
	

 
 
 
 
 
 
 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
Α/ΘΜΙΑΣ	&	Β/ΘΜΙΑΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	

ΠΡΑΚΤΙΚΑ	ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	
	

«ΣΧΟΛΙΚΗ	ΒΙΑ	&	ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ»	

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	2016	

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:	
Γρόσδος	Σ.	–	Κόπτσης	Α.	–	Ρουμπίδης	Χ.	–	Τσιβάς	Α.	

	



	

 
 
 
 
© Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας και Συγγραφική οµάδα 
 
Ανάρτηση του τόµου: http://www.kmaked.gr/site/phocadownload/praktika.pdf  
 
Επιµέλεια έκδοσης: 
Σταύρος Γρόσδος, Αλέξανδρος Κόπτσης, Χρήστος  Ρουµπίδης, Αρµόδιος Τσιβάς 
 
Έτος έκδοσης: 2016 
 
ISBN: 978-960-89999-2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
 
Το σύνολο του περιεχοµένου των πρακτικών του παρόντος τόµου αποτελεί αντικείµενο 
πνευµατικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, 
αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, µετάδοση, διανοµή, έκδοση, µετάφραση, τροποποίηση µε 
οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούµενη έγγραφη 
συναίνεση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας 
 
 
Οι συγγραφείς διατηρούν το δικαίωµα χρήσης των κειµένων τους. Επιτρέπεται η χρήση των 
κειµένων για επιστηµονικούς και διδακτικούς λόγους µε αναφορά/παραποµπή στην πηγή ως 
εξής:  
(ονοµατεπώνυµο συγγραφέα, έτος δηµοσίευσης, τίτλος εισήγησης). Στο Γρόσδος, Σ., Κόπτσης, 
Α., Ρουµπίδης, Χ., Τσιβάς, Α. (επιµ.) (2016). Σχολική Βία και Εκφοβισµός, Πρακτικά 
Πανελληνίου Συνεδρίου, 8-10 Απριλίου 2016. Θεσσαλονίκη: Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. 
& Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
  



	

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ» 

 
Θεσσαλονίκη, 8 - 10 Απριλίου 2016 

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Γρόσδος Σταύρος – Κόπτσης Αλέξανδρος – Ρουµπίδης Χρήστος – Τσιβάς Αρµόδιος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 
 
 

ISBN: 978-960-89999-2-3 
 
 

 



  



	

	 ii	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ» 

 
 
 
 
 

 
Μορφή επιδηµίας έχει λάβει τα τελευταία χρόνια το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού στην 

Ελλάδα καθώς αυξάνονται εντυπωσιακά τα κρούσµατα βίας, απειλών, εκβιασµών και παρενοχλήσεων 
µεταξύ µαθητών. Ο σχολικός εκφοβισµός είναι η συστηµατική κατάχρηση εξουσίας που εκδηλώνεται 
µεταξύ ανηλίκων (επικράτηση του δυνατότερου προς τον ασθενέστερο µέσω της τροµοκρατίας και του 
εκφοβισµού) και που µπορεί να περικλείει ακόµη και πράξεις παραβατικού χαρακτήρα. O σχολικός 
εκφοβισµός αποτελεί µια βίαιη και επιθετική συµπεριφορά, η οποία εντοπίζεται στα πλαίσια του 
σχολείου και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογική και συναισθηµατική κατάσταση του µαθητή 
καθώς επίσης και στην διαδικασία της µάθησης. Πρόκειται για τη σκόπιµη και επαναλαµβανόµενη 
βίαιη συµπεριφορά ενός µαθητή απέναντι σε έναν άλλον, η οποία έχει στόχο την επιβολή αλλά και την 
πρόκληση σωµατικού ή ψυχικού πόνου. 

Η ένταση του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού τα τελευταία χρόνια κατεύθυνε την πολιτεία 
να οργανώσει µεθοδευµένα το Παρατηρητήριο Βίας που ως στόχο έχει τον σχεδιασµό και την 
υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας του εκφοβισµού και του ρατσισµού, καθώς και 
η ταυτοποίηση, µελέτη και διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιηµένους φορείς σχετικών 
περιστατικών. Την υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων την αναλαµβάνουν οι Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  

Εποµένως, αποτελεί αναγκαιότητα οι Εκπαιδευτικοί να επιµορφωθούν επαρκώς επάνω στο 
κρίσιµο αυτό ζήτηµα του σχολικού εκφοβισµού, καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της 
διαδικασίας της µάθησης και της οµαλής σχολικής ζωής. Στα πλαίσια αυτή η Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να διοργανώσει το 1ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για τον Σχολικό Εκφοβισµό, µε σκοπό την ενηµέρωση και την επιµόρφωση όλων των 
εµπλεκόµενων φορών.   
 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής  
Α/θµιας& Β/θµιας Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης 
Γεωλόγος-Θεολόγος. 

 
  



	

	 iii	

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
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εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά µε τις αιτίες της σχολικής βίας και του εκφοβισµού, καθώς και να 
τεθούν οι βάσεις ευρύτερων προβληµατισµών, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές 
αποτελεσµατικής διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της αντιµετώπισής της.  
 
 
Σε ποιους απευθύνεται  
§ Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  
§ Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  
§ Στελέχη της εκπαίδευσης  
§ Επιστήµονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων µε ενδιαφέρον για την πρόληψη και 

αντιµετώπιση της Σχολικής Βίας στην εκπαίδευση  
§ Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής, Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης  
§ Υπεύθυνους φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα Σχολικής Βίας  
 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  
§ Ερευνητικές µελέτες σε θέµατα Σχολικής Βίας και εκφοβισµού  
§ Καινοτόµες παιδαγωγικές πρακτικές και προτάσεις που προωθούν νέες αντιλήψεις στην 

εκπαίδευση, για την πρόληψη και αντιµετώπισή της σχολικής βίας  
§ Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων στην πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας στο σχολείο 

και στο σπίτι  
§ Τα προγράµµατα σπουδών και η Σχολική Βία  
§ Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα βίας  
§ Η συµβουλευτική των γονέων  
§ Εργαστηριακές Παρουσιάσεις  
 
 
Στο Πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλαµβάνονται:  
§ Κεντρικές οµιλίες  
§ Προφορικές παρουσιάσεις  
§ POSTERS  
§ Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας  
§ Εργαστηριακές παρουσιάσεις  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Τα τελευταία χρόνια το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις τόσο σε διεθνές 
όσο και σε εθνικό επίπεδο και βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης της επιστηµονικής και εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Σε αντίθεση µε το παρελθόν, όπου παρόµοια φαινόµενα αντιµετωπίζονταν ως τυχαία περιστατικά, στις 
µέρες µας η επιθετική συµπεριφορά που εκδηλώνεται στο σχολικό περιβάλλον εγείρει εύλογες ανησυχίες και 
αντιµετωπίζεται µε περίσκεψη από γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα όλο και συχνότερα κρούσµατα αποτελούν σοβαρή 
προειδοποίηση και απαιτούν άµεση και έγκαιρη παρέµβαση, ώστε να αποτραπεί η εγκαθίδρυση αρνητικών 
συµπεριφορών στα παιδιά και στους νέους. Η εµπειρία δείχνει ότι η ευκαιριακή και αµεθόδευτη αντιµετώπιση των 
περιστατικών βίας δεν προσφέρει στην αποδυνάµωση και την αποτροπή της βίαιης συµπεριφοράς, καθώς αµβλύνουν 
παροδικά τις εντάσεις και τις συγκρούσεις. Για µόνιµα αποτελέσµατα απαιτείται συστηµατική και στοχευµένη 
αντιµετώπιση, η οποία εστιάζει στη συναισθηµατική και αξιακή θωράκιση των µαθητών και στην καλλιέργεια 
κλίµατος σεβασµού και συνεργασίας µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας. Επιπλέον, παρόµοιες δράσεις 
απαιτούν συµµετοχή και δέσµευση όλων των εµπλεκοµένων, αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Στο 
προαναφερόµενο πλαίσιο η παρούσα εισήγηση φιλοδοξεί να προσφέρει στην πρόληψη και στην αντιµετώπιση 
περιστατικών σχολικού εκφοβισµού προτείνοντας τη δηµιουργία δικτύου βιωµατικής και συµβουλευτικής δράσης, 
µε σκοπό τη γνωστική, συναισθηµατική και αξιακή ενδυνάµωση εκπαιδευτικών και µαθητών. Το δίκτυο εστιάζει 
στην εφαρµογή επιµορφωτικού προγράµµατος, το οποίο αξιοποιεί τεχνικές και στρατηγικές που αντλούν δηµιουργικά 
από τις προτάσεις της βιωµατικής µάθησης, της µετασχηµατίζουσας µάθησης και της οικοσυστηµικής προσέγγισης. 
Οι δράσεις αναφέρονται στη σχολική τάξη, µε παράλληλη ενεργητική εµπλοκή άλλων ενδιαφερόµενων. Δίνεται 
έµφαση στη θεωρητική ενίσχυση και στην αξιοποίηση βιωµατικών και ερευνητικών πρακτικών που ελέγχουν την 
µεταβολή αντιλήψεων, στάσεων και συµπεριφορών.  
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικός εκφοβισµός, Λόγος, Τέχνη, Συµβουλευτική, βιωµατική µάθηση, δηµιουργικές 
παρεµβάσεις 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο σχολικός εκφοβισµός αποτελεί µορφή σχολικής βίας που παρόµοια µε άλλες µορφές βίας συνδέεται µε 
εσκεµµένη συµπεριφορά, η οποία εξαναγκάζει, φοβίζει, τροµοκρατεί, εξουσιάζει και στοχεύει στον έλεγχο στην 
αποδυνάµωση, στην υποταγή, στην παραβίαση των δικαιωµάτων του ατόµου. Στη διεθνή βιβλιογραφία για την 
απόδοση του φαινοµένου χρησιµοποιείται ο όρος bullying. 

Σύµφωνα µε τον Olweus (Olweus, 2009), ο οποίος θεωρείται πρωτοπόρος της µελέτης του εκφοβισµού, ένας 
µαθητής είναι θύµα εκφοβισµού, όταν είναι εκτεθειµένος κατ’ επανάληψη και σε βάθος χρόνου σε αρνητικές 
ενέργειες και συµπεριφορές από έναν ή περισσότερους µαθητές. Πρόκειται για εσκεµµένη αρνητική συµπεριφορά 
που προκαλεί ή επιχειρεί να προκαλέσει τραυµατισµό ή ενόχληση σε κάποιο άτοµο. Ο Olweus, υποστηρίζει ότι ο 
εκφοβισµός διακρίνεται από άλλες µορφές σύγκρουσης και αντιπαράθεσης µε βάση τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 
α) επιθετική συµπεριφορά, β) επανάληψη και συστηµατικότητα, γ) διαπροσωπικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται 
από ανισορροπία δύναµης και εξουσίας. 
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Σύµφωνα µε τον Farrington, (Farrington, 1993) περιπτώσεις συγκρούσεων όπου ένα ή περισσότερα παιδιά, 
µε ίση ή ανάλογη δύναµη, επιτίθενται και βασανίζουν το ένας τον άλλο, δεν συνιστούν εκφοβισµό. Για τον ορισµό 
του φαινοµένου ο Farrington προτείνει τα παρακάτω κριτήρια: α) σωµατική, λεκτική ή ψυχολογική επίθεση ή 
προσβολή, β) πρόθεση του επιτιθέµενου (θύτη) να προκαλέσει φόβο, άγχος ή πόνο στο θύµα, γ) ανισορροπία 
δύναµης µεταξύ ενός δυνατού παιδιού που εκφοβίζει ένα άλλο παιδί, το οποίο είναι αδύναµο να αντισταθεί ή να 
ανταποδώσει, δ) επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά που αναφέρεται στο ίδιο το παιδί και για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. 

Παρόµοιοι ορισµοί που θέτουν στο επίκεντρο την εσκεµµένη, απρόκλητη, συστηµατική, επαναλαµβανόµενη 
και βίαιη συµπεριφορά δυνατών προς αδυνάτους προτείνονται και από άλλους ερευνητές του πεδίου (Tattum & 
Tattum, 1992; Smith 1995; Rigby, 2008 κ.ά.). Τις απόψεις αυτές συµµερίζονται και οργανισµοί εγνωσµένου 
κύρους στο πεδίο της µελέτης του ενδοσχολικού εκφοβισµού όπως για παράδειγµα το Κέντρο για τη Μελέτη και 
την Πρόληψη της Βίας του Ινστιτούτου Επιστηµών Συµπεριφοράς του Πανεπιστηµίου του Κολοράντο στο 
Boulder που εστιάζει στην σηµασία των διαπροσωπικών σχέσεων στην διάκριση του σχολικού εκφοβισµού από 
άλλες µορφές επιθετικής ή βίαιης συµπεριφοράς. 
 
Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Αν και το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού είναι γνωστό από την αυγή του οργανωµένου εκπαιδευτικού 
συστήµατος, στις µέρες µας βρίσκεται στο επίκεντρο του δηµόσιου διαλόγου. Οι διαφορές ανάµεσα στο παρελθόν 
και το σήµερα αναφέρονται κυρίως σε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τη συχνότητα 
και την ένταση εµφάνισης των περιστατικών και τις µορφές που λαµβάνουν. 

Παρόµοια µε κάθε άλλο κοινωνικό φαινόµενο ο σχολικός εκφοβισµός έχει δυναµικό χαρακτήρα και 
εµφανίζει διαφορές αντίστοιχες και ανάλογες µε τις αλλαγές του κοινωνικού περιβάλλοντος. Στις µέρες µας το 
φαινόµενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις σε διεθνές επίπεδο (Hawker & Boulton, 2000). Παρόµοια στη 
χώρα µας και σε άµεση σύνδεση µε το σύγχρονο τοπίο της κοινωνικοοικονοµικής κρίσης το φαινόµενο του 
σχολικού εκφοβισµού τείνει να λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και ακραία περιστατικά σχολικού εκφοβισµού 
απασχολούν όλο και πιο συχνά την επικαιρότητα. 

Τα περιστατικά του σχολικού εκφοβισµού που αφορούν κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης συνεχώς αυξάνονται 
τόσο σε παγκόσµια κλίµακα όσο και στη χώρα µας. Ειδικότερα για τη χώρα µας από έρευνα του 
«Παρατηρητηρίου» του Υπουργείου Παιδείας, που διεξήχθη το 2013 και στην οποία συµµετείχαν 61.000 µαθητές, 
προκύπτει ότι σε ποσοστό 34,01% οι µαθητές έχουν εµπλακεί σε περιστατικά σχολικού εκφοβισµού και έχουν 
ασκήσει βία (ΥΠΠΕΘ, 2015). Ανάλογη µεταγενέστερη έρευνα (2014) του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού 
Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) για τις συµπεριφορές των εφήβων στο σχολικό περιβάλλον αναφέρεται 
ότι σε ποσοστό 6,4% οι έφηβοι µαθητές υπήρξαν θύµατα bullying ενώ σε ποσοστό 7,5% εµφανίζονται ως θύτες 
(ΕΠΙΨΥ, 2015). Η έξαρση του φαινοµένου και η κρισιµότητα των περιστάσεων καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
µιας ολιστικής αντιµετώπισης του φαινοµένου. Απαιτείται άµεση και έγκαιρη παρέµβαση ώστε να αποτραπεί η 
εγκαθίδρυση αρνητικών συµπεριφορών (Καραβόλτσου, 2013; Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000; Sullivan et al., 2004). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άµεση και έγκαιρη παρέµβαση αποτελεί η ευαισθητοποίηση των 
εµπλεκοµένων και η συνεργασία όλων των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που θα αποτρέψουν την 
εγκαθίδρυση αρνητικών συµπεριφορών, µέσα από κατάλληλες δράσεις πρόληψης και παρέµβασης. Γονείς, 
µαθητές και εκπαιδευτικοί απαιτείται να συνεργαστούν µε στόχο την  πρόληψη, την αντιµετώπιση και την 
άµβλυνση πάσης φύσεως επιπτώσεων τόσο στο επίπεδο της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των µαθητών όσο και 
στο επίπεδο της  µαθησιακής τους πορείας. 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης δράσεων για την πρόληψη και αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού η παρούσα 
εισήγηση επιχειρεί να παρουσιάσει σε αδρές γραµµές ένα πολυεπίπεδο επιµορφωτικό και ερευνητικό  πρόγραµµα 
το οποίο εκπονήθηκε από την εισηγητική οµάδα στο πλαίσιο της προσπάθειας δηµιουργίας δικτύου βιωµατικής 
και συµβουλευτικής δράσης ενάντια στο σχολικό εκφοβισµό. 

Το πρόγραµµα στοχεύει σε µια συστηµατική, µεθοδική και ολιστική προσέγγιση του φαινοµένου µέσα από 
τη γνωστική, συναισθηµατική και αξιακή ενδυνάµωση εκπαιδευτικών και µαθητών. Εστιάζει στη δηµιουργία 
δικτύου σχολείων, τα οποία θα ενεργοποιηθούν µε βάση κοινούς στόχους και δράσεις προς την κατεύθυνση της 
αποδυνάµωσης και άρσης περιστατικών σχολικού εκφοβισµού. Οι δράσεις αναφέρονται στη σχολική τάξη µε 
παράλληλη ενεργητική εµπλοκή άλλων ενδιαφερόµενων. Δίνεται έµφαση στην θεωρητική ενδυνάµωση και στην 
αξιοποίηση βιωµατικών και ερευνητικών πρακτικών που ελέγχουν την µεταβολή αντιλήψεων, στάσεων και 
συµπεριφορών. 

Στο Πρόγραµµα θα προσκληθούν να συµµετέχουν Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί 
Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία αρµοδιότητας των Κέντρων Συµβουλευτικής και 
Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Θερµαϊκού και Θέρµης και οι οποίοι παράλληλα υπάγονται στην περιοχή 
αρµοδιότητας των εµπλεκόµενων Σχολικών Συµβούλων. Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί και στις τρεις τάξεις του 
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Γυµνασίου και του Λυκείου και κάθε εµπλεκόµενος εκπαιδευτικός θα συνεργαστεί για την εφαρµογή του σε ένα 
τµήµα του σχολείου ή των σχολείων στα οποία υπηρετεί . 

Κορυφαία εκδήλωση του προγράµµατος αποτελεί η εφαρµογή επιµορφωτικής δράσης που αξιοποιεί τεχνικές 
και στρατηγικές επιµόρφωσης, οι οποίες αντλούν δηµιουργικά από τις προτάσεις της βιωµατικής µάθησης, της 
µετασχηµατίζουσας µάθησης και της οικοσυστηµικής προσέγγισης. Η επιµόρφωση, που συνάδει µε τις αρχές και 
την φιλοσοφία της επιµόρφωσης ενηλίκων, θα εφαρµοστεί σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς 
και κηδεµόνες µε στόχο µια ολιστική και συστηµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου, µέσα από την 
ευαισθητοποίηση και την αύξηση των γνώσεων των εµπλεκόµενων αναφορικά µε ζητήµατα σχολικού εκφοβισµού 
και την συνακόλουθη ανάπτυξη ατοµικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και αντιµετώπισης 
περιστατικών ενδοσχολικής βίας. Εν συνεχεία και µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, το επιµορφωτικό πρόγραµµα 
θα επεκταθεί και, εµπλουτισµένο και προσαρµοσµένο στις ανάγκες κάθε ηλικιακής οµάδας, θα εφαρµοσθεί στη 
σχολική τάξη και τους µαθητές οι οποίοι και αποτελούν τον τελικό αποδέκτη της επιµορφωτικής δράσης. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Βασικό καµβά του προτεινόµενου προγράµµατος θα αποτελέσουν η θεωρία της Βιωµατικής Μάθησης, η θεωρία 
της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης (Mezirow και συνεργάτες, 2007; Κόκκος και συνεργάτες, 2011) και η 
οικοσυστηµική προσέγγιση (Ματσόπουλος, 2005; Durant, 1995; Molnar & Lindquist, 1989). 

Για τη βαθύτερη κατανόηση του φαινοµένου της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού, στο πλαίσιο της 
επιµορφωτικής δραστηριότητας θα προσεγγιστούν ολιστικά και οι τρεις παράγοντες κλειδιά (παιδί που εκφοβίζει, 
παιδί που εκφοβίζεται, παρατηρητές) του σχολικού εκφοβισµού. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των στόχων 
του προγράµµατος θα αξιοποιηθούν τεχνικές και στρατηγικές της βιωµατικής µάθησης της δηµιουργικής 
προσέγγισης και της συµβουλευτικής µε έµφαση στην οµαδοσυνεργατική, διερευνητική και ανακαλυπτική 
µάθηση. 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι επιµορφωτικές δράσεις θα έχουν αρχικά ως αντικείµενο τους εµπλεκόµενους 
ενήλικες (στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεµόνες). Εν συνεχεία, ανάλογες βιωµατικές 
δράσεις και δραστηριότητες θα εφαρµοσθούν στη σχολική τάξη, προσαρµοσµένες στο γνωστικό επίπεδο και τις 
απαιτήσεις της εκάστοτε οµάδας στόχου. Προς το σκοπό αυτόν η επιστηµονική επιτροπή σε συνεργασία µε τους 
εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς θα σχεδιάσουν ασκήσεις, φύλλα εργασίας και δραστηριότητες. Κάθε 
εµπλεκόµενος εκπαιδευτικός συνεπικουρούµενος από τους αρµόδιους σχολικούς συµβούλους θα εφαρµόσει τις 
προαναφερόµενες δραστηριότητες στην τάξη του αναλαµβάνοντας το ρόλο συντονιστή και υποστηρίζοντας όλους 
τους µαθητές στο πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης. 

Πέραν του πιλοτικού σταδίου και προς τον σκοπό µιας γενικότερης εφαρµογής µετά την απαιτούµενη 
έγκριση, αντίστοιχη επιµόρφωση θα εφαρµοσθεί σε στελέχη της εκπαίδευσης τα οποία θα επιθυµήσουν να 
εµπλακούν σε ανάλογες δράσεις και δραστηριότητες. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η πρόληψη και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του 
εκφοβισµού µέσα από τη γνωστική, συναισθηµατική και αξιακή ενδυνάµωση των µελών της σχολικής κοινότητας. 

Με βάση τον προαναφερόµενο σκοπό οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος ορίζονται ως εξής: 
§ Να ενηµερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν εκπαιδευτικοί, µαθητές και γονείς σχετικά µε το φαινόµενο 

του σχολικού εκφοβισµού (ορισµός, µορφές, χαρακτηριστικά, αιτίες, επιπτώσεις, τρόποι πρόληψης και 
αντιµετώπισης). 

§ Να αναπτυχθεί η ικανότητα αναγνώρισης των συµπεριφορών και των συµπτωµάτων που οφείλονται στο 
φαινόµενο αυτό. 

§ Να αντιληφθούν οι εµπλεκόµενοι τη σηµασία καλών πρακτικών για την πρόληψη του φαινοµένου και 
να διατυπωθούν σχετικές  προτάσεις. 

§ Να αναπτυχθούν οργανωµένες και συστηµατοποιηµένες δράσεις σε κάθε σχολείο που συµµετέχει στο 
παρεµβατικό πρόγραµµα. 

§ Να επιµορφωθούν βιωµατικά οι εκπαιδευτικοί για την εφαρµογή δραστηριοτήτων πρόληψης και 
αντιµετώπισης µέσα από το λόγο, την τέχνη και τη συµβουλευτική. 

§ Να ασκηθούν οι εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια οι µαθητές σε καλές πρακτικές πρόληψης και 
αντιµετώπισης του φαινοµένου και στην ανάπτυξη της ικανότητας ειρηνικής επίλυσης διαφορών. 

 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το προτεινόµενο πρόγραµµα περιλαµβάνει τρία σκέλη: α) την εφαρµογή του επιµορφωτικού προγράµµατος, β) 
την πραγµατοποίηση της έρευνας, και γ) την πραγµατοποίηση δράσεων διάχυσης. 

Το πρώτο σκέλος που αφορά στην εφαρµογή του επιµορφωτικού προγράµµατος θα υλοποιηθεί σε δύο 
στάδια. Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην εφαρµογή της θεωρητικής επιµόρφωσης διευθυντών, εκπαιδευτικών, 
γονέων και το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην εφαρµογή επιµορφωτικών βιωµατικών εργαστηρίων για 
εκπαιδευτικούς µε παράλληλη εφαρµογή στις σχολικές µονάδες µε την εποπτεία της επιστηµονικής επιτροπής. 
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Το δεύτερο σκέλος, που αφορά στην πραγµατοποίηση της έρευνας, θα υλοποιηθεί επίσης σε δύο στάδια. Το 
πρώτο στάδιο της έρευνας θα πραγµατοποιηθεί παράλληλα µε την έναρξη των επιµορφωτικών βιωµατικών 
εργαστηρίων, ενώ το δεύτερο στάδιο θα εφαρµοσθεί µετά το πέρας των επιµορφωτικών βιωµατικών εργαστηρίων. 

Το τρίτο σκέλος του προγράµµατος, που αφορά σε  δράσεις διάχυσης της φιλοσοφίας, των δράσεων και των 
αποτελεσµάτων του προγράµµατος, θα εφαρµοσθεί µετά το τέλος του προγράµµατος επιµόρφωσης και αµέσως 
µετά την εξαγωγή των αποτελεσµάτων της έρευνας. 

Εν συνεχεία, παρουσιάζονται σε αδρές γραµµές οι δράσεις και οι δραστηριότητες του επιµορφωτικού 
προγράµµατος της σχεδιαζόµενης έρευνας και των δράσεων διάχυσης. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ειδικότερα και αναφορικά µε τις διαδικασίες και δράσεις που αφορούν στο πρώτο σκέλος του προγράµµατος θα 
εφαρµοσθούν οι παρακάτω επιµορφωτικές ενέργειες και δράσεις: (α) Επιµόρφωση Διευθυντών Σχολείων, (β) 
Επιµόρφωση εκπαιδευτικών, (γ) Εποπτεία και υποστήριξη εκπαιδευτικών, (δ) Επιµόρφωση γονέων 

Αναφορικά µε το περιεχόµενο του επιµορφωτικού προγράµµατος και ως προς το θεωρητικό µέρος του το 
πρόγραµµα επικεντρώνεται  στην παρουσίαση της φιλοσοφίας, του σκοπού, των στόχων, της µεθοδολογίας της 
συµβουλευτικής διαδικασίας και των επιµέρους ενεργειών του. Θα δοθεί έµφαση σε τεχνικές και στρατηγικές της 
ενεργητικής µάθησης που εστιάζουν κυρίως στον αυτοδιερεύνηση, την εµπλουτισµένη επικοινωνιακή 
προσέγγιση, τον προβληµατισµό βάση ερωτηµάτων, τη δοµηµένη συζήτηση, την ανταλλαγή γνώσεων και 
εµπειριών, τη µελέτη περιπτώσεων, τη µελέτη έργων τέχνης. 

Ως προς το εργαστηριακό µέρος του το πρόγραµµα θα εστιάζει σε ενέργειες και δράσεις βιωµατικού 
συµµετοχικού χαρακτήρα, οι οποίες αξιοποιούν το γνωστικό δυναµικό και την παιδαγωγική εµπειρία των 
εµπλεκόµενων, σύµφωνα πάντα µε το πνεύµα και τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα δοθεί έµφαση στην 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε τεχνικές, µεθόδους και στρατηγικές ενεργητικής µάθησης (ασκήσεις 
επικοινωνίας, συνεργασίας, δηµιουργική γραφή, δραµατοποίηση, παιχνίδια ρόλων, θεατρικό και εικαστικό 
παιχνίδι, συναισθηµατική έκφραση, ενδοσκόπηση και επικοινωνία µέσα από την οµάδα). Επιπλέον, η 
επιµόρφωση θα εστιάσει σε τεχνικές ενδυνάµωσης της προσωπικότητας του παιδιού, αλλά και στην ανάπτυξη 
ταλέντων και δεξιοτήτων ικανών να τονώσουν την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίµηση και την ενσυναίσθησή του, 
µε παράλληλη ενίσχυση της θετικής κοινωνικής συµπεριφοράς, του σεβασµού, της αλληλεγγύης και της αποδοχής 
της διαφορετικότητας. 

Τα βιωµατικά εργαστήρια  εστιάζουν κυρίως στις παρακάτω θεµατικές ενότητες: (α) Αυτογνωσία και 
Αυτοεκτίµηση, (β) Δηµιουργική Επικοινωνία, (γ) Μοναδικότητα, Διαφορετικότητα και Ενσυναίσθηση, (δ) 
Ειρηνική επίλυση διαφορών. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγµατα επιµορφωτικών δράσεων που αναφέρονται σε όλες 
τις θεµατικές ενότητες και σε όλους τους τοµείς της επιµορφωτικής δράσης (λόγος, τέχνη, συµβουλευτική). 
 
Ενδεικτικά παραδείγµατα 
Ενδεικτικό παράδειγµα µε αναφορά στην τέχνη και την πρώτη θεµατική ενότητα µε θέµα: Αυτογνωσία και 
Αυτοεκτίµηση 
α) Δηµιουργικός στοχασµός και ανταλλαγή απόψεων 
Συζητούµε το νόηµα του σωκρατικού προτάγµατος «Γνώθι σ’ αυτόν». Πόσο καλά γνωρίζουµε τον εαυτό µας; 
Γιατί είναι αναγκαίο να γνωρίζουµε τον εαυτό µας; Τι χρειάζεται να κάνω για να γνωρίσω τον εαυτό µου; 

Παρουσιάζουµε σύντοµα θετικές και αρνητικές πλευρές του χαρακτήρα µας και µοιραζόµαστε στην οµάδα 
σκέψεις για το πώς επηρεάζουν τη ζωή µου, τι προβλήµατα µου δηµιουργούν, τι οφέλη ή απώλειες προξενούν, 
πώς επηρεάζουν την εξέλιξή µου και τις σχέσεις µου µε τους άλλους κ.τ.λ.. 
β) Εικαστική εργασία: ζωγραφίζουµε τον καλό και τον κακό εαυτό µας. 
Σχεδιάζουµε ένα κατ΄ ενώπιον (ανφάς) πορτρέτο του εαυτού µας, που έχει την ιδιαιτερότητα να διχοτοµείται σε 
δύο ίσα µέρη (του καλού και του κακού εαυτού µας, αντίστοιχα).  

Δίνουµε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των µορφικών στοιχείων φροντίζοντας να αποδίδουν το συµβολικό 
νόηµα των δύο αντίθετων εννοιών. 

Μέσα από κάθε συγκεκριµένη περίπτωση τεκµηριώνουµε την ύπαρξη των θετικών και αρνητικών 
χαρακτηριστικών µας. 
γ) Αξιολόγηση: Συζητάµε τα έργα µας στην οµάδα. Πέτυχε ο πειραµατισµός µας; Καταφέραµε να αποδώσουµε 
τον καλό και κακό εαυτό µας; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; Τι θα µπορούσαµε να βελτιώσουµε για να πετύχουµε 
το επιθυµητό αποτέλεσµα; Παρατηρούµε κοινά στοιχεία στα πορτρέτα µας; Ποια είναι αυτά; Παρατηρούµε 
διαφορές στα πορτρέτα µας; Ποιες είναι αυτές;  
δ) Κριτικός αναστοχασµός: Κόβουµε στη µέση τα πορτρέτα µας και τα ανασυνθέτουµε αναζητώντας στο σύνολο 
των πορτρέτων των συµµαθητών µας το άλλο µισό. Με ποια κριτήρια επέλεξα το άλλο µισό; Τι κοινά έχουν τα 
δύο µισά που ενώθηκαν; Πώς µοιάζουν τα νέα πορτρέτα που δηµιουργήθηκαν από την ανασύνθεση; Τι έµαθα από 
τη δηµιουργική διαδικασία; 
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Ενδεικτικό παράδειγµα µε αναφορά στη συµβουλευτική και στη δεύτερη θεµατική ενότητα µε θέµα: Δηµιουργική 
επικοινωνία  
«Συνεχίζω το παραµύθι…» 
Οδηγίες: Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και, µετά από συζήτηση µεταξύ τους, συνεχίζουν µε βάση τα 
παρακάτω αποσπάσµατα την εξέλιξη του παραµυθιού σύµφωνα µε τη δική τους συλλογική φαντασία και σκέψη. 
Κατόπιν, σε κύκλο παρουσιάζουν την πορεία του παραµυθιού όπως την κατέγραψαν. 
§ Οµάδα 1η : «Ο καιρός περνούσε κι ενώ τα αδέρφια του γίνονταν όλο και πιο όµορφα, αυτό φαινόταν όλο και 

πιο άσχηµο δίπλα τους. Τα ζώα του αγροκτήµατος το κορόιδευαν, το ίδιο και τα αδέρφια του». 
§ Οµάδα 2η : «Εκείνο στεναχωρηµένο έτρεχε και κρυβόταν κάτω από τα πούπουλα της µαµάς- πάπιας. Μην 

στεναχωριέσαι παιδάκι µου, του έλεγε εκείνη που το αγαπούσε. Δεν είσαι άσχηµο, απλά είσαι διαφορετικό».  
§ Οµάδα 3η : «Μια µέρα, όµως, µία από τις κότες στο αγρόκτηµα το πήρε στο κυνήγι τσιµπώντας το. Τα άλλα 

ζώα βρήκαν την ευκαιρία και άρχισαν να υποστηρίζουν την κότα». 
§ Οµάδα 4η : «Το παπάκι απογοητευµένο αποφάσισε να φύγει. Πήδηξε το φράχτη της αυλής και ξεκίνησε να 

βρει ένα µέρος που δεν θα το κορόιδευαν πια. Μετά από πολλά, έφτασε σε µια αποµονωµένη λίµνη κι εκεί 
κρύφτηκε σε µια σπηλιά». 
 

Ενδεικτικό παράδειγµα µε αναφορά στο λόγο και την τρίτη θεµατική ενότητα µε θέµα: Μοναδικότητα, 
Διαφορετικότητα και Ενσυναίσθηση. 
Χωριστείτε σε οµάδες 2-4 ατόµων. 
Τα µέλη κάθε οµάδας θα προσπαθήσουν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση ενός άλλου παιδιού: 
§ της 1ης οµάδας στη θέση ενός παιδιού µε αναπηρία  
§ της 2ης οµάδας στη θέση ενός παιδιού µε διαφορετικό χρώµα 
§ της 3ης οµάδας στη θέση ενός παιδιού µε διαφορετική θρησκεία 
§ της 4ης οµάδας στη θέση ενός παιδιού µε διαφορετική µητρική γλώσσα ή εθνικότητα 
§ της 5ης οµάδας στη θέση ενός παιδιού µε διαφορετικό πολιτισµό (π.χ. Ροµά) 
§ της 6ης οµάδας στη θέση ενός παιδιού µε σωµατική ιδιαιτερότητα ή αναπηρία 
§ της 7ης οµάδας στη θέση ενός παιδιού χαµηλής κοινωνικής προέλευσης ή οικονοµικής κατάστασης 
§ της 8ης οµάδας στη θέση ενός παιδιού που οι γύρω του το θεωρούν κατώτερο από αυτούς και το διώχνουν 

από την παρέα τους 
§ της 9ης οµάδας στη θέση ενός παιδιού που βιώνει σχολική βία και εκφοβισµό 

Στη συνέχεια, οι µαθητές ανά οµάδα γράφουν λέξεις ή φράσεις που, κατά τη γνώµη τους, δείχνουν ποιες 
δυσκολίες αντιµετωπίζει και πώς µπορεί να νιώθει το παιδί σε καθεµιά από τις παραπάνω 9 περιπτώσεις.  
Διαβάζουν όσα έγραψαν, στους συµµαθητές τους. 

 
Ενδεικτικό παράδειγµα µε αναφορά στη συµβουλευτική και την τέταρτη θεµατική ενότητα µε θέµα: 

Ειρηνική επίλυση διαφορών. 
Οδηγίες: Μέσα στο παραµύθι υπάρχουν πολλοί θύτες και ένα θύµα. Χωρίζονται οι µαθητές σε οµάδες των 4 

ατόµων και δηµιουργούν ένα σενάριο µε βάση την ειρηνική επίλυση της διαφοράς. Ένας µαθητής από την οµάδα 
αναλαµβάνει το ρόλο ενός ζώου µέσα στο αγρόκτηµα, το οποίο θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην επίλυση 
της άσχηµης κατάστασης που δηµιουργήθηκε εξαιτίας της επιθετικής συµπεριφοράς που έχουν αναπτύξει τα αλλά 
ζώα απέναντι στο ασχηµόπαπο. 

Η οµάδα θα πρέπει να τεκµηριώσει την άποψη της σχετικά µε το ποιο ζώο διάλεξε και να αναφερθεί στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, που θεωρεί ότι είναι καθοριστικά για τη συγκεκριµένη κατάσταση. Στο σενάριο 
θα αναφέρονται οι ενέργειες, οι οποίες θα γίνουν προκειµένου να υπάρξει ένα ειρηνικό περιβάλλον και να 
συνεχίσει το ασχηµόπαπο, ευτυχισµένο πλέον, να ζει κοντά στην οικογένεια του. Τέλος, κάθε οµάδα, µε την 
τεχνική του παιχνιδιού ρόλων, θα παρουσιάσει το σενάριο της στην ολοµέλεια. 
 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Αναφορικά µε τις διαδικασίες και τις δράσεις που αναφέρονται στο στάδιο της έρευνας προγραµµατίζονται τα 
εξής: Η έρευνα θα εφαρµοσθεί παράλληλα µε το επιµορφωτικό πρόγραµµα και, ειδικότερα, στην αρχή και στο 
τέλος του προγράµµατος για την διαπίστωση των αποτελεσµάτων της δράσης και τον αναστοχασµό, αλλά και για 
πιθανή αξιοποίηση της εµπειρίας σε ανάλογες µελλοντικές δράσεις. 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των µαθητών/τριών των σχολείων που 
συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος σχετικά µε τη σχολική βία και τον εκφοβισµό, πριν και 
µετά την υλοποίηση του προγράµµατος. Προς τον σκοπό αυτό προτείνονται δύο έντυπα ερωτηµατολόγιο, τα οποία 
θα δοθούν στους εµπλεκόµενους µαθητές πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος. Τα ερωτηµατολόγια 
θα έχουν ενιαία δοµή και θα διερευνούν: (α) γνώσεις αντιλήψεις και στάσεις σχετικές µε το φαινόµενο της 
σχολικής βίας και του εκφοβισµού και (β) τα αποτελέσµατα της δράσης σε σχέση µε τις προαναφερόµενες 
θεµατικές ενότητες. 
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ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Τέλος, αναφορικά µε τις διαδικασίες και δράσεις που αφορούν στο πρώτο σκέλος του προγράµµατος, θα 
υλοποιηθούν οι παρακάτω επιµορφωτικές ενέργειες και δράσεις: α) Δράσεις διάχυσης των αποτελεσµάτων στους 
συµµετέχοντες στο πρόγραµµα και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, β) Αποτίµηση του προγράµµατος από 
τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς, γ) Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της έρευνας 

Με βάση τα παραπάνω, το πρόγραµµα προβλέπει δράσεις διάχυσης των αποτελεσµάτων σε ενδοσχολικό 
επίπεδο, δράσεις που λαµβάνουν χώρα εντός του δικτύου των σχολικών µονάδων συµµετοχής, καθώς και δράσεις 
ενηµέρωσης για τα αποτελέσµατα σε περιφερειακό επίπεδο, εντός των ορίων της Περιφερειακής ενότητας 
Θεσσαλονίκης. 

Στις δράσεις διάχυσης προβλέπεται η ενεργός εµπλοκή όλων των εµπλεκόµενων µερών και αξιοποίηση της 
παραχθείσας εµπειρίας µε ποικίλους τρόπους και µέσα, κατά την επιθυµία και την κρίση των εµπλεκόµενων. 
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην κατάθεση και αξιοποίηση των εµπειριών των ίδιων των µαθητών µε παρουσίαση 
εργασιών σε µαθητική ηµερίδα και ανάλογη µαθητική έκθεση για την παρουσίαση µαθητικών εικαστικών 
εργασιών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό τη διαµόρφωση προτάσεων και πρακτικών για τη χρήση της µουσικής στη 
σχολική τάξη µε στόχο τη µείωση των φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, την ενδυνάµωση των δεσµών µεταξύ των 
µελών της σχολικής τάξης και την καλλιέργεια των συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών. 
Παρουσιάζονται ευρήµατα της βιβλιογραφίας των τελευταίων ετών σχετικά µε την ευεργετική χρήση της µουσικής 
στην κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του µαθητή µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενσυναίσθηση, τα υψηλά 
σχολικά επιτεύγµατα και την προετοιµασία για τη µετέπειτα ζωή. Στη συνέχεια, προτείνονται δραστηριότητες που 
µπορούν να εφαρµοστούν από τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στη σχολική τάξη, οι οποίες βασίζονται 
στα ευρήµατα της βιβλιογραφίας. Η µουσικής, και γενικά οι καλές τέχνες, αποτελούν ένα εργαλείο κατάλληλο για 
την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, του αυτοπροσδιορισµού και της υπευθυνότητας του µαθητή. Η χρήση της µουσικής, 
µε τους τρόπους που προτείνονται, µπορεί να αποτελέσει µια σηµαντική παρέµβαση στη διαχείριση της τάξης, µια 
παρέµβαση ανέξοδη και ταυτόχρονα εύκολη στην εφαρµογή, ώστε να µειωθούν τα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού 
και να ενδυναµωθούν οι δεσµοί µεταξύ των µαθητών.  
	
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: µουσική, κοινωνική και συναισθηµατική µάθηση, ενσυναίσθηση 
	
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η µουσική είναι ένα αντικείµενο µε το οποίο οι περισσότεροι ερχόµαστε καθηµερινά σε επαφή είτε το επιλέγουµε 
είτε όχι. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η µουσική εµπειρία είναι µια εµπειρία ευχάριστη είτε συµµετέχουν 
µόνο µέσω της ακρόασης είτε συµµετέχουν ενεργά στη σύνθεσή της και οι κύριοι λόγοι που οδηγούν το άτοµο να 
στραφεί προς τη µουσική είναι κυρίως συναισθηµατικοί (Juslin & Sloboda, 2001). Η ραγδαία τεχνολογική 
ανάπτυξη µας επιτρέπει πολύ ευκολότερη πρόσβαση στη µουσική. Εξαιτίας της τεχνολογικής αυτής άνθισης ο 
άνθρωπος υφίσταται καθηµερινή έκθεση σε µουσικά ερεθίσµατα σε ένα ευρύ φάσµα καθηµερινών 
δραστηριοτήτων, χώρων και περιστάσεων. Από τη µουσική υπόκρουση στα σούπερ µάρκετ µέχρι τη µουσική των 
διαφηµίσεων, από τη µουσική που επιλέγουµε να ακούσουµε στο ραδιόφωνο ως τη µουσική που ακούµε ως 
υπόκρουση στους χώρους εστίασης ή στην αναµονή του τηλεφώνου, στο γυµναστήριο και σε άλλα εµπορικά 
περιβάλλοντα είναι ξεκάθαρο πως η µουσική είναι κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας. Η προαναφερθείσα χρήση 
της µουσικής είναι αναµενόµενο ότι γίνεται µε σκοπό να επιτύχει ψυχολογικούς στόχους όπως τη δηµιουργία 
συγκεκριµένης διάθεσης ή την αυξοµείωση των επιπέδων συναισθηµατικής διέγερσης (Hargreaves, Hargreaves 
& North, 2004). Η µουσική επιτελεί ψυχολογικές λειτουργίες στην καθηµερινότητά µας και συγκεκριµένα στον 
αντιληπτικό, συναισθηµατικό και κοινωνικό τοµέα (Hargreaves & North, 1999). Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι  
κοινωνικές λειτουργίες της µουσικής εκφράζονται µε τρεις τρόπους για το άτοµο: τη διαχείριση της προσωπικής 
ταυτότητας, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη διάθεση. Ενώ λοιπόν η µουσική µπορεί να χρησιµοποιείται για 
καταναλωτικούς σκοπούς, για την υποβολή συγκεκριµένης διάθεσης και για τη δηµιουργία ενός ευχάριστου 
περιβάλλοντος (Hargreaves, Hargreaves & North, 2004), η χρήση της στην σχολική καθηµερινότητα είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη πέρα από τις σχολικές εκδηλώσεις και το καθαυτό µάθηµα της µουσικής. Οι µαθητές συχνά περνούν 
το 1/3 της µέρας τους ή και παραπάνω στο σχολείο, δηλαδή περνούν το µεγαλύτερο ποσοστό των ωρών που είναι 
ξύπνιοι,  και είναι πολύ πιθανό να µην ακούσουν καθόλου µουσική όσο διαρκεί η παραµονή τους εκεί. Στα πλαίσια 
της σύνδεσης του σχολείου µε την καθηµερινότητα των µαθητών (Regelski, 2006), είναι ευκαιρία να 
χρησιµοποιήσουµε τη µουσική, η οποία είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους, ως µέσο για να 
επιτύχουµε διδακτικούς αλλά και παιδαγωγικούς στόχους.  

Τα οφέλη της χρήσης της µουσικής αλλά και οι λειτουργίες της είναι πολλαπλές όπως αποκαλύπτει η 
επιστηµονική έρευνα από διάφορους κλάδους. Ξεκινώντας από τη φυσιολογία του ανθρώπου, είναι αρκετές οι 
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έρευνες που έρχονται από ιατρικούς τοµείς τονίζοντας την ευεργετική χρήση της µουσικής ακρόασης. Με την 
εξέλιξη των νευροεπιστηµών η µουσική µελετάται σε νευρολογική βάση και προτείνεται η χρήση της για 
προαγωγή της ευεξίας και της χαλάρωσης (Krout, 2007). Έρευνες δείχνουν πως ο ήχος και η µουσική είναι από 
τα πιο σηµαντικά ερεθίσµατα που δέχονται τα νεογέννητα ξεκινώντας ακόµα και από την ενδοµήτρια ζωή τους 
(Στάµου, 2009). Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως η διεθνής επιστηµονική κοινότητα αναγνωρίζει τη µουσική ως 
βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των παιδιών και τονίζεται η σηµασία του εµπλουτισµού του περιβάλλοντός 
τους µε µουσικά ερεθίσµατα. Δεν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε τα λόγια του Δάµωνα, δάσκαλου του 
Σωκράτη και του Περικλή (Δρίτσας, 2003), σύµφωνα µε τα οποία η µουσική αντιπροσωπεύει της κινήσεις της 
ψυχής, µπορεί να χαλιναγωγήσει τα πάθη και τις επιθυµίες, να επηρεάσει το ήθος του ατόµου και να λειτουργήσει 
θεραπευτικά αποκτώντας µε αυτόν τον τρόπο σηµαντική εκπαιδευτική αξία.  
	
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
Έρευνες έχουν δείξει συνδέσεις µεταξύ σχολικού εκφοβισµού και φτωχής ακαδηµαϊκής επίδοσης (Swearer & al., 
2010). Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όταν φοιτούν σε κοινές τάξεις µε αυτούς που δεν έχουν, 
βιώνουν διαφορετικές εκπαιδευτικές εµπειρίες, συνήθως όχι θετικές λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν 
(Olweus & al., 1999). Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εµπλέκονται σε 
περιστατικά σχολικού εκφοβισµού σε µεγαλύτερα ποσοστά από ότι τα άτοµα που δεν παρακολουθούν πρόγραµµα 
ειδικής αγωγής (Swearer et al., 2010; Rose et al., 2009). Από την άλλη πλευρά, πολλές έρευνες οι οποίες ανήκουν 
στον τοµέα της µουσικοθεραπείας µας δείχνουν τη θετική επίδραση της µουσικής στη συµπεριφορά παιδιών µε 
αναπτυξιακά προβλήµατα ή προβλήµατα συµπεριφοράς. Πιο συγκεκριµένα, έρευνα που διεξήχθη σε σχολείο για 
παιδιά µε συναισθηµατικές δυσκολίες και προβληµατικές συµπεριφορές έδειξε πως η χρήση της µουσικής ως 
υπόβαθρο στην τάξη βοήθησε όλα τα παιδιά στις µαθηµατικές τους επιδόσεις και στην βελτίωση της 
συµπεριφοράς τους. Ιδιαίτερα µάλιστα φάνηκε να βοηθά τις περιπτώσεις παιδιών που αναζητούν συνεχώς 
ερεθίσµατα και χαρακτηρίζονται υπερδραστήρια, µε βασικότερες επιδράσεις στη µείωση της επιθετικότητας και 
την βελτίωση της διάθεσής τους για συνεργασία (Hallam, Price, 1998). Τραγούδια που γράφτηκαν από 
µουσικοθεραπευτή για αυτιστικούς µαθητές βοήθησαν στην ένταξη των παιδιών αυτών στην καθηµερινή πρωινή 
διαδικασία της τάξης, στον χαιρετισµό µε το δάσκαλο και στη συµµετοχή τους στο παιχνίδι µε τους συµµαθητές 
τους (Kern, Wolery & Aldridge, 2007).  

Ακόµη, όµως, και για τα άτοµα χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η έρευνα δείχνει πως η µουσική µπορεί 
να λειτουργήσει βοηθητικά. Η µουσική υπόκρουση τη στιγµή που το άτοµο επιτελεί ορισµένες εργασίες στη 
σχολική τάξη φαίνεται να βοηθά σε ένα πλήθος γνωστικών λειτουργιών. Η µουσική υπόκρουση µπορεί να έχει 
επίδραση στη γνωστική απόδοση και συγκεκριµένα στην ταχύτητα χωροταξικής επεξεργασίας και στην ακρίβεια 
της γλωσσικής επεξεργασίας (Angel, Polzella & Elvers, 2010). Έρευνες έδειξαν επίσης ότι η µουσική πράγµατι 
βοηθά στην απόδοση στα µαθηµατικά (Taylor & Rowe 2012). Άλλοι ερευνητές υποστήριξαν ότι δεν είναι η 
µουσική που το επιτυγχάνει αυτό ευθέως αλλά η διέγερση που προκαλεί η ακρόαση µουσικής και η αλλαγή στη 
διάθεση (Gonzalez, Smith, Stockwell & Horton, 2003). Έρευνες δείχνουν ότι η µουσική που θεωρείται ήρεµη από 
τα άτοµα που συµµετέχουν στην έρευνα οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις, ενώ η µουσική που θεωρείται από τα 
υποκείµενα ως δυσάρεστη, διεγερτική ή επιθετική εµποδίζει την απόδοση σε εργασίες που σχετίζονται µε τη 
µνήµη όπως επίσης επηρεάζει αρνητικά και τη συµπεριφορά (Hallam, Price & Katsarou, 2002). Η χρήση της 
µουσικής στα υπόλοιπα µαθήµατα έχει φανεί να βελτιώνει τις επιδόσεις των µαθητών τόσο σε µαθήµατα που 
σχετίζονται µε τη γλώσσα και την ανάγνωση όσο και µε τις επιστήµες. Σε έρευνα που διεξήχθη σε παιδιά της 
πέµπτης τάξης του δηµοτικού η ακρόαση µουσικής ως υπόβαθρο τυχαία, ορισµένες φορές στην τάξη φάνηκε πως 
µπορεί να  αυξήσει τόσο τις σωστές µαθηµατικές απαντήσεις των µαθητών όσο και την προσοχή τους (Madsen, 
Moore,Wagner & Yarborough, 1975).  

Δεν είναι µόνο η ακρόαση µουσικής που έχει πολλαπλά οφέλη αλλά και η ίδια η µουσική πράξη. Η έρευνα 
στον τοµέα των νευροεπιστηµών δείχνει πως η ενεργή και επαναλαµβανόµενη ενασχόληση µε τον ήχο µπορεί 
πράγµατι να αλλάξει τη νευροφυσιολογική λειτουργία (Kraus & al., 2014). Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε στο 
Los Angeles, σε περιοχή όπου υπήρχε µεγάλη δραστηριότητα συµµοριών, σε παιδιά ηλικίας 7-10 ετών και έδειξε 
ότι τα παιδιά που συµµετείχαν πάνω από ένα χρόνο σε προγράµµατα δωρεάν οργανικής µουσικής εκπαίδευσης 
στην κοινότητά τους βρέθηκαν να έχουν ενισχυµένο τον νευροφυσιολογικό µηχανισµό που συνδέεται µε την 
ανάγνωση και τις γλωσσικές δεξιότητες σε σχέση µε αυτά που παρακολούθησαν έως έναν χρόνο ή καθόλου 
µαθήµατα µουσικής. Όσο περισσότερο χρόνο παρακολουθούσαν µαθήµατα από εκεί και έπειτα τόσο περισσότερο 
ενισχυόταν αυτός ο µηχανισµός. Τα οφέλη από αντίστοιχα προγράµµατα φαίνονται να είναι τόσο γνωστικά και 
µαθησιακά (βελτίωση στη χωροταξική ικανότητα, τη γλωσσική και τη µαθηµατική) όσο και σχετικά µε την 
ψυχική ευεξία (Osborne & al., 2015). 

Η µουσική ως υπόβαθρο µπορεί να έχει µία ακόµη πολύ σηµαντική συµβολή για τον εκπαιδευτικό. Μία 
πιλοτική έρευνα δείχνει πως αν ενταχθεί µουσική ως υπόβαθρο την ώρα που µπαίνουν οι µαθητές στη σχολική 
τάξη και ακολουθούν κανονικά τη ρουτίνα τους, µειώνεται σηµαντικά ο χαµένος χρόνος από το µάθηµα σε 
διαδικασίες που αφορούν την προετοιµασία των µαθητών και την συγκέντρωσή τους σε αυτό (Cluphf & 
MacDonald, 2003). 
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΥ ΖΕΙΝ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ 
Το κλίµα της τάξης και του σχολείου είναι η “σκεπή” που δίνει προστασία σε όλες τις δράσεις, που τις “δένει” σε 
ένα οικοδόµηµα και στεγάζει όλα τα εµπλεκόµενα πρόσωπα (Κοκκίδου, 2014). Το θετικό κλίµα στο σχολείο 
µπορεί να λειτουργήσει αντισταθµιστικά στα χαµηλά επίπεδα γονικής φροντίδας και στην έλλειψη θετικών 
επιρροών από συνοµηλίκους ως προς τη θυµατοποίηση σε περιστατικά σχολικού εκφοβισµού (Swearer & al., 
2010). Σε γενικά σχολεία, οι έρευνες έχουν δείξει πως η µουσική µπορεί να γαληνέψει τα συναισθήµατα των 
µαθητών και να προωθήσει την αίσθηση της συνοχής (Su, Su, Huang, Wu, & Chen 2006). Ανάλυση στοιχείων 
από 98 έρευνες σχετικά µε τη µουσική ως ενίσχυση εκπαιδευτικών και θεραπευτικών στόχων στην εκπαίδευση 
έδειξε ότι όταν η µουσική χρησιµοποιείται ως επιβράβευση στη συµπεριφορά των µαθητών είναι πιο 
αποτελεσµατική από τη χρήση συνεχόµενης µουσικής όπως και από την επιβράβευση µε µη µουσικά ερεθίσµατα 
(Standley, 1996). Η χρήση της µουσικής εκτός της σχολικής τάξης αλλά εντός τους σχολείου, στο διάλειµµα ή 
στις µεταβατικές περιόδους έχει διερευνηθεί και φαίνεται να είναι σηµαντική για τη βελτίωση της σχολικής ζωής. 
Σχετικά µε το φλέγον θέµα του σχολικού εκφοβισµού (bullying), έρευνα έχει δείξει ότι η χρήση “ηρεµιστικής” 
(χαλαρωτικής) µουσικής κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος σε συνδυασµό µε άλλες επεµβάσεις µπορούν να 
δηµιουργήσουν θετική ατµόσφαιρα στο σχολείο και να µειώσουν την επιθετική συµπεριφορά (Ziv & Dolev, 
2013). Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν σηµαντική µείωση στην εµφάνιση φαινοµένων σχολικού 
εκφοβισµού, χαµηλότερα επίπεδα διέγερσης και υψηλότερη απόλαυση του διαλείµµατος µε τη χρήση της 
µουσικής υπόκρουσης. Επίσης, δύο έρευνες οι οποίες εξερευνούν τον ρόλο της ευχάριστης µουσικής στη ρύθµιση 
των δυσµενών επιπτώσεων µιας προκλητικής συµπεριφοράς δείχνουν ότι όσοι εκτέθηκαν σε ευχάριστη µουσική 
πριν από την έκθεσή τους σε µία προκλητική συµπεριφορά κατέγραψαν πιο θετική διάθεση, λιγότερο θυµό και 
λιγότερο επιθετική συµπεριφορά (Krahe & Bieneck, 2012). Η ακρόαση δυναµικών µουσικών κοµµατιών, 
ιδιαίτερα αυτά µε δυνατό µπάσο ήχο, κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν πιο δυνατοί σε σύγκριση µε άλλα µουσικά 
κοµµάτια, ενεργοποιεί σιωπηλά την ιδέα της δύναµης και προωθεί τη δυναµική συµπεριφορά (Hsu et al., 2015). 
 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Οι µαθητές δεν µαθαίνουν µόνοι τους αλλά σε συνεργασία µε τους δασκάλους, παρέα µε τους συµµαθητές 
τους και µε την ενθάρρυνση των οικογενειών τους (Durlak & al., 2011). Όπως αναφέρουν οι ίδιοι ερευνητές, τα 
συναισθήµατα µπορούν να διευκολύνουν ή να εµποδίσουν την ακαδηµαϊκή ενασχόληση και επιτυχία των παιδιών. 
Πολλά παιδιά που υστερούν σε κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες, συνδέονται λιγότερο µε το σχολείο 
και αυτή η έλλειψη σύνδεσης επηρεάζει τη σχολική τους επίδοση, συµπεριφορά και υγεία. Με αυτόν τον τρόπο 
δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος µιας και όλα τα παραπάνω έχουν εντοπιστεί ως παράγοντες που συµβάλλουν 
στη θυµατοποίηση σε περιστατικά σχολικού εκφοβισµού (Swearer & al., 2010).  

H οµάδα µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις γενικές τάξεις των σχολείων 
διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο να πέσουν θύµατα ενεργειών σχολικού εκφοβισµού γεγονός που ίσως πηγάζει από 
τις µειωµένες κοινωνικές ικανότητές τους οι οποίες οφείλονται µε τη σειρά τους στην υπερκινητικότητά τους ή 
σε άλλες δυσλειτουργίες (Flynt, 2004). H απουσία κοινωνικών δεξιοτήτων µπορεί να οδηγήσει τους µαθητές µε 
δυσκολίες σε πράξεις (ως θύτες) σχολικού εκφοβισµού και βίας (Nabuzoka & Smith, 1999). Όπως αναφέρθηκε 
και προηγουµένως, οι µειωµένες κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες, δηλαδή η έλλειψη της 
ενσυναίσθησης, η µη κατανόηση και η αδυναµία διαχείρισης των συναισθηµάτων, η αδυναµία για τον ορισµό και 
την κατάκτηση θετικών στόχων, η αδυναµία για σύνθεση και διατήρηση θετικών σχέσεων και για λήψη 
υπεύθυνων αποφάσεων οδηγούν τους µαθητές σε ανεπιθύµητες συµπεριφορές και δη σε περιστατικά σχολικού 
εκφοβισµού. Η ενασχόληση µε τη µουσική και το µάθηµα της µουσικής τόσο σε όλες της βαθµίδες της 
εκπαίδευσης λειτουργεί ανασταλτικά στις παραπάνω ενέργειες και προάγει τις κοινωνικές και συναισθηµατικές 
δεξιότητες του ατόµου. Οι Zins και Elias (2007) τονίζουν ότι η συµµετοχή των µαθητών σε προγράµµατα 
Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Μάθησης σχετίζεται άµεσα µε τα υψηλά σχολικά επιτεύγµατα και τους 
ετοιµάζει για τις εξετάσεις της ζωής. Η χρήση της µουσικής στην κοινωνική και συναισθηµατική µάθηση και στην 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης είναι σηµαντική γιατί µπορεί και εγείρει έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις 
(Jacobson & al, 2007; Solanki & al., 2013), αλλά και γιατί παίζει καίριο ρόλο στην πρόληψη του κοινωνικού 
αποκλεισµού (Burnard & al., 2008) και αυξάνει την κοινωνική ευαισθησία (Hallam, 2010). Η πρόσφατη έρευνα 
δείχνει ότι η µουσική διάδραση µπορεί να ενισχύσει την ενσυναίσθηση και πιο συγκεκριµένα µπορεί να ενισχύσει 
θετικές κοινωνικές συµπεριφορές τόσο σε παιδιά και εφήβους όσο και σε ενήλικες (Hallam, 2010). Η µουσική 
υπόκρουση ως επιβράβευση στο σχολικό λεωφορείο επίσης φαίνεται να µειώνει την ανάρµοστη συµπεριφορά  
συναισθηµατικά διαταραγµένων µαθητών (McCarty, McElfresh, Rice & Wilson, 1978). Η ίδια έρευνα έδειξε πως 
η χρήση µουσικής ως υπόβαθρο χωρίς να εξαρτάται από τη συµπεριφορά των µαθητών δεν έχει το ίδιο 
αποτέλεσµα. Ο Greitemeyer (2011) ασχολήθηκε µε την έκθεση ατόµων σε κοινωνική (prosocial) ή ουδέτερη 
(neutral) µουσική µέσω της ακρόασης και στα ευρήµατά του αναφέρονται µείωση της διέγερσης και της 
επιθετικότητας των συµµετεχόντων, µείωση στην επιθετική συµπεριφορά και των µεταβλητών που σχετίζονται 
µε αυτή. Ο ίδιος ερευνητής, χρησιµοποίησε τραγούδια µε στίχους που προάγουν την κοινωνική συµπεριφορά και 
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εντόπισε ότι η ακρόαση αυτή οδήγησε σε µεγαλύτερη ενσυναίσθηση των συµµετεχόντων και υποκίνησε 
κοινωνικές τάσεις και συµπεριφορές (Greitemeyer, 2009). 

Συγκεκριµένα, η µακροχρόνια και παρατεταµένη συµµετοχή των µαθητών σε µουσικά σύνολα είτε οργανικά 
είτε φωνητικά σύνολα, ή συνδυασµός των δύο, είναι µια πολύπλοκη κοινωνική σύνθεση, η οποία απαιτεί 
συγκεκριµένες γνωστικές λειτουργίες, και αναπτύσσει την ικανότητα του ατόµου να συναισθάνεται τα υπόλοιπα 
µέλη προεκτείνοντας την ικανότητα της ενσυναίσθησης και πέρα από τα όρια του µουσικού συνόλου 
(Rabinowitch et al., 2012). Ως παρατεταµένη και µακροχρόνια συµµετοχή ορίζεται η συµµετοχή µαθητών σε 
σχολικό πρόγραµµα σχεδιασµένο ειδικά για τις ανάγκες της έρευνας που προάγει τη συµµετοχή σε µουσικά 
σύνολα µέσα από διαδραστικά µουσικά παιχνίδια. Ιδιαίτερα, οι κοινωνικές σχέσεις  που προκύπτουν από τη 
συµµετοχή, τη συνεργασία και τον συντονισµό ενός κουαρτέτου εγχόρδων είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τις 
µουσικές απαιτήσεις του συνόλου και επηρεάζονται από αυτές (Murnighan & Conlon, 1991; Davinson & Good, 
2002). Οι Kokkotsaki & Hallam (2007) µελέτησαν την άποψη των φοιτητών µουσικής για τον αντίκτυπο που έχει 
στη ζωή τους η ενεργή ενασχόληση µε τη µουσική. Οι συµµετέχοντες αναφέρουν ότι µέσω της συµµετοχής τους 
σε µουσικά σύνολα και παραστάσεις αναπτύχθηκαν οι κοινωνικές και οµαδοσυνεργατικές τους δεξιότητες. 
Συναισθήµατα ολοκλήρωσης, ικανοποίησης, περηφάνιας, ευχαρίστησης, καθώς και άνοδο της αυτοεκτίµησης, 
του αυτοσεβασµού, του κινήτρου αναφέρονται στις συνεντεύξεις από τις οποίες προέκυψαν τρεις κατηγορίες 
κεντρικών θεµάτων: η συµµετοχή σε µουσικά σύνολα ως µουσική πράξη, η συµµετοχή σε µουσικά σύνολα ως 
κοινωνική πράξη και η επίδραση της συµµετοχής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του «εαυτού». Τα ευρήµατα µπορούν 
να βρουν πρόσφορο έδαφος σε όλη την κλίµακα της εκπαίδευσης. 

Ταυτόχρονα, η ενσυναίσθηση καλλιεργείται και κατά την προσπάθεια του ακροατή – µαθητή να κατανοήσει 
τα συναισθήµατα που του δηµιουργεί µια µουσική, αλλά και κατά την προσπάθεια του εκτελεστή – µαθητή να 
βιώσει πρώτα ο ίδιος το συναίσθηµα που θέλει να µεταφέρει ο συνθέτης µέσω µιας µουσικής παρτιτούρας και 
στη συνέχεια να το αποδώσει µε το όργανό του ή τη φωνή του (Rescivow et al., 2004). 

Σε έρευνα που έκανε η Broh (2002) βρέθηκε ότι οι µαθητές που συµµετείχαν σε µουσικές δραστηριότητες 
είχαν καλύτερη επικοινωνία µε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους σχολείου και καταλήγει ότι αυτά τα 
κοινωνικά οφέλη µπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερη αυτοεκτίµηση, υψηλότερα κίνητρα και µεγαλύτερο 
βαθµό αποτελεσµατικότητας στα σχολικά επιτεύγµατα. Σε παρόµοια συµπεράσµατα είχε καταλήξει νωρίτερα ο 
Lillemyr (1983) που βρήκε συσχετισµό ανάµεσα στη µουσική εµπλοκή και το υψηλό κίνητρο, και ότι µπορεί να 
οδηγήσει σε θετικά σχολικά επιτεύγµατα. Ο Obiozor (2010) τονίζει τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει το 
µάθηµα της µουσικής στη διδασκαλία δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη ζωή σε οµάδες µαθητών µε 
συναισθηµατική αναπηρία. Ο ερευνητής  προτείνει τη χρήση της χιπ χοπ µουσικής η οποία καταπραΰνει τα 
συναισθήµατα των µαθητών και τους παρέχει δυνατότητες αυτοέκφρασης. Οι καλές τέχνες, το θέατρο και η 
µουσική, και οι δραστηριότητες εκτός προγράµµατος σπουδών αποτελούν έναν επιτυχηµένο συνδυασµό για την 
ανάπτυξη της αυτογνωσίας, του αυτοπροσδιορισµού, της υπευθυνότητας και της σωστής καθοδήγησης του 
µαθητή (Pitts, 2007). Στην ίδια κατεύθυνση προσανατολίζεται και η έρευνα των Gouzouasis, Prendergast, Leggo 
και Irwin (2009) που µελετά τη σηµασία της µουσικής πράξης σε µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µέσα 
από τη συµµετοχή τους σε µουσικά δρώµενα εκτός του σχολικού ωραρίου. Τα κοινωνικά και συναισθηµατικά 
οφέλη των συµµετεχόντων µεταφέρονται στους ερευνητές από τους ίδιους τους µαθητές µε τη σύνθεση ποιηµάτων 
χαϊκού. Με τον συγκεκριµένο τρόπο, οι ερευνητές δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να αποκτήσουν 
ενσυναίσθηση των ίδιων των συναισθηµάτων και των δεξιοτήτων που έχουν κατακτήσει και να παίξουν 
ταυτόχρονα έναν ενεργό ρόλο στην έρευνα και τα ευρήµατά της. Τα ευρήµατα των Haner, Pepler et al. (2010) 
συστήνουν την όπερα ως µια πολλά υποσχόµενη πηγή για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισµού (bullying). Στη 
έρευνα συµµετείχαν 104 µαθητές της τετάρτης και πέµπτης δηµοτικού που συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο 
που αφορούσε κάποιες γενικές γνώσεις σε θέµατα εκφοβισµού πριν και 6 εβδοµάδες µετά την ενασχόλησή τους 
µε την όπερα “Elijah’s Kite” στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράµµατος για την πρόληψη του σχολικού 
εκφοβισµού. Παρατηρήθηκε µια αύξηση στη γνώση σχετικά µε το θέµα του εκφοβισµού και  µείωση στην 
αυτοθυµατοποίηση των µαθητών. Η αύξηση στον τοµέα των γνώσεων βοηθάει ώστε τα παιδιά να εντοπίζουν το 
πρόβληµα και τους ενθαρρύνει ώστε να αναζητήσουν την άµεση παρέµβαση. Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη 
έρευνα υποστηρίζει ένα πλαίσιο για την πρόληψη και παρέµβαση σε περιστατικά εκφοβισµού βασισµένο στις 
τέχνες. 

Οι µαθητές που εµφανίζουν αντικοινωνική συµπεριφορά και είναι ενεργοί συµµετέχοντες σε περιστατικά 
σχολικού εκφοβισµού έχουν λιγότερο ανεπτυγµένες τις κοινωνικές δεξιότητες γεγονός που τους τοποθετεί 
απέναντι σε ένα υψηλού επιπέδου ρίσκο σχετικά  µε την σχολική αποτυχία, την εµπλοκή σε θέµατα δικαιοσύνης 
και θέµατα υγείας (Bruce et al., 2011). Η µέθοδος της αλληλοµάθησης  µπορεί να δηµιουργήσει ένα πρόσφορο 
έδαφος προς αυτή τη κατεύθυνση µέσα στην τάξη όπου οι µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν ως «αυθεντία» 
όχι µόνο τον δάσκαλο, αλλά αξιολογήσουν ως αυθεντίες τους ίδιους τους εαυτούς τους (Fougner et al., 2008; 
Michaelsen et al., 2004). Η συνεχής εναλλαγή των ρόλων, όπου ο µαθητής-εκπαιδευτής γίνεται µαθητής-
εκπαιδευόµενος και το αντίθετο, ελαχιστοποιεί την τυπική ιεραρχική δοµή της «αυθεντίας» (Lopez, 1999). Οι 
µαθητές αναλαµβάνουν τον ρόλο του δασκάλου και µέσω της καθοδήγησης έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν 
την ακαδηµαϊκή τους απόδοση  (Falk et al., 2003; Spencer et al., 2003; Franca et al., 1990), να ακολουθήσουν 
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κανόνες, να αξιολογήσουν και να αξιολογηθούν, να ελέγξουν τα συναισθήµατά τους, και συγκεκριµένα να 
ελέγξουν τον θυµό σε άλλες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας στο σχολείο (Lone & Cooley, 2003). H 
σχολική επιτυχία του ενός µπορεί να βοηθήσει στην επιτυχία και των υπολοίπων µέσω της αλληλοµάθησης 
(Scrinivas, 2011) και στη συνέχεια να προωθηθεί η γενικά η αρµονία στην κοινωνία (Underhill & McDonald, 
2010). Ταυτόχρονα, η µέθοδος  λειτουργεί βοηθητικά σε µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
συµπεριφορικές διαταραχές (Falk et al., 2003; Heron et al., 2006). Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το 
σηµείο ότι η διδασκαλία και η µάθηση θεωρούνται υψηλά κοινωνικές διαδικασίες από κοινωνικο-γνωστική 
θεωρητική πλευρά. (Bandura, 1986; Vygotsky et al., 1978). Φυσικά, η αλληλοµάθηση δεν καλείται να καταργήσει 
την µέθοδο της τυπικής διδασκαλίας αλλά να την ενισχύσει (Eskay et al., 2012). 

Η µουσική, εκτός από τέχνη, είναι µια «ακουστική» φόρµα όπου οι ακουστικές ικανότητες του ατόµου  είναι 
απαραίτητες για την επιτυχή συνεργασία µε τους υπόλοιπους µουσικούς (Johnson, 2011). O µουσικός µπορεί να 
διδάξει ένα οργανικό µουσικό κοµµάτι στους µαθητές, και κατόπιν χωρίζοντάς τους σε ζευγάρια και δίνοντας 
οδηγίες, µπορούν να συνεργαστούν, να αξιολογήσουν ο ένας τον άλλο, να κάνουν σχόλια για την τεχνική 
παιξίµατος και να επιβραβεύσουν (Sheldon, 2001). Η ηχογράφηση µπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κοµµάτια της ποπ µουσικής (Lebler, 2008). Ακόµη και αυτή η ολιγόλεπτη 
διαδικασία, µπορεί να χαρίσει στους µαθητές την αίσθηση της «ιδιοκτησίας» της ιδέας τους και να µεγαλώσει το 
κίνητρο να µοιραστούν την συγκεκριµένη ιδέα. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε µαθητής αποκτά «φωνή», κίνητρα 
και αυτοπεποίθηση (Cornelius, Herrenkohl, 2004). Ταυτόχρονα, µέσα από αυτή τη διαδικασία, εκπαιδευτικός και 
µαθητές τείνουν να δουλεύουν πέρα από παραδοσιακό εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο λεγόµενο “Third space”, όπου 
ο µαθητής ασχολείται πραγµατικά µε αυτό που τον ενδιαφέρει καλύπτοντας το κενό ανάµεσα στο εγκεκριµένο 
πρόγραµµα σπουδών και τα ενδιαφέροντά του. Κάθε σχόλιο του µαθητή είναι αξιοπρόσεκτο όχι µόνο από τον 
εκπαιδευτικό, αλλά από όλα τα µέλη της οµάδας (Gutierrez et al., 1999). Σε µια ποιοτική έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα σε δυο µαέστρους µε την µέθοδο της αλληλοµάθησης παρατηρήθηκε ότι η συνεχής 
εναλλαγή των ρόλων µεταξύ των συµµετεχόντων  συµβάλλει στην εξάλειψη του συναισθήµατος της αποµόνωσης 
που συχνά βιώνουν οι µαέστροι, και σύµφωνα µε τους ίδιους ερευνητές, η χρήση της συγκεκριµένης µεθόδου 
προάγει την εµπιστοσύνη στον συνεργάτη και την αποδοχή της εσωτερικής ικανότητας του εαυτού του και του 
άλλου σε ανάλογες δραστηριότητες. Μέσα από τη µουσική και τη συνεργασία, µπορούν να ξεπεραστούν οι 
διαφορετικές ικανότητες και εµπειρίες του ατόµου και οι συµµετέχοντες να οδηγηθούν σε µια σχέση που 
διακρίνεται από εξαιρετική ισότητα (Bartleet & Hultgren, 2008). 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην έρευνα των Didaskalou & Millard (2001) προβάλλεται η άποψη των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τα 
προβλήµατα στη συµπεριφορά των µαθητών και η αναγκαιότητα για µέριµνα από πλευρά του κράτους προς τον 
τοµέα της Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Μάθησης, αλλά και της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε νέες 
µεθόδους διδασκαλίας για τη διαχείριση της τάξης και των ανεπιθύµητων συµπεριφορών. Είναι σηµαντικό το 
εκπαιδευτικό σύστηµα να βοηθήσει στη δόµηση της ελαστικότητας που απαιτεί η εκπαιδευτική διαδικασία 
προκειµένου ο εκπαιδευτικός να ανταπεξέλθει στην πολυπλοκότητα των µαθητών που αντιµετωπίζουν 
συναισθηµατικές δυσκολίες. 

Ο Craig το 2003 αναφέρει τα εξής: 
«όλοι ερχόµαστε σε επαφή µε την τυπική µάθηση στο σχολείο και το παραδοσιακό σχολικό µοντέλο αρµόζει 
στον τρόπο που σκέφτονται κάποιοι εγκέφαλοι, όµως για κάποιους άλλους, ο τρόπος που σκέφτονται τους 
αποκλείει από την επιτυχία που είναι ικανοί να πετύχουν […]. Η πολυπλοκότητα του µέλλοντος που 
αντιµετωπίζουµε όλοι, απαιτεί να υιοθετηθούν όλες οι διαφορετικές µορφές µάθησης, και τότε όσα περισσότερα 
γνωρίζουµε για τον τρόπο που µπορούµε να µάθουµε τόσο πιο πιθανό είναι να κατακτήσουµε την επιτυχία».  
Στην κοινωνία ρίσκου όπου ζούµε (Adam et al., 2000) µε συνεχή την ανάγκη για αναστοχασµό και δράση, 

κρίνεται ωφέλιµο οι εκπαιδευτικοί να σκέφτονται έξω από το κουτί όταν σχεδιάζουν µαθήµατα (Obiozor, 2010), 
να επιστρατεύσουν όλες τις νέες µεθόδους διδασκαλίας µε τη χρήση ποικίλων εποπτικών µέσων και να 
χρησιµοποιήσουν τη µουσική, προκειµένου ο µαθητής να κατακτήσει τη συναισθηµατική σταθερότητα και 
ωριµότητα, την επιτυχία στο σχολείο και τη µετέπειτα ζωή.  

Η συστηµατική χρήση της µουσικής στη σχολική τάξη ως µεθόδου και ως εργαλείου για την πρόληψη και 
την αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού αξίζει περαιτέρω επιστηµονικής διερεύνησης µε στόχο την 
διαµόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου και επιµέρους µεθόδων και πρακτικών, κατάλληλο πολιτισµικά και ηλικιακά 
για τα ελληνικά σχολεία, ώστε χωρίς ιδιαίτερο κόστος να αναβαθµιστεί η ποιότητα ζωής και η ευεξία µέσα στο 
σχολείο, οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών και η εκπαιδευτική διαδικασία. Βασισµένο στην παρούσα βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, παρουσιάζεται ένα σύνολο προτάσεων και διδακτικών πρακτικών, οι οποίες είναι άµεσα και εύκολα 
εφαρµόσιµες στη σχολική τάξη, χωρίς ο εκπαιδευτικός να χρειάζεται µουσικές γνώσεις για να τις χρησιµοποιήσει.  

Η χρήση της µουσικής ως υπόβαθρο, τόσο στην τάξη όσο και στο σχολείο είναι καλό να γίνεται µε προσοχή 
ως προς τον επιθυµητό στόχο. Η δηµοφιλής µουσική µπορεί να λειτουργήσει διεγερτικά και ευχάριστα οπότε είναι 
καλό να χρησιµοποιείται ως ανταπόδοση σε καλές συµπεριφορές ή για να βελτιώσει τη διάθεση. Η χρήση της 
όµως µπορεί να εµποδίσει τη συγκέντρωση σε άλλες γνωστικές διαδικασίες (Petruzzelis & al., 2014). Η χρήση 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  13   

χαλαρωτικής και ευχάριστης µουσικής βοηθά στη δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος και χαλάρωσης. Είναι 
σηµαντικό να γίνει διερεύνηση των µουσικών προτιµήσεων των µαθητών ώστε η µουσική υπόκρουση να έχει 
πραγµατικά το επιθυµητό αποτέλεσµα. Μέσα από τη διαδικασία του τραγουδιού προωθείται η οµοφωνία σε µία 
τάξη, αλλά καλλιεργούνται και γνωστικές δεξιότητες οπότε προτείνεται η χρήση τραγουδιών µε στόχο οι µαθητές 
να αφοµοιώσουν καλύτερα πληροφορίες προς αποµνηµόνευση ή ακόµα και η τραγουδοποιία ώστε να εµπεδώσουν 
αυτά που έχουν µάθει σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο. Με τον τρόπο αυτό, καλλιεργείται η 
δηµιουργικότητα σε συνδυασµό µε την εµπέδωση των εννοιών που διδάχθηκαν. Η χρήση της µουσικής ως µέρος 
της καθηµερινής ρουτίνας των µαθητών κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους στην τάξη από το διάλειµµα ή 
ακόµα και της πρωινής τους έλευσης προτείνεται µε στόχο την πιο γρήγορη επαναφορά τους στη µαθησιακή 
διαδικασία. Επίσης, προγράµµατα οµαδικής εκµάθησης µουσικών οργάνων ή χορωδίας µπορούν να έχουν 
ευεργετικά αποτελέσµατα για τη σύνδεση ή επανασύνδεση ατόµων µε υψηλή επικινδυνότητα παραβατικών 
συµπεριφορών µε το σχολείο και την σχολική κοινότητα (Faukner & al., 2012; Kraus & al., 2014) οπότε είναι 
σηµαντικό να ενθαρρύνονται και να υλοποιούνται στα πλαίσια του σχολείου ακόµα ως εξωσχολική απογευµατινή 
δραστηριότητα ή στα πλαίσια του ολοήµερου. Η προώθηση αντισυµβατικών µουσικών προτύπων όπου όλοι είναι 
ίσοι και διαφορετικοί, η εγκαθίδρυση της µουσικής παρουσίας εκτός τάξης και η αποδέσµευσή της από τις 
σχολικές υποχρεώσεις, η σύνθεση ορχήστρας και χορωδίας κηδεµόνων προωθούν την έννοια της κοινότητας και 
µπορούν να συνθέσουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον ικανό να συµβάλλει στην πρόληψη του 
εκφοβισµού και του φαινοµένου “bullycide” όπου θύµατα εκφοβισµού οδηγούνται στην αυτοκτονία (Taylor, 
2011). 

Ο Fallace (2012) αναφέρεται στα λόγια του Dewey(1934) όπου υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να 
προετοιµάζει τον µαθητή για τον κόσµο του σήµερα και όχι του χθες και να τον προϊδεάσει για τις δυνάµεις που 
επικρατούν έξω στο χαοτικό περιβάλλον. Ένα σχολείο που προσφέρει στο µαθητή µια πληθώρα γενικών γνώσεων, 
του µαθαίνει να αξιολογεί τον χρόνο του µε διάφορους τύπους µαθηµατικών και φυσικής, να αξιολογεί και να 
κρίνει δοκίµια γνωστών και λιγότερο γνωστών προσωπικοτήτων, να αξιολογεί τις δυνάµεις του και να αγωνίζεται 
σε τόσα αθλήµατα, δεν µπορεί παρά να του µάθει να αξιολογεί και να διαχειρίζεται τα συναισθήµατά του, θετικά 
ή αρνητικά,  και την όποια συµπεριφορά του, κοινωνική ή αντικοινωνική. Η άποψη «Το παρελθόν είναι ο 
πρόλογος» (Shakespeare, Vaughan & Vaughan, 2000) τονίζει τη σηµασία των ερεθισµάτων που λαµβάνει το 
άτοµο σε νεαρή ηλικία, και µπορεί να δώσει το «πράσινο φως» στη µουσική, αλλά και στο ίδιο το µάθηµα της 
µουσικής στο σχολείο, να συνηγορήσουν προς την κατεύθυνση αυτή και να βοηθήσουν τον µαθητή να συνθέσει 
ένα παρόν που θα αποτελέσει ένα σωστά δοµηµένο και ισορροπηµένο πρόλογο για τη µετέπειτα ενήλικη ζωή του.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να εισάγει την Παιδαγωγική της Ειρήνης στη συζήτηση για τη σχολική βία. Η 
συγκεκριµένη παιδαγωγική θεωρία εκκινώντας από την παραδοχή ότι η ύπαρξη των διαφόρων µορφών βίας και η 
απουσία ειρήνης έχουν κοινωνικά αίτια, καθώς και ότι η επιθετικότητα ως φαινόµενο οφείλεται στην κοινωνική και 
οικονοµική τάξη (Μπονίδης, 2009β, Υπό έκδοση), στοχεύει στην έρευνα και στον σχεδιασµό µιας εκπαίδευσης που 
θα παρέχει γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και δεσµεύσεις για την οικοδόµηση µιας παγκόσµιας κοινότητας που θα 
αποδίδει ίση αξία και πλήρη αξιοπρέπεια σε όλα τα ανθρώπινα πλάσµατα (Reardon, 1982; Μπονίδης, 2009). Υπό 
το πρίσµα αυτής της θεώρησης η σχολική βία γίνεται αντιληπτή ως µορφή άµεσης βίας, ενώ καταδεικνύεται η ύπαρξη 
και άλλων µορφών βίας στο σχολικό πλαίσιο. Πρόκειται για µορφές δοµικής βίας και πολιτισµικής βίας, οι οποίες 
είναι «αθέατες» και ως εκ τούτου δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. 

 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδαγωγική της Ειρήνης, Σχολική βία, Δοµική βία, Πολιτισµική βία, Σχολικά εγχειρίδια  
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ορίζει τη βία ως «την άσκηση φυσικής δύναµης ή εξουσίας, επαπειλούµενης 
ή πραγµατικής, εναντίον ενός άλλου προσώπου, του ίδιου του εαυτού ή µιας οµάδας ανθρώπων, η οποία έχει ως 
αποτέλεσµα την επέλευση ή την αυξηµένη πιθανότητα επέλευσης, τραυµατισµού, θανάτου, ψυχολογικής βλάβης, 
στρεβλής ανάπτυξης ή αποστέρησης» (World Health Organization, 1997). Ενώ, οι Fairclough & Wodak 
επισηµαίνουν ότι η βία σε όλες τις µορφές της αποτελεί έκφραση των άνισων σχέσεων εξουσίας, που παράγονται 
και αναπαράγονται µεταξύ κοινωνικών τάξεων, φύλων, κυρίαρχων οµάδων και µειονοτήτων (Fairclough & 
Wodak, 1997).  

Η σχολική βία δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι αυτή που συνήθως ορίζεται ως «η επιβολή της βούλησης ενός 
µέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάποιο άλλο και η πρόκληση ζηµιάς ή βλάβης» (Stop/bullying, 2015) 
και εντοπίζεται σε φαινόµενα λεκτικής, σωµατικής, ψυχολογικής βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης (έµφυλης & 
οµοφοβικής), ρατσιστικής βίας, βανδαλισµού, κοινωνικού αποκλεισµού, ηλεκτρονικού εκφοβισµού 
(Stop/bullying, 2015, Ασηµακόπουλος, 2014, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε, 2010, http://psychografimata. com/4092/pies-ine-i-
nees-morfes-tis-scholikis-vias/). Ωστόσο, η Παιδαγωγική της Ειρήνης καταδεικνύει την ύπαρξη και άλλων, 
«αθέατων» µορφών βίας στο σχολικό πλαίσιο (Αρβανιτίδου, 2014, στο http://www.eled.auth.gr/documents/ 
praktika_iv_icce_volume_1_gr.pdf).   
 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  
Για την ενδελεχή προσέγγιση και κατανόηση της έννοιας της βίας, αποτελεί προϋπόθεση η προσέγγιση και 
κατανόηση της έννοιας της ειρήνης. 

Η ειρήνη συνιστά µια ανθρωπιστική και οικουµενική αξία (Μπονίδης, Υπό έκδοση), η οποία ορίζεται 
ποικιλοτρόπως. Συγκεκριµένα, ορίζεται ως: 

§ η απουσία του πολέµου (διακρατική ειρήνη) 
§ η κατάσταση της ησυχίας, της ισορροπίας και της αρµονίας ανάµεσα σε ανθρώπους και ανθρώπινες 

οµάδες (κοινωνική ειρήνη) 
§ µια ατοµική κατάσταση, την οποία χαρακτηρίζει η ησυχία, η ισορροπία, η ευτυχία, ο ανθρωπισµός 

κ.λπ. (ψυχική ειρήνη)  
§ µια «κοσµική αρχή», που καλύπτει όλες τις πλευρές της επίγειας ύπαρξης και έχει ως χαρακτηριστικό 

της την ησυχία που προέρχεται από την ευταξία (κοσµική ειρήνη), (Heck, 1993). 
Η ειρήνη, ως ανθρώπινη αξία και ως διαχρονικό ζητούµενο αλλά και ο ρόλος της αγωγής στην εδραίωσή της 

είναι ένα από τα θέµατα που έχουν απασχολήσει την ανθρώπινη διανόηση από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη 
εποχή. Στον 20ο αιώνα και κυρίως από τα µέσα της δεκαετίας του ́ 40 δηλαδή την περίοδο µετά τον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο και εξής, η ενδυνάµωση του φιλειρηνικού κινήµατος, η απειλή της ολικής καταστροφής και η 
συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για συστηµατική µελέτη των σύγχρονων παγκόσµιων προβληµάτων, µε 
στόχο την εύρεση µοντέλων για την επίλυσή τους, κατέστησαν το ζήτηµα της ειρήνης αντικείµενο συστηµατικής, 
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διεπιστηµονικής συζήτησης και έρευνας. Στο πλαίσιο αυτής της συγκυρίας αναπτύχθηκαν η Έρευνα για την 
Ειρήνη και η Παιδαγωγική της Ειρήνης (Μπονίδης, 2009, Υπό έκδοση). 

Η Έρευνα για την Ειρήνη συνιστά µια πολυεπιστηµονική ή διεπιστηµονική προσέγγιση - για πολλούς 
συγγραφείς εφαρµοσµένη επιστήµη - του ζητήµατος της ειρήνης, του πολέµου και γενικότερα της βίας από 
ερευνητές και ερευνήτριες των κοινωνικών, νοµικών, πολιτικών και φυσικών επιστηµών, η οποία γίνεται σε 
ερευνητικά ινστιτούτα ή πανεπιστηµιακά τµήµατα, µε τη χρήση ερευνητικών εργαλείων και µεθόδων που 
αναπτύσσονται στις συµµετέχουσες επιστήµες» (Μπονίδης, Υπό εκδοση: 96).  

Πρόκειται για µια απελευθερωτική προσπάθεια µε ιδεατό στόχο την χειραφέτηση της ανθρωπότητας από την 
άσκοπη βία (Patomäki, 2001) και «την πραγµάτωση των απαραίτητων δοµικών µεταρρυθµίσεων στην οικονοµία, 
στην κοινωνία, στην πολιτική, στον πολιτισµό, στην ιδεολογία και στη θρησκεία ώστε να δηµιουργηθεί ένας 
κόσµος χωρίς πόλεµο και να εξασφαλιστεί η παγκόσµια δικαιοσύνη και η παγκόσµια τάξη» (Μπονίδης, 1998:10-
11).  

Μείζον καθήκον της Έρευνας για την Ειρήνης είναι «η αέναη έρευνα για έναν αβέβαιο πολιτισµό για την 
ειρήνη, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο πειρασµός να επιβληθεί ένας τέτοιος πολιτισµός, καθώς αυτή η επιβολή θα 
ισοδυναµούσε µε άµεση βία» (Galtung, 1996: 196). 

Από τη «συνάντηση» της Έρευνας της Ειρήνης µε την Επιστήµη της Αγωγής προκύπτει η Παιδαγωγική της 
Ειρήνης. Η άµεση σχέση τους είναι αυταπόδεικτη, καθώς όπως επισηµαίνει ο van Dick (1987β, στον Μπονίδη, 
Υπό έκδοση) ο επιστηµονικός λόγος της πρώτης διοχετεύεται και µετασχηµατίζεται σε παιδαγωγικές πρακτικές 
από τη δεύτερη, µέσα από µια ανατροφοδοτική διαδικασία.  

Πιο συγκεκριµένα, η Παιδαγωγική της Ειρήνης συνιστά ειδικό επιστηµονικό κλάδο της Παιδαγωγικής και 
έχει ως αντικείµενο την έρευνα και τον σχεδιασµό µιας εκπαίδευσης που θα παρέχει γνώσεις, δεξιότητες, 
ικανότητες και δεσµεύσεις για την οικοδόµηση µιας παγκόσµιας κοινότητας που θα αποδίδει ίση αξία και πλήρη 
αξιοπρέπεια σε όλα τα ανθρώπινα πλάσµατα (Reardon, 1982, Μπονίδης, 2009β, Υπό έκδοση).  

Η Κριτική Παιδαγωγικής της Ειρήνης, ειδικότερα αποτελεί την κριτική - χειραφετητική προσέγγιση της 
Παιδαγωγικής της Ειρήνης και αντλεί τα θεωρητικά της ερείσµατα από την Κριτική Έρευνα της Ειρήνης, την 
Κριτική Παιδαγωγική, την Κριτική θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης και κυρίως τα έργα των κοινωνικών 
φιλοσόφων T. Adorno, M. Horkheimer, J. Habermas, αλλά και των H. Marcuse και E. Fromm (Μπονίδης, Υπό 
έκδοση).  

Οι επιστήµονες που εντάσσονται στο συγκεκριµένο επιστηµολογικό παράδειγµα πρεσβεύουν ότι η απουσία 
ειρήνης οφείλεται σε κοινωνικές αιτίες. Αυτό συµβαίνει γιατί αφενός το παγκόσµιο σύστηµα καθορίζεται από 
σχέσεις οικονοµικής εξάρτησης µεταξύ του ισχυρού κέντρου και της ανίσχυρης περιφέρειας και αφετέρου το 
κοινωνικό σύστηµα των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών χαρακτηρίζεται από δοµική βία και κοινωνική αδικία, οι 
οποίες προξενούν στον άνθρωπο παραµόρφωση και ψυχική κατάπτωση. Συνεπώς το φαινόµενο της 
επιθετικότητας συνιστά προϊόν της κοινωνικής και οικονοµικής τάξης πραγµάτων. Η Κριτική Παιδαγωγική της 
Ειρήνης αναλαµβάνει να καταγράψει τις διαφορετικές µορφές απουσίας της ειρήνης, να αναλύσει τις αιτίες της, 
να διαγνώσει την αλληλεξάρτηση των επιµέρους επιπέδων και να συµβάλει στη µεταστροφή της. Γι’ αυτό και 
οφείλει να προετοιµάζει τα άτοµα για τη συλλογική δράση, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και να οδηγήσει στην 
κοινωνική τους χειραφέτηση (Μπονίδης, 1998, Μπονίδης, 2009β). 

 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ 
Υπό το πρίσµα αυτής της προσέγγισης, η ορατή φυσική ή ψυχική βλάβη που προξενεί ένας άνθρωπο σε άλλον 
και µπορεί να προκαλέσει ακόµα και τον θάνατο ορίζεται ως άµεση βία.  (Galdung, 1969). Μορφές άµεσης βίας 
είναι ο πόλεµος, οι συγκρούσεις, η ψυχολογική βία, η λεκτική βία, ενώ σ’ αυτήν εντάσσεται και το φαινόµενο της 
σχολικής βίας.  

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το συνηθέστερο και ισχυρότερο αντώνυµο της ειρήνης είναι ο πόλεµος 
(Κριαράς, 1995, Τεγόπουλος & Φυτράκης, 1997, Μπαµπινιώτης, 1998, http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%CE%B9%CF%81
%CE%AE%CE%BD%CE%B7,) υπό το πρίσµα µιας κριτικής προσέγγισης εγείρονται σηµαντικά ερωτήµατα:  

§ Συνιστά η απουσία πολεµικών συγκρούσεων και εχθροπραξιών ικανή προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση 
της ειρήνης; Είναι αποκλειστικά ο πόλεµος και οι εχθροπραξίες οι αντίποδες της ειρήνης;  

§ Μπορεί να χαρακτηριστεί ειρηνικός ένας κόσµος όπου υπάρχει φτώχεια, υποσιτισµός και πείνα, 
εξαθλίωση, ανεργία, στεγαστικό πρόβληµα, νεόπτωχοι µέσα στον αναπτυγµένο δυτικό κόσµο, 
εκµετάλλευση, καταπίεση, αναλφαβητισµός, προκαταλήψεις, διακρίσεις, φανατισµός, ρατσισµός, 
ξενοφοβία, νεοφασιστικές ιδεολογίες και πρακτικές, σεξισµός, οµοφοβία, στέρηση της ελευθερίας, 
άνισες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και διαφοροποιηµένες προσδοκίες από τη ζωή ανάλογα µε το φύλο, 
τη φυλή, την καταγωγή και το κοινωνικο - οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας, αλλοτρίωση, µόλυνση 
του περιβάλλοντος, καταστροφή της φύσης; (Μπονίδης, 2009β). 

§ Μπορεί να χαρακτηριστεί ειρηνικός ένας κόσµος στον οποίο η ανθρώπινη απληστία για χρήµα και υλικά 
αγαθά, αλλά κυρίως για δύναµη και εξουσία γεννά, συντηρεί και αναπαράγει τις άνισες σχέσεις εξουσίας 
µεταξύ των ανθρώπων και µάχεται ενάντια σε κάθε προσπάθεια χειραφέτησής τους;  
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§ Μπορεί να χαρακτηριστεί ειρηνικός ένας κόσµος όπου επιβεβαιώνονται τα λόγια του Μ. Γκάντι πως η 
γη µπορεί να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη του ανθρώπου εκτός από την απληστία του; 

Ο Johan Galtung (1969) ήταν αυτός που πρώτος εξέφρασε την άποψη ότι η απουσία πολέµου, συγκρούσεων 
και εχθροπραξιών είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι ικανή συνθήκη για την ειρήνη, καθώς το αντώνυµό της δεν είναι 
ο πόλεµος. Είναι η βία. Σε αυτό το πλαίσιο χαρακτήρισε τον πόλεµο, τις συγκρούσεις, τη σωµατική και 
ψυχολογική βία ως άµεση ή προσωπική βία και την απουσία αυτής αρνητική ειρήνη.  

Εντούτοις η άµεση βία δεν συνιστά τη µοναδική µορφή της. Στις δοµές της κοινωνίας, στους θεσµούς και το 
κοινωνικο - πολιτικο -  οικονοµικό σύστηµα ενυπάρχει µια άλλη µορφή βίας: η έµµεση ή δοµική βία. Τoν όρο 
εισήγαγε ο Galtung το 1969 λέγοντας χαρακτηριστικά: «όταν ένας άντρας χτυπάει τη γυναίκα του πρόκειται για 
µια καθαρή περίπτωση άµεσης βίας, όταν όµως ένα εκατοµµύριο άντρες κρατούν τις γυναίκες τους µέσα στην 
άγνοια πρόκειται για δοµική βία» (Galtung, 1969: 171).  

Η δοµική βία εµφανίζεται µε όλους τους τρόπους που προαναφέρθηκαν, χωρίς να εξαντλείται σ’ αυτούς, ενώ 
λειτουργεί ως φραγµός στην πραγµάτωση του κάθε ανθρώπου µε βάση το πραγµατικό δυναµικό του. Είναι, όπως 
επισηµαίνει ο Galtung (1969: 168) «η αιτία της διαφοράς µεταξύ του δυνάµει και του είναι».  

Συνεπώς, η κατάκτηση της ειρήνης δεν απαιτεί µόνο την ανάσχεση του πολέµου, αλλά και την απουσία των 
κοινωνικών δοµών και των θεσµών που αντιτίθενται προς την ισονοµία και την ισοπολιτεία, καθώς επίσης και 
την πραγµάτωση εκείνων των δοµικών µεταρρυθµίσεων που θα εξασφαλίσουν τη θετική ειρήνη, δηλαδή όλων 
των αλλαγών σε οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό, ιδεολογικό και θρησκευτικό επίπεδο που είναι 
απαραίτητες για την εξασφάλιση της παγκόσµιας δικαιοσύνης και τάξης, καθώς και της οικολογικής ισορροπίας 
(Μπονίδης, 1998; Wenden & Schäffner, 1999; Μπονίδης, Υπό έκδοση). Μια τέτοια κοινωνικο - πολιτικο - 
οικονοµική κατάσταση ορίζεται από τον Galtung (1969) ως θετική ειρήνη και είναι ο απώτερος στόχος της 
Παιδαγωγικής της Ειρήνης.  

Πόσο εύκολο είναι όµως να αντιληφθούµε, να εντοπίσουµε και κυρίως να αναγνωρίσουµε τις ποικίλες 
µορφές δοµικής βίας ως τέτοιες;  

Πόσο εύκολο είναι να αντισταθούµε, να αντιπαλέψουµε και τελικά να απελευθερωθούµε ως άνθρωποι από 
όλες αυτές τις µορφές καταπίεσης και εξουσίας που υφιστάµεθα ή ασκούµε ως δοµική βία; Καθώς, όπως έχει 
υποστηρίξει ο Paulo Freire (1977) απελευθέρωση και εξανθρώπιση χρειάζονται τόσο οι καταπιεζόµενοι και οι 
καταπιεζόµενες όσο και οι καταπιεστές και οι καταπιέστριες. 

Η βάση κάθε µορφής βίας είναι µια άλλη µορφή της: η πολιτισµική βία. Αυτή ενυπάρχει σε κάθε πλευρά του 
πολιτισµού και λειτουργεί ενάντια στη συνειδητοποίηση της άµεσης και της δοµικής βίας, καθώς την αιτιολογεί 
και τη φυσικοποιεί (Galtung, 1990). Πρόκειται για κάθε πλευρά του πολιτισµού, τη συµβολική σφαίρα της 
ύπαρξής µας, η οποία παρατίθεται από τη θρησκεία και την ιδεολογία, τη γλώσσα και την τέχνη, τις εµπειρικές 
και τις θετικές επιστήµες (λογική, µαθηµατικά) (Galtung, 1990).  

Η πολιτισµική βία απορρέει από τον «βαθύ» πολιτισµό, δηλαδή τις κοσµοθεωρίες στις οποίες στηρίζονται οι 
διάφορες εκφάνσεις του πολιτισµού, και χαρακτηριστικό παράδειγµά της αποτελεί η θεωρία µιας ανώτερης φυλής. 
Με δυο λόγια, πολιτισµική βία αποτελεί κάθε τι που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και οφείλεται σε 
κοινωνικούς θεσµούς, συµπεριφορές και νόρµες που διαµορφώθηκαν από κοσµοθεωρίες, αξίες και πολιτισµικές 
παραδόσεις.  

Οριοθετώντας τη σχέση µεταξύ των τριών εκφάνσεων της βίας: η άµεση βία χαρακτηρίζεται ως το γεγονός, 
η δοµική βία ως η διαδικασία, η οποία παρουσιάζει αυξοµειώσεις και η πολιτισµική βία ως σταθερά, µε διάρκεια 
στον χρόνο.  

Παραστατικά, συνήθως η βία προβάλλεται ως ένα τρίγωνο, η κορυφή του οποίου συνιστά την άµεση βία και 
βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια, γι’ αυτό και είναι ορατή, ενώ η δοµική και η πολιτισµική βία βρίσκονται κάτω 
από αυτήν και κατά συνέπεια δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. 
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               Άµεση   βία Άµεση βία 

Πόλεµος, συγκρούσεις, ενδοοικογενειακή βία, 
σχολική βία, ψυχολογική βία, λεκτική βία, 
trafficking … 

 
           Δοµική        βία 

 Δοµική βία 

Άνισες σχέσεις εξουσίας, υψηλή τεχνολογία, 
φτώχεια, ανεργία, εκµετάλλευση, καταπίεση, 
τέταρτος κόσµος, ρατσισµός, σεξισµός, 
ατοµική ενέργεια, αρχιτεκτονική του 
τσιµέντου, µόλυνση του περιβάλλοντος … 

 
Πολιτισµική  βία     βία Πολιτισµός 

Θρησκεία  
Γλώσσα 
Εµπειρικές & Θετικές Επιστήµες  
Τέχνη 

Βαθύς 
Πολιτισµός 

Ιδεολογίες 
Κοσµοθεωρίες 

   
Αντίστοιχα, η αναπαράσταση της βίας που ενδέχεται να υφίσταται ένα µη γηγενές παιδί στο σχολικό πλαίσιο 

είναι η εξής: 
                 

               Άµεση    βία 
 

Άµεση βία 
Σχολική βία (σωµατική βία, ψυχολογική βία, 
λεκτική βία, εκφοβισµός)  

 
           Δ οµική       βία 

  
Δοµική βία 

Ρατσισµός, προκαταλήψεις, διακρίσεις, 
φανατισµός, ξενοφοβία, δυσκολία πρόσβασης 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα, άνισες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες, µονόγλωσση 
εκπαίδευση, αδυναµία συστηµατικής 
εκµάθησης της µητρικής γλώσσας του... 

 
Πολιτισµική   βία    βία Πολιτισµός Γλώσσα 

Σχολικά βιβλία1 

Βαθύς 
Πολιτισµός Ανωτερότητα γηγενών µαθητών & µαθητριών                                      

 
Υπό το πρίσµα, αυτής της προσέγγισης, προτείνεται η µετατόπιση της έµφασης από τον ατοµικό στον 

κοινωνικό παράγοντα κατά τη µελέτη του φαινοµένου της σχολικής βίας. Αυτό συνεπάγεται ενδεχόµενη 
τροποποίηση τόσο της ερµηνείας των σχετικών φαινοµένων, όσο και των προτεινόµενων πρακτικών. 

Στη σύγχρονη πραγµατικότητα στόχος της αγωγής των παιδιών δεν είναι µόνο η ασφάλειά τους αλλά και η 
ενδυνάµωσή τους, ώστε να αποφεύγουν κάθε µορφή βίας που θα συναντήσουν στη ζωή τους (Harris, 2000). Η 
Παιδαγωγική της Ειρήνης δύναται να αξιοποιηθεί ποικιλότροπα στο σχολικό πλαίσιο, τόσο ως παιδαγωγική 
πρακτική, όσο και ως ερευνητικό θεωρητικό έρεισµα, καθώς  είναι πρωταρχικής σηµασίας να µπορούµε να 
αναγνωρίζουµε τη βία µε όποια µορφή κ αν εµφανίζεται στην κοινωνία, το σχολείο, την καθηµερινή ζωή  µε 
στόχο να αντισταθούµε σε εκείνες τις πρακτικές που γεννούν και αναπαράγουν τη βία, σε µια πορεία κ έναν 
διαρκή αγώνα για έναν πολιτισµό ειρήνης. Ειδικότερα, ως παιδαγωγική πρακτική δύναται να λειτουργήσει 
απελευθερωτικά, αντικαθιστώντας τους παραδοσιακούς λόγους και παιδαγωγικές πρακτικές µε «εναλλακτικούς 
ουτοπικούς λόγους», καθώς «χαρακτηρίζεται για τη δηµοκρατία και τη δικαιοσύνης της, για τη συµµετοχή, το 
ενδιαφέρον, τον διάλογο, τη χειραφέτηση των εµπλεκοµένων, καθώς και τη δράση τους µε στόχο την αλλαγή» 

                                                
1 Ένα πεδίο αποτύπωσης, επικύρωσης και αναπαραγωγής των σχέσεων εξουσίας είναι τα σχολικά βιβλία, τα οποία δεν είναι 
απλά συστήµατα µεταφοράς των γεγονότων, καθώς η γνώση ποτέ δεν είναι ουδέτερη, αλλά δηλώνουν ιδιαίτερες κατασκευές 
της πραγµατικότητας και αντιπροσωπεύουν ευρύτερα ερωτήµατα σχέσεων εξουσίας, συµβάλλοντας στη συντήρηση των 
κοινωνικών ανισοτήτων (Apple, 2001; Apple, 2008). Επιπροσθέτως ασκούν µεγάλη επίδραση, διότι θεωρούνται από το κοινό 
εξουσιοδοτηµένα, ακριβή και φορείς νοµιµοποιηµένης γνώσης (Apple, 1993; Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995; Μπονίδης & 
Χοντολίδου, 1997; Κανταρτζή, 2003). Παραδειγµατικά αναφέρεται ότι µε βάση ερευνητικά δεδοµένα ανάλυσης του λόγου 
του σχολικού βιβλίου Φυσικής Αγωγής για τους µαθητές και τις µαθήτριες της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυµνασίου 
καταδεικνύεται ότι η διαχείριση της εθνικής ετερότητας πραγµατοποιείται σε βάση ανισότητας, σε βάση διάκρισης, που δεν 
συνάδει µε τις αρχές της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευση και παραβλέπει τη ρητή αναφορά στη σηµασία της ισότητας στο 
µάθηµα, που υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο Φυσική Αγωγή Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (Παπαϊωάννου 
κ.ά., 2009), µε επίκληση σχετικού χωρίου του ΦΕΚ: «Η ισότητα στην παρεχόµενη εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για 
όλους τους µαθητές και ιδιαίτερα για αυτούς που ανήκουν σε ‘µειονότητες’… ώστε να προστατεύονται από τον κοινωνικό 
αποκλεισµό». Κατά συνέπεια, στο εν λόγω εγχειρίδιο ασκείται πολιτισµική βία, η οποία ενδέχεται να συµβάλλει στη 
νοµιµοποίηση της δοµικής βίας αλλά και στην φυσικοποίηση πρακτικών άµεσης βίας που υφίστανται µη γηγενείς µαθητές και 
µαθήτριες (Αρβανιτίδου, 2014, στο http://www.eled.auth.gr/documents/ praktika_iv_icce_volume_1_gr.pdf).  
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και «αποτελεί ένα πεδίο ενεργούς εκπαιδευτικής δράσης» µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία µια ειρηνικής και 
δίκαιης παγκόσµιας τάξης, ως αποτέλεσµα της ανθρώπινης δράσης (Μπονίδης, Υπό έκδοση:207–208).  

 
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
Εν κατακλείδι, γίνεται σαφές ότι η βία στο σχολικό πλαίσιο δεν εξαντλείται στο φαινόµενο που ορίζουµε και 
αναγνωρίζουµε ως σχολική βία, αλλά ενυπάρχει και µε άλλες, «αθέατες» µορφές.  Καλά κρυµµένη πίσω από 
συνήθεις και κοινά αποδεκτές ιδέες, απόψεις, κοσµοθεωρίες, επιστηµονικούς λόγους, πεποιθήσεις, στάσεις ζωής 
και πρακτικές αυτή η βία δεν γίνεται αντιληπτή παρά µόνο µέσα από µια συνειδητή, κοπιώδη και διαρκή 
προσπάθεια κριτικής συνειδητοποίησης και χειραφέτησης. Η Παιδαγωγική της Ειρήνης δύναται να συνεισφέρει 
σηµαντικά σε αυτήν την πορεία. 
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Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη: Ενισχύοντας τη 
δηµοκρατία, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ενσυναίσθηση. 
Μια εναλλακτική προσέγγιση για την αλλαγή της σχολικής 

κουλτούρας 
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Phd Παιδαγωγικής Α.ΠΘ, Δάσκαλος 10ο Δ.Σ. Ευόσµου 
	
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µιας παρέµβασης για την ιδιότητα του πολίτη. 
Εκκινώντας από τις αρχές της κριτικής διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και στοχεύοντας στην αναµόρφωση της 
σχολικής κουλτούρας, προσφέρουµε συγχρόνως ένα θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο, παρουσιάζοντας 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές, καθώς και ένα ερευνητικό εργαλείο αποτίµησης και αξιολόγησης των 
προσδοκώµενων στόχων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, σχολικός εκφοβισµός, ενεργητική ενσυναίσθηση 
	
ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Τα τελευταία χρόνια, στον ελληνικό χώρο, έχει αναπτυχθεί µια συζήτηση για το φαινόµενο του σχολικού 
εκφοβισµού (bulling), και διαφορετικές προσεγγίσεις  προσπαθούν να ερµηνεύσουν, να αναλύσουν και να 
αντιµετωπίσουν το φαινόµενο αυτό. 

Οι προσεγγίσεις αυτές είτε έχουν ένα ιδεολογικό – πολιτικό υπόβαθρο είτε, και ακόµα χειρότερα, µια 
επιφανειακού τύπου προσέγγιση, όπως βλέπουµε να επιχειρείται από τα µέσα ενηµέρωσης2 που προωθούν ένα 
τύπο µαζικής κουλτούρας, καθώς αντιµετωπίζουν το φαινόµενο αυτό είτε αποσπασµατικά µε όρους λογοθετικών 
πρακτικών (Αλεξίου, 2016), είτε µε προσπάθειες ρύθµισης της συµπεριφοράς κλπ., πολύ δε περισσότερο 
δηµιουργούν έναν «ηθικό πανικό» (moral panic), διαστρεβλώνοντας τα πραγµατικά κοινωνικά προβλήµατα και 
αποπροσανατολίζουν την όποια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Είναι δε σύµφυτες µε τη νεοφιλελεύθερη πολιτική 
και ιδεολογία, που τείνει να αποµονώνει τα γεγονότα παρουσιάζοντάς τα ως «στιγµές» (moments) και όπου το 
πλαίσιο εκδήλωσης των κοινωνικών φαινοµένων περιορίζεται, τόσο χωρικά όσο και χρονικά, το ζήτηµα δε της 
επίλυσής τους αφορά την οµάδα, την κοινότητα, ενώ ζητήµατα δοµικής βίας αποκρύπτονται και ο έλεγχος και το 
κανονιστικό πρότυπο που εισάγει παραπέµπουν σε ενίσχυση της συµβολικής βίας (µεγαλύτερος έλεγχος, 
κανονιστικά πρότυπα, στιγµατισµό κλπ).  

Κατά πρώτο λόγο, θα πρέπει να προχωρήσουµε σε µερικές διαπιστώσεις- παραδοχές. Ο όρος «σχολικός 
εκφοβισµός» δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερος. Ο επιθετικός χωροχρονικός προσδιορισµός (σχολικός) φαίνεται να 
περιορίζει και πολύ περισσότερο να περιστέλλει τις δυνατότητες αντιµετώπισής του φαινοµένου, που αποτελεί 
ένα κατεξοχήν πολιτικό–κοινωνικό φαινόµενο. Ο πρώτος προσδιορισµός (πολιτικό) είναι αυτός που κατευθύνει 
το δεύτερο (κοινωνικό). Για να είµαστε πιο ακριβείς,  το πολιτικό είναι αυτό που κατευθύνει τη µορφή και το 
είδος των κοινωνικών σχέσεων, τις χαρακτηρίζει «κοινωνικές» ή «αντικοινωνικές», παράγει ιδεολογία αλλά και 
κατευθύνει τη δράση (Κονδύλης, 2007[1999]). 

Ο όρος λοιπόν «σχολικός εκφοβισµός» κατευθύνει το λόγο περί αντιµετώπισής του σε αναζήτηση πρακτικών 
και προσεγγίσεων που συµβαίνουν στο χώρο του σχολείου, µεταξύ των µελών του (παιδιά/ έφηβοι), ενώ από την 
άλλη προσεγγίζει το χώρο του σχολείου ανιστορικά ωσάν να πρόκειται για έναν αυτόνοµο θεσµό που φαίνεται να 
δυσλειτουργεί. Μάλιστα η κατεύθυνση που δίνεται, από τη ρητορική που έχει αναπτυχθεί για την αντιµετώπιση 
του φαινοµένου, κάνει λόγο για επιµορφωτικές και άλλες, ψυχολογικού τύπου, πρακτικές που υλοποιούνται από 
ειδικούς (επιµορφωµένους εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους κλπ).  

Προχωρώντας λοιπόν σε µια πρώτη κριτική προσέγγιση του φαινοµένου αλλά και της ρητορείας περί 
«σχολικού εκφοβισµού», θα λέγαµε ότι ο παραπάνω λόγος έχει εµφανή αδύνατα σηµεία. Για να γίνουµε πιο 
σαφείς: κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρώντας την εκπαίδευση ως καθαρά πολιτική πράξη, έχει µια ηθική, 

                                                
2  Αναφερόµαστε στη συστηµατική κατά την άποψή µας προσπάθεια που γίνεται από κάποια µέσα ενηµέρωσης να 
παρουσιάσουν το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού ως «επιδηµία» αλλά και να το συγχέουν µε την εγκληµατικότητα κάτι 
το οποίο και δεν ευσταθεί (βλ. Musso, 2015, 108) 
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µια αναλυτική και µια προγραµµατική διάσταση. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση ο λόγος για σχολικό 
εκφοβισµό, εκλαµβάνοντάς τον στο σύνολό του κι όχι αποσπασµατικά, µας επιτρέπει µάλλον να διακρίνουµε, µια 
εσωστρέφεια στην αντιµετώπισή του σχολικού εκφοβισµού ως κοινωνικού φαινοµένου, µιας κι εκκινεί από την 
αντίληψη ότι αυτή είναι ζήτηµα ατόµων ή οµάδων κι όχι γενικότερης πολιτικής. Η εσωστρέφεια αυτή αδυνατεί 
να δει το φαινόµενο ως κατεξοχήν πολιτικό, είναι δε από την άλλη πολιτική επιλογή που έχει τη βάση της σε µια 
γενικότερη ιδεολογική προσέγγιση: να βλέπει την κοινωνία ως άθροισµα ατόµων το δε, ακόµα πιο προβληµατικό 
είναι η εντύπωση που δηµιουργεί: της διαρκούς κινητικότητας σε καθεστώς όµως ακινησίας. Το επιχείρηµά µας 
ενισχύεται επίσης από το γεγονός ότι ενώ τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόµενο έχει εντοπιστεί και γίνεται 
προσπάθεια αντιµετώπισης (ή καλύτερα διαχείρισης), κυρίως στο δυτικό κόσµο, λίγα πράγµατα έχουν γίνει που 
να επιχειρηµατολογούν για την επιτυχή αντιµετώπισή του. Ο λόγος περί «σχολικού εκφοβισµού» αδυνατεί να 
αναλύσει τα αίτια µιας «αντικοινωνικής συµπεριφοράς» για τους εξής λόγους: α)αδυνατεί να συγκροτήσει ένα 
σαφές πλαίσιο για το τι ορίζεται ως βία µε αποτέλεσµα η δηµιουργική αυτή ασάφεια να δίνει τη δυνατότητα να 
µπορούν όλα να χαρακτηριστούν ως βία β) εµφανίζει µεθοδολογικά προβλήµατα µιας κι εκκινεί από την υπόθεση 
ότι αυτή υφίσταται κι όλες οι έρευνες αποσκοπούν στο να αποδείξουν την ύπαρξή της (Mayer & Leone 1999, 
333) γ) υιοθετεί ατοµοκεντρικές προσεγγίσεις τόσο στην ανάλυση όσο και στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης και 
δ) υιοθετεί την έννοια του «ελλείµµατος» ως ηθικής, διανοητικής και πνευµατικής διαφοροποίησης στην 
προσπάθεια ανάλυσης των συµπεριφορών     

Μάλλον αυτό που έχει αναπτυχθεί είναι µια εκλογίκευση της εισόδου ψυχολογικών πρακτικών και ειδικών 
στο χώρο του σχολείου και ενός πανοπτικού τύπου ελεγκτικός µηχανισµός παρακολούθησης συµπεριφορών, 
στάσεων, καταγραφής κλπ «αντικοινωνικών συµπεριφορών». Η εκλογίκευση αυτή παράγει και την πολιτική 
οικονοµία που καθορίζει τις κοινωνικές σχέσεις. Μια πολιτική οικονοµία που είναι σύµφυτη µε τους πολιτικούς-
κοινωνικούς όρους από την οποία παράγεται, και αναπαράγει αυτούς, καθιστά τους ανθρώπους-άτοµα «ανίκανους 
να φροντίσουν τις ανάγκες τους χωρίς την επίβλεψη από εκπαιδευόµενους ειδικούς» (Lasch, 2007[1977], 40). Η 
αναγωγή σύνθετων κοινωνικών ζητηµάτων σε προσωπικά-ατοµικά περιορίζεται στην ανάπτυξη τεχνικών όπου ο 
πάσχων, στην περίπτωσή µας θύτης ή θύµα, µέσα από ένα είδος «θεραπείας» θα βελτιωθεί ώστε να εναρµονιστεί. 
Οι προεκτάσεις µιας τέτοιας πολιτικής οικονοµίας, που προλεταριοποιεί το άτοµο, έχουν και µια άλλη χρήσιµη 
για το status quo πρακτική: ωσάν κοινή λογική αποτρέπει µια αναλυτική διάσταση των ιδεολογικών και 
κοινωνικών δοµών που οργανώνουν τις καθηµερινές πραγµατικότητες, ενώ το καθιστούν ιδιαίτερα ευαίσθητο στο 
άµεσο κι αδιάφορο στις απόµακρες πολιτικές και ιδεολογικές δυνάµεις που καθορίζουν το άµεσο (Jacoby 1983, 
98). 

Κατ’ αυτό τον τρόπο έχουµε να κάνουµε µε µια υπόθεση ατοµικών διαφορών όπου το «πρόβληµα» 
εντοπίζεται στα διαφορετικά ψυχολογικά, ηθικά χαρακτηριστικά που χρίζουν ρύθµισης, σε περιπτώσεις 
«στιγµών» που διαταράσσουν το «κανονικό».   

Έχοντας ως αναλυτικό και µεθοδολογικό εργαλείο την έννοια του πολιτικού και βασιζόµενοι στις αρχές της 
κριτικής παιδαγωγικής επιχειρούµε, στη βάση των παραπάνω διαπιστώσεων, να προκρίνουµε την εκπαίδευση για 
την ιδιότητα του κριτικού µετασχηµατιστικού πολίτη ως εναλλακτική πρόταση για την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου του «σχολικού εκφοβισµού». Η πολιτική παιδεία που βασίζεται στις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής 
δεν διαχωρίζει την ηθική αρχή από την κοινωνική «µετατοπίζοντάς την στο ιδιωτικό φρόνηµα» (Adorno, 2000 
[1951], 172). Επαναπροσδιορίζει τις έννοιες της ισότητας, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της δικαιοσύνης, 
αποσυνδέοντάς τες από ζητήµατα «επιλογής σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς» (Apple, 2008) και συνδέοντάς τες 
µε την καταπίεση, την εκµετάλλευση και την κακή ισότητα που υπάρχει σήµερα. 
 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 
Σύµφωνα µε το Freire η αγωγή ως απελευθερωτική δύναµη διέπεται από τις εξής αρχές: 

§ Την κοινωνική διάσταση της σκέψης και της γνώσης 
§ Την κριτική κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης συνείδησης και κόσµου µε σκοπό την άρση των 

ιδεολογικών, πολιτιστικών µύθων που εξουσιάζουν και κατευθύνουν την κυρίαρχη κουλτούρα. 
Το επιστηµολογικό πλησίασµα που προτάσσει ο Freire, (2006 [1993]:260-262), αποτελεί µια πρώτη 

εκπαιδευτική αρχή για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Αυτό οδηγεί συνεπακόλουθα σε µια µεθοδική ανάλυση 
του κόσµου, όπου η εµπειρική γνώση ως κρίση των πραγµάτων και του κόσµου ενδέχεται να είναι εσφαλµένη 
από στερεότυπα, προκαταλήψεις και ιδεολογίες, που λειτουργώντας προσθετικά ή αφαιρετικά, εκλογικεύουν τις 
αποφάσεις για δράση, είτε στο επίπεδο της καθηµερινής πρακτικής είτε στο επίπεδο της πολιτικής απόφασης και 
ηθικών κρίσεων για άτοµα ή οµάδες. 

Η άρση λοιπών των προκαταλήψεων κι ακόµα περισσότερο η στοχαστική κι αναστοχαστική διαδικασία 
«προς αναθεώρηση του δικού µας συστήµατος αξιών» (Mendus, 1995:199) αποτελεί µια άλλη προϋπόθεση για 
µια κριτική εκπαίδευση. Μιας κριτικής εκπαίδευσης όπου το ουτοπικό της πρόταγµα, η πραγµάτωση ενός 
διαφορετικού µέλλοντος, περιέχει το νόηµα της α-τοπίας της «παραδοχής της έλλειψης, της ευθύνης, της 
διαφοράς» (Λίποβατς, [1992] 1995:160-161), όπου η αντίληψή µας για τον φαντασιακό «Άλλο» είναι αποτέλεσµα 
του δικού µας συστήµατος αξιών και της δικής µας έλλειψης.  
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Σύµφωνα µε την έννοια του πολιτικού, το άτοµο, στην επαφή του µε τον «Άλλο» επιτελεί διάφορες 
πνευµατικές διεργασίες, στην προσπάθειά του να τοποθετηθεί απέναντί του. Αυτές οι πνευµατικές διεργασίες στο 
βαθµό που είναι προκατειληµµένες καθορίζουν και τη δράση του απέναντι στον «Άλλο». Είναι η στιγµή που το 
Ασυνείδητο, ως συλλογική κατασκευή (άγχη, επιθυµίες, φόβοι, φαντασιώσεις), κατευθύνει το συνειδητό Εγώ και 
δρα µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το Ασυνείδητο συµβάλλει στην ανάπτυξη εκλογικεύσεων ενισχύοντας τον 
αµυντικό µηχανισµό του Εγώ να υπερβεί τους κοινωνικο-ηθικούς κανόνες µε τους οποίους έρχεται σε αντίθεση. 
Είναι η στιγµή που η ανορθολογικότητα του Ασυνείδητου γίνεται η ίδια ορθολογικότητα του υποκειµένου, 
παράγοντας κι αναπαράγοντας συµπληρωµατικά στερεότυπα δικαιολογώντας την πραγµατικότητα και 
παρέχοντας ένα είδος συµπληρωµατικής δικαιοσύνης για την υιοθέτηση µιας δράσης απέναντι στον διαφορετικό 
«Άλλο».  

Η εκπαίδευση για την ιδιότητα του κριτικού πολίτη, υιοθετώντας την πολιτική σχέση που συνδέει τα άτοµα, 
το ατοµικό και το κοινωνικό, αποβλέπει στη διαπραγµάτευση και άρση των εκλογικεύσεων και προκαταλήψεων, 
στην ενδυνάµωση του ατόµου, ώστε να αποβεί ικανό να τοποθετείται απέναντι στο κοινωνικό του περιβάλλον, να 
εκλαµβάνει τον εαυτό του και τον άλλο ως πρόσωπο που κατέχει και το ίδιο ένα συλλογικό Ασυνείδητο και µε 
τις δικές του πνευµατικές διεργασίες τοποθετείται κι αυτό στο περιβάλλον του. Μια τέτοια προσέγγιση εκκινεί 
όχι από ήδη προκατασκευασµένες ηθικές αξίες και ηθικούς κανόνες, αλλά πολύ περισσότερο στοχεύει στον 
επαναπροσδιορισµό τους και στην εσωτερίκευση αυτών (κανόνων, ηθικών αξιών κλπ). Πρόκειται για την 
ενδυνάµωση του Υπερεγώ µέσα από την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση κοινωνικών φαινοµένων, προσωπικών 
συµπεριφορών και πολιτικών, µιας στοχαστικής και αναστοχαστικής διαδικασίας, µιας αξιολόγησης που 
προτάσσει την αξία του λόγου κι όχι το λόγο της αξίας (ως χρηστικό µέγεθος). Τα οφέλη τέτοιων διαδικασιών, 
πέραν των παραπάνω, ενισχύουν τη συµµετοχή, λειτουργούν ως µετασχηµατιστικός µηχανισµός του ατόµου και 
κατ΄ επέκταση του κοινωνικού του περιβάλλοντος.  

Στη βάση αυτών των προσεγγίσεων, οι µαθητές/τριες ασκούνται στην κριτική προσέγγιση του υπό 
διαπραγµάτευση θέµατος κατά τρόπο που να επιτρέπει τη συµµετοχή όλων: εκκινώντας από ερωτήσεις 
διερεύνησης (τι συµβαίνει, ποιοι εµπλέκονται, που συµβαίνει και προχωρώντας σε αξιολογήσεις ανώτερου 
γνωστικού επιπέδου (πώς, γιατί) επεκτείνουν τη σκέψη τους και λαµβάνουν αποφάσεις για το τι θα µπορούσε να 
γίνει. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις ενισχύουν το διάλογο, τον στοχασµό και αναστοχασµό, και το σηµαντικότερο 
ασκούν τους/τις µαθητές/τριες στην ανάληψη και υιοθέτηση κανόνων, ηθικών αξιών και λήψης αποφάσεων, κατά 
τρόπο ενεργητικό και ταυτόχρονα δηµιουργικό. Το τελευταίο στάδιο δε, τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουν τις 
αποφάσεις τους προχωρώντας σε ανάλυση των επιπτώσεων που θα έχουν, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους 
άλλους. Κατά αυτό τον τρόπο ασκούνται σε κριτική αναλυτική προσέγγιση τόσο της πραγµατικότητας 
(επιστηµολογικό πλησίασµα) όσο και των επιλογών- αποφάσεων που παίρνουν, γεγονός που αυξάνει την έννοια 
της προσωπικής ευθύνης. Ως προσωπική ευθύνη νοείται η ευθύνη που έχει το άτοµο-πρόσωπο απέναντι στην 
κοινωνία και η γνώση ότι οι επιλογές και αποφάσεις που παίρνω έχουν αντίκτυπο στις κοινωνικές σχέσεις που ως 
πρόσωπο συνάπτω µε τους άλλους, και δηµιουργούν ένα πλαίσιο σχέσεων στο οποίο µέσα τοποθετούµαι κι ο/η 
ίδιος/α. 

Εκκινώντας λοιπόν από το άτοµο, η εκπαίδευση για τον πολίτη στοχεύει στην ανάπτυξη της πολιτικής 
παιδείας, νοούµενης ως διερεύνησης, ανάλυσης και σύνθεσης και ανασυγκρότησης των πολιτικών σχέσεων που 
το άτοµο -τώρα πρόσωπο3-, αναπτύσσει στην επαφή του µε τους «Άλλους». Η ανάπτυξη µιας τέτοιας πολιτικής 
γραµµατικής δίνει τη δυνατότητα στον εκκολαπτόµενο πολίτη να ερµηνεύει, αναδοµεί και συγκροτεί µια αντίληψη 
για την κοινωνία, ως σύστηµα και δοµής. Αυτό σηµαίνει την αφενός την απόκτηση συνείδησης και γνώσης των 
επιπτώσεων της δράσης και αφετέρου συνείδηση και γνώση ότι η ταυτότητα του ενός συσχετίζεται και συν-
δηµιουργείται µε την ταυτότητα του άλλου. Οι µαθητές/τριες ασκούνται βαθµιαία στη ανάπτυξη λογικών 
συλλογισµών: της επαγωγής, της απαγωγής και του αναλογικού συλλογισµού. Κι ενώ ο επαγωγικός συλλογισµός, 
η µετάβαση από το µερικό και συγκεκριµένο, βασίζεται στην παραδοχή της κανονικότητας, µε τη διατύπωση 
συµπερασµάτων στη µορφή γενικεύσεων, ο απαγωγικός συλλογισµός συσχετίζει τη γενικευµένη γνώση µε την 
καθηµερινή εµπειρία. Αξίζει εδώ να τονίσουµε ότι ειδικότερα η υποθετική απαγωγή «αν… τότε» συνδυάζει την 
κριτική και δηµιουργική σκέψη. Τέλος, ο αναλογικός συλλογισµός αποσκοπεί  µέσα από την ανάλυση, σύγκριση 
και εντοπισµό οµοιοτήτων και διαφορών ανάµεσα σε γνωστές –άµεσες και άγνωστες- απόµακρες καταστάσεις, 
την αποκάλυψη των σχέσεων µεταξύ δοµής και υποκειµενικότητας, των αιτιωδών σχέσεων που τελικά τη 
διαµορφώνουν. 

                                                
3 Σύµφωνα µε το Γιανναρά η λέξη πρόσωπο στην ελληνική σηµασία της αντιδιαστέλλεται από τη λατινική λέξη persona 
(person). Το πρόσωπο έχει ταυτότητα φυσική και ταυτόχρονα ετερότητα προς τη φύση, ετερότητα ελευθερίας, ετερότητα 
συγκριτική και αναφορική, ως «αυτοσυνειδησία της διαφοράς» σε σχέση µε τον άλλο δηλ. ως σχέση –κοινωνίας (βλ. 
Γιανναράς, 2006[1998], 202). Εδώ αντιδιαστέλλουµε την έννοια του ατόµου µε την έννοια του προσώπου. Η έννοια του 
ατόµου είναι µονοδιάστατη και µονοσήµαντη. Η έννοια του προσώπου αναδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο 
τοποθετείται απέναντι και πάνω στο κοινωνικό του περιβάλλον (Doise, 2009, 71). Με την έννοια αυτή το άτοµο προσδιορίζει 
τον εαυτό του όχι απέναντι στο ίδιο όσο απέναντι στο συλλογικό εαυτό, µέσα από νοήµατα που υπάρχουν σε µια δοµηµένη 
κοινωνία (Stets & Burke, 2000, 226). Όπως τονίζει ο Βέικος «Όλα αυτά ορίζουν το ‘πρόσωπο’. Το ‘πρόσωπο’ όµως δεν έχει 
καµιά υποχρέωση να επανατοποθετείται απέναντι στον εαυτό του, αποτελεί λογικό πλεονασµό» (Βέικος, 1999, 17).  



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  25   

Η ανάπτυξη πολιτικής γραµµατικής βασίζεται στην ανάπτυξη του διαλόγου και στην επιχειρηµατολογία. Οι 
µαθητές/τριες ασκούνται στη διατύπωση υποθέσεων, την ανάπτυξη επιχειρηµάτων. Το κρίσιµο σηµείο εδώ 
έγκειται στο εξής: επιχειρείται η ανάπτυξη µιας εποικοδοµητικής αντιγνωµίας παρά ενός debate. Κι αυτό γιατί ενώ 
στο debate η συνήθης πρακτική έγκειται στην προσπάθεια να πειστεί ο άλλος για την ορθότητα των αποφάσεων 
της µιας πλευράς, µε την εποικοδοµητική αντιγνωµία το ζητούµενο είναι η, µέσα από τη διαπραγµάτευση, 
ανταλλαγή επιχειρηµάτων, σύνθεση των απόψεων και η εύρεση ενός κοινού τόπου. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται 
η ενεργητική ακρόαση και οι µαθητές/τριες συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση θέσεων, κανόνων. Με τον όρο 
ενεργητική ακρόαση αναφερόµαστε όχι απλά στη διαδικασία που επιτρέπει απλά στο «να ακουστεί η φωνή µου» 
αλλά κι ότι έχω µια «φωνή» που πρέπει να ακουστεί. Αυτή η πρακτική αναφέρεται στην ανάπτυξη της 
διαδικαστικής δικαιοσύνης, τα οφέλη της δε, αφορούν στη συγκρότηση µιας θετικής κοινωνικής ταυτότητας, 
αποτελώντας ένα ισχυρό κίνητρο δέσµευσης για την επίτευξη των σκοπών και στόχων που τίθενται από την οµάδα 
(Blader & Tyler, 2009:447; Tyler, 2006:309; Prooijen et.al, 2006:695). Η έννοια αυτή της διαβούλευσης, η οποία 
στηρίζεται στην εποικοδοµητική αντιγνωµία δηµιουργεί ένα δηµοκρατικό πλαίσιο αιτιολογηµένης συζήτησης, 
αυξάνει τις ηθικές, διανοητικές, πνευµατικές διεργασίες του ατόµου κατά τρόπο να ελέγξει ο ίδιος τις ενδεχοµένως 
εσφαλµένες εµπειρικές του γνώσεις (προκαταλήψεις, στερεότυπα, άγχος, φόβοι), κάνοντάς τους όχι «απλά 
καλύτερους πολίτες αλλά και άτοµα» (Cooke, 2000:948), ενώ προσδίδει δικαιοσύνη στα αποτελέσµατά της 
(Addis, 1997:142). 

Το µοντέλο αυτό της διαδικαστικής δικαιοσύνης δηµιουργεί ένα ενταξιακό πλαίσιο για όλους/ες τους/τις 
µαθητές/τριες και, το βασικότερο, επιτρέπει στα εµπλεκόµενα µέλη να δουν την πραγµατικότητα από άλλη οπτική 
γωνιά, αλλάζοντας τα ερµηνευτικά τους πρότυπα (Banks, 2004:49) και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
κατανοήσουν τη γνώση ως κοινωνική κατασκευή, να αναλάβουν δράση σε προσωπικό, κοινωνικό και πολιτικό 
επίπεδο να µετασχηµατίσουν την πραγµατικότητα στην οποία ζουν (Banks, 2004:61-66, Aronowitz & Giroux, 
1986[2010]:195 & 210). Το µοντέλο της διαδικαστικής δικαιοσύνης ενέχει και την έννοια της αποκατάστασης 
της δικαιοσύνης (restorative justice) (Jost & Kay, 2010:1146) όπου τα άτοµα (θύτης, θύµα, κοινότητα), 
εκκινώντας από εγγενή κίνητρα κι όχι εξωτερικές πιέσεις, καταλήγουν να συνδιαµορφώσουν ένα πλαίσιο 
συνεργασίας και κοινού σκοπού, καλλιεργώντας τον κριτικό έλεγχο και µεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα. Το 
βασικότερο δε, καλλιεργεί και επικυρώνει την αίσθηση του «ανήκειν» σε όλα τα εµπλεκόµενα µέλη   

Για την επίτευξη των παραπάνω προκρίνουµε ως τεχνικές τον καταιγισµό ιδεών (brainstorming), την 
ενθάρρυνση στη διατύπωση ερωτήσεων, την εισαγωγή των µαθητών στη µεθοδολογία έρευνας, την ενθάρρυνση 
για δηµιουργικές εργασίες καθώς και την τεχνική των προσοµοιώσεων και ανάληψης ρόλων. 

Συγκεκριµένα η τεχνική του καταιγισµού ιδεών δίνει τη δυνατότητα σε όλους/όλες τους/τις µαθητές/τριες να 
συµβάλλουν στη µελέτη του υπό διαπραγµάτευση θέµατος, να κοινωνήσουν τις απόψεις και αντιλήψεις τους. 
Είναι σηµαντικό σε αυτό το στάδιο η δηµιουργία, από τον εκπαιδευτικό, κλίµατος ψυχολογικής ασφάλειας µε την 
έννοια ότι δεν υπάρχει λάθος στις απόψεις. Τα οφέλη της τεχνικής αυτής είναι η ενεργός συµµετοχή των 
µαθητών/τριών, η ενεργοποίηση της σκέψης καθώς και η ανάδυση ποικίλων οπτικών και θέσεων. 

Η εισαγωγή στη µεθοδολογία έρευνας δίνει τη δυνατότητα στους/στις µαθητές/τριες αφενός να διερευνήσουν 
το θέµα µε το οποίο διαπραγµατεύονται αναζητώντας πληροφορίες, απόψεις και στάσεις αφετέρου να 
διατυπώσουν τις δικές τους υποθέσεις και τέλος να ελέγξουν τις υποθέσεις τους σύµφωνα µε τα ευρήµατα της 
έρευνάς τους. Επιτρέπει δε τους/τις µαθητές/τριες να εργαστούν ως ειδικοί πάνω στο θέµα το οποίο επιλέγουν, 
ενώ ταυτόχρονα χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους από διάφορα γνωστικά αντικείµενα (γλώσσα, µαθηµατικά, 
ιστορία κλπ) για τη µελέτη και παρουσίαση του θέµατός τους. 

Οι δηµιουργικές εργασίες αφορούν οµαδικές εργασίες όπου οι µαθητές/τριες παρουσιάζουν τις απόψεις τους 
µε ποικίλο τρόπο και διαφορετικά εκφραστικά µέσα (άρθρο σε µαθητική εφηµερίδα, ποιήµατα, πολυτροπικά 
κείµενα, επιχειρηµατολογικά κλπ).  

Οι τεχνικές των προσοµοιώσεων και ανάληψης ρόλων λειτουργούν κατά τρόπο ώστε οι µαθητές/τριες να 
µπαίνουν στη θέση του άλλου, µε σκοπό να αντιληφθούν τόσο τα συναισθήµατά του, όσο και τον τρόπο 
αντίδρασης του προσώπου το ρόλο του οποίου παίζουν. 

Ο εκπαιδευτικός, λειτουργώντας ως καθοδηγητής, ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση των µαθητών/τριών. 
Ο ρόλος του όµως δεν περιορίζεται στο τεχνικό κοµµάτι της διδασκαλίας. Ενθαρρύνει και φέρνει τους 
µαθητές/τριες σε επαφή µε ποικίλα πολιτικά-κοινωνικά θέµατα (ανεργία, φτώχεια, δικαιοσύνη, προσφυγιά, 
ανθρώπινα δικαιώµατα).Ενθαρρύνει την παραγωγή ιδεών και τη δηµιουργική φαντασία των µαθητών/τριών. 
Αναζητά τη συµµετοχή τους στη διατύπωση κανόνων, στη δηµιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας καθώς και στη 
οργάνωση της τάξης. Δηµιουργεί οµάδες εργασίας που παίρνουν αποφάσεις για θέµατα που αφορούν τόσο την 
τάξη καθώς και στο διαχωρισµό αρµοδιοτήτων. Συντάσσει µε όλους/όλες τους/τις µαθητές/τριες της τάξης τον 
κανονισµό της τάξης. Το σηµαντικό σηµείο εδώ έγκειται στο να είναι οι κανόνες θετικοί και να αφορούν γενικές 
αρχές επικοινωνίας της τάξης. Οι αρνητικοί κανόνες αυτό που δηµιουργούν είναι αφενός ένα κλίµα απαγόρευσης 
κι αφετέρου αδυνατούν να προσανατολίσουν το άτοµο στο «τι να κάνει», παρά το προσανατολίζουν στο «τι να 
µην κάνει». Από την άλλη καθίσταται σαφές σε όλα τα µέλη της τάξης η µηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε µορφή 
βίας (λεκτικής, σωµατικής, ψυχολογικής), τέτοιας που να εµποδίζει τον εναλλακτικό τρόπο ζωής, έκφρασης του 
‘Άλλου’. Ενεργώντας ως καθοδηγητής δίνει τον απαραίτητο χώρο στους µαθητές/τριες για αυτορρύθµιση και 
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αυτενέργεια γνωρίζοντας ότι όσο είναι πολύ κοντά τους/τις «καίει» κι όσο είναι µακριά τους/τις «παγώνει». Αυτό 
σηµαίνει ότι οι µαθητές/τριες έχουν όλο τον απαραίτητο «χώρο» να ελέγξουν, αναθεωρήσουν και συντάξουν 
νέους τρόπους δράσης και σκέψης. Οι µαθητές/τριες σε κάθε φάση της διδασκαλίας γίνονται ενεργητικοί και 
δηµιουργικοί συµµέτοχοι κι όχι απλά εκτελεστές. 

