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Θέμα: Ανατροφοδότηση για τις Βιωματικές Δράσεις της Α΄ Γυμνασίου (σχολ.
έτους 2013-14).
Στο πνεύμα της ανατροφοδότησης, της διάχυσης της εμπειρίας καθώς και της
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, σας αποστέλλω τα
θέματα των Βιωματικών Δράσεων Α΄ Γυμνασίου του διδακτικού αντικειμένου
«Σχολική και Κοινωνική Ζωή», τα οποία εκπονήθηκαν κατά το σχολ. έτος 2013-14
στα Γυμνάσια Παιδαγωγικής Ευθύνης μου.
Ειδικότερα, παρακάτω (βλ. σελ. 3-22) παρουσιάζονται συνοπτικά τα θέματα (τίτλοι)
και στη συνέχεια δίδεται μια σύντομη παρουσίαση/περίληψη περιεχομένων ή/και
δραστηριοτήτων, με βάση στοιχεία των διδασκόντων. Στις ιστοσελίδες των
αντίστοιχων Γυμνασίων θα είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία και υλικό. Εδώ
στόχος μας είναι να δώσουμε μια συνοπτική εικόνα των θεμάτων των Βιωματικών
Δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολ. έτος 2013-14, από όπου μπορούν να
αντληθούν μελλοντικά ιδέες, προτάσεις, αλλά και να γεννηθούν προβληματισμοί και
αναζητήσεις. Μέσα από τη συνοπτική αυτή παρουσίαση, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί
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που επόπτευσαν Βιωματικές Δράσεις Α΄ Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να δουν
θέματα και δράσεις των συναδέλφων τους, με γνώμονα την ανατροφοδότηση και τη
γόνιμη επικοινωνία.
Υπενθυμίζεται, παράλληλα, ότι χρειάζεται να τακτοποιηθεί άμεσα, όπου
ακόμη απομένει ως εκκρεμότητα, η ανάρτηση των μαθητικών εργασιών στην
ιστοσελίδα του σχολείου (Γ2/139609/01-10-2013).
Παρακαλώ να ενημερωθούν ενυπογράφως για το κείμενο που ακολουθεί οι
εκπαιδευτικοί του Σχολείου σας που έχουν εποπτεύσει Βιωματικές Δράσεις Α΄
Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2013-14.
Το κείμενο με τα θέματα και τις σύντομες παρουσιάσεις τους δίδεται στην
επόμενη σελίδα ( = σελ. 3).
Με τιμή,
Βασιλεία Καλοκύρη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Ν. Ηρακλείου
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ»
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Β. ΚΑΛΟΚΥΡΗ
Σχολ. έτος 2013-14
Οι Βιωματικές Δράσεις, ως εκπαιδευτική καινοτομία, αποτελούν διακριτή
μονάδα του ΠΣ και του ΩΠ και εφαρμόστηκαν γενικευμένα για πρώτη φορά στην Α΄
τάξη των Γυμνασίων κατά το σχολ. έτος 2013-14, για μία διδακτική ώρα
εβδομαδιαίως (ΥΠΑΙΘ Γ2/139609/01-10-2013).
Τα θέματα που εκπονήθηκαν αφορούν στην ευρύτερη διδακτική ενότητα
«Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ) και υπάγονται σε επιμέρους θεματικές ενότητες
(για την επικοινωνία και τις σχέσεις με τους άλλους, τη φροντίδα του εαυτού
μας/υγεία-υγιεινή, το σχολείο ως κοινότητα).
Την πρώτη αυτή χρονιά εφαρμογής είχαμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα
οργάνωσης και λειτουργίας αλλά και επιμόρφωσης (στην εφαρμογή μεθόδου project,
ομαδοσυνεργατικής και συναφών εκπαιδευτικών τεχνικών). Το ενδιαφέρον και η
προσπάθεια έδωσαν, ωστόσο, καρπούς.
Παρά τις δυσκολίες και τις ελλείψεις, η αποτίμηση από εκπαιδευτικούς και
μαθητές είναι γενικά θετική για την αξία των «βιωματικών δράσεων», καθώς
προωθούν τη βιωματική μάθηση και την ενεργό συμμετοχή και πρωτοβουλία των
μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εμπειρία, εξάλλου, είναι πολύτιμη,
προκειμένου να την αξιοποιήσουμε για τη συνέχεια, επιδιώκοντας μεγαλύτερα
μαθησιακά οφέλη.
Στο πνεύμα της διάχυσης της εμπειρίας καθώς και της επικοινωνίας μεταξύ
των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, παρατίθενται συγκεντρωτικά παρακάτω τα
θέματα Βιωματικών Δράσεων των Γυμνασίων με τα οποία συνεργαζόμαστε στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου ως Σχολικής Συμβούλου Γενικής Παιδαγωγικής
Ευθύνης:
Ειδικότερα, παρουσιάζονται συνοπτικά τα θέματα (τίτλοι) και στη συνέχεια
δίδεται μια σύντομη παρουσίαση/περίληψη περιεχομένων ή/και δραστηριοτήτων,
με βάση στοιχεία των διδασκόντων. Στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Γυμνασίων θα
είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία και υλικό. Εδώ στόχος μας είναι να δώσουμε
μια συνοπτική εικόνα των θεμάτων των Βιωματικών Δράσεων που
πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολ. έτος 2013-14, από όπου μπορούν να
αντληθούν μελλοντικά ιδέες, προτάσεις αλλά και να γεννηθούν προβληματισμοί
και αναζητήσεις. Μέσα από τη συνοπτική αυτή παρουσίαση, οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί που επόπτευσαν Βιωματικές Δράσεις Α΄ Γυμνασίου έχουν την
ευκαιρία να δουν θέματα και δράσεις των συναδέλφων τους, με γνώμονα την
ανατροφοδότηση και τη γόνιμη επικοινωνία. Ένα μικρό βήμα στην κατεύθυνση
της «κοινότητας μάθησης» και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών.
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Α. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
– ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14:
1. 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Θέματα
1. «Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ08 Εικαστικών.
2. «Αταξία στη Σχολική Τάξη: Ανιχνεύουμε τις μορφές και τα αίτια της.
Στοχεύουμε σε καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της.»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής.
3. «Ξένος στο Σχολείο: πρόβλημα ή πρόκληση;»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας.
4. «Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη - και γιατί;»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας.

2. 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Θέμα Βιωματικής Δράσης

Ειδικότητα - Κλάδος

1 «Τάξη και διαφορετικότητα: Τι σχέσεις Καθηγητής
ΠΕ06
δημιουργώ με τους συμμαθητές μου;»

Αγγλικής

2 Αντιμετωπίζοντας το άγχος στις γειτονιές Καθηγήτρια
ΠΕ16
του ελληνικού τραγουδιού.

Μουσικής

3 «Δες τη ζωή υγιεινά». Υγιεινή Διατροφή Καθηγητής
Αγωγής ΠΕ11
στην εφηβική ηλικία.

Φυσικής

4 Ατυχήματα – Πρώτες Βοήθειες

Καθηγητής
ΠΕ18

5 «Κυκλοφορώ ….στη ζωή»

Καθηγητής Πληροφορικής
ΠΕ20

6 «Αξίες και κοινωνικές συμπεριφορές στην Καθηγητής
ομάδα» - Σέβομαι τον εαυτό μου. Σέβομαι ΠΕ01
την ομάδα.

Τεχνολογίας

Θεολογίας
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3. 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. «Η σωματική υγεία σαν παράγοντας ευεξίας και κοινωνικής
αποδοχής»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ11.
2.«Τσιγάρο ; Ευχαριστώ δεν θα πάρω.»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ11.
3.«Ζούμε μαζί …..σαν Οικογένεια»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ11
4. «Αγωγή ελεύθερου χρόνου»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ05
5. «Διαφορετικοί» ( Τραγούδι των Ιωαννίδη /Λέκκα)
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ0404
6. «Μια ζωή την έχουμε!!!»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ11
7. «Διαχειρίζομαι τις Συγκρούσεις»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ05

4. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ
1. «Κάνω την επικοινωνία πηγή χαράς»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ06
2. «Ψηφιακοί νεοσσοί σε δράση»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ06
3. «Προσέχω για να έχω»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ07
4. «Η τρομοκρατία στα χρόνια της αθωότητας»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ05
Επιπρόσθετα, στο τρίτο τρίμηνο οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα
πρόληψης και τρόπους αντιμετώπισης ενδοσχολικής βίας.

5. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Θέμα: «Σχολικός Εκφοβισμός. Μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.»
Ειδικότητα Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: ΠΕ06
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Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2013-14

1. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ

4ο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. ΘΕΜΑ 1ο. ''Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε''.
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κανναβού Ελένη ΠΕ08 (Εικαστικά).

Το θέμα ''Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε'', το επέλεξαν 34 παιδιά της Α τάξης και
σχηματίζοντας 2 τμήματα των 17 μαθητών, το επεξεργάστηκαν και το ερεύνησαν
βιωματικά καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς. Η επιλογή του θέματος έγινε με
κριτήριο την ωφελιμότητα που θα προέκυπτε από την ανάλυση των συμπεριφορών
και την κατανόηση των συνεπειών τους, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή
συνύπαρξη με τους συνανθρώπους μας.
Η εκπόνηση του σχεδίου εργασίας βασίστηκε στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο.
Αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, κάθε ομάδα ανέλαβε να αναλύσει συμπεριφορές που
συναντώνται σε διαφορετικά μέρη, όπως στο σχολείο, στην οικογένεια, στη γειτονιά,
στο γήπεδο, στη Βουλή. Αφού βρήκαν κανόνες σωστής συμπεριφοράς για μια
ομαλή συνύπαρξη, τους ζωγράφισαν και τους τοποθέτησαν στους τοίχους της
αίθουσας. Στη συνέχεια μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, οι μαθητές βίωσαν τις
συνέπειες από διάφορα είδη συμπεριφοράς υποδυόμενοι διαφορετικούς χαρακτήρες.
Χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια και παίρνοντας συνεντεύξεις από συμμαθητές,
οικογένεια, φίλους και ψάχνοντας στο διαδίκτυο ανέλυαν και παρουσίαζαν τα
συμπεράσματά τους στις υπόλοιπες ομάδες.
Κάθε τρίμηνο άλλαζε η σύσταση των ομάδων έτσι ώστε να καταφέρουν να
συνεργαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα όλοι οι μαθητές μεταξύ τους.

4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου ΘΕΜΑ 2ο. ΑΤΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: ΑΝΤΙΦΥΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ11
Η εργασία μας αρχικά ξεκίνησε με την κατανόηση και ανάλυση του θέματος. Αφού
οριοθετήσαμε τις επιμέρους θεματικές ενότητές του, χωριστήκαμε σε ομάδες και κάθε
ομάδα ανέλαβε να βρει υλικό για μία θεματική ενότητα. Οι μαθητές δούλευαν εκτός
σχολείου γι’ αυτό τον σκοπό, σε ομάδες (όποτε ήταν αυτό δυνατόν) ή μόνοι τους.
Ακολουθούσε παρουσίαση ανά ομάδα στην τάξη, ανατροφοδότηση, όπου χρειαζόταν,
μέχρι να πετύχουμε τον αρχικό στόχο, που είχαμε θέσει για κάθε ομάδα. Όταν
ολοκληρώθηκε η ανάλυση του θέματος από τους μαθητές, κάναμε μια παρουσίαση της
εργασίας ολοκληρωμένης μέσα στην τάξη. Σε επόμενο στάδιο ασχοληθήκαμε με
βιωματικές δράσεις, όπως:
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Οι μαθητές ξεκίνησαν προτάσεις με διάφορες μορφές αταξίας, και τις συμπλήρωσαν με
τις αντίστοιχες επιπτώσεις τους. Τις δούλεψαν στο MS Word και τους έδωσαν μορφή
cartoon.
Συμπλήρωσαν ανώνυμα ερωτηματολόγια με τις εξής ερωτήσεις και δυνατότητες
επιλογής
1. «Πόσο άτακτο θεωρείς τον εαυτό σου την ώρα του project;»
a. ΚΑΘΟΛΟΥ
b. ΛΙΓΟ
c. ΠΟΛΥ

2. «Πόσο άτακτο θεωρείς τον διπλανό σου την ώρα του project;»
a. ΚΑΘΟΛΟΥ
b. ΛΙΓΟ
c. ΠΟΛΥ
Επεξεργαστήκαμε στατιστικά τις ερωτήσεις και οδηγηθήκαμε σε συμπεράσματα για την
αξιολόγηση του εαυτού και την αξιολόγηση του άλλου σε σχέση με την αταξία.
 Στο τελευταίο σκέλος του θέματος που αφορούσε στην αντιμετώπιση της αταξίας, ο
κάθε μαθητής αφού επέλεξε μια μορφή της που έχει βιώσει ο ίδιος, πρότεινε τον
κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισής της.

4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου ΘΕΜΑ 3: ΞΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ;
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΠΕ05
Το θέμα εστίασε πάνω στη διαφορετικότητα και τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Μνήμες από το Δημοτικό, τη γειτονιά, εμπειρίες ή επαφές με ξένα/διαφορετικά παιδιά,
κατατέθηκαν και σχολιάστηκαν. Συζητήσαμε π.χ. για τις διαφορετικές γεύσεις, τις
προφορές, τ’ ανέκδοτα που κυκλοφορούν ανάμεσα σε διαφορετικούς τόπους και ψάξαμε
τις πηγές τους. Αναρωτηθήκαμε τι είναι αυτό που προκαλεί τη θετική ή αρνητική
αντίδραση απέναντι στο διαφορετικό. Παίξαμε σκετς/θεατρικά δρώμενα, όπου η αρχική
περιθωριοποίηση του διαφορετικού, κεντρίζει την περιέργεια για να φτάσει σιγά-σιγά να
προκαλέσει τον θαυμασμό, την έμπνευση, τη μίμηση, την ενσωμάτωση. Την ισότιμη
ανταλλαγή ιδεών, που εμπλουτίζει, την ομαδικότητα, τη συνεργασία.
Συνθέσαμε ερωτηματολόγια που απάντησαν μαθητές από τ’ άλλα τμήματα και δουλέψαμε
τα συμπεράσματά τους.
Τα παιδιά ζωγράφισαν και συνέθεσαν πίνακες με κολλάζ με θέμα τον ρατσισμό,
καταδικάζοντάς τον αυθόρμητα.
Καλή εμπειρία, ευχάριστη ενασχόληση για όλους. Δεν χρειάστηκε να επιβληθεί πειθαρχία
και δεν προκλήθηκε φασαρία ή αταξία.

