την ιστοσελίδα 
mikrosanagnostis.gr και 
ακολούθησε συζήτηση. Στη 
συνέχεια έγινε η εικονογράφηση 
της ιστορίας από τα παιδιά. 
Φτιάξαμε το δικό μας βιβλίο και το 
βάλαμε στη βιβλιοθήκη μας. 

 

 
 

 Διαβάσαμε την ιστορία «Ο Σίτος και ο Ζοχάς», της Φ. Χατόγλου και 
ακολούθησε συζήτηση. Στη συνέχεια ζωγραφίσαμε ό,τι μας έκανε 
εντύπωση... 

 

 
 

 Φτιάξαμε επιδαπέδιο  παιχνίδι με ζωγραφιές των παιδιών σχετικές με 
επιθυμητές συμπεριφορές και μη... 

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip_ekfovismos/Default.html
http://www.aplotaria.gr/sitos-zoxas-chatoglou/
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Οδηγίες παιχνιδιού: 
 
Ρίχνουμε το ζάρι. Περπατάμε τόσες 
θέσεις όσες λέει το ζάρι. Αν πέσουμε 
σε ζωγραφιά με επιθυμητή 
συμπεριφορά ξαναρίχνουμε το ζάρι.  
Αν πέσουμε σε ζωγραφιά με μη 
αποδεκτή συμπεριφορά τότε 
παραμένουμε στη θέση μας. 
Νικητής όποιος φτάσει πρώτος στο 
τέρμα. 

 
 

 Μία πολύ καλή ευκαιρία μας δόθηκε για να διασκεδάσουμε και να 
αντιληφθούμε ότι το καλό πάντα κερδίζει μέσα από τη δραματοποίηση  των 
πολύχρωμων παραμυθιών «Οι καλές και οι κακές μάγισσες» και «Οι καλοί 
και οι κακοί πειρατές» του Αντώνη Παπαθεοδούλου... Η ιδέα-πρόταση είναι 
από την ιστοσελίδα του elniplex.com 
 

      «Οι καλές και οι κακές μάγισσες» 

 
 

 «Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» 

 

http://www.elniplex.com/%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CF%80-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
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 Αποφασίζουμε και κατασκευάζουμε αφίσα με σύνθημά μας «ΝΑΙ στη φιλία, 
ΟΧΙ στη βία» με σκοπό να αφυπνίσουμε τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. 
Μετατρέπουμε την αφίσα σε φυλλάδια και με αφορμή το πρόγραμμα της 
ομαλής μετάβασης επισκεπτόμαστε το Δημοτικό. Μοιράζουμε τα φυλλάδια 
και φωνάζουμε όλοι μαζί  «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ». 

 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Μαρτίν Αγκάσι, Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε, Μεταίχμιο, 2007 
 Ελίζαμπεθ Βέρντικ, Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε, Μεταίχμιο, 2007 
 Ελίζαμπεθ Βέρντικ, Οι ουρές δεν είναι για να τις τραβάμε, Μεταίχμιο, 2007  
 Φιλ Ρόξμπι Κοξ,  Μην κάνεις αγριάδες γιατί θα βρεις μπελάδες, Άγκυρα, 2007  
 Jutta Langreuter, Το μικρό αρκουδάκι μαλώνει με το φίλο του, Ψυχογιός, 2000 
 Μπριγκίττε Βένιγκερ, Εύα Θάρλετ, Ένας για όλους και όλοι για έναν, 

Πατάκης, 2011 
 Παπαθεοδούλου Α., Οι καλοί και οι κακοί πειρατές, Παπαδόπουλος, 2011 
 Παπαθεοδούλου Α., Οι καλές και οι κακές μάγισσες, Παπαδόπουλος, 2013 
 Φάρος Κ., Όποιος κοροϊδεύει, Χάρτινη πόλη, 2014  

 
ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

 https://www.youtube.com/watch?v=nAa6BI7ejek 
 https://www.youtube.com/watch?v=YWLWPZRzzx0 
 www.mikrosanagnostis.gr  
 www.elniplex.com 
  frosochatoglou.blogspot.gr 
 www.unicef.gr 
 epsype.blogspot.gr  
 www.epsype.gr  
 www.antibullying.gr  
 www.0-18.gr  
 www.hamogelo.gr 
 www.pinterest.com/papakrasa/bullying/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nAa6BI7ejek
https://www.youtube.com/watch?v=YWLWPZRzzx0
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip_ekfovismos/Default.html
http://www.elniplex.com/%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CF%80-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
http://frosochatoglou.blogspot.gr/search/label/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1
http://frosochatoglou.blogspot.gr/search/label/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1
https://www.unicef.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-unicef/1
http://epsype.blogspot.gr/2012/02/6.html
http://www.epsype.gr/index.php/el/
http://www.antibullying.gr/
http://www.0-18.gr/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.pinterest.com/papakrasa/bullying/
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Ναι στη φιλία, όχι στη βία! 
 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓIΟΥ ΜΗΝΑ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Βιργινία Σμυρναίου 
Δέσποινα Τσουκαλά 
Δήμητρα Μαστοράκη  
Αγγελική Πουλημά. 

 
Δραστηριότητες: 
• Στον διαδραστικό πίνακα παρακολουθήσαμε το παραμύθι «Η Μόνα σε 

καινούριο σχολείο» ενώ ταυτόχρονα τσαλακώνουμε μια κόκκινη καρδιά 
κάθε φορά που πληγώνεται η καρδιά της Μόνας. 

• Προβληματισμός: Πώς να βοηθήσουμε την τσαλακωμένη καρδιά; 
Βρίσκουμε γλυκά λογάκια για να τη γιατρέψουμε. Τα γράφουμε πάνω σε 
τσιρότα και τα κολλάμε στην καρδούλα. Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι παρ’ 
όλες τις προσπάθειες η καρδιά δεν γίνεται πια η ίδια. Διαπιστώσαμε την 
δύναμη που έχουν οι λέξεις, πόσο μπορούν να μας πληγώσουν. Η βία 
προέρχεται και από τις λέξεις και πολλές φορές είναι χειρότερη. 

 

 
 

• Επεξεργαστήκαμε την παροιμία: «Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα 
τσακίζει». Την μάθαμε, την αναλύσαμε για να καταλάβουμε το νόημα της 
και την ζωγραφίσαμε. 

• Για να καταλάβουν την δύναμη των λέξεων, καλύψαμε ένα σωληνάριο 
οδοντόκρεμας με άσπρο χαρτί και γράψαμε πάνω «Λέξεις». Τους είπαμε ότι 
η οδοντόκρεμα αν χρησιμοποιηθεί σωστά μας κάνει χαρούμενους γιατί θα  
έχουμε όμορφο και υγιές χαμόγελο. Αν όμως αρχίσουμε να την ζουλάμε 
δυνατά και την χρησιμοποιούμε λάθος καταφέρνουμε το αντίθετο 
αποτέλεσμα. Τους ζητήσαμε λοιπόν να πουν λέξεις που πληγώνουν και κάθε 
φορά πιέζαμε δυνατά την οδοντόκρεμα, συμβολίζοντας την κάθε λέξη. Μετά 
φωνάζαμε ένα παιδί και του ζητούσαμε να προσπαθήσει να βάλει πίσω στο 
σωληνάριο την οδοντόκρεμα που είχε βγει. Πράγμα αδύνατο. Έτσι και οι 
λέξεις δεν γυρνάνε πίσω γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με 
αυτές.  

• Ακρόαση και εκμάθηση του τραγουδιού των Locomondo «Χέρια σαν κι 
αυτά». Ανάλυση-επεξεργασία του τραγουδιού (με την βοήθεια εικόνων)-
συζήτηση. 
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• Ζωγραφική: Τι κάνουν τα χέρια σαν κι αυτά… Δημιουργία αφίσας με τις 
ζωγραφιές τους. 

 
 

• Προβολή βίντεο στον διαδραστικό «Ο Μυτόγκας». Συζήτηση και 
προβληματισμός. Διαθέσιμο στον σύνδεσμό 
https://drive.google.com/folderview?id=0B18Wv_dZdQZ5WHRXMHlt
bWx3VG8&usp=sharing  

• Διαβάσαμε και σχολιάσαμε τα παραμύθια: «Τα χέρια δεν είναι για να 
δέρνουμε», «Τα λόγια δεν είναι για να πληγώνουμε». 

• Φτιάχνουμε το δικό μας ποίημα για τη σχολική βία. 
 

 

 
Στο σχολείο λέμε ναι 
Στη αγάπη λέμε ναι 
Στη φιλία λέμε ναι 
Και στα χάδια λέμε ναι. 
 
Όχι λέμε στο ξύλο 
Όχι και στα πειράγματα 
Όχι λέμε στη βία 
Όχι και στις μπουνιές 
 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0B18Wv_dZdQZ5WHRXMHltbWx3VG8&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B18Wv_dZdQZ5WHRXMHltbWx3VG8&usp=sharing
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Καταληκτική δραστηριότητα: 

 Δημιουργία αφίσας. Φτιάξαμε δύο δέντρα, το ένα με συναισθήματα-
συμπεριφορές που πληγώνουν και το δεύτερο με θετικά συναισθήματα- 
συμπεριφορές. Τα ανθρωπάκια υπενθυμίζουν το σύνθημά μας: «Ναι στη 
φιλία, όχι στη βία.» 

 

 
  



 

81 
 

 

Κάνω STOP στη βία, λέω ναι στη φιλία! 
 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Βάσω Γιαννακού 
Σταματία Λαμπρινάκη 
Ειρήνη Στουπάκη 

 

 Αφόρμιση για το πρόγραμμα υπήρξε το παραμύθι «Οι νταήδες του βυθού 
και ο Ρομπέν των θαλασσών». Επειδή το παραμύθι είναι μεγάλο η 
νηπιαγωγός το διηγείται περιληπτικά και δείχνει τις εικόνες στα παιδιά. 
Γίνεται επεξεργασία του παραμυθιού αρκετές ημέρες για να περάσουμε 
στους στόχους που θέλουμε. 
Η διήγηση μας φτάνει μέχρι το σημείο που ο Ιερεμίας το μικρό ψαράκι 
ζητάει βοήθεια από τη νονά του τη γοργόνα. Συζητάμε με τα παιδιά αν 
κάποιος τους έχει στεναχωρήσει επανειλημμένα στο σχολείο ή κάπου έξω 
και το κάθε παιδί μας μιλάει για τον εαυτό του. Καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι πρέπει να μιλάμε σε κάποιο μεγάλο για τέτοια προβλήματα. 
Την επόμενη ημέρα συνεχίζεται η διήγηση με τον ίδιο τρόπο. Συζητάμε για 
την ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπισε ο Ιερεμίας τους νταήδες του 
βυθού για να φτάσει σε θετικό αποτέλεσμα.  

 Εξηγήσαμε τι είναι η βία βλέποντας εικόνες σωματικής, λεκτικής βίας και 
κοινωνικής απομόνωσης. 

 Αποφασίσαμε να κρατήσουμε σα σύνθημα στην τάξη «Όχι στη βία. Η βία 
γεννάει τη βία» και να φτιάξουμε μια αφίσα για να το θυμόμαστε. Βλέπουμε 
από το παραμύθι την εικόνα με το αντίστοιχο σύνθημα. Γράφουμε το 
σύνθημα στον υπολογιστή και κάθε παιδί ζωγραφίζει το δικό του ψαράκι σε 
μικρό χαρτί που κόβει και το κολλάει στην αφίσα μας. 

 

 
 

 Ξεχωρίσαμε από το παραμύθι 
κάποιους στίχους για να τους 
κάνουμε τραγούδι. Με την 
συνοδεία μουσικών οργάνων τους 
τραγουδήσαμε.  
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 Στο τέλος ζωγραφίσαμε αυτό που μας άρεσε περισσότερο από το παραμύθι. 
 

 
 

 Δραματοποιούμε διάφορες εικόνες για τη σωματική, λεκτική βία και την 
κοινωνική απομόνωση. 

  
 

 Επεξεργαστήκαμε διάφορα παραμύθια με στόχο την αποδοχή της 
Διαφορετικότητας όπως το παραμύθι «ΕΛΜΕΡ» του Ντέιβιντ Μακ Κι. 

 Στη συνέχεια συμπλήρωσαν το παρακάτω φύλλο εργασίας 
 

 

Σκέψου ένα διαφορετικό αλλά 
ξεχωριστό κορίτσι, αγόρι, ζωάκι και 
ζωγράφισε το. 
 
Γάτα με πολλά πόδια 
 
Διαφορετικός σκύλος (πολλά πόδια και 
πολλές ουρές) 

 

 Διαβάσαμε το παραμύθι: «Το λουλούδι που λεγόταν Αρλεκίνος». Συζητούμε 
τι θα κάναμε στο σχολείο αν ερχόταν ένας διαφορετικός μαθητής στην τάξη. 
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Καταλήγουμε στο σύνθημα «Έχουμε φίλο μας 
τον Αρλεκίνο που είναι πολύχρωμος, 
διαφορετικός, μοναδικός». Ζωγραφίζομε το 
δικό μας λουλούδι Αρλεκίνο και στολίζουμε 
μία γωνιά της τάξης μας. 

 

 Διαβάσαμε το παραμύθι: «Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε». 
Βρίσκουμε εκφράσεις που κάνουν τον άλλο να νιώθει ωραία, τις γράφουμε 
σε άσπρο χαρτί, τις ζωγραφίζουμε και φτιάχνουμε την αφίσα μας. 

 

 
 

 Διαβάσαμε το βιβλίο «Ο νταής του σχολικού». Συζητήσαμε τι λύσεις 
μπορούμε να δώσουμε στο παιδί για να αντιμετωπίσει τον νταή του σχολικού 
και τις ζωγραφίσαμε σε φύλλο εργασίας. 

 Από τη λέξη «βία» κάναμε ανασύνθεση της λέξης και περάσαμε στο γράμμα 
Β,β για το αλφαβητάριο μας.  

 Συμπληρώσαμε φύλλο εργασίας: Βρίσκω και κυκλώνω ανάμεσα σε άλλες τη 
λέξη ΒΙΑ. 

 Δημιουργήσαμε σταυρόλεξο με τις φράσεις – συνθήματα: ΝΑΙ ΦΙΛΙΑ – ΌΧΙ 
ΒΙΑ. 

 Παίξαμε στο Κουκλοθέατρο τις ιστορίες «Εγώ ο πιο δυνατός» και ο «Ο 
Σίτος και ο Ζοχάς». 
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Τα παιδιά παίζουν κουκλοθέατρο με 
τις φιγούρες από τα παραπάνω 
παραμύθια. 

 

 

 Στο πλαίσιο του προγράμματος, ακούσαμε και μάθαμε διάφορα τραγούδια. 
1. Σχολικός εκφοβισμός 

 https://www.youtube.com/watch?v=I29j9AAbLh0  
2. ΧΈΡΙΑ ΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΑ Locomondo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=m9FbLCtWeC0  
3. Δε με πειράζει που εσύ διαφέρεις από εμένα:  

https://www.youtube.com/watch?v=HwiIetg9u88  
4. Όπου υπάρχει αγάπη: (χορωδία Σπύρου Λάμπρου)  

https://www.youtube.com/watch?v=F1lm8h-VjVY  
5. Αερικά και φίλοι διαφορετικοί:  

https://www.youtube.com/watch?v=ai6EQWSYyVI  
6. Από το «Παράθυρο στην εκπαίδευση: «Τι κι αν είσαι διαφορετικός». 

 

 Δραστηριότητα φυσικής αγωγής: Περνούμε μία σειρά «εμποδίων» σε 
ζευγάρια (βοηθάει ο ένας τον άλλο εναλλάξ) αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι 
διαλέγουν ένα παιδί που δεν κάνουν πολύ παρέα. Στόχος της 
δραστηριότητας να μη μένουμε παρατηρητές και να βοηθάμε τα παιδιά που 
δεν γνωρίζουμε. 

