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Δραστηριότητα εκτός Α.Π.: Σχεδιασμός Μπλούζας
Κατά του Εκφοβισμού
Περιγραφή της
Εκπαιδευτικής
Δραστηριότητας:

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές σχεδιάζουν ένα
µπλουζάκι µε στόχο την ευαισθητοποίηση κατά του σχολικού
εκφοβισµού. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι µαθητές
εργάζονται οµαδικά στην τάξη για να δηµιουργήσουν ένα
σχέδιο που θα στέλνει ένα δυνατό µήνυµα κατά του
εκφοβισµού. Πρέπει να συνεργαστούν και να επιλέξουν µια
από τις πολλές εισηγήσεις που θα προκύψουν, να σχεδιάσουν
κάτι πρωτότυπο που θα στέλνει ένα δυνατό µήνυµα κατά του
εκφοβισµού. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί σε έκθεση σε
ολόκληρο το σχολείο.
Τα βήµατα αυτής της δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα:
Πρώτα, ο δάσκαλος κάθε τάξης θα παρουσιάσει το θέµα
«Σχολικός Εκφοβισµός» στην τάξη του. Κατά την παρουσίαση
αυτή, θα καλυφθούν όλες οι πτυχές του θέµατος (τι είναι ο
εκφοβισµός, ποια τα είδη του και οι επιπτώσεις του, πώς
µπορεί να αποτραπεί, κ.λπ.). Μετά την παρουσίαση, ο
δάσκαλος θα καλέσει τους µαθητές να εκφράσουν τις ιδέες και
τις σκέψεις τους για το θέµα. Έπειτα θα σχεδιάσει στον πίνακα
έναν κύκλο, µέσα στον οποίο θα γράψει την πρόταση
«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ». Μετά, ο δάσκαλος θα
ζητήσει από τους µαθητές να ρίξουν ιδέες και εισηγήσεις για το
τι µπορούν να κάνουν για να αποτρέψουν τον εκφοβισµό.
Αυτές οι ιδέες θα αποτελέσουν τη βάση για το επόµενο βήµα
της δραστηριότητας, τον σχεδιασµό της µπλούζας.
Στη συνέχεια, ο δάσκαλος θα καλέσει τους µαθητές να
χρησιµοποιήσουν το πρόγραµµα MS Paint για να σχεδιάσουν
την µπλούζα. Οι µαθητές µπορούν να πάρουν ιδέες από τις
φράσεις που είναι γραµµένες στον πίνακα. Μπορούν να
επιλέξουν ανάµεσα σε εικόνα, σχέδιο, λέξεις και σλόγκαν ή ό,τι
άλλο επιθυµούν.
Αφού ολοκληρώσουν το σχέδιο τους οι µαθητές, θα το
αποθηκεύσουν για να µπορέσει ο δάσκαλος να το εκτυπώσει
σε µπλουζάκια.
Όλες οι τάξεις θα παρουσιάσουν τα µπλουζάκια τους σε
έκθεση, ενώ οι µαθητές ολόκληρου του σχολείου θα ψηφίσουν
για το 1ο βραβείο.

Ετικέτες:

Σχέδιο Κατά του Σχολικού Εκφοβισµού, Σταµατήστε τον
Σχολικό Εκφοβισµό, Μηνύµατα Κατά του Σχολικού
Εκφοβισµού, Σηµασία, Είδη και Επιπτώσεις του Εκφοβισµού.

Στόχοι:

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει τους µαθητές να:
1. Κατανοήσουν την έννοια του εκφοβισµού (είδη,
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συνέπειες)
2. Εκφράσουν τις ιδέες τους για αποτροπή του
εκφοβισµού
3. Συνεργαστούν για να στείλουν ένα δυνατό µήνυµα
εναντίον του εκφοβισµού
4. Εκφραστούν µέσα από την τέχνη.
Υλικά:

Πίνακας, MS Paint

Σηµείωση για τον
Δάσκαλο:

Ο δάσκαλος µπορεί να παρουσιάσει την έννοια του
εκφοβισµού µέσα από παρουσίαση powerpoint για να υπάρχει
αυξηµένο οπτικό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές θα
πάρουν περισσότερες ιδέες για το τι να σχεδιάσουν στο
µπλουζάκι και τι µήνυµα να στείλουν στους συµµαθητές τους.

Εισηγήσεις για
περαιτέρω
δραστηριότητες:

Οι µαθητές µπορούν να φτιάξουν ένα βίντεο στο οποίο να
συζητούν και να εξηγούν τι είχαν στο µυαλό τους καθώς
δηµιουργούσαν το συγκεκριµένο σχέδιο, καθώς επίσης και
πώς βίωσαν την όλη διαδικασία. Το βίντεο µπορεί να ανέβει
στην ιστοσελίδα του σχολείου.
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