4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. ΘΕΜΑ 4ο . "Είμαι ο ίδιος μέσα κι έξω από την τάξη- και γιατί;"
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: ΜΑΡΙΑ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ, Καθηγήτρια Γερμανικών ΠΕ07
Με το παραπάνω θέμα ασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολ. χρονιάς 2013-2014 οι
μαθητές της Α΄ τάξης που το επέλεξαν. Προκειμένου να προετοιμάσουμε την προσέγγιση
του θέματος, ασχοληθήκαμε τις πρώτες διδακτικές ώρες με τα εξής βιωματικά στάδια: α)
Παρουσίαση του εαυτού μας, β) Γνωριμία με τους συμμαθητές γ) Γράμμα συγγνώμης.
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Έχοντας ερευνήσει με αυτό τον τρόπο πλευρές του εαυτού μας και των σχέσεων μας με
τους άλλους, αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε για τις συμπεριφορές των μαθητών προς
καθηγητές και μαθητές, εντός και εκτός τάξης. Αφού καταλήξαμε σε ορισμένα
συμπεράσματα, θεωρήσαμε σκόπιμο να τα συγκρίνουμε με τις απόψεις μαθητών της Α' και
της Γ' Γυμνασίου. Για τον λόγο αυτό προχωρήσαμε στη σύνταξη ερωτηματολογίου, το
οποίο μοιράστηκε, απαντήθηκε και αξιολογήθηκε από τις ομάδες των τμημάτων. Στη
συνέχεια οι μαθητές (ανά ομάδες) έγραψαν μια εργασία, στην οποία παρουσίασαν την
προαναφερθείσα διαδικασία, τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου και την
αξιολόγηση της εμπειρίας τους.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ

7ο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. 1ο Θέμα: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. ΈΝΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ»
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μάρκος Κων/νος
Σκοπός ήταν η ενδυνάμωση των μαθητών στην προσπάθειά τους να μπορούν αυτόνομα
και υπεύθυνα να παίρνουν αποφάσεις που προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια των
ιδίων και των συνανθρώπων τους.
Στόχοι
 Να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες, ώστε να είναι ικανοί να προσφέρουν οι
ίδιοι τις πρώτες βοήθειες στους συνανθρώπους τους.
 Να διαμορφώσουν κριτική στάση, ώστε να μπορούν να φροντίζουν και να
διατηρούν τον εαυτό τους υγιή και ασφαλή.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες αποφυγής κινδύνων και ατυχημάτων μειώνοντας τους
καθημερινούς μικροτραυματισμούς στο ελάχιστο.
 Να μάθουν να δρουν με υπευθυνότητα.
Επιμέρους στόχοι
 Η κοινωνική προσαρμογή των παιδιών στο περιβάλλον.
 Η κοινωνικοποίηση και η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
 Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.
 Η εκμάθηση μέσα από τη δράση.
 Η ενίσχυση της ομαδικότητας.
 Η ψυχαγωγία.
Αναμενόμενα αποτελέσματα
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Ικανότητα προσφοράς πρώτων βοηθειών και υιοθέτηση υγιούς και ασφαλούς
συμπεριφοράς στο σχολείο, στο σπίτι και σε κάθε δημόσιο χώρο.
Βήματα που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση της βιωματικής δράσης.
Βήμα 1ο : Τα παιδιά γνωρίστηκαν μεταξύ τους (παιχνίδι γνωριμίας).
Βήμα 2ο : Χωρίσθηκαν σε ομάδες.
Βήμα 3ο : Έθεσαν τους κανόνες λειτουργίας των ομάδων και έφτιαξαν το
συμβόλαιο της ομάδας.
Βήμα 4ο : Συζήτησαν και κατέληξαν στα ερευνητικά ερωτήματα. Έφτιαξαν ένα
εννοιολογικό χάρτη με τα ερευνητικά ερωτήματα.
ο
Βήμα 5 : Καταμέρισαν τα ερευνητικά ερωτήματα ανά ομάδα.
Βήμα 6ο : Συνέλεξαν στοιχεία και έφτιαξαν ατομικούς και ομαδικούς φακέλους
ακολουθώντας ατομικά και ομαδικά ημερολόγια.
ο
Βήμα 7 : Ταξινόμησαν, μελέτησαν και παρουσίασαν της πληροφορίες στις
άλλες ομάδες.
Βήμα 8ο : Πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη παίζοντας τους ρόλους Θύματοςδιασώστη.
Βήμα 9ο : Σύνθεσαν παρουσίαση σε PowerPoint με τις πληροφορίες που συνέλεξαν.
Αποφάσισαν να κάνουν στην έναρξη του επόμενου σχολικού έτους
παρουσίαση σε φορείς, γονείς, εκπαιδευτικούς και συμμαθητές.

7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. 2ο Θέμα: «ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ;» (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ)
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ6
Το θέμα της βιωματικής Δράσης μας έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με πολλά
ζητήματα, όπως ρατσισμός, εκτίμηση, αυτοεκτίμηση , σεβασμός , αυτοσεβασμός , φιλία.
Μετά από τις ασκήσεις γνωριμίας, εμπιστοσύνης και αφού χωρίστηκαν σε ομάδες , οι
μαθητές μπορούσαν να βρουν πληροφορίες για κάθε έννοια , δύσκολη στην αρχή.
Μοιράσαμε 5 υπο-ερωτήματα/υπο-θέματα :
1. Ρατσισμός
2. Φιλία
3. Εκτίμηση ,σεβασμός
4. Αυτο-εκτίμηση, αυτο-σεβασμός
5. Συμπεριφορά προς τους άλλους
Έγινε συζήτηση για τη δημιουργία ερωτηματολογίου και ανάλυση των αποτελεσμάτων των
ερωτηματολογίων, τα οποία μοιράστηκαν ενδεικτικά σε κάποια τμήματα του Γυμνασίου
μας.
Δημιουργήθηκαν σενάρια για θεατρική δράση και μελέτη περίπτωσης (διαφορετικές
κοινωνικές ομάδες μέσα και έξω από το σχολείο) και λύση ή αντιμετώπιση συμπεριφορών.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν ταινίες μικρού μήκους (από το αρχείο της ΕΛΜΕ )
και να φτιάξουν κολάζ ή κείμενα με παρόμοιο σενάριο. Π.χ. Λέγομαι Γιώργος. Είμαι από την
Αλβανία. Είμαι 13 ετών. Βρίσκομαι στην Ελλάδα ……..)
Ετοιμάσαμε δρώμενα για μελέτη περίπτωσης αυτισμού, προβλημάτων ακοής, όρασης,
δυσλεξίας, νοητικής στέρησης. Αυτή η εργασία ήταν απαραίτητη για να αντιληφθούν οι
μαθητές πώς αντιμετωπίζουμε τα παιδιά ενός ειδικού Γυμνασίου , το οποίο επισκεφθήκαμε
μετά από μερικές μέρες. Ήταν πολύ καλή βιωματική εμπειρία για τα παιδιά. Παρά την
αμηχανία τους στην αρχή, συνεργάστηκαν πολύ καλά και δημιουργικά με τα παιδιά του
Ειδικού σχολείου.
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Μετά από αυτή την επίσκεψη συζητήσαμε, τα παιδιά έγραψαν ή ζωγράφισαν τις
εντυπώσεις τους. (Όλα ζήτησαν να ξαναπάμε στο Ειδικό Γυμνάσιο).
Στην επόμενη συνάντηση είδαμε αποσπάσματα από την ταινία ‘Ο άνθρωπος της βροχής’.
Τα παιδιά άρχισαν να συνειδητοποιούν πόσους διαφορετικούς ανθρώπους μπορούμε να
γνωρίσουμε.
Η βιωματική δράση ολοκληρώθηκε με τη γνωριμία με την ιστορία του Τριβιζά ‘ Η
τελευταία μαύρη γάτα’. Με αφορμή αυτή την ιστορία συζητήσαμε , ζωγραφίσαμε και
δώσαμε διαφορετικό τέλος στην ιστορία του Τριβιζά.
Στα τελευταία μαθήματα συζητήσαμε και γράψαμε σενάρια (πάντα σε ομάδες) για τους
πρόσφυγες και τις δυσκολίες τους και συμπληρώσαμε ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης
και αυτοβελτίωσης μετά από την εμπειρία της βιωματικής Δράσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Θεωρώ ότι ο σκοπός της συνεργασίας με τους μαθητές επιτεύχθηκε. Οι μαθητές μπήκαν
στη διαδικασία να σκεφτούν διαφορετικά την κοινωνία, την οποία θα αντιμετωπίσουν μέσα
και έξω από το σχολείο τα επόμενα σχολικά χρόνια.
Θεωρώ ότι η ηλικία των 12-13 ετών είναι ένα μεταβατικό στάδιο για τη βελτίωση της
προσωπικότητας των μαθητών, για την οποία οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς είναι
άμεσα υπεύθυνοι.

