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 Πεξίιεςε  
Ζ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν, απνηέιεζε θαη απνηειεί 

αληηθείκελν έξεπλαο, ζπδεηήζεσλ, θαη αληηπαξαζέζεσλ   κεηαμύ ησλ εηδηθώλ. Όρη ζπάληα νη 

καζεηέο κε αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, απνηεινύλ ην επίθεληξν (δεπηεξνγελέο θέξδνο) ηεο 

ελαζρόιεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, αθνύ νη ζηξεζζνγόλεο θαηαζηάζεηο πνπ 

δεκνπξγνύληαη πξνθαινύλ ακεραλία θη έληνλα ζπλαηζζήκαηα  άγρνπο θαη εμνπζέλσζεο.   

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ,  ε έληαμε ησλ θαηλνηόκσλ 

δξάζεσλ ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα θαη ε βησκαηηθή κάζεζε,  ε επειημία ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, παξάιιεια κε ηελ αιιαγή ζηάζεο ζε όηη αθνξά ηηο εξκελείεο ηεο 

αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξάο, πηζαλά απνηεινύλ θάπνηεο από ηηο παξακέηξνπο, άκβιπλζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζην δεκνηηθό ζρνιείν, όπσο πξνέθπςε από ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρεο  

εθαξκνγήο ζε καζεηή κε ΓΔΠΤ. 

 

 

 

Δηζήγεζε  

 
ιέμεηο θιεηδηά:   ΓΔΠΥ, ηροποποίηζη ζσμπεριθοράς, καινοηόμες δράζεις,  (Αγωγή Υγείας, 

Περιβαλλονηική  Δκπαίδεσζη, ΤΠΔ). 

  

Ζ επηζεηηθόηεηα ζην ζρνιείν, απνηειεί ηε ζπληζηακέλε  ελόο  πνιππαξαγνληηθνύ πιέγκαηνο  

εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ζπληζησζώλ 
1
  

Ο ρεηξηζκόο ηεο     αλεπηζύκεηεο  ζπκπεξηθνξάο 
2
 ησλ καζεηώλ κε ΓΔΠ/Τ, απνηέιεζε θαη απνηειεί 

πεγή έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνύ, αλεζπρίαο θαη άγρνπο γηα θάζε εκπιεθόκελν.  Ζ αλαζηάησζε πνπ 

πξνθαιείηαη, θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εμεύξεζεο ιύζεο. Ζ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ δηαξθώο πξνθύπηνπλ -θαζώο ε πξνβιεςηκόηεηα είλαη ζρεδόλ αδύλαηε- 

ζπληζηνύλ γξίθν γηα ... δπλαηνύο ιύηεο.  Γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθνί,  ληώζνπλ ζπρλά, 

αλίζρπξνη, ακήραλνη θαη εμνπζελσκέλνη, αθνύ είλαη θνηλόο ηόπνο όηη ζπληαγέο δελ ππάξρνπλ, θη όηη  

θάζε πεξίπησζε δηαζέηεη ηα δηθά ηεο  ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. (Κάθνπξνο-Μαληαδάθε,2000, ζει. 

22-25, Μάλνο, 1997,ζει. 615-622, Prekop. (1997),ζει.68, Κνξληηέ,(1995) ζει.23-23,Molnar-

Lindquist,1993, (επηκ.:Καιαληδή -Αζίδη)ζει.30, Ηεξνδηαθόλνπ,1991 ζει. 105-107,Varma,1988,).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνύκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο, κέζα ζε έλα ηδηαίηεξα αξλεηηθά θνξηηζκέλν 

θιίκα, πινπνηήζεθε  πξόγξακκα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο καζεηή κε ΓΔΠ/Τ, ζην Σκήκα 

Έληαμεο, όπνπ ν καζεηήο παξέκελε 21 ώξεο ηελ εβδνκάδα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε, ησλ 

                                                 

1 .  Αηνκηθνί-ελδνπξνζσπηθνί, ελδννηθνγελεηαθνί θαη  πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

2   Δλαληησκαηηθήο /πξνθιεηηθήο /επηζεηηθήο  
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εκπιεθνκέλσλ (ηνπ  ΚΔΓΓΤ, ηεο ςπρηάηξνπ, ησλ  ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ θαη ησλ γνληώλ ηνπ 

καζεηή). Ζ πξνζπάζεηα ζηέθζεθε κε επηηπρία,  μεπεξλώληαο θαηά πνιύ ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο
3
.  

ηελ επηηπρή έθβαζε, πέξα από ηελ  απόθαζε λα πινπνηεζεί πξόγξακκα project, κε ζέκα ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ζε ζπλδπαζκό κε ην πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ζπλέβαιιαλ πνιινί 

παξάγνληεο, ηόζν ζε επίπεδν ζπκκαρηώλ, ελδνζρνιηθά θαη εμσζρνιηθά όζν θαη ζε νξγαλσηηθό -

δηδαθηηθό επίπεδν. 

εκαληηθή ήηαλ ε απόθαζε ζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ην κνπζηθό ηνπ ζρνιείνπ, θ. Κώζηα 

Σακβαθά, πνπ όρη κόλν ζπκπεξηέιαβε ην καζεηή ζηε ρνξσδία, αιιά ηνλ έρξηζε θαη  “βνεζό” ηνπ.  

Αθελόο αλέζεζε αξκνδηόηεηεο ζην καζεηή  όπσο: λα κεηαθέξεη ηα δηάθνξα κνπζηθά όξγαλα, λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ κηθξνθσληθώλ, ζην ζηήζηκν ησλ ζθεληθώλ γηα ηηο ζρνιηθέο 

εθδειώζεηο,  επηηξέπνληάο ηνπ αθόκε λα παίδεη - “γξαηζνπλάεη” ηελ θηζάξα θαη αθεηέξνπ ηνλ είρε 

δίπια  ηνπ, σο βνεζό, θάζε θνξά πνπ έθαλε επηζθεπέο ζην ζρνιείν,  (αμηνπνηώληαο δεκηνπξγηθά  ην 

ελδηαθέξνλ  ηνπ καζεηή γηα ηελ ελαζρόιεζε κε εξγαιεία)
4
 , επηηξέπνληάο ηνπ -πάληα κε ηελ  

πξνζσπηθή ηνπ επίβιεςε-  λα ρξεζηκνπνηεί θαηζαβίδηα, πέλζεο, ζθπξηά, ηξππάληα θιπ, ηνλώληάο 

ηνπ παξάιιεια  ηελ απηνεθηίκεζε, κέζα από ηε ζπλερή επηβξάβεπζε.  

Ζ ακέξηζηε βνήζεηα, νη πνιύηηκεο ζπκβνπιέο  θαη ε απεξηόξηζηε ζηήξημε ησλ:  

θ. Γεκήηξε Υνπιηαξνύ,  πξντζηακέλνπ ηνπ ΚΔΓΓΤ Λάξηζαο,    θαη  

ηεο θ. Κσλζηαληίλαο Υαηδεκίρνπ-Καινύζε, ππεύζπλεο ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ   Π.Δ. Λάξηζαο, 

πνπ ζε δύζθνιεο ζηηγκέο  ζπλέβαιιαλ ηα κέγηζηα ζηε ζπλέρηζε θαη επηηπρή έθβαζε ηεο 

πξνζπάζεηαο.  

Υξεηάζηεθε πάξα πνιύ δνπιηά  κε δάζθαιν ηεο ηάμεο,  ηνπο δαζθάινπο ησλ εηδηθνηήησλ θαη 

γεληθόηεξα ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ , γηα αιιαγή ηεο ζηάζεο απέλαληη ζην καζεηή, θαζώο θαη  

πξνζπάζεηα γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο  αληίιεςεο πνπ πηνζεηνύληαλ γηα ηελ εξκελεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή.(“ Κάθνπξνο-Μαληαδάθε,(2000), ζει.23-25,Κνξληηέ,(1995) ζει.37-40). 