 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
Στη βάση των παραπάνω µεθοδολογικών και θεωρητικών αρχών σχεδιάστηκε ένα πρόγραµµα παρέµβασης για 
την ιδιότητα του πολίτη. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από 10 τµήµατα των Ε’ και Στ’ τάξεων σε σχολεία της Δ. 
Θεσσαλονίκης, αστικής ηµιαστικής και αγροτικής περιοχής. Η αποτίµηση του προγράµµατος έγινε τόσο µε 
κλειστό ερωτηµατολόγιο όσο και µε ανοικτές ερωτήσεις για να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των µαθητών/τριών 
για την έννοια του ενεργού πολίτη καθώς και αξιολόγηση του προγράµµατος από τους/τις µαθητές/τριες. Το 
πρόγραµµα υλοποιήθηκε στις αρχές του 2015 και είχε τρίµηνη διάρκεια. 

Στην παρούσα ανακοίνωση επικεντρωνόµαστε περισσότερο στο ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήσαµε. 
Αξίζει όµως να σηµειώσουµε τη συλλογιστική µας: η παρέµβασή εκκινεί από το άτοµο στοχεύοντας στην 
ανάπτυξη των πνευµατικών διεργασιών που επιτελούνται στην επαφή µε τον ‘Άλλο’ (διαπροσωπικές σχέσεις) κι 
επεκτείνονται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, σχολείο, κοινωνία). Οι δραστηριότητες-
παρεµβάσεις έχουν σπονδυλωτό χαρακτήρα δίνοντας τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να συνδέει τα 
ευρήµατα και τοποθετήσεις των µαθητών/τριών από πρότερες δραστηριότητες, σε άλλα πλαίσια, µε το νέο πλαίσιο 
το οποίο διαπραγµατεύονται, «να παρατηρούν και να εντοπίζουν αντιφάσεις, να προτείνουν λύσεις» 
(Βασιλειάδης, 2015:159). Επιτυγχάνεται µε τον τρόπο αυτό µια σύνδεση µε τις προηγούµενες τοποθετήσεις-
απόψεις των µαθητών/τριών και µια περαιτέρω εµβάθυνση της σκέψης (αναστοχασµός). 

Για την εκπαίδευση του κριτικού πολυπολιτισµικού πολίτη δηµιουργήθηκε ένα ερευνητικό εργαλείο µε 
στόχο την αποτίµηση-αξιολόγηση του προγράµµατος. Το εργαλείο αυτό µετρήθηκε ως προς την αξιοπιστία του 
(Cronbach’s Alpha:912), αφορά δε σε 2 υποκλίµακες (sub-scales): α) του Δηµοκρατικού πολυπολιτισµικού 
πολίτη (Scale of democratic multicultural citizen) και β) του κριτικού πολυπολιτισµικού πολίτη (Scale of critical 
multicultural citizen). Έγινε παραγοντική ανάλυση από την οποία προέκυψαν 7 παράγοντες µε ικανοποιητικές 
φορτίσεις (βλ. Βασιλειάδης, 2015:164-167). Οι παράγοντες αυτοί συµβαδίζουν µε τους στόχους του 
προγράµµατος που αφορούσαν την ανάπτυξη ενεργητικής ενσυναίσθησης (active empathy), την πρόθεση για 
δράση, την ανάγκη για αλλαγή, την πίστη στους κανόνες, την αποδοχή του άλλου. Οι ερωτήσεις-δηλώσεις 
προέκυψαν από την ανάλυση των δεικτών για τον ενεργό πολίτη (Weerd et.al, 2005; Bernadette et.al, 2006) καθώς 
και από το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιµοποιήθηκε (Banks, 2004, 2007, 2008; Fraser, 1996; Gollob et.al, 2010; 
Kymlicka, 1995; & 2005[2002]). Η κλίµακα του κριτικού δηµοκρατικού πολίτη αφορούσε σε διερεύνηση των 
εκλογικεύσεων (justifications) που περιορίζουν την ανάληψη δράσης και υποστήριξης δικαιωµάτων, τα οποία και 
αποτέλεσαν τους τρεις παράγοντες της κλίµακας αυτής. (Jost, 2001; Jost et.al, 2004, & 2005, & 2010; Lerner, 
2003). 

Το ερευνητικό εργαλείο ήταν σε εξάβαθµη κλίµακα Likert. Δόθηκε πριν και µετά την παρέµβαση και 
χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυσή του τόσο το t-test, όσο και η µέτρηση του βαθµού επίδρασης (effect size) 
(Thalheimer & Cook, 2002; Field 2002; Dourlak, 2009). Προχωρήσαµε σε συσχέτιση παραγόντων για να 
διαπιστώσουµε το πώς οι παράγοντές µας συσχετίζονται µεταξύ τους, καθώς και Γραµµική Διµεταβλητή 
Συσχέτιση (Linear Bivariate Correlation) ώστε να ελέγξουµε την ένταση αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο 
«παρακολουθούνται» οι µεταβλητές (Δαφέρµος, 2005).  

Διερευνήθηκαν οι τιµές ενός παράγοντα µε βάση τις τιµές ενός συνόλου άλλων παραγόντων τους οποίους 
εξετάζουµε. Για το λόγο αυτό προχωρήσαµε σε Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση (Multiple Linear Regression) 
για να ελέγξουµε τόσο για το ποια είναι η άριστη predictor για τον κάθε παράγοντα (µεταβλητή) όσο και το πόσο 
επηρεάζουν οι υπόλοιποι predictors τις τιµές της µεταβλητής – παράγοντα που εξετάζουµε (Δαφέρµος, 2005; 
Norusis, 2011). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Το πρώτο ερώτηµα που καλούµαστε να απαντήσουµε αφορά την επίδραση που είχε η παρέµβαση στο µαθητικό 
πληθυσµό και αν οι επιδιωκόµενοι στόχοι, όπως αυτοί ορίζονται από τους παράγοντές µας επετεύχθησαν. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας εξάγουν, ως προς αυτό το ερώτηµα, χρήσιµα συµπεράσµατα. Όπως παρατηρούµε στον 
Πίνακα 1. υπήρχε αξιοσηµείωτη αύξηση (σε ποσοστό %) των ατόµων που ξεπέρασαν το µέσο όρο των αρχικών 
τους δηλώσεων. Ειδικότερα, στον παράγοντα ´Ανάγκη για αλλαγή,’ που αφορά τη δηµοκρατική ανασυγκρότηση 
της τάξης τους, τη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και το σεβασµό των διαφορετικών απόψεων, υπήρχε 
στατιστικώς σηµαντική διαφορά (t=2.505, df=376, p=,013) στους µέσους όρους (M=.2424 µε Μ=.2852). 
Μάλιστα, στο συγκεκριµένο παράγοντα ο δείκτης επίδρασης (effect size) είναι d=.26. Οι δείκτες επίδρασης στους 
παράγοντες ‘αποδοχή του άλλου’, ‘υποστήριξη δικαιωµάτων’ και ‘πρόθεσης για  
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ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΗ 

90 106 17,7 36 42 16,6 33 46 39,4 23 28 21,7 

ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΕΣ 

94 94 0 41 39 -4,8 41 41 0 27 27 0 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

88 95 7,9 33 35 6,1 33 34 3 18 22 22,2 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ 
ΑΛΛΟΥ 

88 108 22,7 37 44 18,9 28 34 21,4 17 24 41,2 

ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ 93 96 3,2 30 40 33,3 24 26 8,3 24 20 -
16,6 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

110 115 4,5 32 38 18,8 33 38 15,2 22 18 -
18,8 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΗ 87 103 18,4 28 36 28,6 36 39 8,3 22 22 0 

Πίνακας 1, Ν= ο αριθµός των ατόµων που εµφάνισαν σκορ µεγαλύτερο ή ίσο του Μ.Ο. (Πριν) και ο αριθµός των 
ατόµων που εµφάνισαν σκορ µεγαλύτερου του Μ.Ο του pretest . Η διαφορά δείχνει σε % την αύξηση ή µείωση σε 
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Ανάγκη για 
αλλαγή .26 .22 .29 .23 .26 .15 .48 .15 .48 .65 

Πίστη στους 
κανόνες 

-.028 -.05 -.04 -
.045 .018 -.12 -.018 .08 .25 .16 

Ενεργητική 
ενσυναίσθηση .074 .12 .020 .08 .053 .022 .10 .10 .37 .043 

Αποδοχή 
άλλου .13 .22 .046 .17 .008 .16 .10 .14 .17 .31 

Εκλογίκευση -.01 .07 -.10 -
.006 -.023 -.19 .034 .19 -.10 -.16 

Υποστήριξη 
δικαιωµάτων .11 .06 .15 .06 .25 .01 .30 -.007 .12 .08 

Πρόθεση για 
δράση .15 .04 .27 .14 .19 .25 .075 .13 .26 .53 

Πίνακας 2 Δείκτης επίδρασης της παρέµβασης 
 

δράση’ είναι αντίστοιχα d=.13, d=,11και d=.15. Σε όλους τους παράγοντες υπήρχε µεγαλύτερος βαθµός 
συµφωνίας µε αυτούς, στο δε παράγοντα της ‘εκλογίκευσης’ µεγαλύτερος βαθµός διαφωνίας µε εκλογικευτικές 
πρακτικές. Ο πίνακας 2 µας δείχνει το βαθµό επίδρασης της παρέµβασης για κάθε παράγοντα. 

Από τον πίνακα 2 των δεικτών επίδρασης της παρέµβασης, διαπιστώνουµε ότι αυτή είχε περισσότερη 
επίδραση στους/στις µαθητές/τριες που αυτοαξιολογούνται «µέτριοι/ όχι καλοί»4 και στους µαθητές/τριες που δεν 
µετέχουν σε δραστηριότητες (αθλητικές-πολιτιστικές) πέραν του σχολείου. Χρησιµοποιώντας αυτούς ως δείκτες 
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης αλλά και του τρόπου που αυτοί οι µαθητές/τριες πλαισιώνονται στο σχολικό 
πλαίσιο (ως µέτριοι ή όχι καλοί, αποτέλεσµα της αξιολόγησης που λαµβάνουν από το σύστηµα εκπαίδευσης), 
µπορούµε να εξάγουµε το συµπέρασµα ότι τέτοιου είδους δράσεις και προσεγγίσεις, όπως ακολουθήθηκαν στην 
παρέµβασή µας, δίνουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης των µαθητών/τριών αυτών, της συµµετοχής και της 
αίσθησης ότι «έχουν µια φωνή που πρέπει να ακουστεί». Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται κι από την εµπειρική 

                                                
4 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι, στην κατηγορία αυτή του πληθυσµού, οι διαφορές των µέσων όρων, πριν και µετά την παρέµβαση 
ήταν στατιστικώς σηµαντικές. (Βασιλειάδης, 2015:235-237)  
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παρατήρηση, όπου οι συµµετοχικές παιδαγωγικές διαδικασίες, ο διάλογος σε θέµατα που  αφορούν κοινωνικά 
προβλήµατα και πολιτικές επιλογές, δίνουν τη δυνατότητα σε όλους και όλες να εκφραστούν να αναζητήσουν την 
αλλαγή και το εκδηµοκρατισµό του κοινωνικού τους περιβάλλοντος.  

Η αξιολόγηση του προγράµµατος από τους/τις µαθητές/τριες αλλά και η ποιοτική ανάλυση των δηλώσεων 
των µαθητών/τριών για το «πώς αντιλαµβάνονται την έννοια του ενεργού πολίτη» επικυρώνουν τα αποτελέσµατα 
της ποσοτικής µας έρευνας. Ταυτόχρονα αναδεικνύουν την πολιτική ταυτότητα που αναπτύσσουν οι 
µαθητές/τριες µέσα από τέτοιες παρεµβάσεις. Με τον όρο πολιτική ταυτότητα νοείται ένα πλήθος κοινωνικών, 
προσωπικών γνωρισµάτων τέτοιας που διαµορφώνει τις κοινωνικές σχέσεις: η κριτική στάση, η ανάγκη για 
ενηµέρωση, η ενεργητική ακρόαση των διαφορετικών απόψεων, «η καταπολέµηση του άδικου», η αναγνώριση 
της θέσης κάποιων ανθρώπων που υφίστανται διακρίσεις, η γνώση του τρόπου που «λειτουργεί ο κόσµος» και 
πώς «αυτό πρέπει να αλλάξει» (Βασιλειάδης, 2015:243-250; Βασιλειάδης & Τσιούµης, 2015), αποτελούν δείκτες 
που επικυρώνουν τόσο τα ευρήµατα της ποσοτικής µας έρευνας όσο και την επίτευξη των στόχων για την 
εκπαίδευση του κριτικού µετασχηµατιστικού πολίτη. 

Το δεύτερο ερώτηµα που καλούµαστε να απαντήσουµε είναι εάν η επιλογή µας να διαπραγµατευτούµε 
ζητήµατα εκλογικεύσεων, κοινωνικών στερεοτύπων είναι ορθή. Με άλλα λόγια εάν ο ατοµικισµός ως κυρίαρχη 
ιδεολογία, αλλά και η δικαιολόγηση των ανισοτήτων αποτελούν «τροχοπέδη» τόσο στον εκδηµοκρατισµό 
(σεβασµό, αποδοχή, ενσυναίσθηση) όσο και στην ανάληψη δράσης και υποστήριξης δικαιωµάτων. Ο πίνακας 3, 
µέσω της Bivariate Correlation Analysis, µας δείχνει το βαθµό αρνητικής συσχέτισης του παράγοντα αυτού µε 
τους άλλους παράγοντες.  

 
Παράγοντας Εκλογίκευση (πριν)  Εκλογίκευση (µετά)  
Ανάγκη για αλλαγή -404 -307 
Πίστη στους κανόνες -360 -321 
Ενεργητική ενσυναίσθηση -503 -431 
Αποδοχή του άλλου -163 -142 
Υποστήριξη δικαιωµάτων  -516 -383 
Πρόθεση για δράση  -442 -382 
Πίνακας 3 Συσχετίσεις παραγόντων µε τον παράγοντα εκλογίκευση ( protest & pretest) 

 
Από τη συσχέτιση των παραγόντων µε τον παράγοντα εκλογίκευση συνάγεται το συµπέρασµα ότι η 

τελευταία σχετίζεται αρνητικά µε τους άλλους παράγοντες. Μάλιστα, οι συσχετίσεις αυτές είναι στατιστικώς 
σηµαντικές σε επίπεδο διπλής ουράς (sig 2tailed=.0001). Η µείωση της αρνητικής συσχέτισης δείχνει ότι η 
διαπραγµάτευση προκαταλήψεων, στερεοτύπων και η κριτική τους ανάλυση αυξάνει την ενσυναίσθηση, την 
ικανότητα να µπαίνεις στη θέση του άλλου αλλά και την υποστήριξη δικαιωµάτων. 

Το τρίτο ερώτηµα που καλούµαστε να απαντήσουµε είναι το πώς µπορούµε να αυξήσουµε την ενεργητική 
ενσυναίσθηση. Υπενθυµίζουµε ότι η έννοια της ενεργητικής ενσυναίσθησης έχει να κάνει όχι απλά µε το «µπαίνω 
στη θέση του άλλου», ένα είδος ανεκτικότητας αλλά και υποστήριξης του «διαφορετικού άλλου» και απονοµής 
δικαιοσύνης. Για το σκοπό αυτό προχωρήσαµε σε βηµατική (stepwise) παλινδρόµηση, έχοντας ως στόχο να δούµε 
τον αριθµό των ελάχιστων µεταβλητών που έχουν σηµαντική συµβολή στην εξήγηση της µέγιστης ποσότητας της 
εξαρτηµένης µεταβλητής (στην περίπτωσή µας η ενεργητική ενσυναίσθηση). Μετά από εξέταση των παραδοχών 
της παλινδρόµησης5 ο πίνακας 4 µας πληροφορεί ότι ο προς εξέταση παράγοντάς µας επηρεάζεται από τους 
παράγοντες «πρόθεση για δράση», «υποστήριξη δικαιωµάτων» και «εκλογίκευση6». Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 
η ανάπτυξη της ενεργητικής ενσυναίσθησης αφορά στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των µαθητών/τριών, 
µέσω της άρσης των προκαταλήψεων και των εκλογικεύσεων, της καλλιέργειας της προοπτικής για ένα 
δικαιότερο κόσµο (υποστήριξη δικαιωµάτων) και της πρόθεσης για δράση προς άρση των αδικιών και 
ανισοτήτων.  

  
 
 
 
 

                                                
5 Αυτές οι παραδοχές αφορούν: τη σχέση δείγµατος –ανεξάρτητων µεταβλητών, την ανεξαρτησία των παρατηρήσεων µε το 
δείκτη Durbin Watson, την κανονικότητα, µέσω του ελέγχου των υπολοίπων (Studentized Deleted Residuals), την επίδραση 
ακραίων τιµών βάσει των αποστάσεων Mahalanobis και τιµών µόχλευσης Leverange, της ισότητας των διασπορών µέσω των 
Studentized Deleted Residuals και των Standardized Predicted Values, και της συγγραµµικότητας µέσω των δεικτών ανοχής 
(Tolerance) και της πληθωριστικής διαφοράς VIF (Variance Inflation Factor). Για τις προϋποθέσεις αυτές βλ και Βασιλειάδης, 
2015, 175 
6 Για τις ανάγκες της παλινδρόµησης, προχωρήσαµε σε επανακωδικοποίηση του παράγοντα «εκλογίκευση», ώστε να έχει το 
ίδιο µετρικό σύστηµα µε τους άλλους παράγοντες (βλ. Βασιλειάδης, 2015, 224-225) 
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Πίνακας σύνοψης (Model summary) 
Π
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έµ
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el
 

R R2 
Adjusted 

R2 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R2 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

Όχι 

1 ,671a ,450 ,447 ,12769 ,450 152,956 1 187 ,000  

2 ,753b ,567 ,562 ,11366 ,117 50,018 1 186 ,000  

3 ,762c ,581 ,574 ,11209 ,014 6,235 1 185 ,013 1,840 

Ναι 

1 ,676d ,457 ,454 ,12600 ,457 157,453 1 187 ,000  

2 ,729e ,531 ,526 ,11742 ,074 29,335 1 186 ,000  

3 ,741f ,550 ,542 ,11539 ,018 7,579 1 185 ,006 1,528 
Πίνακας 4. Πίνακας σύνοψης παλινδροµικού µοντέλου 

 
Τέλος, και απαντώντας στο ερώτηµα όσον αφορά την εγκυρότητα του µοντέλου, αν δηλ. αυτό µπορεί να 

είναι γενικεύσιµο σε άλλο δείγµα προερχόµενο από τον ίδιο πληθυσµό, εφαρµόσαµε τη µέθοδο data splitting όπου 
η µη ύπαρξη µεγάλης διαφοροποίησης στο συντελεστή συσχέτισης R επικυρώνει την εγκυρότητα του µοντέλου. 
Πράγµατι, οι δείκτες R για κάθε δείγµα δεν εµφανίζουν µεγάλη διαφοροποίηση (Βασιλειάδης, 2015, 234-235). 
Αυτό καταδεικνύει την εγκυρότητα του µοντέλου µας, η πρακτική δε χρησιµότητά του αφορά στο ότι, εάν θέλουµε 
να αυξήσουµε την ενεργητική ενσυναίσθηση των µαθητών/τριών, ως αυριανών πολιτών, η προσπάθειά µας µπορεί 
να εστιαστεί στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας µε τη διαπραγµάτευση και άρση εκλογικεύσεων και 
ανισοτήτων, τη διαπραγµάτευση δικαιωµάτων αλλά και της ανάληψης δράσεων προς στήριξη των οµάδων που 
πλήττονται από την ανισότητα, το ρατσισµό και τη βία.  

 
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρήσαµε να παρουσιάσουµε µια εναλλακτική προσέγγιση αλλαγής της σχολικής 
κουλτούρας µέσα από την εκπαίδευση του κριτικού µετασχηµατιστικού πολίτη. Η προσέγγιση αυτή αφορά τόσο 
το περιεχόµενο, όσο και τον τρόπο διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις κουλτούρες, τις νόρµες και συµπεριφορές, τις 
αντιλήψεις και τις ιδεολογίες που τα άτοµα φέρουν στο σχολείο, κατά τρόπο που αυτές να επαναπροσδιοριστούν 
στη βάση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ελευθερία, προτάσσοντας ένα 
ουτοπικό πρόταγµα, που δεν διαχωρίζει το ατοµικό από το κοινωνικό. Η κριτική συνειδητοποίηση των συνθηκών 
ύπαρξης, µέσω των αρχών της κριτικής µετασχηµατιστικής παιδαγωγικής, η οποία λαµβάνει την ψυχή «ως 
απόσταγµα της ιστορίας της», δηµιουργεί ένα κλίµα ασφάλειας µέσω της ανάπτυξης της προσωπικής ευθύνης και 
της συνειδητής πειθαρχίας. Συνδέει τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος µε κοινωνικά ζητήµατα που 
αφορούν τους/τις µαθητές/τριες έτσι ώστε να µην είναι αποσπασµατικοί/ες κι αποκοµµένοι/ες από τα πραγµατικά 
ζητήµατα που τους/τις αφορούν. Οι εκπαιδευτικοί, ως οργανικά διανοούµενοι, αντιστρατεύονται σε κάθε 
προσπάθεια που κάνει η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία να παράγει ένα τύπο µαζικής κουλτούρας (ατοµισµός, 
ανταγωνισµός, φόβος). Στέκονται κριτικά απέναντι στα ιδεολογήµατα του νεοφιλελευθερισµού, αναδεικνύοντας 
τις αντιφάσεις του και του τρόπου µε τον οποίο επιχειρείται η διαµόρφωση αυτή της µαζικής κουλτούρας και της 
ανάπτυξης µιας νέας βιοηθικής. Συγχρόνως, αναδεικνύουν την παραγωγή και αναπαραγωγή της καταπίεσης, µέσα 
από εκδηλώσεις ζωής (σεξισµός, τραµπουκισµός, αδιαφορία για µάθηση), που διαφαίνονται ως πράξεις 
«αντίστασης», εξετάζοντας µαζί µε τους/τις µαθητές/τριές τους τις αιτίες που τις δηµιουργούν, αρθρώνοντας ένα 
λόγο και µια στάση ζωής που βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη δηµοκρατία. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
Αλεξίου, Θ., (2016). Το Bullying και η ενοχοποίηση της λαϊκής οικογένειας. Όπως ανακτήθηκε 28/3/2015 από 

www.alfavita.gr  
Adorno, Th., (2000[1951]). Minima Moralia- Στοχασµοί µέσα από τη φθαρµένη ζωή. Μτφρ. Αναγνώστου, Λ., 
Αλεξάνδρεια 

Addis, A., (1997). On Human Diversity and the Limits of Toleration. In Shapiro, I. &Kymlicka, W., (eds) (1997). 
Ethnicity and Group Rights. Nomos XXXIX. New York University Press 

Apple M. (2008). Επίσηµη Γνώση. Μτφρ. Μπατίλας Μ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 
Aronowitz, S., & Giroux, A. H., (1986[2010]. Θεωρία του Αναλυτικού Προγράµµατος. Εξουσία και Πολιτισµική 
Πολιτική. Mτφρ. Θεριανός Κ. Στο Γούναρη, Π., & Γρόλλιος, Γ., (επιµ.) (2010). Κριτική Παιδαγωγική, Αθήνα: 
Gutenberg, σσ.189-220 

Banks, J., (2004γ). Εισαγωγή στην Πολυπολιτισµική Εκπαίδευση.Mτφρ. Σταµατάκης N, Αθήνα: Παπαζήση 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  30   

Banks A. J., (2007). Multicultural education: Characteristics and Goals. In Banks A. J., & Ch., A. Mc., Banks. 
(eds) (2007). Multicultural education. Issues and Perspectives. Wiley. 6th editions pp.3-30 

Banks, A. J., (2008). Diversity, Group Identity, and Citizenship Education. In a Global Age. Educational 
Researcher, Vol.37, No.3 pp.129-139 

Βασιλειάδης, Κ., (2015). Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό περιβάλλον. 
Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Διδακτορική διατριβή 

Βασιλειάδης, Κ., & Τσιούµης, Κ., (2015). Τα χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη. Αντιλήψεις µαθητών/τριών 
δηµοτικού µετά από ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη. In International Conference 
Proceedings: Cultural Diversity, Equity and Inclusion: Intercultural Education in 21st Century and Beyond. 
Ioannina 2015  

Βέικος, Θ., (1999). Εθνικισµός και εθνική ταυτότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα  
Bernadette Ch. J., J., & Melchior A., (2006). Developing Indicators and measures of civic Outcomes for 

Elementary School Students. Working Paper 47. 
Blader, St., & Tyler, T., (2009). Testing and Extending The Group Engagement Model: Linkages Between Social 

Identity, Procedural Justice, Economic Outcome and Extarole Behavior. Journal of Applied Psychology, Vol 
94 N. 2 pp 445-464  

Cooke, M., (2000). Five Arguments for Deliberative democracy. Political Studies, Vol. 48, pp 947-969  
Γιανναράς, Χ., (2006 [1998]). Η απανθρωπία του δικαιώµατος. Αθήνα: Δόµος 
Δαφέρµος, Β., (2005). Κοινωνική Στατιστική µε το SPSS. Θεσσαλονίκη: Ζήτη 
Doise, W., (2009). Η εξήγηση στην κοινωνική ψυχολογία. Mτφρ. Λυµπεροπούλου, A., Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 
Durlak, A. J., (2009). How to Select, Calculate, and Interpret Effect Sizes. Journal of Pediatric Psychology, 34 

(9) pp.917-928  
Field, A., (2000). Discovering Statistics using SPSS for Windows. Sage Publications 
Field, A., (2005) Effect Sizes. C8057 (Research Methods 2): Effect sizes. Όπως ανακτήθηκε στις 5/7/2014 από 

http://www.statisticshell.com/docs/effectsizes.pdf 
Fraser, N., (1996). Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation. 

The Tanner lectures on Human Value, Stanford University. April 30- May 2. 
Freire, P., (2006 [1993]). Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολµούν να διδάσκουν. Mτφρ. Νταµπαράκης Μ.,: 
Επίκεντρο 

Gollob, R., Krapf, P., & Weidinger, W., (2010). Educating for democracy. Background materials on democratic 
citizenship and human rights education for teachers. Council of Europe, Vol. 1  

Jacoby, R., (1983). Κοινωνική αµνησία. Κριτική της κονφορµιστικής ψυχολογίας. Από τον Adler στον Laing. Mτφρ 
Γ. Σιούνας, Αθήνα: Ύψιλον  

Jost, T. J., (2001), Outgroup Favoritism and the Theory of System Justification: A Paradigm for Investigating the 
Effects of Socioeconomic Success on Stereotype Content. Ιn Moskowitz, B. G., (2001). Cognitive Social 
Psychology: The Princeton Symposium on the Legacy and Future of Social Cognition, Lawrence Erlbaum 
Associates, Mahwah, NJ pp. 89-102 

Jost, T. J., & Kay, C. A., (2005). Exposure to Benevolent Sexism and Complementary Gender Stereotypes: 
Consequences for Specific and Diffuse Forms of System Justification. Journal of personality and Social 
psychology, Vol 88. N. 3 pp 498-509   

Jost T, J., & Kay, C. A., (2010). Social Justice. History, Theory, and Research. Handbook of Social Psychology, 
3:III:30 

Jost, T. J., Banaji R. M., & Nosek A. B., (2004). A decade of System Justification Theory: Accumulated Evidence 
of Conscious and Unconscious Bolstering of Status Quo. Political Psychology, Vol. 25, N. 6, pp 881-919 

Κονδύλης, Π., (2007[1999]),.Το Πολιτικό και ο Άνθρωπος. Βασικά στοιχεία της Κοινωνικής Οντολογίας. Μτφρ. 
Αναγνώστου Λ., Αθήνα: Θεµέλιο, Τόµος Ια, Ιβ 

Kymlicka, W., (2005 [2002]). Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής µας. Μτφρ.Γ. Μολυβάς. Αθήνα: Πόλις 
Kymlicka, W., (1995). Multicultural Citizenship: A liberal theory of minority rights. Oxford University Press 
Lasch, Ch., (2007[1977]). Λιµάνι σ’ έναν άκαρδο κόσµο. Η οικογένεια υπό πολιορκία. Μτφρ. Βασίλης Τοµανάς. 
Νησίδες 

Lerner, J. M., (2003). The Justice Motive: Where Social Psychologists Found it, How they Lost It, and Why they 
May Not Find It Again. Personality and Social Psychology Review, Vol. 7. N. 4 pp 388-399 

Λίποβατς,  Θ., (1995[1992]). Κρίση των ιδεολογιών, Κρίση της ουτοπίας, Κρίση των ιδεολογιών. Επίλογος 92. 
Στο Λίποβατς, Θ., (1995). Ενάντια στο ρεύµα: Για µια κοινωνία πολιτών. Άρθρα της περιόδου 1988-1994, 
Αθήνα: Πλέθρον. σσ. 141-143  

Mayer, M., & Leone, P., (1999). A Structural Analysis of School Violence and Disruption Implications for 
Creating Safer Schools. Education and Treatment of Children, Vol 22. N. 3, pp. 333-355 

Mendus, S., (1995).Toleration and Recognition: education in a multicultural Society. Journal of Philosophy of 
Education, Vol. 29, (2) pp 191-201 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  31   

Musso, D., (2014). Among protection, assistance and developing responsibility good practices in juvenile justice. 
Στο Σαλίχος, Π., & Αλεβίζος, Σ. (Επιµ.). (2015). Το Φαινόµενο του Εκφοβισµού στο Σχολικό και Διαδικτυακό 
περιβάλλον: Με το βλέµµα στη Ευρώπη (Πρακτικά 1ου Επιστηµονικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
κατά του Σχολικού Εκφοβισµού), Αθήνα, 11-12 Ιουνίου 2014. Αθήνα: Το Χαµόγελο του Παιδιού. σ. 106-115 

Norusis J., M., (2011). Οδηγός Ανάλυσης Δεδοµένων µε το IBM SPSS 19. Αθήνα: Κλειδάριθµος 
Prooijen, J.-W., Karremans, C. J., & Beest I., (2006). Procedural Justice and the Hedonic Principle: How Approach 

Versus Avoidance Motivation Influences the Psychology of Voice. Journal of Personality and Social 
Psychology, Vol 91. N. 4 pp 686-697 

Stets, E. J., & Burke, J. P., (2000). Identity Theory and Social Identity Theory. Social Psychology Quarterly, Vol. 
63.N. 3 pp. 224-237 

Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified 
methodology. Retrieved November 31, 2002 from http://work-learning.com/effect_sizes.htm 

Tyler, R. T., (2006). Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking. Journal of Social 
Issues, Vol 62. N. 2 pp. 307-326 

Weerd M., et.al (2005) Indicators for monitoring active citizenship and citizenship education. Research report for 
European Commission /DG EAC 

  



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  32   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών επηρεάζει σηµαντικά τόσο  τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού  όσο και 
την κοινωνικοποίηση και τη συµπεριφορά του (ΥΠ.Π.Ε.ΠΘ. 2000; Γεωργίου, 2000). Ο διάλογος που πρέπει να 
αναπτύσσεται ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και την οικογένεια µπορεί να συντελέσει στην αποµείωση του 
φαινοµένου της ενδοσχολικής βίας. Το παρόν κείµενο είναι µία παρουσίαση θέσεων στα πλαίσια αυτού του διαλόγου 
σε µια συνεργατική προσπάθεια µείωσης της έντασης του φαινοµένου. Ο ρόλος του σχολείου έχει πλέον αλλάξει, δεν 
είναι  µόνο γνωστικός αλλά και κοινωνικός καθώς γίνεται δεκτό ότι η διαµόρφωση της γνώσης και η πρόσληψή της 
διαµορφώνεται κοινωνικά και συνεργατικά και βασίζεται στην προϋπάρχουσα γνώση. Η πρόσληψη της γνώσης 
σήµερα, απαιτεί την καλλιέργεια ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στρατηγικών λύσης προβληµάτων και αξιών. Έλλειψη 
αυτών των προϋποθέσεων µπορούν να αποτελέσουν ταυτόχρονα και παράγοντες που µπορούν να σχετιστούν µε το 
φαινόµενο της ενδοσχολικής βίας. Ελλιπής καλλιέργεια των παραπάνω, µπορεί να παρατηρηθεί και µέσα στην ίδια 
την οικογένεια. Αν σχολείο και οικογένεια από κοινού δώσουν έµφαση στην καλλιέργεια αρχών όπως, η 
αυτοεκτίµηση, ο σεβασµός της προσωπικότητας, η συνεργατικότητα, το αίσθηµα δικαιοσύνης και της ανάληψης 
ευθυνών, οι διαπραγµατευτικές αρχές, η συναισθηµατική ενσυναίσθηση, η ενθάρρυνση στην αµφισβήτηση, µε 
απώτερο στόχο τη χειραφέτηση των ανθρώπινων πλασµάτων, πέρα από τους καθαρούς µαθησιακούς στόχους, 
µπορούν να συµβάλλουν από µια διαφορετική σκοπιά σε µία σταδιακή εξασθένιση των αιτίων του φαινοµένου της 
ενδοσχολικής βίας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: κοινωνική γνώση, ενδοσχολική βία, συνεργατικότητα, δεξιότητες, αξίες 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ένα από τα σηµαντικότερα φαινόµενα, που τείνει να λάβει µεγάλες διαστάσεις στη χώρα, είναι και το φαινόµενο 
της ενδοσχολικής βίας. Αιτίες του φαινοµένου µπορούν να αναζητηθούν τόσο σε οικονοµικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες (Nagel et. All στο Daphne, Europe’s Antibullying Campaign Project, 2012; Τουρτούρας, 2015; Stop 
bullying, 2014) όσο και ατοµικούς, ψυχολογικούς (Τρίγκα-Μερτίκα, 2015; ΥΠΕΠΘ, 2000). Η πολιτεία από τη 
µεριά της έχει αναγνωρίσει το πρόβληµα από τις αρχές του 2000 (ΥΠ.Π.Ε.Θ, 2000) και διάφορα προγράµµατα 
έχουν πραγµατοποιηθεί για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αλλά και για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
(Π.χ. Stop-bullying, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτηση Σεπτέµβριος, 2015). Η ίδρυση του Παρατηρητηρίου 
Ενδοσχολικής Βίας (2013) είναι ενδεικτική της σοβαρότητας του φαινοµένου. Ένας παράγοντας που θα µπορούσε 
να συµβάλλει στην αντιµετώπιση του ζητήµατος είναι και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα σ’ αυτούς τους 
παράγοντες και ειδικά  οι σχέσεις µεταξύ των γονέων και του σχολείου. (Παπάζογλου, 2014; Γεωργίου, 2000; 
Βασιλείου στο Stop Bullying, 2014). Στο κείµενο υποστηρίζεται η άποψη ότι για να έχει εγκυρότητα αυτή η σχέση 
και να είναι ικανή να αντιµετωπίσει φαινόµενα που σχετίζονται µε το σχολικό περιβάλλον πρέπει να βασίζεται σε 
ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας που θεµελιώνεται σε αξίες. Οι αξίες αυτές εµπεριέχονται στο ίδιο το χαρακτήρα 
της γνώσης που σήµερα έχει λάβει το χαρακτήρα κοινωνικής γνώσης. Φορείς γνώσης , τυπικοί ή άτυποι, µπορούν 
να λογιστούν τα σχολεία όλων των βαθµίδων, η οικογένεια (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2007). Ο εµπλουτισµός των 
σχέσεων και των πρακτικών όλων των φορέων µε τις αρχές της σύγχρονης γνώσης και µάθησης µπορεί να 
αποτελέσει βάση για κάθε διάλογο αλλά και ανάχωµα στην ανάπτυξη του φαινοµένου της ενδοσχολικής βίας. Οι 
πρακτικές αυτές µπορούν να ακολουθήσουν το αίτηµα των ερευνητών (Παπάζογλου, 2014) για µια τροποποίηση 
της συµπεριφοράς η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια στο 
κείµενο αρχικά προσδιορίζεται µεθοδολογικά η αντιµετώπιση της γνώσης και παρουσιάζεται η εξέλιξη που έχει 
επέλθει από την παραδοσιακή αντιµετώπιση της γνώσης στη νέα οπτική µε την οποία γίνεται αντιληπτή η γνώση 
σήµερα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η επίδραση αυτής της αντίληψης στα σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης. 
Για να προσεγγίσουµε αυτού του είδους τη αντίληψη της γνώσης, αλλά και τη νέα σχολική πραγµατικότητα, 
χρειάζονται στρατηγικές, ευελιξία αλλά και δεξιότητες , και δη κοινωνικές και συναισθηµατικές, αλλά και αξίες. 
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Έπειτα, αφού σκιαγραφηθούν οι συγκρουσιακές αιτίες που µπορούν να συνυπάρχουν στα διάφορα κοινωνικά 
περιβάλλοντα, παρουσιάζεται το προφίλ των εµπλεκοµένων µερών του φαινοµένου της ενδοσχολικής βίας: του 
θύτη, του θύµατος και του παρατηρητή. Εδώ θα υποστηριχτεί ότι οικογένεια και σχολείο στα πλαίσια ενός 
οικοσυστηµικού µοντέλου (Κιρκιγιάννη, 2012 ) συµµετέχουν στη συνδιαµόρφωση της γνώσης ως άτυποι και 
τυπικοί φορείς της γνώσης. Τέλος, στο κείµενο προτείνεται µια στρατηγική εµπλουτισµού αυτής της γνώσης µε 
δεξιότητες και οι αξίες οι οποίες έχουν δραστικές επιπτώσεις στην γνωστική και συναισθηµατικές ανάπτυξη του 
παιδιού . Ουσιαστικά, αποτελούν ένα ισχυρό φραγµό στην ανάπτυξη συµπεριφορών της επιθετικότητας και 
συµβάλλουν στην ενδυνάµωση του ζητούµενου της αυτονοµίας και χειραφέτησης του ατόµου (Severino, όπ.αναφ. 
στη Θεοδωροπούλου et. al. , 2014 ) 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Η αντιµετώπιση της γνώσης 
Πολλοί άνθρωποι, ακόµα και σήµερα, αποδέχονται ένα νοητικό πλαίσιο που αντιλαµβάνεται “γνώση” µ' ένα 
τρόπο, θα λέγαµε, “παραδοσιακό”. Με τον όρο “γνώση” εννοούν ένα ασφαλές µονοπάτι για την επίτευξη των 
στόχων, ένα πλαίσιο βεβαιοτήτων µέσα στο οποίο χτίζεται ο  υποκειµενικός µας κόσµος. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, 
η γνώση (Batens, 1996): α) ταυτίζεται µε κάτι το “αληθινό”, το οποίο έχει µία αξιόπιστη βάση  (αισθητηριακά 
δεδοµένα, επαγωγή, επαλήθευση, διάψευση), β) διαθέτει µια υπερβατική γλώσσα, η επιστηµονική γλώσσα 
(θεωρία, ορολογία, αιρετικές απόψεις), γ) αναγνωρίζει την ύπαρξη αυστηρών διαχωριστικών γραµµών. Από τις 
επιστηµονικές ειδικότητες ως τον ορθολογισµό, το ανορθολογικό, την παρατήρηση, την ερµηνεία, το γεγονός, ο 
κανόνας, το απόλυτο ιδεώδες της γλώσσας: η αντικειµενικότητα, δ)διαθέτει ένα Ιεραρχικό χαρακτήρα: 
αισθητηριακά δεδοµένα-νόµοι- θεωρίες- άτοµα-µόρια-κύτταρα, δ) διέπεται από µια σταθερή και απλή δοµή των 
νόµων, των σχέσεων, των κανόνων π.χ.  οι µαθηµατικοί τύποι των φυσικών νόµων, οι αντιφατικές θεωρίες είναι 
απριόρι εσφαλµένες, ε) ο ορισµός της έννοιας συνάγεται και αναγνωρίζει την  έννοια της συνέχειας. Με αυτή την 
έννοια, η επιστηµονική γνώση εµφανίζει µία διαρκή πρόοδο µε αυξανόµενο και συνεχή τρόπο. Η άποψη αυτή, 
όσο σταθερή και αν ακούγεται, εντούτοις, ανήκει σ' ένα κόσµο που λίγο – πολύ «χάνεται». Τα τελευταία πενήντα 
- εξήντα χρόνια, έχουν αλλάξει πολλά πράγµατα στη θεώρηση αυτής της έννοιας που καλούµε «γνώση». Από την 
πάλη µέσα στους κύκλους του εµπειρισµού, θεωρητικοί όπως ο Neurath (όπ. αναφ. στον Αυγελή, 1998) 
υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν προτάσεις που δεν επιδέχονται αναθεώρηση, ενώ ο Quinne ( ό.π.), κατέδειξε την 
ασάφεια των κριτηρίων της αναλυτικότητας). Κατά τον Popper (ό.π.), ακόµα και οι βασικές παρατηρησιακές 
προτάσεις και θεωρίες υπόκεινται σε διαρκή αναθεώρηση ενώ, ο Thomas Kuhn (2008) παραδέχτηκε ότι η 
αναπτυξιακή δοµή της ώριµης επιστήµης βασίζεται στην εναλλαγή επιστηµονικών παραδειγµάτων. Όσο αφορά 
στη µέθοδο, θεωρητικοί όπως ο Carnap (όπ.αναφ. στον Αυγελή,1998) διατύπωσαν µεγάλες αµφιβολίες σχετικά 
µε το εάν µπορούµε να φτάσουµε µε επαγωγικό τρόπο στη διατύπωση θεωριών, ενώ Ο Fayerambent (όπ.π.) 
ανατρέπει πλήρως και το τελευταίο οχυρό της γνώσης, τη µέθοδο, για να υποστηρίξει ότι καµία µέθοδος δεν 
µπορεί να εγγυηθεί τον έλεγχο της γνώσης. Αντιθέτως, προτείνει την ιδέα του “θεωρητικού πλουραλισµού” 
υποστηρίζοντας, ότι πρέπει να διατυπώνουµε θεωρίες που είναι αντιφατικές προς την καθιερωµένη άποψη. 
Εποµένως, “η έννοια της επιστηµονικής προόδου δεν έχει την έννοια µιας προσέγγισης στην αλήθεια, αλλά 
παίρνει εργαλειακό χαρακτήρα: σηµαίνει τη βελτίωση των θεωριών µας ως εργαλείων εξήγησης των φαινοµένων” 
(στο ίδιο). Ενώ ο Φιλόσοφος της Παιδείας Καζεπίδης υποστηρίζει ότι (Καζεπίδης, 1994): το περιεχόµενο της 
Παιδείας είναι όλες οι αξιόλογες γνώσεις οι οποίες µπορούν να διατυπωθούν µε τη µορφή ειδικών προτάσεων 
“γνωρίζω ότι..”. Σήµερα, όµως , κατά πόσο µπορούµε να επικαλεστούµε αυτό το “γνωρίζω”; 'Η µήπως πρέπει να 
επικαλεστούµε τη ρήση του  νοµπελίστα Herbert Simon ο οποίος υποστηρίζει ότι : “η σηµασία της λέξης 'γνωρίζω'   
έχει αλλάξει από το να είναι κανείς ικανός να θυµάται και να επαναλαµβάνει πληροφορίες στο να είναι ικανός να 
τις βρίσκει και να τις χρησιµοποιεί ”(Simon, όπως αναφέρεται στην Επιτροπή Κοινωνικών Επιστηµών και 
Εκπαίδευσης του Εθνικού Συµβουλίου Ερευνών των ΗΠΑ, 1996). Υπό αυτή την έννοια, σήµερα, η ασφαλέστερη 
οδός θα ήταν να χρησιµοποιήσουµε  το ρήµα “γνωρίζω” ως ένα είδος υπολογισµού, ένα είδος ικανότητας να 
ψάχνουµε, να βρίσκουµε και να χρησιµοποιούµε. Ο Γάλλος διανοούµενος, Έντγκαρ Μορέν, στο βιβλίο του “Η 
Μέθοδος”, εκφράζει την άποψη  ότι “γνωρίζω σηµαίνει πρωταρχικά υπολογίζω”. Κατά τον Μορέν η έννοια της 
γνώσης αναγκαστικά εµπεριέχει (Μορεν, 2001:71): α) µια µετάφραση που χρησιµοποιεί σηµεία, σύµβολα- 
συστήµατα σηµείων , συµβόλων, αναπαραστάσεις, ιδέες και  θεωρίες β) µια δόµηση, βάσει αρχών και κανόνων. 
Σύµφωνα µε αυτές τις αρχές και του κανόνες, τέλος, επιδιώκει γ)  την Λύση προβληµάτων. Άρα, όταν µιλάµε για 
“γνώση” σήµερα, δεν εννοούµε µια σωρευµένη ποσότητα πληροφοριών αλλά, τρόπους σκέψης, ελέγχου, 
διαχείρισης των πληροφοριών καθώς και στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Ίσως πάνω απ' όλα, ο έλεγχος και η 
αναθεώρηση αποτελούν τις βασικότερες συνθήκες της γνωσιακής επικυρωτικής διαδικασίας (Carr, Kemmis, 
2000). Όλες αυτές οι διαδικασίες όµως λαµβάνουν χώρα µέσα στην κοινωνία και µέσα σε κοινωνικές οµάδες. 
Πολλοί θεωρητικοί από διάφορες οπτικές γωνίες υποστηρίζουν την επίδραση της κοινωνίας στην παραγωγή της 
γνώσης (Berger & Luckmann,2003; Fleck, 1979; Hanson, 2002.,κ.ά. όπ.αναφ.στο Ξανθόπουλος, 2015). Ο 
άνθρωπος ζώντας µέσα σε αυτές τις κοινωνικές οµάδες και υπό την επίδραση των θεσµών µπορεί και 
κατασκευάζει την πραγµατικότητα γύρω του. Η κοινωνική διάσταση της γνώσης, όταν εµπλουτίζεται µε 
δεξιότητες ικανότητες αποσκοπώντας στην κατανόηση της φύσης και των ανθρώπινων πραγµάτων, τότε αυτή η 
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γνώση εκλαµβάνει και το χαρακτήρα του µορφωτικού αγαθού (Πυγιάκη, 1999). Αυτή η γνώση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως νοητικό εργαλείο και για την αντιµετώπιση προβληµάτων η φαινοµένων όπως αυτό της 
ατοµικής αλλά και της κοινωνικής επιθετικότητας που συνυπάρχουν στο φαινόµενο της ενδοσχολικής βίας, µέσα 
στα πλαίσια µια επιτυχούς αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ ποµπού (σχολείου) και δέκτη (οικογένεια, παιδί). Η 
επικοινωνία αυτή θα θεωρηθεί επιτυχής αν ο δέκτης κατανοήσει ορθά το µήνυµα του ποµπού και ανταποκριθεί 
θετικά σε αυτό (Κιρκιγιάννη, 2012) και αν λάβει ικανοποίηση από αυτή τη βασική ανάγκη επικοινωνίας χωρίς τη 
διαταραχή των σχέσεων (ΥΠ.Ε.Π.Θ, 2000). 
 
Η γνώση και τα κοινωνικά περιβάλλοντα 

Όλη αυτή η θεώρηση έχει επηρεάσει τα σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης στα οποία οι µαθητές έχουν κληθεί 
να εργαστούν. Σήµερα όλο και περισσότερο δεχόµαστε αρχές σύµφωνα µε τις οποίες: Ο ίδιος ο µαθητής /τρια 
οικοδοµεί την καινούργια γνώση. Ο ίδιος/ια ανακαλύπτει τη γνώση. Έτσι, το παραδοσιακό µοντέλο της 
παιδαγωγική σχέσης, που βασιζόταν στην αποµνηµόνευση ποσοτικών µετρήσιµων περιεχοµένων µε κέντρο το 
δάσκαλο/α, γίνεται όλο και περισσότερο ένα µοντέλο σχέσης που βασίζεται, στη συνεργατική µάθηση από µία 
κοινότητα διερεύνησης, που αποδέχεται µε θετικό τρόπο την ύπαρξη διαφορετικών αφετηριακών καταστάσεων 
των µαθητών-τριών (Αυγερινός, 2007). Η µάθηση είναι αποτέλεσµα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η γνωστική 
ανάπτυξη είναι αποτέλεσµα της διαλεκτικής διαδικασίας, όπου ένα παιδί µαθαίνει µέσα από τις εµπειρίες 
προβληµάτων και λύσεων που µοιράζεται µε κάποιον άλλον καθώς, « όλες οι ανώτερες λειτουργίες ξεκινούν ως 
πραγµατικές σχέσεις ανάµεσα στα άτοµα» (Vygotsky, 1978, όπ. αναφ. στη Βοσνιάδου, 2006). Και 
Αναπροσαρµόζει τις νοητικές δοµές του (Πιαζέ, 1969). Η άποψη του εποικοδοµητισµού για τη µάθηση είναι ότι, 
οι άνθρωποι οικοδοµούν νέα γνώση και κατανόηση µε βάση όσα ήδη γνωρίζουν ή πιστεύουν. Σύµφωνα µε την 
ίδια θεώρηση, µε βάση αυτή την προϋπάρχουσα γνώση, ο άνθρωπος δοµεί, κατασκευάζει, διανοητικά µοντέλα τα 
οποία προσαρµόζουν τις νέες γνώσεις, είτε σε επίπεδο ατοµικής ανάπτυξης είτε σε ένα επίπεδο κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης (Ματσαγγούρας, 2007). Ο εκπαιδευτικός γίνεται ολοένα και περισσότερο εµψυχωτής και 
καθοδηγητής παρά φορέας απλής αναµετάδοσης της υφιστάµενης γνώσης. Ενώ το το σχολικό περιβάλλον όλο 
και περισσότερο λαµβάνει υπ’ όψη του : α) ότι κάθε µαθητής µαθήτρια µαθαίνει µε το δικό του διαφοροποιηµένο 
τρόπο και  διαθέτει τη δικιά του προϋπάρχουσα γνώση. β) Λαµβάνει υπόψη Τις οµαδικές και οι συνεργατικές 
διαδικασίες. Μέσα σε αυτές τις οµάδες, Οι αυτενέργειες που αναπτύσσει ο µαθητής µέσα στην οµάδα µπορεί να 
επηρεάσει τη αντιλαµβανόµενη αυτοαποτελεσµατικότητα του µαθητή, στα πλαίσια µιας τριαδικής αµοιβαιότητας 
(άτοµο-περιβάλλον- συµπεριφορά), (Bandura 1982α, 1986, 2001, όπ.αναφ. στον Schunk, 2010:84,). 3. καθώς και 
τη δηµιουργία µιας ερευνητικής κοινότητας. 

Πέρα από τα επιθυµητά ή αρµονικά περιβάλλοντα στα οποία µπορεί να ζει ο άνθρωπός ασφαλώς υπάρχουν 
και τα αντίθετά τους τα συγκρουσιακά. Από τις εσωτερικές συγκρούσεις που µπορεί να βιώσει το άτοµο περνάµε 
συγκρουσιακά περιβάλλοντα µέσα στην οικογένειά. Επιπλέον δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση του ατόµου 
µπορεί να προκληθούν από τη διάσπαση της δοµικής λειτουργίας της οικογένειας (broken home) µε το διαζύγιο, 
τον θάνατο ενός γονέα ή τη χωριστή διαβίωση (Μπαµπάλης, 2011α; Hasan, Drolet, & Paquin, 2003 στο Stop 
Bullying, 2014). Οι σχέσεις µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον είναι αµφίδροµες πάντα και επηρεάζονται και από 
εξωγενείς παράγοντες, όπως τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές συνθήκες (Farrington, 2000, 
όπ.αναφ.στο Stop Bullying, 2014). Αν και πρόκειται για ενδεικτικούς και όχι καθοριστικούς παράγοντες, 
αναφέρουµε, για παράδειγµα, το φτωχό οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονιών, την ανεργία, τα ωράρια 
εργασίας των γονιών, τις αυξανόµενες οικονοµικές απαιτήσεις, τον τόπο διαµονής (αστικό κέντρο, επαρχία) κ.λπ. 
(Stop Βullying, 2014). Ωστόσο, µέσα στην οικογένεια συντελούνται και µη µεθοδευµένοι και συνειδητοί 
µηχανισµοί που δρουν καταλυτικά στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, όπως το επάγγελµα των 
γονιών, η οικονοµική κατάσταση και η κοινωνική θέση της οικογένειας, προσδοκίες των γονιών για το µέλλον 
των παιδιών τους κ.λπ. (Νόβα-Καλτσούνη, 1995). Οι συγκρούσεις παρουσιάζονται γενικευµένες µέσα στην ίδια 
την κοινωνία (Farrington, 2000 όπ. αναφ. στο Stop Bullying, 2014) και ζητήµατα όπως αυτά των εργασιακών 
σχέσεων, της ανεργίας, της πολιτικής, του ανταγωνισµού, των προκαταλήψεων και άλλα, δηµιουργούν ένα πλέγµα 
σχέσεων που αναµφισβήτητα επηρεάζει την προσωπικότητα του ατόµου αλλά και αποτελούν πηγές άγχους, 
(Έρευνα για την Παιδική βία, 2014), πίεσης καθώς και ενισχυτικούς παράγοντες φαινόµενων όπως αυτό της 
ενδοσχολικής βίας. (Υ.Π.Π.Θ, 2000; Stop Βullying, 1.2.1, 2104) 

Το σύνθετο φαινόµενο της επιθετικότητας µεταφέρεται και στο σχολείο. Οι περισσότεροι µελετητές ορίζουν 
τη σχολική βία ως µια “επιθετική συµπεριφορά µεταξύ παιδιών ή νέων, µέσα ή έξω από το σχολικό περιβάλλον 
και έχει σκοπό α) να προκαλέσει δυσφορία ή βλάβη στο θύµα, β) περιλαµβάνει ανισορροπία δύναµης ή εξουσίας 
µεταξύ του θύτη και του θύµατος γ) και εµφανίζεται κατ’ επανάληψη µε την πάροδο του χρόνου” (Rigby, 1996; 
Colorado University, 2001; Farrigton 1995; Olweus, 1996; Tattum και Tattum, 1992 στο Europe’s Antibuylling 
Campaign project, 2012). Η έρευνα έχει σκιαγραφήσει τις αντιδράσεις τριών µερών: του Θύµατος, του Θύτη και 
των Παρατηρητών. Πολλές φορές αναφέρεται από τους ερευνητές ότι τα Θύµατα ανάµεσα σε άλλα παρουσιάζουν: 
µειωµένη αυτοπεποίθηση, χαµηλή αυτοεικόνα, αισθήµατα ενοχής, δεν έχουν φίλους ή έχουν ελάχιστους που 
µπορούν να τους συµπαρασταθούν συναισθηµατικά). Άλλες φορές παρουσιάζονται ως (µοναχικά άτοµα, 
ανώριµα) που χαρακτηρίζονται κάποιες φορές από  ελλιπείς δεξιότητες επικοινωνίας και δυνατότητας επίλυσης 
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προβληµάτων (Olweus, 1999, ό.π., Stop bullying 1.2.3, 2014) ή έχουν την τάση να ακολουθούν τους όρους ή τις 
οδηγίες των τόσο  κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού όσο και στις υπόλοιπες κοινωνικές δραστηριότητες 
(Schwartz, Dodge, & Coie, 1993, ό.π.). Αντίθετα οι δράστες χαρακτηρίζονται, εκτός των άλλων, από έλλειψη η 
από πολύ χαµηλού ενσυναίσθηση τόσο σε γνωστικό , όσο και σε συναισθηµατικό πεδίο (affective empathy, Stop 
bullying, 1.2.3, 2014), δηλαδή δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τις σκέψεις  και τα συναισθήµατα των θυµάτων 
(Rigby, 2008 ό.π.), καθώς και ανεπάρκεια στην ηθική τους ανάπτυξη, στον τρόπο δηλαδή που αντιλαµβάνονται 
τις έννοιες του δίκαιου και των συµπεριφορών που το συνοδεύουν, ντροπής και προσωπικής ευθύνης (Menesini 
et all, 2003, ό.π.),  ενώ οι σχολικές επιδόσεις συνήθως κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα (Olweus, 1994, ό.π.). 
Ακόµα και η Τρίτη πλευρά, αυτή των παρατηρητών, καταγράφεται ότι  απέναντι στο φαινόµενο νιώθει άγχος και 
ανασφάλεια θεωρώντας το κλίµα στο σχολείο αρνητικό ενώ η συµπεριφορά τους µοιράζεται από την αδράνεια 
και τη µη εµπλοκή στην επιθυµία για την τιµωρία των δραστών και την παρέµβαση (Stop bullying, 2014) ειδικά 
στο δηµοτικό (European Antibullying Campaign project, 2012). 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Το αξιακό πλαίσιο 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το σχολείο, πέρα από τις µαθησιακές ανάγκες πάνω απ’ όλα πρέπει να υπερασπίσει 
το συναισθηµατικό κόσµο των παιδιών και πραγµατώσει τους παιδαγωγικούς σκοπούς της προάσπισης των 
ατοµικών τους δικαιωµάτων, προάγοντας την  ελευθερία και αυτονοµία του ατόµου. Κι εδώ οι δρόµοι οικογένεια 
και σχολείου συναντώνται, γιατί πρέπει να προσφέρουν και να ενισχύσουν εκείνες τις εµπειρίες και να ασκήσουν 
εκείνες τις δεξιότητες  που αντιτίθενται στην επιθετικότητα εν γένει. Αν και δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισµός, 
εντούτοις, το βασικό κοινό χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των ορισµών είναι η αλλαγή, η τροποποίηση της 
συµπεριφοράς: «Η Μάθηση είναι µια διαρκής αλλαγή στη συµπεριφορά ή στην ικανότητα για ορισµένη 
συµπεριφορά η οποία είναι αποτέλεσµα άσκησης ή άλλων µορφών εµπειρίας» (Schunk, 2010). Η άσκηση και  η 
εµπειρία, ως µέρος της µάθησης, παρεµβαίνει στην προϋπάρχουσα γνώση, και η γνώση αυτή αποκτά µορφωτικό 
περιεχόµενο όταν 1. Διαθέτει ένα αξιακό πλαίσιο που στηρίζει τη διαπροσωπική επικοινωνία (Πυγιάκη, 1999) 2. 
περιλαµβάνει δεξιότητες και ικανότητες που πραγµατώνουν αυτές τις αξίες (Ματσαγγούρας, 2007) και 3. Και 
προσβλέπει στο µέλλον, διαθέτει δηλαδή µια  προσδοκία, µία πίστη, µία ελπίδα (Freire, 1972. Όπ.αναφ. στην 
Πυγιάκη, 1999) ότι θα υλοποιήσουµε αυτές  τις αρχές. Έχει επισηµανθεί ότι η έλλειψη των κατάλληλων 
προσδοκιών αναφορικά µε την ανάπτυξη του παιδιού (Flouri & Buchanan, 2003; Georgiou, 2008; Bowes et al., 
2010 όπ. αναφ. στο Stop Bullying, 2.2) µπορεί να έχει µεγάλες επιπτώσεις για την µελλοντική πορεία. Με τις 
κατάλληλες προσδοκίες εδώ δεν εννοούµε τις προσδοκίες που εντάσσονται σε ένα µαθησιακό και ανταγωνιστικό 
πλαίσιο , στο οποίο το παιδί χαρακτηρίζεται µε βάση την επίδοσή του, αλλά  τις προσδοκίες που εντάσσονται 
περισσότερο σε ένα  συνεργατικό πλαίσιο, στο οποίο επιβραβεύονται αξίες και δεξιότητες για την εξισορρόπηση 
του εαυτού του και για τη µελλοντική κοινωνία που ονειρευόµαστε. Και µία τέτοια κοινωνία δεν µπορεί παρά να 
είναι µία κοινωνία ειρηνική. Εποµένως εντάσσοντας µέσα στις προσδοκίες µια τέτοιου είδους στρατηγική είναι 
εύλογο να προσδοκούµε και τη γέννηση νοοτροπιών αντίθετη σε κάθε είδους βία. Σχολείο και οικογένεια, 
ανάµεσα στα άλλα, µπορούν και πρέπει να προσφέρουν µια σειρά συναισθηµατικών βιωµάτων και αξιακών 
ασκήσεων, µέρος των οποίων περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες να εξασφαλίζουν µια ειρηνική διευθέτηση των 
σχέσεων επικοινωνίας και την ικανοποίηση που απορρέει απ’ αυτές.  
 
Νοητικά εφόδια για την αντιµετώπιση της επιθετικότητας 
Από πολύ µικρή ηλικία οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την εµπειρία, να νιώσουν, ότι χαίρουν εκτίµησης. Πολλοί 
θεωρούν την αυτοεκτίµηση ως το θεµελιώδες κίνητρο του ατόµου για την αυτοπραγµάτωση και εξέλιξη, για την  
ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής και για την η ικανότητα επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών και 
των γονέων τους» (Παπάζογλου, 2014). Η αυτοεκτίµηση τονώνεται όταν 1. αφιερώνουµε χρόνο για πραγµατική 
επικοινωνία και διαχειριζόµαστε µε αξιοπρέπεια τα οποιαδήποτε προβλήµατά των παιδιών. 2. Αποφεύγουµε να 
κατακρίνουµε και να απορρίπτουµε. 3. Ενισχύουµε θετικά τις πρωτοβουλίες και µε αυτό τον τρόπο , 
επιτυγχάνουµε το συναισθηµατικό δέσιµο Αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή ασφάλειας που πρέπει να λάβει 
το παιδί και να νιώσει το ίδιο δυνατό και ασφαλές στο σχολικό περιβάλλον; Ο σεβασµός του ανθρώπου προς τον 
εαυτό του πηγάζει από τη θετική αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµησή του (Πηγιάκη, 1999). Η αποδοχή του ατόµου 
είναι απαραίτητη για το αίσθηµα ασφάλειας που πρέπει να αναχθεί στο παιδί και αυτό µε τη σειρά του να νιώσει 
την απαραίτητη οικειότητα για να δράσει σύµφωνα µε την επιθυµητή συµπεριφορά.  

Επίσης από νωρίς οι άνθρωποι πρέπει να βιώσουν ότι  στο περιβάλλον τους υπάρχει  σεβασµός και η 
οποιαδήποτε, µετέπειτα, επιθυµητή καλλιέργεια αξιών δεν θα είναι εφικτή αν δεν υπάρχει ένα υπόστρωµα, µια 
αφετηρία και αυτή δεν είναι άλλη από το σεβασµό του παιδικού ψυχισµού. Έχει παρατηρηθεί ότι οι θύτες δεν 
ξέρουν πώς να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους ή δεν τους επιτρέπεται να το κάνουν (Τρίκα –Μερτίκα, 2015). 
Αν εµείς δε δείξουµε τα πραγµατικά µας αισθήµατα, αν εµείς δεν ενισχύσουµε συναισθηµατικά το παιδί, είναι 
αµφίβολό αν και αυτό  µε τη σειρά του θα επιθυµήσει να δείξει τα δικά του σε κάποιο άλλον. Κατά συνέπεια, 
λοιπόν, προκύπτει ότι σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου οι γονείς δεν επιδεικνύουν τις αρµόζουσες 
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συµπεριφορές και δεν προβάλλεται ο σεβασµός προς τον άλλο ή που επιδεικνύουν και οι ίδιοι επιθετική και 
αντικοινωνική συµπεριφορά είναι πολύ πιθανό το παιδί να ενστερνιστεί και να υιοθετήσει τη δική τους 
«αντικοινωνική» στάση, την οποία θα διατηρεί και στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία ως ενήλικας 
αργότερα (Cowie, 2000; Tremblay, 2000; Eysenck, 2013 στο Stop Bullying, 2014). 

Σχολείο και οικογένεια οφείλουν να καλλιεργούν θετικές σχέσεις στα µέλη τους της (Catalano, Hawkins, 
1995 όπ. αναφ. στο Stop Bullying, 2014. &,Υ.Π.Π.Θ, 2000). Κάθε θετική σχέση δε µπορεί παρά να στηρίζεται 
στην αλήθεια. Η αναζήτηση της αλήθειας, της εξήγησης ενός φαινοµένου, µπορεί να είναι µια επιστηµονική αρχή 
αλλά δεν παύει παράλληλα να είναι και µια βαθιά ανθρώπινη αρχή, της εξήγησης των εσωτερικών µας 
φαινοµένων. Έτσι και η προτροπή της διατύπωσης αληθών προτάσεων, στην περίπτωση µας , της έκφρασης των 
αληθινών αισθηµάτων µας, των προβληµατισµών µας αλλά και της αληθούς περιγραφής των γεγονότων, είναι 
αφετηρίες που θα βελτιώσουν σε µεγάλων βαθµός την ίδια την καθηµερινότητα µας αλλά και την αίσθηση που 
αναπτύσσουµε για τον κόσµο γύρω µας. Έχοντας ενσυναίσθηση του εαυτού µας νιώθουµε δικαιωµένοι, 
ελαττώνουµε το θυµό µας µε αποτέλεσµα να είµαστε σε θέση ξεχωρίσουµε εναργέστερα τις απόψεις από τα 
συναισθήµατά µας και αυτό µας οδηγεί στην ανοχή (Πυγιάκη, 1999:43-44) και η ανοχή µε τη σειρά της στην 
αποδοχή της κριτικής και αυτοκριτικής . 

Η καλλιέργεια του αισθήµατος ευθύνης είναι απαραίτητη εντός κι εκτός σχολείου. Τι γίνεται όµως στις 
περιπτώσεις όπου υπερισχύει η τάση για µη ανάληψη ευθυνών; Πότε ένα παιδί δε θέλει να αναλάβει ευθύνες; 
Αυτή η έλλειψη ερµηνεύεται πολλές φορές από εκπαιδευτικούς και γονείς ως µείωση της απόδοσης. Η άρνηση 
ανάληψης ευθυνών µερικές φορές όµως µπορεί να προέρχεται από την παρουσία µεγάλης 
υπερπροστατευτικότητας ή άλλων αιτιών. Έχει υποστηριχθεί ότι και σε κάποιες περιπτώσεις, η 
υπερπροστατευτικότητα σχετίζεται µε τα αίτια που ενδυναµώνουν την ενδοσχολική βία, ενώ το άκρως αντίθετο, 
η συναισθηµατική κακοποίηση και εχθρική συµπεριφορά είναι πιθανόν να οδηγήσει σε θυµατοποίηση λόγω 
συναισθηµατικής ανασφάλειας (Stop Bullying, 2014). Σύµφωνα µε τον Duncan (2004 στο Stop Bullying, 2014), 
η θυµατοποίηση του παιδιού  συνδέεται και µε τη στάση και το ρόλο της µητέρας αναφορικά µε την ανάπτυξη 
της αυτονοµίας του αγοριού και το «δέσιµο» (connectedness) που θα αναπτύξει µε το κορίτσι. Χαρακτηριστικά 
της συµπεριφοράς των µανάδων που έχουν ερευνητικά διαπιστωθεί να συνδέονται µε τη θυµατοποίηση του 
παιδιού είναι η εκδήλωση υπερπροστατευτικής συµπεριφοράς, η επιβολή εξουσίας και γενικά η έλλειψη των 
κατάλληλων προσδοκιών αναφορικά µε την ανάπτυξη του παιδιού (Flouri & Buchanan, 2003; Georgiou, 2008; 
Bowes et al., 2010, στο Stop Bullying 2014). Εποµένως, µαζί µε την τόνωση της αυτοεκτίµησης πρέπει να 
παρέχεται και µία προτροπή για ανάληψη ευθυνών, πρωτοβουλιών, αφήνοντας στο παιδί χώρο για αυτό έκφραση. 

Έχει παρατηρηθεί ότι Οι θύτες συχνά προέρχονται από περιβάλλοντα µε έντονη παρουσία της βίας και είναι 
µάρτυρες ή θεατές ενδοοικογενειακής βίας (European Campaign 1.3). Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης 
επισηµαίνει το ρόλο του µιµητισµού στην παιδική ηλικία καθώς και το ρόλο των απολαβών και αµοιβών που 
µπορεί να προσφέρουν τέτοιου είδους συµπεριφορές ενώ ο ρόλος των γονέων ως πρότυπου συµπεριφοράς είναι 
σηµαντικός (Stop Bullying, 2014). Εποµένως, πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας α) τη συµπεριφορά µας τόσο 
απέναντι στο παιδί όσο και τη συµπεριφορά ανάµεσα στους συζύγους, β) την αποφυγή χρήσης βίας για την 
επίλυση προβληµάτων,  γ) την αποφυγή ανεκτικότητας, των γονέων στη βίαιη συµπεριφορά των παιδιών, και δ) 
βέβαια είναι σηµαντικό το κατά πόσο και τι είδους, ελαστικές ή ανελαστικές ηθικές αναστολές προτάσσουµε µέσα 
στην οικογένεια.  

Οι Ελλιπείς δεξιότητες επικοινωνίας και της δυνατότητας επίλυσης προβληµάτων, η υπερίσχυση του δίκαιου 
του ισχυρότερου, η εξοικείωση µε τη χρήση βίας και την αποδοχή σχέσεων εξουσίας (Θύτης –θύµα, αποτελούν 
χαρακτηριστικά των θυµάτων της ενδοσχολικής βίας( European Antibullying Campaign κεφ 3, 2012. Εποµένως 
Είναι επιτακτικό µας καθήκον να παροτρύνουµε την εποικοδοµητική επίλυση διαφορών µέσα κι έξω από την 
οικογένεια µε τρόπους όπως: η Διαιτησία και αναζήτηση λύσεων, λήψη απόφασης µε συναίνεση και όχι µε 
επιβολή, η αναζήτηση της διάγνωση αιτίων και των παραγόντων κινδύνου (ΥΠΕΠΘ, 2000, η παραδοχή του 
λάθους, η προτροπή των ήρεµων αντιδράσεων και η παροχή κατανόησης, ενσυναίσθησης για το άλλο πρόσωπο. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της συµπεριφοράς µε βάση της αρχές της σύγχρονης µάθησης φαντάζει ουτοπική 
αν δε στηρίζεται σε ένα πλαίσιο αξιών. Έτσι, ενθαρρύνουµε τα παιδιά στην αποδοχή των βασικών αρχών της 
ειρηνικής συνύπαρξης όπως: α) Η συνεργατικότητα, βασικός παράγοντας µέσα και έξω απ’ το σχολείο: είµαι 
µέρος µιας οµάδας, συλλέγω, ερµηνεύω, αξιολογώ πληροφορίες [Έχει προκύψει από έρευνες ότι Παιδιά που στη 
βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται ως «παθητικά θύµατα» ή «προκλητικά θύµατα» υστερούν σε βασικές κοινωνικές 
δεξιότητες ‘πως η συνεργατικότητα, η ικανότητα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων και η αίσθηση του χιούµορ 
(Τρίγκα-Μερτίκα, 2015) καθώς και ελλιπείς δεξιότητες επικοινωνίας και δυνατότητας επίλυσης προβληµάτων. β) 
η ίση µεταχείριση, βασισµένη στη θέσπιση κανόνων, µέσα σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο και µε συγκεκριµένες 
στρατηγικές, σε σπίτι και σχολείο οι οποίες, επιδιώκουν την υγιή θέσπιση και τήρηση ορίων και κανόνων 
(Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009, στο Stop Bulling, 2014). Αυτό µπορεί να πραγµατωθεί όταν τα παιδιά ξέρουν ότι έχουν 
την άνευ όρων αγάπη και αποδοχή των γονέων, να γνωρίζουν από το σπίτι τους ότι υπάρχουν σαφή όρια στην 
συµπεριφορά τους, και όταν παραβαίνουν τα όρια θα υπάρχουν σαφείς επιπτώσεις, χωρίς εκβιαστικά διλήµµατα 
ή σωµατικές βίαιες αντιδράσεις από τους γονείς (Υ.Π.Π.Θ, 2000). γ) η αποδοχή της διαφορετικότητας, είµαι 
διαφορετικός, είµαστε διαφορετικοί, είµαστε ίσοι ως προς τη διαφορετικότητά µας, Έχω διαφορετικές σκέψεις, 
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συναισθήµατα, χρώµα, φυλή, εθνικότητα (Πυγιάκη31, 1999. & Unisef, Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού 
αρθ.2., 2016). δ) η αποδοχή του ρίσκου, δε φοβάµαι να ανιχνεύσω καινούργιες ιδέες  και εµπειρίες σε καινούργια 
περιβάλλοντα. Η ίδια η µορφή της γνώσης απαιτεί τη ρήξη µε τη βεβαιότητα και τον εφησυχασµό (Βοσνιάδου, 
2006) σε ένα κόσµο όπου δεν υπάρχουν απόλυτες βεβαιότητες (Κογκούλης, 2000). ε) Και αυτή η ανίχνευση, η 
αναζήτηση, η κοινωνία ιδεών και εµπειριών, υπό τους παραπάνω όρους, ανοίγει το δρόµο για την υπέρτατη ίσως 
ανθρώπινη και παιδαγωγική αρχή, την αυτονοµία του ανθρώπου, την αυτοπραγµάτωσή και τη χειραφέτηση 
(Severino, όπ.αναφ. στη Θεοδωροπούλου et al, 2014). Την αληθινή ενσυναίσθηση  του εαυτού µας και των άλλων 
ως άσκηση ζωής. 
  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Εν κατακλείδι, η άποψή µας για τη γνώση έχει  αλλάξει. Σε µεγάλο βαθµό οικοδοµείται από το ίδιο το άτοµα µέσα 
σε συνεργατικά περιβάλλοντα και έχει περισσότερο τη µορφή µια πληροφορίας που χρειάζονται στρατηγικές για 
τη διαχείριση και την αξιολόγησή της. Είναι οι στρατηγικές ικανή συνθήκη; Ικανή µπορεί, επαρκής όχι. Πάνω 
απ’ όλα χρειαζόµαστε την µεταστροφή της πληροφορίας σε ένα νοητικό εργαλείο  µε  µορφωτικό περιεχόµενο. 
Για τη δηµιουργία του συµµετέχουµε όλοι µας διότι η γνώση πλέον έχει λάβει µία κοινωνική διάσταση. Η 
οικογένεια δηµιουργεί στάσεις, αξίες, δεξιότητες πολύ πριν το σχολείο. Όλα αυτά εγκιβωτίζονται στο νου του 
παιδιού ως προϋπάρχουσα γνώση. Είναι στο χέρι της οικογένειας και του σχολείου, στο βαθµό που τους 
αναλογούν, να συνεισφέρουν στη µείωση των συγκρούσεων που παρατηρείται στα διάφορα περιβάλλοντα, 
ενισχύοντας την άσκηση και την εµπειρία µε αρχές, δεξιότητες, νοοτροπίες όπως οι προαναφερόµενες και οι 
οποίες είναι κοµµάτι της ίδια της γνώσης που αποκτά ο άνθρωπος. Αυτό µπορεί να πραγµατωθεί µέσα σε ένα 
αµφίδροµο πλαίσιο επικοινωνίας  και συνεργασίας, το οποίο είναι σηµαντικό όχι µόνο για τη γνωστική ανάπτυξη 
του παιδιού, αλλά και για τη συµπεριφορά του και την κοινωνικοποίησή του (Γεωργίου, 2000 stop bullying, 2014). 
Μ’ αυτό τον τρόπο ενισχύεται περισσότερο ένας εσωτερικός εµπλουτισµός, µε νοητικά εργαλεία αντιµετώπισης 
των συγκρουσιακών καταστάσεων του ατόµου, παρά µία τυπική εξωτερική µεταστροφή της συµπεριφοράς  µε 
ποινές (Υ.Π.Π.Θ,2000). Από την άλλη µεριά, ελπίζουµε  σε µια ενδελεχέστερη αντιµετώπιση του φαινοµένου της 
ενδοσχολικής, αλλά και της κοινωνικής βίας γενικότερα, γιατί προσδοκούµε σε ένα άνθρωπο συµµέτοχο , 
παρεµβατικό και όχι παρατηρητή ωθούµενο από την ικανοποίηση που έχει λάβει πραγµατώνοντας τη βασική 
ανάγκη της επικοινωνίας µέσα σε ένα ειρηνικό περιβάλλον (ΥΠ.Ε.Π.Θ, 2000). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Τα αποτελέσµατα της τελευταίας έρευνας που διενεργήθηκε στη χώρα µας για τη σχολική βία και τον εκφοβισµό 
ανακοινώθηκαν πριν λίγες ηµέρες (Μάρτιος 2016) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 
ΥΠΠΕΘ και σε αυτή συµµετείχαν 3.667 µαθητές/τριες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 33.112 αντίστοιχα της 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Στα συµπεράσµατα – συνοπτικά πορίσµατα της έρευνας καταγράφεται και η «βασική 
ανάγκη των θυµάτων να νοιώσουν υποστήριξη και να ενδυναµωθούν για να µην νοιώθουν ανασφάλεια και να έχουν 
τη σιγουριά ότι ο θύτης θα τιµωρηθεί». Οι ερευνητές προτείνουν µεταξύ άλλων, «έµφαση σε δράσεις 
ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης και διάχυση σε όλα τα µαθήµατα στο 
Δηµοτικό» και «δράσεις ευαισθητοποίησης και πρόληψης µε βιωµατικό χαρακτήρα στη Δευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση». Προτείνουν επίσης «τη δηµιουργική απασχόληση µαθητών/τριών όλων των ηλικιών, τη δηµιουργία 
οµάδων και καλλιέργειας της αίσθησης της οµάδας». Η πρότασή µας αφορά µαθητές/τριες Α Γυµνασίου στο πλαίσιο 
βιωµατικής δράσης και ΣΤ Δηµοτικού στο πλαίσιο ευέλικτης ζώνης, που µε την αξιοποίηση του προτεινόµενου 
υλικού, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να αναπτύξουν την αυτοεκτίµηση και τη δεξιότητα της 
αυτοπαρουσίασης που είναι απαραίτητα και στην ενήλικη ζωή. Με οπτικοακουστικό υλικό θα γνωρίσουν πτυχές του 
φαινοµένου σχολικής βίας και εκφοβισµού και θα ασκηθούν σε υγιείς τρόπους αντιµετώπισής του. Θα γίνουν µέλη 
οµάδας µε ίδια ενδιαφέροντα, θα αναπτύξουν το αίσθηµα του «ανήκω σε οµάδα» και θα ενδυναµωθούν. Με 
αλληλεπίδραση και συνεργασία, αξιοποιώντας ατοµικό και συλλογικό δυναµικό, θα συµβάλουν στη διάχυση της 
µεθοδολογίας µας και των αποτελεσµάτων της στη  σχολική κοινότητα. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Αυτοεκτίµηση, αλληλεπίδραση, συµµετοχή, δηµιουργία 
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η βία και ο εκφοβισµός στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι φαινόµενο των τελευταίων ετών, αλλά αντίθετα έχει 
παρατηρηθεί και καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια (Αρτινοπούλου, 2001). Η ανίχνευση του 
φαινοµένου της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού στα ελληνικά σχολεία, οι µορφές εκδήλωσης και οι 
συνέπειές του, έχουν αποτελέσει αντικείµενο έρευνας και στην Ελλάδα. 

Η τελευταία ερευνητική έκθεση µε τίτλο: «Πανελλαδική Έρευνα για την Ενδοσχολική Βία και τον 
Εκφοβισµό» παρουσιάζει τα πλέον πρόσφατα στοιχεία έως και τον Φεβρουάριο 2016 και εκπονήθηκε ύστερα 
από αίτηµα της εκπαιδευτικής κοινότητας και παρότρυνση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ, από τα µέλη της 
Κεντρικής Επιστηµονικής Επιτροπής, ΚΕΕ (ΦΕΚ 7/13-01-2016), Καθηγήτρια Βασιλική Αρτινοπούλου 
(Πρόεδρος ΚΕΕ), Αν. Καθηγητή κ. Θωµά Μπαµπάλη (µέλος ΚΕΕ), και Δρ. Βασίλη Νικολόπουλο (µέλος ΚΕΕ) 
και δηµοσιοποιήθηκε από το ΥΠΠΕΘ στις 8 Μαρτίου 2016. 

3667 µαθητές/τριες  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 33.112 µαθητές/τριες Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
πήραν µέρος µε ξεχωριστά κατά εκπαιδευτική βαθµίδα ερωτηµατολόγια.  

Όπως διαπιστώνεται από την έρευνα, µεταξύ των άλλων, «βασική ανάγκη των θυµάτων αποτελεί το να 
νιώσουν υποστήριξη, και να ενδυναµωθούν, για να µην αισθάνονται ανασφάλεια και να έχουν τη σιγουριά ότι ο 
θύτης θα τιµωρηθεί» και «Κλειδί, στην αντιµετώπιση του φαινοµένου και στην άµβλυνση των συνεπειών που 
µπορεί να έχει, αποτελεί η συνεργασία και η κοινή δράση οικογένειας και σχολείου. Η συνεργασία σχολείου και 
οικογένειας αναγνωρίζεται ως καθοριστικής σηµασίας, αλλά στην πράξη διαπιστώνεται ότι τα εµπόδια είναι 
αρκετά και ουσιαστικά, καθώς γονείς και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να οριοθετήσουν τον ρόλο τους, ενώ 
θεσµοθετηµένες µορφές επικοινωνίας και συνεργασίας δεν λειτουργούν ή δεν είναι πάντα αποτελεσµατικές».  

Στις προτάσεις τους προς την εκπαιδευτική κοινότητα προτείνουν µεταξύ των άλλων: 
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§ Έµφαση σε δράσεις κατά του εκφοβισµού από το δηµοτικό σχολείο µε συστηµατικές δράσεις 
ευαισθητοποίησης των µαθητών στη διαφορετικότητα τόσο κατά την ευέλικτη ζώνη όσο και µε διάχυση 
σε όλα τα µαθήµατα.  

§ Ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης και πρόληψης µε βιωµατικό χαρακτήρα και στη Δευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση. 

§ Διαµόρφωση ισορροπηµένου προγράµµατος στο πλαίσιο του σχολείου που να επιτρέπει την εκτόνωση 
και τη δηµιουργική απασχόληση των µαθητών όλων των ηλικιών.  

§ Υλοποίηση δηµιουργικών δραστηριοτήτων, όπως κινηµατογραφική βραδιά, σκάκι, θεατρικά παιχνίδια, 
παρεµβάσεις πολιτισµού και αθλητισµού, δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τέχνη, µε βιβλία, 
δραµατοποίηση, ζωγραφική για τη δηµιουργία οµάδων και την καλλιέργεια της αίσθησης της οµάδας.  

§ Ενίσχυση της συνεργασίας µε τους γονείς και ενεργοποίηση των Συλλόγων Γονέων.  
§ Δηµιουργία µηχανισµών για τη διάδοση των καλών πρακτικών και της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί 

είτε µέσω ιστοσελίδων είτε µέσω διασχολικών ή θεµατικών εκδηλώσεων.  
Με την πρόταση που καταθέτουµε θεωρούµε ότι κινούµαστε στην κατεύθυνση αυτή και έχοντας ήδη την 

εµπειρία εφαρµογής της αλλά και την  απαραίτητη ανατροφοδότηση, την παρουσιάζουµε στην εκπαιδευτική 
κοινότητα µέσω αυτού του Συνεδρίου. 
    
ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ   
Σκοπός της προτεινόµενης εφαρµογής είναι να αναγνωρισθεί το εγώ ως απαραίτητο συστατικό του εµείς και να 
ενισχυθεί η δυναµική κάθε µαθητή ώστε να συµβάλει στην οµαδική δουλειά και προσπάθεια µε στόχο την 
αρµονική και δηµιουργική συνύπαρξη. 

Επιµέρους στόχοι είναι: 
§ Ανάπτυξη αυτογνωσίας, αυτοεκτίµησης και του αισθήµατος του ΄΄ανήκω σε οµάδα΄΄. 
§ Αλληλεπίδραση των µελών της οµάδας και δηµιουργία υπο-οµάδων µε συγκεκριµένα ενδιαφέροντα και 

ρόλους. 
§ Πολυεπίπεδη ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και ενδυνάµωση όλων των µελών της οµάδας.  
§ Γνωριµία µε το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού και υιοθέτηση υγιών πρακτικών αντιµετώπισης. 
§ Διάχυση των αποτελεσµάτων στη σχολική κοινότητα. 

        
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΟΡΟΙ 
Σκοπός της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι να συµβάλει στην ολόπλευρη, αρµονική και 
ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο 
και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν 
δηµιουργικά (Ν. 1566/1985, Δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις).  

Οι Βιωµατικές Δράσεις, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 
(141288/Γ2/08-09-2014), ως εκπαιδευτική καινοτοµία, αποτελούν διακριτή µονάδα του Προγράµµατος Σπουδών 
και του Ωρολογίου Προγράµµατος η οποία προωθεί τη βιωµατική, συνεργατική και διερευνητική µάθηση. Σκοπός 
των Βιωµατικών Δράσεων είναι, να βοηθήσουν τους µαθητές, µέσα από την ενεργοποίησή τους: 

§ να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και κοινωνικές, µεταγνωστικές, αυτογνωσιακές, κιναισθητικές και 
µεθοδολογικές ικανότητες που απαιτεί η αυτορρυθµιζόµενη µάθηση ("µαθαίνω πώς να µαθαίνω")  

§ να αξιοποιούν παλιές και νέες, προσωπικές και διαµεσολαβηµένες εµπειρίες, για να κατανοούν σε βάθος 
τα θέµατα που µελετούν  

§ να αξιοποιούν τις νέες στάσεις, γνώσεις και ικανότητες, για να κάνουν στοχευµένες βελτιωτικές 
παρεµβάσεις στο προσωπικό τους πεδίο (στην αυτοεκτίµηση, στις επιλογές και στη συµπεριφορά τους 
ως ατόµων, ως µελών τοπικών κοινοτήτων και ως υπεύθυνων πολιτών) και στα πεδία του, άµεσου και 
ευρύτερου, κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και  

§ να συναρτούν τις µαθησιακές τους εµπειρίες µε συναισθήµατα δηµιουργικότητας, χαράς και απόλαυσης.  
Ο εκπαιδευτικός θεωρείται συντονιστής-εµψυχωτής της οµάδας και διευκολυντής της όλης διαδικασίας 

(Δηµητρόπουλος, 2004). Δεν παραµένει θεατής των όσων συµβαίνουν στην τάξη, αλλά: 
§ Σχεδιάζει τις διαδικασίες µάθησης 
§ Διαµορφώνει κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα 
§ Προσπαθεί να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας µε άτοµα, οµάδες και φορείς 
§ Στηρίζει και βοηθάει τους µαθητές χωρίς να τους χειραγωγεί και να τους καθοδηγεί αυστηρά ο ίδιος  
§ Εφαρµόζει µεθόδους κατάλληλες για την ηλικία, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, και τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε διδακτικής ενότητας.  
Οι µέθοδοι εναλλάσσονται και συνδυάζονται  τους να προκαλούν το ενδιαφέρον των µαθητών και να 

βοηθούν την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και δηµιουργικής έκφρασης  (Ασβεστάς, 2007). 
Η πρότασή µας κινείται στο πνεύµα των προτάσεων που έκανε προς το ΥΠΠΕΘ η οµάδα των ερευνητών που 

προαναφέραµε και είναι υλοποιήσιµη  στο πλαίσιο των Βιωµατικών  Δράσεων – project  Α Γυµνασίου στο 
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διδακτικό αντικείµενο Σχολική και Κοινωνική Ζωή, µε διάρκεια 3 τρίµηνα. Θα µπορούσε να ενταχθεί και  σε ένα 
Πρόγραµµα Μετάβασης από το Δηµοτικό στο Γυµνάσιο στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης η οποία θεωρείται ότι 
φέρει γοργή, θετική επίδραση στην κοινωνικοποίηση και τη δηµιουργικότητα των µαθητών (Αλαχιώτης, χ.η.). Η  
διάρκεια του προγράµµατος στο Δηµοτικό έγκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού.  

Οι απαιτούµενοι για την υλοποίηση πόροι είναι: 
§ Τεχνολογικός εξοπλισµός: υπολογιστής, προβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο, λογισµικό για δηµιουργία 

ταινίας ή ιστοσελίδας, εφηµερίδας, κλπ 
§ Διδακτικά πακέτα: Υλικό από το ΚΑΡΙΕΡΟΣΚΟΠΙΟ (ΕΚΕΠ, 2007) και υλικό από το πρόγραµµα 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ των Πανεπιστηµίων Θεσσαλίας και Flinders που 
εφαρµόσθηκε πιλοτικά τη σχολική χρονιά 2011-2012. 

§ Σχολικό υλικό: χαρτί Α4 και Α3, µολύβια, µαρκαδόροι, φωτοτυπίες έντυπου υλικού – τετράδιο µαθητή 
του προγράµµατος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ (σχήµα1) 

 
Εικόνα 1: Έντυπο υλικό του προγράµµατος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 

 
ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Θεωρώντας ότι είναι σηµαντική δεξιότητα όχι µόνο για τη σχολική αλλά και για την ενήλικη ζωή το να µπορεί 
κάποιος αφού γνωρίσει να είναι σε θέση και να δηλώσει ποιος είναι και τι µπορεί να κάνει, ζητάµε από 
µαθητές/τριες να απαντήσουν στην ερώτηση ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ (σχήµα 2) και συγκεκριµένα σε µια σειρά ερωτήσεων 
σχετικά µε τον εαυτό. 

Στη συνέχεια ζητάµε να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στην οµάδα µε όποιο τρόπο κρίνει ο καθένας 
κατάλληλο: από απλή ανάγνωση των απαντήσεων που έδωσε, ηµερολόγιο, ζωγραφική, τραγούδι, κ.ά. 

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων διαπιστώνουµε όλοι αφενός τη µοναδικότητα του καθενός και 
αφετέρου κοινά επιµέρους σηµεία που υπάρχουν. Αυτά τα κοινά σηµεία καταγράφονται σε πίνακες και βάσει 
αυτών  δηµιουργούνται οι πρώτες υπο-οµάδες µε µέλη που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές ικανότητες. 

Ενδεικτικά: 
§ Εικαστικής δηµιουργίας 
§ Ψηφιακής δηµιουργίας 
§ Έκφρασης 
§ Γραπτής επικοινωνίας, κ.ά. 

 
Εικόνα 2: Δραστηριότητα ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ, ΚΑΡΙΕΡΟΣΚΟΠΙΟ (ΕΚΕΠ, 2007) 

 
Αξιοποιούµε το υλικό και τη µεθοδολογία από τη  παρέµβαση ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ των Πανεπιστηµίων Θεσσαλίας και School of Education του Πανεπιστηµίου Flinders της 
Αυστραλίας, όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και περιγράφεται παρακάτω. 

Η παρέµβαση ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εκπαιδεύσει 
µαθητές/τριες σε αποτελεσµατικές στρατηγικές αντιµετώπισης του σχολικού εκφοβισµού. Ένα πιλοτικό 
συστατικό της παρέµβασης αποτελεί η παρουσίαση ενός DVD, που περιλαµβάνει έναν αριθµό σεναρίων που 
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αντιπροσωπεύουν τις διάφορες µορφές του εκφοβισµού, όπως τον λεκτικό, τον σωµατικό, τον σχεσιακό και τον 
ηλεκτρονικό εκφοβισµό. Το σενάριο γράφτηκε από µαθητές/τριες και τους ρόλους υποδύθηκαν οι ίδιοι «οι 
µαθητές για τους µαθητές» κάτω από την καθοδήγηση ερευνητών. Κατά τη διάρκεια µιας διδακτικής ώρας 
παρακολουθούν ένα αυτοτελές επεισόδιο διάρκειας 10 περίπου λεπτών. Στη συνέχεια εργάζονται σε µικρές 
οµάδες όπου απαντούν σε ερωτήσεις και σκέφτονται τρόπους και ιδέες για το πώς θα µπορούσε να αντιµετωπίσει 
κάποιος τη µορφή του εκφοβισµού που παρουσιάστηκε στην ταινία που προηγήθηκε. 

Το πρόγραµµα αποτελείται συνολικά από 8 συνεδρίες, στις οποίες αφού παρακολουθήσουν το DVD 
δουλεύουν σε υπό-οµάδες µε βάση συγκεκριµένο υλικό και ερεθίσµατα που τους παρέχονται από τον 
εκπαιδευτικό. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράµµατος είναι ότι αξιοποιεί τη συνεργασία και τη δυναµική που 
αναπτύσσεται µέσα στις υπό-οµάδες, διεργασίες ιδιαίτερα αποτελεσµατικές στη µάθηση. Με τον τρόπο αυτό 
διευκολύνονται οι επιθυµητές αλλαγές και στη συµπεριφορά των παιδιών αναφορικά µε τις στρατηγικές 
αντιµετώπισης, κάτι που δε θα µπορούσε να καταστεί εφικτό µόνο µε απλή πληροφόρηση. 

Σχηµατίσαµε ήδη τις υπό-οµάδες µε την πρώτη δραστηριότητα και τώρα αναθέτουµε στην καθεµία 
συγκεκριµένο ρόλο ακολουθώντας τα βήµατα που ορίζει η παρέµβαση: 

§ Υπό-οµάδα εικαστικής δηµιουργίας αναλαµβάνει να σχεδιάσει, ζωγραφίσει το προφίλ του εκφοβιστή, 
τις ετικέτες µε τα ονόµατα στα παιχνίδια ρόλων, τα σκηνικά, την αφίσα, κ.ά. 

§ Υπό-οµάδα έκφρασης αναλαµβάνει τα παιχνίδια ρόλων 
§ Υπό-οµάδα γραπτής επικοινωνίας αναλαµβάνει τις επιστολές προς τη Διεύθυνση του Σχολείου, το 

Σύλλογο Γονέων, τον τοπικό τύπο. 
§ Υπό-οµάδα ψηφιακής δηµιουργίας αναλαµβάνει τη δηµιουργία βίντεο  
Το να έχουν οι µαθητές/τριες  την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δουλέψουν µαζί σε δοµηµένα 

περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης σε τακτική βάση, βοηθάει στο να αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους, να 
αναπτύξουν συνεργασίες, να δεσµευτούν στους στόχους της οµάδας  και να αναπτύξουν το συναίσθηµα του 
ανήκειν σε αυτή. 

Αποφασίζουµε να διευρύνουµε τους ορίζοντες της δυναµικής που έχει αναπτυχθεί µε το να αναλάβουµε τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης που γίνεται στο Σχολείο στις 6 Μαρτίου για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισµό. 
Με την ευκαιρία αυτή δηµιουργούνται και άλλες υπό-οµάδες, όπως: 

§ Υπό-οµάδα τεχνικής υποστήριξης αναλαµβάνει τη λειτουργία του απαιτούµενου ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού 

§ Υπό-οµάδα δηµοσίων σχέσεων αναλαµβάνει τις προσκλήσεις, επαφές, εξωστρέφεια της εκδήλωσης, 
κι όλο αυτό δίνει τη δυνατότητα γνωριµίας και συνεργασίας µε τα υπόλοιπα µέλη των οµάδων, δοκιµασίας 

σε νέους ρόλους και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων. 
Συνεκτιµώντας τις συνθήκες, εναλλακτικά της σχολικής εκδήλωσης µπορούµε να προτείνουµε την έκδοση 

σχολικής εφηµερίδας σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή ή ακόµη και τη δηµιουργία ιστοσελίδας µε σκοπό τη 
διάχυση των αποτελεσµάτων στη σχολική κοινότητα. Στην προετοιµασία όλων αυτών µπορεί να επιδιώξουµε τη 
συνεργασία των γονέων αν µπορούν να συνεισφέρουν σε τεχνογνωσία (δηµιουργία βίντεο, ιστοσελίδας, κλπ). Οι 
γονείς και η ευρύτερη  σχολική κοινότητα προσκαλούνται στην τελική παρουσίαση. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Αφιερώνουµε µια ωριαία συνάντηση σε πλήρη ολοµέλεια της οµάδας. Κλείνουµε την παρέµβαση µε κύκλο 
συζήτησης στον οποίο όσοι/ες  συµµετείχαν αναφέρονται στις εντυπώσεις και εµπειρίες που απέκτησαν, τις καλές 
και άσχηµες στιγµές, τις ικανότητες και δεξιότητες που ανέπτυξαν, τις συµπεριφορές που έχουν τη διάθεση να 
αλλάξουν. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Εφαρµόσαµε την  οµαδοσυνεργατική µάθηση που έχει πολλά πλεονεκτήµατα για τους µαθητές/τριες που 
συµµετέχουν. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρεµβαίνει ελάχιστα, κυρίως για να δώσει τα ερεθίσµατα που 
θα επεξεργαστούν οι µαθητές/τριες αλλά και για να τηρούνται οι κανόνες στο πλαίσιο της καλής επικοινωνίας και 
του σεβασµού ανάµεσα στα µέλη της οµάδας στην περίπτωση που δεν είναι εξοικειωµένοι σε τέτοιο περιβάλλον 
µάθησης.  

Καθώς δουλεύουν µαζί για να βρουν λύσεις, στην ουσία ενθαρρύνονται να συνεργαστούν µεταξύ τους µε 
ένα τρόπο που τελικά τους οδηγεί αναπόφευκτα στο να γνωρίσουν τόσο τον εαυτό τους όσο και ο ένας τον άλλον 
καλύτερα. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται η δυνατότητα να αναπτυχθούν φιλίες µε τα θυµατοποιηµένα παιδιά. 
Η ανάπτυξη των σχέσεων των παιδιών µέσα στην οµάδα είναι αυτή που προφυλάσσει τα θυµατοποιηµένα παιδιά 
από την αποµόνωση, και σπάζει µε τον τρόπο αυτό το φαύλο κύκλο της σχέσης «αποµόνωση – θυµατοποίηση».  

Οι σχέσεις των συνοµηλίκων ενισχύονται µέσα από τις συζητήσεις που διεξάγονται στην αίθουσα σχετικά 
µε τον εκφοβισµό και, εφόσον υπάρξει ο κατάλληλος συντονισµός από τον εκπαιδευτικό όπως προβλέπεται από 
το πρόγραµµα, µπορούν να επιτρέψουν την ανάπτυξη µια ευαισθησίας σχετικά µε το πώς µπορεί να αισθάνεται 
κάποιος που βιώνει εκφοβισµό. Να τονίσουµε ότι κατά την εφαρµογή του προγράµµατος κανείς δεν 
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ετικετοποιείται ως δράστης ή θύµα, αλλά είναι βέβαιο ότι τα παιδιά γενικά, είναι σε θέση να έχουν µια εικόνα 
σχετικά µε το ποιοι συµµαθητές τους είναι περισσότερο πιθανό να έχουν εκδηλώσει σχετικές συµπεριφορές. Η 
ανάπτυξη αυτού του είδους «ενσυναίσθησης» προς κάποιον που υφίσταται θυµατοποίηση, µπορεί να οδηγήσει 
στον ενεργητικό και υποστηρικτικό ρόλο των παρατηρητών ως προς τα θύµατα του εκφοβισµού. Με τον τρόπο 
αυτό το πρόγραµµα επιδρά σε πολλές επιµέρους όψεις του εκφοβισµού και σε διαφορετικά επίπεδα καθώς 
χρησιµοποιεί το όχηµα της υποστήριξης από τους συνοµηλίκους. 

Με την ένταξη στις υπό-οµάδες εργασίας και τη συµβολή στην παραγωγή του τελικού υλικού οι 
µαθητές/τριες αισθάνονται ισότιµα µέλη της οµάδας, καλλιεργούν δεξιότητες και αναπτύσσουν νέες, νοιώθουν τη 
χαρά της συµµετοχής και της δηµιουργίας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Ο ορισµός της αναπηρίας δεν µπορεί να αποδοθεί µονοδιάστατα λόγω της πολυπλοκότητας του όρου.  Επηρεάζεται  
από το ιατρικό µοντέλο, το οποίο αφαιρώντας το κοινωνικό περιβάλλον εστιάζει σε ιατρικές παραµέτρους και το 
ατοµικό πρόβληµα σε σχέση µε το «φυσιολογικό» αλλά και το κοινωνικό µοντέλο και στα εµπόδια που η κοινωνία 
τοποθετεί στην κοινωνική ζωή των αναπήρων, µη γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τη 
διαφορετικότητά τους. Τα στερεότυπα που επικρατούν σχετικά µε την αναπηρία έχουν σα βάση τους το ιατρικό 
µοντέλο, οδηγώντας στην εκδήλωση αρνητικών αντιλήψεων και συµπεριφορών,  τονίζοντας όχι µόνο την έλλειψη 
γνώσης αλλά και την απουσία µιας βαθύτερης κατανόησης της αναπηρίας. Το παιδί αντιλαµβάνεται αρχικά τον 
κόσµο κυρίως µέσα από τις διαφορές και λιγότερο από τις οµοιότητες. Κάθε διαφορετικό άτοµο είναι σηµαντικό και 
το σχολείο πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραµµάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων πραγµατοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-15, Διασχολικό Πρόγραµµα ανάµεσα στο Ειδικό 
Νηπιαγωγείο και το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας (Ε1 & Τµήµα Ένταξης), µε τίτλο: «Σεβασµός στη 
Διαφορετικότητα». Η υλοποίησή του απέβλεπε στην ευαισθητοποίηση κυρίως µαθητών/τριών (αλλά και 
εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης) σε θέµατα Ειδικής Αγωγής, µε απώτερο στόχο τη µείωση της ενδοσχολικής 
βίας. Ως βάση χρησιµοποιήθηκε το παραµύθι «Έλµερ ο παρδαλός ελέφαντας», το οποίο πραγµατεύεται θέµατα 
διαφορετικότητας και κοινής συµβίωσης. Η παρουσία του Έλµερ ήταν διάχυτη καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Προγράµµατος, τόσο σε επίπεδο κατασκευών όσο και φιλοσοφίας. Ξεκινήσαµε εξερευνώντας τα πρότερα βιώµατα, 
αντιλήψεις και στερεότυπα παιδιών και εκπαιδευτικών, προσφέραµε τη γνώση και την οπτική µας, χρησιµοποιήσαµε 
ως όχηµα κοινές βιωµατικές δραστηριότητες και καταλήξαµε στην αποτύπωση νέων νοηµατοδοτηµένων αντιλήψεων 
και στάσεων ζωής απέναντι στη διαφορετικότητα και τη σχέση της µε τη βία.   
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Αναπηρία, στερεότυπα, Έλµερ ο παρδαλός ελέφαντας 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η αντίληψη της διαφορετικότητας από τα παιδιά ακολουθεί χρονικά της αντίληψης της οµοιότητας. Τα ανάπηρα 
άτοµα και η αναπηρία εν γένει παρουσιάζεται σ’ αυτά από τους ενήλικες ως κάτι «διαφορετικό», «κατώτερο» 
και πολλές φορές ως κάτι που θα πρέπει να τους προκαλεί οίκτο ή ακόµη και να τα τροµάζει.   

Στην προσπάθειά µας να τροποποιήσουµε τέτοιου είδους αντιλήψεις και στερεότυπα υλοποιήσαµε τη 
σχολική χρονιά 2014-15, στο πλαίσιο των Προγραµµάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Διασχολικό Πρόγραµµα 
ανάµεσα στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας (Ε1 & Τµήµα Ένταξης), µε τίτλο: 
«Σεβασµός στη Διαφορετικότητα». Η υλοποίησή του απέβλεπε στην ευαισθητοποίηση κυρίως µαθητών/τριών 
(αλλά και εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης) σε θέµατα Ειδικής Αγωγής, µε απώτερο στόχο τη µείωση 
της ενδοσχολικής βίας. Ως βάση χρησιµοποιήθηκε το παραµύθι «Έλµερ ο παρδαλός ελέφαντας», το οποίο 
πραγµατεύεται θέµατα διαφορετικότητας και κοινής συµβίωσης. Η παρουσία του Έλµερ ήταν διάχυτη καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Προγράµµατος, τόσο σε επίπεδο κατασκευών όσο και φιλοσοφίας. Ξεκινήσαµε εξερευνώντας 
τα πρότερα βιώµατα, αντιλήψεις και στερεότυπα παιδιών και εκπαιδευτικών, προσφέραµε τη γνώση και την 
οπτική µας, χρησιµοποιήσαµε ως όχηµα κοινές βιωµατικές δραστηριότητες και καταλήξαµε στην αποτύπωση 
νέων νοηµατοδοτηµένων αντιλήψεων και στάσεων ζωής απέναντι στη διαφορετικότητα και τη σχέση της µε τη 
βία.   
 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Η διατύπωση ενός ορισµού για την αναπηρία αλλά και το πλήθος των ορολογιών που χρησιµοποιούνται για να 
την προσδιορίσουν µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αµφιβολίες και εµποδίζει την 
απόδοση µιας καθολικής έννοιας-αναφοράς σχετικά µε το τι είναι η αναπηρία και πώς αξιολογείται (Κουτάντος, 
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2000). Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της αναπηρίας διακρίνεται για την ανοµοιογένειά του εξ αιτίας των 
κατηγοριών και της βαρύτητάς της αλλά και άλλων παραγόντων. Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις για τα άτοµα µε 
αναπηρία ερµηνεύονται ως διαφορετικοί λειτουργικοί περιορισµοί και διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες σε 
κάθε πτυχή της ζωής τους (Έκθεση Ε.Σ.Α.µεΑ, 2008). 

O World Health Organization (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας) το 1980 σε µια πρώτη ταξινόµηση της 
αναπηρίας αναφέρεται σε τρία ξεχωριστά µέρη της, τα οποία αλληλοσυνδέονται µεταξύ τους, χρησιµοποιώντας 
τους όρους: α) βλάβη/περιορισµός (impairment), β) ανικανότητα (disability) και γ) µειονεξία/αναπηρία (handicap) 
(WHO, 1980).  Πολύ αργότερα επανέρχεται προσπαθώντας να βελτιώσει και να ανταποκριθεί σε νέα δεδοµένα 
µιλώντας για σωµατικές λειτουργίες και δοµές, για δραστηριότητες και συµµετοχή και τέλος για 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (WHO, 2001).  Παρά τις δυσκολίες που αφορούν τον ορισµό, διαφορετικές 
θεωρητικές ερµηνείες έχουν αναπτυχθεί ώστε να προσεγγίσουν βαθύτερα την «αναπηρία» και πώς αυτή επηρεάζει 
τις ζωές των αναπήρων ατόµων και βασίζονται σε τρία µοντέλα: Το ιατρικό, το κοινωνικό και το πολυδιάστατο 
µοντέλο. 

Το ιατρικό µοντέλο βασίζει τις ερµηνείες του σε οτιδήποτε  θεωρείται πως αποκλίνει σωµατικά ή νοητικά ή 
άλλο από το «φυσιολογικό».  Κατά συνέπεια η  αναπηρία είναι αποτέλεσµα των «προβληµάτων» του ίδιου του 
ανάπηρου ατόµου. Το µοντέλο αυτό δίνει έµφαση σε µια «αρνητική» άποψη, αφού ο τρόπος αντίληψης  και 
αντιµετώπισης της αναπηρίας επικεντρώνεται στην έννοια του «λάθους» και σε αυτό που το ανάπηρο άτοµο δε 
µπορεί να κάνει σε σχέση µε τα «φυσιολογικά» άτοµα (Ε.Σ.Α.µεΑ, 2008). Ο Oliver (1996) τονίζει ότι ουσιαστικά  
υπάρχει το ατοµικό µοντέλο, αφού η αναπηρία είναι µια ατοµική παθολογική κατάσταση, ένα προσωπικό 
«πρόβληµα» που σηµαντικό µέρος του ιατρικοποιείται µε αποτέλεσµα  το άτοµο να γίνεται «θύµα» της 
ανεπάρκειάς του (Oliver,1996). Το µοντέλο αυτό το χαρακτηρίζουν οι ιατρικές διαγνώσεις-γνωµατεύσεις, οι 
διάφορες ταξινοµήσεις και η καθαρά ιατρική αντιµετώπιση-θεραπεία ώστε τα ανάπηρα άτοµα να τείνουν στο 
«φυσιολογικό», στα µη ανάπηρα άτοµα. Η εµπειρία έχει δείξει ότι το µοντέλο αυτό είναι προβληµατικό και η 
αποδοχή του µπορεί να οδηγήσει στη διατήρηση, την παραγωγή και αναπαραγωγή στερεότυπων, προκαταλήψεων 
και κοινωνικού αποκλεισµού των ατόµων µε αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ, 2008). 

Σε αντίθεση, το κοινωνικό µοντέλο που προωθήθηκε κυρίως από τα αναπηρικά κινήµατα, επικεντρώνεται 
στο τι προκαλεί την αναπηρία αναδεικνύοντας τον ρόλο των κοινωνικών παραγόντων. Η αναπηρία είναι µια 
«κοινωνική κατασκευή». Η θέση αυτή προκύπτει και από τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις αρνητικές 
συµπεριφορές αλλά και την απουσία σχεδιασµού, µε αποτέλεσµα να τοποθετούνται ουσιαστικά εµπόδια και 
δυσκολίες στην καθηµερινότητα αλλά και γενικότερα στην οµαλή εξέλιξη των ατόµων µε αναπηρία, έχοντας 
πάντα ως σηµείο αναφοράς τα «φυσιολογικά». Τίθενται κυρίως ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
απαιτείται κοινωνική δράση µε ευθύνη της πολιτείας. Αναλύοντας θετικά το µοντέλο αυτό η προσέγγιση της 
αναπηρίας προσανατολίζεται στις ικανότητες και τη διαφορετικότητα του ανάπηρου ατόµου αλλά και τα 
δικαιώµατα του. Ο σχεδιασµός ενός περιβάλλοντος σε πρακτικό επίπεδο, οι θεσµικές αλλαγές για την άρση των 
ανισοτήτων και των διακρίσεων δίνει  την δυνατότητα συµµετοχής των αναπήρων ατόµων σε όλους τους τοµείς 
της κοινωνικής ζωής (Ε.Σ.Α.µε.Α., 2008). 

Το πολυδιάστατο µοντέλο προκύπτει από το συνδυασµό του ιατρικού και του κοινωνικού µοντέλου, 
υποστηρίζοντας ότι η αναπηρία σχετίζεται µε το σώµα, τις λειτουργίες και τη δοµή. Ανάλογα µε τη βαρύτητα και 
το είδος της αναπηρίας επηρεάζεται και το χάσµα µεταξύ ικανοτήτων και απαιτήσεων της κοινωνίας (Ε.Σ.Α.µε.Α., 
2008). Τόσο το ιατρικό όσο και το κοινωνικό µοντέλο από µόνα τους δίνουν απαντήσεις για την αναπηρία αλλά 
δεν παρέχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα, για το λόγο αυτό είναι αναγκαία µια σφαιρική οπτική.  
  
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  
Η προσπάθεια κατανόησης ενός περίπλοκου και πολυσύνθετου κοινωνικού περιβάλλοντος από τα άτοµα και η 
ανταπόκριση τους σε αυτό οδηγεί στο σχηµατισµό µιας απλουστευµένης εικόνας του. Το περιεχόµενο αυτής της 
εικόνας επηρεάζεται από πολιτισµικά στοιχεία, δηµιουργώντας τα στερεότυπα και λειτουργώντας ως «χάρτης» 
του κόσµου (Lippmann, 1922). Ο Φίλιας (1991) τονίζει ότι τα στερεότυπα θέτουν εµπόδια στον άνθρωπο να δει 
την πραγµατικότητα γιατί την απλοποιούν, την αλλοιώνουν και εντέλει τη διαστρεβλώνουν. Η απόδοση γενικών 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων σε πρόσωπα και καταστάσεις είναι απλοϊκά ισοπεδωτική και στο περιεχόµενό 
τους και την έκτασή τους  οδηγώντας στην αφοµοίωση και τη διατήρηση του στερεότυπου µε αποτέλεσµα τη 
συγκρότηση και την εσωτερίκευση κανόνων, αξιών, προτύπων κ.α που επιβάλλονται (Φίλιας, 1991). Τα 
στερεότυπα εκφράζουν τη «γνώση» που νοµίζουν ότι κατέχουν οι άνθρωποι για ορισµένους λαούς, κοινωνικές 
οµάδες ή κατηγορίες ατόµων (π.χ ανάπηροι, αλλοδαποί, φυλή, ηλικιωµένοι, φύλο, οµοφυλόφιλοι κ.α) Ένα 
σηµαντικό στοιχείο αυτής της κοινωνικής γνώσης είναι ότι τα δεδοµένα που αφορούν την πραγµατικότητα δεν 
προσεγγίζονται µε όρους αντικειµενικούς. Τα στερεότυπα θέτονται σε λειτουργία µε ένα µη ορθολογικό 
αυτοµατισµό, επηρεάζοντας αρνητικά την κρίση. Αυτή η διαδικασία εκδηλώνεται και διαµορφώνεται σαν 
αποκρυσταλλωµένη άποψη, χωρίς όµως να έχει ολοκληρωθεί µια τεκµηριωµένη γνωστική επεξεργασία  
(Kawakami, Spears & Dovidio, 2002). 

Συνοπτικά «τα στερεότυπα είναι υπεραπλουστευµένες και (συχνά αυθαίρετα) γενικευµένες (θετικές ή 
αρνητικές) αντιλήψεις των ατόµων, οι οποίες δηµιουργούνται στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν την 
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πραγµατικότητα. Ως στερεότυπα νοούνται οι ιδέες που είναι βασισµένες σε διαστρεβλώσεις, υπερβολές και 
υπεραπλουστέυσεις, της πολύπλοκης κοινωνικής πραγµατικότητας» (Κοινωνιολογία Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, σελ. 201).  

Η ιστορική αναδροµή για την αντιµετώπιση της αναπηρίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την ισχυρή επιρροή 
του ιατρικού µοντέλου, αγνοούσε τις πραγµατικές ανάγκες και ικανότητες των αναπήρων ατόµων.  Απόρριψη, 
βίαιη προσαρµογή στο «φυσιολογικό», οίκτος, λύπη, φιλανθρωπία κ.α.  

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία  το 2008 σε έκθεσή της παρουσιάζει στοιχεία από έρευνες 
που πραγµατοποίησε το 1997, 2003 και 2008, αναλύοντας µεταξύ άλλων τη σχέση της κοινωνίας µε τα άτοµα µε 
αναπηρία καθώς και τις τυχόν αλλαγές αντιλήψεων. Το πρώτο άκουσµα της λέξης αναπηρία παραπέµπει σε 
«ασθένεια» αλλά και «µειονέκτηµα», «οίκτο», «εγκλεισµό» και «φτώχεια». Τα συναισθήµατα του «οίκτου» και 
της «συµπόνιας» µειώνονται ενώ η ενεργητική προσέγγιση αυξάνεται µε «διάθεση προσέγγισης» και 
«θαυµασµού». Επίσης δηλώθηκαν ο «φόβος», η «λύπη» και η «δυσφορία». Η «αµηχανία» στη συµπεριφορά 
αυξάνεται λειτουργώντας κατά κάποιο τρόπο ως ενδιάµεσο συναίσθηµα ανάµεσα στον «οίκτο» και τη «διάθεση 
προσέγγισης». Η άγνοια σε ζητήµατα αναπηρίας προκαλεί αµηχανία. Ο περισσότερος κόσµος βρίσκεται σε µια 
κατάσταση, µέσα στην οποία δε γνωρίζει ούτε τις πραγµατικές ανάγκες ούτε τις  δυνατότητες των αναπήρων 
ατόµων. Επίσης δηλώθηκαν η «αποστασιοποίηση», η «αδιαφορία» και η «διάθεση αποφυγής» (Έκθεση 
Ε.Σ.Α.µεΑ, 2008). 

Η προσκόλληση στο ιατρικό µοντέλο χαρακτηρίζει τις αντιλήψεις που σχετίζονται µε την αναπηρία, 
επαναφέροντας θέµατα που αφορούν τη φιλανθρωπία, την άγνοια και την εξουσία (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). Οι 
αρνητικές αντιλήψεις είναι αποτέλεσµα µιας γενικότερης απουσίας γνώσης  και κατανόησης της αναπηρίας και 
για το λόγο αυτό η άρση ή η µείωση αυτών επιτυγχάνεται µέσω της εκπαίδευσης των ατόµων, της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και της θετικής παρέµβασης από την παιδική ηλικία (Scope About Disability, 2014). 
 
ΠΑΙΔΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Τα παιδιά αρχικά µαθαίνουν να εντοπίζουν τις διαφορές και αργότερα µε τη νοητική ανάπτυξη να ανακαλύπτουν 
τις οµοιότητες. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε σχέση µε τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά τους. Η 
παιδική ηλικία δε διακρίνεται για τη σταθερότητα στην κατηγοριοποίηση των ανθρώπων. Έτσι γίνεται κατανοητό 
ότι οποιαδήποτε «γνώση» και αντίληψη αλλά και αντίστοιχη συµπεριφορά σε οµάδες ανθρώπων δεν είναι το 
αποτέλεσµα βιωµάτων και εµπειριών του ίδιου του παιδιού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ενήλικες πολύ συχνά 
υπερτονίζουν τις διαφορές παρά τις οµοιότητες, καθώς επίσης  ότι στη συµπεριφορά τους οφείλεται και η πρώτη 
αρνητική καταγραφή των διαφορών (Τσιάκαλος, 2000). Τα παιδιά κατασκευάζουν µια εικόνα για τον εαυτό τους 
και µια εικόνα για τους άλλους (Siraj-Blatchford, 1994). Πολύ νωρίς µπορούν να εντοπίζουν τις διαφορές µεταξύ 
των ανθρώπων, στην ηλικία των δυο ετών διακρίνουν φυλετικά χαρακτηριστικά ενώ στα τρία δέχονται τις πρώτες 
αρνητικές αντιλήψεις που σχετίζονται µε το φύλο, τη φυλή και την αναπηρία (Cole & Valentine, 2000). 
Παράλληλα για τα παιδιά είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτό ότι άλλοι άνθρωποι βιώνουν διαφορετικά 
συναισθήµατα και εµπειρίες από τα ίδια και αντιδρούν διαφορετικά σε παρόµοιες καταστάσεις. 

Η αποδοχή της διαφορετικότητας µέσα από το δρόµο του σεβασµού, της κατανόησης και της συνεργασίας 
αναδεικνύει τη µοναδικότητα του ατόµου καθώς επίσης τις ανάγκες και τις ικανότητές του. Στην εκπαιδευτική 
κοινότητα δίνεται η ευκαιρία να ανατρέψει τις αρνητικές αντιλήψεις, να ενισχύσει θετικές συµπεριφορές και 
εντέλει να ανταποκριθεί σε µια ποικιλόµορφη κοινωνία. Ο «άλλος» είναι ένα σηµαντικό µέλος της οµάδας και η 
διαφορετικότητά του στο χώρο του σχολείου πρέπει να δίνει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Στο πλαίσιο Προγραµµάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιήθηκε διασχολικό Πρόγραµµα ανάµεσα στο 
Ειδικό Νηπιαγωγείο και το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας (Ε1 & Τµήµα Ένταξης) µε τίτλο: «Σεβασµός στη 
διαφορετικότητα». Το πρόγραµµα εντάσσεται στη θεµατολογία: Αγωγή του ενεργού πολίτη, ανθρώπινα 
δικαιώµατα-δηµοκρατία, κοινωνικός αποκλεισµός-ισότητα ευκαιριών. Συµµετείχαν 12 µαθητές/τριες του Ειδικού 
Νηπ/γείου Χαλκίδας, 12 µαθητές/τριες του Ε1 τµήµατος του 6ου Δηµ. Σχολείου Χαλκίδας και 8 µαθητές/τριες του 
Τµήµατος Ένταξης του 6ου Δηµ. Σχολείου Χαλκίδας.  

Ενεργός Πολίτης: Όχι απλή γνώση, αλλά δράση-ενέργεια ατοµική και κοινωνική  
Γιατί αυτή η επιλογή του θέµατος:  
§ Θεωρούµε απαραίτητο πως πρέπει να ειπωθούν ακόµη και τα αυτονόητα  
§ Ο κοινωνικός αποκλεισµός και η βία συναντάται στη καθηµερινότητα των πολιτών  
§ Ανάγκη βαθειάς κατανόησης του εαυτού και των συναισθηµάτων του  
§ Βαθειά κατανόηση του «άλλου», του «διαφορετικού» σε οποιαδήποτε µορφή του (λόγω φύλου, ηλικίας, 

θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικότητας) και των δικαιωµάτων του 
Αφορµή δόθηκε από το παραµύθι «Έλµερ ο παρδαλός ελέφαντας». Πραγµατεύεται θέµατα 

διαφορετικότητας και κοινής συµβίωσης και στο τέλος µεταφέρει θετικά µηνύµατα ενώ η «παρουσία» του Έλµερ 
ήταν έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Με την έναρξη του Προγράµµατος συζητήθηκαν και καθορίστηκαν από τους/τις εµπλεκόµενους/ες 
εκπαιδευτικούς: 

§ Οι διαστάσεις – όψεις του θέµατος καθώς και ο τρόπος προσέγγισής τους 
§ Οι παιδαγωγικοί στόχοι του Προγράµµατος 
§ Οι συνεργαζόµενοι φορείς         
§ Η µεθοδολογία υλοποίησής του 

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

§ Αναγνώριση των βασικών συναισθηµάτων µου  
§ Με βάση τα συναισθήµατα που αναγνωρίζω στον εαυτό µου, φροντίζω να εκφράζοµαι µε σεβασµό και 

στο πρόσωπό µου αλλά και στους άλλους 
§ Όπως εγώ θέλω ή δε θέλω κάτι, αποδέχοµαι το ότι οι άλλοι µπορούν να είναι διαφορετικοί ανάλογα µε 

αυτό που νιώθουν και αποδέχοµαι παράλληλα πως όλοι οι άνθρωποι νιώθουν τα ίδια συναισθήµατα 
§ Μαθαίνω να εκφράζω ναι και όχι αλλά και να δέχοµαι το ναι και το όχι, όταν κάτι µου αρέσει ή όταν µε 

ενοχλεί αντίστοιχα 
§ Η διαφορετικότητα όπως αυτή προσδιορίζεται, εκφράζεται ή εκδηλώνεται έχει την ίδια σηµαντική αξία 

για όλες και όλους 
§ Η διαφορετικότητα είναι πολυδιάστατη, αφορά «ξεχωριστά» άτοµα αλλά όταν συναντηθεί µε άλλες δίνει 

την ευκαιρία για νέες εµπειρίες 
§ Συνειδητοποίηση οµοιοτήτων και διαφορών και ανακάλυψη της µεταξύ τους τελικά «απόστασης»  
§ Επαφή µε νέα εκπαιδευτικά υλικά 

 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

§ Εκτέλεση απλών εντολών 
§ Οµαδοσυνεργατικότητα  
§ Κοινωνική αλληλεπίδραση και εγγύτητα: ικανότητα του να βρίσκεται το παιδί κοντά σε άλλα άτοµα 

(ανοχή θορύβου-µουσικής, ανοχή φυσικής επαφής, κίνηση ανάµεσα σε πλήθος, κατάλληλη απόσταση 
σώµατος από άλλα άτοµα) 

§ Εξάλειψη στερεοτυπικών αντιλήψεων, που σχετίζονται µε µειονοτικές οµάδες 
§ Διαµόρφωση θετικών προτύπων συµπεριφοράς, στάσεων και αξιών έναντι ατόµων που ανήκουν σε 

µειονοτικές οµάδες στη σχολική κοινότητα 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
Το Πρόγραµµα υλοποιήθηκε:  

§ Σε διασχολική συνεργασία µε το Τµήµα Ε1 και το Τµήµα Ένταξης του 6ου Δηµ. Σχολείου Χαλκίδας  
§ Σε συνεργασία µε το Ειδικό Δηµοτικό Κωφών & Βαρηκόων Χαλκίδας 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

§ Ενηµέρωση – συζήτηση - παρουσίαση Προγράµµατος σε γονείς 
§ Κατασκευές παιχνιδιών από γονείς 
§ Επισκέψεις των παιδιών του κάθε σχολείου στο άλλο 
§ Ανάγνωση βιβλίων σχετικών µε τη διαφορετικότητα 
§ Παιχνίδια ρόλων – Οµαδικά Παιχνίδια 
§ Δραµατοποίηση 
§ Βιωµατική, ενεργητική, συνεργατική µάθηση µεταξύ µαθητών-τριών, οικογένειας και εκπ/κών  
§ Διαφοροποιηµένη διδασκαλία ώστε να είναι προσβάσιµη η πληροφορία από όλους-ες τους-τις µαθητές-

τριες 
§ Παρουσίαση του Προγράµµατος (µε απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και µαθητών 

-τριών στο θέµα της διαφορετικότητας) 
 
ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

§ Σύνδεση µε το Α.Π.Σ. για παιδιά µε Αυτισµό (ύπαρξη 9 παιδιών µε αυτισµό στη σχολική µονάδα του 
Ειδικού Νηπιαγωγείου) 

§ Σύνδεση µε τον τοµέα Δηµιουργίας – Έκφρασης του Α.Π.Σ. του Νηπιαγωγείου (όλες οι δραστηριότητες 
που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος – χορός, ζωγραφική, κολάζ, κατασκευές-
εντάσσονται στον τοµέα αυτό) 

§ Σύνδεση µε το Α.Π.Σ. για Κώφωση 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η «άτυπη» υλοποίηση του Προγράµµατος ξεκίνησε από την αρχή του σχολικού έτους 2014-15. Αρχικά, κατά τη 
διάρκεια του πρώτου τριµήνου, έγινε εργασία εντός της οµάδας των παιδιών, τόσο του Ειδικού Νηπιαγωγείου, 
ώστε αυτή να «δέσει», υπό µία συστηµική θεώρηση, δηλαδή µέσω συνεργασίας όχι µόνο µαθητών-τριών, αλλά 
και µαθητών-τριών µε εκπαιδευτικούς, γονείς και τοπική κοινωνία, αλλά και των παιδιών του 6ου Δηµοτικού 
Σχολείου, ώστε να «προετοιµαστούν για την επαφή µε τα παιδιά της Ειδικής Αγωγής». 

Έπειτα από διαµορφωτική αξιολόγηση των στόχων του πρώτου τριµήνου καθορίστηκαν µε ακρίβεια οι 
µετακινήσεις των µαθητών-τριών και των εκπαιδευτικών. Κατά τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, 
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο προωθήθηκε η διασχολική συνεργασία, σε µία προσπάθειά µας για ενδυνάµωση δεσµών 
µεταξύ γενικού και ειδικού σχολείου. 
1. Δραστηριότητες των παιδιών του 6ου Δ.Σ. Χαλκίδας 

§ Επιτραπέζιο παιχνίδι φιδάκι. Ανεβαίνουµε και κατεβαίνουµε σκαλίτσες ανάλογα µε το πώς 
συµπεριφερόµαστε στον Έλµερ.  

§ 10 Τρίλιζες σε µέγεθος Α4 που απεικονίζουν διαφορετικά στιγµιότυπα από την ιστορία του Έλµερ. 
§ Δαχτυλόκουκλες από τσόχα που απεικονίζουν τον Έλµερ σε διάφορες φάσεις της ιστορίας. 
§ Με πλαστελίνη έφτιαξε µία µητέρα µε το γιο της τον Έλµερ σε διάφορες φάσεις του παραµυθιού 

κοσµώντας έτσι τους διαδρόµους του σχολείου. 
2. 1η Επίσκεψη του 6ου Δ.Σ. Χαλκίδας στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας  
Πριν την επίσκεψη:  

§ Καταγραφή των συναισθηµάτων των παιδιών σχετικά µε την αναπηρία και την επικείµενη επίσκεψη στο 
Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας: Φόβος, απορία, αγωνία, χαρά ακόµα και αηδία και διστακτικότητα στο 
να έρθουν 

§ Αποστολή φωτογραφιών παιδιών του Ειδ. Νηπ/γείου µε mail στο 6ο Δηµ. 
§ «Επιλογή-αναδοχή» τους από τα παιδιά του Δηµοτικού 
§ «Γνωριµία» τους µε αυτά – η αναπηρία πλέον έχει πρόσωπο - όνοµα 
§ Καρτελάκια µε ονόµατα των παιδιών του Νηπ/γείου 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης: 
§ Γνωριµία µε τα παιδιά. Η αµηχανία σταδιακά µειώνεται και δηµιουργούνται θετικοί τρόποι προσέγγισης 
§ Γνωριµία µε το παιδαγωγικό υλικό του Νηπ/γείου και τους χώρους του σχολείου 
§ Δεκατιανό – χορός 
§ Οµαδική δραστηριότητα «Έλµερ». Σε µεγάλη επιφάνεια τα παιδιά ζωγράφισαν τον Έλµερ και τα παιδιά 

του γενικού δηµοτικού παρείχαν βοήθεια όπου χρειαζόταν «οδηγώντας» τα χέρια των παιδιών του 
ειδικού νηπιαγωγείου 

3. Επίσκεψη – συζήτηση στο 6ο Δ.Σ. Χαλκίδας 
§ Κατόπιν αιτήµατος των παιδιών του 6ου πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο τους από τις 

εκπαιδευτικούς του Ειδικού Νηπιαγωγείου και συζητήθηκαν εντυπώσεις και συναισθήµατά τους. Ο 
φόβος δίνει την θέση του στη χαρά και την ικανοποίηση. Ακόµα και το παιδί που δεν ήρθε λόγω φόβου 
άρχισε να εκδηλώνει περιέργεια δηλώνοντας ότι θα είναι στην επόµενη επίσκεψη. Ένα από τα παιδιά 
έκλαψε περισσότερο λυτρωτικά για προηγούµενα συναισθήµατα. Η επίσκεψη έκλεισε µε µια µεγάλη 
αγκαλιά εκπαιδευτικών και παιδιών. 

4. 2η Επίσκεψη του 6ου Δ.Σ. Χαλκίδας στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας (Γαϊτανάκι) 
§ Με την ευκαιρία των Αποκριών και τη βοήθεια χοροδιδάσκαλου τα παιδιά και των δυο σχολείων 

χόρεψαν το παραδοσιακό γαϊτανάκι χέρι χέρι. Τα παιδιά αποφορτισµένα από το άγχος της πρώτης 
επίσκεψης και τις συζητήσεις που ακολούθησαν ένιωθαν πιο άνετα και απελευθερωµένα 

5. 3η Επίσκεψη του 6ου Δ.Σ. Χαλκίδας στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας (Θάλασσα) 
§ Οµαδική εργασία µε θέµα την θάλασσα (άµµος, κύµατα, κοχύλια, ψάρια) 
§ Σε κάθε ψαράκι  τοποθετήσαµε φωτογραφία παιδιών ή εκπαιδευτικών αντίστοιχα.  
§ Τελικό µήνυµα «Στη δική µας θάλασσα είµαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά κολυµπάµε µαζί»  

6. Αξιολόγηση προγράµµατος 
Τα παιδιά γνωρίζοντας τον εαυτό τους και τον/την άλλο/η κατέληξαν στο «ο καθένας από εµάς είναι 
διαφορετικός». Όπως τα ίδια δήλωσαν ο φόβος, η απορία, η λύπη, η αγωνία κ.α. αντικαταστάθηκαν από τη 
χαρά, την απόλαυση, την ικανοποίηση κ.α. Βιώσαν νέες καταστάσεις για αυτά, απέκτησαν εµπειρία και 
διαµόρφωσαν τη σκέψη τους και τη συµπεριφορά τους απέναντι στη διαφορετικότητα 
Με τη λήξη του σχολικού έτους (τον Ιούνιο) έγινε παρουσίαση του Προγράµµατος σε εκπαιδευτικούς και 

µαθητές-τριες άλλων σχολείων, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε από την υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Εύβοιας. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 
Ελληνική 
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Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την πρόληψη της επιθετικής 
συµπεριφοράς στα δηµοτικά σχολεία βασισµένη στη φιλοσοφία 

των οµοτίµων 
 

Ευφροσύνη Γεωργακοπούλου1, Μαρία Χατζηγεωργιάδου2, Ευθυµία 
Τζούρα3, Κώστας Μάρκου4, Κατερίνα Λεκίδου5 

 
1Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ" 
 

2Msc Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ" 

 
3Ψυχίατρος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας 

Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ" 
 

4Phd Κοινωνιολόγος, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ" 

 
5Ψυχολόγος, Γραµµατειακή υποστήριξη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 

της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ" 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η εισήγηση αφορά την παρουσίαση προληπτικής παρέµβασης της επιθετικής συµπεριφοράς στο σχολείο που 
υλοποιείται από το Κέντρο Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ. Η παρέµβαση αξιοποιεί τη φιλοσοφία και τη µεθοδολογία των 
οµοτίµων. Οµότιµοι είναι κάθε ηλικιακή οµάδα µε κοινά χαρακτηριστικά, κοινές ανάγκες και κοινό τρόπο 
επικοινωνίας. Στην συγκεκριµένη παρέµβαση οµότιµοι είναι οι µαθητές Ε΄ και ΣΤ’ Τάξης που συµµετέχουν στην 
παρέµβαση. Η εµπειρία έχει δείξει ότι τα παιδιά επηρεάζονται και µαθαίνουν πράγµατα περισσότερο από τους 
συνοµηλίκους τους παρά από τους ενήλικες. Επιπλέον είναι σηµαντικό να ενισχυθούν τα παιδιά να αναλαµβάνουν 
την ευθύνη για την συµπεριφορά τους και τις συνέπειές της αλλά και γενικά να αναλαµβάνουν την ευθύνη για 
πράγµατα που τα αφορούν.  Η παρουσίαση περιγράφει τη φιλοσοφία και µεθοδολογία της παρέµβασης, τις φάσεις 
υλοποίησής της και στοιχεία αξιολόγησής της. Με αυτό το σκεπτικό και βασιζόµενοι στη φιλοσοφία των οµοτίµων 
σχεδιάσαµε τη συγκεκριµένη παρέµβαση, η οποία υλοποιήθηκε το 2013-2014 και 2014-2015 σε 9 δηµοτικά σχολεία 
του Νοµού Κιλκίς, µε τη συµµετοχή συνολικά 15 εκπαιδευτικών, 202 µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης και 126 γονέων. Η 
παρέµβαση και τα υλικά που χρησιµοποιούνται στους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές έχουν την έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων. Μέσα από την παρέµβαση οι µαθητές δήλωσαν ότι απόκτησαν 
νέες γνώσεις και δεξιότητες, παρατήρησαν αλλαγές στη συµπεριφορά τους αλλά και στις µεταξύ τους σχέσεις και 
βρήκαν από κοινού εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων. Οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν νέες γνώσεις 
και εµπειρίες, ενίσχυσαν προσωπικές τους δεξιότητες, ενώ βελτιώθηκαν ως ένα βαθµό οι σχέσεις µε τους γονείς, 
καθώς µπήκαν ο ένας στη θέση του άλλου. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Ολιστική παρέµβαση, πρόληψη, επιθετική συµπεριφορά, δηµοτικό σχολείο, οµότιµοι, 
αυτονοµία, συναπόφαση, συνεργασία, ισοτιµία. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η επιθετική συµπεριφορά ολοένα και πιο συχνά εµφανίζεται στις σχολικές κοινότητες όλων των βαθµίδων. Το 
φαινόµενο προβληµατίζει και τους εκπαιδευτικούς που σε πολλές περιπτώσεις δυσκολεύονται να διαχειριστούν 
βίαιες συµπεριφορές και ξεσπάσµατα των µαθητών. Όµως η επιθετική συµπεριφορά δεν αφορά µόνο τους 
µαθητές. Το φαινόµενο εκδηλώνεται και µεταξύ διδασκόντων, διεύθυνσης και διδασκόντων, γονέων και 
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διδασκόντων κ.ο.κ. Αυτό σηµαίνει ότι η  επιθετική συµπεριφορά αφορά ένα ολόκληρο πλαίσιο και όχι µόνο το 
άτοµο ή τα άτοµα που την εκδηλώνουν, την δέχονται ή την παρατηρούν. Αυτή η αλλαγή τα τελευταία χρόνια 
έρχεται στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς ΝΗΡΕΑΣ µέσα από αυξανόµενα αιτήµατα από τις σχολικές κοινότητες σχετικά µε την 
αντιµετώπιση φαινοµένων επιθετικής συµπεριφοράς µεταξύ µαθητών. Επιπλέον, το Κέντρο Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ 
συµµετέχει από το 2013 στο Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού, όντας 
µέλος του Δικτύου Κιλκίς. 

Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι οι παρεµβάσεις για να είναι πιο αποτελεσµατικές χρειάζεται να είναι 
προληπτικού χαρακτήρα και να εµπλέκουν όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας: µαθητές, εκπαιδευτικούς και 
γονείς. Με βάση αυτό το σκεπτικό και εντάσσοντας την συγκεκριµένη δράση στις προληπτικές δράσεις του 
Παρατηρητηρίου, ξεκινήσαµε να υλοποιούµε πιλοτικά τη σχολική χρονιά 2013-2014 σε συνεργασία µε τη Δ/νση 
Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς την ολοκληρωµένη παρέµβαση για την πρόληψη της επιθετικής συµπεριφοράς στα 
Δηµοτικά Σχολεία - πρόγραµµα βασισµένο στη φιλοσοφία των οµότιµων.  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Οι στόχοι της παρέµβασης είναι: α) Να µπορέσουν µαζί, µαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και στελέχη πρόληψης 
να ανταλλάξουν απόψεις και προβληµατισµούς σχετικά µε την επιθετικότητα, να ευαισθητοποιηθούν και να 
εκφράσουν ανησυχίες και συναισθήµατα και β) Να αναλογιστούν τη δική τους συµπεριφορά και τις συνέπειες 
των επιλογών τους και να αναλάβουν από κοινού δράσεις που θα προλαµβάνουν φαινόµενα βίαιης και επιθετικής 
συµπεριφοράς και θα προάγουν το αίσθηµα της ασφάλειας και της χαράς µέσα στο σχολείο τους. 
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ 
Η φιλοσοφία και η µεθοδολογία της παρέµβασης στηρίζεται στο µοντέλο των οµότιµων, που σηµαίνει ότι τα ίδια 
τα εµπλεκόµενα άτοµα αναλαµβάνουν την εκπαίδευση των συνοµηλίκων τους, ενώ τα στελέχη πρόληψης έχουν 
υποστηρικτικό ρόλο. Η φιλοσοφία του προγράµµατος οµότιµων εφαρµόζεται σε πολλά ευρωπαϊκά προγράµµατα, 
τόσο στην πρόληψη των εξαρτήσεων όσο και στην πρόληψη της επιθετικής συµπεριφοράς. Ο Οργανισµός Κατά 
των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) µε τον οποίο συνεργάζεται επιστηµονικά το Κέντρο Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ από το 
2001 εντάχθηκε στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο EURONET, το οποίο έχει στόχο την ανάπτυξη κι εφαρµογή ειδικών 
µεθοδολογιών και παρεµβάσεων σχετικά µε την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής 
υγείας εφήβων και γονιών εντός κι εκτός σχολικού πλαισίου. Μια από αυτές τις πρακτικές που προτείνει το Δίκτυο 
είναι το µοντέλο των οµότιµων. 

Το συγκεκριµένο µοντέλο εφαρµόζεται από το Κέντρο Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ τα τελευταία χρόνια σε οµάδες 
για εφήβους και φαίνεται πως έχει θετικά αποτελέσµατα. Θεωρήσαµε, λοιπόν, ότι είναι ένα µοντέλο που µπορεί 
να εφαρµοστεί τροποποιηµένο και σε παιδιά µικρότερης ηλικίας, όπως προκύπτει και από ερευνητικά δεδοµένα 
(Gensemer, 2000), καθώς βασικές αρχές του είναι η αυτονοµία, η συναπόφαση, η συνεργασία, η συµµετοχή και 
η ισοτιµία (Koller, 1999). Εξάλλου, στοχεύει στην ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ των µελών µιας οµάδας, βασικό 
συστατικό στοιχείο στην πρόληψη της επιθετικής συµπεριφοράς. 