7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. 3ο Θέμα: «Δες τη Ζωή Υγιεινά. Η διατροφή στην
εφηβική ηλικία.»
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

Σκοπός του θέματος «Δες τη ζωή υγιεινά» ήταν να γνωρίσουν και να
κατανοήσουν οι μαθητές την αξία της σωστής διατροφής και της φυσικής
δραστηριότητας στην διατήρηση της καλής υγείας και να εντάξουν αυτό τον τρόπο
ζωής στο καθημερινό τους πρόγραμμα, αποκομίζοντας τα απαραίτητα γνωστικά
εφόδια.
Να γίνουν πρότυπα υγιεινής συμπεριφοράς και να προτρέψουν και τους οικείους
τους.
Υπόθεση εργασίας:
Η ομάδα μας θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους αλλά και οι ίδιοι, έχουν σε μεγάλο
βαθμό υιοθετήσει ανθυγιεινά πρότυπα διατροφής. Άλλοι σε μικρότερο και άλλοι σε
μεγαλύτερο βαθμό. Η ομάδα, επίσης, θεωρεί ότι και οι γνώσεις της πάνω σε θέματα
διατροφής είναι ελλιπείς, έτσι ώστε ακόμα και αν θέλουν τα μέλη της να αλλάξουν
διατροφικές συνήθειες δεν ξέρουν πώς να το κάνουν σωστά. Αποφάσισε, λοιπόν, να
διερευνήσει, αν η υπόθεση της ήταν σωστή.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Με τη βοήθεια ερωτηματολογίου και προσωπικών συνεντεύξεων η ομάδα προσπαθεί
να επαληθεύσει ή να διαψεύσει τον ισχυρισμό της. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι,
πράγματι, ένα μεγάλο ποσοστό προτιμά να καταναλώνει το χαρτζιλίκι του σε
ανθυγιεινές τροφές (πατατάκια, γαριδάκια, κρουασάν, πίτσες σουβλάκια, αναψυκτικά
κ.α.). Αρκετά παιδιά, επίσης, δεν καταναλώνουν τακτικά γάλα και γιαούρτι. Η
διατροφή τους σε μεγάλο ποσοστό δεν έχει ποικιλία τροφών και υποτιμάται η αξία
των φρούτων, των λαχανικών και του νερού.
Αφού η ομάδα επιβεβαίωσε την υπόθεση εργασίας που έκανε, αποφάσισε να
παρέμβει.
Οι δράσεις που προτάθηκαν ήταν πολλές, αλλά στο τέλος προκρίθηκαν οι ακόλουθες:
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μία ομάδα ανέλαβε και έφερε εις πέρας μία παρουσίαση (power point) με
θέμα την διατροφή στην εφηβική ηλικία την οποία και παρουσίασε στην τάξη.
 μία άλλη ομάδα ανέλαβε να φτιάχνει poster κάθε εβδομάδα (Τετάρτη) με
διάφορα θέματα διατροφής, π.χ. τον δεκάλογο της υγιεινής διατροφής, τις
καλές και τις κακές διατροφικές συνήθειες, την πυραμίδα της διατροφής των
εφήβων κτλ.
 η τρίτη ομάδα καθιέρωσε την ημέρα της υγιεινής διατροφής.
Με τη βοήθεια όλης της ομάδας (τμήματος), την πρώτη Τετάρτη φέραμε στο σχολείο
διάφορα φρούτα. Τα πλύναμε, τα καθαρίσαμε, τα δοκιμάσαμε και συζητήσαμε για το
ρόλο που έχουν στο καθημερινό μας διαιτολόγιο και στην υγεία μας.
Την επόμενη εβδομάδα σειρά είχαν τα λαχανικά, την άλλη τα γαλακτοκομικά, τα
δημητριακά, τα όσπρια κτλ.
 η τέταρτη και τελευταία ομάδα φρόντιζε κάθε φορά να κερνάει τα παιδιά του
σχολείου και τους καθηγητές τους και να απαντάει σε τυχόν ερωτήσεις τους.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η ομάδα-τμήμα βιωματικής δράσης
προσπάθησε, με σχετική επιτυχία, να είναι καλός πρεσβευτής της υγιεινής
διατροφής και καλό πρότυπο για τους συμμαθητές της.
7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.
4ο Θέμα: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ … ΣΤΗ ΖΩΗ.
Μαθαίνουμε τους κινδύνους στο δρόμο ως μαθητές και αυριανοί οδηγοί.»
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ν. ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΠΕ20 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σκοπός της βιωματικής δράσης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ … ΣΤΗ ΖΩΗ» είναι να μάθουν οι
μαθητές να κυκλοφορούν πεζοί με ασφάλεια, να γνωρίσουν τους κινδύνους που
υπάρχουν στο δρόμο, να μάθουν τα σήματα κυκλοφορίας, να μάθουν για την ασφαλή
οδήγηση με το ποδήλατο καθώς και τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν όταν
μετακινούνται με τα μέσα μεταφοράς.
Επιλέξαμε το παραπάνω θέμα:
α) λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή του σχολείου
μας.
β) την ανησυχητική αύξηση των παιδικών τροχαίων ατυχημάτων.
γ) και το χρέος για ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα κυκλοφοριακής
αγωγής. Έναυσμα, δηλαδή, ήταν ερωτήματα, όπως τι γίνεται
1. Στη διαδρομή των παιδιών από το σπίτι στο σχολείο,
2. στη μετακίνηση στη γειτονιά και την πόλη,
3. Τηρούν τα παιδιά τους κανόνες ως πεζοί;
ΜΑΘΑΜΕ-ΒΙΩΣΑΜΕ ΟΤΙ










Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη
Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα
Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες
Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων
Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Σέβομαι τα όρια ταχύτητας
Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα
Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους
φορώ ζώνη ασφαλείας
Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα,
φορώ πάντα κράνος
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Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω ΚΑΙ
ΤΈΛΟΣ Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.

ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ,
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ,
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ,
«ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ» ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ,
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ
ΘΕΜΑ,
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ,
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ,
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ,
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ,
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ,
ΣΕΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ»
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ,
ΚΡΙΤΙΚΗ, ΤΕΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ,
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ,
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ,
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Συμμετοχή και επισημάνσεις κειμένων, φωτογραφιών, ήχων, Video και
πρακτικών από την ψηφιακή τάξη μας (ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων για την εφαρμογή των διδακτικών
στόχων της δράσης). Το ηλεκτρονικό μάθημα – υποστήριξη βιωματικών
δράσεων, υποστηρίζεται από την υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (ηΤάξη) του Π.Σ.Δ.- υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης (Στη σελίδα του σχολείου μας εικονίδιο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ … ΣΤΗ ΖΩΗ»),
2. Ενημέρωση για τη συμμετοχή ομάδας μαθητών από το project στις
βιωματικές δράσεις «ΜΗΝΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» που
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πραγματοποιήθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου. Τη διοργάνωση
είχαν τα τέσσερα Εμπορικά Επιμελητήρια, η Περιφέρεια Κρήτης και ο
Δήμος Ηρακλείου
3. Τμήματα οργάνωσης της δράσης(πίνακας σχεδιασμού – πορείας εργασιών)
4. Μακέτα διασταύρωσης – κόμβων γύρω από το σχολείο μας,
5. Ερωτηματολόγιο σχετικό με το θέμα μας- συμπεράσματα,
6. Περιγραφή – αναγνώρισης μέσω Google maps της γειτονιάς κάθε μαθητή ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,
7. Τμήματα διαφωνιών σε πρόγραμμα παρουσιάσεων,
8. Οδηγίες χρήσης του διαδραστικού πίνακα του εργαστήριο Η/Υ,
9. Εικαστική απόδοση θεμάτων με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή,
10. Τμήματα σκηνικού για την παράσταση του θεάτρου Σκιών,
11. Σενάριο παράστασης θεάτρου Σκιών με τίτλο: «Ο Καραγκιόζης
τροχονόμος»,
12. Τμήματα από εκπαιδευτικά σενάρια, σχεδία μαθημάτων και άλλες
δεξιότητες από το εργαστήριο Η/Υ π.χ για τους εννοιολογικούς χάρτες, τα
σύννεφα λέξεων κ.α.,
13. Μοντάζ σε διάφορα μαγνητοσκοπημένα τμήματα της βιωματικής δράσηςΦεστιβάλ.
14. Δημιουργία αφίσας για το 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας και
τέλος
15. Συμμετοχή του σχολείου μας στο 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής
Δημιουργίας που διεξήχθη στο Ηράκλειο, στο Αγρίνιο, στην Καλαμάτα,
στην Κέρκυρα, στη Λάρισα, στη Μυτιλήνη, στη Ξάνθη, στην Πάτρα, στη
Ρόδο και στα Χανιά την Πέμπτη 3, την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5
Απριλίου 2014.
Το θέμα της συμμετοχής μας ήταν:
«Πώς βιώσαμε τη βιωματική δράση "ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ... ΣΤΗ ΖΩΗ"»
Μαθαίνουμε τους κινδύνους στο δρόμο ως μαθητές και αυριανοί οδηγοί.
Αναλυτική εισήγηση και προτάσεις σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και
πληροφορικής. Παρουσίαση σεναρίου - παράστασης των μαθητών θεάτρου
Σκιών με τίτλο : «Ο Καραγκιόζης τροχονόμος.
Σημείωση:
Όλα τα παραπάνω όπως είναι ευνόητο ,
I.
ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΩΡΑ,
II.
Με άδεια των γονέων οι μαθητές παρέμεναν (κάποιες μέρες) στο σχολείο και
μετά την λήξη των μαθημάτων,
III.
Χρησιμοποίησα τμήματα εκπαιδευτικών σεναρίων και σχεδία μαθημάτων στο
εργαστήριο Η/Υ και τέλος
IV.
Η παραπάνω βιωματική δράση πραγματοποιήθηκε χάρη … στην υπομονή και
τη βοήθεια της Δ/νσης και των συναδέλφων του συλλόγου καθηγητών του
σχολείου μας, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.
7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.
5ο Θέμα: Αντιμετωπίζοντας το άγχος στις γειτονιές
του ελληνικού τραγουδιού.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΤΑΚΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Μουσικός ΠΕ16