Ζ  βαζύηαηε θαηαλόεζε, ε ππνκνλή, ε αλνρή, ην ζπλεξγαηηθό πλεύκα θαη ε έκπξαθηε ζηήξημε θαη 

αγάπε  ησλ καζεηώλ ηνπ Σ.Δ., πνπ  κέζα από αλείπσηεο ζηηγκέο καγείαο θαη εθπιήμεσλ, θαζέλαο   

κε ην δηθό ηνπ κνλαδηθό ηξόπν θη όινη καδί  θαηάθεξαλ λα αγθαιηάζνπλε ην καζεηή, θαη λα ηνλ 

εκπεξηέμνπλ ζηελ νκάδα επηβεβαηώλνληαο ηα ιόγηα ηνπ πνηεηή Σ. Λεηβαδίηε “ ...Γηαηί, νη άλζξσπνη 

ζύληξνθε,  δνπλ απʼ ηε ζηηγκή πνπ βξίζθνπλ κηα ζέζε ζηε δσή ησλ άιισλ..”  

 

Δλέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ: 
 

Α..Σπιινγή ζηνηρείωλ πνπ αθνξνύζαλ ζην καζεηή: 

 

Αλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο:  

Γνλείο (ηζηνξηθό καζεηή, ζπκπεξηθνξά ζε άιια πιαίζηα όπσο: ζπίηη, γεηηνληά, ρσξηό). 

πλαπνθαζίζηεθε πιαίζην ζηαζεξήο ζπλεξγαζίαο ζηε βάζε ηεο  ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

εκπηζηνζύλεο.  

Παηδνςπρίαηξνο  πνπ παξαθνινπζνύζε ην καζεηή, ε νπνία δήισζε αδπλακία.
5
  

Φπρνπαηδαγσγηθή έθζεζε αλαγθώλ ηνπ καζεηή από ην ηνπηθό ΚΔΓΓΤ 

Πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ (ππεύζπλνπο Οινήκεξνπ, θαζαξίζηξηεο). 

Παξαηήξεζε  θαη θαηαγξαθή ηεο απζόξκεηεο ζπκπεξηθνξάο  ηνπ καζεηή  (ειεύζεξε θαη δνκεκέλε 

κε Πξσηόθνιια παξαηήξεζεο, ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα: ζπλεζηζκέλε ηάμε, Σ.Δ.,δηάιεηκκα, 

εθδξνκή, Οινήκεξν. 

Γεκηνπξγήζεθε Παξαηεξεηήξην ελδνζρνιηθήο βίαο. 

                                                 

3 “...ην παηρλίδη ζην γλσζηηθό θνκκάηη, έηζη θη αιιηώο ράζεθε....” είρε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε ζρνιηθή 

ζύκβνπινο,  ζηε ζπλάληεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, γλσξίδνληαο όηη ν καζεηήο αξληόηαλ πεηζκαηηθά αθόκε θαη λα 

θξαηήζεη ην κνιύβη γηα έλα ζρεδόλ ρξόλν. 
 
4 Όλεηξν δσήο  ηνπ  καζεηή είλαη  λα γίλεη εξγνιάβνο-νηθνδόκνο. 

5  Δίρε λα δεη ην καζεηή από ηνλ Αύγνπζην.Γηαθόπεθαλ νη ζπλεδξίεο ιόγσ  “εκπινθήο κε ην ηακείν”, ζύκθσλα 

πάληα κε ηα ιεγόκελά ηεο. 



Πάξζεθαλ θνηλσληνγξάκκαηα από ηε ζπλεζηζκέλε ηάμε θαη ην Σ.Δ. (Ππξγησηάθεο, 2000) 

(Παξάξηεκα 1.) ην κελ θνηλσληόγξακκα ηεο ζπλεζηζκέλεο ηάμεο (απνηεινύληαλ από ηξεηο 

εξσηήζεηο κε ηξεηο επηινγέο Α1, Α2, Α3, (ζπλεξγαζία ζε επίπεδν ηάμεο,) Β1, Β2, Β3(ζπλεξγαζία 

ζε επίπεδν ζρνιείνπ) θαη Γ1, Γ2, Γ3(γελέζιηα) αλ θαη ν ίδηνο έδηλε θαη ηηο ελλέα επηινγέο ζε 

ζπκκαζεηέο, δελδερόηαλ νύηε κηα επηινγή. Ήηαλ εμνζηξαθηζκέλνο.  ην δε θνηλσληόγξακκα 

ηνπ Σ.Δ., απνηεινύληαλ από δπν εξσηήζεηο κε ηξεηο επηινγέο Α1, Α2, Α3, (ζπλεξγαζία ζε επίπεδν 

ηάμεο,)  θαη     Γ1, Γ2, Γ3(γελέζιηα) ν καζεηήο είρε ακνηβαίεο επηινγέο κε ηξεηο ζπκκαζεηέο θαη 

δερόηαλ άιιεο δπν επηινγέο από καζεηέο πνπ ν ίδηνο δελ είρε επηιέμεη (6 πξνηηκήζεηο ζπλνιηθά) 

(Βνιηώηεο, Ν, (1989),ζει.136-149) 

 Από ηελ αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πξνέθπςε  ην πξνθίι ηνπ καζεηή: 

 

 

Σν πξνθίι ηνπ καζεηή 

Α1.Γλωκάηεπζε ΚΔΓΓΥ. 
Γηαηαξαρή Διεηκκαηηθήο Πξνζνρήο /Τπεξθηλεηηθόηεηα 

Γξαθναλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη 

ειιείςεηο ζηα καζεκαηηθά 

Υακειή εηθόλα εαπηνύ 

Υπδαηνινγία 

 

Α2α. Παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξάο.Θεηηθά ζηνηρεία : 
Γηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλόηεηεο 

Ηθαλόηεηεο ρεηξηζκνύ εξγαιείσλ 

Πξνζπκία γηα εθηέιεζε έξγσλ (θαηαζθεπέο) 

Αληίδξαζε ζηελ αδηθία. 

Υηνύκνξ 

 

Α2. β.Με απνδεθηή     ζπκπεξηθνξά  

● Αξλεζε παξακνλήο ζηελ ηάμε ● Μίκεζε & επαλάιεςε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο 

(ελειίθσλ/εξώσλ tv) 

● Άξλεζε ηήξεζεο θαλόλσλ. ● Υακειή απηνεηθόλα. 

● Δπηζπκία επηβνιήο/θπξηαξρίαο ●Παξνξκεηηθόηεηα(βαζηθό ζηνηρείν  ηεο όιεο 

δξαζηεξηόηεηαο) 

● Δπηζεηηθόηεηα ζε: ελήιηθεο,καζεηέο, 

πεξαζηηθνύο 

● θόπηκε αλνξγάλσηε θηλεηηθή  δξαζηεξηόηεηα 

●Λεθηηθή/ζσκαηηθή βία. 

Υπδαηνινγία 

.●Θνξπβώδεο ζπκπεξηθνξά κε  ζηόρν ηελ 

πξνζέιθπζε πξνζνρήο  (γεισηνπνηόο, 

κνξθαζκνί,κηκήζεηο). 

● Αδέμηεο θηλήζεηο. Καηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ 

(ζπρλά ζθόπηκε). 

●Νεπξηθέο ζπλήζεηεο: θάιηζκα κύηεο, ζπρλό 

πιύζηκν ρεξηώλ. 

● Αδπλακία απνδνρήο καηαίσζεο. ● Δπίκνλε άξλεζε ελαζρόιεζεο  κε ηα ζρνιηθά 

ηνπ θαζήθνληα 

● Απνπζία θίισλ. Αδπλακία ζηε ζύλαςε 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. 

 

 

Σέζεθαλ νη ζηόρνη: 

Να κάζεη ν καζεηήο : 

Να πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ. 