Οµότιµος σηµαίνει ισάξιος, ισότιµος. Οµότιµοι είναι αυτοί που έχουν ίδια χαρακτηριστικά, ίδια ηλικία, ίδια 
ενδιαφέροντα, ίδιους προβληµατισµούς και χρησιµοποιούν ίδια γλώσσα µεταξύ τους. Ο όρος εκπαίδευση 
οµότιµων χρησιµοποιείται για να περιγράψει καταστάσεις όπου τα µέλη µιας οµάδας εκπαιδεύουν ή ενηµερώνουν 
τους συνοµηλίκους τους αναφορικά µε µια πληθώρα θεµάτων.  

Η εκπαίδευση οµότιµων στηρίζεται στο µοντέλο µίµησης και επιρροής συνοµηλίκων ακριβώς γιατί θεωρεί 
ότι τα άτοµα µιλούν πιο εύκολα σε άτοµα της δικής τους ηλικίας. Με άλλα λόγια, οι µαθητές µιλούν πιο εύκολα 
στους συµµαθητές τους όχι µόνο γιατί µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά κι ενδιαφέροντα, αλλά γιατί 
χρησιµοποιούν κοινή γλώσσα και κώδικες επικοινωνίας. Είναι µια προσέγγιση που ενθαρρύνει τη συνεργασία 
µεταξύ συνοµηλίκων και ωθεί τους νέους να αναλάβουν ενεργητικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία παρά να 
είναι παθητικοί αποδέκτες.       

Επίσης, στο µοντέλο αυτό αξιοποιούνται οι σχέσεις εµπιστοσύνης, συνεργασίας και υποστήριξης µεταξύ των 
µελών της οµάδας. Ειδικά µέσα σε µια τάξη τα παιδιά ήδη γνωρίζονται µεταξύ τους και είναι πιο εύκολο να 
εκφράσουν τις απόψεις τους και τους προβληµατισµούς τους, ακόµη και για θέµατα που δυσκολεύονται να 
συζητήσουν µε τους ενήλικες. Απλά χρειάζεται να ενισχύσουµε αυτό το αίσθηµα οµαδικότητας. 

Τα άτοµα που αναλαµβάνουν να εκπαιδεύσουν τους συνοµηλίκους τους ονοµάζονται εκπρόσωποι (peer 
leaders). Είναι και αυτοί µέλη των τάξεων/τµηµάτων στα οποία θα εφαρµοστεί το πρόγραµµα και επιλέγονται από 
τους συµµαθητές τους ως πρόσωπα που θα τους αντιπροσωπεύσουν. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονιστεί ότι η 
επιλογή των εκπροσώπων γίνεται από τους συνοµηλίκους τους οι οποίοι αναγνωρίζουν στο πρόσωπό τους αυτούς 
που µπορούν να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο, ακριβώς γιατί διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά που χρειάζεται 
να έχει ένα µέλος µιας οµάδας για να χαρακτηριστεί εκπρόσωπος. Οι εκπρόσωποι επιλέγονται από τους 
συµµαθητές τους µε τα εξής χαρακτηριστικά-κριτήρια:  

§ Να επιθυµούν να συµµετέχουν εθελοντικά (αυτοπροτείνονται) 
§ Να είναι από τα ενεργά µέλη της οµάδας 
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§ Να έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες   
§ Να είναι ανοιχτοί στο να συζητήσουν και να εκφράσουν δικές τους απόψεις/ συναισθήµατα 
§ Να ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στην οµάδα 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ 
Η εκπαίδευση οµότιµων διαφέρει από άλλα µοντέλα επειδή δεν εστιάζει τόσο πολύ στο περιεχόµενο της 
εκπαίδευσης, αλλά στις σχέσεις που θα αναπτυχθούν µεταξύ των εµπλεκόµενων ατόµων και συστηµάτων. Με 
αυτήν την έννοια δεν επιβάλλει µια αυστηρά καθορισµένη δοµή, παρά περιγράφει βήµατα, τρόπους για να 
κατακτηθεί η γνώση. Μια γνώση που προέρχεται τελικά από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους µέσα από την 
ενεργή συµµετοχή, την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, την επικοινωνία, την ανταλλαγή και την 
αλληλοϋποστήριξη. Η αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 5 βασικές αρχές 
που διέπουν το µοντέλο και αναφέρονται παρακάτω. 

§ Αυτονοµία. Η δοµή της εκπαίδευσης είναι τέτοια που παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης απόφασης και 
δράσης. Δηλαδή, τα ίδια τα µέλη της οµάδας συναποφασίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα οργανωθούν 
και θα λειτουργήσουν. Έτσι, τα παιδιά έχουν την αυτονοµία να αποφασίσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα 
ενηµερώσουν/εκπαιδεύσουν τους συνοµηλίκους τους.  

§ Συναπόφαση. Είναι η από κοινού λήψη αποφάσεων µεταξύ ενηλίκων και παιδιών, αλλά και µεταξύ 
συνοµηλίκων. Δεν τους δίνεται κάτι έτοιµο, οι ίδιοι µέσα από συζήτηση και διαπραγµάτευση 
αναλαµβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους.   

§ Συνεργασία. Το µοντέλο βασίζεται στη συνεργασία µεταξύ ενηλίκων και παιδιών, αλλά και µεταξύ 
συνοµηλίκων. Ενθαρρύνει τα µέλη της οµάδας να βάλουν από κοινού στόχους και να εργαστούν µαζί 
για να τους πετύχουν. 

§ Συµµετοχή. Το πρόγραµµα στηρίζεται στην ενεργητική συµµετοχή όλων των µελών της οµάδας στον 
βαθµό που καθένας θέλει και µπορεί και ενθαρρύνει τα παιδιά να αναλάβουν πρωτοβουλίες για θέµατα 
που τους αφορούν.  

§ Ισοτιµία. Το µοντέλο αυτό πρεσβεύει την ίση αξία όλων των µελών της οµάδας. Ενισχύει το σεβασµό 
και την ισοτιµία στις σχέσεις µεταξύ ενηλίκων-παιδιών και µεταξύ συνοµηλίκων. Με άλλα λόγια, 
αναγνωρίζεται και το παιδί ως ισότιµος συνεργάτης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η ιδιαιτερότητα της εκπαίδευσης των µαθητών είναι ότι γίνεται µε τη φιλοσοφία και τη µεθοδολογία του 
µοντέλου των οµότιµων. Δηλαδή, οι µαθητές κάθε τάξης επιλέγουν κάποιους από τους συµµαθητές τους, ως 
εκπροσώπους τους (peer leaders), οι οποίοι θα αναλάβουν να τους µιλήσουν για θέµατα που αφορούν την 
πρόληψη της επιθετικής συµπεριφοράς. Οι εκπρόσωποι προκειµένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους 
παρακολουθούν εκπαιδευτικό εργαστήριο. Στη συνέχεια επιστρέφουν στην τάξη τους και για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα διευκολύνουν την έκφραση απόψεων, στάσεων, συναισθηµάτων και προβληµατισµών που 
συνδέονται µε το θέµα της επιθετικότητας. Οι εκπρόσωποι επιλέγονται από τους συνοµηλίκους τους, άρα είναι 
αποδεκτοί και έχουν ρόλο γνώµης. Η επιρροή που επιθυµούµε να ασκήσουν οι εκπρόσωποι βασίζεται στη σχέση 
και όχι στη γνώση που απορρέει από την εκπαίδευσή τους. Είναι επίσης σηµαντικό να µην θεωρήσουν ότι έγιναν 
δάσκαλοι των υπολοίπων µελών της οµάδας ή διακινητές κανόνων ή ότι απέκτησαν το ρόλο του ειδικού γνώστη 
του προβλήµατος.  

Η εκπαίδευση των µαθητών στοχεύει στην  ενίσχυση των οµάδων των συνοµηλίκων και στη φιλία µέσα στο 
σχολείο µε ποικίλους τρόπους (οµάδες δραστηριοτήτων, προγράµµατα ενίσχυσης των διαπροσωπικών σχέσεων 
κ.ά.), καθώς φαίνεται ότι η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και η καλλιέργεια µιας ατµόσφαιρας αλτρουισµού 
και ενσυναίσθησης λειτουργούν προστατευτικά. Η ενίσχυση της συναισθηµατικής και κοινωνικής ικανότητας των 
παιδιών είναι απαραίτητη. Το πως φτιάχνω µια φιλία, πως τη διατηρώ, πως τη διακόπτω, αφορά όλους τους 
µαθητές και συνδέεται άµεσα µε την κοινωνικότητά τους, αλλά και τη σχέση µε τον εαυτό τους. Τα παιδιά 
χρειάζεται να µάθουν να δηµιουργούν δεσµούς µε τους συµµαθητές τους και να µπορούν να διατηρούν και να 
σέβονται την ατοµικότητα και τη διαφορετικότητά τους µέσα στις σχέσεις αυτές. Επίσης, χρειάζεται να µάθουν 
να ακούνε τους άλλους και τα συναισθήµατα τους, αλλά επίσης να µάθουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν 
και τα δικά τους συναισθήµατα.  

Οι εκπαιδευτικοί παίζουν σηµαντικότατο ρόλο σε µια τέτοια προσπάθεια, καθώς είναι αυτοί που σε µεγάλο 
βαθµό µπορούν να διασφαλίσουν το κλίµα και την πολιτική του σχολείου. Χρειάζεται να εκπαιδευτούν στην 
υποστήριξη των µαθητών τους σε τέτοια θέµατα, καθώς ανήκουν στην καθηµερινή πραγµατικότητά τους. Έτσι, 
στόχος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών  είναι πρωτίστως η ενίσχυση των δικών τους δεξιοτήτων που 
σχετίζονται µε την πρόληψη της επιθετικής συµπεριφοράς, όπως η αυτοεκτίµηση, η εµπιστοσύνη, η δυναµική 
οµάδας, η συνεργασία, η διαχείριση συναισθηµάτων και συγκρούσεων, η αυτό-παρατήρηση.  

Καθοριστικός, βέβαια, είναι και ο ρόλος της οικογένειας που µέσω της διαπαιδαγώγησης µπορεί να προλάβει 
την επιθετικότητα. Χρειάζεται οι γονείς να ευαισθητοποιηθούν γύρω από το θέµα της επιθετικότητας και την 
αναγνώριση των δικών τους συµπεριφορών που ενισχύουν την επιθετικότητα των παιδιών τους. Επίσης, είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ σχολείου και οικογένειας. Η εκπαίδευση των γονιών 
στοχεύει σε όλα τα παραπάνω. 
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ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παρέµβασης είναι πρώτον ότι βασίζεται στη συνεργασία των στελεχών 
πρόληψης, των εκπαιδευτικών, των διευθυντών, των γονιών και των µαθητών κάθε δηµοτικού σχολείου, δεύτερον 
σε κάθε σχολείο εκπαιδεύονται από τα στελέχη πρόληψης οι εκπαιδευτικοί, στη συνέχεια οι µαθητές και κατόπιν 
οι γονείς τους και τρίτον οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν στα βιωµατικά εργαστήρια των γονιών. Πιο συγκεκριµένα, 
σε κάθε τάξη οι µαθητές επιλέγουν κάποιους συµµαθητές τους, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, οι οποίοι θα είναι 
οι εκπρόσωποί τους. Οι εκπρόσωποι αφού παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό εργαστήρι µε θέµα την πρόληψη της 
επιθετικής συµπεριφοράς, αναλαµβάνουν να εκπαιδεύσουν τους συµµαθητές τους µε τη βοήθεια των 
εκπαιδευτικών. 

Στην παρέµβαση αυτή ο εκπαιδευτικός δεν είναι ανεξάρτητη µονάδα, ο οποίος θα εφαρµόσει ένα πρόγραµµα 
Αγωγής Υγείας στους µαθητές του µε θέµα το σχολικό εκφοβισµό. Απεναντίας, τον θεωρούµε µέρος της σχολικής 
κοινότητας που θα συνεργαστεί σε ισότιµη βάση µε τους µαθητές, τους γονείς, το διευθυντή, τους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς και τα στελέχη πρόληψης. Ο µαθητής έχει ενεργητικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
αποφασίζει ο ίδιος για θέµατα που τον αφορούν. Ο γονιός µέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία µε τους 
εκπαιδευτικούς αναγνωρίζει πώς οι δικές του συµπεριφορές και τα συναισθήµατά του επηρεάζουν τη στάση του 
παιδιού του στο σχολείο. 

Η εκπαίδευση οµοτίµων διαφέρει από άλλα µοντέλα, επειδή εστιάζει κυρίως στις σχέσεις που θα 
αναπτυχθούν µεταξύ των εµπλεκόµενων ατόµων και συστηµάτων και αξιοποιεί τις σχέσεις εµπιστοσύνης, 
συνεργασίας και υποστήριξης µεταξύ τους. Επιπλέον, δεν επιβάλλει µια αυστηρά καθορισµένη δοµή, παρά 
περιγράφει τρόπους για να κατακτηθεί η γνώση. Μια γνώση που προέρχεται τελικά από τους ίδιους τους 
εκπαιδευόµενους µέσα από την ενεργή συµµετοχή, την δηµιουργικότητα, την επικοινωνία, την ανταλλαγή και την 
αλληλοϋποστήριξη.  

 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Α. Σχεδιασµός (Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 2015) 

§ Ενηµέρωση Διευθυντή, Σχολικών Συµβούλων και Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κιλκίς (αρχές Σεπτεµβρίου) 

§ Υλοποίηση βιωµατικού εργαστηρίου για τους εκπαιδευτικούς διάρκειας 18 ωρών µε θέµατα: 
εµπιστοσύνη, συνεργασία, επικοινωνία, αυτοεκτίµηση, συναισθήµατα, διαχείριση συγκρούσεων, 
δεξιότητες συντονιστή, δυναµική οµάδας και εκπαίδευση στη φιλοσοφία και µεθοδολογία των οµότιµων. 
Στα εργαστήρια µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή 2 έως 4 εκπαιδευτικοί Ε΄ και Στ΄ τάξης (δάσκαλοι της 
τάξης και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) από κάθε σχολείο (έως 4 δηµοτικά σχολεία εξαθέσια και άνω). Τα 
εργαστήρια αυτά υλοποιούνται απογευµατινές ώρες (Οκτώβριος-Νοέµβριος). 

§ Περιθώριο 2 εβδοµάδων όπου οι εκπαιδευτικοί διερευνούν αν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση ή όχι 
του προγράµµατος, ενώ παράλληλα γίνεται επικοινωνία του Κέντρου Πρόληψης µε διευθυντές σχολικών 
µονάδων κι ενηµέρωση τους (Νοέµβριος).  

 
Β. Εφαρµογή (Δεκέµβριος 2015 - Ιούνιος 2016) 

§ Σε κάθε τάξη (Ε΄ και Στ΄) κάθε σχολείου που συµµετέχει υλοποιούνται βιωµατικά εργαστήρια για τους 
µαθητές διάρκειας 6 ωρών µε θέµα την πρόληψη της επιθετικής συµπεριφοράς στο σχολείο. Τα 
εργαστήρια πραγµατοποιούνται από τα στελέχη πρόληψης και τους εκπαιδευτικούς στο χώρο του 
σχολείου εντός του ωρολογίου προγράµµατος (Δεκέµβριος 2015-Ιανουάριος 2016). 

§ Ενηµέρωση των γονιών για την υλοποίηση της παρέµβασης την ηµέρα που δίνονται στο σχολείο οι 
έλεγχοι από τα στελέχη πρόληψης και τους εκπαιδευτικούς (Δεκέµβριος 2015). 

§ Υλοποίηση βιωµατικών εργαστηρίων για γονείς, διάρκειας 8 ωρών µε θέµατα: αυτοεκτίµηση, 
επικοινωνία, έκφραση και διαχείριση συναισθηµάτων, διαχείριση συγκρούσεων, αιτίες επιθετικής 
συµπεριφοράς, ρόλος θύτη-θύµατος-παρατηρητών, πρόληψη της επιθετικής συµπεριφοράς. Τα 
εργαστήρια πραγµατοποιούνται απογευµατινές ώρες από τα στελέχη πρόληψης και συµµετέχουν και οι 
εκπαιδευτικοί (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2016). 

§ Οι εκπρόσωποι-µαθητές µαζί µε τους εκπαιδευτικούς µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες στους 
υπόλοιπους µαθητές, καθορίζουν τις δράσεις και τις υλοποιούν (Φεβρουάριος-Μάιος 2016). 

§ Παράλληλα πραγµατοποιούνται εποπτικές-υποστηρικτικές συναντήσεις µεταξύ στελεχών πρόληψης κι 
εκπαιδευτικών, στελεχών πρόληψης, εκπροσώπων και εκπαιδευτικών (Φεβρουάριος-Μάιος 2016). 

§ Αξιολόγηση- κλείσιµο του προγράµµατος (Ιούνιος 2016). 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Η αξιολόγηση της παρέµβασης πραγµατοποιείται σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής της και αυτό βοηθάει στη συνεχή 
προσαρµογή της, ώστε να ταιριάζει στις νέες συνθήκες κι ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά. Αξιοποιώντας, 
λοιπόν, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις µαθητών, εκπροσώπων, εκπαιδευτικών και γονιών έχουµε 
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διαφοροποιήσει τον αρχικό τρόπο εφαρµογής της παρέµβασης, µε αποτέλεσµα φέτος να πραγµατοποιείται 
βιωµατική εκπαίδευση όχι µόνο στους εκπροσώπους, αλλά σε όλους τους µαθητές και να υπάρχει εναλλαγή των 
εκπροσώπων των µαθητών.  

Μέσα από αυτήν την παρέµβαση οι µαθητές δήλωσαν ότι απόκτησαν νέες γνώσεις και δεξιότητες, 
παρατήρησαν αλλαγές στη συµπεριφορά τους αλλά και στις µεταξύ τους σχέσεις και βρήκαν από κοινού 
εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων. Οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν νέες γνώσεις και εµπειρίες, 
ενίσχυσαν προσωπικές τους δεξιότητες, ενώ βελτιώθηκαν ως ένα  βαθµό οι σχέσεις µε τους γονείς, καθώς µπήκαν 
ο ένας στη θέση του άλλου. 

Εµείς ως στελέχη πρόληψης από αυτήν την εµπειρία είχαµε την δυνατότητα να προσαρµόσουµε το µοντέλο 
της εκπαίδευσης οµοτίµων και να το εφαρµόσουµε στο δηµοτικό σχολείο. Ρισκάραµε, είχαµε άγχος και µπήκαµε 
σε άγνωστα µονοπάτια, ωστόσο βρήκαµε συνεργάτες, συνοδοιπόρους και φίλους. Επίσης, µάθαµε να 
εµπιστευόµαστε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και εντυπωσιαστήκαµε από τις δυνατότητές τους, ενώ µάθαµε 
όλοι µαζί µέσα από τις δυσκολίες. Τέλος, καταλάβαµε ότι ακόµα υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να 
δοκιµάσουν κάτι διαφορετικό και για αυτό συνεχίζουµε αλλάζοντας. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Gensemer, P. (2000). Effectiveness of cross-age and peer mentoring programs. Information Analysis, 30, 1-15.  
Koller, G. (1999).  Meet the Need. Curriculum zur suchtpräventiven peer group education in der außerschulischen 

Jugendarbeit. Münster: Landschaftsverband Westfalen-Lippe. 
 
ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
www.euronetprev.org 
www.drugabuse.gov/Prevention/principles.html 
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Η πρόληψη της ενδοσχολικής Βίας/Εκφοβισµού µέσω µιας 
ολοκληρωµένης παρέµβαση κοινωνικής και συναισθηµατικής 

αγωγής σε Δηµοτικό Σχολείο 
 

Τατιανή Γκάτσα 
 

Dhr, Msc, Ψυχοπαιδαγωγός, Συντονίστρια Παρατηρητηρίου Πρόληψης ΣΒΕ και Μέλος της 
Συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου Πρόληψης ΣΒΕ ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου 

 
ΠΕΙΛΗΨΗ 
Το Πρόγραµµα Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού αποτελεί µια ολοκληρωµένη 
παρέµβαση πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού µέσω της εκπαίδευσης στις Συναισθηµατικές - 
Κοινωνικές Δεξιότητες και την εκπαίδευση στην Επίλυση συγκρούσεων σε µαθητές του δηµοτικού σχολείου. Το 
πρόγραµµα σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί σε όλες τις τάξεις και αναµενόταν τα τελικά αποτελέσµατα µετά από έξι 
χρόνια, µε την αποφοίτηση των µαθητών της πρώτης τάξης που θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση όλου του 
Προγράµµατος Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού. Οι µαθητές των δυο πρώτων τάξεων 
εκπαιδεύτηκαν στις Συναισθηµατικές δεξιότητες, οι µαθητές της Τρίτης και Τετάρτης τάξης εκπαιδεύτηκαν στις Αξίες 
ζωής και οι µαθητές των δυο τελευταίων τάξεων εκπαιδεύτηκαν στην ειρηνική Επίλυση διαφωνιών και 
συγκρούσεων. Η αξιολόγηση του προγράµµατος στο σύνολο του  ήταν θετική. Οι µαθητές των µεγαλυτέρων τάξεων 
βοηθήθηκαν σηµαντικά, σταµάτησαν τις συγκρούσεις και βελτιώθηκαν οι σχέσεις τους, το κλίµα  στην τάξη αλλά και 
η επίδοση τους. Οι µαθητές των µεσαίων τάξεων αν και  υλοποίησαν το πρόγραµµα δεν φαίνεται να βοηθήθηκαν 
ιδιαίτερα. Σηµαντικό ως προς αυτό είναι η µαρτυρία των εκπαιδευτικών πως µάλλον ασχολήθηκαν για µικρό χρονικό 
διάστηµα µε το πρόγραµµα και πιθανώς να χρειάζεται µεγαλύτερη χρονική ενασχόληση. Οι µαθητές των µικρών 
τάξεων βοηθήθηκαν στην καλλιέργεια συναισθηµατικών δεξιοτήτων από την υλοποίηση του προγράµµατος, µάλιστα 
οι εκπαιδευτικοί  προτεινόταν κάποιες τροποποιήσεις για τη βελτίωση του υλικού. Όλες οι παρατηρήσεις έγιναν 
αποδεκτές και συνέβαλλαν στη βελτίωση  του προγράµµατος  και στην  ανανέωση του υλικού για την επόµενη σχολική 
χρονιά. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρόληψη, Διαχείριση Σχολική Βία-Εκφοβισµός, Συναισθηµατικές, Κοινωνικές δεξιότητες 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πολλά προγράµµατα πρόληψης των φαινοµένων της σχολικής βίας και του εκφοβισµού εστιάζουν στην ανάπτυξη 
κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων. (Ταυτόχρονα επισηµαίνεται η σηµαντικότητα του εγχειρήµατος 
καθώς η οµαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού αποτελεί στόχο της σύγχρονης υποχρεωτικής  
εκπαίδευσης).  

Η Συναισθηµατική αγωγή αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολλαπλών συναισθηµατικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα 
αποσκοπεί οι µαθητές να αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα τους, να ανακαλύπτουν θετικούς τρόπους να εκφράζουν 
τα δύσκολα και δυνατά τους συναισθήµατα (όπως ο θυµός), να αντιλαµβάνονται και να κατανοούν τα 
συναισθήµατα των άλλων (ενσυναίσθηση) να αναπτύξουν την αυτοεκτίµηση και την αυτοπεποίθηση, να 
χρησιµοποιούν τα συναισθήµατα στην επίλυση των συγκρούσεων. Όλες οι προαναφερόµενες µορφές (η 
αναγνώριση, η έκφραση, η κατανόηση και η χρησιµοποίηση των συναισθηµάτων στις συγκρούσεις, αποτελούν 
τις τέσσερις µορφές της «Συναισθηµατικής νοηµοσύνης», η οποία αποτελεί το υπόλοιπο µισό και απαραίτητο 
συµπλήρωµα της γνωστικής νοηµοσύνης. Κατά επέκταση της συναισθηµατικής αγωγής οι µαθητές που 
εκπαιδεύονται και στις κοινωνικές  δεξιότητες, στις οποίες συγκαταλέγεται ο σεβασµού, η  εξοικείωση και η 
αλληλεπίδραση µε τη διαφορετικότητας ως απαραίτητο στοιχείο συµπληρωµατικότητας και ολοκλήρωσης, η 
συνεργασία και η επίλυση των συγκρούσεων µε κριτική, δηµιουργική σκέψη και υπεύθυνες αποφάσεις. Οι 
προαναφερόµενες συναισθηµατικές και κοινωνικές δεξιότητες προσδίδουν ηθικότητα και αξίες στην 
προσωπικότητα, την επιθυµία και την ικανότητα να δηµιουργούν θετικές και υγιείς σχέσεις (Cohen et al 2005; 
Elias et al 1997; Payton 2000).  

Τα ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν πως οι µαθητές µε κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες 
διαθέτουν αυτοεκτίµηση, ελέγχουν και διαχειρίζονται τα συναισθήµατα τους. Αποτρέπεται η πιθανότητα να 
εµφανίσουν προβλήµατα συµπεριφοράς όπως η δύσκολη συµπεριφορά, η επιθετικότητα και συναισθηµατικά  
προβλήµατα όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Επιπλέον, ερευνητικά υποστηρίζεται πως οι µαθητές βελτιώνουν 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  56   

τους βαθµούς τους, τη σχολική τους επίδοση, και συνολικά παρουσιάζουν ακαδηµαϊκή επιτυχία και γενικότερα 
έχουν επιτυχία στη ζωή τους (Zins, et al; 2004). 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
Το πρόγραµµα της πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού που εφαρµόστηκε στο 24ου Δηµοτικού 
σχολείου Ιωαννίνων είχε ως απαρχή έµπνευσης και σχεδιασµού τα προβλήµατα επιθετικών συµπεριφορών στην 
Ε΄ τάξη αλλά και σε άλλες τάξεις, στις οποίες  σποραδικά εντοπίστηκαν επιµέρους προβλήµατα.  

Επρόκειτο για µια απόπειρα εφαρµογής ενός προγράµµατος κοινωνικής και συναισθηµατικής αγωγής που 
εφαρµόστηκε σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Η αρχική πρόβλεψη ήταν να εφαρµοστεί σε όλες τις 
τάξεις και να συνεχιστεί για τα επόµενα πέντε χρόνια, έτσι ώστε να αποτελέσει µια ολοκληρωµένη παρέµβαση, 
έτσι ώστε µετά  από έξι χρόνια να αξιολογήσουµε τα συνολικά αποτελέσµατα στους  πρώτους αποφοιτήσαντες 
µαθητές, οι οποίοι θα είχαν δεχτεί όλη την εκπαίδευση των κοινωνικών, συναισθηµατικών δεξιοτήτων κι  των 
στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων και ειρηνικής επίλυσης προβληµάτων.  

Το θέµα κι ο στόχος του προγράµµατος ήταν «Η πρόληψη της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού µέσω 
µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης κοινωνικής και συναισθηµατικής αγωγής στο δηµοτικό σχολείο». 

Το πρόγραµµα ειδικότερα αποσκοπούσε να εκπληρώσει δυο στόχους: α) την αντιµετώπιση των  
προβληµάτων βίας και εκφοβισµού που υπήρχαν στην Έκτη τάξη, αλλά και κάποιων άλλων προβληµάτων βίας 
και επιθετικής συµπεριφοράς στην Πρώτη και Δευτέρα τάξη. β) την Πρόληψη δύσκολών συµπεριφορών και 
επιθετικότητας, µέσω της εκπαίδευσης στη διαχείριση προβληµάτων σχολικής βίας και εκφοβισµού, καθώς και 
την απόκτηση  συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ικανότητα ειρηνικής επίλυσης διαφωνιών.  

Το πρόγραµµα Πρόληψης κι αντιµετώπισης βίαιων κι εκφοβιστικών συµπεριφορών στο δηµοτικό σχολείο, 
περιελάµβανε µια σειριά από συστηµατικές και διαβαθµισµένες δραστηριότητες. Όλες βιωµατικού τύπου 
δραστηριότητες, που θα υλοποιούσε ο/η εκπαιδευτικός στην τάξη,  εστίαζαν  στους ακόλουθους άξονες:  

§ τη Συναισθηµατική αγωγή,  
§ την αυτοεκτίµηση,  
§ τις κοινωνικές δεξιότητες,  
§ την επίλυση διαφωνιών και συγκρούσεων 
Είναι ιδιαίτερα πρωταρχικής σηµασίας να εφαρµόζονται ολοκληρωµένα προγράµµατα πρόληψης της 

ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου, διότι µέσω αυτού 
θεµελιώνονται δεξιότητες µιας ολοκληρωµενής προσωπικότητας. Σε όλα τα τµήµατα των τάξεων εφαρµόστηκαν 
τα σχεδιασµένα προγράµµατα µε προβλεπόµενη χρονική διάρκεια εφαρµογής  τους τρεις  µέχρι τέσσερις µήνες, 
καθώς θα υπήρχε  και η δυνατότητα το πρόγραµµα να επιµηκυνθεί και να αποτελέσει ένα ετήσιο πρόγραµµα. 

Την οργάνωση και την εποπτεία του έργου είχαν η Συντονίστρια του Παρατηρητηρίου Πρόληψης  Σχολικής 
Βίας κι Εκφοβισµού µε τη Σχολική Σύµβουλος αρµοδιότητας της οποίας ήταν η επίβλεψη του  σχολείου.  

Η οργάνωση  του συνολικού προγράµµατος του πρόβλεπε: 
§ Η Πρώτη και η Δευτέρα τάξη του δηµοτικού σχολείου να εστιάσουν στην Ψυχική Υγεία και στις 

Διαπροσωπικές σχέσεις. 
§ Η Τρίτη και η Τετάρτη τάξη του Δηµοτικού σχολείου να εστιάσουν στις Αξίες ζωής και στην 

Αυτοεκτίµηση. 
§ Η Πέµπτη και η Έκτη τάξη του Δηµοτικού σχολείου να εστιάσουν στην Επίλυση Διαφωνιών και 

Συγκρούσεων.	
Οι µαθητές όλων των τάξεων µε τον/την εκπαιδευτικό τους θα υλοποιούσαν το πρόγραµµα στα πλαίσια της 

ευέλικτης ζώνης. 
Υποστηρικτικά για την καλή επιτυχία του προγράµµατος ενηµερώθηκαν όλοι οι γονείς των µαθητών τ ου 

σχολείου. Επίσης στα  πλαίσια του προγράµµατος πρόληψης  πραγµατοποιήθηκε και µια ηµερίδα  ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης µε τη συµµετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.  

Το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε αναζητήθηκε και επιλέχθηκε ή διαορφώθηκε µε κάποιες 
προσαρµογές. Το υλικό είχε έντυπη µορφή µε ποίκιλες δράσεις που επιδίδονταν από τους εκπαιδευτικούς προς 
τους µαθητές 

§ Για την Πρώτη και τη Δευτέρα τάξη: Οι µαθητές εκπαιδεύτηκαν στις συναισθηµατικές δεξιότητες 
και χρησιµοποιήθηκε το εγχειρίδιο « Ψυχική υγεία και Διαπροσωπικές σχέσεις» (Εθνικό Ίδρυµα 
Νεότητας). Επρόκειτο για έντυπο υλικό µε ιστορίες και θέµατα όπως ο εαυτός, η οικογένεια, η παρέα, 
η γειτονιά και η διαφορετικότητα. 

§ Για την Τρίτη και Τετάρτη τάξη: Οι µαθητές εκπαιδεύτηκαν στις «Αξίες  ζωής στην εκπαίδευση» και  
στη «Συναισθηµατική Αγωγή» 

Τα σχετικά εγχειρίδια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: α) (living values education program), µέσα από µια 
ποικιλία βιωµατικών δραστηριοτήτων και πρακτικών µεθοδολογιών εξερευνώνται 12 κύριες προσωπικές και 
κοινωνικές αξίες ζωής όπως ο σεβασµός, η ειρήνη, η αγάπη, η υπευθυνότητα, η ευτυχία, η ελευθερία, η 
συνεργασία, η τιµιότητα, η ταπεινοφροσύνη, η ανεκτικότητα, η απλότητα και η ενότητα β) «Συναισθήµατα από 
το υλικό των «Διαπροσωπικών σχέσεων». 
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§ Για την Πέµπτη και την Έκτη τάξη Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ -  Οι µαθητές εκπαιδεύτηκαν στις ειρηνική «επίλυση 
συγκρούσεων» και το υλικό που χρησιµοποιήθηκε περιελάµβανε µια σειρά από συστηµατικά 
επιλεγµένες δραστηριότητες βιωµατικών εργαστηρίων µε θέµα:  
§ το σεβασµό, 
§ δικαιώµατα-διαφορετικότητα, 
§ ενσυναισθηση,  
§ ενεργητική ακρόαση,  
§ διαχείριση θυµού,  
§ επίλυση διαφορών και  
§ διαµεσολάβηση.  

το υλικό αντλήθηκε από το compassito και από το υλικό της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Συνολικά το πρόγραµµα αποτιµήθηκε θετικά και εντοπίστηκαν κάποια αρνητικά στοιχεία τα οποία θα 
τροποποιηθούν στη συνέχεια του προγράµµατος για την επόµενη σχολική χρονιά.  

Ικανοποιητικά και ειδικά διαφοροποιηµένα εµφανίζονται οι αποτιµήσεις των υλοποιηµένων  προγραµµάτων 
στις Απολογιστικές Εκθέσεις των εκπαιδευτικών των τάξεων.  

Ειδικότερα για το πρόγραµµα που υλοποιήθηκε στην Πρώτη και Δευτέρα τάξη στη σχετική έκθεση του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος ψυχοπαιδαγωγικης παρέµβασης  «Ήρα» για τη ψυχική υγεία αλλά και τις 
διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών αναφέρεται το: 

§ Ψυχοπαιδαγωγικό υλικό: Χρησιµοποιήθηκε το υλικό από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «ψυχική υγεία 
και διαπροσωπικές σχέσεις» από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας και τη Διεύθυνση Συµβουλευτικού 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαι-δευτικών Δραστηριοτήτων (ΥΠΕΠΘ 2008). 

§ Το υλικό περιλαµβάνει εγχειρίδιο για το µαθητή και αναλυτικές οδηγίες για το συντονιστή-δάσκαλο 
που υποβοηθούνταν από το δάσκαλο της τάξης. Κάθε ενότητα απαιτεί και κάποιο επιπλέον υλικό που 
τα παιδιά φέρνουν σε συνεννόηση µε το δάσκαλο της τάξης µέσα στη διάρκεια της εβδοµάδας, πριν από 
την επόµενη συνάντηση. (φωτογραφίες, µύθοι του Αισώπου κλπ). Ο ίδιος ο συντονιστής-δάσκαλος 
φροντίζει να έχει κόλλες χαρτί, µολύβια, χρώµατα και άλλα τέτοια απλά υλικά που υπάρχουν ήδη µέσα	
στην τάξη ή στο χώρο του σχολείου. 

Αποτελέσµατα-συµπεράσµατα: 
§ Το πρόγραµµα αποτέλεσε µέρος µιας γενικότερης διδακτικής προσπάθειας και ψυχοπαιδαγωγικής 

παρέµβασης  για την αναµόρφωση µιας τάξης που αποτελείται από ζωηρά παιδιά σε µια στοχευόµενη 
διαδικασία ώστε να αποκτήσουν πιο ήρεµες και φιλικές σχέσεις µεταξύ τους.  

§ Με την παρέµβαση ενισχύθηκε η οµαδική εργασίας και η ικανότητα να εργάζονται πέρα από τα όρια 
του τυπικού και συµβατικού µαθήµατος.  

§ Με µια κριτική άποψη στα αρνητικά του προγράµµατος καταγράφεται η αφήγηση της αρχικής ιστορίας 
µε τον Ορέστη και το Μπίµπο που µάλλον ήταν βαρετή στα παιδιά. Η ιστορία είναι ελλιπής και δεν 
δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν σωστά τους δύο ήρωες και να ταυτιστούν µαζί τους.  

§ Καθώς η ψυχική ενδυνάµωση και υγεία είναι ένα πολυσύνθετο εγχείρηµα απαιτεί µία επιπλέον 
στοχευόµενη και περαιτέρω αντιµετώπιση που δεν θα περιορίζεται σε ένα µεµονωµένο πρόγραµµα, 
αλλά θα αποσκοπεί σε µια µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας ολιστική και οικοσυστηµική προσέγγιση.  

Παραδοτέα του εκπαιδευτικού προγράµµατος    
Στα παραδοτέα του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι το εκπαιδευτικό πακέτο που περιλαµβάνει το 

εγχειρίδιο διδασκαλίας, τα φύλλα εργασίας και τις εικαστικές δηµιουργίες από τις βιωµατικές ασκήσεις, τα οποία 
είναι τα παρακάτω:  

§ Καρτελάκια µε τα ονόµατα των παιδιών. 
§ Καρτελάκια µε λέξεις που σηµαίνουν για τα παιδιά «οικογένεια». 
§ Μαργαρίτα (ζωγραφική αναπαράσταση) µε πράγµατα που αρέσουν στα παιδιά 
§ Ζωγραφική αναπαράσταση οµαδικής εργασίας παραµυθιών: «Ο λαγός και η χελώνα» και «Το λιοντάρι 

και το ποντίκι» 
§ Ζωγραφική αναπαράσταση µε θέµα: «Οι φίλοι µου». 
§ Ζωγραφική αναπαράσταση µε θέµα: «Η οικογένειά µου» 
§ Εικαστική δηµιουργία µε θέµα: «Ζωγραφίζω το σπίτι µου». 
§ Γραπτή παραγωγή λόγου µε θέµα: «Κάτι που έχασα…» 
§ Σύνθετη οµαδοσυνεργατική εικαστική εργασία παραγωγής γραπτού λόγου µε θέµα: «Πράγµατα που 

µπορώ και πράγµατα που θέλω…» 
§ Ψηφιακός δίσκος (CD) µε το ψυχοπαιδαγωγικό υλικό από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «ψυχική υγεία 

και διαπροσωπικές σχέσεις» από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας και τη Διεύθυνση Συµβουλευτικού 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΥΠΕΠΘ 2008). 

* Αναφορά µε ανάρτηση στο blog της Β΄ τάξης του 24oυ Δηµοτικού Σχολείου Ιωαννίνων	
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Το πρόγραµµα που υλοποιήθηκε στη Τρίτη και Τετάρτη τάξη στη σχετική  έκθεση  του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος µε θέµα «Αξίες ζωής» και ειδικότερα υλοποιήθηκε η θεµατική «Η αγάπη και τα άλλα 
συναισθήµατα» 
Φάσεις υλοποίησης 

§ Αρχικά έγινε αφήγηση της ιστορίας «Η Αγάπη και ο Χρόνος». Ακολούθησε συζήτηση γενικά για τα 
συναισθήµατα και ειδικότερα για την αξία και την έννοια της αγάπης. Έπειτα ακούσαµε και 
τραγουδήσαµε όλοι µαζί το τραγούδι «Εσύ κι εγώ» του Νότη Μαυρουδή. 

§ Συζητήσαµε µε τα παιδιά για τον εαυτό µας (γιατί αγαπάµε τον εαυτό µας, ποια χαρακτηριστικά του 
αγαπάµε, µε ποιον τρόπο εκφράζουµε την αγάπη µας, κ.ά.). 

§ Τα παιδιά έγραψαν ένα γράµµα αγάπης στον εαυτό τους. 
§ Υλοποιήθηκαν δραστηριότητες σχετικές µε τα συναισθήµατα  (κρυπτόλεξο µε συναισθήµατα, τροχός 

συναισθηµάτων, αναγραµµατισµός, κ.ά.). 
§ Ζωγραφική «Η γη της αγάπης». Κάθε µαθητής ζωγράφισε κάτι σχετικό µε την αγάπη και έγραψε και 

µια φράση γι’ αυτήν: «Το ταξίδι της αγάπης, «Η γη της αγάπης» 
Σχόλια – Συµπεράσµατα: 

§ Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραµµα και έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον. Το κλίµα ήταν 
φιλικό και συνεργατικό. 

§ Αξιολογώντας τα αποτελέσµατα της παρέµβασης θεωρούµε ότι δεν υπήρξε αξιοσηµείωτη αλλαγή στη 
συµπεριφορά των παιδιών, παρ’ ότι έδειξαν να κατανοούν τη σηµασία των θετικών συναισθηµάτων. 
Ενδέχεται να χρειάζεται συνέχιση της παρέµβασης για να εκφραστούν θετικά συναισθήµατα. 

Ειδικότερα για το πρόγραµµα που υλοποιήθηκε στη Πέµπτη και στην Έκτη τάξη στη σχετική έκθεση του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος µε θέµα «Επίλυση Συγκρούσεων» και ειδικότερα υλοποιήθηκε η θεµατική 
«Διαχείριση συναισθηµάτων, ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη» 
Συµπεράσµατα 

§ Η εφαρµογή της συγκεκριµένης ενότητας στην τάξη διήρκησε 4 µήνες. Στη διάρκεια των πρώτων 
εβδοµάδων 3-4 µαθητές, σε σύνολο 16, αντέδρασαν αρνητικά στην επεξεργασία και αποδοχή της 
βασικής ιδέας λόγω της ενότητας. 

§ Συγκεκριµένα, επέδειξαν έντονη αδυναµία να κρίνουν αντικειµενικά τα δικά τους λόγια και πράξεις 
και αρνήθηκαν να µπουν στη διαδικασία ανάλυσης του πώς θα µπορούσε να αισθανθεί ένας 
συµµαθητής τους ως συνέπεια της δικής τους συµπεριφοράς εναντίον του.   

§ Με υποµονή και καλοπροαίρετη επιµονή η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται στις επόµενες εβδοµάδες. 
Με σηµαντική επίδραση από έναν παράγοντα συλλογικότητα στην όλη προσπάθεια, τα ίδια τα παιδιά 
άρχισαν σταδιακά να συµπλέουν µε τη γενική δραστηριότητα, περνώντας από µια φάση ανοχής σε 
εκείνη της αποδοχής µε σαφή πρόθεση για αλληλοκατανόηση και ενσυναίσθηση.  

§ Στη διάρκεια των τελευταίων εβδοµάδων εφαρµογής της ενότητας, το σύνολο της τάξης επέδειξε 
προφανώς βελτιωµένη ικανότητα συνεργασίας και θετικής αλληλεπίδρασης. 

§ Η φράση «να ακούµε ο ένας τον άλλο», ακουγόταν κυριολεκτικά. 
§ Ιδιαίτερα ευχάριστο ήταν το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι 3-4 µαθητές, βρίσκονταν πλέον σε θέση και 

έδειχναν να απολαµβάνουν την µεταξύ τους συναλλαγή, την παρέα και το παιχνίδι. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συγκεκριµένη εργασία πραγµατεύεται την παρουσία των οπτικών απεικονίσεων βίας σε παιδικά τηλεοπτικά 
προγράµµατα, θεωρώντας ότι αυτές σχετίζονται, µέσω µιµητικών αντιδράσεων, µε την εκδήλωση βίαιης 
συµπεριφοράς των παιδιών, στον πραγµατικό κόσµο. Στο πρώτο µέρος  αναλύεται, µέσα από βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, η δυνατότητα των τηλεοπτικών µηνυµάτων να ενισχύουν τις µιµητικές αντιδράσεις βίας µε την εµφανή 
ή λιγότερο πρόδηλη προβολή αντίστοιχων ερεθισµάτων. Εφόσον στην κοινωνία της «εικονικής πραγµατικότητας» 
είναι αδύνατον να αποµονώσουµε τα επιζήµια για τα παιδιά ερεθίσµατα, κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευσή τους στα 
κινηµατογραφικά/τηλεοπτικά ερεθίσµατα µέσω του «οπτικού αλφαβητισµού στα ΜΜΕ». Ως οπτικός αλφαβητισµός 
ή εγγραµµατισµός ορίζεται η εκπαίδευση στην αποκωδικοποίηση των τηλεοπτικών µηνυµάτων, η κριτική ικανότητα 
ανάγνωσης του συµβολικού συστήµατος εικόνας-ήχου. Στο δεύτερο µέρος, προτείνεται ένα εφαρµοσµένο σχέδιο 
διαθεµατικής εργασίας (project) ως καλή πρακτική για την ενθάρρυνση της κριτικής µατιάς των µαθητών της πρώτης 
σχολικής ηλικίας απέναντι στα ψυχαγωγικά παιδικά θεάµατα. Η συγκεκριµένη εφαρµογή υλοποιείται στην ώρα των 
βιωµατικών δράσεων της Ευέλικτης Ζώνης, κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στη Β’ τάξη του 1ου Πειραµατικού 
Δηµοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης µε διάρκεια 6 µηνών. Περιλαµβάνει 5 δραστηριότητες και αξιοποιεί τα 
γνωστικά αντικείµενα της Νεοελληνικής Γλώσσας, των Εικαστικών, της Θεατρολογίας και της Μελέτης 
Περιβάλλοντος. Ως ειδικότεροι στόχοι τίθενται οι α) Γνωστικοί (γλωσσική εξάσκηση, διδασκαλία αφηγηµατικού 
λόγου, επιχειρηµατολογία, συγκροτηµένος διάλογος, δραµατοποίηση) και οι β) Κοινωνικοσυναισθηµατικοί 
(αναγνώριση και εµβίωση ρόλων, διαµόρφωση υγιών στάσεων απέναντι στα τηλεοπτικά παιδικά προγράµµατα, 
διδασκαλία  βασικών αρχών ενεργητικής ακρόασης, ανεκτικότητα στη διαφορετική άποψη). Ως επιθυµητό 
αποτέλεσµα επιδιώκεται η αυτορρύθµιση των παιδιών και η διάκριση µεταξύ ποιοτικών και επιζήµιων θεαµάτων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εκφοβισµός, οπτικός εγγραµµατισµός, project, τηλεοπτικά παιδικά προγράµµατα, 
επιθετικότητα 
	
EΙΣΑΓΩΓΗ 
Σε µία χρονική συγκυρία όπου σχεδόν οι πάντες αναφέρονται στην ενδοσχολική βία και την επιθετικότητα 
αναζητώντας τα αίτιά τους, η συζήτηση γύρω από τη µίµηση τηλεοπτικών µοντέλων επιθετικότητας µοιάζει πιο 
επίκαιρη από ποτέ. Ιδιαίτερα για τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας οι αναφορές πληθαίνουν 
στην ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία, καθώς προκύπτει ότι, λόγω ασθενών αντιστάσεων, τα επεισόδια αντικοινωνικής 
συµπεριφοράς επηρεάζουν τη συναισθηµατική και σωµατική τους υγεία. Αυτή η συγκεκριµένη αντίδραση 
αποδεικνύεται επιστηµονικά ότι είναι µέρος των συνολικών επιρροών από την τηλεοπτική βία των παιδικών 
προγραµµάτων.   

Ήδη από τη δεκαετία του 1950 το θέµα απασχόλησε τους κλινικούς ψυχολόγους, τους κοινωνιολόγους και 
τους εγκληµατολόγους και ένας µεγάλος αριθµός ευρωπαϊκών και αµερικανικών µελετών, περισσότερες από 
3.500, υποστηρίζουν ότι γενικά η παρακολούθηση της τηλεόρασης  συντελεί στην εµβίωση της αντικοινωνικής 
συµπεριφοράς. Οι αριθµοί είναι εντυπωσιακοί: τρεις φόνους την ηµέρα, κατά µέσο όρο, παρακολουθούν τα παιδιά 
από τις τηλεσυχνότητες (Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2010). Σε ελληνική έρευνα του Ερευνητικού 
Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Εφηρµοσµένης Επικοινωνίας που µελέτησε τη συχνότητα των σκηνών βίας κατά 
τις ώρες υψηλής τηλεθέασης και της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης του Σαββατοκύριακου, βρέθηκε ότι την πρώτη 
εβδοµάδα του 2004 παρουσιάστηκαν στη µικρή οθόνη 489 συµπλοκές, 154 δολοφονίες, 161 σωµατικές βλάβες, 
44 βιασµοί, 87 εµπρησµοί, 712 σκηνές που έδειχναν επιθετική πρόθεση (Παπαθανασόπουλος & 
Γιαννακουλόπουλος, 2006). Το ανησυχητικό που επισηµαίνει η έρευνα αυτή είναι ότι υπήρξε αύξηση στις σκηνές 
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βίας που καταγράφηκαν κυρίως κατά την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, κατ’ εξοχήν ώρα προβολής 
παιδικών θεαµάτων. Συνολικά, όπως  αναφέρει ο W. Deitch, νοµικός-ειδικός σε θέµατα τηλεοπτικής βίας, «µέσα 
σε ένα χρόνο το νεαρό άτοµο έχει δει να παρελαύνουν µέσα από τη µικρή οθόνη κάπου 12.000 σκηνές βίας» 
(εφηµ .«Τα Νέα», 17.2.1998).  
 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Η τηλεοπτική βία συνιστά το µηχανισµό που πυροδοτεί την αντικοινωνική συµπεριφορά, καθώς στηρίζει τη 
διαδικασία εµπλοκής του φαντασιακού µε το ρεαλιστικό και επηρεάζει τις αποφάσεις και τη βούληση του παιδιού 
µε ποικίλους τρόπους. Ο ευκολότερα αναγνωρίσιµος είναι µέσω της µίµησης. Πολλές µελέτες έχουν καταδείξει 
ότι τα παιδιά µαθαίνουν να εκτελούν νέες δραστηριότητες από την παρατήρηση άλλων, καθώς και ότι τα παιδιά 
µιµούνται συχνά τα επιθετικά πρότυπα που προβάλλονται στην τηλεόραση ή στις ταινίες. Αν και η µίµηση των 
επιθετικών συµπεριφορών µέσω του παιχνιδιού έχει αµφισβητηθεί, τα αποτελέσµατα πολλών άλλων µελετών 
υποστηρίζουν ότι τα παιδιά έχουν µια τάση να µιµούνται «επιβλαβείς»  συµπεριφορές (Wood et al., 1991; Lemish, 
1997).  

Κατά τους Feshbach & Singer (1971) η παρακολούθηση τηλεοπτικών σκηνών βίας λειτουργεί «καθαρτικά», 
εκτονώνοντας βίαιες τάσεις και εξαγνίζοντας τον θεατή, ακριβώς όπως συνέβαινε µε την αριστοτελική έννοια της 
«καθάρσεως» στην αρχαιοελληνική τραγωδία. Από την άλλη, σύµφωνα µε τη Θεωρία της διέγερσης (Berkowitz, 
1962) η παρακολούθηση σκηνών βίας από τα M.M.E. διεγείρει την επιθετικότητα του ατόµου, το οποίο µιµείται 
όσα βλέπει στην τηλεοπτική οθόνη. 

Κατά τη Κοινωνική Γνωστική Θεωρία του Α. Bandura (Bandura & Walters, 1963) δεν είναι απλώς θέµα 
µίµησης, αλλά µάθησης, µιας διαδικασίας πολύ πιο βαθιάς και µακροπρόθεσµης µε τάση να γενικεύεται ή να 
τροποποιείται κατά περίσταση και ανάλογα µε το πόσο αµείβεται για την αποτελεσµατικότητά της. Για τον  
Belson (1978) στη Θεωρία του Εθισµού, η επαναλαµβανόµενη παρακολούθηση σκηνών βίας απευαισθητοποιεί 
και κάµπτει τις αντιστάσεις του θεατή, ο οποίος εκλαµβάνει τη βίαιη συµπεριφορά ως απόλυτα φυσιολογική, 
ακόµη και στην πραγµατική ζωή. Ιδιαίτερα η βία που είναι συχνή ή που απεικονίζεται µέσα σε ένα χιουµοριστικό 
πλαίσιο, όπως συµβαίνει µε τα κινούµενα σχέδια των παιδικών προγραµµάτων, είναι ιδιαίτερα πιθανό να 
συµβάλλει στην απευαισθητοποίηση του τηλεθεατή (Gunter, 1985; Linz, Donnerstein & Penrod, 1988). Τέλος, 
κατά τη Θεωρία των Χρήσεων και των Ικανοποιήσεων (Blumler & Katz, 1974) είναι µύθος το να θεωρούµε τους 
τηλεθεατές παθητικούς δέκτες. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι άνθρωποι που εµφανίζουν αυξηµένα επίπεδα 
επιθετικής συµπεριφοράς προσελκύονται περισσότερο από τα βίαιου περιεχοµένου προγράµµατα σε αντίθεση µε 
εκείνα που είναι λιγότερο επιθετικά  (Anderson & Dill, 2000;  Black & Bevan, 1992; Goldstein, 1998). Γι' αυτό 
και τέθηκε το ερώτηµα ποιες ανάγκες ικανοποιούν οι τηλεθεατές παρακολουθώντας σκηνές βίας. 

Το ότι η σωµατική βία στα ΜΜΕ  συχνά συντελεί στην αύξηση της επιθετικότητας, είναι κάτι που παρά την 
σκληρή κριτική που δέχτηκε εξακολουθεί να ισχύει επιστηµονικά. Ο αντίκτυπος, όµως, της κοινωνικής 
επιθετικότητας και των µη ορθών πολιτισµικών αναφορών ξεκίνησε να µελετάται πρόσφατα. Έτσι,  ανιχνεύτηκε 
ότι συµπεριφορές κοινωνικής βίας, όπως το «σκληρό» κουτσοµπολιό και οι πράξεις χειραγώγησης της φιλίας, 
σεξιστικά πρότυπα έµφυλης βίας και µοντέλα ηγεµονικού Λόγου είναι πολύ συχνά, αν και όχι  αµέσως αντιληπτά 
ως βίαια, σε παιδικά προγράµµατα.  

Σε πρόσφατη πανεπιστηµιακή έρευνα που δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό Journal of 
Communication (Martins & Willson, 2012) µελετήθηκαν 50 παιδικά τηλεοπτικά προγράµµατα που κρίθηκαν από 
την εταιρεία Nielsen Media Research ως τα πλέον δηµοφιλή. Τα αποτελέσµατα της έρευνας µε την επωνυµία 
«Μean on the Screen» (Ο Κακός στην Οθόνη)  δηµοσιεύτηκαν και εξέπληξαν πολλούς. Εκατό πενήντα συνολικά 
τηλεοπτικές εκποµπές παρακολουθήθηκαν και αναλύθηκαν, και το 92% των προγραµµάτων περιείχε κάποια 
µορφή κοινωνικής επιθετικότητας – µε µέσο όρο τις 14 σκηνές ανά ώρα.  

Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι η βία -µε διάθεση αστεϊσµού και συχνά αναιτιολόγητα- ήταν 
ο κατ’ εξοχήν τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων στα παιδικά προγράµµατα. Επίσης, στον δράστη που τις 
περισσότερες φορές ήταν και πρωταγωνιστής σπάνια επιβάλλονταν οποιαδήποτε  κύρωση για τη συµπεριφορά 
του. Μάλιστα, συνηθέστερα τον ήρωα αυτό τον ενσάρκωνε ένα ελκυστικό πρόσωπο, κοινώς αποδεκτό και 
προβεβληµένο ως πρότυπο. Επίσης, οι σκηνές κοινωνικής επιθετικότητας και βίας ήταν περισσότερες από αυτές 
της φυσικής βίας και ήταν πιθανότερο να παρουσιάζονται µε χιουµοριστικό τρόπο από ό,τι οι σωµατικά επιθετικές 
σκηνές. Αυτό αυτονόητα τις καθιστά ασυνείδητα αποδεκτές ως φυσιολογικές. Τέλος, στα 3/4 των σκηνών, τα 
θύµατα δεν παρουσιάζονταν να υποφέρουν από συναισθηµατικό ή σωµατικό πόνο που προκάλεσε  δράστης, 
πράγµα που σηµαίνει ότι δε γινόταν αντιληπτό από τα παιδιά-θεατές ότι η βία είχε δραµατικές συνέπειες για 
κάποιους.  

Ούτε λίγο, ούτε πολύ έτσι συντελείται ασύνειδα µια διαδικασία "πολιτισµικής καλλιέργειας" (cultural 
cultivation). Η διαδικασία αυτή καταλήγει στην αποδοχή των ιδεών, όσον αφορά στους κανόνες και τη 
συµπεριφορά, και µιας εικόνας σχετικά µε τις σχέσεις βίας και εξουσίας στην κοινωνία που την ενστερνίζονται 
άκριτα οι άνθρωποι. Μπροστά σε αυτά τα δεδοµένα, το πρώτο ερώτηµα που προβάλλει είναι πόσο τα παιδιά 
χρειάζονται προστασία από αυτή και µε ποιον τρόπο.  
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Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να δούµε από τι εξαρτάται η επιδραστικότητα της τηλεοπτικής βίας. Από 
τις θεωρίες που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι σαφές οι εκροές της δεν είναι µονοσήµαντες. Εξαρτώνται σε 
µεγάλο βαθµό από τρεις παράγοντες: (α) τα µηνύµατα που εκπέµπονται από τις τηλεοπτικές σκηνές βίας. Αν π.χ. 
η βία επί της οθόνης επιβραβεύεται, τότε προκύπτει ως φυσιολογικό το συµπέρασµα ότι αναλόγως επιτρέπεται να 
δρούµε και στην πραγµατική ζωή, ενώ αν τιµωρείται, τότε αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. (β) Το κοινωνικό 
περιβάλλον υποδοχής αυτών των µηνυµάτων, που είναι η οικογένεια, το σχολείο, οι φίλοι, ο κοινωνικός περίγυρος. 
Από αυτά τα περιβάλλοντα φιλτράρεται, µεταβολίζεται και προκαθορίζεται η διαδικασία επιλογής των θεαµάτων 
που θα καταλήξει ή όχι σε επιλεκτική πρόσληψη και  επιλεκτική ανάγνωση των µηνυµάτων που εµπεριέχονται 
στις τηλεοπτικές σκηνές βίας, και (γ) τον δέκτη των επικοινωνιακών µηνυµάτων βίας (το µορφωτικό του επίπεδο, 
την ψυχοκοινωνική του συγκρότηση, την προδιάθεσή του, τις προγενέστερες εµπειρίες του κ.λπ.). Αυτό σηµαίνει 
ότι στα παιδιά, που δεν έχουν εµπειρίες, τα ερεθίσµατα βίας λειτουργούν πολλαπλασίως ισχυρότερα. 

Το ίδιο αποδεικνύει ποσοτική εµπειρική έρευνα που έγινε σε 134 µαθητές (10-12 ετών) στα Πειραµατικά 
Δηµοτικά Σχολεία της Αλεξανδρούπολης και στο 7ο Δηµοτικό Σχολείο Κοµοτηνής, κατά τη σχολική χρονιά 2011 
– 2012. Εκεί καταγράφηκε ότι οι µαθητές σε ένα ποσοστό 68,2% δε θεωρούν ότι υπάρχει βία ή δεν την αξιολογούν 
ως κάτι τέτοιο στα παιδικά προγράµµατα.  Επίσης, παρά το γεγονός ότι τα µεγαλύτερα παιδιά της ΣΤ’ τάξης 
ξέρουν να την αναγνωρίζουν (48,9%), το ποσοστό των µαθητών που δεν αναγνωρίζει τη βία γενικώς είναι πολύ 
υψηλό (39,5%). Στο σύνολο οι µαθητές που προσπερνούν τις σκηνές βίας σαν κάτι φυσιολογικό µετρήθηκαν σε 
υψηλό ποσοστό που αγγίζει το 54% (Πίνιου, 2012). 

Συµπερασµατικά, επειδή είναι δεδοµένο ότι υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά 
και αυτά έχουν την τάση να προσαρµόζονται στα δοσµένα ερεθίσµατα χωρίς να τα φιλτράρουν, τίθεται, υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις, ζήτηµα για την προστασία τους µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο (Anderson et al, 2003).  

 
ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ 
Όσο κι αν το βλέµµα του µικρού τηλεθεατή έχει κορεστεί από θεάµατα, εντούτοις παραµένει ανεκπαίδευτο και 
ανυπεράσπιστο απέναντι σε αυτά. Ο όρος «προστασία» που χρησιµοποιήθηκε πιο πάνω,  δηλώνεται όχι µε 
διάθεση πατερναλισµού αλλά µε την έννοια της καλλιέργειας της οπτικοακουστικής παιδείας, του αλφαβητισµού 
ή της εγγραµµατοσύνης στα Μ.Μ.Ε. (media literacy). Υπό το πρίσµα αυτό εντάσσεται στη γενικότερη 
εκπαιδευτική φιλοσοφία των πολυγραµµατισµών, της αποκωδικοποίησης δηλαδή της εικονικής/ηχητικής 
σηµειολογίας. Εποµένως, στόχος της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ είναι η ανάπτυξη µιας γενικότερης ικανότητας που 
θα αφορά όλα τα συµβολικά συστήµατα εικόνων και ήχων.  

Το παιδί, εποµένως, θα έχει κατακτήσει µια «µεταγλώσσα», µε την οποία θα είναι σε θέση να κατανοήσει 
τους πολιτισµικούς δείκτες στην οθόνη και να περιγράψει τις µορφές και τις δοµές των διαφόρων τρόπων 
επικοινωνίας (Buckingham, 2007). 

Ο διττός στόχος είναι να κατασκευαστούν, αφενός, οι έννοιες του συµβολισµού και της αναπαράστασης 
(επεξεργασία εννοιών και συµβολισµών, αφαιρετική απόδοση σύνθετων εννοιών κλπ) και να προσφερθούν, 
αφετέρου, στους µαθητές οι στρατηγικές µε τις οποίες θα κατακτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους 
αναπαράστασης του κόσµου (οπτική αντίληψη, νοµοτελειακές συσχετίσεις κλπ) (Δηµητριάδου, 2006). 

Στον ορισµό της εκπαίδευσης ή του αλφαβητισµού στα µέσα επικοινωνίας περιλαµβάνεται πάντα η χρήση 
µαθητοκεντρικών τεχνικών και µιας διαλεκτικού τύπου παιδαγωγικής (Hobbs, 1998), η οποία βασίζεται στην 
κριτική αξιολόγηση, στη διατύπωση και ανάλυση ερωτηµάτων τα οποία αφορούν στα κείµενα (σενάρια) που 
παράγονται από τα µέσα (όλων των ειδών, έντυπων και ηλεκτρονικών, συµπεριλαµβανοµένου του 
κινηµατογράφου), καθώς και στην καλλιέργεια στο µαθητή µιας κριτικής στάσης απέναντι στα µηνύµατα και τη 
λειτουργία των µέσων (Hobbs, 1998).  

Ειδικότερα, οι παιδαγωγικοί στόχοι σχετίζονται µε τον βαθµό ωριµότητας των µαθητών και  
επικεντρώνονται πάντα στην αναγνώριση των διαφορετικών επιπέδων ρεαλισµού, στη χρήση της 
κινηµατογραφικής γλώσσας στην καθηµερινή ζωή, στην αναγνώριση των τηλεοπτικών τεχνασµάτων, στη 
διάκριση πραγµατικότητας-εικονικής πραγµατικότητας και στην αναπαράσταση στερεοτύπων. Η αισθητική, η 
αξιολόγηση ιδεολογίας και κοινωνικοπολιτικών νοηµάτων δε µας απασχολούν εδώ καθώς είναι ζητούµενα σε 
µεγαλύτερες σχολικές ηλικίες (Buckingham, 2007).  

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) OΠΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Ταυτότητα σχεδίου εργασίας 
Με την εφαρµογή ενός project δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να βιώνουν διαδικασίες και να ασκούνται στο 
να «µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν», αξιοποιώντας τη διαθεµατικότητα ενοτήτων από διάφορα γνωστικά 
αντικείµενα (Frey, 1986). Το θέµα του project που σχεδιάστηκε για να υλοποιηθεί στο 1ο Πειραµατικό Δηµοτικό 
Σχολείο της Αλεξ/πολης (Ζαρίφειος Ακαδηµία) είναι η «Ενθάρρυνση της κριτικής µατιάς σε µαθητές Β’ 
Δηµοτικού, όσον αφορά στα παιδικά προγράµµατα της τηλεόρασης» και αξιοποιεί τα γνωστικά αντικείµενα της 
Ελληνικής Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Θεατρολογίας και των Εικαστικών. Η διάρκειά του 
υπολογίστηκε στους έξι µήνες, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας βιωµατικών δράσεων στην Ευέλικτη Ζώνη. 
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Το συγκεκριµένο θέµα επελέγη προκειµένου να εξοικειώσει τους µαθητές, από την πρώτη σχολική ηλικία, 
µε την κριτική αντιµετώπιση κατ’ αρχάς των παιδικών σειρών που αγαπούν να παρακολουθούν, αλλά και να τους 
εισάγει σταδιακά στην ερµηνεία των τηλεοπτικών ερεθισµάτων γενικότερα. Τα παιδιά µέσω των παιδικών σειρών 
οξύνουν την αντίληψή τους, την κριτική τους ικανότητα, εµπλουτίζονται λεκτικά, εκφράζονται ευκολότερα 
συναισθηµατικά και διαµορφώνουν, ανάλογα µε τη στάση των ηρώων, ηθικές αρχές και αξίες. Επίσης µέσα από 
την ταύτιση µε τους τηλεοπτικούς ήρωες απελευθερώνονται από τον εγωκεντρισµό τους (Ασλανίδου, 2008). 

Ο Γενικός Σκοπός της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η κριτική προσέγγιση (critical) που συµβάλλει 
στην καλλιέργεια των κριτικών δεξιοτήτων και την αξιολόγηση (αποδοχή ή απόρριψη) των προϊόντων των ΜΜΕ. 
Επιδιώχθηκε, δηλαδή, να µετατραπούν οι µαθητές από παθητικούς δέκτες σε ενεργητικούς κριτές των παιδικών 
τηλεοπτικών σειρών.  

Οι Ειδικότεροι Στόχοι διακρίνονται σε Γνωστικούς και Κοινωνικοσυναισθηµατικούς. Ως ειδικός γνωστικός 
στόχος τίθεται αρχικά ο εµπλουτισµός της γλώσσας µε νέες λέξεις και εκφράσεις, η έκθεση των µαθητών στη 
διαδικασία συγκροτηµένου διαλόγου και σε δεύτερη φάση η εξάσκηση σε αυτόν. Επίσης, επιδιώκεται να 
γνωρίσουν ήρωες παιδικών σειρών και να εκφράσουν την άποψη τους γι’ αυτούς. Επιδιώκεται, επιπλέον, η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την παραγωγή λόγου,  όταν αυτό χρειάζεται και µε επίγνωση µετάδοσης 
κατανοητού µηνύµατος στον αναγνώστη. Ενθαρρύνεται η παραγωγή προφορικού λόγου µε συνεχή ροή 
(κατάκτηση αφηγηµατικής ικανότητας) και η δηµιουργική έκφραση µέσω της ζωγραφικής, της δραµατοποίησης 
και της ερασιτεχνικής συγγραφής . 

Οι Κοινωνικοσυναισθηµατικοί στόχοι συνοψίζονται στην αναγνώριση και εµβίωση ρόλων που έχουν σχέση 
µε την τηλεθέαση: του τηλεθεατή, του αφηγητή, του ηθοποιού, του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη  και στη 
διαµόρφωση υγιών στάσεων απέναντι στα τηλεοπτικά παιδικά προγράµµατα, διαµορφώνοντας άποψη γι’ αυτά, 
διακρίνοντας και απορρίπτοντας τα αρνητικά στερεότυπα που επιβάλλουν στη ζωή τους. Τέλος, επιδιώκεται να 
µάθουν τα παιδιά να ακούν και τις σκέψεις των άλλων και να προβληµατίζονται όταν αυτές έρχονται σε 
σύγκρουση µε τις δικιές τους, διδάσκοντας έτσι βασικές αρχές ενεργητικής ακρόασης και ανεκτικότητας στη 
διαφορετικότητα.  

Η µέθοδος εργασίας είναι η ανοιχτή συνεργατική (collaborative) σε µικτές ανοµοιογενείς οµάδες για λόγους 
πολυπολιτισµικής προσέγγισης και σεβασµού στις επιλογές και συµπάθειες των µαθητών µε τον δάσκαλο να 
λειτουργεί ως συντονιστής του προγράµµατος  (Σουλιώτη & Παγγέ, 2004). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει 
υπόψιν του τον εγωκεντρισµό των µαθητών, που στην ηλικία των 8 ετών είναι εξαιρετικά ανεπτυγµένος, και να 
είναι εξαιρετικά προσεκτικός, όχι µόνο στη σύνθεση αλλά και στη λειτουργία των οµάδων. Ως προς τον βαθµό 
καθοδήγησης, χαρακτηρίζεται από την καθοδηγούµενη διερεύνηση. Προβλέπονται, επίσης, διαλείµµατα 
ανατροφοδότησης. Οι ρόλοι στις οµάδες καθορίζονται ως διακριτοί, αλλά εναλλασσόµενοι (Αβέρωφ-Ιωάννου, 
1985). 
Περιγραφή δραστηριοτήτων 
1η θεµατική ενότητα «Ντόρα Vs  Μποµπ Σφουγγαράκη» (4 διδακτικές ώρες) 
Γίνεται προβολή αποσπασµάτων των συγκεκριµένων παιδικών σειρών (µπορούν να επιλεγούν αντίστοιχες της 
ίδιας φιλοσοφίας) και ακολουθεί συζήτηση για τα βασικά στοιχεία τους: Αυτά αφορούν στους πρωταγωνιστές 
τους, στην πλοκή τους και στην έντυπη έκδοση τους (αν αυτή υπάρχει). Ακολούθως ο/η εκπαιδευτικός 
πραγµατεύεται το θέµα µε τους µαθητές, εµβαθύνοντας στις απόψεις τους για το πώς αντιλαµβάνονται µια 
επιτυχηµένη σειρά, µια σειρά δηλαδή που πρέπει όχι µόνο να τραβήξει, αλλά και να κρατήσει το ενδιαφέρον τους. 
Ζητείται από τα παιδιά να αναφερθούν σε αυτό το είδος σειρών, να αιτιολογήσουν το ενδιαφέρον τους και να 
αναφερθούν στους αγαπηµένους τους ήρωες. Οι απόψεις τους καταγράφονται µε ιδεοθύελλα (brainstorming). 
Ο/Η εκπαιδευτικός δηµιουργεί έναν πίνακα όπου οµαδοποιεί τις απόψεις των µαθητών του. Γίνεται 

αξιολόγηση των συµπερασµάτων τους και αξιολόγηση των σειρών. Ο διάλογος µεταξύ των οµάδων επιβάλλεται, 
αλλά δεν είναι άναρχος, είναι συντονισµένος και υποβοηθούµενος από τον εκπαιδευτικό. Αυτό υπαγορεύουν οι 
αρχές του εποικοδοµισµού. Έτσι βοηθούνται οι µαθητές να  κατασκευάσουν εννοιολογικά και λειτουργικά 
νοητικά σχήµατα των αντικειµένων της µάθησης (Vygotski, 1978). 
2η θεµατική ενότητα «Η βία σκορπίζει χαµόγελα» (4 διδακτικές ώρες) 
Η ενότητα αυτή αναφέρεται στη βία στα παιδικά προγράµµατα και ερευνά κατά πόσο οι διάφορες υπαινικτικές 
µορφές της γίνονται αντιληπτές από τους µαθητές. Οι µαθητές καλούνται να διατυπώσουν  άποψη για παιδικές 
σειρές που ήδη γνωρίζουν . Προβάλλεται ένα επεισόδιο του «Tom & Jerry» που θεωρείται το πιο βίαιο παιδικό 
καρτούν. Οι µαθητές  βαθµολογούν από το 1 έως το 10 µε κριτήρια α) το βαθµό συσχέτισης της θεµατολογίας του 
µε τη βία, β) την ύπαρξη σκηνών ωµής βίας, γ) την ύπαρξη σκηνών υπαινικτικής βίας (βίας δηλαδή που προκαλεί 
γέλιο και εύθυµες αντιδράσεις παρόλο που προκαλεί πόνο) δ) το είδος και την ένταση των συναισθηµάτων που 
αυτές προκαλούν ε) την ένταση των αρνητικών συναισθηµάτων, αν αυτά υπάρχουν. Οι οµάδες ανακοινώνουν την 
άποψη τους. Γίνεται συζήτηση που αφορά στη βία και στις µορφές της. Δίνονται ατοµικά φύλλα εργασίας που 
αφορούν στις σειρές που παρακολουθούν. Οι µαθητές  συµπληρώνουν, η κάθε οµάδα συγκεντρώνει τα φύλλα των 
µαθητών της και στην επόµενη συνεδρία ο αρχηγός κάθε οµάδας ανακοινώνει και απαριθµεί κάθε µορφή βίας 
που διαπίστωσε.  
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Γίνεται ανατροφοδότηση και εσωτερική αξιολόγηση της επίτευξης στόχων από τους µαθητές και από τον 
εκπαιδευτικό. Σαν µέσον έκφρασης επιλέγεται οι µαθητές να αποτυπώσουν τα συναισθήµατα τους ατοµικά µε 
γραπτό λόγο. Επίσης γίνεται εικαστική απεικόνιση συναισθηµάτων σε χαρτί ακουαρέλας µε υποχρεωτική επιλογή 
ενός µόνο χρώµατος  που να αντικατοπτρίζει τα συναισθήµατα τους. Ο πίνακας ονοµάζεται «πίνακας που 
χρωµατίζει η ψυχή µου». Κατόπιν η κάθε οµάδα καλείται µε τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού να κατασκευάσει  
ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι, το οποίο έχει τη λογική παιδικών παιχνιδιών τύπου «Φιδάκι». Οι οµάδες επιλέγουν τον 
ήρωα τους. Τον  τοποθετούν σε διάφορα σηµεία από το 1 έως το 100. Ο ήρωας αυτός είναι ο εχθρός της βίας, 
καθώς την πατάει πάντα µε τα πόδια του. Το πιόνι θα προχωρά κάθε φορά στον αριθµό που θα φέρουν τα ζάρια. 
Όταν το πιόνι θα πατάει στο κεφάλι του ήρωα, ο µαθητής θα ανεβαίνει 3 αριθµούς. Όταν το πιόνι θα πατάει στα 
πόδια του ο µαθητής θα χάνει 3 θέσεις. Εναλλακτικά οι µαθητές απαντούν σε ερωτήσεις. Όταν το πιόνι βρεθεί 
στο κεφάλι του ήρωα θα έχουν ερώτηση σχετικά µε την τηλεοπτική σειρά που επέλεξαν και ανάλογα µε τη γνώση 
τους θα προχωρούν ή θα γυρίζουν πίσω. Νικητής της κάθε οµάδας ο µαθητής που θα φτάσει πρώτος στο τέρµα 
αποφεύγοντας τα κουτάκια µε τα πόδια του ήρωα που υποδηλώνουν εκδήλωση βίας. Γίνεται  εσωτερική 
αξιολόγηση µε συσχέτιση των στόχων µε τις δραστηριότητες και καταγραφή αυτών που ικανοποιούνται σε κάθε 
φάση του προγράµµατος. 
3η ενότητα «Αλήθεια µπορώ να πετάξω;» (2 δίωρες συνεδρίες, µια επίσκεψη σε τηλεοπτικό σταθµό της 
περιοχής) 
Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην αλήθεια των σκηνών βίας των τηλεοπτικών προγραµµάτων και περιλαµβάνει 
και µια εκπαιδευτική επίσκεψη σε έναν τηλεοπτικό σταθµό της περιοχής. Προβάλλονται αποσπάσµατα από ένα 
επεισόδιο µιας παιδικής τηλεοπτικής σειράς (π.χ. Spiderman). Οι οµάδες καταγράφουν τις σκηνές βίας του 
επεισοδίου όσον αφορά τον αριθµό, το είδος και την έντασή τους. Μετά το τέλος του επεισοδίου οι οµάδες 
ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις τους στην ολοµέλεια. Οι σηµειώσεις τους συζητούνται και γίνεται σύγκριση των 
συµπερασµάτων των οµάδων. Ζητείται να σχολιάσουν ατοµικά πλέον την πυκνότητα και την ένταση της βίας. 
Τίθεται σαν προβληµατισµός η αναγνώριση «ως βίας» των  σκηνών όπου ο ήρωας κατατροπώνει τους αντιπάλους 
του. Ερωτώνται εάν αυτό είναι κάτι που θα µπορούσε να συµβεί στην πραγµατικότητα ή είναι προϊόν φαντασίας 
του συγγραφέα και εάν εγκρίνουν αυτές τις συµπεριφορές και σαν δικές τους στην κοινωνική τους έκφραση. 
Αναµενόµενη κατάληξη εκ µέρους των µαθητών είναι ότι κάποια πράγµατα είναι προϊόν φαντασίας των 
συγγραφέων και των δηµιουργών γιατί δεν µπορούν να συµβούν. Ο/Η εκπαιδευτικός εισάγει τους µαθητές στην 
έννοια του µοντάζ. Επιλέγεται σαν δραστηριότητα προσοµοίωσης ρεαλιστικών συνθηκών  µια επίσκεψη σε έναν 
τηλεοπτικό σταθµό της περιοχής. Οι µαθητές εισάγονται στον τρόπο λειτουργίας των media και κυρίως στον 
τρόπο που τα γεγονότα παρουσιάζονται ώστε να αρέσουν στους τηλεθεατές µέσω του µοντάζ, χωρίς το 
αποτέλεσµα να συνάδει πάντα µε την πραγµατικότητα.  
Στην επόµενη συνεδρία γίνεται η ανατροφοδότηση. Οι µαθητές δουλεύουν συνεργατικά. Ο/Η εκπαιδευτικός 

παραθέτει κείµενο στις οµάδες µε λεπτοµερείς περιγραφές γεγονότων και τους ζητά να το απλοποιήσουν 
κρατώντας την ουσία, γεγονότα δηλαδή που κατά τη γνώµη τους θα έκαναν την οπτικοποίηση του πιο 
ενδιαφέρουσα γι’ αυτούς. Ζητείται από τις οµάδες να δραµατοποιήσουν την απλή εκδοχή της ιστορίας. Γίνεται 
συζήτηση και συγκριτική αντιπαράθεση των δραµατοποιηµένων εκδοχών της κάθε οµάδας. Οι µαθητές εξηγούν 
το σκεπτικό µε το οποίο κράτησαν και µε το οποίο έκοψαν κάποιες σκηνές. Έτσι γίνεται αντιληπτό από τον/την 
εκπαιδευτικό εάν οι µαθητές: 1. Έχουν κατανοήσει και επεξεργαστεί την έννοια του «µοντάζ». 2. Εάν έχουν 
«κόψει» τις σκηνές ωµής βίας ή τις σκηνές όπου οι ήρωες συνδιαλέγονται ειρηνικά 3. Εάν αναγνωρίζουν την 
υπαινικτική βία ως µία µορφή βίας που πρέπει να αποφεύγεται ή την αναπαράγουν θεωρώντας την σαν 
φυσιολογική συµπεριφορά. 4. Εάν αναγνωρίζουν τη βία ως βία, ως ένα πραγµατικό γεγονός που αξίζει να 
αναπαραχθεί ή να παραµερισθεί προς χάριν της ειρηνικής διευθέτησης των πραγµάτων. 
4η ενότητα «Θα πρέπει να είµαι αγόρι ή κορίτσι για να µπορώ να λύνω τα προβλήµατα µου;» (5 διδακτικές 
ώρες) 
Η ενότητα αυτή πραγµατεύεται την ευθύνη της τηλεόρασης αναφορικά µε τη δηµιουργία στερεοτύπων 
(Κουτσουβάνου, 1991; Πλειός, 2005). Ο πίνακας χωρίζεται σε 2 µέρη. Γράφονται στον  πίνακα οι φράσεις «Ένα 
αγόρι ...», και «Ένα κορίτσι…». Οι µαθητές ατοµικά συµπληρώνουν τη φράση µε λέξεις που κατά τη γνώµη τους 
απηχούν την αντρική και τη γυναικεία συµπεριφορά. Οι µαθητές πληροφορούνται ότι στον πίνακα έχουν 
καταγραφεί στερεοτυπικές συµπεριφορές, δηλαδή κοινωνικοί ρόλοι. Προβάλλονται αποσπάσµατα από δύο πολύ 
δηµοφιλείς παιδικές σειρές. Η πρώτη είναι η «Βιολέτα». Σε αυτήν πρότυπο αποτελεί η γλυκιά, ευαίσθητη Βιολέτα. 
Η δεύτερη είναι µια ιστορία της «Ντόρας της εξερευνήτριας» (Ο αυλός του Πάµπλο) µε τη Ντόρα ως πρότυπο 
που ξεπερνά τα εµπόδια. Ζητείται  από τους µαθητές να σχολιάσουν τις οµοιότητες και τις διαφορές στις δύο 
σειρές. Οι µαθητές ενθαρρύνονται να δοµήσουν λόγο µε επιχειρήµατα.  

Στην επόµενη συνεδρία όπου γίνεται ανατροφοδότηση αρχικά οι οµάδες χωρίζονται. Ζητείται από τις οµάδες 
να ανασκευάσουν τις ιστορίες δηµιουργώντας απλές ιστορίες απαλλαγµένες από στερεότυπα και αντιστοίχως 
ιστορίες µε στερεότυπα τις οποίες θα κληθούν σε δεύτερη φάση να δραµατοποιήσουν. Οι οµάδες µπορούν να 
επιλέξουν την εκδοχή που θέλουν να παρουσιάσουν. Οι εργασίες παρουσιάζονται στην ολοµέλεια και 
αποτιµώνται συγκριτικά. Αναµένεται οι µαθητές να αναγνωρίσουν τα στερεότυπα σαν µια εξωτερική δύναµη 
επιβολής, να τα απεικονίσουν γραπτά και µέσω της δραµατοποίησης, να εκφράσουν τα συναισθήµατα τους θετικά 
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και αρνητικά για τις πιέσεις που ενδεχοµένως υφίστανται. Γίνεται εσωτερική αξιολόγηση ως προς την επίτευξη 
των γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηµατικών στόχων από τον εκπαιδευτικό µε καταγραφή γενικών παραδοχών 
διατυπωµένων από τους µαθητές. Το τελικό κείµενο καταγράφεται  στον πίνακα.  
5η ενότητα «Παιδικό; Μήπως είναι για τον µπαµπά; » (6 διδακτικές ώρες)  
Η ενότητα αυτή ασχολείται µε τα  µηνύµατα των παιδικών σειρών και αφορά στις καταστάσεις ενηλίκων που 
εντέχνως παρουσιάζονται σαν παιδικές. Προβάλλονται αποσπάσµατα από τον «Μποµπ τον Σφουγγαράκη». 
Γίνεται παρατήρηση, καταγραφή (σε ατοµικό επίπεδο), ανακοίνωση των σηµειώσεων τους και κατάληξη µέσω 
υποβοηθητικών ερωτήσεων σε συµπεράσµατα (πχ. Ο Μποµπ έχει αφεντικό που τον εκµεταλλεύεται, ζει σε ένα 
κόσµο µεγάλων, ο φίλος του τον ανταγωνίζεται και µερικές φορές δρα εναντίον του). Οι µαθητές  επιχειρούν 
αντιστροφή των προηγούµενων συµπερασµάτων, παρουσιάζοντας  µια νέα δική τους ιδανική εκδοχή της ιστορίας.  

Στο φελλοπίνακα παρουσιάζονται σε δύο χαρτόνια οι δύο εκδοχές  της ιστορίας. (1η εκδοχή - τηλεοπτική 
σειρά, 2η εκδοχή - άποψη της τάξης, αρχικά λευκό χαρτόνι). Οι µαθητές προβληµατίζονται υποβοηθούµενοι από 
τον/την εκπαιδευτικό για τα ψεύτικα-εξωπραγµατικά στοιχεία της σειράς. Κατόπιν τους ζητείται να αντιστρέψουν 
την ιστορία δουλεύοντας σε οµάδες  και, επιστρατεύοντας τη φαντασία τους, να κολλήσουν την εργασία τους στη 
δική µας δεύτερη  εκδοχή. Αναµενόµενη κατάληξη µια νέα καινούργια ιστορία απαλλαγµένη από καταστάσεις 
ενηλίκων και υπαινικτικές µορφές σωµατικής και ψυχολογικής βίας. Καθισµένοι σε κύκλο ζητείται να αναφέρουν 
πράγµατα που τους κάνουν να αισθάνονται άβολα, δυσάρεστα, µελαγχολικά ή να φοβούνται. Για δεύτερη φορά 
παρωθούνται να αλλάξουν την ιστορία µε στόχο µια δική τους πιο αισιόδοξη και κανονικοποιηµένη εκδοχή. 
Ανακοινώνεται η  άποψή τους στον φελλοπίνακα. Γίνεται σύγκριση της αυθεντικής σειράς µε το τελικό 
δηµιούργηµα της τάξης και εντοπισµός θετικών και αρνητικών στοιχείων και στις δύο. Επιθυµητή κατάληξη είναι 
το συµπέρασµα ότι οι παιδικές σειρές µερικές φορές εκπέµπουν µηνύµατα, όχι και τόσο παιδικά, που καλό είναι 
να φιλτράρουν. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές ενθαρρύνονται να λειτουργούν κριτικά και όχι ως νωθροί 
αναγνώστες (Γουίν, 1996).  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
Στην εργασία αυτή υπάρχει διαµορφωτική, εσωτερική αξιολόγηση η οποία αναφέρεται παραπάνω εκτενώς  µετά 
το πέρας της κάθε επιµέρους δραστηριότητας. Έτσι ελέγχεται η επίτευξη των κοινωνικο-συναισθηµατικών και 
γνωστικών στόχων και υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση του έργου. Η σύγχρονη βιβλιογραφία, όµως, 
επισηµαίνει την αναγκαιότητα της αξιολόγησης όχι µόνο ως προς το περιεχόµενο της µάθησης, αλλά και της 
διαδικασίας (Frey, 1986:64-67). Για τον λόγο αυτό για τον τελικό έλεγχο της διαδικασίας επιλέγεται η χρήση 
ρουµπρίκας (µε ερωτήµατα που αφορούν τη µεθοδολογία, τη δόµηση ή την επέκταση του γνωστικού υποβάθρου 
των µαθητών, τις δυσκολίες που προκύπτουν κλπ). Στο τέλος κάθε ενότητας µέσα από τις δραστηριότητες που 
επιλέγονται ενθαρρύνεται η αναστοχαστική διαδικασία για τα παιδιά µε επαναφορά στο θέµα από την καινούρια 
οπτική που δοµήθηκε. Έτσι, αποτυπώνονται ορατά τα αποτελέσµατα της αυτορρύθµισης που πέτυχε η 
δραστηριότητα, σύµφωνα µε την Κοινωνιογνωστική θεωρία (Κολιάδης, 2005). 
 
ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ 
Τα ψυχαγωγικά παιδικά θεάµατα δεν είναι πάντα αθώα. Η προβολή της βίας και η πρόκληση τρόµου είναι ο 
επιδιωκόµενος σκοπός και το κεντρικό µήνυµα πολλών από αυτά, και αυτό από µόνο του αποτελεί µια αγωγή βίας 
που καλλιεργείται στα παιδιά από τη νηπιακή κιόλας ηλικία. Μάλιστα παρατηρήθηκε ότι πολύ συχνά εκτός από 
τις άµεσες µορφές σωµατικής ή λεκτικής βίας, µορφές έµµεσης, κοινωνικής βίας λανθάνουν της παιδικής 
παρατήρησης και της ενήλικης επιτήρησης µε µεγάλη επιδραστική ικανότητα. Εφόσον η  αποµάκρυνση από την 
οθόνη συνιστά ουτοπία και η ειδική σήµανση των θεαµάτων µε σήµα καταλληλόλητας δεν τελεσφορεί τα µέγιστα 
προς αυτή την κατεύθυνση (Bushman & Cantor, 2003), προτείνεται ενός είδους εκπαίδευση στα ΜΜΕ. Ήδη από 
το 1994, το Συµβούλιο της Ευρώπης (Στρασβούργο, 1994) προτείνει ένα σύνολο µέτρων για να εκπαιδευτούν τα 
παιδιά, ώστε να µπορούν να αποκωδικοποιούν και να αποµυθοποιούν τα τηλεοπτικά µηνύµατα για λόγους 
προστασίας. Στην εκπαιδευτική διαδικασία κατάλληλο εργαλείο για αυτόν τον σκοπό είναι η χρήση της 
διαθεµατικής ερευνητικής εργασίας µε αξιοποίηση ψηφιακών και τηλεοπτικών πόρων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αύξηση της επιθετικής συµπεριφοράς στο σύγχρονο σχολείο αποτελεί ένα από τα συνεχώς αυξανόµενα 
προβλήµατα, που καλείται να αντιµετωπίσει η εκπαιδευτική κοινότητα. Το φαινόµενο είναι πολυπαραγοντικό και γι΄ 
αυτό οι λύσεις θα πρέπει να έχουν ολιστικό χαρακτήρα εµπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς φορείς, την οικογένεια και 
το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία προτείνουµε ένα ολιστικό πρόγραµµα ενδοσχολικών 
παρεµβάσεων, αντιµετώπισης της επιθετικότητας στο σχολείο, το οποίο σχεδιάσαµε µε την ιδιότητα του Σχολικού 
Συµβούλου γενικής παιδαγωγικής ευθύνης, για τα σχολεία της 1ης Εκπ/κής Περιφέρειας Α/θµιας Εκπ/σης Ν. 
Πιερίας. Αναλύουµε το γενικότερο πλαίσιο των προτεινόµενων δράσεων σε τρία επίπεδα: (α) Εντοπισµός, 
διερεύνηση και κατανόηση του προβλήµατος: οι Σύλλογοι Διδασκόντων αποφασίζουν και οργανώνουν σε 
ενδοσχολικό επίπεδο και µε συντονιστή το Σχολικό Σύµβουλο το πλαίσιο των συνεργατικών δράσεων εντοπισµού, 
συστηµικής και λειτουργικής ανάλυσης της έκτασης του φαινοµένου στο συγκεκριµένο σχολείο. (β) Ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών δράσεων και παρεµβάσεων: µε βάση τις εκτιµήσεις των Συλλόγων Διδασκόντων ορίζεται εθελοντική 
οµάδα δράσης εκπαιδευτικών, η οποία αναλαµβάνει να συντονίσει το πλαίσιο των ενδοσχολικών δράσεων και 
παρεµβάσεων στους τοµείς της διευθέτησης του σχολικού χρόνου και του σχολικού χώρου, της ενδοσχολικής 
επιµόρφωσης, της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πρακτικών και της συνεργασίας µε τους γονείς και άλλους 
θεσµικούς φορείς εκτός σχολείου. (γ) Αξιολόγηση: το πρόγραµµα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, αξιολογείται µε 
βάση ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα που προκύπτουν από την αυξητική εθελοντική συµµετοχή των εκπαιδευτικών 
και των σχολείων, τη αποτελεσµατική οργάνωση των συλλογικών διαδικασιών και τη συστηµατοποίηση των 
µεταγνωστικών διαδικασιών αποτίµησης των παρεµβάσεων και ανασχεδιασµού των δράσεων της επόµενης 
σχολικής χρονιάς. 
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εκπαιδευτικός σχεδιασµός, ενδοσχολική επιθετική συµπεριφορά, Σύλλογος 
Διδασκόντων, γονείς, Σχολικός Σύµβουλος 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνονται ολοένα και περισσότερο τα περιστατικά επιθετικής συµπεριφοράς στο 
σχολείο (Andreou, 2000; Αρτινοπούλου, 2001; Pateraki & Houndoumadi, 2001; Γαλανάκη, 2010; Giovazolias 
κ.ά., 2010). Το φαινόµενο έχει πολλές αιτίες, οι κυριότερες από τις οποίες σχετίζονται µε τον ανεπαρκή 
εκπαιδευτικό σχεδιασµό αντιµετώπισης του ζητήµατος και µε τη ρευστότητα του συστήµατος αξιών που 
επικρατούν στον ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισµικό χώρο, στην οικογένεια και στο σχολείο (Γκότοβος, 2002; 
Νέστορος, 1992; Rigby, 2008a; Eysenck, 2013). Ως πολυπαραγοντικό φαινόµενο η σχολική βία θα πρέπει να 
αντιµετωπιστεί ολιστικά και οικοσυστηµικά (Cooper & Upton, 1990; Olweus, 2009; Molnar & Lindquist, 2013), 
τόσο ως προς τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων εντός και εκτός του σχολείου, όσο και ως προς το 
συστηµατικό σχεδιασµό συντονισµένων εκπαιδευτικών παρεµβάσεων (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000; Rigby, 
2008a).  

Στην εργασία µας προτείνουµε ένα ολιστικό πρόγραµµα ενδοσχολικών παρεµβάσεων, για την αντιµετώπιση 
της επιθετικότητας στο σχολείο, το οποίο σχεδιάσαµε µε την ιδιότητα του Σχολικού Συµβούλου γενικής 
παιδαγωγικής ευθύνης και εφαρµόζουµε πειραµατικά την τελευταία πενταετία σε σχολεία της 1ης Εκπ/κής 
Περιφέρειας Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας των οποίων οι Σύλλογοι Διδασκόντων αποφασίζουν να συµµετάσχουν 
εθελοντικά σε αυτό (Γραίκος κ.ά, 2013).  

Το προτεινόµενο πρόγραµµα αρθρώνεται σε τρία επίπεδα:  
§ Εντοπισµός, διερεύνηση και κατανόηση του προβλήµατος. 
§ Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παρεµβάσεων και δράσεων.  
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§ Αναστοχασµός και αξιολόγηση διαδικασιών.                 
 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΔΙΕΡΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
Το πρώτο επίπεδο δράσεων αφορά στον εντοπισµό, διερεύνηση και κατανόηση του προβλήµατος. Όπως 
προαναφέραµε, για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των περιστατικών επιθετικής συµπεριφοράς στο σχολείο, 
βασικό ρόλο παίζει η συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων και συγκεκριµένα των Δ/ντών και των 
Συλλόγων Διδασκόντων των σχολείων, των γονέων, της εκπαιδευτικής διοίκησης και ιδιαίτερα του Σχολικού 
Συµβούλου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της επιστηµονικής και της παιδαγωγικής καθοδήγησης των σχολείων. 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία οι Δ/ντές και οι Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν αυξηµένες αρµοδιότητες ως προς 
τη διαµόρφωση και τη διατήρηση κατάλληλου παιδαγωγικού κλίµατος στο σχολείο (Π.Δ. 201/1998, ΦΕΚ 161/13-
7-1998 & Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, ΦΕΚ 1340/16-10-2002). Αναλυτικότερα οι Διευθυντές είναι 
υπεύθυνοι για την οµαλή λειτουργία του σχολείου και τον συντονισµό της σχολικής ζωής. Φροντίζουν για τη 
διαµόρφωση κλίµατος συνεργασίας ανάµεσα σε όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας και λαµβάνουν µέτρα προς 
την κατεύθυνση αυτή. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των µαθητών, την 
τήρηση της πειθαρχίας και τη δηµιουργία αρµονικού παιδαγωγικού κλίµατος (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, 
ΦΕΚ 1340/16-10-2002/άρθρα 27-29). 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων συµβάλλουν στη δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας µε τους γονείς των µαθητών 
όχι µόνο για ζητήµατα σχολικής επίδοσης, αλλά και πειθαρχίας και διαγωγής. Για το σκοπό αυτό διερευνούν µε 
παιδαγωγικά µέσα τα προβλήµατα και τις συνθήκες ζωής των µαθητών στην οικογένεια και αναλαµβάνουν 
δράσεις αντιµετώπισής τους. Οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράµµατα υπό την επίβλεψη των Σχολικών 
Συµβούλων, τα οποία συµβάλλουν στην καλύτερη κοινωνικοποίηση των µαθητών, στην ανάπτυξη συνεργατικού 
πνεύµατος, στη διαµόρφωση θετικών στάσεων και συµπεριφορών και στην καλλιέργεια δηµοκρατικών και 
ηθικών αξιών. Παράλληλα έχουν το δικαίωµα, µε αίσθηµα παιδαγωγικής ευθύνης, να επιβάλουν στους µαθητές 
κάθε προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις ποινή ή αµοιβή (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, ΦΕΚ 
1340/16-10-2002/άρθρα 37-39). 

Ο ρόλος των Σχολικών Συµβούλων στην αντιµετώπιση της επιθετικής συµπεριφοράς στο σχολείο είναι 
συντονιστικός και οργανωτικός. Εντάσσεται στις γενικότερες αρµοδιότητές του ως παιδαγωγικού και 
επιστηµονικού καθοδηγητή του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων (Γραίκος, 2016). Σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία ο Σχολικός Σύµβουλος σε συνεργασία µε τον Δ/ντή και τους εκπαιδευτικούς συντονίζει τις διαδικασίες 
αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών των παιδιών και των προβληµάτων συµπεριφοράς. Αναλαµβάνει 
δράσεις και σχεδιάζει ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για την αντιµετώπιση των ιδιαίτερων παιδαγωγικών 
προβληµάτων, που ανακύπτουν στα σχολεία και είναι δύσκολο να επιλυθούν από το διδακτικό προσωπικό. 
Συνεργάζεται µε τους γονείς και τους κηδεµόνες και οργανώνει σε συνεργασία µε τους Διευθυντές των σχολείων 
συγκεντρώσεις µε θέµα τα προβλήµατα αγωγής, µάθησης και συµπεριφοράς των µαθητών (Υ.Α. 
Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, ΦΕΚ 1340/16-10-2002/άρθρα 7-13). 

Η συνεργασία του Δ/ντή του σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συµβούλου είναι πολύ 
σηµαντικός παράγοντας για την αντιµετώπιση της επιθετικής συµπεριφοράς στο σχολείο. Η συνεργασία αυτή 
ξεκινά ήδη από τον εντοπισµό και την κατανόηση του προβλήµατος, η οποία µπορεί να εξελιχθεί µε βάση τα 
παρακάτω βήµατα. 

Αρχικά οι Σύλλογοι Διδασκόντων µε την πρωτοβουλία της Δ/νσης του σχολείου και την παιδαγωγική 
καθοδήγηση του Σχολικού Συµβούλου πραγµατοποιούν ενδοσχολικές συναντήσεις µε στόχο να διερευνήσουν την 
πραγµατική διάσταση των προβληµάτων επιθετικής συµπεριφοράς στο σχολείο τους (Γραίκος, 2014). Στις 
συνεδριάσεις αυτές, που έχουν επιµορφωτικό χαρακτήρα, αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες, όπως σχολικός 
εκφοβισµός και bullying (Olweus, 1993, 2009; Smith κ.ά., 1999, 2002), επιθετικότητα (Ταρατόρη & Χατζηδήµου 
1997; Αντωνίου & Παππά, 2013), σεξουαλική παρενόχληση και bulling (Duncan, 1999), bulling και νέες 
τεχνολογίες (Kowalski κ.ά. 2008) κ.ά. και συζητούνται οι διαφορές µεταξύ τους. 

Στη συνέχεια ορίζεται οµάδα εκπαιδευτικών, η οποία αποτελείται από τον υπεύθυνο της Οµάδας Δράσεων 
Πρόληψης (ΟΔΠ) του σχολείου (µε βάση την ίδρυση οµάδων ΕΣΥΔΠ µε την Υ.Α. 6480/01-07-2014 (ΦΕΚ 
416/ΥΟΔΔ/16-07-2014) και άλλους εκπαιδευτικούς, µε στόχο τη βαθύτερη διερεύνηση της ύπαρξης ή της 
έκτασης του προβλήµατος στο σχολείο και τον συντονισµό των περαιτέρω παρεµβάσεων.   

Επειδή το πρόβληµα της σχολικής βίας σχετίζεται άµεσα µε την πρόληψη, µε το πλαίσιο κανόνων και των 
αξιών του σχολείου, αλλά κυρίως µε το σχολικό κλίµα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναστοχάζονται τις 
παιδαγωγικές τους πρακτικές και το ρόλο τους στη διαµόρφωση του αξιακού συστήµατος του σχολείου, το οποίο 
θα καλλιεργήσει την έννοια του «συνανήκειν» σε µια υγιή και συνεργατική κοινότητα (Catalano κ.ά., 2004; 
Mylonakou-Keke, 2015). Γι΄ αυτό αναγκαία προϋπόθεση είναι η καλλιέργεια συνεργατικού κλίµατος ανάµεσα 
στους εκπαιδευτικούς. Στη σχετική βιβλιογραφία έχει επισηµανθεί το γεγονός ότι στα σχολεία στα οποία οι 
εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει συνεργατική κουλτούρα µεταξύ τους, οι περιπτώσεις επιθετικής συµπεριφοράς 
είναι κατά πολύ µειωµένες (Roland & Galloway, 2004). Παράλληλα πολύ σηµαντικός είναι ο ρόλος της 
προσωπικής και της συλλογικής επιµόρφωσης για την επίτευξη αυτών των στόχων (Γραίκος, 2014). 
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Για την αποτελεσµατικότερη οργάνωση της ενδοσχολικής συνεργασίας η οµάδα δράσης εντοπίζει και 
καταγράφει την έκταση της επιθετικής συµπεριφοράς στο σχολείο και ταξινοµεί τα προβλήµατα µε βάση τα 
εννοιακά τους χαρακτηριστικά (Αρτινοπούλου, 2001; Lee, 2004; Swearer κ.ά., 2009), για παράδειγµα 
προβλήµατα συστηµατικής σχολικής βίας, µεµονωµένα προβλήµατα βίαιων και προβληµατικών συµπεριφορών 
από συγκεκριµένους µαθητές κ.ά. Η διερευνητική διαδικασία είναι πολύ σηµαντική, γιατί αποτελεί την αφετηρία 
της κατανόησης της πραγµατικής κι όχι κατασκευασµένης έκτασης των προβληµάτων και της νηφάλιας 
αντιµετώπισής τους. Είναι άλλωστε γνωστό ότι το φαινόµενο της «ενδοσχολικής βίας», όπως περιγράφεται στη 
διεθνή βιβλιογραφία (Rigby, 2008a) είναι ακόµα ελεγχόµενο στα σχολεία µας και ασφαλώς διαφέρει σηµαντικά 
από τις συνήθεις µεµονωµένες επιθετικές συµπεριφορές (Andreou, 2000; Pateraki & Houndoumadi, 2001; 
Sapouna, 2008; Κιτσάκη, 2010; Giovazolias κ.ά., 2010).  
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Το δεύτερο επίπεδο σχεδιασµού αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και παρεµβάσεων (Sullivan, 
2000; Κουρκούτας, 2007; Βασιλείου, 2011; Βαβέτση & Σουσαµίδου, 2011; Γραίκος, 2015a).  

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων µετά την παρουσίαση των αρχικών πορισµάτων της οµάδας δράσης συζητούν και 
αποφασίζουν, για τους τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος. Σχεδιάζουν τους τρόπους της 
κοινωνικοπολιτισµικής και οικοσυστηµικής προσέγγισής του (Cooper & Upton, 1990; Espalage & Swearer, 2004; 
Ψαρρά, 2008; Molnar & Lindquist, 2013) σε συνεργασία µε τον Σχολικό Σύµβουλο. Θέτουν τους µαθησιακούς 
και τους αξιακούς στόχους, οι οποίοι αφορούν στις αλλαγές στο σχολικό κλίµα και στη βελτίωση της 
ενδοσχολικής συνεργασίας. Στη συνέχεια µε βάση τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων η οµάδα δράσης 
αναλαµβάνει να συντονίσει το πλαίσιο των ενδοσχολικών δράσεων και παρεµβάσεων στους παρακάτω τοµείς:  

§ Παρεµβάσεις αποτελεσµατικότερης οργάνωσης του σχολικού χρόνου. 
§ Παρεµβάσεις βελτίωσης του σχολικού χώρου. 
§ Σχεδιασµός εκπαιδευτικών πρακτικών. 
§ Συνεργασία µε τους γονείς και άλλους θεσµικούς φορείς εκτός σχολείου. 
§ Οργάνωσης της ενδοσχολικής επιµόρφωσης.  
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Η διευθέτηση του σχολικού χρόνου προϋποθέτει την ανάπτυξη ενδοσχολικών συνεργασιών, µε στόχο την 
αποτελεσµατικότερη οργάνωση της σχολικής ζωής. 

Για τη διευθέτηση του σχολικού χρόνου µπορεί να προηγηθεί συµφωνία για τη διαρρύθµιση των ωρών 
πρόσθετης υποστήριξης για τα παιδιά µε προβληµατική συµπεριφορά. Επίσης η συνεργασία µε τους 
εκπαιδευτικούς ειδικής Αγωγής και αυτών που διδάσκουν στα τµήµατα Υποδοχής και Ενισχυτικής Διδασκαλίας. 

Σηµαντική είναι η καταγραφή και η εκτίµηση των απουσιών συγκεκριµένων µαθητών και η συσχέτισή τους 
µε ζητήµατα επιθετικής συµπεριφοράς. Επίσης η συστηµατική καταγραφή των φαινόµενων άρνησης φοίτησης 
και η επισήµανση περιπτώσεων αλλαγής συµπεριφορών στη φοίτηση των µαθητών και αδικαιολόγητων απουσιών 
(Waterman & Walker, 2009.  

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Είναι γνωστό ότι ο σχολικός χώρος λειτουργεί στην ουσία ως τρίτος δάσκαλος επηρεάζοντας τις συµπεριφορές 
και διαµορφώνοντας νοοτροπίες (Edwards κ.ά., 1998; Γερµανός, 2003; Harrison & Hutton, 2014). Κατά κανόνα, 
οι µη φιλικοί σχολικοί χώροι, αυξάνουν την έλλειψη σεβασµού των παιδιών προς το σχολικό κτήριο, οδηγούν σε 
φθορές και καταστροφές και υποδαυλίζουν τις επιθετικές συµπεριφορές (Κ.Ε.ΣΥ.Δ., 2015). Σύµφωνα µε την 
εκπαιδευτική νοµοθεσία οι Σύλλογοι διδασκόντων θα πρέπει να αναλαµβάνουν δράσεις για την ποιοτική βελτίωση 
και την αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων προτείνοντας και σχεδιάζοντας αλλαγές. Για το σκοπό αυτό 
συνεργάζονται µε τον Σχολικό Σύµβουλο, ο οποίος έχει και την παιδαγωγική ευθύνη για την παροχή οδηγιών και 
την εκπόνηση αποτελεσµατικών προτάσεων (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, ΦΕΚ 1340/16-10-2002 / άρθρα 
13 & 41).  

Σε πρώτο και αµεσότερο επίπεδο η οµάδα δράσης σε συνεργασία µε τους Συλλόγους Διδασκόντων 
επισηµαίνει και καταγράφει τα σηµεία του σχολικού κτηρίου που εγκυµονούν τους µεγαλύτερους κινδύνους για 
την ασφάλεια των παιδιών και για την πρόκληση επιθετικών συµπεριφορών και προτείνουν τρόπους βελτίωσής 
τους. 

Σε δεύτερο επίπεδο προτείνουν παρεµβάσεις γενικότερης βελτίωσης του σχολικού χώρου, οι οποίες αφορούν 
στη φιλικότερη για τα παιδιά διαρρύθµισή του, στην ακουστική, φωτιστική, χρωµατική και αισθητική αναβάθµιση 
των χώρων και των επιφανειών και γενικότερα στην αποτελεσµατικότερη οργάνωσή του για την ανάπτυξη 
συνεργατικών δράσεων, τη δηµιουργία «κοινοτήτων µάθησης» (Nair & Fielding 2005) την καλλιέργεια της 
δηµιουργικότητας µέσω της τέχνης και του πολιτισµού και την προώθηση της κιναισθητικής και της 
ψυχοκινητικής αγωγής (Γερµανός & Λιάπη, 2015).   
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
Στο επίπεδο των εκπαιδευτικών πρακτικών και των δράσεων ο Σύλλογος Διδασκόντων συζητά και αποφασίζει 
για τα θέµατα οργάνωσης του πλαισίου κανόνων, σχεδιασµού δραστηριοτήτων και τεχνικών καλλιέργειας 
κοινωνικο-συναισθηµατικών ικανοτήτων και οργάνωσης των σχετικών µαθητικών δράσεων.   
 
(α) Πλαίσιο κανόνων 
Όσον αφορά στο πλαίσιο ενδοσχολικών κανόνων ο Σύλλογος Διδασκόντων µετά από τις προτάσεις της οµάδας 
δράσης καταρτίζει ένα προσχέδιο του σχολικού κανονισµού λαµβάνοντας υπόψη την εκπαιδευτική νοµοθεσία, 
τις κοινωνικά αποδεκτές νοοτροπίες και τις διαχρονικές πολιτισµικές αξίες και συµπεριφορές (ανθρώπινα 
δικαιώµατα, αξίες ισότητας, σεβασµού και αποδοχής της διαφορετικότητας, εθελοντισµό, αντιρατσιστικές 
στάσεις και συµπεριφορές κ.ά (Κ.Ε.ΣΥ.Δ., 2015). Στη συνέχεια ο κανονισµός ανακοινώνεται στο σχολείο και 
στους γονείς. Παράλληλα καθορίζεται πλαίσιο προειδοποιητικών κυρώσεων (point system) ανάλογα µε την 
παραβατική συµπεριφορά.    

Ειδικότερο πλαίσιο κανόνων, µπορεί να αναπτυχθεί, στο επίπεδο της τάξης, όπου καθορίζονται ξεκάθαροι 
κανόνες δικαιωµάτων, υποχρεώσεων και συνεπειών (Μπαµπάλης, 2011). Οι κανόνες µπορούν να προκύψουν από 
αντίστοιχες δραστηριότητες στο µάθηµα της Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής κ.ά. (Γραίκος, 2015a). Μπορούν επίσης να έχουν τη µορφή συµβολαίου µεταξύ των µαθητών 
ή κοινού κώδικα συµπεριφοράς. 

Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης µε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, συντάσσεται ο 
Σχολικός Κανονισµός και αποστέλλεται στου γονείς.       
 
(β) Μαθητικές δράσεις και τεχνικές καλλιέργειας κοινωνικο-συναισθηµατικών ικανοτήτων 
Ωστόσο το πλαίσιο κανόνων, θα πρέπει να συµπληρωθεί από το σχεδιασµό µαθητικών δράσεων, που θα 
στοχεύουν στην ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας και στην καλλιέργεια κοινωνικο-συναισθηµατικών 
ικανοτήτων στα παιδιά (Μπεζέ, 1998). Ο Σύλλογος Διδασκόντων συζητά το πλαίσιο δραστηριοτήτων στο επίπεδο 
αυτό και διερευνά σε συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο τους τρόπους ενδοσχολικής επιµόρφωσης (Βλ. 
Γραίκος, 2014). 

Η ενθάρρυνση των παιδιών να δράσουν συνεργατικά µέσα από εµπράγµατες µαθητικές δράσεις που έχουν 
νόηµα και ενδιαφέρον γι΄ αυτά, προϋποθέτει γενικότερες αλλαγές στην οργάνωση της σχολικής ζωής και 
ειδικότερες όσον αφορά στο σχεδιασµό εκπαιδευτικών πρακτικών. Ειδικότερα όσον αφορά στο σχεδιασµό και 
στην πραγµάτωση εκπαιδευτικών πρακτικών σηµαντικό ρόλο παίζει η οργάνωση µαθητικών δράσεων, που 
συµβάλλουν στη µείωση της επιθετικής συµπεριφοράς, σε όλη την έκταση του αναλυτικού προγράµµατος κι όχι 
απλά η οργάνωση µεµονωµένων και αποκοµµένων δραστηριοτήτων κατά της σχολικής βίας (Γραίκος, 2011). Για 
παράδειγµα µπορούν να οργανωθούν ενότητες µε θέµα την επιθετική συµπεριφορά στο µάθηµα της Γλώσσας και 
στη συνέχεια η παραγωγή κειµένων µε συγκεκριµένους επικοινωνιακούς στόχους, όπως αφισών, κανόνων της 
τάξης, αυτοπαρουσιάσεων, παρουσιάσεων φίλων κ.ά. Στο µάθηµα των Μαθηµατικών µπορούν να οργανωθούν 
έρευνες σχετικά µε την επιθετική συµπεριφορά και στη συνέχεια η καταγραφή και η στατιστική επεξεργασία και 
η δηµόσια παρουσίαση των δεδοµένων. Στα µαθήµατα τέχνης (εικαστικά, θεατρική αγωγή, µουσική,  
φιλαναγνωσία και λογοτεχνία) µπορούν να σχεδιαστούν ποικίλες δραστηριότητες µε βάση την ενσυναισθητική 
πρόσληψη θεατρικών και λογοτεχνικών κειµένων, αφηγήσεων ζωής, κινηµατογραφικών ταινιών κ.ά. Η 
ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έκφρασης των παιδιών µε τη µορφή πολυτροπικών παρουσιάσεων, 
δραµατοποιήσεων, εικαστικών εκθέσεων κ.ά. αναπτύσσει τη δηµιουργικότητά τους και συµβάλλει στην 
καλλιέργεια συνεργατικής κουλτούρας (Γραίκος, 2015b) και ενδυνάµωσης των διαπροσωπικών σχέσεων στο 
ενδοσχολικό περιβάλλον (Χατζηχρήστου κ.ά., 2004).  

Οι µαθητικές εργασίες διαχέονται κι εκτός σχολείου κι έτσι προωθείται η συνεργασία µε τους γονείς και την 
τοπική κοινωνία.   

Οι µαθητικές δράσεις, εκτός από τον εγγραµµατισµό στα επιµέρους διδακτικά αντικείµενα, συµβάλλουν 
αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη ποικίλων ψυχολογικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά και µπορούν να 
συνδυαστούν µε ποικίλες άλλες τεχνικές και πρακτικές επανορθωτικής σχολικής διαµεσολάβησης (Αρτινοπούλου 
2001), όπως για παράδειγµα:    

§ Τεχνικές διαχείρισης της συµπεριφοράς και ελέγχου των συναισθηµάτων. 
§ Τεχνικές αυτοελέγχου και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης. Ενθάρρυνση των παιδιών να εκφράζουν τις 

φοβίες τους.  
§ Τεχνικές ενσυναίσθησης και κατανόησης του άλλου. 
§ Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 
(γ) Δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού 
Με βάση τις δραστηριότητες αυτές οι εκπαιδευτικοί µπορούν να δηµιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό 
για την αντιµετώπιση της επιθετικής συµπεριφοράς, το οποίο µπορεί να συµπληρώνεται από το αντίστοιχο υλικό, 
που διανέµεται από διάφορους φορείς (ενδεικτικά Τσιάντης, 2010; Κ.Ε.ΣΥ.Δ., 2015: 205 κ.ε.) Το υλικό αυτό έχει 
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τα χαρακτήρα ολοκληρωµένων µαθητικών δράσεων, οι οποίες κατατίθεται προς συζήτηση στους Συλλόγους 
Διδασκόντων. Το πλεονέκτηµα αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι ότι σχεδιάζεται µε βάση τις συνθήκες του 
κάθε σχολείου και γι΄ αυτό είναι εκπαιδευτικά χρησιµότερο και αποτελεσµατικότερο. 

(δ) Συνεργασία µε τους γονείς και άλλους θεσµικούς φορείς εκτός σχολείου 
Η συνεργασία µε τους γονείς και µε τους θεσµικούς φορείς εκτός σχολείου αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για 

τον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό των εκπαιδευτικών δράσεων (Christenson & Buerkle, 1999; Waterman & 
Walker, 2009; Rigby, 2008b; Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009). Η συνεργασία αυτή σχετίζεται µε την αξιοποίηση των 
τυπικών και των θεσµικών δυνατοτήτων της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και την οργάνωση κοινών δράσεων. 

Στο επίπεδο της αξιοποίησης των τυπικών δυνατοτήτων ο Δ/ντής του Σχολείου συγκαλεί το Σχολικό 
Συµβούλιο στο οποίο, όπως προαναφέραµε, ανακοινώνει τα πορίσµατα της έρευνας που διεξήγε η οµάδα 
διερεύνησης του προβλήµατος, παρουσιάζει το σχολικό κανονισµό και προτείνει το σχέδιο αντιµετώπισης των 
τυχόν προβληµάτων επιθετικής συµπεριφοράς. Στη συνέχεια σε συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο ενηµερώνει 
τους γονείς σε ανοικτή συνάντηση για την έκταση των παραβατικών συµπεριφορών στο σχολείο και ζητείται η 
συνεργασία τους για την καλλιέργεια θετικών στάσεων και αξιών. Συγχρόνως εντοπίζονται οι οµάδες γονέων που 
δεν ανταποκρίνονται στις συναντήσεις και επιχειρείται η κατ΄ ιδίαν προσέγγιση.  

Το σχολείο σε συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο στη συνέχεια οργανώνει το πλαίσιο συνεργασίας µε τις 
ενδοσχολικές δοµές που µπορούν να υπάρχουν στο σχολείο, όπως την Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και τους θεσµικά κατοχυρωµένους φορείς εκτός του σχολείου, όπως: 

§ Με την Περιφερειακή Οµάδα Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) που συγκροτείται στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης 
του κάθε νοµού.           

§ Με το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) το οποίο συνεργάζεται στην 
άµεση διάγνωση των µαθητών που εκδηλώνουν επιθετική συµπεριφορά και προτείνει παιδαγωγικούς 
και ψυχολογικούς τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος.     

§ Με τις δικαστικές και τις κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες µπορούν να διατάξουν και να 
εκπονήσουν κοινωνική έρευνα στις οικογένειας των παιδιών που εκδηλώνουν επιθετική συµπεριφορά 
και να αναλάβουν την υποστήριξή τους.  

§ Με άλλους δηµόσιους φορείς που µπορούν να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος, όπως 
την Εκκλησία, τις Μ.Κ.Ο. κ.ά.  

 
(ε) Οργάνωση της ενδοσχολικής επιµόρφωσης 
Η οργάνωση ενδοσχολικών επιµορφώσεων αποτελεί ένα από τα ουσιαστικότερα κεφάλαια στο σχεδιασµό των 
εκπαιδευτικών δράσεων πρόληψης και αντιµετώπισης της επιθετικής συµπεριφοράς στο σχολείο. Με βάση τη 
θεσµική λειτουργία τους οι Σύλλογοι Διδασκόντων ζητούν από το Σχολικό Σύµβουλο να οργανώσει ενδοσχολικές 
επιµορφώσεις µε βάση τις θεµατικές που επέλεξαν και αφορούν στην αντιµετώπιση των παραβατικών 
συµπεριφορών (Γραίκος, 2014, 2014a, 2016). Ο Σχολικός Σύµβουλος στο πλαίσιο των επιµορφωτικών και 
υποστηρικτικών του θεσµικών αρµοδιοτήτων σχεδιάζει ενδοσχολικές δράσεις (ηµερίδες και δίωρες συναντήσεις). 
Ενδοσχολικές επιµορφωτικές δράσεις, που έχουν πραγµατοποιηθεί µε βάση αυτή τη διαδικασία, είναι η κατάρτιση 
του σχολικού κανονισµού, ο σχεδιασµός του χωροχρονικού πλαισίου αντιµετώπισης των παραβατικών 
συµπεριφορών, η συζήτηση για τις τυπικές και άτυπες αρµοδιότητες των Συλλόγων Διδασκόντων, η διευθέτηση 
του σχολικού χώρου έτσι ώστε να βοηθά στη µείωση των παραβατικών συµπεριφορών, η γνωριµία µε τεχνικές 
αυτορρύθµισης και συνεργατικής ενδυνάµωσης κ.ά.                             
   
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ                 
Τo προτεινόµενο πρόγραµµα είναι ευέλικτο και εφαρµόζεται µε διάφορες µορφές. Παρόλο που βρίσκεται εν 
εξελίξει, τα δεδοµένα που ήδη καταγράφουµε είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό 
βαθµό στα χαρακτηριστικά των αποτελεσµατικών παρεµβάσεων αντιµετώπισης της βίας και των επιθετικών 
συµπεριφορών στο σχολείο (Ferguson κ.ά. 2007; Kyriakides & Creemers, 2013).  

Η αξιολόγηση, που πραγµατοποιούµε έχει ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, στοχεύει στο βαθµό 
ανταπόκρισης του προγράµµατος στους αρχικούς στόχους και βασίζεται σε πρακτικές διαµορφωτικής (formative) 
και αθροιστικής (summative) αξιολόγησης στις οποίες συµµετέχουν ενεργά οι Σύλλογοι Διδασκόντων 
αποτιµώντας πρακτικές και προτείνοντας ιδέες για την επίλυση προβληµάτων.  

Τα αποτελέσµατα που σηµειώνονται αποδεικνύουν βελτιώσεις στο γνωστικό και στον αξιακό τοµέα. Οι 
εκπαιδευτικοί φαίνεται να κατανούν καλύτερα το εννοιακό πλαίσιο του προβλήµατος, αισθάνονται µεγαλύτερη 
αυτοπεποίθεση στην αντιµετώπισή του και παρατηρούν βελτιώσεις στο αξιακό σύστηµα λειτουργίας του σχολείου 
και στη συνεργασία µε τους γονείς. Οργανώνουν αποτελεσµατικότερα τις συλλογικές διαδικασίες και 
συστηµατοποιούν τις µεταγνωστικές διαδικασίες αποτίµησης των παρεµβάσεων και ανασχεδιασµού των δράσεων 
της επόµενης σχολικής χρονιάς. Βασικό ποιοτικό δεδοµένο είναι επίσης η αυξητική εθελοντική συµµετοχή των 
εκπαιδευτικών και των σχολείων σε ανάλογες δράσεις. 

Οι µαθητικές εργασίες, όπως για παράδειγµα η παραγωγή των κανόνων της τάξης, οι πρακετικές που 
συνδυάζουν τέχνες και τεχνικές αυτορρύθµισης, αποτυπώνουν τις αλλαγές στις συµπεριφορές των µαθητών, στο 
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πλαίσιο αλληλοσεβασµού και οικειοθελούς εφαρµογής των κανόνων. Συχνά καταγράφεται η µείωση των 
περιστατικών επιθετικής συµπεριφοράς ιδιαίτερα των πιο επικίνδυνων. 

Συµπερασµατικά αποδεικνύεται ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατος της επιθετικής συµπεριφοράς στο 
σχολείο µπορεί να γίνει αποτελεσµατικότερη όταν εφαρµόζονται ολιστικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που 
προϋποθέτουν τη συνεργασία και την κοινή δράση όλων των εµπλεκόµενων φορέων και στοχεύουν στην ποιοτική 
βελτίωση των σχολικών διαδικασιών στον αξιακό, στον οργανωτικό και στον παιδαγωγικό τοµέα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το κείµενο περιλαµβάνει ερευνητική µελέτη, µε τη µορφή έρευνας δράσης και τη συµµετοχή τριάντα πέντε (35) 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι λειτούργησαν ως ένα την άτυπο δίκτυο εκπαιδευτικών, 
και υλοποίησαν δράσεις σε ισάριθµες σχολικές τάξεις. Βασική επιδίωξη του ερευνητή ήταν ο σχεδιασµός και η 
υλοποίηση µιας διδακτικής πρότασης για τη διδασκαλία εννοιών στο φάσµα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, ως 
συµβολή στον προβληµατισµό/διάλογο γύρω από τα ζητήµατα της πρόληψης της ενδοσχολικής βίας. Η διδακτική 
πρόταση δοµήθηκε σε δέκα (10) µαθήµατα-δράσεις µε θέµατα-έννοιες, όπως εµπιστοσύνη, φιλία, διαπραγµάτευση, 
συνεργασία, κ.ά. Τα λογοτεχνικά κείµενα, οι σταθερές και οι κινούµενες εικόνες (φωτογραφία, κινηµατογράφος) και 
οι κινητικές δράσεις χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία προσοµοιωτικών καταστάσεων µέσα και έξω από τη 
σχολική αίθουσα. Οι µαθητές/τριες βίωναν προσοµοιωτικά καθηµερινές αρνητικές συναισθηµατικές καταστάσεις 
που συµβαίνουν στον σχολικό χώρο (αποµόνωση, ποικίλες εκδηλώσεις βίας, συγκρούσεις κ.λπ.) µε στόχο, διαµέσου 
του διαλόγου, να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης των συναισθηµάτων τους, δεξιότητες ενσυναίσθησης, αλλά και 
δεξιότητες διαπραγµάτευσης συγκρούσεων. Η διδακτική πρόταση αξιολογήθηκε ως προς την εφικτότητα της 
υλοποίησης και ως προς την αποτελεσµατικότητα προγραµµάτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο πρωτοβάθµιο 
σχολείο. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: συναισθηµατική νοηµοσύνη, ψυχολογικό κλίµα, διδασκαλία εννοιών, δηµιουργία 
προσοµοιώσεων, διάλογος, συµβόλαιο  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα προγράµµατα αντιµετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισµού έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα 
αποτελεσµατικά όταν υιοθετούν µια οικοσυστηµική προσέγγιση για την πρόληψη και αντιµετώπιση τέτοιων 
φαινοµένων. Σύµφωνα µε την οικοσυστηµική προσέγγιση η σχολική βία και ο σχολικός εκφοβισµός δεν είναι 
µεµονωµένα περιστατικά, αλλά αποτελούν εκδηλώσεις κοινωνικών φαινοµένων (προβληµάτων), τα οποία 
“καθρεφτίζονται” στο ελληνικό σχολείο. Συνεπακόλουθα, για να προληφθούν και να αντιµετωπισθούν, θα πρέπει 
να αναζητηθούν οι αιτίες που τα προκαλούν µε τη µελέτη του στενού (οικογένεια, σχολείο) και του ευρύτερου 
περιβάλλοντος (κοινότητα, γειτονιά) (Bronfenbrenner, 2005). Στο επίπεδο των διδακτικών εφαρµογών, µετά την 
αναζήτηση των αιτιών, ακολουθεί η υλοποίηση παράλληλων δράσεων σε πολλαπλά επίπεδα. 

Υιοθετώντας την οικοσυστηµική προσέγγιση, χωρίς να αγνοείται το ατοµικό επίπεδο επίλυσης των 
προβληµάτων, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο συστηµικό επίπεδο. Όταν ένας µαθητής/τρια εµφανίσει 
προβληµατική συµπεριφορά, αυτό αποτελεί δυσλειτουργία του γενικότερου συστήµατος. Ο µαθητής/τρια δεν 
στοχοποιείται, ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συµπεριφορά του, καθώς οι γενεσιουργές αιτίες αναζητούνται 
στις αλληλοεπιδράσεις µεταξύ των συµµετεχόντων στο συγκεκριµένο περιβάλλον (γονείς, εκπαιδευτικοί, 
συµµαθητές κ.ά.). Εποµένως, “για να ερµηνευθεί σωστά και ολιστικά η προβληµατική συµπεριφορά των µαθητών, 
θα πρέπει να µελετηθούν διάφορες παράµετροι του σχολικού και του ευρύτερου κοινωνικού συστήµατος” (Stop 
Bullying, Σχολικός εκφοβισµός, Ενδοσχολική βία, Δίκτυο Πρόληψης και Αντιµετώπισης Φαινοµένων Σχολικής 
Βίας και Εκφοβισµού, Επιµορφωτικό υλικό, 2015). 

Ενίοτε, οι εκπαιδευτικοί ή οι γονείς όχι µόνο ενθαρρύνουν την προβληµατική συµπεριφορά των 
µαθητών/τριών µε κάποιες από τις δικές τους συµπεριφορές, π.χ. προσβολές προς τους µαθητές/τριες, αλλά 
συµβάλλουν στη συνέχισή της καθώς συνεχίζουν να αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο απέναντι στην προβληµατική 
συµπεριφορά. Η παρέµβαση στα συστήµατα (εκπαιδευτικοί, σχολεία, οικογένειες, τοπικές κοινωνίες) µέσα στα 
οποία εµπλέκονται και αλληλεπιδρούν οι µαθητές/τριες, είναι πιθανό να οδηγήσει σε αλλαγή στην προβληµατική 
συµπεριφορά και σε άλλες αλλαγές και µακροχρόνιες θετικές επιπτώσεις σε πολλές πλευρές της συµπεριφοράς 
του µαθητή/τριας (Ματσόπουλος, 2009).  

Η έµφαση στην πρόληψη των προβληµάτων συµπεριφοράς και επιθετικότητας µέσα στο σχολείο οδηγεί στη 
δηµιουργία µηχανισµών πρόληψης, όπως είναι η βελτίωση του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης, ο 
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επαναπροσδιορισµός των διαπροσωπικών σχέσεων, η καλλιέργεια της ικανότητας εποικοδοµητικής επίλυσης 
συγκρούσεων. Ο Συνήγορος του Παιδιού (Μόσχος, 2010) προτείνει δηµοκρατική λειτουργία του σχολείου, 
ενεργοποίηση των σχολικών συµβουλίων, σύνταξη και εφαρµογή Σχολικών Κανονισµών σε κάθε σχολική 
µονάδα, σύνταξη και εφαρµογή κανόνων τάξης, συναντήσεις επικοινωνίας, εισαγωγή στην εκπαιδευτική ύλη 
όλων των τάξεων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευση διδακτικών ενοτήτων σχετικών µε τα 
δικαιώµατα, τις ευθύνες και τις κοινωνικές σχέσεις των µαθητών, διδασκαλία «εναλλακτικών τρόπων 
αντίδρασης» σε περιπτώσεις βίας ή εκφοβισµού µέσα από παιχνίδια ρόλων και άλλες σχετικές εργασίες, 
οργάνωση συναντήσεων µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικών µε ειδικές γνώσεις και διεπιστηµονικών οµάδων 
(ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά.), καθιέρωση διαδικασιών «υποβολής και εξέτασης παραπόνων» για 
δυσλειτουργίες που λαµβάνουν χώρα στο σχολείο και για ενδεχόµενες παραβιάσεις δικαιωµάτων των µαθητών, 
ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των µαθητών.  

Τα προγράµµατα πρόληψης αποτελούν παρεµβάσεις µέσα και έξω από το σχολείο µε στόχο την 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των γονιών. Το σχολείο, λοιπόν, ως µέρος του κοινωνικού 
συστήµατος, χρησιµοποιώντας ολιστικές προσεγγίσεις, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις (καλές πρακτικές) ανά 
επίπεδο παρέµβασης: σχολείο, τάξη, εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς, κοινότητα µε βασική επιδίωξη την αλλαγή 
του κλίµατος του σχολείου και τη δηµιουργία πλαισίων που δεν αναπαράγει τη βία.  

Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί τµήµα ερευνητικής µελέτης, µε τη µορφή έρευνας δράσης, στην 
οποία βασική επιδίωξη του ερευνητή ήταν ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας διδακτικής εφαρµογής για τη 
διδασκαλία εννοιών στο φάσµα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, ως συµβολή στον προβληµατισµό/διάλογο 
γύρω από τα ζητήµατα της πρόληψης της ενδοσχολικής βίας. Περιλαµβάνει δράσεις παρέµβασης στο επίπεδο της 
σχολικής τάξης, στο επίπεδο της οµάδας των συνοµηλίκων και στο επίπεδο του ατόµου/µαθητή. Συµµετείχαν 
τριάντα πέντε (35) εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι λειτούργησαν ως ένα την άτυπο 
δίκτυο εκπαιδευτικών, και υλοποίησαν τις δράσεις σε ισάριθµες σχολικές τάξεις, συνολικής διάρκειας έξι µηνών. 
Η διδακτική πρόταση αξιολογήθηκε ως προς την εφικτότητα της υλοποίησης και ως προς  την 
αποτελεσµατικότητα προγραµµάτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο πρωτοβάθµιο σχολείο. Ως προς την 
συλλογή δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε πολυµεθοδική προσέγγιση. 

Ευρύτερος στόχος των δραστηριοτήτων αποτέλεσε η πρόληψη φαινοµένων σχολικής βίας. Η διδακτική 
εφαρµογή δοµήθηκε σε δέκα (10) µαθήµατα-δράσεις µε θέµατα-έννοιες: Εµπιστοσύνη, Φιλία, Μαθαίνω να 
ακούω, Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουµε, Νιώθω και αναγνωρίζω συναισθήµατα, Διαχείριση θυµού-
Διαπραγµάτευση, Σεβασµός, Συνεργασία, Σύνεση - Υπευθυνότητα - Τάξη κ.ά. Τα λογοτεχνικά κείµενα, οι 
σταθερές και οι κινούµενες εικόνες (φωτογραφία, κινηµατογράφος) και οι κινητικές δράσεις χρησιµοποιήθηκαν 
για τη δηµιουργία προσοµοιωτικών καταστάσεων µέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα. Οι µαθητές/τριες, 
συµµετέχοντας σε έµµεσα γεγονότα, βίωναν προσοµοιωτικά καθηµερινές αρνητικές συναισθηµατικές 
καταστάσεις που συµβαίνουν στον σχολικό χώρο (αποµόνωση, ποικίλες εκδηλώσεις βίας, συγκρούσεις κ.λπ.) µε 
στόχο, διαµέσου του διαλόγου, να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης των συναισθηµάτων τους, δεξιότητες 
ενσυναίσθησης, αλλά και δεξιότητες διαπραγµάτευσης συγκρούσεων. Ο φάκελος υλικού περιλαµβάνει πλήθος 
δραστηριοτήτων ανά µάθηµα, οι οποίες διακρίνονται από τα στοιχεία της ευρηµατικότητας, της λειτουργικότητας, 
της προσαρµοστικότητας και της δηµιουργίας επικοινωνιακών συνθηκών.  
 
Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Η παρέµβαση διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης καθώς από το ξεκίνηµα υπήρχε «ένα σχέδιο», 
µια διδακτική πρόταση, ανοιχτή σε βελτιωτικές αλλαγές, «µια κυκλοειδής σπείρα σχεδιασµού, δράσης, 
παρατήρησης του σχεδίου και σκέψης», όπου η καθεµία απ’ τις ενέργειες συσχετίζεται µε τις άλλες και τέλος 
«ενεργός εµπλοκή» των συµµετεχόντων στην πρακτική σε κάθε στιγµή της δραστηριότητας (Carr & Kemmis, 
1997: 220). Η εµπλοκή των εκπαιδευτικών είχε ως σηµείο εκκίνησης βιωµένες ανάγκες και προβλήµατα των 
µαθητών/τριών τους µέσα στην σχολική αίθουσα, όπως η εµφάνιση βίαιων γεγονότων στα όρια του σχολικού 
εκφοβισµού ή ευρύτερα ζητήµατα συµπεριφοράς των µαθητών/τριών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν 
χρησιµοποιήθηκε η θεωρία ως ένα οριοθετηµένο µεθοδολογικό πλαίσιο, αλλά αντίθετα ήταν η πρακτική γνώση 
(η οποία προσφέρθηκε από τον ερευνητή) που επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς να ξεδιπλώσουν την διδακτική 
τους εµπειρία, να υλοποιήσουν διδακτικές προτάσεις, συνειδητοποιώντας τις θεωρίες που η εµπειρία απηχεί (Carr 
& Kemmis, 1997), να προσφέρουν τα ερευνητικά συµπεράσµατα, τα οποία οδήγησαν στον εκ νέου σχεδιασµό 
των διδακτικών προτάσεων. Διερευνήθηκαν, διαµέσου διδασκαλιών, πρακτικές διδακτικές προτάσεις και οι 
εκπαιδευτικοί παρέµειναν ανοιχτοί σε απρόοπτες καταστάσεις/εκπλήξεις (Kemmis & McTaggart, 1988). Στα 
πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας υλοποιήθηκαν δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα της µελέτης 
χρησιµοποιήθηκαν στον σχεδιασµό µιας διδακτικής πρότασης. 

Ως προς τον τύπο της έρευνας, η συγκεκριµένη µελέτη εντάσσεται στο πρακτικό τύπο έρευνας δράσης, καθώς 
στοχεύει στο γεφύρωµα ανάµεσα στη θεωρία και την πρακτική, χωρίς αναζήτηση της ερµηνείας αιτιών και 
αποτελεσµάτων, αλλά βασική επιδίωξη την διαµόρφωση πρακτικά εφαρµόσιµων και αποτελεσµατικών 
διδακτικών προτάσεων. Χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο των τεσσάρων φάσεων του Kemmis, (1980). Η ανάπτυξη 
της έρευνας ξεκίνησε από την ανάγκη του ερευνητή να κάνει µια παρέµβαση, να δηµιουργήσει µια αλλαγή που 
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αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην οποία συµµετέχει (Μάγος & Παναγοπούλου, 
2008). Εποµένως, µια κατάσταση που µπορεί να χαρακτηρισθεί ως προβληµατική ή λειτουργεί ατελώς 
αποτελεσµατικά αποτελεί το κίνητρο για την υλοποίηση του πρώτου βήµατος, δηλαδή του σχεδιασµού µιας 
συγκεκριµένης εκπαιδευτικής δράσης/παρέµβασης. Το στάδιο του σχεδιασµού ακολουθεί εκείνο της 
πραγµατοποίησης της δράσης. Μετά έρχεται το στάδιο της παρατήρησης που αφορά την παρατήρηση της δράσης 
και των αποτελεσµάτων της, ενώ τελευταίο στάδιο είναι εκείνο του στοχασµού πάνω στη διαδικασία της 
πραγµατοποίησης της δράσης και των αλλαγών που δηµιούργησε.  

Στην έρευνα συµµετείχε οµάδα τριάντα πέντε (35) εκπαιδευτικών (τάξεων και ειδικοτήτων) της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται σε διαφορετικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί λειτούργησαν ως 
ένα την άτυπο δίκτυο εκπαιδευτικών, και υλοποίησαν τις δράσεις σε ισάριθµες σχολικές τάξεις (Α΄ έως Στ΄), 
συνολικής διάρκειας έξι µηνών, τη σχολική χρονιά 2014-2015 

Βασική επιδίωξη του ερευνητή ήταν ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας διδακτικής πρότασης για τη 
διδασκαλία εννοιών στο φάσµα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Η διδακτική πρόταση στόχευε στην πρόληψη 
φαινοµένων σχολικής βίας και εκφοβισµού, αλλά και γενικότερα προβληµάτων συµπεριφοράς καθώς 
φιλοδοξούσε να συµβάλλει στη δηµιουργία θετικού ψυχολογικού κλίµατος στη σχολική αίθουσα. Ο ερευνητής 
είχε τον ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη - διευκολυντή (facilitator) ως σύµβουλος, συντονιστής και εµψυχωτής 
(Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Όπως επισηµαίνει σχετικά η Lomax, ο διευκολυντής αναδεικνύει τη δυναµική που 
µπορεί να αποκτήσει µια τέτοια ερευνητική διαδικασία: «Η έρευνα δράσης ξεκινά σε µικρή κλίµακα µε ένα 
πρόσωπο που επικεντρώνει την προσοχή του/της στην πρακτική του/της. Κερδίζει ορµή µέσω της εµπλοκής άλλων 
ατόµων ως συνεργατών. Εξαπλώνεται καθώς τα άτοµα στοχάζονται πάνω στη φύση της συµµετοχής τους ορίζοντας 
ως βασική αρχή τους να µοιράζονται όλοι οι συµµετέχοντες την πρακτική που ακολουθεί ο καθένας. Μπορεί να 
καταλήξει στη διαµόρφωση µιας αυτοκριτικής κοινότητας: επαγγελµατίες µε διευρυµένες ικανότητες, µε την 
καλύτερη έννοια του όρου» (Lomax 1990, 10). Ως διευκολυντής γνώριζε το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά το 
περιεχόµενο της συγκεκριµένης έρευνας, ενώ συγχρόνως είχε σηµαντική εµπειρία στη µεθοδολογία της έρευνας 
δράσης. Ήταν ο διάµεσος ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιµοποιήθηκε στο 
σχεδιασµό των παρεµβάσεων, βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τα κατάλληλα µεθοδολογικά εργαλεία, 
σχεδίασε και πρόσφερε την αναλυτική διδακτική πρόταση, ενθάρρυνε τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση και 
τον αναστοχασµό των δραστηριοτήτων (Joyce & Showers, 1988; Joyce, 1991). Ταυτόχρονα, υπήρξε και κριτικός 
φίλος (critical friend), δηλαδή ένα πρόσωπο που βοήθησε κυρίως σε φάσεις ανατροφοδότησης, στη φάση δηλαδή 
του κριτικού στοχασµού. Παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη της έρευνας, προσφέροντας εναλλακτικές 
ερµηνείες, ιδέες για τα επόµενα βήµατα, προσωπικές εµπειρίες και επεµβαίνοντας στα αδιέξοδα (Ovens, 1991; 
McNiff, Lomax & Whitehead, 2003; Lomax, 1996). Η επικοινωνία/συνεργασία ανάµεσα στον ερευνητή και τους 
εκπαιδευτικούς πραγµατωνόταν µε την αυτοπρόσωπη παρουσία του ερευνητή στα σχολεία και την ανταλλαγή 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων. 
 
Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
Βασικός κορµός της πρώτης διδακτικής παρέµβασης αποτέλεσαν τα δέκα (10) πολύωρα µαθήµατα µε την 
εφαρµογή δραστηριοτήτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε τριάντα πέντε (35) σχολικές τάξεις (Α΄ έως Στ΄) του 
δηµοτικού σχολείου. Ο όρος “µαθήµατα” είναι σχηµατικός και καθιερώθηκε για λόγους επικοινωνίας (πρώτο 
µάθηµα, δεύτερο µάθηµα…). Τα µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν το χρονικό διάστηµα Νοέµβριος 201-Απρίλιος 
2015. Για κάθε µάθηµα-έννοια δηµιουργήθηκε και o αντίστοιχος φάκελος υλικού. Ο σχεδιασµός των µαθηµάτων 
(οδηγίες, δραστηριότητες, φύλλα εργασίας) και το ανάλογο διδακτικό υλικό (οπτικοακουστικό υλικό, κείµενα 
κ.λπ.) παραδίδονταν/στέλνονταν στους/στις εκπαιδευτικούς µε ρυθµό ένας ανά δεκαπενθήµερο µε ηλεκτρονικό 
τρόπο. Το περιεχόµενο της διδακτικής πρότασης δοµήθηκε σε δέκα (10) µαθήµατα-δράσεις. Κάθε “µάθηµα” 
στοχοθετεί µία έννοια. Τα δέκα θέµατα-έννοιες: (α) Εµπιστοσύνη, (β) Φιλία, (γ) Μαθαίνω να ακούω, (δ) Οι λέξεις 
δεν είναι για να πληγώνουµε, (ε) Νιώθω και αναγνωρίζω συναισθήµατα, (στ, ζ) Διαχείριση θυµού-
Διαπραγµάτευση (2), (η) Σεβασµός, (θ) Συνεργασία, (ι) Σύνεση - Υπευθυνότητα – Τάξη. Για τη διαµόρφωση της 
διδακτικής πρότασης χρησιµοποιήθηκε η προηγούµενη εµπειρία εφαρµογής ανάλογων προγραµµάτων 
(εκπαιδευτικά προγράµµατα, διδακτικές προτάσεις, δηµοσιεύσεις κ.ά.) (Γουλής, Δ., Γρόσδος, Σ., Ντάγιου, Ε. και 
Παπαδοπούλου, Σ., 2014; Plummer, D., 2008; Plummer, D., 2009; Pujol i Pons & Gonzalez, 2003; Στεφάνου, 
2003). 

Τα προαπαιτούµενα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων:  
§ Δεν µοιάζουν µε τις καθηµερινές, σχολικοποιηµένες δράσεις. Διαθέτουν παιγνιώδη χαρακτήρα, έτσι 

ώστε να είναι ελκυστικές για τα παιδιά, να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους και να επιδιώκουν τη 
συµµετοχή τους. Στο τέλος κάθε µαθήµατος προτείνεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων έκφρασης µε τη 
χρήση ποικίλων µορφών έκφρασης (µουσική, εικαστικά, κίνηση, δηµιουργική γραφή).  

§ Αποφεύγουν τον διδακτισµό, τις ηθικολογίες, την προβολή κοινωνικών στερεοτύπων (βία, ρατσισµός, 
σεξισµός, εθνικισµός, ελιτισµός, θρησκευτικές δοξασίες, αντιδηµοκρατικά µοντέλα συµπεριφοράς, 
αρνητική στάση απέναντι σε ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία κ.ά.).  
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§ Επιδιώκουν την αναζήτηση και αποκάλυψη υπονοούµενων εννοιών καθώς δεν περιορίζονται στην 
αναπαράσταση/αναπαραγωγή των κυρίαρχων κοινωνικών πρακτικών και συµπεριφορών ή την προβολή 
κοινωνικά αποδεκτών αξιών, αλλά στην προβολή αντιτιθέµενων πρακτικών και ιδεολογικών απόψεων 
(όψεις του κόσµου οι οποίες προβάλλονται και όψεις του κόσµου οι οποίες αποκρύπτονται).  

§ Προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδιά της διαµόρφωσης ελεύθερης θέσης απέναντι στα πράγµατα 
διαµέσου του διαλόγου, αποφεύγοντας τον βερµπαλισµό του/της εκπαιδευτικού.  

§ Προσβλέπουν στην έκφραση των εµπειριών και των συναισθηµάτων των παιδιών, προβάλλοντας τον 
κόσµο που ζει το παιδί, και θέτοντας στα παιδιά ηθικά υπαρκτά προβλήµατα-διλλήµατα (γνωστικές 
συγκρούσεις), στα οποία καλούνται να προτείνουν λύσεις (σύναψη συµβολαίου), ψηλαφώντας την 
πραγµατικότητα. 

Ο φάκελος υλικού ανά έννοια περιλαµβάνει πλήθος δραστηριοτήτων, προτάσεων διαλόγου, ιδεών, 
εισαγωγικών ενηµερωτικών κειµένων για τον/την εκπαιδευτικό, διδακτικό υλικό. Τα µαθήµατα σχεδιάστηκαν από 
τον ερευνητή µε τέτοιο τρόπο ώστε να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της προσαρµοστικότητας. 
Οι εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητα επιλογής της χρονικής στιγµής (ηµέρα ή ηµέρες) που θα διδάξουν µέσα 
στο διδακτικό δεκαπενθήµερο, τη συχνότητα (µία διδασκαλία ή περισσότερες ή λιγότερες ανά δεκαπενθήµερο), 
τον ρεαλιστικό χρόνο που θα διαθέσουν για κάθε διδασκαλία (διδακτικό δίωρο ή περισσότερες ώρες), της ένταξης 
των µαθηµάτων στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα ή της αλλαγής της σειράς των µαθηµάτων. Επιπλέον οι 
εκπαιδευτικοί διέθεταν την ευελιξία αλλαγής του διδακτικού υλικού, αλλαγής των σταδίων της διδασκαλίας, την 
επιλογή των δραστηριοτήτων ή των σχεδιασµό και την εφαρµογή νέων δραστηριοτήτων. Άλλωστε το πλήθος των 
δραστηριοτήτων που προτείνονταν σε κάθε φάκελο υλικού υποχρέωναν τον/την εκπαιδευτικό να επιλέξει τις 
δραστηριότητες αυτές που ταίριαζαν στο προφίλ (επιθυµίες, δυνατότητες) των µαθητών/τριών του/της, στις 
ανάγκες επικοινωνίας της τάξης ως οµάδας, στον διαθέσιµο διδακτικό χρόνο κ.ά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον 
φάκελο υλικού του πέµπτου µαθήµατος: Νιώθω και αναγνωρίζω συναισθήµατα προτείνονται προς εφαρµογή 
περισσότερες από δύο δεκάδες δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί, επίσης, είχαν την δυνατότητα επεξεργασίας 
των παραγόµενων από τους µαθητές/τριες κειµένων ή άλλων προϊόντων (εικόνων κ.λπ.) και τη δηµοσιοποίησή 
τους µε τρόπους που οι ίδιοι (σε συνεργασία µε τους µαθητές/τριες) θα επέλεγαν.  

Ένα ακόµα χαρακτηριστικό που διαθέτει η διδακτική πρόταση είναι αυτό της δηµιουργίας επικοινωνιακών 
συνθηκών. Τα λογοτεχνικά κείµενα, οι σταθερές και οι κινούµενες εικόνες (φωτογραφία, κινηµατογράφος) και οι 
κινητικές δράσεις χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία προσοµοιωτικών καταστάσεων µέσα και έξω από τη 
σχολική αίθουσα. Οι µαθητές/τριες, συµµετέχοντας σε έµµεσα γεγονότα, βίωναν προσοµοιωτικά καθηµερινές 
αρνητικές συναισθηµατικές καταστάσεις που συµβαίνουν στον σχολικό χώρο (αποµόνωση, ποικίλες εκδηλώσεις 
βίας, συγκρούσεις κ.λπ.) µε στόχο, διαµέσου του διαλόγου, να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης των 
συναισθηµάτων τους, δεξιότητες ενσυναίσθησης, αλλά και δεξιότητες διαπραγµάτευσης συγκρούσεων. Ο 
διάλογος, η ατοµική και οµαδική κατάθεση προτάσεων για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων οδηγούσε στη 
σύναψη σχετικού συµβολαίου. Τα διδακτικά βήµατα: (α) Δηµιουργία προσοµοιωτικών καταστάσεων-έµµεση 
βίωση γεγονότων, (β) Έκφραση συναισθηµάτων των µαθητών/τριών,  (γ) Συνεδριάσεις οµάδων, διάλογος, (δ) 
Προτάσεις αντιµετώπισης καταστάσεων, (ε) Συµφωνία-συµβόλαιο, (στ) Δραστηριότητες έκφρασης. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Μάθηµα 1: Φιλία 
Δραστηριότητα 1: Ο καλός φίλος 
Δώστε σε κάθε οµάδα παιδιών ένα λευκό φύλλο χαρτί στο κέντρο του οποίου γράφει: «Καλός φίλος είναι..». Τα 
παιδιά της οµάδας γεµίζουν το χαρτί µε σχετικές φράσεις συµπληρώνοντας την αρχική φράση. Κάθε οµάδα 
ανακοινώνει αυτά που έγραψε και ακολουθεί συζήτηση. 
Προέκταση: Κάθε οµάδα παιδιών γράφει και παρουσιάζει στην τάξη έναν Κώδικα φιλίας. 
 
Δραστηριότητα 2: Τα πρώτα σηµάδια της φιλίας 
Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν σε χαρτάκια απλές φράσεις για τη φιλία (όπως αυτά την αντιλαµβάνονται). 
Γράψτε κι εσείς µερικές φράσεις σε χαρτάκια, όπως: «Είσαι πολύ καλή φίλη µε τη Σοφία, αφού πάντα σας βλέπω 
µαζί». «Αν δυο φίλοι µαλώνουν συχνά, θα πάψουν να είναι φίλοι». «Αυτοί οι δύο πρέπει να είναι πολύ καλοί 
φίλοι γιατί ο ένας βοηθάει τον άλλο». «Στη φίλη µου λέω ότι µε απασχολεί» κ.ά. Ανακατέψτε τα χαρτιά µε τις 
φράσεις, τραβάτε τυχαία ένα χαρτί, διαβάζετε (εσείς ή ένα παιδί) τη φράση και ακολουθεί συζήτηση µε 
ερωτήµατα: Τι είναι - τι δεν είναι φιλία; Τι κάνουν - τι δεν κάνουν οι φίλοι;  Εσείς κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
(την ώρα που τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους) γράφετε στον πίνακα τις έννοιες ή τα συναισθήµατα που 
αναδεικνύονται (θετικά και αρνητικά). 
 
Δραστηριότητα 3: Δείγµατα φιλίας 
Ζητήστε από τα παιδιά να σας αφηγηθούν περιστατικά (δικά τους ή άλλων), στα οποία νοµίζουν ότι εµφανίστηκαν 
σηµάδια φιλίας. Ζητήστε τους να αιτιολογήσουν την άποψή τους και παραπέµψτε κάθε φορά στις έννοιες που 
είναι καταγραµµένες στον πίνακα από την προηγούµενη δραστηριότητα.  
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Εναλλακτική δραστηριότητα (για µεγαλύτερα παιδιά): Πριν υλοποιήσετε την παραπάνω δραστηριότητα, διαβάστε 
τους το παραµύθι των αδελφών Γκριµ, Η συναυλία των ζώων, και συζητήστε µε στόχο τα παιδιά να αναλογιστούν 
την έννοια της φιλίας και να καταλάβουν πως στη ζωή θα συναντήσουν φίλους, όπως συνέβη στα τέσσερα ζώα 
του παραµυθιού. Ενδεικτικές για την προσέγγιση-συζήτηση του παραµυθιού: Τα ζώα του παραµυθιού είναι φίλοι 
ή απλώς συνταξιδιώτες και γιατί; Ποια είναι τα προτερήµατά τους; Πώς δείχνουν σεβασµό στις ιδιαιτερότητες 
των άλλων; Τι θα γινόταν, αν το καθένα τους συναντούσε τους κλέφτες χωρίς τη συµπαράσταση των άλλων ζώων; 
Στο τέλος συζητήστε:  Σε τι διαφέρει ο φίλος από τον συµµαθητή ή τον συµπαίκτη σε µια οµάδα; Τι µπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τη φιλία; 
 
Δραστηριότητα 4: Γιατί είναι φίλος µου; 
Τα παιδιά θα µιλήσουν για τον φίλο τους (Προσοχή: µόνο αν το επιθυµούν. Επίσης, καλό είναι, αν επιλέξουν 
φίλους από την τάξη, αν δηλαδή είναι παρόντες, να υπάρχει αµοιβαιότητα). 
Κάθε παιδί, προφορικά ή γραπτά, περιγράφει τον ανώνυµο φίλο του. Αν θέλετε να βοηθήσετε τα παιδιά στην 
περιγραφή τους δώστε τους βοηθητικές ερωτήσεις: Σε ποια θέµατα συµπίπτουν τα γούστα µας; Σε ποια ζητήµατα 
συµφωνούµε εύκολα; Τι κάνουµε και τι δεν κάνουµε µαζί; Ποιο χαρακτηριστικό του φίλου µου µ’ αρέσει πιο 
πολύ; Ποιο χαρακτηριστικό του φίλου µου δεν µ’ αρέσει τόσο πολύ; (ή τι θα ήθελα ν’ αλλάξει;). Πώς 
συµπληρώνονται τα χαρακτηριστικά µας; Πότε µου πρόσφερε χαρά; Πότε µε στενοχώρησε; Στο τέλος κάθε παιδί 
ζωγραφίζει τον φίλο του µε τα διαθέσιµα υλικά.  
 
Δραστηριότητα 5: Τρόποι για να κάνω φίλους - Τρόποι για να µην κάνω φίλους 
Γράψτε τα παρακάτω γεγονότα (περιπτώσεις) σε χαρτάκια και δώστε ένα χαρτάκι σε κάθε οµάδα (όχι περισσότερα 
από δύο γεγονότα σε κάθε οµάδα). Ζητήστε τους να συζητήσουν το γεγονός στην οµάδα τους µε το ερώτηµα: Το 
γεγονός που παρουσιάζεται/ περιγράφεται µε βοηθάει να κάνω φίλους και γιατί; Στη συνέχεια, κάθε οµάδα 
παρουσιάζει το γεγονός, ανακοινώνει τη γνώµη της και την αιτιολογεί (αν µπορώ ή δεν µπορώ να αποκτήσω έναν 
φίλο, κάνοντας αυτό που γράφει στο χαρτάκι της οµάδας). Ακολουθεί συζήτηση. 

§ � Ένα αγόρι προσφέρει µια σοκολάτα σε κορίτσι λέγοντάς της «Θέλεις µία από τις σοκολάτες µου;» 
§ � Ένα αγόρι βλέπει τηλεόραση βαριεστηµένο. 
§ � Μία οµάδα κοριτσιών λέει σε ένα κορίτσι: «Θέλεις να κάτσεις µαζί µας;». 
§ � Ένα αγόρι µόνο του µιλάει ασταµάτητα «Μπλα, µπλα, µπλα…». 
§ � Ένα αγόρι περιαυτολογεί «Είµαι ο πιο έξυπνος του σχολείου». 
§ � Ένα αγόρι λέει σε ένα κορίτσι  που ζωγραφίζει «Θα µε µάθεις να ζωγραφίζω κι εµένα;»  
§ � Δυο αγόρια. Το ένα λέει: «Αν δεν γίνεις φίλος µου, θα το µετανιώσεις!». Το άλλο αγόρι σκέφτεται: 

«Πώς έµπλεξα!» 
§ � Ένα κορίτσι ρωτάει ένα αγόρι: «Παίζουµε;». 
§ � Ένα αγόρι φωνάζει σε ένα άλλο αγόρι «Ανίκανε, βλάκα!» 

Εναλλακτική πρόταση: Τα παιδιά σε οµάδες προτείνουν τρόπους στο παρακάτω σενάριο: «Ένας καινούριος 
συµµαθητής εµφανίστηκε στην τάξη. Πώς µπορούµε να του δείξουµε τη φιλία µας; Πώς θα γίνει φίλος µας;». Οι 
προτάσεις των οµάδων παρουσιάζονται στην τάξη και µε ψηφοφορία αναδεικνύεται η καλύτερη πρόταση. 
 
Δραστηριότητα 6: Γιατί χάνονται οι φίλοι; 
Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν τα ονόµατα των φίλων που είχαν πριν έναν χρόνο και στη συνέχεια τους 
τωρινούς φίλους τους. Αν υπάρχει αλλαγή στα ονόµατα, ζητήστε από τα παιδιά να σας πουν γιατί χάθηκαν κάποιοι 
φίλοι. Συζητήστε για τις αιτίες για τις οποίες «χάνεται» ένας φίλος. 
Εναλλακτική δραστηριότητα: Μοιράστε σε κάθε παιδί ένα φύλλο χαρτί. Στη µία πλευρά κάθε παιδί γράφει έναν 
λόγο για τον οποίο µπορεί να «χαλάσει» ή να «ξεχαστεί» µια φιλία και στην πίσω πλευρά του χαρτιού το παιδί 
γράφει τι µπορούµε να κάνουµε για να µην συµβεί αυτό, δηλ. τρόποι για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. 
Ανακατεύουµε τα χαρτιά (που είναι ανώνυµα). Στη συνέχεια ένα παιδί τραβάει στην τύχη ένα χαρτί και διαβάζει 
στην τάξη το πρόβληµα (όχι την προτεινόµενη λύση). Τα άλλα παιδιά προτείνουν λύσεις στο πρόβληµα για να 
µην «χαλάσει» η φιλία, κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε πρόβληµα τα παιδιά αναζητούν τα συναισθήµατα των 
εµπλεκοµένων, δηλ. τι νιώθουν οι φίλοι κατά τη διάρκεια του προβλήµατος, τι σκέφτονται, τι νιώθουν µετά τη 
λύση.  

 
Μάθηµα 3: Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουµε 
Στόχος των δραστηριοτήτων, που µοιάζουν µε λεκτικά παιχνίδια, είναι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι οι 
λέξεις µας προσφέρουν τη χαρά της επικοινωνίας και άλλες απολαύσεις (όχι για να πληγώνουν µε βρισιές και 
κοροϊδίες). Όλες οι δραστηριότητες προσφέρουν αφορµές για συζήτηση. Τα παιδιά α περιγράψουν τις δικές 
τους εµπειρίες, π.χ. µπορούν να αφηγηθούν ένα γεγονός στο οποίο τα λόγια τους πόνεσαν κάποιον και το 
αντίθετο, τα λόγια τους πρόσφεραν χαρά. Επικεντρώστε τη συζήτηση στα συναισθήµατα αυτού που δέχεται µια 
λεκτική επίθεση: «Τι ένιωσες όταν…». 
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Δραστηριότητα 1: Ο υπέροχος κόσµος των λέξεων 
Ο υπέροχος κόσµος των λέξεων αλλά και η φραστική βία είναι το θέµα του κειµένου: Οι λέξεις δεν είναι για να 
πληγώνουµε της Ελίζαµπεθ Βέρντικ. Ζητήστε από τα παιδιά να κάνουν χρωµατιστή ανάγνωση του κειµένου. 
Με ένα χρώµα κυκλώνουν λέξεις µε θετικό περιεχόµενο και µε ένα άλλο χρώµα κυκλώνουν λέξεις µε αρνητικό 
περιεχόµενο.  

Το ξέρεις ότι χρειάζονται µόνο 24 γράµµατα για να φτιάξουµε εκατοµµύρια λέξεις; Μερικές λέξεις 
είναι τοσοδά µικρές: «Έλα!» «Όχι!» «Γεια!». Μερικές λέξεις είναι τόσοοο πολύ µεγάλες: 
«Κολοκυθοκεφτέδες», «Σκουληκοµυρµηγκότρυπα»,  
«Σαρανταποδαρούσα». Οι λέξεις σε βοηθούν να πεις σηµαντικά πράγµατα όπως: «Σ’ αγαπώ», «Σ’ 
ευχαριστώ που µε βοηθάς», «Παρακαλώ». Μερικές φορές οι λέξεις σου ακούγονται δυνατά: 
«Έτοιµοι; Έρχοµαι να σας ψάξω!». Κι άλλες φορές οι λέξεις σου ακούγονται ψιθυριστά: «Σσσ…». 
Μερικές φορές οι λέξεις σου είναι αστείες: «Ο τζίτζιρας, ο µίτζιρας, ο τζιτζιµιτζιχότζιρας». Μερικές 
φορές τις τραγουδάς: «Λα, λα, Λα, λα». 
Οι λέξεις σου ανήκουν σ’ εσένα. Εσύ διαλέγεις τι θα πεις και πώς θα το πεις. Οι λέξεις σου µπορούν 
να πληγώσουν ή να στηρίξουν τους άλλους. Να µερικές λέξεις που στηρίζουν: «Ας δουλέψουµε µαζί». 
«Θέλεις να το µοιραστούµε;». «Χαίροµαι που είµαστε φίλοι», «Μπορούµε να παίρνουµε κι οι δύο 
αποδώ». Να µερικές λέξεις που πληγώνουν: «Όχι, δεν µπορείς να παίξεις µαζί µας», «Τα ρούχα σου 
είναι χάλια», «Είσαι χαζή», «Φύγε αποδώ πέρα». 
Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουµε. Όταν ακούς λέξεις που σε πληγώνουν, πώς νιώθεις; Ίσως… 
λυπηµένος, θυµωµένη, φοβισµένος, µπερδεµένη, αποδιωγµένη ή κι άλλα συναισθήµατα. 

Ελίζαµπεθ Βέρντικ 
 

Δραστηριότητα 2: Γράψε λέξεις 
Στόχος της δραστηριότητας είναι τα παιδιά να ανακαλύψουν την ποικιλία των λέξεων, νιώθοντας χαρά, 
ανακοινώνοντας τις λέξεις που βρήκαν. Συζητήστε τις περιπτώσεις όπου τα παιδιά θα χρησιµοποιήσουν τις λέξεις 
µε µεταφορική σηµασία. 
Γράψε λέξεις µικρές: Γράψε λέξεις µεγάλες που µπερδεύεις τη γλώσσα σου: Γράψε λέξεις σε βοηθούν να πεις 
σηµαντικά πράγµατα: Γράψε αστείες λέξεις: Γράψε λέξεις που τις λες δυνατά: Γράψε λέξεις που τις λες σιγανά: 
Γράψε λέξεις που τις τραγουδάς: 
 
Δραστηριότητα 3: Η χρωµατιστή ανάγνωση 
Μοιράστε στα παιδιά το κείµενο µε τις παρακάτω φράσεις. Η χρωµατιστή ανάγνωση θα βοηθήσει τα παιδιά να 
κατανοήσουν ότι οι απολαυστικές λέξεις των παραπάνω δραστηριοτήτων, αν χρησιµοποιηθούν µε λανθασµένο 
τρόπο, µπορούν να πληγώσουν. 
Κύκλωσε µε κίτρινο µολύβι τις φράσεις που χαµογελούν και µε κόκκινο µολύβι τις φράσεις που πληγώνουν. Στη 
συνέχεια συζητήστε και καταγράψτε (σε οµάδες) κι άλλες φράσεις που χαµογελούν ή πληγώνουν. 
Μπορείς να µε συγχωρέσεις; Συγνώµη! Μπορείς να µε βοηθήσεις; Είσαι χοντρός. Θα βάλω τα δυνατά µου. 
Καλύτερα να µην προσπαθήσω. Δεν µπορείς να παίξεις µαζί µας. Σε παρακαλώ, µη µιλάς έτσι. Όλο κάνεις λάθος! 
Έλα να το κάνουµε µαζί. Πάλι τα θαλάσσωσες, βλάκα! Κατέβα αµέσως από την κούνια. Δεν θα τα καταφέρω. 
Αυτό είναι δικό µου. Μπορείς να τα καταφέρεις. Ευχαριστώ! Κλείστε το στόµα σας! 
 
Δραστηριότητα 4: Μου αρέσει να ακούω, Δεν µου αρέσει να ακούω 
Ατοµική φάση: Κάθε παιδί γράφει τρεις φράσεις που του αρέσει να ακούει και τρεις φράσεις που δεν του αρέσει 
να ακούει. Στη συνέχεια κάθε παιδί γράφει τρεις φράσεις που του αρέσει να λέει και τρεις φράσεις που δεν του 
αρέσει να λέει. Συζήτηση: Αυτό που µας αρέσει να ακούµε (η να µην ακούµε) συµφωνεί µε αυτό που µας αρέσει 
(ή να µη λέµε) στους άλλους; Αν όχι, γιατί; 
Οµαδική φάση: Κάνουµε το ίδιο µε τα παραπάνω, αλλά σε οµάδες. Συζήτηση: Συµφωνήσαµε εύκολα; Ποιες 
δυσκολίες αντιµετωπίσαµε µέχρι να συµφωνήσουµε; Γιατί;  
 
Δραστηριότητα 5: Η αξία της σιωπής 
Μιλήστε-συζητήστε µε τα παιδιά για τη σηµασία της σιωπής, «Μιλάµε µε τη σιωπή; Πότε;» και παίξτε 
παντοµιµικά παιχνίδια. Δείξε µου πώς νιώθεις. Ψιθυρίστε σε κάθε παιδί ένα διαφορετικό συναίσθηµα (θυµός, 
φόβος, χαρά, λύπη, τρόµος, ηρεµία...) και ζητείστε τους να κινηθούν ελεύθερα στον χώρο (µε τον ήχο της 
µουσικής, αν υπάρχει) και να δείχνουν το συναίσθηµά τους. Με το σταµάτηµα της µουσικής ή το χτύπηµα των 
χεριών, κάθε παιδί προσπαθεί να µαντέψει το συναίσθηµα του κοντινού του ή προσπαθεί να αντιγράφει την 
κίνηση-συναίσθηµα του διπλανού του. 
Εναλλακτικά τα παιδιά στέκονται σε κύκλο αντικρίζοντας ο ένας τον άλλο. Στη συνέχεια, όποιος θέλει κάνει ένα 
βήµα προς το κέντρο του κύκλου και µε ολόκληρο το σώµα του δείχνει πώς αισθάνεται σήµερα. Θέµατα για 
συζήτηση: Έχεις βιώσει συναισθήµατα τα οποία δεν καταλαβαίνεις, ή δεν γνωρίζεις γιατί νιώθεις όπως νιώθεις; 
Δείχνουν οι άνθρωποι τα ίδια συναισθήµατα µε διαφορετικό τρόπο; 
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Μάθηµα 5: Νιώθω και αναγνωρίζω συναισθήµατα 
Δραστηριότητα 1: Τι ενοχλεί τους άλλους; 
Τι εκνευρίζει (ενοχλεί) τους άλλους; (ενσυναίσθηση). Τα παιδιά καθισµένα σε κύκλο. Ένα παιδί σηκώνεται και 
στο κέντρο του κύκλου λέει τι τον ενοχλεί στη συµπεριφορά των άλλων και στη συνέχεια λέει τι νοµίζει ότι 
ενοχλεί τους άλλους (γεννά αρνητικά συναισθήµατα) στη δική του συµπεριφορά. Ακολουθεί συζήτηση για το πώς 
µπορούµε να αποφύγουµε και να αντιµετωπίσουµε τη γέννηση αρνητικών συναισθηµάτων. 
Παραλλαγή: Ζητήστε από τα παιδιά να υλοποιήσουν την παραπάνω δραστηριότητα µε τους γονείς τους, δηλ. να 
τους ρωτήσουν (και να καταγράψουν) τι τους ενοχλεί στη συµπεριφορά των άλλων και στη συνέχεια τι ενοχλεί 
τους άλλους στη δική τους συµπεριφορά. 
 
Δραστηριότητα 2: Ζωγραφιστά Συναισθήµατα  
Τα παιδιά, όχι µόνο ανιχνεύουν τα συναισθήµατα των εικονιζόµενων προσώπων, αλλά σχολιάζουν και τους 
τρόπους µε τους οποίους κάθε ζωγράφους δηµιουργεί στον θεατή εντυπώσεις. Χωρίστε τα παιδιά σε τέσσερις 
οµάδες και ζητήστε από κάθε οµάδα να δηµιουργήσει µια ιστορία (αφήγηση) για κάθε έργο. 
Παρατήρησε τους πίνακες ζωγραφικής. Τι νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι πιστεύετε ότι τους συνέβη; Τι να 
σκέφτονταν, άραγε, τη στιγµή εκείνη;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μονέ, Η βάρκα του ζωγράφου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πικάσο, Γυναίκα που κλαίει 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιακωβίδης, Η αγαπηµένη της γιαγιάς 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munch, Η κραυγή 

 
Μάθηµα 6: Διαχείριση θυµού 
Δραστηριότητα 1: Το µαγικό κουτί του φόβου 
Το µαγικό κουτί του φόβου (δραστηριότητα αντιµετώπισης του θυµού). Μετά από ένα επεισόδιο εκδήλωσης 
θυµού στην τάξη κι όταν τα “πνεύµατα” θα έχουν ηρεµήσει, διαβάστε στα παιδιά το παρακάτω παραµύθι: 
 

Ο πράσινος δράκος και το µαγικό κουτί 
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Κάποτε, σε ένα πανέµορφο δάσος, ζούσε ένας πράσινος, µεγάλος δράκος. Κάθε πρωί που ξυπνούσε 
έβλεπε τα δέντρα του δάσους, έπαιρνε βαθιές αναπνοές κι ένιωθε πολύ ευτυχισµένος. 
Το δάσος ήταν τόσο όµορφο που γρήγορα απέκτησε τεράστια φήµη µε αποτέλεσµα να έρχονται από 
παντού ζώα για να µείνουν εκεί. Από τότε ο δράκος έχασε την ησυχία του. Και όχι τίποτε άλλο, άρχισε 
να νευριάζει εύκολα και να θυµώνει. 
Την πρώτη φορά που θύµωσε ήταν επειδή τα σκιουράκια µάζεψαν βελανίδια και τα άφησαν παντού 
στο χώµα. Πήγε ο δράκος να κάνει τον περίπατό του, τα πάτησε, κι άρχισε να χοροπηδά από τον πόνο. 
Θύµωσε τόσο πολύ που από το στόµα του βγήκε, τι άλλο; Φωτιά! Το αποτέλεσµα ήταν να καεί το 
δέντρο που βρισκόταν ακριβώς µπροστά του. Και δεν έφτανε αυτό, αλλά κάηκε και η γλώσσα του. Για 
µέρες δεν µπορούσε ούτε να µιλήσει, ούτε να φάει. 
Μόλις συνήλθε, συνέβη κάτι άλλο που τον έκανε να θυµώσει. Ένας λαγός έφαγε καρότα και πέταξε τα 
κοτσάνια έξω από τη σπηλιά του δράκου. Ξαναθύµωσε ο πράσινος δράκος, έβγαλε φωτιά από το 
στόµα του, έκαψε δυο δέντρα αυτή τη φορά κι έκανε µεγαλύτερη ζηµιά στη γλώσσα του. 
Ο καιρός περνούσε και τα δέντρα όλο και λιγόστευαν στο δάσος από το θυµό του δράκου. Όσο για τη 
γλώσσα του, είχε γεµίσει φουσκάλες και τον έκανε να τρώει µόνο γιαούρτι και να µιλάει… ψευδά! 
Μια µέρα ήρθε στο δάσος ένα ξωτικό που, µόλις είδε τη µεγάλη καταστροφή, έψαξε να βρει τι έφταιγε. 
Δεν άργησε να δει τον πράσινο δράκο να βγάζει φωτιά από το στόµα του επειδή ένας τυφλοπόντικας 
είχε γεµίσει τον τόπο µε τρύπες. Τότε το ξωτικό πήγε κοντά του και του έδωσε ένα "µαγικό κουτί". 
Από κείνη την ηµέρα ο δράκος, όχι µόνο δεν θύµωνε, αλλά και σταµάτησε να βγάζει φωτιές και να 
καίει τα δέντρα. Σήµερα το δάσος έχει γίνει ξανά καταπράσινο όπως ήταν παλιά. Τι ήταν, όµως, το 
µαγικό κουτί; Ήταν ένα χρωµατιστό κουτί που µέσα σε αυτό ο δράκος έγραφε ό,τι τον θύµωνε. 
(πηγή: http://5niptrip.blogspot.gr/search/labelΕνδοσχολική βία) 

 
Στη συζήτηση  που θα ακολουθήσει µετά την ανάγνωση επικεντρωθείτε στη ζηµιά  που γινόταν κάθε φορά που ο 
δράκος θύµωνε. Με τη µέθοδο του καταιγισµού των ιδεών τα παιδιά λένε τι τα θυµώνει. Οι λέξεις ή οι µικρές 
φράσεις καταγράφονται στον πίνακα. Τα παιδιά διαπιστώνουν ότι οι αιτίες του θυµού τους δεν είναι πολύ 
σηµαντικές και θα µπορούσαν να ξεπεραστούν χωρίς θυµό. 
Μοιράστε στα παιδιά τέσσερα χαρτάκια µε τη φράση: Θυµώνω όταν… Στο πρώτο τα παιδιά θα γράψουν τι τα 
θυµώνει στο σχολείο, στο δεύτερο στο διάλλειµα, στο τρίτο στο σπίτι και στο τέταρτο έξω από το σπίτι. 
Βρείτε ένα χαρτόκουτο και στολίστε το (τυλίξτε το µε χαρτί και ζωγραφίστε το όλοι µαζί). Είναι ένα µαγικό κουτί 
γιατί εξαφανίζει ό,τι βάλεις µέσα. Όλα τα παιδιά θα ρίξουν µέσα στο κουτί το θυµό τους (τα συµπληρωµένα 
χαρτάκια) και το κουτί θα κλείσει ερµητικά. Για να συµβεί, όµως, το µαγικό πρέπει να γράψουµε και µια ευχή. 
Τα παιδιά χωρισµένα σε οµάδες γράφουν ευχές/ξορκίσµατα του θυµού.  
Οι ευχές γίνονται συνθήµατα, τα παιδιά τις γράφουν σε χαρτόνια, τα οποία κολλάµε έξω από την τάξη για να τα 
βλέπουν όλοι. 
 
Δραστηριότητα 2:  Η πολιτεία του θυµού και η πολιτεία της ηρεµίας 
Περιγραφή τόπων (η πολιτεία του θυµού και η πολιτεία της ηρεµίας) και περιγραφή γεγονότων µε την παρουσία 
του δίπολου (θυµός-ηρεµία) (δηµιουργική γραφή µε την τεχνική της προσοµοίωσης). Η δραστηριότητα µπορεί να 
υλοποιηθεί οµαδικά. Στο τέλος οι βοηθητικές ερωτήσεις διαγράφονται και διαµορφώνεται ένα ενιαίο κείµενο το 
οποίο καθαρογράφεται στα τετράδια.  
«Σε έναν τόπο πολύ-πολύ µακριά από εδώ, αλλά και πολύ-πολύ κοντά µας υπάρχουν δυο πολιτείες. Η πολιτεία του 
θυµού και η πολιτεία της ηρεµίας» 
Πώς νοµίζετε ότι είναι αυτές οι πολιτείες; Πώς να είναι τα σπίτια εκεί; Πώς είναι ο ουρανός τους; Τι χρώµατα 
νοµίζετε ότι θα έχουν; Γιατί;  
Τι νοµίζετε ότι ένιωθαν οι άνθρωποι στις δύο πολιτείες; 
Τι γινόταν κάθε φορά που συναντιόντουσαν οι άνθρωποι από τις δύο πολιτείες; 
Εσείς πώς νιώθετε, όταν θυµώνετε; Τι κάνετε, όταν θυµώνετε; Τι κάνουν οι άλλοι, όταν θυµώνετε; 
Μια µέρα, λοιπόν, αποφασίσανε να κάνουν µια συνέλευση, για να συζητήσουν όλοι µαζί και να βρουν λύση στο 
πρόβληµά τους. Τι συζήτησαν σ’ αυτήν τη συνάντηση; Ποιες λύσεις βρήκανε; 
Τι άλλο θα προτείνατε να κάνουν, για να ξεπερνούν πιο γρήγορα το θυµό τους και να ζουν όλοι στην πολιτεία της 
Ηρεµίας; 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η διδακτική πρόταση αξιολογήθηκε: (α) ως προς την εφικτότητα της υλοποίησης, (β) ως προς τον βαθµό 
συµµετοχής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους µαθητές/τριες και (γ) ως προς  την αποτελεσµατικότητα 
εφαρµογής προγραµµάτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο πρωτοβάθµιο σχολείο.  

Ως προς την συλλογή δεδοµένων επιλέχθηκε η πολυµεθοδική προσέγγιση  (παρατήρηση, συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίου και συνέντευξη). Με τον τρόπο αυτό αποκλείσθηκε η υιοθέτηση µιας αυστηρά ποσοτικής 
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καταγραφής/ ανάλυσης, αλλά επιχειρήθηκε η ερευνητική στρατηγική να προχωρήσει σε κριτικές προσεγγίσεις 
και να προσδώσει στα αποτελέσµατα ερµηνευτικά χαρακτηριστικά: 

§ Η διδακτική πρόταση αποδείχθηκε εφικτή και πρακτικά υλοποιήσιµη για όλες τις σχολικές τάξεις της 
πειραµατικής εφαρµογής υπό τις παρούσες συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς εκπαιδευτικός 
δεν εγκατέλειψε το πρόγραµµα. Η υλοποίηση των δράσεων αποδείχθηκε εφικτή και από εκπαιδευτικούς 
ειδικοτήτων. Ωστόσο, καταγράφηκαν περιπτώσεις στις οποίες η εφαρµογή συνδεόταν µε συγκεκριµένα 
προβλήµατα που εµφανίζονταν στη σχολική αίθουσα. Οι δραστηριότητες εντάχθηκαν, µε επιλογή των 
ίδιων των εκπαιδευτικών, στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης, στις οποίες δεν διδάσκεται συγκεκριµένο 
γνωστικό αντικείµενο, αλλά διατίθενται για την υλοποίηση διαθεµατικών δραστηριοτήτων. Οι 
εκπαιδευτικοί αναζητούσαν ρεαλιστικό διδακτικό χρόνο για την υλοποίηση περισσότερων 
δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι οι προσδοκίες τους από την εφαρµογή των 
δραστηριοτήτων ικανοποιήθηκαν αρκετά έως πολύ.. 

§ Η συµµετοχή των µαθητών/τριών στις δράσεις χαρακτηρίζεται ως ενθουσιώδης. Ικανοποιητική 
εµφανίζεται ακόµα και η συµµετοχή των µαθητών/τριών οι οποίοι σε άλλες συνθήκες απείχαν από τα 
δρώµενα της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι αιτίες της ικανοποιητικής συµµετοχής ήταν η 
έλλειψη διδακτισµού, ο παιγνιώδης χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και η δηµιουργία προσοµοιωτικών 
καταστάσεων. 

§ Ως προς την αποτελεσµατικότητα των δράσεων θετικά στοιχεία αποτυπώθηκαν στην οργάνωση της 
τάξης και στην ανάπτυξη θετικού ψυχολογικού κλίµατος (ανάπτυξη διαλόγου, µείωση εµφάνισης 
συγκρούσεων, εµφάνιση δεξιοτήτων επίλυσης	 συγκρούσεων,	 εφαρμογή	 ομαδοσυνεργατικών	
διαδικασιών).	Οι	εκπαιδευτικοί	διαπιστώνουν	την	η	αμφίδρομη	σχέση	ανάμεσα	στο	θετικό	
ψυχολογικό	κλίμα	και	στην	υλοποίηση	δραστηριοτήτων	συναισθηματικής	νοημοσύνης.				
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Διερεύνηση του σχολικού εκφοβισµού  
σε Νηπιαγωγεία και Δηµοτικά Σχολεία του Δήµου Αλεξάνδρειας 

µε πληθυσµιακή υπεροχή των παιδιών Ροµά 
 

Ευθυµία Γώτη1, Γεώργιος Χαλκιάς2 
 

1Σχολική Σύµβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Ηµαθίας 
 

2Σχολικός Σύµβουλος Δηµοτικής Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Το ζήτηµα του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού και η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ δασκάλων-µαθητών Ροµά 
αποτελεί σηµαντικό πεδίο ενδιαφέροντος των ερευνητών τόσο για τον ερευνητικό, όσο και για τον διδακτικό τοµέα. 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά δεδοµένα σχετικά µε τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται, αντιµετωπίζουν 
και δρουν σε τέτοιας µορφής περιστάσεις. Με δεδοµένο αυτό το κενό, η παρούσα εργασία επιχειρεί να  διερευνήσει 
τις απόψεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία µε πληθυσµιακή υπεροχή παιδιών Ροµά το ζήτηµα 
που αφορά στον σχολικό εκφοβισµό. Στην έρευνα συµµετείχαν 5 Νηπιαγωγεία και ισάριθµα Δηµοτικά Σχολεία 
Δηµοτικών Διαµερισµάτων του Δήµου Αλεξάνδρειας, µε 12 Νηπιαγωγούς και 50 εκπαιδευτικούς Δηµοτικής 
Εκπαίδευσης (42 ΠΕ70, 3 ΠΕ 11, 2 ΠΕ 06, 2 ΠΕ7 και 1 ΠΕ 20). Για την επίτευξη του στόχου της έρευνας δόθηκε 
στους εκπαιδευτικούς των προαναφερόµενων σχολείων ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιλάµβανε δυο βασικά µέρη. 
Το 1ο µέρος περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν στα προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (φύλο, εκπαίδευση 
κλπ). Το 2ο µέρος αποτελούνταν από 6 ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής απάντησης, διαβαθµισµένης κλίµακας) 
και µία ερώτηση ανοικτού τύπου. Από τη µελέτη των δεδοµένων η ανακοίνωση αυτή α) αποτυπώνει τις εµπειρίες 
των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη συχνότητα και τη βιαιότητα των επεισοδίων σχολικού εκφοβισµού που 
εκδηλώνονται στα τµήµατά τους, β) καταγράφει τις µορφές και τους λόγους εκδήλωσής τους, γ) προσδιορίζει τους 
προσφορότερους τρόπους αντιµετώπισής τους και δ) επισηµαίνει τους φορείς που θα µπορούσαν να ενισχύσουν την 
προσπάθειά τους για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου. Τα ευρήµατα αναδεικνύουν ότι είναι αναγκαία η 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να χρησιµοποιούν δυναµικούς, διαφορετικούς και αποτελεσµατικούς τρόπους 
διδασκαλίας µε έµφαση στην ανάπτυξη των συνεργατικών σχέσεων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολική βία, εκπαίδευση παιδιών Ροµά, επιµόρφωση εκπαιδευτικών. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το φαινόµενο του εκφοβισµού στο σχολείο αντικατοπτρίζει την κοινωνία µας, στην οποία η έννοια της βίας 
έχει ενσωµατωθεί σε κάθε πτυχή της δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Οι σχέσεις εξουσίας, οι 
συγκρούσεις και η βία αποτελούν συνέπειες της υποβάθµισης των κοινωνικών αξιών και των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων. Η αντιµετώπιση όµως της βίας και του εκφοβισµού στο σχολείο πρέπει να αποτελεί µέρος µιας 
ευρύτερης κοινωνικής και συλλογικής προσπάθειας µε στόχο, µέσα από οργανωµένες πρακτικές και εντατικά 
προγράµµατα, την ενδυνάµωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την ενίσχυση των κοινωνικών αξιών όπως του 
σεβασµού, της ισότητας και της αλληλεγγύης.   

Ως σχολική βία ή βία στο σχολείο ορίζεται η επιβολή της βούλησης ενός µέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
σε κάποιο άλλο και η πρόκληση ζηµιάς ή βλάβης. Ως σχολικός εκφοβισµός ορίζεται η βία που ασκείται από και σε 
βάρος µαθητών του Δηµοτικού Σχολείου, µέχρι την ηλικία των 12 ετών και περιλαµβάνει επανειληµµένες αρνητικές 
πράξεις βίας (Αρτινοπούλου, 2010). Περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισµού είναι δυνατό να εκδηλωθούν σε 
χώρους εντός και εκτός σχολείου, όπως στην αυλή, στις τουαλέτες, στην τάξη και στον δρόµο προς και από το 
σχολείο 

Σύµφωνα µε την Αρτινοπούλου (2010) οι βασικές µορφές της σχολικής βίας είναι: 
§ Φυσική/ σωµατική βία και εκφοβισµός (π.χ. σπρωξίµατα, χτυπήµατα, κλωτσιές, τράβηγµα µαλλιών). 
§ Λεκτική βία και εκφοβισµός (π.χ. βρισιές, προσβολή, επανειληµµένα πειράγµατα, κοροϊδίες, ρατσιστικά 

σχόλια, διάδοση ψεύτικων φηµών). 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  85   

§ Κοινωνικός αποκλεισµός και ψυχολογική/ συναισθηµατική βία (συµπεριφορές και πράξεις αποµόνωσης 
του παιδιού- στόχου από τους συµµαθητές, αποκλεισµός του από δραστηριότητες, αδιαφορία και 
περιφρόνηση). 

§ Σεξουαλικού τύπου εκφοβιστική συµπεριφορά, βία ή σεξουαλική παρενόχληση. 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, η σχολική βία µπορεί να δηµιουργήσει αρνητικά συναισθήµατα και να 

αλλάξει τη δυναµική της αυτοαντίληψης και του αυτοελέγχου των ατόµων, σε σηµείο µάλιστα που, σε σπάνιες 
περιπτώσεις, τα άτοµα οδηγούνται ακόµα και σε απόπειρες αυτοκτονίας. Επειδή η σχολική κοινότητα αποτελείται 
από άτοµα µε διαφορετικό κοινωνικοπολιτισµικό, οικογενειακό και ατοµικό υπόβαθρο, η οµαλή λειτουργία της 
και το καλό σχολικό κλίµα πρέπει να βασίζονται σε κοινές αξίες όπως της  ανεκτικότητας και του 
αλληλοσεβασµού. Επιπλέον, η ύπαρξη ορίων συνιστάται να  διαποτίζουν κάθε σχολική δραστηριότητα. Τέλος, 
πολλά και διαφορετικά είδη παρεµβάσεων, καθώς και προληπτικών πρακτικών προτείνεται να λειτουργούν 
συµπληρωµατικά και να στοχεύουν στη διαµόρφωση ειρηνικών στάσεων, απόψεων και κινήτρων µεταξύ των 
µελών της σχολικής κοινότητας. 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 
Με βάση τη Οικοσυστηµική Προσέγγιση, ο εκφοβισµός ερµηνεύεται µέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης 
διαφόρων παραγόντων - πολλές φορές δεν είναι εµφανείς -που συντελούν στη συντήρηση του φαινοµένου 
(Molnar & Lindquist, 1998).  

Η Ολιστική Προσέγγιση του Σχολείου βασίζεται στον ανοιχτό διάλογο, στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και στη 
συµµετοχή όλων των µελών της σχολικής κοινότητας. Τέτοιες προσεγγίσεις λαµβάνουν υπόψη τις σχέσεις 
εξουσίας, τις διακρίσεις φύλου, ή κοινωνικοπολιτισµικού υπόβαθρου, καθώς και τη δοµική ιεραρχία του σχολείου 
(Artinopoulou & Michael, 2014a, 2014b).  

Η Φωνή του Παιδιού ενθαρρύνει τη δηµιουργική συµµετοχή των παιδιών στην καθηµερινότητα του 
σχολείου, ενδυναµώνοντας τη φωνή του µαθητή (student voice) και την επιρροή του στη λήψη αποφάσεων και 
στη διαµόρφωση πολιτικών (Cremin, 2007). 

Η προσέγγιση Σχολείο Φιλικό – προς- το- παιδί (Child Friendly School) δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ανάπτυξη φιλικών προς το παιδί πρακτικών και σχολικού κλίµατος. Τα περιστατικά βίας και εκφοβισµού δεν 
αναλύονται µεµονωµένα, αλλά ως µέρος του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος ή και της ευρύτερης κοινότητας. 
Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στο δικαίωµα όλων των παιδιών στη µάθηση και στη δυνατότητά τους να πηγαίνουν 
στο σχολείο (UN SRSG on Violence against Children, 2011a). 

Τέλος, η προσέγγιση της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης έχει ως στόχο την επανόρθωση της βλάβης ή ζηµιάς 
και την αποκατάσταση των σχέσεων µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών. Η επίλυση των συγκρούσεων εντάσσεται 
σε ένα πλαίσιο θετικής αναπλαισίωσης και περιβάλλεται από τις αρχές του σεβασµού, της ισότητας, των ίσων 
ευκαιριών και της ολιστικής προσέγγισης, µέσα από τεχνικές επικοινωνίας, διαλόγου και βιωµατικής µάθησης 
όπως παιχνίδια ρόλων κ.λπ.(Rigby, 1996). 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Η τσιγγάνικη οικογένεια χαρακτηρίζεται από πατριαρχική οργάνωση εκτεταµένης µορφής. Ο ρόλος του παππού 
είναι σηµαντικός και ρυθµιστικός, ενώ οι δεσµοί ανάµεσα στα µέλη είναι πολύ ισχυροί. Ο γάµος είναι πολύ 
πρώιµος. Τα κορίτσια παντρεύονται στην ηλικία των 15-16 ετών, ενώ τα αγόρια κατά 1ή 2 χρόνια µεγαλύτερα. Ο 
πατέρας της οικογένειας αποφασίζει για τον γάµο και η θέλησή του είναι διαταγή. Υπάρχουν, βέβαια, και 
ελάχιστες περιπτώσεις που παρατηρείται σπάσιµο της πατριαρχικής επιταγής µε την «απαγωγή» (Σούλης, 1988).  

Η ευρεία οικογένεια οργανώνεται σε ένα µεγαλύτερο σύνολο συγγενών οικογενειών (φάρα). Η κάθε φάρα 
εκπροσωπείται από τον αρχηγό της, τον πρόεδρό της. Στην ευρύτερη ανάπτυξή τους τα γένη των Ροµά 
συγκροτούνται σε φυλή. Στην Ελλάδα οι Ροµά είναι οργανωµένοι σε εννέα φυλές. Κάθε φυλή είναι 
διασκορπισµένη σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και µιλούν εκτός από την ελληνική γλώσσα και την τσιγγάνικη 
διάλεκτο. Επίσης µέσα στους κόλπους της κάθε φυλής κυριαρχούν κοινοί εθιµικοί κανόνες, κοινές αξίες και κοινές 
λαϊκές παραδόσεις. Η ενδογαµία ενισχύει τη συνοχή και τη διάκριση της µιας φυλής απ’ την άλλη (Γεριτσίδου, 
1986). Σε ό,τι αφορά τη θρησκεία, οι Ροµά στην Ελλάδα είναι κυρίως χριστιανοί, αλλά καταγράφονται και 
µουσουλµάνοι Ροµά, οι οποίοι  ζουν κυρίως στη Θράκη. Αξίζει να αναφερθεί  ότι οι Ροµά έχουν ιδιαίτερη αγάπη 
και ενδιαφέρον προς τη µουσική. 

Τα στοιχεία που αφορούν στο επίπεδο αναλφαβητισµού στον πληθυσµό των Ροµά δεν είναι ενθαρρυντικά. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την περιοχή των Άνω Λιοσίων µε ποσοστό 81,8%, την περιοχή Αγίας Βαρβάρας 
και Κ. Αχαΐας µε 80% για τους άντρες και 76% για τις γυναίκες, τη Νέα Σµύρνη της Λάρισας µε το 70% των 
αγοριών και τον Δενδροπόταµο Θεσσαλονίκης µε το 77% των γονέων να είναι αναλφάβητοι (Ντούσας, 1991). 

Για την εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής και εποικοδοµητικής εκπαιδευτικής πολιτικής και την 
αντιµετώπιση της δυσµενούς θέσης των Ροµά, δύο είναι οι βασικές προτάσεις οι οποίες λαµβάνουν υπόψη 
ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες:  
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α. Σταθερή και συστηµατική πολιτική βούληση του Κράτους. 
Στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης απαιτείται η προώθηση µέτρων που αποβλέπουν στην 
άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους µαθητές. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Νόµος 3879/2010 εισάγει τον θεσµό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π). Στόχος 
των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιµη ένταξη όλων των µαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό σύστηµα διά της λειτουργίας 
υποστηρικτικών δράσεων όπως η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.). Βασικοί στόχοι της λειτουργίας των 
Τ.Υ. είναι η εξατοµικευµένη γλωσσική και µαθησιακή υποστήριξη των µαθητών, η γνωστική και συναισθηµατική 
ενδυνάµωση όλων των µαθητών, η καλλιέργεια διαπολιτισµικού κλίµατος στο σχολείο και η εδραίωση της 
συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.  
β. Εκπαίδευση µε βάση τον τρόπο οργάνωσης της ζωής τους και των πολιτισµικών τους παραδόσεων. 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα για την εκπαίδευση των Ροµά είναι η ελλιπής φοίτηση. Ο τρόπος ζωής και οι προσδοκίες 
τους είναι σε διάσταση µε το σχολείο και τους σκοπούς του. Η εκπαίδευση δεν είναι µέσα στις εµπειρίες τους. 
Ακόµη κι αν οι γονείς στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, µόλις φτάνουν στην ηλικία 13-17 χρονών σταµατούν 
τις σπουδές τους για να παντρευτούν. Αλλά και πώς είναι  δυνατόν να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για το σχολείο όταν 
µένουν σε παραπήγµατα και παράγκες; Επιπλέον, το γυρολογικό εµπόριο, σε όλη την Ελλάδα,  είναι συνηθισµένο 
φαινόµενο καθώς  στις µετακινήσεις αυτές συµµετέχει όλη η οικογένεια. Ο γονιός επιθυµεί το σχολείο να είναι η 
συνέχεια, το συµπλήρωµα της οικογενειακής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα αυτής για την εξάσκηση του 
επαγγέλµατός του (Δαβανέλλος, 1990). 

Αντίθετα, το σηµερινό σχολείο  αποβλέπει στην πλήρη αφοµοίωσή τους από την κοινότητα και έχει ως µέτρο 
επιτυχίας ή αποτυχίας τους αυτόν τον στόχο. Έτσι, αντί το σχολείο να αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης του 
πολιτισµού τους, χρησιµοποιείται ως µέσο αλλοτρίωσης και διαµόρφωσής τους σύµφωνα µε τα πρότυπα του 
κυρίαρχου πολιτισµού της χώρας. Δεν καταγράφονται  στα σχολικά βιβλία στοιχεία απ’ την ιστορία τους, τη 
γλώσσα τους, τον πολιτισµό τους, τον τρόπο ζωής τους. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και η προκατάληψη πολλών 
εκπαιδευτικών ως προς το πώς θα έπρεπε να συµπεριφέρονται αυτά τα παιδιά. 

Είναι γεγονός ότι οι Ροµά που δεν κατέχουν τη βασική ικανότητα ανάγνωσης και της γραφής διακατέχονται 
από το αίσθηµα της κατωτερότητας, καθώς  αφενός δυσκολεύονται στην άσκηση των ατοµικών και πολιτικών 
δικαιωµάτων, αφετέρου αδυνατούν να πληροφορούνται τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Συνήθως 
διστάζουν και αποφεύγουν να απευθύνονται στις αρχές και στις επιχειρήσεις, αφού δε γνωρίζουν να 
συµπληρώσουν µια αίτηση, δυσκολεύονται να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία της χώρας, αδυνατούν να 
αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που παρέχει η ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας και να γευτούν τα 
προϊόντα του πολιτισµού, αφού προϋπόθεση γι’ αυτό είναι ο γραπτός λόγος. Σε ζητήµατα υγείας κινδυνεύουν, 
καθώς δε µπορούν να διαβάσουν τις οδηγίες των φαρµάκων. Τέλος είναι αρκετά δύσκολο για τους νέους να 
ξεφύγουν απ’ την αναπαραγωγή των παραδοσιακών επαγγελµάτων της φυλής τους. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει δρόµος, λιγότερο επώδυνος, για την ένταξη και όχι την 
αφοµοίωση των Ροµά στην υπόλοιπη κοινωνία, εκτός της Παιδείας. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι 
απαραίτητες βασικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας και του Σχολείου όπως: 

§ Υποστήριξη των σχολικών ιδρυµάτων µε την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων για τη φοίτηση 
των παιδιών Ροµά. 

§  Υποστήριξη των διδασκόντων, των µαθητών και των γονέων. 
§  Αξιοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 
§  Παιδαγωγική αξιοποίηση της ιστορίας, του πολιτισµού και της γλώσσας τους. 
§  Χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 
§  Εξειδικευµένο διδακτικό υλικό.  
§  Συνεχής κατάρτιση των διδασκόντων. 
§  Ενθάρρυνση ερευνών για τον πολιτισµό, την ιστορία και τη γλώσσα των Τσιγγάνων. 
§  Ενθάρρυνση της κοινωνικής συµµετοχής του πληθυσµού. 
§ Εφαρµογή των κανόνων της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης µε σύνεση και ευκαµψία. Οι Ροµά δεν 

έχουν ανάγκη µιας απειλής για να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. 
§ Αξιοποίηση των Τάξεων Υποδοχής, ώστε να αποτελούν µέρος µιας ευρύτερης και συντονισµένης 

εκπαιδευτικής προσπάθειας.  
 
Η ΕΡΕΥΝΑ 
Με δεδοµένο το βιβλιογραφικό κενό, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία µε πληθυσµιακή υπεροχή παιδιών Ροµά για το ζήτηµα του 
σχολικού εκφοβισµού. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 5 Δηµοτικά σχολεία και στα αντίστοιχα 5 Νηπιαγωγεία 
περιοχών του Δήµου Αλεξάνδρειας (2ο και 6o Αλεξάνδρειας, Κορυφή & Παλαιόχωρα, Λιανοβέργι και 
Καψόχωρα), στα οποία υπερτερούν αριθµητικά τα παιδιά Ροµά. Σε αυτά τα Δηµοτικά σχολεία φοιτούν συνολικά 
600 παιδιά εκ των οποίων τα 440 είναι Ροµά (73%) ενώ στα αντίστοιχα Νηπιαγωγεία φοιτούν συνολικά 134 παιδιά 
εκ των οποίων τα 112 είναι Ροµά (80%). Στην έρευνα έλαβαν µέρος  50 εκπαιδευτικοί των Δηµοτικών Σχολείων 
(42 ΠΕ70, 3 ΠΕ11, 2 ΠΕ6, 2 ΠΕ7, 1 ΠΕ20) και 12 Νηπιαγωγοί.  
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Αξίζει να αναφερθεί ότι λειτουργούν Τµήµατα Υποδοχής και στα 5 Δηµοτικά, δύο εξ αυτών µε δύο 
εκπαιδευτικούς (πρόγραµµα Ζ.Ε.Π). Επίσης λειτουργούν 2 Τµήµατα Ένταξης, ενώ και τα άλλα 3 Δηµοτικά 
Σχολεία υπέβαλαν κατά το τρέχον σχολικό έτος αίτηµα ίδρυσης. Συνολικά 9 εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει την 
επιπλέον υποστήριξη αυτών των παιδιών, τουλάχιστον 5 ώρες εβδοµαδιαίως, µέσα στην τάξη ή σε ολιγοµελή 
τµήµατα. Από την πλευρά των Διευθυντών/τριών των σχολείων έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες, τόσο για τη 
δωρεάν σίτιση, όσο και για τον εξωραϊσµό  των σχολείων  και την προµήθεια σύγχρονου τεχνολογικού 
εξοπλισµού.      

Ως µέλη ΠΟΔΠ σε αυτήν την περιφέρεια, από την αρχή λειτουργίας αυτού του θεσµού, πραγµατοποιούσαµε 
τακτικές συναντήσεις µε τα µέλη ΟΔΠ των σχολείων προκειµένου να οργανώσουµε ένα πρόγραµµα 
δραστηριοτήτων πρόληψης και αντιµετώπισης φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού. 

Οι λόγοι για τους οποίους πραγµατοποιήσαµε αυτήν την έρευνα σχετίζονται πρωτίστως α) µε τις συνεχείς 
αναφορές από συναδέλφους αυτών των σχολείων για συµπεριφορές παιδιών που ξεπερνούσαν τις κοινωνικά 
συµβατές και β) την έλλειψη ερευνητικών δεδοµένων σχετικά µε τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί 
αντιλαµβάνονται, αντιµετωπίζουν και δρουν σε τέτοιας µορφής περιστάσεις. Επίσης, το ενδιαφέρον µας κέντρισε 
και ένα δηµοσίευµα σε ηλεκτρονική εφηµερίδα, απόσπασµα του οποίου παρατίθεται: 

«Οι πρώτες εµπειρίες µου στην τάξη, συγκεκριµένα µέχρι και τις διακοπές των Χριστουγέννων, ήταν απλώς 
τραυµατικές. Τα παιδιά, όχι µόνο µιλούσαν µεταξύ τους σε µια γλώσσα που δεν καταλάβαινα, αλλά αγνοούσαν 
εντελώς την παρουσία µου. Δοκίµαζα κάθε φορά και διαφορετικές δραστηριότητες, αλλά η προσοχή τους 
εξαντλούνταν στα 5 λεπτά και µετά από λίγο, για λόγους που επίσης δεν καταλάβαινα, άρχιζαν σε παρέες των δύο ή 
τριών να παλεύουν µεταξύ τους σαν αγρίµια  και εγώ να παίζω κυριολεκτικά το ρόλο του διαιτητή-θηριοδαµαστή. 
Στην εφηµερία, φυσικά, τα πράγµατα ήταν πολύ χειρότερα και πολλές φορές έτυχε να χτυπήσω από λάθος βέβαια 
και ελαφρά ευτυχώς, στην προσπάθεια µου να χωρίσω παιδιά που κυριολεκτικά σπάζονταν στο ξύλο. Τα ίδια 
προβλήµατα  αντιµετώπιζαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Οι περισσότεροι, παρ' όλη την αγάπη και τη διάθεση που 
είχαν για τη δουλειά τους, βίωναν απογοήτευση, καθηµερινό άγχος για τη σωµατική ακεραιότητα των παιδιών και 
αγωνία για το ποιες πρακτικές να ακολουθήσουν, προκειµένου να “σταθούν” µέσα στην τάξη. Δεν είναι καθόλου 
υπερβολή να πω ότι κάθε µέρα, κάποιος από εµάς έβγαινε από την τάξη µε κλάµατα ή στα πρόθυρα της κρίσης 
πανικού και πολλοί σκέφτηκαν να παραιτηθούν παρά τις γνωστές κυρώσεις. Τα συγκεκριµένα παιδιά γεννιούνται 
περιθωριοποιηµένα, µέσα σε ένα άτυπο γκέτο µε άλλο ηθικό και αξιακό σύστηµα και µάλιστα ιδιαίτερα κλειστό και 
αµετάβλητο. Ποιός το λαµβάνει αυτό υπόψη; Πώς  απαιτούµε ησυχία και πειθαρχία από παιδιά που µεγαλώνουν 
κυριολεκτικά στον δρόµο και που η βία είναι καθηµερινή συνήθεια και πρακτική µέσα στις οικογένειες τους; Όσο 
και αν η συζήτηση περί Bulling έχει γίνει κάπως  επίκαιρο θέµα στα σχολεία, για το συγκεκριµένο πληθυσµό είναι 
κάτι τόσο οικείο, που όχι µόνο δεν κάνει εντύπωση, αλλά αποτιµάται σαν κάτι µάλλον δεδοµένο και φυσικό. Τι 
νόηµα, λοιπόν έχει, να φτιάχνουν τα παιδιά κάρτες για τη γιορτή της µητέρας, για παράδειγµα, όταν εκείνη είναι 
συχνό θύµα ξυλοδαρµού και αυτό αντιµετωπίζεται από το σύνολο της κοινότητας στην οποία είναι µέλος, ως κάτι 
αποδεκτό;» (Alfavita, Οι Τσιγγάνοι της Εκπαίδευσης, προσπελάστηκε 14-09-2015). 

Για την επίτευξη του στόχου της έρευνας δόθηκε στους εκπαιδευτικούς των προαναφερόµενων σχολείων 
ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιλάµβανε δυο βασικά µέρη. Το 1ο µέρος περιείχε 6 ερωτήσεις που αφορούσαν στα 
προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, συνολικά έτη υπηρεσίας, έτη υπηρεσίας σε σχολεία µε 
παιδιά Ροµά, επιπλέον σπουδές σε ζητήµατα συνεκπαίδευσης ή σε άλλο επιστηµονικό πεδίο). Το 2ο µέρος 
αποτελούνταν από 6 ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής απάντησης, πεντάβαθµης κλίµακας) και µία ερώτηση 
ανοικτού τύπου. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Όσον αφορά στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα το 1/3 ήταν άνδρες. Βέβαια 
αυτή η ανισοκατανοµή ως προς το φύλο, οφείλεται και στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών στα Νηπιαγωγεία είναι γυναίκες (πίνακας 1). Ως προς την ηλικία, κατανέµονται σχεδόν ισοµερώς 
σε τρεις δεκαετίες από 25-55 ετών (πίνακας 2). Η διδακτική εµπειρία των περισσότερων κυµαίνεται από 11 -15 
έτη, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 39% εξ’ αυτών έχει περισσότερα από 20 έτη υπηρεσίας. 
Η διαπίστωση αυτή θεωρείται πολύ σηµαντική, διότι συνάγεται το συµπέρασµα ότι µεγάλο µέρος των 
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά τα σχολεία µένουν εκεί, όχι τυχαία, αλλά κατόπιν δικής τους επιλογής 
(πίνακας 3). Μάλιστα, φαίνεται πως εργάζονται πολλά χρόνια σε σχολεία µε µαθητές Ροµά, αφού φαίνεται πως 
το 21% έχει ανάλογη διδακτική εµπειρία, µεγαλύτερη των 10 ετών. Βέβαια το µεγαλύτερο µέρος των 
εκπαιδευτικών, σε ποσοστό 62%, δεν ξεπερνά τα 5 διδακτικά έτη εργασίας σε σχολεία τέτοιου είδους µαθητικής 
σύνθεσης (πίνακας 4). Επίσης, καταγράφονται 11 εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν επιπλέον ακαδηµαϊκές σπουδές, 
εκ των οποίων οι 5 σε συναφές επιστηµονικό πεδίο (πίνακες 5 & 6).  
 

Φύλο Αριθµός Εκπαιδευτικών Ποσοστό  
Άνδρες 21 34 % 
Γυναίκες 41 66 % 

Πίνακας 1. Φύλο Εκπαιδευτικών 
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Ηλικία Αριθµός Εκπαιδευτικών Ποσοστό  
25-35 20 32 % 
36-45 23 37 % 
46-55 19 31 % 

Πίνακας 2. Ηλικία Εκπαιδευτικών 
 

Έτη Υπηρεσίας Αριθµός Εκπαιδευτικών Ποσοστό  
6-10 16 26 % 

11-15 20 32 % 
16-20  8 13 % 
21-25 13 20 % 
26-30  4  7 % 
31-35  1  2 % 

Πίνακας 3. Έτη Υπηρεσίας στην Εκπαίδευση 
 

Έτη Υπηρεσίας σε Ροµά Αριθµός Εκπαιδευτικών Ποσοστό  
0-5 37 62 % 

6-10 10 17 % 
11-15  8                       14 % 
16-20  4    6 % 
21-25  1    1 % 

Πίνακας 4. Έτη Υπηρεσίας σε σχολεία µε παιδιά Ροµά 
 

Επιστηµονικό πεδίο Αριθµός Εκπαιδευτικών 
Αγωγή Τσιγγανόπαιδων 5 
MΔΣ Διγλωσσία 1 

Πίνακας 5. Σπουδές στη συνεκπαίδευση 
 

Σχολή Αριθµός Εκπαιδευτικών 
ΜΔΕ 2 
ΤΕΙ Λογιστών Επιχ/σεων 2 
Οικονοµικών Επιστηµών 1 

Πίνακας 6. Σπουδές σε άλλο επιστηµονικό πεδίο 
 

Στο ερώτηµα που αφορούσε στη συχνότητα εκδήλωσης περιστατικών σχολικού εκφοβισµού οι απαντήσεις 
συγκεντρώνονται στην επιλογή «Σχεδόν καθηµερινά» και µάλιστα το 37% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι είναι 
από «Αρκετά» έως «Πολύ επικίνδυνα». Ως συνηθέστερες µορφές εκδήλωσης θεωρούνται οι λεκτικές, σε ποσοστό 
63% και ακολουθούν οι σωµατικές µε 45%, οι ψυχολογικές µε 41% και λιγότερο οι σεξουαλικές µε 6% (πίνακας 
8). 

 Αριθµός Ποσοστό  
Καθόλου 17 28 % 
Λίγο 22 35 % 
Αρκετά 21 34 % 
Πολύ  2   3 % 
Πάρα Πολύ                - - 

Πίνακας 7. Συχνότητα και επικινδυνότητα επιθετικών συµπεριφορών 
 

Πίνακας 8. Μορφές εκδήλωσης σχολικού εκφοβισµού 
 
Ως σηµαντικότεροι λόγοι εκδήλωσης επιθετικών συµπεριφορών θεωρούνται το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο 

των παιδιών Ροµά (79%), η κουλτούρα – πολιτισµική ιδιαιτερότητα (69%), καθώς και η δυσκολία/αδυναµία 
παρακολούθησης της ύλης του Αναλυτικού Προγράµµατος (69%). Η συγκεκριµένη καταγραφή αποτυπώνει την 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 
vi fi vi fi vi fi vi fi vi fi 

Λεκτικές 4   6% 19 31% 20 32% 10 16% 9 15% 
Σωµατικές 20 32% 14 23% 15 24% 13 21% - - 
Ψυχολογικές 15 21% 22 35% 18 29% 7 12% - - 
Σεξουαλικές 44 71% 14 23% 2 3% 2 3% - - 
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άποψη των εκπαιδευτικών ότι η εκδήλωση επιθετικών συµπεριφορών προέρχεται, στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία, από παιδιά Ροµά. Επίσης, ένα ποσοστό της τάξης του 42% θεωρεί ως κύρια αιτία τον τρόπο 
οργάνωσης της σχολικής ζωής. Ωστόσο, η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων στον ίδιο σχολικό 
χώρο και οι πιθανές προκλήσεις λόγω ρατσιστικών συµπεριφορών από παιδιά µη Ροµά δε θεωρούνται ως 
σηµαντικοί παράγοντες (πίνακας 9α). 

 Οι αιτίες που καταγράφηκαν από τους εκπαιδευτικούς κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις θεµατικές περιοχές 
και αφορούν στην ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων, στον περιορισµένο αριθµό δράσεων πρόληψης από το 
σχολείο, στην αδυναµία/άρνηση προσαρµογής/ενσωµάτωσης στους κανόνες του σχολικού προγράµµατος και 
στην άγνοια ή ακόµα και αδιαφορία των εκπ/κών στο να εµπλακούν σε θέµατα σχολικού εκφοβισµού (πίνακας 
9β).  

 

Πίνακας 9α. Λόγοι εκδήλωσης επιθετικών συµπεριφορών 
 

Πίνακας 9β. Λόγοι εκδήλωσης επιθετικών συµπεριφορών 
 

Από τους φορείς που θεωρούνται ως σηµαντικότεροι για την πρόληψη και αντιµετώπιση περιστατικών 
σχολικού εκφοβισµού υπάρχει καθολική αναφορά στους θεσµούς της οικογένειας, του σχολείου και του κράτους. 
Ιδιαίτερα σηµαντικός κρίνεται και ο ρόλος του Παρατηρητηρίου  Σχολικής Βίας, καθώς και οι Οµάδες Δράσης 
και Πρόληψης (Ο.Δ.Π.) σε επίπεδο Σχολείου και Εκπαιδευτικής Περιφέρειας (Π.Ο.Δ.Π) (πίνακας 10α). 

Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντική συµβολή σε επίπεδο πρόληψης και αντιµετώπισης επιθετικών συµπεριφορών 
θεωρείται η ύπαρξη µόνιµου ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές µονάδες (κοινωνικοί λειτουργοί, 
ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί), η δραστηριοποίηση φορέων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών (Π.Ε.Κ., Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
κλπ), η λειτουργία Σχολών Γονέων, η συµµετοχή των Πανεπιστηµίων µε την εφαρµογή εξειδικευµένων 
προγραµµάτων παρέµβασης και µε την ενσωµάτωση ειδικών µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών τους, καθώς 
και η λειτουργία και αξιοποίηση των Ιατροκοινωνικών κέντρων Ροµά του Δήµου Αλεξάνδρειας (πίνακας 10β). 
 

Πίνακας 10α. Φορείς που µπορούν να συµβάλουν στην πρόληψη και αντιµετώπιση 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 
vi fi vi fi vi fi vi fi vi fi 

Χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των παιδιών Ροµά 
1 2% 12 19% 24 38% 14 23% 11 18% 

Κουλτούρα-πολιτισµική ιδιαιτερότητα των Ροµά 
1 2% 18 29% 9 14% 23 37% 11 18% 

Αδυναµία παρακολούθησης της ύλης του Α.Π. από τα Ροµά 
5 8% 14 23% 22 35% 11 18% 10 16% 

Οργάνωση σχολικής ζωής 
21 34% 15 24% 21 34% 5 8% - - 
Συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων 

24 39% 25 40% 8 13% 3 5% 2 3% 
Εκδήλωση ρατσιστικών συµπεριφορών από παιδιά µη Ροµά 

33 53% 19 31% 8 13% 2 3% - - 

Άλλο Αριθµός Εκπ/κών 
Ποιότητα οικογενειακών σχέσεων 34 
Περιορισµένος αριθµός δράσεων πρόληψης από το σχολείο 31 
Αδυναµία/άρνηση προσαρµογής/ενσωµάτωσης στους κανόνες του 
σχολικού προγράµµατος 

29 

Άγνοια των εκπ/κών ή αδιαφορία στο να εµπλακούν σε θέµατα βίας 13 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 
vi fi vi fi vi fi vi fi vi fi 

Το σχολείο 
- - - - 13 21% 16 26% 33 53% 

Η οικογένεια 
- - 1 2% 3 5% 11 17% 47 76% 

Το κράτος 
- - 4 6% 8 13% 22 36% 28 45% 

Το Παρατηρητήριο Σχολικής Βίας 
- - 11 17% 14 23% 16 26% 21 34% 

Τα Π.Ο.Δ.Π.  και Ο.Δ.Π. 
- - 9 15% 18 29% 16 26% 19 30% 
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Πίνακας 10β. Φορείς που µπορούν να συµβάλλουν στην πρόληψη και αντιµετώπιση 
  

Ως προς τους τρόπους πρόληψης και αντιµετώπισης του σχολικού εκφοβισµού, όλοι οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ως ιδιαίτερα αποτελεσµατική την αυστηρή επιτήρηση των παιδιών, τόσο στην τάξη, όσο και στον αύλειο 
χώρο. Αυτή η καταγραφή είναι πολύ σηµαντική αφού αποτυπώνει την άποψη πως η κατάσταση σε αυτά τα 
σχολεία έχει ξεφύγει επικίνδυνα και πως τίθεται ζήτηµα άµεσης αντιµετώπισης των περιστατικών. Σε επίπεδο 
πρόληψης αναφέρονται: α) η υλοποίηση Προγραµµάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (87%), η αξιοποίηση του 
µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής  µε τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (95%),  η αξιοποίηση µορφών 
τέχνης όπως το Θέατρο και η  Μουσική (95%), οι ενηµερωτικές συναντήσεις για µαθητές, εκπαιδευτικούς και 
γονείς και λιγότερο η επιβολή ποινών (59%). 

Επίσης, αναφέρονται από τους εκπαιδευτικούς η εφαρµογή της Διαφοροποιηµένης Διδασκαλίας και 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., ώστε να υπάρχει στη σχολική τάξη ένα ελκυστικό µαθησιακό περιβάλλον. Επιπλέον, 
αναφέρεται εκ νέου ο καθοριστικός ρόλος των Σχολών Γονέων, καθώς και η αναγκαιότητα συνεργασίας και 
συντονισµένης δράσης µε άλλα σχολεία όπου φοιτούν παιδιά Ροµά. 

 

Πίνακας 11α. Τρόποι πρόληψης και αντιµετώπισης 
 

Πίνακας 11β. Τρόποι πρόληψης και αντιµετώπισης 
 

Τέλος, από την επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στην ανοιχτή ερώτηση, 
µε την οποία ζητούσαµε την προσωπική τους άποψη για το τι νοµίζουν ότι θα βοηθούσε περισσότερο στην 
πρόληψη και αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού σε αυτά τα σχολεία, προέκυψε η παρακάτω θεµατική 
ταξινόµηση κατά αύξουσα σειρά µε βάση τον αριθµό των απαντήσεων που εµπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες: 

§ Γνωριµία και εµβάθυνση της κουλτούρας των µαθητών/τριών Ροµά και παραλλήλως χρήση ελκυστικών 
διδακτικών τεχνικών, µε στόχο την ανάπτυξη του  ενδιαφέρον τους για µάθηση. 

§ Επιµορφώσεις από ειδικούς επιστήµονες. 

Άλλο Αριθµός Εκπ/κών 
Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό  
(ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί)  

38 

Φορείς επιµόρφωσης των εκπ/κών που υπηρετούν στα σχολεία Ροµά 35 
Σχολές Γονέων 28 
Πανεπιστήµια (Ένταξη στο πρόγραµµα Σπουδών των φοιτητών του 
Π.Τ.Δ.Ε.)  

16 

Ιατροκοινωνικά Κέντρα Ροµά του Δήµου    14 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 
vi fi vi fi vi fi vi fi vi fi 

Επιτήρηση 
- - - - 8 13% 17 27% 37 60% 

Προγράµµατα Σχολικών Δραστηριοτήτων 
- - 8 13% 19 31% 11 17% 24 39% 

Αξιοποίηση του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής - Αθλοπαιδιές 
1 2% 2 3% 10 16% 22 35% 27 44% 

Αξιοποίηση µορφών τέχνης (Θέατρο, Μουσική κλπ) 
- - 3 5% 8 13% 19 30% 32 52% 

Ενηµερωτικές συναντήσεις για µαθητές 
1 2% 9 14% 19 31% 30 48% 3 5% 

Ενηµερωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς 
1 2% 2 3% 10 16% 26 35% 27 44% 

Ενηµερωτικές συναντήσεις για γονείς 
- - 3 5% 8 13% 19 30% 32 52% 

Επιβολή ποινών 
2 3% 24 39% 19 31% 12 19% 5 8% 

Άλλο Αριθµός Εκπ/κών 
Διαφοροποιηµένη διδασκαλία και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 27 
Ελκυστικό µαθησιακό περιβάλλον 25 
Σχολές Γονέων 22 
Συνεργασία και συντονισµένη δράση µε άλλα σχολεία όπου φοιτούν Ροµά 18 
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§ Στελέχωση των συγκεκριµένων σχολείων µε µόνιµο και έµπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό. Θέσπιση 
κινήτρων για παραµονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία (µόρια, επίδοµα, εισαγωγή σε επιµορφώσεις ή 
µεταπτυχιακά µε την παρέλευση πενταετίας κ.α.). 

§ Αλλαγή της νοµοθεσίας σε θέµατα ποινών (σε ακραίες συµπεριφορές παιδιών), γιατί ο εκπαιδευτικός 
νιώθει "απροστάτευτος". 

§ Συζήτηση µέσα στην τάξη. 
§ Καθηµερινή ενηµέρωση των γονέων όταν συµβαίνουν περιστατικά βίας. 
§ Εφαρµογή µέτρων αντισταθµιστικής αγωγής  µετά από αξιολόγηση των παιδιών από τκλιµάκιο του 

ΚΕΔΔΥ.  
§ Διαφοροποίηση της ύλης σύµφωνα µε τις δυνατότητές τους 
§ Αξιοποίηση προγραµµάτων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 
§ Φοίτηση παιδιών Ροµά σε σχολεία που φοιτούν µόνο παιδιά Ροµά. 
§ Φιλοσοφία παιδείας που θα προάγει τον σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσωπικότητα του 

παιδιού, στην αυτενέργεια, στην ισότητα, στη δίκαιη και ισότιµη αποδοχή, ανεξαρτήτως καταγωγής και 
πολιτισµικών διαφορών.  

Εν κατακλείδι, από τα αποτελέσµατα αναδεικνύεται, αφενός η επιτακτική ανάγκη των εκπαιδευτικών για 
επιµόρφωση ώστε να  χρησιµοποιούν δυναµικούς, διαφορετικούς και αποτελεσµατικούς τρόπους διδασκαλίας µε 
έµφαση στην ανάπτυξη των συνεργατικών σχέσεων, αφετέρου η απαίτηση για την ενίσχυσή τους από ειδικούς 
επιστήµονες και φορείς. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Αντωνίου, Α.-Σ. (2003). «Όταν ο µαθητής αρνείται το σχολείο». Ιατρικά, 46, 10-12. 
Αρτινοπούλου, Β. (2010). Σχολική Διαµεσολάβηση: Εκπαιδεύοντας τους µαθητές στη διαχείριση της βίας και του 
εκφοβισµού. Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη. 

Artinopoulou, V. & Michael, I. (Eds), (2014a). EAN Strategy Position Paper. European Antibullying Network, 
funded under the EC Daphne III Programme. http://www.antibullying. 
eu/sites/default/files/wk3_ean_strategy_position_paper_explanatorypaper_final.pdf 

Artinopoulou, V. & Michael, I. (Eds), (2014b). European Guide on Antibullying Good Practices. European 
Antibullying Network, funded under the EC Daphne III Programme. 
http://www.antibullying.eu/sites/default/files/wk2_guide_of_good_practices_final2_v2.pdf. 

Cremin, H. (2007). Peer Mediation. London: Open University Press. 
Γεριτσίδου, Α. (1986). Η κοινωνικοποίηση των Τσιγγάνων του Δενδροπόταµου Θεσ/νίκης και η κουλτούρα τους. 
Θεσσαλονίκη: Συγγραφέας.  

Δαβανέλλος, Ν. (1990). Γύφτοι σοφοί, γύφτοι µάγοι. Αθήνα: Γνώση. 
Molnar, A. & Lindquist, B. (1998). Προβλήµατα συµπεριφοράς στο σχολείο. Οικοσυστηµική προσέγγιση. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράµµατα. 

Ματσόπουλος, Α. (2009). Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιµετώπισης, The Art of Crime, 11. 
http://old.law.uoa.gr/crime-research/via-schools.pdf.	

Ντούσας, Δ. (1991). «Οι φυλετικές διακρίσεις στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων», Επιστηµονικό Βήµα του 
δασκάλου, 3, έτος 33ο, 23-36. 

Παραδεισιώτη, Α. & Τζιόγκουρος, Χ. (2008). Η εκφοβιστική συµπεριφορά µεταξύ των µαθητών στο σχολείο. 
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς. Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Δάφνη ΙΙ «Needs Assessment and Awareness 
Raising Program for Bullying in Schools». Λευκωσία: Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Υπουργείου Υγείας. 

Rigby, K. (1996). Bullying in Schools: and what to do about it. London and Philadelphia: Jessica Kingsley 
Publishers. 

Σούλης, Γ. (1988). Οι Τσιγγάνοι στο Βυζάντιο. Αθήνα: Συγγραφέας.  
UN SRSG on Violence against Children (2011a). Tackling Violence in Schools: a global perspective. Prepared for 

the High-Level Expert Meeting on “Tackling Violence in Schools”. Oslo, Norway, 27-28 June 2011.             

 
  



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  92   

 
 

Έλληνες εκπαιδευτικοί και τρόποι αντιµετώπισης του 
οµοφοβικού εκφοβισµού στο σχολείο  

  
Κωνσταντίνος Α. Δαραής 

 
Σχολικός Σύµβουλος 4ης Ε.Π.Π.Ε. Πιερίας  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή αποτελεί µικρό τµήµα µίας πιλοτικής έρευνας, που έχει ως στόχο της να µελετήσει πώς οι 
εκπαιδευτικοί, µε βάση τις αντιλήψεις τους για τους µη ετεροφυλόφιλους µαθητές και τη γνώση τους για θέµατα 
οµοφυλοφιλίας, αξιολογούν µια σειρά από στρατηγικές παρέµβασης για την αντιµετώπιση της οµοφοβικής βίας στο 
σχολείο. Μέσω απλής στατιστικής επεξεργασίας, παρουσιάζεται ένα µέρος των επιλογών των εκπαιδευτικών σε 
επιµέρους δηλώσεις ή οµάδες δηλώσεων που εξέτασαν: α) πώς οι εκπαιδευτικοί θα αντιδρούσαν, εάν ήταν γονείς, 
στην πληροφορία ότι το αγόρι τους είναι οµοφυλόφιλο, β) πώς οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν συγκεκριµένους τρόπους 
υποστήριξης των µαθητών που έχουν υποστεί οµοφοβική βία ή έχουν µη ετεροφυλοφιλικό σεξουαλικό 
προσανατολισµό  και γ) πώς οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τρεις δηλώσεις που σχετίζονται µε τις αντιλήψεις τους για 
τους συγκεκριµένους µαθητές. Για τις ανάγκες της συνολικής µελέτης κατασκευάστηκαν 4 ερωτηµατολόγια. Το 
πιλοτικό δείγµα ήταν 38 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 20 της πρωτοβάθµιας και 18 της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Από την επεξεργασία των απαντήσεων συνάγεται ότι το 18,4% των εκπαιδευτικών δεν θα ταραζόταν, 
εάν µάθαινε ότι ο γιος του είναι οµοφυλόφιλος. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν διατεθειµένοι να 
υιοθετήσουν στρατηγικές υποστήριξης των µαθητών που δεν συµπεριφέρονται σύµφωνα µε το φύλο τους, 
αναδεικνύοντας παράλληλα το θέµα του σεβασµού του διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισµού. Το 40% των 
εκπαιδευτικών προσδίδει στο διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισµό µορφοποιητικό και οµογενοποιητικό 
χαρακτήρα, αντιµετωπίζοντας τους µη ετεροφυλόφιλους µαθητές ως ίδια µεταξύ τους πρόσωπα, που τα προσδιορίζει 
αποκλειστικά ο µη ετεροφυλοφιλικός σεξουαλικός τους προσανατολισµός. Τέλος, ενώ το 49% των εκπαιδευτικών 
πιστεύει ότι οι µαθητές που νιώθουν διαφορετικά από τους συµµαθητές τους στο ζήτηµα του σεξουαλικού 
προσανατολισµού επιθυµούν να τους µιλήσουν για το θέµα που αντιµετωπίζουν, µόνο το 34% αναφέρει ότι τελικά 
οι µαθητές κάνουν χρήση αυτής της επιλογής, όταν ασκείται οµοφοβική βία σε βάρος τους.  
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικός οµοφοβικός εκφοβισµός, εκπαιδευτικοί, µαθητές, οµοφοβία 
 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΟΜΟΦΟΒΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
Σχολικός Οµοφοβικός Εκφοβισµός είναι η εκδήλωση άµεσης σωµατικής επιθετικότητας ή άµεσης λεκτικής 
επιθετικότητας ή η άσκηση έµµεσης επιθετικότητας (διάδοση ψευδών ειδήσεων, διασπορά φηµών, κοινωνική 
αποµόνωση), που ασκείται συστηµατικά και σε βάθος χρόνου σε βάρος εκείνων των µαθητών που είναι ή 
θεωρείται ότι είναι µη ετεροφυλόφιλοι. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα οµοφοβίας και η εκδήλωσή της δεν είναι 
πάντα εµφανής (American Academy of Pediatrics, 2013). 

Στην έκθεση των Minton, et al., (2006) ο οµοφοβικός εκφοβισµός περιγράφεται ως µία συµπεριφορά µε 
πολλαπλές διαστάσεις, η οποία έχει δύο υποτύπους. Ο πρώτος υποτύπος συνδέεται µε τον γενικότερο και 
κυρίαρχο κοινωνικοπολιτισµικό χαρακτήρα του σχολείου και το αξιακό του σύστηµα, το οποίο είναι κυρίαρχα 
ετεροσεξουαλικό. Σε αυτόν τον τύπο οµοφοβικού εκφοβισµού, οι µαθητές που είναι ή θεωρούνται οµοφυλόφιλοι, 
µπορεί να µην αποτελούν άµεσο στόχο παρενόχλησης, αλλά οι λέξεις και οι φράσεις που χρησιµοποιούνται στο 
σχολικό περιβάλλον τους επηρεάζουν αρνητικά. Ο δεύτερος υποτύπος συνδέεται µε την εκδήλωση διαφόρων 
µορφών στοχευµένης επιθετικότητας σε βάρος των µαθητών που θεωρούνται ή είναι οµοφυλόφιλοι.  

Όπως αναφέρεται από τους McCabe, et al., (2013), η γενική διάδοση και αποδοχή της οµοφοβικής 
παρενόχλησης στα σχολεία λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπου κυριαρχεί η ετεροκανονικότητα, 
η οποία επιτρέπει το στιγµατισµό και την περιθωριοποίηση εκείνων που θεωρούνται ότι αποκλίνουν από το 
πρότυπο ή τον κανόνα της ετεροφυλικότητας- ετεροσεξουαλικότητας.  

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η οµοφοβία και οι πράξεις οµοφοβικής βίας αφορούν και επηρεάζουν όλα 
τα άτοµα όπως και όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισµό. Συνεπώς η 
οµοφοβία επηρεάζει και τα ετεροφυλόφιλα άτοµα και υπάρχουν περιπτώσεις ετεροφυλόφιλων νέων και µαθητών 
που έχουν δεχτεί οµοφοβική βία (DePalma & Jennett, 2010). 
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Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι ετεροφυλόφιλα αγόρια τα οποία έχουν υποστεί οµοφοβική βία του τύπου γκέι ή 
αδελφή, είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από ψυχολογικό στρες σε σχέση µε τα ετεροφυλόφιλα αγόρια που έχουν 
υποστεί άλλους τύπους εκφοβισµού (Swearer et al., 2008; Poteat & Espelage, 2007). 
 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ή ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ 
Οι µαθητές που νιώθουν ή αντιµετωπίζονται ως µη ετεροφυλόφιλοι, αν και δεν ταυτίζονται πάντα ως περιπτώσεις, 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένοι σε προβλήµατα σωµατικής ή ψυχικής υγείας λόγω της οµοφοβικής βίας που ασκείται 
πολύ συχνά σε βάρος τους (Burton, Marshal, Chisolm, Sucato & Friedman, 2013). Βρίσκονται αντιµέτωποι µε 
την κοινωνική αποµόνωση ή τον κοινωνικό αποκλεισµό, έχουν µειωµένη αίσθηση του ανήκειν στη σχολική 
µονάδα (Bontempo & D’Augelli, 2002; Goodenow et al., 2006), αποτελούν πολύ συχνά στόχο χλευασµού, 
διαπόµπευσης από την πλευρά των συµµαθητών τους µε αποτέλεσµα καθηµερινά να βιώνουν στο σχολείο ένα 
αρνητικό σε βάρος τους περιβάλλον (Bontempo & D’Augelli, 2002; Busseri, Willoughby, Chalmers & Bogaert, 
2006; Goodenow, Szalacha & Westheimer, 2006; Jordan, Vaughan & Woodworth, 1997; Kosciw, 2004; Rivers, 
2001; Williams, Connolly, Pepler & Craig, 2005).  

Με βάση τη µετα-ανάλυση 24 µελετών  των Marshal et al., (2011), αλλά και άλλες σύγχρονες σχετικές 
έρευνες, οι συγκεκριµένοι νέοι σε σχέση µε τους υπόλοιπους συνοµηλίκους τους, παρουσιάζουν υψηλότερα 
ποσοστά κατάθλιψης, σκέφτονται πιο συχνά την αυτοκτονία και επιχειρούν πιο συχνά να δώσουν τέλος στη ζωή 
τους (Hatzenbuehler 2011; Russell et al. 2011). Σε άλλη µετα-ανάλυση αναφέρεται ότι οι µη ετεροφυλόφιλοι νέοι 
έχουν 1.7 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν σε βάρος τους επίθεση και 2.4 φορές περισσότερες 
πιθανότητες να απουσιάσουν από το σχολείο και να έχουν άτακτη φοίτηση (Friedman et al. 2011). 

Η αιτία όµως αυτών των δυσκολιών δεν είναι ο σεξουαλικός τους προσανατολισµός, αλλά ο τρόπος 
αντιµετώπισής τους από το περιβάλλον (Savin-Williams & Ream, 2003; Bontempo, & D’Augelli, 2002). Όταν το 
περιβάλλον είναι υποστηρικτικό, οι συγκεκριµένοι µαθητές είναι εξίσου χαρούµενοι και ψυχοσωµατικά υγιείς 
όπως συµβαίνει και µε τους περισσότερους συνοµήλικους τους (Olson & King, 1995). Συνεπώς η αιτία του 
ψυχικού τους φόρτου δεν είναι ο µη ετεροφυλοφιλικός τους σεξουαλικός προσανατολισµός, αλλά οι ποικίλες 
µορφές βίας που ασκούνται επάνω τους  (Martin-Storey & Crosnoe, 2012).    
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Η έρευνα σε θέµατα εκπαίδευσης αναδεικνύει τη σηµαντική επίδραση που έχουν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
για την αντιµετώπιση ζητηµάτων σχολικού οµοφοβικού εκφοβισµού καθώς και οι πρακτικές που αυτοί υιοθετούν 
για την αντιµετώπισή του ετεροσεξιστικού κλίµατος στα σχολεία (Robinson & Ferfilja, 2008; Kissen, 2002). 

Οι εκπαιδευτικοί παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στον τρόπο που οι µαθητές προσλαµβάνουν τις διαφορετικές 
εκπαιδευτικές τους εµπειρίες και ιδιαίτερα σε ζητήµατα όπως αυτό των νέων που δεν είναι ετεροφυλόφιλοι. Οι 
µαθητές προσβλέπουν στους δασκάλους τους για καθοδήγηση σε ζητήµατα συναισθηµάτων, στάσεων και 
πεποιθήσεων (Mudrey & Medina-Adams, 2006). 

Οι Anagnostopoulous et al., (2009) τονίζουν την ανάγκη να ερευνηθούν και να κατανοηθούν οι αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών για  θέµατα εκφοβισµού που βασίζονται στο φύλο, επειδή οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην 
πρώτη γραµµή πρόληψης. 

Όταν οι εκπαιδευτικοί είναι υποστηρικτικοί αυτό σχετίζεται άµεσα µε το βαθµό προσκόλλησης των µαθητών 
στο σχολείο (Kosciw et al., 2010), και µε τη µείωση του φαινοµένου της αυτοκτονικής διάθεσης (Goodenow et 
al., 2006). 

Επίσης όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός εκπαιδευτικών σε ένα σχολείο που είναι υποστηρικτικοί  προς τους 
µη ετεροφυλόφιλους µαθητές, παρατηρείται µείωση των φαινοµένων βίας σε βάρος των συγκεκριµένων µαθητών 
από τους συµµαθητές τους, οι µαθητές αυτοί έχουν υψηλότερη αυτοεκτίµηση, λιγότερες απουσίες από το µάθηµα, 
καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, νιώθουν µεγαλύτερη ασφάλεια, µικρότερη πίεση, µειώνεται η ψυχική τους 
ένταση και η εµφάνιση συµπτωµάτων κατάθλιψης (Kosciw et al., 2013) και δεν κάνουν εύκολα χρήση ουσιών ή 
αλκοόλ (Birkett, Espelage & Koenig, 2009). 

Παρά ταύτα οι Perez et al, (2013) αναφέρουν ότι το θέµα των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τον 
εκφοβισµό σε βάρος των µη ετεροφυλόφιλων µαθητών δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς, αν και αναγνωρίζεται ότι 
αυτή η µορφή εκφοβισµού είναι κυρίαρχη, όπως κυρίαρχη είναι και η προκατάληψη σε βάρος αυτής της οµάδας 
των µαθητών.  
 
ΔΕΙΓΜΑ 
Στην πιλοτική έρευνα συµµετείχαν 38 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 20 ήταν του δηµοτικού και 18 του 
γυµνασίου. Οι 25 ήταν γυναίκες και οι 13 άνδρες. Από τους 20 εκπαιδευτικούς του δηµοτικού, οι τρεις ήταν 
ειδικοί παιδαγωγοί, ενώ από τους εκπαιδευτικούς του γυµνασίου δύο, παράλληλα µε την ειδικότητά τους, ήταν 
και ειδικής αγωγής-παράλληλης στήριξης. Οι εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν σε σχολεία αστικών και ηµιαστικών 
περιοχών. Από τους 17 εκπαιδευτικούς του δηµοτικού, οι 11 ήταν γυναίκες και οι 6 άνδρες, ενώ οι 3 ειδικοί 
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παιδαγωγοί ήταν όλες γυναίκες. Από τους εκπαιδευτικούς του γυµνασίου, 11 ήταν γυναίκες και επτά άνδρες. Όλοι 
οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ετεροφυλόφιλοι.  
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς του δείγµατος ερωτηµατολόγια που εξέτασαν: α) ποιες στρατηγικές θα 
υιοθετούσαν οι εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη των µαθητών που δέχτηκαν σε βάρος τους σχολικό οµοφοβικό 
εκφοβισµό, β) ποιες οι αντιλήψεις τους γι’ αυτούς τους µαθητές, γ) ποιος ο βαθµός γνώσης τους σε θέµατα 
διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισµού και δ) δηµογραφικά στοιχεία, ενώ υπήρξαν και κάποιες 
ανεξάρτητες µεταβλητές. Η συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζει µε απλή στατιστική επεξεργασία τις απαντήσεις 
των εκπαιδευτικών σε οκτώ δηλώσεις που αφαιρέθηκαν µετά την στατιστική επεξεργασία παραγοντοποίησης 
όλων των δηλώσεων του ερωτηµατολογίου. Ο κάθε εκπαιδευτικός είχε δίπλα σε κάθε δήλωση πέντε επιλογές 
απάντησης µε βάση την κλίµακα Likert (διαφωνώ απολύτως, διαφωνώ, ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ, συµφωνώ, 
συµφωνώ απολύτως). Αρχικά έγινε ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για το σκοπό της συµπλήρωσης των 
ερωτηµατολογίων, τονίστηκε ο ανώνυµος χαρακτήρας συµπλήρωσής τους, ενώ πριν την έναρξη των απαντήσεων 
διάβασαν µία βινιέτα στην οποία υπήρχε περιγραφή µιας πραγµατικής περίπτωσης οµοφοβικού εκφοβισµού σε 
ελλαδικό δηµοτικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί του δηµοτικού σχολείου συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια την ίδια 
ηµέρα, ενώ οι εκπαιδευτικοί του γυµνασίου τα παρέδωσαν την επόµενη ηµέρα για λόγους λειτουργικούς. Και οι 
δύο οµάδες τα συµπλήρωσαν εκτός διδακτικού ωραρίου. 
 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τους 38 εκπαιδευτικούς στη δήλωση «θα ταραζόµουν πάρα πολύ εάν µάθαινα ότι ο γιος µου είναι 
οµοφυλόφιλος», οι 20 (52,63%) απάντησαν ότι συµφωνούν (συµφωνούν απολύτως εννέα ή απλά συµφωνούν 
έντεκα), ενώ έντεκα επέλεξαν το ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ. Επτά εκπαιδευτικοί (18%) απάντησαν ότι 
διαφωνούν, που σηµαίνει ότι δεν θα ένιωθαν ταραχή εάν µάθαιναν ότι ο γιος τους είναι οµοφυλόφιλος, εκ των 
οποίων πέντε ήταν γυναίκες και δύο άντρες (δάσκαλοι), οι οποίοι επέλεξαν το διαφωνώ απολύτως. Ίσως έχει 
σηµασία ότι 5 από τους 7 εκπαιδευτικούς που απάντησαν διαφωνώ είναι γυναίκες, αλλά θα ήταν 
παρακινδυνευµένη όποια σύνδεση µε την ευρύτερη βιβλιογραφία, που θέλει τους άνδρες εκπαιδευτικούς να είναι 
περισσότερο οµοφοβικοί.   

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δε συµφώνησαν µε τη δήλωση «Εάν είχα ένα µαθητή µε µη τυπικές για το 
φύλο του συµπεριφορές, θα αισθανόµουν την ανάγκη να τον προστατεύσω, χωρίς να θέσω στο σχολείο θέµα 
ανάληψης πρωτοβουλιών για αποδοχή της σεξουαλικής διαφορετικότητας». Αυτό δηλώνει ότι οι περισσότεροι εξ’ 
αυτών (60,5%) εκτιµούν ότι η δική τους διάθεση να προστατεύσουν το µαθητή δεν αρκεί αλλά θεωρούν 
επιβεβληµένο να θέσουν το θέµα στο σχολείο και µάλιστα υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του διαφορετικού 
σεξουαλικού προσανατολισµού. Η φράση «ανάληψη πρωτοβουλιών για αποδοχή της σεξουαλικής 
διαφορετικότητας» υποστηρίζει αυτή τη διαπίστωση. Από την άλλη έξι εκπαιδευτικοί (15,8%) δεν θα έπαιρναν 
τέτοια πρωτοβουλία, επιλογή που µπορεί να υποδηλώνει δυσκολία ή διαφωνία να τεθεί θέµα διαφορετικού 
σεξουαλικού προσανατολισµού στο σχολείο. 

Η αναφορά όµως γενικά στο σχολείο έχει ένα χαρακτήρα απροσδιοριστίας, επειδή είναι πιθανόν να 
συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων τη διοίκηση ή ακόµη και τους γονείς των µαθητών, γι’ αυτό κι ενδεχοµένως να 
λειτούργησε ανασταλτικά ως επιλογή για κάποιους εκπαιδευτικούς. Αντίθετα, στην επόµενη δήλωση, το 84,2 % 
των εκπαιδευτικών θα έφερνε το θέµα για συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί νιώθουν πιο άνετα να θέσουν το θέµα στο Σύλλογο Διδασκόντων (δύο που 
συµφώνησαν απόλυτα να µην το θέσουν στο σχολείο δεν θα το έθεταν ούτε και στο ΣΔ, ένας θα ήθελε να το θέσει 
στο σχολείο αλλά όχι στο ΣΔ). Τρεις εκπαιδευτικοί (7.9%) δεν θα έφερναν το θέµα στο Σύλλογο Διδασκόντων, 
ενώ τρεις επέλεξαν το «ούτε διαφωνώ, ούτε συµφωνώ». Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι και στις δύο 
περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί θα έπαιρναν πρωτοβουλίες µε σεβασµό στον ενδεχόµενο διαφορετικό σεξουαλικό 
προσανατολισµό του µαθητή τους. Βέβαια και παρά την αναφορά στην αποδοχή του διαφορετικού σεξουαλικού 
προσανατολισµού, δεν µπορεί να εκτιµηθεί εάν αυτό που οδήγησε την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του 
συγκεκριµένου δείγµατος σε αυτές τις επιλογές είναι η ανάγκη να προστατεύσουν το µαθητή τους µε διαφορετικό 
σεξουαλικό προσανατολισµό από ενδεχόµενη οµοφοβική βία σε βάρος του ή ο σεβασµός στο διαφορετικό 
σεξουαλικό προσανατολισµό µέσα σε ένα περιβάλλον ετεροσεξιστικό ή και τα δύο µαζί. Πώς θα µπορούσε να 
συνεισφέρει σε αυτό τον προβληµατισµό το εύρηµα ότι µόνο ένα ποσοστό 18,41% των εκπαιδευτικών δεν θα 
ταραζόταν πολύ εάν µάθαινε ότι ο γιος του είναι οµοφυλόφιλος; Γενικά η βιβλιογραφία δείχνει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ως θέµα ταµπού τη συζήτηση στο σχολείο θεµάτων σεξουαλικού 
προσανατολισµού, που ξεπερνούν τα όρια των ετεροφυλοφιλικών σχέσεων (Goldstein, Collins & Halder, 2007). 

Η υποστηρικτική στάση της πλειονότητας των εκπαιδευτικών επιβεβαιώθηκε και από τις απαντήσεις στη 
δήλωση: «Εάν είχα ένα/µία µαθητή/τρια θύµα οµοφοβικού εκφοβισµού, δεν θα παρέµβαινα, αναµένοντας να 
κατανοήσει µέσα από την εµπειρία του/της ότι η συµπεριφορά του/της προκαλεί και πρέπει να την αλλάξει». 33 
εκπαιδευτικοί (86,8%) δεν θα άφηναν το/τη µαθητή/τρια χωρίς κάποια υποστήριξη και ιδιαίτερα δεν θα τον/την 
άφηναν µόνο/η του/της να καταλάβει µέσα από την εµπειρία του/της σε ένα περιβάλλον ετεροκανονικότητας την 
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ανάγκη να συµµορφωθεί µε τα πρότυπα του φύλου. Υπήρχαν όµως και δύο εκπαιδευτικοί (5,2%) που θεώρησαν 
αυτή την επιλογή ενδεδειγµένη, όπως και 3 (7,9%) που ούτε διαφώνησαν ούτε συµφώνησαν µε αυτή την επιλογή. 
Αυτό µπορεί να σηµαίνει πώς στην τάξη των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών οι µαθητές που είναι ή 
αντιµετωπίζονται ως µη ετεροφυλόφιλοι είναι παντελώς εκτεθειµένοι και απροστάτευτοι, µιας και η βία µπορεί 
να εκληφθεί ως φυσιολογική αντίδραση των συµµαθητών τους απέναντι σε κάτι που πιθανότατα θεωρείται 
παθολογικό ή µη φυσιολογικό. Οι µαθητές θύµατα µπαίνουν στο ρόλο του θύτη, άποψη που υιοθετούν κάποιοι 
εκπαιδευτικοί µε βάση και τη σχετική βιβλιογραφία (Anagnostopoulos, Buchanan, Pereira & Lichty, 2009; Bloom, 
2007).  

Η πρόταξη επίσης του παιδαγωγικού κριτηρίου είναι προφανής και στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη 
δήλωση: «Εάν είχα ένα/µία µαθητή/τρια θύµα οµοφοβικού εκφοβισµού, θα πρότεινα γι’ αυτήν/όν την αλλαγή 
σχολείου». 34 εκπαιδευτικοί (90%) διαφώνησαν µε την επιλογή ο/η µαθητής/τρια να µετακινηθεί σε άλλο σχολείο, 
επιλογή που έχει κατά κανόνα χαρακτήρα τιµωρητικό και αποκλεισµού. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι βέβαιοι κατά πόσο οι µαθητές-θύµατα οµοφοβικού εκφοβισµού αναφέρουν σε 
αυτούς τη βία που ασκείται σε βάρος τους. Μόνο 13 (34,2%) εκπαιδευτικοί του δείγµατος πιστεύουν ότι οι 
µαθητές θα αναφέρουν σε αυτούς τις παρενοχλήσεις που δέχονται από συνοµηλίκους τους, ενώ 15 εκπαιδευτικοί 
δηλώνουν το αντίθετο. Εάν συνυπολογιστεί-συνεκτιµηθεί στα παραπάνω ότι 10 εκπαιδευτικοί επέλεξαν την 
επιλογή «ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ», αυτό σηµαίνει ότι ένα µεγάλο µέρος της συγκεκριµένης οµάδας 
εκπαιδευτικών παραδέχεται πως οι περιπτώσεις οµοφοβικού εκφοβισµού δεν θα φτάσουν σε αυτούς µέσω των 
µαθητών-θυµάτων. Είναι λογικό αυτή η διαπίστωση να επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς την αναζήτηση τρόπων 
καλύτερης εποπτείας των µαθητών και καλύτερης γνώσης των σχεσιοδυναµικών δεδοµένων των µαθητικών 
κοινοτήτων αλλά και των µαθητών χωριστά ως προσώπων.  Το κατά πόσο αυτή η εκτίµηση των εκπαιδευτικών 
έχει να κάνει µε τους ίδιους και την εµπιστοσύνη που οι ίδιοι πιστεύουν ότι εµπνέουν προς τους µαθητές τους θα 
µπορούσε να αξιολογηθεί ίσως µέσω των απαντήσεών τους στη δήλωση: «Οι µαθητές/τριες που δεν 
συµπεριφέρονται ή δεν νιώθουν σύµφωνα µε το φύλο τους, θα ήθελαν να συζητήσουν το θέµα τους µε τους 
εκπαιδευτικούς». Η διαφορά βέβαια µεταξύ των δύο δηλώσεων είναι ότι στην πρώτη έχουµε περίπτωση βίας, ενώ 
στη δεύτερη έχουµε µια κατάσταση που βιώνει προσωπικά ο µαθητής, η οποία όµως εξετάζεται στα πλαίσια ενός 
ερωτηµατολογίου για τον σχολικό οµοφοβικό εκφοβισµό. Ενώ οι µισοί εκπαιδευτικοί 19 από τους 38 (50%) 
δήλωσαν ότι πιστεύουν πως οι µαθητές που δεν συµπεριφέρονται ή δεν νιώθουν σύµφωνα µε το φύλο τους θα 
επέλεγαν να συζητήσουν το θέµα τους µε τους ίδιους, µόνο 13 εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τελικά οι µαθητές που 
είναι ήδη θύµατα θα ανέφεραν σε αυτούς τη βία που ασκείται σε βάρος τους. Τι είναι άραγε αυτό που οδήγησε 
τους έξι  εκπαιδευτικούς που εκτιµούν ότι οι µαθητές θα επιθυµούσαν να τους µιλήσουν για το θέµα της 
διαφορετικής τους σεξουαλικής κατάστασης, να δηλώνουν τελικά ότι αυτοί οι µαθητές δεν θα αναφέρουν σε 
αυτούς τις περιπτώσεις βίας σε βάρος τους; Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι υπάρχουν διαφορετικές 
εκτιµήσεις µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών για τις περιπτώσεις ή ζητήµατα βίας και ιδιαίτερα οµοφοβικής 
βίας στα σχολεία (Norman, 2006). Οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τόσο καλά όσο οι µαθητές τους την έκταση 
που έχουν τέτοια φαινόµενα στα σχολεία τους (O’Higgins-Norman, et al., 2010). Αυτό σηµαίνει ότι είναι πιθανό 
οι εκπαιδευτικοί να µην έχουν πλήρη εικόνα της κλίµακας στην οποία εκδηλώνεται ο οµοφοβικός εκφοβισµός 
στα σχολεία. 

Τέλος, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη δήλωση «Οι µαθητές/τριες που δεν συµπεριφέρονται ή δεν 
νιώθουν σύµφωνα µε το φύλο τους, διαφέρουν µεταξύ τους τόσο, όσο διαφέρουν µεταξύ τους και οι υπόλοιποι 
µαθητές/τριες», συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (23 από τους 38, 60.6%) προτάσσουν 
το πρόσωπο του µαθητή και όχι τον σεξουαλικό του προσανατολισµό. Αντιλαµβάνονται ότι οι µαθητές µε 
διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισµό είναι διαφορετικά µεταξύ τους πρόσωπα. Η ύπαρξη 6 εκπαιδευτικών 
(15,8%) που θεωρούν τους µαθητές µε µη ετεροφυλοφιλικό προσανατολισµό όµοιους µεταξύ τους, σηµαίνει ότι 
αυτοί οι εκπαιδευτικοί προτάσσουν του προσώπου τον σεξουαλικό προσανατολισµό, το ταυτίζουν µε αυτό και 
αποδίδουν στο διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισµό µορφοποιητική δύναµη παραγωγής ταυτόσηµων 
προσώπων (κλώνων). Εννέα εκπαιδευτικοί (23.7%) επέλεξαν τη δήλωση «ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ». Οι 
περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που προτάσσουν και ταυτίζουν λειτουργικές ιδιαιτερότητες ή χαρακτηριστικά 
προσώπων µε το συνολικό πρόσωπο συνιστούν σοβαρό θέµα για την εκπαίδευση.       
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θα ένιωθαν έντονη ταραχή, εάν µάθαιναν ότι ο γιος τους είναι 
οµοφυλόφιλος, ενώ το 18,41% δεν θα είχε δυσκολία µπροστά σε µια τέτοια πληροφορία. Παρά ταύτα, το 60% 
των εκπαιδευτικών θα έθετε το θέµα της προστασίας ενός µαθητή µε µη ετεροφυλοφιλικό σεξουαλικό 
προσανατολισµό στο σχολείο και το 84,2% θα το έθετε στο Σύλλογο Διδασκόντων, σεβόµενοι το σεξουαλικό του 
προσανατολισµό. Το 86,4% των εκπαιδευτικών δεν συµφώνησε µε τη δήλωση να αφεθεί ο µαθητής µόνος του να 
καταλάβει µέσα από την εµπειρία του ότι πρέπει να αλλάξει συµπεριφορά, ενώ το 90% δεν θεωρεί ως 
ενδεδειγµένη την επιλογή αλλαγής σχολείου. 

Εν κατακλείδι, γίνεται πολλή συζήτηση για τον σχολικό εκφοβισµό αλλά ίσως ξεκοµµένα από τους µαθητές 
που είναι θύµατά του και οι οποίοι διαπιστώνεται ότι ανήκουν σε συγκεκριµένες οµάδες και έχουν συγκεκριµένα 
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χαρακτηριστικά, όπως συµβαίνει µε τα παιδιά µε ιδιαίτερες νοητικές προκλήσεις ή εν προκειµένω µε τους µαθητές 
που δεν συµµορφώνονται µε τους ρόλους και τις εκφράσεις του φύλου, όπως αυτές ορίζονται από την πλειοψηφία. 
Το γεγονός ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγµατος έδειξε διάθεση να υποστηρίξει ένα µαθητή που 
είναι η θεωρείται µη ετεροφυλόφιλος, συνιστά µια θετική διαπίστωση. Για να καταστεί όµως δυνατή η εκτίµηση 
του εύρους και της ποιότητας αυτής της υποστηρικτικής διάθεσης αλλά και οι µορφές που θα µπορούσε µέσω 
συγκεκριµένων στρατηγικών αυτή να πάρει µέσα σε ένα περιβάλλον που επικρατεί η αρχή της ετεροκανικότητας, 
απαιτείται περαιτέρω έρευνα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, άρχισε να παρατηρείται αύξηση του εκφοβισµού στα ελληνικά σχολεία. Οι 
σχετικές έρευνες που αφορούν τα νήπια είναι πολύ λίγες, όµως όλες δείχνουν ότι αυτό το φαινόµενο αποτελεί µέρος 
της σχολικής ζωής και των νηπίων. Καθώς υπάρχει έλλειψη ερευνητικών δεδοµένων σχετικά µε τον εκφοβισµό 
αφενός στην προσχολική αγωγή και αφετέρου όσον αφορά τις απόψεις των νηπιαγωγών γι’ αυτόν, 
πραγµατοποιήσαµε µία έρευνα, ως µελέτη περίπτωσης σε νηπιαγωγούς της 35ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, 
σχετικά µε αυτό το θέµα. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης παρουσιάζονται στην παρούσα εισήγηση. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εκφοβισµός, βία, νήπια, νηπιαγωγοί 
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το bullying, που στα ελληνικά αποδίδεται µε τον όρο «εκφοβισµός» (βλ. µελέτη για την επιλογή της καλύτερης 
ορολογίας στο Παπαθανασίου, 2012), είναι η χρήση βίας οποιασδήποτε µορφής κατ’ εξακολούθηση και για 
αρκετό χρονικό διάστηµα, µε στόχο να προκληθεί πόνος, αναστάτωση ή φόβος στον αποδέκτη, µε σκοπό την 
επιβολή. Η διαφορά του από τις υπόλοιπες µορφές επιθετικής συµπεριφοράς (βλ. Haug-Schnabel, 1999; 
Γουργιώτου, 2005; The Mayor’s Commission for Children, 2005) είναι ότι το θύµα δεν είναι σε θέση να 
υπερασπιστεί επαρκώς τον εαυτό του και παραµένει αβοήθητο, καθώς για να εκδηλωθεί εκφοβισµός πρέπει να 
υπάρχει διαφορά δύναµης (σωµατικής, συναισθηµατικής, γνωστικής), επανάληψη και δόλος. Μερικές φορές είναι 
δύσκολο να αναγνωριστεί το συγκεκριµένο φαινόµενο, διότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από ένα «καλό» 
παιδί (Schroeder, 2006; Γιοβαζολιάς, 2007; Κορτσά, Τζουγανάτου & Παπαλεωνιδόπουλος, 2008; Φροσύνης, 
Λαµπής, Μπούκικας 2008; Μπογιατζόγλου, Βίλλη & Γαλάνη, 2009; Olweus, 2009; Γαλανάκη, 2010α; Γαλανάκη, 
2010β; Γαλανάκη, 2011; Γιαννακοπούλου κ.ά, 2010; Τσιάντης, 2010; Carpenter, 2011; Vlachou, Andreou,  
Botsoglou & Didaskalou, 2011;Δροσοπούλου, 2012; Smith, 2012; Χριστοφόρου, 2012).   

Ο εκφοβισµός έχει παρατηρηθεί σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Ιαπωνία, 
στη Ν. Κορέα, στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ ενδείξεις για παρεµφερή φαινόµενα έχουν σηµειωθεί 
και σε αναπτυσσόµενες χώρες. Η µελέτη του ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 κυρίως στις 
σκανδιναβικές χώρες και από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και αρχές του ’90 σε άλλες χώρες, ενώ σε διακρατικές 
έρευνες βρέθηκαν οµοιότητες και διαφορές ως προς το αυτό. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να µελετάται από τις αρχές 
της δεκαετίας του 2000, καθώς από τότε άρχισε να παρατηρείται από σχετικές έρευνες η αύξησή του. Τον 
τελευταίο καιρό, µάλιστα, έχει αυξηθεί λόγω των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης στα παιδιά που µπορεί να 
είναι άµεσες ή έµµεσες. Πιο συγκεκριµένα είναι πιο αποµονωµένα, αγχωµένα, νευρικά, επιθετικά, µοναχικά, ενώ 
υπάρχει µεγαλύτερη έλλειψη επικοινωνίας µε τους γονείς, γεγονότα που οδηγούν σε διάφορες µορφές 
παραβατικότητας και επεισοδίων εκφοβισµού στο σχολείο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι έρευνες έχουν δείξει ότι η 
φτώχεια συνδέεται στενά µε την επιθετικότητα και την αντικοινωνική συµπεριφορά (Κασάπη, 2008; Κορτσά, 
Τζουγανάτου & Παπαλεωνιδόπουλος, 2008; Διαµαντή, 2009; Olweus, 2009; Γιάνναρου, 2012; Κωνσταντίνου & 
Κασάπη, 2012; Ψάλτη, 2012; Smith, 2012; Ντολιοπούλου, 2013). 

Το φαινόµενο αυτό ξεκινάει από την προσχολική ηλικία και µειώνεται καθώς ανεβαίνουν οι τάξεις. Μάλιστα 
οι µικρότεροι σε ηλικία και ασθενέστεροι µαθητές φαίνεται να εκτίθενται περισσότερο σε αυτόν. Γενικά, σε 
διεθνές επίπεδο, περίπου το 15% (υπάρχει διακύµανση των ποσοστών στις διάφορες χώρες που κυµαίνονται από 
5% έως 20% περίπου) των παιδιών έχουν βιώσει διαρκείς συµπεριφορές εκφοβισµού (που διαρκούν τουλάχιστον 
4 χρόνια), οι οποίες παρατηρούνται συχνότερα στις ηλικίες 8-15 ετών. Επίσης οι µισοί περίπου µαθητές σε κάποιο 
στάδιο της σχολικής τους ζωής έχουν αποτελέσει στόχο κάποιας µορφής εκφοβισµού, ενώ περίπου το 2% µε 20% 
περίπου είναι οι θύτες. Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι τα ποσοστά αυτά διαφέρουν ανάλογα µε τη 
µεθοδολογία που χρησιµοποιείται (Ιωάννου, 2008; Κορτσά, Τζουγανάτου & Παπαλεωνιδόπουλος, 2008; Asaker, 
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2009; Olweus, 2009; Μαργαριτίδου, 2010; Τσιάντης, 2010; Γαλανάκη, 2011; Giguere, C. et al, 2011; Vlachou, 
Andreou, Botsoglou & Didaskalou, 2011; Κωνσταντίνου & Κασάπη, 2012; Smith, 2012; Τοπτσόγλου, 2012; 
Χριστοφόρου, 2012).  

Ο εκφοβισµός λαµβάνει διάφορες µορφές, ανάλογα µε τα µέσα που χρησιµοποιεί ο δράστης για να βλάψει 
το θύµα. Από έρευνες (Πρεκατέ, 2007; Ιωάννου, 2008; Κασάπη, 2008; Μπογιατζόγλου, Βίλλη & Γαλάνη, 2009; 
Olweus, 2009; Γαλανάκη, 2010α; Γαλανάκη, 2010β; Γαλανάκη, 2011; Γιαννακοπούλου κ.ά, 2010; Τσιάντης, 
2010; Carpenter, 2011; Πάσχου, 2011; Δροσοπούλου, 2012; Καπατζιά & Συγκολλίτιυ, 2012; Smith, 2012; 
Χριστοφόρου, 2012) έχουν καταγραφεί οι παρακάτω τύποι εκφοβισµού: α. Ο σωµατικός ή άµεσος, β. Ο λεκτικός, 
γ. Ο κοινωνικός ή έµµεσος, δ. Ο εκβιασµός, ε. Ο οπτικός, στ. Ο ρατσιστικός, ζ. Ο σεξουαλικός και  η. Ο 
ηλεκτρονικός εκφοβισµός.  

Οι µορφές του εκφοβισµού διαφέρουν συνήθως µε την ηλικία, π.χ. τα µικρότερα παιδιά εκφράζονται 
περισσότερο σωµατικά, ενώ τα µεγαλύτερα λεκτικά και έµµεσα, όπως µε την υπονόµευση και την αποµόνωση. Ο 
εκφοβισµός µπορεί να πραγµατοποιείται από ένα άτοµο ή από µία οµάδα και να στοχεύει κάποιον µεµονωµένα ή 
µία οµάδα. Συνήθως, όµως, αποτελεί οµαδικό φαινόµενο, ενώ τα αγόρια, ιδιαίτερα σε µεγαλύτερες ηλικίες, είναι 
αυτά που τον ασκούν περισσότερο. Επιπλέον χρησιµοποιούν περισσότερο τη σωµατική βία, ενώ τα κορίτσια την 
έµµεση. Ακόµη πρέπει να αναφερθεί ότι ο εκφοβισµός λαµβάνει χώρα στην τάξη, στο προαύλιο, στους 
διαδρόµους, στις τουαλέτες και στη διαδροµή προς και από το σχολείο (Olweus, 2009; Γαλανάκη, 2010α; 
Τσιάντης, 2010; Vlachou, Andreou,  Botsoglou & Didaskalou, 2011; Γαλανάκη, 2011; Αθανασιάδου & 
Δεληγιάννη- Κουϊµτζή, 2012; Παιδί, 2012; Smith, 2012). 

Ο τρόπος µελέτης του εκφοβισµού γίνεται µε αναφορές παιδαγωγών, γονέων ή/και συνοµηλίκων, µε 
αυτοαναφορές παιδιών, µε άµεσες ή εθνογραφικές παρατηρήσεις, µε συνεντεύξεις καθοριστικών 
πληροφοριοδοτών, καθώς και µε συνδυασµό των παραπάνω (Smith, 2012; Ψάλτη & Κασάπη, 2012).  

Σύµφωνα µε τους Monks, Ruiz & Val (2002), Schroeder (2006), Γιοβαζολιά (2007), Ιωάννου (2008), 
Κορτσά, Τζουγανάτου & Παπαλεωνιδόπουλο (2008), Φροσύνη, Λαµπή, Μπούκικα (2008), Alsaker (2009), 
Μπογιατζόγλου, Βίλλη & Γαλάνη (2009), Olweus (2009), Γαλανάκη (2010α), Γιαννακοπούλου κ.ά (2010),  Γκίκα 
(2010), Τσιάντη (2010) Carpenter (2011), Γκατζέλια (2011), Vlachou, Andreou,  Botsoglou & Didaskalou (2011) 
Πάσχου (2011) Pacer Center (2011), Smith (2012), Χριστοφόρου (2012) και Ψάλτη (2012), στον εκφοβισµό 
υπάρχουν οι κεντρικοί ρόλοι και οι περιφερειακοί. Στην πρώτη περίπτωση εντάσσονται τα θύµατα, οι θύτες και 
τα θύµατα/θύτες, ενώ στη δεύτερη οι βοηθοί και οι ενισχυτές των θυτών, οι υπερασπιστές των θυµάτων και οι 
αµέτοχοι παρατηρητές (περίπου το  85% των περιστατικών λαµβάνουν χώρα παρουσία συνοµηλίκων, που παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του φαινοµένου). 

Τα θύµατα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, τα παθητικά και τα προκλητικά. Στην πρώτη περίπτωση, τα 
παιδιά είναι συνήθως αγχώδη, ανασφαλή, επιφυλακτικά, ευαίσθητα, ήσυχα, αποµονωµένα, µε δυσκολία να 
κάνουν φίλους, σωµατικά αδύναµα, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση και αρνητική άποψη για τον εαυτό τους. Στη 
δεύτερη είναι συνήθως αγχώδη, επιθετικά, µε προβλήµατα συµπεριφοράς και συγκέντρωσης. Από την πλευρά 
τους οι θύτες χωρίζονται και εκείνοι σε δύο κατηγορίες, στους επιθετικούς και τους παθητικούς. Η πρώτη 
κατηγορία είναι συνήθως επιθετικοί προς συνοµηλίκους και ενηλίκους, µε σωµατική δύναµη, παρορµητικοί, δίχως 
ενσυναίσθηση, µε θετική εικόνα για τον εαυτό τους και ανάγκη για κυριαρχία, χωρίς ιδιαίτερο άγχος και 
ανασφάλεια. Συνήθως έχουν δεχτεί απόρριψη από τους συνοµηλίκους τους, προέρχονται από οικογένειες απ’ 
όπου απουσιάζει η οικογενειακή θαλπωρή, κυριαρχεί η βία και η πειθαρχία είναι ασυνεπής, ενώ παρουσιάζουν 
και αργότερα στη ζωή τους αντικοινωνικές και παραβατικές συµπεριφορές. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι θύτες δεν 
απoτελούν µία κοινή κατηγορία, καθώς κάτι που ισχύει για έναν απ’ αυτούς, ενδέχεται να µην ισχύει για κάποιον 
άλλον. Η δεύτερη περίπτωση, δηλαδή αυτοί που συµµετέχουν στον εκφοβισµό δίχως να τον ξεκινούν, ενδέχεται 
να είναι ανασφαλείς και αγχώδεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν είναι εύκολο να 
διακρίνουµε τα θύµατα από τους θύτες, καθώς ενδέχεται να αλλάζουν ρόλο σε διαφορετικές σχέσεις και 
αποτελούν µία άλλη κατηγορία τα θύµατα/θύτες. Τα θύµατα/θύτες συνήθως χρησιµοποιούν τη βία ως αντεπίθεση, 
παρά για να πετύχουν ένα συγκεκριµένο σκοπό. Είναι αγχώδη, αντιδραστικά, νευρικά και ενοχλητικά προς τα 
άλλα παιδιά, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση, ενώ οι κοινωνικές τους συµπεριφορές µοιάζουν περισσότερο µε αυτές των 
θυµάτων παρά των θυτών.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν επίσης οι βοηθοί και οι ενισχυτές των θυτών, οι υπερασπιστές των 
θυµάτων, που είναι συνήθως κορίτσια και οι αµέτοχοι παρατηρητές, οι οποίοι διαχωρίζονται σε εκείνους που 
υποστηρίζουν το θύτη, αυτούς που αποµακρύνονται και παριστάνουν ότι δεν είδαν τίποτα, εκείνους που 
τροµοκρατούνται και θυµατοποιούνται οι ίδιοι, αυτούς που δεν ξέρουν τι να κάνουν και δεν παίρνουν θέση, 
εκείνους που δεν έχουν δει τι συµβαίνει και αυτούς που προσπαθούν να βοηθήσουν το θύµα και αποδοκιµάζουν 
το θύτη. Ο ρόλος των παρατηρητών κυµαίνεται από θετικός µέχρι καταστροφικός αλλά σε γενικές γραµµές, παρά 
το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν αρνητική στάση για το φαινόµενο, δεν παρεµβαίνουν.  

Οι λόγοι που ωθούν έναν θύτη στις πράξεις βίας είναι γενετικοί και περιβαλλοντικοί και αφορούν την 
προσωπικότητα παιδιού, τις συµπεριφορές των γονέων, διάφορα οικογενειακά προβλήµατα, την έκθεση σε 
ενδοοικογενειακή βία (βλ. τα πολύ µεγάλα ποσοστά στο Ελαφρός, 2012), την επίδραση από τα ΜΜΕ, τη µη 
αυστηρή γονεϊκή ή σχολική πειθαρχία κ.ά. Άλλοι λόγοι είναι η µίµηση, η αναζήτηση προσοχής, ακόµη και η 
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ηδονή, περίπτωση που είναι και η δυσκολότερη να σταµατήσει. Οι παράγοντες που συνδέονται περισσότερο µε 
τον εκφοβισµό είναι  το φύλο (τα θύµατα είναι συνήθως κορίτσια), οι καλές σχολικές επιδόσεις, αλλά και η 
φτώχεια, παρά η γλώσσα και η καταγωγή (Κορτσά, Τζουγανάτου & Παπαλεωνιδόπουλος, 2008; Perren, 
Stadelmann & von Klitzing, 2009; Γαλανάκη, 2011; Carpenter, 2011; Vlachou, Andreou, Botsoglou & 
Didaskalou, 2011; Αθανασιάδου & Ψάλτη, 2012; Κωνσταντίνου & Κασάπη, 2012; Τοπτσόγλου, 2012; Ψάλτη, 
2012). 

Οι επιπτώσεις του εκφοβισµού είναι ποικίλες, βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες. Τα θύµατα εµφανίζουν 
διάφορα ψυχοσωµατικά συµπτώµατα (πονοκεφάλους, κοιλιακά άλγη, δερµατικά εξανθήµατα, συχνουρία, 
διαταραχές ύπνου), ντροπή,  µελαγχολία, φόβους (π.χ. για ανάπτυξη σχέσεων µε τα άλλα παιδιά), άγχος, 
ανασφάλεια, κατάθλιψη, χαµηλή αυτοεκτίµηση, απροθυµία να πάνε στο σχολείο, µαθησιακές δυσκολίες και 
αποµόνωση. Επίσης µπορεί να τους λείπουν προσωπικά τους αντικείµενα ή αυτά να είναι κατεστραµµένα και σε 
ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να έχουν µελανιές και χτυπήµατα ή σκισµένα ρούχα  (Schroeder, 2006; Πρεκατέ, 
2007; Barker et al, 2008;   Ιωάννου, 2008; Kochenderfer & add, 2008; Alsaker, 2009; Διαµαντή, 2009; 
Μπογιατζόγλου, Βίλλη & Γαλάνη, 2009; Γιαννακοπούλου κ.ά, 2010; Τσιάντης, 2010; Γκατζέλια, 2011; Smith, 
2012; Τοπτσόγλου, 2012; Χριστοφόρου, 2012).  

Οι συµπεριφορές εκφοβισµού τείνουν να αγνοούνται, να παρερµηνεύονται ή να αποσιωπούνται, αφενός 
λόγω έλλειψης σωστής εκπαίδευσης και ενηµέρωσης και αφετέρου διότι τα θύµατα ζητούν περισσότερο βοήθεια 
από τους συνοµηλίκους τους παρά από τους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς τους, καθώς φοβούνται ότι αν 
συζητήσουν το πρόβληµά τους µε κάποιον ενήλικο, θα αποτελέσει αφορµή για να εισπράξουν περαιτέρω βία. 
Πάντως όταν αποφασίζουν να µιλήσουν, το κάνουν περισσότερο µε τους παιδαγωγούς παρά µε την οικογένειά 
τους και τα ποσοστά αναφοράς σε αυτούς είναι µικρότερα στους µεγαλύτερους µαθητές και στα αγόρια. 
Ειδικότερα στο νηπιαγωγείο ο εκφοβισµός δεν γίνεται αντιληπτός από τους ενηλίκους, διότι αφενός εκπλήσσονται 
µε την ύπαρξή του στην προσχολική ηλικία και αφετέρου διότι είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί στη 
συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα (Κασάπη, 2008; Κορτσά, Τζουγανάτου & Παπαλεωνιδόπουλος, 2008; 
Γιαννακοπούλου κ.ά, 2010; Τσιάντης, 2010; Carpenter, 2011; Giguere, C. et al, 2011; Vlachou, Andreou,  
Botsoglou & Didaskalou, 2011; Αθανασιάδου & Δεληγιάννη- Κουϊµτζή, 2012; Αθανασιάδου & Ψάλτη, 2012; 
Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2012; Νακοπούλου & Γαλάνη, 2012; Smith, 2012; Χριστοφόρου, 2012) 

Σε διεθνές επίπεδο, έχει πραγµατοποιηθεί πλήθος ερευνών (ιδιαίτερα στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού 
και το γυµνάσιο), µε ποικίλη θεµατολογία που σχετίζεται µε τον εκφοβισµό, όπως οι επιπτώσεις του στα παιδιά, 
οι λόγοι που προκαλείται, η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων παρέµβασης (µέτρα στην κοινότητα, στο 
σχολείο, στην τάξη, στην οικογένεια, στην οµάδα των συνοµηλίκων, σε ατοµικό επίπεδο), το φυσικό περιβάλλον 
που ευνοεί το φαινόµενο, οι ρόλοι των συµµετεχόντων σε αυτό καθώς και των εκπαιδευτικών και των γονέων, οι 
διαφορές φύλων σχετικά µε αυτό, η επίδραση των αδελφών στην εξάπλωσή του κ.ο.κ. (Ladd & Ladd, 1998; 
Olweus, 2009; Γαλανάκη, 2010β; Τσιάντης, 2010; Vlachou, Andreou, Botsoglou & Didaskalou, 2011).  

Στη χώρα µας, το φαινόµενο αυτό άρχισε να µελετάται τα τελευταία χρόνια, όπως ήδη αναφέρθηκε, κυρίως 
µε δείγµατα από συγκεκριµένες περιοχές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Ελλάδα) που αφορούν σχεδόν 
αποκλειστικά την πρωτοβάθµια εκπαίδευση (όχι την προσχολική) και χρησιµοποιούν κυρίως ποσοτική 
µεθοδολογία. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε µία έρευνα που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα σε 40 χώρες, η Ελλάδα 
ήρθε τρίτη (1 στους 3 έφηβους) σε ποσοστά εφήβων που εµπλέκονταν σε αυτόν. Οι µέχρι τώρα έρευνες έδειξαν 
ότι το 10%- 15% του µαθητικού πληθυσµού έχουν υπάρξει θύµατα εκφοβισµού, µε σοβαρές επιπτώσεις στην 
ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη και τις διαδικασίες της µάθησής τους. Μάλιστα η Ελλάδα συµµετείχε και σε ένα 
διακρατικό πρόγραµµα µε στόχο τον εντοπισµό και την πρόληψη συµπεριφορών επιθετικότητας και εκφοβισµού 
στα σχολεία, από το οποίο προέκυψε και η συγγραφή ενός εγχειριδίου µε αντίστοιχες δραστηριότητες για τους 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Επίσης υλοποιήθηκε ένα ερευνητικό πρόγραµµα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, 
στο οποίο διερευνήθηκε ποσοτικά και ποιοτικά ο εκφοβισµός σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 
συµπεριλαµβανοµένης και της προσχολικής, τα αποτελέσµατα του οποίου έχουν καταγραφεί σε έναν τόµο (βλ. 
Ψάλτη, Κασάπη & δεληγιάννη- Κουίµτζή, 2012). (Πρεκατέ, 2007; Κασάπη, 2008; Κορτσά, Τζουγανάτου & 
Παπαλεωνιδόπουλος, 2008; Μπογιατζόγλου, Βίλλη & Γαλάνη, 2009; Γιαννακοπούλου κ.ά, 2010; Μαργαριτίδου, 
2010; Τσιάντης, 2010; Κουϊµτζή & Ψάλτη, 2012; Ψάλτη, 2012). Άξια λόγου είναι η δηµιουργία του 
«Παρατηρητηρίου για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισµού» µε εφαρµογή ποικίλων δράσεων, 
όπως επιµορφώσεις, σεµινάρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις, συναντήσεις, ηµερίδες, προβολή ΜΜΕ. Το 
Παρατηρητήριο αποτελεί την πρώτη επίσηµη σοβαρή κρατική προσπάθεια για αντιµετώπιση του σηµαντικού 
αυτού προβλήµατος, η οποία ολοκληρώθηκε στην πρώτη χρηµατοδοτούµενη φάση της ως «Πράξη «Ανάπτυξη και 
Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης των Φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού». Αυτή τη 
στιγµή, συνεχίζει τη λειτουργία της διατηρώντας την αρχική της δοµή, δηλαδή τη Συντονιστική Επιτροπή και την 
Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή, σε πανελλήνια βάση, µε ευθύνη του Υφυπουργού Παιδείας, των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ως κέντρων περιφερειακού συντονισµού, της Περιφερειακής Οµάδας Δικτύου 
Πρόληψης (ΠΟΔΠ) και των τοπικών Οµάδων Δικτύου Πρόληψης (ΟΔΠ) ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κεντρικό 
εργαλείο ενηµέρωσης και πληροφόρησης είναι η ιστοσελίδα του http://paratiritirio.minedu.gov.gr/. Αξίζει να 
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σηµειωθεί ότι στο Παρατηρητήριο αυτό, η προσχολική εκπαίδευση ελάχιστα αναφέρεται, διερευνάται και 
υποστηρίζεται. 