13

Βιωματικές Δράσεις Α΄ Γυμνασίου, σχολ. έτους 2013-14.
Σχολ. Σύμβουλος (ΠΕ02) Παιδαγωγικής Ευθύνης Β. Καλοκύρη

Σκοπός ήταν να μάθουν τα παιδιά να αντιμετωπίζουν το άγχος μέσα από την
αγχολυτική γλώσσα της μουσικής. Χωρισμένα σε ομάδες ασχολήθηκαν βιωματικά με
τη ζωή και το έργο των Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Μαρκόπουλο και Λοΐζο. Ποικίλες
δραστηριότητες έγιναν στο πλαίσιο του θέματος: σύνθεση βιογραφικού των
δημιουργών, εκτελέσεις τραγουδιών στο πιάνο, ακροάσεις τραγουδιών, αφίσα ανά
ομάδα. Η παρουσίαση της δράσης έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.
http://srv1-7gymirakl.ira.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=455:2014-05-2019-20-40&catid=148&Itemid=576
7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. 6ο Θέμα: «Αξίες και κοινωνικές συμπεριφορές στην
ομάδα» - Σέβομαι τον εαυτό μου. Σέβομαι την ομάδα.»
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
ΠΕ01
Στόχος του θέματος ήταν η απόκτηση περισσότερων κοινωνικών δεξιοτήτων, η
απόκτηση βιωμάτων που θα οδηγήσουν τους μαθητές να υιοθετήσουν και να
αναπτύξουν μεγαλώνοντας στάση
σκεπτόμενου πολίτη. Μέσα από τις
δραστηριότητες, σκοπός ήταν να βιώσουν οι μαθητές έννοιες (που συναντούν και
στο μάθημα των Θρησκευτικών της Α΄ Γυμνασίου), όπως αγάπη, δικαιοσύνη,
παγκόσμια ειρήνη, αλληλεγγύη, σεβασμός στις αξίες. Τα αναμενόμενα μαθησιακά
οφέλη ήταν η ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και η ολοκλήρωση της
συναισθηματικής τους νοημοσύνης.
Για να βιώσουν την έννοια της ομάδας οι μαθητές εφαρμόστηκαν ποικίλες
βιωματικές δράσεις. Αξιοποιήθηκαν αποσπάσματα από το (παλιό) αναγνωστικό Τα
ψηλά βουνά, οι μαθητές δημιούργησαν ερωτηματολόγιο, έγινε προβολή ταινιών (Οι
κροκόδειλοι των προαστίων, Ξένος στην ίδια πόλη) και με αφόρμηση αυτές οι
μαθητές προχώρησαν σε δυο θεατρικά δρώμενα (Το δεντρόσπιτο, Το μοναχικό
παιδί). Δημιούργησαν ακόμη κολλάζ με ομάδες (ποδοσφαίρου, μουσικών
συγκροτημάτων, γιατρών του κόσμου). Ασχολήθηκαν επιπλέον με τη σχολική βία και
ανέπτυξαν αντίστοιχες δράσεις (δημιουργία κολλάζ). Η παρουσίαση αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του σχολείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://srv1-7gymirakl.ira.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=458:2014-05-2019-20-41&catid=148&Itemid=576

3. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ

13ο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
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13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.
1ο Θέμα:
ευεξίας και κοινωνικής αποδοχής

Η σωματική υγεία σαν παράγοντας

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11
Στην συγκεκριμένη βιωματική δράση συμμετείχαν 16 μαθητές της Α τάξης και
στόχος της ήταν να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μαθητές δεξιότητες να εντοπίσουν
παράγοντες οι οποίοι ενδημούν στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και είναι
δυνητικά επιβλαβείς για την υγεία τους .
Για την υλοποίηση της δραστηριότητας προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε την
σημαντικότητα του να είσαι υγιής, τον ρόλο της στην ευεξία των ανθρώπων και στην
αποδοχή από τους ομότιμους τους. Αρχικά προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε και να
κατανοήσουμε τους όρους, δηλαδή τι είναι σωματική υγεία, ευεξία και πώς συνδέεται
με την κοινωνική αποδοχή .
Τα παιδιά εργάστηκαν πάνω σε αυτό και κάθε παιδί εξέφρασε την δική του ερμηνεία
και οπτική για το περιεχόμενο των παραπάνω όρων. Συνεχίσαμε με την εξεύρεση
παραγόντων οι οποίοι δρουν αρνητικά και προσπαθήσαμε να τους ομαδοποιήσουμε.
Δημιουργήσαμε 8 κατηγορίες παραγόντων και έγινε προσπάθεια να δούμε αν
εντοπίζονται στο κοντινό μας περιβάλλον και πώς επηρεάζουν την υγεία μας .
Την γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας ακολούθησε ο χωρισμός τους σε 4
ομάδες και η ανάληψη από κάθε ομάδα συγκεκριμένων ρόλων, έτσι ώστε κάθε να
μελετήσει ένα παράγοντα κινδύνου. Κανόνες ορίστηκαν και έγινε καταμερισμός της
εργασίας.
Μεγάλο μέρος της δουλειάς γινόταν εκτός σχολείου καθώς το εργαστήριο
πληροφορικής δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Τα παιδιά στις συναντήσεις
παρουσίαζαν τα ευρήματα τους σαν ομάδα και προχωρούσαν στο επόμενο τους
στόχο. Το τελικό πόνημα της κάθε ομάδας αποτελούνταν από την εργασία του
φάκελου τους και από μια αφίσα την οποία επεξεργάστηκε η κάθε ομάδα στο χώρο
του σχολείου. Με φωτογραφίες και κείμενα θα προσπαθούσαν να περάσουν τα
μηνύματα τα όποια απέρρεαν από την ομαδοσυνεργατική εργασία. Μέσα από τις
διεργασίες που προηγήθηκαν βελτιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό και καλλιεργήθηκαν
δεξιότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την επικοινωνία τη συνεργασία την
διερεύνηση και την κριτική σκέψη, όπως και η ικανότητα να αναγνωρίζουν
δυνητικούς κινδύνους.