Να παξακέλεη ζηελ ηάμε.  



Να αθνινπζεί νδεγίεο. 

Να ζέβεηαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο. 

Να πάςεη λα  πξνθαιεί κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηνπο δαζθάινπο, ηνπο καζεηέο, ηνπο πεξαζηηθνύο  

Να πάςεη  λα αζθεί βία (ιεθηηθή βία, ζσκαηηθή βία) 

Να πάςεη λα θαηαζηξέθεη αληηθείκελα 

Να κάζεη λα ζπλεξγάδεηαη.  

Να κάζεη λα δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί κηθξό θείκελν  

Να απαληά ζε εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 

Να εθηειεί  ζε πξώηε θάζε, κηα ηνπιάρηζηνλ εξγαζία ηόζν ζηε γιώζζα όζν θαη ζηα καζεκαηηθά 

κε απώηεξν ζθνπό ηελ πιήξε ελζσκάησζή ηνπ ζηε ζπλεζηζκέλε ηάμε. 

Να θάλεη παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ. 

Να είλαη ηθαλόο λα παξακείλεη γηα κηα ηνπιάρηζηνλ ώξα ζηε ζπλεζηζκέλε ηάμε, ρσξίο λα ελνριεί. 

Να ζπκκεηέρεη  ελεξγά ζηα δξώκελα ηεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Πξνεγνύκελεο Δλέξγεηεο. 
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο: ακνηβαίν ζπκβόιαην,  γλσζηηθήο 

αλαδόκεζεο  θαη Κάλε ό,ηη θάλσ.  (Μαπξνπνύινπ, 1999-2000)
6
.  

πκθσλήζεθαλ ακνηβέο/πνηλέο 

Έγηλε πξνζπάζεηα αλαπιαηζίσζεο γηα αιιαγή ηεο ζηάζεο  ηνπ δαζθάινπ ηεο  ζπλεζηζκέλεο ηάμεο
7
.  

Πξνηάζεθε θη έγηλε απνδεθηό, λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ρηνύκνξ ζαλ κέζν απνδόκεζεο ηεο 

αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο. 

πκθσλήζεθε κε ηελ ππεύζπλε ησλ Αγγιηθώλ, λα επηηξέπεη ζην καζεηή λα θάλεη θαηαζθεπέο ή 

δσγξαθηθή θαη κε αθνξκή ην ζέκα , λα  δίλεηαη κηα ιέμε  ή κηθξή θξάζε ζηελ  αγγιηθή, λα θάλεη 

αληηγξαθή σο πέληε ην πνιύ θνξέο. Να επηβξαβεύεηαη ε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαη λα αγλνείηαη ε 

αθαηάιιειε.  

Εεηήζεθε ε βνήζεηα ηεο ηάμεο . (Δπηβξάβεπζε επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο/αγλόεζε αθαηάιιειεο). 

Απνηειέζκαηα ππήξμαλ,κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, επεηδή ν καζεηήο  έραλε ζύληνκα ην 

ελδηαθέξνλ, εγθαηέιεηπε ηελ πξνζπάζεηα θη εθδήισλε άιιεο κνξθήο επηζεηηθόηεηα κε ηελ ίδηα ή 

θαη κεγαιύηεξε έληαζε. 

Αμηνινγώληαο ηα δεδνκέλα  θάλεθε, όηη  νη ηερληθέο ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο (θύξηα ηα 

ακνηβαία ζπκβόιαηα), δεκηνπξγνύζαλ επηπιένλ άγρνο ζην καζεηή.  

Έγηλε αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Αλαδεηώληαο ηξόπνπο δηακόξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαηππώζεθαλ ππνζέζεηο θαη νη 

αληίζηνηρεο πξνζδνθίεο. Σν ζηνίρεκα σζηόζν παξέκελε αλνηρηό θαη ε έθβαζε αβέβαηε.  

Υπόθεζη 1:   

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή δελ ήηαλ ηίπνηε πεξηζζόηεξν παξά κηα θξαπγή αγσλίαο γηα απνδνρή 

θαη θαηαλόεζε, εμαηηίαο ηεο καηαίσζεο πνπ βίσλε. 

Προζδοκία 1: Μέζα από βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο (πλαηζζήκαηα), ζα κείσλε ηελ αλεπηζύκεηε 

ζπκπεξηθνξά (θαηαλόεζε κέζσ ελζπλαίζζεζεο). 

Υπόθεζη 2: 

Αμηνπνηώληαο ηελ αγάπε ηνπ καζεηή γηα ην βνπλό θαη αλαδεηθλύνληαο κέξνο ησλ ελδηαθεξόλησλ 

ηνπ (Άγξηα παλίδα ζε θίλδπλν), ν καζεηήο ζα εκπιεθόηαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Προζδοκία 2: Ζ απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή ζα απμαλόηαλ κέζα από: 

 ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ (δώα, Ζ/Τ, αλάιεςε ξόισλ) 

 ηελ αλάδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ (θαηαζθεπέο: ιύθνο ηξηζδηάζηαηνο, ιύθνο κε κπίιηεο από 

                                                 

6 . Χο πνηλή εθεπξέζεθε -νξίζηεθε ε εηζήγεζε παξαπνκπήο ηνπ καζεηή ζε “ζρνιείν εξγαζίαο”, όπνπ 

παξάιιεια κε ζσκαηηθή εξγαζία, ηελ ππνρξέσζε αλάιεςεο ηεο επζύλεο ηνπ εαπηνύ θαη ηνπ ρώξνπ (ζπγύξηζκα, 

πιύζηκν,ζθνπγγάξηζκα), ηελ απνκάθξπλζε από ηελ παηξηθή εζηία, ν καζεηήο ζα ππνρξεσλόηαλ ζε δηάβαζκα, γξάςηκν 

θαη θαζεκεξηλέο γξαπηέο αμηνινγήζεηο, ρσξίο λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα έρεη ειεύζεξν ρξόλν θαη αξγίεο. Χο 

ακνηβή γηα ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, νξίζηεθε ε εθπαίδεπζή ηνπ ζηνλ Ζ/Τ θαη ε ελαζρόιεζή ηνπ κε απηόλ  γηα 1 

ώξα.(δσγξαθηθή/παηρλίδη ηεο επηινγήο ηνπ. 
7 Υξεηάζηεθε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα πεηζζεί, όηη ε ελαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, δελ απνηεινύζε 

πξνζσπηθή επίζεζε θαη¨αλάγθε, αιιά όηη πηζαλά ήηαλ επίζεζε ζε ό,ηη εθπξνζσπεί ε έλλνηα ηνπ ελήιηθα-

εθπαηδεπηηθνύ, ζπλεπώο απνηεινύζε έλα ζύκπησκα πνπ ιεηηνπξγνύζε ζαλ “αληερείν” πξόζθιεζεο γηα βνήζεηα. 



γθνθξέ ραξηί) 

 ηελ απνδνρή ηνπ από ηνπο νκειίθνπο. 

 

Β. Οξγάλωζε ηάμεο: 

 Οξγαλώζεθε ε ηάμε, ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο/ γσληέο. (Γιώζζαο, Μαζεκαηηθώλ, 

Κνπθινζέαηξνπ, γσληά εξεκίαο /δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο
8
. 

Κάζε Παξαζθεπή, εκέξα αθηεξσκέλε ζε βησκαηηθά εξγαζηήξηα( κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, 

αζθήζεηο ραιάξσζεο, παηρλίδηα ξόισλ, ζεαηξηθό παηρλίδη, Οινκέιεηεο), ν καζεηήο αλέιαβε ηε 

δηακόξθσζε ηεο ηάμεο (κεηαθνξά ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζηνίβαμε, ηνπνζέηεζε καμηιαξηώλ ζην 

πάησκα,  έιεγρνο γηα :θνύθιεο, πιηθά θιπ), επηιέγνληαο δηαθνξεηηθνύο βνεζνύο θάζε θνξά, έηζη 

ώζηε λα έξζεη ζε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ Σ.Δ., θαζήθνλ πνπ έθεξλε ζε πέξαο κε 

απόιπηε επηηπρία, ζπλεξγαδόκελνο άςνγα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ Σ.Δ.      