 

  
 
Καταληκτικές δραστηριότητες:  

 Το κάθε τμήμα δημιούργησε μια αφίσα εναντίον της ενδοσχολικής βίας και 
του εκφοβισμού και αναρτήσαμε σχετικό βίντεο στο youtube. 
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https://www.youtube.com/watch?v=p

LcZwM1evYo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Z

VsCaD8CLPU 
 

 Πραγματοποιήθηκε επίσης ομιλία προς τους γονείς με θέμα: «Βοηθώντας τα 
παιδιά στον αυτοέλεγχο και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: η 
πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού» με ομιλήτρια την κ. Κοτσάτου Ελένη, 
Κοινωνική λειτουργό του Κέντρου πρόληψης Χίου στο χώρο του 
Νηπιαγωγείου. 

 
Βιβλιογραφία 
 
Παραμύθια για τον σχολικό εκφοβισμό 

1. «Οι νταήδες του βυθού και ο Ρομπέν των θαλασσών» Γιώτα Αλεξάνδρου. 
2. «Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε (εκδ. Μεταίχμιο). 
3. «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε». (εκδ. Μεταίχμιο). 
4. «Μην κάνεις αγριάδες γιατί θα βρεις μπελάδες» του Phil Roxbee Cox 

(Εκδόσεις: Άγκυρα). 
5. «Εγώ ο πιο δυνατός» Μάριος Ράμος (εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες). 
6. «Ο Σίτος και Ζόχος» Φρόσω Χατόγλου. 
7. «Ο νταής του σχολικού» Μαρία Ρουσάκη (εκδ Ψυχογιός). 
8. «Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα κίτρινα ποδήλατα» Μαρκούριος Αντζής 

(εκδ Ψυχογιός). 
9. «Όποιος κοροϊδεύει….» Κώστας Φάρος (εκδ. Χάρτινη πόλη). 

 
Παραμύθια για τη διαφορετικότητα  

1. «ΕΛΜΕΡ» του Ντέιβιντ Μακ Κι (εκδ. Πατάκη). 
2. «Το χαρούμενο λιβάδι» της Φιλιώς Νικολούδη (εκδ. ελλην. Γράμματα). 
3. «Η Μιμή με τα μεγάλα αυτιά» Κέστερ Σλεντς (εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες). 
4. «Ασημάκης, το πολύχρωμο ψαράκι»  
5. «Το λουλούδι που λέγονταν Αρλεκίνος» Βιβή Ματσούκα (εκδ. Πορτοκάλι). 
6. «Όλοι είμαστε μικροί ήρωες» Uli Geibler (εκδ. αερόστατο). 
7. «΄Ενας καλόκαρδος καρχαρίας» Λήδα Βαρβαρούση (εκδ. Παπαδόπουλος).  
8. «Αν θέλεις να γίνεις γάτα» Τζόις Ντάνμπα (εκδ. άγκυρα). 
9. «Η Καμηλοπάρδαλη με τις εφτά ουρές» Χρυσάνθη Πρωτόψαλτου (εκδ. 

Μοντέρνοι καιροί). 
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Δε θυμώνω, δε μαλώνω, μια αγκαλιά μεγάλη απλώνω, 
φίλους θέλω να' χω μόνο!!! 

 
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Παναγιώτα Μπακαλούδη 
Χριστίνα Κατολέων 

 
 

Η ενδοσχολική βία στο νηπιαγωγείο δεν έχει τις διαστάσεις των άλλων 
βαθμίδων της εκπαίδευσης. Η παρέμβαση όμως για την αντιμετώπιση της 
επιθετικής συμπεριφοράς κάθε φορά που εμφανίζεται κρίνεται απαραίτητη. Από 
την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουμε δουλέψει δραστηριότητες φιλίας και 
συναισθήματα μαζί με τα παιδιά. Δραστηριότητες που ενισχύουν την 
αυτοεκτίμηση των παιδιών και παιχνίδια κανόνων υγιούς συμπεριφοράς που δεν 
θίγουν και δεν στενοχωρούν τον εαυτό μας και τους άλλους (δες βιβλιογραφία). 
Το υλικό μας κατά βάση (που εμπλουτίζεται όποτε χρειαστεί), είναι αφηγήσεις 
ιστοριών που αναλύονται και μέσω δραματοποιήσεων από τα παιδιά αλλά και 
μέσω άλλων δραστηριοτήτων που προτείνουν τα ίδια. Προσπαθώντας να 
προσαρμόσουμε το δύσκολο θέμα της ενδοσχολικής βίας στο επίπεδο και την 
ηλικία των παιδιών του νηπιαγωγείου εκτός από τα παραπάνω 
πραγματοποιήσαμε και τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

 Παρακολουθήσαμε στo διαδραστικό πίνακα το βίντεο "Δες τα πράγματα 
αλλιώς" με θέμα τον εκφοβισμό στο δημοτικό σχολείο. 
https://www.youtube.com/watch?v=OS7BvWgvzXs. Το παραπάνω  βίντεο 
υπάρχει στην ιστοσελίδα ευαισθητοποίησης για τον σχολικό εκφοβισμό 
http://epsype.blogspot.gr/2012/02/6.html. 
Συζητήσαμε τις εντυπώσεις και τους προβληματισμούς τους. Τα παιδιά 
είπαν ότι δεν τους άρεσε αυτό το σχολείο και ότι δε θα ήθελαν να είναι στη 
θέση των παιδιών που τα κορόιδευαν και τα χτυπούσαν. Είπαν επίσης ότι 
λυπούνται τα παιδιά που τα ενοχλούν οι συμμαθητές τους και ότι έπρεπε να 
το είχαν πει στη δασκάλα τους και στους γονείς τους. Στη συνέχεια 
δραματοποιήσαμε κάποιες σκηνές που μας έκαναν περισσότερο εντύπωση 
και συζητήσαμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε. 

 Ζωγραφίσαμε ελεύθερα αυτό που μας εντυπωσίασε και μας προβλημάτισε 
από την προβολή του παραπάνω βίντεο.  

 Με τη βοήθεια των παρακάτω  βίντεο καταλάβαμε τις διάφορες μορφές 
βίας σωματική και λεκτική 
 https://www.youtube.com/watch?v=6qulY038nd0 
https://youtu.be/GZfgMK-2o8I 
Συζητήσαμε για  τα συναισθήματα που νιώθει το παιδί που πέφτει θύμα 
σχολικού εκφοβισμού: λύπη, πόνο, φόβο, μοναξιά. Συζητήσαμε για τα 
συναισθήματα που νιώθει το παιδί- θύτης που ασκεί εκφοβισμό: χαρά, θυμό, 
μίσος και γιατί συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο. 

 Φτιάξαμε ομαδικό κολάζ με θέμα πως νιώθουμε όταν οι άλλοι μας φέρονται 
άσχημα και πως όταν οι άλλοι μας φέρονται όμορφα. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OS7BvWgvzXs
http://epsype.blogspot.gr/2012/02/6.html
https://www.youtube.com/watch?v=6qulY038nd0
https://youtu.be/GZfgMK-2o8I


 

87 
 

 

 
 

 Βλέπουμε στον διαδραστικό και διαβάζουμε το παραμύθι: Ο ΜΥΤΟΓΚΑΣ 
(εκδ. Ψυχογιός). Διαθέσιμο στο 
https://drive.google.com/folderview?id=0B18Wv_dZdQZ5WHRXMHltbWx
3VG8&usp=sharing. Συζητήσαμε τις εντυπώσεις μας από το παραμύθι και το 
δραματοποιήσαμε. 

 Συμπληρώσαμε τα παρακάτω φύλλα εργασίας τα οποία δανειστήκαμε από 
την ιστοσελίδα:  
http://taniamanesi-
kourou.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE
%99%CE%9A%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%91-
%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3
%20%CE%95%CE%9A%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%
9C%CE%9F%CE%A3 
 
Βοηθώ το Μιχάλη , προτείνοντας του λύσεις, για να δείξει στους άλλους την 
καλή του καρδιά. Ζωγραφίζω και γράφω τις προτάσεις μου. 

 

Μοιράζει 
καραμέλες. 
 
Βοηθάει τον φίλο 
του. 
 
Βοηθάει τη φίλη 
της. 
 
Γίνεται γιατρός. 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0B18Wv_dZdQZ5WHRXMHltbWx3VG8&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B18Wv_dZdQZ5WHRXMHltbWx3VG8&usp=sharing
http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%91-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%91-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%91-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%91-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%91-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%91-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
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Τι θα έκανες εσύ, αν ήσουν στη θέση του Μιχάλη;  
Και σε εκείνους που τον κοροϊδεύουν; Τι θα έλεγες;  

Γράψε τις απαντήσεις σου μέσα στα μπαλόνια διαλόγου. 

 
 

 Η διαχείριση του θυμού των νηπίων είναι σημαντική για την αντιμετώπιση 
της σχολικής βίας στο νηπιαγωγείο. Ένα παραμύθι ήταν το μέσο για να 
κάνουμε τα παιδιά να μιλήσουν γι΄ αυτά που τα θυμώνουν και να βρούμε 
τρόπους αντιμετώπισης του θυμού. Διαβάσαμε το παραμύθι: Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ 
ΔΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ του Αντώνη Καλέντζη. Συζητήσαμε τις 
εντυπώσεις μας και το δραματοποιήσαμε. 

 Είπαμε πως κι εμείς συχνά θυμώνουμε για πράγματα που δεν είναι πολύ 
σημαντικά και τα οποία θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε χωρίς θυμό, νεύρα 
και μαλώματα. Ένας τρόπος που βοηθά να ξεπεράσουμε τον θυμό μας είναι 
να μιλήσουμε γι΄ αυτά που μας θυμώνουν. Αφού ο καθένας είπε τι είναι αυτό 
που πολλές φορές τον θυμώνει, γράψαμε αυτό που μας θυμώνει και βάλαμε 
τα χαρτάκια μας μέσα σε ένα κουτί που φτιάξαμε.  
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Είναι ένα κουτί πραγματικά μαγικό γιατί εξαφανίζει ότι του βάζεις μέσα. 
Έτσι λοιπόν κλείσαμε (με αυτοκόλλητο) εκεί αυτά που μας θυμώνουν και 
είπαμε τις σωστές μαγικές λέξεις....  
Άμπρα κατάμπρα τραλαλά  πάρε τα νεύρα μου μακριά!!!! 
Δε θυμώνω, 
δε μαλώνω, 
μια αγκαλιά μεγάλη απλώνω, 
φίλους θέλω να' χω μόνο!!! 
Αυτό το ποιηματάκι έγινε και το σύνθημα μας και το τραγουδάμε σε κάθε 
ευκαιρία. 

 Τελειώσαμε τις δραστηριότητες μας για τον σχολικό εκφοβισμό 
φτιάχνοντας ένα ομαδικό κολλάζ με θέμα: ΧΤΥΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ 
ΧΤΥΠΑΜΕ  ΠΑΛΑΜΑΚΙΑ ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΤΥΠΑΜΕ ΠΑΙΔΑΚΙΑ.  
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Βιβλιογραφία 
Ο Κήπος των Συναισθημάτων των Ν. Κάντζου, Ρ. Δαμηλάκη και Ζ. 

Λαμπρινέα, φύλλα εργασίας Γ. Κανελλόπουλος, εκδόσεις Δίπτυχο. 
Το ψάρι που προσπαθεί, της Α.Γ.Θάνου, εκδόσεις Πατάκη. 

 
Παραμύθια 

«Αγγίζω και αισθάνομαι.  Τα συναισθήματα: Ευγένεια». εκδόσεις Μεταίχμιο. 
«Αγγίζω και αισθάνομαι. Τα συναισθήματα: Ζήλια». εκδόσεις Μεταίχμιο. 
«Αγγίζω και αισθάνομαι. Τα συναισθήματα: Μοναξιά». εκδόσεις Μεταίχμιο. 
«Αγγίζω και αισθάνομαι. Τα συναισθήματα: Αγάπη». εκδόσεις Μεταίχμιο. 
«Αγγίζω και αισθάνομαι. Τα συναισθήματα: Φόβος». εκδόσεις Μεταίχμιο. 
«Αγγίζω και αισθάνομαι. Τα συναισθήματα: Θυμός». εκδόσεις Μεταίχμιο. 
«Αγγίζω και αισθάνομαι. Τα συναισθήματα: Λύπη». εκδόσεις Μεταίχμιο. 
«Αγγίζω και αισθάνομαι. Τα συναισθήματα: Ευτυχία». εκδόσεις Μεταίχμιο. 
Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε, ΜΑΡΤΙΝ ΑΓΚΑΣΙ, εκδόσεις Μεταίχμιο  
Οι ουρές δεν είναι για να τραβάμε, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΒΕΡΝΤΙΚ, 

εκδόσεις Μεταίχμιο. 
Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΒΕΡΝΤΙΚ, εκδόσεις 

Μεταίχμιο. 
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Όχι στη βία στο σχολείο ! 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΜΑΡΙΑ ΦΛΑΟΥΝΑ 
 

 
Την φετινή σχολική χρονιά στην τάξη μας είχαμε πολλά προνήπια κάποια εκ 
των οποίων παρουσίαζαν αρκετά επιθετική συμπεριφορά στην τάξη και πολύ 
συχνά επιτίθονταν σωματικά και λεκτικά σε άλλα παιδιά. Το κλίμα στην τάξη τις 
περισσότερες μέρες ήταν αρκετά τεταμένο. Για τον λόγο αυτό αποφάσισα να 
υλοποιήσω στην τάξη το πρόγραμμα για την Σχολική Βία και τον εκφοβισμό. Η 
διάρκεια του προγράμματός μας ήταν δύο εβδομάδες. Πραγματοποιήσαμε 
πολλές δραστηριότητες για να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά.  
 
Δραστηριότητες: 
1. Στην τάξη επεξεργαστήκαμε με τα παιδιά τα εξής παραμύθια: 

 Η Μιμή με τα Μεγάλα αυτιά 

 Ο Νταής του σχολικού 

 Η Μόνα σε καινούργιο σχολείο/Τα μπαλόνια της φιλίας 
(ηλεκτρονικό παραμύθι, Μικρός Αναγνώστης) 

 Η φωνή σου, η δύναμή σου 

 Ένας για όλους και όλοι για έναν 
 

2. Μαζί με τα παιδιά είδαμε στη γωνιά του Ηλεκτρονικού υπολογιστή διάφορα 
βίντεο σχετικά με τη βία στο σχολείο και τον σχολικό εκφοβισμό. Τα παιδιά 
ζήτησαν να δουν τα βίντεο πολλές φορές καθώς κάποια από αυτά 
συγκινήθηκαν με τις συμπεριφορές που έβλεπαν να διαδραματίζονται. Στη 
συνέχεια όλοι μαζί συζητήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις γύρω από όσα 
είδαμε. 
Κατόπιν αποφασίσαμε να δραματοποιήσουμε κάποιες από τις ιστορίες που 
είδαμε στο διαδίκτυο ή άλλα υποθετικά σενάρια που πρότειναν τόσο τα ίδια 
τα παιδιά όσο και η νηπιαγωγός. (πχ: ένα παιδί παίζει ήσυχο στη γωνιά του 
οικοδομικού υλικού όπου με κόπο χτίζει μια όμορφη κατασκευή και ξαφνικά 
ένα άλλο παιδί χωρίς λόγο πλησιάζει και του κλωτσάει την κατασκευή του, 
εναλλακτικά ένα παιδί διαβάζει αμέριμνο ένα βιβλίο από την βιβλιοθήκη της 
τάξης και ένας συμμαθητής του  αρπάζει το βιβλίο από τα χέρια χωρίς 
λόγο). 
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3. Ο λυπημένος κουβάς. 
 