13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.

2ο Θέμα: «Τσιγάρο;… Ευχαριστώ δεν θα πάρω! »

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: ΝΕΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11
Στο πλαίσιο των Βιωματικών δράσεων του πεδίου Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής,
το θέμα « Τσιγάρο; … Ευχαριστώ δεν θα πάρω!» πραγματοποιήθηκε σε 2 τμήματα
των 19 και 21 μαθητών αντίστοιχα.
Ξεκίνησαν οι συναντήσεις 1-11-2013 και τελείωσαν 9-5-2014. Πραγματοποιήθηκαν
περίπου 24 συναντήσεις.
Στην αρχή φτιάξαμε το συμβόλαιο και θέσαμε κανόνες στις ομάδες. Οι μαθητές
χωρίστηκαν σε 4 υποομάδες και έδωσαν όνομα στην ομάδα τους, ορίστηκε ένας
υπεύθυνος ομάδας και δημιούργησαν το σύνθημα της ομάδας, που είχε σχέση με το
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θέμα τους. Οι μαθητές έθεσαν τις διερευνητικές ερωτήσεις τις οποίες ανέλαβε η κάθε
ομάδα.
Π.χ.
Όνομα ομάδας :
«ΆΔΕΙΟ ΤΑΣΑΚΙ»
Σύνθημα :
ΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ, Η ΖΩΗ ΟΜΩΣ ΜΙΑ.
Διερευνητική ερώτηση: ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (ΚΥΡΙΩΣ
τους ΝΕΟΥΣ) ΣΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ.
Ζωγραφικά έργα, κολάζ, παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, κατασκευές,
θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια χαλάρωσης, αλφάβητο κατά του καπνίσματος,
συλλογή πληροφοριών, παρουσιάσεις, συζητήσεις, ενημέρωση, ερωτηματολόγιο
μέσα και έξω στο σχολείο και επεξεργασία αποτελεσμάτων ήταν μερικές από τις
δραστηριότητες των μαθητών, που έδωσαν απαντήσεις στις διερευνητικές ερωτήσεις
τους.
Κάθε ομάδα στο τέλος παρουσίασε με Video ή Powerpoint το θέμα που είχε
αναλάβει.
Και τα δύο τμήματα μαζί συντόνισαν και παρουσίασαν στη δράση «Εβδομάδα κατά
του Καπνίσματος», 9-13 Δεκεμβρίου 2014, ένα πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε
μια σειρά από παρεμβατικές δραστηριότητες, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη
αντικαπνιστικής νοοτροπίας και την υιοθέτηση μιας υγιούς στάσης ζωής από τους
μαθητές του σχολείου μας, αλλά και τους καθηγητές.
Με σύνθημα ότι η άγνοια σκοτώνει και ότι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση
των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος είναι η πρόληψη, ξεκίνησε μια εβδομάδα
ποικίλων δράσεων. Συγκεκριμένα:
Έγινε προβολή σχετικού βίντεο από τους μαθητές των Βιωματικών Δράσεων σε όλα
τα τμήματα του σχολείου. Πραγματοποιήθηκε εικαστική παρέμβαση με συνθήματακολάζ και έργα των μαθητών. Διανεμήθηκε έντυπο υλικό σε μαθητές και καθηγητές .
Μοιράστηκαν αντικαπνιστικά αυτοκόλλητα στους μαθητές και ακούστηκαν
αντικαπνιστικά τραγούδια, κατά τα διαλείμματα. Οι μαθητές του σχολείου έγραφαν
σε ειδικό χώρο την γνώμη τους .
Κορύφωση των δράσεων αποτέλεσε η ομιλία της Δ/ντριας Πνευμονολογίας ΠΑΓΝΗ
και υπεύθυνη του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος στο ΠΑΓΝΗ κ. Ιωάννα Μητρούσκα.
Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, τους στόχους και την
μεθοδολογία που είχαν τεθεί αρχικά, θεωρούμε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό οι
αρχικοί μας στόχοι επιτεύχθηκαν .
Στο τέλος έγινε αξιολόγηση από τους μαθητές των ομάδων .
Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά μερικές απόψεις τους:
«..κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου στο πρόγραμμα υπήρξαν μερικές μοναδικές
στιγμές, όπως το παιχνίδι ρόλων… κι όλες οι συναντήσεις της Παρασκευής είχαν κάτι
ιδιαίτερο. Επίσης μου άρεσε η διαδικασία της ομάδας..» Παύλος.
« Μου άρεσε που κρατούσαμε ημερολόγιο….» Ελένη
« Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που πήρα μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα κι ένιωσα
ωραία, ευχαρίστηση, θαυμασμό, χαρά… θα’ θελα και του χρόνου να κάνω κάτι
ανάλογο, γιατί αυτό με χαλαρώνει…» Άννα.
«..ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα !» Μαρία
«….στην αρχή δε μου άρεσε που χωριστήκαμε σε ομάδες, δεν ήξερα καλά τα παιδιά.,
ήταν αρχή της χρονιάς και ήμασταν όλοι στην Α τάξη. Μετά, δεθήκαμε με όσα
κάναμε… και τώρα έχω πολλούς φίλους…» Σοφία
«…πήρα γνώσεις, ικανοποίηση, συνεργασία, ομαδικότητα, φιλία και ευθύνη απέναντι
στους καπνιστές…» Εύα
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« μου άρεσε πολύ, γιατί δουλεύαμε, λειτουργήσαμε διαφορετικά από την τάξη και δεν
είχαμε και εξέταση κάθε φορά, αλλά με τις εργασίες μας βαθμολογηθήκαμε….» Στέλιος.
« ..για μένα το project ήταν αποτελεσματικό, ιδιαίτερο, καταπληκτικό, ομαδικό..»
Αντωνία.
« Νοιώθω τέλεια, μεγάλη ικανοποίηση, χαρά, γιατί κατάφερα να πείσω τη μαμά να
κόψει το τσιγάρο και τον μπαμπά να ελαττώσει το τσιγάρο…» Κων/να.

13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.

3ο Θέμα: «Ζούμε μαζί … σαν Οικογένεια»

και 4ο θέμα «Μια ζωή την έχουμε!!!»
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕ11

Απολογισμός – εκτίμηση της διδακτικής εμπειρίας: Στη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς ένιωσα πολλές αμφιβολίες για το πώς θα μπορούσα να ευαισθητοποιήσω και
να παρακινήσω τους μαθητές σε ερευνητικές δράσεις, στις επιμέρους ενότητες του
κάθε θέματος βιωματικής δράσης, που είχα αναλάβει ως Υπεύθυνος εκπαιδευτικός.
Αυτό επιτεύχθηκε με δημιουργική συζήτηση (διάλογο και αντίλογο) που έδινε ώθηση
στους μαθητές να εκφράσουν την άποψή τους σε θέματα που ήταν εντός θέματος,
αλλά τους ενδιέφεραν πάρα πολύ.
Άλλα εργαλεία που χρησιμοποίησα ήταν μικρά video από το διαδίκτυο,
έντυπο υλικό που μοίραζα στους μαθητές και δράσεις (π.χ. κρητικό δεκατιανό). Αυτά
δώσανε αφορμή για εργασίες ατομικές και ομαδικές.
Όσον αφορά στις ομάδες, η συνεργασία μεταξύ παιδιών από διαφορετικές
τάξεις και η φιλία που αναπτύχθηκε προσμετρώνται στα θετικά σημεία του
μαθήματος. Το θετικό σημείο για μένα είναι ότι επειδή δεν υπάρχει προκαθορισμένη
ύλη μπορούσα να προσαρμόσω τις ενότητες μου ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των
παιδιών.
Το αρνητικό είναι ότι στα παιδιά που είναι σε ομάδες δεν είναι εφικτό να
συνεργαστούν εκτός σχολείου, γιατί έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες σε
διαφορετικά ωράρια.
Ο απολογισμός είναι θετικός γιατί δίνει ευκαιρίες στα παιδιά για μάθηση και
αλλαγή τρόπου συμπεριφοράς. Είναι ένα νέο αντικείμενο για την ειδικότητά μου
(ΠΕ11) και θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερη επιμόρφωση και αρκετή
προετοιμασία στο σπίτι για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.
έχουμε ελεύθερο χρόνο!’»