Γηαρείξηζε δηαιείκκαηνο. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο, ζε ζπλζήθεο 1/1 αξρηθά, ν καζεηήο έπαηδε ηξίιηδα κε ηε 

δαζθάια  ηνπ Σ.Δ. ζην παξηέξη ηεο απιήο..Σήξεζε θαλόλσλ.(καζαίλσ λα ράλσ) ηαδηαθά, άξρηζε 

λα παίδεη  κε έλα κηθξόηεξν καζεηή ηνπ Σ.Δ., πνπ ηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζπκπαζήο ( ε δαζθάια ζε 

ξόιν επηβιέπνληα). ηγά -ζηγά, έπαηδε κε όια ηα παηδηά ηνπ Σ.Δ.  

Σνπ αλαηέζεθε ν ξόινο ηνπ θύιαθα ηεο πόξηαο εηζόδνπ ή ηεο επηηήξεζεο ηεο ζθάιαο, έξγν πνπ 

έθεξλε  ζε πέξαο κε επηηπρία 

Γ. Αλαδήηεζε επηπιένλ ζπκκαρηώλ. 
Εεηήζεθε ε βνήζεηα καζεηή ηεο ζπλεζηζκέλεο ηάμεο,  ( ζηνλ νπνίν ν καζεηήο είρε δώζεη 

πξνηηκήζεηο κε βάζε ην θνηλσληόγξακκα)  λα ζπλεξγαζηεί κε ην καζεηή ζηε κεηαθνξά ηνπ 

αζιεηηθνύ πιηθνύ (κπάιεο )  έηζη ώζηε κέζα από ηελ ζπλεξγαζία  κε ζπλνκήιηθν καζεηή λα 

αξρίζεη λα δεκηνπξγεί δεζκνύο κε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ. 

Ζ αλαδήηεζε ζπκκαρηώλ ( ζε όια ηα  επίπεδα), ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ε δπλακηθή ηεο νκάδαο, ε 

δηαρείξηζε ηνπ δηαιείκκαηνο θαζώο θαη ε πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ (πνπ ήηαλ απόιπηα 

ζπκβαηά κε ηα ΑΠ  Γεληθήο θαη Δηδηθήο  Αγσγήο θαζώο θαη κε ηα ΓΔΠ), κεηέηξεςαλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε έλα αηέιεησην εξγαζηήξη ραξάο, εθπιήμεσλ, δεκηνπξγηθήο κάζεζεο 

θαη έθθξαζεο, ζπκβάινληαο θαζνξηζηηθά ζηελ αιιαγή  ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή, ζηελ 

παγίσζε θαη ζηε γελίθεπζή ηεο πνπ εθδειώζεθε ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πιαίζηα( 

ζπίηη/γεηηνληά/ρσξηό).  

 

  Υινπνίεζε πξνγξακκάηωλ.  

 Α . Αγωγή Υγείαο. 

 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ. 

 

"Πνηνο είκαη εγώ...Πνηνο είζαη εζύ.. 

Ση καο ρσξίδεη, ηη καο ζπλδέεη” 

Μέζνδνο 
Δπνηθνδνκηζηηθή /Οκαδνζπγθεληξσηηθή 

Βησκαηηθή  Γηδαζθαιία 

Σσμβαηόηηηα με ΑΠΣ: Σσναιζθημαηική 

Οργά-νωζηζελ 167 κ.ε.Β.Γ. Κοινωνική & 

πολιηική Αγωγή Δ΄ ,Δικαζηικά/Στολικές & 

Πολιηιζηικές εκδηλώζεις/Θεαηρική Αγωγή 

ηόρνη: 

Να παξακέλεη ζηελ ηάμε. 

Να εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε 

θνηλσληθά 

Τπνινγηζηηθό 

πεξηβάιινλ./Λνγηζκηθά/ Τιηθά 

Δξγαζηήξη Ζ/Τ, βηληενπξνβνιέαο, Ζ/Τ 

Σ.Δ. Κεηκελνγξάθνο, δηαδίθηπν,Power 

point, 

Youtube,hot potatoes,Google Earth, 

Inspiration, Art Revulation,Μηθξνί 

Καιιηηέρλεο, ινγηζκηθά Π.Η. (δεκνηηθό), cd player, 

                                                 

 8 Γόζεθε ε δπλαηόηεηα ζην καζεηή κε ηε ζαθή ππόζρεζε ηεο αδξαλνπνίεζεο ηνπ Ακνηβαίνπ 

ζπκβνιαίνπ, λα επηιέμεη αλ ζα ζπκκεηέρεη ή όρη ζηελ νκάδα, ζέηνληάο ηνπ σο απζηεξά απαξάβαην όξν, ηελ 

ππνρξεσηηθή παξακνλή ζηελ ηάμε θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ώξαο π.ρ..”Μπνξείο λα θάλεηο κπίιηεο 

θαη λα γεκίδεηο ην ιύθν.”( Λεπηε θηλεηηθόηεηα. Οπηηθνθηλεηηθόο ζπληνληζκόο. )  



απνδεθηό ηξόπν 

Να ζπλεξγάδεηαη & λα επηθνηλσλεί 

απνηειεζκα- 

ηηθά κε ηνπο άιινπο 

Να επηιύεη κε εηξεληθό ηξόπν ηηο δηαθνξέο 

Να ζηακαηήζεη ηελ 

ελαληησκαηηθή/πξνθιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, 

Να ηνλσζεί ε απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή 

 

 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο, Φύιια εξγαζίαο, ηεηξάδηα, 

πίλαθαο, Φειηδνι, ραξηί ηνπ κέηξνπ, θηκσιίεο, 

Υξώκαηα, ζηνιέο,θινγέξα, κνθξνθσληθέο 

(παξνπζηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ) θνπθινζέαηξν, θνύθιεο, θύιια 

αμηνιόγεζεο, 

Βηβιία:ζρνιηθά εγρεηξίδηα Δ.Α, Ο θήπνο 

κε ηηο 11 γάηεο, Ο αιπζνδεκέλνο 

ειέθαληαο, Ππζαγόξαο, Μαζαίλσ λα ζέβνκαη. 

Μαζαίλσ θαινύο ηξόπνπο,, Μαζαίλσ λα είκαη 

εηιηθξηλήο, Σα ζπλαηζζήκαηα. Μνλαμηά.  

 

 

Αληρλεύηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ κέζα από 

βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο : 

Οη  πξνζδνθίεο ησλ καζεηώλ  

Από ηνπο δαζθάινπο (Ο καζεηήο αλέθεξε: 

Φξνληίδα, θαηαλόεζε, ππνκνλή θαη αλνρή) 

Από ην πξόγξακκα θαζώο θαη 

 Οη αληηιήςεηο /ζηάζεηο  ησλ καζεηώλ γηα ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ δαζθάισλ  

(Καλόλεο. Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε/απνδνρή). 

 πκθσλήζεθε ε ηνπνζέηεζε ζηελ ηάμε “ηνπ 

θνπηηνύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ” θαη ν ηξόπνο 

αμηνπνίεζήο ηνπ. 

 Θέκαηα πνπ αλαδύζεθαλ: 

 Φόβνο  

Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.Σα δηθαηώκαηα ηνπ 

παηδηνύ.   

Γξάζε Action Aid. Γξάζε γηα ηνλ ζρνιηθό 

εθθνβηζκό 

 Θπκόο 

Γηαρείξηζε ζπκνύ.  

 πλεξγαζία/κνίξαζκα/θηιία/αιιε- 

ιεγγύε. 