 
Ένα παιδί κρατάει 
τον λυπημένο 
κουβά άδειο. Στο 
πάτωμα 
σκορπίζουμε 
πετρούλες πάνω 
στις οποίες 
αναγράφονται 
διάφορα άσχημα 
λόγια και άσχημες 
πράξεις. 
Ξεκινώντας τη 
δραστηριότητα 
ρωτάμε το παιδί 
που κρατάει τον άδειο κουβά αν αυτός είναι ελαφρύς η βαρύς. Το παιδί 
φυσικά απαντάει πως αφού αυτός είναι άδειος είναι και ελαφρύς. Ρωτάμε το 
παιδί αν θα μπορούσε να γυρνάει όλη μέρα κρατώντας αυτόν τον άδειο 
κουβά. Το νήπιο που κρατούσε τον κουβά απάντησε πως θα μπορούσε γιατί 
αυτός είναι άδειος και ελαφρύς. Στη συνέχεια ένα ένα τα παιδιά επιλέγουν 
από μια πέτρα την οποία διαβάζουμε μαζί και κατόπιν την τοποθετούν στον 
κουβά που κρατάει το παιδί. Κάνουμε μαζί με τα παιδιά τον συσχετισμό του 
κουβά με μια καρδιά στην οποία βάζουμε σιγά σιγά μέσα άσχημες 
κουβέντες/πράξεις και αρνητικά συναισθήματα. Όπως οι πέτρες με τα 
άσχημα λόγια πέφτουν στον κουβά και τον κάνουν βαρύτερο έτσι και τα 
άσχημα λόγια που μπορεί να πει ένα παιδί σε κάποιο άλλο μπορούν να του 
βαρύνουν την καρδιά του και να το στενοχωρούν. Κάποια στιγμή ο κουβάς 
από τις πολλές πέτρες γίνεται ασήκωτος και το παιδί που τον κρατάει 
αρχίζει να παραπονιέται πως δεν μπορεί άλλο να τον κρατάει γιατί είναι 
βαρύς και κουράστηκε. Ρωτάμε τα παιδιά αν θα μπορούσαν να περπατάνε 
όλη μέρα κρατώντας αυτό τον γεμάτο κουβά. Αφού όλα τα παιδιά τον 
κράτησαν και είδαν πως είχε γίνει ασήκωτος από τις πέτρες, απάντησαν πως 
δεν θα μπορούσαν όλη μέρα να έχουν στα χέρια ένα τόσο βαρύ κουβά. 
Συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο και η καρδιά ενός παιδιού αν συνεχώς 
του μιλούν άσχημα και του φέρονται άσχημα μπορεί να βαρύνει και να είναι 
τόσο στενοχωρημένη. Συζητάμε για το αν θα μας άρεσε να μας φέρονται 
έτσι και για τον αν θα μας άρεσε όλη μέρα να είμαστε τόσο λυπημένοι σαν 
τον μικρό κουβά που βάρυνε. 
Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας τα παιδιά με ρωτούν αν έχω άλλες 
πέτρες γιατί θα ήθελαν να γράψουν πάνω σε αυτές μερικά καλά λόγια και 
πράξεις. Τους δίνω τις πέτρες και μαζί γράφουμε πάνω σε αυτές όμορφα 
λόγια και πράξεις για να ευχαριστήσουμε τον λυπημένο κουβά που πριν τον 
στενοχωρήσαμε. 
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4. Το βάζο με τα γλυκά λογάκια. 
 
Ως επέκταση της προηγούμενης δραστηριότητας φέραμε 
στην τάξη κάρτες με γλυκά λόγια που συνοδεύονταν και 
από εικονογράφηση και ενθαρρύναμε τα παιδιά να 
διαλέξουν όποια ήθελαν και να την αντιγράψουν σε μια 
χάρτινη καραμελίτσα. Κάθε παιδί έδωσε μια καραμέλα σε 
ένα συμμαθητή του. Αφού όλοι μαζί διαβάσαμε τα γλυκά 
μας μηνύματα αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα βάζο στο 
οποίο όλοι θα βάζαμε μέσα τα μηνύματα μας. Το βάζο το 
ονομάσαμε «βάζο με τα γλυκά λογάκια». Μετά το τέλος 
της δραστηριότητας τα παιδιά συνέχισαν για πολλές μέρες 

ακόμα να παίρνουν τις κάρτες και να αντιγράφουν γλυκά μηνύματα για τους 
φίλους και συμμαθητές τους. 

 
5. Ακρόαση του τραγουδιού «Δυο χέρια σαν κι αυτά» από τους Locomondo. 

Αφού ακούσαμε το τραγούδι όλοι μαζί στην τάξη συζητήσαμε γύρω από 
τους στίχους του τραγουδιού. Το τραγούδι μιλούσε για καλά και κακά 
πράγματα που κάνουμε χρησιμοποιώντας τα χέρια μας. Για παράδειγμα  
μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κρατήσουμε κάποιον αγκαλιά ή 
για να χτυπήσουμε κάποιον. Καταγράψαμε σε ένα χαρτί όλες τις καλές 
χρήσεις που ακούσαμε και έπειτα όλες τις κακές. Συζητήσαμε για το ποιες 
από τις χρήσεις των χεριών που ακούσαμε μας αρέσουν περισσότερο. Στη 
συνέχεια όλοι ζωγραφίσαμε σε ένα χαρτί τι θα κάναμε χρησιμοποιώντας τα 
δικά μας χέρια. 

 

 
 
6. Δραστηριότητα με την «τσαλακωμένη καρδιά». 

Παρουσιάσαμε στην παρεούλα μια μεγάλη κόκκινη καρδιά. Συζητήσαμε για 
το πώς αυτή η καρδιά θα μπορούσε να είναι η δική μας καρδιά ή η καρδιά 
κάποιου άλλου παιδιού. Συμφωνήσαμε όλοι πως η καρδιά αυτή ήταν τέλεια 
από όλες τις απόψεις. Ήταν πεντακάθαρη, μεγάλη και ατσαλάκωτη. Έτσι 
όπως πρέπει να είναι η καρδιά κάθε ευτυχισμένου παιδιού και κάθε 
χαρούμενου ανθρώπου. 
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Με τη σειρά κάθε παιδί έπιασε την καρδιά την κράτησε και την παρατήρησε. 
Στη συνέχεια κάθε παιδί που κρατούσε στα χέρια του την καρδιά έλεγε σε 
αυτήν μια απότομη/άσχημη κουβέντα. Κατόπιν έπρεπε να τσαλακώσει με τα 
χέρια του την καρδούλα έτσι ώστε να φανεί η φθορά που προκαλούσαν τα 
λόγια στην καρδιά. 
Την διαδικασία ακολούθησαν όλα τα παιδιά με τη σειρά. Στo τέλος της 
διαδικασίας η καρδιά είχε γίνει αγνώριστη. Είχε τσαλακωθεί και δεν ήταν 

πια η τέλεια καρδιά που 
είχαμε στην αρχή. 
Συσχετίσαμε την χάρτινή 
μας καρδιά με τη δική 
μας καρδιά και τη φθορά 
που της προκαλούν τα 
άσχημα λόγια ή μια 
άσχημη πράξη που 
κάποιος μπορεί να μας 
πει ή να μας κάνει. Στο 
τέλος όλοι μαζί 
αποφασίσαμε να 
γράψουμε ένα μήνυμα 
που το συμφωνήσαμε 

από κοινού, πάνω στην ραγισμένη μας καρδιά. Αφού γράψαμε το μήνυμα τα 
παιδιά στο τέλος ζήτησαν να της βάλουμε και ένα λευκοπλάστ για να μην 
πονάει.  
 

7. Καταληκτική Δραστηριότητα. 
Επειδή με τα παιδιά μέσα στην τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
μετράγαμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθούμε αν βιώνουμε τη βία ή τον 
εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον σαν καταληκτική δραστηριότητα 
αποφασίσαμε όλοι μαζί να κάνουμε ακριβώς αυτό, μια παλάμη με τα 5 πιο 
σημαντικά βήματα.  Μαζί με τα παιδιά κάναμε το αποτύπωμα της παλάμης 
μας σε χαρτί και αποφασίσαμε να βάλουμε πάνω τα μηνύματα μας σχετικά 
με τον σχολικό εκφοβισμό και τη βία στο σχολείο. Τα μηνύματα μας τα 
συνοψίσαμε σε πέντε βασικά και κολλήσαμε ένα μήνυμα σε κάθε δάχτυλο 
του χεριού. Τα πέντε βήματα που πρέπει να ακολουθούμε αν 
αντιμετωπίζουμε βία ή εκφοβισμό στο σχολείο. 
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1. Φεύγω μακριά. 
 

2. Λέω δυνατά σταμάτα. 
 

3. Μιλάω ήρεμα και φιλικά. 
 

4. Το λέω σ’ ένα μεγάλο. 
 

5. Το λέω σ ‘ένα φίλο. 
 

 
 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Είπαμε όλοι μαζί όχι στη Βία και στον σχολικό εκφοβισμό και 
φωτογραφηθήκαμε ομαδικά! 
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Ας τη διώξουμε τη βία μακριά, μόνο αγάπη, φιλία, αγκαλιά! 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Αργυρώ Κλιαμενάκη 
Αλεξάνδρα Τσαγαλά 

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάσαμε στο Νηπιαγωγείο μας είχε 

διάρκεια 8 μηνών (Οκτώβριος-Μάιος) και γενικός σκοπός του ήταν να 
ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στο φαινόμενο του “bullying”, το οποίο έχει πάρει 
τρομερές διαστάσεις στις μέρες μας. 

Το συγκεκριμένο θέμα το προσεγγίσαμε καλύπτοντας όλους τους τομείς του 
Δ.Ε.Π.Π.Σ ( Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) και 
ικανοποιώντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς στόχους που είχαμε θέσει, όπως 

 Να μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ενδοσχολικής βίας. 

 Να μπορούν να αναγνωρίσουν τις διάφορες μορφές της. 

 Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για τον θύτη και το θύμα. 

 Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του ρόλου του παρατηρητή στην 
αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. 

 Να αναγνωρίσουν ασφαλείς τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
υπερασπιστούν τα θύματα. 

 Να αποκτήσουν την ετοιμότητα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους όταν 
εκφοβίζονται. 

 Να αποκτήσουν την ετοιμότητα να υπερασπίζονται τους άλλους όταν 
εκφοβίζονται. 

 
Δραστηριότητες: 

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κάλυπταν τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη 
Μελέτη Περιβάλλοντος, την Πληροφορική, τη Δημιουργία – Έκφραση και τη 
Φυσική Αγωγή. Συγκεκριμένα: 
 
Πληροφορική 
Είδαμε διάφορα βίντεο στο youtube όπως : 

 “Δες τα πράγματα αλλιώς”, 

 “Μια καθημερινή ιστορία από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου”, 

 “Ο μικρός ήρωας της Ε΄ τάξης Δημοτικού Νέου Σουλίου”, 

 “Λέμε όχι στη σχολική βία”, 

 “Η δύναμη της ομάδας”, 

 “Bullying-Σχολική Βία #3” 

 «Τα γυαλιά της διαφορετικότητας» 
 

Μελέτη Περιβάλλοντος 

 Εκφράσαμε τα συναισθήματα μας όταν κάποιος μας χτυπάει/κλωτσάει/ 
φωνάζει κ.τλ. 

 Μιλήσαμε πότε το σώμα μου πρέπει να λέει ΝΑΙ και πότε πρέπει να λέει 
ΟΧΙ. Παρατηρήσαμε εικόνες με παιδάκια που αντιμετωπίζουν σωματική και 
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λεκτική βία και εικόνες με παιδάκια χαρούμενα και εκφράσαμε τα 
συναισθήματα και τα αιτιολογήσαμε. 

 
 Εκφράσαμε σε ποιο μέρος του σώματος μου νιώθω χαρά και λύπη. 

 Μιλήσαμε για διάφορα συναισθήματα όπως χαρά, λύπη, θυμός. 

 Διαβάσαμε το ποίημα: Χαρά και Λύπη της Ρ. Δαμηλάκη. 

 Καταγράψαμε σε μια λίστα τι μας φέρνει χαρά και τι λύπη. 
 

 
 

 Συζητήσαμε για περιπτώσεις βίας στο σχολείο από τη μεριά του θύτη, του 
θύματος και του παρατηρητή. Εκφράσαμε συναισθήματα και είπαμε τι θα 
κάναμε σε κάθε περίπτωση. 

 Σχεδιάσαμε το περίγραμμα του «μικρού ήρωα» (ενός παιδιού που δεχόταν 
bullying που είδαμε στο youtube)  σε χαρτί του μέτρου και κάθε φορά που 
του ασκούσαμε κάποιο είδος βίας σκίζαμε και ένα κομμάτι από το σώμα του. 
Μετά λέγαμε συγγνώμη και τοποθετούσαμε στη θέση του το κομμάτι που 
σκίσαμε. Συμπεράναμε ότι παρόλο που του ζητήσαμε συγγνώμη δεν έγινε 
όπως πριν και συζητήσαμε πως είναι σωστό να φερόμαστε στους φίλους 
μας. 
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 Παρατηρήσαμε εικόνες σωματικής και λεκτικής βίας, τις περιγράψαμε, 
είπαμε πως αισθάνονται τα πρόσωπα και συζητήσαμε πως είναι σωστό να 
αντιδράσει το παιδί παρατηρητής και το παιδί θύμα. 

 Ξεχωρίσαμε τις μορφές βίας (σωματική, λεκτική και κοινωνικός 
αποκλεισμός) μέσα από εικόνες και αιτιολογούσαμε την επιλογή μας. 

 21 Μαρτίου- Ημέρα κατά του ρατσισμού. Μιλήσαμε για το τι σημαίνει 
«διαφορετικοί άνθρωποι», αν έχουμε δει ποτέ και πως συμπεριφερόμαστε σε 
αυτούς. Παρουσιάσαμε φωτογραφίες παιδιών από την Αφρική, τον Άμιρ και 
τη Μιλάουα και είπαμε στα παιδιά ότι θέλουν να έρθουν στην τάξη μας. 

 

  
 

Βρήκαμε στην υδρόγειο τη χώρα τους και ανοίξαμε τα δώρα που μας έφεραν 
τα παιδιά αυτά. Το ένα δώρο ήταν με πολύ ωραίο περιτύλιγμα και το άλλο 
ήταν τυλιγμένο με σκισμένες εφημερίδες. ‘Όταν ρωτήσαμε τα παιδιά ποιο 
δώρο θέλουν να ανοίξουμε πρώτα, όλα τα παιδιά είπαν αυτό με το ωραίο 
περιτύλιγμα. Το ανοίξαμε και είδαμε ότι έχει μέσα πέτρες. Μετά τα παιδιά 
είπαν να ανοίξουμε το άλλο δώρο το οποίο είχε μέσα κουφετάκια σε 
διάφορα χρώματα. 
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Συζητήσαμε και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν έχει σημασία πως 
είναι κάποιος εξωτερικά αλλά σημασία έχει πως είναι εσωτερικά (στην 
καρδούλα του όπως είπαν και τα παιδιά). 

 Έπειτα παίξαμε ένα παιχνίδι με τα κουφετάκια. Κλείναμε τα μάτια μας και 
τα δοκιμάζαμε  και προσπαθούσαμε να μαντέψουμε το χρώμα τους. 
Καταλάβαμε ότι δεν μπορούσαμε να το μαντέψουμε γιατί παρόλο που είχαν 
διαφορετικά χρώματα, μέσα ήταν όλα ίδια. Το παράδειγμα αυτό το 
συσχετίσαμε με τους ανθρώπους. Τέλος, διαλέγαμε ένα κουφετάκι και πριν 
το φάμε λέγαμε «Είμαστε όλοι διαφορετικοί αλλά είμαστε όλοι ίδιοι». 

 Μέσα από διάφορες ιστορίες που λέγαμε αρχικά εμείς και έπειτα 
επινοούσαν τα παιδιά, διακρίναμε τις 3 μορφές βίας (Λεκτική-κοινωνικός 
αποκλεισμός-σωματική βία). 

