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Το ςχολικό έτοσ 2013-14 υλοποιήςαμε ένα πρόγραμμα Αγωγήσ Υγείασ με θέμα:  

«Αυτοεκτίμηση+δικαιώματα=αντίδοτο στον εκφοβισμό>>.  

Σηην πρώηη μας ζσνάνηηζη,18/11/13, θαηαγξάςακε ηνπο 

καζεηέο πνπ επηζπκνύζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. 

Καθορίζαμε ηοσς κανόνες ποσ όλη η ομάδα θα ζεβόηαν. 

Δημιοσργία <<συμβολαίου >>. 

Σηις ηρεις επόμενες ζσνανηήζεις ( 25/11/13 - 

9/12/13-16/12/13) κάναμε αζκήζεις γνωριμίας με βάζη 

σλικό από ηο <<ΣΗΡΘΖΟΜΑΘ ΣΑ ΠΟΔΘΑ ΜΟΤ>>. 

ηελ πξώηε ζπλάληεζε ,(13/1/14)  , κεηά ηα Υξηζηνύγελλα 

θόςακε ηελ πίηα καο θαη ζηε ζπλέρεηα ρσξίζακε ηνπο καζεηέο 

ζε νκάδεο σο εμήο: 

 Γεκνζηνγξάθνη (ζπλεληεύμεηο, αγώλεο ιόγνπ) 

 Καιιηηέρλεο (δσγξαθηθή,  θνιάδ, αθίζα):Ζζνπνηνί 
(κνλόπξαθην) θαη ηξαγνπδηζηέο (ηξαγνύδη-δηακόξθσζε 
ζηίρσλ YouTube) 

 Σερληθνί (βίληεν) 

 Υεηξηζηέο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (ρξήζε powerpoint 
θαη word) 

 Δξεπλεηέο (πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν) 
 

Οη ερεσνηηές έςαμαλ ζην Γηαδίθηπν λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ην ζέκα καο. 

Καιέζακε ηνπο εηδηθνύο ( ςπρνιόγνπο ,θνηλσληθνύο 

ιεηηνπξγνύο) ζην ζρνιείν λα καο κηιήζνπλ γηα ην ζέκα θαη 

Οη δημοζιογράθοι ηνπο ξσηνύζαλ όζα ήηαλ ρξήζηκα γηα ην 

ζέκα. 



Οη ηετνικοί θαηέγξαθαλ-βηληενζθνπνύζαλ ηε δηαδηθαζία θαη νη 

ππεύζπλνη ησλ Ζ/Τ ηα παξνπζίαδαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο κε power point ζηελ νκάδα ηελ επόκελε 

ζπλάληεζε γηα λα ζπκεζνύλ όζα αλαθέξζεθαλ από ηνπο 

εηδηθνύο θαη λα ηα ζρνιηάζνπλ. 

πγθεθξηκέλα καο επηζθέθζεθαλ ε ππεύζπλε Α.Τ. Β/ζκηαο 

Δθ/ζεο Α’ Αζήλαο, θα Υηόλε (ζρνιηθόο εθθνβηζκόο)  ,ν 

ςπρνιόγνο ηνπ Γήκνπ Ζι/ιεο, θνο Λεβνγηάλλεο 

(απηνεθηίκεζε-επηξξνέο) ππεύζπλνο ηνπ ΟΚΑΝΑ Ζι/ιεο , θνο 

Παπιήο( απηνεθηίκεζε-επηξξνέο). 

    Δπηπιένλ ε θα Μπεινγηάλλε, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ καο, ελεκέξσζε ηελ νκάδα γηα ηνλ δηαδηθηπαθό 

εθθνβηζκό. 

   Ζ νκάδα είρε δξάζεηο θαη εθηόο ζρνιείνπ .Παξαθνινύζεζε 

ζεαηξηθή παξάζηαζε ζρεηηθή κε ηνλ δηαδηθηπαθό 

εθθνβηζκό(Θέαηξν Σέρλεο-“chatroom”). 

Ζ νκάδα Α.Τ. ζπλαληήζεθε κε ην Γήκαξρν ηεο πόιεο καο θαη 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ θαη 

πξσηνβνπιίεο ηνπ γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπο (δεκαξρείν). 

   Δπηπιένλ νη καζεηέο καο ζπδήηεζαλ κε ηε ζπγγξαθέα, θα 

Πξηνβόινπ  γηα ηνλ εθθνβηζκό κε αθνξκή ην βηβιίν ηεο 

«ΜΑΕΗ» ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε. 

Ζ νκάδα Α.Τ. επηζθέθζεθε ην Κέληξν Πξόιεςεο Ν. Βνησηίαο, 

ζηε Ληβαδεηά θαη κε δηαδξαζηηθό ηξόπν «ελίζρπζε» ό,ηη έκαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεηηλνύ πξνγξάκκαηνο. 

   Σέινο ε νκάδα καο εηνίκαζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν καο(21/05/14) κε  power point θαη 

θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο. 

ΟΙ ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΕ 

Μ.ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-Ε.ΠΟΛΤΖΩΓΟΠΟΤΛΟΤ 

 