Οι σχετικές έρευνες που αφορούν τα νήπια είναι πολύ λιγότερες, όµως όλες δείχνουν ότι ο εκφοβισµός 
αποτελεί µέρος της σχολικής ζωής και των νηπίων. Μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 4 ετών και λαµβάνει 
χώρα στον ίδιο βαθµό στο νηπιαγωγείο, όπως και στο δηµοτικό (περίπου 6% τα παθητικά θύµατα, 8% τα επιθετικά 
και 10% οι θύτες). Επίσης έχουν δείξει ότι το συγκεκριµένο φαινόµενο παρατηρείται σε ατοµικό και οµαδικό 
επίπεδο, ενώ τα νήπια µπορούν να γίνουν θύτες, θύµατα ή θύτες/θύµατα, καθώς και να συµµετάσχουν σε άµεσες 
(σωµατική, λεκτική) ή έµµεσες (κοινωνική αποµόνωση, διάδοση φηµών) πράξεις εκφοβισµού, µε συχνότερες, 
όπως προαναφέρθηκε, αυτές του κοινωνικού αποκλεισµού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι έρευνες έδειξαν ότι τα νήπια 
µπορούν να αναγνωρίσουν µε αξιοπιστία το ρόλο του θύτη, του θύµατος και του υπερασπιστή, ενώ οι άλλοι ρόλοι 
δεν γίνονται ξεκάθαρα κατανοητοί. Επιπλέον στην προσχολική ηλικία µπορεί να διαφέρουν οι µορφές του 
εκφοβισµού (από την καταστροφή µίας ζωγραφιάς, το κρύψιµο παπουτσιών και την άρνηση να καθίσει δίπλα στο 
θύµα ή να παίξει µαζί του, µέχρι το ξύλο, τον εκσφενδονισµό πετρών κ.ά.) αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά είναι 
τα ίδια. Ακόµα τα θύµατα συνήθως δεν υφίστανται τον εκφοβισµό για µεγάλο χρονικό διάστηµα αλλά για 
σύντοµο, οι εµπειρίες του συγκεκριµένου φαινοµένου είναι κυρίως περιστασιακές, ενώ λαµβάνει χώρα κυρίως 
µέσα στις προσχολικές τάξεις παρά στον προαύλιο χώρο. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι τα µικρότερα 
παιδιά (µέχρι 8 χρονών) διακρίνουν κυρίως τις «καλές» από τις «κακές» συµπεριφορές, οπότε δεν είναι πάντα 
εύκολο να διαχωριστεί ο εκφοβισµός από άλλες επιθετικές πράξεις (Kochenderfer & Ladd, 1996; Ladd & Ladd, 
1998; Monks, Ruiz & Val, 2002; Perren & Alsaker, 2006; Boisjoli, R. et al., 2007; Barker et al, 2008; Κασάπη, 
2008; Alsaker, 2009; Μαργαριτίδου, 2010; Giguere, C. et al, 2011; Vlachou, Andreou,  Botsoglou & Didaskalou, 
2011; Smith, 2012; Τοπτσόγλου, 2012). 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Καθώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, στη χώρα µας υπάρχει έλλειψη ερευνητικών δεδοµένων σχετικά µε τον εκφοβισµό 
αφενός στην προσχολική αγωγή και αφετέρου όσον αφορά τις απόψεις των νηπιαγωγών για το συγκεκριµένο 
φαινόµενο (Δεληγιάννη- Κουϊµτζή & Ψάλτη, 2012; Ψάλτη & Κασάπη, 2012), αποφασίσαµε να 
πραγµατοποιήσουµε µία έρευνα, ως µελέτη περίπτωσης, σε νηπιαγωγούς του N. Πέλλας, κατά τη λήξη της 
σχολικής χρονιάς 2011- 2012. Η έρευνα διενεργήθηκε µε ερωτηµατολόγιο, όπου µετά από τις σχετικές ερωτήσεις 
µε τα δηµογραφικά στοιχεία, ζητήσαµε να καταγράψουν οι νηπιαγωγοί εάν εµφανίστηκαν συµπεριφορές στο 
νηπιαγωγείο τους που να παραπέµπουν σε φαινόµενα εκφοβισµού και σχολικής βίας και αν ναι τι είδους 
συµπεριφορές ήταν αυτές. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 205 νηπιαγωγοί. Απ’ αυτές οι 141 (69%) απάντησαν 
ότι παρατήρησαν συµπεριφορές στην τάξη τους που παρέπεµπαν σε φαινόµενα σχολικής βίας και οι υπόλοιπες 
(31%) απάντησαν αρνητικά. Οι πρώτες κατέγραψαν, σε κλειστές ερωτήσεις, συµπεριφορές σωµατικής, λεκτικής 
και µη λεκτικής επίθεσης, σε νήπια που τις άσκησαν ή τις δέχτηκαν. Επίσης απάντησαν και σε δύο ανοικτές 
ερωτήσεις όπου τους ζητήθηκε η καταγραφή αφενός των πιθανών σχετικών ενεργειών και παρεµβάσεών τους για 
την αντιµετώπιση των παραπάνω φαινοµένων και αφετέρου των ενδεχόµενων αλλαγών στη διδασκαλία τους για 
τη βελτίωση αυτών των συµπεριφορών. 

Αρχικά πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας µε το πρόγραµµα ανάλυσης ΙΒΜ SPSS 
for Windows (1999) και έγινε επιβεβαίωση της στατιστικής σηµαντικότητας των αποτελεσµάτων µε τον έλεγχο 
Χ2, για τη µελέτη ανεξαρτησίας µεταξύ κατηγορικών δεδοµένων. Έπειτα υλοποιήθηκαν οι συσχετίσεις των 
ποσοτικών µεταβλητών που αφορούσαν την εκδήλωση βίαιων συµπεριφορών µε τον συντελεστή Pearson 
Correlation και η στατιστική σηµαντικότητα των ποσοτικών µεταβλητών µε την περιοχή του νηπιαγωγείου µε την 
µέθοδο της ανάλυσης διακύµανσης (ANOVA) (Κίτσος, 1991; Παρασκευόπουλος, 1993; Πανάρετος & Ξεκαλάκη, 
1995; Subhash, 1996). 

  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότερες νηπιαγωγοί από τις 141 που απάντησαν θετικά στην 
ύπαρξη συµπεριφορών σχολικής βίας στην τάξη τους (48.9%) είχαν 6-15 έτη υπηρεσίας, ενώ οι υπόλοιπες 16-25 
έτη (19.1%), µέχρι 5 έτη (16.3%) και 26 έτη και πάνω (15.6%). Η πλειονότητα απ’ αυτές (48.2%) ήταν 41-50 
ετών και οι υπόλοιπες 31-40 ετών (27%), έως 30 ετών (14.2%) και από 51 ετών και πάνω (10.6%). 

Σχεδόν οι µισές (48,9%) ήταν απόφοιτες Παιδαγωγικών Τµηµάτων Νηπιαγωγών, ενώ οι υπόλοιπες διέθεταν 
πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών και εξοµοίωσης (34,8%) ή Σχολής Νηπιαγωγών µόνον (16.3%). Οι περισσότερες 
είχαν επιµορφωθεί σε ΠΕΚ (73.8%), και οι υπόλοιπες είχαν µετεκπαιδευτεί σε Διδασκαλεία Νηπιαγωγών (7.1%), 
διέθεταν κάποιο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (6.4%) ή είχαν φοιτήσει στη ΣΕΛΔΕ (1.4%), ενώ το 11,3% δεν είχε 
κάνει κάποια επιµόρφωση/µετεκπαίδευση. Σχετικά µε τον τόπο εργασίας τους, η πλειονότητα εργάζονταν σε 
νηπιαγωγεία αγροτικής περιοχής (52,5%) και οι υπόλοιπες σε αστικής (28,4) και ηµιαστικής (19,1%). 

Αρχικά οι νηπιαγωγοί ρωτήθηκαν αν διαπίστωσαν τη συγκεκριµένη σχολική χρονιά στην τάξη τους 
συµπεριφορές που παρέπεµπαν στο φαινόµενο της σχολικής βίας και οι περισσότερες απ’ αυτές, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, απάντησαν θετικά, εύρηµα που έρχεται σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα ερευνών που 
προαναφέρθηκαν (Kochenderfer & Ladd, 1996; Ladd & Ladd, 1998; Monks, Ruiz & Val, 2002; Perren & Alsaker, 
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2006; Boisjoli, R. et al., 2007; Barker et al, 2008; Κασάπη, 2008; Alsaker, 2009; Μαργαριτίδου, 2010; Giguere, 
C. et al, 2011; Vlachou, Andreou, Botsoglou & Didaskalou, 2011; Κασάπη & Λαλούµη- Βιδάλη, 2012; Smith, 
2012; Τοπτσόγλου, 2012; Botsoglou, υπό δηµοσίευση). 

Η ερώτηση για τις συµπεριφορές που εκδηλώνονταν στην τάξη των νηπιαγωγείων ως µορφές εκφοβισµού 
περιλάµβανε τρεις κατηγορίες: τη σωµατική, τη λεκτική και τη µη λεκτική επίθεση. Η σωµατική επίθεση 
περιλάµβανε δαγκωνιές, µαλλιοτραβήγµατα, χτυπήµατα, κλωτσιές, τσιµπιές, µπουνιές, γρατζουνιές, φτύσιµο, 
καταστροφή αντικειµένων ή οτιδήποτε άλλο, η λεκτική, βρίσιµο, τροµοκράτηση, ρατσιστική/µεροληπτική στάση, 
συκοφαντίες, ψευδείς φήµες, κακοπροαίρετη κοροϊδία και η µη λεκτική, κακοπροαίρετες γκριµάτσες και 
χειρονοµίες, χειριστική αντιµετώπιση, υπονόµευση και καταστροφή φιλίας περιθωριοποίηση και αποκλεισµό,. 
Για τις παραπάνω κατηγορίες και υποκατηγορίες ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να καταγράψουν τις 
συµπεριφορές αυτές σε δύο στήλες και συγκεκριµένα στα παιδιά που τις δέχτηκαν και στα αντίστοιχα που τις 
άσκησαν.  

Στην περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, διαπιστώθηκε ότι στο σύνολο των αρνητικών 
συµπεριφορών το µεγαλύτερο πλήθος περιλάµβανε η σωµατική επίθεση, έπειτα η µη λεκτική και τέλος η λεκτική, 
εύρηµα που επίσης έρχεται σε συµφωνία µε άλλες έρευνες, στις οποίες αναφέρεται ότι τα µικρότερα παιδιά 
εκφράζονται περισσότερο σωµατικά (Olweus, 2009; Γαλανάκη, 2010α; Τσιάντης, 2010; Γαλανάκη, 2011; 
Αθανασιάδου & Δεληγιάννη- Κουϊµτζή, 2012; Παιδί, 2012; Smith, 2012). Πιο συγκεκριµένα: α) στη σωµατική 
επίθεση ως επί το πλείστον συµπεριλαµβάνονταν χτυπήµατα που δέχτηκαν (µέσος όρος 1,79, τυπική απόκλιση 
3,705) και άσκησαν παιδιά (µέσος όρος 1,05, τυπική απόκλιση 2,184), κλωτσιές που δέχτηκαν νήπια (µέσος όρος 
0,96, τυπική απόκλιση 2,159), τσιµπιές που δέχτηκαν παιδιά (µέσος όρος 0,65, τυπική απόκλιση 2,275), κλωτσιές 
που άσκησαν νήπια (µέσος όρος 0,62, τυπική απόκλιση 1,560) κ.ο.κ. (Πίνακες 1 και 2), β) στη µη λεκτική επίθεση 
κυρίως περιλαµβάνονταν κακοπροαίρετες γκριµάτσες (µέσος όρος 1, τυπική απόκλιση 3,,056) και υπονόµευση 
φιλίας (µέσος όρος 0.49, τυπική απόκλιση 1,285) που δέχτηκαν παιδιά, περιθωριοποίηση (µέσος όρος 0,46, τυπική 
απόκλιση 1,750) και κακοπροαίρετες γκριµάτσες (µέσος όρος 0,45, τυπική απόκλιση 1,205) που άσκησαν νήπια, 
περιθωριοποίηση που δέχτηκαν παιδιά (µέσος όρος 0,34, τυπική απόκλιση 1,892) κ.ο.κ. (Πίνακες 3 και 4), γ) στη 
λεκτική επίθεση βασικά εµπεριέχονταν βρίσιµο (µέσος όρος 1,14, τυπική απόκλιση 3,012) και κακοπροαίρετη 
κοροϊδία (µέσος όρος 0,96, τυπική απόκλιση: 2,870) που δέχτηκαν νήπια, βρίσιµο που άσκησαν παιδιά (µέσος 
όρος 0,60, τυπική απόκλιση 1,636), ψευδείς φήµες που δέχτηκαν νήπια (µέσος όρος 0,50, τυπική απόκλιση: 
2,047), κακοπροαίρετη κοροϊδία που άσκησαν παιδιά (µέσος όρος 0,47, τυπική απόκλιση: 1,206) κ.ο.κ (Πίνακες 
5 και 6). Αξίζει να αναφερθεί ότι ο οι πλέον τυπικές συµπεριφορές περιλαµβάνουν την αποδοχή αλλά και την 
άσκηση βίας, επιβεβαιώνοντας αυτό που είναι σε όλους γνωστό ότι η βία φέρνει βία. 

Στη συνέχεια έγινε συσχέτιση των τριών κατηγοριών επίθεσης και παρατηρήθηκαν τα εξής.  Τα νήπια που 
άσκησαν σωµατική επίθεση, τη δέχτηκαν επίσης (θετική συσχέτιση 0,845), ενώ παράλληλα άσκησαν (0,823) και 
δέχτηκαν (0.663) λεκτική επίθεση. Ακόµα τα παιδιά που δέχτηκαν σωµατική επίθεση, δέχτηκαν  (0,748) και 
άσκησαν και λεκτική (0,643), καθώς επίσης δέχτηκαν και µη λεκτική επίθεση (0,643). Επιπλέον τα νήπια που 
δέχτηκαν λεκτική επίθεση αφενός δέχτηκαν (0,837) και αφετέρου άσκησαν (0,683) µη λεκτική επίθεση. Τέλος τα 
παιδιά που άσκησαν λεκτική επίθεση, άσκησαν και µη λεκτική (0,627). Παρατηρούµε πώς οι διάφορες µορφές 
βίας είναι αλληλένδετες µεταξύ τους. 

Οι υποκατηγορίες των τριών κατηγοριών επίθεσης (σωµατική, λεκτική, µη λεκτική) συσχετίστηκαν επίσης 
µεταξύ των παιδιών που άσκησαν µία βίαιη συµπεριφορά και των παιδιών που δέχτηκαν κάποια αντίστοιχη. 
Παρατηρήθηκε πολύ ισχυρή θετική συσχέτιση ανάµεσα:  

§ στα νήπια που δέχτηκαν και σε αυτά που άσκησαν άλλη (εκτός από τις αναφερθείσες) σωµατική επίθεση 
(συντελεστής συσχέτισης 0,972), 

§ στα παιδιά που δέχτηκαν αποκλεισµό και σε αυτά που δέχτηκαν τροµοκράτηση (συντελεστής 
συσχέτισης 0,948), 

§ στα νήπια που δέχτηκαν και σε αυτά που άσκησαν  µπουνιές (συντελεστής συσχέτισης 0,912), 
§ στα παιδιά που δέχτηκαν και άσκησαν κλωτσιές (συντελεστής συσχέτισης 0,908), 
§ στα νήπια που δέχτηκαν και σε αυτά που άσκησαν δαγκωνιές (συντελεστής συσχέτισης 0,887). 
Σ’ αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι υπήρξαν αρκετές άλλες περιπτώσεις µε ισχυρή συσχέτιση µεταξύ 

τους, τις οποίες δεν αναφέρουµε για λόγους συντοµίας. Τα παραπάνω ευρήµατα µας δείχνουν ότι συνήθως τα 
παιδιά που δέχονται κάποια επίθεση την ανταποδίδουν µε τον ίδιο ή παρόµοιο τρόπο, ενώ υπάρχουν και νήπια τα 
οποία δέχονται διάφορες µορφές εκφοβισµού ταυτόχρονα (π.χ. φτύσιµο και τσιµπιές ή αποκλεισµό και 
περιθωριοποίηση). Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν εκείνα άλλων µελετών, όπου γίνονται αναφορές σε 
προκλητικούς και παθητικούς θύτες και θύµατα, καθώς και σε θύτες/θύµατα.  

Επιπλέον µελετήθηκε η επίδραση της περιοχής των νηπιαγωγείων (αγροτική, ηµιαστική και αστική) σε σχέση 
µε τις τρεις κατηγορίες επίθεσης. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στη σωµατική 
επίθεση που άσκησαν (F: 3,765, df: 2,131, p-value: 0,026<0,05) και δέχτηκαν (F: 3,628, df: 2,131, p-value: 
0,029<0,05) τα παιδιά από αγροτικές περιοχές σε σχέση µε τα νήπια των ηµιαστικών και αστικών περιοχών 
(Πίνακες 7 και 8). Επίσης υπήρξαν σηµαντικές διαφορές και στη λεκτική επίθεση που άσκησαν (F: 5,593, df: 
2,131, p-value: 0,005<0,05) και δέχτηκαν (F: 7,100, df: 2,131, p-value: 0,001<0,05) τα παιδιά των αγροτικών 
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περιοχών σε σχέση µε αυτά των ηµιαστικών και αστικών (Πίνακες 9 και 10). Τέλος παρουσιάστηκαν σηµαντικές 
διαφορές και στη µη λεκτική επίθεση που άσκησαν (F: 3,515, df: 2,131, p-value: 0,033<0,05)  και δέχτηκαν (F: 
5,291, df: 2,131, p-value: 0,006<0,05) τα παιδιά των αγροτικών περιοχών σε σχέση µε αυτά των ηµιαστικών και 
αστικών (Πίνακες 11 και 12). Το εύρηµα αυτό ενδεχοµένως να σχετίζεται µε το γεγονός ότι στις αγροτικές 
περιοχές, τα παιδιά σε αρκετές περιπτώσεις κοινωνικοποιούνται και παίζουν σε εξωτερικούς χώρους, όχι 
απαραίτητα κάτω από την επίβλεψη ενηλίκων, µε αποτέλεσµα την αύξηση περιστατικών βίας. Όµως το 
συγκεκριµένο εύρηµα αποτελεί µάλλον έκπληξη, δεδοµένου ότι θα περίµενε κανείς αυξηµένα φαινόµενα 
εκφοβισµού σε παιδιά αστικών περιοχών που πολλές φορές µεγαλώνουν µπροστά στην τηλεόραση και τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία δρουν ενισχυτικά στα συγκεκριµένα φαινόµενα. 

Αργότερα εξετάσαµε τις απαντήσεις των νηπιαγωγών στην ανοιχτή ερώτηση σχετικά µε τις πιθανές ενέργειες 
και παρεµβάσεις τους σε βίαιες συµπεριφορές. Οι περισσότερες απ’ αυτές (59.6%) δεν έδωσαν καµία απάντηση 
στη συγκεκριµένη ερώτηση, µε αποτέλεσµα να µην γνωρίζουµε αν δεν ασκούν τέτοιου είδους ενέργειες ή αν 
απλώς δεν τις ανέφεραν. Οι υπόλοιπες, απάντησαν ότι παρεµβαίνουν µε συζητήσεις (34%) και υλοποίηση σχετικών 
δραστηριοτήτων και παιχνιδιών (6.4%). Η πλειονότητα των νηπιαγωγών (73%) δεν απάντησε και στη δεύτερη 
ανοιχτή ερώτηση που αφορούσε τις πιθανές αλλαγές στη διδασκαλία τους για την αντιµετώπιση αυτών των 
συµπεριφορών, µε αποτέλεσµα και πάλι να µην γνωρίζουµε αν δεν ασκούν τέτοιου είδους ενέργειες ή αν απλώς 
δεν τις ανέφεραν. Οι υπόλοιπες απάντησαν και πάλι ότι οι συγκεκριµένες τροποποιήσεις εµπίπτουν στις παραπάνω 
δύο κατηγορίες (16.3% δραστηριότητες/παιχνίδια και 10.6% συζητήσεις).  

Στις περιπτώσεις που οι νηπιαγωγοί αναφέρθηκαν σε συζητήσεις, επεξηγούσαν ότι αυτές αφορούσαν θέµατα 
τήρησης των κανόνων, ευαισθητοποίησης των παιδιών για την κατανόηση και το σεβασµό των άλλων, 
αναστοχασµό των αρνητικών συµπεριφορών και αναζήτηση προτάσεων κατευνασµού τους σε οµάδες ή 
µεµονωµένα κ.ά. Μερικές ενδεικτικές απαντήσεις τους είναι οι παρακάτω, όπου σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται 
ότι οι νηπιαγωγοί αναλαµβάνουν την ευθύνη της αντιµετώπισης των βίαιων συµπεριφορών ή διαχειρίζονται το 
θέµα µεταξύ των εµπλεκοµένων, ενώ σε άλλες θέτουν το θέµα στην ολοµέλεια της τάξης τους. Ακόµη 
αναφέρθηκαν και σε κοινές δράσεις µε γονείς, ειδικά των θυτών, για την οµαλότερη και συνεργατική επίλυση των 
προβληµάτων.  

Σχετικά µε την εφαρµογή δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, οι παιδαγωγοί ανέφεραν µία µεγάλη ποικιλία, 
όπως ανάγνωση ιστοριών µε σχετικό περιεχόµενο και δραµατοποίησή τους, κινητικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, 
θεατρικό παιχνίδι, µουσική κ.ά. Ενδιαφέρον παρουσίασαν οι δραστηριότητες µε θέµα «τα συναισθήµατα», όπου 
η αντιµετώπιση είχε περισσότερο ολιστική προσέγγιση. 

Ελάχιστες ήταν οι αναφορές για στέρηση συµµετοχής των παιδιών-θυτών από δραστηριότητες, η 
αποµάκρυνσή τους στην «καρέκλα της ηρεµίας» ή τη «γωνιά της σκέψης» και η αποµόνωσή τους από το σύνολο 
της τάξης ή από τις οµάδες εργασίας. 

Έπειτα συσχετίσαµε τις ενέργειες των νηπιαγωγών για την αντιµετώπιση των βίαιων συµπεριφορών µε τα 
χρόνια υπηρεσίας τους, την ηλικία τους και τις σπουδές τους και δεν εµφανίστηκαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές. Αντίθετα παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις ενέργειες των νηπιαγωγών και την 
επιµόρφωση/ µετεκπαίδευσή τους (χ2: 6,861, df: 3, p-value: 0,076<0,100),  µε τις παιδαγωγούς που έχουν 
παρακολουθήσει προγράµµατα επιµόρφωσης σε ΠΕΚ ή µεταπτυχιακά προγράµµατα να χρησιµοποιούν 
περισσότερο τις συζητήσεις από τις συναδέλφους τους που µετεκπαιδεύτηκαν στα Διδασκαλεία, ενδεχοµένως 
διότι σε αυτά δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στο σχεδιασµό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων απ’ ότι στα άλλα 
προγράµµατα όπου τα µαθήµατα είναι πιο θεωρητικά. Ακόµα υπήρξαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις 
ενέργειες των νηπιαγωγών και την περιοχή του νηπιαγωγείου τους (χ2: 5,243, df: 2, p-value: 0,073<0,100),  µε τις 
παιδαγωγούς των αγροτικών περιοχών να χρησιµοποιούν περισσότερο τις συζητήσεις από τις συναδέλφους τους 
σε ηµιαστικές και αστικές περιοχές (Πίνακας 13). Τέλος πραγµατοποιήσαµε συσχετισµούς ανάµεσα στις πιθανές 
αλλαγές στη διδασκαλία των νηπιαγωγών µε τα χρόνια υπηρεσίας τους, την ηλικία τους, τις σπουδές  τους, την 
επιµόρφωση/µετεκπαίδευσή τους και την περιοχή του νηπιαγωγείου τους και πάλι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Η έρευνά µας, παρά το γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκε σε ένα περιορισµένο δείγµα µίας συγκεκριµένης περιοχής, 
αφενός επιβεβαίωσε τα ευρήµατα άλλων ερευνών στο ότι ο εκφοβισµός αποτελεί µέρος της σχολικής ζωής και 
των νηπίων και αφετέρου µας έδωσε µία εικόνα του εν λόγω φαινοµένου στα συγκεκριµένα νηπιαγωγεία. Όπως 
ήδη αναφέρθηκε, δεν είναι πάντα εύκολο να διαχωριστεί ο εκφοβισµός από άλλες επιθετικές πράξεις. Η παρούσα 
µελέτη που, όπως προαναφέρθηκε, έρχεται σε συµφωνία µε άλλες αντίστοιχες, µας δείχνει µε πιο αναλυτικό τρόπο 
τις µορφές που παίρνει το συγκεκριµένο φαινόµενο στο χώρο του νηπιαγωγείου, από την οπτική γωνία των 
νηπιαγωγών. Φυσικά  χρειάζεται πλήθος άλλων µελετών αφενός για να εξεταστούν και αφετέρου για να 
αντιµετωπιστούν οι ιδιαιτερότητές του στην προσχολική ηλικία. 

Στην εποχή που ζούµε, ο εκφοβισµός στο σχολείο, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά 
προβλήµατα, ενώ οι παιδαγωγοί τον αναγνωρίζουν ως µία από τις βασικότερες προκλήσεις που καλούνται να 
αντιµετωπίσουν στις τάξεις τους (Ιωάννου, 2008; Αθανασιάδου & Ψάλτη, 2012). Η πρόληψη και η συστηµατική 
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αντιµετώπισή του έχει µελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια (βλ. Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2012). Οι παιδαγωγοί 
πρέπει πρώτα να τον διαφοροποιούν από τις άλλες µορφές επιθετικής συµπεριφοράς και µετά να αναζητούν τους 
τρόπους πρόληψης και παρέµβασης που θα οδηγήσουν αρχικά στη µείωση και σταδιακά στην εξάλειψή του. Οι 
έρευνες (Alsaker, 2009) δείχνουν ότι 50% των παιδιών δεν υπήρξαν ποτέ ούτε θύµατα ούτε θύτες. Αυτά τα παιδιά 
συνήθως θυµώνουν µε το φαινόµενο αυτό και µερικές φορές βοηθούν τα θύµατα και είναι αυτά που µπορούν να 
βοηθήσουν πολύ στα παραπάνω προγράµµατα που έχουν ως στόχο την εξάλειψή του. 

Την τελευταία εικοσαετία έχουν εφαρµοστεί ευρέως διάφοροι τρόποι πρόληψης και αντιµετώπισης του 
εκφοβισµού σε διάφορες χώρες, που περιλαµβάνουν ολιστικές παρεµβάσεις, αντίστοιχες στοχευµένες για παιδιά 
ή οµάδες υψηλού κινδύνου ή άλλες επηρεασµού της κοινωνίας. Οι πρώτες θεωρούνται οι πλέον αποτελεσµατικές, 
καθώς αφορούν το σχολείο, τις τάξεις και τα παιδιά και απαιτούν τη µεταξύ τους συνεργασία. Εµπεριέχουν 
κανόνες στην τάξη, εργασία µε τα παιδιά µέσα από το αναλυτικό πρόγραµµα (π.χ. στρατηγικές παρέµβασης των 
συνοµηλίκων), βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, εκπαίδευση και εµπλοκή του οικογενειακού 
περιβάλλοντος, συµβουλευτική στο σχολείο κ.ά. Πιο συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις αυτές, που συνιστάται να 
εφαρµόζονται ακόµα και από την ηλικία των 2 ετών, περιλαµβάνουν ανάγνωση ιστοριών, παιχνίδια ρόλων, 
κουκλοθέατρο,  δραµατοποίηση, επίλυση προβληµάτων, κανόνες στην τάξη, εκπαιδευτικά υλικά, διαχείριση της 
τάξης, συνεργατικές οµαδικές δραστηριότητες µε τους θύτες, τα θύµατα και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης (όπως 
αύξηση της ενσυναίσθησης ή τόνωση της αυτοπεποίθησης), πληροφόρηση για παιδαγωγούς και γονείς και 
αντίστοιχα σεµινάρια, καλύτερη επίβλεψη στον προαύλιο χώρο, µη τιµωρητικές µεθόδους πειθαρχίας, σχετικά 
βίντεο και παιχνίδια στον υπολογιστή, µείωση παρακολούθησης σκηνών βίας στην τηλεόραση και τον 
υπολογιστή, αποφυγή αγοράς παιχνιδιών βίας κ.ά. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εφαρµογή ενός τέτοιου 
προγράµµατος έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του συγκεκριµένου φαινοµένου κατά 20-23%, ενώ έχει µεγαλύτερη 
επίδραση σε µεγαλύτερα (11 ετών και πάνω) παρά µικρότερα παιδιά. Όµως τέτοιου είδους προγράµµατα είναι 
καλό να ξεκινούν από το νηπιαγωγείο, καθώς αφενός τα νήπια είναι πιο δεκτικά σε µία τέτοια παρέµβαση απ’ ότι 
τα µεγαλύτερα παιδιά, έχουν θετικότερη στάση απέναντι στα θύµατα και σύµφωνα µε έρευνες λίγοι µαθητές 
κατέχουν σταθερά το ρόλο του θύµατος πριν τον 8ο ή 9ο χρόνο και αφετέρου διότι το αναλυτικό πρόγραµµα της 
συγκεκριµένης βαθµίδας είναι πιο ευέλικτο απ’ ότι στις µεγαλύτερες τάξεις (βλ. Γιοβαζολιάς, 2007; Ιωάννου, 
2008; Johnsen, 2008; ΟΕΠΕΚ, 2008; Παπάνης, 2008; Μπογιατζόγλου, Βίλλη & Γαλάνη, 2009; Γαλανάκη, 2010α; 
Γαλανάκη, 2010β; Βεγιάννη, 2011; Γαλανάκη, 2011; Carpenter, 2011; Vlachou, Andreou,  Botsoglou & 
Didaskalou, 2011; Alsaker, 2012; Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2012; Smith, 2012; Τοπτσόγλου, 2012). 

Στην Ελλάδα δεν είναι ακόµη γνωστή η ακριβής έκταση του εκφοβισµού, καθώς και οι ανάγκες των οµάδων 
που εµπλέκονται σε αυτόν (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς). Παρά τις αξιόλογες µεµονωµένες προσπάθειες (π.χ. 
ΕΨΥΠΕ, Συνήγορος του Παιδιού, κέντρα πρόληψης, όπως η Πυξίδα), υπάρχουν οι δράσεις τις οποίες 
πραγµατοποιεί πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας (βλ. Παρατηρητήριο για την πρόληψη κατά της σχολικής βίας 
και του εκφοβισµού, 2016; Παιδί, 2012; Φόρουµ Εκπαιδευτικών Θεσπρωτίας, 2012) Όµως είναι αναγκαία, στο 
κοντινό µέλλον, η υλοποίηση µίας εθνικής πολιτικής αντιµετώπισης του φαινοµένου στην ελληνική πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η οποία θα ξεκινάει από την προσχολική ηλικία  (Γαλανάκη, 2010β; 
Γιαννακοπούλου κ.ά, 2010; Μαργαριτίδου, 2010). Σ’ αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο οι παιδαγωγοί 
γενικότερα και αυτοί της προσχολικής ηλικίας  ειδικότερα, να έχουν ικανοποιητική γνώση του φαινοµένου και 
των τρόπων αντιµετώπισής του.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το φαινόµενο της σχολικής βίας- bullying  έχει αποτελέσει ιδιαίτερο αντικείµενο µελέτης ως µία εκδήλωση 
προβληµατικής συµπεριφοράς µε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις τόσο στο θύτη όσο και στο θύµα. 
Τα τελευταία χρόνια εµφανίζει ανησυχητικές διαστάσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και προκαλεί 
εκπαιδευτικά και ψυχοκοινωνικά προβλήµατα. Στην Ελλάδα, αν και τα περιστατικά είναι µικρότερης έντασης, 
παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ορίσει εννοιολογικά το φαινόµενο, καθώς και το 
προφίλ του θύµατος και του θύτη. Παρουσιάζει ακόµη ερευνητικά δεδοµένα για να αναδειχτεί η έκταση του 
προβλήµατος και έτσι να αναζητηθούν αποτελεσµατικές πρακτικές για τον περιορισµό του. Ειδικότερα προτείνονται 
παρεµβατικές µέθοδοι που µπορούν να αναπτυχθούν στη σχολική κοινότητα µε στόχο την πρόληψη και την 
αντιµετώπιση της  σχολικής βίας- bullying. Οι παιδαγωγικές αυτές πρακτικές παρουσιάζονται στο επίπεδο του 
σχολείου, στο επίπεδο της τάξης, σε ατοµικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο διδασκαλίας συγκεκριµένων µαθηµάτων. 
Η αλλαγή στο κλίµα του σχολείου και η µεγιστοποίηση της συνεργασίας µε τους γονείς και τους φορείς µπορεί να 
επιφέρει αλλαγή των συµπεριφορών όλων των εµπλεκόµενων και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης.  
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολική Βία-Bullying, θύτης, θύµα, ερευνητικά δεδοµένα, εκπαιδευτικά και 
ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, παρεµβατικές µέθοδοι, εκπαιδευτική κοινότητα 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ελληνική κοινωνία στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και ειδικότερα η σχολική κοινότητα, που συναντά πλέον 
την πολυπολιτισµικότητα, καλείται να κατανοήσει και συστηµατικά να αντιµετωπίσει το φαινόµενο της 
ενδοσχολικής βίας, το οποίο προσλαµβάνει παγκοσµίως ανησυχητικές διαστάσεις, αφού το ποσοστό των νέων 
που εκφοβίζουν ή εκφοβίζονται συνεχώς αυξάνεται. 

Στατιστικές έρευνες και επιστηµονικές µελέτες δείχνουν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό µαθητών, τουλάχιστον 
µια φορά καθ' όλη τη σχολική τους πορεία έχουν υποστεί, έχουν γίνει θεατές ή έχουν ασκήσει βία λεκτική, 
ψυχολογική, σωµατική, ενώ τις περισσότερες φορές παραδέχονται ότι το έκαναν για πλάκα! 

Η σχολική βία είναι πλέον ένα πρόβληµα που επηρεάζει τη ζωή χιλιάδων µαθητών. Ωστόσο παρατηρείται 
έλλειµµα ενηµέρωσης και περιορισµένη ευαισθητοποίηση για τον τρόπο αντιµετώπισής του, καθώς εκπαιδευτικοί 
και γονείς µιλούν ελάχιστα για το πρόβληµα µε τα παιδιά, ενώ οι µαθητές-θύµατα αποσιωπούν συµπεριφορές βίας 
και εκφοβισµού. 

Ο σχολικός εκφοβισµός είναι παρών! Ως σηµάδι αδυναµίας του εκπαιδευτικού συστήµατος ή ως 
αντανάκλαση του πολιτισµού της κοινωνίας µας; Τι φταίει τελικά ; 

 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 
Ο σχολικός εκφοβισµός και η βία αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόµενο που εξαπλώνεται ανησυχητικά µε 
αρνητικές συνέπειες στη διαµόρφωση «υγιών» αυριανών πολιτών. Γι’ αυτό και διεξάγονται πολυάριθµες έρευνες 
στον ελλαδικό και στον διεθνή χώρο, προκειµένου να διευκρινιστεί η έκταση του φαινοµένου και το ποσοστό 
αύξησής του.  

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
από 17 χώρες του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) στην Ευρώπη, την Αυστραλία 
και τη Νότια Αµερική (Moore, Jones & Broadbent, 2008), όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, τα ποσοστά των 
µαθητών που δηλώνουν θύµατα κυµαίνονται από 4% έως 25%, ενώ το ποσοστό των µαθητών που δηλώνουν ότι 
έχουν υπάρξει θύτες βρίσκεται στο 18%. Εξαίρεση αποτελεί η Ιαπωνία, στην οποία παρατηρείται ότι τα ποσοστά 
όσων δηλώνουν θύτες είναι υψηλότερα από αυτά εκείνων που δηλώνουν θύµατα.  
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Χώρες  Ποσοστό µαθητών που 
δηλώνουν θύτες  

Ποσοστό µαθητών που 
δηλώνουν θύµατα  

Ολλανδία  4% 9% 
Αγγλία  4% 10% 
Ηνωµένες Πολιτείες  8% 9% 
Γερµανία  9% 10% 
Νορβηγία  8% 12% 
Καναδάς  9% 18% 
Ιαπωνία  17% 14% 
Αυστραλία (σε παιδιά µικρή ηλικίας)  7% 25% 
Αυστραλία (σε παιδιά µεγαλύτερης 
ηλικίας)  

3% 14% 

Πίνακας 1: Ποσοστά µαθητών που δηλώνουν θύτες και θύµατα σε 17 χώρες- µέλη του Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) % 

 
Στα αποτελέσµατα της διεθνούς έρευνας «για τις συµπεριφορές που συνδέονται µε την υγεία των εφήβων 

µαθητών» HBSC/WHO (Health Behaviour in School-aged Children)1 υποστηρίζεται ότι το 8-12 % των µαθητών 
που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι εκφόβισαν κάποιον συµµαθητή τους τουλάχιστον δύο φορές τον µήνα, 
το τελευταίο δίµηνο πριν από τη διενέργεια της έρευνας.   

Στη µεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα, που διοργανώθηκε σε έξι χώρες στο πλαίσιο της εκστρατείας «ΕΑΝ- 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του σχολικού εκφοβισµού» και δηµοσιεύθηκε το 2012, αναφέρεται (πίνακας…) πως οι 
χώρες στις οποίες οι µαθητές δήλωσαν υψηλότερα ποσοστά εκφοβισµού συµµαθητή τους, από τη µεγαλύτερη στη 
µικρότερη συχνότητα εµφάνισης των περιστατικών, είναι η Λιθουανία (51,65%), η Εσθονία (50,07%), η Ελλάδα 
(31,98%), η Λετονία (10,32%), η Βουλγαρία (8,67%) και η  Ιταλία (3,49%).   

 

 
Πίνακας 2: Ποσοστά θυµατοποίησης στις χώρες διεξαγωγής της έρευνας στα πλαίσια της εκστρατείας «ΕΑΝ- 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του σχολικού εκφοβισµού». 
ΠΗΓΗ: European Antibullying Campaign (2012) Ευρωπαϊκή Έρευνα για το φαινόµενο του σχολικού 

εκφοβισµού: Τελική έκθεση Copenhagen 
 
Σε πιο πρόσφατη έρευνα που έγινε σε σχολεία της χώρας (2014) διαπιστώθηκε  ότι το 10% του συνόλου των 

µαθητών πέφτουν θύµατα ενδοσχολικής  βίας, το ποσοστό των θυτών ανέρχεται στο 5% του µαθητικού 
πληθυσµού, η αναλογία των εµπλεκοµένων σε περιστατικά βίας, αγοριών-κοριτσιών  είναι 3 προς 1 και ότι τα 
αγόρια υπερτερούν σε περιστατικά σωµατικής βίας ενώ και  κορίτσια σε περιστατικά λεκτικής. 
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Η ενδοσχολική βία ορίζεται ως µια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεµµένη, απρόκλητη, συστηµατική και 
επαναλαµβανόµενη βία και επιθετική συµπεριφορά µε σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την 
πρόκληση σωµατικού και ψυχικού πόνου σε µαθητές εντός και εκτός σχολείου. Βία λεκτική, ψυχολογική, 
σωµατική, ακόµη και διαδικτυακή ή ηλεκτρονική  στην οποία εµπλέκονται: ο δράστης ή θύτης ή νταής (bully), 
το θύµα ή στόχος (victim ή target) και  οι παρατηρητές ή παριστάµενοι (bystanders).     

Ως συνηθέστεροι χώροι διάπραξης περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισµού, αναφέρονται οι εξής: η 
τάξη, η αυλή του σχολείου, το γήπεδο, οι τουαλέτες και στο δρόµο προς ή από το σχολείο. Στη µεγάλη ευρωπαϊκή 
έρευνα, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας «ΕΑΝ- Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του σχολικού 
εκφοβισµού», φάνηκε πως η σχολική τάξη αποτελεί το µέρος στο οποίο παρατηρείται πιο συχνά το φαινόµενο 
του σχολικού εκφοβισµού (European Antibullying Network, 2012). Ωστόσο, µόνο στην Ελλάδα παρατηρούνται 
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συχνότερα περιστατικά εκτός του σχολικού χώρου. Στον πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τόποι και η 
συχνότητα µε την οποία συµβαίνουν τα περιστατικά στις 6 ευρωπαϊκές χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα του 
ΕΑΝ. 

 
Πίνακας 3: Τόπος πραγµατοποίησης εκφοβισµού ανά χώρα συµµετοχής. European Antibullying Campaign 

(2012) 
 

ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ  
Ο εκφοβισµός µπορεί να εκδηλωθεί µε διάφορες µορφές άµεσες ή έµµεσες, που αναφέρονται σε διάφορα 
περιστατικά τα οποία παραβιάζουν τα δικαιώµατα των παιδιών (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000; Pinheiro, 2006). Οι 
άµεσες µορφές εκφοβισµού αναγνωρίζονται πιο εύκολα προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν τα κατάλληλα 
µέτρα, ενώ οι έµµεσες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και παρατήρησης εκ µέρους των εκπαιδευτικών και των 
γονέων. Χαρακτηρίζονται δε ως έµµεσες λόγω της «καλυµµένης φύσης» τους και της ανάµιξης τρίτων προσώπων, 
όπως για παράδειγµα η διαρροή άσχηµων φηµών και η κοινωνική αποµόνωση. 

Ο εκφοβισµός µπορεί να εκδηλωθεί µε διάφορες µορφές, όπως : 
Α. Λεκτικός: Πρόκειται για άµεση µορφή εκφοβισµού, ο οποίος περιλαµβάνει τη χρήση υβριστικών ή 

περιπαικτικών εκφράσεων, πειραγµάτων, απειλών, εκβιασµών, αγενών σχολίων και ειρωνείας ή και άλλου είδους 
κοροϊδευτικών και σαρκαστικών εκφράσεων που απευθύνονται σκόπιµα από κάποιο άτοµο ή οµάδα ατόµων σε 
κάποιο άλλο προκειµένου να το πληγώσουν (Barone, 1997; Smith & Sharp, 1994). 

Β. Συναισθηµατικός: Πρόκειται κυρίως για έµµεση µορφή εκφοβισµού και περιλαµβάνει απειλές, 
εκβιασµούς, διάδοση κακοηθών και ψευδών φηµών, υβριστικές ή περιπαικτικές εκφράσεις για τη φυλή, την 
εθνικότητα, τη θρησκεία, την ταυτότητα αναπηρίας, τη σεξουαλική ταυτότητα του θύµατος, επιδιωκόµενη 
αποµάκρυνση των φίλων, αποµόνωση ή και άσκηση πίεσης από τους συµµαθητές (Neser et al., 2002). 

Γ. Ψυχολογικός: Πρόκειται για έµµεση µορφή εκφοβισµού, όπου τα θύµατα βιώνουν εσκεµµένα σε µεγάλη 
συχνότητα αποκλεισµό από κοινωνικές ή/και οµαδικές δραστηριότητες, κοινωνική αποµόνωση ή αποκλεισµό από 
το παιχνίδι στα διαλείµµατα. Όπως και στον συναισθηµατικό εκβιασµό και εδώ τα θύµατα µπορεί να είναι 
αποδέκτες δυσφήµησης και κακοπροαίρετων κουτσοµπολιών ή επεισοδίων µε στόχο τη γελοιοποίησή τους 
(Whitney & Smith, 1993; Krige et al., 2000). 

Δ. Σωµατικός: αποτελεί την πιο άµεση µορφή εκδήλωσης του φαινοµένου. Αφορά την άσκηση φυσικής βίας, 
χτυπήµατα, σπρωξίµατα, γρονθοκοπήµατα, την καταστροφή ή την κλοπή προσωπικής περιουσίας. Αυτή η µορφή 
εκφοβισµού συνδέεται άµεσα µε τη µυϊκή δύναµη ή τη σωµατική διάπλαση του «εκφοβιστή» (bully) και 
εκδηλώνεται από µεγαλύτερης ηλικίας µαθητές σε µαθητές µικρότερων τάξεων, µε σπρωξίµατα στους διαδρόµους 
και  εγκλεισµούς σε τουαλέτες ή µε την άσκηση πίεσης προκειµένου τα θύµατα να κάνουν κάτι παρά τη θέλησή 
τους (Van Niekerk, 1993; Smith & Sharp, 1994; Byrne, 1994; Leach, 1997). 

Ε. Κοινωνικός: Ο κοινωνικός εκφοβισµός αφορά στον σκόπιµο αποκλεισµό των µαθητών από κοινωνικές 
δραστηριότητες ή στην άσκηση επιρροής στην οµάδα των συνοµηλίκων ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια για το 
θύµα, προκειµένου να υποδαυλίζεται συστηµατικά η αυτοεκτίµηση του θύµατος και µπορεί να είναι άµεσος ή 
έµµεσος. Εκδηλώνεται µε τον συστηµατικό αποκλεισµό, αποµόνωση και αδιαφορία απέναντι στο θύµα. 
(Coloroso, 2003; Lee, 2004). 

ΣΤ. Σεξουαλικός: Πρόκειται για µια µορφή σεξουαλικής παρενόχλησης, η οποία αφορά σε αγόρια και 
κορίτσια και εκδηλώνεται µε υβριστικά σχόλια ή πειράγµατα σεξουαλικού περιεχοµένου, ανήθικες χειρονοµίες, 
δηµοσιοποίηση περιπαιχτικών σεξουαλικών σκίτσων µέχρι και σοβαρών σεξουαλικών επιθέσεων. 

Ζ. Ρατσιστικός: Πρόκειται για την εκδήλωση λεκτικής, συναισθηµατικής ή και σωµατικής βίας που στόχο 
έχει να προσβάλλει το θύµα λόγω της καταγωγής του, της κοινωνικής τάξης του, της οικονοµικής κατάστασης 
της οικογένειάς του και γενικά της διαφορετικότητάς του από το σύνολο της πλειοψηφίας. 
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Η. Εκφοβισµός µε εκβιασµό (extortion): Συνήθως αναφέρεται στην κλοπή ή καταστροφή υλικών 
αντικειµένων του θύµατος, όπως στην εκούσια απόσπαση χρηµάτων ή προσωπικών αντικειµένων και συνοδεύεται 
από απειλές ή και τον εξαναγκασµό σε ανεπιθύµητες, αντικοινωνικές πράξεις. 

Θ. Ηλεκτρονικό bullying/cyber bullying :  περιγράφεται ως «η επαναλαµβανόµενη και εκ προθέσεως βλάβη 
που προκαλείται διαµέσου της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών») (Patchin & Hinduja, 2010; Slonje, et al., 2013). Παραδείγµατα αποτελούν η αποστολή υβριστικού ή 
απειλητικού υλικού, η δηµοσίευση µη κολακευτικών φωτογραφιών χωρίς συναίνεση, η διάδοση ανυπόστατων 
φηµών µέσω e-mails και των υπηρεσιών MMS και SMS των κινητών τηλεφώνων και των διαδικτυακών τόπων 
κοινωνικής δικτύωσης . Ηλεκτρονικός εκφοβισµός είναι και η υποκλοπή στοιχείων λογαριασµού κάποιου και 
αποστολή µηνυµάτων σε άλλους χρήστες (Γάκη & Αντωνίου, 2014; Μέλλου & Αντωνίου, 2013). 

Ακολουθεί πίνακας (4) καταγραφής των αποτελεσµάτων από την έρευνα της εκστρατείας του ΕΑΝ, 
αναφορικά µε τις συνηθέστερες µορφές σχολικού εκφοβισµού στην Ελλάδα. 

  
Μορφές Σχολικού Εκφοβισµού Ποσοστό 

Χρήση κοροϊδευτικών ονοµάτων -παρατσούκλια 60.69% 
Αποκλεισµός από δραστηριότητες - αποµόνωση 27.40% 
Σπρωξίµατα – χτυπήµατα 45.39% 
Εξαναγκασµός σε πράξεις µε χρήση βίας 21.91% 
Εξιστόρηση περιπαιχτικών/κοροϊδευτικών ιστοριών 27.60% 
Σεξουαλική παρενόχληση, διάδοση φηµών µε αντίστοιχο περιεχόµενο 21.06% 
Αφαίρεση προσωπικών ειδών/χρηµάτων 19.69% 
Διάδοση κοροϊδευτικών µηνυµάτων – e-mails 19.16% 
Εξαναγκασµός σε πράξεις παρά τη θέλησή µου 20.54% 
Πειράγµατα εξαιτίας της εξωτερικής εµφάνισης 36.30% 
Ανάρτηση ή απειλή ανάρτησης εξευτελιστικών video ή φωτογραφιών στο internet 14.26% 
Διάδοση εξευτελιστικών video ή φωτογραφιών µέσω κινητών τηλεφώνων 12.82% 

Πίνακας 4:  Μορφές σχολικού εκφοβισµού, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 60,69% των µαθητών που δήλωσαν 
θύµατα. (European Antibullying Campaign, 2012)  

 
Σύµφωνα µε  δεδοµένα ελληνικών και διεθνών ερευνών η σωµατική βία αποτελεί τη συνηθέστερη µορφή 

εκφοβισµού µεταξύ µαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας, ενώ η λεκτική και κοινωνική βία αποτελούν τις πιο 
συνήθεις µορφές εκφοβισµού σε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι καθώς τα παιδιά 
µεγαλώνουν, καταφεύγουν σε πιο έµµεσες µορφές επιθετικής συµπεριφοράς. Ως συνηθέστερη µορφή σχολικού 
εκφοβισµού αναφέρεται η χρήση υβριστικών ονοµάτων, ενώ ακολουθούν η διάδοση κακόβουλων φηµών, οι 
απειλές, οι σωµατικές επιθέσεις και ο σεξουαλικός εκφοβισµός, ο οποίος εµφανίζεται πολύ πιο συχνά στη 
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  

Αναφορικά µε την έκταση και ένταση του σχολικού εκφοβισµού, βάσει ερευνών γενικά έχουν παρατηρηθεί 
τα εξής (Hasan, Drolet, & Paquin, 2003; Craig, et al., 2009; Currie, et al., 2012; Κοκκέβη, κ.ά, 2012; 
Καραβόλτσου, 2013): 

• Ο εκφοβισµός σταθερά µειώνεται µεταξύ των ηλικιών 12 και 18 
• Το φαινόµενο φτάνει στην κορύφωσή του στα δύο πρώτα χρόνια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
• Σταδιακά µειώνεται η σωµατική βία και αυξάνεται η λεκτική και η ψυχολογική 
• Το ποσοστό του εκφοβισµού, µε την πάροδο των χρόνων τείνει να µειώνεται, αλλά όταν εµµένει είναι 

πιθανόν να µεγαλώνει σε ένταση.  
Σηµαντική διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι ερευνητικές µελέτες που αφορούν στην εκδήλωση του 

φαινοµένου σε συνάρτηση µε το φύλο. Τα αγόρια σε σύγκριση µε τα κορίτσια είναι περισσότερο πιθανό να 
εµπλακούν σε περιστατικά σχολικού εκφοβισµού . Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι τα αγόρια και τα κορίτσια 
επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες, όταν εκδηλώνουν κάποια εκφοβιστική συµπεριφορά -µε τα 
κορίτσια να επηρεάζονται περισσότερο από κοινωνικές νόρµες, ενώ στα αγόρια καθοριστικό ρόλο παίζουν τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Παράλληλα, κοινή ερευνητική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι τα 
αγόρια ασκούν περισσότερο σωµατικό εκφοβισµό σε αντίθεση µε τα κορίτσια που εκδηλώνουν πιο έµµεσες 
µορφές εκφοβισµού, όπως την κοινωνική αποµόνωση.  

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 
Η σχολική βία είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόµενο που οφείλεται στην αλληλεπίδραση ατοµικών και 
κοινωνικών παραγόντων, όπως είναι τα ατοµικά χαρακτηριστικά των παιδιών, το οικογενειακό τους περιβάλλον, 
τα γνωρίσµατα και οι παιδαγωγικές πολιτικές του σχολικού περιβάλλοντος, τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο που 
προωθούν µοντέλα βίας, αλλά και τα κοινωνικά προβλήµατα (ανεργία, ρατσισµός) που ενισχύουν αντικοινωνικές 
συµπεριφορές.  
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Καταρχήν η επιθετική συµπεριφορά αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα της αναπτυξιακής πορείας των 
παιδιών. Η βία στις λέξεις, τις κινήσεις και τις συµπεριφορές, η βία της περιθωριοποίησης, η βία του ρατσισµού 
και της υπεροχής δείχνει να γοητεύει εξαιρετικά τους νέους και κρύβει µέσα της συσσωρευµένη ενέργεια και 
έντονη δυναµική.  

Αλλά και η οικογένεια παίζει σηµαντικό ρόλο στην πρόκληση ενδοσχολικής βίας. Ερευνητικά πορίσµατα 
(Holt, Kaufman και Finkelhor,  2008) δείχνουν ότι τα παιδιά που εκφοβίζονται είναι πιθανόν στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον να αντιµετωπίζουν υψηλά επίπεδα κριτικής, κακοποίηση και ελαστικότητα σε κανόνες, ενώ τα 
παιδιά που εκφοβίζουν αντιµετωπίζουν κυρίως έλλειψη επιτήρησης, κακοποίηση και εκτίθενται σε καταστάσεις 
ενδοοικογενειακής βίας. Κατά συνέπεια, λοιπόν, σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που δεν προβάλλεται ο 
σεβασµός προς τον άλλο ή οι γονείς επιδεικνύουν και οι ίδιοι επιθετική και αντικοινωνική συµπεριφορά είναι 
πολύ πιθανό το παιδί να υιοθετήσει τη δική τους «αντικοινωνική» στάση, την οποία θα διατηρεί στο σχολικό 
περιβάλλον και στην κοινωνία αργότερα ως ενήλικας (Cowie, 2000; Tremblay, 2000; Eysenck, 2013). 

Η κοινωνικοποίηση του παιδιού ξεκινάει από την οικογένεια, συνεχίζεται όµως στο σχολικό περιβάλλον, 
όπου το νεαρό άτοµο µαθαίνει να συνυπάρχει µε τους άλλους µέσα σε οργανωµένο κοινωνικό πλαίσιο και υπό 
την επιβολή θεσµικών κανόνων.  

 

 
Σχήµα: Αποτύπωση παραγόντων σχετικών µε τη σχολική βία και τον εκφοβισµό στο πλαίσιο του σχολείου 

(Αρτινοπούλου, 2001:149  
 

Το σχολείο όµως µοιραία καθρεφτίζει την παθογένεια της κοινωνίας και απορροφά τις παθολογικές 
συµπεριφορές διαλυµένων οικογενειακών σχέσεων, εφηβικών υπαρξιακών δυσκολιών, πολύπλοκων κοινωνικών 
ανισοτήτων και προβληµάτων, όπως ανεργία, ρατσιστική συµπεριφορά  και οικονοµική ανέχεια. Έτσι φαίνεται 
να ευθύνεται για την ανάπτυξη της επιθετικότητας και την εµφάνιση του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού 
(Εarls, 1994). Η δοµή και η οργάνωση των σχολείων και η φύση του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήµατος δεν 
είναι ευέλικτα, αφού πρόκειται για προκαθορισµένα πλαίσια που καταπιέζουν την προσωπικότητά του παιδιού 
και δεν ανταποκρίνονται στις προσωπικές επιλογές και επιθυµίες του (Χρυσαφίδης, 1997; Dishion, French, & 
Patterson, 1995). Το σχολείο, κυρίως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κατά γενική οµολογία, έχει περιοριστεί 
στον ρόλο του ως µεταδότη γνώσεων αποποιούµενο τον βασικό του ρόλο στην κοινωνικοποίηση του ατόµου.  

Επιγραµµατικά παρουσιάζονται παρακάτω βασικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά της 
σχολικής ζωής και ευθύνονται για την εκδήλωση του σχολικού εκφοβισµού: 

§ Ανταγωνιστικότητα και έλλειψη συνεργασίας στη µάθηση 
§ Έλλειψη κώδικα συµπεριφοράς και συνολικής σχολικής πολιτικής 
§ Έλλειψη ενθάρρυνσης µαθητικών πρωτοβουλιών και δηµιουργικότητας στη µάθηση 
§ Απουσία δηµιουργικών µαθηµάτων που άπτονται των αναγκών των εφήβων 
§ Αδιαφορία ή ανοχή στη βίαιη συµπεριφορά 
§ Μειωµένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη συναισθηµατική ζωή των παιδιών 
§ Μη συµµετοχή των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
§ Έλλειψη προγραµµάτων ψυχοκοινωνικής αγωγής 
§ Χαµηλό επίπεδο συνεργασίας δασκάλων και µαθητών 
§ Διαταραγµένες σχέσεις εκπαιδευτικών και διευθυντή 
§ Έλλειψη αλληλοσεβασµού ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς 
§ Ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών για αποτελεσµατικό χειρισµό των βίαιων περιστατικών. 
§ Έλλειψη συµµετοχής γονέων στη σχολική ζωή 

                                                                        (Καραβόλτσου, 2013; Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000) 
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Στους παράγοντες αυτούς συγκαταλέγονται και κοινωνικο-πολιτισµικοί που αφορούν σε συγκεκριµένες 
συνθήκες λειτουργίας κάποιων σχολείων, όπως το µέγεθος του σχολείου  και των τάξεων, η συγκρότηση σχολείου 
σε υποβαθµισµένη περιοχή, η αστικότητα της περιοχής, οι κακές κτιριακές εγκαταστάσεις, ο µεγάλος αριθµός 
µαθητών, η αναλογία µαθητών και διδασκόντων. 

Η κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση των µαθητών µε κριτήριο τη βαθµολογία τους αναφέρεται ως ένα ακόµη 
αίτιο εκδήλωσης επιθετικότητας από τον µαθητή προς τον εκπαιδευτικό, εφόσον αισθάνεται ανίκανος να 
ανταπεξέλθει στο σύστηµα και στις θεσµοθετηµένες προσδοκίες της κοινωνίας του σχολείου. Οι µαθητές βιώνουν 
το στρες και την πίεση γι' ακαδηµαϊκή επίτευξη χωρίς απαραίτητα όλα τα παιδιά να απολαµβάνουν ευνοϊκές 
συνθήκες και µέσα  για  να επιτύχουν τον στόχο αυτόν (Yoneyama & Naito, 2003). Ως εκ τούτου οι  µαθητές µε 
χαµηλή επίδοση, που συνήθως εκλαµβάνουν τη βαθµολογία και ως αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους, θα 
επιδείξουν τον θυµό τους απέναντι στο δάσκαλό τους, αλλά και στον σχολικό θεσµό, εκδηλώνοντας την άρνησή 
τους για το σχολείο, µε συχνές και αδικαιολόγητες απουσίες και γενικά άρνηση για τη µάθηση (Νόβα - 
Καλτσούνη, 2005). Γενικά, τα παιδιά ως αντίδραση στον εκπαιδευτικό θα εκδηλώσουν λεκτική επιθετικότητα µε 
προσβολές και ειρωνείες ή θα προσπαθούν να διακόπτουν το µάθηµα, προκαλώντας φασαρίες, πλάκες, χαβαλέ 
και ενοχλητικούς θορύβους ή θα προχωρήσουν σε βανδαλισµούς, ρύπανση του σχολικού χώρου ή θα αναγράφουν 
προσβλητικά σχόλια στους τοίχους του σχολείου ακόµα και για τους καθηγητές τους. 

Την εκδήλωση ωστόσο του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού ευνοούν και βασικοί κοινωνικοί 
παράγοντες που ευθύνονται για την εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς και είναι οι εξής (Γιωτοπούλου-
Μαραγκοπούλου, 2010; Bowes et al., 2009; Μακρή-Μπότσαρη, 2005; Τσακιράκης, 2004; Χηνάς & Χρυσαφίδης, 
2000; Smith & Donnerstein, 1998; Sampson, et al., 1997; Bursik & Grasmick, 1993): 

§ Ραγδαία αύξηση της φτώχειας και διάσπαση του κοινωνικού ιστού στο όνοµα των συµφερόντων 
§ Υψηλά επίπεδα ανεργίας 
§ Υψηλά επίπεδα εγκληµατικότητας 
§ Κοινωνικές ανισότητες και άνοδος ρατσιστικών πολιτικών παρατάξεων 
§ Προβολή υπέρµετρης βίας στα ΜΜΕ 
§ Έλλειµµα στις διαπροσωπικές σχέσεις µε την πολύωρη απασχόληση µε ηλεκτρονικά παιχνίδια και 

ψηφιακά µέσα επικοινωνίας (smart-phones, tablets κ.λπ.) 
§ Κοινωνικές νόρµες µε ανοχή στη βία (π.χ. χουλιγκανισµός). 
Στη σηµερινή εποχή το φαινόµενο της σχολικής βίας "θρέφει" και η εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών 

και ειδικότερα η εκτεταµένη χρήση του διαδικτύου από νεαρές ηλικίες που έχει οδηγήσει σε έξαρση των 
περιστατικών ηλεκτρονικής βίας και εγκυµονεί  κινδύνους όπως: α) η διαδικτυακή επικοινωνία µε άγνωστα και 
πολλές φορές επικίνδυνα άτοµα β) η έκθεση σε περιεχόµενο που δηµιουργούν οι χρήστες και προωθεί την 
ανορεξία, χρήση ναρκωτικών ακόµα και αυτοκτονικών τάσεων γ) η  διαδικτυακή έκθεση σε εικόνες σεξουαλικού 
περιεχοµένου και σε κατάχρηση  προσωπικών δεδοµένων δ) ο διαδικτυακός εκφοβισµός.  
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ Η 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
Η βία και ο σχολικός εκφοβισµός αποτελούν πολυδιάστατα κοινωνικά φαινόµενα που εµφανίζουν ανησυχητικές 
διαστάσεις στα σχολεία και επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη  των 
µαθητών όσο και στη διαδικασία της µάθησης (Smith et al., 2004; Georgiou & Stavrinides, 2008; Stavrinidis et 
al., 2010). 

 
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Οι µαθητές–θύµατα εκφοβιστικών εκδηλώσεων χαρακτηρίζονται συνήθως από άγχος και ανασφάλεια, είναι 
υπερβολικά ήσυχα και ευαίσθητα παιδιά, εσωστρεφή µε χαµηλή αυτοεκτίµηση και δύσκολα υπερασπίζονται τον 
εαυτό τους. Διακατέχονται από το αίσθηµα του θυµού και της ντροπής γι' αυτό που τους συµβαίνει, ενοχή, διότι 
θεωρούν ότι εκείνοι φταίνε γι' αυτό που γίνεται και φόβο, αφού ζουν συνεχώς µε το συναίσθηµα ότι θα τους 
κοροϊδέψουν. Είναι πιθανό να παρατηρηθεί µείωση της σχολικής τους επίδοσης, µαθησιακές δυσκολίες, σχολική 
άρνηση, και κατ’ επέκταση να οδηγηθούν σε σχολική αποτυχία. Σε ψυχοσωµατικό επίπεδο µπορούν να 
παρουσιάσουν πονοκεφάλους, πόνους στην κοιλιά, διαταραχές ύπνου, ενούρηση.  

Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στους µαθητές –θύµατα, αυτές συνοψίζονται στα σοβαρά 
ψυχολογικά προβλήµατα, στην υπερβολική αναστολή, στη µοναξιά, στην κατάθλιψη, στην κακή κοινωνική 
προσαρµογή, στα υψηλά επίπεδα της απόρριψης από τους οµότιµους, στις φτωχές κοινωνικές δεξιότητες και εν 
τέλει στην αύξηση της πιθανότητας να ξαναγίνουν θύµατα βίας και στην εµπλοκή τους σε έναν φαύλο κύκλο 
χρόνιας θυµατοποίησης. Επιπλέον, φαίνεται όλες αυτές οι επιπτώσεις να είναι ισχυρότερες και πιο καθοριστικές 
για την υπόλοιπη ζωή τους στα κορίτσια συγκριτικά µε τα αγόρια.  

Το πιο δυσάρεστο όµως είναι όταν παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες  πέφτουν θύµατα 
εκφοβισµού. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 80% των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες, το 70% των παιδιών µε 
αυτισµό και το 40% των παιδιών µε προβλήµατα λόγου είναι θύµατα εκφοβισµού. Το χειρότερο είναι ότι µερικά 
από τα περιστατικά εκφοβισµού που βιώνουν τα παιδιά και οι νέοι µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και 
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αναπηρίες είναι ακραία. Η βιβλιογραφία αποκαλύπτει µια πλειάδα προβληµάτων που εκτείνονται από την 
αποµόνωση και εξοστρακισµό, στη σωµατική και σεξουαλική κακοποίηση µέχρι τα εγκλήµατα µίσους 
(Ασηµακόπουλος, Χατζηπέµος, Σουµάκη, Διαρεµέ, Γιαννακοπούλου & Τσιάντης, 2008). 

 
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΘΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Οι µαθητές-θύτες, αν και  είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την «κακοποίηση» του θύµατος, διακατέχονται κι αυτοί από 
σηµαντικά ψυχολογικά προβλήµατα που χρήζουν ειδικής αντιµετώπισης. Συνήθως οι «εκφοβιστές» διακρίνονται 
για την επιθετικότητά τους, την έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων και συχνά χαρακτηρίζονται από 
παρορµητικότητα (Bernstein & Watson, 1997), µειωµένη ικανότητα αυτοελέγχου (Unnever & Cornell, 2003) και 
χαµηλή ενσυναίσθηση (Espelage et al., 2004; Gini et al., 2007; Farrington & Baldry, 2010). Επιπλέον, οι θύτες, 
κατά τη σχολική τους ζωή συνήθως δεν έχουν καλή επίδοση στα µαθήµατα, ενώ δηµιουργούν προβλήµατα την 
ώρα των µαθηµάτων και αρέσκονται να προκαλούν τους εκπαιδευτικούς µε τη συµπεριφορά τους. 

Η άσκηση σχολικής βίας από ένα παιδί, συνήθως, αποτελεί τον πρόδροµο παραβατικής ή και εγκληµατικής 
συµπεριφοράς στο µέλλον (Eron & Huesmann, 1984). Συνήθως τα άτοµα αυτά ως ενήλικες εµπλέκονται µε τον 
νόµο, υποπίπτουν σε κατάχρηση εθιστικών ουσιών, ναρκωτικών, αλκοόλ, κλπ., ενώ όταν παντρευτούν συχνά 
επιβάλλουν την άποψή τους, κακοποιώντας τους/τις συζύγους και τα παιδιά τους (Fried & Fried Eriksen et al., 
2012). Δηµιουργείται, λοιπόν, ένας φαύλος κύκλος εφόσον και τα ίδια µπορεί να είναι θύµατα ενδοοικογενειακής 
βίας. 

Οι µαθητές-παρατηρητές, αν και τις περισσότερες φορές παραµένουν αµέτοχοι στα περιστατικά 
εκφοβισµού, υφίστανται και αυτοί βλαβερές ψυχοσυναισθηµατικές συνέπειες. Το γεγονός ότι παραβρίσκονται σε 
τέτοιου είδους περιστατικά προκαλεί την εξοικείωσή τους µε καταστάσεις που προκαλούν σωµατικό ή 
ψυχολογικό πόνο και τη διαµόρφωση της λανθασµένης αντίληψης επικράτησης της εξουσίας του «ισχυρού». 
Αδυνατώντας να αντιδράσουν και να παρέµβουν αποτελεσµατικά, διακατέχονται από την αίσθηση της 
ανικανότητας και τύψεις, ενώ ενδέχεται να διστάζουν να συνδεθούν µε τα θύµατα, επειδή φοβούνται µην γίνουν 
θύµατα εκφοβισµού οι ίδιοι (Rivers et al, 2009). Από την άλλη, αν και δεν αποτελούν τους δράστες των επιθετικών 
περιστατικών, παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού και βίας, ενώ ανάλογα 
µε τη στάση που κρατούν διευκολύνουν ή λειτουργούν ανασταλτικά στην επανεµφάνιση παρόµοιων περιστατικών 
και γενικά στη διαιώνισή τους (Salmivalli et al., 2011).  
 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Η ενδοσχολική βία αποτελεί ένα σύνθετο πρόβληµα µε καθοριστικές συνέπειες για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 
και εξέλιξη των παιδιών, στο οποίο όµως ο καθένας µας εύκολα κλείνει τα µάτια του και επαναπαύεται, ίσως γιατί 
πολλές φορές δεν γίνεται επαρκώς φανερό, ώστε να γίνει αντιληπτή η σοβαρότητά του. Η µεγάλη πρόκληση των 
εκπαιδευτικών και των γονέων είναι ακριβώς αυτή: να αναγνωρίσουµε ότι υπάρχει, ότι µας αφορά και έχουµε 
άµεση ευθύνη για τη συστηµατική πρόληψη και την αποτελεσµατική αντιµετώπισή  του. Τα παιδιά έχουν ηθικά 
και νοµικά απόλυτο δικαίωµα να βρίσκονται σε ένα σχολικό περιβάλλον, το οποίο να τους παρέχει ασφάλεια και 
προστασία. 

Ο σχολικός εκφοβισµός είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόµενο, στην αντιµετώπιση του οποίου 
καθοριστικό ρόλο µπορούν να διαδραµατίσουν το σχολικό κλίµα, η σχολική διοίκηση και κυρίως οι παρεµβάσεις 
των εκπαιδευτικών (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000). 

Καταρχήν ο εκπαιδευτικός οφείλει να αντιµετωπίσει µε τη δέουσα προσοχή ένα περιστατικό σχολικού 
εκφοβισµού, αφιερώνοντας εξίσου χρόνο και στα δύο µέρη -τον θύτη και το θύµα. Θα πρέπει να προσπαθήσει να 
προσδιορίσει το πρόβληµα, εκµαιεύοντας αιτίες και κίνητρα που οδήγησαν τον θύτη σε τέτοια συµπεριφορά. Από 
την άλλη  θα πρέπει να καλλιεργείται κατάλληλο κλίµα στο σχολικό περιβάλλον ώστε να µην αποσιωπούνται 
περιστατικά βίας και κυρίως το θύµα να εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό για µια οµαλή διευθέτηση του 
προβλήµατος.  

Η επίλυση των συγκρούσεων αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες στρατηγικές για την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού. Κατά τη διαδικασία επίλυσης των συγκρούσεων είναι σηµαντικό να 
διαπιστώσει ο εκπαιδευτικός τις ανάγκες των συγκρουόµενων, προκειµένου να µπορεί, στη συνέχεια, να βρει και 
να προτείνει λύσεις που να ικανοποιούν τα συµφέροντα όλων. 

Άλλες αποτελεσµατικές στρατηγικές αντιµετώπισης του εκφοβισµού αποτελούν η επανορθωτική προσέγγιση 
και η	σχολική διαµεσολάβηση. Μέσω της επανορθωτικής προσέγγισης  ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να επιφέρει 
αίσθηση τύψεων στο µαθητή που εκφοβίζει και, στη συνέχεια, τη θέληση επανόρθωσης εκ µέρους του, ώστε να 
τον συγχωρέσει ο µαθητής που έπεσε θύµα του εκφοβισµού. Η σχολική διαµεσολάβηση είναι µια διαδικασία 
ειρηνικής επίλυσης µιας σύγκρουσης µεταξύ µαθητών µε τη βοήθεια ενός διαµεσολαβητή, στο πλαίσιο άµεσης 
επικοινωνίας µεταξύ των µερών, η οποία αποσκοπεί στην εποικοδοµητική επίλυση της διαφωνίας. 

Σχετικά µε τις κυρώσεις που θα πρέπει να επιβάλλονται σε µαθητές που διαπράττουν επιθετικές ενέργειες εις 
βάρος των συµµαθητών τους συστήνεται: 

§ Να αποφεύγεται η επιβολή αποβολών και η ποινικοποίηση της πράξης εφόσον κρίνονται 
αναποτελεσµατικές µέθοδοι από τις διάφορες ερευνητικές µελέτες. Το παιδί που εκφοβίζει αφού έχει 
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τιµωρηθεί µε αποβολή θα συνεχίσει να παρενοχλεί το θύµα του εκδικητικά για την ποινή που του 
επιβλήθηκε 

§ Να µην επιζητείται η συµφιλίωση µεταξύ του δράστη και του θύτη, καθώς σε περίπτωση επανάληψης, 
ο εκφοβιστής θα επιβεβαιώσει την «δύναµη» και κυριαρχία» του, ενώ το θύµα θα βρεθεί σε ακόµα 
δυσµενέστερη θέση, ψυχολογικά αν όχι και σωµατικά. 

Ωστόσο ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης της σχολικής βίας  είναι η πρόληψη. Η σχολική µονάδα και οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει εξαρχής της σχολικής χρονιάς να κοινοποιούν στους µαθητές και στους γονείς τους τον 
κώδικα συµπεριφοράς που ορίζει το σχολείο. Παράλληλα, θα πρέπει να εντάσσουν στο σχολικό προγραµµατισµό, 
προγράµµατα και projects που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αγωγή των µαθητών. Συγκεντρωτικά συστήνονται 
οι παρακάτω ενέργειες πρόληψης στο πλαίσιο του σχολείου: 

§ Συζήτηση και ενηµέρωση των παιδιών από τους καθηγητές για τα δικαιώµατά τους  και τους κανόνες 
συµπεριφοράς στο σχολείο 

§ Εύρεση κατάλληλων τρόπων έκφρασης της επιθετικότητας, όπως τα αθλήµατα και η τέχνη, καθώς και 
κατάλληλο πλαίσιο για ανάδειξη της οµαδικής συνεργασίας και της ευγενούς άµιλλας. 

§ Ουσιαστική και αποτελεσµατική εποπτεία κατά τα διαλείµµατα, ιδίως στους χώρους όπου είναι πιθανό 
να συµβούν περιστατικά σχολικού εκφοβισµού από µαθητές, όπως τουαλέτες, αποθήκες, εργαστήρια  

§ Μέριµνα και λήψη κατάλληλων ενεργειών για την οµαλή ένταξη νεοφερµένων µαθητών ή µαθητών µε 
ειδικές ανάγκες. 

§ Ανάπτυξη διαθεµατικών προγραµµάτων, συνδεδεµένων µε το πρόγραµµα για την προαγωγή της ψυχικής 
υγείας των µαθητών προκειµένου να ενισχυθεί και το αίσθηµα της συνεργασίας και της 
αλληλοκατανόησης µεταξύ των µαθητών. 

§ Επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού για την αναγνώριση και την αποτελεσµατική διαχείριση 
του φαινοµένου 

§ Επικοινωνία µε τους γονείς για την ευαισθητοποίηση τους αλλά και για την ενηµέρωσή τους σχετικά µε 
το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού, προκειµένου να είναι προϊδεασµένοι ώστε να ανιχνεύσουν 
συµπτώµατα, εάν εµπλακούν τα παιδιά τους σε ανάλογα περιστατικά. 

§ Παρότρυνση στους γονείς για την ενεργή συµµετοχή τους στη σχολική ζωή των παιδιών τους και τη 
συνεργασία τους µε το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

(Ψυχολογία, φιλοσοφία, επιστήµες, παιδεία (blog), 2014) Εταιρεία Ψυχοκινητικής Υγείας του Παιδιού και 
του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) 
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν, µε τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών, να διασφαλίσουν ένα ασφαλές 

µαθησιακό περιβάλλον για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, αλλά και για την ικανοποίηση της προσωπικής ανάγκης 
των µαθητών για ψυχολογική και φυσική ασφάλεια. Να προωθούν τη συνεργατικότητα µέσω της διερευνητικής-
ανακαλυπτικής µάθησης, να συνοµιλούν και να προάγουν την επικοινωνία µεταξύ των µαθητών. Σηµαντικοί 
παράγοντες στη διαµόρφωση κατάλληλου µαθησιακού περιβάλλοντος είναι η συλλογική διατύπωση κανόνων 
συµπεριφοράς, το θετικό σχολικό κλίµα, οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, η ενεργητική εµπλοκή των µαθητών 
στη µαθησιακή διαδικασία, η συστηµατική διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν συµπεριφορά κατάλληλη για τη διαχείριση της τάξης, έτσι 
ώστε να ενθαρρύνουν τη θετική συµπεριφορά των µαθητών και να αποθαρρύνουν την εκφοβιστική συµπεριφορά 
τους. Πρέπει να αποφεύγουν τον αυταρχικό τρόπο συµπεριφοράς, που δεν φανερώνει σεβασµό στην 
προσωπικότητα των µαθητών αλλά και τον επιτρεπτικό τρόπο συµπεριφοράς που δεν θέτει ακριβή όρια στη 
συµπεριφορά τους. Δεν πρέπει επίσης να υιοθετούν υποκριτικές συµπεριφορές, επιδιώκοντας να είναι αρεστοί 
στους µαθητές, γιατί αυτή η στάση τους δεν κρατά ισορροπίες µεταξύ των µαθητών. Ούτε όµως και να αδιαφορούν 
για τον εκφοβισµό, γιατί αυτή η συµπεριφορά τους επιτείνει το κλίµα ανασφάλειας στο σχολείο και µειώνει την 
πιθανότητα αναφοράς των περιστατικών βίας από τους µαθητές. Γενικότερα να υιοθετούν την υποστηρικτική 
συµπεριφορά, η οποία επιδιώκει τον έλεγχο της τάξης µέσα από σαφή όρια, δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον για τους 
µαθητές και ενισχύοντας  την οµαδικότητα και τη συνεργατικότητα µεταξύ τους προάγει τη µαθησιακή 
διαδικασία.   

Συµπερασµατικά καλές πρακτικές για την πρόληψη και την αντιµετώπιση του φαινοµένου του εκφοβισµού 
εστιάζουν στη συζήτηση για τα δικαιώµατα των παιδιών, στην ανάπτυξη της φιλίας και της αλληλεγγύης, στην 
ευαισθητοποίηση, στην εποπτεία του σχολικού χώρου, στην ενεργητική εµπλοκή των εκπαιδευτικών και στη 
διάδραση µε τους γονείς και την τοπική κοινότητα. Η δυναµική της οµάδας, των κοινωνικών δεξιοτήτων, της 
οµαδικής εργασίας των µαθητών, της ενεργητικής συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, των µεθόδων 
αυτοπροστασίας των µαθητών και της δηµοκρατικής διακυβέρνησης του σχολείου είναι σηµαντικές 
πρωτοβουλίες.   

Είναι απαραίτητη γενικότερα µια ολιστική προσέγγιση που στοχεύει: 
§ στη διαµόρφωση κλίµατος διαλόγου και εµπιστοσύνης ανάµεσα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς  
§ στη διατύπωση ξεκάθαρων κανόνων στο σχολικό κανονισµό διαχείρισης βίαιων συµπεριφορών  
§ στην αξιοποίηση των µαθητικών κοινοτήτων για την τήρηση των σχολικών κανόνων 
§ στη δηµοκρατική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου 
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§ στη συµµετοχή υποστηρικτικών µηχανισµών (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών)  για την επίλυση 
ζητηµάτων 

§ στην ανάπτυξη διαθεµατικών προγραµµάτων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των µαθητών   
Στην αντιµετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισµού µπορούµε να στοχεύουµε όµως και µέσα από τη 

διδασκαλία µαθηµάτων, όπως η  Γλώσσα, η Λογοτεχνία, η  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και η Πληροφορική. Πιο 
συγκεκριµένα προσδοκούµε µέσα από τα συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα οι µαθητές να εµπλακούν στη 
διαδικασία αναγνώρισης του φαινοµένου και κατανόησης  των ποικίλων µορφών του. Να το αναγάγουν σε 
ευρωπαϊκό φαινόµενο και να το αποµυθοποιήσουν συνειδητοποιώντας τις αρνητικές του επιπτώσεις στη 
ψυχοπνευµατικη τους διάσταση. Επιδιώκουµε  ακόµη να ενεργοποιήσουµε το ενδιαφέρον τους για συµµετοχή σε 
συζητήσεις, µε στόχο την έκθεση προσωπικής τεκµηριωµένης άποψης , τη δηµιουργία συνειρµών, τη διατύπωση 
φόβων και  συναισθηµάτων µέσα από το παιχνίδι και την ανάληψη  ρόλων.  

 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ BULLYING ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

§ Καλλιέργεια κριτικής ικανότητας και αναλυτικής σκέψης 
§ Βελτίωση του συνθηµατικού και φτωχού λόγου των µαθητών 
§ Εξάλειψη δεινών από την κακή χρήση της γλώσσας 
§ Αποµυθοποίηση του σχολικού εκφοβισµού και ευαισθητοποίηση των µαθητών για σωστά πρότυπα 

συµπεριφοράς 
§ Καλλιέργεια αντιρατσιστικών ιδεωδών 
§ Κατανόηση της διαφορετικότητας  
§ Ανάπτυξη της έννοιας της αλληλεγγύης και του σεβασµού στην προσωπικότητα του άλλου 

«Όποιος δεν έχει λέξεις είναι ευάλωτος. Όσο η γλώσσα βάλλεται, είµαστε σχεδόν καταδικασµένοι να 
καταφεύγουµε στο  θυµό και στη βίαιη έκφρασή του. Γιατί η γλώσσα «αντιστρατεύεται τη σιωπή και ό,τι εκείνη  
συγκαλύπτει».   
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ BULLYING ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

§ Καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας  
§ Ανάληψη διαµεσολαβητικού ρόλου   
§ Φιλαναγνωσία: Προσέγγιση λογοτεχνικών κειµένων για την ενδυνάµωση της συναισθηµατικής αγωγής 
§ Προσέλκυση ενδιαφέροντος µέσω κόµικς για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης   
§ Συγγραφή antibullying παραµυθιών ή ποιηµάτων 
§ Διδασκαλία µε κόµικς -κινητοποίηση φαντασίας και δηµιουργικότητας 

 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ BULLYING ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ   

§ Μελέτη για τη δηµιουργία της Ε.Ε και των ενεργειών της για την προάσπιση των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων  

§ Επαφή µε τους στόχους της Ε.Ε και τη συνεργασία των µελών της για το bullying 
§ Καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας των µαθητών 
§ Συνειδητοποίηση της  ανάγκης ανάληψης  πανευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για κοινωνικά ζητήµατα 
§ Ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης του bullying και αναγωγή του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
§ Ανάδειξη πανευρωπαϊκών anti- bullying δράσεων, όπως το πρόγραµµα Δάφνη και  το European 

Αntibullying Campaign 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ BULLYING ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

§ Αξιοποίηση απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής για την καλλιέργεια της δηµιουργικότητας των 
µαθητών. 

§ Ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων τους 
§ Παροχή ενίσχυσης µέσω της δηµοσιοποίησης των έργων τους. 
§ Δηµιουργία antibulllying video (you tube) που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.  
§ Κατασκευή ψηφιακής αφίσας από τους µαθητές για την ενίσχυση της European Antibullying Campaign 
§ Δηµιουργία κόµικς και antibullying tagxedo στο πλαίσιο συνεργατικής δράσης των µαθητών στο 

εργαστήριο πληροφορικής 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η σχολική βία και ο εκφοβισµός είναι ένα φαινόµενο που έχει πάρει διεθνώς ανησυχητικές διαστάσεις τα 
τελευταία χρόνια µε εµφανή τα αποτελέσµατα τόσο στα θύµατα όσο και στο θύτη. Είναι ένα πρόβληµα που 
δηλητηριάζει τις ψυχές των µαθητών, στοιχειώνοντας τα όνειρα και τις ελπίδες τους. Η πρόληψη είναι ο 
ασφαλέστερος τρόπος αντιµετώπισής του, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η ενηµέρωση και η γνώση. Οφείλουµε 
όλοι, εκπαιδευτικοί, γονείς και πολιτεία να αγωνιστούµε µε το σύνθηµα	«ΟΧΙ άλλη βία στα σχολεία», γιατί κάθε 
παιδί έχει δικαίωµα σε ένα δηµιουργικό και ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Η αµοιβαία καχυποψία, η 
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προκατάληψη, ο ρατσισµός  και η βία πρέπει οριστικά να αποβληθούν από τα σχολεία µας. Στη θέση τους αξίζει 
να οικοδοµηθεί µια σχολική κοινότητα βασισµένη στον αµοιβαίο σεβασµό, στην ανεκτικότητα, στη συνεργασία 
και στην αληλληλεγγύη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αφορά σε ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης επιθετικών συµπεριφορών στο νηπιαγωγείο. Η 
κοινωνικοποίηση του παιδιού δεν µπορεί να αποσκοπεί στην εξάλειψη της επιθετικότητας, αλλά στην εκµάθηση 
κοινωνικά αποδεκτών τρόπων έκφρασής της (Κοντοπούλου, 2007; Cole & Cole, 2001). Η αποδοχή, το ενδιαφέρον, 
η βοήθεια που προσφέρονται στο άτοµο το βοηθούν να αποκτήσει θετικότερες εκτιµήσεις για τον εαυτό του (Vaux, 
1992; Winemiller, Mitchell, Sutliff, & Cline, 1993). Η καθοδήγηση των παιδιών να κατανοήσουν ότι κάθε πράξη 
έχει αντίκτυπο στους άλλους αποτελεί σηµαντικό βήµα στον έλεγχο της επιθετικής συµπεριφοράς. Βαρύτητα πρέπει 
να δίνεται στην επανόρθωση µιας αρνητικής πράξης και όχι στην τιµωρία της, καθώς αποτελεί µέσο προσωπικής 
εκτόνωσης των ενηλίκων και ταυτόχρονα µοντέλο µίµησης (Bandura, 1986). Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε σε τάξη 
νηπιαγωγείου µε 18 παιδιά για 6 µήνες. Βασικός στόχος του ήταν η αναγνώριση και κατανόηση των συναισθηµάτων 
από τα παιδιά και η ενίσχυση της ενσυναίσθησης για την αντιµετώπιση επιθετικών συµπεριφορών στην οµάδα. 
Ακολουθήθηκε οµαδοσυνεργατική και βιωµατική προσέγγιση, χρησιµοποιήθηκαν ανοιχτά φύλλα εργασίας και 
αυτοαξιολόγησης, ενώ οργανώθηκαν εικαστικές, µουσικοκινητικές και θεατρικές δραστηριότητες. Η πορεία του 
προγράµµατος είχε ως εξής: α. Διερεύνηση των γνώσεων των παιδιών για τις διαφορετικές εκφάνσεις των αρνητικών 
και θετικών συναισθηµάτων και των αποτελεσµάτων των συµπεριφορών που προκαλούνται εξαιτίας τους, β. 
Αυτοαξιολόγηση ποικίλων συµπεριφορών των παιδιών, γ. Αυτοαξιολόγηση ποικίλων συναισθηµάτων των παιδιών, 
δ. Καταγραφή προτάσεων των παιδιών για την τροποποίηση της συµπεριφοράς τους, ε. Ενίσχυση της αυτοεκτίµησης 
στα πλαίσια της οµάδας, µέσα από δραστηριότητες που προωθούν την ενδυνάµωση της οµάδας, ζ. Τροφοδότηση και 
έκφραση θετικών συναισθηµάτων µέσω οµαδικών δραστηριοτήτων, η. Ολοκλήρωση και αξιολόγηση προγράµµατος. 
Η οµάδα συµµετείχε µε ενθουσιασµό σε όλες τις δραστηριότητες, τα παιδιά αναγνώρισαν και κατανόησαν τα 
συναισθήµατα και τις συµπεριφορές που προκαλούνται από αυτά και φάνηκε να αναπτύσσεται η ενσυναίσθησή τους. 
Παρατηρήθηκε τροποποίηση της έκφρασης των αρνητικών συναισθηµάτων τους και του τρόπου επίλυσης των 
διενέξεών τους. 

 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: επιθετικότητα, ενσυναίσθηση, νηπιαγωγείο, τροποποίηση συµπεριφορά, βιωµατική 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβληµα το οποίο έχει πάρει τεράστιες 
διαστάσεις παγκοσµίως και αφορά στη βία που ασκείται από και σε βάρος των µαθητών. 

Αν και ο ορισµός της σχολικής βίας καθορίζεται από το συγκεκριµένο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο, 
εντούτοις, κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία της είναι η επιβολή της βούλησης, η πρόκληση ζηµιάς, η απειλή 
εκφοβισµού και η κακοποίηση. 

Η σχολική βία, στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται και ο εκφοβισµός έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις 
παγκοσµίως (Αρτινοπούλου, 2001). 

Για να θεωρηθεί µία συµπεριφορά βίαιη ή επιθετική πρέπει εκτός του να στρέφεται εναντίον κάποιου, να 
εµπεριέχει το στοιχείο της πρόθεσης (Parke & Slaby, 1983). Η επιθετικότητα θεωρείται ότι αρχίζει όταν τα παιδιά 
καταλάβουν ότι µπορούν να αποτελέσουν την αιτία της στεναχώριας κάποιου άλλου και ότι µπορούν µέσω αυτής 
να επιτύχουν ότι θέλουν (Μaccoby, 1980), αποτελεί δε µια φυσιολογική ενόρµηση, η οποία τροποποιείται µέσω 
της κοινωνικοποίησης. Παρότι η κατηγοριοποίηση δεν είναι εύκολη, καθώς τα κίνητρα µιας πράξης δεν είναι 
πάντα απλά και συνειδητά, παρουσιάζονται δύο, κυρίως, µορφές επιθετικότητας. Η συντελεστική επιθετικότητα, 
που έχει στόχο τη διεκδίκηση κάποιου επιθυµητού πράγµατος, για παράδειγµα, κάποιου παιχνιδιού. Η εχθρική 
επιθετικότητα, η οποία στοχεύει συγκεκριµένα να πληγώσει κάποιο άτοµο, είτε για εκδίκηση, είτε για εδραίωση 
της κυριαρχίας που µπορεί να επιφέρει µακροπρόθεσµα κάποια οφέλη. Μεταξύ των τριών µε έξι ετών 
εντοπίζονται αλλαγές στην επιθετικότητα των παιδιών (Cole & Cole, 2001) µειώνονται οι σωµατικές µάχες για 
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τη διεκδίκηση της κατοχής κάποιου αντικειµένου, αυξάνεται το ποσοστό της λεκτικής επιθετικότητας (απειλές, 
προσβολές, πειράγµατα) και εµφανίζεται η εχθρική επιθετικότητα κατά τη διεκδίκηση του επιθυµητού 
αντικειµένου. 

Με το πέρασµα της ηλικίας, αναπτύσσονται περισσότερο οι ικανότητες διαπραγµάτευσης και η 
επιθετικότητα του παιδιού αλλάζει µορφή. Η κοινωνικοποίηση το ωθεί να µετουσιώσει και να εκτονώσει την 
επιθετικότητά του, µε κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους. Τελικά, µε τη σχολική ένταξη του παιδιού, µέρος της 
επιθετικότητας του εκτονώνεται µε τον ανταγωνισµό στη σχολική επίδοση, ή τον αθλητισµό. 

Σύµφωνα µε την ψυχοδυναµική θεωρία, η επιθετικότητα αποτελεί φυσιολογική πηγή ψυχικής ενέργειας µαζί 
µε τη σεξουαλικότητα (Κοντοπούλου, 2007) και ως ενόρµηση φαίνεται ότι αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο 
της φυσιολογικής λειτουργίας του ατόµου. Η εκδήλωσή της, βέβαια, διαφέρει ανάλογα µε την ηλικία, το 
πολιτισµικό πλαίσιο, το σχολικό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά κάθε ατόµου. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής µάθησης διατυπώθηκε πως τα παιδιά διαµορφώνουν τη δική τους συµπεριφορά 
λαµβάνοντας ως πρότυπο τη συµπεριφορά των γονέων τους. Τα πειράµατα του Bandura (1973, 1986) κατέδειξαν 
ότι τα παιδιά που εκθέτονταν στο επιθετικό µοντέλο όχι µόνο µιµήθηκαν τις συγκεκριµένες µορφές επιθετικής 
συµπεριφοράς, αλλά δηµιούργησαν και δικές τους µορφές. 

Η αναζήτηση των αιτιών της επιθετικότητας και η αντιµετώπισή της, απασχολεί ψυχολόγους και 
παιδαγωγούς, καθώς αποτελεί ένα ατοµικό πρόβληµα το οποίο µπορεί να εξελιχθεί σε κοινωνικό. 
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ένας συνδυασµός βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, 
η βαρύτητα των οποίων αλλάζει από παιδί σε παιδί, ευθύνονται για την εκδήλωση της επιθετικής συµπεριφοράς. 
Ουσιαστικά η επίδραση της οικογένειας, του σχολείου και των κοινωνικών επιταγών στο παιδί διαµορφώνουν την 
επιθετική του συµπεριφορά (Κοντοπούλου, 2007). 

Σύµφωνα µε την ψυχοδυναµική θεωρία, η εκτόνωση της επιθετικότητας σε κοινωνικά αποδεκτά πλαίσια 
είναι ίσως απαραίτητη. Ενώ, λοιπόν, µια βίαιη συµπεριφορά µας προκαλεί ανησυχία, η έµµεση έκφραση της 
επιθετικότητας, θεωρείται φυσιολογική αντίδραση. Στη σηµερινή κοινωνία, οι έµµεσες εκφράσεις της 
επιθετικότητας όπως η διαµαρτυρία, η διεκδίκηση, ο ανταγωνισµός ή η παραγωγικότητα, αποτελούν 
προϋποθέσεις κοινωνικής ένταξης. Εποµένως, η κοινωνικοποίηση του παιδιού δεν µπορεί να αποσκοπεί στην 
εξάλειψη της επιθετικότητας, αλλά στην εκµάθηση κοινωνικά αποδεκτών τρόπων έκφρασης της (Κοντοπούλου, 
2007). Η καθοδήγηση των παιδιών να κατανοήσουν ότι κάθε πράξη έχει αντίκτυπο στους άλλους αποτελεί 
σηµαντικό βήµα στον έλεγχο της επιθετικής συµπεριφοράς. Βαρύτητα πρέπει να δίνεται στην επανόρθωση µιας 
αρνητικής πράξης και όχι στην τιµωρία της. Άλλωστε η τιµωρία αποτελεί µέσω προσωπικής εκτόνωσης των 
ενηλίκων. 

Η επιθετικότητα καθώς και τα συναισθήµατα που συνδέονται µε αυτήν, όπως θυµός, εκδικητικότητα, 
αντιζηλία είναι φυσιολογικές εκδηλώσεις του ανθρώπινου ψυχισµού. Το παιδί θα πρέπει, σταδιακά, να µάθει τους 
κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους έκφρασης και εκτόνωσής τους διατηρώντας το σεβασµό απέναντι στα 
συναισθήµατα των άλλων. Η επανόρθωση των συνεπειών των αρνητικών πράξεων του και η συµµόρφωση στις 
απαιτήσεις της οµάδας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, για την οµαλή κοινωνική συναλλαγή και ένταξη.   

Έρευνες µετανάλυσης δείχνουν, επίσης, ότι σηµαντικό στοιχείο επιτυχίας των προγραµµάτων παρέµβασης 
είναι οι εργασίες σε οµάδες συνοµήλικων (Ttofi & Farrington, 2008). 

 
ΣΤΟΧΟΣ  
Βασικός στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν η αναγνώριση και η κατανόηση των συναισθηµάτων από 
τα παιδιά και η ενίσχυση της ενσυναίσθησης για την αντιµετώπιση επιθετικών συµπεριφορών στην οµάδα. 

 Το πρόγραµµά µας περιλάµβανε δραστηριότητες σχετικές τη θετική αυτοαντίληψη, τον αυτοέλεγχο, τη 
συναισθηµατική κατανόηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τιςδεξιότητες επίλυσης προβληµάτων, µε έµφαση στο 
συναίσθηµα της αγάπης. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε σε τάξη νηπιαγωγείου µε 18 παιδιά για 6 µήνες. Ακολουθήθηκε οµαδοσυνεργατική 
και βιωµατική προσέγγιση, χρησιµοποιήθηκαν ανοιχτά φύλλα εργασίας και αυτοαξιολόγησης, ενώ οργανώθηκαν 
εικαστικές, µουσικοκινητικές και θεατρικές δραστηριότητες. 

Η πορεία του προγράµµατος είχε ως εξής: 
 

1η ΦΑΣΗ 
Αρχικά, επιχειρήθηκε ανίχνευση των γνώσεων των παιδιών για τις διαφορετικές εκφάνσεις των αρνητικών και 
θετικών συναισθηµάτων και των αποτελεσµάτων των συµπεριφορών που προκαλούνται εξαιτίας τους. Ζητήσαµε, 
λοιπόν, να δώσουν ερµηνείες του ορισµού της επιθετικής συµπεριφοράς, να κάνουν υποθέσεις, να ανακαλέσουν 
από τη µνήµη εκδηλώσεις ανάλογων συµπεριφορών, να εξηγήσουν τις αντιδράσεις τους σε περίπτωση θυµού. Στη 
συνέχεια, έγινε µια προσπάθεια αυτοαξιολόγησης ποικίλων συναισθηµάτων από µέρους των παιδιών, ζητώντας 
να αναφέρουν τους λόγους ή τις αιτίες του θυµού τους, τα συναισθήµατά τους, τις αντιδράσεις, που επιθυµούν εκ 
µέρους των άλλων. Επιπλέον, αναδείχθηκε η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης µέσα από τη διερεύνηση της 
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κατανόησης των συναισθηµάτων των φίλων τους. Θέσαµε  το πλαίσιο, ώστε να µας δείξουν µε εκφράσεις του 
προσώπου τους, τα πιθανά συναισθήµατα των φίλων τους και να εξηγήσουν πως το αντιλήφθηκαν. 
Προσπαθήσαµε να καταγράψουµε κάποιες διενέξεις µεταξύ των παιδιών, που εµπεριείχαν παρόµοιες 
συµπεριφορές. Παίζαµε παιχνίδια ρόλων, επαναλαµβάνοντας τη σκηνή του διαπληκτισµού. Ενθαρρύναµε τα 
παιδιά να σκεφτούν άλλους τρόπους διευθέτησης, να προτείνουν λύσεις τροποποίησης της συµπεριφοράς τους 
και να παίξουν εκ νέου τους ρόλους τους. Με αυτό τον τρόπο, αναδείχθηκε η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, µέσα 
από δραστηριότητες που προωθούν την ενδυνάµωση της οµάδας και τροφοδοτούν την έκφραση θετικών 
συναισθηµάτων. Καταγράψαµε τις ιδέες τους. Τα παιδιά ζωγράφισαν τις λύσεις που πρότειναν. 

 
2η ΦΑΣΗ 
Στα πλαίσια της ενίσχυσης θετικών συναισθηµάτων, πραγµατοποιήθηκε project µε τις εξής δραστηριότητες: 

§ Δείξαµε τις εικόνες του βιβλίου «Και τι θα πει σ’ αγαπάω», της Β. Νευροκοπλή και τα παιδιά µε βάση 
αυτών, έφτιαξαν τη δική τους ιστορία. 

§ Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε οµάδες, εικονογράφησαν την ιστορία τους και δηµιούργησαν το δικό τους 
βιβλίο, µε εξώφυλλο και τίτλο. 

§ Αφηγηθήκαµε την ιστορία 
§ Στο διαδραστικό πίνακα, φτιάξαµε ένα ιστόγραµµα, το οποίο λειτούργησε ως πίνακας αναφοράς για τις 

δραστηριότητες που αποφάσισαν τα παιδιά. 
§ Έγινε η δραµατοποίηση. 
§ Συνεργαστήκαµε µε τους γονείς των παιδιών και ζητήσαµε να ψάξουν µαζί τους για πληροφορίες 

σχετικές µε παιδικά θεατρικά έργα και παιδικά βιβλία µε θέµα την αγάπη. 
§ Δόθηκε το 1ο φύλλο εργασίας : «Σ’ αγαπώ σηµαίνει : .........». Τα παιδιά αποτύπωσαν, ζωγραφικά, τις 

δικές τους ερµηνείες  και ακολούθησε η καταγραφή των απαντήσεων. 
§ Έφτιαξαν πίνακες ζωγραφικής µε υφάσµατα στο έδαφος. Τα παιδιά φωτογράφησαν τις δηµιουργίες τους 

και τις είδαµε στο διαδραστικό πίνακα. 
§ Δόθηκε το  2ο φύλλο εργασίας: «Ζωγραφίζω την αγάπη σ’ένα πρόσωπο».  
§ Στη συνέχεια, καταγράψαµε τις ιδέες και απόψεις των παιδιών για την έννοια της αγάπης σε πίνακα, µε 

τίτλο:  «Κάνουµε σκέψεις αγάπης».  
§ Έψαξαν, σε περιοδικά, εφηµερίδες και βιβλία,  εκφράσεις προσώπων που να δείχνουν συναισθήµατα και 

τους ζητήσαµε  να µας περιγράψουν  και να αιτιολογήσουν το λόγο της έκφρασής τους και των σκέψεών 
τους. 

§ Φτιάξαµε ακροστιχίδα µε τη λέξη ΑΓΑΠΗ. 
§ Πραγµατοποιήθηκε οµαδική σύνθεση ποιήµατος,  µε τον τίτλο: «Αγάπη σηµαίνει..». 
§ Δόθηκε το 3ο φύλλο εργασίας µε τίτλο: «Αν η ΑΓΑΠΗ ήταν χρώµα ή σύµβολο, θα ήταν..».  
§ «Σ’ αγαπώ χωρίς λόγια»: τα παιδιά φωτογράφιζαν στιγµές από τις καθηµερινές τους δραστηριότητες, τις 

οποίες θεωρούσαν εκδηλώσεις αγάπης και ακολουθούσε  συζήτηση. 
§ Ακούσαµε µουσική και τραγούδια, και περιγράψαµε τα δικά µας συναισθήµατα κατά την ακρόαση. 
§ Ψάξαµε στο διαδίκτυο και βρήκαµε πίνακες ζωγραφικής µε θέµα την αγάπη. Τους εκτυπώσαµε και 

συζητήσαµε εκτενέστερα. 
§ Φτιάξαµε αφίσα. 
§ Καλέσαµε στην τάξη µας τη συγγραφέα του βιβλίου, που αποτέλεσε την έµπνευσή µας για τις 

δραστηριότητες  (εργαστήριο για γονείς και παιδιά).   
§ Αποστολή του «βιβλίου της τάξης» στην οικογένεια κάθε παιδιού µε τη σχετική ερώτηση και για τους 

γονείς ώστε να τους εµπλέξουµε στην όλη διαδικασία. 
§ Στείλαµε προσκλήσεις σε γονείς και άλλα σχολεία, για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση (η οποία 

αποτέλεσε και την αξιολόγηση όλου του προγράµµατος) για την παρουσίαση του βιβλίου και όλων των 
υπόλοιπων δραστηριοτήτων. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν τα εξής: στην ερώτηση για τον ορισµό της επιθετικής συµπεριφοράς, τα 
περισσότερα παιδιά θεώρησαν ότι είναι η συµπεριφορά, που όταν την έχει κάποιος δεν είναι κατάλληλος για 
φίλος, ότι είναι ένας άγριος τρόπος, ότι σηµαίνει ψεύτικο πόλεµο, θυµό, άσχηµους τρόπους, αγένεια. 

Ως  επιθετική συµπεριφορά, θεωρούν τις κλωτσιές, το σπρώξιµο, την κοροϊδία, τις άσχηµες κουβέντες, τη 
διακοπή του λόγου. 

Στην αναζήτηση επιθετικών συµπεριφορών, σχεδόν όλα τα παιδιά απάντησαν ότι δε θυµούνται αν είχαν 
ανάλογη συµπεριφορά. 

Διευκρίνισαν ότι µόνο όταν αισθάνθηκαν θυµωµένα, ίσως φέρθηκαν λίγο άσχηµα, αλλά, δε θέλησαν να 
προσδιορίσουν ακριβώς τον τρόπο αντίδρασής τους.  

Επίσης, απάντησαν αρνητικά ή ότι δε θυµόταν αν κάποιος τους φέρθηκε µε άσχηµο τρόπο. 
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Σχετικά µε τις αντιδράσεις τους, σε περίπτωση θυµού, ανέφεραν ότιχτυπάνε τα πάντα γύρω τους µέχρι να 
κουραστούν, φεύγουν και κάθονται µόνοι και δε µιλούν σε κανένα, λένε ότι θύµωσαν, κάνουν ότι τους λένε αλλά 
θυµώνουν µέσα τους, αισθάνονται πως θέλουν να  διαπληκτιστούν παρότι πιστεύουν ότι δεν πρέπει, και 
χρησιµοποιούν λεκτικούς χαρακτηρισµούς,. 

Οι επιλογές των περισσότερων παιδιών για τον κατευνασµό του θυµού τους, εντοπίστηκαν στην 
παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων, στην προσέγγιση του ατόµου που υπήρξε η αιτία αυτού του 
συναισθήµατος, στην ανάγκη επικοινωνίας µε αγαπηµένα πρόσωπα, στο µοναχικό παιχνίδι. Άλλες απαντήσεις 
που αξίζει να σηµειώσουµε, είναι οι εξής: «πίνω µια ζεστή σοκολάτα», «ζητάω να µου κάνουν ένα χατίρι κι αν 
γίνει, ξεθυµώνω»,  «κάθοµαι και σκέφτοµαι ότι δε θέλω να αισθάνοµαι έτσι», «δεν κάνω τίποτα». 

Ως κύριες αιτίες θυµού των παιδιών, αναφέρονται οι απαγορεύσεις, οι τιµωρίες από τους ενήλικες, ο 
αποκλεισµός τους από την οµάδα, η αθέτηση υποσχέσεων, η έλλειψη εκτίµησης των πράξεών τους, η απουσία 
των γονιών και κυρίως της µητέρας, από το σπίτι. 

Νιώθουν εκνευρισµό και στενοχώρια αλλά σε γενικές γραµµές, δυσκολεύονται να προσδιορίσουν, λεκτικά, 
τα συναισθήµατα του θυµού τους, τα οποία θεωρούν σα «µια φωτιά να καίει». 

Τα περισσότερα παιδιά επιθυµούν την προσέγγιση από συνοµηλίκους και την εκδήλωση αγάπης ή συγνώµης, 
όταν νιώθουν θυµό, ενώ αρκετά προτιµούν τη µοναξιά. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση, δεν εκδηλώνουν τις 
επιθυµίες τους. 

Στην ερώτησή µας για τις επιλογές που υπάρχουνόταν κάποιος  φέρεται άσχηµα και µας προκαλεί θυµό, οι 
απαντήσεις των παιδιών συνοψίζονται στα εξής: «να του πούµε ότι δε µας αρέσει ο τρόπος του», «να του 
εξηγήσουµε γιατί η συµπεριφορά του µας ενοχλεί», «να του πούµε να σταµατήσει», «να µην παίζουµε µαζί του 
για λίγο καιρό», «να προσπαθήσουµε να βρούµε τρόπο να συνεργαστούµε». 

Μετά το τέλος του προγράµµατος, παρατηρήθηκε τροποποίηση της έκφρασης των αρνητικών 
συναισθηµάτων τους και του τρόπου επίλυσης των διενέξεών τους. Η οµάδα συµµετείχε µε ενθουσιασµό σε όλες 
τις δραστηριότητες, τα παιδιά αναγνώρισαν και κατανόησαν τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές που 
προκαλούνται από αυτά και φάνηκε να αναπτύσσεται η ενσυναίσθησή τους. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αν και στην ηλικία που τα παιδιά είναι στο νηπιαγωγείο, δεν παρατηρούνται µορφές βίας που θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως «σχολικός εκφοβισµός», µε την τρέχουσα έννοια, συνιστάται οι στρατηγικές παρέµβασης στη 
συµπεριφορά των παιδιών να εφαρµόζονται από την ηλικία των δύο ετών, όπου τα περισσότερα παιδιά αρχίζουν 
να αποκτούν δεξιότητες για να ξεπερνούν την µαταίωση (Μπογιατζόγλου, Βίλλη, Γαλάνη, 2012). Οι ερευνητές 
τείνουν να συµφωνούν ότι τα ολιστικά προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης είναι η καλύτερη άµυνα ενάντια 
στον σχολικό εκφοβισµό (Elinoff, Chapouleas, & Sassu, 2004). Η πρωτογενής παρέµβαση για τον εκφοβισµό στα 
σχολεία περιλαµβάνει όλους τους µαθητές και όχι µόνο αυτούς που έχουν προβλήµατα εκφοβισµού. Όπως 
αναφέρουν οι Harris και Petrie (2003), ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση προβληµάτων παρόµοιας υφής, είναι 
να µάθουµε στα παιδιά πώς να προλαµβάνουν τον εκφοβισµό εξ αρχής διότι ως συµπεριφορές, που µαθαίνονται, 
είναι ουσιαστικής σηµασίας να διευθετούνται στα πρώιµα στάδια ανάπτυξή τους, όπου οι µαθητές µπορούν να τις 
αποβάλλουν.    

Οι στρατηγικές, που υιοθετούµε, σχετίζονται µε το χαρακτήρα του κάθε παιδιού και τη διαφορετικότητα των 
προβληµάτων που προκύπτουν. Είναι σηµαντικό όµως, οι προσεγγίσεις µας να περικλείουν ισχυρές δώσεις 
αγάπης. Ίσως το µοναδικό συστατικό που προτείνουµε ανεπιφύλακτα! 

Ο έλεγχος της επιθετικότητας µέσω γνωστικής εκπαίδευσης, καταδεικνύεται καταλυτικός. Η χρήση λογικών 
επιχειρηµάτων έχει αποδειχθεί επιτυχηµένη ακόµα και στα παιδιά µικρής ηλικίας. Ένα σηµαντικό συστατικό 
επιτυχίας της συγκεκριµένης τεχνικής είναι η ενηµέρωση των παιδιών για τα συναισθήµατα των θυµάτων, να 
προσπαθήσουν, µε άλλα λόγια, να µπουν στη θέση των άλλων. Οι συζητήσεις µε κύριο θέµα την επιθετικότητα, 
ως συµπεριφορά που πληγώνει το άλλο πρόσωπο και το κάνει δυστυχισµένο, που δεν λύνει προβλήµατα αλλά 
δηµιουργεί έχθρα και µνησικακία και η συνειδητοποίηση ότι τα προβλήµατα λύνονται µε ανταλλαγή και 
µοίρασµα, αποδεικνύονται σηµαντικές καθηµερινές στρατηγικές. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα παιχνίδια ρόλων, όπου το παιδί µπαίνει στη διαδικασία να αντιληφθεί 
τη θέση των αποδεκτών της επιθετικότητας. Αποσκοπον στην παρατήρηση και η ερµηνεία από το παιδί της 
επιθετικής συµπεριφοράς του. Είναι µια απαιτητική διαδικασία µπορεί όµως να έχει αποτελέσµατα στη ρύθµιση 
της συµπεριφοράς και στην ενίσχυση του αυτοελέγχου. 

Σε τέτοιες συνθήκες φαίνεται ότι παίζει σηµαντικό ρόλο η ερµηνεία της αρχικής επιθετικής ενέργειας. Όταν 
οι ερευνητές εξηγούσαν στα θύµατα ότι το παιδί που επιτέθηκε και κατέστρεψε το παιχνίδι τους ήταν κουρασµένο 
ή στεναχωρηµένο, ακολουθούσε καταστολή της αρνητικής αντίδρασης τους. Μια συµπαθητική, λοιπόν, 
παρερµηνεία της επιθετικής συµπεριφοράς είναι αρκετή να κατευνάσει τον θυµό των παιδιών που υπέστησαν 
µαταίωση και να µην ανταποδώσουν επιθετικά (Mallick & McCandless, 1966). 

Η επιθετικότητα καθώς και τα συναισθήµατα που συνδέονται µε αυτήν, όπως θυµός, εκδικητικότητα, 
αντιζηλία είναι φυσιολογικές εκδηλώσεις του ανθρώπινου ψυχισµού. Το παιδί θα πρέπει σταδιακά να µάθει τους 
κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους έκφρασης τους διατηρώντας το σεβασµό απέναντι στα συναισθήµατα των άλλων. 
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Ο έλεγχος της επιθετικότητας και η συµµόρφωση στις απαιτήσεις της οµάδας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, 
για την οµαλή κοινωνική συναλλαγή και ένταξη.   

Συµπερασµατικά, τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι σηµαντικά όσον αφορά στην αντιµετώπιση 
της επιθετικότητας γιατί τότε διαµορφώνονται οι βάσεις των δυσπροσαρµοστικών συµπεριφορών (Campell, 
1995). Σε αυτό συµβάλουν, αφενός οι παιδαγωγικοί χειρισµοί και αφετέρου, οι πρώιµες διαπροσωπικές σχέσεις 
του παιδιού (Κοντοπούλου, 2007) οι βασικές κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες η ενσυναίσθηση, η 
επίλυση προβληµάτων, η διαχείριση συναισθηµάτων και η εκµάθηση στρατηγικών διαχείρισης των 
συναισθηµάτων και των συµπεριφορών, για την αύξηση  του ρεπερτορίου των προκοινωνικών συµπεριφορών στα 
παιδιά (Μπογιατζόγλου, Βίλλη, Γαλάνη, 2012). 

Η αποδοχή, το ενδιαφέρον και η βοήθεια που προσφέρονται στο άτοµο το βοηθούν να αποκτήσει θετικότερη 
εκτίµηση για τον εαυτό του (Vaux, 1992; Winemiller, Mitchell, Sutliff, & Cline, 1993). 

Βαρύτητα πρέπει να δίνεται στην επανόρθωση µιας αρνητικής πράξης και όχι στην τιµωρία της, καθώς 
αποτελεί µέσο προσωπικής εκτόνωσης των ενηλίκων και ταυτόχρονα µοντέλο µίµησης (Bandura, 1986). 

Η συµµετοχή του συνόλου της οµάδας σε όλες τις δραστηριότητες καθώς και η αναγνώριση και κατανόηση 
των συναισθηµάτων, η ενίσχυση ενσυναίσθησης (κατανόηση και απόδοση διαφορετικών συναισθηµάτων) και η 
διαµόρφωση στάσεων και αντιλήψεων (µια εικόνα ή ένα βίντεο είναι πιο εύγλωττα για τη διδασκαλία αφηρηµένων 
εννοιών) είναι στοιχεία ολιστικής πρώιµης παρέµβασης. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο σχολείο. Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχµιο. 
Bandura, A.  (1986). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
Campell, S. B. (1995). Behavior problems in preschool children: A review of recent research. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 36, 113-149. 
Cole, M. & Cole, S. R. ( 2001). Η ανάπτυξη των παιδιών, β’ τόµος, Ζ. Μπαµπλέκου (Επιµ.). Αθήνα: Δαρδανός, 
Τυπωθήτω.  

Elinoff, M.J., Chafouleas, S.M. and Sassu, K.A. (2004). «Bullying. Considerations for defining and intervening in 
school settings». Psychology in the Schools, 41, 887 - 897. 

Ηarris, S. and Petrie, G.F. (2003). Bullying. The bullies, the victims, the bystanders. The Scerecrow Press, Inc, 
Oxford. 

Κοντοπούλου, Μ. (2007). Παιδί και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Μια ψυχοδυναµική οπτική. Αθήνα: Gutenberg.  
Μaccoby, E. E. (1980). Middle childhood in the context of the family. In W. A. Collins (Ed.), Development during 

middle childhood ten years from six to twelve. Washington, DC: National Academy Press. 
Mallick, S. K. & McCandless, B. R. (1966). A study of catharsis of aggression. Journal of Personality and Social 

Psychology, 4, 590-596. 
Μπογιατζόγλου, Ν., Βίλλη, Μ., & Γαλάνη, Α. (2012). Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού και προγράµµατα 
πρόληψης του, e -Journal of Science & Technology (e-JST).                                          

Parke, R. D. & Slaby, R. G. (1983). The development of aggression. In P. H. Mussen (Ed.), Handbook of child 
psychology: Vol. 4. Socialization, personality and social behavior. New York: Wiley. 

Ttofi, M.M. & Farrington, D.P. (2008). Reintegrative Shaming Theory, Moral Emotions and Bullying. Aggressive 
Behavior, 34, 352 – 368. 

Vaux, A. (1992). Assessment of social support. In H. O. F. Veiel & U. Baumann (Eds.), The meaning and 
measurement of social support (pp. 193-216). New York, Hemisphere.  

Winemiller, D. R., Mitchell, M. E., Sutliff, J., & Cline, D. L. (1993). Measurement strategies in social support: A 
descriptive review of literature. Journal of Clinical Psychology, 49, 638-648.   

 
  



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  123   

 
 

«Σχολικός Διαµεσολαβητής» 
 

Ιωάννης Καραγκιόζης 
 

Δάσκαλος του Πειραµατικού Δηµοτικού Σχολείου Σερρών 
ioankaragk@sch.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το καινοτόµο πρόγραµµα κατά της ενδοσχολικής βίας «Σχολικός Διαµεσολαβητής», που υλοποιούµε φέτος (σχ. έτος 
2013-14, τάξη ΣΤ΄2, 20 µαθητές) σκοπό έχει µεταξύ άλλων την εδραίωση κουλτούρας διαµεσολάβησης και αποδοχής 
του άλλου µεταξύ των µαθητών. Τι είναι όµως Σχολική Διαµεσολάβηση; Η συζήτηση για µια διαφορά µεταξύ δύο 
πλευρών που διεξάγεται συναινετικά, εφόσον δηλ. συµφωνήσουν και οι δυο πλευρές ενώπιον της ουδέτερης οµάδας 
των Σχολικών Μεσολαβητών σε κλίµα εµπιστευτικό. Με την ανάληψη ρόλων και ευθυνών σε οµάδα δράσης 
Σχολικού Διαµεσολαβητή στον αύλειο χώρο του σχολείου βιώνουν σε κάθε περιστατικό που επιλαµβάνονται την 
πλευρά του θύτη, του θύµατος και του/των παρατηρητή/των. Βασικός αρχικός στόχος η ανάπτυξη ενσυναίσθησης 
θεωρητικά και βιωµατικά. Αυτονόητο πως για να γίνουν αυτά έχει προηγηθεί µε βιωµατική µάθηση (δραστηριότητες) 
η εκπαίδευση-προετοιµασία των µαθητών για την ανάληψη του ρόλου Σχολικού Μεσολαβητή. 
 
Abstract 
The innovative program in relation to bullying called "School Mediator" that we have been materializing this year 
(2013-2014, class st2, 20 students) aims at establishing -among other things- the concepts of mediation and 
acceptance among the students. But what is exactly meant by the term "School Mediation"? It is a mediation 
process so that the causes of the conflict between two contradicting parts are being discussed. The discussion is 
conducted in a consensus, only if the contradicting parts agree to do so in the presence of an objective and 
unbiased team of school mediators in full confidence. By taking on roles and responsibilities within an action 
group of school mediators in the playground, students experience the role of the victim, the bully or the bystander. 
Our basic goal is to develop the students' empathy on both a theoretical as well as a practical basis. It goes without 
saying that to achieve these goals, the students had already been subjected to experiential learning practices in 
order to be prepared to undertake the role of the school mediator. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ενσυναίσθηση, διαµεσολάβηση, αποδοχή 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πόσο µπορεί να ωφελήσει η τεχνική των διαπραγµατεύσεων οµάδας µεσολαβητών στην επίλυση συγκρούσεων 
µεταξύ µαθητών στα σχολεία; Είναι η Σχολική  Διαµεσολάβηση (school-based mediation)  που στόχο έχει την 
αποκατάσταση σχέσεων και αξιοπρέπειας µεταξύ των µαθητών. 

Η αποτελεσµατική και φιλική λύση διαφορών των µαθητών σε µια σχολική κοινότητα και η αντιµετώπισή 
τους µε ειρηνικά µέσα διαδίδεται ολοένα στην ελληνική σχολική πραγµατικότητα. Οι ίδιοι οι µαθητές, αφού 
προετοιµαστούν και εκπαιδευτούν σε τεχνικές επικοινωνίας, καλούνται να συµµετέχουν στις εναλλακτικές 
διαδικασίες επίλυσης διαφορών µεταξύ διαφωνούντων µαθητών. 

Θεµελιώδεις τεχνικές επίτευξης ειρηνικής επίλυσης διαφορών στο σχολείο είναι οι οµόφωνα συµφωνηµένοι 
κανόνες δράσης, η εµπιστευτικότητα και εχεµύθεια, ο αµοιβαίος σεβασµός, η ισότητα και ουδετερότητα, η 
αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων, η ενεργητική ακρόαση, η αναγνώριση συναισθηµάτων, ο διάλογος, η 
(θετική) αποδοχή του άλλου και του εαυτού, η θετική αναπλαισίωση, η καλλιέργεια ενσυναίσθησης, η διαχείριση 
θυµού κ. ά.. Η προσοµοίωση περιπτώσεων συγκρούσεων ήταν απαραίτητη για την ανάδειξη του ρόλου και της 
σηµασίας ενός διαµεσολαβητή µπροστά στα µάτια  των µαθητών της ΣΤ΄2 τάξης πριν αναλάβουν δράση κατά τη 
διάρκεια των διαλειµµάτων και πάντα µε τη στενή συνεργασία µε τον δάσκαλο της τάξης µα και τους 
εφηµερεύοντες εκπαιδευτικούς. 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ξεκινώντας την υλοποίηση του προγράµµατος οι µαθητές βρέθηκαν εν αγνοία τους µπροστά σε µια 
σκηνοθετηµένη σύγκρουση µεταξύ δύο µαθητών! Ενώ η διαµάχη συνεχιζόταν, µετά από λίγο χρόνο αµηχανίας, 
επενέβησαν αυτοβούλως κάποιοι µαθητές για να ηρεµήσουν τα πνεύµατα! Με την παρέλευση µερικών λεπτών 
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ακολούθησε «προανακριτική έρευνα» απόδοσης ευθυνών στους δράστες! Παρόλο που όλοι ήταν αυτήκοοι και 
αυτόπτες µάρτυρες, ακούστηκαν διιστάµενες και αντικρουόµενες απόψεις. Κι όταν αποκαλύφθηκε πως η 
σύγκρουση που είχαν παρακολουθήσει ήταν σκηνοθετηµένη, έµειναν άναυδοι! Διαπιστώσαµε λοιπόν πως δεν 
πρέπει να βγάζουµε αβίαστα και υποκειµενικά συµπεράσµατα απόδοσης ευθυνών παρά µόνο όταν είµαστε 
αποδεδειγµένα σίγουροι. Έτσι αναδείχθηκε η ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης µεταξύ των εµπλεκοµένων. 

Η Σχολική Διαµεσολάβηση θα µπορούσε να λειτουργήσει, στη συγκεκριµένη περίπτωση µεταξύ µαθητών, 
ως αποκαταστατική δικαιοσύνη, µε την αρωγή των Διαµεσολαβητών. Η διαφωνία και η σύγκρουση υποχωρούν 
και δίνουν τη θέση τους στον σεβασµό και την αναγνώριση των συναισθηµάτων της κάθε πλευράς. Με λίγα λόγια 
µιλάµε πλέον για αποκατάσταση των σχέσεων των διαφωνούντων µαθητών, ενίσχυση της οµαδικότητας και 
ευαισθητοποίηση των µαθητών στη φιλική λύση διαφορών! Η 2η φάση υλοποίησης περιελάµβανε βιωµατικές 
δραστηριότητες για την άρτια και παιδαγωγικά ορθή προετοιµασία για την ανάληψη του ρόλου του Μεσολαβητή. 
Αυτός ο ρόλος οφείλει να στηρίζεται στη γνησιότητα, την ενσυναίσθηση, την άνευ όρων θετική αποδοχή των 
εµπλεκοµένων, την ενεργητική ακρόαση και την επαναδιατύπωση, σύµφωνα µε τον Carl Rogers (1902-1987). 

Ως ψυχολόγος αναπτύσσει τη γνωστή Μη Κατευθυντική µέθοδο (προσωποκεντρική προσέγγιση). Αυτή 
συνίσταται στο να ελευθερώσει το άτοµο, ώστε να µπορέσει να ολοκληρώσει τη φυσιολογική του ανάπτυξη και 
ωρίµανση, να αποσύρει τα εµπόδια και να ξαναρχίσει τον δρόµο προς τα εµπρός µε τη βοήθεια ενός διευκολυντή.  
Η Μη Κατευθυντικότητα του Rogers επιτρέπει ο διευκολυντής να εµπλέκεται ενεργά στην προς επίλυση 
διαδικασία. Ας δούµε αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά στα οποία στηρίζεται ο ρόλος αυτός, σύµφωνα πάντα µε 
τον C. Rogers. 

Γνησιότητα  Ο Μεσολαβητής είναι γνήσιος, αυθεντικός όταν είναι σε επαφή µε τα συναισθήµατά του όπως 
αυτά διαµορφώνονται και εκφράζονται µέσα από τη διαδικασία. Δεν προσπαθεί να ταυτιστεί µε ένα ιδανικό 
πρόσωπο, είναι ο εαυτός του. Αυτό που βιώνει στη σχέση του µε τον άλλο είναι σε απόλυτη συµφωνία µε αυτό 
που εκφράζει. 

Άνευ όρων θετική αποδοχή  Αναγνωρίζει την αξία της ατοµικότητας, της διαφορετικότητας του άλλου. 
Αποδέχεται τον άλλο, ανεξάρτητα αν συµφωνεί ή όχι µαζί του, αναγνωρίζοντας τα θετικά στοιχεία του. Ενισχύει 
τη δυνατότητα του άλλου για αυτορύθµιση και αυτοδιάθεση. Ακούει µε προσοχή και ενδιαφέρον αυτά που 
εκφράζει ο άλλος. 

Η Ενσυναίσθηση  Ενσυναίσθηση (empathy) είναι η κατανόηση του άλλου όχι µόνο στο νοητικό επίπεδο 
αλλά και στο συναισθηµατικό. Δεν είναι αποτέλεσµα «διαίσθησης», εµπεριέχεται η αποδοχή και η απουσία 
κριτικής και αξιολόγησης. 

Η Ενεργητική Ακρόαση και η Επαναδιατύπωση  Η επικοινωνία ανάµεσα στον εµπλεκόµενο και τον 
µεσολαβητή οφείλει να µην είναι παθητική ακρόαση. Ο Μεσολαβητής έχει την ανάγκη να βεβαιωθεί ότι αυτό που 
νιώθει και αντιλαµβάνεται ο ίδιος, είναι πράγµατι αυτό που νιώθει και αντιλαµβάνεται ο εµπλεκόµενος. Σε αυτή 
την ανάγκη  ο Rogers προτείνει την Επαναδιατύπωση (reformulation). Ο µεσολαβητής ως καθρέφτης αντανακλά 
και συνθέτει όσο πιο πιστά µπορεί το περιεχόµενο των λόγων, τα συναισθήµατα του εµπλεκόµενου. Έτσι ο 
τελευταίος µέσα από την επαναδιατύπωση του «θεραπευτή» αναγνωρίζει συµπεριφορές και πλευρές του που ήταν 
στη σκιά ή δεν ήταν συνδεδεµένες µε την εµπειρία του. Ο Rogers (1970) λειτουργεί συγχρόνως «τόσο σαν µέλος 
της οµάδας όσο και ως διευκολυντής, δηλαδή νιώθει υπεύθυνος απέναντι στους συµµετέχοντες και όχι για τους 
συµµετέχοντες. Βρίσκεται παρών µε τη συναισθηµατική αλλά και τη γνωστική του πλευρά». 

 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Κατά χρονολογική σειρά και παράλληλα µε την αρχικά πιλοτική υλοποίηση του προγράµµατος 
πραγµατοποιήθηκαν στην τάξη οι ακόλουθες βιωµατικές δραστηριότητες: 

1η δραστηριότητα «Περπατήµατα» (7/3/2014) Με κύριο στόχο την ενεργοποίηση των µαθητών περπατάµε 
στον ελεύθερο χώρο της αίθουσάς µας σύµφωνα µε την οδηγία που µας δίνεται. Οι µαθητές το απόλαυσαν πολύ! 
Ένιωσαν ελεύθεροι να «βγουν» από τον εαυτό τους και να «νιώσουν» ως ένας άλλος, να ενεργοποιηθούν! 

       
 

Εικόνα 1: Οι µαθητές απολαµβάνουν τη βιωµατική δραστηριότητα     
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2η δραστηριότητα «Διαλέγω το ταίρι µου» (19/3/2014) Με στόχο τη µη λεκτική επικοινωνία οι µαθητές 
καλούνται να κινηθούν ελεύθερα στον χώρο, να συναντήσουν µε το βλέµµα το ταίρι τους και να το επιλέξουν. 
Εξηγούν στον άλλο πώς έκαναν την επιλογή. Στη συνέχεια ερωτήµατα «Διαλέξατε ή σας διάλεξαν; Πώς νιώθετε 
γι΄ αυτό;», «Υπήρξαν µη λεκτικά µηνύµατα που στείλατε ή πήρατε;»  

        
Εικόνα 2:  Τα παιδιά διαλέγουν το ταίρι τους. Δένουν το ζευγάρι τους µε χαρτί υγείας ! 

 
3η δραστηριότητα «Στηρίζω- στηρίζοµαι» (8/4/2014) Η δραστηριότητα αυτή είναι άσκηση για την 

ανάπτυξη εµπιστοσύνης µεταξύ των παικτών µε µη λεκτική επικοινωνία και δευτερευόντως λειτουργεί 
χαλαρωτικά. Όπως µαρτυρά ο τίτλος, έχω ανάγκη τον διπλανό µου όπως µε έχει κι εκείνος. Η αρχή αυτή διέπει 
τις σχέσεις ατόµων κι αναπτύσσει αµοιβαία εµπιστοσύνη και ισότιµη σχέση. Συµφωνήσαµε πως είναι κάτι που το 
θέλουµε όλοι: «Όλοι είµαστε όµορφοι µέσα από την αλήθεια της διαφορετικότητάς µας». 

                
Εικόνα 3: Στηρίζω – στηρίζοµαι – εµπιστεύοµαι. 

 
4η δραστηριότητα «Ο τυφλός κι ο µουγγός» (8/4/2014) Με στόχο την ανάπτυξη αυτογνωσίας, που αποτελεί 

κύριο χαρακτηριστικό για την εδραίωση εµπιστοσύνης µεταξύ ατόµων βιώσαµε τη δραστηριότητα αυτή. Εναλλαγή 
ρόλων, συναισθηµάτων, υποβοήθηση ενσυναίσθησης κ.ά. ήταν τα µηνύµατα που δεχτήκαµε όλοι. Σχέσεις 
αλληλένδετες, πολυσχιδείς µε εναλλαγή αναγκών και δεδοµένων των ατόµων. Βιώσαµε την… εξάρτηση από τον 
διπλανό µας!! 

                
Εικόνα 4: Γνωρίζω τις ανάγκες µου, εµπιστεύοµαι,  επικοινωνώ. 

 
5η δραστηριότητα «Πόσο κοντά σε αντέχω» (9/4/2014) Ολοκληρώνοντας τις βιωµατικές δραστηριότητες 

για το πρόγραµµα αυτό οι µαθητές επέλεξαν κι αυτή! Στόχος είναι τα όρια των σχέσεων και της κάθε διεκδίκησης 
σε µια δηµοκρατική οµάδα, σχολική τάξη. Ειλικρινά «απελευθερώθηκαν» οι µαθητές διαπιστώνοντας πως 
µπορούν να βάζουν όρια στις σχέσεις τους και στις διεκδικήσεις των άλλων, να γίνεται αυτό σεβαστό, πάντα µε 
τρόπο που να µη θίγει, να µην προσβάλλει το ταίρι, τον συνεργάτη!  
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Εικόνα 5-6: Θέτω όρια στη διεκδίκηση του άλλου. 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Μετά τις βιωµατικές δραστηριότητες συζητήσαµε τρόπους καταπολέµησης  της σχολικής βίας και µεθόδους 
σωστής κοινωνικής συµπεριφοράς.   Έπειτα ορίσαµε οµόφωνα τους Κανόνες Σχολικής Διαµεσολάβησης, τους 
οποίους δεσµευτήκαµε να σεβαστούµε όλοι κι ακολούθως συγκροτήσαµε τις οµάδες δράσης: 

    
Εικόνα 7: Κανόνες Σχολ. Διαµεσολάβησης              Εικόνα 8: Οµάδες δράσης Σχολ. Διαµεσολαβητή 

 
Επιπλέον εµβαθύναµε στην ιδέα της εποικοδοµητικής επίλυσης σύγκρουσης. Μια συνύπαρξη χωρίς 

συγκρούσεις δεν υπάρχει και µάλιστα δεν είναι άξια επιδίωξης.  Για το αν οι συγκρούσεις βιώνονται ως 
ενοχλητικές, απειλητικές, µη εποικοδοµητικές και επώδυνες, εξαρτάται από το πώς δηµιουργούνται. Οι 
συγκρούσεις µπορούν να ληφθούν ως ένδειξη ότι κάτι δεν πάει (πια) καλά ή  ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Θα 
πρέπει να εκληφθεί ως ευκαιρία για εξέλιξη και βελτίωση των αµοιβαίων σχέσεων και της συνολικής κατάστασης. 

 
Σχήµα 1: Διάγραµµα επίλυσης συγκρούσεων 

 
P1: Και οι δύο πλευρές χάνουν   
Τρόπος: αµοιβαία καταστροφή, αποκλεισµός, αποφυγή 
P2: Εγώ παίρνω τα πάντα, η άλλη πλευρά τίποτα  
Τρόπος: επιβολή του ενός εις βάρος της άλλης πλευράς 
P3: Η άλλη πλευρά παίρνει τα πάντα, εγώ απολύτως τίποτα  
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Τρόπος: αποφυγή, προσαρµογή, υποταγή 
P4: Και οι δύο πλευρές κερδίζουν  και  χάνουν λίγο  
Τρόπος: συµβιβαστική λύση -  και οι δύο πλευρές ικανοποιούν κάποιες απαιτήσεις ή κάνουν παραχωρήσεις. 

Ένα σηµείο στο οποίο και οι δύο µένουν "λίγο" αµετακίνητοι, εµµένουν στις θέσεις τους µα και ταυτόχρονα 
συνεργάζονται "λίγο". 

P5: Και οι δυο πλευρές κερδίζουν  
Τρόπος:  συνεργασία                  Η κάθε πλευρά κερδίζει και δεν αρκείται, δεν ικανοποιείται λιγότερο από 

την άλλη. Στην ιδανική περίπτωση, και οι δύο πλευρές µπορούν να επιτύχουν 100% των συµφερόντων τους. Η 
ιδέα της εποικοδοµητικής επίλυσης συγκρούσεων απαιτεί στον ίδιο µεγάλο βαθµό αυτοκυριαρχία  (οι ίδιοι και να 
σέβονται τα συµφέροντά τους και να τα εκτιµούν) και συνεργασία  (να σέβονται και εκτιµούν ισότιµα την  άλλη 
πλευρά). 

Αρχικά το πρόγραµµα υλοποιήθηκε για µαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων (περίπου 115 µαθητές). Ακολούθως 
επεκτάθηκε και στις άλλες τάξεις. Ο δάσκαλος της τάξης µα και οι εφηµερεύοντες εκπαιδευτικοί, τους οποίους 
ευχαριστώ για την αρωγή τους, συνεπικουρούσαν διακριτικά. 

Για ανατροφοδότηση και ενίσχυση της ενσυναίσθησης προβλήθηκαν στην τάξη επιλεγµένες ταινίες όπως: 
«Ο Βούδας λιποθύµησε από ντροπή», «Το καναρινί ποδήλατο», «Tα παιδιά της χορωδίας».  Κάναµε παρατήρηση 
από την πλευρά του θύτη, του θύµατος  και του/των  παρατηρητή/των.  Αντλήσαµε συµπεράσµατα, 
επιβεβαιώσαµε πρότερες απόψεις µα και διαφοροποιήσαµε αρχικές! 

Στα πλαίσια των δράσεων του σχολείου κατά της ενδοσχολικής βίας  δηµιουργήσαµε και αφίσες. Πολύτιµη 
η βοήθεια της δασκάλας των Εικαστικών, κ. Χρύσας Βαρσάµη, την οποία κι ευχαριστώ θερµά. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ηµερολόγιο καταγραφής: Καθηµερινά γινόταν καταγραφή περιστατικών στα οποία επενέβη η οµάδα αντλώντας 
στην ολοµέλεια της τάξης χρήσιµα συµπεράσµατα.  Ενδεικτικά περιστατικά: 

§ σύγκρουση, µάλωµα – διαµεσολάβηση 15/1/2014 
§ πτώση, πόνος στο χέρι, σύγκρουση – διαµεσολάβηση 5/2/2014 
§  σπρώξιµο, µάλωµα – διαµεσολάβηση  7/2/2014 
§ σπρώξιµο, µάλωµα – διαµεσολάβηση, αρνήθηκαν αρχικά 14/2/2014 
§ σφίξιµο της κουκούλας µε εκφοβισµό, κλάµατα  – διαµεσολάβηση 6/3/2014 
§ κορόιδεµα στα σκαλιά, ήρθαν στα χέρια – διαµεσολάβηση 10/4/2014 
§ έντονο µάλωµα (αγόρι +κορίτσι) – παρέµβαση, συγνώµη 4/2/2014 
§ κλωτσιές, σπρωξιές (4 κορίτσια), δικαιολογίες, µάτωµα χειλιών + λεκτική βία, παρέµβαση (έδωσαν τα 

χέρια) 11/2/2014 
§ σύγκρουση, τραβούσαν τη ζώνη του παντελονιού , κλάµα, πτώση, παρέµβαση, συγνώµη 21/2/2014 
Οι συµµετέχοντες µαθητές έχουν γίνει πιο διορατικοί σε θέµατα συγκρούσεων και έχουν µάθει πολλά για τη 

συµπεριφορά τους σε καταστάσεις που απαιτείται σωστή επικοινωνία. Έχει ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους. Έχει 
βελτιωθεί το σχολικό κλίµα, αφού η αντιµετώπιση των φαινοµένων Σχολικής βίας γίνεται σε πρώιµο στάδιο και 
τα περιστατικά σύγκρουσης γίνονται πια αντικείµενα για παιχνίδια ρόλων (θεατρικό παιχνίδι) και εκπαίδευσης σε 
θέµατα επίλυσης συγκρούσεων. Επιπλέον έµµεσα υποβοηθείται το έργο των εφηµερευόντων  συναδέλφων. Έτσι 
η προσοχή της σχολικής κοινότητας κατευθύνεται αποκλειστικά στο πρόβληµα!  

Στο εκπαιδευτικό Blog της ΣΤ΄2 η σχετική ανάρτηση µε τακτική επικαιροποίηση έκανε γνωστή τη δράση 
αυτή στους γονείς, τους συναδέλφους και σε πολλούς άλλους ενδιαφερόµενους 
(http://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/sxolikos-dia-mesolavitis-pilotiko-kainotomo-programma-tis-
st-2-taksis-evelikti-zoni ). Στην ιστοσελίδα του παρατηρητηρίου βίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Σερρών 
(http://paratviasdipeserron.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html  ) µοιραστήκαµε τη δράση µας.  
    Ως επιβράβευση και αναγνώριση της προσπάθειας που κατέβαλαν οι µαθητές της ΣΤ΄2 τους απονεµήθηκε 
βραβείο Σχολικού Μεσολαβητή.  

 
Εικόνα 9: Βραβείο Σχολικού Μεσολαβητή 
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Λειτουργώντας µεταγνωστικά και συµµετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Teachers 4 

Europe 2013-14 διευρύναµε τη δράση µας «Σχολικός Διαµεσολαβητής» σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιλέξαµε το 
θέµα «Ευρωπαίος Διαµεσολαβητής, ο Σχολικός µας Μεσολαβητής». Περισσότερα µπορείτε να δείτε στη σχετική 
µας ανάρτηση (http://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/evropaiko-ekpaideftiko-programma-
teachers4europe-2014-st-2-peiramatikoy-serron ) . 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Die Schülerstreitschlichter, (http://www.kro-rhauderfehn.de/Streitschlichter/start.htm) 
Frank E., Schuster K.D, Magdeburg (2004). Streitschlichtung und Umgang mit Gewalt an Schulen. 
Landes, R. P. Mediation, Streitschlichtung in der Schule. Institut für schulische Fortbildung und 

schulpsychologische Beratung des. 
(http://u.jimdo.com/www12/o/sbfec71b92a39b2f6/download/mbcc7beed276c7c28/1305130273/Mediation-
Streitschlichtung-IFB.pdf?px-hash=817d156d0de14acf53043dcdcc6854c45af9eb1c&px-time=1398420505) 

Material für die Ausbildung von Streitschlichterinnen und Streitschlichtern an Schulen 
(http://www.streitschlichtungskongress.de/seiten/material_zur_streitschlichtung.html) 

Mediation in der Schule - Bundesverband Mediation eV, (http://www.bmev.de/uploads/media/mediation-
schule.pdf) 

Streitschlichter in Schulen? Academy of science and education e.V. - Dialog in Bildung (http://www.dialog-in-
bildung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=63) 

Streitschlichtung an Schulen,  Didaktisch-methodischer Kommentar, Hintergrundinformationen für die Lehrkraft, 
Lehrmaterialien (http://www.dguv-lug.de/1021709.php) 

Streitschlichtung an Schulen,  Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, 
(http://li.hamburg.de/contentblob/2817642/data/pdf-mindeststandards-fuer-schulen-bei-der-ein-und-
durchfuehrung-von-streitschlichtung-pdf-880-kb).pdf) 

Αρχοντάκη Ζ., Φιλίππου Δ., (2010). 205 βιωµατικές ασκήσεις για εµψύχωση οµάδων ψυχοθεραπείας, κοινωνικής 
εργασίας, εκπαίδευσης, Αθήνα: Καστανιώτη, 6η έκδοση. 