 Καθίσαμε σε ένα κύκλο και ένα ένα παιδί έπαιρνε ένα σωληνάριο με 
οδοντόκρεμα, χρησιμοποιούσε λεκτική βία και παράλληλα έριχνε 
οδοντόκρεμα σε ένα πιάτο. Στο τέλος αφού είχαμε αδειάσει την 
οδοντόκρεμα λέγαμε «συγγνώμη» και προσπαθήσαμε να βάλουμε την κρέμα 
που είναι στο πιάτο, πίσω στο σωληνάριο. Συμπεράναμε ότι παρόλο που 
είπαμε συγγνώμη τα «λόγια» μας δεν μπορέσαμε να τα βάλουμε πίσω. 

 

  
 

Γλώσσα 

 Διαβάσαμε τα παραμύθια: «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε», «Φόβος», 
«Μίλησε μου για την ευτυχία», «Να ’μαι ξανά», «Ο Σίτος και ο Ζοχάς», «Μήλα 
γύρω γύρω στη μέση πορτοκάλι..»  

 Προφορικός λόγος: Είπαμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας και τι 
δεν είναι σωστό να κάνουμε με τα χέρια μας; 

 Βρήκαμε ανάμεσα σε διάφορες λέξεις τη λέξη «Χαρά», «Λύπη» και τις 
γράψαμε στο φύλλο εργασίας. 

 Περιγράψαμε εικόνες με ανθρώπους που νιώθουν Χαρά, Λύπη. 

 Δημιουργήσαμε αφίσα με θέμα: «Τα χέρια μας είναι για να…», με 
φωτογραφίες των παιδιών. 

 
Μαθηματικά 

 Μετρήσαμε τις λέξεις που μας φέρνουν χαρά και τις λέξεις που μας φέρνουν 
λύπη. 
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Δημιουργία και Έκφραση 

 Παίξαμε παντομίμα: Αναπαραστήσαμε με κινήσεις πράγματα που μπορώ να 
κάνω με τα χέρια μου ώστε να το μαντέψουν οι φίλοι μου. 

 Κολλήσαμε πάνω σε ένα συννεφάκι που έλεγε ΟΧΙ τις αντίστοιχες εικόνες 
και πάνω σε ένα περίγραμμα σώματος, εικόνες που λέμε ΝΑΙ. 

 Αναπαραστήσαμε εικόνες που απεικονίζουν τι μπορώ να κάνω με τα χέρια 
μου, βγάλαμε φωτογραφίες και δημιουργήσαμε αφίσες. 

 

 
 Ζωγραφίσαμε μια κουκίδα με όποιο χρώμα θέλαμε σε όποιο μέρος του 

σώματος μου νιώθουμε  χαρά και λύπη. 

 Ζωγραφίσαμε τον εαυτό μας χαρούμενο και λυπημένο. 

 Είδαμε και επεξεργαστήκαμε τον πίνακα ζωγραφικής του Κλεέ: Senecio, 
1922. Είπαμε τι νιώθει ο άνθρωπος στον πίνακα και γιατί, ποια 
χαρακτηριστικά του λείπουν και έπειτα γίναμε ο Κλεέ και χρωματίσαμε τον 
δικό μας Senecio χαρούμενο και τον Senecio λυπημένο. 

 

 
 

 Παίξαμε ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι: Κινούμασταν  μέσα στην αίθουσα με 
τη μουσική και όταν αυτή σταματούσε αναπαριστούσαμε  κάτι που 
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μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας, το οποίο το ακούγαμε κάθε φορά και 
από έναν συμμαθητή μας. 

 Δραματοποιήσαμε περιπτώσεις bullying και κάθε παιδί έμπαινε εναλλάξ 
στον ρόλο του θύτη, θύματος και παρατηρητή. 

 Δραματοποιήσαμε περιπτώσεις λεκτικής βίας στο σχολείο και σε κάθε 
περίπτωση ερχόταν ένας σούπερ ήρωας (τα παιδιά διαλέξανε τον 
σούπερμαν, τον σπάιντερμαν, τον μπάτμαν) ο οποίος βοηθούσε το θύμα και 
αντιμετώπιζε τους θύτες. 

 Ζωγραφίσαμε ότι μου προκαλεί φόβο. 

 Ζωγραφίσαμε μέσα στα γυαλιά του Γιάννη (από το βίντεο «τα γυαλιά της 
διαφορετικότητας») «διαφορετικούς» ανθρώπους. 

 Κατασκευάσαμε τα δικά μας γυαλιά της διαφορετικότητας. 
 

 
 

 Δραματοποιήσαμε την ιστορία «Ο Σίτος και ο Ζοχάς». 
 
Καταληκτική δραστηριότητα 
 
Η καταληκτική δραστηριότητα μας, που αναδεικνύει την ευαισθητοποίηση των 
παιδιών για το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού είναι το 
παρακάτω τραγουδάκι που φτιάξαμε (βασισμένο στη μελωδία του τραγουδιού 
Γιουπιγιαγια, Καπνίσης Κώστας). 
 
  Γιουπιγιαγια γιουπιγιουπιγια 
  Ας τη διώξουμε τη βία μακριά 
  Όχι στη σωματική 
  Λεκτική, κοινωνική 
  Μόνο αγάπη, φιλία και αγκαλιά 
 
  Γιουπιγιαγια γιουπιγιουπιγια 
  Κι αν τα δούμε μπροστά μας όλα αυτά 
  Πρέπει αμέσως να το πούμε 
  Όχι δε θα φοβηθούμε 
  Ας τη διώξουμε τη βία μακριά. 
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H Λένια η Καρδουλένια στον αγώνα εναντίον του Bulling! 
 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ XIΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Μαρία Κατσαφάρου 

Το πρόγραμμα για τον σχολικό εκφοβισμό αποτελεί επέκταση του καινοτόμου 
προγράμματος αγωγής υγείας «Η Λένια η Καρδουλένια» στο πλαίσιο του οποίου 
δημιουργήσαμε το παρακάτω παραμύθι. Το συγκεκριμένο παραμύθι αποτέλεσε 
την αφόρμηση για την υλοποίηση του προγράμματος. 
 
Παραμύθι: Η Λένια η Καρδουλένια και ο Λάκης ο Φουσκομαγουλάκης 
 

Ήταν ένα όμορφο πρωινό του Γενάρη και η Λένια η Καρδουλένια 
βαρέθηκε στο σπίτι και αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στη γειτονιά, να 
χαιρετήσει τους αγαπημένους γείτονες και να μεθύσει από τις πρωινές μυρωδιές 
που ξεχείλιζαν από τον φούρνο του κυρ-Νικόλα και να δοκιμάσει τα κάστανα 
του κύριου Γρηγόρη, του καστανά με τα άσπρα μαλλιά και τα γελαστά μάτια. 

Συνεχίζοντας τη βόλτα της έφτασε στο νηπιαγωγείο που ήταν δυο 
τετράγωνα παρακάτω. Πάντα ένιωθε χαρά η Καρδουλένια όταν περνούσε από το 
σχολείο. Αγαπάει πολύ τα παιδιά και χαίρεται όταν τα βλέπει να παίζουν 
ευτυχισμένα!!!! 

Ήταν έξω από την καγκελόπορτα του σχολείου όταν είδε τα παιδιά να 
τρέχουν έξω στην αυλή για το διάλειμμά τους. Κοντοστάθηκε για να καμαρώσει 
το παιχνίδι τους όταν είδε ένα μικρό γεματούλικο αγοράκι κόκκινα φουσκωμένα 
μαγουλάκια να τρέχει και πίσω του να ακολουθούν μερικοί συμμαθητές 
φωνάζοντας και γελώντας “Λάκη Φουσκομαγουλάκη, χοντρουλάκη, κοιτάξτε 
τον δεν μπορεί να τρέξει, λαχανιάζει, λαχανιάζει, είσαι χοντρός Λάκη, είσαι 
χοντρός.” 

Ο Λάκης σκοντάφτει αλλά τα άλλα παιδιά δεν σταματούν, στήνουν ένα 
χορό τριγύρω του περιγελώντας τον. Σταμάτησαν μόνο όταν είδαν την κυρία 
τους να έρχεται θυμωμένη προς το μέρος τους. 

Ο Λάκης στενοχωρημένος πήγε να κρυφτεί πίσω από ένα μικρό κήπο που 
είχε το σχολείο κι εκεί ξέσπασε σε κλάματα. Η Λένια η Καρδουλένια ένιωσε 
πολύ άσχημα όταν είδε τον μικρό Λάκη να κλαίει με αναφιλητά. 

Πλησίασε κοντά του και του μίλησε με γλυκιά φωνή: «τι σου συμβαίνει 
καλέ μου, γιατί κλαις;». Ο Λάκης προσπάθησε να σκουπίσει γρήγορα τα δάκρυά 
του γιατί ένιωσε άσχημα βλέποντας την Καρδουλένια. «Δεν έχω τίποτα» της είπε 
«κάτι μπήκε στο μάτι μου και με πόνεσε». Η Καρδουλένια του χαμογέλασε με 
τρυφερότητα και του είπε ότι είδε τη σκηνή με τα άλλα παιδιά που τον 
κορόιδευαν και στενοχωρέθηκε και η ίδια γι αυτό. 

Ο Λάκης έσκυψε το κεφάλι και της είπε: «Είμαι χοντρός, το ξέρω και τα 
παιδιά δεν θέλουν να με κάνουν παρέα. Με διώχνουν μόλις με δουν κι ακόμα 
χειρότερα με κυνηγάνε και μου φωνάζουν λόγια που πονάνε». «Μίλησες Λάκη 
με τους γονείς σου γι’ αυτό;». «Όχι, δεν τους είπα τίποτα γιατί φοβάμαι ότι τα 
πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Αν οι γονείς μου κάνουν παράπονα στη 
δασκάλα ή στους γονείς των άλλων παιδιών τότε είμαι σίγουρος ότι θα μου 
κάνουν ακόμη χειρότερα πράγματα». 
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«Τότε γιατί δεν προσπαθείς να αλλάξεις την δική σου εικόνα προς το 
καλύτερο, να τους αποδείξεις ότι κάνουν λάθος και κυρίως να φροντίσεις το 
σώμα και την υγεία σου. Ελέγχοντας το βάρος σου θα μπορείς να τρέχεις 
γρηγορότερα χωρίς να λαχανιάζεις, θα βλέπεις το σώμα σου να αλλάζει, να 
γίνεται πιο αδύνατο αλλά συγχρόνως και πιο δυνατό κι αυτό θα σου αρέσει, θα 
νιώθεις χαρούμενος κι ακόμη πιο όμορφος. Και την προσπάθειά σου να αλλάξεις 
θα την εκτιμήσουν και οι συμμαθητές σου, θα αρχίσουν να σε θαυμάζουν και 
κανένας δεν θα σε πειράζει πια». 

Ο Λάκης ο Φουσκομαγουλάκης άκουγε με προσοχή όλα όσα του έλεγε η 
Καρδουλένια κι έκλεισε για λίγο τα μάτια για να τα ονειρευτεί. Τότε η 
Καρδουλένια του εξιστόρησε περιπέτειες άλλων παιδιών με παρόμοια θέματα 
και πώς κατάφεραν να αλλάξουν τη ζωή τους και να γίνουν ευτυχισμένα. 

Ο Λάκης πήρε τη μεγάλη απόφαση να αγαπήσει τον εαυτό του και να τον 
φροντίσει όπως του άξιζε. Όταν επέστρεψε στο σπίτι ζήτησε από τους γονείς του 
να επισκεφθούν ένα διαιτολόγο και να ακολουθήσει ένα σωστό πρόγραμμα 
διατροφής. 

Σε μερικούς μήνες ο Λάκης είχε γίνει αγνώριστος. Είχε μείνει μισός από 
ότι ήταν. Η μητέρα του έφτιαχνε κέικ καρότου με λίγη ζάχαρη όχι μόνο για τον 
ίδιο αλλά και για τα άλλα παιδιά της τάξης. Ο Λάκης κερνούσε τους συμμαθητές 
του, που τώρα τον θαύμαζαν γιατί προσπάθησε πολύ και τα κατάφερε, δεν τον 
ξανακορόιδεψαν, έτρεχαν, έπαιζαν τόσα παιχνίδια και ήταν όλοι μαζί 
ευτυχισμένοι. 

Η φίλη του η Λένια έρχονταν συχνά στη γειτονιά του και πήγαιναν το 
απογευματάκι στην αγορά κι εκεί τριγυρνούσαν στους πάγκους με τα λαχανικά 
και η Λένια του εξηγούσε για τις βιταμίνες που κρύβονταν σε αυτά και 
θωράκιζαν τον οργανισμό όσων τα κατανάλωναν κι επιπλέον βοηθούσαν και 
στην σωστή λειτουργία της καρδιάς. 

Άλλες φορές πήγαιναν μαζί στο κολυμβητήριο κι έκαναν βουτιές στη 
πισίνα βάζοντας στοίχημα για το  ποιος θα έφτανε πρώτος στην αφετηρία. Ή 
πήγαιναν μαζί ποδόσφαιρο και στίβο και διασκέδαζαν τόσο με την παρέα όλων 
των παιδιών. 

Η Λένια ευχαριστημένη που ο μικρός της φίλος ήταν χαρούμενος 
αγόρασε μια μπάλα και αποφάσισε να ασκείται κι εκείνη μαζί του παίζοντας στο 
πάρκο μαζί με τους φίλους του. 

ΈΓΙΝΑΝ ΜΙΑ ΠΑΡΈΑ ΑΧΩΡΙΣΤΗ, ΣΩΣΤΗ ΤΡΕΛΟΠΑΡΕΑ 
ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ 
ΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΟΛΟΙ ΩΡΑΙΑ!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Διαβάσαμε το παραμύθι  ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν την δύσκολη θέση 
ενός παιδιού που ήταν στην ηλικία τους  και βίωνε πράγματα που γέμιζαν 
την ψυχή του με μεγάλη θλίψη. Κάναμε συζήτηση γύρω από τα πράγματα 
που μας πληγώνουν και πολλές φορές θέλουμε να πούμε αλλά φοβόμαστε 
την αντίδραση των άλλων. 

2. Χωριστήκαμε σε ομάδες και το κάθε παιδί ανέλαβε την εικονογράφηση μιας 
σκηνής του παραμυθιού. 
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3. Φτιάξαμε κούκλες για θέατρο σκιών με τους ήρωες της ιστορίας μας, τη 
Λένια και τον Λάκη. 

4. Παίξαμε με αυτές θέατρο σκιών εξιστορώντας την περιπέτεια του ήρωα. 
 

 

 

Θέατρο σκιών 
Λάκη σε αγαπάμε! 
Άντζελα-Ειρήνη 

 
5. Τα παιδιά σε ζευγάρια συνεργάστηκαν και έφτιαξαν αφίσες γράφοντας 

συνθήματα συμπαράστασης στον Λάκη (Μην κλαις Λάκη!, Είμαστε φίλοι σου 
Λάκη, Κανείς δεν πειράζει τον Λάκη! Κλπ.). 

6. Κάναμε παρέλαση διαμαρτυρίας για όσους πειράζουν τους άλλους και τους 
στενοχωρούν κρατώντας της αφίσες μας ψηλά. 
 

 
 

7. Σκεφτήκαμε και γράψαμε μηνύματα για όσους αρέσκονται να πληγώνουν 
τους άλλους και να τους βλέπουν να κλαίνε. 

8. Βοηθήσαμε τον Λάκη να φτιάξει ένα υγιεινό πρωινό με δικές μας προτάσεις 
τις οποίες εικονογραφήσαμε και καταγράψαμε. 

