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Η υλοποίηση του προγράμματος υπήρξε για μας μια μοναδική εμπειρία. 

Είχαμε την ευκαιρία όχι μόνο να ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας ενδιέφερε και 

μας αφορούσε άμεσα αλλά κυρίως να εκφράσουμε ελεύθερα τις απόψεις μας και να 

επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα  το προσεγγίσουμε και θα το παρουσιάσουμε 

στη σχολική κοινότητα. Γι’ αυτό και δουλέψαμε όλοι με κέφι, μεράκι και ενθουσιασμό, 

συμμετέχοντας σε όλες τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, διότι πετύχαμε τους 

προκαθορισμένους στόχους μας, γνωστικούς και παιδαγωγικούς. Συγκεκριμένα, 

αφενός  ενημερωθήκαμε πολύπλευρα για το σχολικό εκφοβισμό, ένα τόσο ευαίσθητο 

κοινωνικό θέμα, αντλώντας πληροφοριακό υλικό από έγκυρες πηγές, αφετέρου 

επικοινωνήσαμε, ανταλλάξαμε ιδέες και κυρίως δημιουργήσαμε. Μάθαμε επίσης, να 

σεβόμαστε και να εκτιμάμε το έργο και την προσφορά των συμμαθητών μας, να 

εκφράζουμε με παρρησία τη γνώμη μας και ταυτόχρονα να υπολογίζουμε και τη 

γνώμη των άλλων. Επιπλέον,  συνειδητοποιήσαμε ότι για να πετύχουμε τους 

στόχους μας, πρέπει να εργαστούμε όχι μόνο ατομικά αλλά κυρίως συλλογικά με 

υπευθυνότητα, συνέπεια και μεθοδικότητα.  

Έργο ζωγραφικής 
των μαθητών του 4

ου
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Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του 

προγράμματος πετύχαμε να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να 

προβληματίσουμε και να κινητοποιήσουμε  και τους υπόλοιπους μαθητές του 

σχολείου, οι οποίοι δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του 

μαθήματος του Σχεδίου της Γ΄ τάξης με την καθοδήγηση της καθηγήτριας των 

εικαστικών, της κυρίας Σταθοπούλου, πλαισίωσαν την παρουσίαση του 

προγράμματος με αξιόλογα έργα ζωγραφικής, τα οποία ετοίμασαν κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων τους. Επίσης, με πρωτοβουλία των μαθητών συγκροτήθηκε 

πολυμελής ορχήστρα η οποία παρουσίασε τραγούδια σχετικά με τη φιλία, την 

αλληλεγγύη και την αποδοχή. Τέλος, μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου 

συμμετείχαν στην κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους, τη σκηνοθεσία και το 

σενάριο της οποίας επιμελήθηκαν μαθητές της Β και Γ τάξης. Είναι βασικό να 

τονιστεί πως για τις παραπάνω δραστηριότητες όλοι οι μαθητές αφιέρωσαν πολλές 

ώρες από τον πολύτιμο χρόνο τους καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε 

να επιτύχουν μέσα από το έργο τους να περάσουν τα μηνύματά τους σε μαθητές, 

γονείς και καθηγητές. 

Όλες οι παραπάνω δράσεις και αντιδράσεις των μαθητών αποδεικνύουν ότι  

όπου ανθίζει ο διάλογος, όπου υπάρχει ελευθερία  έκφρασης και δημιουργίας, όπου 

αξιοποιείται η Τέχνη, εκεί δεν υπάρχει χώρος για βία και ρατσιστικές εκδηλώσεις. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη δημόσια παρουσίασή του στο 

αμφιθέατρο του σχολείου μας την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016. Οι μαθητές μέσω 

του προγράμματος PowerPoint παρουσίασαν διεξοδικά όλες τις πτυχές του σχολικού 

εκφοβισμού, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις επιπτώσεις του στο συναισθηματικό κόσμο 

των παιδιών που εκφοβίζονται και στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής του 

στο σχολικό χώρο όχι μόνο  από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τους ίδιους τους 

μαθητές και τις μαθήτριες. Παράλληλα προβλήθηκε η κινηματογραφική ταινία μικρού 

μήκους, η οποία προβλημάτισε και συγκίνησε ιδιαίτερα τους μαθητές, αφού θέμα της 

ήταν οι επιπτώσεις της σχολικής βίας στα θύματα. Τέλος, την εκδήλωση πλαισίωσαν 

μουσικά δρώμενα και η έκθεση ζωγραφικής.   

Αξιολογώντας λοιπόν το πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματά του και την 

επίδραση που άσκησε σε όλους τους μαθητές, συμπεραίνουμε ότι επιτεύχθηκε ο 

βασικός σκοπός του προγράμματος ο οποίος ήταν μέσα από την ανάδειξη των 

επιπτώσεων του φαινομένου να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές, να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας στο σχολικό χώρο και να 

επιδείξουν μία αγωνιστική στάση ζωής, αναζητώντας λύσεις στα προβλήματά  τους.  
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