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), Επιστηµονικό µη Κερδοσκοπικό 
Σωµατείο (2010). Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισµού και της βίας µεταξύ των 
µαθητών, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, (http://www.epsype.gr/egxeiridio.aspx ) 

Ευρωπαίος Διαµεσολαβητής, 
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BF
%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE
%B2%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82 ) 

Συνήγορος του Πολίτη, 
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%
BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7 ) 

Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέµηση του ρατσισµού και των διακρίσεων κάθε είδους, για την 
ανάδειξη της σηµασίας της διαφορετικότητας καθώς και για την καταπολέµηση της βίας στα σχολεία 
(http://www.i-red.eu/?i=institute.el.projects.78 ) 

Σηµείωση: Ηµεροµηνία χρήσης ιστοσελίδων 8/5/2014 
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Η ετερότητα παράγοντας διοµαδικών συγκρούσεων στο 
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Υπεύθυνη Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Κιλκίς 

 
ΠΕΡΊΛΗΨΗ 
Το σχολείο καθώς αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς κοινωνικοποίησης καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό 
ρόλο στη δηµιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισµού και της ετερότητας, ως βασικών 
χαρακτηριστικών της κοινωνίας. Βιβλιογραφικές αναφορές και ερευνητικά δεδοµένα, εδώ και περίπου δύο 
δεκαετίες, καταδεικνύουν ότι η αλλαγή στη σύσταση του µαθητικού πληθυσµού στην εκπαίδευση έκανε εντονότερα 
τα φαινόµενα της σχολικής βίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω της πληθυσµιακής ετερότητας στο σχολικό 
περιβάλλον. Κι ενώ το  άρθρο 16 του Συντάγµατος προωθεί ένα εκπαιδευτικό σύστηµα χωρίς καµία διάκριση 
αποβλέποντας στην πραγµατοποίηση του εγχειρήµατος της διαµόρφωσης ενός δηµοκρατικού και ανθρώπινου 
σχολείου, τα ερευνητικά δεδοµένα  αποδεικνύουν ότι η µεταναστευτική προέλευση (immigrant status), που ενέχει 
στοιχεία εθνικής, εθνοτικής, θρησκευτικής, γλωσσικής, πολιτισµικής, κοινωνικής ετερότητας συνεπάγεται τις 
περισσότερες φορές προβληµατική ψυχοκοινωνική προσαρµογή, που σχετίζεται µε σχολική θυµατοποίηση. 
Αποκαλυπτική υπήρξε η έρευνα του Παρατηρητηρίου, σύµφωνα µε την οποία το 33% των ερωτηθέντων µαθητών, 
τόνισε ότι η βία που ασκήθηκε έχει σχέση, εκτός των άλλων παραγόντων, µε τον τόπο/χώρα καταγωγής. Η 
νευραλγική κοινότητα της σχολικής µονάδας καλείται να αντιµετωπίσει διοµαδικές συγκρούσεις λόγω της παρουσίας 
µαθητών µε διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, αλλά κυρίως να αποκτήσει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να 
ενσωµατώνει την ετερότητα. Στόχος είναι να σχεδιαστούν ειδικά προγράµµατα σπουδών και όλοι όσοι ασχολούνται 
µε την εκπαίδευση να γίνουν «αναστοχαζόµενοι» εκπαιδευτικοί (reflective practitioners), να αναπτύξουν 
πολυπολιτισµική επίγνωση, να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να υιοθετήσουν νέες τεχνικές, που 
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις. Η αναβάθµιση της ποιοτικής στάθµης της παραγόµενης µάθησης 
απαιτεί ριζική αναµόρφωση, τόσο συστηµική όσο και κουλτούρας, δηλαδή αφενός αλλαγή στους κανόνες 
λειτουργίας, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στους ρόλους, στις οργανωτικές δοµές και αφετέρου αλλαγή στο αξιακό 
σύστηµα, στις πεποιθήσεις, στις στάσεις και στους στόχους. Το σχολείο καλείται ν΄ ανταποκριθεί στην πρόκληση της 
διαχείρισης, της διαφοράς και της ετερότητας µέσα από µια φιλοσοφία αποδοχής του «διαφορετικού». 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Ετερότητα, Σχολική Βία, Ανθρώπινο σχολείο, Σχολική θυµατοποίηση, Διοµαδικές 
συγκρούσεις, Αξιακό σύστηµα, Αποδοχή του «διαφορετικού». 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
Τα αυξανόµενα προβλήµατα συµπεριφοράς, η επιθετικότητα, η βία, φαινόµενα που ενδεχοµένως να συνδέονται 
και µε παραβατικές συµπεριφορές, αποτελούν µια ανησυχητική πραγµατικότητα στο σύγχρονο σχολείο. Τα 
φαινόµενα αυτά είναι η επιφάνεια του προβλήµατος και θα πρέπει να αναζητηθεί η βαθύτερη αιτία τους. Η βία 
είναι εκδήλωση διάστασης µεταξύ προσώπων και επιδιώκει να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του ενεργούντος. 
Αυτή η ανάγκη είναι κυρίως ψυχολογική, καθώς όλες οι ενέργειες του ανθρώπου περνούν από τη συναισθηµατική 
και γνωστική λειτουργία του. Οπωσδήποτε η βία έχει ηθική, κοινωνική και πνευµατική διάσταση και ξεκινά από 
το επίπεδο σκέψης και κρίσης των προσώπων, αλλά και την κατάσταση που παρατηρούν να επικρατεί γύρω τους. 
Κέντρο και στόχος είναι ο «άλλος». Ο τρόπος αλληλεπίδρασης µε τον άλλο καθορίζει και την ύπαρξη ή µη της 
βίας (Γιαννέζης, 2014).  

Σύµφωνα µε το θεωρητικό υπόβαθρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών, η οικογένεια είναι 
αυτή που έχει τον ουσιαστικότερο ρόλο στην ψυχοσυναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 
(Θεοδωροπούλου, Ντούµα, Χρυσίνα, 2008). Οι κοινωνιολόγοι µιλούν για αποσταθεροποιητικό περιβάλλον 
(περιορισµένος χρόνος µε  τον πατέρα, διαζύγιο, έλλειψη κοινωνικών υποστηρικτικών δοµών) που δηµιουργεί 
µεγάλα κενά στην κοινωνικοποίηση και διαπαιδαγώγηση του παιδιού, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται 
υψηλότερα ποσοστά προβληµατικής συµπεριφοράς και παραβατικότητας σε παιδιά και εφήβους (Μαυραγάνης, 
2006). Η σχολική βία, λοιπόν, είναι ανάγκη να εξεταστεί µε δεδοµένη τη σηµερινή έκτασή της µε στόχο να 
κατανοηθεί ως φαινόµενο και να καταδειχθεί η πορεία για την προοδευτική λύση του. Για να γίνει αυτό πρέπει να 
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αναδειχθούν οι αιτίες που γεννούν τη βία στο σχολείο, αλλά και εκείνες οι λεπτοµέρειες της ψυχολογικής και 
κοινωνικής πραγµατικότητας κατά την διάρκεια εξέλιξής της (Γιαννέζης, 2014).  
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ. ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 
Αναµφισβήτητα, η ενδοσχολική βία και η ετερότητα, είναι σύνθετα κοινωνικά και πολιτισµικά φαινόµενα, σε  
εξέλιξη και στην Ελλάδα, µε αρνητική πρόγνωση για το µέλλον. Το σχολείο, το οποίο αποτελεί έναν από τους 
κύριους φορείς κοινωνικοποίησης, όπου συντελείται «µια προγραµµατισµένη κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς» 
(Κογκούλης, 1986), καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και 
αναγνώρισης του πλουραλισµού και της ετερότητας ως βασικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας.  

Για τη σχολική χρονιά 2011-2012 και σε σύνολο 597.451 µαθητών, ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών στην 
εκπαίδευση ανέρχεται σε 76.630 (12,8%), των παλιννοστούντων σε 4.679 (0,8%) και των ροµά σε 12.562 (2,1%) 
(Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, 2011). Η αλλαγή αυτή στη σύσταση του µαθητικού πληθυσµού στην Εκπαίδευση έκανε 
εντονότερα τα φαινόµενα της σχολικής βίας και ειδικότερα του σχολικού εκφοβισµού καθώς και της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, λόγω της πληθυσµιακής ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον. Το σχολείο καλείται να 
αντιµετωπίσει διοµαδικές συγκρούσεις που προκύπτουν από την παρουσία µαθητών µε διαφορετικό πολιτιστικό 
υπόβαθρο.  

Από το έτος 1991 µέχρι το έτος 1999 η θεσπιζόµενη µεταναστευτική πολιτική µέσω νοµοθετηµάτων φαίνεται 
να επικεντρώνεται στον περιορισµό και τον αποκλεισµό των µεταναστών. Το εν λόγω ζήτηµα έρχεται να 
αντιµετωπίσει ο νόµος 2910/ 2001 «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια», ο οποίος 
προβλέπει έναν δεύτερο κύκλο προγράµµατος νοµιµοποίησης και φαίνεται να άπτεται περισσότερο των εννοιών 
της ενσωµάτωσης παράλληλα µε την νοµιµοποίηση των µεταναστών, χωρίς όµως να πραγµατοποιεί ριζικές 
παρεµβάσεις. Τα επόµενα προγράµµατα νοµιµοποίησης ακολουθούν µέσω των νόµων 3386/ 2005 και 3536/ 2007. 
Ο Νόµος 3838/2010 σηµατοδοτεί την πρώτη προσπάθεια θέσπισης διαδικασιών λήψης της ελληνικής ιθαγένειας. 
Επικουρικά προς το νόµο 3838/ 2010 έρχεται να λειτουργήσει ο νόµος 4018/ 2011 µε την απλούστευση της 
διαδικασίας του συστήµατος πρώτης έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραµονής και τη δηµιουργία των “one 
stop shop”. Με το νόµο 3907/ 2011 δηµιουργείται η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για µετανάστες και πρόσφυγες, 
η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στις 15 Οκτωβρίου 2013, εν µέσω αντιδράσεων, τίθεται 
σε δηµόσια διαβούλευση ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν.4251/2014) µε βασικότερη 
ρύθµιση την παροχή καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος στα τέκνα των νοµίµων µεταναστών τα οποία έχουν 
φοιτήσει για έξι έτη σε ελληνικό σχολείο και κυρώθηκε κατά πλειοψηφία απ΄ τη Βουλή των Ελλήνων τον Μάρτιο 
του 2014 (Ευγενίου 2014). 

Το 2006 το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) εκπόνησε έρευνα µε τίτλο «Μεγαλώνοντας στη 
Αθήνα» (ΕΚΚΕ, 2006) σε δείγµα 1.979 µαθητών από 102 σχολεία της ευρύτερης περιοχής Αθηνών µε σκοπό τη 
µέτρηση της ποιότητας µάθησης και της ζωής των παιδιών και των εφήβων. Μέσα στο πλαίσιο της έρευνας για 
την ποιότητα ζωής, έµφαση δίδεται στην ανάλυση της βίας ως ένα πολυπαραγοντικό και ένα πολιπολιτισµικό 
φαινόµενο που σχετίζεται µε παραµέτρους που αφορούν το έµψυχο περιβάλλον του σχολείου της οικογένειας και 
της γειτονιάς (Υφαντόπουλος, 2007). Η ποιότητα της µάθησης δεν είναι και δεν πρέπει να είναι µια αφηρηµένη 
θεωρητική κατασκευή, αλλά µια βιωµένη, ζωντανή πραγµατικότητα. Η αναβάθµιση της ποιοτικής στάθµης της 
παραγόµενης µάθησης έχει ως προαπαιτούµενο την κοινωνική ένταξη. «Η κοινωνική συνύπαρξη δύο ή 
περισσότερων ατόµων οδηγεί αυτόµατα και αναπόφευκτα στην ανάπτυξη ενός πολύπλοκου πλέγµατος 
διαπροσωπικών σχέσεων, που είναι έντονα εµποτισµένες µε συναισθηµατικά και αξιακά στοιχεία 
(Ματσαγγούρας, 2008). Το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στην πρόκληση της διαχείρισης της διαφοράς και 
της ετερότητας µέσα από µια φιλοσοφία αποδοχής του «διαφορετικού». 
 
ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΊΑ: ΒΊΑ, ΠΡΟΚΑΤΆΛΗΨΗ, ΡΑΤΣΙΣΜΌΣ 
Βία είναι η ισχύς, «η δύναµη, η ρώµη» (Κωνσταντινίδης, 1903). Είναι η δύναµη που έχει κάποιος και ο τρόπος 
που τη χρησιµοποιεί. Είναι η «σωµατική ή πνευµατική δύναµη» (Μανδάλας, Μακρυγιάννης, 1999) που κατέχει 
και ασκεί κάποιος ποικιλοτρόπως. Σήµερα η έννοια αυτή έχει λάβει διαφορετικό περιεχόµενο. Σηµαίνει την 
άσκηση φυσικού ή ψυχικού καταναγκασµού (Παπαδηµητρίου, 1989) και αναφέρεται σε σχέσεις υπεροχής και 
υστέρησης, σε σχέσεις διαπροσωπικές και προοδευτικά και εµπειρικά εξελισσόµενες (Μπαµπινιώτης, 2008). Έχει 
σαν στόχο την «επιβολή της θέλησης» (Δηµητρίου, 2003) απέναντι σε µια ετερότητα που διαφωνεί µε τα οικεία 
συµφέροντα, είναι η εκφορά δύναµης µε «πρόθεση ελέγχου του άλλου»( Μπαµπινιώτης, 2008). 

Τον Φεβρουάριο του 1997, πραγµατοποιήθηκε η τριήµερη Διάσκεψη της Ουτρέχτης, όπου συµµετείχαν 
εµπειρογνώµονες και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων από όλες τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αντικείµενο της διάσκεψης ήταν η ασφάλεια στο σχολείο (safety at school) και επιπλέον τέθηκε η διάκριση των 
εννοιών βίας (violence), αντικοινωνικής συµπεριφοράς (antisocial behavior) και  του εκφοβισµού (bullying) 
(Θεοδωροπούλου, Ντούµα, Χρυσίνα, 2008). Στη βιβλιογραφία συχνά αυτοί οι όροι συγχέονται και τείνουν να 
περιληφθούν στον όρο bullying. Ο όρος αυτός καθιερώθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο και χρησιµοποιείται ευρέως 
στην Αµερικανική βιβλιογραφία. Στον ευρωπαϊκό χώρο, µε εξαίρεση την Ολλανδία και στις Σκανδιναβικές χώρες, 
παραµένει η διάκριση των εννοιών βία και κακοµεταχείριση. Η Γαλλία, η Γερµανία, η Ελλάδα και η Ιταλία και 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  131   

άλλες χώρες της κεντρικής και Νότιας Ευρώπης δεν έχουν αντίστοιχο όρο για το bullying και χρησιµοποιούν τον 
όρο βία (Παπαχρήστου, Μαυροκεφαλίδου, 2014). Η σχολική βία είναι ένα φαινόµενο που έχει απασχολήσει την 
επιστηµονική βιβλιογραφία µε διάφορες προσεγγίσεις. Η βία είναι µια διαδικασία, κατά την οποία τα πρόσωπα 
χωρίζονται σε αντίπαλες οµάδες µε στόχο την επικράτηση. Ο βίαιος είναι αυτός που ενεργεί µε βλαπτική διάθεση 
ενάντια σε κάποιον ή κάποιους, για να εξυπηρετήσει τον εαυτό του. Δεν υπολογίζει και δεν σκέφτεται αυτόν που 
δέχεται τη βλαπτική ενέργειά του, αλλά ενδιαφέρεται µόνο για το εγώ. Είναι µια κατάσταση όπου ο άλλος δεν 
είναι προσωπικότητα, αλλά αντίπαλος και στόχος που πρέπει να αλωθεί, ώστε να ικανοποιηθεί η προσωπική 
επιδίωξη (Γιαννέζης, 2014).  

Τα στερεότυπα είναι πολιτισµικές κατασκευές για κάποιες κοινωνικές οµάδες και διαµορφώνονται µέσα 
από µηχανισµούς εξουσίας, καθώς αντικατοπτρίζουν το κοινωνικό κύρος των κοινωνικών οµάδων και 
λειτουργούν µέσα από ψυχοκοινωνικούς δρόµους. Υπάρχουν µέσα µας, αλλά και  τα κατασκευάζουµε συνεχώς 
µέσα στην κοινωνία, µε την καθηµερινή µας συναλλαγή και την κοινή συνοµιλία, και µετά αυτονοµούνται και 
αποκτούν µια δική τους πραγµατικότητα που έχει µεγάλη δύναµη. Tα στερεότυπα δεν είναι υποχρεωτικά 
αρνητικές γενικεύσεις, µπορεί να είναι και θετικές (Δραγώνα, 2007). Η διαφορά µεταξύ στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων είναι ότι τα στερεότυπα είναι προϊόν ασυνείδητων διεργασιών, ενώ οι προκαταλήψεις βρίσκονται 
κάτω από συνειδητό, γνωστικό έλεγχο (Devine, 1989). Οι προκαταλήψεις, όπως και τα στερεότυπα, δεν αλλάζουν 
εύκολα, ακόµη κι αν τα άτοµα που τις έχουν έρθουν σε επαφή µε επαληθευµένες αποδείξεις της εσφαλµένης 
γνώµης τους. Αν και η προκατάληψη και τα αρνητικά στερεότυπα αποτελούν συνήθως τη βάση της δυσµενούς 
µεταχείρισης κάποιων ατόµων ή οµάδων, οι δύο αυτές αντιλήψεις µπορούν να υπάρξουν και ανεξάρτητα η µία 
από την άλλη. Πολλές φορές οι προκαταλήψεις δεν εκδηλώνονται πρακτικά ως εχθρική συµπεριφορά. Το αν θα 
συµβεί ή δε θα συµβεί αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η προσωπικότητα, το κοινωνικό 
περιβάλλον, η οικονοµική κατάσταση του ατόµου. Η ανθρώπινη φύση κατασκευάζεται µέσα από τη σχέση της 
µε τους άλλους.  Όλα τα υπόλοιπα γίνονται διότι επενδύουµε τις οµάδες και τα σύµβολα µε νόηµα (Δραγώνα, 
2007). 

Ο ρατσισµός αποτελεί µία έκφραση της ανθρώπινης συµπεριφοράς, ένα φαινόµενο που έχει απασχολήσει 
αρκετούς επιστηµονικούς κλάδους, όπως την ανθρωπολογία, τη βιολογία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και την 
κοινωνιολογία. H προκατάληψη και ο ρατσισµός σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό, καθώς η προκατάληψη αποτελεί 
ένα κοινωνικό φαινόµενο του ρατσισµού (Νικολίτσα, 2011). Ορίζεται ως η προκατάληψη έναντι µιας φυλετικής, 
εθνικής, κοινωνικής, θρησκευτικής οµάδας και εκδηλώνεται µε τη δυσµενή διάκριση, την περιθωριοποίηση και 
τον κοινωνικό αποκλεισµό αυτής της οµάδας. Ο αποκλεισµός µάλιστα παίρνει θεσµική µορφή, όταν βασίζεται σε 
ειδικούς νόµους και µηχανισµούς που θεσπίζει το κράτος (Ν.4285, 2008). Ο προσδιορισµός του όρου 
«ρατσισµός» σύµφωνα µε την παραδοσιακή σηµασία του, αναφέρεται στην πεποίθηση εκείνη, η οποία καθιστά 
τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες των ανθρώπων ως φυλετικά καθορισµένες (Παπαδηµητρίου, 1989). Ο λόγος 
δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι ανήκουν σε µία ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων. Οι δηµιουργοί του 
φαινοµένου προφασίζονται συχνά και όχι πάντα µια υποτιθέµενη κατωτερότητα (Τσιάκαλος, 2009). Στην πορεία 
της έρευνας του ρατσισµού σηµειώνεται η ύπαρξη µιας κυρίαρχης ιδεολογίας που δηµιουργεί αυτό το γόνιµο 
περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η τάση σε κάποια κυρίαρχη οµάδα να έχει τη δυνατότητα να ορίζει την 
πορεία άλλων οµάδων (Macedo, Gounari, Santa Cruz, Clavería, 2008). Δυστυχώς όλη αυτή η αύξηση της δύναµης 
και της επιρροής στους πολίτες αυτών των ρευµάτων λειτουργεί υπέρ των εµφανίσεων των ρατσιστικών 
συµπεριφορών (Flecha, Botton, 2008). Ο χώρος της Εκπαίδευσης προϋποθέτει ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, 
σεβασµό στη διαφορετικότητα, συνεργασία και αλληλοκατανόηση, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων 
µε στόχο τη δηµιουργία ανοιχτών κοινωνιών που θα χαρακτηρίζονται από ισονοµία, αλληλοκατανόηση και 
αλληλοαποδοχή (Γεωργογιάννης, 1999). 
 
ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟΎ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΎ 
Ο εκφοβισµός στο σχολείο είναι ένα πρότυπο επιθετικής συµπεριφοράς µεταξύ δύο ή περισσότερων παιδιών µε 
κύρια χαρακτηριστικά (α) την πρόθεση για πρόκληση βλάβης (β) την επανάληψη (ή απειλή επανάληψης) για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα και (γ) την ύπαρξη «διαφοράς ισχύος» µεταξύ των µαθητών που εκφοβίζουν και 
εκείνων που υφίστανται τον εκφοβισµό (Π.Ι., 2011). Υπό αυτή την έννοια, ο εκφοβισµός, διαφοροποιείται από 
τις συγκρούσεις ή τους καβγάδες που συµβαίνουν µεταξύ παιδιών µε παρόµοια σωµατική, ψυχολογική ή 
κοινωνική δύναµη (Salmivalli, C. & Peets, 2009). 

Ο εκφοβισµός µπορεί να εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές, όπως είναι η άµεση/σωµατική βία (physical 
bullying: σπρωξίµατα, χτυπήµατα, κλωτσιές, τράβηγµα µαλλιών), λεκτική βία (verbal bullying: κοροϊδία, βρίσιµο, 
προσβολές, ειρωνεία), έµµεση/ κοινωνική/ εκβιασµός (indirect/social/ relational bullying, blackmail: αποµόνωση 
του παιδιού, κλοπή ή καταστροφή των πραγµάτων του, εκβιασµός, απειλές κλπ), σεξουαλική βία (sexual bullying: 
ανεπιθύµητο άγγιγµα, προσβλητικά ή χυδαία µηνύµατα, απειλές ή πειράγµατα), ηλεκτρονική βία (cyberbullying: 
µέσω διαδικτύου ή κινητών τηλεφώνων µε κλήσεις και µηνύµατα µε προσβλητικό ή συκοφαντικό περιεχόµενο) 
(Θεοδωροπούλου, Ντούµα, Χρυσίνα, 2008).  

Σύµφωνα µε τη διεθνή επιδηµιολογική έρευνα Health Behavior in School-age Children του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας το ποσοστό των εφήβων που υφίστανται εκφοβισµό ποικίλλει σηµαντικά στις διάφορες 
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χώρες. Έρευνες σχετικές µε τις διαφορές των δύο φύλων έχουν δείξει, ότι ενώ τα αγόρια εκδηλώνουν συχνότερα 
συµπεριφορές όλων των µορφών εκφοβισµού, αναλογικά, οι έµµεσες πρακτικές εκφοβισµού φαίνεται να 
υιοθετούνται συχνότερα από τα κορίτσια (Björkqvist, 1992; Crick, 2005; Peets, 2006). Η αντίδραση της οµάδας 
των συνοµηλίκων είναι καθοριστική για την ενίσχυση ή µη του εκφοβισµού. Σε µια οµάδα, µια τάξη ή ένα σχολείο 
όπου ο εκφοβισµός θεωρείται µε σαφήνεια ως µη αποδεκτή συµπεριφορά, καταδικάζεται και συνδέεται µε 
αρνητικές συνέπειες σε όσους προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, είναι πιο πιθανό να υπάρχουν περιορισµένες 
εκδηλώσεις του φαινοµένου, συγκριτικά µε µια οµάδα όπου υπάρχει ανοχή, έλλειψη κατάλληλης αντίδρασης 
(Salmivalli, C. & Peets, 2009). 

H υγιής κοινωνικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από σχέσεις αλληλοβοήθειας και αµοιβαιότητας, πολλές 
φορές δίνει την θέση της στην «νοσηρή κοινωνικότητα», που νοείται ως η διαδικασία επιβολής και αποµόνωσης, 
που στοχεύει στην «αποπροσωποποίηση» (Ρεράκης, 2010) της κοινωνικότητας. Μια τέτοια νοσηρή 
κοινωνικότητα µπορεί να υπάρχει και υπάρχει αρκετές φορές στο σχολείο. Γίνεται κατάχρηση των λεπτών ορίων 
του σεβασµού της ετερότητας και προσπάθεια εξουσιαστικής επιβολής κάποιων προσώπων του σχολείου στα 
άλλα, που αποτελούν την σχολική κοινωνικότητα και το σχολικό περιβάλλον (Γιαννέζης, 2014). Η βία στο 
σχολείο δεν µπορεί να εξεταστεί σε ένα χωριστό πλαίσιο από αυτό της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς «το σχολικό 
περιβάλλον είναι µέρος του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος» (Κογκούλης, 1986) και το σχολείο αποτελεί 
συνέχεια της κοινωνικοποίησης που συντελείται στην οικογένεια. Είναι ο ενδιάµεσος σταθµός για την συνέχεια 
της ευρύτερης κοινωνικότητας των νέων (Κογκούλης, 2003). Έτσι, η υγιής κοινωνικοποίηση, που είναι η αγωγή 
µε κύριο χαρακτηριστικό τις σχέσεις µε αγάπη αλήθεια ελευθερία, αποκαθίσταται από ατοµοκεντρικές σχέσεις 
εντός του σχολικής πραγµατικότητας (Γιαννέζης, 2014). 
 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΣΧΟΛΙΚΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 
Η πολυπολιτισµική πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε στο σύνολο, σχεδόν, της ελληνικής επικράτειας από τα 
µέσα της δεκαετίας του 1990 και εξής, έχει επηρεάσει καταλυτικά και το σχολικό σκηνικό της χώρας µας. Στην 
Ελλάδα τα πρώτα διοικητικά µέτρα που λαµβάνονται µε στόχο τη µέριµνα των παλιννοστούντων, µειονοτικών 
και αλλοδαπών µαθητών έχουν «προνοιακό και φιλανθρωπικό» χαρακτήρα (Δαµανάκη, 1997). Στη συνέχεια η 
µέριµνα αυτή παρέχεται πιο οργανωµένα µέσα από προγράµµατα και την ίδρυση κάποιων διαπολιτισµικών 
σχολείων. Οι πρώτες τάξεις υποδοχής λειτούργησαν σύµφωνα µε το νόµο 1894/1990 ως τµήµατα ενταγµένα στο 
κανονικό δηµόσιο σχολείο και αφορούσαν την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και την διδασκαλία της 
ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού (Χριστοδούλου, 2009). Από το 1994 µε υπουργική απόφαση δόθηκε η 
δυνατότητα να διδάσκονται η γλώσσα και ο πολιτισµός των χωρών προέλευσης των µαθητών µε την πρόσληψη 
ωροµίσθιων διδασκάλων. Επίσης από το 1999 θεσπίστηκαν νέες ρυθµίσεις για τις τάξεις υποδοχής και τα 
φροντιστηριακά τµήµατα µε σκοπό µια πιο ευέλικτη παρέµβαση στην ζωή του σχολείου  µε στόχο την οµαλότερη 
ένταξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών (Μπόµπας, 2001).  Η σηµαντικότερη καινοτοµία στο θέµα 
της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης,  όρο που η χώρα µας  έχει υιοθετήσει για να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο 
το εκπαιδευτικό σύστηµα αντιµετωπίζει την πολυπολιτισµικότητα στις σχολικές τάξεις (Γεωργογιάννης, 1997), 
ήρθε µε τον νόµο 2413/1996 (ΦΕΚ 124) ο οποίος προβλέπει τη δηµιουργία διαπολιτισµικών σχολείων (δηµόσιων 
ή ιδιωτικών) για την εκπαίδευση ατόµων µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές 
ανάγκες. 

Τα παιδιά των µεταναστών δεν είναι µόνο φορείς µιας διαφορετικής ταυτότητας ή µιας διαφορετικής 
κουλτούρας σε σχέση µε την κυρίαρχη, αλλά ανήκουν, επίσης, σε οµάδες που τοποθετούνται στις χαµηλότερες 
βαθµίδες της κοινωνικής ιεραρχίας, αποκλείονται µε πολλούς τρόπους από την πρόσβαση στα οικονοµικά, 
κοινωνικά και µορφωτικά αγαθά και αυτό προσδιορίζει τη σχέση τους µε την εκπαίδευση. Συνεπώς, το σχολείο 
που καταπολεµά τις διακρίσεις δεν είναι απλώς ένα σχολείο που εντάσσει στους κόλπους του τις πολιτισµικές 
ιδιαιτερότητες, αλλά ταυτόχρονα ένα σχολείο που ανοίγει προοπτικές σχολικής -και δυνάµει κοινωνικής- 
επιτυχίας για όλους. Οι αλλαγές που προωθούνται αποβλέπουν σε ισότιµες ευκαιρίες στο σχολείο και την 
κοινωνία, µε τελική επιδίωξη µια κοινωνία ατόµων που θα αναγνωρίζουν τα στερεότυπα, θα πολεµούν τις 
προκαταλήψεις και θα αποδέχονται τη διαφορετικότητα σε όποια µορφή µπορεί αυτή να πάρει (γλώσσα, αξίες, 
συνήθειες, σωµατική και νοητική ανάπτυξη) (Τρέσσου & Μητακίδου, 2007). 

Σήµερα τα νέα δεδοµένα του σύγχρονου σχολείου και η πολυπολιτισµική πραγµατικότητα αλλάζουν τον 
τρόπο εργασίας και σκέψης της Κοινωνίας και τις κατευθύνσεις της Παιδείας (Βαλαρίδης, 2008). Άλλωστε, ήδη 
από το 1989 που υπογράφτηκε από τα κράτη-µέλη (193) του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) η Διεθνής 
Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού, αποκρυσταλλώθηκαν τρεις µεγάλες κατηγορίες δικαιωµάτων του 
παιδιού που αφορούν: 

§ στην προστασία από κάθε µορφής κακοποίηση, εκµετάλλευση, διάκριση, ρατσισµό. 
§ στις παροχές, δικαίωµα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία. 
§ στη συµµετοχή-δικαίωµα στην έκφραση γνώµης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο. 
Σύντοµα προς επίρρωση της αναγκαιότητας της Διεθνούς Σύµβασης που υπογράφτηκε στη Ν. Υόρκη 

(26.1.1990), στη χώρα µας ψηφίστηκε νόµος (Ν.2101/1992) µε 54 άρθρα µε σαφές το περιεχόµενο των 
δικαιωµάτων αλλά και τον τρόπο διαφύλαξής τους (αρχική έκθεση:2001 και η 2η και 3η του 2009). Ο Συνήγορος 
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του Πολίτη αποστέλλει δική του έκθεση για το χρονικό διάστηµα 2003-2011. Η Επιτροπή απαντά στις 15 Ιουνίου  
2012 και καταθέτει την εκτίµησή της για τα µέτρα που ελήφθησαν από τη χώρα µας: 

§ Ν.3860/2010: ποινική νοµοθεσία για νεανική παραβατικότητα 
§ Ν.3699/2008: ρυθµίσεις για την ειδική αγωγή 
§ Ν.3500/2006: ενδοοικογενειακή βία και απαγόρευση σωµατικής τιµωρίας 
§ Ν.3304/2005: απαγόρευση διακρίσεων στην εκπαίδευση εξαιτίας φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής. 
Η Επιτροπή, που έχει ορίσει την επόµενη  κατάθεση περιοδικής έκθεσης (4η – 6η ) στις 9 Δεκεµβρίου 2017,  

συστήνει: 
§ (παρ. 25) Συνεχή επιµόρφωση επαγγελµατιών που εργάζονται µε και για παιδιά 
§ (παρ. 27) Όλα τα παιδιά ισότιµα – έλλειψη ανισοτήτων 
§ (παρ. 33) Όνοµα – Εθνικότητα 
§ (παρ. 35) Θρησκευτική Ελευθερία 
§ (παρ. 48) Εξάλειψη όλων των µορφών βίας.  
Οι έννοιες «διαπολιτισµικότητα» και «πολυπολιτισµικότητα» έχουν ενταχθεί στην εκπαιδευτική ορολογία, 

συχνά ως συνώνυµες. Πίσω, όµως, από αυτούς τους διαφορετικούς όρους κρύβονται και διαφορετικά 
εκπαιδευτικά µοντέλα, τα οποία εκφράζουν και διαφορετικές επιλογές όχι µόνο για την εκπαίδευση, αλλά και για 
την εξέλιξη της κοινωνίας που τη διαµορφώνει (Παπακώστας, 2010). 
 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ «ΔΙΑΦΈΡΟΥΝ» 
Μια οργανωµένη και συστηµατική προσπάθεια της κοινωνίας που έχει ως γενικό σκοπό της να προσφέρει 
οργανωµένη βοήθεια στο κάθε µέλος της, ώστε να εξελιχθεί σωστά, να ενταχθεί επιτυχώς στο κοινωνικό σύνολο 
και να αξιοποιήσει τον εαυτό του προς όφελος τόσο του ίδιου όσο και του συνόλου, αποτελεί ο θεσµός της 
Συµβουλευτικής (∆ηµητρόπουλος, Μπακατσής, 1996). Συγκεκριµένα, η Σχολική Συµβουλευτική (school 
counseling), είναι ο κλάδος µέσω του οποίου εφαρµόζεται η συµβουλευτική στο σχολείο, κατά κανόνα από τον 
εξειδικευµένο στην εφαρµογή της στην εκπαίδευση σύµβουλο (school counselor), ή τον εξειδικευµένο 
εκπαιδευτικό, ανάλογα µε το σύστηµα (∆ηµητρόπουλος, 1999). 

Η Συµβουλευτική υποδηλώνει στήριξη στους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους να σκέφτονται πιο 
θετικά και για τους ίδιους και τις ικανότητές τους, αλλά και για τις αντίξοες συνθήκες των προβληµάτων που 
καλούνται ν' αντιµετωπίσουν (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001). Τα προβλήµατα του ατόµου µπορούν να έχουν σχέση 
µε το κοινωνικό του περιβάλλον και ιδιαίτερα µε τους «σηµαντικούς άλλους», δηλαδή τους γονείς, τους φίλους, 
τους εκπαιδευτικούς και όσους είναι δυνατόν να ασκήσουν άµεση επίδραση στο άτοµο (Κρίβας, 1998). Οι 
απαραίτητες δεξιότητες για τη επίλυση συγκρούσεων µαθαίνονται και αναπτύσσονται ήδη από τα πρώτα χρόνια 
της παιδικής ηλικίας και παγιώνονται κατά την εφηβική ηλικία. Τα παιδιά «µαθαίνουν» δεξιότητες επίλυσης 
συγκρούσεων µέσω της καθοδήγησης, της ενίσχυσης ή της προβολής προτύπων από τους σηµαντικούς «άλλους» 
στο περιβάλλον τους, στο πλαίσιο της οικογένειας, στο σχολείο και στις οµάδες των συνοµηλίκων (ΣΚΖ, 2011). 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η Συµβουλευτική σχετίζεται αναµφίβολα µε την Παιδαγωγική, αφού και οι 
δυο ασχολούνται µε το άτοµο-µαθητή στην εξέλιξή και αυτοπραγµάτωσή του. Μέσα σε κλίµα κατανόησης και 
ελευθερίας, αναγνωρίζεται ότι ο µαθητής είναι ξεχωριστό άτοµο µε τη δική του προσωπικότητα, τις δικές του 
επιθυµίες και ανάγκες. Ο σεβασµός και η αποδοχή του µαθητή τον βοηθούν να δηµιουργήσει θετική αυτοεικόνα 
(Παπακωνσταντινοπούλου, 2011), µε αποτέλεσµα τη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των µαθητών που συµβάλλει 
θετικά στην προαγωγή του συντονισµού της σχολικής ζωής, των σχέσεων εκπαιδευτικών - µαθητών, των σχέσεων 
σχολείου-γονέων και των σχέσεων σχολείου φορέων. Άλλωστε, αναφορικά µε τις αρχές που διέπουν µια ιδανική 
επικοινωνία µεταξύ «συµβούλου - συµβουλευόµενου», αυτές µπορούν να ισχύουν για κάθε σχέση «ανθρώπου µε 
άνθρωπο» (Μυλωνά-Καλαβά, 2001) και να πραγµατωθούν και στις περιπτώσεις που τη θέση του συµβούλου 
κατέχουν άτοµα ευαισθητοποιηµένα προς την ψυχοκοικωνική ανάπτυξη του ατόµου. 

Προκειµένου, λοιπόν, η εκπαιδευτική κοινότητα να στηρίξει ψυχικά αλλά και να εντάξει κοινωνικά µαθητές 
«διαφορετικούς» ή µαθητές που ασκούν ή δέχονται επεισόδια βίας είναι χρήσιµο να γίνουν γνωστοί κανόνες, που 
αναπτύσσονται συλλογικά και κοινοποιούνται σε όλους, ώστε κανείς να µην τους αγνοεί, σε ένα πνεύµα 
κατανόησης αλλά και πειθαρχίας, γεγονός που αποτελεί στόχο της Ηθικής Διαπαιδαγώγησης στο παιδί 
(Durkheim, 1997). Η σχολική πειθαρχία δεν είναι απλά µια εξωτερικά επιβαλλόµενη συνθήκη, αλλά η  ηθική της 
σχολικής αίθουσας που το µαθαίνει να αυτοπεριορίζεται και να αυτοσυγκρατείται, γεγονός που θα το τοποθετήσει 
στην απαρχή της κανονικής ζωής (Μπαλής, 2009). Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνική αναπαραγωγή είναι 
σηµαντικός και σηµαντικό είναι ότι στην προσπάθεια ερµηνείας της εκπαιδευτικής ανισότητας, ως προϊόν 
κοινωνικής κατασκευής, κυριαρχούν ζητήµατα όπως το πολιτισµικό κεφάλαιο (Bourdieu, 1973), οι εθνικές και 
πολιτισµικές ταυτότητες επικοινωνίας (Δραγώνα, Σκούρτου, Φραγγουδάκη, 2001), οι γλωσσικοί και πολιτισµικοί 
κώδικες (Bernstein, 1971), το αξιακό σύστηµα που περιβάλλει την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο 
(Colleman, 1996). Εν κατακλείδει, το ζήτηµα των ανισοτήτων είναι ανάγκη να ιδωθεί στην πολλαπλή και 
διαλεκτική του διάσταση, στην πολυεπίπεδη και πολυπρισµατική του ανάγνωση, αφού έτσι µόνο είναι πιθανότερο 
να προσεγγίσει κανείς εγγύτερα την προβληµατική των ανισοτήτων στο  πεδίο της εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση 
και της κοινωνίας (Φωτόπουλος, Κουτούζης, 2006). Πρέπει λοιπόν, να δίνεται έµφαση:  
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§ στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή, η οποία εµπερικλείει και την ανάπτυξη κοινωνικών και 
συναισθηµατικών δεξιοτήτων των µαθητών και εντάσσεται στο ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό, 
διοµαδικό και πολιτισµικό επίπεδο (Πολέµη-Τοδούλου, Βασιλείου και Βασιλείου, 2003). 

§ στην κατανόηση της σηµασίας της αµοιβαιότητας, υποστήριξης και των θετικά προσανατολισµένων 
κοινωνικών συµπεριφορών (prosocial behavior), όπως η αλληλεγγύη και ο αλτρουισµός, ως προτύπων 
συµπεριφοράς που εµπεριέχουν την εθελοντική προσπάθεια του ατόµου για προσφορά και βοήθεια προς 
τους άλλους, αποσκοπώντας στη σωµατική και ψυχολογική ευεξία και ευκαιρία του άλλου (Eisenberg & 
Faber, 1991; Hogg & Vaughan, 2010; Pepitone, 1980; Π.Ι., 2011). 

Για µαθητές και µαθήτριες εφηβικής ηλικίας εισάγεται η έννοια των άγραφων κανόνων, δηλαδή των κοινών 
πεποιθήσεων για το πώς αρµόζει να συµπεριφερόµαστε, που αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες οµοιοµορφίας 
της συµπεριφοράς σε κάθε κοινωνία (Hogg & Vaughan, 2010; Miell & Dallos, 2008; Π.Ι. 2011). Τα παιδιά µε 
βίαιη και επιθετική συµπεριφορά µπορούν να έχουν διορθωτικές εµπειρίες δεσµού στο σχολείο και η τάξη να 
λειτουργήσει ως ένα πραγµατικά θεραπευτικό περιβάλλον. Ένα δηµοκρατικό περιβάλλον, που µαθαίνει στα 
παιδιά να λύνουν τις διαφορές τους µε συλλογικές συζητήσεις και διαδικασίες, µειώνει τις παραστάσεις βίας των 
παιδιών. Ένα επιπλέον στοιχείο, σχετικό µε τη διαφορετικότητα και την ίση µεταχείριση, είναι ότι η 
Συµβουλευτική έχει άµεση σχέση µε την έννοια της «Διαφορετικότητας» της «Ισότητας» και της «Ίσης 
µεταχείρισης» και αυτό προκύπτει από τις ίδιες τις αρχές της, που είναι η «αποδοχή», ο «σεβασµός» και η 
«αµοιβαιότητα» (Μουρατίδης, 2015). Ο χώρος της εκπαίδευσης µπορεί να προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον 
για να καλλιεργηθούν οι προϋποθέσεις που δε θα καταργούν ούτε θα περιορίζουν τη διαφορετικότητα µεταξύ των 
ανθρώπων, αλλά θα τους επιτρέπουν να σέβονται τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές που έχουν µεταξύ τους, να 
συνεργάζονται οµαδικά, αρµονικά και να αναπτύσσουν πνεύµα ισοτιµίας. 
 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ (MULTICULTURAL COUNSELING) 
Ο όρος «πολιτισµός» (cultural), στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής περιλαµβάνει τα δηµογραφικά στοιχεία, όπως 
ηλικία, φύλο, µέρος διαµονής, κοινωνικο-µορφωτική κατάσταση, οργανωµένες και µη οργανωµένες συνδέσεις 
καθώς και εθνογραφικά στοιχεία όπως εθνικότητα, γλώσσα και θρησκεία. Η κουλτούρα είναι, σαφώς, ένα 
πολύπλευρο συστατικό που περιλαµβάνει την ατοµική και την οµαδική ταυτότητα, τις πεποιθήσεις, τις αξίες, την 
αναγνώριση, την επικοινωνία και τους τρόπους συµπεριφοράς (Behring, S. T. & Ingraham, 1998). Ο καθένας µας 
ανήκει ταυτόχρονα σε πολλούς πολιτισµούς- κουλτούρες ανάλογα µε την εθνικότητα, το επίπεδο αφοµοίωσης 
της κουλτούρας του, το φύλο, την κοινωνικοοοικονοµική του κατάσταση, τη θρησκεία, το σεξουαλικό 
προσανατολισµό, τη γεωγραφική εντοπιότητα, τη γλώσσα και ούτω καθεξής, καθιστώντας την κουλτούρα, έναν 
ευρύ ορισµό, µε µεγάλη ποικιλοµορφία, εντός, αλλά και µεταξύ των οµάδων (Παπακωνσταντινοπούλου, 2011). 

Το ζήτηµα λοιπόν,  της σχολικής επιθετικότητας µπορεί να συγκροτείται και γύρω από την ετερότητα, την 
απόκλιση κάποιου από ένα κοινά αποδεκτό µέσο όρο χαρακτηριστικών και συµπεριφορών δηλαδή, από τη 
διαφορετικότητα, είτε αυτή αφορά σε ατοµικά χαρακτηριστικά είτε σε στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας του 
υποκειµένου, τα οποία απορρέουν από την υπαγωγή του σε µια συλλογικότητα. Διευρύνοντας τη διαπίστωση 
αυτή, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η ετερότητα προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις, µε αποτέλεσµα ο «άλλος»-
διαφορετικός να ενεργοποιεί αντανακλαστικά φόβου και απόρριψης. Φαίνεται δηλαδή, ότι η αντικοινωνική 
συµπεριφορά βρίσκεται σε µια σχέση αλληλεπίδρασης µε τον κοινωνικό αποκλεισµό, ο οποίος τροφοδοτεί τη 
σχολική βία και τροφοδοτείται από αυτή, αφού η βία είναι αίτιο, αλλά και σύµπτωµα του κοινωνικού αποκλεισµού 
(Παπαχρήστου & Μαυροκεφαλίδου, 2014).  

Βασικές προϋποθέσεις της Πολυπολιτισµικής Συµβουλευτικής θεωρούνται η αποδοχή της πολιτισµικής 
διαφορετικότητας του ατόµου (Sue, Arredondo, Mc.Davis, 1992) και στα κεντρικά στοιχεία της είναι αφενός, η 
σηµασία της πολιτισµικής συνείδησης και του σεβασµού της πολιτισµικής οµάδας του ατόµου και αφετέρου η 
αναγνώριση ότι κάθε πολιτισµικά κατάλληλη παρέµβαση θα πρέπει πιθανώς να περιλαµβάνει, ως απαραίτητο 
µέρος της, τόσο το ίδιο το άτοµο όσο και την οικογένεια, την οµάδα, τη γειτονιά και την κοινότητα 
(Παπακωνσταντινοπούλου, 2011). Το άτοµο αντιµετωπίζεται σε σχέση µε το περιβάλλον του και τις ευρύτερες 
κοινωνικές πιέσεις που δέχεται (Sue, Arredondo, Mc.Davis, 1992).  

Οι Cooper και Upton υποστηρίζουν ότι  η προβληµατική συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και δεν δηµιουργείται µόνο από τον µαθητή που επιδεικνύει τη συµπεριφορά. Επίσης, 
υπογραµµίζουν ότι η αιτία για την εµφάνιση της προβληµατικής συµπεριφοράς κατανοείται στο πλαίσιο των 
δράσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ των συµµετεχόντων στο  συγκεκριµένο περιβάλλον (Cooper & G. Upton, 
1990). Στη Λειτουργική Ανάλυση της Συµπεριφοράς (Functional Behavioral Assessment) που γίνεται στο αρχικό 
στάδιο της κατανόησης της προβληµατικής συµπεριφοράς του κάθε µαθητή, για την καλύτερη κατανόηση της 
προβληµατικής συµπεριφοράς του παιδιού, δίνεται έµφαση κατά κύριο λόγο στην οικογενειακή δυναµική 
(Παπαχρήστου & Μαυροκεφαλίδου, 2014). Ωστόσο, συνήθως, όταν υπάρχουν προβληµατικές συµπεριφορές 
µαθητών, οι ειδικοί και οι παιδαγωγοί επικεντρώνονται σε ατοµικό επίπεδο επίλυσης των προβληµάτων και 
αγνοούν το συστηµικό επίπεδο (Borgelt & Conoly, 1999). Τα αυξανόµενα προβλήµατα συµπεριφοράς, η 
επιθετικότητα, η βία,  φαινόµενα σύνθετα και πολυπαραγοντικά, που ενδεχοµένως να συνδέονται και µε 
παραβατικές συµπεριφορές, αποτελούν µια ανησυχητική πραγµατικότητα στο σύγχρονο σχολικό τοπίο. Τα 
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φαινόµενα αυτά αξίζει να  µελετηθούν και θα πρέπει να τα δούµε ως συµπτώµατα  βαθύτερων προβληµάτων και 
δοµικών ελλείψεων της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού σχολείου (Ματσόπουλος, 2004). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΏΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΏΝ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΊΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ 
Μια από τις σηµαντικότερες αλλαγές που θα πρέπει να συντελεστεί είναι η αλλαγή σκεπτικού και φιλοσοφίας στο 
πως προσεγγίζονται τα φαινόµενα προβληµατικών συµπεριφορών στα σχολεία (paradigm shift). Αυτή η νέα 
προσέγγιση- συστηµική θα πρέπει να επικεντρώνεται στο σύστηµα και διαµέσου της µελέτης διαφόρων 
παραµέτρων του σχολικού και ευρύτερου κοινωνικού συστήµατος, να ερµηνεύεται η συµπεριφορά των µαθητών 
αποστασιοποιηµένη από την στερεότυπη ερµηνεία της ψυχοπαθολογίας που εντοπίζεται στον µαθητή και στα 
ατοµικά του χαρακτηριστικά (Ματσόπουλος, 2004). Το να τροποποιηθούν τα οικοσυστήµατα µέσα στα οποία 
διακυβεύεται η ζωή των παιδιών (σχολεία, οικογένειες και τοπικές κοινωνίες) θα πρέπει να είναι µια από τις 
βασικές προτεραιότητες των σχολικών ψυχολόγων και της εκπαιδευτικής κοινότητας (Ματσόπουλος, 2005). 

Οι έρευνες έχουν αναδείξει ότι το κλίµα του σχολείου (school climate) είναι µια βασική µεταβλητή που θα 
πρέπει να προσεχθεί, στην προσπάθεια να κατανοηθούν οι προβληµατικές συµπεριφορές των µαθητών. Υπάρχουν 
µερικές µεταβλητές που έχουν υποστηριχθεί εµπειρικά και  βοηθούν  στη βελτίωση του κλίµατος στο σχολείο. 
Αυτές οι µεταβλητές σύµφωνα µε τους Lehr  και Christenson 2002), είναι οι ακόλουθες: 

§ Προσδοκίες για υψηλές επιδόσεις των 
µαθητών (achievement motivation) 

§ Συνεργατική ατµόσφαιρα στη λήψη 
αποφάσεων 

§ Ισότητα και δικαιοσύνη § Τάξη και πειθαρχία 
§ Γονεϊκή εµπλοκή § Αγαστές σχέσεις σχολείου-κοινότητας 
§ Αφοσίωση διδασκόντων στη εξέλιξη 

µαθητών 
§ Προσδοκίες δασκάλων 

 
§ Ηγεσία § Σχολικό κτήριο 
§ Μοίρασµα και πρόσβαση σε διαθέσιµους 

πόρους 
§ Φροντίδα και ευαισθησία 

§ Διαπροσωπικές σχέσεις µαθητών µεταξύ 
τους 

§ Διαπροσωπικές σχέσεις µαθητών και 
διδασκόντων  

Η σχολική βία και ο εκφοβισµός είναι ένα φαινόµενο νεανικής παραβατικότητας που εµφανίζεται σε πολλές 
χώρες του κόσµου. Αναφέρεται στη χρήση βίας µεταξύ µαθητών ή συνοµηλίκων παιδιών µε στόχο να προκληθεί 
πόνος ή αναστάτωση. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων λαµβάνοντας υπόψη τις 
ανησυχητικές διαστάσεις της σχολικής βίας και εκφοβισµού και τις συνέπειες στην ψυχοσυναισθηµατική 
ανάπτυξη του παιδιού και στη διαδικασία της µάθησής του, προχώρησε το 2012 στην ίδρυση του Παρατηρητηρίου 
Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού (Υ.Α. 159704/Γ7/17-12-2012) που σκοπό έχει το σχεδιασµό 
και την υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και πρόληψης, την καταγραφή, τη µελέτη και τη διοχέτευση προς 
διαχείριση σε πιστοποιηµένους φορείς περιστατικών βίας του µαθητικού πληθυσµού της χώρας. 

Τον Φεβρουάριο του 2014, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - 
Μονάδα 2-  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων αποφασίζει, όσον αφορά στα θέµατα: «Μηχανισµός 
Άµεσης Παρέµβασης για την αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισµού» και «Ανάπτυξη 
και λειτουργία δικτύου πρόληψης και αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικής βίας και εκφοβισµού» (Υ.ΠΑΙ.Θ., 
2012), να διαµορφωθεί ένας µόνιµος µηχανισµός άµεσης παρέµβασης για την αντιµετώπιση και πρόληψη της 
σχολικής βίας και του εκφοβισµού. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το φαινόµενο του εκφοβισµού και της βίας µεταξύ 
µαθητών και ευρύτερα µεταξύ των νέων αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβληµα µε διαρκώς διευρυνόµενη έκταση 
και ένταση τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου, είναι αναγκαίο να οργανωθεί ένα πλέγµα δράσεων και 
εργαλείων για την πρόληψη και αντιµετώπισή του και να διαµορφωθεί ένας µόνιµος µηχανισµός άµεσης 
παρέµβασης. 

Πρώτιστης σηµασίας είναι στο µηχανισµό αυτό να περιληφθούν εργαλεία και διαδικασίες άµεσης 
παρέµβασης σε περιστατικά βίας και εκφοβισµού. Τα εργαλεία ή οι διαδικασίες αυτές απαιτείται να έχουν µεγάλη 
δυνητική αποτελεσµατικότητα και µεγάλο βαθµό διατηρησιµότητας (βιωσιµότητας) στο µέλλον. Παράλληλα, 
απαιτείται να αξιοποιηθούν τα σχετικά εργαλεία, ώστε να µπορεί να παρέχεται δυνατότητα για διαρκή 
υποστήριξη, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων. Με 
βάση τα δεδοµένα αυτά, αποφασίζεται η δηµιουργία ενός µηχανισµού άµεσης παρέµβασης και ταυτόχρονης 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα συγκροτείται από (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2012):  
(α) Μία Κινητή Μονάδα Παρέµβασης στελεχωµένη µε εξειδικευµένους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς 
και άλλους εξειδικευµένους επιστήµονες, η οποία θα οργανωθεί έτσι ώστε να µπορεί να παρεµβαίνει 
πανελλαδικά, µε την αποστολή κλιµακίων της σε όλη την Ελλάδα και η οποία παράλληλα µε την ετοιµότητα 
παρέµβασης που θα διαθέτει, θα διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου δράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς και γονείς 
(β) Μία ανοιχτή γραµµή υποστήριξης για εκπαιδευτικούς. Για τη λειτουργία της γραµµής θα υπάρχει διαθέσιµο 
κλιµάκιο εξειδικευµένων επιστηµόνων, το οποίο ταυτόχρονα εκτός από την αντιµετώπιση των περιστατικών, για 
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τα οποία θα καλούνται να παρέχουν υποστήριξη µέσω της γραµµής, θα εκπαιδεύουν και µόνιµο προσωπικό του 
Υπουργείου και εκπαιδευτικούς για να µπορούν µελλοντικά οι τελευταίοι να στελεχώσουν και να διατηρήσουν 
λειτουργική και αποτελεσµατική τη γραµµή υποστήριξης. 
(γ) ∆ιαδικτυακή συµβουλευτική σε εκπαιδευτικούς και εφήβους. ∆ιοργάνωση µέσω ειδικής πύλης εισόδου άµεσα 
συνδεόµενης µε την ιστοσελίδα του Υπουργείου σεµιναρίων διαδικτυακής συµβουλευτικής µε αξιοποίηση και 
χρήση των διαθέσιµων διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας τύπου skype. Η δράση θα διοργανωθεί κατά τα 
διεθνή πρότυπα µε αξιοποίηση των σύγχρονων διαθέσιµων διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας. 

Σύντοµα, τον Απρίλιο του 2014, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ανακοινώνει µε εγκύκλιο την  
«Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενηµέρωσης, επιµόρφωσης, πρόληψης και αντιµετώπισης των φαινοµένων 
σχολικής βίας και εκφοβισµού» οι οποίες είναι ενταγµένες στο γενικότερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών στου 
Υ.ΠΑΙ.Θ. για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού (ΣΒΕ) (Υ.ΠΑΙ.Θ, 2014). 
Σκοπός των Πράξεων είναι η πρόληψη και η διάγνωση του φαινοµένου της  ΣΒΕ. Βασικός στόχος των πράξεων 
είναι: 

§ Η δηµιουργία µόνιµης δοµής πρόληψης και 
αντιµετώπισης της  ΣΒΕ σε πανελλαδικό επίπεδο 

§ Η επιµόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης 
και των εκπαιδευτικών  

§ Η καταγραφή, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση 
και η αντιµετώπιση σε πρώιµο στάδιο  

§ Η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συµµετοχή 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, της 
οικογένειας και της ευρύτερης τοπικής 
κοινότητας 

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν περίτρανα ότι το σχολείο είναι και πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν ένας 
νευραλγικός θεσµός της κοινωνίας που µεταδίδει γνώση, διαµορφώνει τον κοινό νου και οικοδοµεί ιδεολογία, 
διαµορφώνει στάσεις ζωής και µάθησης. Μέσα από το πρόγραµµά του διοχετεύει στερεότυπα και προκαταλήψεις 
του κόσµου και σε µεγάλο βαθµό αναπαράγει και συντηρεί το κατεστηµένο και την κυρίαρχη ιδεολογία. Συνεπώς, 
το σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισµός δεν είναι κοινωνικά ουδέτερο. Η ποιότητα της µάθησης δεν είναι και 
δεν πρέπει να είναι µια αφηρηµένη θεωρητική κατασκευή, αλλά µια βιωµένη, ζωντανή πραγµατικότητα. Η 
αναβάθµιση της ποιοτικής στάθµης της παραγόµενης µάθησης, µε προαπαιτούµενο την κοινωνική ένταξη,  
απαιτεί ριζική αναµόρφωση, τόσο συστηµική, όσο και κουλτούρας. 

Το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στην πρόκληση της διαχείρισης της διαφοράς και της ετερότητας µέσα 
από µια φιλοσοφία αποδοχής του «διαφορετικού». Η αυξηµένη ετερότητα και η πολιτισµική ποικιλία σε 
κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο επιβάλλει τον επαναπροσδιορισµό της εκπαίδευσης, το άνοιγµα του 
σχολείου, την αλλαγή των προγραµµάτων και του προσανατολισµού του στις νέες πολυπολιτισµικές συνθήκες, 
τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Υ.ΠΑΙ.Θ, 2014). Εξάλλου η διαφορά είναι 
αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωµα, όχι στίγµα. Η διαφορά είναι ένα βαρυσήµαντο µέγεθος που αντανακλά το 
πολυσχιδές, το πολύµορφο και το ετερογενές του πληθυσµού µιας κοινωνίας και δεν µπορεί να ισοπεδωθεί ή να 
εξατµιστεί ανώδυνα και απλά. Η διαφορά πρέπει να ηχεί ελεύθερα και όχι να φιµώνεται. Το σχολείο ως χώρος 
υποδοχής των νέων, πρέπει να διαµορφωθεί ως ένα πολυµορφικό και πολυδύναµο πεδίο όπου η διαφορά και η 
ετερότητα έχουν θέση. Το σχολείο λοιπόν, πρέπει να προσαρµοστεί στη διαφορά και όχι η διαφορά στο σχολείο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα αυξανόµενα προβλήµατα συµπεριφοράς, η επιθετικότητα, η βία, φαινόµενα που ενδεχοµένως να συνδέονται και 
µε παραβατικές συµπεριφορές, αποτελούν µια ανησυχητική πραγµατικότητα στο σύγχρονο σχολείο. Αναπόφευκτα 
οδηγούµαστε στη κριτική θεώρηση του ρόλου του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήµατος γενικότερα και τη 
δυνατότητα που έχει να διαχειρίζεται κρίσεις. Οι σοβαρές επιπτώσεις της ενδοσχολικής βίας στη σωµατική και 
ψυχική υγεία των παιδιών  καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης µέτρων για την πρόληψη και την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση του φαινοµένου. Για το λόγο αυτό αξιοποιήσαµε τις «γνωστικές στρατηγικές ή στρατηγικές µάθησης»: 
Υποβολή Αυτό- ερωτήσεων, κατάτµηση της µελέτης και της εξάσκησης σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, αναλυτική 
επεξεργασία γνώσεων – ενεργητική συµµετοχή του µαθητή, γνωστική σύνδεση νέων και πρότερων γνώσεων, 
εναλλαγή µεταξύ θεµάτων/προβληµάτων κατά τη µάθηση/εξάσκηση, ώστε να υλοποιηθεί ετήσιο καινοτόµο πιλοτικό 
πρόγραµµα, εκτός ωρών διδασκαλίας, σε µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου, προκειµένου να προσεγγίσουµε το φαινόµενο 
της σχολικής βίας και του εκφοβισµού µε εναλλακτικό τρόπο, αφού τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου, που είχε 
προηγηθεί, ήταν ανησυχητικά. Επελέγησαν δυο λογοτεχνικά βιβλία: «Αµίλητη αγάπη» και «Ποτέ µα ποτέ ξανά» που 
αφορούσαν στο σχολικό εκφοβισµό. Απαντήθηκαν ερωτήσεις προσαρµοσµένες στη µελέτη των βιβλίων και 
ακολούθησε η προσπάθεια ενεργοποίησης της φαντασίας µε την αξιοποίηση της δηµιουργικής γραφής. Οι µαθητές 
αυτενέργησαν έχοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης της φαντασίας και της δηµιουργικότητάς τους, αφού καλούνταν να 
γράψουν µια ιστορία µε διπλό τέλος. Με γνώµονα τη θεωρία του κοινοτικού εποικοδοµητισµού, δώσαµε στους 
µαθητές την ευκαιρία να αναζητήσουν λύσεις σε πραγµατικά προβλήµατα και αληθοφανείς καταστάσεις, µε 
διάφορους τρόπους και µε ποικίλες τεχνικές, όπως τη ζωγραφική και τη δραµατοποίηση, ξέροντας καλά, άλλωστε, 
ότι το θεατρικό παιχνίδι είναι µια απόπειρα προσωποποίησης της γνώσης. Η δηµιουργική επίλυση προβλήµατος 
«έµαθε στα παιδιά πώς να µαθαίνουν», πώς να συνεργάζονται και να αναζητούν λύσεις σε προβλήµατα της 
πραγµατικής ζωής. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Καινοτόµο πιλοτικό πρόγραµµα, Γνωστικές στρατηγικές, Μεταγνώση, Κοινοτικός 
Εποικοδοµητισµός, Δηµιουργική γραφή, Δραµατοποίηση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών και η δηµιουργία ενός κατάλληλου κλίµατος, το οποίο θα διευκολύνει τη 
µάθηση και θα προάγει την ψυχοκοινωνική προσαρµογή όλων των µελών της σχολικής κοινότητας αποτελούν 
ορισµένες από τις βασικές αρχές του Νέου Σχολείου. Η εστίαση στην .ψυχοκοινωνική προσαρµογή των µαθητών 
είναι ιδιαιτέρως σηµαντική καθώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει καταγραφεί σηµαντική αύξηση των προβληµάτων 
που αντιµετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι (Achenbach, Rescorla & Ivanova, 2005). 

Τα προβλήµατα που βιώνουν τα παιδιά είναι ποικίλα και έχουν επιπτώσεις στους τοµείς της σωµατικής και 
ψυχικής υγείας, της µάθησης και της προσαρµογής τους. Ένας στους πέντε µαθητές αναµένεται να εκδηλώσει 
κάποιο πρόβληµα σε σχέση µε την ψυχική του υγεία, τη σχολική και κοινωνική του προσαρµογή, ενώ οι έρευνες 
δείχνουν ότι τα ποσοστά των παιδιών µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρµογής 
κυµαίνονται µεταξύ 10% - 20% διεθνώς, µε την Ελλάδα να παρουσιάζει παρόµοια ποσοστά (Π.Ι., 2011). Ο 
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σχολικός εκφοβισµός, όρος νεότερος που απασχόλησε την επιστηµονική έρευνα στα τέλη της δεκαετίας 1970 µε 
πρώτη επιστηµονική µορφή στο χώρο τον Olweus (1978) και τα συµπεράσµατά του στο "Aggression in the 
Schools: Bullies and whipping boys" (Σπυρόπουλος, 2009), αποτελεί επίσης ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
που παρατηρείται στα σχολεία µε αρκετά σηµαντικά ποσοστά 9-10% διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα (Boulton, 
Καρέλλου, Λανίτη, Μανούσου, Λεµονή, 2001).  

Σηµαντικό ρόλο στην ενδυνάµωση του ρόλου των εκπαιδευτικών και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής 
προσαρµογής και της ψυχικής ανθεκτικότητας των µαθητών διαδραµάτισε επίσης η έµφαση στην πρόληψη και 
στα προγράµµατα παρέµβασης σε επίπεδο ατόµου και συστήµατος (τάξης, σχολείου) τα οποία βασίζονται σε 
εµπειρικά δεδοµένα (Π.Ι., 2011). Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών από την πρώιµη ηλικία µέχρι 
και την εφηβεία αναφορικά µε την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθηµάτων, ιδιαίτερα των 
δυσάρεστων, υλοποιούνται στη σχολική κοινότητα µέσα από προγράµµατα πρόληψης και παρέµβασης που 
αφορούν σε ολόκληρη τη σχολική τάξη (Zins & Elias, 2006). Στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι η εξοικείωση 
των µαθητών µε την έννοια των συναισθηµάτων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν 
να ρυθµίζουν αποτελεσµατικά τις συναισθηµατικές τους αντιδράσεις. Η εκµάθηση και εφαρµογή των παραπάνω 
δεξιοτήτων έχει βρεθεί ότι προάγουν την αίσθηση ευεξίας και αυτό-αποτελεσµατικότητας των παιδιών, ενώ 
συµβάλλουν στη γενικότερη ψυχοκοινωνική τους προσαρµογή και στην επικοινωνία τους µε τους «σηµαντικούς 
άλλους» (γονείς, εκπαιδευτικούς, συµµαθητές) (Π.Ι., 2011). 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΟΥ 
O όρος "επίλυση συγκρούσεων" περιγράφει µια διαδικασία αντιµετώπισης προβληµάτων, η οποία στηρίζεται στη 
συνεργασία και συµβάλλει ώστε τα άτοµα και οι οµάδες να µπορέσουν να προσδιορίσουν τις επιδιώξεις τους και 
να βρουν λύσεις, που θα ικανοποιούν τις επιδιώξεις αυτές. Για να επιτευχθεί µια αποτελεσµατική επίλυση 
συγκρούσεων απαιτούνται (Laursen, Finkelstein & Betts, 2001): 

§ δεξιότητες επικοινωνίας: κατανόηση της οπτικής του άλλου, αναγνώριση φραγµών στην επικοινωνία, 
εξοικείωση µε στοιχεία µη λεκτικής επικοινωνίας,  

§ δεξιότητες διαχείρισης συναισθηµάτων: αναγνώριση, αποδοχή και έκφραση θετικών και αρνητικών 
συναισθηµάτων  

§ δεξιότητες αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων: αναγνώριση του άγχους και των συνεπειών του, 
εναλλακτικοί τρόποι-στρατηγικές αντιµετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων. 

Ο εκφοβισµός στο σχολείο είναι ένα πρότυπο επιθετικής συµπεριφοράς µεταξύ δύο ή περισσότερων παιδιών 
µε κύρια χαρακτηριστικά: (α) την πρόθεση για πρόκληση βλάβης, (β) την επανάληψη (ή απειλή επανάληψης) για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, (γ) την ύπαρξη «διαφοράς ισχύος» µεταξύ των µαθητών που εκφοβίζουν και εκείνων που 
υφίστανται τον εκφοβισµό 

Υπό αυτή την έννοια, ο εκφοβισµός, διαφοροποιείται από τις συγκρούσεις ή τους καβγάδες που συµβαίνουν 
µεταξύ παιδιών µε παρόµοια σωµατική, ψυχολογική ή κοινωνική δύναµη (Smith, & Brain, 2000). Ο εκφοβισµός 
µπορεί να εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές (Salmivalli, & Voeten, 2004):  

§ Σωµατική βία: σπρωξίµατα, χτυπήµατα, κλωτσιές, τράβηγµα µαλλιών 
§ Λεκτική βία: κοροϊδία, βρίσιµο, προσβολές, ειρωνεία 
§ Συναισθηµατική βία: αποµόνωση του παιδιού, κλοπή ή καταστροφή των πραγµάτων του, εκβιασµός, 

απειλές 
§ Σεξουαλική βία: ανεπιθύµητο άγγιγµα, προσβλητικά ή χυδαία µηνύµατα, απειλές ή πειράγµατα 
§ Ηλεκτρονική βία: µέσω διαδικτύου ή κινητών τηλεφώνων µε κλήσεις και µηνύµατα µε προσβλητικό ή 

συκοφαντικό περιεχόµενο. 
Οι έρευνες σχετικά µε τα παιδιά που εκφοβίζουν και τα παιδιά που θυµατοποιούνται εστίαζαν µέχρι πρότινος 

κυρίως στο άτοµο και όχι στο πλαίσιο µέσα στο οποίο εκδηλώνεται ο εκφοβισµός. Νεότερες προσεγγίσεις, 
ωστόσο, δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των σχέσεων και της δυναµικής της οµάδας των συνοµηλίκων για την 
κατανόηση αυτών των συµπεριφορών (Bukowski & Sippola, 2001). Σε µια οµάδα, µια τάξη ή ένα σχολείο όπου 
ο εκφοβισµός θεωρείται µε σαφήνεια ως µη αποδεκτή συµπεριφορά, καταδικάζεται και συνδέεται µε αρνητικές 
συνέπειες σε όσους προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, είναι πιο πιθανό να υπάρχουν περιορισµένες εκδηλώσεις 
του φαινοµένου, συγκριτικά µε µια οµάδα όπου υπάρχει ανοχή, έλλειψη κατάλληλης αντίδρασης και όπου οι 
συµπεριφορές εκφοβισµού επιφέρουν θετικές συνέπειες και οφέλη σε προσωπικό ή/και κοινωνικό επίπεδο 
(Salmivalli & Voeten, 2004). Για το λόγο αυτό η κινητοποίηση των «παρατηρητών» µέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης σε δεξιότητες κατάλληλης αντίδρασης θεωρείται από πολλούς ως µια πρόσφορη µέθοδος 
αντιµετώπισης των περιστατικών εκφοβισµού στο σχολείο (Salmivalli, Kärnä & Poskiparta, 2009). Πολλά 
σχολεία του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας ενισχύουν τις οµάδες στήριξης οµηλίκων (peer 
support groups) µε σκοπό την ενδυνάµωση των κοινωνικών αξιών και την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
εκφοβισµού (Cowie & Olafsson, 2000). Η ολιστική – συστηµική  προσέγγιση, σε επίπεδο ατόµου, τάξης, σχολείου 
και οικογένειας, δίνοντας µεγάλη σηµασία στο πλαίσιο εκδήλωσης του εκφοβισµού, εστιάζει στην πρωταρχική 
θέση που έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις στη µάθηση, στην καλλιέργεια θετικών κοινωνικών δεξιοτήτων, στη 
δηµιουργία κοινοτήτων που θα δίνουν προτεραιότητα στην ολόπλευρη ανάπτυξη των ατόµων, που θα 
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ενθαρρύνουν τη συνεργασία και όχι τον ανταγωνισµό και που θα σέβονται τις ατοµικές διαφορές. Το σχολείο, 
στην προσέγγιση αυτή, γίνεται αντιληπτό όχι µόνο ως εκπαιδευτικός οργανισµός αλλά και ως κοινότητα όπου 
πρέπει να δίνονται ευκαιρίες για συνεργασία, συµµετοχή και εδραίωση της δηµοκρατίας (Cowie & Dawn, 2008), 
που θα ευνοεί την ανάπτυξη θετικού ψυχολογικού κλίµατος, το διάλογο και τη συνεργασία (Καζέλα, 2009). 
 
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µεγάλη αύξηση των προγραµµάτων παρέµβασης σε πολλές χώρες. Το γεγονός 
οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως (Smith & Slonje, 2010): 

§ Το µέγεθος της πληροφόρησης που πρόσφεραν οι νέες έρευνες γύρω από το φαινόµενο 
§ Η επίγνωση των αρνητικών συνεπειών για τις οµάδες που εµπλέκονται αλλά και για το σχολικό κλίµα 
§ Η δηµοσιότητα που γνώρισε το ζήτηµα πρόσφατα 
§ Η σοβαρότητα κάποιων περιστατικών που οδήγησαν τα θύµατα στην αυτοκτονία ή την ανθρωποκτονία  
§ Οι πιέσεις των γονιών, των εκπαιδευτικών πολιτικών και των νοµοθετικών ρυθµίσεων. 
§ Οι στρατηγικές αντιµετώπισης του εκφοβισµού διακρίνονται σε τρεις κυρίως τύπους (Κάργα, 2013):  
§ Της πρωτογενούς πρόληψης, που στοχεύει στην εξάλειψη ή αλλαγή των κοινωνικών, οικονοµικών και 

πολιτισµικών δοµών που γεννούν τη βία και η οποία έχει πιο θετικά και µακροχρόνια αποτελέσµατα, 
§ Της δευτερογενούς παρέµβασης, που εντοπίζει και παρεµβαίνει σε οµάδες υψηλού κινδύνου και έχει 

θετικά µεν αλλά περιορισµένα και µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα και  
§ Της τριτογενούς αντιµετώπισης, που στόχο έχει τον περιορισµό των περιστατικών που ήδη έχουν 

εκδηλωθεί και η οποία συνδέεται µε ήσσονος σηµασίας αποτελέσµατα ή και αρνητικά σε κάποιες 
περιπτώσεις. 

Οι δράσεις και πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται κατά της βίας µπορούν, επίσης, να διακριθούν 
σε τρία επίπεδα, το εθνικό, το τοπικό και το σχολικό. Το εθνικό επίπεδο περιλαµβάνει εθνικές πολιτικές, 
κατευθυνόµενες από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Το τοπικό επίπεδο περιλαµβάνει τα µέτρα που λαµβάνονται 
µε στόχο, συνήθως, τη σύνδεση του σχολείου µε την κοινότητα. 

Οι αξιολογήσεις και µετααναλύσεις των προγραµµάτων παρέµβασης γίνονται µε µετρήσεις που ερευνούν α) 
τη µείωση των περιστατικών εκφοβισµού και β) την αλλαγή των στάσεων όλων των εµπλεκοµένων οµάδων. Οι 
µετρήσεις γίνονται πριν και µετά την εφαρµογή των προγραµµάτων και περιλαµβάνουν α) αυτο-αναφορές 
εκφοβισµού και θυµατοποίησης από τα ίδια τα παιδιά και β) αναφορές εκφοβισµού και θυµατοποίησης από τους 
συνοµήλικους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς (Alsaker & Valkanover, 2001). Σύµφωνα µε τον Rigby, ο 
σχεδιασµός προγραµµάτων πρόληψης και  αντιµετώπισης του προβλήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται για την ερµηνεία του φαινοµένου (Rigby, 2004). 

Ως συνέχεια του θεωρητικού προβληµατισµού το βάρος πέφτει στο πρακτικό επίπεδο διαχείρισης των 
φαινοµένων του σχολικού εκφοβισµού. Ο σκοπός των προτάσεων ή προγραµµάτων ενάντια στο σχολικό 
εκφοβισµό είναι να υπερβαίνει τη χρησιµότητα των ενηµερωτικών εξηγήσεων και να προσφέρει βιωµατικές 
ευκαιρίες για παρεµβάσεις σε µια υπαρκτή πραγµατικότητα όπου τα παιδιά είναι ενεργητικά υποκείµενα ως 
παιδαγωγικό, ψυχολογικό και πολιτικό ζητούµενο. Προφανώς οι ενηµερωτικές προσπάθειες ευαισθητοποίησης 
έχουν γνωστοποιήσει το θέµα και την έντασή του. Όµως οι δράσεις αποτελούν το πρόσταγµα για τον περιορισµό 
και την ανοικτή προοπτική της υπέρβασης του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού (Σπυρόπουλος, 2009). 

Καθίσταται σαφές από τα παραπάνω ότι η εκπαίδευση πρέπει  να χαρακτηρίζεται από θεµατική ευρύτητα 
και να υποστηρίζει ενεργητικές και συµµετοχικές µεθόδους προσέγγισης της γνώσης, προκειµένου να προσεγγίσει 
ένα τόσο πολυπαραγοντικό φαινόµενο. Συγκεκριµένα, υπάρχουν θεωρίες µάθησης που µπορούν να βοηθήσουν 
προς αυτόν τον σκοπό: 

Συµπεριφορισµός: Τα βασικά συστατικά αυτής της θεωρίας µάθησης είναι το ερέθισµα (stimulus) και η 
αντίδραση (reaction): Ερέθισµα - Αντίδραση.  

Δύο είναι οι συστηµατικές συµπεριφοριστικές τάσεις: 
§ Η κλασσική εξαρτηµένη θεωρία (Gutrhie, Pavlov, Thorndike, Watson), σύµφωνα µε την οποία, ο τρόπος 

µε τον οποίο µαθαίνουµε έχει να κάνει µε τις συνεξαρτήσεις φυσικών και ουδέτερων ερεθισµάτων, για 
παράδειγµα το να συνεξαρτήσει ένας µαθητής το σχολείο µε ευχάριστες καταστάσεις (φυσικό ερέθισµα).  

§ Η συντελεστική θεωρία µάθησης (Skinner & Piek, 2001), της οποίας βασικό χαρακτηριστικό  είναι η 
ενίσχυση. Έτσι, γίνεσαι φιλικός όταν το περιβάλλον είναι φιλικό. 

Γνωστικές θεωρίες µάθησης (Piaget, Brunner, Ausubel, Gagne). Και σ΄ αυτήν την περίπτωση, 
διατηρούνται το ερέθισµα και η αντίδραση, ως βασικά χαρακτηριστικά, προστίθεται όµως ενδιάµεσα τώρα και 
ένας τρίτος παράγοντας, ο ανθρώπινος οργανισµός. Έτσι το προηγούµενο σχήµα γίνεται: Ερέθισµα – Οργανισµός 
- Αντίδραση.  

Κοινωνιογνωστικές Θεωρίες Μάθησης (Bandura). Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η µάθηση γίνεται µε 
την παρατήρηση και µίµηση προτύπων συµπεριφοράς. 

Θεωρίες Μάθησης Προγραµµατικής Δράσης. Το άτοµο µαθαίνει να αυτοδιαχειρίζεται, να επιλέγει µόνο 
αυτό που θέλει, να έχει αυτοέλεγχο. 
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές και τεχνικές µάθησης για τους 
µαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν οι ψυχολόγοι (Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan, Mitchell & Willingham, 
2013) στο τελευταίο άρθρο τους µε τίτλο «Psychologists Identify the Best Ways to Study». Πέρα από το «τι», το 
άτοµο πρέπει να είναι σε θέση να µαθαίνει και το «πώς» (διαδικαστική γνώση) αλλά και «το πού και το γιατί» 
(υποθετική γνώση). Με άλλα λόγια, το άτοµο θα πρέπει να «µάθει πώς να µαθαίνει», ώστε να µπορεί να καθοδηγεί 
τη µάθησή του και κατά συνέπεια τη συµπεριφορά του.  

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, αυξηµένο ενδιαφέρον παρατηρείται στις µέρες µας για την µελέτη και έρευνα της Άτυπης 
εκπαίδευσης (informal education), δηλαδή µιας προκαθορισµένης και προγραµµατισµένης διαδικασίας µε βασικό 
χαρακτηριστικό της την αλληλεπίδραση. Σύµφωνα µε τις «γνωστικές στρατηγικές ή στρατηγικές µάθησης», ο 
µαθητής αποκτά δεξιότητες που τον βοηθούν να διευθετεί και να καθοδηγεί τις δικές του εσωτερικές διαδικασίες 
µάθησης, το πώς να κατευθύνει την προσοχή, τη µνήµη και τη σκέψη του για την επίτευξη των µαθησιακών του 
στόχων. Συνιστούν τις ακόλουθες τεχνικές µάθησης ως τις πιο αποτελεσµατικές.  

§ Υποβολή Αυτό- ερωτήσεων (self-testing). 
§ Κατάτµηση της µελέτης και της εξάσκησης σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (Distributed practice). 
§ Αναλυτική επεξεργασία γνώσεων – ενεργητική συµµετοχή του µαθητή (Elaborative interrogation). 
§ Γνωστική σύνδεση νέων και πρότερων γνώσεων (Self-explanation)  
§ Εναλλαγή µεταξύ θεµάτων/προβληµάτων κατά την µάθηση/εξάσκηση (Interleaved Practice). 
Οι τεχνικές µάθησης είναι τα εργαλεία για να βοηθήσουµε τον εαυτό µας να κατανοήσει και να µάθει νέες 

δεξιότητες, ώστε να έχει νόηµα και να τις ανακαλούµε σε διαφορετικό πλαίσιο (Alley&Deshler, 1979). Τρεις 
κατηγορίες στρατηγικών τεχνικών µάθησης µπορούµε να διακρίνουµε:  

Γνωστικές: Γενικοί τρόποι επεξεργασίας πληροφοριών. Διακρίνονται σε: (α). Στρατηγικές επιφάνειας που 
αποσκοπούν στην αποµνηµόνευση. (β). Στρατηγικές βάθους που αποσκοπούν στην κατανόηση του νοήµατος και 
των σχέσεων. 

Τεχνικές στρατηγικές: Διευκολύνουν τη µάθηση και δεν παρεµβαίνουν στο περιεχόµενο και στους τρόπους 
επεξεργασίας της γνώσης. 

Μεταγνωστικές στρατηγικές: καθοδηγούν συνειδητά τη σκέψη και µπορούν να διδαχθούν. Αποτελούν τον 
πυρήνα της αυτορυθµιζόµενης µάθησης και της επιτυχηµένης δια βίου µάθησης. 

Οι εναλλακτικές παιδαγωγικές και διδακτικές µέθοδοι, όπως Αξιοποίηση της δυναµικής της οµάδας, 
Παιχνίδια ρόλων, Συλλογικό πνεύµα και κοινωνικοποίηση, Καλλιέργεια φαντασίας, Εκπαίδευση µέσα από την 
τέχνη, Κριτική και δηµιουργική σκέψη, Έρευνα, Πολλαπλή νοηµοσύνη (Λιόλιου, 2012), διευκολύνουν την 
εναλλαγή ρόλων και εµπειριών σε ένα πλαίσιο οµαδικότητας και αλληλεπίδρασης και ενισχύουν τις δεξιότητες 
και την κοινωνική αλληλεγγύη (Λιόλιου, 2012). Όπου οι άνθρωποι βρίσκονται µαζί σε οµάδες, προτείνεται ως 
τρόπος συνδιαλλαγής που σέβεται και τονίζει τις ατοµικές ικανότητες και συνεισφορές (Collaboration/ 
Collaborative learning (Κακανά, 2010). Τα παιδιά που δουλεύουν συνεργατικά αναπτύσσουν θετικές 
διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ τους και έτσι είναι δυνατή η αποδοχή κάθε είδους διαφορετικότητας. Οι σχέσεις 
που αναπτύσσονται µεταξύ των παιδιών εξασφαλίζουν τη µείωση των κρουσµάτων αρνητικής συµπεριφοράς και 
αντικοινωνικών τάσεων και αυξάνουν τις πιθανότητες υιοθέτησης συµπεριφορών κοινωνικά αποδεκτών (Κακανά, 
2010). 

Αξιοποιώντας στο σύνολό του το θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης ενός τόσο πολύπλευρου φαινοµένου, όπως 
είναι ο Σχολικός Εκφοβισµός, έγινε προσπάθεια εφαρµογής σε σχολική µονάδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
του Κιλκίς. Συγκεκριµένα, στο 3ο Γυµνάσιο Κιλκίς, η Οµάδα Δράσης Πρόληψης (Ο.Δ.Π.) σε συνεργασία µε τον 
Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, που η Υπεύθυνή του αποτελεί 
µέλος της Περιφερειακής Οµάδας Δράσης Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.), πραγµατοποιήθηκε ετήσιο αυτοσχέδιο 
πιλοτικό πρόγραµµα στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου του Σχολικού 
Εκφοβισµού και της Βίας (ΣΒΕ). 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
Το 3ο Γυµνάσιο Κιλκίς είναι ένα σχολείο µιας τυπικής επαρχιακής πόλης µε δυναµικότητα περίπου 300 µαθητών 
και 30 καθηγητών. Οι µαθητές ανήκουν σε ποικίλες  κοινωνικοοικονοµικές οµάδες και διάφορες εθνικότητες, 
λαµβάνοντας υπόψη την έννοια του «κοινοτικού εποικοδοµητισµού», ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µε το 
περιβάλλον (κοινωνικός εποικοδοµητισµός) (Σαπουντζής, 2011). Στο σχολείο λειτουργούν και τµήµατα ένταξης, 
µε αποτέλεσµα οι επιδόσεις των µαθητών να  ποικίλλουν. Θεωρείται πλέον κοινός τόπος στο πεδίο της 
Ψυχολογίας της Γνωστικής Ανάπτυξης ότι η µάθηση δεν αποτελεί απλώς υπόθεση απόκτησης και συσσώρευσης 
πληροφορικών, αλλά µια ενεργητική διαδικασία αντιµετώπισης των γνωστικών συγκρούσεων που 
δηµιουργούνται και επιλύονται στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης του ατόµου µε το φυσικό 
και το κοινωνικό περιβάλλον του (Μαυροσκούφης, 2015). Υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται στήριξη από 
βοηθητικό προσωπικό, επειδή δεν αυτοεξυπηρετούνται, αλλά υπάρχουν και µαθητές που αριστεύουν εντός και 
εκτός του σχολείου και διακρίνονται σε διάφορους διαγωνισµούς (Μαθηµατικής Εταιρείας, Αστρονοµίας κ.α.). 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Εγκύκλιος Ε.Π., 2014), δηµιουργήθηκε στη σχολική µονάδα η οµάδα 
Ο.Δ.Π. για το σχολικό εκφοβισµό, η οποία σε συνεργασία µε την Π.Ο.Δ.Π. ανέλαβε δράσεις για την αναγνώριση, 
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πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου καθώς και την καταγραφή και εξέλιξη και των επιµέρους 
χαρακτηριστικών του. Αρχικά η οµάδα Ο.Δ.Π. του σχολείου προβληµατίστηκε για τον τρόπο προσέγγισης του 
φαινοµένου, ώστε οι µαθητές αβίαστα και ελεύθερα, να καταθέσουν σχετικές εµπειρίες και γεγονότα, είτε ως 
θύτες, είτε ως θύµατα, είτε ως απλοί παρατηρητές (Κάργα, 2013). Επιθυµία όλων των εµπλεκοµένων, που 
στάθηκαν αρωγοί της προσπάθειας, ήταν τα παιδιά να κινούν τα νήµατα και να πρωταγωνιστούν στις δράσεις. 
Είναι γνωστό άλλωστε ότι η θεώρηση της γνώσης ως κοινωνικής κατασκευής αναδεικνύει τη σηµασία της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ιδίως µεταξύ συνοµηλίκων, και µετατοπίζει το ενδιαφέρον προς τις διαδικασίες της 
µάθησης, προς τις ιδέες, τις εµπειρίες και τα βιώµατα των µαθητών, καθώς και προς τις ευκαιρίες έκφρασής τους 
µέσα στην οµάδα (Μαυροσκούφης, 2015). Μ' αυτό τον τρόπο έγινε και το πέρασµα από τη θεωρία στην πράξη. 

Το πρώτο βήµα ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν φαινοµένων εκφοβισµού στο σχολείο. Για το λόγο αυτό 
δόθηκε "άτυπα" στους µαθητές ένα ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο συµπληρώθηκε 
ανώνυµα µε στόχο την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ειλικρίνεια στις απαντήσεις των µαθητών και το χτίσιµο 
σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των ερωτηθέντων και των συντονιστών της εν λόγω δράσης. Από τη συλλογή και 
την επεξεργασία των απαντήσεων προέκυψαν πληροφορίες για γεγονότα και καταστάσεις που δεν είχαν 
αναφερθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή, γεγονός που οδήγησε στην επιλογή συγκεκριµένων εναλλακτικών µεθόδων 
προσέγγισης στο πλαίσιο αξιοποίησης και ενεργοποίησης µιας καλής πρακτικής, η οποία στη συνέχεια 
εφαρµόστηκε στην πράξη και στόχευε: 

§ Στην αποφυγή του κλασικού µετωπικού τύπου διδασκαλίας µε το δάσκαλο στο επίκεντρο και τους 
µαθητές ανενεργούς παθητικούς δέκτες. Η µάθηση µέσα στην οµάδα, σύµφωνα µε τη θεωρία του 
εποικοδοµισµού, υποστηρίζει την οµαλή ψυχοκοινωνική και προσωπική ανάπτυξη. Λόγοι παιδαγωγικοί 
– διδακτικοί καταδεικνύουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν τη 
γνωστική, κοινωνική και ηθική αυτονοµία τους, να εκφράσουν τη δηµιουργικότητά τους, να επιλύσουν 
προβλήµατα οργάνωσης και συνεργασίας, να εξοικειωθούν µε την ανοµοιογένεια που χαρακτηρίζει και 
την ευρύτερη κοινωνία. Επιπλέον, αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως είναι η ειλικρινής 
επικοινωνία, η άσκηση και η αποδοχή κριτικής, η υπευθυνότητα, ο αναστοχασµός, η ενισχυτική 
διαπροσωπική αλληλεπίδραση, η θετική αλληλεξάρτηση στόχων και ρόλων, η θετική ανταµοιβή 
(Johnson & Johnson, 1999). Η µέθοδος οργάνωσης της µάθησης µε εστίαση στην οµάδα, ακόµη κι αν 
πρόκειται για τάξη εκπαιδευόµενων µε µεικτές ικανότητες (mixed-ability class), είναι πολύ πιο 
πρόσφορη για το φαινόµενο της µάθησης, τόσο ως διαδικασίας όσο και ως µεταβίβασης της νέας γνώσης 
(Μαυροσκούφης, 2015). 

§ Στην εφαρµογή σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών και µεθόδων, όπως αυτές αναφέρθηκαν 
παραπάνω. 

§ Στην ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των µαθητών ότι τέτοιου είδους φαινόµενα 
συµβαίνουν και στο σχολείο τους. Έτσι, ο εκφοβισµός γίνεται κατανοητός ως κοινωνικο-οικολογικό 
φαινόµενο που δηµιουργείται και παγιώνεται µέσα από σύνθετες αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην 
προσωπικότητα ενός παιδιού και στα διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία το παιδί εισέρχεται κατά τη 
διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας (Κάργα, 2013). 

§ Στην ανάληψη ενεργού ρόλου των µαθητών που πλέον µε την άµεση εµπλοκή τους γίνονται 
"διαµεσολαβητές". Εµπλέκονται µε λίγα λόγια σε µια διαδικασία, µέσα από την οποία οι συγκρούσεις, 
καυγάδες, εντάσεις και οχλήσεις µεταξύ µαθητών επιδιώκεται να επιλύονται µε ειρηνικό τρόπο, µε τη 
συνδροµή επιµορφωµένων εκπαιδευτικών και µαθητών - µεσολαβητών που βοηθούν, ώστε οι 
εµπλεκόµενοι να ακούσουν µε προσοχή και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Στόχος είναι να 
καταλήξουν σε µια συµφωνία για να µην επαναληφθεί επιθετική ή προσβλητική συµπεριφορά στο 
µέλλον αν και η σχολική διαµεσολάβηση δεν περιλαµβάνεται στα προβλεπόµενα πειθαρχικά µέτρα που 
επιβάλλονται σε µαθητές (σύµφωνα µε το Π.∆. 104/79), το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από εισήγηση 
του Συνηγόρου του Παιδιού, εξέδωσε εγκύκλιο (18890/Γ2 2011) για τα θέµατα της πρόληψης και 
αντιµετώπισης της βίας µεταξύ µαθητών, στην οποία περιλαµβάνεται αναφορά στη δυνατότητα 
δηµιουργίας οµάδων διαµεσολαβητών µαθητών από εκπαιδευτικούς. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οµάδα στόχου αποτέλεσαν οι µαθητές δυο ολόκληρων τµηµάτων 
της Γ΄ γυµνασίου και όχι µεµονωµένα άτοµα, καθώς θεωρήθηκε, όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα, 
όσον αφορά στο οικογενειακό, κοινωνικοοικονοµικό και µαθησιακό περιβάλλον από το οποίο προέρχονταν. 
Επιπλέον, η επιλογή της συγκεκριµένης οµάδας µαθητών του σχολείου έγινε λόγω της µεγαλύτερης ωριµότητας, 
της καλύτερης αντίληψης και κατανόησης του φαινοµένου και τελικά της καλύτερης προοπτικής 
διαµεσολάβησης.  

Δόθηκε βαρύτητα στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων ταλέντων και κλίσεων των µαθητών ανάλογα  µε την 
προσωπική επιθυµία και τα ενδιαφέροντα του καθενός. Έτσι, ενταγµένοι σε οµάδες, έγραψαν ιστορίες, 
ζωγράφισαν, εικονογράφησαν, έπαιξαν θέατρο, σκηνοθέτησαν και αξιοποίησαν την τέχνη της φωτογραφίας. Η 
επιστήµη της Κοινωνικής Ψυχολογίας, που µελετά τη δυναµική των οµάδων, αποδεικνύει ότι οι δυνατότητες 
δηµιουργικότητας, κριτικής ανάλυσης, νοητικής σύµπραξης και εµβάθυνσης των θεµάτων που έχει η οµάδα 
ξεπερνούν το άθροισµα των ατοµικών δυνατοτήτων των µελών της». Οι µαθητές – µικροοµάδες αναπτύσσουν 
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κοινωνική αλληλεγγύη και στήριξη ανάµεσα στα µέλη τους. Έτσι εµπλέκονται όλοι οι µαθητές, εξυπηρετείται η 
ανάγκη του καθένα για συµµετοχή, αποδοχή, αναγνώριση, επιβράβευση (Λιόλιου, 2013).  

Οι δράσεις στράφηκαν προς τρεις κατευθύνσεις: 
§ Αξιοποίηση της λογοτεχνίας, ενεργοποιώντας παράλληλα την έννοια δηµιουργικής γραφής, 

αναφερόµενοι στην ικανότητα να ελέγχει κανείς τις δηµιουργικές σκέψεις και να τις µετατρέπει σε 
γραφή, αλλά και στην ευρεία του σηµασία, όπου εµπεριέχει το σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών 
πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (κυρίως λογοτεχνικών) 
δεξιοτήτων, δηλαδή τις εκπαιδευτικές διαδικασίες κατά τις οποίες διεγείροντας κατάλληλα τη 
δηµιουργικότητα, οδηγούµαστε στην παραγωγή λόγου µε τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη (Κωτόπουλος, 
2014). Η Δηµιουργική Γραφή µπορεί πολλαπλά να υπηρετήσει την ανακαλυπτική, παιδοκεντρική, 
βιωµατική αλλά και συνεργατική µαθητεία, καθώς µετατρέπει την κατά κανόνα παθητική πρόσληψη της 
Λογοτεχνίας σε ενεργητική· παρέχει την ευκαιρία καλλιτεχνικής έκφρασης και αναδηµιουργίας του 
πραγµατικού κόσµου από τους µαθητές (Κωτόπουλος, 2014). 

§ Κατάλληλη εφαρµογή της ζωγραφικής ικανότητας των µαθητών και επαφή γενικότερα µε την 
έννοια της τέχνης. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η επαφή µε κάθε µορφή τέχνης αναπτύσσει την αισθητική 
εµπειρία του ατόµου και καλλιεργεί τη δηµιουργική του ικανότητα, καθώς και την ικανότητα του για 
κριτικό στοχασµό (Ντούλια, 2012). Φιλόσοφοι και έχουν υπογραµµίσει τη συµβολή των τεχνών στην 
ανάπτυξη της φαντασίας του ατόµου και στη δυνατότητα που του προσφέρουν να αντιλαµβάνεται την 
εµπειρική πραγµατικότητα µέσα από µια διαφορετική σκοπιά µε δηµιουργική προοπτική (Efland, 2002). 
Από τους βασικούς σκοπούς άλλωστε της Εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου σε 
επίπεδο γνωστικό, ηθικό, κοινωνικό, συναισθηµατικό και τα πορίσµατα της Νέας Παιδαγωγικής για την 
ανάπτυξη των πολλαπλών τύπων νοηµοσύνης σε αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν (Gardner, 1990). Η 
αξιοποίηση εποµένως της Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί εγχείρηµα µεγάλης 
παιδευτικής αξίας για το µαθητή. 

§ Αποτύπωση της γνώσης και των συναισθηµάτων µε τη δραµατοποίηση. Άλλωστε, στο Διαθεµατικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) η δραµατοποίηση προτείνεται ως µέθοδος 
διδασκαλίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιτύχουν µε βιωµατικό τρόπο πολλαπλούς στόχους στα 
µαθήµατα και να επικοινωνήσουν µε τους µαθητές. Όµως, παράλληλα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το 
«εκπαιδευτικό δράµα», που θα αποτελέσει το έναυσµα, για να αναδυθούν οι εφηβικοί προβληµατισµοί 
και οι ανησυχίες, ενώ, τέλος, αποτελεί και παράσταση. Επιπλέον, οι προτάσεις, όµως, για την «ενεργητική 
συµµετοχή των µαθητών» καθώς και οι εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας (δραµατοποιηµένοι διάλογοι 
και θεατρικές παραστάσεις) περιλαµβάνονται και στις οδηγίες για τη διδασκαλία των Φιλολογικών 
µαθηµάτων στο γυµνάσιο (Ζαφειριάδης, 2010). 

Όσον αφορά στη λογοτεχνία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 επιλέχθηκαν και δόθηκαν στην 
οµάδα στόχου δύο βιβλία για ανάγνωση εκ περιτροπής. Αρχικά τα βιβλία επιλέχθηκαν από τη σχολική βιβλιοθήκη 
και στη συνέχεια αγοράστηκαν και άλλα αντίτυπα για να γίνει πιο γρήγορα η ανάγνωση . 

Και τα δύο βιβλία είχαν ως κεντρικό θέµα τον εκφοβισµό. Συγκεκριµένα, στο πρώτο βιβλίο µε τίτλο «Αµίλητη 
αγάπη» της Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, αποτυπώνεται η εµπλοκή ατόµων, ως θύµατα, µε ειδικές ανάγκες, 
ενώ στο δεύτερο βιβλίο µε τίτλο «Ποτέ µα ποτέ ξανά» της Λίτσας Ψαραύτη, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέµα 
του διαδικτυακού εκφοβισµού και στις συνέπειες του στην προσωπική, κοινωνική και σχολική ζωή µιας έφηβης 
µαθήτριας. 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι συµµετείχαν όλοι οι µαθητές, ακόµη και αυτοί που ποτέ µέχρι 
εκείνη τη στιγµή δεν είχαν καταφέρει να ολοκληρώσουν την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου, µε 
αποτέλεσµα οι µαθητές, σε συνδυασµό µε τον βασικό στόχο της δράσης που αφορούσε στο φαινόµενο του 
σχολικού εκφοβισµού, να προσεγγίσουν το λογοτεχνικό βιβλίο και να αποµυθοποιήσουν τη "δυσκολία" 
ανάγνωσής του. 

Οι µαθητές εξοικειωµένοι πλέον µε τα αναγνώσµατά τους, ενεργοποίησαν τη φαντασία τους και, αφού 
οργανώθηκαν µε δική τους πρωτοβουλία σε οµάδες, έγραψαν και εικονογράφησαν τις δικές τους ιστορίες, 
βασισµένες στον τίτλο «Μικρές ιστορίες έτσι .... κι αλλιώς». Ιστορίες που είτε εξ ολοκλήρου φανταστικές είτε 
βασισµένες σε προσωπικά βιώµατα και ακούσµατα, διανθισµένες µε φανταστικά στοιχεία. Βασική προϋπόθεση 
της συγγραφής τους ήταν να δώσουν ένα διπλό τέλος, µε στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών, ώστε να 
ανασύρουν τη βαθύτερη επιθυµία τους για ένα καλό τέλος, να αναγνωρίσουν το πρόβληµα και να επιδιώξουν τη 
λύση και την αποτροπή τέτοιων φαινοµένων στο µέλλον. Με αυτό τον τρόπο συνειδητοποίησαν τα παιδιά ότι το 
πιο σηµαντικό στις περιπτώσεις εκφοβισµού είναι το να µοιραστούν το γεγονός. Είναι η δύναµή τους και µπορεί 
να αλλάξει θετικά την έκβαση της δικής τους ιστορίας. Έτσι λοιπόν «γεννήθηκαν» οι παρακάτω «µικρές ιστορίες 
έτσι … και αλλιώς»: «ΑΓΓΕΛΟΣ ένα παιδί διαφορετικό από τα συνηθισµένα…», «Δεν ξεχνώ, «Βιολέτα», «Ήσουν 
ο εχθρός µου. Θα είσαι ο φίλος µου!», «Μη σε νοιάζει. Το ‘χω περάσει κι εγώ!», «Το τρίπτυχο» 

Παράλληλα µε τη συγγραφή, οµάδα µαθητών µε κλίση στη ζωγραφική ανέλαβε να αποτυπώσει µε εικόνες 
κάποιες µικρές ιστορίες. Κάποιοι µαθητές, που αντιµετώπιζαν ενδεχοµένως προβλήµατα µε το γραπτό λόγο ή 
είχαν µαθησιακές δυσκολίες, βρήκαν έτσι τον τρόπο να εκφραστούν ελεύθερα και να παρουσιάσουν τις δικές τους 
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δηµιουργίες. Επιπρόσθετα, στην αρχή διστακτικά και στη συνέχεια µε ενθουσιασµό τα µέλη της οµάδας δράσης 
εµπνεύστηκαν και σκηνοθέτησαν  µικρές ιστορίες εκφοβισµού που θα µπορούσαν να διαδραµατιστούν στο χώρο 
του σχολείου. Σκηνές καθηµερινές, αντιπροσωπευτικές, που παρουσιάστηκαν εµβόλιµα σε διάφορες σχολικές 
εκδηλώσεις τραβώντας την προσοχή των µαθητών. 

Τα παιδιά είναι ενεργοί µέτοχοι των εικαστικών τεχνών. Μέσα από το σχέδιο και τη ζωγραφική παράγουν 
ποικίλες οπτικές µορφές, η αποκωδικοποίηση των οποίων αποτελούν ισχυρό µέσο αποτύπωσης σκέψεων, ιδεών, 
συναισθηµάτων, προσδοκιών των δηµιουργών τους, ένα παράθυρο στον εσωτερικό τους κόσµο (Anning & Ring, 
2004). Επειδή µάλιστα οι εικαστικές τέχνες συνδυάζονται µε την καθηµερινή ζωή των µαθητών και αποτελούν 
αναπόσπαστο κοµµάτι του οπτικού πολιτισµού στον οποίο µετέχουν, µέσα από τα εικαστικά οι µαθητές 
χαρτογραφούν φιλίες, συµπάθειες και αντιπάθειες µε συµµαθητές και συνοµηλίκους, επεξεργάζονται επιθυµίες, 
φόβους και ανασφάλειες, διηγούνται σηµαντικές για τη ζωή τους ιστορίες, µαθαίνουν πώς να συνυπάρχουν, 
εµβαθύνουν περισσότερο στο εγώ, στην ανακάλυψη και κατανόηση του εαυτού τους και των γύρω τους για τον 
προσδιορισµό της ταυτότητας τους µε τρόπο ολιστικό (Wick, 2000). Η έρευνα έχει ακόµη δείξει ότι η συµβολή 
των εικαστικών τεχνών συµβάλλει στη θετική στάση των µαθητών προς το σχολείο και κατ’ επέκταση στη 
σχολική τους επιτυχία. Η συµβολή όλων των µορφών Τέχνης είναι σηµαντική για την προσωπική ανάπτυξη των 
ατόµων, τη διαµόρφωση αξιών και στάσεων, την απόκτηση πολυεπίπεδης γνώση διαπίστωση που έχει γίνει από 
τις αρχές κιόλας του 20ού αιώνα. Ο John Dewey (1934) στο Art as Experience ισχυρίστηκε ότι η αισθητική 
εµπειρία που αποκτούµε µε την επαφή µε τις τέχνες, αποτελεί το κατεξοχήν µέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, 
την οποία θεωρεί θεµελιώδες στοιχείο της διεργασίας της µάθησης (Ντούλια, 2012). 

Εκτός από τα αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή του προγράµµατος, προέκυψαν, µετά από επεξεργασία, 
σηµαντικά αποτελέσµατα – συµπεράσµατα (Πλιάκου, Λαλλή, Δαλέζιου, 2015):  

§ Τα παιδιά ήρθαν πιο κοντά το ένα µε το άλλο, δέθηκαν περισσότερο και αναπτύχθηκαν νέες φιλίες. 
§ Έµαθαν να δουλεύουν οµαδικά και να συνεργάζονται µε υπευθυνότητα. 
§ Κατανόησαν την έννοια της διαφορετικότητας και ανέπτυξαν συναισθήµατα σεβασµού και κατανόησης. 
§ Εµφυσήθηκαν στα παιδιά οι ανθρωπιστικές αξίες. 
§ Καλλιεργήθηκαν και αναδείχθηκαν οι καλλιτεχνικές πλευρές και οι ιδιαίτερες ικανότητες-κλίσεις των 

µαθητών. 
§ Απέκτησαν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα φαινόµενα εκφοβισµού και να αναλαµβάνουν δράση 

διαµεσολαβητή όπου και όποτε χρειαστεί. 
§ Συνειδητοποίησαν πόσο σηµαντική είναι η έγκαιρη ενηµέρωση των υπευθύνων  µε σκοπό την 

αντιµετώπιση και επίλυση των κρουσµάτων εκφοβισµού. 
§ Ανατέθηκαν ρόλοι και εργασίες σε παιδιά που κρίθηκαν "ευάλωτα" να υιοθετήσουν συµπεριφορές.  
Η εµπειρία θα βοηθήσει, ώστε να γίνουν διορθωτικές παρεµβάσεις µε σκοπό τη βελτίωση και ενίσχυση της 

δυναµικής του προγράµµατος για να συνεχιστεί και να εξελιχθεί τις επόµενες σχολικές χρονιές. Τέλος, κρίνεται 
σκόπιµο να καταγραφούν οι πιθανές αιτίες, οι παράγοντες κινδύνου αλλά και οι διαχρονικές τάσεις του 
φαινοµένου ευελπιστώντας η κίνηση αυτή να οδηγήσει στη χάραξη στρατηγικών πρόληψης και αντιµετώπισης 
του φαινοµένου, όχι µόνο σε επίπεδο σχολικής µονάδας αλλά και σε ευρύτερη κλίµακα. Και η προσπάθεια 
συνεχίζεται ... 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το σχολείο, λειτουργώντας ως ένας αυτόνοµος οργανισµός, µπορεί να αναπτύξει και να υιοθετήσει σχολικό ήθος 
που να ελέγχει κάθε έκφραση βίας, προάγοντας την ψυχική υγεία ως µέτρο πολιτικής για την πρόληψη της βίας. Τα 
µέλη της σχολικής κοινότητας µπορούν να συµφωνήσουν και να αναπτύξουν από κοινού κανόνες, για την προστασία 
όλων των µελών από κάθε µορφή βίας που απαξιώνει το άτοµο και που δηµιουργεί συνθήκες αποκλεισµού. Ο στόχος 
µπορεί να επιτευχθεί µε ποικίλους τρόπους πρόληψης και συνεργασίας, όπως την καλή επικοινωνία και τις καλές 
σχέσεις ανάµεσα στα µέλη, την αυτοεκτίµηση, το σεβασµό, την ενθάρρυνση, την ψυχική και συναισθηµατική 
υποστήριξη, τη δηµιουργικότητα, την αυτονοµία και τη διαφορετικότητα. Η µεθοδολογία υλοποιείται µε βιωµατικές 
µεθόδους, πολιτιστικά δρώµενα, επισκέψεις, ανταλλαγές, συνεργασίες, καλλιτεχνικές δράσεις και άλλες 
δραστηριότητες. Το ζήτηµα της σχολικής βίας, το οποίο συζητιέται σε καθηµερινή βάση, εξετάζεται στην τοπική 
κοινότητα, αποµυθοποιείται η ξενοφοβία, αναπτύσσεται η επικοινωνία και ενισχύεται η αυτοεκτίµηση (Σώκου, 
1994; Weare and Gray, 2000). 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σεβασµός, ενθάρρυνση, ενδυνάµωση, υποστήριξη, επικοινωνία 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Εξετάζοντας διαχρονικά το φαινόµενο της βίας συνειδητοποιούµε ότι οι κοινωνίες έκαναν ευρύτατη χρήση του 
φαινοµένου της βίας, ως µέσο για την επίτευξη των στόχων που έβαζε η κάθε κοινωνική οργάνωση. 

Για τους Αρχαίους Έλληνες είναι η προσωποποίηση της απεριόριστης δύναµης που αντιστοιχεί στην 
αρχέτυπη ιδέα της µαγικής κοσµικής µανίας. Συµβόλιζε την ανδρεία και την γενναιότητα ακόµα και σε περιοχές 
όπου πρέσβευε η Δηµοκρατία. Ως βία θεωρείται εκείνη την εποχή, η σωµατική δύναµη, η ρώµη, η αλκή (ἀλκή), 
πρβλ. «Βίη Ηρακλείην», ο γενναίος Ηρακλής, «Πέλοπος βία», ο ανδρείος Πέλοψ. Είναι η πνευµατική δύναµη, 
(«βίη φρεσί») και για τους νεοέλληνες έχει την έννοια της δύναµης και της γρηγοράδας («σε γνωρίζω από την 
όψη που µε βια µετράει τη γη»). 

Κατά την Ελληνική  Μυθολογία η θεά Βία είναι η κόρη του Τιτάνα Πάλλα και της Στυγός, κόρης του 
Ωκεανού. Είναι η αδελφή του Κράτους (προσωποποίηση της οργανωµένης Κοινωνίας) του Ζήλου και της Νίκης. 
Είναι η θεά που µαζί µε τα αδέλφια της βοηθά το Δία να επιβληθεί στους Τιτάνες και δένει τον υβριστή Προµηθέα 
στον Καύκασο. 

Η ωραιοποίηση και ο εξαγνισµός της βίας αιτιολογεί την αρπαγή της ωραίας Ελένης, τη θυσία της Ιφιγένειας, 
την καταστροφή της Τροίας, τους θανάτους των ηρώων, τις βίαιες επεµβάσεις των θεών, τις περιπέτειες του 
Οδυσσέα στα Οµηρικά έπη, αλλά και τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ελληνιστική Εποχή. Οι 
προηγούµενες ιστορικές αναφορές και τα παραδείγµατα αποτελούν ένα απάνθισµα όλων των µορφών βίας όπως 
ενδεχοµένως συναντιούνται και σήµερα στη σύγχρονη κοινωνία. Βία προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική, 
εθνική. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ. 
Το σχολείο αποτελεί ουσιαστικά έναν κοινωνικό οργανισµό µε συγκεκριµένες και ιεραρχικά διαµορφωµένες 
σχέσεις, κοινωνικά προσδιορισµένους ρόλους, µε άµεση συνέπεια η σχολική βία να µπορεί να γίνει κατανοητή 
µόνο µέσω της διαµόρφωσης ενός κοινωνιολογικού πλαισίου µελέτης του σχολείου ως κοινωνικού οργανισµού 
(Yoneyama & Naito, 2003). Οι ιεραρχικές και εξουσιαστικές δοµές που επικρατούν στο σχολείο υπό µορφή 
κανόνων ελέγχου πειθαρχικών πρακτικών επηρεάζουν ένα µέρος των κρουσµάτων της σχολικής βίας . 

Η κοινωνικοποιητική διαδικασία του σχολείου έχει παραµεριστεί διότι το σχολείο έχει µετατραπεί σε ένα 
απρόσωπο εκπαιδευτικό σύστηµα που βασίζεται στους βαθµούς και τις επιδόσεις, εξεταστικό κέντρο χορήγησης 
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τίτλων όπου λαµβάνεται υπόψη όλο και λιγότερο διαδικασίες που προωθούν τη συλλογικότητα και την κριτική –
αναλυτική σκέψη (Γκίβαλος, 2006), ευνοεί δε ένα έντονο ανταγωνιστικό πνεύµα που τροφοδοτεί την καλλιέργεια 
του ατοµιστικού πνεύµατος. 

Σύµφωνα µε την Baker η σχολική βία στην πραγµατικότητα σηµατοδοτεί τη αποτυχία της κοινότητας εντός 
του σχολικού περιβάλλοντος δηλαδή την αδυναµία διαµόρφωσης κοινών δεσµών και αξιών µεταξύ των ατόµων. 
Η σχολική βία συνδέεται µε το κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου γι’ αυτό απαιτείται η ανάπτυξη ενός σχολείου 
που λειτουργεί ως κοινότητα σύµφωνα µε τις ιδέες του Dewey. 

Καθώς εξετάζουµε την επίδραση του εκπαιδευτικού πλαισίου στην εµφάνιση της σχολικής βίας ιδιαίτερη 
βαρύτητα έχει η µελέτη της ποιότητας των σχέσεων που διαµορφώνονται στη σχολική τάξη. 

Βασικός παράγοντας διαµόρφωσης των µαθητών που τείνουν προς την παραβατικότητα αποτελεί η σχέση 
εκπαιδευτικού–µαθητή όπως αυτή αναπτύσσεται στο επικοινωνιακό πλαίσιο της τάξης. 

Αξιοποιώντας τη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης εστιάζουµε στη θεωρία της «κοινωνικής ετικέτας» 
η οποία προκύπτει στην προσπάθειά µας να ερµηνεύσουµε την αποκλίνουσα συµπεριφορά. Σύµφωνα µε αυτήν οι 
χαρακτηρισµοί που διατυπώνονται και αποδίδονται στους µαθητές επικολλώνται σαν ετικέτες έχουν δε 
καταλυτικές συνέπειες στην συµπεριφορά αλλά και στην επίδοση του µαθητή (Λάµνιας, 2001). 

Η σύγχρονη παιδαγωγική επιστήµη έχει καταδείξει ότι η υπερβολική αυστηρότητα δεν φέρνει τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ο εκπαιδευτικός που καλλιεργεί ένα αίσθηµα φόβου έχει αποτύχει στα διδακτικά 
καθήκοντα αλλά και στην αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς. Όταν εκτοξεύει συνέχεια απειλές για τη 
συµπεριφορά τους ή όταν προπηλακίζει λεκτικά, το µόνο που καταφέρνει είναι να δηµιουργεί εντάσεις αρνητικό 
κλίµα στην τάξη διόγκωση της υπάρχουσας κατάστασης. Όταν δυναµιτίζει το σχολικό κλίµα µε απόλυτες 
απαιτήσεις σε θέµατα συµπεριφοράς και συνεχείς διακοπές στο µάθηµα τότε ευθύνεται και ο ίδιος για ανάρµοστες 
συµπεριφορές. 

Οι αντιλήψεις για αυστηρή πειθαρχία και προσοχή είναι παρωχηµένες και οδηγούν σε βίαιες αντιδράσεις και 
διαµαρτυρίες εκ µέρους των µαθητών στον φόβο και την αποξένωση. Η µοναδική δυνατότητα επίλυσης είναι η 
βαθιά κατανόηση και η συνεργασία. Η υπερβολική αυστηρότητα είναι εκ προοιµίου καταδικασµένη. Η σύγχρονη 
παιδαγωγική επιστήµη θέλει τον εκπαιδευτικό καθοδηγητή, συνεργάτη, εµψυχωτή, διαµεσολαβητή, βοηθό και 
σύµµαχο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιδιώκει την προσέγγιση εκπαιδευτικού–µαθητή, την ελεύθερη 
συζήτηση την έκφραση αποριών, τη συµµετοχή του σε οµάδες εργασίας, όπου καταργείται η παραδοσιακή µορφή 
διδασκαλίας την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον µαθητή. 

Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος στην τάξη είναι εκείνος που 
θα θέσει τα όρια στους µαθητές. 

Είναι ζωτικής σηµασίας, εποµένως, να αλληλεπιδρούν  οι δάσκαλοι θετικά µε τους µαθητές, τις µαθήτριες, 
να αναγνωρίζουν τις προσπάθειές τους (O’Moore, 2000) και να εκπαιδευτούν ώστε να ενισχύουν την αυτεπάρκεια 
των µαθητών και µαθητριών. Ο εκφοβισµός έχει γίνει πλέον κοµµάτι της κουλτούρας των µαθητών/-τριών οπότε 
οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να δουλέψουν συνεργατικά και από κοινού µε τους µαθητές και τις µαθήτριες ώστε 
να επιτύχουν την ποθητή αλλαγή (Sharp & Smith,1994). 

Το κλίµα που επικρατεί στο σχολείο είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την εµφάνιση και την απαλοιφή 
του εκφοβισµού (Espelage & Swearer, 2003). Μία µέθοδος για την ανάπτυξη θετικού κλίµατος στην τάξη είναι η 
εφαρµογή συνεργατικών στρατηγικών µάθησης, που ευνοούν την καθιέρωση πνεύµατος συνεργασίας µεταξύ των 
συµµαθητών και συµµαθητριών (O’Moore, 2000). 

Η συνεργατική µάθηση βοηθάει τους µαθητές και τις µαθήτριες να αποδέχονται και να τηρούν θετική στάση 
αλληλεγγύης ο ένας προς τον άλλον, καθώς επίσης να αναπτύσσουν λιγότερες προκαταλήψεις προς τα παιδιά 
διαφορετικής εθνικότητας σε σχέση µε τους µαθητές και τις µαθήτριες που δε συµµετέχουν σε κάποια οµάδα 
συνεργασίας στο σχολείο (Olweus, 1993). Μάλιστα οι Cowie, Smith, Boulton και Laver (1994, στο O’Moore, 
2000) έχουν βρει ότι η συνεργασία των µαθητών και µαθητριών σε οµάδες µειώνει το βαθµό θυµατοποίησης των 
ευάλωτων παιδιών, ακόµη και σε δύσκολες συνθήκες. 

Ένας άλλος τρόπος να θεµελιωθούν θετικές σχέσεις µεταξύ όλων των συµµαθητών και συµµαθητριών είναι 
να συµµετέχουν σε διασκεδαστικές οµαδικές δραστηριότητες, καινοτόµα προγράµµατα περιβαλλοντικά 
πολιτιστικά Αγωγής Υγείας εντός και εκτός σχολείου, όπως πάρτι, χοροεσπερίδες, εκδροµές, µε τη συµµετοχή 
βέβαια κάποιων γονέων. Μέσω δε της διακριτικής εποπτείας των εκπαιδευτικών, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 
κανένας µαθητής και καµία µαθήτρια δε θα αποκλεισθεί από αυτές τις ευχάριστες δραστηριότητες (Olweus, 
1993). 
 
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Το σχολικό ήθος συνιστά µία από τις σηµαντικότερες προσπάθειες της σύγχρονης κοινωνίας να δώσει απάντηση 
µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα σε ένα από τα πιο επιτακτικά προβλήµατα της εποχής µας, την υγεία, 
σωµατική, ψυχική, συναισθηµατική και κοινωνική. 

Οι στόχοι αυτής της σύγχρονης τάσης της αγωγής περιλαµβάνουν: 
§ ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σχέση τού ατόµου µε την ποιότητα της εσωτερικής του υγείας, 
§ γνώση και κατανόηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, 
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§ αλλαγή στάσης και ενεργοποίηση  
§ δεξιότητες για ατοµική και κοινωνική δράση, µέσα από την επιλογή και την εφαρµογή διαδικασιών που 

εγγυώνται ποιότητα ζωής. 
Έτσι, η διαµόρφωση κλίµατος σχολικού ήθους είναι η διεπιστηµονική διαδικασία, η οποία αποβλέπει στη 

µετάδοση γνώσεων και την εµπέδωση αξιών στα παιδιά και σε κάθε άνθρωπο γενικά για τη διαµόρφωση 
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και προσαρµογής. 

Γενικά, η Α.Υ. µέσα στη σχολική πραγµατικότητα περιλαµβάνει απλές και σύνθετες δραστηριότητες και 
χρησιµοποιεί ποικιλία µεθόδων ανάλογα µε το βαθµό ελαστικότητας της σχολικής πραγµατικότητας και τις 
επιµέρους ανάγκες που απαιτεί η µελέτη κάθε θέµατος χωριστά. Ειδικότερα, αποτελεί αυτόνοµη εκπαιδευτική 
διαδικασία και δύναται να ενταχθεί σε παραδοσιακά µαθήµατα καθώς και σε ειδικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες.  

Στη σχολική πραγµατικότητα δύναται να πάρει τη µορφή της διάχυσης σε όλα τα µαθήµατα του αναλυτικού 
προγράµµατος (Δανασσής-Αφεντάκης, 1997: 217). 

Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται γενικά µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες (Σώκου, 1994: 32-33): α) 
Παθητικές µέθοδοι ή µέθοδοι παθητικής ενηµέρωσης π.χ. διάλεξη, προβολή video ή ταινίας, διαφάνειες, 
αφίσες, ενηµερωτικά φυλλάδια. Οι µέθοδοι αυτές αποβλέπουν µόνο στην προσκόµιση της γνώσης και της 
πληροφορίας και δεν ζητούν την ενεργητική συµµετοχή τού κοινού στο οποίο απευθύνονται. β) Εκπαιδευτικές 
µέθοδοι π.χ. συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια, ανάλυση περιεχοµένου, απλή και συµµετοχική παρατήρηση, 
επίσκεψη, οµαδική παρουσίαση θέµατος, αλληλοδιδασκαλία κ.ά. Οι µέθοδοι αυτές στοχεύουν, εκτός από τις 
γνώσεις, στην ανάπτυξη και την ωριµότητα του ατόµου και γενικότερα στην αναβάθµιση του πολιτισµικού και 
του κοινωνικού του επιπέδου. γ) Βιωµατικές µέθοδοι π.χ. δραµατοποίηση, θεατρικό παιγνίδι, γράψιµο ιστορίας, 
διάγραµµα βιωµατικών εµπειριών όπως η δηµιουργική έκφραση µε σχήµατα, ζωγραφική ή φωτογραφίες κ.ά. Οι 
µέθοδοι αυτές αποτελούν προσεγγίσεις συναισθηµατικού τύπου και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της 
αυτοεκτίµησης του ατόµου, την ανάπτυξη των ατοµικών και των κοινωνικών του δεξιοτήτων, τη δόµηση αξιών 
και στάσεων, καθώς και την επιλογή στόχων. 

Το σχολικό ήθος, στοχεύει (Μακρής, 1992: 24): 
§ στην επεξεργασία των εµπειριών, των αισθηµάτων, των επιθυµιών και της φαντασίας των µαθητών, 
§ στην οικοδόµηση της εµπιστοσύνης των µαθητών στον εαυτό τους,  
§ στην ενίσχυση του αισθήµατος αυτοεκτίµησης µέσα από την υποστήριξη των ικανοτήτων τους,  
§ στη σταθεροποίηση των διαπροσωπικών σχέσεων των παιδιών που θα τα οδηγήσει στο να αποφύγουν 

την εµπλοκή σε επίπεδο περιπετειών υγείας π.χ. εξαρτησιογόνες ουσίες,  
§ στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µέσω βιωµάτων συνεργασίας και ανάπτυξης κοινωνικών 

σχέσεων.(Σώκου, 1994). 
Προϋποθέσεις ανάπτυξης σχολικού ήθους: 
§ Κλίµα συνεργασίας αλληλεγγύης και εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας. 
§ Διαχειρίσιµο µέγεθος σχολικού πληθυσµού και καλή συνεργασία  εκπαιδευτικών µαθητών. 
§ Σταθερότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, Χαµηλά ποσοστά µετακίνησης. 
§ Παραµονή στον χώρο του σχολείου από την έναρξη µέχρι τη λήξη πολλές φορές και µετά τη λήξη του 

ωραρίου. Αφιέρωση χρόνου στους µαθητές. 
§ Διασχολικές συνεργασίες συνεργασία µε την τοπική κοινότητα το σύλλογο γονέων τοπικούς συλλόγους. 
§ Συµµετοχή σε συνέδρια, διεθνή προγράµµατα ,ανταλλαγές ,διαγωνισµούς, σε διακρατικά και διεθνή 

προγράµµατα έρευνας (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαιού/www.celc.gr) 
Η απόκτηση γνώσεων οδηγεί ουσιαστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και, εποµένως, στη διαµόρφωση 

στάσεων και αξιών ζωής.  
Οι αξίες και οι στάσεις ζωής είναι ουσιαστικοί παράγοντες βάσει των οποίων προσδιορίζουµε τη σχέση µας 

µε τους άλλους αλλά και µε το περιβάλλον. 
Τελικός στόχος είναι να καταφέρουµε να καλλιεργήσουµε όλες εκείνες τις αξίες που θα εξασφαλίσουν 

ποιότητα ζωής σε µια κοινωνία πιο ανθρώπινη δηµιουργώντας ένα σχολείο φιλικό, δηµοκρατικό ,αποτελεσµατικό, 
συµµετοχικό που προωθεί την ισότητα ευκαιριών και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα σχολείο που θα παρέχει 
ασφάλεια και είναι ικανό να αξιοποιήσει το δυναµικό των µαθητών. 

Εν κατακλείδι, το σχολικό ήθος οδηγεί σε γνήσια και ουσιαστική αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και µαθητή, 
µειώνει τις σχέσεις εξουσίας και εξανθρωπίζει τη διδασκαλία, ανοίγοντας τους ορίζοντες ώστε να εκφράζονται 
ελεύθερα τα βιώµατα, τα όνειρα, οι επιθυµίες και οι πολιτισµικές αναφορές των µαθητών (Mάγος, 2014). 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
Α.1. Δηµιουργία Σχολικού Κανονισµού 

(α) να συναποφασίζονται οι κανόνες τα όρια  για τον τρόπο συνύπαρξης επίλυσης εντάσεων  
(β) ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι διαθέσιµος για ατοµική ή οµαδική συζήτηση µε τους 
µαθητές, όταν αναφέρεται παράβαση των συµφωνηµένων κανόνων, ή άλλα τυχόν προβλήµατα - προσωπικά 
ή σχέσεων µεταξύ τους  
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A2 Εστιάζουµε στην αυτοαντίληψη του µαθητή .Ανάπτυξη δεξιοτήτων και της αυτοεκτίµησης των 
µαθητών 

Τρεις είναι οι βασικές χαρακτηριστικές ιδιότητες της αυτοαντίληψης: (Purkey, 1988) 
(α) «Μαθαίνεται» και έχει µεγάλη δυνατότητα εξέλιξης.  
(β) «Οργανώνεται». Τείνει να αντιστέκεται στις αλλαγές. 
(γ) «Είναι δυναµική» H αυτοαντίληψη είναι ένα µόνιµα ενεργό σύστηµα ,που καθοδηγεί τη συµπεριφορά 
του ατόµου. 

 
Β. Χρήση λογοτεχνικών αποσπασµάτων  

Τα λογοτεχνικά κείµενα αποτελούν εργαλείο στα χέρια τόσο των µαθητών όσο και των γονιών για την 
πρόληψη της βίας. Μέσα από την ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων τα παιδιά ανακαλύπτουν τον εαυτό τους ή 
ταυτίζονται µε καταστάσεις τις οποίες έχουν βιώσει .Δώσαµε τη δυνατότητα στους µαθητές να σκεφτούν να 
κατανοήσουν αξίες που ήταν κρυµµένες σε γεγονότα ή λέξεις ώστε να δηµιουργήσουν το δικό τους σύστηµα 
αξιών. 

Ελένη Δικαίου. Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Τζέµη Τασάκου (2008) «Μίλα µη φοβάσαι :3 ιστορίες για τη βία στο 
σχολείο» Αθήνα: ΕΨΥΠΕ 

Μέσα από παραµύθια στην ιστοσελίδα: http://www.bedtimestoriescollection.com/book.php 
 
Γ. Επίλυση συγκρούσεων και διαπολιτισµική επικοινωνία 
Συναντήσεις  
Ακροστιχίδα: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (30΄) 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µια φράση ή λέξη, π.χ.: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ή EΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, 
κ.λπ. Καλούνται να πουν λέξεις που αρχίζουν από κάθε αρχικό γράµµα της ακροστιχίδας. Ο εκπαιδευτής γράφει 
τις λέξεις δίπλα από το κάθε αρχικό γράµµα. Αν πουν λέξη της οποίας δεν υπάρχει το αρχικό, γράφουµε το αρχικό 
γράµµα και τη λέξη δίπλα. 
Χαιρετισµοί/ διαπολιτιστικές διαφορές (20΄) Ενσυναίσθηση  
Στόχοι: 

§ Να βιώσουν τις διαπολιτισµικές διαφορές και το πολιτισµικό σοκ.  
§ Να διερευνήσουν πώς οι άνθρωποι χειρίζονται διαπολιτισµικές διαφορές.  
§ Να εκφράσουν πώς νιώθουν αν του/ της ζητείται να αλλάξει τον δικό του/ της κώδικα συµπεριφοράς. 
§ Έχετε ετοιµάσει από πριν τις κάρτες µε τους διαφορετικούς χαιρετισµούς (β. Δώστε στην τύχη µια κάρτα 

στον καθένα. Ζητήστε τους να περπατάνε στο δωµάτιο και να χαιρετούν ένα – ένα τα άλλα µέλη και να 
συστήνονται µε βάση το χαιρετισµό που αναγράφεται στην κάρτα του 

 
Δ. Έκφραση συναισθηµάτων, θυµός και διαχείρισή του 
Καθρέπτης συναισθηµάτων (10΄) 
Στόχοι: 

§ Να εντοπίσουν τις διαφορετικές εκφράσεις που µπορεί να πάρει το πρόσωπο ανάλογα µε τα 
συναισθήµατα. 

§ Να συζητήσουν την αξία αυτών των εκφράσεων αυτών στην επικοινωνία. 
Πλάτη – πλάτη (15΄) 
Στόχοι 

§ Να αναγνωρίζουν συναισθήµατα ανάλογα µε την κίνηση του σώµατος. 
§ Ζευγάρια κάθονται πλάτη µε πλάτη αγγίζοντας ο ένας τον άλλο µε όλη την επιφάνεια της πλάτης τους. 

Όταν δίνεται το σήµα, ο Α πρέπει να εκφράσει ένα συναίσθηµα στον Β µόνο µε τη χρήση της πλάτης 
του. Όταν η µετάδοση αυτού του συναισθήµατος τελειώσει από τον Α, ο Α λέει «Τέλος». Μπορείτε να 
τους προτείνετε να διαλέξουν ένα από τα παρακάτω 4 συναισθήµατα: Χαρά, λύπη, θυµό, φόβο 
απογοήτευση, αδικία. (www.humanrights-edu-cy.org) 

 
E. Δράσεις κοινωνικού σχολείου  
Στην προσπάθειά µας να αποτελέσουµε καλό πρότυπο πραγµάτωσης αξιών οργανώσαµε φιλανθρωπικές δράσεις 
Αγάπης: 

§ Συµµετοχή στη συλλογή τροφίµων για την ενορία του δήµου για τους πρόσφυγες 
§ Συµµετοχή στην προετοιµασία των  συσσιτίων  της ενορίας 
§ Συλλογή χρηµάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς (διοργάνωση  αθλητικών αγώνων) 
§ Επισκέψεις σε ηλικιωµένους, σε γηροκοµεία, σχολεία µε µαθητές µε ειδικές ικανότητες 

 
Στ. Διαµεσολάβηση συνοµηλίκων 
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Ως δια µεσολάβηση συνοµηλίκων ορίζεται η διαδικασία ειρηνικής επίλυσης µιας σύγκρουσης στο πλαίσιο 
της σχολικής ζωής, µεταξύ δυο ή περισσοτέρων διαφωνούντων µαθητών µε τη βοήθεια ενός τρίτου και ουδέτερου 
µαθητή –του διαµεσολαβητή. 

Σύµφωνα µε τους Johnson & Johnson για να αποβεί εποικοδοµητική η διαχείριση των συγκρούσεων στα 
σχολεία θα πρέπει οι µαθητές να εκπαιδευτούν ως ειρηνοποιοί µέσα από µια διαδικασία 7 σταδίων:  

§ Δηµιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας: όλοι δεσµεύονται στην επιτυχία αµοιβαίων στόχων και οι 
συγκρούσεις θεωρούνται προβλήµατα τα οποία πρέπει να επιλυθούν προς όφελος του καθενός. 

§ Εκπαίδευση των µαθητών στην κατανόηση της φύσης και της γοητείας της σύγκρουσης: Πρέπει να 
µάθουν να αναγνωρίζουν τι είναι η σύγκρουση, τα  κριτήρια µιας εποικοδοµητικής επίλυσης και την 
αξία της διαφωνίας. 

§ Εκπαίδευση των µαθητών στη διαδικασία διαπραγµάτευσης στην επίλυση προβληµάτων: Δηλαδή 
στην περιγραφή των στόχων, των συναισθηµάτων και των αιτιών του προβλήµατος, στην 
αλληλοκατανόηση και τελικώς στην επίλυση της διαφωνίας. 

§ Εκπαίδευση των µαθητών στη διαµεσολάβηση συγκρούσεων των συµµαθητών τους, δηλαδή στη 
σχολική διαµεσολάβηση µέσα από τέσσερα βήµατα: 
(α) λήξη της σύγκρουσης 
(β) δέσµευση στη διαδικασία της διαµεσολάβησης 
(γ) διαµεσολάβηση στη διαπραγµάτευση των διαφωνούντων 
(δ) διαµόρφωση µιας συµφωνίας 

§ Εφαρµογή του προγράµµατος των ειρηνοποιών. Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν το πρόγραµµα και 
εφαρµόζεται από τους µαθητές. Χρησιµοποιούνται διάφορα µέσα προώθησης π.χ. µπλούζες σήµατα 
κ.ά. 

§ Συνεχή µαθήµατα επανάληψης και αναβάθµισης των δεξιοτήτων των µαθητών 
§ Επανάληψη των ανωτέρω βηµάτων κάθε χρόνο 
Βασικές αρχές της σχολικής διαµεσολάβησης: Εθελοντισµός, εµπιστευτικότητα και εχεµύθεια, σεβασµός, 

ισότητα και ουδετερότητα. 
Δεξιότητες του Διαµεσολαβητή: Ενεργητική ακρόαση ,ενσυναίσθηση, αποδοχή άνευ όρων-θετική 

αναγνώριση, ευκρίνεια και σαφήνεια. 
Μια ιδανική διαδικασία µπορεί να ακολουθεί τα εξής βήµατα: 
§ Έναρξη της συνεδρίας 
§ Παρουσίαση του ρόλου της διαµεσολάβησης 
§ Ανάπτυξη αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης µεταξύ των πλευρών και εµπιστοσύνης στη διαδικασία 
§ Συγκέντρωση πληροφοριών 
§ Έκφραση των στόχων των πλευρών 
§ Έκφραση των συναισθηµάτων  
§ Επικέντρωση σε κοινό έδαφος 
§ Εύρεση πιθανών λύσεων 
§ Αξιολόγηση των προτεινοµένων λύσεων  
§ Σύνταξη γραπτής συµφωνίας και κλείσιµο (Αρτινοπούλου, 2010) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού αντικατοπτρίζει την κοινωνία µας στην οποία η έννοια της βίας έχει 
ενσωµατωθεί σε κάθε πτυχή της δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Οι σχέσεις εξουσίας, οι συγκρούσεις και 
η βία αποτελούν συνέπειες της υποβάθµισης των κοινωνικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η 
αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού και γενικότερα της βίας θα πρέπει να αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης 
κοινωνικής και συλλογικής προσπάθειας, για ενδυνάµωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ενίσχυση των 
κοινωνικών αξιών,  της ισότητας, του σεβασµού και της αλληλεγγύης µέσα από οργανωµένες δράσεις και καλές 
πρακτικές. Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται  η συµβολή όλων των µελών της σχολικής κοινότητας και επιπλέον  η 
συνεργασία µε αντίστοιχους φορείς και την τοπική κοινωνία. 

 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:	Ετερότητα, συνεργασία, επικοινωνία, προστασία	
	
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ζήτηµα της σχολικής επιθετικότητας συγκροτείται µε πυρήνα την ετερότητα. Η περίπτωση της σχολικής βίας 
που προκαλείται εξαιτίας της εθνικής ή πολιτισµικής ετερογένειας, χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη ένταση και 
τραυµατικό χαρακτήρα καθώς εµπεριέχει την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισµό. Η ανάγκη να ανήκει κανείς 
κάπου δεν περιορίζεται στην παρέα στην οµάδα, στο παιχνίδι αλλά στην περίπτωση της ρατσιστικής βίας το «µη 
ανήκειν» µεταλλάσσεται σε απειλή και αφορά τη χώρα και τον πολιτισµό  (Richardson R.,2006). 
 
Στόχοι των µέτρων και των πρακτικών που θέσαµε αφορούν: 

§ Την ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολικό χώρο 
§ Την προστασία και το σεβασµό των δικαιωµάτων του παιδιού 
§ Την ανάπτυξη µηχανισµών ενσωµάτωσης και συµµετοχής 
§ Την προαγωγή και προστασία της ψυχικής υγείας 
§ Την προαγωγή της συναισθηµατικής ωριµότητας (ανάπτυξη ενσυναίσθησης) 
§ Τον σεβασµό της πολυπολιτισµικότητας και της διαφορετικότητας 
§ Την προαγωγή της επικοινωνίας και της συνεργασίας στο σχολείο και γενικότερα των αξιών της ειρήνης 

	
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Μετά από ανάγνωση λογοτεχνικών  κειµένων και εικόνων οι µαθητές καλούνται να ερµηνεύσουν ρόλους, 
αξιοποιώντας διαφορετικές τεχνικές δραµατοποίησης ,να µπουν στη θέση του Άλλου, να αναπτύξουν την 
ενσυναίσθηση, να εκφράσουν συναισθήµατα, να αλληλεπιδράσουν µε την οµάδα να δείξουν την καλλιτεχνική 
τους ευαισθησία και γενικότερα να αναπτύξουν την επικοινωνία. 
 
Πυρήνα επεξεργασίας αποτέλεσαν  

Α) τα συναισθήµατα του θύµατος η έλλειψη αντίδρασης αλλά και οι διέξοδοι που έχει το θύµα 
Β) τα κίνητρα του θύτη και της οµάδας του 
Γ) η στάση των παρατηρητών ενεργή ή αδιάφορη 

Συγκεκριµένα  
Εργαστήκαµε µε τα παιδιά της Β΄ Τάξης και για να τους ευαισθητοποιήσουµε ενεργήσαµε ως εξής: 

Στην πρώτη µας συνάντηση, προβάλλαµε ως αφόρµηση βίντεο µε θέµα τη βία και κινητοποιήσαµε τους 
µαθητές να εκφράσουν µε λέξεις και συναισθήµατα τι σηµαίνει για τον καθένα το φαινόµενο του σχολικού 
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εκφοβισµού και να προσδιορίσουν την αιτία που το προκαλεί. Στη συνέχεια διαβάσαµε αποσπάσµατα από το 
λογοτεχνικό βιβλίο «Μια ιστορία του Φιοντόρ» του Μάνου Κοντολέoντα. Ερµηνεύσαµε το κείµενο και 
εξετάσαµε, τα είδη βίας που δέχθηκε η κεντρική ηρωίδα «η Λιούµπα», ένα έφηβο κορίτσι ρωσικής καταγωγής. 
Οι µαθητές πρότειναν διαφορετικούς τρόπους αντιµετώπισης του κοριτσιού  για να αποφευχθεί η λεκτική, 
συναισθηµατική, οικογενειακή και ρατσιστική βία προς το πρόσωπό της, καθώς επίσης επεσήµαναν τους λόγους 
για τους οποίους είχε αυτή την αντιµετώπιση. 

 
Εννοιολογικός χάρτης	

	

	
Στη δεύτερή µας συνάντηση τους δείξαµε δύο εικόνες στενοχωρηµένων παιδιών που κάθονταν σκεφτικοί 

στην αυλή του σχολείου τους. Στη µία εικόνα το θύµα ήταν παιδί διαφορετικής καταγωγής και στην άλλη το 
κορίτσι είχε ξεχωριστή εξωτερική εµφάνιση. Για κάθε εικόνα είχαµε ετοιµάσει, µε µια οµάδα παιδιών, δυο 
διαφορετικές δραµατοποιήσεις ρόλων. 

Αφού είπαµε στους µαθητές της τάξης να γυρίσουν το χρόνο πίσω και να σκεφτούν τι θα µπορούσε να είχε 
συµβεί στα παιδιά της κάθε εικόνας, τους παρουσιάσαµε τα δρώµενα και αναλύσαµε το καθένα ξεχωριστά. Στα 
δρώµενα φροντίσαµε να παρουσιαστούν όλες οι µορφές βίας (λεκτική, συναισθηµατική, σωµατική, ηλεκτρονική) 
και επεξεργαστήκαµε τα δύο σενάρια, θέτοντας ερωτήσεις στους µαθητές σχετικά µε: 

§ τα συναισθήµατα του θύµατος, την αντίδραση και τις διεξόδους που έχει 
§ τα κίνητρα του θύτη και της οµάδας του 
§ τη στάση των παρατηρητών και τις αιτίες της αδιαφορίας ή της αντίδρασής τους.  
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τους δώσαµε ένα φυλλάδιο µε εικόνες χαρούµενων και κοινωνικών 

παιδιών, αλλά και λυπηµένων θυµάτων βίας και τους προτρέψαµε να γράψουν τι επιλέγουν στη ζωή τους. 
Επιλέγουν τη µοναξιά, την αποδοχή της βίαιης συµπεριφοράς, την άσκηση βίας ή τη συνεργασία, τη φιλία, τη 
βοήθεια, την αγάπη… 

Στο τέλος  των δράσεων τους είπαµε να αποτυπώσουν, βασιζόµενοι στην καθηµερινή τους στάση, τις 
σκέψεις τους για το σχολικό εκφοβισµό. 