9. Φτιάξαμε μια φρουτοσαλάτα με πολλά δροσερά και νόστιμα φρούτα και 
δημιουργήσαμε κι ένα πιάτο με το πρόσωπο του Λάκη από τα κομμάτια των 
φρούτων που είχαμε κόψει. 
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10. Η Λένια ενθουσιασμένη με τη 
μαζική συμμετοχή των παιδιών 
στον αγώνα υπεράσπισης των 
δικαιωμάτων του Λάκη μας 
αντάμειψε με ένα κόκκινο 
μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς!!!! 

 

 
 
Αξιολόγηση 
Τα παιδιά προβληματίστηκαν πολύ με την ιστορία που άκουσαν μέσα από την 
ιστορία μας. Καθένα είχε να πει και μια δική του ιστορία με  κάποιο άλλο παιδί 
που το στενοχώρησε και το έκανε να κλάψει. Κάναμε μια εποικοδομητική 
συζήτηση σχετικά με το πόσο θα πρέπει να ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα όλα όσα 
μας πληγώνουν και κυρίως να μάθουμε να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας 
και να ζητάμε βοήθεια από τους δικούς μας και τους δασκάλους μας. 
Η ΑΝΟΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ.   
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ΣΤΟΠ στον σχολικό εκφοβισμό! 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Άλκηστη Δελιάκη 

Δραστηριότητες: 
 

 
 

 
 

 
1. Μέσα από τις εικόνες που παρατηρήσαμε, μπορέσαμε να 

κατηγοριοποιήσουμε την ενδοσχολική βία σε τρεις κατηγορίες:  
• Τη λεκτική 
• Τη σωματική 
• Την κοινωνική απομόνωση 

2. Διαβάσαμε την ιστορία του Σίτου, ενός μικρού σιταριού, όπου είχε την 
ατυχία να φυτρώσει δίπλα στον Ζοχά, ο οποίος συνεχώς τον φόβιζε και δεν 
τον άφηνε να αναπτυχθεί γιατί του έκρυβε με τα φύλλα του τον ήλιο. Με 
αποτέλεσμα όλα τα άλλα σιτάρια να αναπτυχθούν και εκείνος όχι. Οι 
ακρίδες που βρέθηκαν κοντά είδαν πόσο λυπημένος ήταν. Ο μικρός Σίτος 
τους εξήγησε τι συνέβαινε και θέλησαν να τον βοηθήσουν φωνάζοντας τις 
υπόλοιπες ακρίδες.  
 

 



 

107 
 

 

3. Ζωγράφισαν ότι τους έκανε εντύπωση από την ιστορία. 
4. Τα παιδιά έπαιξαν την ιστορία σε κουκλοθέατρο. 

 

 

5. Επεξεργαστήκαμε το παραμύθι «Μυτόγκας» της Ειρήνης Καμαράτου-
Γιαλλούση. Έγινε συζήτηση και τα παιδιά δούλεψαν διάφορα φύλλα 
εργασίας. Τι θα έκαναν εκείνα στη θέση του Μιχάλη και τι θα έλεγαν σε 
αυτούς που τον κοροιδεύουν. Να του προτείνουν λύσεις για να δείξει την 
καλή του την καρδιά. Να του δώσουν συμβουλές τόσο στο ίδιο όσο και σε 
αυτούς που τον κοροιδεύουν. 

6. Μιλήσαμε για τα δύο βασικά συναισθήματα της χαράς και της λύπης. 
Καταγράψαμε λέξεις που μας κάνουν χαρούμενος και λέξεις που μας κάνουν 
λυπημένους. 
 

 

 
7. Κάναμε καταγραφή από φράσεις που πληγώνουν και τοποθετήσαμε τσιρότα 

με λέξεις που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά. 
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8. Καταγράψαμε αυτά που μας κάνουν χαρούμενους και αυτά που μας κάνουν 

λυπημένους. 

  
 

9. Επιτραπέζιο παιχνίδι: Παρουσιάστηκαν στα παιδιά οι κούκλες (Θύμα, θύτες, 

παρατηρητές) και τους διηγηθήκαμε ένα σενάριο. 

 

 

 
Το θύμα Ο θύτης 
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Τρομοκρατημένος 
παρατηρητής 

Ο παρατηρητής που 
ενθαρρύνει τον θύτη 

Ο παρατηρητής που 
κοροιδεύει 

 

 «Χτύπησε το κουδούνι για να βγουν τα παιδιά στην αυλή. Ο Πέτρος (τους δείχνουμε 
το θύμα) (Δευτέρα δημοτικού) έπαιζε στην αυλή του σχολείου με τους φίλους τους. 
Ξαφνικά ήρθε δίπλα του ο Μιχάλη (Πέμπτη δημοτικού), κρατούσε στο χέρι του ένα 
σκουλήκι και είπε στον Πέτρο «Φάε το σκουλήκι τώρα!» 
 
Σταματάμε την αφήγηση της ιστορίας και τους ρωτάμε να μας πουν τα 
συναισθήματά τους γι’ αυτό που άκουσαν, γι’ αυτό που συνέβη στον Πέτρο. 
Τους ρωτάμε επίσης για το πώς μπορεί να νιώθει ο Πέτρος και για ποιο λόγο 
πιστεύουν ότι ο Μιχάλης είχε αυτή τη συμπεριφορά. 
Συνεχίζουμε την αφήγηση και δείχνουμε τους παρατηρητές. 
Τι πιστεύουμε πως νιώθουν εκείνοι; Γιατί; 
Γίνεται συζήτηση για τον ρόλο των παρατηρητών. Το κάθε παιδί δίνει τη δική 
του λύση στην  ιστορία. Μας λέει τι θα έπρεπε –θα ήταν σωστό να κάνει ο 
καθένας από την πλευρά του. 
Τα παιδιά μπαίνουν στον ρόλο του θύτη, του θύματος και του παρατηρητή. 
Προσπαθούν να δώσουν λύση ( τι θα μπορούσαν να κάνουν) και τοποθετούν το 
βέλος στην αντίστοιχη εικόνα. 
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Ο Νίκος προσπαθεί να 
αναγκάσει τον Πέτρο να 
φάει ένα σκουλήκι. 
 
Πώς νομίζεις ότι θα 
μπορούσε να αντιδράσει ο 
Πέτρος; 

 
Επακολουθεί συζήτηση με τα παιδιά για τη λύση που επέλεξε το κάθε παιδί. 
 
Παραλλαγές: 
Να παίξει το παιδί τη λύση που επέλεξε ως παιχνίδι ρόλων με τις κούκλες. 
Να υπάρχουν εικόνες με διάφορες λύσεις από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν 
τα παιδιά. 
 
Συμπεράσματα 
• Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά μπήκαν στον ρόλο του θύτη, 

του θύματος και του παρατηρητή. 
• Δώσαμε βάση και στους τρίτους εμπλεκόμενους στην ενδοσχολική βία και 

στα χαρακτηριστικά τους. 
• Τονίστηκε ο πολύ σημαντικός ρόλος του παρατηρητή και πως θα πρέπει 

αυτός να αντιδρά, όταν γίνεται μάρτυρας σε τέτοια περιστατικά. 
• Μάθαμε να αναγνωρίζουμε ασφαλείς τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

υπερασπίζονται τα θύματα  αν αυτό χρειαστεί. 
• Τέλος έγιναν προσπάθειες να αποκτήσουν τα παιδιά την ετοιμότητα να 

υπερασπίζονται τον εαυτό τους και τους άλλους όταν αυτοί εκφοβίζονται. 
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Όχι στη βία στα σχολεία! 
 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Ασημίνα Κοσμά 

1. Αφόρμηση: Παρακολουθήσαμε σε video το Τραγούδι: «Υπάρχουν χέρια», 
Λοκομόντο, και το συνοδεύσαμε με  ρυθμικές κινήσεις. Ακολούθησε 
συζήτηση για τους στίχους  του τραγουδιού. 

2. «Μη με πληγώνετε! Πονάω!» Είδαμε εικόνες για σωματική και λεκτική βία, 
καθώς και για αποκλεισμό, συζητήσαμε και είπαμε φράσεις που πληγώνουν. 

3. Έγινε παρουσίαση χάρτινου ομοιώματος παιδιού που δέχεται κάποια μορφή 
βίας. Τι  του λένε τα παιδιά που το πληγώνουν; Γράψαμε αυτά που μας λένε 
τα νήπια στο σώμα του ομοιώματος. Τι αισθάνεται το θύμα; 
Αναπαραστήσαμε βιωματικά  τις επιπτώσεις σχίζοντας κάθε φορά που 
διαβάζουμε μια φράση των παιδιών και ένα κομμάτι από το σώμα του 
ομοιώματος. Τι πρέπει να του πούμε για να νιώσει καλύτερα; Τα παιδιά 
έλεγαν λόγια παρηγοριάς και συγνώμης και με τσιρότο κολλήσαμε ένα, ένα 
τα σχισμένα μέλη του ομοιώματος. Τα καταφέραμε να το φτιάξουμε ξανά; 
Είναι όμως όπως πριν; Θα ξαναγίνει ποτέ το ίδιο; 

4. Δημιουργία αφίσας: « Όχι στη βία στα σχολεία», με το ομοίωμα του  παιδιού 
και καρδούλες που έγραφαν τα λόγια των παιδιών για να θυμόμαστε ότι η 
βία αφήνει πάντα τα σημάδια της. Ποτέ δεν επουλώνονται οι πληγές που 
αφήνει ότι και αν κάνουμε. 

5. Δημιουργία video με τις φωτογραφίες των παιδιών από την παραπάνω 
δραστηριότητα. Παρουσίαση του video στην ολομέλεια των παιδιών, 
ερωτήσεις αναστοχασμού  και συζήτηση.  
Διαθέσιμο από https://animoto.com/play/YcJrcGGliv5j1Ym4G3cB0g. 

6. Προβολή του Video: « Η δύναμη της ομάδας». Συζήτηση: « Όταν είμαστε 
ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί» 

7. Ψυχοκινητικό παιχνίδι: « Τα χαλάκια της φιλίας» 
Απλώσαμε στο πάτωμα κομμάτια από αφρώδες πλαστικό, τόσα όσα τα 
παιδιά. Με το χτύπημα του ταμπουρίνου τα παιδιά κινούνται στον χώρο. Στο 
σταμάτημα έπρεπε το καθένα να βρει ένα χαλάκι. Στη συνέχεια ενώ  τα 
χαλάκια λιγόστευαν, τα παιδιά έπρεπε να μοιραστούν στα εναπομείναντα, 
χωρίς να μείνει κανένα έξω. Στο τέλος έμεινε ένα χαλάκι με όλα τα παιδιά 
αγκαλιασμένα. Πάντα υπάρχει τρόπος όταν θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί, 
όταν υπάρχει φιλία! 

8. Ψυχοκινητικό παιχνίδι: «Το νήμα της φιλίας». 
Τα παιδιά σε κύκλο προσπάθησαν  να  συνεργαστούν ώστε να σηκώσουν ένα 
δεμένο νήμα χωρίς να το κόψουν. Στη συνέχεια έπρεπε να δέσουν πάνω του 
από μια κορδέλα και να κινηθούν όλοι μαζί στον χώρο, χωρίς να χάσουν 
καμιά και χωρίς να σπάσει το νήμα. «Τα καταφέραμε. Είδατε τι μπορούμε να 
κάνουμε αν συνεργαστούμε;» 

https://animoto.com/play/YcJrcGGliv5j1Ym4G3cB0g
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9. Παραμύθι: «Το μικρό αρκουδάκι μαλώνει με τον φίλο του» Εκδ. Ψυχογιός. 

Διαβάσαμε το παραμύθι σταματώντας  σε κάθε σημείο και ρωτώντας τι 
λάθος έγινε, τι θα έπρεπε να γίνει, πώς αισθάνονται τώρα οι ήρωες, τι θα 
μπορούσε να γίνει διαφορετικά; Μιλάμε για την αξία της συγνώμης. 

10. Καταγράψαμε στον πίνακα αποδεκτές και μη συμπεριφορές και 
δημιουργήσαμε «το τραγούδι του ΝΑΙ και του ΟΧΙ». Δώσαμε τίτλο στο 
τραγούδι μας και το εικονογραφήσαμε δημιουργώντας αφίσα. 
Βιντεοσκοπήσαμε το τραγούδι των παιδιών και το αναρτήσαμε στο youtube. 
Διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο 
https://www.youtube.com/watch?v=0uqjrtdEhNc 

11.  « 3 και 1  ιστορίες με καλό τέλος»: Συζητήσαμε στην ολομέλεια ότι σε ένα 
πρόβλημα ψάχνουμε την καλύτερη λύση. Δώσαμε στα παιδιά τέσσερα 
προβλήματα και ζητήσαμε την καλύτερη λύση που θα τους κάνει όλους 
ευχαριστημένους. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Καθεμιά ανέλαβε  να 
εικονογραφήσει μια ιστορία και να πει τι λένε οι ήρωες της. Τέλος, κάθε 
ομάδα παρουσίασε  την ιστορία της  στην ολομέλεια και όλοι μαζί  δώσαμε 
τίτλους: «Το παπάκι που τα ήθελε όλα δικά του», «Το μπαλόνι, που το 
ήθελαν όλοι», Μοιραζόμαστε ένα μπισκότο» και «Περιμένω τη σειρά μου». 

12. Με τη χρήση του πολυμεσικού εργαλείου mixbook φτιάξαμε το ψηφιακό 
άλμπουμ «3 και 1 ιστορίες με καλό τέλος». Διαθέσιμο στον σύνδεσμο 
https://www.mixbook.com/photo-books/family/3-1-
11801005?vk=mK4wXkUjgU 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0uqjrtdEhNc
https://www.mixbook.com/photo-books/family/3-1-11801005?vk=mK4wXkUjgU
https://www.mixbook.com/photo-books/family/3-1-11801005?vk=mK4wXkUjgU
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Ιστορία: Μοιραζόμαστε ένα μπισκότο 

-Εγώ το βρήκα το μπισκότο 
-Εγώ το θέλω 

-Εγώ λέω να το μοιραστούμε 
-Καλή ιδέα. 

 
 

 

Ιστορία: Περιμένω τη σειρά μου 

-Θα φτιάξω ένα κάστρο 
-Συμφωνώ 
 

-Θέλω να παίξω και 
εγώ 
-Εμείς ήρθαμε πρώτοι 
-Γιατί θέλεις να μας 
χαλάσεις το παιχνίδι 

-Θα περιμένω να 
τελειώσετε και θα παίξω 
μετά 

 
 

 

 
13. Μάθαμε ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν περισσότερες από μια λύσεις και 

μάθαμε  πώς να αναζητούμε την καλύτερη: Για κάθε λύση που βρίσκουμε 
σκεφτόμαστε τις συνέπειες. Επιλεγούμε να εφαρμόσουμε την καλύτερη 
λύση αυτή που μας κάνει όλους χαρούμενους. Στη συνέχεια ζητήσαμε από 
τα παιδιά να σκεφτούν κάποιο πρόβλημα, να χωριστούν σε ομάδες και να 
εικονογραφήσουν το πρόβλημα, πως αισθάνονται, λύσεις και τις συνέπειές 
τους και να εφαρμόσουν την καλύτερη. Φτιάξαμε αφίσα για τα βήματα 
επίλυσης προβλημάτων. 
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Βήματα επίλυσης προβλημάτων 
1. Εξακριβώνουμε ποιό είναι το 

πρόβλημα. 
2. Ρωτάμε πως αισθανόμαστε. 
3. Βρίσκουμε λύσεις. 
4. Σκεφτόμαστε τις συνέπειες. 
5. Επιλέγουμε την καλύτερη 

λύση. 
6. Δεχόμαστε τις συνέπειες. 