5ο Θέμα:

«Αγωγή ελεύθερου χρόνου. ‘Παιδιά

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ05

Έλαβαν μέρος 16 παιδιά τα οποία αφού συστήθηκαν και γνωρίστηκαν μεταξύ τους
συμπλήρωσαν το συμβόλαιο «αρχών λειτουργίας» του προγράμματος .
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Με ερωτηματολόγια, συγγραφή μαντινάδων ή στίχων τραγουδιού σε μορφή Ραπ
σμίλεψαν το βίωμα του «ελεύθερου χρόνου», την προσφορά του στη ζωή τους, τη
σχέση του με την εργασία, τον προγραμματισμό, τον εθελοντισμό, την οκνηρία, την
αυθεντικότητα, διότι εκφράζει το πρόσωπο που τον ζει .
Η επιθυμία τους για απλές κατασκευές είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν το
λεύκωμα του ελεύθερου χρόνου με τους στίχους και φωτογραφίες με τα σχόλια
και τα διακοσμητικά τους σχέδια. Επίσης τα παιδιά πραγματοποίησαν στολισμό
των Πασχαλινών λαμπάδων τους.
Δεν μπορέσαμε να παρουσιάσουμε το Ραπ τραγούδι τους στους συμμαθητές τους
της Α τάξης, όπως είχε συμφωνηθεί. Τα παιδιά εκτονώθηκαν με τον τρόπο τους, τις
εμπειρίες τους, τη φαντασία τους, δημιούργησαν «ελεύθερο χρόνο».

13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. 6ο Θέμα: «Διαφορετικοί» ( Τραγούδι των Ιωαννίδη
/Λέκκα) [ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ζούμε Μαζί
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: ...Σχολείο
και Διαφορετικότητα]
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ040450
Για το σχολικό έτος 2013-2014 πραγματοποιήθηκε το θέμα αυτό της βιωματικής
δράσης, με ερέθισμα το τραγούδι «Διαφορετικοί», που στόχευε αφενός στο να
κατανοήσουν και να αποδεχτούν οι μαθητές τη διαφορετικότητα σε όλα τα επίπεδα
και αφετέρου να σεβαστούν όλους εκείνους που είναι διαφορετικοί.
Με την ολοκλήρωση αυτής της δράσης πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση για το αν
αυτή διεκπεραίωσε τους στόχους της. Από τη μελέτη αυτής προέκυψε το συμπέρασμα
ότι μέσω αυτής της δράσης προωθήθηκε σε μεγάλο βαθμό η βιωματική, συνεργατική
και διερευνητική μάθηση. Οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν και ενεργοποιήθηκαν γύρω από
το θέμα της διαφορετικότητας, είτε αυτό αναφέρεται σε πολιτισμικό επίπεδο είτε σε
άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά ακόμα και σε γενικότερο πλαίσιο με αναφορές μέσα
από το σχολείο τους και παλαιότερες εμπειρίες τους (π.χ. συμμαθητές τους που
ντύνονται με διαφορετικό τρόπο ή κάποιος που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην
ομιλία τους). Έτσι, αξιοποίησαν εμπειρίες, ανέπτυξαν στάσεις και πνεύμα
συνεργασίας και ομαδικότητας, ανακάλυψαν διαύλους επικοινωνίας, καλλιέργησαν
την κριτική σκέψη και αλληλεπίδρασαν με τα μέλη της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο
κατανόησαν και αποδέχτηκαν τις διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές,
αποβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό αρνητικά συναισθήματα, όπως π.χ. αποστροφής για
το διαφορετικό. Επίσης, ανέπτυξαν σε ικανοποιητικό βαθμό το αίσθημα της ατομικής
και συλλογικής ευθύνης και κατανόησαν τις δυνατότητες τους να παρεμβαίνουν και
να αλλάζουν προς το καλύτερο τις κοινωνικές δομές και να προωθούν ζητήματα
κοινωνικής δικαιοσύνης.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό
επίπεδο οι στόχοι της δράσης αυτής, συμβάλλοντας έτσι στην γενικότερη προσπάθεια
του σχολείου για την καλλιέργεια των μαθητών μακριά από στερεότυπα και
προκαταλήψεις.
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13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.

7ο Θέμα: «Διαχειρίζομαι τις Συγκρούσεις»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ05

Το θέμα της συγκεκριμένης βιωματικής δράσης ήταν «Διαχειρίζομαι τις
συγκρούσεις» και η ομάδα της αποτελούνταν από 20 μαθητές της Α Γυμνασίου.
Στόχος της ήταν να μπορούν τα παιδιά να διαχειρίζονται το θυμό τους, αλλά και να
μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με δημιουργικό τρόπο, προκειμένου να
επιλύουν τα προβλήματά τους.
Αρχικά, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να
γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να κοινωνικοποιηθούν και να συνεργαστούν.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες «σύγκρουση»
και «επίλυσή» της, καθώς και στα συναισθήματα που αυτές γεννούν. Μέσα από την
ομαδοσυνεργατική μέθοδο και την ενεργητική συμμετοχή, οι μαθητές κλήθηκαν να
εκφραστούν και να επικοινωνήσουν εφαρμόζοντας τεχνικές όπως: παιχνίδι ρόλων,
ιδεοθύελλα, δημιουργία αφίσας και φωτογραφίας, προβολή βίντεο και συζήτηση,
σύνταξη ερωτηματολογίου, δημιουργία στίχων. Η περισσότερη δουλειά
πραγματοποιούνταν μέσα στην τάξη και μέσα από την ενθάρρυνση της
συμμετοχικότητας και της συνεργασίας τα παιδιά εκμεταλλεύθηκαν στο μέγιστο τη
δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς φόβο, διευρύνοντας τον τρόπο σκέψης
τους.
Τέλος, κάνοντας απολογισμό της συνολικής δράσης, μπορούμε να πούμε ότι οι
στόχοι της δράσης αυτής επιτεύχθηκαν, καθώς καλλιεργήθηκε η ικανότητα των
μαθητών για συνεργασία και διερεύνηση, ξεφεύγοντας από τα στενά σχολικά πλαίσια
των μαθημάτων και της τάξης.

4. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ
Γυμνάσιο Γαζίου.

1ο Θέμα: «Κάνω την επικοινωνία πηγή χαράς»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06
Οι μαθητές που έχουν επιλέξει το θέμα «Κάνω την επικοινωνία πηγή χαράς»
ασχολήθηκαν με τη διαπροσωπική επικοινωνία, ερεύνησαν ποια μπορεί να είναι τα
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εμπόδια στην επικοινωνία και προσπάθησαν να βρουν ποιες γέφυρες επικοινωνίας
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να έρθουν πιο κοντά με τους φίλους τους, τους
γονείς τους και γενικά τα άτομα του περιβάλλοντός τους. Επίσης γνώρισαν τακτικές
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ώστε να μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά
τους χωρίς θυμό, αλλά και χωρίς παθητικότητα, να γίνονται καλοί ακροατές, να
στέλνουν θετικά μηνύματα αντί για κατηγορίες και να δημιουργούν ένα ζεστό κλίμα
στις επαφές τους. Τέλος, γνώρισαν τη σπουδαιότητα των μη λεκτικών μηνυμάτων
(στάση σώματος, εκφράσεις του προσώπου, τόνος της φωνής κτλ) στην καθημερινή
επικοινωνία. Στόχος δεν ήταν μόνο να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός καλύτερου
κλίματος στο περιβάλλον τους αλλά και να βοηθηθούν τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις
νέες στάσεις, γνώσεις, ικανότητες για να παρέμβουν με θετικό τρόπο τόσο στο
προσωπικό τους πεδίο (αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση κτλ), όσο και στο ευρύτερο
κοινωνικό.