έβνκαη ηνλ εαπηό κνπ ζέβνκαη ην ζώκα κνπ,. 

έβνκαη ηνλ Άιιν , ζέβνκαη ην ζώκα ηνπ Άιινπ  

 Πσο ιέκε:” ζ' αγαπώ.  

 

 

Β.Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  

ΑΓΡΗΑ ΠΑΝΗΓΑ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ. 

Ο ΛΤΚΟ ΚΑΗ ΣΑ ΦΗΓΗΑ. ΣΑ ΦΗΓΗΑ ΣΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑ. 

Μέζνδνο 
Δπνηθνδνκηζηηθή /Οκαδνζπγθεληξσηηθή 

Βησκαηηθή  Γηδαζθαιία 

 

 

πκβαηόηεηα κε ΑΠ: 

Δ.Α. Ννεηηθέο Ηθαλόηεηεο, ζει.110 

θ.ε. Γιώζζα / Μαζεκαηηθά / 

Πιεξνθνξηθή Μειέηε πεξηβάιινληνο/ 

Τπνινγηζηηθό πεξηβάιινλ./Λνγηζκηθά/ 

Τιηθά Δξγαζηήξη Ζ/Τ, 

βηληενπξνβνιέαο, Ζ/Τ Σ.Δ. 

Κεηκελνγξάθνο, δηαδίθηπν,Power 

point, 

Youtube,hot potatoes,Google 



Γεσγξαθηα/ Μπζνινγία/ ηθαζηηθά/ 

Θεαηξηθή Αγσγή 

ηόρνη: 

-Να επαηζζεηνπνηεζνύλ απέλαληη ζε 

Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

Να αλαπηύμνπλ νηθνινγηθή 

ζπλείδεζε 

Να γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο, ηνπ 

ηόπνπ, ηεο ρώξαο θαη ηνπ θόζκνπ. 

 

 

 

Γλσξηκία κε ην ιύθν.Καηαγξαθή 

γλώζεσλ καζεηώλ. (Inspiration) 

 Νηνθπκαληέξ (βηθηπαίδεηα) ηαηλία: 

Αζπξνδόληεο) 

 Ζ ηαπηόηεηα ηνπ ιύθνπ(Inspiration) 

 Πξάζηλεο γέθπξεο.Γνξπθνξηθή 

ηειεκεηξία 

 Σα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ. ΜΚΟ, ΚΠΔ, 

 Ο ιύθνο ζηελ ειιεληθή θαη παγθόζκηα 

κπζνινγία. Αηζώπνπ κύζνη. 

 Καηαζθεπή ηξηδηάζηαηνπ ιύθνπ & 

αλάγιπθνπ ιύθνπ 

 Παξνηκίεο γηα ην ιύθν (power point) 

πλεληεύμεηο γηα ιύθν( Microsoft Word) 

 Μέηξεζε απνζηάζεσλ,(Google Earth) 

πεξίκεηξνο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

κεηξνπή κνλάδσλ.  

Φύιια εξγαζίαο. 

Earth, Inspiration, Art 

Revulation,Μηθξνί Καιιηηέρλεο, 

ινγηζκηθά Π.Η. (δεκνηηθό), cdplayer, 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο, 

Φύιια εξγαζίαο, ηεηξάδηα, 

πίλαθαο, Φειηδνι, ραξηί ηνπ κέηξνπ, 

θηκσιίεο, Υξώκαηα, ζηνιέο, 

θνπθινζέαηξν, θνύθιεο, θύιια 

αμηνιόγεζεο, 

 

 

 

Γλσξηκία κε ηα θίδηα Καηαγξαθή 

γλώζεσλ. 

 Νηνθπκαληέξ (ηα ειιεληθά θίδηα, ν 

ρνξόο ησλ αξζεληθώλ θηδηώλ) Δίδε 

θηδηώλ. Υξεζηκόηεηα 

 Ννκνζεζία γηα εξπεηνπαλίδα 

Σν θίδη ζηελ ειιεληθή θαη παγθόζκηα 

κπζνινγία/ζξεζθεία 

 Γειεηεξηώδε θίδηα. Ζζε, έζηκα, 

δνμαζίεο, θηδνπνπθάκηζν, 

θηδόρνξην 

 ύγθξηζε ειιεληθνύ-Ηζπαληθνύ 

κύζνπ.Οκνηόηεηεο -δηαθνξέο 

 Παξνηκίεο γηα ηα θίδηα (power point) 

 Δπίζθεςε ζην ΚΠΔ Τπάηεο. 

 ηαπξόιεμα. πκπιήξσζε θελώλ, Αζθήζεηο 

Φύιια εξγαζίαο. 

 Φύιιν ηειηθήο Αμηνιόγεζεο. 

 

 

Αθόξκεζε  

Σα έληνλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
9
, ε θαζεκεξηλή αλαζηάησζε ζην ζρνιηθό πιαίζην από ηελ 

ελαληησκαηηθή/πξνθιεηηθή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, δξνκνιόγεζε ηελ απόθαζε ηεο 

ελαζρόιεζεο κε ηα ΄'πλαηζζήκαηα”
10

  θαη πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, ζηα πιαίζηα ηεο Αγσγήο 

Τγείαο, κε ην ζθεπηηθό όηη ε όιε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή δελ ήηαλ ηίπνηα παξαπάλσ από κηα 

απειπηζκέλε θξαπγή αγσλίαο, γηα απνδνρή θαη θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καηαίσζεο πνπ  

βίσλε γηα ρξόληα, ηξαπκαηίδνληαο ηελ εύζξαπζηε απηνεηθόλα ηνπ.  

Βησκαηηθή ελαξθηήξηα δξάζε .Αζθήζεηο ραιάξσζεο, κνπζηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο  ζπζηάζεηο, ππνδνρή 

λέσλ καζεηώλ. 

Γεκηνπξγία νκάδσλ. 

Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή ζπλαηζζεκάησλ., αξρηθά ζηνλ πίλαθα κε ηε κνξθή ηδενθαηαηγίδαο. 

πλδηακόξθσζε πξόηαζεο /ζπλαπόθαζε γηα ηνπνζέηεζε ηνπ θνπηηνύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Αλάζεζε  

δηεθπεξαίσζεο  ζην καζεηή . Σν θαζήθνλ εθηειέζηεθε άκεζα.(Γεπηέξα ) 

Σνπνζέηεζε ηνπ  θνπηηνύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

                                                 

9 Σα παηδηά αδπλαηνύλ ζπρλά “λα εθθξάζνπλ κε ζαθήλεηα ηα πξνβιήκαηα, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αγσλίεο, ηνπο 

θόβνπο θαη ηηο αλαζθάιεηέο ηνπο.' Γηαζέηνπλ σζηόζν κηα  άιιε γιώζζα: ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο “έθδειεο 

ζπκπεξηθνξάο”  (Varma,1997) 
10 ηε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο ε παξέκβαζε ήηαλ αδύλαηε. ύκθσλα κε ηελ παηδνςπρίαηξν πνπ παξαθνινπζνύζε 

ην καζεηή, “ε κεηέξα δελ κπνξνύζε λα αιιάμεη”. Σν κόλν πνπ απέκελε ήηαλ ε αλάιεςε ηνπ ξίζθνπ κε αλνηρηή ηελ 

έθβαζε  



Δθπαηδεύηεθε ν καζεηήο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Inspiration θαη  Google Eaarth 

ηε  ζπλέρεηαλέιαβε λα εθπαηδεύζεη ηηο νκάδεο Κάζε καζεηήο έπξεπε λα γξάςεη ζην “επίζεκν  “ 

θείκελν.  