 
 

 
14. Αφήγηση του παραμυθιού «Ο Σίτος και ο Ζοχάς». Συζήτηση για τον ρόλο 

των ηρώων, το bulling που υφίσταται ο Σίτος και τον ρόλο των 
παρατηρητών. Τι θα έπρεπε να κάνουν; 

15. Δραματοποίηση του παραμυθιού. Ηχογράφηση των διαλόγων των παιδιών 
και παρουσίαση της δραματοποίησης του παραμυθιού. Διαθέσιμο στον 
σύνδεσμο 
https://prezi.com/ucr9n8o5oo_h/presentation/?utm_campaign=share&utm
_medium=copy 

16. Δημιουργήσαμε «τοίχο ευχών» για το bulling, στον οποίο παρουσιάσαμε τις 
δράσεις των παιδιών στην ολομέλεια της τάξης. Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν 
να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και  τις ευχές τους τις οποίες 
και καταγράψαμε  (Να μην χτυπάμε, να μην γρατσουνάμε, Να παίζουμε ωραία! 
Αγαπάμε τους φίλους μας. Είμαστε οι καλύτεροι φίλοι!, Να είμαστε πάντα καλοί 
φίλοι. Ζήτα βοήθεια. Μη μένεις μόνος! Μην το κρατάς μέσα σου. Πες το σε 
κάποιο μεγάλο! Να είμαστε πάντα αγαπημένοι! Να είμαστε πάντα όλοι μαζί! Να 
είμαστε όλοι χαρούμενοι, Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα! Φύγε βία μακριά μας!) 
Διαθέσιμο στο https://padlet.com/minakosma/fpp959ovcs4g 

 

 
 

https://prezi.com/ucr9n8o5oo_h/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/ucr9n8o5oo_h/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://padlet.com/minakosma/fpp959ovcs4g
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17. Παρουσιάσαμε τις δράσεις των παιδιών στους γονείς κατά τη γιορτή λήξης του 
σχολικού έτους. 
  

http://padlet.com/minakosma/fpp959ovcs4g/wish/61613999
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Φόβε και θυμέ δεν παίζω πια μαζί σου! 
 

2ο & 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Γεωργία Κάσπαρη 
Ανδριάννα Μπακόλα 
Καλλιόπη Κάμπουρα 

 
Φέτος τα σχολεία μας συμμετείχαν στο Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης 
εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της 
ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα "WeC.A.R.E.". Στο πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράμματος υπήρξε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και με τους γονείς των παιδιών. Ως επέκταση του προγράμματος συμπεριλάβαμε 
δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο φαινόμενο του 
σχολικού εκφοβισμού. 
 
Παιδαγωγικοί Στόχοι: 

 Να αποκτήσουν θετική αυτοεικόνα, να βελτιώσουν την αυτοαντίληψή 
τους,  και τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους και τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα. 

 Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους 
και να αποδέχονται τα συναισθήματα ακόμη και τα αρνητικά. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται, να δουλεύουν ομαδικά, να μάθουν να 
συζητάνε, να σκέφτονται ομαδικά, να ανταλλάσσουν σκέψεις και ιδέες, να 
επικοινωνούν. 

 Να μάθουν να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους. 

 Να οριοθετούν τη συμπεριφορά τους. 

 Να συνεργάζονται και να συζητούν με τους γονείς τους. 

 Να ασκηθούν σε αυθεντικές καταστάσεις συμπεριφοράς. 

 Να αποκτήσουν ψυχική ανθεκτικότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν 
σε αγχoγόνες καταστάσεις και σε ενδεχόμενες καταστάσεις βίας ή θυμού 
ως θύματα ή παρατηρητές. 

 Να αποφευχθούν μελλοντικές καταστάσεις σχολικής βίας και εκφοβισμού. 
 
Δραστηριότητες: 
1. ‘Ηδη από την αρχή της χρονιάς, είχαμε παίξει με τα παιδιά πολλά παιχνίδια 

γνωριμίας, εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης σχέσεων (το τραγούδι της 
καλημέρας που τραγουδάμε κάθε πρωί αγκαλιασμένοι, το «Χαίρω πολύ, με 
λένε…», παιχνίδι «Ένωσε τις καρδιές» (καρδιές διαφόρων χρωμάτων 
κομμένες στη μέση, ο καθένας βρίσκει το ταίρι του), «Οδήγησέ με σε 
παρακαλώ (κλείνουμε τα μάτια ενός παιδιού με ένα μαντήλι και ο φίλος του 
τον καθοδηγεί στο χώρο είτε με λέξεις, είτε με τα χέρια χωρίς να μιλάει). 

2. Επίσης η βιβλιοθήκη μας έχει εμπλουτιστεί με πολλά βιβλία σχετικά με το 
θέμα π.χ. «Φίλοι για πάντα», «Θα σ’ αγαπώ ό,τι κι αν γίνει», «Μια άλλη μέρα 
θα κερδίσεις εσύ», «Με αυτή τη μπάλα παίζουμε όλοι». 

3. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μας περιγράψουν και να ζωγραφίσουν το 
πρόσωπο ενός συμμαθητή τους με μαρκαδόρους και στον υπολογιστή. 
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4. Ακόμα έχουμε συμφωνήσει μαζί με τα παιδιά για τους κανόνες της τάξης 

μας και για το τι κάνουμε για να επιλύσουμε τις διαφορές μας (μαθαίνουμε 
να ακούμε τον άλλο, συζητάμε, εξηγούμε τι μας ενοχλεί). 

5. Συζητάμε μαζί με τα παιδιά για το τι σημαίνει η λέξη ΝΙΩΘΩ. Τα 
περισσότερα παιδιά μιλούν για τη χαρά, την αγάπη, τον ενθουσιασμό, αλλά 
υπάρχουν και κάποια που αναφέρουν τη στεναχώρια, τη λύπη. 

6. Διαβάζουμε το βιβλίο: « Η παλέτα των συναισθημάτων». Το βιβλίο μιλά για 
όλα τα συναισθήματα ( θετικά και αρνητικά). Αποφασίζουμε ποιο χρώμα 
ταιριάζει σε κάθε συναίσθημα και φτιάχνουμε τη δική μας παλέτα 
συναισθημάτων. 

7. Παίζουμε την παντομίμα των συναισθημάτων. Ένα παιδί περιγράφει με το 
σώμα του ένα συναίσθημα και εμείς βρίσκουμε ποιο είναι. 

 

  
Η παλέτα των συναισθημάτων Ο στόχος των συναισθημάτων 

 
8. Φτιάχνουμε τον στόχο των συναισθημάτων. Κάθε ομάδα ζωγραφίζει ένα 

συναίσθημα. Χρησιμοποιούμε ένα στεφάνι για να φτιάξουμε τον στόχο και 
με μια μπάλα κάθε παιδί στοχεύει. Όποιο συναίσθημα «πετύχει» πρέπει να 
μας περιγράψει. 

9. Ζωγραφίζουμε πότε αισθανόμαστε χαρά και πότε λύπη. 
10. Φτιάχνουμε έναν πίνακα αναφοράς με τα συναισθήματα και καρτέλες 

γραφής. 
11. Κόβουμε το αρχικό γράμμα από την κάθε λέξη και ζητάμε από τα παιδιά να 

την επανασυνθέσουν. 
12. Ταξινομούμε τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα. 
13. Βρίσκουμε στο διαδίκτυο πίνακες ζωγραφικής σχετικούς με τα 

συναισθήματα. Μαντεύουμε τι μπορεί να νιώθει κάθε έργο τέχνης (η τέχνη 
έχει συναισθήματα). Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη 
http://www.slideboom.com/presentations/1103374/sinaisthimata 
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14. Ακούμε διάφορα μουσικά κομμάτια, διαπιστώνουμε τα συναισθήματα που 
μας προκαλούν και τα αποτυπώνουμε με ζωγραφιά (η μουσική έχει 
συναισθήματα). 

15. Φτιάχνουμε το δικό μας βιβλίο: «Τα πρόσωπα των συναισθημάτων». 
Διαθέσιμο στο  
http://issuu.com/poppykampoura/docs/1b191d4037f2c3 

 

  
 
16. Διαβάζουμε το βιβλίο «Τα άτακτα ζιζάνια με κάνουν και θυμώνω». Τι 

μπορούμε να κάνουμε όταν θυμώνουμε; (τρώμε παγωτό, πάμε βόλτα, 
παίζουμε με το αγαπημένο μας παιχνίδι, παίρνουμε αγκαλιά τη μαμά). 

17. Φανταζόμαστε, περιγράφουμε και ζωγραφίζουμε τη χώρα του θυμού και τη 
χώρα της χαράς. Τι χρώματα έχουν; Πού θα θέλαμε να ζούμε;  

18. Διηγούμαστε την ιστορία του μπαλονιού που όλο φούσκωνε από τη 
στεναχώρια του και στο τέλος έσκασε. 

19. Φτιάχνουμε ένα μαγικό φίλτρο για να μη θυμώνουμε, να μη φοβόμαστε και 
να μην αγχωνόμαστε. Ενημερώνουμε και τους γονείς μας. 

 
 
20. Το δέντρο που νιώθει. Πώς μπορούμε να το φροντίσουμε; 
21. Το δάσος των συναισθημάτων μας. 
22. Ακούμε την ιστορία της Μόνας χελώνας (κατά τη διάρκεια της ιστορίας η 

νηπιαγωγός κρατά μια καρδιά από γκοφρέ. Κάθε φορά που τα ζωάκια του 
σχολείου πληγώνουν τη Μόνα η καρδιά της τσαλακώνεται. Στο τέλος 
γίνεται ένα κουβάρι. Τα άλλα ζωάκια όμως μετανιώνουν για τη συμπεριφορά 
τους και φέρονται πλέον καλά στη μικρή χελωνίτσα. Η καρδιά της «ανοίγει» 
πάλι). 

http://issuu.com/poppykampoura/docs/1b191d4037f2c3
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23. Τι μπορούμε να πούμε εμείς στη Μόνα για να αισθανθεί καλύτερα; (Έλα να 
παίξουμε μαζί., Σ’ αγαπάω, κλπ.) 

 

  
 
24. Διαβάζουμε το βιβλίο «Τα χέρια δεν είναι για χτυπάνε». Συζητάμε και 

αποτυπώνουμε με ζωγραφική τι μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας. 
25. Διαβάζουμε το βιβλίο: «Εγώ ήρθα πρώτος» όπου με τα παιδιά σταματάμε σε 

κάποια σημεία, προσπαθούμε να κάνουμε σενάρια, να αλλάξουμε την 
εξέλιξη της ιστορίας ή να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις. 

26. Διαβάζουμε το βιβλίο: «Σταμάτα να με πειράζεις». Συζητάμε με τα παιδιά τι 
μπορούμε να κάνουμε όταν κάποιος μας ενοχλεί ή ενοχλεί ένα φίλο μας 
(του λέμε να σταματήσει, το λέμε σε κάποιον μεγαλύτερο). 

27. Φτιάχνουμε μαζί με τα παιδιά μια αφίσα για τον σχολικό εκφοβισμό. 
 

 
 
28. Καθόμαστε στην καρέκλα του συγγραφέα και «γράφουμε» τη δική μας 

ιστορία. Η ιστορία μας είναι διαθέσιμη: 
http://issuu.com/poppykampoura/docs/b814cd51959421  

 
Μια φορά και ένα καιρό σε ένα σχολείο μακρυά ήταν ένα κοριτσάκι που το 
λέγανε Ζωή. Αυτό το κοριτσάκι πολλές φορές αντί να παίζει, κοροίδευε, 
χτυπούσε, πείραζε και πλήγωνε κάποια άλλα παιδιά. Η Ζωή δεν είχε κανένα 
φίλο και αυτό την έκανε πολύ λυπημένη. Η Ζωή συμπεριφερόταν έτσι γιατί 
έτσι έκαναν και στο σπίτι. Ώσπου μια μέρα ένα παιδάκι αποφάσισε να του 
πει ΣΤΟΠ. Μίλησαν και στην κυρία και στις μαμάδες τους. Μίλησαν όλοι 
στη Ζωή. «Δεν θέλουμε να μας χτυπάς. Μας ενοχλείς. Εμείς θέλουμε να 
είμαστε αγαπημένοι». Η Ζωή στεναχωρέθηκε πολύ με αυτά που άκουσε. Η 



 

120 
 

 

Ζωή μετάνοιωσε για ότι έκανε. Ζήτησε συγνώμη και αμέσως άνοιξε μια 
μεγάλη αγκαλιά για να κλείσει μέσα όλα τα παιδιά. Μετά από αυτό όλα τα 
παιδιά ήταν χαρούμενα και ευτυχισμένα. 

 
Αξιολόγηση 
 Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του προγράμματος. 
 Θεωρούμε ότι οι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.  
 Στο τέλος της χρονιάς έγινε ατομική ενημέρωση των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος στους γονείς παρουσιάζοντας τους ατομικούς φακέλους των 
παιδιών. 

  



 

121 
 

 

ΟΧΙ στη ΒΙΑ! 
 

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ XIOY 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Λεμονιά Καραμανή 
Σταματία Βορριά 

 
 

Αφόρμηση: Με αφορμή την παγκόσμια μέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού 
ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα. 
Στόχοι: 

 Να μπορούν τα νήπια να αντιλαμβάνονται περιστατικά σχολικού 
εκφοβισμού. 

 Να αντιμετωπίζουν αυτά τα περιστατικά με τον κατάλληλο τρόπο. 

 Να ενημερωθούν οι γονείς για το φαινόμενο της σχολικής βίας και να 
ευαισθητοποιηθούν μέσα από την ιστοσελίδα μας. 

 
Παράλληλα με τον σχολικό εκφοβισμό δουλεύαμε το πρόγραμμα βήματα ζωής 

έτσι ώστε τα παιδιά: 

 Να μάθουν να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να αποδέχονται τα 
συναισθήματά τους (αυτοαντίληψη). 

 Να ανακαλύψουν τρόπους έκφρασης τόσο των θετικών όσο και των 
αρνητικών συναισθημάτων τους. 

 Να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων 
(ενσυναίσθηση). 

 Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται και να επιλύουν τις συγκρούσεις με τις 
καρέκλες επίλυσης συγκρούσεων. 
 

Δραστηριότητες: 
1. Γράψαμε στον πίνακα τις λέξεις σχολικός εκφοβισμός και ζητήσαμε από τα 

παιδιά να μας πουν εάν τις έχουν ξανακούσει ή αν τους θυμίζει κάτι ή αν 
κάποιο από αυτά ξέρει τι σημαίνουν. Τα παιδιά τις άκουγαν για πρώτη φορά 
και προσπαθήσαμε να τις εξηγήσουμε αναλύοντάς πχ. το σχολικός μας 
θυμίζει το σχολείο και εκφοβισμός κάποια είπαν ότι ακούν μέσα σε αυτή τη 
λέξη φόβος. 

2. Αρχικά είδαμε στο διαδίκτυο την ιστορία «Ο Μυτόγκας». Στη συνέχεια 
συζητήσαμε τα συναισθήματα των ηρώων και ξεχωρίσαμε τους ρόλους 
θύματος και θύτη. 

3. Είδαμε την ιστορία «Η Μόνα η Χελώνα» και ζωγραφίσαμε την ιστορία της. 
4. Ξεχωρίσαμε τις μορφές σχολικού εκφοβισμού (σωματική, λεκτική, 

κοινωνική) και είδαμε σχετικά παραδείγματα. 
5. Βρήκαμε τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Π.χ. ένα παιδί 

κοροϊδεύει ένα άλλο τότε το παιδί θύμα: 
Το κοιτάζει στα μάτια και του λέει αυτό που κάνεις με ενοχλεί. 
Εάν συνεχιστεί η κοροϊδία τότε το άλλο παιδί ενημερώνει ένα μεγάλο, στο 
σχολείο τη δασκάλα του και στο σπίτι τους γονείς τους. 
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Στη συνέχεια τη λύση αυτή τη δραματοποιήσαμε, δίνοντας έμφαση ότι τα 
παιδιά θύματα δεν πρέπει να φοβούνται και να κλείνονται στον εαυτό τους. 