Γυμνάσιο Γαζίου.

2ο Θέμα: «Ψηφιακοί νεοσσοί σε δράση»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΠΗΓΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ06
Οι μαθητές που πραγματεύτηκαν το θέμα «Ψηφιακοί νεοσσοί σε δράση»
διερεύνησαν τις δυνατότητες που διαθέτει το διαδίκτυο στην επικοινωνία, την
πληροφόρηση, την μάθηση και την ψυχαγωγία τους λαμβάνοντας υπόψη τους
κινδύνους που μπορεί να παραμονεύουν. Μέσα από τις ομάδες που έφτιαξαν οι
μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους, αντάλλαξαν εμπειρίες και πληροφορίες και
παρουσίασαν στην ολομέλεια τα αποτελέσματά τους, τα οποία ήταν αρκετά
εντυπωσιακά.

Γυμνάσιο Γαζίου.

3ο Θέμα: «Προσέχω για να έχω»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΨΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ07
Στο πλαίσιο του θέματος «Προσέχω για να Έχω» οι μαθητές ασχολήθηκαν με το
θέμα των ατυχημάτων: ενημέρωση – πρόληψη – αντιμετώπιση, τα οποία μπορεί να
συμβούν στη θάλασσα, μετά από σεισμούς, τα αυτοκινητιστικά και τις πρώτες
βοήθειες. Κάθε υπο-ομάδα ασχολήθηκε με ένα από τα παραπάνω εκτενέστερα και
παρουσίασε τα αποτελέσματα της.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς επισκέφτηκε το σχολείο μας και ειδικότερα τα
τμήματα της βιωματικής δράσης « Προσέχω για να Έχω» η ομάδα Protecta
Ηρακλείου, μας μίλησαν για τους σεισμούς και έδωσαν χρήσιμες συμβουλές, ενώ τα
παιδιά είχαν επιπλέον την ευκαιρία βιωματικά να δοκιμάσουν τα γυαλιά μέθης.
Δυστυχώς, παρόλο που από την αρχή της σχολικής χρονιάς είχαμε κλείσει ραντεβού
με το ΕΚΑΒ για πρώτες βοήθειες, τελικά δεν μας δέχτηκαν.
Σε κάθε ομάδα δόθηκε αρχικά υλικό από την τροχαία Ηρακλείου, από τη Γενική
Γραμματεία πολιτικής προστασίας, από το κέντρο θαλάσσιων ερευνών και στη
συνέχεια βρήκαν και από μόνοι τους κυρίως από το διαδίκτυο και το παρουσίασαν.
Όλες οι ομάδες έφτιαξαν ένα κολλάζ σχετικό με το θέμα τους και οι ομάδες των
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αυτοκινητιστικών και των πρώτων βοηθειών παρουσίασαν το θέμα τους με ένα
μικρό δρώμενο.
Στα παιδιά άρεσε το καινούριο αυτό μάθημα γιατί ήταν κάτι διαφορετικό από όσα
έχουν συνηθίσει να κάνουν στο σχολείο, όμως φάνηκε η έλλειψη εμπειρίας τους στη
συνεργασία μέσα στην ομάδα. Τα περισσότερα παιδιά ξεπέρασαν τις δυσκολίες
γρήγορα και προσαρμόστηκαν στον νέο αυτό τρόπο «διδασκαλίας», άλλα όμως μέχρι
και το τέλος της χρονιάς το έβρισκαν σαν μια ευκαιρία να χαλαρώσουν από τη
ρουτίνα του σχολείου, με αποτέλεσμα να μην ακολουθούν τους κανόνες που είχε
θεσπίσει η ομάδα από την αρχή.

Γυμνάσιο Γαζίου.

4ο Θέμα: «Η τρομοκρατία στα χρόνια της αθωότητας»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05
Οι μαθητές που πραγματεύτηκαν το θέμα «Η τρομοκρατία στα χρόνια της
αθωότητας» προσπάθησαν να προσεγγίσουν το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού, μελετώντας τις κυριότερες μορφές του, αναλύοντας τις αιτίες που τον
γεννούν, αναγνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του θύματος, του θύτη, αλλά και των
παρατηρητών, και προσεγγίζοντας πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.
Μέσα από προβολή διαφόρων βίντεο σύντομης διάρκειας, συνεντεύξεις και
συζητήσεις με τα παιδιά, θεωρώ ότι καταφέραμε σε ικανοποιητικό βαθμό και πάντα
μέσα στα περιορισμένα χρονικά όρια που είχαμε στη διάθεσή μας, να
ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας απέναντι σε αυτό το σοβαρό θέμα που ενίοτε
παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Τέλος, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να
απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο που εκπονήθηκε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό
και κατέδειξε προς μεγάλη ανακούφιση όλων ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι
ιδιαίτερα περιορισμένος στο σχολείο μας.

5. ΤΟ ΘΕΜΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΗΛΙΑ
Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία. Θέμα: «Σχολικός Εκφοβισμός. Μπορούμε να τον
αντιμετωπίσουμε.».
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ 06

Στο πλαίσιο της Βιωματικής Δράσης στην Α Γυμνασίου υλοποιήθηκε το θέμα
«Σχολικός Εκφοβισμός. Μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε», το οποίο επιλέχτηκε
μετά από συζήτηση και στο οποίο συμμετείχαν 23 μαθητές. Έγινε χωρισμός σε
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ομάδες (όνομα ομάδας, αρχηγός), αυτοπαρουσίαση στην ομάδα και στην τάξη και
έγινε το συμβόλαιο της ομάδας. Κάθε ομάδα κατέγραψε τα θετικά και τα αρνητικά
του σχολείου και τις προσδοκίες από το πρόγραμμα. Έγινε ανάγνωση σε ομάδες του
παραμυθιού «Η Μόνα σε καινούργιο σχολείο». Τα παιδιά, με αφετηρία το παραμύθι
και μέσα από δραστηριότητες, έμαθαν τους όρους θύτης, θύμα, παρατηρητής.
Μιλήσαμε για τις μορφές εκφοβισμού, τα αίτια και τις συνέπειες. Συζητήσαμε, μέσα
από ομαδικές δραστηριότητες, για την αντιμετώπιση του θυμού, τις ανθρώπινες αξίες
(ποιες αξίες παραβιάστηκαν στο παραμύθι), τα συναισθήματα (κάναμε κατάλογο
συναισθημάτων), τα ατομικά μου δικαιώματα (χάρτης δικαιωμάτων του ΟΗΕ). Τα
παιδιά έφτιαξαν συνθήματα, αφίσες, παρακολούθησαν δύο βίντεο και τα
σχολίασαν. Διάβασαν σε ομάδες κάποια άρθρα για τον σχολικό εκφοβισμό και
σύνθεσαν το θεωρητικό μέρος του θέματος. Μετά συνθέσαμε σχετικό ψηφιακό υλικό
(σε μορφή αρχείου power point), το οποίο παρουσιάστηκε πρώτα στην τάξη και μετά
σε όλο το σχολείο. Το πρόγραμμα έκλεισε με την αξιολόγηση. Τα παιδιά έγραψαν τι
τα εντυπωσίασε και τι «κράτησαν» από τις συναντήσεις.
(ενδεικτικό υλικό που αξιοποιήθηκε:
1. Βίντεο. «Νίκησε τον νταή χωρίς να τον αγγίξεις.»
https://www.youtube.com/watch?v=hBswz7uAapU
2. Σχολικός εκφοβισμός- Το χαμόγελο του παιδιού).

Επιμέλεια – σύνθεση υλικού:
Βασιλεία Καλοκύρη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
ΠΔΕ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
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