Καηαγξαθέο καζεηώλ ζε θαζεκεξηλή βάζε.Αλάγλσζε θάζε Παξαζθεπή. Βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αλάδεημε ηνπ ππό κειέηε ζέκαηνο κε ζπλαπόθαζε . Κξηηήξην ε ζνβαξόηεηα ηνπ ζέκαηνο πνπ 

αλαδεηθλπόηαλ σο θπξίαξρν. Γηλόηαλ ηνπνζεηήζεηο αηνκηθέο, εηαηξηθέο, νκαδηθέο. Αθνινπζνύζε 

δηαινγηθή ζπδήηεζε, παηρλίδηα ξόισλ, δηλόηαλ απαληήζεηο έπεηηα από ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. 

Θέκαηα  πνπ αλαδύζεθαλ: 

Φόβνο (γηα καζεκαηηθά/καζήκαηα, ζθνηάδη, λεξό,  ζρνιηθό εθθνβηζκό). 

Λνγηθνί-παξάινγνη θόβνη.  (Αλάγλσζε παξακπζηνύ,  δηαπξαγκάηεπζε  ηνπ ζέκαηνο από ηηο νκάδεο, 

αλίρλεπζε αηηίαο -πηζαλέο εθδνρέο έθβαζεο ηεο ππόζεζεο,   θαηαγξαθή απόςεσλ, αλαθνίλσζε ζηελ  

Οινκέιεηα.   

Έληππν πιηθό: Ο Αιπζνδεκέλνο Διέθαληαο, (Φόβνο, Απηνεθηίκεζε) 

Ππζαγόξαο (Φόβνο γηα ηα καζεκαηηθά, θαλόλεο)
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.   

Ο θήπνο κε ηηο 11 γάηεο(ζπκπεξηθνξέο,παξαιιειηζκόο κε αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξέο, 

πξνβιεκαηηζκόο, θαηαγξαθή, ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα)  

Σρνιηθόο εθθνβηζκόο. Πξνβνιή ζην εξγαζηήξη Ζ/Τ, ζπδήηεζε, παηρλίδηα ξόισλ, ε βία ζην ζρνιείν 

θαη ε βία ηνπ ζρνιείνπ, νινκέιεηα, δσγξαθηθή ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ, κελύκαηα νκάδσλ ζε ραξηί ηνπ 

κέηξνπ. Αλάξηεζε  ζε  εκθαλέο ζεκείν ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο. 

Θπκόο   Απνδνρή όισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ /δηαρείξηζε θξίζεσλ. Αλίρλεπζε πηζαλώλ ηξόπσλ 

απνθπγήο ησλ εθξήμεσλ.  “ Ζ ηζηνξία ηνπ Υάξε”, κε αθνξκή ηε θπγή ηνπ καζεηή  Υ, από ην ζπίηη 

εμαηηίαο δηαπιεθηηζκνύ κε ηε κεηέξα ηνπ. Γεκηνπξγία παξακπζηνύ από  ηηο νκάδεο ζε ραξηί. 

Αλαθνίλσζε ζηελ νινκέιεηα. Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπαξρηθά ζε νκάδεο (παξαδνζηαθή κνξθή), 

επεμεξγαζία- ηειηθή ζύλζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο  ηζηνξίαο κε ζπλαπόθαζε ησλ νκάδσλ  

ειεθηξνληθά (ινγηζκηθό Π.Η. Γ΄) 

 Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Γηθαηώκαηα παηδηνύ.  
Από εδώ πξνέθπςαλ νη δξάζεηο : ζπκκεηνρή ζην bazar ηεο Σ΄ηάμεο , κε θαηαζθεπέο από δπκάξη, 

γηα ηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ην ρσξηό SOS (Υξηζηνύγελλα) θαη ζπκκεηνρή ζηελ εθζηξαηεία 

ηεο  Action Aid. πλαπόθαζε θαη πξόζθιεζε ζπλεξγαζίαο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ηεο πεξηνρήο (Νεπηαγσγεία, γεηηνληθό δεκνηηθό θαη Γπκλάζην). Κνηλή παξνπζίαζε ζην ρώξν ηεο 

απιήο. Ζ δξάζε αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νξγάλσζεο). Βξαβείν.     

Ο καζεηήο είρε πξσηαγσληζηηθό ξόιν. ηελ πξώηε δξάζε εμέπιεμε ηνπο πάληεο, όηαλ ζε κηθξό 

ρξνληθό δηάηεκα θαηάθεξε λα μεπνπιήζεη όια ηα αληηθείκελα ηεο έθζεζεο (2 ώξεο νινήκεξνπ 

),πξνζθαιώληαο πεξαζηηθνύο, λα επηζθεθηνύλ ηελ έθζεζε θαη λα ςσλίζνπλ γηαηί ηα “ρξήκαηα ζα 

πήγαηλαλ γηα θαιό ζθνπό”. Καηέβαζε ηελ ηηκή δσγξαθηζκέλσλ πνηεξηώλ, αλεβάδνληαο παξάιιεια 

ηελ ηηκή άιισλ αληηθεηκέλσλ, θαηαθέξλνληαο λα ζπγθεληξώζεη πνιύ κεγαιύηεξν πνζό από ην 

αλακελόκελν. Οη ελέξγεηέο ηνπ, απνηέιεζαλ εβδνκαδηαίν ζέκα ζπδήηεο όρη κόλν ζην ζρνιηθό 

πιαίζην, αιιά θαη ζηε γεηηνληά, θάλνληαο ην καζεηή ραξνύκελν θαη ππεξήθαλν. 

ηε δεύηεξε δξάζε έζηεζε ζρεδόλ κόλνο ηνπ,κηθξνθσληθέο,  έθεξε ηα ηακπιό, ζπκκεηείρε ελεξγά 

ζηελ ελεκέξσζε ησλ παξηζηακέλσλ κε δπν θάξηεο(Διιάδα θαη Αηζηνπία). Δπηηεξνύζε  γηα ηελ 

επάξθεηα ησλ πιηθώλ (θηκσιίεο, καξθαδόξνη, θόιεο ραξηηά) γηα ηελ νκαδηθή δσγξαθηά ζε ραξηί ηνπ 

κέηξνπ, αθνύ έγξαςε ην δηθό ηνπ κήλπκα πξώηα , θξόληηδε λα κελ παηήζνπλ νη κηθξνί καζεηέο ζην 

ραξηί ηνπ κέηξνπ. 

Έθπιεμε πξνθάιεζε ην γεγνλόο, λα ζπλεξγαζηεί ζην ζπίηη κε ηνλ αδεξθό ηνπ, θηηάρλνληαο 

θνπινπξάθηα ηελ ώξα πνπ ε κεηέξα απνπζίαδε (δήηεζε ηε βνήζεηα ηεο ζείαο ηνπ κόλν γηα ην 

ςήζηκν) θαη λα ηα θέξεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Έλησζε ραξά θαη ππεξεθάλεηα όπσο δήισζε ζηελ 

νινκέιεηα. (Πηζαλά νη ζπλερείο παξαηεξήζεηο γηα ρξόληα, έθαλαλ ην καζεηή λα ληώζεη 

αλεπηζύκεηνο). Σν γεγνλόο απνηέιεζε αθνξκή γηα δηαπξαγκάηεπζε ηεο ελόηεηαο: 

Μνίξαζκα /αιιειεγγύε, ζπληξνθηθόηεηα, θηιία, κνλαμηά .(Μαζαίλσ λα ζπλεξγάδνκαη. Απνθηώ 

θίινπο). Έληππν πιηθό: Μαζαίλσ λα κνηξάδνκαη, πλαηζζήκαηα κνλαμηά  

                                                 
11  Σν πιηθό δηλόηαλ ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο κε ηε κνξθή άγλσζηεο νξζνγξαθίαο /γξαθή κε ππαγόξεπζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα σο θείκελν γηα αλάγλσζε-θαηαλόεζε-δηαπξαγκάηεπζε ζε κηθξόηεξεο νκάδεο, γηα νηθνλνκία ρξόλνπ.  