 
6. Ξεκαθαρίσαμε πότε είναι απαραίτητο να ενημερώνουμε την δασκάλα και ότι 

αυτό είναι διαφορετικό από το να είναι κανείς μαρτυριάρης. Δείξαμε σχετικό 
βίντεο από το διαδίκτυο (καρφί ή ήρωας). Παίξαμε παιχνίδια για να 
κατανοήσουν την έννοια του καρφώματος και της ενημέρωσης. 
Σηκωνόμαστε όρθιοι όταν αυτό είναι ενημέρωση και δεύτερο παιχνίδι 
μπαίνουμε στο στεφάνι με το Ε όταν αυτό είναι ενημέρωση και στο Κ όταν 
αυτό είναι κάρφωμα. 

7. Είδαμε ένα βίντεο σχετικά με το πώς αισθάνεται κάποιος που δέχεται απειλή 
(σχολικός εκφοβισμός). Φτιάξαμε μια μεγάλη χάρτινη καρδιά και κάθε 
φορά που δεχόμαστε λεκτική βία ή κοινωνικό αποκλεισμό αυτή 
τσαλακώνεται. Στη συνέχεια είπαμε ευγενικές λέξεις τις οποίες τις γράψαμε 
πάνω σε τσιρότα και αυτή ξαναπήρε σχεδόν το αρχικό της σχήμα. 

8. Διαβάσαμε το σενάριο «Μουτζουρωμένη ζωγραφιά-σπασμένα γυαλιά». 
Βρήκαμε τα περιστατικά βίας στο παραπάνω σενάριο, ξεχωρίσαμε τους 
ρόλους θύμα, θύτη και παρατηρητές, προτείναμε λύσεις για το τι έπρεπε να 
κάνει η Λία και τα υπόλοιπα παιδιά που παρακολουθούσαν. Συζητάμε για τα 
συναισθήματά όλων και δραματοποιούμε το σενάριο.  

9. Παρακολουθήσαμε βίντεο που είχαν φτιάξει τα παιδιά δημοτικού και 
προτείνουν τρόπους υπεράσπισης των θυμάτων χωρίς να αποκλειστεί ο 
θύτης. Επίσης είδαμε βίντεο για τη δύναμη της ομάδας. 

10. Παίξαμε παιχνίδια κινητικά χωρίς ανταγωνισμό πχ. να κάνει μαξιλάρι ο ένας 
το σώμα του άλλου.  

11. Αναπαράσταση τι κάνουν οι παρατηρητές σε περίπτωση βίας-σχολικού 
εκφοβισμού. Χωριζόμαστε σε ομάδες και ζωγραφίζουμε πως αισθάνονται το 
θύμα, ο θύτης και οι παρατηρητές. 
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12. Δείξαμε το βίντεο «το μυστικό της Νίκης» με στόχο τα παιδιά να 
ευαισθητοποιηθούν όσο αφορά τη διαχείριση του σώματός τους. 

13. Χωριστήκαμε σε ομάδες για να αποφασίσει η κάθε ομάδα τι θα κάνει για να 
δείξουν την αντίθεσή τους στη βία. Η πρώτη ομάδα έκανε αφίσα με σύνθημα 
όχι στη βία. Η δεύτερη έφτιαξε ιστορία δική της όπου περιγράφουν μια 
σύγκρουση και δίνουν λύση. Ζωγραφίζουν την ιστορία και κάνουν βιβλίο. Η 
Τρίτη ομάδα έκανε μια ομάδα με παιδιά που μαλώνουν και ζωγραφίζουν 
λύσεις. Η τέταρτη Ομάδα έφτιαξε αφίσα με σύνθημα όχι στις κακές πράξεις. 
Κάθε ομάδα παρουσίασε τις εργασίες της στην ολομέλεια. 
 

 

Δείχνει το ένα παιδάκι στο άλλο 
ΣΤΟΠ. Αυτό που κάνεις με 

ενοχλεί. 
Συνεχίζουν να το ενοχλούν και το 

λέει στη δασκάλα. 

 
14. Είδαμε Βίντεο: Sesame street bird και τις μυρμηγκοιστορίες. Είδαμε την 

ιστορία ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης και ζωγραφίσαμε τις σκηνές από 
την συγκεκριμένη ιστορία. 

15. Καταληκτική δραστηριότητα: Πήγαμε στην Α Δημοτικού και παρουσιάσαμε 
στα παιδιά το πρόγραμμα του σχολικού εκφοβισμού και ζωγραφίσαμε μαζί 
τους μηνύματα κατά του φαινομένου. 
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STOP ΣΤΗ ΒΙΑ! 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Κώστα Προμπονάς 
Ευτυχία Γεωργακοπούλου 

 

Οι δραστηριότητες που εφαρμόσαμε με τα παιδιά, έτσι ώστε να 
ευαισθητοποιηθούν στις διάφορες μορφές ενδοσχολικού εκφοβισμού είναι οι 
εξής: 
1η δραστηριότητα: (20 λεπτά) 
Mαθησιακοί στόχοι 
1) Να κατανοήσουν το φαινόμενο της βίας. 
2) Να μιλήσουν, με αφορμή το παραμύθι, και να εκφράσουν τα συναισθήματά 
τους. 
3) Να κατανοήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. 
 
Ανάγνωση παραμυθιού. «Όλα επιτρέπονται; Η φρονιμάδα δεν είναι εύκολη 
υπόθεση!» (εκδ. Παπαδόπουλος) Στη συνέχεια ακολούθησε μια συζήτηση με τα 
παιδιά αλλά και μεταξύ τους. 
Ενδεικτικές μας ερωτήσεις: 
-Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας; 
-Γιατί το κοράκι έχει αυτή την συμπεριφορά; 
-Πώς αισθάνονται τα υπόλοιπα ζώα-φίλοι; 
-Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την συμπεριφορά του; 
-Πώς αισθάνεστε για αυτό που συμβαίνει; 
-Πώς πρέπει να συμπεριφερθεί το ζωάκι ή εσείς τα παιδιά, εάν ήσασταν στη 

θέση του; 
 

2η δραστηριότητα: 
Μαθησιακοί στόχοι: 
1) Να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο. 
2) Nα εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να μιλήσουν για αυτά. 
3) Nα βιώσουν, να κατανοήσουν την κατάσταση που περιγράφεται στο 
παραμύθι. 
 
Δραματοποίηση παραμυθιού-35 λεπτά. Οι μαθητές μας αναλαμβάνουν ρόλους 
με κλήρωση και ζωντανεύουν με λόγο και κίνηση την ιστορία μας. 
 
3η δραστηριότητα: Δημιουργία αφίσας (40 λεπτά) 
Μαθησιακοί στόχοι 
1) Να ενδυναμωθεί η ομαδική λειτουργία της τάξης. 
2) Να συνεργάζονται. 
3) Να έρθουν σε επαφή με τον γραπτό λόγο. 
4) Να αξιοποιηθεί η γνώση των μαθητών για τη βία σε εικαστική δημιουργία. 
5) Να ευαισθητοποιηθούν ακόμη περισσότερο. 
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Αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε μια αφίσα, έτσι ώστε να περάσουμε το 
μήνυμα κατά της βίας και να ενημερώσουμε κι άλλα παιδιά για το συγκεκριμένο 
φαινόμενο. Τίτλος της αφίσας μας «STOP ΣΤΗ ΒΙΑ» 
Φτιάξαμε επίσης και κολλήσαμε μια μεγάλη καρδιά, όπου μέσα της το κάθε 
παιδί έγραψε το δικό του μήνυμα κατά της βίας. 
Ενδεικτικά γράψαμε: «Όλοι φίλοι, όλοι μαζί, δεν χτυπάμε, δεν διώχνουμε, 
μιλάμε όμορφα, μοιραζόμαστε, λέμε ευχαριστώ και παρακαλώ» κ.α. 
Στο τέλος, το κάθε παιδί έφτιαξε από ένα λουλούδι και δίπλα το όνομά του, σε 
όποιο σημείο της αφίσας ήθελε. Ορισμένα παιδιά, εμπλούτισαν την αφίσα μας 
φτιάχνοντας πολύχρωμες πεταλούδες και καρδούλες. 
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Λέμε όχι στη σχολική βία! 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΧΤΗ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Ευαγγελία Κουφού 

 
Δραστηριότητες: 

 

1. Παραμύθια: “Τα μπαλόνια της φιλίας” και “Η Μόνα σε καινούριο σχολείο”. Τα 
βλέπουμε και τα ακούμε στον υπολογιστή. 

2. Συζητήσαμε για τα παραμύθια που διαβάσαμε και για τα μηνύματα, 
προβληματισμούς που προέκυψαν από αυτά. 

3. Μάθαμε το τραγούδι: “Για τα παιδιά”. 
4. Είδαμε και παρατηρήσαμε εικόνες σχολικής βίας και μη και κουβεντιάσαμε 

πάνω σε αυτές. 
5. Κατασκευάσαμε το αστέρι των ευχών και μπαλόνια με τις ευχές μας με 

μηνύματα κατά της σχολικής βίας και εκφοβισμού και υπέρ της αγάπης και 
της φιλίας. 

 

 

Ενδεικτικές Ευχές παιδιών 
 

 Θέλω να μην κοροϊδεύουν τα παιδιά που 
είναι χονδρά. 

 Εύχομαι κανένα παιδάκι να μη χτυπάει 
και να μην πονάει τα άλλα παιδιά. 

 Εύχομαι να μιλάμε όλοι όμορφα και να 
μην κάνουμε τους φίλους μας να 
φοβούνται. 

 Να μην χτυπάμε ο ένας τον άλλο και να 
μην κάνουμε τους φίλους μας να κλαίνε. 

 Εύχομαι να παίζουμε όλοι μαζί και 
αγαπημένοι. 

 Εύχομαι να μην υπάρξουν στον κόσμο 
κακά παιδιά. 

 Να παίζουμε όμορφα με τους φίλους 
μας, να μην θυμώνουμε και να συζητάμε 
αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. 
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Όλοι ενωμένοι, ποτέ νικημένοι! 
 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Κυριακή Κατσάλα 
Ειρήνη Καρατζά 

 

Δραστηριότητες: 

1. Παρακολουθήσαμε βίντεο μικρής διάρκειας:  

 Καβουράκια και γλάρος.  

 Μυρμήγκια και μυρμηγκοφάγος.  

 Η δύναμη της ομάδας.  

 Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο.  
2. Παρακολουθήσαμε παραμύθια από το Bedtimestories:  «Ο Λαγός και η 

χελώνα», «Ο Μυτόγκας».  
3. Αφηγηθήκαμε το παραμύθι: «Ο Σίτος κι ο Ζοχάς».  
4. Δραματοποιήσαμε τα παραμύθια: «Ο λαγός και η χελώνα», «Ο Μυτόγκας». 
5. Έγιναν συζητήσεις για: 

 Τη σχολική βία.  

 Τα προσωπικά βιώματα των παιδιών σχετικά με το θέμα.  

 Τα συναισθήματα των ηρώων των παραμυθιών.  

 Τη σωστή ή τη  λανθασμένη συμπεριφορά των ηρώων.   
6. Καταγράψαμε λέξεις σχετικές με τη σχολική βία. 
7. Δραματοποιήσαμε το σύνθημα: « Όλοι ενωμένοι ποτέ νικημένοι».  

 

 

8. Παίξαμε το παιχνίδι: Το κουβάρι της φιλίας. Κάθε παιδί λέει το όνομά του, 
ξετυλίγει το κουβάρι, και το δίνει σε άλλο παιδί. Δημιουργείτε ένας ιστός. 
Στη συνέχεια, κάθε παιδί δίνει το νήμα του στο παιδί που του το έδωσε 
αρχικά, λέγοντας το όνομά του και με αυτό τον τρόπο τυλίγεται πάλι το 
κουβάρι. 

9. Μάθαμε το τραγούδι: «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο». 
10. Ζωγραφίσαμε: Τα παραμύθια που δραματοποιήσαμε, το τραγούδι, τις 

σωστές και λανθασμένες συμπεριφορές των ηρώων των παραμυθιών και του 
συνθήματος «Όλοι ενωμένοι ποτέ νικημένοι». 

11. Κατασκευάσαμε με τεχνική κολλάζ: Το δέντρο της φιλίας (τύπωμα με τις 
παλάμες των παιδιών).  

12. Δημιουργήσαμε πίνακα αναφοράς  με εικόνες  και τις αντίστοιχες λέξεις  
που είχαν βρει τα παιδιά. 
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ΚΟΡΟΙΔΙΑ  

 

ΑΓΑΠΗ  

 

ΜΟΝΑΞΙΑ  

 

ΧΑΡΑ  

 

ΚΛΑΜΑ 

 

ΠΑΡΕΑ  

 

ΛΥΠΗ  

 

ΦΙΛΙΑ  

 
13. Φτιάξαμε σταυρόλεξο με το πρόγραμμα Hotpotatoes_cross με τις παραπάνω 

εικόνες και λέξεις καθώς και οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης του 
ηλεκτρονικά. (Βοηθούμενοι πάντοτε από τον πίνακα αναφοράς). 
 

Οδηγίες για  τη συμπλήρωση του σταυρόλεξου 

 Πηγαίνουμε το ποντίκι πάνω σε έναν αριθμό του σταυρόλεξου, τον 
πατάμε και εμφανίζεται μια εικόνα. 

 Με τη βοήθεια του πίνακα αναφοράς βρίσκουμε τη λέξη που ταιριάζει με 
την εικόνα.  

 Στη συνέχεια μπορούμε να πατήσουμε το Hind και έτσι εμφανίζονται ένα 
- ένα τα γράμματα  της λέξης.  

 Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να τα πληκτρολογήσουμε μόνοι μας.  
 Πατώντας Enter η λέξη τοποθετείται στη θέση της.  
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14. Δημιουργήσαμε με τα παιδιά μια ιστορία, τα παιδιά έδωσαν τον τίτλο «Ο 
Μανώλης είναι λυπημένος». Στη συνέχεια με το λογισμικό storybird 
δημιουργήθηκε ψηφιακό παραμύθι το οποίο στηρίχθηκε στην ιστορία που 
έφτιαξαν τα παιδιά. Είναι διαθέσιμο στο 
https://storybird.com/books/dvdacdfrc2/edit/ 

 

«Ο Μανώλης είναι λυπημένος» 

Με λένε Μανώλη και μου αρέσει να παίζω με τη μπάλα μου. Όμως τα άλλα παιδιά δεν 

θέλουν να παίζω μαζί τους. Στο σχολείο με βλέπουν και με κοροϊδεύουν. Μήπως είμαι κακό 

παιδί; Κάτι πρέπει να κάνω για να επανορθώσω. Η μαμά μου με ρωτάει γιατί είμαι 

λυπημένος αλλά δεν θέλω να της μιλήσω. Μόνο στο σκυλάκι μου μιλάω και του λέω το 

πρόβλημα μου. Μόνο το σκυλάκι παίζει μαζί μου και μου δίνει λίγη χαρά. Στο όνειρό μου 

έρχεται ένα τέρας που θέλει να με φάει. Θα βάλω τη στολή του ήρωα και θα διώξω το τέρας 

που με τρομάζει. Θα γίνω σούπερ ήρωας  και θα νικήσω. Μια μέρα ένα  κορίτσι μου είπε: 

θέλεις να παίξουμε; Θέλω αλλά τα άλλα παιδιά δεν με παίζουν της είπα. Δεν ξέρουν πόσο 

καλός είσαι στο ποδόσφαιρο. Όταν σε δουν όλοι θα σε θέλουν. Το παιχνίδι ήταν υπέροχο 

και όλα τα παιδιά χάρηκαν που ήμουν στη ομάδα τους. Ζήτησα από τη μαμά να καλέσω τα 

παιδιά στο σπίτι. Περάσαμε καταπληκτικά. Επιτέλους είμαι χαρούμενος! 

Οι μικροί συγγραφείς από το  1ο Νηπιαγωγείο Καμποχώρων. 

