
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο project 

 Όχι στο Bullying. Δεν είσαι μόνος.  



 

 

 

 

3ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου 

 
Διευθυντής Σχολείου: 
Χριστόδουλος Αντώνιος 
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: 
Χριστοδουλίδου Τάνια 

 

 

 

Θέμα 
Το παρακάτω σχέδιο προγράμματος 
στόχο έχει την αντιμετώπιση 
περιστατικών bullying. 

 
Μαθησιακοί Στόχοι 

 Ευαισθητοποίηση των 
μαθητών/τριών για τον σχολικό 
εκφοβισμό – bullying 

 Αντιμετώπιση περιστατικών 
Bullying 

 Ανάπτυξη πρακτικών πρόληψης 
 

 

Προετοιμασία 
 Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που υλοποιείται με 
διάφορες δράσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

 Ενημέρωση και συνεργασία όλων 
των εκπαιδευτικών της σχολικής 
μονάδας για τα φαινόμενα 
εκφοβισμού.  

 Παρατήρηση και συζήτηση με 
τους μαθητές. 

 

 

 

 

Συνολικός χρόνος:  

Σχολικό έτος 

Ηλικιακή Ομάδα:  

6-12 ετών 



 

 

 

Περιγραφή 

Βήμα 1       

Το σχολείο ως μία εκπαιδευτική κοινότητα δύναται να καλέσει κάποιον άνθρωπο 

του αθλητισμού, του πνεύματος, της καλλιτεχνικής δημιουργίας κ.α., ο οποίος να 

έχει υποστεί bullying και να μιλήσει στα παιδιά, για τον τρόπο που κατάφερε να 

σταθεί στα πόδια του και να διακριθεί αργότερα στο αντικείμενό του, χωρίς να 

φοβηθεί ή να δειλιάσει. Να παρουσιάσει τις δυσκολίες που χρειάστηκε να 

υπερπηδήσει και να γίνει με αυτόν τον τρόπο έμπνευση για τους μαθητές/τριες. 

Βήμα 2 

Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών για την αγορά και προσφορά αναπηρικού 

αμαξιδίου σε κάποιο παιδί που το έχει ανάγκη. Οι μαθητές μέσα απ’ αυτή την 

πράξη, λειτουργούν ομαδικά για έναν κοινό σκοπό. Εξαφανίζονται οι διαφορές και 

οι διαφωνίες, και αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση που βοηθάει τα παιδιά να μπουν 

στη θέση του άλλου και να καταλάβουν τι αισθάνεται.  

Βήμα 3 

Δημιουργία ομάδας παιδιών που μπορεί να λάβει μέρος σε κάποιον Μαραθώνιο 

δρόμο ή σε οποιοδήποτε αθλητικό και καλλιτεχνικό γεγονός της πόλης με σύνθημα 

κατά του εκφοβισμού.  Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές δίνουν σε όλη την κοινότητα 

να καταλάβει ότι όπως φροντίζουμε το σώμα μας, οφείλουμε να φροντίζουμε και 

την ψυχική μας υγεία, εφόσον το bullying μπορεί να προκαλέσει ψυχικά τραύματα 

που ακολουθούν κάποιον για όλη του τη ζωή.  

Βήμα 4 

Ομιλίες και προβολή video σε γονείς και παιδιά για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση του bullying, ώστε το μήνυμα να διαχέεται και στην οικογένεια που 

είναι ο πρώτος πυρήνας κοινωνικοποίησης του παιδιού.  

Βήμα 5 

Δημιουργία μιας ομαδικής εργασίας των μαθητών (ποίημα, τραγούδι, θεατρική 

παράσταση, Video, κ.α.) η οποία να αντανακλά το πρόβλημα και να προτείνει 

λύσεις, με τρόπο απλό και κατανοητό και κυρίως με συμμετοχή όλων των παιδιών, 

με οποιοδήποτε τρόπο. Το 3ο ΔΣ Διονύσου, έχει φτιάξει ένα video με τις δράσεις 



 

 

του, για αυτόν ακριβώς το σκοπό και το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ : 

https://www.youtube.com/watch?v=Dt9wYZ4nPx0 

 

Βήμα 6 

Ενδεικτικά video που αξίζει να δουν μαθητές και γονείς και να ενημερωθούν για τον 

σχολικό εκφοβισμό, καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισής του: 

https://www.youtube.com/watch?v=E0Pn8TA0KfY 

https://www.youtube.com/watch?v=eHkSC4Dy9BA 

https://www.youtube.com/watch?v=gfaBGzcK-ic 

https://www.youtube.com/watch?v=E0Pn8TA0KfY&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=K6qvG9h4Pso 
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