Σεβαζκόο εαπηνύ θαη άιιωλ (αλάδπζε από ην θνπηί ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε αθνξκή αθαηάιιειε 

απηηθή επαθή καζεηή πξνο καζήηξηα) 

Παηρλίδη ξόισλ (Γαζθάια-καζήηξηα. Ζ δαζθάια ζε ξόιν ζύκαηνο, ε καζήηξηα ζε ξόιν ζύηε)  

Αλίρλεπζε απόςεσλ/ ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ. ”Ση λνκίδεηε όηη ληώζεη ην παηδί πνπ δέρεηαη ην 

άγγηγκα/ ηη λνκίδεηε όηη ληώζεη ην παηδί πνπ αγγίδεη” Καηαγξαθή ζηνλ πίλαθα. 

Αλαθνίλσζε ζηελ νινκέιεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ από δαζθάια/καζήηξηα.ύγθξηζε κε ηελ 

θαηαγξαθή ζηνλ πίλαθα. πδήηεζε. “έβνκαη θαη ππεξαζπίδνκαη ην ζώκα κνπ/ έβνκαη ην ζώκα 

ηνπ άιινπ”. Αλεθηή θαη κε αλεθηή απηηθή επαθή. Όξηα (απαγνξεπκέλεο δώλεο).   

 Έληππν πιηθό:  Μαζαίλσ λα ζέβνκαη  

Πωο ιέκε “ζ¨αγαπώ” 
Δξγαζία ζε νκάδεο, αλαθνίλσζε ζηελ Οινκέιεηα, δξακαηνπνίεζε. 

ν καζεηήο δήισζε:  “ κε έλα ην ρνξό θη έλα ηξαγνύδη”. 

Β. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. 
Άγξηα παλίδα ζε θίλδπλν. 

Καηαγξαθή  γλώζεσλ αληηιήςεσλ, κε ηε κνξθή ηδενζύειιαο. (Ση γλσξίδσ γηα ην δών ηεο εηθόλαο) 

Ζ ηαπηόηεηα ηνπ ιύθνπ 

Δπίζθεςε ζην ΚΠΔ Τπάηεο, παξαθνινύζεζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ πξνγξάκκαηνο από ηνπο 

ππεύζπλνπο ηνπ ΚΠΔ, επίζθεςε ζην πεδίν, ελαζρόιεζε κε ηα πιηθά, επίζθεςε ζην κνπζείν, 

επίζθεςε ζηε κνλή Αγάζσλα.  

ύληαμε Πξσηνθόιινπ  επίζθεςεο-παξαηήξεζεο ζε ηξεηο ρξόλνπο κε πνιπαηζζεηεξηαθή 

πξνζέγγηζε ( Πξηλ θηάζσ, όηαλ θηάζσ, όηαλ επηζηξέςσ ζην ζρνιείν
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Αλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν.  

Μεηξήζεθαλ νη απνζηάζεηο πνπ θάλεη ν ιύθνο γηα λα βξεη ηξνθή ( πξόζζεζε θαη πεξίκεηξνο),  κε 

ρξήζε  ηνπ ινγηζκηθνύ Google Earth. Ο  καζεηήο ζπληνληζηήο θαη δάζθαινο, ε δαζθάια επηηήξεζε 

(εξγαζηήξη Ζ/Τ) 

Έγηλε ζπκπιήξσζε θελώλ (hot potatoes)  κε έκθαζε ζε γξακκαηηθά θαηλόκελα (ξήκαηα, 

αλησλπκίεο, άξζξα, αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα). 

Καηά ηελ επίιπζε ζηαπξόιεμσλ, δέρηεθε ηελ θαζνδήγεζε κηθξόηεξνπ καζεηή (έιιεηπε ζηε 

κνπζηθή), αλαθάιπςε όκσο όηη κε ην βνεζεηηθό θνπκπί, κπνξνύζε λα γξαθεί νιόθιεξε ε ιέμε πνπ 

δεηνύζε ε άζθεζε.  

Έθαλε ρξήζε όισλ ησλ ινγηζκηθώλ (κε πνιύ κεγάιν ελζνπζηαζκό).  

ηελ αλαδήηεζε παξνηκηώλ ν καζεηήο είρε  αξρεγηθό ξόιν (κε δεδνκέλν όηη ειηθηαθά ήηαλ ν 

δεύηεξνο ζηε ηάμε θη από ηελ άιιε ζεσξνύζε θπζηθό ηνπ ρώξν ην Σ.Δ.) θαζώο θαη ζηελ επηινγή 

ησλ θσηνγξαθηώλ, θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο, γηα παξνπζίαζε ζην power point. 

 Όηαλ ήζειε “λα εθηνλσζεί” όπσο έιεγε, αζρνιηόηαλ κε ην γέκηζκα ηνπ αλάγιπθνπ ιύθνπ. 

Γπζθνιεπόηαλ λα θάλεη κπηιίηζεο θαη θαινύζε βνεζνύο, ζπλήζσο καζεηέο κηθξόηεξεο ειηθίαο. 
13

 

Σν θόιιεκα όκσο ήηαλ απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επζύλε, επηλνώληαο ηξόπνπο ζηήξημεο ηεο θόιιαο 

“γηα απνθπγή αηπρήκαηνο” όπσο έιεγε . 

Γξάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ & πινπνηήζεθαλ κε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή . Ζγεηηθόο ξόινο 

 πκκεηνρή ηνπ Σ.Δ.,κε θαηαζθεπέο από δπκάξη,ζην κπαδαξ ηεο Σ΄ηάμεο (ζηόρνο: ζπιινγή 

ρξεκάησλ γηα ην ρσξηό SOS) 

 πκκεηνρή ζηε δξάζε ηεο Action Aid (δξάζε αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα) 

 ρνιηθόο εθθνβηζκόο. Έγξαςε κελύκαηα ζπκκεηείρε ζε νκαδηθή δσγξαθηά κε θηκσιίεο, 

(αλάξηεζε ζηνλ ηνίρν). 

                                                 

12 Αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ  Π.Δ. Ν. Λάξηζαο, από πξνεγνύκελν πξόγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ καο κε ηίηιν: Σν λεξό πεγή δσήο θαη έκπλεπζεο¨” 
13 Ο καζεηήο, κνπ επέβαιε ηηκσξία  όηαλ απάληεζα ζε εξώηεζε καζήηξηαο, ρσξίο λα  ηνπ δεηήζσ ην ιόγν, αθνύ 

απηόο ήηαλ ν δάζθαινο. “10΄ πίζσ λα θάλεηο κπίιηεο”(δει. ζηε γσληά ηεο εξεκίαο-απαζρόιεζεο).  Βιέπνληαο όηη 

ζπκθώλεζα θαη αθνύ έθαλα 5-6 κπίιηεο κε θάιεζε πίζσ  ζηελ νκάδα, αλαθνηλώληάο κνπ ηε ιήμε ηεο ηηκσξίαο 

έθαλα πσο δηακαξηύξνκαη, δελ είραλ πεξάζεη ηα 10 ιεπηά. “γηα  λα κε βνιεύεζαη..., Φσηεηλή-παηδάθη!Κάλνπκε 

κάζεκα ηώξα...”, αλέθεξε.(Πηζαλά ήζειε λα δηαπηζηώζεη αλ ζα ζεβόκνπλα απηό πνπ εθπξνζσπνύζε, ζεβόκελε 

ηνπο θαλόλεο).  