Ενδεικτικά κάποιοι µαθητές διατυπώνουν ιδέες και απόψεις τους: 
§ Το bulling είναι µια µορφή κακοποίησης που πολλά παιδιά βιώνουν καθηµερινά .Ο θύτης βλέπει τη 

διαφορετικότητα του άλλου και για να νιώσει ανώτερος, τον υποβαθµίζει. Ο θύτης όµως µπορεί να 
βιώνει και ο ίδιος βία και για να ξεσπάσει ασκεί και αυτός. 

§ Πολλοί πιστεύουν πως όταν είσαι θύτης είσαι «δυνατός», «µάγκας» κ.α.. Στην πραγµατικότητα όµως 
είσαι πολύ πιο αδύναµος από το θύµα .Θέλεις να γίνεις γνωστός µε λάθος τρόπο! 

§ Είναι απαίσιο και απάνθρωπο να γίνονται τέτοια περιστατικά. Όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούµε και 
να πάρουµε πρωτοβουλία, να κάνουµε την πρώτη κίνηση, να εκφραστούµε, να µιλήσουµε! 

§ Γιατί κάποιοι άνθρωποι να βιώνουν τη µοναξιά και την προκατάληψη; Γιατί να συµβαίνει το φαινόµενο 
της βίας; Γιατί οι άνθρωποι να είναι τόσο  αναίσθητοι και αλαζόνες ; 
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§ Πιστεύω ότι η βία είναι άσχηµο πράγµα, να τη δέχεσαι, να τη δέχονται άλλοι, να την παρατηρείς και 
γενικά να υπάρχει. Κατάλαβα όµως ότι πιο κακό είναι η αδιαφορία για τους άλλους. Μην αδιαφορείς! 
Πάρε θέση! Έτσι µας είπε µια κυρία στην Α΄ Γυµνασίου και από τότε το έχω κάνει νόµο αυτόν το λόγο. 
Είναι ωραίο να ζεις χωρίς στεναχώριες, στιγµές ξέγνοιαστες. Για να υπάρχουν όµως τέτοιες στιγµές 
πρέπει να βοηθήσει και το ανθρώπινο περιβάλλον.  

§ Έχω υπάρξει θύµα. Με έχουν βοηθήσει οι δάσκαλοι, οι γονείς µου και οι φίλοι µου. 
§ Ο θύτης συχνά είναι κοµπλεξικός γιατί έχει βιώσει άσχηµα πράγµατα στη ζωή του και προσπαθεί να 

βρει τις ισορροπίες του. 
Κάποιοι άλλοι εκφράστηκαν καλλιτεχνικά µε εικαστικές δηµιουργίες:  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι ανάγκες του σύγχρονου σχολείου και ο αυξηµένος κοινωνικοποιητικός ρόλος του καθιστούν επιτακτική την 
ανάγκη προσέγγισης της γνώσης και της µάθησης αλλά και των καθηµερινών καταστάσεων και προβληµάτων που 
διαταράσσουν την σχολική ζωή µε εναλλακτικούς τρόπους. Στο προαναφερόµενο πλαίσιο η παρούσα εισήγηση 
προτείνει δηµιουργικούς τρόπους πρόληψης και αντιµετώπισης περιστατικών βίας και σχολικού εκφοβισµού. Με 
κυρίαρχο στόχο την πρόληψη του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού επιχειρείται µια πολυεπίπεδη προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης των µαθητών που εστιάζει στην αναγνώριση προβληµατικών ή επιλήψιµων συµπεριφορών, την 
συνακόλουθη συνειδητοποίηση και ανάληψη ευθυνών, την επέκταση της συζήτησης σχετικά µε υποχρεώσεις και 
δικαιώµατα και την αναζήτηση και εξεύρεση λύσεων για την διασφάλιση ενός ασφαλούς, υγιούς και ελκυστικού 
περιβάλλοντος συνύπαρξης και µάθησης. Για την ανταπόκριση στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις 
σχεδιάστηκαν και προτείνονται δραστηριότητες δηµιουργικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα για την πρόληψη και 
την αποτροπή περιστατικών βίας. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενεργητικής και συνεργατικής µάθησης που 
οδηγεί στην σταδιακή αποδόµηση των στερεοτύπων µε παράλληλη υιοθέτηση νέων θετικών στάσεων και 
συµπεριφορών βρίσκεται στο επίκεντρο της πρότασης. Επιπλέον η πρόταση εστιάζει στην κοινωνικοποίηση των 
µαθητών µέσα από τρόπους ευχάριστους και δηµιουργικούς που πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσµατα της µάθησης 
και συµβάλλουν στην αποδοχή του εαυτού και του άλλου µε ευεργετικά για την ψυχική ενδυνάµωση των παιδιών και 
των εφήβων αποτελέσµατα. Τέχνη και δηµιουργία προσφέρουν το αναγκαίο, ασφαλές και εποικοδοµητικό πλαίσιο 
που επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση, την αυτενέργεια, την αποτελεσµατική επικοινωνία και την κριτική και 
αναστοχαστική αξιοποίηση γνώσεων και εµπειριών σε νέα περιβάλλοντα. Η παράλληλη αξιοποίηση του εικονικού 
και γλωσσικού κώδικα προσφέρουν ποικιλία ερεθισµάτων που ευνοούν την ανταπόκριση µαθητών µε διαφορετικές 
γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Οι προτεινόµενες δραστηριότητες επίλυσης συγκρούσεων και προβληµάτων 
προάγουν την συνεργασία, την αλληλοκατανόηση, την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και την ενδυνάµωση, οι οποίες 
µε κατάλληλη προσαρµογή µπορούν να εφαρµοστούν σε διαφορετικές ηλικιακές οµάδες καλύπτοντας όλο το φάσµα 
της εκπαίδευσης και παρουσιάζονται αναλυτικά. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικός εκφοβισµός, τέχνες, ενδυνάµωση, ενσυναίσθηση, ευαισθητοποίηση 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Τα τελευταία χρόνια τα κρούσµατα του σχολικού εκφοβισµού (bullying) πολλαπλασιάζονται διαρκώς τόσο σε 
παγκόσµιο όσο και σε εθνικό επίπεδο διακυβεύοντας την σωµατική και ψυχική ασφάλεια και υγεία των µαθητών 
αλλά και των εκπαιδευτικών, την ποιότητα του σχολικού κλίµατος και της επικοινωνίας και την 
αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Smith et al., 2004; Georgiou & Stavrinides, 2008; 
Stavrinides et al., 2010). 

Η έξαρση του φαινοµένου εγείρει εύλογες ανησυχίες, προβληµατίζει και κινητοποιεί την πολιτεία και τους 
φορείς της επιστηµονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι ειδικοί και οι µελετητές του πεδίου επισηµαίνουν ότι 
τόσο η άσκηση βίας (bullying), όσο και η θυµατοποίηση (victimization) έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 
συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόµων (Παραδεισιώτη, Α., Τσιόγκουρος, Χ., 2008). Στις µέρες 
µας ο σχολικός εκφοβισµός αντιµετωπίζεται πλέον ως µείζον πρόβληµα που απαιτεί έγκαιρη, υπεύθυνη και 
αποτελεσµατική πρόληψη, παρέµβαση και αντιµετώπιση καθώς απειλεί την τωρινή και µελλοντική ζωή των 
παιδιών και των εφήβων.  

Στο προαναφερόµενο πλαίσιο η εκπαιδευτική κοινότητα αναζητά νέες, δυναµικές µεθόδους και οπτικές για 
την αποτελεσµατικότερη προσέγγιση του φαινοµένου. Οι σύγχρονες προτάσεις εστιάζουν στην πρόληψη και την 
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έγκαιρη αντιµετώπιση του φαινοµένου µέσα από µεθοδικές και συστηµατικές δράσεις και δραστηριότητες που 
διασφαλίζουν το απαραίτητο δηµιουργικό και ασφαλές κλίµα για την αρµονική και ειρηνική συνύπαρξη και 
επικοινωνία των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (Χατζηχρήστου, 2014). 

Με βάση τα παραπάνω η εµπλουτισµένη επικοινωνιακή και δηµιουργική προσέγγιση που προτείνεται από 
την παρούσα πρόταση αναµένεται να συµβάλλει στην βελτίωση της επικοινωνίας µέσα από την ευαισθητοποίηση 
και την καθολική δέσµευση ώστε να επικρατήσει πνεύµα αγαστής συνεργασίας και συνύπαρξης στο σχολείο 
επιφέροντας σηµαντικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση.  

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Στο επίκεντρο της παρούσας πρότασης βρίσκεται η δηµιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τέχνης και της 
εµπλουτισµένης επικοινωνιακής προσέγγισης. Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις, δράσεις και δραστηριότητες 
αξιοποιούν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα υλικά, τα µέσα και τα εργαλεία της τέχνης. 
Εστιάζοντας στη διαµεσολάβηση µέσω της αισθητικής εµπειρίας που αποδεδειγµένα πολλαπλασιάζει τα 
αποτελέσµατα της µάθησης προσφέρεται η δυνατότητα ανάπτυξης του ψυχικού και γνωστικού δυναµικού των 
µαθητών που συνακόλουθα συµβάλει στη συνειδητοποίηση και τον περιορισµό της εκδήλωσης της 
επιθετικότητας. 

Οι παρεµβάσεις σχεδιάστηκαν µε σεβασµό στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέρονται, τις προτιµήσεις και τη 
ψυχολογία των παιδιών και των εφήβων και αναµένεται να συµβάλλουν στη δηµιουργική αυτορρύθµιση, την 
ενίσχυση της αυτογνωσίας και της ενσυναίσθησης και την αποδοχή του εαυτού και του άλλου µε ευεργετικά για 
την ενδυνάµωση τους αποτελέσµατα. Η επιτυχής εφαρµογή των προτάσεων απαιτεί την ενεργητική συµµετοχή 
των υποκειµένων ώστε να επέλθει άµβλυνση των εντάσεων και σταδιακή αποδόµηση στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων που δυσχεραίνουν την κατανόηση και την επικοινωνία των ατόµων. 

Στο προαναφερόµενο πλαίσιο µε βάση σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σχεδιάστηκαν και 
προτείνονται δηµιουργικές δράσεις και δραστηριότητες που στοχεύουν στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των 
ατόµων µέσα από την ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων. Παράλληλα επιχειρείται η ανάδυση και επεξεργασία 
ατοµικών και συλλογικών βιωµάτων ως ευκαιρίες αναψηλάφησης και άµβλυνσης πιθανών αρνητικών ή οδυνηρών 
βιωµάτων. Η αναστοχαστική και εποικοδοµητική επανεξέταση των εµπειριών στο ασφαλές περιβάλλον της 
τέχνης προσφέρει ευκαιρίες ελέγχου πρότερων στάσεων και αντιλήψεων ενισχύοντας έτσι την κριτική σκέψη, 
προσφέροντας παράλληλα δυνατότητες της συµπεριφορικού επανελέγχου και επαναδιαπραγµάτευσης 
διαταραγµένων σχέσεων που θα συµβάλλει στη γεφύρωση και αποκατάσταση της επικοινωνίας και των σχέσεων 
(Αρτινοπούλου, 2010a, Artinopoulou et al., 2012). 

Επιπροσθέτως η δραστηριοποίηση και η συνεργασία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο συστηµατικά 
οργανωµένων οµαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων ενθαρρύνει τους µαθητές να εκφράσουν σκέψεις, 
προβληµατισµούς, ανησυχίες, συναισθήµατα και επιθυµίες που συχνά δυσκολεύονται να εξωτερικεύσουν 
κατάλληλα στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα µε την ανταλλαγή απόψεων επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση 
µε τρόπο ευχάριστο και κατάλληλο για την ηλικία και παρέχεται η δυνατότητα να εκλειανθούν πιθανές διαφορές, 
ανταγωνισµοί και επικοινωνιακά χάσµατα που παρακωλύουν την δηµιουργική αλληλεπίδραση των ατόµων 
(Χατζηχρήστου κ.ά., 2004). 

Τέλος, η επιδίωξη υιοθέτησης νέων θετικών αντιλήψεων, στάσεων και συµπεριφορών θα επηρεάσει το 
αξιακό σύστηµα του παιδιού επιφέροντας θετικές αλλαγές στην ατοµική και κοινωνική ζωή του µαθητή. Επιπλέον 
δίνεται η ευκαιρία στο µαθητή να συµµετέχει ως ενεργός πολίτης στην αποδυνάµωση και άµβλυνση αρνητικών 
έξεων και συµπεριφορών διασφαλίζοντας έτσι την βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζει και 
δραστηριοποιείται υιοθετώντας µια νέα, ειρηνική στάση ζωής .  
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Η προσέγγιση που υιοθετείται στην παρούσα πρόταση αξιοποιεί συνεργατικές πρακτικές ικανές να αξιοποιήσουν 
το νοητικό και συναισθηµατικό δυναµικό του µαθητή µέσω της κατάλληλης ενεργοποίησης των επικοινωνιακών 
και δηµιουργικών του δεξιοτήτων (Χηνάς, Π. & Χρυσαφίδης, Κ., 2000). Στο ασφαλές πεδίο της βιωµατικής 
µάθησης αξιοποιείται η πρότερη εµπειρία των µαθητών και υιοθετούνται στρατηγικές που µετατρέπουν την 
µαθησιακή διαδικασία σε πολυεπίπεδη, πολυαισθητηριακή εµπειρία ικανή να αποδοµήσει και να ανατρέψει 
πρότερες στάσεις και αντιλήψεις.  
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Βασικός σκοπός της πρότασης είναι η πρόληψη περιστατικών σχολικού εκφοβισµού µέσα από την άµβλυνση και 
την εξοµάλυνση καταστάσεων δυσλειτουργικής επικοινωνίας µε τη δηµιουργία ενός ελκυστικού και 
υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος που διευκολύνει την ελεύθερη δηµιουργική έκφραση αξιοποιώντας τις 
κλίσεις και τα ταλέντα των µαθητών αλλά και διασφαλίζει την ύπαρξη ψυχικά ανθεκτικών µαθητών και σχολείων. 

Στην επίτευξη του προαναφερόµενου σκοπού συνεπικουρούν οι ακόλουθοι στόχοι: (α) να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση, η δέσµευση και η ικανότητα του συνόλου της σχολικής κοινότητας αναφορικά µε την πρόληψη 
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του σχολικού εκφοβισµού, (β) να δηµιουργηθεί ένα δίχτυο ασφαλείας που θα υποστηρίζεται από συστηµατικές 
τεχνικές και στρατηγικές που εµπλέκουν τους µαθητές σε δηµιουργικές δραστηριότητες για την εκτόνωση της 
ενεργητικότητας της ηλικίας προς την σωστή κατεύθυνση, (γ) να βελτιωθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των 
µαθητών µέσα από δραστηριότητες που εστιάζουν στον δηµιουργικό διάλογο και στην ελεύθερη έκφραση 
σκέψεων και απόψεων, (δ) να επιδιωχθεί η εξωτερίκευση των συναισθηµάτων µαθητών που βρέθηκαν σε αδύναµη 
και ευάλωτη θέση σε ασφαλές περιβάλλον που αποτρέπει την ταύτιση και στοχοποίηση, (ε) να ενισχυθούν οι 
θετικές αξίες σεβασµού και αλληλεγγύης στην τάξη και στην σχολική κοινότητα και (στ) να υποστηριχθούν 
πρότυπα και συµπεριφορές που θα επιτρέψουν την απόρριψη της βίας ως µορφή συµπεριφοράς και επικοινωνίας 
προσφέροντας ευκαιρίες ενίσχυσης του προτύπου της ειρηνικής και αρµονικής συνύπαρξης. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Η µεθοδολογική προσέγγιση υπακούει στις αρχές της βιωµατικής µάθησης και της εµπλουτισµένης 
επικοινωνιακής προσέγγισης. Στο επίκεντρο της πρότασης τοποθετούνται στοχευµένες και συστηµατικές 
δραστηριότητες, άµεσα συνδεδεµένες µε το πεδίο των εικαστικών και άλλων τεχνών αλλά και την γενικότερη 
αισθητική και δηµιουργική εµπειρία. 

Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων των βιωµατικών δραστηριοτήτων αξιοποιούνται εικαστικά 
έργα, παιγνιώδεις δράσεις, δραµατοποίηση, δηµιουργική γραφή και άλλες σύγχρονες τεχνικές ενεργητικής και 
συνεργατικής µάθησης. Η µεθοδολογία αξιοποιεί επίσης βέλτιστες πρακτικές πρόληψης του σχολικού 
εκφοβισµού και ειδικά την µέθοδο της καθολικής συµµετοχής των µελών της σχολικής κοινότητας µε παράλληλη 
ενεργοποίηση µελών και φορέων της τοπικής κοινότητας. Η προαναφερόµενη µέθοδος απαιτεί υψηλό βαθµό 
συµµετοχής και δέσµευσης του συνόλου των εµπλεκόµενων µέσω συντονισµένης, συστηµατικής και συνεχούς 
προσπάθειας. Η εµπλοκή σε δραστηριότητες που προάγουν την αυτορρύθµιση θα καταστήσουν εφικτή την 
εκτόνωση της επιθετικής συµπεριφοράς αποτρέποντας εκδηλώσεις βίας. Η επιτυχία της εφαρµογής βασίζεται 
στην ενεργητική συµµετοχή εκπαιδευτικών και µαθητών ενώ επιθυµητή είναι επίσης η συνεργασία και η 
συµµετοχή γονέων και κηδεµόνων (Harris & Petrie, 2003 & Μυλωνάκου - Κεκέ, 2013). 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή ενδεικτικών δράσεων και δραστηριοτήτων όπως αποτυπώνονται στη 
συνέχεια αποτελούν πυξίδα για την εφαρµογή ανάλογων δράσεων και δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη. Οι 
προτεινόµενες δραστηριότητες είναι ευέλικτες και µπορούν να εφαρµοστούν προσαρµοσµένες σε διαφορετικές 
ηλικιακές οµάδες (Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια Εκπαίδευσης, Επιµόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.). Η 
συστηµατική εφαρµογή των δραστηριοτήτων αναµένεται να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των µαθητών και 
των εκπαιδευτικών σε θέµατα σχολικής βίας και να βελτιώσει το κλίµα στο χώρο του σχολείου µέσα από την 
κατανόηση, την αποδοχή και την αλλαγή των στάσεων και συµπεριφορών (Besemer, 1999).  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 
Η διερεύνηση κρίσιµων ερωτηµάτων που συνδέονται µε το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού επιτρέπει την 
κατανόηση των διαστάσεων του προβλήµατος, την λήψη αποφάσεων και τη δέσµευση για την επίλυσή τους. Για 
το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη αφετηρία για τον σχεδιασµό και το πρώτο βήµα για την επίτευξη του σκοπού 
και των συνδεδεµένων στόχων.  

Ενδεικτικά ερωτήµατα προς διερεύνηση τα οποία λειτουργούν ως αφόρµηση σε επίπεδο της σχολικής τάξης 
και προσφέρουν ευκαιρίες για δηµιουργικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων είναι τα εξής: (α) Τι είναι βία και σε 
τι διαφοροποιείται από την απλή σύγκρουση ή αντιπαράθεση; (β) Ποια νοµίζετε ότι είναι τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και ο ρόλος του παιδιού που εκφοβίζει; (γ) Ποια νοµίζετε ότι είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και ο ρόλος του παιδιού που εκφοβίζεται; (δ) Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο ρόλος των 
παρατηρητών; (ε) Ποια χαρακτηριστικά ή συµπεριφορές είναι κοινές στους προαναφερόµενους ρόλους; (στ) Πως 
είναι δυνατόν το σχολικό περιβάλλον να ενισχύει το φαινόµενο; (ζ) Πως µπορεί να βελτιωθεί το σχολικό κλίµα; 
(η) Πως µπορεί να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρµογή των δράσεων και η αλλαγή της νοοτροπίας; 

Αφορµή και αφόρµηση για την επόµενη δραστηριότητα αποτελεί η παράθεση χαρακτηριστικών που 
αναφέρονται στους ρόλους κλειδιά. Οι µαθητές καλούνται να εξετάσουν και να αντιστοιχήσουν τα προτεινόµενα 
χαρακτηριστικά στους πρωταγωνιστές περιστατικών επιθετικής συµπεριφοράς και ειδικότερα στο παιδί που 
εκφοβίζει και το παιδί που εκφοβίζεται. Προς τον σκοπό αυτό ενδεικτικά προσφέρονται φράσεις όπως: (α) 
παραβατική συµπεριφορά, (β) προκλητικότητα, (γ) κλιµακούµενη επιθετικότητα (δ) ζήλεια, εκδικητικότητα, (ε) 
αυξηµένο άγχος και κατάθλιψη, (στ) ανωριµότητα, (ζ) µαθησιακές δυσκολίες και µαθησιακά κενά, (η) θυµός και 
φόβος, (θ) ανάγκη αναγνώρισης και επιβεβαίωσης (ι) αδυναµία ανταπόκρισης στα σχολικά καθήκοντα, (κ) 
χαµηλή αυτοεκτίµηση και ανασφάλεια κλπ. Οι µαθητές συζητώντας σε οµάδες ταξινοµούν σε δυο λίστες τα 
χαρακτηριστικά και εν συνεχεία διασταυρώνουν τα αποτελέσµατα. Το γεγονός ότι πολλά χαρακτηριστικά 
ανήκουν και στους δυο ρόλους αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην διαπίστωση των δυσδιάκριτων και ρευστών ορίων 
ανάµεσα στους ρόλους. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗΣ ΒΙΩΜΑΤΩΝ  
Η επόµενη δραστηριότητα αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η επισκόπηση των έργων τέχνης για την 
αναψηλάφηση οδυνηρών εµπειριών. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι άνθρωπος έχει την τάση να απωθεί τα 
δυσάρεστα και οδυνηρά βιώµατα ώστε να µπορεί να συνεχίσει αξιοποιούνται κατάλληλα επιλεγµένα έργα τέχνης 
προκειµένου να αναδυθούν βιώµατα των µαθητών. Επιπλέον προσφέρονται γλωσσικά ερεθίσµατα και άλλα 
κίνητρα τα οποία καθοδηγούν την εργασία της οµάδας. Η αποδυνάµωση των δυσάρεστων εµπειριών µπορεί να 
λειτουργήσει στο ασφαλές περιβάλλον της αποστασιοποίησης και υπό την προϋπόθεση της εθελοντικής 
συµµετοχής.  

Προς τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε εικονογράφηση της Glenda Tse από το εικονογραφηµένο βιβλίο του Shane 
Koyzcan µε τίτλο To this day. Αρχικά δίνεται στους µαθητές λεπτοµέρεια της εικόνας που παρουσιάζει ένα 
κοριτσάκι την πρώτη µέρα του σχολικού έτους. Η µικρή µαθήτρια κουβαλά ένα µεγάλο σχολικό σακίδιο έχοντας 
στραµµένη την πλάτη στον θεατή µε το βλέµµα στραµµένο σε σκιές που την αποκαλούν άσχηµη. Η λεπτοµέρεια 
αξιοποιείται για να χτιστεί ο ρόλος της µε την βοήθεια των παρακάτω ερωτηµάτων: Ποια είναι; Ποιοι την 
αποκαλούν άσχηµη και γιατί; Είναι πράγµατι άσχηµη; Πως τα λόγια των άλλων επηρεάζουν την αυτοεικόνα και 
την ζωή της; Τι χρειάζεται να κάνει για να υποστηρίξει τον εαυτό της; Πως µπορεί να απαλλαγεί από τις σκιές 
που την ακολουθούν; Μοιράζεται µε κάποιον το βάρος που κουβαλά; 

Στη συνέχεια δίνεται η ίδια εικόνας αντικατοπτρισµένη έτσι ώστε το κοριτσάκι να εµφανίζεται µε γυρισµένη 
την πλάτη στις σκιές. Οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν διάδροµο συνείδησης και να προτείνουν τρόπους 
βοήθειας και συµπαράστασης µε άµεσο τρόπο. Εναλλακτικά µπορούν να προσφέρουν συµβουλές για το 
ξεπέρασµα του αδιεξόδου.  

Στο Λύκειο προτείνεται η αξιοποίηση του βίντεο To this day που αποτελεί µεταφορά του οµώνυµου 
ποιήµατος του Shane Koyzcan.  

Η επόµενη δραστηριότητα προσφέρει αφορµή για την οικοδόµηση αρµονικών σχέσεων στην τάξη. Οι 
µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν έργα µε την τεχνική του κολλάζ, εστιάζοντας σε περιστατικά της 
προσωπικής τους ζωής που συνδέονται µε βιώµατα όπως για παράδειγµα καταστάσεις που έχουν υποστεί κάποια 
προσβολή. Για τους σκοπούς της δηµιουργίας αξιοποιείται ο συµβολικός κώδικας καθώς και στοιχεία της 
σουρεαλιστικής ή της εξπρεσιονιστικής γλώσσας µε έµφαση στο εικαστικό απρόοπτο. Μετά την ολοκλήρωση οι 
εργασίες οι εργασίες ανακατανέµονται έτσι ώστε κάθε µαθητής να πάρει µια εργασία άλλου µαθητή και να δώσει 
την δική του ερµηνεία σε σχέση µε το γεγονός που κρύβεται πίσω από την εικαστική δηµιουργία. Η 
δραστηριότητα ολοκληρώνεται παρέχοντας στους µαθητές την ευκαιρία να αφηγηθούν, εφόσον το επιθυµούν, το 
πραγµατικό συµβάν. Στη συνέχεια οι εικόνες που συλλέχτηκαν µεταφράζονται σε ιστορίες και δηµιουργούνται 
ψηφιακά βιβλία ή σύντοµες ψηφιακές αφηγήσεις µε την επιλογή κατάλληλης µουσικής επένδυσης. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Η ευαισθητοποίηση σχετικά µε την επικινδυνότητα της ετικετοποίησης αποτελεί στόχο της προτεινόµενης 
δραστηριότητας. Η ετικετοποίηση αποτελεί συνηθισµένο φαινόµενο στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων καθώς 
οι άνθρωποι συνηθίζουν να χρησιµοποιούν µε µεγάλη ευκολία ταµπέλες για να αποδώσουν ιδιότητες και 
χαρακτηρισµούς σε συνανθρώπους δίχως επίγνωση των πιθανών επιπτώσεων. Η υιοθέτηση, ωστόσο, της 
ταµπέλας από τα αναπτυσσόµενα άτοµα µπορεί να αποβεί τραυµατική και επικίνδυνη καθώς βρίσκεται σε άµεση 
σύνδεση µε την αυτοεκπληρούµενη προφητεία. Η αποδοχή και ταύτιση µε χαρακτηρισµούς, ρόλους, 
συµπεριφορές µπορεί να οδηγήσει στην αλλοίωση της αυτοεικόνας και την µειωµένη αυτοεκτίµηση και να 
λειτουργήσει καταστροφικά για την ανάπτυξη του ατόµου. 

Με αφορµή την εικόνα συλλέγουµε λέξεις, φράσεις και χαρακτηρισµούς που συνδέονται µε το ζωικό 
βασίλειο οι µαθητές συζητούν τις πιθανές επιπτώσεις των χαρακτηρισµών που αποδίδονται στο άτοµο µε την 
χρήση ευρέως χρησιµοποιούµενων φράσεων όπως για παράδειγµα πονηρή αλεπού, αναίσθητο γαϊδούρι, 
φαρµακερή οχιά κλπ.  

Στην συνέχεια οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και αξιοποιώντας τις εκφράσεις που συλλέχτηκαν 
δηµιουργούν σουρεαλιστικά πορτρέτα µε µικτά ανθρωποµορφικά και ζωοµορφικά χαρακτηριστικά, τα οποία και 
αξιοποιούνται για την κατασκευή µασκών από χαρτοσακούλες. Οι συµµετέχοντες φορούν την µάσκα της οµάδας 
τους και περιγράφουν στο ακροατήριο τα συναισθήµατα που νοιώθουν όταν τους αποδίδεται η ταµπέλα που 
σχετίζεται µε την φράση κλειδί ή όταν αποδίδουν οι ίδιοι τον χαρακτηρισµό σε άλλο πρόσωπο. Προς τον σκοπό 
αυτό χρησιµοποιούνται τα ερωτήµατα: Πως νοιώθει αυτός που το λέει; Πως νοιώθει αυτός που το ακούει; 

 Οι απόψεις των µαθητών γίνονται αφορµή για συζήτηση σχετικά µε τα κίνητρα, τις επιδιώξεις και τις 
επιπτώσεις παρόµοιων περιστατικών. Στο τέλος της συζήτησης ως συµβολική κίνηση παροτρύνονται οι µαθητές 
να τσαλακώσουν τις µάσκες. 

Για την επανόρθωση των διαταραγµένων σχέσεων µετά την χρήση προσβλητικών χαρακτηρισµών και τη 
βελτίωση του κλίµατος της τάξης προτείνεται µια δραστηριότητα που αξιοποιεί το θετικό µήνυµα. Οι µαθητές 
παροτρύνονται να απευθύνουν αντί συγνώµης µια γλυκιά κουβέντα στον συµµαθητή που πρόσβαλαν κατά την 
διάρκεια της δραστηριότητας. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται µε τις αναστοχαστικές ερωτήσεις σχετικά µε το 
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πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να εκφραστεί και να γίνει αποδεκτή η γλυκιά κουβέντα και τα συναισθήµατα που 
προκλήθηκαν κατά την διαδικασία. 

  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 
Για την καλλιέργεια και την ενίσχυση της ενσυναίσθησης προτείνεται η αξιοποίηση του έργου της Rachel Idzerda 
µε τίτλο Bullying. Αρχικά δίνεται στους µαθητές λεπτοµέρεια της εικόνας που απεικονίζει ένα κορίτσι το οποίο 
παρουσιάζεται στους µαθητές ως καινούρια µαθήτρια. 

Η τάξη χωρίζεται σε δύο οµάδες µε σκοπό να προσεγγιστεί το άτοµο από διαφορετική οπτική βιώνοντας τις 
αντιθέσεις που δηµιουργούνται µε την εναλλαγή και αναπλαισίωση των ρόλων στο πλαίσιο της κοινωνικής 
συνύπαρξης.  

Η πρώτη οµάδα κατασκευάζει ρόλο µε θέµα «Μια καινούρια συµµαθήτρια» απαντώντας σε ερωτήµατα 
όπως: Πως την λένε; Από που είναι; Πως είναι η εξωτερική της εµφάνιση; Ποιος είναι ο χαρακτήρας της; Τι θέλετε 
να µάθετε γι’ αυτήν; Με ποιον τρόπο την προσεγγίζετε; Η δεύτερη οµάδα προσεγγίζει την εικόνα από την πλευρά 
της µαθήτριας δηµιουργώντας ρόλο µε θέµα «Εγώ ως καινούρια συµµαθήτρια». Προς τον σκοπό αυτό απαντούν 
σε ερωτήµατα όπως: Πως µε λένε; Από που είµαι; Πως είναι η εξωτερική µου εµφάνιση. Πως είναι ο χαρακτήρας 
µου; Ποιο είναι το αγαπηµένο µου µάθηµα; Πως θα αποκτήσω καινούριους φίλους;  

Με την ολοκλήρωση των ρόλων οι µαθητές ζωγραφίζουν πορτρέτα µε θέµα: «Εγώ ως καινούριος/α 
συµµαθητής/τρια» ή «Ο/η καινούριος/α συµµαθητής/τριά µου». 

Την παρουσίαση των δύο οπτικών ακολουθεί αλλαγή του σεναρίου και των συνθηκών µε την προσφορά 
διευρυµένων λεπτοµερειών της εικόνας στις οµάδες. Στην πρώτη οµάδα δίνεται λεπτοµέρεια που παρουσιάζει το 
κορίτσι στο κέντρο ενός κύκλου ολιγοµελούς οµάδας. Για την δηµιουργία επικοινωνιακού πλαισίου η λεπτοµέρεια 
παρουσιάζεται µε τον τίτλο: «Η πρώτη µέρα στο σχολείο». Τα παρακάτω ερωτήµατα καθοδηγούν την διαδικασία: 
Πως ένοιωσα στην καινούρια τάξη; Τι µου άρεσε; Τι δεν µου άρεσε; Τι θέλω να κρατήσω; Τι θέλω να αλλάξω; 
Πως κύλησε η πρώτη µέρα στο σχολείο; Τι περιµένω για την επόµενη µέρα; Στην δεύτερη οµάδα δίνεται 
λεπτοµέρεια που παρουσιάζει το κορίτσι στο κέντρο ενός κύκλου πολυµελούς οµάδας. Δηµιουργείται 
διαφοροποιηµένο επικοινωνιακό πλαίσιο καθώς στην λεπτοµέρεια δίνεται ο τίτλος: «Μια εβδοµάδα µετά… Κάτι 
πήγε στραβά». Με βάση τις εµπειρίες και τα βιώµατά τους από την σχολική ζωή οι µαθητές απαντούν στα 
ερωτήµατα: Τι συνέβη; Τι ή ποιος έφταιξε; Τι µπορεί να γίνει για διορθωθούν τα πράγµατα; Ποιος θα αναλάβει 
την πρωτοβουλία Τι λύσεις προτείνονται; 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η κατανόηση της σηµασίας της αποδοχής της ατοµικότητας και της διαφορετικότητας επιδιώκεται µέσα από ένα 
παραλληλισµό της ανθρώπινης συνύπαρξης κι επικοινωνίας µε την παλέτα του καλλιτέχνη. Όπως και στην παλέτα 
του καλλιτέχνη, έτσι και στη ζωή υπάρχει χώρος για την ύπαρξη διαφορετικών καταστάσεων, ανθρώπων, 
εµπειριών και συναισθηµάτων. Στην παλέτα του καλλιτέχνη τα χρώµατα αναµειγνύονται µε αγάπη, έµπνευση, 
κόπο και µεράκι για να ζωντανεύσουν και να αποκτήσουν µορφή µέσα από τη µορφοπλαστική διαδικασία. 
Παρόµοια είναι δυνατόν να τακτοποιηθεί το χάος των ανθρώπινων συναισθηµάτων και βιωµάτων συνθέτοντας το 
έργο της αρµονικής συνύπαρξης. 

Για την βαθύτερη κατανόηση και εποπτεία προβάλλονται παλέτες και έργα διαφόρων καλλιτεχνών σε 
παράθεση. Οι µαθητές προτρέπονται να ανακαλύψουν τα χρώµατα της παλέτας των καλλιτεχνών στις 
ολοκληρωµένες συνθέσεις και συζητούν τι χρειάστηκε να γίνει για να αποκτήσει µορφή το έργο τέχνης. Στη 
συνέχεια προβάλλεται το έργο του Matisse «ο χορός» και ακολουθεί συζήτηση πάνω στις έννοιες 
«µοναδικότητα», «διαφορετικότητα», «συνεργασία», «αρµονική συνύπαρξη». Ως επιστέγασµα της 
δραστηριότητας κάθε µαθητής σχεδιάζει µια χορευτική φιγούρα επιλέγοντας ένα χρώµα της προτίµησής του. Με 
την ολοκλήρωση των ατοµικών εργασιών δηµιουργείται µια ενιαία οµαδική σύνθεση. Η ενιαία σύνθεση 
αξιοποιείται για τον αναστοχασµό των δυσκολιών και των εµποδίων της σύνθεσης των επιµέρους εργασιών; Η 
συζήτηση τροφοδοτείται µε ερωτήσεις που αφορούν τους περιορισµούς από την επιλογή ενός µόνο χρώµατος ανά 
µαθητή και τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη σύνθεση των χρωµάτων. Οι µαθητές συζητούν επίσης θέµατα 
που αφορούν στην ιεράρχηση και εξισορρόπηση των µορφικών στοιχείων και εκφράζουν τις απόψεις τους σε 
σχέση µε το βαθµό ικανοποίησης από το τελικό αποτέλεσµα. Επιπλέον προβληµατίζονται για τους συµβιβασµούς 
που χρειάστηκε να γίνουν ώστε το τελικό αποτέλεσµα να ικανοποιεί όλα τα µέλη της οµάδας. Η διαδικασία 
επιτρέπει στους µαθητές να αντιληφθούν τη σηµασία της αναζήτησης ισορροπιών για τη συνύπαρξη, την 
επικοινωνία και την αλληλοσυµπλήρωση επεκτείνοντας τα συµπεράσµατα από την τέχνη στη ζωή. 

Κλείνοντας επιλέγεται µια δραστηριότητα που επιτρέπει την κατανόηση της σηµασίας της ειρηνικής 
συνύπαρξης µέσα από την επίλυση διαφορών µε ειρηνικό τρόπο. Η ειρηνική επίλυση διαφορών δεν είναι 
αυτονόητη και απαιτεί καλλιέργεια και διαρκή άσκηση. Στο προαναφερόµενο πλαίσιο και µε στόχο την καθολική 
συµµετοχή των µελών της σχολικής κοινότητας σε δραστηριότητες που επιτρέπουν την κατανόηση της 
συνύπαρξης χωρίς βία προτείνεται η δηµιουργία οµάδων ειρηνοποιών στο σχολείο. Η συµµετοχή στην οµάδα των 
ειρηνοποιών είναι εθελοντική. Ωστόσο η αποδοχή στην οµάδα των ειρηνοποιών υπακούει σε κανόνες. Η 
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συµµετοχή είναι δυνατή εφόσον το υποψήφιο µέλος πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης που ρυθµίζονται από τους 
όρους του συµβολαίου των ειρηνοποιών. Απώτερος σκοπός της λειτουργίας της οµάδας των ειρηνοποιών είναι η 
δηµιουργία ενός ψυχικά ανθεκτικού σχολείου όπου όλοι οι µαθητές είναι σε θέση να µιλούν την γλώσσα της 
ειρήνης. 

Για την ανάδειξη του έργου και των δράσεων της οµάδας των ειρηνοποιών επιλέγεται ο τοίχος της ειρήνης, 
ένα σηµείο του σχολείου µε συµβολική σηµασία το οποίο λειτουργεί ως πηγή έµπνευσης, δηµιουργίας και 
επιβράβευσης καλών πρακτικών. Στον τοίχο της ειρήνης που αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας και φιλοδοξεί να άρει 
το αδιέξοδο της βίας βρίσκουν θέση ποικίλες δηµιουργικές δραστηριότητες. Σε µηνιαία βάση αναδεικνύονται 
εκείνες οι δηµιουργικές πρακτικές που προάγουν την συνεργασία, την αλληλοκατανόηση, την αποδοχή, την 
ενσυναίσθηση και την ενδυνάµωση και στοχεύουν στην εξοικείωση των µαθητών µε τη γλώσσα και τις πρακτικές 
της αρµονικής συνύπαρξης.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο σχολικός εκφοβισµός και η βία αποτελούν ένα πολυδιάστατο φαινόµενο, που τείνει να εξαπλώνεται ανησυχητικά 
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, µε τεράστιες αρνητικές συνέπειες ως προς τη διαµόρφωση «υγειών» αυριανών 
πολιτών. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς οι παραβατικές συµπεριφορές στο χώρο του σχολείου είναι πολύ συχνό 
φαινόµενο, ενώ οι αρνητικές και επιθετικές αθλητικές συµπεριφορές στο σχολείο σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε το 
κλίµα που δηµιουργείται εκεί (Sheldon & Aimar, 2001). Η συγκεκριµένη βιωµατική πρακτική στόχευε στην ενίσχυση 
της συνεργασίας των µαθητών εντός και εκτός σχολείου µέσω βιωµατικών δράσεων και την άµβλυνση του 
ανταγωνισµού που πιθανά αναπτύσσονταν στο σχολείο. Η επίδραση ενός οµαδικού ή ατοµικού παιχνιδιού που 
συνήθως λαµβάνει χώρα στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής είναι µία σύνθετη και δηµιουργική διαδικασία, προωθεί 
αβίαστα και οµαλά την επικοινωνία και τη συγκρότηση της οµάδας και βοηθά το παιδί για µία καλύτερη κοινωνική 
προσαρµογή ενώ συµβάλλει στη σωµατική και ψυχοκινητική έκφραση. Για την παρούσα βιωµατική δράση 
επιλέχθηκε η συνεργατική διδασκαλία µεταξύ δύο εκπαιδευτικών σε δύο διαφορετικά γνωστικά πεδία: Θρησκευτικά 
και Φυσική Αγωγή. Η συνεργατική διδασκαλία πήρε διάφορες µορφές κατά την υλοποίηση ανάλογα µε τους 
προσδοκώµενους µαθησιακούς στόχους (Education Services, 2013). Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 50 µαθητές 
της Α΄ Λυκείου, κορίτσια και αγόρια. Η διδασκαλία έγινε σε οµάδες µαθητών ενώ οι εκπαιδευτικοί ήταν καθ’ όλη τη 
διάρκεια συντονιστές, διευκολυντές και εµψυχωτές, διατηρώντας ηµερολόγιο εργασίας. Για την ανάλυση των 
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η ποιοτική µέθοδος, µε αναστοχαστικές τεχνικές και ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις. Οι 
µαθητές µετά την εφαρµογή των δραστηριοτήτων έδειξαν γενικά να µην τους ενοχλούν τόσο οι διαφορετικές 
στάσεις/αξιακές συµπεριφορές των συµµαθητών τους εφόσον είχαν πλέον την ενσυναίσθηση να κατανοήσουν τη 
διαφορετικότητα. Από τη µελέτη των συνεντεύξεων ανιχνεύτηκε ότι οι βιωµατικές δραστηριότητες και οι ασκήσεις 
φυσικής δραστηριότητας παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου οι µαθητές µπορούν να κινηθούν και να 
εκφρασθούν χωρίς άγχος και φόβο. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιωµατικές τεχνικές, Διαθεµατικότητα, Πρόληψη, Σχολική Βία 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το πρόβληµα της σχολικής βίας και του εκφοβισµού παρατηρείται όλο και περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες 
µε σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, αλλά και για τη 
διαδικασία της µάθησης (Smith et al., 2004; Georgiou & Stavrinides, 2008; Stavrinides et al., 2010). Οι έννοιες 
σχολικός εκφοβισµός και βία µπορούν να γίνουν κατανοητές ως ένα πεδίο «αντικοινωνικών» συµπεριφορών στον 
χώρο του σχολείου και µορφές κακοποίησης (Dawkins, 1995), κυµαινόµενων από την αντίθεση, τη 
διαφορετικότητα και τον εκφοβισµό µέχρι τις βίαιες επιθέσεις (Αντωνίου, 2008). 

Για την πρόληψη του εκφοβισµού, αναπτύχθηκαν οργανωµένα κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράµµατα, 
εµπλέκοντας σε αυτά όλους τους σχετιζόµενους µε το πρόβληµα (µαθητές, όλους τους εργαζόµενους στο σχολείο, 
τους γονείς), δηµιουργώντας ένα θετικό σχολικό κλίµα, αναγνωρίζοντας και αντιµετωπίζοντας την ανάγκη τόσο 
των θυµάτων για κατανόηση και υποστήριξη όσο και των θυτών για βοήθεια και καθοδήγηση από έναν έµπιστο 
ενήλικο και ενεργοποιώντας αποτελεσµατικά τους παρατηρητές του φαινοµένου (Kyriakou et al., 2014). Από τα 
πρώτα οργανωµένα προγράµµατα κατά της σχολικής βίας υπήρξε το Olweus Bullying Prevention Program – 
OBPP (http://www.violencepreventionworks.org/public/index.page) το οποίο δηµιουργήθηκε από τον 
«πρωτοπόρο» της µελέτης της ενδοσχολικής βίας, τον Νορβηγό καθηγητή Ψυχολογίας Dan Olweus. Επίσης 
µεγάλη δράση έχει αναπτύξει και το πρόγραµµα KiVa της Φινλανδίας (http://www.kivaprogram.net/). Πρόκειται 
για ένα καινοτόµο πρόγραµµα βασισµένο στην πρόληψη και στην αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού και 
της βίας βασιζόµενο σε νέες έρευνες σχετικά µε τον εκφοβισµό και τους µηχανισµούς του. Τέλος, στην Ελλάδα 
από το 2013 λειτουργεί το Δίκτυο Πρόληψης και Αντιµετώπισης των φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού 
(http://stop-bullying.sch.gr/). Κοινό σηµείο και στα τρία πρόγραµµα είναι η ύπαρξη εκτεταµένης ποσότητας 
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υλικού για εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς και οποιαδήποτε αλλαγή, ο έγκαιρος εντοπισµός και η 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση. Το κοινωνικοπαιδαγωγικό πρόγραµµα, προκειµένου να µεγιστοποιήσει τα 
αποτελέσµατά του επιδιώκει οι συµµετέχοντες σε αυτό να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους 
εµπλεκόµενους σε αυτά τα συστήµατα [µαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές, άλλοι εργαζόµενοι στο σχολείο 
(προσωπικό καθαρισµού, κυλικείου κ.λπ.), γονείς, αδέλφια και γενικά όποια µέλη της οικογένειας ή του 
περιβάλλοντος των µαθητών επιθυµούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα, όπως και πρόσωπα από την τοπική 
κοινότητα, εκπρόσωποι φορέων ή απλοί ιδιώτες] (Υλικό για Εκπαιδευτικούς, Δίκτυο Πρόληψης και 
Αντιµετώπισης των φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού, 2015). 

Για την επίτευξη της παραπάνω επιδίωξης, το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ο κατεξοχήν θεσµός στήριξης 
των υποκειµένων στις διαδικασίες κοινωνικής και πολιτισµικής τους ένταξης. Γι’ αυτό το λόγο και διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία των προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισµού και της 
ετερότητας (Γκότοβος, 2002). Παρέχει επίσης το πιο ασφαλές πλαίσιο για διάλογο, επικοινωνία και δηµιουργία 
δεσµών κυρίως, ανεξάρτητα από τα πολιτισµικά περιβάλλοντα τα οποία προέρχονται οι µαθητές (Leganger-
Krogstad, 2003). Επίσης είναι ο χώρος εκείνος που ευνοεί τη διαµόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων για την 
ανάπτυξη του χαρακτήρα (Narvaez, 2006). Ιδιαίτερα δε στο µάθηµα των Θρησκευτικών ένα πλήθος θεµάτων 
µπορούν να επεξεργασθούν βιωµατικά, όπως είναι τα λατρευτικά, µελέτες περίπτωσης προσώπων, γεγονότα 
εκκλησιαστικής ιστορίας, θέµατα ηθικής ακόµη και δογµατικά θέµατα (Αλµπανάκη, 2013). Τα τελευταία 
απαιτούν βέβαια τους κατάλληλους χειρισµούς από τον εκπαιδευτικό, αφού έχει εξοικειωθεί ήδη µε διάφορες 
βιωµατικές τεχνικές.  

Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς οι παραβατικές συµπεριφορές στο χώρο του σχολείου είναι πολύ συχνό 
φαινόµενο, ενώ οι αρνητικές και επιθετικές αθλητικές συµπεριφορές στο σχολείο σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό 
µε το κλίµα που δηµιουργείται εκεί και έχει ως βασικό άξονα την έµφαση στην επίδοση, σύµφωνα και µε µελέτη 
που διενεργήθηκε πριν µερικά χρόνια στον ελληνικό χώρο (Διγγελίδης & Κροµµύδας, 2008).  

Η ιδιοµορφία του Π.Π. ΓΕΛ ΠΑ.ΜΑΚ, όπως και όλων των Πειραµατικών σχολείων, έγκειται σε ένα βαθµό 
στο γεγονός ότι οι µαθητές του Πειραµατικού σχολείου προέρχονται από διαφορετικές περιοχές εφόσον η 
εισαγωγή στα Πειραµατικά γίνεται µε διαγωνισµό µε αποτέλεσµα οι µαθητές να µην έχουν ισχυρούς 
συναισθηµατικούς δεσµούς µεταξύ τους εφόσον συναντιούνται µόνο στο χώρο του σχολείου (τα προηγούµενα 
έτη εισάγονταν µετά από κλήρωση οπότε και πάλι υπήρχε το ίδιο πρόβληµα). 

Επιπλέον ο θεσµός της εισαγωγής στο Πειραµατικό σχολείο µε εξετάσεις από το σχολικό έτος 2012-13 
προβληµατίζει την εκπαιδευτική κοινότητα εάν και κατά πόσο προωθεί την ανάπτυξη έντονου ανταγωνισµού 
µεταξύ των µαθητών και διαµορφώνει ένα τελείως διαφορετικό προφίλ µαθητών (η τάξη αποτελείται µόνο από 
αριστούχους µαθητές µε υψηλό επίπεδο).  

Η συγκεκριµένη δράση και η έρευνα που ακολούθησε είχαν σκοπό λοιπόν την ενίσχυση της συνεργασίας 
των µαθητών εντός και εκτός σχολείου (είτε µε συναντήσεις µετά το τέλος των µαθηµάτων στο χώρο του σχολείου 
είτε µέσω των βιωµατικών δράσεων) και την άµβλυνση του ανταγωνισµού που πιθανά αναπτύσσονταν και να 
επιτευχθεί εξατοµικευµένη και διαφοροποιηµένη διδασκαλία. Κατά τη διάρκεια συνεργάστηκαν δύο 
εκπαιδευτικοί σε δύο διαφορετικά γνωστικά πεδία: Θρησκευτικά και Φυσική Αγωγή της Α΄ Λυκείου.  
 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  
Στον οδηγό εκπαιδευτικού για το ΜτΘ των Νέων Προγραµµάτων Σπουδών του 2011 οι τεχνικές που προτείνονται 
(εκπαιδευτικό δράµα, βιωµατικές τεχνικές, επίλυσης προβληµάτων) παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου οι 
µαθητές µπορούν να κινηθούν, να εκφρασθούν χωρίς να περιορισθούν (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2012). Οι 
εµπειρίες των µαθητών λειτουργούν ως ακρογωνιαίος λίθος κατά τη µαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα η χρήση 
από τον εκπαιδευτικό βιωµατικών δραστηριοτήτων αναπτύσσει δεξιότητες και στάσεις στους µαθητές, που θα 
ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν στην επιφάνεια µε την κλασσική διδασκαλία ενώ δραστηριοποιούν την τάξη και 
αυξάνουν την κατανόηση και τη χρονική διάρκεια της γνώσης (Αλµπανάκη, 2013). Σε καµιά περίπτωση, βέβαια, 
η βιωµατική προσέγγιση δεν συνδέεται µε έναν άκρατο αυθορµητισµό, που µπορεί να υποβιβάσει την ποιότητα 
της διδασκαλίας αλλά αντίθετα γίνεται µέσα από επικοινωνιακές διαδικασίες και ασκεί το µαθητή στο διάλογο 
και την αυτοκριτική. 

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν για το µάθηµα των θρησκευτικών µε στόχο να δηµιουργήσουν ένα 
µαθησιακό περιβάλλον, όπου οι µαθητές θα έχουν ενεργό ρόλο στη µαθησιακή διαδικασία ενώ η διαφορετική 
προσέγγιση των θρησκευτικών εννοιών και ηθικών αξιών µέσα από βιωµατικές ασκήσεις θα ενθάρρυνε την 
ενεργό εµπλοκή τους. Η διδασκαλία είχε επίσης σα στόχο την καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων και οι 
µαθητές έπρεπε κατά τη διάρκεια αλλά και µετά τα πέρας των δραστηριοτήτων να δείξουν τι µπορούν να κάνουν 
µε αυτά που έµαθαν να βάλουν δηλαδή κανόνες και όρια στις σχέσεις τους, να προσπαθήσουν να µη παρεκκλίνουν 
από τους αρχικούς τους στόχους, να βελτιώσουν την ποιότητα των σχέσεών τους. Ένας από τους ευρύτερους 
στόχους άλλωστε της θρησκευτικής εκπαίδευσης γενικότερα είναι η ειρηνική συνύπαρξη και αποδοχή του 
διαφορετικού κάτι το οποίο πρέπει να επιδιώκεται µέσα από τη διδασκαλία του ΜτΘ (Μαγγιώρος, 2012). 
 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  164   

Στο µάθηµα της φυσικής αγωγής οι τοµείς προόδου των µαθητών σύµφωνα και µε τις οδηγίες του µαθήµατος για 
το σχολικό έτος 2013-14 (Αρ.Πρωτ.: 1269) είναι α) ο Ψυχοκινητικός τοµέας, όπου αναπτύσσονται κινητικές 
δεξιότητες αλλά ταυτόχρονα και πιο σύνθετες δεξιότητες, περίπλοκες δεξιότητες β) ο Συναισθηµατικός τοµέας: 
στον οποίο συµπεριλαµβάνονται κοινωνικοί στόχοι και ως τέτοιοι αναφέρονται: ανάπτυξη κοινωνικών και 
ψυχικών αρετών (όπως συνεργασία, οµαδικό πνεύµα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υποµονή, επιµονή 
και θάρρος) και ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης, καλλιέργεια 
ελεύθερης και δηµοκρατικής έκφρασης. Οι ηθικοί στόχοι τέλος είναι η ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως τιµιότητα, 
δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασµός αντιπάλων, αυτοσεβασµός, µετριοφροσύνη, συνετή αντιµετώπιση της νίκης 
και της ήττας. 

Η επίδραση ενός οµαδικού ή ατοµικού παιχνιδιού που συνήθως λαµβάνουν χώρα στο µάθηµα της Φυσικής 
Αγωγής είναι µία σύνθετη και δηµιουργική διαδικασία, προωθούν αβίαστα και οµαλά την επικοινωνία και τη 
συγκρότηση της οµάδας και βοηθού το παιδί για µία καλύτερη κοινωνικής προσαρµογής ενώ συµβάλλουν στη 
σωµατική και ψυχοκινητική έκφραση (Κουρετζής, 1991).  

Σύµφωνα άλλωστε µε µελέτες παιδιά χωρίς προκαταλήψεις χαρακτηρίζονται από ευελιξία (συναισθηµατική 
αλλά και σωµατική), τάση για ρεαλιστικές γενικεύσεις, τάση να προχωρούν από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο 
και να διατηρούν στη συνθετότητα αλλά και την ολότητα, έλλειψη δογµατισµού, ανεκτικότητα απέναντι σε 
πολλαπλές ερµηνείες σε αντίθεση µε παιδιά µε προκαταλήψεις (όπου παρατηρούνται ακαµψία, τάση για 
γενικεύσεις, να κατηγοριοποιούν και να προβαίνουν σε διχοτοµήσεις, τάση να βλέπουν µόνο το συγκεκριµένο, να 
απλουστεύουν σύνθετες καταστάσεις να κατακερµατίζουν την ολότητα, τάση δογµατισµού, έλλειψη 
ανεκτικότητας απέναντι σε πολλαπλές ερµηνείες (Τσιάκαλος, 2011). 
 
ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η ηθική εκπαίδευση περιλαµβάνει διαδικασίες που αποσκοπούν στην ηθική ανάπτυξη του χαρακτήρα των 
µαθητών. Κατά τον Lickona (1991a, 1991b) η εκπαίδευση του χαρακτήρα έχει ως στόχο το χτίσιµο γνωρισµάτων 
του καλού χαρακτήρα, τις αρετές, οι οποίες εµπεριέχουν την ηθική γνώση, το ηθικό συναίσθηµα και την ηθική 
συµπεριφορά.  

Η ένταξη θεµάτων σε πλαίσιο πραγµατικών καταστάσεων (situated learning) διευκολύνει την κατανόησή 
τους από µαθητές, κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους και δροµολογεί διαδικασίες ενεργούς µάθησης. Η µάθηση 
περιλαµβάνει µια διαδικασία συµµετοχής σε «κοινότητες πράξης» (communities of practice) ή αλλιώς 
«κοινότητες µάθησης» (learning communities) (Lave & Wenger, 1991). Δηµιουργεί επίσης κατά τους Brown, 
Collins και Duguid (1989) συνθήκες γνωστικής µαθητείας (cognitive apprenticeship) (=πρότυπα + καθοδήγηση) 
στους τρόπους σκέψης και έρευνας και τις µορφές επιστηµονικού λόγου ώστε οι µαθητές ενισχύονται να 
αποκτήσουν, να αναπτύξουν και να χρησιµοποιήσουν γνωστικά εργαλεία µέσω αυθεντικών δραστηριοτήτων. Οι 
δράσεις πραγµατοποιήθηκαν τέλος µε στόχο να καλλιεργηθεί η κριτική ικανότητα των µαθητών, η οποία είναι 
αναγκαία προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους σε πολύπλοκες κοινωνίες (Τσατσαρώνη & Κούρου, 2007).  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
Η δράση υλοποιήθηκε από το Νοέµβριο του 2013 έως και το Απρίλιο του 2014. Για να υλοποιηθεί και να ενταχθεί 
µέσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα, χωρίς να επιφέρει αναστάτωση, αξιοποιούνταν οι κενές ώρες του Γυµναστή και 
της Θεολόγου ώστε να γίνεται συνδιδασκαλία. Επιπλέον είχε ενηµερωθεί η Δ/νση του σχολείου και είχαν 
κατατεθεί στους διδάσκοντες έντυπα γονικής συναίνεσης για συµµετοχή των µαθητών στις συνδιδασκαλίες, για 
χρήση video και λήψη φωτογραφιών.  

Οι εκπαιδευτικοί ήταν συντονιστές, διευκολυντές (facilitator) και εµψυχωτές µε απόλυτη ευθύνη όµως σε 
όλες τις δραστηριότητες εφόσον αυτές ήταν σχεδιασµένες µε βάση τις ιδιαιτερότητες των µαθητών (νοητικές, 
συναισθηµατικές, σωµατικές), την ηλικία, τα ενδιαφέροντά τους και τις πρότερες γνώσεις τους (Schunk, 2010). 
Προτάσεις, αλλαγές και ιδέες των συµµετεχόντων ήταν ευπρόσδεκτες και έγιναν δεκτές µε ενθουσιασµό.  

Η διδασκαλία έγινε σε οµάδες µαθητών ενώ παρέχονταν πλήθος ερεθισµάτων που παρακινούσαν τους 
µαθητές να δραστηριοποιηθούν. Έγινε προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένα µαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο οι 
µαθητές θα είχαν ενεργό εµπλοκή, νοητική και συναισθηµατική. Στην τάξη διδαχτήκαµε την εµπιστοσύνη στο 
Θεό, τους πειρασµούς και µάθαµε για τις παραθρησκευτικές οργανώσεις. Πόσο εύκολα όµως γίνονται κατανοητά 
από 16χρονους µαθητές; Η γνώση που παρέχονταν στη συγκεκριµένη περίπτωση είχε σχέση µε την αληθινή ζωή 
µε πρωταγωνιστές τους ίδιους χωρίς την ανάµειξη των οποίων δε θα µπορούσε να ολοκληρωθεί καµία 
δραστηριότητα και άρα κανένας µαθησιακός στόχος.  

Οι µαθητές διδάσκονταν µία ενότητα στο µάθηµα των Θρησκευτικών και κατόπιν την επόµενη φορά που 
είχαν Θρησκευτικά έκαναν το µάθηµα έξω στην αυλή (field trips) µε το Γυµναστή και τη Θεολόγο ταυτόχρονα. 
Κάποιες φορές γινόταν και το αντίστροφο έκαναν δηλαδή το µάθηµα της Γυµναστικής και κατόπιν προσπαθούσαν 
στα Θρησκευτικά να συνδέσουν και να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες της φυσικής αγωγής µε ηθικές αξίες και 
θρησκευτικές έννοιες.  

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν µε σκοπό την επικοινωνία στην οµάδα και την άµβλυνση των 
συγκρούσεων, την απελευθέρωση από ποικίλες συστολές και την ενίσχυση ηθικών αξιών. Κάθε µάθηµα ή σειρά 
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µαθηµάτων σχεδιάστηκε ανάλογα µε την ηλικία, το διαθέσιµο χρόνο και το επίπεδο των µελών της οµάδας. Ο 
εµψυχωτής-εκπαιδευτικός συνδύαζε τις ασκήσεις, τα παιχνίδια και τις τεχνικές που χρησιµοποιούσε ανάλογα µε 
το θέµα. Κατά τη διάρκεια  των δραστηριοτήτων εφαρµόσθηκε η επιτυχηµένη εφαρµογή της αρχής του 
«προσιτού», της µετάβασης δηλαδή από το γνωστό στο άγνωστο, από το απλό στο πιο σύνθετο, από το εύκολο 
στο πιο δύσκολο, από το συγκεκριµένο στο γενικό.  

Οι θεµατικές που αξιοποιήθηκαν ήταν ο θεσµός της οικογένειας, σχέση προς το Θεό: µία σχέση απόλυτης 
εµπιστοσύνης, σχέση προς τους άλλους, πειρασµοί και αντιστάσεις, κακά πνεύµατα, παραθρησκευτικές 
οργανώσεις µοναχική ζωή, φύλακας άγγελο που συνδυάστηκαν µε ασκήσεις εµπιστοσύνης, συγχρονισµού και µε 
επίκαιρα γεγονότα όπως την Παγκόσµια ηµέρα ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες κ.α. 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 
Αφορµή για τη διεξαγωγή της έρευνας και της υλοποίησης των παρεµβατικών δράσεων αποτέλεσε ένας 
εκπαιδευτικός προβληµατισµός, ένα ερευνητικό ερώτηµα: «Εάν η εφαρµογή δραστηριοτήτων στη διδασκαλία του 
µαθήµατος των Θρησκευτικών µπορεί να συντελέσει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ηθικών αξιών και της 
ενσυναίσθησης των µαθητών και συνεπώς στην καλύτερη αφοµοίωση της έννοιας του διαφορετικού». Η 
ενσυναίσθηση (empathy) είναι ζητούµενο όχι  µόνο της εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας που θέλει να αλλάξει 
και να γίνει περισσότερο ‘κοινωνική’. Ο McEwan υπογραµµίζει αυτήν ακριβώς την αξία, ‘’Το να µπορείς να µπεις 
µε την φαντασία σου στη θέση του άλλου είναι βασικό χαρακτηριστικό της ανθρωπιάς µας. Είναι η ουσία της 
συµπόνιας και η απαρχή της ηθικής’’ (McEwan, 2001). Αναλυτικότερα η ερευνητική υπόθεση βασίστηκε στους 
εξής άξονες-ερευνητικά ερωτήµατα: 

§ Οι µαθητές κατανοούν µε δυσκολία αφηρηµένες θρησκευτικές έννοιες και ηθικέ αξίες σε θεωρητικό 
επίπεδο και µέσα από τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία 

§ Η ενσυναίσθηση µπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα µέσα από βιωµατικές δραστηριότητες  
§ Επιτυγχάνεται καλλιέργεια της ηθικής ανάπτυξης των µαθητών µέσα από βιωµατικές τεχνικές και 

ασκήσεις φυσικής δραστηριότητας που προωθούν ένα ηθικό προσανατολισµό 
§ Η ενίσχυση της συνεργασίας των µαθητών εντός και εκτός σχολείου επιτυγχάνεται µέσω βιωµατικών 

δράσεων και αµβλύνεται πιθανός ανταγωνισµός  
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Το δείγµα της έρευνας ήταν 50 µαθητές της Α΄ Λυκείου, κορίτσια και αγόρια. Αρχικά αξιοποιήθηκαν 
αναστοχαστικές τεχνικές και κατόπιν χρησιµοποιήθηκαν οι ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε τους εξής άξονες : 

§ Συσχετισµός καλλιέργειας ενσυναίσθησης µε τις ασκήσεις φυσικής δραστηριότητας 
§ Διερεύνηση των καθηµερινών θεµάτων που αποτελούν παράγοντες ενσυναίσθησης στη σχολική 

διαδικασία 
§ Διερεύνηση της πεποίθησης των µαθητών για το αν θεωρούν ότι άλλαξε η οπτική τους µετά από την 

αξιοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων στα µαθήµατα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής 
§ Ενίσχυση ή όχι της συνεργασίας µε τους συµµαθητές εντός και εκτός σχολείου και µείωση του 

ανταγωνισµού 
§ Καλύτερη κατανόηση θρησκευτικών εννοιών και υιοθέτηση ηθικών αξιών  
Οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι µαθητές µετά την ολοκλήρωση των δράσεων ήταν οι 

παρακάτω: 
1η ερώτηση: «Όταν πήρατε µέρος για πρώτη φορά στις δραστηριότητες στο πλαίσιο του µαθήµατος των 

Θρησκευτικών πώς νιώσατε και πως βιώσατε την συµµετοχή αυτή σε σχέση µε τη µαθησιακή διαδικασία; (Σας 
δηµιούργησε άγχος, ήταν κάτι ευχάριστο, πρωτόγνωρο, αντιµετωπίσατε δυσκολίες, αισθήµατα µέσα στην οµάδα 
κ.α.)» 

2η ερώτηση: «Θεωρείτε ότι, όταν κληθήκατε για πρώτη φορά να µετέχετε σε αυτές τις τεχνικές, είχατε µία 
παγιωµένη άποψη για ανθρώπους που διαφέρουν, άλλων θρησκευµάτων, τις σχέσεις σας και την αντίληψή σας 
για το Θεό;» 

3η ερώτηση: «Θεωρείτε ότι είχατε την απαραίτητη ικανότητα άµεσης αντίληψης και κατανόησης του άλλου 
πριν τη συµµετοχή σας σε τέτοιου είδους πρακτικές;» 

4η ερώτηση: «Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες σας βοήθησαν να κατανοήσετε τους άλλους και να δείτε 
µέσα από τα «δικά τους µάτια» κάποιες καταστάσεις και να δικαιολογήσετε ίσως αντιδράσεις τους;» 

5η ερώτηση: «Νοµίζετε ότι µέσα από αυτές τις δράσεις κατανοήσατε καλύτερα θρησκευτικές έννοιες όπως: 
αφοσίωση στο Θεό, µετάνοια, συγχώρεση, πειρασµοί; » 

6η ερώτηση: «Υιοθετήσατε κάποιες ηθικές αξίες και αρχές που πριν τις δράσεις δεν τις είχατε αξιολογήσει 
θετικά ή τις παραβλέπατε;». 

Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η ποιοτική µέθοδος. Διεξάχθηκαν εις βάθος συνεντεύξεις 
βασισµένες σε ηµι-δοµηµένες ερωτήσεις, δια των οποίων συγκεντρώθηκε πραγµατολογικό υλικό µέσω των 
συνεντεύξεων µε τους µαθητές (Kvale, 1996). Η ποιοτική µέθοδος και η επεξεργασία µέσω ηµιδοµηµένων 
συνεντεύξεων κρίθηκε ως πιο πρόσφορη εφόσον για την απόσπαση των πληροφοριών (Cohen & Manion, 1992) 
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δηµιουργούνταν ένα χαλαρό και φιλικό πνεύµα συνεργασίας ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές και όχι ένα 
απρόσωπο εργαλείο όπως θα ήταν τα ερωτηµατολόγια.  

Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να στοχεύσουν στο τι σηµαίνει για τα υποκείµενα η εµπειρία και να 
εµβαθύνουν. Ουσιαστικά δηλαδή να επιτευχθεί µια «λεπτή» περιγραφή (Geertz, 1973) από την πλευρά των 
ερευνητών/εκπαιδευτικών αλλά και να καταγραφούν οι «φωνές» των υποκειµένων-µαθητών (Eisner, 1991). Μετά 
την εφαρµογή άλλωστε των ασκήσεων φυσικής δραστηριότητας ακολουθούσε συζήτηση και αξιολόγηση των 
πρακτικών, εκφράζοντας τα συναισθήµατά τους κατά τη διάρκεια των δράσεων ώστε να διερευνώνται σταδιακά 
και οι επιδράσεις των µεταβλητών στους µαθητές µας (McDrury & Alterio, 2002). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας που προέκυψαν από την 
επεξεργασία των ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων. Επιλέχθηκαν ενδεικτικά κάποιες αντιπροσωπευτικές απαντήσεις 
των µαθητών γιατί θα ήταν αδύνατο να παρουσιασθούν όλες οι συνεντεύξεις στην παρούσα εργασία και κατά 
δεύτερον γιατί ουσιαστικά υπήρχε σύγκλιση και ταυτότητα απόψεων στις περισσότερες συνεντεύξεις. Η 
πλειοψηφία των µαθητών απάντησε ότι οι τεχνικές δηµιούργησαν ένα πιο ευχάριστο κλίµα στην τάξη και ένιωσαν 
τη µάθηση σαν παιχνίδι. Για πρώτη φορά µπόρεσαν να κινηθούν µέσα στο µάθηµα χωρίς αυτό να είναι κάτι 
απαγορευτικό, να αγγίξουν τους συµµαθητές του και να δηµιουργήσουν µαζί τους. Ανέφεραν επίσης ότι η 
εµπλοκή σε τέτοιου είδους τεχνικές ήταν µια ευχάριστη διαδικασία που τους εξέπληξε καθώς πρώτη φορά 
εφαρµοζόταν στο σχολείο κάτι ανάλογο. Η αποµάκρυνση από το παλιό σχολικό περιβάλλον τους είχε προξενήσει 
άγχος και ενοχές για τους συµµαθητές που άφησαν. Θεώρησαν ακόµα, ότι θα έπρεπε να γίνονται πιο συχνά τέτοιου 
είδους πρακτικές στη σχολική τάξη γιατί έτσι το µάθηµα είναι πιο ουσιαστικό. Όσον αφορά τις παγιωµένες 
αντιλήψεις και τα στερεότυπα, αρκετοί µαθητές απάντησαν θετικά, ότι δηλαδή είχαν κάποιες παγιωµένες 
αντιλήψεις και στερεότυπα για το Θεό και τους ανθρώπους που διαφέρουν από εκείνους. Πιο συγκεκριµένα, για 
τους συµµαθητές τους που ήταν άλλο θρήσκευµα είτε είχαν κάποια σωµατική ιδιαιτερότητα, ενώ δεν θυµούνται 
να είχαν διδαχθεί κάτι τόσο ζωντανά. Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν να αντιµετωπίζουν τον «άλλο» κατά την 
άποψή τους, σαν κάτι εξωτικό. Θεωρούσαν  ότι δεν µπορούσαν να κατανοήσουν τις απόψεις των άλλων και να 
δικαιολογήσουν κάποιες στάσεις και συµπεριφορές και τώρα αντιλήφθηκαν καλύτερα θρησκευτικές έννοιες και 
αξιολόγησαν τη σχέση του µε το Θεό σαν κάτι αληθινό και καθηµερινό (επαφή, πειρασµοί, κίνδυνοι). Άλλοι, 
θεώρησαν ότι είχαν την απαραίτητη ενσυναίσθηση για τους άλλους ανθρώπους εφόσον έκαναν στενή παρέα µε 
µαθητές άλλου θρησκεύµατος και µε ιδιαιτερότητες. Οι τεχνικές αυτές όµως τους βοήθησαν κατά την άποψή τους 
να δουν καλύτερα και να δικαιολογήσουν αντιδράσεις και καταστάσεις. Δεν τους προκαλούσε όµως πρόβληµα η 
διαφορετικότητα των συµµαθητών τους εφόσον ήταν ένα οικείο περιβάλλον για αυτούς.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Με γνώµονα την ανάλυση των συνεντεύξεων, την ερευνητική υπόθεση καθώς και των µεταβλητών που τέθηκαν 
στην αρχή έγινε προσπάθεια να διατυπωθούν κάποια συµπεράσµατα που συνοψίζουν σε λίγες γραµµές τις 
παραµέτρους δηµιουργίας ενσυναίσθησης πάντα σε σχέση µε το µικρό δείγµα που υπήρχε. 

§ Από ότι φάνηκε από την ανάλυση οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν αποτέλεσαν πηγή 
ενσυναίσθησης για το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων µαθητών ανεξάρτητα από το φύλο. 

§ Η καλλιέργεια ενσυναίσθησης στους µαθητές όταν δεν είναι ικανοποιητική ή είναι ελλιπής αποτελεί 
παράµετρο δηµιουργίας λανθασµένων αντιλήψεων και προβληµατικών σχέσεων στο χώρο του σχολείου 
και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο αφού οι περισσότεροι µαθητές έδειξαν να επηρεάζονται από αυτή τη 
µεταβλητή. Βέβαια πολλές φορές η αναποτελεσµατικότητα που αισθάνεται κάποιος στην επιτέλεση του 
έργου του τον κάνει να αισθάνεται και µειωµένη επάρκεια και το αντίστροφο (Smeltzer, 2004). 

§ Οι µαθητές µετά την εφαρµογή των δραστηριοτήτων έδειξαν γενικά να µην τους ενοχλούν οι 
διαφορετικές στάσεις/αξιακές συµπεριφορές των συµµαθητών τους συµµαθητές τους εφόσον είχαν 
πλέον τη ενσυναίσθηση να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα. Κατάφερναν συνεπώς να συνεργάζονται 
µαζί τους και σε πνεύµα διαλόγου να λύνουν τα προβλήµατά τους. 

§ Από τη µελέτη των συνεντεύξεων ανιχνεύτηκε ότι οι βιωµατικές δραστηριότητες και οι ασκήσεις 
φυσικής δραστηριότητας παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου οι µαθητές µπορούν να κινηθούν, να 
εκφρασθούν χωρίς το άγχος της επίδοσης και το φόβο ότι θα «ποινικοποιηθούν» εφόσον υποδύονται 
κάποιο άλλο ρόλο. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν µε σκοπό την επικοινωνία στην οµάδα και την 
άµβλυνση των συγκρούσεων, την απελευθέρωση από ποικίλες συστολές και την ενίσχυση ηθικών αξιών. 
Οι συµµετέχοντες έµπαιναν σε διαφορετικούς ρόλους και µέσα στη «Ζώνη Αποποινικοποίησης» (no 
Penalty Zone), δοκιµάζοντας να πάρουν δοκιµάσουµε δύσκολες αποφάσεις και να δούµε τι θα συµβεί 
αν... ζώντας µε τις συνέπειες των αποφάσεών τους. 

§ Αυτό που διαπιστώθηκε στην τάξη της Α΄ Λυκείου ήταν ότι οι µαθητές βίωναν αρκετά έντονα το άγχος 
της αποµάκρυνσής τους από το προηγούµενο σχολικό περιβάλλον και τους συµµαθητές τους παρόλο που 
έρχονταν σε επαφή καθηµερινά, έκαναν παρέες και συµµετείχαν σε κοινές δραστηριότητες, εντούτοις 
υπήρχε µία απόσταση όσον αφορά την εκδήλωση συναισθηµάτων. 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  167   

§ Μέσα από την εφαρµογή τέτοιων δραστηριοτήτων το παραγόµενο υλικό που προκύπτει είναι αυθεντικό 
καθώς οι µαθητές δεν έχουν περιθώριο να προετοιµασθούν και να οργανώσουν κάτι που δεν είναι 
αυθόρµητο. Οι µαθητές σύµφωνα µε τα πρότερα βιώµατά τους και τις εµπειρίες τους εκφράζονται και 
αποκαλύπτονται µέσα από επιλογή φανταστικών αλλά οικείων στη δική τους πραγµατικότητα ιστοριών 
(Kolb, 1984).  

§ Από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι οι ασκήσεις φυσικής δραστηριότητας βοηθούν στην κοινωνικοποίηση 
µαθητών. Οι εµπειρίες των µαθητών λειτουργούν ως ακρογωνιαίος λίθος κατά τη µαθησιακή διαδικασία. 
Η χρήση από τον εκπαιδευτικό βιωµατικών δραστηριοτήτων αναπτύσσει δεξιότητες και στάσεις στους 
µαθητές, που θα ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν στην επιφάνεια µε την κλασσική διδασκαλία ενώ 
δραστηριοποιεί την τάξη και αυξάνει την κατανόηση και τη χρονική διάρκεια της γνώσης (Αλµπανάκη, 
2013). Βέβαια κάποιες φορές αν δεν γίνει σωστή διαχείριση από τον εκπαιδευτικό µπορούν να 
µετατραπούν σε Αχίλλειο Πτέρνα της µαθησιακής διαδικασίας. Η εφαρµογή των τεχνικών εκπαιδευτικού 
δράµατος είναι ιδιαίτερα απαιτητική και για το λόγο αυτό απαιτούνται ευέλικτοι χειρισµοί και 
επικοινωνιακές ικανότητες.  

§ Οι συνεχείς επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών σε βιωµατικές τεχνικές στη διδασκαλία καθίσταται 
απαραίτητη ώστε να είναι δυνατή η εµπλοκή των εκπαιδευτικών σε παρόµοιες δράσεις η οποία και 
προϋποθέτει µία περαιτέρω επιµόρφωση στον τοµέα της διδακτικής όλων των µαθηµάτων. Οι 
εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί διατηρούσαν ηµερολόγιο εργασίας στο οποίο κατέγραφαν πριν την 
υλοποίηση την περιγραφή δραστηριοτήτων, τους χρόνους, τη σειρά των ασκήσεων και τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα. Μετά την υλοποίηση ακολουθούσε σχολιασµός διαφόρων ζητηµάτων (ενεργή συµµετοχή 
των µαθητών στις δραστηριότητες ή όχι, δυναµική της οµάδας, συνεργασία, αποτελεσµατικότητα της 
µεθόδου διδασκαλίας, ρεαλιστικότητα στόχων, ενδεχόµενες τροποποιήσεις). Το ηµερολόγιο εργασίας 
αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιµο και αποτελεσµατικό εφόσον αποτελούσε τον οδηγό για τις επόµενες 
δράσεις ώστε να διευκολυνθεί η µαθησιακή διαδικασία.  

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η ανοµοιογένεια της σύγχρονης τάξης, η σχολική βία, ο εκφοβισµός, οι κίνδυνοι από παραθρησκευτικές 
οργανώσεις κάνουν επιτακτική την σαφή τοποθέτηση του εκπαιδευτικού απέναντι σε τέτοια ζητήµατα. Είναι 
αποστολή και υποχρέωση του σχολείου να υπηρετήσει τις φυσικές, µορφωτικές, κοινωνικές και συναισθηµατικές 
ανάγκες των µαθητών του που διανύουν µια κρίσιµη περίοδο ζωής καθώς περνούν από την παιδικότητα στην 
ενηλικίωση, και φάνηκε µέσα από τις συνεντεύξεις ότι προωθείται µέσα από τέτοιου είδους τεχνικές διδασκαλίας 
διασφαλίζοντας ατµόσφαιρα συνεργασίας και αλληλοσεβασµού. Ερµηνεύοντας τα στοιχεία των αρετών, όπως τα 
παραθέτει ο Lickona (1991a, 1991b) µπορεί κανείς εύκολα να συµπεράνει ότι δεν είναι αρκετό κάποιος να 
συµπεριφέρεται απλώς καλά, αλλά θα πρέπει και να ξέρει τι σηµαίνει η καλή συµπεριφορά και πως πρέπει να 
φροντίζει ο ίδιος για αυτό και να αντιδρά σε κάτι που δεν είναι δίκαιο (Narvaez, 2006).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η βία στο σχολείο αφορά τη σχολική κοινότητα στο σύνολό της, δηλαδή τους θύτες, τα θύµατα,  τους υπόλοιπους 
µαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για τους παρατηρητές, οι οποίοι έχουν γνώση των περιστατικών, 
αλλά συχνά δεν κάνουν κάτι για να τα αντιµετωπίσουν (Rigby, 2007). Τα αίτια σχολικής βίας ποικίλουν. Ενδεικτικά 
αναφέρονται η οικονοµική κρίση καθώς και η ανοµοιογένεια στις σχολικές τάξεις (παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, µετανάστες) (Klein, 2012). Το αποτέλεσµα των περιστατικών βίαιης ή επιθετικής συµπεριφοράς σε βάρος 
των µαθητών είναι αρκετά επιζήµιο για τους µαθητές και το σχολείο γενικότερα (Rigby, 2007, 2012; Kuykendall, 
2012; Gorsek και Cunningham, 2014). Παρουσιάζεται χαµηλή αυτοπεποίθηση µαθητών που πέφτουν θύµατα της 
βίας, επιθετική συµπεριφορά θυµάτων και θυτών, προβλήµατα σωµατικής, πνευµατικής και ψυχικής υγείας, πρόωρη 
εγκατάλειψη σχολείου, κοινωνικός αποκλεισµός, χαµηλή ακαδηµαϊκή επίδοση, έλλειψη στενών και ισχυρών 
σχέσεων εντός του σχολείου, αλλά και µεταξύ σχολείου και τοπικής κοινωνίας.Το θέατρο στην εκπαίδευση προσφέρει 
πολλά πλεονεκτήµατα που µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση περιστατικών βίας στο σχολικό περιβάλλον, 
βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας (Conard και Asher, 2000; Freemanetal., 2003; Pitfield, 2012). Επιπρόσθετα, το 
θεατρικό παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά-θύµατα να εκφραστούν σχετικά µε το πρόβληµα σχολικής βίας που 
αντιµετωπίζουν, να πάρουν θέση σχετικά µε το φαινόµενο αυτό στο σχολείο τους, να µοιραστούν τις εµπειρίες τους, 
ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά-θύτες να φανταστούν τους εαυτούς τους ως θύµατα, προκειµένου να 
κατανοήσουν τον αντίκτυπο της επιθετικής τους συµπεριφοράς και να υιοθετήσουν µία διαφορετική στάση απέναντι 
στα θύµατα και εν γένει στο θέµα της σχολικής βίας (Quinlan, 2011; Bhukhanwala, 2014). Σκοπός της παρούσας 
έρευνας είναι να εξεταστεί κατά πόσο το θεατρικό παιχνίδι στο σχολείο µπορεί πράγµατι να συµβάλλει στην πρόληψη 
και αντιµετώπιση του φαινοµένου της σχολικής βίας. Για το σκοπό αυτό, θα διεξαχθεί έρευνα σε εκπαιδευτικούς 
θεατρικής αγωγής µέσα από πρόσωπο µε πρόσωπο συνεντεύξεις, σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
εκπαίδευσης Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήµου Λάρισας.  
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Θεατρικό παιχνίδι, Θεατρική αγωγή αντιµετώπιση σχολικής βίας.  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η σχολική βία είναι η επιβολή της βούλησης, η απειλή του εκφοβισµού, η κακοµεταχείριση και η κακοποίηση, η 
προσβολή, η πρόκληση βλάβης ή ζηµίας και φθοράς, που λαµβάνουν χώρα στο χώρο του σχολείου είτε από µέλη 
της µαθητικής κοινότητας είτε από εξωσχολικά άτοµα. Μπορεί να είναι είτε λεκτική (ύβρεις, εξευτελισµός), 
σωµατική (χειροδικία, ξυλοδαρµός), ψυχολογική (αποµόνωση, αποκλεισµός), σεξουαλική (παρενόχληση, 
χειρονοµίες, βιασµοί) ή να εκφράζεται µε βανδαλισµούς (καταστροφή του κτιρίου, του εξοπλισµού) (Πενταρβάνη 
– Υφαντή, 2010; Rigby, 2007; Merrelletal., 2008; Kuykendall, 2012).  

Το αποτέλεσµα των περιστατικών βίαιης ή επιθετικής συµπεριφοράς σε βάρος των µαθητών µπορεί να είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό. Η σχολική βία µπορεί να οδηγήσει στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό (Rigby, 2012). Επιπλέον αρνητικές συνέπειες της βίας στο χώρο του σχολείου είναι 
(Πρωτονοταρίου, 2010; Rigby, 2007; Kuykendall, 2012; Rigby, 2012; Gorsek και Cunningham, 2014): χαµηλή 
αυτοπεποίθηση µαθητών που πέφτουν θύµατα της βίας, επιθετική συµπεριφορά θυµάτων και θυτών, προβλήµατα 
σωµατικής, πνευµατικής και ψυχικής υγείας, χαµηλή ακαδηµαϊκή επίδοση, έλλειψη στενών και ισχυρών σχέσεων 
εντός του σχολείου, αλλά και µεταξύ σχολείου και τοπικής κοινωνίας.  

Εξαιτίας του αντίκτυπου που έχει η σχολική βία στην ακαδηµαϊκή απόδοση των µαθητών, καθώς και στη 
σωµατική, πνευµατική και ψυχική τους υγεία, αλλά και εξαιτίας της επίδρασης των φαινοµένων σχολικής βίας 
στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, είναι σηµαντική η πρόληψη και αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου. Σε αυτό 
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το πλαίσιο, υποστηρίζεται πως το θέατρο µπορεί να συµβάλλει σε σηµαντικό βαθµό. Το θέατρο στην εκπαίδευση 
προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα που µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση περιστατικών βίας στο 
σχολικό περιβάλλον, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας (Conard & Asher, 2000; Freemanetal, 2003; Pitfield, 
2012). Επιπρόσθετα, το θεατρικό παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά-θύµατα να εκφραστούν σχετικά µε το 
πρόβληµα σχολικής βίας που αντιµετωπίζουν, να πάρουν θέση σχετικά µε το φαινόµενο αυτό στο σχολείο τους, 
να µοιραστούν τις εµπειρίες τους, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά-θύτες να φανταστούν τους 
εαυτούς τους ως θύµατα. Με αυτό το µέσο µπορούν να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της επιθετικής τους 
συµπεριφοράς και να υιοθετήσουν µία διαφορετική στάση απέναντι στα θύµατα και εν γένει στο θέµα της 
σχολικής βίας (Quinlan, 2011; Bhukhanwala, 2014). 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
Το φαινόµενο της σχολικής βίας 
Το σχολικό περιβάλλον αυτό καθαυτό είναι ένας παράγοντας που ενδέχεται να αποτελεί αιτία της σχολικής βίας 
και ως εκ τούτου φέρει µεγάλη ευθύνη για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος. Πράγµατι, το σύγχρονο 
σχολείο χαρακτηρίζεται από ανοµοιογένεια στις σχολικές τάξεις. Σε αυτές µπορεί να βρίσκονται µαθητές και 
µαθήτριες που να ανήκουν σε οµάδες «διαφορετικές». Μπορεί να πρόκειται για παιδιά µε κάποια αναπηρία ή 
µαθησιακή δυσκολία, παιδιά µεταναστών και προσφύγων, παιδιά Ροµά, παιδιά µε διαφορετικές θρησκευτικές 
πεποιθήσεις και πολιτιστικό υπόβαθρο και διαφορετική κουλτούρα που πολλές φορές δεν εκφράζουν από φόβο 
µήπως αποτελέσουν στόχο για τους υπόλοιπους µαθητές (Klein, 2012). Επιπρόσθετα, στη σύγχρονη εποχή της 
οικονοµικής κρίσης µία ακόµη αιτία που µπορεί να αποτελέσει στοιχείο διαφορετικότητας είναι ότι πολλά παιδιά 
βιώνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον προβλήµατα οικονοµικά και κοινωνικά, τα οποία φέρουν µαζί τους 
στο χώρο του σχολείου (Klein, 2012). 

Η πρόληψη και αντιµετώπιση των τραυµάτων που φέρουν τα θύµατα του σχολικού εκφοβισµού απορρέει 
από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει ο εκφοβισµός στα θύµατα και οι οποίες είναι οι εξής (Μάνεσης & 
Λαµπροπούλου, 2014; Rigby, 2007, 2012; Gorsek & Cunningham, 2014): 

§ Σωµατικές επιπτώσεις: απώλεια όρεξης / βουλιµία, διαταραχές ύπνου, άγχος, αδυναµία ανοσοποιητικού 
συστήµατος, απώλεια ισορροπίας πόνοι στην πλάτη και το στοµάχι 

§ Ψυχολογικές-Συναισθηµατικές επιπτώσεις: µείωση αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης, ενοχές και 
υψηλή αρνητική αυτοκριτική, νευρικότητα, φόβος, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, µελαγχολία, 
κατάθλιψη, τάσεις αυτοκτονίας 

§ Πνευµατικές επιπτώσεις: µειωµένη ικανότητα αποµνηµόνευσης και συγκέντρωσης, προβλήµατα στη 
µαθησιακή διαδικασία, µειωµένη παρακίνηση για µάθηση, µειωµένη ακαδηµαϊκή επίδοση 

§ Κοινωνικές επιπτώσεις: κοινωνικός στιγµατισµός και αποκλεισµός που µπορεί να φτάσει µέχρι και την 
εγκατάλειψη του σχολείου, έλλειµµα κοινωνικών δεξιοτήτων που οδηγεί σε δυσκολία δηµιουργίας και 
διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων 

Το ψυχόδραµα µέσα από τη χρήση θεατρικών παραστάσεων, που συνδέεται µε τη δραµατοθεραπεία, µπορεί 
να συµβάλλει στη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων που απορρέουν από το πρόβληµα του σχολικού 
εκφοβισµού. Ο Γραµµατάς (2004:19) επισηµαίνει ότι η ανάπτυξη ψυχοδραµατικών καταστάσεων, ιδίως µέσα από 
το θεατρικό παιχνίδι, δίνει τη δυνατότητα στα άτοµα να εξωτερικεύσουν καταστάσεις και συναισθήµατα που 
σχετίζονται µε την εσωτερική πνευµατική, συναισθηµατική και ψυχολογική τους κατάσταση, «επενεργώντας 
λυτρωτικά για τη συνείδησή τους και απαλλάσσοντας το σύνολο από ενδεχόµενες δυσάρεστες συνέπειες 
οφειλόµενες σε αυτό το καταπιεσµένο ψυχικό δυναµικό». 
 
Το θέατρο στην εκπαίδευση 
Ως σχολικό θέατρο «νοείται η ιδιαίτερη εκείνη κατηγορία θεατρικής παράστασης που πραγµατοποιείται µέσα στα 
πλαίσια του Σχολείου και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτό µε τη συνεργασία 
διδασκόντων και διδασκοµένων και αφορά τη µαθητική κοινότητα στο σύνολό της, συνδυάζοντας ισόρροπα δύο 
βασικές παραµέτρους: την αισθητική απόλαυση του προσφερόµενου θεάµατος και την παιδαγωγική σκοπιµότητα 
της παράστασής του» (Γραµµατάς, 2004:13). Ως εκ τούτου, η ένταξη της θεατρικής εκπαίδευσης στα σχολεία 
αποσκοπεί στη διευρυνση των πνευµατικών οριζόντων των µαθητών, στο να τους προκαλέσει να θέσουν 
ερωτήµατα σχετικά µε καταστάσεις που παρατηρούν και βιώνουν, αλλά και να τους ψυχαγωγήσει. 

O Ματσαγγούρας (2002:17) επισηµαίνει ότι, στο ελληνικό σύστηµα εκπαίδευσης η θεατρική αγωγή 
εντάσσεται στην «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεµατικών και Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων», της οποίας τα 
χαρακτηριστικά είναι  διαθεµατική προσέγγιση, «η σύνδεση της σχολικής γνώσης µε τα ενδιαφέροντα του παιδιού 
και τις πραγµατικές καταστάσεις της ζωής», «η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και της δηµιουργικότητας των 
µαθητών», «η ανάπτυξη συλλογικών µορφών συστηµατοποιηµένης δράσης και διαλεκτικής αντιπαράθεσης», «η 
ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων», και τέλος «η ένταξη στη µαθητική οµάδα όλων των µαθητών». 

Το θέατρο στην εκπαίδευση προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα που µπορούν να συµβάλλουν στην 
αντιµετώπιση περιστατικών βίας στο σχολικό περιβάλλον, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας (Somers, 1996; 
Conard και Asher, 2000; Freemanetal., 2003; Pitfield, 2012): α) αυξάνει και προωθεί η την αυτοπεποίθηση και 
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την αυτο-βελτίωση, β) βοηθά στη διαµόρφωση θετικών σχέσεων µεταξύ των παιδιών, στην προώθηση των 
κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικοποίησης των παιδιών, γ) συµβάλλει στην αλλαγή της νοοτροπίας, των 
στάσεων και της συµπεριφοράς των παιδιών, δ) προωθεί την κριτική αξιολόγηση και τη σκέψη, ε) βοηθάει τα 
παιδιά ώστε να αποκτήσουν εµπειρίες, στ) µειώνει την ξενοφοβία και ρατσιστικές συµπεριφορές, µέσα από την 
αλληλεπίδραση των παιδιών µε άλλους πολιτισµούς και συµβάλλει στην αναγνώριση της διαφορετικότητας. Από 
την άποψη αυτή, οι θεατρικές παραστάσεις στα σχολεία αναµένεται να βοηθήσουν τα παιδιά να αυξήσουν την 
αυτοεκτίµησή τους, να χτίσουν σχέσεις µε τα άλλα παιδιά, για να ληφθεί µια θετική στάση απέναντι στους 
«άλλους».  

Το θέατρο στο σχολείο επιτελεί µία παιδαγωγική αποστολή που ταυτίζεται µε το σκοπό και τη λειτουργία 
του εκπαιδευτικού συστήµατος, δηλαδή την παροχή παιδείας στις µελλοντικές γενιές (Γραµµατάς, 2007). Μέσα 
από το θεατρικό παιχνίδι το παιδί µαθαίνει (Χατζοπούλου και Κοντοπούλου, 2006; Caseyetal, 2011). Συνεπώς, 
το θέατρο ως καλλιτεχνική και παιδαγωγική δηµιουργία µπορεί να συµβάλλει µεταξύ άλλων στην αναβάθµιση 
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη διαπολιτισµική εκπαίδευση.  

Το θεατρικό παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά-θύµατα να εκφραστούν σχετικά µε το πρόβληµα 
σχολικής βίας που αντιµετωπίζουν, να πάρουν θέση σχετικά µε το φαινόµενο αυτό στο σχολείο τους, να 
µοιραστούν τις εµπειρίες τους. (Quinlan, 2011; Bhukhanwala, 2014). 

Ένα παράδειγµα της χρησιµοποίησης του θεάτρου ως µέσο πρόληψης και αντιµετώπισης της σχολικής βίας 
αποτελεί το School Project από το Πανεπιστήµιο του Los Angeles. Σκοπός του προγράµµατος είναι να βοηθήσει 
τους µαθητές να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να δηµιουργήσουν µία θετική αυτό-εικόνα, να ενισχύσουν 
το σεβασµό στις απόψεις των άλλων και να δηµιουργήσουν θετικές κοινωνικές σχέσεις (Catterall, 2007). Το 
πρόγραµµα είχε διάρκεια 24 εβδοµάδων και µετά το πέρας αυτού, οι µαθητές συνειδητοποίησαν τη γνώση που 
έλαβαν, ενώ παράλληλα απέκτησαν εργαλεία για επίλυση προβληµάτων και αύξησαν την ικανότητά τους να 
συνδιαλέγονται µε παιδιά διαφορετικών ηλικιών. 

Ένα ακόµη παράδειγµα αποτελεί το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Win-Win Resolutions, που αποσκοπεί στη 
διδασκαλία θετικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Σύµφωνα µε τους Graves et al. (2007), η εφαρµογή αυτού του 
προγράµµατος έδωσε τη δυνατότητα στους µαθητές που το παρακολούθησαν να αυξήσουν σηµαντικά τη γνώση 
τους σχετικά µε αποτελεσµατικές στρατηγικές και τεχνικές για τη διαχείριση συγκρούσεων, να µειώσουν την 
επιθετική τους συµπεριφορά και ιδίως την τάση τους για άσκηση φυσικής βίας, αλλά και να βελτιώσουν σε 
σηµαντικό βαθµό την ικανότητά τους για αποτελεσµατική επικοινωνία. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των µαθητών 
που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ήταν σε θέση να αναγνωρίσει και να εκφράσει τα συναισθήµατά της, αλλά και 
να αναπτύξει την ικανότητα σκέψης πριν από τη δράση, δηλαδή πριν να ενεργήσουν µε κάποιο βίαιο τρόπο.  

Η Theatre of Transformation Australia (TOTA) είναι µία θεατρική εταιρεία στην Αυστραλία, που µέσα από 
τις θεατρικές παραστάσεις µε εθελοντές µαθητές ηλικίας 9-11 ετών, θέτει στο επίκεντρο τον κοινωνικό διάλογο, 
την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και τον κοινωνικό µετασχηµατισµό. Το ζήτηµα του σχολικού εκφοβισµού 
αντιµετωπίζεται µέσα από ένα εύρος θεµάτων που αφορούν τα παιδιά αυτών των ηλικιών: βία, κατάχρηση 
εξουσίας, άσκηση βίας σε συνοµηλίκους για σεξουαλική επαφή, ακαδηµαϊκή επίδοση, αυτό-εκτίµηση, εικόνα 
σώµατος, αλλά και συµπεριφορά του προσωπικού των σχολικών µονάδων.  
 
Απόψεις εκπαιδευτικών για τη χρήση του θεάτρου στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισµού 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση του θεάτρου στην πρόληψη και αντιµετώπιση της σχολικής βίας δεν 
καταλαµβάνει µεγάλο µέρος στη βιβλιογραφία. Ένας σηµαντικός παράγοντας που συµβάλλει σε αυτό είναι η 
έλλειψη θεατρικών προγραµµάτων που στοχεύουν στην πρόληψη και αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου 
(Gorsekκαι Cunningham, 2014). Ωστόσο, οι απόψεις των εκπαιδευτικών είναι πολύ σηµαντικές, καθώς η πρόθεσή 
τους να χρησιµοποιήσουν το θέατρο για την πρόληψη και αντιµετώπιση φαινοµένων σχολικής βίας, σε συνδυασµό 
µε τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, αποτελεί σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της αποτελεσµατικότητας 
αυτών των προγραµµάτων (Bradshawetal, 2013; Gorsekκαι Cunningham, 2014). 
 
Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήµατα 
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξεταστεί κατά πόσο το θεατρικό παιχνίδι στο σχολείο µπορεί πράγµατι να 
συµβάλλει στην πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου της σχολικής βίας. Τα ερευνητικά ερωτήµατα στα 
οποία θα προσπαθήσει να απαντήσει αυτή η έρευνα είναι τα εξής: 

§ Σε ποιο βαθµό αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική µονάδα που υπηρετούν περιστατικά 
σχολικής βίας και ποια µορφή παίρνουν αυτά τα περιστατικά; 

§ Σε ποιο βαθµό πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι το θέατρο στην εκπαίδευση µπορεί να αποτελέσει εργαλείο 
για την πρόληψη και αντιµετώπιση φαινοµένων σχολικής βίας; 

§ Ποια είναι τα προβλήµατα που µπορούν να ανακύψουν κατά την εφαρµογή θεατρικών προγραµµάτων 
για την πρόληψη και αντιµετώπιση φαινοµένων σχολικής βίας; 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Μέθοδος έρευνας 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  172   

Για τις ανάγκες αυτής της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα επιτρέπει την εξέταση 
ενός φαινοµένου µέσα από τις απόψεις και την εµπειρία των υποκειµένων της έρευνας, βάσει των γνώσεων και 
των εµπειριών τους, δηλαδή µέσα από την υποκειµενική πραγµατικότητα των ατόµων που τα βιώνουν. Αυτό 
βασίζεται στη διαπίστωση ότι η αλληλεπίδραση των ατόµων µεταξύ τους αλλά και µε το ευρύτερο περιβάλλον 
στο οποίο ζουν διαµορφώνει νοήµατα και κατανοήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολλαπλές εµπειρίες των ατόµων, 
οι αντιλήψεις και οι προκαταλήψεις τους και εν γένει ο διαφορετικός τρόπος θέασης των πραγµάτων και λήψης 
αποφάσεων και ενεργειών είναι εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την πραγµατικότητα, η οποία βασίζεται σε 
διαφορετικές εκτιµήσεις και αξιολογήσεις διαφορετικών ατόµων (Rubin και Rubin, 1995). 

Στο πλαίσιο της ποιοτικής ανάλυσης, η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι η τεκµηριωµένη θεωρία 
(grounded theory). Η εν λόγω προσέγγιση χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι εστιάζει στην επαγωγική µέθοδο, 
ήτοι την εξαγωγή συµπερασµάτων από εµπειρικά δεδοµένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί από την απευθείας επαφή 
του ερευνητή µε τα υποκείµενα της έρευνας και την κατάθεση απόψεων των τελευταίων σχετικά µε τα υπό 
διερεύνηση φαινόµενα και αντικείµενα (Locke, 2001). 
 
Μεθοδολογικό εργαλείο 
Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας και προκειµένου να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα, 
χρησιµοποιήθηκε η πρόσωπο µε πρόσωπο δοµηµένη συνέντευξη. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της συνέντευξης 
είναι ότι επέτρεψε την εξέταση του υπό διερεύνηση φαινοµένου από τη σκοπιά των ερωτηθέντων (King, 1994). 

Η συνέντευξη που διενεργήθηκε για τους σκοπούς της εν λόγω εργασίας είναι δοµηµένη, κάτι που σηµαίνει 
ότι τέθηκαν οι ίδιες συγκεκριµένες ερωτήσεις µε την ίδια συγκεκριµένη σειρά σε όλους τους ερωτηθέντες 
(Dawson, 2009). Αυτό έγινε για την καλύτερη οµαδοποίηση και ανάλυση των δεδοµένων. Οι ερωτήσεις που 
αποτελούν τη συνέντευξη (Παράρτηµα) σχεδιάστηκαν από τον ερευνητή αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτής 
της έρευνας, προκειµένου να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα. 
 
Δείγµα της έρευνας 
Τα παραπάνω ερωτήµατα θα εξεταστούν υπό το πρίσµα των εκπαιδευτικών θεατρικής αγωγής σε σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήµου Λάρισας. Ο ερευνητής 
απευθύνθηκε σε 12 σχολικές µονάδες (γυµνάσια) του Δήµου Θεσσαλονίκης και από τους 12 εκπαιδευτικούς, οι 
7 δέχθηκαν να λάβουν µέρος στην έρευνα. Αναφορικά µε το δείγµα της έρευνας, οι 5 εκπαιδευτικοί είναι γυναίκες, 
ηλικίας 30-40 ετών, ενώ οι δύο είναι άντρες, ένας 20-30 ετών και ένας 30-40 ετών. Οι τρεις γυναίκες και οι δύο 
άντρες εκπαιδευτικοί είναι απόφοιτοι του τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ οι υπόλοιπες δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι απόφοιτοι του τµήµατος Θεάτρου 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
 
Διαδικασία της έρευνας 
Η συνέντευξη έλαβε χώρα στο σχολείο, µετά το πέρας της διδακτικής ηµέρας. Πριν από τη συνέντευξη οι 
συµµετέχοντες έδωσαν την ενήµερη συγκατάθεσή τους, αφού πληροφορήθηκαν το σκοπό της έρευνας, τη 
διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων, και αφού διασφαλίστηκε η τήρηση της ανωνυµίας τους, 
η εµπιστευτικότητα των δεδοµένων, αλλά και η έλλειψη σύγκρουσης συµφερόντων από µέρους του ερευνητή. 

Η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου. Η ανάλυση 
περιεχοµένου δίνει σηµασία σε θέµατα µοναδικά, τα οποία απεικονίζουν τη σηµασία των φαινοµένων που 
εξετάζονται (Zhang και Wildemuth, 2009). Η ανάλυση περιεχοµένου αναφέρεται σε µία ανάλυση του 
περιεχοµένου των δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί, µε στόχο να παράσχει γνώση, καθώς και µία αναπαράσταση 
των γεγονότων (Elo και Kyngäs, 2007). Επί της ουσίας, πρόκειται για µία επαγωγική µέθοδο ανάλυσης, η οποία 
προσπαθεί να εξετάσει ένα συγκεκριµένο θέµα µέσα από τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί (Elo και Kyngäs, 
2007). Κατά συνέπεια, µε βάση αυτή τη µέθοδο προσπαθήσαµε να κωδικοποιήσουµε τις απαντήσεις των 
ερωτηθέντων σε συγκεκριµένες κατηγορίες, βάσει και των ερευνητικών ερωτηµάτων που έχουν τεθεί. 

Για λόγους αξιοπιστίας, µετά την αποπεράτωση των αποµαγνητοφωνήσεων εστάλησαν µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου οι αποµαγνητοφωνηµένες απαντήσεις στους ερωτηθέντες, σε µορφή κειµένου, προκειµένου να 
δώσουν την τελική τους συγκατάθεση σχετικά µε τα λεγόµενά τους. Αυτό συµβάλλει στην αξιοπιστία της 
παρούσας έρευνας, δεδοµένου ότι αποφεύχθηκαν λάθη κατά την αποµαγνητοφώνηση, ενώ παράλληλα υπάρχει 
υψηλός βαθµός αξιοπιστίας των όσων έχουν δηλώσει οι συµµετέχοντες στην έρευνα. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις που τέθηκαν αφορούσαν το φαινόµενο της σχολικής βίας στη σχολική µονάδα που 
υπηρετούν οι ερωτηθέντες. Όλοι απάντησαν πως υπάρχουν φαινόµενα σχολικής βίας, σε µικρό ή µέτριο βαθµό. 
Αναφορικά µε τις µορφές της σχολικής βίας, αναφέρθηκε η λεκτική βία µέσω της χρησιµοποίησης υβριστικών 
χαρακτηρισµών, καθώς και η ψυχολογική, µέσα από την περιθωριοποίηση συγκεκριµένων ατόµων. Σε µία 
περίπτωση αναφέρθηκε η σωµατική βία µέσω συµπλοκών οµάδων µαθητών. 
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Αναφορικά µε την αιτία των φαινοµένων, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων κατέδειξαν δύο σηµαντικούς 
παράγοντες: τους αλλοδαπούς και τα άτοµα από µικροµεσαία προς υψηλή κοινωνικοοικονοµική τάξη. Πιο 
συγκεκριµένα, οι περιπτώσεις λεκτικής και σωµατικής βίας αφορούσαν συµπλοκές Ελλήνων µαθητών και 
αλλόθρησκων (µουσουλµάνων). Η βία πυροδοτήθηκε από το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά είναι παιδιά µεταναστών 
και συνεπώς θεωρούνται ως µειονεκτικά άτοµα από την Ελληνική κοινωνία, τα οποία απειλούν τον πολιτισµό και 
το θρησκευτικό χαρακτήρα της χώρας. Αντίθετα, στις περιπτώσεις ψυχολογικής βίας, τα θύµατα ήταν τόσο παιδιά 
µεταναστών / προσφύγων, όσο και γηγενείς κάτοικοι, οι οποίοι, ωστόσο, προέρχονται από µικροµεσαίες και 
σχετικά υψηλές κοινωνικοοικονοµικές τάξεις. Αξίζει να αναφερθεί η επισήµανση ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος 
τόνισε πως «οι θύτες τις περισσότερες φορές είναι άτοµα που προέρχονται από χαµηλές κοινωνικοοικονοµικές 
τάξεις, µε αποτέλεσµα να βγάζουν το θυµό τους έναντι παιδιών που προέρχονται από ανώτερες τάξεις». 

Στην ερώτηση σχετικά µε το αν συζητούν µε τα παιδιά σχετικά µε το φαινόµενο της σχολικής βίας, οι 
περισσότερο εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά. Ως αιτία αυτής της συµπεριφοράς τους είναι είτε το γεγονός πως 
θεωρούν µη κατάλληλους και αναρµόδιους τους ιδίους, είτε το γεγονός ότι τα παιδιά δεν τους µιλούν. Ένας 
εκπαιδευτικός δήλωσε πως «δεν είµαι το κατάλληλο άτοµο, υπάρχει ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος στο σχολείο για να 
µιλήσει για αυτά τα θέµατα», ενώ ένας άλλος ανέφερε πως «τα παιδιά φοβούνται πως αν µιλήσουν είτε δε θα τα 
καταλάβουµε, είτε θα πάθουν κάτι χειρότερο από τους θύτες». 

Η επόµενη οµάδα ερωτήσεων αφορούσε τα πλεονεκτήµατα του θεάτρου στην εκπαίδευση, αλλά και τη 
χρησιµοποίηση του θεάτρου ως µέσο για την πρόληψη και αντιµετώπιση φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού. 
Αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα του θέατρου στην εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν τα εξής: 
διαπολιτισµική εκπαίδευση, διεύρυνση πνευµατικών οριζόντων, ανάπτυξη οµαδικότητας, ανάπτυξη κοινωνικών 
και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αναλυτική και κριτική σκέψη, αλλαγή στάσεων, νοοτροπίας και συµπεριφοράς. 

Κανένας από τους συµµετέχοντες στην έρευνα δεν έχει χρησιµοποιήσει το θεατρικό παιχνίδι για την πρόληψη 
και αντιµετώπιση φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, καθώς είτε «δεν τέθηκε ποτέ κάτι τέτοιο στο τραπέζι», όπως 
δήλωσε ένας εκπαιδευτικός χαρακτηριστικά, είτε δεν υπήρξαν οι κατάλληλε προϋποθέσεις. Τρεις εκπαιδευτικοί 
απάντησαν ότι είχαν προσπαθήσει την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά να ανεβάσουν µία θεατρική παράσταση 
µε θέµα το σχολικό εκφοβισµό, αλλά υπήρξε έλλειψη ενδιαφέροντος από τους µαθητές για αυτό το θέµα, µη 
υποστήριξη από την ηγεσία, αλλά και έλλειψη ενδιαφέροντος από τους ίδιους τους γονείς. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά µε το αν πιστεύουν ότι το θέατρο µπορεί 
να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο στην αντιµετώπιση και πρόληψη του φαινοµένου σχολικής βίας. Παρόλο που 
όλοι δέχτηκαν ότι θεωρητικά το θέατρο µπορεί να συµβάλλει στην πρόληψη και αντιµετώπιση σχολικής βίας, 
πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να συµβεί αυτό. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση ενός εκπαιδευτικού: «ότι ισχύει 
στη θεωρία, δεν ισχύει αναγκαστικά και στην πράξη. Ιδανικά ναι, το θέατρο µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό 
εργαλείο και µέσα από τα θεατροπαιδαγωγικά παιχνίδια τα παιδιά µπορούν να αυξήσουν τις επικοινωνιακές και 
κοινωνικές τους δεξιότητες, να αλλάξουν την στάση τους απέναντι στη διαφορετικότητα και τον Άλλον, αλλά και να 
ενδυναµώσουν την αυτό-εικόνα και την αυτοπεποίθησή τους. Πρακτικά, ωστόσο, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, 
καθώς για να συντελεστεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να συντρέχουν πολλές προϋποθέσεις: ενδιαφέρον από µαθητές, από 
γονείς, από άλλους εκπαιδευτικούς, από το διευθυντή, αλλά και ύπαρξη της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής. 
Εµείς προς το παρόν δεν έχουµε καν αίθουσα θεάτρου. Χρησιµοποιούµε τις περισσότερες φορές άδειες αίθουσες». 
Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν αρκετά εµπόδια προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το θέατρο ως εργαλείο 
για την πρόληψη και την αντιµετώπιση φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, παρά το γεγονός ότι όλοι οι 
εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία του θεάτρου στην εκπαίδευση προς αυτήν την κατεύθυνση. 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Μέσα από την έρευνα που διεξήχθη σε εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής σε Γυµνάσια Δυτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας και του Δήµου Λάρισας καταδείχθηκε καταρχήν ότι η λεκτική, ψυχολογική και έπειτα η σωµατική 
βία είναι οι κύριες µορφές βίας που εµφανίζονται στις σχολικές µονάδες που υπηρετούν, αν και σε µικρό προς 
µέτριο βαθµό, όπως υποστηρίζει και η διεθνής βιβλιογραφία (Πενταρβάνη – Υφαντή, 2010; Rigby, 2007; Merrell 
etal., 2008; Kuykendall, 2012). Οι αιτίες που πυροδοτούν φαινόµενα σχολικής βίας είναι η ύπαρξη πολλών 
µεταναστών στα σχολεία, αλλά και οι διαφορές στις κοινωνικοοικονοµικές τάξεις, που έχουν καταστεί 
περισσότερο φανερές και πιο µεγάλες, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης (Klein, 2012). Σηµαντικό είναι επίσης το 
γεγονός ότι τα παιδιά αποφεύγουν να µιλήσουν για το φαινόµενο αυτό στους εκπαιδευτικούς, υπό το φόβο ότι θα 
αποτελέσουν ακόµα περισσότερο θύµατα σχολικής βίας, αλλά και γιατί θεωρούν πως οι εκπαιδευτικοί δεν θα τους 
καταλάβουν. Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έρθουν σε µεγαλύτερη επαφή µε τα παιδιά, 
προκειµένου να δηµιουργηθούν σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ τους. 

Το δεύτερο συµπέρασµα αυτής της έρευνας είναι ότι το θέατρο θεωρείται σχεδόν απαραίτητο στην 
εκπαίδευση, καθώς µπορεί να συµβάλλει στην ενίσχυση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών, 
στην τόνωση της αυτο-εικόνας και της αυτοπεποίθησης, στην αλλαγή στάσεων, συµπεριφορών και νοοτροπίας, 
στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης, αλλά και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Όλα τα παραπάνω δεν 
έρχονται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα προηγουµένων ερευνών (Χατζοπούλου & Κοντοπούλου, 2006; Somers, 
1996; Conard & Asher, 2000; Freemanetal, 2003; Caseyetal., 2011; Pitfield, 2012). 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  174   

Το τρίτο συµπέρασµα είναι ότι το θέατρο µπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για την αντιµετώπιση και την 
πρόληψη φαινοµένων σχολικής βίας, όπως υποστηρίζουν οι Quinlan (2011) και Bhukhanwala (2014), αλλά και 
έχουν καταδείξει άλλα παραδείγµατα εφαρµογής θεατρικών προγραµµάτων για την αντιµετώπιση του σχολικού 
εκφοβισµού, π.χ. School Project, Win-Win Resolutions, TOTA. Ωστόσο, ένα σηµαντικό εύρηµα αυτής της 
µελέτης ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί, ακόµα και αν υποστηρίζουν αυτήν την άποψη, θεωρούν πως στην πράξη είναι 
πολύ πιθανό να µην οδηγήσει το θέατρο σε αυτά τα θετικά αποτελέσµατα.  

Ως αιτίες αυτής της µη αποτελεσµατικότητας αναφέρθηκαν η έλλειψη ενδιαφέροντος και υποστήριξης από 
άλλα µέρη που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως διευθυντής, γονείς, εκπαιδευτικοί και µαθητές. 
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενισχυθεί η άποψη σε όλα τους εµπλεκόµενα µέρη ότι, το θέατρο µπορεί πράγµατι 
να συµβάλλει στην αντιµετώπιση και πρόληψη φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού. Η διοργάνωση ηµερίδων, 
εκθέσεων και η ενηµέρωση αποτελούν τρόπους µε τους οποίους µπορεί να συντελεστεί η αλλαγή συµπεριφοράς 
απέναντι στη θετική αξιοποίηση του θεάτρου για τον σχολικό εκφοβισµό. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Λόγω του ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα προέρχονται από µία συγκεκριµένη αστική γεωγραφική περιοχή, δεν 
είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή 
µίας παρόµοιας έρευνας σε σχολικές µονάδες που προέρχονται τόσο από άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης, όσο και 
από άλλες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. ηµιαστικές, αγροτικές).  

Επιπρόσθετα, στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν µόνο οι απόψεις ενός µικρού δείγµατος εκπαιδευτικών 
θεατρικής αγωγής. Δεδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την απροθυµία και έλλειψη ενδιαφέροντος από 
µέρους άλλων εκπαιδευτικών, γονέων και διευθυντή στην αξιοποίηση του θεάτρου ως µέσο για την αντιµετώπιση 
του σχολικού εκφοβισµού, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διεξαγωγή µίας έρευνας και σε άλλα µέρη που 
εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Αντιµετωπίζετε φαινόµενα σχολικής βίας στο σχολείο που υπηρετείτε; 
2. Αν ναι, ποια είναι αυτά;  
3. Ποια θεωρείτε ότι είναι η αιτία αυτών των φαινοµένων; 
4. Συζητάτε µε τα παιδιά σχετικά µε τα φαινόµενα σχολικής βίας στα οποία είναι θύµατα; 
5. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήµατα του θεάτρου στην εκπαίδευση; 
6. Έχετε χρησιµοποιήσει ποτέ το θεατρικό παιχνίδι για την πρόληψη και αντιµετώπιση φαινοµένων 

σχολικού εκφοβισµού; 
7. Πιστεύετε ότι το θέατρο µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο στην αντιµετώπιση και πρόληψη του 

φαινοµένου σχολικής βίας; 
8. Ποια θεωρείτε ότι θα είναι τα προβλήµατα κατά την αξιοποίηση του θεάτρου ως µέσο αντιµετώπισης και 

πρόληψης της σχολικής βίας; 
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από το Δηµοτικό στο Γυµνάσιο 
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“Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο µαθητής του. 
Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασµα, αφήνεται χαρούµενα να γκρεµιστεί, ενθαρρύνοντας τον 
µαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες.”     

N. Καζαντζάκης 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανταπόκριση στο κάλεσµα του Ν. Καζαντζάκη ήταν η αφορµή για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του 
προγράµµατος µετάβασης που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. Ένα εγχείρηµα µε στόχο την οµαλή µετάβαση 
από τη µια βαθµίδα στην άλλη, από το Δηµοτικό στο Γυµνάσιο που δεν περιορίστηκε σε µια απλή επίσκεψη, αλλά σε 
ουσιαστική αλληλεπίδραση και πέτυχε. Η αγαστή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και στάδια µε γόνιµες συναντήσεις 
εργασίας και συνεργασίας για την καλύτερη δυνατή προετοιµασία της αλλαγής συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή 
υλοποίηση. Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα και η κάλυψη των αναγκών των µαθητών/τριών έθεσαν το πλαίσιο. 
Παρά το γεγονός ότι κίνητρα και στάσεις απέναντι στο σχολείο τείνουν πτωτικά κατά τη µετάβαση από το Δηµοτικό 
στο Γυµνάσιο (Anderman, 1996; Harter, 1981; Simmons & Blyth, 1987) η αλλαγή προβλήθηκε σαν πρόκληση για 
ενδυνάµωση των µαθητών/τριών σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα ασφαλές 
πλέγµα σχέσεων. Η µετάβαση από το Δηµοτικό στο Γυµνάσιο αποτελεί µια συνεχή, φυσική πορεία, η οποίο ωστόσο 
λόγω της κρίσιµης ηλικίας των µαθητών θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς συµβάλει στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των µαθητών/τριών παράλληλα µε την καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 
Επιπλέον η πρόταση µετάβασης αποσκοπούσε στην πρόληψη περιστατικών ενδοσχολικής βίας και την αποφυγή 
περιστατικών εκφοβισµού καθώς και στη δηµιουργία κλίµατος αρµονικής συνεργασίας µαθητών, εκπαιδευτικών και 
συµβούλων. Γίναµε γέφυρα για να περάσουν απέναντι οι µαθητές/τριες και µοιραστήκαµε µαζί τους τη χαρά της 
συµµετοχής, η οποία δηµιούργησε κίνητρα και διασφάλισε την επιτυχή έκβαση του προγράµµατος. Η πρωτοβουλία 
και η δράση συνέβαλαν στη δηµιουργία ενός θετικού και ευνοϊκού κλίµατος και ενθάρρυναν τους µαθητές/τις 
µαθήτριες να φτιάξουν τις δικές τους γέφυρες. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: µετάβαση, πρόληψη, ενσυναίσθηση, ενδυνάµωση, κλίµα ασφάλειας  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η έννοια της µετάβασης είναι συνδεδεµένη µε αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών συνθηκών και αποτελεί ένα 
µοναδικό, ατοµικό, προσωπικό και ιδιαίτερο βίωµα για το κάθε άτοµο. Η µεταβατική περίοδος µεταξύ Δηµοτικού 
και Γυµνασίου, θεωρείται σαν ένα πολύ κρίσιµο στάδιο στην εκπαίδευση. Κατά τους Measor και Woods (1984) 
η αλλαγή είναι στην πραγµατικότητα περίπλοκη αν και «Για πολλά παιδιά, θα ήταν δυνατόν να υπολογιστεί ότι η 
αλλαγή θα φανεί µια συνεχής, φυσική πορεία, µεταπηδώντας µε πρόθυµη προσδοκία από µια κοινωνική θέση µε 
άνετη σιγουριά στην επόµενη, µε µια κίνηση». Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να διευκολύνει τη 
διαδικασία αυτή και να γεφυρώσει τις δυσκολίες. 

Η οµαλή µετάβαση ως κύριος σκοπός συνδέεται µε την επίτευξη επιµέρους στόχων που αφορούν: την 
κατάλληλη προετοιµασία, τη συµβολή στην καλύτερη δυνατή διαχείριση της σηµαντικής αυτής αλλαγής, την 
αύξηση του ενδιαφέροντος των µαθητών/τριών για το Γυµνάσιο, την ενηµέρωσή τους για τις αντικειµενικές 
διαφορές που υπάρχουν στις δυο βαθµίδες εκπαίδευσης, την ενδυνάµωση τους µέσα από την προετοιµασία, την 
άµβλυνση των συναισθηµάτων φόβου και ανασφάλειας, που προκύπτουν από την µετάβαση και τις αλλαγές που 
συνεπάγεται, την εξασφάλιση της µετάβασης στην άλλη βαθµίδα ως θετική εµπειρία µε την παράλληλη 
καλλιέργεια θετικών προσδοκιών. Τέλος, επιδιώκεται η µείωση της εµφάνισης του φαινοµένου της ενδοσχολικής 
βίας στους µελλοντικούς µαθητές της Α’ Γυµνασίου.  
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Τα µέρη της εργασίας έχουν ως ακολούθως: Αρχικά, γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα της οµαλής 
µετάβασης από το δηµοτικό στο γυµνάσιο. Στη συνέχεια επισηµαίνεται η αναγκαιότητα πρόληψης ενδοσχολικής 
βίας και ακολουθεί η παρουσίαση της πρότασης αναλυτικά. 

 
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Με τον όρο µετάβαση αποδίδονται εκείνες οι καταστάσεις στην εξελικτική πορεία του ατόµου, κατά τις οποίες 
συντελείται µετακίνηση του ατόµου από µια πραγµατικότητα σε άλλη. Η έννοια της µετάβασης είναι συνδεδεµένη 
µε αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών συνθηκών και αποτελεί ένα µοναδικό, ατοµικό, προσωπικό και ιδιαίτερο 
βίωµα για το κάθε άτοµο. Το άτοµο κατά την πορεία ανάπτυξης του βιώνει διάφορες αλλαγές, η συνειδητοποίηση 
των οποίων ενεργοποιεί την ικανότητα της αντίδρασης και τον µηχανισµό προσαρµογής του, απέναντι «στα 
εµπόδια» που προκαλούν ανισορροπία στην δυναµική σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στον εαυτό του και τον 
περίγυρο του.  

Ολόκληρη η ζωή µας, από τη γέννηση ως το θάνατο, είναι ένα συνεχές από µεταβατικά στάδια. Από τη 
γέννηση στην παιδική ηλικία, από το σπίτι στο νηπιαγωγείο, από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό, από το δηµοτικό 
στο Γυµνάσιο, από το Γυµνάσιο στο Λύκειο και από το Λύκειο στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση (ως προς 
την ακαδηµαϊκή ζωή). Συνεπώς, η αλλαγή σχολικής βαθµίδας είναι µια από ένα πλήθος αλλαγών στη ζωή µας. Η 
επιτυχηµένη µετάβαση από τη µία βαθµίδα στην άλλη έχει αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο ότι παίζει σηµαντικό 
ρόλο τόσο στη µαθησιακή όσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού. Ιδιαίτερα η µεταβατική περίοδος 
µεταξύ Δηµοτικού και Γυµνασίου, θεωρείται σαν ένα πολύ κρίσιµο στάδιο στην εκπαίδευση. Αυτό γιατί οι δύο 
βαθµίδες εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από έκδηλες διαφορές, ενώ, ταυτόχρονα, αυτό το µεταβατικό στάδιο 
συµπίπτει µε το πέρασµα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Διακρίνονται δύο διαστάσεις σε αυτή την 
µετάβαση: η αλλαγή εκπαιδευτικής βαθµίδας και η αναπτυξιακή αλλαγή του ίδιου του ατόµου, αφού ολοκληρώνει 
την παιδική του ηλικία και περνάει στην εφηβική. 

Σύµφωνα µε έρευνα το 10% των 12χρονων µαθητών η αλλαγή σχολείου αποτελεί τραυµατική εµπειρία 
(Κάτσικας, 2009), ενώ δηλώνει ότι υπάρχει έλλειµµα ενηµέρωσης όσων φοιτούν στη Στ΄ τάξη πριν αλλάξουν 
βαθµίδα. Ένας στους δύο µαθητές δηλώνει µη ενηµερωµένος. Το 1/3 των µαθητών δηλώνουν ότι οι πρώτες µέρες 
στο Γυµνάσιο «ήταν δύσκολες και ένοιωθαν µοναξιά», 7 στους 10 θεωρούν τα µαθήµατα της Στ΄ τάξης 
ευκολότερα, ενώ 2 στους 3 θεωρούν ότι τα µαθήµατα του γυµνασίου δεν αποτελούν συνέχεια των µαθηµάτων του 
Δηµοτικού και δυσκολεύονται τόσο στα µαθήµατα, όσο και µε τους καθηγητές (Κάτσικας, 2009).  

Κίνητρα και στάσεις απέναντι στο σχολείο τείνουν πτωτικά κατά τη µετάβαση από το Δηµοτικό στο 
Γυµνάσιο (Anderman, 1996; Harter, 1981; Simmons & Blyth, 1987). Η οµαλή µετάβαση από το Δηµοτικό στο 
Γυµνάσιο αποτελεί το ζητούµενο για την συναισθηµατική σταθερότητα και την επιτυχή ακαδηµαϊκή επίδοση των 
µαθητών. Η αλλαγή ωστόσο µπορεί να αντιµετωπιστεί σαν πρόκληση για ενδυνάµωση προκειµένου να 
δηµιουργηθεί ένα ασφαλές πλέγµα σχέσεων που θα συµβάλει στην πρόληψη περιστατικών ενδοσχολικής βίας και 
εκφοβισµού καθώς και κλίµατος αρµονικής συνεργασίας µαθητών, εκπαιδευτικών και συµβούλων. 

 
Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ 
Η πρόληψη της ενδοσχολικής βίας επιτρέπει µια υγιή, αποτελεσµατική σχολική ζωή µε συναισθηµατική 
σταθερότητα, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και των γνωστικών 
δεξιοτήτων. Η σύνδεση της µετάβασης µε την πρόληψη του φαινοµένου της ενδοσχολικής βίας κρίνεται αναγκαία, 
καθώς το φαινόµενο εµφανίζεται µε υψηλή συχνότητα στη διάρκεια της εφηβείας και λαµβάνει όλο και 
µεγαλύτερες διαστάσεις (Smith, et al., 2004). Ο σχολικός εκφοβισµός, ο οποίος ορίζεται ως η εµπρόθετη, 
επαναλαµβανόµενη υποβολή ενός µαθητή σε αρνητικές καταστάσεις από έναν ή περισσότερους µαθητές (Olweus, 
1993) µπορεί να πάρει διάφορες µορφές: σωµατικός, λεκτικός, εκφοβισµός µε εκβιασµό, έµµεσος ή 
κοινωνικός, ηλεκτρονικός, ρατσιστικός, σεξουαλικός. Οι επιπτώσεις της ενδοσχολικής βίας και του 
εκφοβισµού στα παιδιά που εκφοβίζονται είναι ψυχοκοινωνικές (Χατζηχρήστου, 2014) και συνδέονται µε: 

§ Αισθήµατα έντονου άγχους, ανασφάλειας, φοβίες, σχολική άρνηση, απουσία από το σχολείο τα οποία 
οδηγούν σε σχολική αποτυχία. 

§ Ψυχοσωµατικά συµπτώµατα: πονοκέφαλο, άλγη στην κοιλιακή χώρα, διαταραχές ύπνου, νυχτερινή 
ενούρηση. 

§ Μαθησιακές δυσκολίες και κατάθλιψη 
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις εµφανίζονται ωστόσο και στα παιδιά που εκφοβίζουν, όπως: 
§ Αποµάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον. 
§ Διακοπή σχολικής φοίτησης. 
§ Τάσεις φυγής από το οικογενειακό περιβάλλον. 
§ Περιθωριοποίηση-κοινωνικός αποκλεισµός 
§ Να εξελιχθούν σε ενήλικες µε αντικοινωνική και παραβατική συµπεριφορά. 
Επισηµαίνεται ότι το θέµα του σχολικού εκφοβισµού απασχολεί τους µαθητές/τριες και το διατυπώνουν ως 

ερώτηση απαντώντας σε µια από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου στο ερωτηµατολόγιο πριν την επίσκεψη 
στο Γυµνάσιο. Μία από τις αιτίες εµφάνισης του σχολικού εκφοβισµού θεωρείται άλλωστε η εφηβεία µε 
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συνακόλουθες αντιδράσεις την ευσυγκινησία, την εναντίωση προς κάθε µορφή εξουσίας, την έλλειψη 
αυτοπεποίθησης ή και το αίσθηµα της παντοδυναµίας. Στο προαναφερόµενο πλαίσιο κρίθηκε απαραίτητη η 
υλοποίηση του προγράµµατος, καθώς το φαινόµενο εµφανίζεται µε υψηλή συχνότητα στη διάρκεια της εφηβείας 
και λαµβάνει όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις (Smith, et al., 2004). 

	
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Στη διαµόρφωση της πρότασής εκτός από την σχετική µε τη µετάβαση ενηµέρωση κρίθηκε αναγκαία και η 
πρόληψη της ενδοσχολικής βίας, δεδοµένης της δύσκολης ηλικιακής περιόδου. Ο σχεδιασµός των 
δραστηριοτήτων είχε ως επίκεντρο την ενεργό εµπλοκή των µαθητών/τριών σε όλα τα στάδια υλοποίησης του 
προγράµµατος. Μέσα από την εµπλοκή τους αυτή είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τη χαρά της διερεύνησης και 
ανακάλυψης, να καλλιεργήσουν την υπευθυνότητα και να αναπτύξουν κίνητρα. Κατά τους ειδικούς (Galton, Gray 
& Ruddock, 2000) η µετάβαση περιλαµβάνει τις εξής τέσσερις φάσεις: προετοιµασία, µεταφορά, επαγωγή, 
ενσωµάτωση. Για τη διευκόλυνση της οµαλής µετάβασης δόθηκε έµφαση στη φάση της προετοιµασίας, 
προκειµένου να επέλθει οµαλά η ενσωµάτωση, να εγκλιµατιστεί και να νιώσει ο νέος µαθητής/η νέα µαθήτρια 
ισότιµο και αποδεκτό µέλος της νέας σχολικής κοινότητας.  

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Για την υλοποίηση της πρότασης επιλέχθηκαν δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την ενεργητική, διερευνητική, 
βιωµατική, συνεργατική και ανακαλυπτική µάθηση. Η εµπλοκή των µαθητών/τριών σε όλα τα στάδια και τις 
δραστηριότητες συνέβαλε στην επιτυχία της δράσης και προσέφερε χαρά και ικανοποίηση, τη χαρά της 
συνεργασίας, τη χαρά της ανακάλυψης και την ικανοποίηση από την ανταπόκριση.  

Στη δράση συµµετείχαν όλοι οι µαθητές/τριες της Στ΄ τάξης του Δηµοτικού σχολείου και µαθητές/τριες και 
από τις τρεις τάξεις του όµορου Γυµνασίου. Η συνεργασία των σχολικών συµβούλων Γενικής Παιδαγωγικής 
Ευθύνης των δυο σχολείων, των διευθύνσεων των σχολείων και των εκπαιδευτικών της Στ΄ τάξης και οµάδας 
εκπαιδευτικών του Γυµνασίου συνέβαλαν στην προετοιµασία αρχικά και στην επιτυχή υλοποίηση µε το έµπρακτο 
παράδειγµα τους.  

Για την διερεύνηση των στάσεων και των προσδοκιών των µαθητών/τριών του Δηµοτικού πριν και µετά τις 
δραστηριότητες αξιοποιήθηκε µεταξύ των άλλων και η µέθοδος του ερωτηµατολογίου.  

 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν από τις εµπλεκόµενες σχολικές συµβούλους και τους εκπαιδευτικούς µε την 
υποστήριξη των διευθύνσεων των σχολείων. Ο σχεδιασµός τους αποτυπώνει την προσέγγιση του σχολείου ως 
κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει (Χατζηχρήστου κ.ά., 2004). Παράλληλα αξιοποιείται το νοητικό και 
συναισθηµατικό δυναµικό των µαθητών/τριών µε την κατάλληλη ενεργοποίηση των επικοινωνιακών και 
δηµιουργικών τους δεξιοτήτων (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000). 

Στο Γυµνάσιο προετοιµάστηκε υποδοχή σε συνεργασία µε την διευθύντρια, τον υποδιευθυντή, τις 
εκπαιδευτικούς Γερµανικής και Καλλιτεχνικών µαθηµάτων. Οι νέοι/νέες µαθητές/τριες µε τους συνοδούς 
δασκάλους διέσχισαν τη «µεγάλη» πόρτα, η οποία διακοσµήθηκε γιορταστικά, ώστε να δηµιουργεί την αίσθηση 
του σηµαντικού και παράλληλα να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος. Μια πολύχρωµη χαρούµενη 
γιρλάντα µε «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ» περιείχε τα ονόµατα των µαθητών/τριών. Το σύντοµο καλωσόρισµα από τη 
διευθύντρια του σχολείου ακολούθησε ένα κέρασµα για να γλυκάνει την παραµονή στο σχολείο και ένα τραγούδι 
στη Γερµανική γλώσσα. 

Οι µαθητές/τριες προετοίµασαν µε την παρότρυνση των εκπαιδευτικών Γερµανικής κάρτες και χάρτινα 
καραβάκια, τα οποία στη συνέχεια αντάλλαξαν. Οι µαθητές/τριες του Δηµοτικού ετοίµασαν κάρτες µε ευχές για 
«Καλή Επιτυχία» στις επικείµενες προαγωγικές εξετάσεις. Οι µαθητές/τριες του Γυµνασίου χάρισαν στους νέους 
µελλοντικούς συµµαθητές/τριες τους συµβολικά χάρτινες βαρκούλες µε ευχές που κατασκεύασαν στο πλαίσιο 
του γνωστικού αντικειµένου των βιωµατικών Δράσεων.  

 

 
Εικόνα 1: Χειροποίητες βαρκούλες µε ευχές 
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Από τις δραστηριότητες δεν έλειψε η εικαστική πινελιά, την οποία έβαλε η εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικών 
µαθηµάτων και καταξιωµένη εικαστικός. Η εκπαιδευτικός σχεδίασε εικόνες και προσκάλεσε τους µαθητές/τριες 
να τις ολοκληρώσουν σε χώρο κατάλληλα διαµορφωµένο διαθέτοντας τα απαραίτητα υλικά. Αυτή ήταν µια 
δραστηριότητα κι εµπειρία που απόλαυσαν ιδιαίτερα. Οι ζωγραφιές αναρτήθηκαν σε κοινή θέα, ώστε να τις 
θαυµάσουν όλοι. Πριν την αναχώρησή τους οι µαθητές/τριες έπαιρναν µαζί τους τη ζωγραφιά τους.  

Το κυνήγι του χαµένου θησαυρού ως δράση αποσκοπούσε στην εξοικείωση των µαθητών/τριών µε τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις, τους χώρους και τη διερεύνηση πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργία του 
Γυµνασίου, το ωρολόγιο πρόγραµµα, τα µαθήµατα και τους/τις εκπαιδευτικούς. Συγκεκριµένα δόθηκαν κάρτες 
µε ερωτήσεις σε οµάδες µαθητών/τριών προκειµένου να αναζητήσουν και να βρουν τις ζητούµενες πληροφορίες. 
Οι εκπαιδευτικοί καθώς και µια οµάδα µαθητών/τριών Γυµνασίου ήταν στη διάθεση τους προκειµένου να 
διευκολύνουν τη διαδικασία άντλησης των πληροφοριών. 

Οι ερωτήσεις, τις οποίες κλήθηκαν να διερευνήσουν οι µαθητές/τριες αντλήθηκαν από το ερωτηµατολόγιο 
στο οποίο απάντησαν πριν από τις δράσεις. Πρόκειται στην ουσία για τις δικές τους ερωτήσεις – απορίες σχετικά 
µε τη µετάβασή τους και τη φοίτησή τους στο Γυµνάσιο. Αρωγοί στην προσπάθεια απάντησης των ερωτήσεων 
ήταν οι εκπαιδευτικοί και µαθητές/τριες Γυµνασίου. Το κυνήγι των ερωτήσεων συνέβαλε στο να καλλιεργήσουν 
και να αναπτύξουν δεξιότητες και να εξοικειωθούν µε το χώρο.  

Τέλος, η κάθε οµάδα παρουσίασε στις υπόλοιπες οµάδες τα αποτελέσµατα της αναζήτησής τους σχετικά µε 
το Γυµνάσιο και τις µοιράστηκε µε τους υπόλοιπους. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
Οι µαθητές/τριες του Δηµοτικού σχολείου συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια πριν και µετά την υλοποίηση των 
δράσεων για να διερευνηθούν αρχικά οι ανάγκες τους και να ληφθούν υπόψη κατά τα σχεδιασµό καθώς και για 
την αξιολόγηση της όλης προσπάθειας. Ακολουθούν οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ 

§ Τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη «Γυµνάσιο»;  
§ Πως αισθάνεσαι για τη µετάβαση σου από το δηµοτικό στο Γυµνάσιο (αλλαγή σχολικής βαθµίδας) και 

για ποιον λόγο;  
§ Γνωρίζεις κάποιον µαθητή του Γυµνασίου στο οποίο θα πάτε την επόµενη χρονιά; 
§ Θα ήθελες να επισκεφθούµε το γειτονικό γυµνάσιο για να γνωρίσουµε τα παιδιά µε τα οποία θα ανήκετε 

στην ίδια σχολική βαθµίδα, θα µοιράζεστε τους ίδιους χώρους και θα συνεργάζεστε από την επόµενη 
σχολική χρονιά (µαθητές Α΄ και Β΄ Γυµνασίου);  

§ Θα ήθελες να επισκεφθούν την τάξη σου οι µαθητές του Γυµνασίου και να γίνουν κάποιες από κοινού 
δραστηριότητες;  

§ Τι είδους δραστηριότητες θα ήθελες να κάνει η τάξη σου από κοινού µε τους µαθητές του γυµνασίου;  
§ Θα ήθελες να επισκεφθείτε το Γυµνάσιο για να πληροφορηθείτε τον τρόπο λειτουργίας του, να γνωρίσετε 

τους διδάσκοντες και να περιηγηθείτε στους χώρους του;  
§ Έχεις µπροστά σου τους καθηγητές του Γυµνασίου. Διατύπωσε όσες ερωτήσεις θέλεις για το για τη 

φοίτησή σου στο Γυµνάσιο. Αιτιολόγησε την απάντηση που έδωσες παραπάνω. 
§ Έχεις µικρότερα αδέρφια ή ξαδέρφια; Πως τους συµπεριφέρεσαι;  
§ Τι σκέφτεσαι όταν ακούς την λέξη «υιοθεσία» και τι νοµίζεις ότι θα όφειλες να κάνεις αν «υιοθετούσες» 

έναν µικρότερο µαθητή;  
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ 

§ Πόσο σε ικανοποίησε η επίσκεψη των µαθητών του Γυµνασίου που ήρθαν για να σε ενηµερώσουν στην 
τάξη σου; 
Πάρα πολύ, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου 
Δικαιολόγησε την απάντηση που έδωσες παραπάνω* (Γιατί σε ικανοποίησε ή γιατί δε σε ικανοποίησε;) 

§ Πώς σου φάνηκε η υποδοχή που ετοίµασαν για σας οι µαθητές και καθηγητές του Γυµνασίου;* 
Μου άρεσε πάρα πολύ, Μου άρεσε πολύ, Μου άρεσε αρκετά, Μου άρεσε λίγο, Δε µου άρεσε καθόλου 
Δικαιολόγησε την απάντηση που έδωσες παραπάνω*(Γιατί σε ικανοποίησε ή γιατί δε σε ικανοποίησε;) 

§ Πόσο σε ικανοποίησαν οι δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν;* 
Πάρα πολύ, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου 
Ποια δραστηριότητα σου άρεσε περισσότερο και γιατί;* 

§ Σε ποιο βαθµό ικανοποιήθηκες από την ενηµέρωση που πραγµατοποιήθηκε από τους καθηγητές σε σχέση 
µε τον διαθέσιµο χρόνο;* 
Πάρα πολύ, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου 

§ Λύθηκαν οι απορίες σου;* 
Λύθηκαν όλες οι απορίες µου, Νοµίζω ότι λύθηκαν οι περισσότερες απορίες µου, Νοµίζω ότι λύθηκαν 
κάποιες απορίες µου, Νιώθω ότι δε λύθηκε καµιά απορία µου. 
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§ Πώς αισθάνεσαι µετά την επίσκεψή σου στο γυµνάσιο;* Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ 
Παρατίθενται ενδεικτικά µερικά από τα αποτελέσµατα σε µορφή κειµένου ή γραφήµατος - πίτας, διατηρώντας 
την ορθογραφία και την αυθεντικότητά τους.  

