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Πως ξεκίνησε
● Περιστατικά βίας μεταξύ 
μαθητών

● Δυσκολία στο να καταλάβουν 
πότε σταματά το παιχνίδι 

● Επαναλαμβανόμενα περιστατικά 
με συγκεκριμένους μαθητές και 
τμήματα



  

● Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε στο 
μάθημα της Πληροφορικής από τον 
Νοέμβριου του 2013

● Συμμετείχαν όλα τα τμήματα από όλες 
τις τάξεις του σχολείου μας (συνολικά 
234 μαθητές από 12 τμήματα)

Περί του έργου μας



  

Σκοποί

● Να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
τη σχολική βία - σχολικό εκφοβισμό (bullying)

● Να μειωθούν τα περιστατικά βίας στο σχολείο μας
● Να χρησιμοποιήσουν την πληροφορική και τις 

δυνατότητές της (βίντεο, ιστοσελίδες, πολυμεσικά 
εργαλεία, το λειτουργικό Ubuntu, το δωρεάν libre 
office)

● Να αξιοποιήσουν το εργαστήριο της πληροφορικής
● Να δράσουν και να μάθουν δουλεύοντας σε ομάδες 



  

Τι κάναμε
Νοέμβριος: Διαβάσαμε μια ιστορία με 
έναν μαθητή τον Ηρακλή. Αρχίσαμε τις 
συζητήσεις για τη σχολική βία και 
παράλληλα:
● ζωγραφίσαμε σε χαρτί και μετά με το TUX 

paint
● Δουλέψαμε ομαδικά
● Γράψαμε τις πρώτες εργασίες σε ΗΥ 

(Libre Office)



  

Τι κάναμε
Δεκέμβριος: Παρακολουθήσαμε ειδικά βίντεο και 
είδαμε τις συνέπειες για διαφορετικές αντιδράσεις
● του θύματος
● του θύτη
● του παρατηρητή

Μάθαμε να επισκεπτόμαστε ιστοσελίδες, να 
αναζητούμε και να καταγράφουμε πληροφορίες μέσα 
σε μία ομάδα. 

Να αποθηκεύουμε πληροφορίες 

και να τις οργανώνουμε σε περιβάλλον 

Linux Ubuntu...

 



  

Τι κάναμε
Ιανουάριος-Φεβρουάριος: 

Εμβαθύναμε σε αρκετές έννοιες. Μάθαμε να 
ξεχωρίζουμε το πείραγμα από τη βία. Μάθαμε να 
διακρίνουμε τα είδη της βίας και να τα 
ονομάζουμε. 

Μάθαμε ότι πρέπει να Μιλάμε και να Αντιδράμε 
είτε η βία ασκείτε σε εμάς είτε στους άλλους.

Αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε όλες τις 
πληροφορίες για να φτιάξουμε το δικό μας 
φυλλάδιο για τη βία. 

 



  

Τι κάναμε
Μάρτιος: 
● Συγκεντρώσαμε τις λέξεις κλειδιά για τη 

Σχολική Βία και φτιάξαμε ένα ετικετοσύννεφο
● Ολοκληρώσαμε το Φυλλάδιο μας (4σέλιδο)
● Προτείναμε σενάρια και σκηνές για το βίντεο. 

Σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε μάσκες 
συναισθημάτων.

● Χρησιμοποιήσαμε μια φωτογραφική μηχανή 
και σκηνοθετήσαμε αρκετές σκηνές βίντεο.



  



  

Τι κάναμε
Απρίλιος: 

Ολοκληρώσαμε το βίντεο

Παρουσιάσαμε την εργασία μας στο 
4ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 
στη Λάρισα στις 4 Απριλίου 2014.

Μάθαμε, περάσαμε ωραία και το 
αποτέλεσμα στο βίντεο που 
ακολουθεί... 



  

Προεπίλογος
Περισσότερα στην ιστοσελίδα του 
σχολείου μας (και για τις άλλες 
δραστηριότητες στην Πληροφορική)

Ευχαριστώ τους μαθητές μου και 

τους συναδέλφους μου

Σας ευχαριστώ για την προσοχή Σας ευχαριστώ για την προσοχή 
σας!σας!
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