 



 πκκεηείρε ζηε δεκηνπξγία παξακπζηνύ από ηηο νκάδεο ( κε ζέκα ην ζπκό).πκκεηείρε ζηα 

δξώκελα. Παξνπζίαζε ζεαηξηθώλ ζηνπο καζεηέο όινπ ηνπ ζρνιείνπ (Ζ πξνζεπρή ηνπ ιύθνπ, 

Καδαληδάθε Ν. & Σν αξλί θαη ν ιύθνο κε ηε θινγέξα, Αηζώπνπ κύζνη. Καζώο θαη ζε ζθεηο γηα ηα 

θίδηα πνπ ζπλδηακνξθώζεθε ζην Σ.Δ. ) Δγηλε επίζεκε παξνπζίαζε κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ( 

Λύθνο) ζε καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο 

Απνηειέζκαηα. 
Παξακνλή ζηελ ηάμε. Καηάθηεζε 100%.Παγίσζε επηζπκεηήο  ζπκπεξηθνξάο. 

 εβαζκόο θαλόλσλ. Καηάθηεζε ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. Παιηλδξόκεζε κηθξόηεξεο έθηαζεο θαη 

δηάξθεηαο ζε : ζπλεζηζκέλε ηάμε /νινήκεξν 

 Δλαληησκαηηθή/πξνθιεηηθή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ηθαλνπνηεηηθή θαηάθηεζε 

 Αύμεζε απηνεθηίκεζεο. Απνδνρή από ζπκκαζεηέο. Απόθηεζε θίισλ. 

Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ (νξγαλσηηθέο, δηαπξαηεπηηθέο ηθαλόηεηεο. Ηθαλόηεηεο πεηζνύο / 

πηρεηξεκαηνινγία) 

 Καηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ. Καηάθηεζε 100% 

 Βία .Ηθαλνπνηεηηθή θαηάθηεζε. Γπν παιηλδξνκήζεηο, κηθξόηεξεο έληαζεο θαη δηάξθεηαο. 

 Γλσζηηθόο ηνκέαο:Ηθαλνπνηεηηθόο βαζκόο θαηάθηεζεο.Μαζεκαηηθά, Γιώζζα, θπζηθή γεσγξαθία, 

θνηλσληθή θαηπνιηηηθή Αγσγή. (ηζηνξία θέηνο  κε ινγηζκηθά) 

 Γελίθεπζε. Δκθαλή απνηειέζκαηα ζε πεξηζζόηεξα πιαίζηα (ζπίηη,γπκλαζηήξην, γεηηνληά, ρσξηό). 

Τεθκεξίωζε  
ύκθσλα κε ηε θηινζνθία θαη ηε ζηνρνζεζία ησλ ΑΠ &ΓΔΠ: 

Μάζεζε θαη αλάπηπμε ζπληειείηαη, όηαλ νη  εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο θηλνύληαη ιίγν πάλσ από ηα 

όξηα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηώλ. Αλνκνηνγέλεηα δπλαηνηήησλ θαη αλαγθώλ  ησλ καζεηώλ  

θαζηζηά ηε δηαθνξνπνηεκέλε πξνζαξκνγή  ηνπΑ.Π., ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  πιηθνύ θαη δηδαζθαιίαο 

όξν ηζόηεηαο.  Δξγαιεία & ζηξαηεγηθέο,πνπ είλαη κεηα‐  γλσζηηθήο θαη  κεηα‐ γισζζηθήο θύζεο 

θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε, αλαπηύζζνληαη ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε!                     

Ο καζεηήο γίλεηαη:   “ Μηθξόο εξεπλεηήο”.  Σαρύηεηα πνηόηεηα, αλάιπζε-ζύλζεζε, ζθέςε, 

επάξθεηα ζηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ, θξηηηθή ηθαλόηεηα, αθαηξεηηθή ζθέςε. “Μηθξόο 

Γηαλννύκελνο” Άλεζε & ηθαλόηεηα ζηε γιώζζα. Λεηηνπξγηθόο ρξήζηεο θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

ηεο. πλαληηέηαη κε ηε ινγνηερλία (“θηιαλαγλσζία”-πνιπηξνπηθά θείκελα), ην ζέαηξν, ηε κνπζηθή, 

ηνλ πνιηηηζκό,   ηηο ηέρλεο, ηελ θνπιηνύξα. “Μηθξόο επηζηήκνλαο” Καηάθηεζε καζεκαηηθώλ 

ελλνηώλ,  πξαθηηθή εθαξκνγή. Αλάπηπμε καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη αθαηξεηηθήο ηθαλόηεηαο. 

Απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ ζε θπζηθέο επηζηήκεο, Σερλνινγία.Αλαπηύζζεη αμίεο θαη 

ζηάζεηο ,γίλεηαη  Δλεξγόο Πνιίηεο ηνπ ηόπνπ, ηεο ρώξαο θαηηνπ θόζκνπ.   

 πκπεξάζκαηα -Πξνηάζεηο.  
 Οη εθπιήμεηο, ην θαηλνύξην, ε ραξνύκελε δηάζεζε απνηέιεζαλ θηλεηήξην  κνριό  γηα ηε ζηαδηαθή 

έληαμή ηνπ ζηε ζπλεζηζκέλε ηάμε. Οη ζηόρνη θαηαθηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθό βαζκό ν θαζέλαο, ε 

απηνεθηίκεζή ηνπ ηνλώζεθε θαη θεξδήζεθε  ζε κεγάιν βαζκό ην αξρηθό ζηνίρεκα.  

Ζ ζεηηθή ελίζρπζε, νη επηηπρίεο, νη θνηλσληθέο ακνηβέο, ε γεληθή παξαδνρή ησλ πνιιαπιώλ 

δεμηνηήησλ ηνπ, έθαλαλ ην καζεηή λα βξεη ην ζηίγκα ηνπ ζην κηθξόθνζκν ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα 

ζεκαίλεη όηη δελ ππήξμαλ ζπνξαδηθέο εμάξζεηο. Σα απνηειέζκαηα έγηλαλ θαλεξά ζε όια ηα πιαίζηα 

πνπ θηλνύληαλ ν καζεηήο: -ζύκθσλα πάληα κε ηα ιεγόκελα ηεο κεηέξαο θαη ηνπ αδεξθνύ ηνπ-  ζην 

ζπίηη,  ζηε γεηηνληά, ζην  γπκλαζηήξην  ( θαηέθηεζε δπν  ρξπζά κεηάιιηα θη έλα αζεκέλην ζε 

ηζάξηζκνπο αγώλεο) , ζην ρσξηό, όπνπ βνεζώληαο ηνλ παηέξα ηνπ ζηελ νηθνδνκή, έθαλε γξήγνξνπο 

ππνινγηζκνύο,κεηξήζεηο θαη κεηαηξνπέο κνλάδσλ, πξνθαιώληαο ηελ έθπιεμε, ην ζαπκαζκό θαη 

ηελ επηβξάβεπζε ησλ “ζεκαληηθώλ άιισλ¨” (Λενληαξή,(1996) ζει. 81-83) 

πκπεξαζκαηηθά , ε αιιαγή ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο αλεπηζύκεηεο 

ζπκπεξηθνξάο  κηα πνπ ζηε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη αδύλαην λα παξέκβνπκε (Bateson,1993,     

ζει.223) 
14

   ε αλαδήηεζε ζπκκαρηώλ, ε επειημία, ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ε επέθηαζε  ησλ  

                                                 
14 “ Αλ έλα άηνκν δέρεηαη από έλα ζεκαίλνλ γη απηό άηνκν πξνζηαγέο πνπ απαηηνύλ θαη απαγνξεύνπλ ζπγρξόλσο 

νξηζκέλεο πξάμεηο, δεκηνπξγείηαη κηα παξα΄δνμε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ην άηνκν δελ κπνξεί λα ππαθνύζεη παξά 



θαηλόησλ δξάζεσλ,ε βησκαηηθή κάζεζε ε απαηηνύκελε αιιαγή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ,(άζθεζε 

βίαο ηνπ ζρνιείνπ),ε ελεξγεηηθή αθξόαζε ησλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ πηζαλά  λα είλαη ην θιεηδί γηα  

ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν.  
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δηα ηεο αλππαθνήο -ην πην γλσζηό παξάδεηγκα θαη πάιη απηό κε ην παηδί....” 
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