 

Καταληκτική δραστηριότητα 

15. Δημιουργήσαμε ψηφιακό άλμπουμ mixbook με φωτογραφίες από όλες τις 
σχετικές με το θέμα δραστηριότητες και εργασίες των νηπίων. Το άλμπουμ 
δόθηκε σε CD σε όλα τα παιδιά. Είναι διαθέσιμο στο 
http://www.mixbook.com/photo-books/interests/sxoliki-via-

12107192?ίvk=pSaQDfrv6s 

  

https://storybird.com/books/dvdacdfrc2/edit/
http://www.mixbook.com/photo-books/interests/sxoliki-via-12107192?ίvk=pSaQDfrv6s
http://www.mixbook.com/photo-books/interests/sxoliki-via-12107192?ίvk=pSaQDfrv6s
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Λέμε όχι στη βία! 

 
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Αναστασία Βακιρτζή 
Θεοδοσία Βουρνού 
Σταματία Πιπινιά 

 
Στο 5ο Νηπιαγωγείο Χίου από την αρχή της σχολικής χρονιάς δουλέψαμε τη 
διαμόρφωση κανόνων φιλίας, σεβασμού, αυτοεκτίμησης και υγιούς 
συμπεριφοράς καθώς και πρόγραμμα αγωγής υγείας με τίτλο «Δώσε την αγάπη 
όπως δίνεις ένα μήλο, έτσι απλά».  Στο πλαίσιο του προγράμματος διαβάσαμε 
πολλά παραμύθια με θέμα τη φιλία, τη διαφορετικότητα, τη διαχείριση του 
φόβου. Την εβδομάδα που εντάσσεται η 6η Μαρτίου δουλέψαμε πιο 
συγκεκριμένα το θέμα της σχολικής βίας. 
 
Δραστηριότητες: 
 Διαβάσαμε το ψηφιακό παραμύθι «Τα μπαλόνια της φιλίας» το οποίο στη 

συνέχεια το επεξεργαστήκαμε με τα παιδιά. 
 Διαβάσαμε «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε» και «Οι λέξεις δεν είναι για να 

πληγώνουμε» της Ελίζαμπεθ Βέρντικ. Συζητήσαμε με τα παιδιά προσωπικές 
τους εμπειρίες.  

 Μάθαμε το τραγούδι των Locomondo «Χέρια σαν κι αυτά..» 
 Κάθε παιδί ζωγράφισε θετικές συμπεριφορές που μπορεί να κάνει με τα 

χέρια τα οποία και παρουσίασε στη ολομέλεια. 
 Δημιουργήσαμε αφίσα με μηνύματα κατά της βίας. 
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 Στις 6 Μαρτίου τα παιδιά φουσκώσανε μπαλόνια. Το καθένα φεύγει με το 
δικό του μπαλόνι όπου πάνω έχει αποτυπώσει το δικό του σύμβολο κατά της 
βίας (καρδούλες, σήμα της ειρήνης, λεξούλες ανάλογες…) 

 Με υλικά της φύσης δύο κορίτσια συνεργάστηκαν και δημιούργησαν στην 
αυλή την καρδιά της φιλίας. 

 

 
 
 Διοργανώσαμε απογευματινή συνάντηση για τους γονείς με θέμα 

«Εκφοβισμός και σχολική βία στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία» και 
εισηγήτρια την ψυχολόγο κ. Βάσω Δηράκη. Στη συνάντηση ήταν καλεσμένοι 
και οι γονείς των παιδιών της πρώτης Δημοτικού. 
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Είμαστε φίλοι! 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΝΗΤΩΝ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Μαρία Παμπάλου 
Στέλλα Χατζηαθανασίου 
Λαμπρινή Ντόκου 

Δραστηριότητες 
1) Διαβάσαμε τα παιδικά βιβλία- «Φίλος είναι», «Το κάτι άλλο» , «Οι Νταήδες του 

βυθού- ο Ρομπέν των θαλασσών» -κάναμε συζήτηση και αναδιήγηση της 
ιστοριών με ερωτήσεις. Στη συνέχεια ζητήσαμε από τα παιδιά να 
ζωγραφίσουν ότι τους έκανε εντύπωση. 

 
2 ) Κάναμε συζήτηση με τα παιδιά τι τους αρέσει να κάνουν με τον φίλο τους, τι 

κάνουν για τον φίλο τους και τι νιώθουν για τον φίλο τους και δημιουργήσαμε 
τρεις πίνακες αναφοράς με αυτά που είπαν τα παιδιά. 

3) Τα παιδιά κόψανε καρδιές και τις διπλώσανε στη μέση. Ζωγράφισαν δύο 
φίλους τους και στη συνέχεια είπαν θετικά χαρακτηριστικά για αυτούς, τα 
οποία και καταγράψαμε. 

4) Γράψαμε τη λέξη φιλία και τη συλλαβίσαμε. 
5 ) Σε κανσόν ζωγραφίσαμε μια μεγάλη καρδιά. Με δακτυλομπογιές σε διάφορα 

χρώματα γεμίσαμε την καρδιά με τα αποτυπώματα από τις παλάμες των 
παιδιών. Στην συνέχεια τα παιδιά μέτρησαν τις κόκκινες, πράσινες κλπ. 
παλάμες. 

6) Τα παιδιά έφτιαξαν σε κύκλο τις φατσούλες τους και έγραψαν τον τίτλο 
«Είμαστε φίλοι». Με αυτές φτιάξαμε την αφίσα της φιλίας. 
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Ναι στην ευγένεια, ναι στη φιλία! 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Βολισσού 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Αναστασία Πολύζου 
Δήμητρα Μπλέ 

 
Δραστηριότητες: 

1. Παρακολουθήσαμε εικόνες που αναπαριστούν διαφορετικά είδη 
εκφοβισμού και τις συζητήσαμε με τα παιδιά. Στη συνέχεια προβήκαμε 
στην αναπαράσταση των εικόνων η οποία έγινε από τα νήπια με μεγάλη 
ακρίβεια/ λεπτομέρεια. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλη ενσυναίσθηση 
βλέποντας τις εικόνες/ιστορίες. 
 

  
2. Παρακολουθήσαμε διάφορα Βιντεάκια πχ. «η δύναμη της ομάδας» και 

μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά του θύτη/ θύματος. ΘΥΜΑ: ήσυχος, 
ήρεμος, ευαίσθητος, μικρόσωμος. ΘΥΤΗΣ: μεγαλόσωμος, θυμώνει 
εύκολα. Στη συνέχεια τα παιδιά δραματοποίησαν τις ιστορίες που είδαν 
στα βίντεο . 

3. Αφηγηθήκαμε την αληθινή ιστορία του οκτάχρονου Christian 
McPhilamy. Τα Χριστούγεννα του 2012 ο μικρός  Christian βλέπει μία 
διαφήμιση σ' ένα εμπορικό κέντρο για το Νοσοκομείο Έρευνας Παιδιών.  
Στην διαφήμιση κεντρικοί ήρωες είναι  νεαροί καρκινοπαθείς  χωρίς 
μαλλιά, οι οποίοι αφηγούνται την ιστορία τους και κάνουν λόγο για 
δωρεά μαλλιών. Το σποτάκι αυτό κινεί την περιέργεια του Christian ο 
οποίος αρχίζει  να  ψάχνει  μαζί με τη μητέρα του στο διαδίκτυο  για 
περισσότερες πληροφορίες. Η μητέρα του εξηγεί πως τα παιδιά με 
καρκίνο χάνουν τα μαλλιά τους λόγω της χημειοθεραπείας και πως 
μπορεί ο καθένας να δωρίσει  τα μαλλιά του για να φτιαχτούν περούκες 
γι' αυτά τα παιδιά. Ο Christian αμέσως λέει ότι θέλει να δωρίσει και 
αυτός τα μαλλιά του και για δυο χρόνια υπομένει  ενδοσχολική  και 
εξωσχολική βία χωρίς να το βάλει ποτέ κάτω. Την μέρα που εκπλήρωσε 
τον στόχο του νιώθει πανευτυχής.  

4. Συζητήσαμε με τα παιδιά την πράξη του Christian, τη συμπεριφορά του 
κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων, τη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω 
του και τι θα κάναμε εμείς στη θέση του. Δραματοποιήσαμε τρόπους με 
τους οποίους θα μπορούσαν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν την 
ενδοσχολική βία. 
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5.  Λέμε αγενείς λέξεις και κάθε φορά αδειάζουμε λίγη οδοντόκρεμα από το 
σωληνάριο. Προσπαθήσαμε να βάλουμε στη συνέχεια την οδοντόκρεμα 
στο σωληνάριο ωστόσο αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Συζητήσαμε ότι οι 
λέξεις που πληγώνουν δεν μπορούμε να τις πάρουμε πίσω όπως ακριβώς 
έγινε και με την οδοντόκρεμα. Στη συνέχεια γράψαμε τι μπορούμε να 
κάνουμε για να κάνουμε ένα παιδί θύμα να αισθανθεί καλύτερα. 

6. Μάθαμε για την ιστορία του Κώστα (θύμα) και του Πέτρου (θύτη). Ο 
Κώστας το παιδί θύμα και ο Πέτρος ο θύτης. Αφού τελείωσε το σχολείο ο 
Κώστας πήγε σε μια σχολή και έγινε σεφ ενώ ο Πέτρος ήταν στη φυλακή. 
Όταν αποφυλακίστηκε μέσω προγράμματος επανένταξης στην κοινωνία 
πήγε να δουλέψει σ’ ένα εστιατόριο όπου σεφ ήταν ο Κώστας. Ο Πέτρος 
αποκάλυψε πως όσες φορές φέρθηκε άσχημα στον Κώστα ήταν γιατί ο 
πατέρας του τον κακοποιούσε στο σπίτι. Στο τέλος της ιστορίας γίνανε 
κολλητοί φίλοι. 

7. Δραματοποιήσαμε την ιστορία παίζοντας όλα τα παιδιά πότε τον ρόλο 
του θύματος και πότε τον ρόλο του θύτη. Συζητήσαμε και γράψαμε τι θα 
κάναμε αν είχαμε ένα συμμαθητή σαν τον  Κώστα. 

 

Δικτυογραφία 
Η ιστορία του Christian McPhilamy ανακτήθηκε από  
http://www.today.com/parents/florida-boy-grows-out-hair-donate-child-need-t24171  
Η ιδέα με την Οδοντόκρεμα ανακτήθηκε από 
http://www.popi-it.gr/nipiagogio-enotites/synaisthimata/bullying/  
 
  

http://www.today.com/parents/florida-boy-grows-out-hair-donate-child-need-t24171
http://www.popi-it.gr/nipiagogio-enotites/synaisthimata/bullying/
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Όχι στη βία, ναι στη φιλία! 
 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Σεβαστή Παΐδα 
Ηρώ Παπαδοπούλου 

 
Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε στο 2ο Νηπιαγωγείο Αγ. Μηνά. Ήταν σε 
συνάφεια με το πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το πρόγραμμα 
για την έκφραση των συναισθημάτων.  Έτσι το θέμα της ενδοσχολικής βίας ήρθε 
ως συνέχεια διαφόρων συζητήσεων σε σχέση με τις επιτρεπτές και αποδεκτές 
συμπεριφορές.  
Ενδεικτικά θα θέλαμε να αναφέρουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες.  

1. Τα παιδιά είδαν τις φωτογραφίες 
 

 
 

Τα παιδιά περιέγραψαν τις εικόνες, και μίλησαν για τα συναισθήματα που 
νιώθουν τα ίδια βλέποντας τις εικόνες και τα συναισθήματα  που κάθε 
ένα άτομο στις εικόνες  ίσως νιώθει.  Σε ομάδες έφτιαξαν ακίνητες 
εικόνες still images,  αναπαριστώντας τη φωτογραφία που είχε η ομάδα 
τους.  

2. Είδαμε μια σειρά από βίντεο, που τα συζητήσαμε και μιλήσαμε για το 
τρίπτυχο θύτης,·θύμα,·παρατηρητές. 

3. Αφήσαμε να περάσουν μερικές μέρες και κάναμε ατομική συνέντευξη με 
κάθε παιδί στην τάξη. Κάθε παιδί επέλεξε μια από τις παραπάνω εικόνες 
και έλεγε τι βλέπει, τι νόμιζε ότι προηγήθηκε, τι συνέβη στη συνέχεια και 
αν θα ήθελε να αλλάξει κάτι.  
Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, οι οποίες και καταγράφηκαν 
και δόθηκαν στο τέλος της χρονιάς στους γονείς.  
Δε διαπιστώθηκε τα παιδιά του νηπιαγωγείου να έχουν γίνει μάρτυρες, 
τέτοιων φαινομένων. Ωστόσο είχαν να πουν πολλά πάνω στο θέμα, 
φέρνοντας πληροφορίες από μεγαλύτερα παιδιά, συζητήσεις μεγάλων και 
την τηλεόραση. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Γκουντιλούδη Χρυσάνθη 
 

 
Δραστηριότητες: 

 Παρακολουθήσαμε σχετικό βίντεο για την ενδοσχολική  βία (YouTube: 
ενδοσχολική βία 33, Δημοτικό Σχολείο Πάτρας «Το Πάρτι»). 

 Συζήτηση σχετική με το βίντεο που παρακολουθήσαμε (Το Πάρτι). Σχόλια, 
ερωτήματα για προβληματισμό (Τι είναι η βία; Συναισθήματα, Επιπτώσεις 
κτλ..) Συζήτηση για τους λόγους εκφοβισμού και για τα συναισθήματα των 
ατόμων που εκφοβίζονται.  

 Παρακολουθήσαμε το βίντεο  «Νίκησε τον Νταή χωρίς να τον αγγίξεις» και 
σκεφτήκαμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε κάποιο άτομο που μας 
εκφοβίζει. 

 Συζήτηση: Η παλέτα των συναισθημάτων. Αναγνώριση και σύνδεση των 
συναισθημάτων με πράξεις σχολικής βίας και εκφοβισμού.  
 

 
 

 Συζήτηση: Γνωρίζω το πουλάκι της τάξης μου που θα με βοηθήσει 
(Μαθαίνω πώς θα του πω ό,τι με πλήγωσε). 

 

  
 

 Μάθαμε να μοιραζόμαστε τα πράγματα μας. Παίξαμε το παιχνίδι «Μοίρασε 
δίκαια τους μαρκαδόρους». Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες και κάθε ομάδα 
πρέπει να μοιράσει δίκαια τους μαρκαδόρους. Όταν γίνει η μοιρασιά ρωτάμε 
την αντίπαλη ομάδα αν συμφωνεί. Αν όχι τα παιδιά πρέπει να βρουν έναν 
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τρόπο ώστε να πείσουν την αντίπαλη ομάδα να τους δώσει περισσότερους 
μαρκαδόρους. 

 

 
 Παίξαμε το παιχνίδι «το κουτί με τα μυστικά». Σε ένα κουτί βάζουμε 

χαρτάκια στα οποία έχουμε καταγράψει κάποια μυστικά (π.χ. ο φίλος μου 
λέει να κρατήσω μυστικό, ότι μετά το σχολείο θα πάει σε έναν φίλο του. 
Ένας φίλος μου, μου λέει να κρατήσω μυστικό, ότι κάποιος του μίλησε 
άσχημα. Ένας φίλος  μου, μου λέει να κρατήσω μυστικό, ότι κάποιος τον 
χτύπησε). 
Κάθε παιδί πρέπει να τραβήξει ένα χαρτάκι και να αποφασίσει αν πρέπει να 
αποκαλύψει ή όχι το μυστικό του φίλου του. Στόχος μας είναι να 
κατανοήσουν τα παιδιά ότι κάποια μυστικά δε πρέπει να τα κρατάμε 
μυστικά. Κάθε φορά που αποφάσιζαν να μην κρατήσουν ένα μυστικό έπρεπε 
να σκεφτούν και να βρουν έναν τρόπο για να βοηθήσουν τον φίλο τους. 

 

 
 

 

 