Αναφερόµενοι στα συναισθήµατά τους σχετικά µε την µετάβαση, καταθέτουν τα εξής:  
§ Λύπη και χαρά. Λύπη γιατί πέρασα 6 ολόκληρα στο Δηµοτικό και πέρασα χαρές και λύπες. Χαρά γιατί 

αρχίζω να γίνοµαι ώριµος και σε λίγο θα σπουδάσω µε το καλά. 
§ Χαρά γιατί θέλω να πάω στο γυµνάσιο και λύπη γιατί µου αρέσει πολύ το δηµοτικό. 
§ Νιώθω λίγο φόβο για το πώς θα είναι. 
§ Αισθάνοµαι λύπη γιατί θα αποχωριστώ πολλούς από τους φίλος µου και ότι στο Γυµνάσιο οι συνθήκες 

είναι πιο δύσκολες από ότι στο Δηµοτικό. 
§ Νιώθω ωραία γιατί µεγαλώνω αλλά επίσης νιώθω λίγο περίεργα γιατί θα πάω σε ένα εντελώς 

διαφορετικό µέρος και είναι πιο δύσκολο από το δηµοτικό. Επίσης θα χάσω πολλούς φίλους/φίλες µου 
από το δηµοτικό και είµαι λίγο λυπηµένη. 

§ Νιώθω ότι είµαι µεγάλος. 
§ Αισθάνοµαι λίγο άσχηµα αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσω, και νιώθω έτσι επειδή εκεί θα υπάρχουν 

και παιδιά τα οποία δεν θα γνωρίζω, εφόσον πολλοί από τους συµµαθητές µου, θα καταλήξουν σε 
κάποια άλλα σχολεία. 

§ Εσθάνοµαι λίπη αλλά και πολύ µεγάλη χαρά που θα πάω στο Γυµνάσιο. 
§ Νιώθω µεγαλύτερος, πιο µικρός στο γυµνάσιο από τους άλλους και έναν µικρό σεβασµό στους 

µεγαλύτερους. 
§ Χαίροµαι, γιατί θα φύγω από το δηµοτικό το οποίο έχω βαρεθεί πολύ.  
§ Νιώθω µεγάλος διότι θα πάω γυµνάσιο. 
§ Αισθάνοµαι χαρά γιατί πιστεύω πως θα πάρω κι άλλες γνώσεις και εµπιριες. 
§ Αισθάνοµαι λυπηµένος γιατί θα φηγό από το δηµοτικό και θα χάσω πώλους φίλους από την τάξη µου. 
Οι απορίες στις οποίες προσδοκούν απαντήσεις σχετικά µε τη φοίτησή τους στο Γυµνάσιο ποικίλουν κι 

αφορούν τα µαθήµατα, το ωρολόγιο πρόγραµµα, τον τρόπο διδασκαλίας, την αξιολόγηση των µαθηµάτων, τους 
εκπαιδευτικούς, το σχολείο ως χώρο, πιθανές δυσκολίες προσαρµογής στο Γυµνάσιο, τις ποινές αλλά και ο 
σχολικός εκφοβισµός. 

§ Είναι δύσκολα τα µαθήµατα εδώ; 
§ Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος εκπαίδευσης από ότι στο δηµοτικό; 
§ Είστε πιο αυστηροί από τους δασκάλους του δηµοτικού; 
§ Πως αντιµετωπίζετε τους άτακτους µαθητές; 
§ Ποιος είναι ο βαθµός κάτω από τη βάση? 
§ Πόσα είναι τα µαθήµατα που θα µάθουµε? 
§ Πώς θα µείνουµε σε µία τάξη? Έχω πάντως πολλά ερωτήµατα! 
§ Τα µαθήµατα είναι τόσο δύσκολα όσο µας περιγράφουν οι γνωστοί µας; 
§ Οι καθηγητές είναι αυστηροί , κατανοούν τα προβλήµατα και τις δυσκολίες των µαθητών; 
§ Θα δυσκολευτώ αρκετά να προσαρµοστώ στο Γυµνάσιο? 
§ Υπάρχει εκεί η παρουσία του σχολικού εκφοβισµού (bullying); 
§ Σε πηγαίνουν µε το παραµικρό στον διευθυντή; 
§ Η παρουσία του σχολικού εκφοβισµού (bullying) είναι µεγαλύτερη στο Γυµνάσιο ή στο Δηµοτικό; 
§ Πόσες απουσίες υπάρχουν; 
§ Πόσες µέρες µπορείς να πάρεις αποβολεί;  
§ Πως θα είναι η τουαλέτες, πως θα είναι η τάξη, πως θα είναι οι πληροφορική κτα. 
§ Μπορούµε να καθόµαστε µε όποιον θέλουµε; Μπορούµε να παίρνουµε µπάλες στα διαλείµµατα και στα 

κενά; 
Όπως προκύπτει από το γράφηµα - πίτα, σχεδόν όλοι οι µαθητές/ριες εξέφρασαν την επιθυµία να 

επισκεφθούν το όµορο Γυµνάσιο, εκτός από µια περίπτωση, η οποία αντιστοιχεί στο το 7%. 
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Σχήµα 1: Αποτέλεσµα από την ερώτηση 3 σχετικά µε το ενδιαφέρον να επισκεφθούν το όµορο Γυµνάσιο 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ 
Ο βαθµός ικανοποίησης, όπως αποτυπώνεται στα γραφήµατα - πίτες, είναι ψηλός. Ειδικότερα τεκµηριώνονται ως 
εξής: 

§ Με ικανοποίησε γιατί λύθηκαν όλες οι απορίες µου.  
§ Έδωσαν σαφείς και σωστές ερωτήσεις . 
§ Γιατί απαντήθηκαν όλα τα ερωτήµατά µου  
§ Λύθηκαν όλες οι απορίες µου. 
§ Γιατί έµαθα πράγµατα για το γυµνάσιο. 
§ Γιατί µε έκαναν να νιώσω πιο άνετα. 
Από τις δραστηριότητες, στην πλειοψηφία των µαθητών/τριών, άρεσε περισσότερο το κυνήγι των 

ερωτήσεων.  
§ Εκείνη που ψάχναµε για τους χώρους του σχολείου. 
§ Όταν επισκεφθήκαµε το χηµείο και µία τάξη. 
§ Όταν έπρεπε να απαντήσουµε σε µια ερώτηση. 
§ Ποιο πολύ µου άρεσε όταν ζωγραφίζαµε. 
Στην ερώτηση «Πώς αισθάνεσαι µετά την επίσκεψή σου στο γυµνάσιο;», οι απαντήσεις αποζηµίωσαν όσους 

και όσες συνέβαλαν στην όλη προσπάθεια και τους/τις ευχαριστούµε.  
§ Ένιωσα ωραία γιατί η επίσκεψη µε έκανε να δω τι είναι το γυµνάσιο. 
§ Αισθάνοµαι χαρά και δύναµη που έµαθα τους νέους χώρους. 
§ Αισθάνοµαι ωραία, γιατί πέρασα καλά και του χρόνου θα ξέρω κάποια παραπάνω πράγµατα. 
§ Αισθάνοµαι ελεύθερος και αισθάνθηκα υπέροχα που θα πάω σε αυτό το γυµνάσιο. 
§ Ωραία γιατί όταν θα πάω στο γυµνάσιο θα ξέρω κάποια πράγµατα γι αυτό. 
§ Δεν αισθάνοµαι τόσο φοβισµένη για το τι θα αντιµετωπίσω και µου έφυγε σχεδόν όλο µου το άγχος. 
§ χωρίς ανχος και ανυπόµονος να πάω. 
§ Τώρα πια δεν έχω κανένα άνγχος µε τις απαντήσεις που µας έδωσαν. 
§ Νιώθω καλύτερα και κάπως πιο έτοιµη να πάω στο γυµνάσιο. 
§ Νιώθω τέλεια γιατί τώρα πια ξέρω τους µαθητές τον χώρο και τους δασκάλους. 
§ Αισθάνοµαι ότι είµαι έτοιµος για το γυµνάσιο. 
§ Αισθάνοµαι ανακουφισµένος γιατί δεν έχω τόσο άγχος. 
§ Μετά την επίσκεψη στο γυµνάσιο αισθάνοµαι χαρά γιατί κάναµε όλες αυτές της δραστηριότητες. 
§ Αισθάνοµαι πλέον λίγο πιο χαλαρή και όχι τόσο αγχωµένη. 
§ Αισθάνθηκα λίγο µεγαλύτερος και πιο χαλαρός. 
§ Πιστεύω ότι δεν θα έχω τόσο πολύ άγχος για του χρόνου. 

    
Σχήµα 2: Αποτελέσµατα ερωτήσης 2 σχετικά µε την υποδοχή 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση της όλης δράσης σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους διενεργήθηκε µε την αξιοποίηση 
ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων (Ερωτηµατολόγια µετά), google forms. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι η 
διαδικασία αυτή λειτούργησε καταλυτικά στην ενδυνάµωση των σχέσεων, στην αποτροπή των εντάσεων και των 
συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον. Ο βαθµός ικανοποίησης των µαθητών/τριών είναι ψηλός. Η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες κατέστησε εφικτή την άµεση διεξαγωγή των 
αποτελεσµάτων, τη στατιστική επεξεργασία των κλειστών ερωτήσεων καθώς και την οπτικοποίησή τους, όπως 
προκύπτει από τα γραφήµατα – πίτες και την παράθεση των απαντήσεων.  
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Σχήµα 3: Αποτελέσµατα απαντήσεων σχετικά µε τον βαθµό ικανοποίησης µετά την επίσκεψη - ενηµέρωση 

 

 
Σχήµα 4: Αποτελέσµατα απαντήσεων σχετικά την ικανοποίηση των αποριών 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Η εµπειρία αξιολογήθηκε θετικά, όπως διαπιστώθηκε από τις απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια µετά την επίσκεψη 
των µαθητών/τριών στο Γυµνάσιο και την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Οι µαθητές/τριες συµµετείχαν ενεργά 
σε ευχάριστες, δηµιουργικές δραστηριότητες σε οµάδες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 
θετικού κλίµατος συνεργασίας, εµπιστοσύνης και ασφάλειας. Το κλίµα αυτό λειτούργησε καταλυτικά στην 
αποτροπή εντάσεων και συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον.  

Η υιοθέτηση παρόµοιων δράσεων για την οµαλή µετάβαση αναµένεται να καλλιεργήσει µια κουλτούρα 
συνεργασίας ανάµεσα στις βαθµίδες και να συµβάλει στην ειρηνική συνύπαρξη σε ένα ανθρώπινο σχολείο, που 
προάγει τις αξίες της ειρήνης και της δηµοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η θεσµοθέτηση της µετάβασης 
και η γενίκευσή της εφαρµογής. 
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Εσύ κι εγώ είµαστε εµείς!  
Εκπαιδευτική παρέµβαση για την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, το 

σεβασµό στη διαφορετικότητα και την οµαλή µετάβαση 
 

Ελένη Κεφιλή1, Βάια Μανώλη2 
 

1Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Ισθµίας   
 

2Διευθύντρια, 10/θ Δηµοτικό Σχολείο Ισθµίας   
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στη σηµερινή διαρκώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα τα φαινόµενα βίας βρίσκονται σε έξαρση, ιδιαίτερα σε άτοµα 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Οι έρευνες διεθνώς δείχνουν ότι περίπου το 15% των µαθητών (συχνότερα σε ηλικίες 
8-15 ετών) έχουν βιώσει συµπεριφορές εκφοβισµού και βίας ενώ στη χώρα µας το φαινόµενο αφορά 1 στα 10 παιδιά 
(Τσιάντης, 2010). Το σύγχρονο σχολείο χρειάζεται να είναι αποτελεσµατικό και σε αυτόν τον τοµέα και να  επενδύει 
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, το σεβασµό στο διαφορετικό, την καλλιέργεια της πολλαπλής νοηµοσύνης 
(Gardner, 1983) και ειδικότερα την ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Goleman, 1995). Στο χώρο του 
σχολείου υπάρχει η δυνατότητα του έγκαιρου εντοπισµού και της πρόληψης σχολικής βίας. Το σχολείο καλείται να 
δράσει, να συνεργαστεί µε την οικογένεια και άλλους φορείς ώστε να προληφθούν τα περιστατικά βίας και να 
διασφαλιστεί η διαδικασία της µάθησης και η οµαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Σε αυτό το πλαίσιο 
εντάσσεται και η παρούσα εργασία στην οποία συνεργάστηκαν εκπαιδευτικές κοινότητες Νηπιαγωγείου και 
Δηµοτικού Σχολείου στην υλοποίηση σχεδίου εργασίας µε θέµα «Εσύ κι εγώ …. είµαστε εµείς!!», µε σκοπό την οµαλή 
µετάβαση, το σεβασµό στη διαφορετικότητα, την επίλυση συγκρούσεων και την αρµονική συνύπαρξη. Οι 
δραστηριότητες αφορούσαν σε παιχνίδια ρόλων, ανίχνευσης συναισθηµάτων, επίλυσης προβληµάτων, δηµιουργία 
αφίσας, επισκέψεις στο Δηµοτικό Σχολείο και κοινές δράσεις. Σε επίπεδο γονέων πραγµατοποιήθηκαν εργαστήρια 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης,  δράσεις ανάπτυξης  δεξιοτήτων χειρισµού, αναγνώρισης και αντιµετώπισης 
καταστάσεων σχολικής βίας, προτάσεις επίλυσης προβληµάτων, συναισθηµατικής ενδυνάµωσης, συµβουλευτικής. 
Μέσα από την ουσιαστική επικοινωνία µε τα παιδιά και τις οικογένειές τους προσπαθήσαµε να καλλιεργήσουµε για 
τους µαθητές µας κλίµα εµπιστοσύνης, αποδοχής και στήριξης. Η ολοκλήρωση του προγράµµατος έδειξε ότι µέσα 
από ανάλογα  προγράµµατα, η µετάβαση και ένταξη των µαθητών στο Δηµοτικό Σχολείο γίνεται οµαλά, οι µαθητές 
αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης καταστάσεων, οι γονείς ευαισθητοποιούνται και οι 
εκπαιδευτικοί ενδυναµώνονται στη διαχείριση καταστάσεων σχολικής βίας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχέδιο εργασίας, αρµονική συνύπαρξη, σχολική βία, µετάβαση, συνεργασία 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στη σηµερινή διαρκώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα οι κοινωνίες έχουν να αντιµετωπίσουν φαινόµενα βίας 
τα οποία βρίσκονται σε έξαρση, ιδιαίτερα σε άτοµα παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Οι έρευνες διεθνώς δείχνουν 
ότι περίπου το 15% των µαθητών  (συχνότερα σε ηλικίες 8-15 ετών) έχουν βιώσει συµπεριφορές εκφοβισµού 
και βίας. Αν και τα φαινόµενα βίας είναι ηπιότερα σε σχέση µε αυτά της Κεντρικής Ευρώπης ή της Βόρειας 
Αµερικής (Τρίγκα-Μερτίκα, 2014), τα αποτελέσµατα των ερευνών αποδεικνύονται εξαιρετικά σηµαντικά και 
για τα ελληνικά δεδοµένα καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση στα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού 
σύµφωνα µε έρευνα του «Χαµόγελου του Παιδιού» και το φαινόµενο αφορά 1 στα 10 παιδιά (Τσιάντης, 2010).    

Το σύγχρονο σχολείο χρειάζεται να είναι αποτελεσµατικό και σε αυτόν τον τοµέα και να  επενδύει στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, το σεβασµό στο διαφορετικό, την καλλιέργεια της πολλαπλής νοηµοσύνης 
(Gardner, 1983) και ιδιαίτερα την ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Goleman, 1995). 

Με αυτό το σκεπτικό υλοποιείται η συγκεκριµένη παρέµβαση µε σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, 
την καλλιέργεια κλίµατος εµπιστοσύνης και σεβασµού προς το «όποιο» διαφορετικό,  την ευαισθητοποίηση και 
ενδυνάµωση απέναντι σε φαινόµενα σχολικής βίας και εκφοβισµού και παράλληλα τη διευκόλυνση της 
µετάβασης των µαθητών και µαθητριών  του Νηπιαγωγείου στο Δηµοτικό Σχολείο. 
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  
Η επιθετικότητα είναι κοµµάτι της ανθρώπινης φύσης και εκδηλώνεται µε διάφορους τρόπους. Στις σύγχρονες 
κοινωνίες για την απόδοση του φαινόµενου στο οποίο εντάσσονται όλες οι µορφές εκδήλωσης επιθετικών 
ενεργειών και σχολικού εκφοβισµού έχει επικρατήσει ο αγγλικός όρος «bullying». Στην Ελληνική γλώσσα µπορεί 
να αποδοθεί µε διάφορες ονοµασίες  όπως «εκφοβισµός», «θυµατοποίηση», «Σχολικός εκφοβισµός», «σχολική 
επιθετικότητα», «κακοποίηση συνοµηλίκου», «άσκηση βίας από µαθητή σε µαθητή», «κάνω το µάγκα», 
«ταλαιπωρώ», «µειώνω», «είδος επιθετικής συµπεριφοράς», «αντικοινωνική συµπεριφορά», «αντικοινωνική-
επιθετική συµπεριφορά µεταξύ µαθητών στο χώρο του σχολείου» (Παραδεισιώτη & Τζιόγκουρος, 2008:3). 
Πρόκειται για συµπεριφορές που εντάσσονται στο πεδίο των «αντικοινωνικών» συµπεριφορών στον χώρο του 
σχολείου και σε µορφές κακοποίησης (Dawkins, 1995), µε διακυµάνσεις που  κυµαίνονται από την έντονη 
διαφωνία και την αντίθεση µέχρι τις βίαιες επιθέσεις (Αντωνίου, 2008). 

Ο Roberts (2006:14) ορίζει τον σχολικό εκφοβισµό ως ένα συνδυασµό λεκτικών και σωµατικών επιθέσεων 
και κακοποιήσεων, που απευθύνονται από έναν δράστη-θύτη. 

Σύµφωνα µε τον Olweus (1993, 1997), ο οποίος είναι πρωτοπόρος στην έρευνα για τη διερεύνηση του 
φαινοµένου του εκφοβισµού, ο σχολικός εκφοβισµός και η βία αποτελούν φαινόµενο που παρατηρείται όταν ένα 
παιδί «εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και σε διάρκεια χρόνου, σε αρνητικές πράξεις από ένα ή περισσότερα άτοµα». 
Ο χώρος του Σχολείου θεωρείται, σύµφωνα µε ερευνητικές µελέτες, από τους πλέον συνηθισµένους χώρους 
διάπραξης περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισµού. 

Ο σχολικός εκφοβισµός διαφοροποιείται από την επιθετικότητα λόγω της ύπαρξης ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών.  Πρόκειται για απρόκλητη και εσκεµµένη αρνητική πράξη ή επιθετική συµπεριφορά, δηλαδή 
ενέργειες που ασκούνται µε σκοπό την πρόκληση βλάβης –σωµατική ή συναισθηµατική.  Είναι πράξη η οποία 
είναι επαναλαµβανόµενη. Εκδηλώνεται σε καταστάσεις ανισορροπίας µεταξύ των δύο εµπλεκόµενων πλευρών   
και αποτελεί οµαδικό φαινόµενο µε διακριτούς ρόλους –αυτός/ή που εµφανίζει τη συµπεριφορά, αυτός/ή που τη 
δέχεται και όσοι/ες παρακολουθούν όσα γίνονται.            

Ο σχολικός εκφοβισµός επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού και 
του εφήβου αλλά και την ίδια τη διαδικασία της µάθησης (Stavrinides et al., 2010). Εκδηλώνεται µε διάφορες 
µορφές άµεσες ή έµµεσες και για τον εντοπισµό του χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από εκπαιδευτικούς και γονείς. 
Παρουσιάζει διάφορες µορφές ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του σωµατικός, λεκτικός, ψυχολογικός, σωµατικός, 
κοινωνικός, ηλεκτρονικός, ρατσιστικός κ.α. 

Οι διαστάσεις του φαινοµένου είναι πολλές -παιδαγωγικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και  νοµικές και 
αποτελούν αποτύπωση ενός συστηµικού φαινοµένου, το οποίο σύµφωνα µε το κοινωνικό-οικολογικό µοντέλο 
των Fried & Fried (1996) διαµορφώνεται από τους άξονες πολιτισµός, κοινότητα, σχολείο, οικογένεια και την 
ψυχοσύνθεση του ίδιου του µαθητή. Σίγουρα η όλη κατάσταση χρήζει συστηµατικής και δυναµικής 
αντιµετώπισης.    

Η συνεχιζόµενη εµφάνιση σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο αριθµό φαινοµένων αποτελεί µια νέα περιοχή 
έρευνας. παγκοσµίως και υποδηλώνει την επιτακτική ανάγκη για έρευνα και για αποτελεσµατικά µέτρα πρόληψης 
και αντιµετώπισης του (Houndoumadi, 2001). 

Το σύγχρονο σχολείο χρειάζεται να είναι αποτελεσµατικό και σε αυτόν τον τοµέα και να  επενδύει στην 
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα, να προλαµβάνονται και να µειώνονται 
φαινόµενα σχολικής βίας. Παρεµβάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια του 
σεβασµού στο διαφορετικό, την καλλιέργεια της πολλαπλής νοηµοσύνης (Gardner, 1983) και ειδικότερα την 
ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Goleman, 1995) εξυπηρετούν αυτό τον στόχο. Το σχολείο καλείται 
να δράσει, να συνεργαστεί µε την οικογένεια και άλλους φορείς ώστε να προληφθούν τα περιστατικά βίας και να 
διασφαλιστεί η διαδικασία της µάθησης και η οµαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών.  
 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  «ΕΣΥ ΚΙ ΕΓΩ …. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!» 
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα εργασία στην οποία συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικές κοινότητες 
του Νηπιαγωγείου και του Δηµοτικού Σχολείου Ισθµίας στην υλοποίηση σχεδίου εργασίας µε θέµα «Εσύ κι εγώ 
…. είµαστε εµείς!!» µε σκοπό την οµαλή µετάβαση, το σεβασµό στη διαφορετικότητα, την αποφυγή ή  και την 
επίλυση συγκρούσεων και την αρµονική συνύπαρξη. 

Οι δραστηριότητες είναι ποικίλες, προωθούν την πολλαπλή και ιδιαίτερη τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και 
αφορούν σε παιχνίδια ρόλων, ανίχνευσης συναισθηµάτων, επίλυσης προβληµάτων, δηµιουργία αφίσας, 
επισκέψεις στο Δηµοτικό Σχολείο και κοινές δράσεις για µαθητές, µαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Η διάρκεια της δράσης είναι  2 µήνες. Ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της οµάδας, µπορεί να 
εµπλουτιστεί και να απασχολήσει τη σχολική κοινότητα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 
	
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΠΣ ΚΑΙ ΔΕΠΠΣ 
Οι δραστηριότητες είναι συµβατές µε το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ για την Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία, 
συνδέονται µε πεδία και γνωστικά αντικείµενα, λαβαίνουν υπ’ όψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, 
συνδέουν τη γνώση µε την καθηµερινή πρακτική. 
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Στην Προσχολική συνδέεται µε τα πεδία Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Περιβάλλον (ανθρωπογενές), Παιδί 
και Τεχνολογίες  των Πληροφοριών και Επικοινωνίας, Παιδί και Δηµιουργία-έκφραση ενώ στην Πρωτοβάθµια 
µε τα γνωστικά αντικείµενα για τη Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μελέτη του Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, 
Τεχνολογίες των Πληροφοριών και Επικοινωνίας.  
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Οι δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του προγράµµατος βασίζονται στην 
κοινωνικοπολιτισµικές και τις γνωστικές θεωρίες της µάθησης.  

Τα παιδιά εργάζονται σε οµάδες γιατί σύµφωνα µε τις κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες της µάθησης 
(Vygotsky, 1930)  η µάθηση δηµιουργείται σε συγκεκριµένα πολιτισµικά πλαίσια. Μέσα από την εργασία τους 
στην ολοµέλεια και στις οµάδες, τα παιδιά επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν και υλοποιούν κοινές δραστηριότητες.  

Η συµµετοχή των µαθητών και µαθητριών σε βιωµατικές δραστηριότητες προωθεί την ενεργοποίηση και 
εµπλοκή τους,  βοηθάει στην απόκτηση ενσυναίσθησης µέσα από παιχνίδια ρόλων. Αξιοποιούνται οι 
προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες των παιδιών σύµφωνα µε το µοντέλο του εποικοδοµησµού. 

Οι ΤΠΕ  αξιοποιούνται δηµιουργικά ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών, ανακάλυψης, συνεργασίας, 
επικοινωνίας και δηµιουργίας. Οι ΤΠΕ παρέχουν ένα περιβάλλον ελκυστικό για τα παιδιά που ενισχύει τη 
δηµιουργία κινήτρων (Malone, 1980) και η παιδαγωγική τους βάση στηρίζεται στις παραπάνω θεωρητικές αρχές. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, ενθαρρυντικός, 
διαµεσολαβητικός και υποστηρικτικός όπου κρίνεται απαραίτητο,  ανάλογα µε τις ανάγκες των παιδιών. 
	
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
Οι δραστηριότητες είναι σε συνάφεια µε τους στόχους των ΑΠΣ ΔΕΠΠΣ. Υποστηρίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη 
των παιδιών. Προωθούν την ενεργητική συµµετοχή, συνδέουν τη γνώση µε την καθηµερινή ζωή, ενισχύουν την 
αλληλεπίδραση των παιδιών µεταξύ τους και µε τους συµµαθητές και συµµαθήτριες του Δηµοτικού, τη 
συνεργασία µε γονείς και εκπαιδευτικούς και γενικότερα διευκολύνουν το άνοιγµα του Σχολείου στην κοινωνία. 

Ενθαρρύνεται η ολιστική προσέγγιση της γνώσης, η αξιοποίηση ποικιλίας πηγών και υλικού.  
Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης  

Με αφορµή το παραµύθι του Μερκούριου Αυτζή « Ο Ορφέας και οι νταήδες µε τα κίτρινα ποδήλατα», το 
οποίο διαβάσαµε, συζητάµε την ιστορία και αφήνουµε τους µαθητές και τις µαθήτριες να  εκφράσουν  τις 
απόψεις τους, να θέσουν τους  προβληµατισµούς τους για τις συµπεριφορές που περιγράφονται. 
Διαχείριση καταστάσεων σχολικού εκφοβισµού 

Με αφορµή την ιστορία που διαβάσαµε ,οι µαθητές καλούνται να βρεθούν τόσο στη θέση του µαθητή που 
δέχεται σχολική βία αλλά και στη θέση αυτών που την  προκάλεσαν. Με βιωµατικό τρόπο, δηµιουργώντας 
καταστάσεις ενσυναίσθησης, οι µαθητές µπαίνουν στη θέση του άλλου και καλούνται να βιώσουν αλλά και να 
διαχειριστούν καταστάσεις σχολικής βίας και από τη θέση του θύτη και από τη θέση του θύµατος. Καταγράφουµε 
προβληµατισµούς, απόψεις, τρόπους επίλυσης 
Αντιδρώ στη βία  

Με αφορµή τις καταστάσεις σχολικού εκφοβισµού και τους τρόπους επίλυσης, που έχουµε ήδη καταγράψει 
οι µαθητές επιλέγουν τρόπους µε τους οποίους µπορούν να διαχειριστούν συγκεκριµένες καταστάσεις και να 
αντιδράσουν. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   
Τι είναι αυτό που µε ενοχλεί 

Σε ατοµικό φύλλο εργασίας καταγράφουµε καταστάσεις που µας κάνουν να αισθανόµαστε άσχηµα  στην 
τάξη, στο σχολείο , στην γειτονιά. 
ΟΧΙ στη βία ΝΑΙ στη φιλία 

Κατασκευάζουµε αφίσα µε συνθήµατα κατά της βίας και υπέρ της φιλίας 
Διάκριση καταστάσεων σχολικού εκφοβισµού από απλές προβληµατικές καταστάσεις 

Καταγράφουµε προβληµατικές συµπεριφορές τις οποίες τις συζητάµε και αναλύουµε τα χαρακτηριστικά 
τους για να τις κατηγοριοποιήσουµε σε σχολικό εκφοβισµό ή µη. Οµαδοποιούµε τις συµπεριφορές και τις 
ταξινοµούµε σε  πίνακα. Για το Νηπιαγωγείο χρησιµοποιούµε εικόνες. Για την Α τάξη και κείµενο και εικόνες 
ενισχυτικά. 
21 Μαρτίου: Παγκόσµια Ηµέρα κατά του ρατσισµού 

Μιλάµε για την διαφορετικότητα, την αποδοχή, τα δικαιώµατα, την φιλία 
Φιλία σε άλλες γλώσσες 

Παίζουµε Γλωσσικά παιχνίδια και γράφουµε την λέξη φιλία σε διάφορες γλώσσες 
Ερωτηµατολόγιο φιλίας 

Πραγµατοποιούµε  έρευνα για την φιλία δίνοντας στους µαθητές να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγιο ή να 
γράψουν τα ονόµατα των φίλων τους.  
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Οι µαθητές και οι µαθήτριες του Δηµοτικού απαντούν σε ερωτήσεις για την φιλία και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της,  σε 5βαθµη κλίµακα από το 1 έως το 5.  

Στα παιδιά του Νηπιαγωγείου δίνουµε φύλλο εργασίας µε τίτλο « Η µπουγάδα της φιλίας» στο οποίο θα 
πρέπει να γράψουν τα ονόµατα των φίλων τους. 
Συναισθηµατική Ενδυνάµωση-Προσωπική ασπίδα 

Σε ατοµικό φύλλο εργασίας ζωγραφίζουµε ή γράφουµε όλα όσα κάνουν να αισθανόµαστε ασφαλείς και 
δυνατοί.  Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση στην τάξη 
Συναισθήµατα και χρώµατα 

Σε χαρτόνι φτιάχνουµε ένα λουλούδι όπου το κέντρο είµαστε εµείς και τα πέταλα τα συναισθήµατα. Δίνουµε 
στο κάθε συναίσθηµα το χρώµα  που θεωρούµε ότι ταιριάζει στην ένταση και τα χαρακτηριστικά. 
Τα συναισθήµατα µέσα από την Τέχνη 

Ανιχνεύουµε τα συναισθήµατα µέσα από πίνακες ζωγραφικής µε δραµατοποίηση, βιωµατική αναπαράσταση  
και ζωγραφική. 
Οµαδική δραστηριότητα κολάζ  

Στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων  στο πρόγραµµα οµαλής µετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δηµοτικό, 
σε επίσκεψη του Νηπιαγωγείου στην Α Τάξη, διαβάζουµε την ιστορία του Αρλεκίνου και στη συνέχεια 
κατασκευάζουµε  το περίγραµµα του στο οποίο κολλάµε  από κοινού χρωµατιστά χαρτιά  µε την τεχνική του 
κολάζ. Η κάθε τάξη χρησιµοποιεί  διαφορετικό χρώµα. Η εργασία έχει αναρτηθεί στην τάξη της Α Δηµοτικού. 
Επικοινωνία  του Νηπιαγωγείου µε την Α τάξη του Δηµοτικού Σχολείου 

Τα παιδιά της Α τάξης του Δηµοτικού Σχολείου γράφουν γράµµα για τα  παιδιά του Νηπιαγωγείου  και τα 
παιδιά του Νηπιαγωγείου µε την σειρά τους φτιάχνουν ψηφιακές ζωγραφιές και τις έστειλαν µε email   στα παιδιά 
του Δηµοτικού Σχολείου. 
Δραστηριότητες µε γονείς  

Ο ρόλος των γονέων είναι εξαιρετικά σηµαντικός στη δηµιουργία ατόµων µε ηθική και αυτοπεποίθηση. 
Κατά τη διάρκεια της παρέµβασης πραγµατοποιήθηκαν και συναντήσεις µε τους γονείς µε στόχο την 

ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού, µε οµιλίες, προβολή video, 
παιχνίδια ρόλων για την αναγνώριση και διαχείριση καταστάσεων σχολικού εκφοβισµού.  

Με την βοήθεια ψυχολόγου η οποία συµµετείχε και στις ενηµερωτικές συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν και 
οµαδικές συνεδρίες συναισθηµατικής ενδυνάµωσης και συµβουλευτικής.  
Δραστηριότητες µε  εκπαιδευτικούς  
Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων ενηµερώθηκαν για την παρέµβαση  µε προβολή υλικού από τις δράσεις,  την 
τοποθέτηση αφίσας στο χώρο των σχολείων µε συνθήµατα κατά της βίας και υπέρ της φιλίας. Συµµετείχαν στις 
συναντήσεις µε την ψυχολόγο και συµφώνησαν στο Μνηµόνιο Ενεργειών για την διαχείριση καταστάσεων 
σχολικής βίας στο χώρο του Σχολείου. 
Δραστηριότητες αξιολόγησης  

Η αξιολόγηση είναι µια διαδικασία άµεσα συνδεδεµένη µε τη µαθησιακή διαδικασία. Στόχος της 
αξιολόγησης δεν είναι µόνο να διαπιστωθεί η επιτυχία ή µη της παρέµβασης αλλά να αναπτυχθούν στους µαθητές 
κριτήρια και µέθοδοι κριτικής και αυτοκριτικής, ώστε να εθιστούν σε διαδικασίες αυτοελέγχου (Δάλκος, 
2002:18).  

Οι µαθητές εκφράστηκαν για τη δράση, είπαν τι έµαθαν και τους άρεσαν, τους καινούργιους φίλους που 
απέκτησαν. 
Αδελφοποίηση σχολείων 

Πραγµατοποιήθηκε αδελφοποίηση των δύο σχολείων µε κοινή δραστηριότητα επιλογής φίλου µε έγγραφο 
κοινής χρήσης Google Drive στο οποίο  οι µαθητές κάθε τάξης µε τυχαία σειρά και γράφοντας σε κοινό πίνακα 
επεξεργασίας  απέκτησαν  από έναν καινούριο φίλο από το αντίστοιχο σχολείο 
Γνωρίζουµε το σχολείο των φίλων µας  

Οι µαθητές  γνωρίζουν  ο ένας το σχολείο του άλλου µε ψηφιακό τρόπο, ανταλλάσοντας εικόνες από το κάθε 
σχολείο. 
  
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
Μέσα από την ουσιαστική επικοινωνία µε τα παιδιά και τις οικογένειές τους προσπαθήσαµε να καλλιεργήσουµε 
για τους µαθητές µας κλίµα εµπιστοσύνης και αίσθηση αποδοχής και στήριξης. Η ολοκλήρωση του προγράµµατος 
έδειξε ότι µέσα από ανάλογα προγράµµατα, η µετάβαση και ένταξη των µαθητών στο Δηµοτικό Σχολείο γίνεται 
οµαλά, οι µαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης καταστάσεων, οι γονείς 
ευαισθητοποιούνται, οι εκπαιδευτικοί ενδυναµώνονται στη διαχείριση καταστάσεων σχολικής βίας. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Αντωνίου, Α.-Σ. (2008). Ψυχολογία ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. 
Πασχαλίδης. 
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«Νοιάζοµαι και φροντίζω τον εαυτό µου και τον άλλον» 
Εφαρµογή του καινοτόµου προγράµµατος παρέµβασης We 

C.A.R.E. στο νηπιαγωγείο 
 

Μαρία Κλειδαρά 
 

Νηπιαγωγός, 5ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση µε τίτλο «Νοιάζοµαι και φροντίζω τον εαυτό µου και τον άλλον» αφορά την εφαρµογή διεθνούς 
καινοτόµου προγράµµατος παρέµβασης στο νηπιαγωγείο µε τίτλο We C.A.R.E. Σκοπός του προγράµµατος είναι η 
πρόληψη στρεσογόνων καταστάσεων, απόρροια των σηµερινών κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών που επιβαρύνουν 
την ψυχική ευεξία ενηλίκων και παιδιών και εντείνουν φαινόµενα ενδοσχολικής βίας στην καθηµερινή σχολική ζωή 
των µαθητών. 20 νήπια µέσα από ένα βιωµατικό ταξίδι στον κόσµο των συναισθηµάτων κατάφεραν να θέσουν 
στόχους, κατά το σχολικό έτος 2014-2015, βελτίωσης των δυνατών σηµείων του καθενός και της οµάδας της τάξης 
αλλά και της ευρύτερης κοινότητας που συµµετείχαν µέσω του προγράµµατος, ενώ την ίδια στιγµή ενίσχυσαν σηµεία 
που θεωρούσαν ότι ήταν αδύνατα. Από την άλλη εκπαιδευτικοί και γονείς υποστηρίχθηκαν στο έργο τους και 
ενδυναµώθηκαν ως προς τον τρόπο διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων που συµβαίνουν εντός του σχολείου 
διαµορφώνοντας τόσο εντός του σχολείου όσο και εντός του σπιτιού ένα πλαίσιο κατανόησης και στήριξης.  
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Παρέµβαση, πρόληψη, ψυχική ευεξία, ενδοσχολική βία, συναισθήµατα, βιωµατική 
µάθηση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προσχολική αγωγή στοχεύει µεταξύ άλλων στην καλλιέργεια ποικίλων κοινωνικών και συναισθηµατικών 
δεξιοτήτων µέσω δραστηριοτήτων συναισθηµατικού περιεχοµένου και σχολικών δραστηριοτήτων Αγωγής 
Υγείας. Στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι η υιοθέτηση αξιών και στάσεων αλλά και συµπεριφορών, όπως 
είναι η αυτοεκτίµηση, η διαχείριση συγκρούσεων, η έκφραση συναισθηµατικών καταστάσεων, η 
αποφασιστικότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας, µε σκοπό την ψυχική ευεξία και την ολόπλευρη 
ανάπτυξή του, που θα εξασφαλίσει το µελλοντικό ποιοτικό τρόπο ζωής σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Ωστόσο, όπως δείχνουν τα τελευταία ερευνητικά δεδοµένα στην Ελλάδα παρατηρείται µία αύξηση µαθητών που 
πέφτουν θύµατα εκφοβισµού (10 – 15%), ενώ την ίδια στιγµή αυξάνεται και ο αριθµός των παιδιών που ασκούν 
βία σε συµµαθητές τους (5%). Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι τρόποι αυτοί συµπεριφοράς είναι 
ορατοί και στο νηπιαγωγείο, σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα που διεξήχθη το 2015 και φαίνεται ότι και στο 
νηπιαγωγείο η «βία» συναντάται µε τη µορφή πρώιµων επιθετικών συµπεριφορών που µπορούν να εξελιχθούν σε 
εκφοβισµό στην πορεία των χρόνων, αν δεν αντιµετωπιστούν έγκαιρα και σωστά» (ΥΠΟΠΑΙΘ, 2015). Οι λόγοι 
δε, για τους οποίους παρατηρείται η ύπαρξη αυτού του φαινοµένου και στην Ελλάδα, είναι αφενός η αλλαγή της 
µορφής της οικογένειας του 21ου αιώνα, καθώς παρελθόν αποτελεί η παραδοσιακή οικογένεια αλλά και οι 
δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που βιώνει η ελληνική κοινωνία και έχουν επηρεάσει  το βιοτικό επίπεδο αλλά 
και τον τρόπο ζωής, καθώς και η αύξηση των προβληµάτων ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στις ανεπτυγµένες 
και αναπτυσσόµενες χώρες, πράγµα που εντείνει φαινόµενα βίας και εκφοβισµού στο σχολικό περιβάλλον 
(Παπαθεοφίλου και συν., 1989; Χατζηχρήστου & Hopf, 1991, 1992α, 1992β; Hatzichristou & Hopf, 1996; 
Χατζηχρήστου και συν., 2008; Χατζηχρήστου και συν., 2011). 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ολοένα και περισσότερο είναι ανάγκη να εφαρµόζονται προληπτικές 
παρεµβάσεις σε ζητήµατα ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο σχολικής µονάδας ως µέρος ενός ευρύτερου 
κοινωνικού συστήµατος που έρχεται αντιµέτωπο µε µορφές και είδη βίαιων συµπεριφορών. Η σπουδαιότητα 
εφαρµογής και ανάπτυξης τέτοιου τύπου προγραµµάτων και σχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο βρίσκει 
εφαρµογή στη λογική ότι το σχολείο, ως ένα σύστηµα, µπορεί να υλοποιεί πολυεπίπεδες παρεµβάσεις για την 
κάλυψη ψυχικών και συναισθηµατικών αναγκών των µαθητών. Οι προληπτικές παρεµβάσεις στο σχολείο 
θεωρείται από ειδικούς, ότι είναι δυνατό να τροποποιήσουν το σχολικό περιβάλλον, ώστε να µειωθούν πιθανοί 
αγχογόνοι παράγοντες που επιφέρουν την ανάπτυξη εντός του σχολείου ενδοσχολικών βίαιων συµπεριφορών. 
Αποτελέσµατα ερευνών από τη διεθνή βιβλιογραφία τεκµηριώνουν τη θετική επίδραση των προγραµµάτων 
πρόληψης καταγράφοντας οφέλη, όπως η ενίσχυση της θετικής ανάπτυξης των παιδιών και, παράλληλα, µείωση 
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της συχνότητας των προβληµάτων παιδιών και εφήβων σε ότι αφορά στη διαπροσωπική, την ενδοπροσωπική και 
τη σχολική τους προσαρµογή (π.χ. άγχος, κατάθλιψη, επιθετικότητα, προβλήµατα διαγωγής, διαταρακτική 
συµπεριφορά, εκφοβισµός), αλλά και στην εκδήλωση παραβατικής συµπεριφοράς, τη χρήση ουσιών και τη 
σεξουαλική κακοποίηση (Derzon, 2006; Myttοn et al., 2002; Tobler et al., 2000; Wilson et al., 2001).  

Ένα τέτοιο πρόγραµµα παρέµβασης είναι και το We C.A.R.E., το οποίο συµβάλλει στην αντιµετώπιση 
τέτοιων δυσκολιών και µειώνει τους όποιους παράγοντες επικινδυνότητας, όπως βίαιη συµπεριφορά ενισχύοντας 
ταυτόχρονα τους προστατευτικούς παράγοντες στη ζωή των µαθητών και προάγοντας τις δεξιότητες εκείνες που 
εξασφαλίζουν µια επιτυχηµένη σχολική πορεία και µια µετέπειτα ενήλικη ζωή  (Zins et al., 2004).  
 
Περιγραφή του Διεθνούς προγράµµατος “WeC.A.R.E.” (We Connect, Accept, Respect, Empower) 
Πρόκειται για ένα εξ αποστάσεως πρόγραµµα εξειδικευµένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παράλληλης 
παρέµβασης στην τάξη, που στοχεύει στην προαγωγή του θετικού κλίµατος και της ψυχικής ανθεκτικότητας των 
µαθητών καθώς και στην ανάπτυξη διεθνούς δικτύου σχολείων µε τη συµµετοχή εκπαιδευτικών, σχολικών 
ψυχολόγων και µαθητών, µέσω της πλατφόρµας http://www.connecting4caring.gr. Το “WeC.A.R.E.” είναι µέρος 
του ευρύτερου πολυεπίπεδου προγράµµατος πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέµβασης «ΣΥΝ-
ΦΡΟΝΤΙΖΩ», που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συµβουλευτικής 
και Έρευνας (Ε.Σ.Ο.Σ.Ε) www.esose.gr και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Κ.Ε.Ε.ΣΧΟ.ΨΥ) www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr και υλοποιείτε από το έτος 2012 
έως και σήµερα. Κύριοι στόχοι του προγράµµατος είναι: 

§ Η υποστήριξη µαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων στις δύσκολες οικονοµικές περιόδους και σε 
στρεσογόνα γεγονότα.  

§ Η δηµιουργία πολιτισµικών γεφυρών που προάγουν την ουσιαστική διαπολιτισµική κατανόηση, 
συνεργασία και δράση Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η προαγωγή θετικού κλίµατος στη 
σχολική κοινότητα.  

§ Η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου σχολείων ως κοινοτήτων που νοιάζονται και φροντίζουν σε συνεργασία 
µε µέλη ΔΕΠ πανεπιστηµίων, σχολικούς ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα και άλλες χώρες.  

Το επιµορφωτικό υλικό που περιλαµβάνεται στην πλατφόρµα e-learning www.connecting4caring.gr είναι 
άµεσα συνδεδεµένo µε τις αντίστοιχες θεµατικές ενότητεςτου προγράµµατος. Έχει ως σκοπό την εξειδικευµένη 
κατάρτιση εκπαιδευτι κών και την  προετοιµασία τους για την εφαρµογή των δραστηριοτήτων στην τάξη. Μετά 
το πέρας της κατάρτισης ο εκπαιδευτικός εφαρµόζει στην τάξη του τις δραστηριότητες – παρεµβάσεις σύµφωνα 
µε τις αντίστοιχες οδηγίες της κάθε ενότητας. Κάθε δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί να διαρκεί 1 διδακτική ώρα 
αλλά ο εκπαιδευτικός δύναται να αφιερώσει περισσότερο χρόνο αν το κρίνει απαραίτητο. 

Το ταξίδι παίρνει πνοή µέσα από την Online εκπαιδευτική διαδραστική εφαρµογή Sailing for Caring, στην 
οποία συµµετέχουν και συνεργάζονται τάξεις από σχολεία της Ελλάδας και σχολεία από χώρες του εξωτερικού,  
όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Αφορµή για την εµπλοκή του εκπαιδευτικού στο συγκεκριµένο πρόγραµµα από το Δεκέµβριο του 2014 έως και 
το Μάιο του 2014 ήταν: 

§ η παρατήρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών των νηπίων κατά την περίοδο 
προσαρµογής στο νηπιαγωγείο π.χ. την εκδήλωση επιθετικών συµπεριφορών από ορισµένα νήπια αλλά 
και φαινοµένων παθητικής αποδοχής της βιαιότητας από κάποια νήπια περισσότερο εσωστρεφή, τη 
µοναχικότητα, 

§ η διαπίστωση των διαφορετικών συνηθειών και αξιών που µετέφεραν τα νήπια από το οικογενειακό 
περιβάλλον στο νηπιαγωγείο, 

§ ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και διαχείρισης του διαφορετικού και του άλλου, 
§ η ανάγκη του εκπαιδευτικού για περαιτέρω ενίσχυση στις συγκεκριµένες κοινωνικοοικονοµικές 

συνθήκες να ενισχύσει θετικά τους µαθητές της ως προς τον τρόπο διαχείρισης της όλης κατάστασης. 
Από τις πρώτες κιόλας µέρες παρατηρήθηκαν δαγκώµατα χτυπήµατα και άλλες τέτοιου τύπου αντιδράσεις 

ενώ κάθε ενέργεια συνοδευόταν από γέλιο και έντονο κοίταγµα σαν να περίµεναν κάποια αντίδραση από πλευράς 
του εκπαιδευτικού (επιδοκιµασίας ή αποδοκιµασίας), συµπεριφορές που όσο περνούσε το στάδιο της 
προσαρµογής επαναλαµβάνονταν όλο και πιο συχνά µέσα στην καθηµερινότητα του νηπιαγωγείου. Σε σύνολο 20 
νηπίων τα 6, εκδήλωναν επιθετικές συµπεριφορές απέναντι στους συµµαθητές, 1 νήπιο ήταν πολύ µοναχικό και 
αποµονωµένο µε αρκετά ξεσπάσµατα θυµού, 4 ήταν πολύ συνεσταλµένα, και 1 δυσκολευόταν να προσαρµοστεί. 

Πριν την έναρξη του προγράµµατος ενηµερώθηκαν οι µαθητές, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς των 
µαθητών µε την παρουσίαση της πλατφόρµας. Για τους γονείς ιδιαίτερα υπήρχε το σαλόνι του καραβιού, όπου 
είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν την εξέλιξη του προγράµµατος µέσω των αναρτήσεων των έργων των µαθητών 
αλλά και συµβουλευτικών δράσεων που θα µπορούσαν να υλοποιήσουν οι ίδιοι στο σπίτι. Μετά το πέρας κάθε 
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θεµατικής ενότητας τα νήπια έστελναν και µια σχετική επιστολή στους γονείς εξηγώντας τους την πορεία του 
ταξιδιού τους και τις εµπειρίες που αποκόµισαν από αυτό.  

Για την υλοποίηση του προγράµµατος έπρεπε να ακολουθηθεί από όλους τους συµµετέχοντες ένα αυστηρό 
χρονοδιάγραµµα, αρχής γενοµένης εφαρµογής του προγράµµατος στην τάξη την 9η Δεκεµβρίου 2014, ενώ για την 
κοινή διαδραστική εκπαιδευτική εφαρµογή Sailing 4 Caring στην οποία απαιτούνταν η συνεργασία µεταξύ των 
σχολείων που συνυπήρχαν στην ίδια καµπίνα σε αυτό το ταξίδι, ήταν η περίοδος από 16 Ιανουαρίου 2015 έως και 
28 Ιανουαρίου 2015.  

Η δική µας τάξη επιβιβάστηκε στο καράβι µε την οµάδα Μαϊστρος. Η οµάδα αυτή ήταν χωρισµένη σε 
υποοµάδες που µοιράζονταν την ίδια καµπίνα καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Φυσικά  η κάθε καµπίνα διέθετε 
για τους επιβάτες της, εκτός από τις βασικές ανέσεις και τη βαλίτσα της κάθε τάξης – επιβάτη, όπου και  υπήρχαν 
συγκεντρωµένες οι αποσκευές, ένα «Ταξιδιωτικό ηµερολόγιο» για σηµειώσεις & καταγραφές, ένας πίνακας 
ανακοινώσεων και ένα ταχυδροµικό κουτί για επικοινωνία µεταξύ των συνταξιδιωτών.  
  
Α΄ ενότητα: Προαγωγή του θετικού κλίµατος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική 
κοινότητα 

α) δραστηριότητα: «Η οµάδα µας». Σε αυτή τη δραστηριότητα ζητήθηκε από την τάξη µέσα από τη 
σύνθεση ενός ποιήµατος - τραγουδιού να βιώσουν τα νήπια το αίσθηµα την οµάδας, και συγκεκριµένα της οµάδας 
της τάξης τους. Για την υλοποίηση ενός τόσο µεγάλου ταξιδιού απαιτείτο  καλή συνεργασία για την αντιµετώπιση 
πιθανών δυσκολιών ή προκλήσεων. Για να προκαλέσουµε τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα των νηπίων αλλά 
και να τα παρακινήσουµε να λειτουργήσουν οµαδικά τους εξηγήθηκε, ότι ο ήρωας αυτού του ταξιδιού, ο 
Οδυσσέας έκανε ένα µεγάλο ταξίδι στη διάρκεια του οποίου δεν ήταν µόνος του. Είχε τους συντρόφους του, και 
όλοι µαζί αποτελούσαν µια οµάδα που πέρασε δυσκολίες, είχε επιτυχίες, κατάφερε πολλά. Τη φετινή χρονιά εµείς 
θα ήµασταν αυτοί οι σύντροφοι και θα έπρεπε να τον βοηθήσουµε, Τονίστηκε επίσης στα νήπια, ότι µέσα από 
αυτό το ταξίδι θα τους δινόταν η ευκαιρία να  γνωρίσουν κι αυτά τη δική τους οµάδα µε ένα διαφορετικό τρόπο, 
ώστε να είναι έτοιµοι για ένα διαφορετικό ταξίδι. Το συγκεκριµένο ποίηµα αναρτήθηκε στο ηµερολόγιο της 
καµπίνας και αποτέλεσε για την τάξη ορόσηµο της συνεργατικής διάθεσης και της οµαδικής προσπάθειας.  

β) δραστηριότητα: «Οι αποσκευές µας». Πριν επιβιβαστεί η οµάδα της τάξης στο «Καράβι των σχολείων 
του WeC.A.R.E.» ήταν σηµαντικό να ετοιµάσουν τη βαλίτσα τους, βάζοντας µέσα πράγµατα, σκέψεις και ιδέες 
που θα τους βοηθούσαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και θα τους στήριζαν, ώστε να φθάσουν στον προορισµό 
τους, στη δική τους Ιθάκη. Ζητήθηκε από κάθε οµάδα να ζωγραφίσει κάποια θετικά στοιχεία που είναι σηµαντικά 
γι’ αυτήν και τη χαρακτηρίζουν και τα οποία πήραν µαζί στην αποσκευή της τάξης για να τα έχουν µαζί στο ταξίδι 
και να ανατρέχουν σε αυτά όταν τα χρειάζονται αλλά και κάποια αρνητικά στοιχεία που δυσκολεύαν την τάξη και 
ήθελαν να τα αλλάξουν στην πορεία αυτού του ταξιδιού. Στην περίπτωση της δικής µας τάξης, όπως 
κατεγράφησαν και στο ηµερολόγιο της καµπίνας µας, που τηρήθηκε καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος ως 
θετικά ήταν µεταξύ άλλων η φιλία και η αλληλεπίδραση, ενώ τα σηµεία, που κατά την άποψη των παιδιών, 
έχρηζαν βελτίωσης ήταν να διαχειριζόµαστε τις δυσκολίες που συναντάµε και να µην είµαστε µόνοι.  
 
Β΄ Ενότητα: Αναγνώριση συναισθηµάτων- Διαχείριση δύσκολων συναισθηµάτων 

α) δραστηριότητα: «Πρόσωπα καρδιάς…». Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές συνεργάστηκαν 
προκειµένου να γνωρίσουν βασικά συναισθήµατα και τρόπους έκφρασης τους, κυρίως µη λεκτικούς. Στόχος ήταν 
να εξασκηθούν στην αναγνώριση των διαφόρων συναισθηµάτων, να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι νιώθουµε 
και ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήµατα και ότι όλα τα συναισθήµατα είναι αποδεκτά. Η τάξη χωρίστηκε σε 
τέσσερις οµάδες. Η κάθε οµάδα εφοδιάστηκε µε υλικό, που απεικονίζει µέρη του προσώπου σε διάφορες 
εκφράσεις καθώς και άλλα χαρακτηριστικά και ζητήθηκε  από τα παιδιά να συνθέσουν τα δικά τους πρόσωπα. 
Στη συνέχεια µίλησαν για  το συναίσθηµα που εξέφραζε το κάθε πρόσωπο που είχαν φτιάξει, παίζοντας παιχνίδια 
παντοµίµας, µιµήθηκαν τις εκφράσεις / συναισθήµατα που παρουσίαζαν τα πρόσωπα, και τα υπόλοιπα παιδιά 
προσπάθησαν να µαντέψουν ποιο είναι αυτό το συναίσθηµα προσοµοιώνοντας ήδη βιωµένες καταστάσεις µε 
προσωπικά δοµήµατα. Οι άξονες συζήτησης επικεντρώθηκαν γύρω από ερωτήµατα του τύπου: Ποια στοιχεία σε 
κάθε πρόσωπο καθορίζουν το µήνυµα που παίρνουµε για το πώς νιώθει το πρόσωπο αυτό; Υπάρχουν καλά και κακά 
συναισθήµατα; Πόσα συναισθήµατα µπορούµε να νιώσουµε; Το γενικό συµπέρασµα που βγήκε ήταν, ότι, όταν 
είµαστε σε µια ευχάριστη κατάσταση νιώθουµε ευχάριστα συναισθήµατα – χαρά, ενθουσιασµό, αγάπη και όταν 
είµαστε σε µια δυσάρεστη κατάσταση νιώθουµε δυσάρεστα συναισθήµατα – λύπη, θυµό, ζήλια, φόβο. Όµως όλα 
τα συναισθήµατα είναι αποδεκτά και φυσιολογικά.   

β) δραστηριότητα: «Οι εγκάρδιοι… κηπουροί». Στη δραστηριότητα αυτοί οι µαθητές έγιναν κηπουροί 
δηµιουργώντας το δένδρο της καρδιάς τους και για τη συντήρηση του οποίου πρότειναν τρόπους για να το 
φροντίζουν όσο πιο καλά µπορούσαν. Οι στόχοι ήταν να κατανοήσουν οι µαθητές ότι τα συναισθήµατα µας είναι 
αποδεκτά και φυσιολογικά, είτε είναι ευχάριστα είτε δυσάρεστα και να συνειδητοποιήσουν ότι τα συναισθήµατα, 
και ιδιαίτερα τα δυσάρεστα, χρειάζεται να τα φροντίζουµε, για να νιώθουµε καλύτερα. Ζητήθηκε από τα παιδιά 
να ζωγραφίσουν, ο καθένας µόνος του, το δέντρο της καρδιάς του δηλαδή ένα δένδρο συναισθηµάτων, το οποίο 
θα έχει και ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήµατα καθώς όλα είναι αποδεκτά και είναι δικά µας. Λόγω του 
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νεαρού της ηλικίας των µαθητών και επειδή δυσκολεύτηκαν, δόθηκαν απλές οδηγίες για το τι µπορούµε να 
βάλουµε στο δένδρο µας στηριζόµενοι στο παρακάτω ερωτηµατολόγιο: α) Τι κάνει το δέντρο των συναισθηµάτων 
τους να ανθίσει; β) Τι το βοηθάει να βγάζει καρπούς; γ) Τι το προστατεύει; δ) Τι το ξεραίνει; ε) Από τι κινδυνεύει; 
Τα έργα τους συγκεντρώθηκαν σε ένα σηµείο της τάξης εν είδει εικαστικού κήπου. Επειδή θεωρήθηκε σηµαντικό 
να κατανοήσουν οι µαθητές ότι τα συναισθήµατα –κυρίως τα δυσάρεστα- τα φροντίζουµε, µε την αναγνώριση, 
την αποδοχή και την έκφραση και δεν τα διώχνουµε, παροµοιάσαµε τα συναισθήµατά µας µε τα δέντρα  που έχουν 
ρίζες και όταν τα ξεριζώνουµε µαραίνονται. Ιδιαίτερα επειδή τα δυσάρεστα συναισθήµατα είναι µέρος της καρδιάς 
µας, µέρος του δένδρου µας, ακολούθησε συζήτηση εστιάζοντας µέσω ερωτήσεων το ενδιαφέρον των νηπίων  στο 
αν τα δένδρα είναι διαφορετικά και για ποιους λόγους; Ποια συναισθήµατα µας δυσκολεύουν περισσότερο; Πότε 
τα δυσάρεστα συναισθήµατα µας δυσκολεύουν πολύ; Τι µπορούµε να κάνουµε όταν νιώθουµε δυσάρεστα 
συναισθήµατα; Από τις απαντήσεις των νηπίων, προέκυψε ότι δεν νιώθουµε όλοι το ίδιο. Έχουµε όλοι 
συναισθήµατα, αλλά είµαστε διαφορετικοί. Τα δυσάρεστα συναισθήµατα µας κάνουν να νιώθουµε άσχηµα, 
ιδιαίτερα, όταν δεν έχουµε κάποιον να το πούµε, όταν νιώθουµε δυσάρεστα για πολύ καιρό, όταν δεν ξέρουµε τι 
να κάνουµε. Γι΄αυτό πρέπει να λέµε  αυτό που νιώθουµε, γιατί νιώθουµε έτσι, να ζητάµε βοήθεια όταν δεν τα 
καταφέρνουµε µόνοι µας. Στο τέλος φτιάξανε το οµαδικό δέντρο της τάξης: «Το δέντρο που νιώθει». Το δέντρο 
αυτό το γέµισαν µε καρπούς/ σύµβολα και ο,τιδήποτε µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα συναισθήµατά τους 
(π.χ., ένα έντοµο που τρώει τους καρπούς του δέντρου µας, το σκαθάρι του θυµού, µια φωτιά, το σκουλήκι που 
τρώει τη χαρά, κτλ.), καθώς και  ο,τιδήποτε µπορούσε να φροντίσει το δέντρο τους να “ανθίσει” (π.χ., ένα 
ποτιστήρι που ποτίζει το δέντρο µας µε φροντίδα, ένας ήλιος που του επιτρέπει να µεγαλώσει µε πολλούς καρπούς- 
συναισθήµατα, ένα πουλάκι που τρώει τα ζωύφια που καταστρέφουν τους καρπούς του δέντρου), ώστε να 
µπορέσουν να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν και να αποδεχθούν τα συναισθήµατά τους.  

γ) δραστηριότητα: Κοινό Project: «Το δάσος που… νιώθει». Στην τρίτη δραστηριότητα όλες οι 
συνεργαζόµενες τάξεις-συνταξιδιώτες, συνεργάστηκαν για να λυθούν τα µάγια, δηµιουργώντας ένα δάσος γεµάτο 
από δένδρα καρδιάς. Τα νήπια δουλεύοντας κατά οµάδες συζήτησαν και πρότειναν πιθανούς τρόπους φροντίδας 
των δέντρων προκειµένου να δηµιουργήσουν έναν οδηγό – πινακίδα µε τίτλο «ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ 
ΠΟΥ…ΝΙΩΘΕΙ»   για τους κατοίκους του νησιού  για να φροντίζουν τα δέντρα που άφησαν στο νησί της 
Καλυψώς. 
 
Γ΄ Ενότητα: Κατανόηση των γνωστικών και ψυχολογικών διεργασιών του άγχους και προτάσεις 
για την διαχείρισή του. 
Το ταξίδι συνεχίστηκε στο νησί του Κύκλωπα Πολύφηµου. Στόχος ήταν τα νήπια να µάθουν να 
διαχειρίζονται το άγχος.  

α) δραστηριότητα: «Ιστορίες για όλους…». Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές άκουσαν ιστορίες, οι 
πρωταγωνιστές των οποίων αισθάνονται άγχος. Η δραστηριότητα αυτή δουλεύτηκε κατά οµάδες, τρεις στον 
αριθµό όσες ήταν και οι ιστορίες του προγράµµατος. Με την κάθε µια οµάδα αναλύθηκαν οι ιστορίες ως προς τα 
πρόσωπα – ήρωες, τα ενδιαφέροντά τους και τους παράγοντες που τους προκαλούσαν άγχος. Ζωγράφισαν τα 
ευρήµατα της επεξεργασίας της ιστορίας τους, απαντώντας σε ερωτήµατα του τύπου: Τι νιώθουν οι 
πρωταγωνιστές και στις τρεις ιστορίες; Για ποιο λόγο νιώθουν αγωνία, φόβο ή άγχος;  Τι είναι το άγχος; Σε πόσες 
διαφορετικές περιπτώσεις νιώθουµε άγχος; Κατά την ανάλυση των κειµένων τα νήπια ένιωσαν ταύτιση µε 
κάποιους από τους ήρωες π.χ. την αργοπορία του πρώτου παιδιού και εξέφρασαν και προσωπικές εµπειρίες 
άγχους. Στη συνέχεια τα νήπια παρουσίασαν στους συµµαθητές την ιστορία της οµάδας τους αναφέροντας τι 
ένιωσαν οι ήρωες – πρωταγωνιστές.  

β) δραστηριότητα: «Το µπαλόνι». Στη δραστηριότητα αυτοί έπρεπε να κατανοήσουν οι µαθητές πόσο 
σηµαντικό είναι να µην επιτρέπουν στο άγχος να τους κατακλύζει, και παροτρύνθηκαν να βρουν τρόπους που 
τους κάνουν να νιώθουν καλύτερα. Οι στόχοι ήταν να κατανοήσουν ότι, όταν νιώθουµε πιεσµένοι και φορτισµένοι 
µε πράγµατα και συναισθήµατα που µας δυσκολεύουν, υπάρχουν τρόποι να νιώσουµε καλύτερα και  ότι είναι 
βοηθητικό να µοιραζόµαστε την αγωνία µας µε ένα φίλο ή µε κάποιον που µας νοιάζεται. Τα νήπια µεταφέρθηκαν 
µε τη φαντασία τους σε ένα σηµείο του νησιού όπου δεν µπορούσε να µείνει φουσκωµένο κανένα µπαλόνι καθώς 
για κάποιο περίεργο λόγο στο νησί του Κύκλωπα όλα τα µπαλόνια έσπαγαν. Ένας µύθος έλεγε, ότι στο νησί αυτό, 
τα µπαλόνια θα µπορούσαν να ζουν όµορφα και φουσκωµένα, όταν ένα καράβι γεµάτο παιδιά έφερνε το µαγικό 
ελιξίριο. Αποστολή λοιπόν δική τους ήταν να προστατεύσουν τα µπαλόνια και να φροντίσουν να µην σκάνε! Για 
την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας χρειάστηκε ένα µεγάλο µπαλόνι και µια µικρή συσκευή για να 
φουσκώσει.  Τα παιδιά κάθισαν σε κύκλο και άκουσαν τη διήγηση µιας ιστορίας µε τίτλο «Ένα παραφουσκωµένο 
µπαλόνι». Την ώρα της αφήγησης της ιστορίας, κάθε φορά που ο ήρωας αντιµετώπιζε µια δύσκολη κατάσταση 
το µπαλόνι φούσκωνε κάθε φορά που κάτι το στεναχωρούσε ή το φόβιζε, µέχρι που έσκασε από τον πολύ αέρα. 
Τα παιδιά ανέφεραν όλα αυτά που έκαναν το µπαλόνι να φουσκώνει επικίνδυνα παροτρύνοντας τα να αναφέρουν 
και άλλες περιπτώσεις που έκανε και τα ίδια να «φουσκώνουν» κάποιες στιγµές της ζωής τους. Στη συνέχεια 
παροτρύνθηκαν να αναφέρουν τρόπους αντιµετώπισης-διαχείρισης µιας αγχογόνου καταστάσεως απαντώντας 
στο ερώτηµα «Τι θα έκανε το µπαλόνι να νιώσει καλύτερα. Έτσι τα νήπια δηµιούργησαν το ελιξίριο, το µαγικό 
ζωµό, που βοήθησε τα µπαλόνια να µην σκάνε από άγχος. Το ελιξίριο θα µπορούσε να το χρησιµοποιήσει 
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οποιοσδήποτε νιώθει, ότι πιέζεται πολύ. Για τη δηµιουργία του ελιξιρίου κάθε παιδί µπορούσε να αναφέρει τι το 
έκανε να νιώσει καλύτερα πχ. να παίζει µπάλα, να µιλήσει µε τον φίλο µου, να µε αγκαλιάσει η µαµά κτλ. Τα παιδιά 
ζωγράφισαν τις ιδέες τους  και πρόσθεσαν το δικό τους «συστατικό» στο ελιξίριο, ενώ όλη η  τάξη αποφάσισε το 
όνοµα αυτού του ελιξιρίου να είναι «ΤΟ ΛΕΩ». Το µπουκάλι το χρησιµοποιούσε όποιος µαθητής ένιωθε άγχος 
ανοίγοντας το και επιλέγοντας ένα χαρτάκι από το περιεχόµενό του. 

γ) δραστηριότητα - Κοινό Project: «Το Υπερελιξίριο του άγχους». Στη δραστηριότητα αυτή όλες οι τάξεις-
συνταξιδιώτες συνεργάστηκαν, ώστε να πάψουν να σκάνε τα µπαλόνια σε αυτό το νησί, δηµιουργώντας το 
Υπερελιξίριο του άγχους. Το Υπερελιξίριο του άγχους θα µπορούσε να το χρησιµοποιήσει όχι µόνο όποιος 
βρίσκεται στο νησί του Κύκλωπα Πολύφηµου, αλλά και σε όοοολη τη γη, ώστε όταν νιώθει άγχος να µην σκάει! 
Τα νήπια ανά τάξεις επέλεξαν κάποια από τα συστατικά που έβαλαν στο ελιξίριο τους. Τα επιλεγµένα υλικά, έως 
και 4 από την κάθε οµάδα, συνδυάστηκαν µε τα συστατικά των συνταξιδιωτών της καµπίνας τους για να 
δηµιουργηθεί το «ΥΠΕΡΕΛΙΞΙΡΙΟ».  
  
Δ΄ Ενότητα: Διαφορετικότητα στη σχολική κοινότητα. 

Η ενότητα αυτή εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διαφορετικότητα του καθενός και πώς είναι δυνατόν αν και 
διαφορετικοί να ανακαλύψουµε πόσα πράγµατα µας ενώνουν.  

α) δραστηριότητα: «Ένας διαφορετικός κύκλος». Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές µέσω ενός 
παιχνιδιού κατανόησαν ότι όλοι είµαστε διαφορετικοί αλλά και όµοιοι. Οι στόχοι ήταν να κατανοήσουν οι µαθητές 
την ύπαρξη κοινών αλλά και διαφορετικών στοιχείων σε όλους τους ανθρώπους αλλά και να ανακαλύψουν την 
ύπαρξη κοινών αλλά και διαφορετικών χαρακτηριστικών ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικής καταγωγής. Τα νήπια 
κάθισαν σε έναν κύκλο, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό και προς τα δεξιά 
έλεγαν ένα στοιχείο µε το οποίο µοιάζουν µε το διπλανό τους. Όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος, ξεκινώντας και 
πάλι από το συντονιστή του παιχνιδιού µε αντίστροφη φορά, είπαν κάτι µε το οποίο διαφέρουν µε  αυτόν/ην που 
είχαν δίπλα τους. Όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος ακολούθησε συζήτηση για το αν βρήκαν όλοι οµοιότητες και 
διαφορές µεταξύ τους, και τι σήµαινε αυτό; Αν τους δυσκόλεψε να βρουν οµοιότητες και διαφορές. Τι συµβαίνει 
όταν προσέχουν µόνο τις διαφορές που έχουν µε τους άλλους και πώς νιώθουν όταν οι άλλοι δίνουν περισσότερη 
σηµασία στα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους; Τέλος πώς φαντάζονται ότι θα ήταν ο κόσµος αν ήταν όλοι ίδιοι;  

β) δραστηριότητα: «Πολυχρωµίες». Στη δραστηριότητα αυτοί οι µαθητές κατανόησαν τη σηµασία της 
διαφορετικότητας µέσω της σηµασίας των διαφορετικών χρωµάτων. Οι στόχοι ήταν να συνειδητοποιήσουν οι 
µαθητές πόσο σηµαντική είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας και πόσα κερδίζουν από την ύπαρξη της 
διαφορετικότητας στη ζωή τους. Ζητήθηκε από τους µαθητές να φτιάξουν δύο ζωγραφιές: µία µε τη χρήση ενός 
µόνο χρώµατος και µία δεύτερη µε τη χρήση πολλών χρωµάτων. Όταν ολοκληρώθηκαν οι ζωγραφιές, ένωσαν τις 
µονόχρωµες σε ένα πίνακα και τις πολύχρωµες σε ένα δεύτερο. Το κάθε παιδί παρουσίασε τη ζωγραφιά του και 
κατόπιν ρωτήθηκαν ποιες ζωγραφιές τους άρεσαν πιο πολύ «Οι µονόχρωµες ή οι πολύχρωµες» και ποιες θα 
επέλεγαν να µπουν σε µια έκθεση ζωγραφικής. Οι άξονες συζήτησης κινήθηκαν γύρω από τις παρακάτω 
ερωτήσεις: Πώς θα ήταν οι ζωγραφιές µας αν υπήρχε µόνο ένα χρώµα. Για ποιο λόγο είναι καλύτερες οι πολύχρωµες 
ζωγραφιές. Φανταστείτε ένα κόσµο που όλα είναι µόνο καφέ, ζουν µόνο άνθρωποι µε µαύρα µακριά µαλλιά, καφέ 
µάτια, όλοι κοντοί, όλοι να κάνουν την ίδια δουλειά, όλοι να είναι καλοί µόνο στο µαγείρεµα κλπ. Από τη συζήτηση 
προέκυψε, ότι είναι µονότονο και βαρετό να χρησιµοποιούµε στις ζωγραφιές ένα µόνο χρώµα ενώ αν βάζουµε 
πολλά χρώµατα, οι ζωγραφιές γίνονται πιο όµορφες, πιο ζωντανές.  

γ) δραστηριότητα - Κοινό Project: «Μια ιστορία πολλοί συγγραφείς». Η δραστηριότητα αυτή είχε 
χαρακτήρα ανασκόπησης της όλης πορείας του ταξιδιού καθώς το ταξίδι έφθανε στο τέλος. Έγραψαν την ιστορία 
τους για να µάθουν όλοι πως πέρασαν, τι είδαν, τι έµαθαν, τι άλλαξε στην οµάδα, τι τους δυσκόλεψε και τι 
κατάφεραν. Έγιναν µικροί συγγραφείς και δηµιούργησαν τη ιστορία τους µε σκοπό να γίνει γνωστή παντού και 
να τη θυµούνται για πάντα, γιατί κανένας δεν έφαγε τους λωτούς που θα τους έκαναν να ξεχάσουν ποιοι είναι. Η 
ιστορία δηµοσιεύτηκε στο https://issuu.com/45744/docs/1?e=11160369/30000297 και έµεινε και στο νησί των 
Λωτοφάγων για να θυµούνται οι κάτοικοί του, ότι το επισκέφθηκαν παιδιά ξεχωριστά και µοναδικά, που έχουν 
οµοιότητες αλλά και διαφορές, παιδιά από διαφορετικούς τόπους αλλά µε ένα κοινό σκοπό να φθάσουν µε το 
καράβι στην Ιθάκη της τάξης τους. Με την ολοκλήρωση της ιστορίας το καράβι αναχώρησε από το νησί των 
Λωτοφάγων για την επιστροφή του στο λιµάνι απ’ όπου ξεκίνησε. Για την καταγραφή της ιστορίας έπρεπε τα 
νήπια να ανακαλέσουν στη µνήµη τους πληροφορίες όπως: πως ξεκίνησε το ταξίδι, τι ήθελαν να αλλάξει η οµάδα, 
τι ήθελε να διατηρήσει η οµάδα, τι έµαθε, που δυσκολεύτηκε, τι κατάφερε, τι θα ήθελε να µάθουν όσοι δεν 
συµµετείχαν. 
 
E΄ Ενότητα: Ολοκλήρωση του Διεθνούς Προγράµµατος "WeC.A.R.E." 
Φτάνοντας στην Ε’ ενότητα έφτανε και το ταξίδι στην ολοκλήρωσή του. Μέσα από τόσες δράσεις – περιπέτειες 
φτάσαµε και εµείς στη δική µας Ιθάκη έχοντας συγκεντρώσει στις αποσκευές µας πληθώρα αναµνήσεων και 
εµπειριών, που προέκυψαν από τη γνωριµία µας µε καινούριους τόπους, ήρωες, ιστορίες, προβληµατισµούς και 
αποφάσεις που διαµόρφωσαν νέες αντιλήψεις και ιδέες αλλά και στάσεις απέναντι σε διάφορες καταστάσεις, 
συµπεριφορές, αρχές και αξίες.  
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α) δραστηριότητα: «Κοιτώντας την τάξη µας µε τη µατιά του έµπειρου ταξιδιώτη». Τα νήπια σε ρόλο 
έµπειρου ταξιδιώτη που έχει γυρίσει και έχει γνωρίσει πολλά, κατέγραψαν - ζωγράφισαν καθετί καινούριο που 
έµαθαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και κατάφεραν να πετύχουν τόσο για τα ίδια ως άτοµα αλλά και ως σύνολο 
τάξης. Δηµιούργησαν έναν πίνακα µε δύο στήλες και σηµείωσαν στοιχεία που σχετιζονταν µε το πριν εφαρµοστεί 
το πρόγραµµα στην τάξη και το µετά την εφαρµογή του προγράµµατος.  

β) δραστηριότητα - Κοινό Project: «Ταξιδιωτικές επιτυχίες». Στη φάση αυτή τα παιδιά κλήθηκαν και αφού 
αξιοποίησαν τον πίνακα της προηγούµενης δραστηριότητας να αφηγηθούν τις προσωπικές επιτυχίες, και γνώσεις, 
καθώς και ό,τι κατάφερε και ό,τι έµαθε η τάξη από αυτή τη θαλάσσια διαδροµή, ώστε οι εµπειρίες που αποκόµισαν 
να γνωστοποιηθούν και σε άλλους (γονείς, συµµαθητές του έργου, εκπαιδευτικούς κ.α).  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση του προγράµµατος είχε τρεις φάσεις: 

§ Πριν την έναρξη του ταξιδιού και επειδή το πρόγραµµα δεν επιδίωκε απλά την υλοποίηση ακόµη ενός 
προγράµµατος αγωγής υγείας µε έµφαση την καλλιέργεια απλά γνωριµίας των συναισθηµάτων αλλά την 
επιδίωξη στόχων βελτίωσης των αδύνατων σηµείων της οµάδας και ενίσχυσης των θετικών, ώστε να 
ανακαλύψουν µέσα από την όλη διαδικασία τρόπους διαχείρισης άσχηµων συµπεριφορών, ενίσχυσης 
της αυτοεκτίµησης και αναγνώρισης της ανάγκης όλων να είναι αποδεκτοί ως ίσοι µέσα σε µια 
κοινότητα, όπως είναι το σχολείο, ζητούσε την καταγραφή σε ένα πίνακα της πλατφόρµας τα θετικά και 
αρνητικά σηµεία της οµάδας, µε σκοπό να διερευνηθεί σε ποιο βαθµό βελτιώθηκαν αυτοί οι παράµετροι 
κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Στην περίπτωση της δικής µας τάξης, όπως καταγράφησαν στο 
ηµερολόγιο που τηρήθηκε καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος και όπως φαίνεται στους παρακάτω 
πίνακες, 

§ ως θετικά ήταν µεταξύ άλλων η φιλία και η αλληλεπίδραση,  
§ ενώ τα σηµεία, που κατά την άποψη των παιδιών, έχρηζαν βελτίωσης ήταν να διαχειριζόµαστε 

τις δυσκολίες πουν συναντάµε και να µην είµαστε µόνοι.  
Μετά την ολοκλήρωση της παραµονής µας σε κάθε λιµάνι τα νήπια καλούνταν να ψηφίσουν µε την 
ανάταση του χεριού καταγράφοντας κατά πόσο κατάφεραν ως οµάδα να βελτιώσουν τα στοιχεία που 
τους δυσκόλευαν και κατά πόσο διατήρησαν τα θετικά τους σηµεία ή τα βελτίωσαν και αυτά. Ο αριθµός 
που προέκυπτε από την ψηφοφορία καταγραφόταν στην ανάλογη στήλη της αντίστοιχης θεµατικής. 
Όπως λοιπόν αποτυπώθηκε στον πίνακα φάνηκε ότι, τα θετικά σηµεία της οµάδας διατηρήθηκαν καθόλη 
τη διάρκεια του προγράµµατος και σταδιακά ενισχύθηκαν π.χ. ενώ αρχικά 15 παιδιά δήλωναν ότι 
ένιωθαν φιλία µεταξύ τους, το ποσοστό αυτό βελτιώθηκε στις επόµενες ενότητες (17 στη β’ ενότητα, 19 
στην γ’ ενότητα και 20 στην τελευταία). Αντίστοιχα τα σηµεία που έχρηζαν βελτίωσης π.χ. διαχείριση 
δυσκολιών µειώθηκαν µε τον καιρό κι ενώ στην αρχή το σύνολο της τάξης δήλωνε, ότι δεν ήταν σε θέση 
να αντιµετωπίσει το φόβο, το άγχος κλπ, το ποσοστό µειώθηκε σηµαντικά στις επόµενες φάσεις του 
προγράµµατος.  

§ Επίσης καταγράφησαν και οι απόψεις των νηπίων σχετικά µε τι περίµεναν να βρουν σε αυτό το ταξίδι. 
Τα νήπια ζωγράφισαν και µίλησαν για τις προσδοκίες τους. Από την ανάλυση όσων µας είπαν τα νήπια 
διαφαίνεται ότι περίµεναν να βρουν έναν σύντροφο, αλλά και ότι θα έρχονταν αντιµέτωπα µε πολλούς 
κινδύνους και φόβους. Περίµεναν όµως να βρουν και το «Πολύχρωµο Καράβι της Αγάπης» και ένα 
ουράνιο τόξο.  

§ Ακόµη κάθε τάξη µε την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της αντίστοιχης ενότητας αποφάσιζε ποιο 
µήνυµα ήθελε να µοιραστεί µε τους γονείς των µαθητών/τριών. Με αυτό τον τρόπο τα νήπια είχαν την 
ευκαιρία να µοιραστούν µε τους γονείς τους τις γνώσεις, τις σκέψεις, τις εµπειρίες, τα συναισθήµατα και 
οτιδήποτε άλλο κέρδιζαν από τον κάθε σταθµό στο ταξίδι τους. Ζητούνταν κάθε φορά να αποφασίσουν 
τα νήπια ποιο µήνυµα ήθελαν να µοιραστούν µε τους γονείς τους. Επιτεύχθηκε έτσι σε ένα µεγάλο βαθµό 
και η άµεση εµπλοκή των γονέων, οι οποίοι ενηµερώνονταν τακτικά για όλη τη θετική αλληλεπίδραση 
που γίνεται στην τάξη από εκπαιδευτικούς και µαθητές, καθιστώντας και τους ίδιους νοητούς 
συνταξιδιώτες της πορείας της τάξης. Συνολικά οι γονείς έλαβαν 5 επιστολές. Έδειξαν µεγάλο 
ενθουσιασµό και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ρωτούσαν πότε θα συνεχίσουµε το ταξίδι, τι καινούριο 
θα µάθαιναν τα παιδιά. Τους δόθηκε και κωδικός για να εισέρχονται στην πλατφόρµα και να 
ενηµερώνονται τόσο για τις δραστηριότητες όσο και για το ενηµερωτικό υλικό για τη συνέχιση ανάλογων 
δράσεων των ίδιων µε τα παιδιά τους στο σπίτι. Φυσικά και µέσα από όλη τη διαδικασία ενδυναµώθηκαν 
οι σχέσεις εκπαιδευτικού – γονέων, οι οποίοι συνεργάζονταν στενά για την διαχείριση καταστάσεων 
εντός της τάξης. 

Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή και την αξιολόγηση του προγράµµατος έδειξαν σηµαντικές βελτιώσεις 
στην ικανότητα των εκπαιδευτικών και των µαθητών να αντιµετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις και να 
δηµιουργούν στην τάξη τους ένα πλαίσιο κατανόησης και στήριξης. Βελτιώθηκαν οι κοινωνικές και 
συναισθηµατικές δεξιότητες των µαθητών, συµβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας 
και στην προαγωγή του θετικού κλίµατος στη σχολική τάξη. Εν γένει συµπεριφορές µη αποδεχτές περιορίστηκαν 
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σε σηµαντικό βαθµό. Οι µαθητές λειτουργούσαν περισσότερο οµαδικά και όχι µόνο στο συγκεκριµένο πρόγραµµα 
αλλά και σε άλλα project, όπου απαιτούνταν συνεργατικές δράσεις. Μαθητής που συχνά αδιαφορούσε και δε 
συµµετείχε στις εργασίες της τάξης είτε ατοµικά είτε οµαδικά µετά από λίγο καιρό έδειχνε περισσότερο 
ενδιαφέρον να συµµετέχει ενεργά χωρίς να ενοχλεί τους συµµαθητές του αλλά και οι υπόλοιποι τον αποδέχονταν 
µε ευχαρίστηση και συνεργάζονταν µαζί του γιατί, σύµφωνα µε τα λεγόµενα νηπίων «είχε πολύ ωραίες ιδέες και 
δεν τον ενδιαφέρουν µόνο οι δράκοι».  

Όσον αφορά την ίδια την εκπαιδευτικό τα αποτελέσµατα έδειξαν υψηλά ποσοστά αποδοχής και αναγνώρισης 
της αποτελεσµατικότητας και της ωφελιµότητας του προγράµµατος για τους µαθητές αλλά και για τους ίδιους σε 
επαγγελµατικό και προσωπικό επίπεδο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εισήγησή µας περιστρέφεται γύρω από την αναγκαιότητα συµβουλευτικής παρέµβασης των σύγχρονων ποιµένων 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της συµπαράταξής τους µε τους αρµόδιους εκπαιδευτικούς και λοιπούς θεσµικούς 
φορείς της κοινωνίας στην προοπτική της αντιµετώπισης του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού. Η ποιµαντική 
συµβουλευτική του σύγχρονου ποιµένα µπορεί να αναχθεί σε ένα χρήσιµο εργαλείο της συµβουλευτικής και 
αφύπνισης των γονέων. Προβάλλεται η ποιµαντική αναγκαιότητα εκφοράς ενός διακριτικά ελεγκτικού και αγαπητικά 
προειδοποιητικού λόγου από τους ποιµένες, που θα καθιστά σαφές στους γονείς ότι τα γενεσιουργά αίτια του 
φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού βρίσκονται εντός του οικογενειακού πλαισίου και σχετίζονται µε την 
εκλογίκευση της επιθετικότητας ή την προαγωγή ενός ενδοτικού και υπερπροστατευτικού τρόπου ανατροφής. Η 
ολοκληρωτική και αποκλειστική αφοσίωσή τους σε εξωοικογενειακές υποθέσεις οδηγεί στον αποκλεισµό των 
παιδιών τους από το εύρος της γονεϊκής τους µέριµνας και διαµορφώνει ένα έλλειµµα ή κενό, το οποίο µεταγενέστερα 
προβάλλεται ή καλύπτεται µε τη βίαιη συµπεριφορά των παιδιών. Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και η προσπάθεια του 
ποιµένα να πείσει τους γονείς ότι η συµµετοχή των παιδιών τους στην ενοριακή ζωή της Εκκλησίας οφείλει να 
υπερβαίνει την άσκηση µιας στείρας και τυπολατρικής θρησκευτικότητας και να συνδέεται άµεσα µε την εµπέδωση 
ενός φιλάνθρωπου και ανοικτού προς κάθε ετερότητα ήθους, η καλλιέργεια του οποίου µπορεί να λειτουργήσει 
αποθαρρυντικά του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού και να επιδράσει επί της συµπεριφοράς θυτών και 
θυµάτων. Οι γνήσιες κοινωνικές εµπειρίες των παιδιών τα αποθαρρύνουν από την παρερµηνεία των σηµάτων που 
εκπέµπουν τα υπόλοιπα µέλη του κοινωνικού τους περίγυρου και τα καθιστά δεκτικά στην απόδοση καλοπροαίρετης 
πρόθεσης στις ενέργειές τους. Η εφαρµογή µιας προσωποκεντρικής ποιµαντικής, η οποία θα εδράζεται σε 
παιδαγωγικές προϋποθέσεις και θα λαµβάνει υπόψή της τα πρόσωπα που εµπλέκονται στο πρόβληµα του σχολικού 
εκφοβισµού, καθώς και το περιβάλλον, το οποίο γεννά και εκτρέφει το φαινόµενο, θα κρίνει αποφασιστικά την 
επιτυχία του εγχειρήµατος. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ποιµένας, Εκκλησία, ετερότητα, καταγραφή, θυµατοποίηση, γονείς, ποιµαντικές δοµές, 
αφύπνιση, επιθετικότητα, ενδοτικότητα, έλλειµµα, κενό, ευθύνη, µέριµνα, ιερός Χρυσόστοµος, Μ. Βασίλειος, 
Όσιος Παΐσιος, άγιος Πορφύριος, κήρυγµα, Μ.Μ.Ε., κατηχητικές οµάδες, Εχθρική Απόδοση Αιτιότητας, 
Μοντέλο Επεξεργασίας Κοινωνικών Πληροφοριών, φόνος, τηλεόραση, laptop, συναναστροφή, φόβος, 
απροθυµία, εσωστρέφεια, επίσκοπος, κληρικός, προσωποκεντρική ποιµαντική  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πριν εισαχθώ στο αντικείµενο της εισήγησής µου, θα ήθελα να συγχαρώ από βάθους καρδιάς όλους ανεξαιρέτως 
τους συντελεστές του 1oυ Πανελλήνιου συνεδρίου µε θέµα τη σχολική βία και τον εκφοβισµό, που 
συνδιοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και το Παρατηρητήριο 
Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού. Θα ήθελα επίσης, να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στα 
µέλη της επιστηµονικής επιτροπής του συνεδρίου, για τη ξεχωριστή τιµή που µου επεφύλαξαν να µε 
συµπεριλάβουν στους εισηγητές αυτού του πάνελ. 

Φρονώ ότι το πρόβληµα του σχολικού εκφοβισµού δεν αφορά µόνο στους συντελεστές της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας αυτής καθεαυτής. Για τους λόγους που θα παραθέσουµε παρακάτω, το συγκεκριµένο πρόβληµα 
συνιστά ταυτόχρονα, και ένα µείζον ποιµαντικό πρόβληµα για τον σύγχρονο κληρικό, για την αντιµετώπιση του 
οποίου η ποιµαίνουσα Εκκλησία οφείλει να δραστηριοποιηθεί τάχιστα, συµπαρατασσόµενη µε τους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς και λοιπούς θεσµικούς φορείς στην προοπτική της άµβλυνσής του. Ας µην ξεχνάµε, ότι αν και η 
προϊούσα διαδικασία εκκοσµίκευσης του σύγχρονου ελληνικού σχολείου βρίσκεται εν εξελίξει, οι Έλληνες 
µαθητές αυτοπροσδιορίζονται και αποτελούν, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, µέλη της Ορθοδόξου 
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Εκκλησίας και εντάσσονται στο ποίµνιό της, έστω και αν δεν µετέχουν πάντα η συνεχώς, στις λειτουργικές 
εκφάνσεις αυτού του σώµατος. 
 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΕΙΖΟΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ 
Ας ξεκινήσουµε µε το πρώτο. «Γιατί άραγε το πρόβληµα της βίας στα σχολεία µας αφορά στους ποιµένες της 
Εκκλησίας µας;  Και µάλιστα, σε µια εποχή, κατά την οποία οι αξίες της Εκκλησίας χαρακτηρίζονται ως 
παρωχηµένες και εκλαµβάνονται από ένα διευρυµένο τµήµα της κοινωνίας µας, όχι ως πνευµατικός πλούτος, 
αλλά ως έρµα, από το οποίο επιδιώκει να απαλλαγεί»; Στα διευρυµένα πλαίσια του πολύπτυχου και 
πολυδιάστατου ποιµαντικού έργου, κάθε πράξη βίας και επιθετικότητας, απ’ όπου και αν προέρχεται, 
αντιµετωπίζεται αµετάκλητα και αποφασιστικά. Οι ποιµένες της Εκκλησίας µας καλούνται, µεταξύ των άλλων, 
να εργαστούν ως ιατροί και θεραπευτές και να περιθάλψουν τον ταραγµένο άνθρωπο της εποχής µας. Αποσκοπούν 
στον σταδιακό µετασχηµατισµό του από φορέα ενδοκοινωνικής διάσπασης και αναµεταδότη επιθετικότητας σε  
«υἱὸ τῆς εἰρήνης» (Βαρριάς, 2004), που συνυπάρχει µε κάθε ετερότητα. Πρόκειται, σε τελική ανάλυση, για τον 
άνθρωπο, ο οποίος φαλκιδεύεται στα σύγχρονα αδιέξοδά της εσωτερικής του σύγκρουσης, την οποία και 
προβάλλει σε κάθε πτυχή της κοινωνικής πραγµατικότητάς του.  

Προφανώς αντανάκλαση αυτού του κόσµου της βίας και της επιθετικότητας είναι τα παιδιά µας. Οι ποιµένες, 
ως υπεύθυνοι παιδαγωγοί, δεν µπορούν ούτε να αδιαφορούν, ούτε να παραβλέπουν, ούτε να αποσιωπούν, ούτε να 
προσπερνούν αυτήν την εικόνα που διαστρέφει την προνοµιακή θέση του ανθρώπου στο γίγνεσθαι της 
δηµιουργίας. Καλούνται να επικαιροποιούν την κενωτική αγάπη του Χριστού, ο οποίος, σύµφωνα µε τη 
σωτηριολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ήρθε για να συµφιλιώσει πανηγυρικά όλες αδιακρίτως τις ετερότητες 
(Βαρριάς, 2004). Πολύ δε περισσότερο, αν φορείς οποιασδήποτε µορφής επιθετικότητας αποτελούν παιδιά, τα 
οποία σύµφωνα µε τον λόγο του Ευαγγελίου, προτυπώνουν τον ιδεατό άνθρωπο της βασιλείας του Θεού («Ἄφετε 
τὰ παιδία καὶ µὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός µε, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»: Μτ ιθ', 14). 
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, οποιαδήποτε παραχάραξη του µοντέλου της παιδικής αθωότητας από τον 
σπίλο της βίας και επιθετικότητας πρέπει να τυγχάνει επισταµένης ποιµαντικής αντιµετώπισης.   

 
Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 
Τα µέτρα που προτείνονται σήµερα για την αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού συνίστανται στον σχεδιασµό 
προγραµµάτων παρέµβασης στο σχολείο, πράγµα που προϋποθέτει την καταγραφή της έκτασης των προβληµάτων 
του εκφοβισµού και της θυµατοποίησης (Βλάχου, 2011). Με την καταγραφή, καθίστανται εµφανή σε 
εκπαιδευτικούς και γονείς τα περιστατικά της σχολικής βίας και τους κινητοποιούν, ώστε να αναλάβουν δράση. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο οι γονείς παύουν να εκλαµβάνουν τον σχολικό εκφοβισµό ως αυτονόητο κοµµάτι της ζωής 
των παιδιών τους και αποφασίζουν να συνεργαστούν και να εµπλακούν, για να αλλάξουν την κατάσταση.    

Αν όµως, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων αποσκοπεί στην αφύπνιση και 
ενεργοποίηση των γονέων των παιδιών, προκειµένου να δραστηριοποιηθούν στην καταπολέµηση του φαινοµένου, 
τότε τον ίδιο παρεµβατικό ρόλο µπορεί  να αναλάβει και η ίδια η Εκκλησία µέσα από τις ποιµαντικές της δοµές. 
Η πληροφόρηση των γονέων για τις δραµατικές διαστάσεις που έχει προσλάβει το φαινόµενο και η συνακόλουθη 
αφύπνισή τους για την ανάληψη δράσης πρέπει, δίχως άλλο, να αποτελέσει αντικείµενο της ποιµαντικής µέριµνας 
των σύγχρονων ποιµένων.   

Προβάλλεται η ποιµαντική αναγκαιότητα εκφοράς ενός διακριτικά ελεγκτικού και αγαπητικά 
προειδοποιητικού λόγου από τους ποιµένες, που θα καθιστά σαφές ότι τα γενεσιουργά αίτια του φαινοµένου του 
σχολικού εκφοβισµού βρίσκονται εντός του οικογενειακού πλαισίου και σχετίζονται µε την εκλογίκευση της 
επιθετικότητας ή την προαγωγή ενός ενδοτικού και υπερπροστατευτικού τρόπου ανατροφής. Πράγµατι, όπως 
προκύπτει από τη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, οι δράστες-θύµατα έχουν βιώσει την απόρριψη και την 
εχθρότητα από τους γονείς τους και επιδεικνύουν αυξηµένη αντιδραστική επιθετικότητα (Schwartz, et. al., 1993 
και Βλάχου, 2011). Από την άλλη πλευρά, ο υπερπροστατευτικός και ο ενδοτικός τρόπος ανατροφής συνδέεται 
άµεσα µε την παθητικότητα και τη µετέπειτα θυµατοποίηση των παιδιών. Άρα συνάγεται ότι τα γενεσιουργά αίτια 
του φαινοµένου βρίσκονται εντός της ίδιας της οικογένειας. 

Κι όµως! Η δοµή της οικογένειας, η οποία αποτελεί το πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας και παιδαγωγικό 
υπόβαθρο της µετέπειτα κοινωνικής συµπεριφοράς του ατόµου, στις µέρες µας δέχεται επιθέσεις, παρουσιάζεται 
στην καλύτερη περίπτωση, ως ένας θεσµός ευµετάβλητος και αµετροεπής, που δεν οδηγεί τα µέλη του σε 
συναισθηµατική πληρότητα, ούτε τα µορφώνει πραγµατικά.  Η εφαρµογή µιας οικογενειοκεντρικής ποιµαντικής 
των ποιµένων της Εκκλησίας θα συµβάλλει αποφασιστικά στην αντιµετώπιση αποσυνεκτικών δυνάµεων που 
λειτουργούν διασπαστικά της οικογενειακής ενότητας.   

Τα µέλη της οικογένειας ζουν σήµερα στην ίδια στέγη, ωστόσο περιχαρακώνονται στην ατοµικότητά τους 
και αποφεύγουν συστηµατικά να µοιράζονται τους φόβους, τις αγωνίες η τα όνειρά τους. Όλα αυτά, φίλοι µου, 
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δεν είναι κατά την ταπεινή µου άποψη, άσχετα µε το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού. Όταν τα παιδιά 
καταστούν αποδέκτες αυτού του ιδιότυπου αποκλεισµού η όταν γίνονται µάρτυρες ενδοοικογενειακών σκηνών 
βίας και επιθετικότητας η ακόµα όταν στερούνται της καθοδηγητικής πρόνοιας των γονέων τους, που παιδαγωγικά 
έχουν την ευθύνη να τα κατευθύνουν στις ακανθώδεις ατραπούς της ζωής, τότε δεν είναι δυνατόν να µην 
προβάλλουν όλες αυτές τις σκηνές που αποθηκεύονται στο χρονοντούλαπο του υποσεινηδήτου τους η να µην 
επιδιώξουν να καλύψουν αλλού το κενό που εύλογα δηµιουργείται στην ευαίσθητη ψυχή τους. Οι ποιµένες 
οφείλουν να επεµβαίνουν προληπτικά και κατασταλτικά του φαινοµένου και µέσω µιας εξατοµικευµένης 
ποιµαντικής συµβουλευτικής να αφυπνίζουν τους γονείς για τις συνέπειες της ολοκληρωτικής και αποκλειστικής 
αφοσίωσής τους σε εξωοικογενειακές υποθέσεις, πράγµα που συνεπάγεται τον αποκλεισµό των παιδιών τους από 
το εύρος της γονεϊκής τους µέριµνας. Οφείλουν να υπενθυµίζουν στους γονείς την παιδαγωγική τους ευθύνη, πως 
«ό, τι σπείρουν, θα θερίσουν» και να τους καθιστούν αποδέκτες της αναγκαιότητας παροχής ηθικής, πνευµατικής 
και συναισθηµατικής καλλιέργειας στα παιδιά τους.  
 
ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
Η διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας για την αξία του παραδείγµατος των γονέων είναι αφοπλιστική: Ο 
ιερός Χρυσόστοµος σηµειώνει πως «σε όποιο έδαφος τοποθετηθεί το φυτό, τέτοιο καρπό παράγει…..» («Ἐνοἵᾳ 
γὰρ ἂνἑστήκῃ γῇ τὸ φυτὸν, τοιοῦτον φέρει τὸν καρπόν·»: Εἰς Κολοσσαεῖς, PG 62, 362). «Πως µπορεί ο πατέρας 
να µάθει στους άλλους να συγκρατούν αυτό το πάθος τους, την αυθάδεια και την οργή, όταν ο ίδιος δεν έχει µάθει 
να συγκρατείται;» («Δεῖγάρ, φησίν, ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεὸν οἰκονόµον, µὴ αὐθάδη, µὴ ὀργίλον. Πῶς γὰρ 
ἑτέρους παιδεύσει κρατεῖν τοῦ πάθους τούτου, ἑαυτόν µὴ παιδεύσας;»: Εἰς τὴν πρὸς Τίτον Οµιλία 2, PG 62, 672). 
«…Όλη η κακία των παιδιών µας προέρχεται από τη δική µας αµέλεια και επειδή δεν τα οδηγούµε απ’ την αρχή 
και από τη µικρή ηλικία στον δρόµο της ευσεβείας» («Ἀλλ’ ἡ πᾶσα πονηρία παρὰ τὴν ἡµετέραν γίνεται ῥαθυµίαν, 
καὶ τὸ µὴ ἐξ ἀρχῆς, µηδὲ ἐκ πρώτης ἡλικίας εἰς εὐλάβειαν ἐνάγειν αὐτούς.»: Εἰς τὸ χήρα καταλεγέσθω µὴ ἐλάττων 
ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, PG 51, 330). Στον 76ο όρο των «Ηθικών» του ο Μέγας Βασίλειος καλεί τους γονείς να 
εκτρέφουν τα τέκνα τους συµφώνως προς όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, 
«µετὰ πραότητος και µακροθυµίας, µηδεµίαν πρόφασιν, τὸ ὅσον ἐπ' αὐτοῖς, διδόναι ὀργῆς καὶ λύπης» (PG 31, 
857B). Προ πάντων όµως, αυτοί πρέπει να διδάσκουν δια του παραδείγµατός τους(«Πῶς τοὺς παῖδας νουθετεῖτε, 
ἀνουθέτητον ζωὴν καὶ ἀδιάτακτον ζῶντες;»: Ιωάννη Δαµασκηνού, Ἱερὰ Παράλληλα, PG 96A.), το οποίο 
προσλαµβάνει µοναδική παιδαγωγική αξία (Μουτσούλας, 2015).  

Σύγχρονοι άγιοι της Εκκλησίας κινούνται στα ίδια πλαίσια σκέψης. Ο όσιος Παΐσιος συµβούλευε για την 
ανατροφή των παιδιών. Μεταφέρω αυτούσια τα λόγια του: «Τα παιδιά για να πάρουν καλό δρόµο χρειάζεται 
πολλή προσευχή. Να µην τα δείχνουµε πολύ την αγάπη µας, γιατί θα γίνουν παληόπαιδα και θάχουν θράσος, αλλά 
ούτε και πολύ αυστηρότητα γιατί θα γίνουν αντάρτες. Το µυστικό είναι να ξέρεις πόσο θα σφίξεις το σχοινί» 
(Ισαάκ Ιεροµονάχου, 2004). Ο άγιος Πορφύριος «πάντοτε συµβούλευε τους γονείς να µην καβγαδίζουν ποτέ 
µπροστά στα παιδιά τους, διότι τα παιδιά, όταν ακούν τους γονείς τους να καβγαδίζουν, νιώθουν σαν να πέφτει 
το σπίτι επάνω στο κεφάλι τους. Τα παιδιά πρέπει να µεγαλώνουν µε το χάδι της µητέρας και µε το χάδι του 
πατέρα, ο οποίος πρέπει να προσέχει, ώστε να µην είναι πολύ σκληρός. Κι αν χρειαστεί να επιβάλει κάποτε µία 
τιµωρία, να το κάνει µε πολλή προσοχή και πολύ µέτρο, για να µη δηµιουργήσει στο παιδί κανένα τραύµα» 
(Ιωαννίδης, 2007). Δυστυχώς, η µετέπειτα προβολή όλων αυτών των τραυµατικών βιωµάτων από τα παιδιά, µε 
την έκφραση βίας και επιθετικότητας στο κοινωνικό περιβάλλον που κινούνται, φαντάζει ένα πολύ πιθανό 
ενδεχόµενο.  

 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΙΝΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
Το έλλειµµα της ενηµέρωσης των γονέων για όλα αυτά τα θέµατα σήµερα, είναι µεγάλο. Γι’ αυτό, καθίσταται 
επιτακτική η συµπαράταξη της Εκκλησίας µε τους λοιπούς κοινωνικούς φορείς στην προοπτική της ενηµέρωσής 
τους.  Η ένταξη της θεµατικής του σχολικού εκφοβισµού στο κήρυγµα των ιερέων και ο  εµπλουτισµός σχετικών 
εκποµπών στα ΜΜΕ που διαθέτει η Εκκλησία (τηλεόραση, ραδιόφωνο και ιστότοπους θρησκευτικού 
περιεχοµένου) µε τη σχετική θεµατολογία µπορούν να διευρύνουν το εύρος της πληροφόρησης και να 
συνδράµουν προς την παραπάνω κατεύθυνση. Στα πλαίσια αυτής της ποιµαντικής συµβουλευτικής εντάσσεται 
και η προσπάθεια του ποιµένα να πείσει τους γονείς ότι η συµµετοχή των παιδιών τους στην ενοριακή ζωή της 
Εκκλησίας οφείλει να υπερβαίνει την άσκηση µιας στείρας και τυπολατρικής θρησκευτικότητας και να συνδέεται 
άµεσα µε την εµπέδωση ενός φιλάνθρωπου και ανοικτού προς κάθε ετερότητα ήθους. Αν η εφαρµογή 
προγραµµάτων κοινωνικής και συναισθηµατικής µάθησης αποσκοπεί στη διδασκαλία εποικοδοµητικών 
πρακτικών στα παιδιά, µε τις οποίες αυτά µπορούν να διαχειριστούν επιτυχώς συναισθήµατα, διαπροσωπικές 
σχέσεις και συµπεριφορές εντός του χώρου του σχολείου,  τότε η ένταξη των παιδιών στις κατηχητικές δοµές της 
Εκκλησίας µπορεί να οδηγήσει στο ίδιο ποιοτικό αποτέλεσµα. Η εµπειρική βίωση αυτού του ήθους από τους 
µαθητές στη ζωή της ενοριακής κοινότητας µπορεί να λειτουργήσει αποθαρρυντικά του φαινοµένου του σχολικού 
εκφοβισµού και να επιδράσει επί της συµπεριφοράς θυτών και θυµάτων. Όταν το παιδί εµπεδώσει το φρόνηµα 
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της αποδοχής της ετερότητας στην ενορία, είναι σίγουρο πως θα το µεταλαµπαδεύσει και στους υπόλοιπους 
κοινωνικούς χώρους, στους οποίους κινείται και δραστηριοποιείται.   

 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Σήµερα, γίνεται αποδεκτό στους κόλπους της επιστήµης ότι η κοινωνική εµπειρία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 
στην εξέλιξη της επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών και το αντίστροφο. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Μοντέλο 
Επεξεργασίας Κοινωνικών Πληροφοριών, η απόδοση εχθρικής πρόθεσης σε πράξεις τρίτων αυξάνει την 
πιθανότητα ότι κάποιο παιδί θα αντιδράσει µε επιθετικό τρόπο (µε την έννοια ότι η επιθετικότητα λειτουργεί ως 
µηχανισµός άµυνας ενάντια σε µια ενέργεια που εκλαµβάνεται ως απειλή: Crick & Dodge, 1994). Τα επιθετικά 
παιδιά έχουν την τάση να εκλαµβάνουν την πρόθεση των οµηλίκων τους ως εχθρική, ακόµα και σε περιπτώσεις 
που τα κίνητρά τους είναι αµφίσηµα (Dodge, 1980; Guerra & Slaby, 1989). Αυτή η διαδικασία αναφέρεται ως 
«Εχθρική Απόδοση Αιτιότητας»(Hostile Attribution Bias: Nasby,et. al. 1979). Σε αντίθεση µε τα επιθετικά παιδιά, 
τα κοινωνικά παιδιά αποδίδουν τις περισσότερες φορές καλοπροαίρετη πρόθεση στις ενέργειες τρίτων(Βenign 
Αttributional Βias: Nelson & Crick, 1999). Πολυάριθµα δεδοµένα έχουν δείξει ότι η εχθρική απόδοση αιτιότητας 
αποτελεί το βασικό αίτιο της επιθετικής συµπεριφοράς (Crick & Zahn-Waxler, 2003; Dodge & Somberg, 1987; 
Orobiode Castro, et. al. 2002). Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, τότε είναι προφανές πως όσο πιο πολλές και γνήσιες 
κοινωνικές εµπειρίες βιώνουν τα παιδιά στα πλαίσια της κοινωνικής τους ζωής, τόσο περισσότερο 
αποθαρρύνονται από την παρερµηνεία των σηµάτων που εκπέµπουν τα υπόλοιπα µέλη του κοινωνικού τους 
περίγυρου και άρα, τόσο πιο δεκτικά καθίστανται στην απόδοση καλοπροαίρετης προαίρεσης στις ενέργειές τους.  

Σε όσο το δυνατόν, λοιπόν,  περισσότερες συλλογικότητες µετέχουν τα παιδιά µας ή όσο το δυνατόν πιο 
πολλές γνήσιες κοινωνικές εµπειρίες έχουν, τόσο περισσότερο ενισχύεται το «ανοσοποιητικό τους σύστηµα» και 
τόσο περισσότερο απεγκλωβίζονται από τις οθόνες της τηλεόρασης και των laptops, που έχουν αναχθεί σε υπέρ-
γονέα και υπέρ-δάσκαλο στη σύγχρονη κοινωνία. Ο ρόλος των ΜΜΕ στην όξυνση του φαινοµένου του σχολικού 
εκφοβισµού δεν µπορεί να διαλανθάνει της προσοχής µας (Προκοπάκη, 2011). Υπολογίζεται ότι το µέσο παιδί 
δηµοτικού σχολείου έχει δει 8000 φόνους στην τηλεόραση (Προκοπάκη, 2011)! Όλες αυτές οι σκηνές βίας, η 
παρακολούθηση των οποίων δυστυχώς δεν αποτρέπεται ούτε και από τους ίδιους τους πολλές φορές 
ανυποψίαστους γονείς, επιδρούν υποσυνείδητα στον ψυχισµό του παιδιού και του προβάλλουν την επιθετικότητα 
ως ενδεδειγµένη οδό επίλυσης ενδοκοινωνικών προβληµάτων. Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι µόλις θα διαµορφωθούν 
οι κατάλληλες συνθήκες, τα παιδιά θα αντιγράψουν τα βίαια αυτά µοντέλα κοινωνικής συµπεριφοράς. Το 
διακύβευµα, λοιπόν,  είναι πως θα ξεκολλήσουµε τα παιδιά µας από τις οθόνες της τηλεόρασης και πως θα τα 
οδηγήσουµε σε αυθεντικές µορφές, πρόσωπο µε πρόσωπο, κοινωνικής συναναστροφής.  

Αυτή η διαπίστωση προσλαµβάνει ακόµα περισσότερο κύρος, αν αναλογιστούµε ότι τα παιδιά, τα οποία 
καθίστανται θύµατα της σχολικής βίας, έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: Γίνονται εσωστρεφή, αποσύρονται 
στον εαυτό τους, δηλώνουν απροθυµία να πάνε στο σχολείο και να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις µε τους 
φίλους τους. Πάνω απ’ όλα όµως, αποφεύγουν συστηµατικά να µιλήσουν για το πρόβληµά τους, δείχνουν 
φοβισµένα και απροστάτευτα και, ως εκ τούτου, οι γονείς πρέπει από µόνοι τους να µαντεύσουν και να αναδείξουν 
το πρόβληµα (Batsche & Knoff, 1994).  

Η ένταξη των παιδιών αυτών στην κατηχητική ζωή της ενορίας, εκτός των άλλων συλλογικοτήτων, 
συµβάλλει αποφασιστικά, όχι µόνο στην καλλιέργεια πνεύµατος εξωστρέφειας και διαπροσωπικότητας µε τους 
ίδιους τους συνοµίληκούς τους. Ταυτόχρονα, λειτουργεί καταλυτικά και στην εµπέδωση ενός κλίµατος 
συναισθηµατικής ασφάλειας, υποβοηθώντας το έργο των γονέων, αλλά και στην οικοδόµηση µιας προσωπικής 
σχέσης µε τους ίδιους τους ποιµένες, οι οποίοι επισκοπούν όλες τις δράσεις της ενορίας τους. Υπάρχουν ζωντανά 
παραδείγµατα τέτοιων επισκόπων και γενικά κληρικών στην Εκκλησία µας, οι οποίοι καλλιεργούν µια ανάλογη 
σχέση µε τα παιδιά, τα οποία τους εµπιστεύονται και επιζητούν τις νουθεσίες και την καθοδήγησή τους! Η 
οικοδόµηση ενοριακών οµάδων µε τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά, που θα προάγουν τη βίωση του 
χριστιανικού µηνύµατος µέσα από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα, αποτελεί ένα στοίχηµα επικαιροποίησης 
του Ευαγγελίου στην σηµερινή ιστορική συγκυρία για την ποιµαίνουσα Εκκλησία. 
 
ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ 
Με όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές, θαρρώ, κυρίες και κύριοι, πως η επίλυση ενός τόσο δυσεπίλυτου 
προβλήµατος, όπως αυτού του σχολικού εκφοβισµού, δεν θα επιτευχθεί µε έναν -ας µου επιτραπεί η χρήση ενός 
θεολογικού όρου- µονοφυσιτικό τρόπο. Όλες οι κοινωνικές συλλογικότητες καλούνται να συνδράµουν τον οβολό 
τους στην επίλυσή του. Η Εκκλησία καλείται να συνεργαστεί µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Το 
αντιστάθµισµα της επιθετικότητας των παιδιών µε αγάπη, υποµονή και µακροθυµία προσδιορίζει την ουσία της 
ποιµαντικής παρέµβασης του σύγχρονου κληρικού, η οποία απορρέει κατ’ ευθείαν από την επίγνωση της 
χριστοκεντρικής διάστασης της αποστολής του (Γκίκας, 2005). Η εφαρµογή µιας προσωποκεντρικής ποιµαντικής, 
η οποία θα εδράζεται στις παραπάνω προϋποθέσεις και θα λαµβάνει υπόψή της τα πρόσωπα που εµπλέκονται στο 
πρόβληµα του σχολικού εκφοβισµού, καθώς και το περιβάλλον, το οποίο γεννά και εκτρέφει το φαινόµενο, θα 
κρίνει αποφασιστικά την επιτυχία του εγχειρήµατος. Και µια τέτοια επιτυχία θα αποδείξει περίτρανα ότι πράγµατι, 
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«η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκευτική φιλοσοφία και διανόηση, αλλά αποκάλυψη και ζωή, που στηρίζεται στη θεία 
εµπειρία, στην υπέρβαση του κτιστού και την οικείωση του Ακτίστου» (http://www.pemptousia.gr/pemptousia/).  
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Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και Πρόληψη Ενδοσχολικής Βίας: 
Το Παράδειγµα της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής 

Κρήτης 
 

Αναστασία Λαλάγκου 
 

Καθηγήτρια, 6ο Γυµνάσιο Γλυφάδας 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  
Η εκκλησιαστική εκπαίδευση υφίσταται στην Ελλάδα από τις αρχές του 19ου αι., συνυφασµένη µε τον θεσµό των 
οικοτροφείων, σε όλες τις βαθµίδες. Η εκκλησιαστική παιδεία που παρέχεται στο πλαίσιο της χριστιανικής 
παιδαγωγικής συµβάλλει στην πρόληψη ή/και έγκαιρη αντιµετώπιση φαινοµένων βίας εντός του σχολικού και 
οικοτροφειακού περιβάλλοντος. Σ’ αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες ισχύουσες νοµοθετικές 
προβλέψεις για τα εκκλησιαστικά σχολεία µε βάση τον Ν. 3432/2006 «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης». Επίσης αναλύονται οι θεµελιώδεις αρχές της χριστιανικής παιδαγωγικής στην εκκλησιαστική 
εκπαίδευση, µε έµφαση στην αρχή της συγχωρητικότητας, και η επίδραση που έχουν στην οµαλή ενδοσχολική και 
οικοτροφειακή λειτουργία, µε σκοπό αφ’ ενός να κοινωνικοποιηθούν µέσα από την αλληλεπίδραση µε θετικό τρόπο 
οι µαθητές –οι οποίοι κατά κανόνα είναι χαµηλής κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης–, να αναπτυχθούν ως ολότητα 
και να εµβαθύνουν στην πνευµατική ζωή µε απόλυτο σεβασµό στο ανθρώπινο πρόσωπο και αφ’ ετέρου να 
υποστηριχθούν, ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη δεύτερη βαθµίδα εκπαίδευσης και να διευρυνθεί η 
δυνατότητα για την πρόσβασή τους στην τρίτη. Ως παράδειγµα αξιοποιήθηκε η Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή 
Κρήτης, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από το διδακτικό προσωπικό, σχετικά µε τον σχολικό εκφοβισµό κατά τα 
σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15, και τα αποτελέσµατά τους.  
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εκκλησιαστική εκπαίδευση, Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, πρόληψη ενδοσχολικής βίας, 
χριστιανική παιδαγωγική, συγχωρητικότητα, αλληλεπίδραση. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
Η οικονοµική κρίση που µαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα κυρίως χρόνια, είναι µια παγκόσµια κρίση. 
Κρίση πολυδιάστατη και καθολική που έχει επιπτώσεις σε οικονοµικό, οικολογικό, πολιτικό, και πολιτιστικό 
επίπεδο (Νίκα, 2014). Η εκπαιδευτική πραγµατικότητα βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση µε την κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτική πραγµατικότητα σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο (Μπουζάκης, 2005:32 και 
υπ.14,15). Αυτή η παραδοχή συχνά συνδέεται µε φαινόµενα στον εκπαιδευτικό χώρο που παρουσιάζονται 
παγκοσµίως σε διάφορες µορφές και µε διαφορετική ένταση, όπως αυτό της σχολικής βίας. Ο σχολικός 
εκφοβισµός και η βία είναι παλιά φαινόµενα, αλλά εµφανίζουν αυξανόµενες και πολυπαραµετρικές διαστάσεις 
στον διεθνή χώρο και τη σύγχρονη Ελλάδα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, οπότε άρχισαν να µελετώνται συστηµατικά 
(Salmivalli et al., 1996). Έχει ιδιαίτερη σηµασία η µελέτη αυτών των φαινοµένων σε συνδυασµό µε την 
προσπάθεια για κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία στον χώρο της εκπαίδευσης υλοποιείται µε µέτρα που έχουν 
ανακατανεµητική λειτουργία του κοινωνικού αγαθού της παιδείας, µε όρους ισότητας, ώστε να µην αποτελεί 
προνόµιο συγκεκριµένων ή περιορισµένων κοινωνικών οµάδων (Δηµητράκος, 2003:B56; Πυργιωτάκης, 1995:84-
88). Η εκκλησιαστική εκπαίδευση αποτελεί τµήµα του εκπαιδευτικού συστήµατος από συστάσεως του 
νεοελληνικού κράτους (Ψήφισµα 410, 3-2-1830, Β.Δ. 25-1-1843, Ν. ΤΞΖ 5-10-1856), που εξαρχής µερίµνησε για 
τη δηµιουργία µορφωµένου κλήρου. Παράλληλα όµως µε τον  ρητά διατυπωθέντα σκοπό της παρουσιάζει σαφή 
κοινωνική διάσταση σε σηµαντικό βαθµό, αφού οι φοιτώντες συχνά διαµένουν στα οικοτροφεία των σχολών για 
κοινωνικοοικονοµικούς λόγους. 

Σκοπός του κειµένου είναι να παρουσιαστεί η συµβολή της εκκλησιαστικής παιδείας που παρέχεται στο 
πλαίσιο της χριστιανικής παιδαγωγικής στην πρόληψη ή/και την έγκαιρη αντιµετώπιση φαινοµένων βίας, εντός 
του σχολικού και οικοτροφειακού χώρου, στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. Σ’ αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται 
συνοπτικά οι κύριες ισχύουσες νοµοθετικές προβλέψεις για τα εκκλησιαστικά σχολεία µε βάση τον Ν. 3432/2006 
«Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». Επίσης αναλύονται οι θεµελιώδεις αρχές της 
χριστιανικής παιδαγωγικής στην εκκλησιαστική εκπαίδευση, µε έµφαση στην αρχή της συγχωρητικότητας, και η 
επίδραση που έχουν στην οµαλή ενδοσχολική και οικοτροφειακή λειτουργία. Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες, 
καταδεικνύεται η σηµασία της αλληλεπίδρασης όλων των συµµετεχόντων εντός του προαναφερθέντος πλαισίου, 
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µε σκοπό αφ’ ενός να κοινωνικοποιηθούν µε θετικό τρόπο οι µαθητές –οι οποίοι συχνά είναι χαµηλής 
κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης–, να αναπτυχθούν ως ολότητα και να εµβαθύνουν στην πνευµατική ζωή µε 
απόλυτο σεβασµό στο ανθρώπινο πρόσωπο και αφ’ ετέρου να υποστηριχθούν, ώστε να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους στη δεύτερη βαθµίδα εκπαίδευσης και να διευρυνθεί η δυνατότητα για την πρόσβασή τους στην 
τρίτη. Ως παράδειγµα αξιοποιήθηκε η Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν 
από το διδακτικό προσωπικό, σχετικά µε τον σχολικό εκφοβισµό κατά τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15 και 
τα αποτελέσµατά τους. 
 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Αρχικά θεωρήθηκε αναγκαίο να διευκρινιστούν οι θεµελιώδεις όροι του παρόντος κείµενου, ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις: 

Η εκκλησιαστική εκπαίδευση, ήδη από τον 19ο αιώνα, οπότε ιδρύθηκε η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή 
Αθηνών (ΡΕΣ) το 1844 και η οποία αποτέλεσε το πρότυπο λειτουργίας όλων των εκκλησιαστικών σχολών που 
ιδρύθηκαν µετέπειτα, έλαβε ποικίλες µορφές. Το νεοελληνικό κράτος καθόρισε νοµοθετικά την πορεία  της, 
ανάλογα µε τις εκάστοτε πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές, εκκλησιαστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες. Το 
επίθετο εκκλησιαστική προσδίδει στη λειτουργία της εν λόγω εκπαίδευσης την αφετηρία και την ολοκλήρωση της 
ορθόδοξης χριστιανικής θρησκευτικότητας (Φράγκος, 1985:35), ταυτόχρονα όµως προσδιορίζει την εκπαιδευτική 
διαδικασία που αποσκοπεί στην υπηρεσία του εκκλησιαστικού θεσµού, χωρίς αυτό να σηµαίνει απαραιτήτως ότι 
η εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνεται από τη θεσµική Εκκλησία (Μιχόπουλος, 2007:23-24). Από το 2013 έως 
σήµερα, η εκκλησιαστική εκπαίδευση περιλαµβάνει παραγωγικές σχολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τριτοβάθµιες σχολές. Οι πρώτες αφορούν Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και Λύκεια, 
καθώς και τα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΙΣΔΕ). Στις δεύτερες ανήκουν οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδηµίες (ΑΕΑ) Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς και Ηρακλείου.  

Με τον όρο εκκλησιαστική εκπαίδευση νοείται η εκπαίδευση που παρέχεται από το ελληνικό κράτος στα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα που ιδρύει, µε σκοπό να µορφωθούν οι υποψήφιοι µελλοντικοί ιερείς και να επιµορφωθούν 
οι εν ενεργεία, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στο πολυσχιδές έργο τους, επ’ ωφελεία 
της Εκκλησίας και του έθνους (Περσελής, 2000:38-40). Γι’ αυτούς τους λόγους κρίθηκε αναγκαίο, ήδη από τις 
απαρχές της εκκλησιαστικής οργάνωσης, οι κληρικοί να έχουν αφ’ ενός ειδική µόρφωση, δηλαδή θεολογική και 
εκκλησιαστική, αφ’ ετέρου εγκυκλοπαιδική, φιλολογική και φιλοσοφική. Η πρώτη αφορά την πίστη, την 
απόκρουση εσφαλµένων δοξασιών και την ορθή εκτέλεση των ιερατικών καθηκόντων τους. Η δεύτερη σχετίζεται 
µε την πρώτη, γιατί αυτές οι γνώσεις αφ’ ενός παρέχουν στον ιερέα τη δυνατότητα να κατανοεί επαρκώς τα 
εκκλησιαστικά και θεολογικά κείµενα και αφ’ ετέρου υποστηρίζουν το κοινωνικό και ποιµαντικό του έργο 
(Μακρής, 1966, στ. 1052-1055, Δυοβουνιώτης, 1930:868).  

Με τον όρο σχολικός εκφοβισµός σηµαίνεται η επιθετική/βίαιη συµπεριφορά µεταξύ µαθητών σχολικής 
ηλικίας, η οποία είναι εσκεµµένη και επαναλαµβανόµενη ή υπάρχουν οι δυνατότητες να επαναληφθεί, αποτελεί 
κατάχρηση εξουσίας και εµπεριέχει πραγµατική ή υποκειµενική ανισότητα στη δύναµη, σωµατικά και 
ψυχολογικά. Όλοι οι εµπλεκόµενοι –θύτες, θύµατα και παρατηρητές− ενδέχεται να αντιµετωπίσουν σοβαρά, 
ακόµη και χρονίζοντα προβλήµατα, σε σωµατικό, πνευµατικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο σχολικός 
εκφοβισµός εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές από τις οποίες ο λεκτικός, ο κοινωνικός, ο σωµατικός και ο 
ηλεκτρονικός εκφοβισµός έχουν καταγραφεί και µελετώνται επιστηµονικά (http://www.stopbullying.gov/). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι διαχωρίζεται πλέον και ο άµεσος εκφοβισµός, που περιλαµβάνει ευθείες επιθέσεις προς το 
θύµα, από τον έµµεσο, ο οποίος έχει τη µορφή της κοινωνικής αποµόνωσης ή αποκλεισµού από κάποια οµάδα 
(Olweus, 1994:98).  

Ο όρος χριστιανική παιδαγωγική, αναφέρεται σε κλάδο της παιδαγωγικής επιστήµης ο οποίος –αρχικά σε 
συνδυασµό µε την κατηχητική− µελετά τα παιδαγωγικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τις συνθήκες της αγωγής 
και της εκπαίδευσης υπό το πρίσµα του χριστιανικού προσανατολισµού και, στη συγκεκριµένη περίπτωση 
−εκπαιδευτικά και κοινωνικά− υπό το πρίσµα των δεδοµένων της ορθόδοξης πίστης και ζωής. Η εκκλησιαστική 
εκπαίδευση νοηµατοδοτείται από και εδράζεται στην ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία και στοχεύει, 
αξιοποιώντας το δικό της περιεχόµενο και τις δικές της µεθόδους, στο να µεταβιβάσει εµπειρικά και θεωρητικά 
τον θεµελιώδη προσανατολισµό της ζωής και τις θεµελιώδεις κατευθυντήριες συµπεριφορές. Η Κατηχητική και 
Χριστιανική Παιδαγωγική διέπεται από ορισµένες γενικές αρχές της Εκκλησίας, της Αγίας Γραφής, των έργων 
των Πατέρων και κατεξοχήν, βεβαίως, και πρωταρχικά, του Προσώπου του Ιησού Χριστού. Ταυτόχρονα, ως 
ενιαία εκκλησιαστική πράξη, διατηρεί τον επιστηµονικό χαρακτήρα της, ενώ οριοθετείται και στηρίζεται στο 
τρίπτυχο: µήνυµα-λόγος του Θεού, ποµπός-τρόπος έκφρασης του µηνύµατος, δέκτης-το υποκείµενο της 
κατήχησης και της χριστιανικής αγωγής. Θέµατα µε τα οποία ασχολείται είναι οι τρόποι επικοινωνίας των νέων 
ανθρώπων µε τη ζωή της Εκκλησίας, η σχέση τους µε τα λοιπά µέλη της Εκκλησίας, οι δυνατότητες 
επαναδιατυπώσεως του χριστιανικού µηνύµατος, ώστε αυτό να συµβαδίζει µε την εξέλιξη των νέων ανθρώπων, 
τα σύγχρονα κοινωνικά δεδοµένα και τις ανάλογες απαιτήσεις, η επαναξιολόγηση των χαρισµάτων των µελών 
της Εκκλησίας, η διερεύνηση της ιστορικής πραγµατικότητας και η εξέταση των µορφών του λόγου (Κογκούλης, 
2002; Φράγκος, 2005). 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  
 
Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή  
Ο σκοπός της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης καθορίστηκε, αρχικά, ταυτόχρονα µε την ίδρυση της ΡΕΣ το 1843 και 
απέβλεπε στην ολοκληρωµένη µόρφωση των υποψηφίων προς ιερωσύνη (Β.Δ. 25-1-1843, ΦΕΚ 4 τ. Α). Ο σκοπός 
αυτός παρέµεινε διαχρονικά ο ίδιος έως το 2006, οπότε τροποποιήθηκε µε µια µικρή, αλλά σηµαντική προσθήκη 
στη διατύπωση. Πρόκειται για την ανάδειξη και κατάρτιση και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Η προαναφερθείσα προσθήκη σχετίζεται µε τη διαπίστωση πολυετών παρατηρήσεων-αποτελεσµάτων 
ότι δηλσδή µεγαλύτερος κατ’ έτος αριθµός αποφοίτων τελικά δεν ιερωνόταν. Αντίθετα, συχνά εντάσσονταν σε 
εκκλησιαστικούς φορείς ή αναλάµβαναν εκκλησιαστικές ευθύνες, π.χ. ως εκκλησιαστικοί υπάλληλοι 
µητροπόλεων, κατηχητές, στελέχη εκκλησιαστικών ιδρυµάτων ή/και επάνδρωναν ενοριακές δράσεις, όπως π.χ. 
το φιλόπτωχο ταµείο. Σε µεγάλο βαθµό τέτοιου είδους ενασχολήσεις συνδέονταν και µε την επαγγελµατική 
επιλογή πολλών αποφοίτων να εργαστούν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση ως δάσκαλοι ή τη δευτεροβάθµια 
κυρίως ως θεολόγοι (Κονιδάρης, 1969:40-41 & 58-59; Μπρατσιώτης, 1969:109-117).  

Αναπόσπαστο στοιχείο της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης αποτελεί ο θεσµός των οικοτροφείων ο οποίος είναι 
συνυφασµένος µε τον σκοπό και τη λειτουργία της σε όλες τις βαθµίδες. Τα οικοτροφεία συνδέθηκαν άρρηκτα µε 
τις εκκλησιαστικές σχολές, διότι η λειτουργία τους προβλεπόταν στη διαθήκη του ιδρυτή της ΡΕΣ, Γεωργίου 
Ριζάρη, επί της οποίας διατυπώθηκε το καταστατικό λειτουργίας του εθνικού αυτού κληροδοτήµατος, όπως και 
οι ιδρυτικοί νόµοι ή τα σχετικά διατάγµατα των µετέπειτα εκκλησιαστικών σχολών.  

Ο Γεώργιος Ριζάρης −σύµφωνα και µε την επιθυµία του αδελφού του Μάνθου− πριν από τον θάνατό του, 
είχε δηµιουργήσει τις βάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία τής ΡΕΣ, αγοράζοντας σηµαντικά ακίνητα και 
καθορίζοντας τον τρόπο διοίκησής της στη διαθήκη του (Παπαδόπουλος, 1919:17). Ειδικότερα, στην εν λόγω 
διαθήκη, που περιλάµβανε 171 άρθρα, καθόρισε µε λεπτοµέρειες τη λειτουργία της Σχολής σε κάθε επίπεδο και 
τελικά όρισε ότι οι φοιτώντες – υπότροφοι θα µένουν εντός της Σχολής κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 
επειδή θεωρούσε ότι είχαν ανάγκη «καί τινος ηθοποιήσεως, όπερ κατορθούται εάν συνειθίσωσιν εγκαίρως εις βίον 
κατάλληλον µε το µετά ταύτα επάγγελµά των» (Παπαδόπουλος, 1919:55). Στον αρχικό οργανισµό και εσωτερικό 
κανονισµό της ΡΕΣ, υπάρχουν σαφείς προβλέψεις για τον οικονοµικό, διοικητικό, παιδαγωγικό και διδακτικό 
τοµέα, όπως και κεφάλαια που αφορούν τη λειτουργία της οικοτροφειακής ζωής και συγκεκριµένα τα καθήκοντα 
του Οικονόµου (Ράδος, 1903:133-134)  −ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για την κάλυψη των εφήµερων αναγκών της 
σχολής και γενικά για την επιτήρηση και παιδαγωγία των οικοτρόφων− την ένδυση και την εν γένει εµφάνιση, 
καθώς και τη συµπεριφορά των σπουδαστών. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στον αρχικό χώρο εγκατάστασης της σχολής 
υπήρχε παρεκκλήσιο στον περίβολο, όπου οι οικότροφοι θα έκαναν και θα ασκούνταν στις καθηµερινές 
ακολουθίες, ενώ κατά τις Κυριακές και εορτές θα παρακολουθούσαν υποχρεωτικά τη θεία Λειτουργία.  

Αυτό το παγιωµένο οικοτροφειακό σκεπτικό αποτέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο για την οικοτροφειακή ζωή 
των φοιτώντων στην εκκλησιαστική εκπαίδευση και παρέµεινε σε γενικές γραµµές το ίδιο και στις επόµενες 
δεκαετίες. Αποτύπωνε την παραδεδοµένη ή, κατ’ άλλους, τη συντηρητική αντίληψη της οικοτροφειακής ζωής, η 
οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση είχε ως στοχοθεσία οι φοιτώντες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις 
απαιτήσεις του ιερατικού βίου, να αποκτήσουν εκκλησιαστικό βίωµα και να καλλιεργήσουν ορθόδοξο ήθος και 
φρόνηµα (Αργυρός, 2001). Θεωρήθηκε ότι η κοινή ζωή των µαθητών εντός και εκτός του σχολικού ωραρίου, η 
κοινή τράπεζα, η κοινή καθηµερινή λατρευτική ζωή, οι κοινές εµπειρίες, µακριά από κοσµικές ενασχολήσεις, 
προσέφεραν τις κατάλληλες συνθήκες για την οικοδοµή και τη βίωση της ουσίας του ευαγγελικού µηνύµατος.  
 
Σύγχρονη περίοδος 1976-2006 
Η εκκλησιαστική εκπαίδευση υπαγόταν εξ αρχής στην αρµοδιότητα του υπουργείου Παιδείας, εκτός από τη 
σύντοµη περίοδο 1971-1976, οπότε υπήχθη εξ ολοκλήρου στην Εκκλησία της Ελλάδος (Ν.Δ. 876/17-5-1971). 
Δύο χρόνια µετά την πολιτειακή αλλαγή η εκκλησιαστική εκπαίδευση υπήχθη εκ νέου στο υπουργείο Παιδείας 
(Ν. 476/18-11-1976), όπως ισχύει έως σήµερα. Σε επόµενα νοµοθετικά κείµενα ρυθµίζονταν, µεταξύ άλλων, οι 
θέσεις και τα καθήκοντα των υπευθύνων για τη λειτουργία των σχολείων και των οικοτροφείων (Υ.Α. 
Α2/1118/112-10-1988). Σε αυτές τις διατάξεις, τον γενικό σκοπό της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και τη 
µακροχρόνια παράδοση λειτουργίας της, προσαρµόζονταν οι εσωτερικοί κανονισµοί των σχολείων και γι’ αυτό 
δεν διέφεραν µεταξύ τους σηµαντικά.  

Συµπερασµατικά, τα θεµελιώδη νοµοθετήµατα των ετών 1976-1977 ίσχυσαν και τις επόµενες τρεις 
δεκαετίες, µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις που επήλθαν, προκειµένου η εκκλησιαστική να παρακολουθεί και να 
συµβαδίζει µε τις εξελίξεις της γενικής εκπαίδευσης. Προβλήµατα, βέβαια, υπήρξαν κατά καιρούς σχετικά µε την 
οικοτροφειακή ζωή (Δηµόπουλος, 1996), αλλά και µε τη διαχείριση, ακόµη και µε τη χρήση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων κατά τους θερινούς µήνες, οπότε δεν διέµεναν στα οικοτροφεία οι µαθητές. Επιπλέον, είναι 
αξιοσηµείωτο ότι το Κράτος, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής που άσκησε στην εκκλησιαστική 
εκπαίδευση, εκτός από τον ρητά διατυπωµένο σκοπό της προετοιµασίας υποψηφίων κληρικών, προσπάθησε να 
αντιµετωπίσει και την κατανοµή του παιδευτικού αγαθού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συµµετέχουν σε αυτό 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  204   

ισότιµα όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, ανεξαρτήτως των κοινωνικών χαρακτηριστικών τους, µειώνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο και το φαινόµενο της σχολικής διαρροής. Γι’ αυτόν τον λόγο χρειάστηκε να καταφύγει σε 
εξωσυστηµικές παρεµβάσεις επιδιώκοντας την άρση φραγµών στη σχολική φοίτηση, κυρίως εξαιτίας 
οικονοµικών παραγόντων (Πυργιωτάκης, 1995:84-88). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η πρόβλεψη ότι σε 
περίπτωση που οι απόφοιτοι εκκλησιαστικών σχολείων ή οι σπουδαστές Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών, µε 
υπαιτιότητά τους, δεν χειροτονούνταν θα υποχρεούνταν να επιστρέψουν στο Δηµόσιο όλα τα δαπανηθέντα για τη 
φοίτησή τους έξοδα. Όµως η πρόβλεψη αυτή δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, όπως επίσης δεν ζητήθηκε από µη 
ιερωθέντα απόφοιτο να επιστρέψει τα τροφεία ούτε στερήθηκε της δυνατότητας διορισµού του ως 
δηµοδιδασκάλου, παρά το γεγονός ότι κατά περιόδους και κατά σχολές το ποσοστό των αποφοίτων που 
προσέρχονταν στον κλήρο ήταν εξαιρετικά χαµηλό (Κονιδάρης, 1969:58-59; Κυριακίδης & Βαµβακά, 2003:137-
180). 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ  
Ν. 3432/2006 «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» 
Σύµφωνα µε τον Ν. 3432/2006 «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», «σκοπός της 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού µορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους». Η προσθήκη της λέξης «Λαϊκών» 
αναγνώρισε στην πράξη ότι δεν πρόκειται όλοι οι απόφοιτοι να χειροτονηθούν µετά την αποφοίτησή τους και 
ταυτόχρονα δηµιούργησε τη δυνατότητα, για πρώτη φορά στην ιστορία της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης,, να 
εγγράφονται και µαθήτριες στα εκκλησιαστικά σχολεία, όπως και έγινε σε τέσσερα από αυτά από το σχολικό έτος 
2012-2013. Βέβαια, δεν έχουν δικαίωµα διαµονής στα οικοτροφεία, αφού δεν έχει προβλεφθεί κατάλληλη και 
επαρκής υποδοµή.   

Στο άρθρο 3 αυτού του νόµου αναφέρεται µε σαφήνεια η αποστολή που έχουν οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδηµίες στο πλαίσιο του σκοπού ο οποίος διατυπώνεται στο άρθρο 2: 

«α) να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισµού,  
β) να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, µέσω θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο µορφωτικό και πνευµατικό επίπεδο, 
γ) να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης, τα µνηµεία 
και κειµήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της πνευµατικής δηµιουργίας και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού Ορθοδοξίας, µε σκοπό να υπηρετήσουν την 
Ορθόδοξη Εκκλησία, 
δ) να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύµα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί µε τη σειρά τους 
θα µεταλαµπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτοµο στον κοινωνικό περίγυρο της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, µε βασικό στόχο την ειρηνική και αρµονική συµβίωση τόσο σε εθνικό 
όσο και οικουµενικό επίπεδο.» (Ν. 3432/2006 - ΦΕΚ 14/Α'/3.2.2006). 
Σε γενικές γραµµές τα δευτεροβάθµια εκκλησιαστικά σχολεία ακολουθούν τα ωρολόγια προγράµµατα των 

αντίστοιχων σχολείων γενικής εκπαίδευσης.  Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη λειτουργία των εκκλησιαστικών 
σχολών, που συµβάλλουν στη δηµιουργία πνεύµατος συνεργατικότητας και αλληλοαποδοχής, αφορούν τόσο 
διαφοροποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραµµα όσο και την εσωτερική, λειτουργική, οικοτροφειακή ζωή. 
Συγκεκριµένα, ιδίως στο γυµνάσιο, οι µαθητές διδάσκονται επιπλέον εκκλησιαστικά µαθήµατα, όπως είναι η 
Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας (εισαγωγή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, βίοι αγίων, εορτές, λειτουργικά 
σκεύη), Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, Αγιολογία και Στοιχεία Εκκλησιολογίας. Επιπλέον, η 
παρακολούθηση και ενεργή συµµετοχή στις καθηµερινές ιερές ακολουθίες εντείνει την αίσθηση της ενότητας 
µεταξύ των µαθητών, καθώς και του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού. Η ζωή στο οκοτροφείο που 
περιλαµβάνει κοινή µελέτη, κοινή τράπεζα και κοινές δραστηριότητες εδράζεται στις αρχές της χριστιανικής 
παιδαγωγικής σε όλες της τις διαστάσεις και αξιοποιεί την αλληλεπίδραση, προκειµένου να οικοδοµήσουν οι 
µαθητές την προσωπική τους ηθική ταυτότητα η οποία έχει ως θεµέλιο τον σεβασµό στο Πρόσωπο του Θεού, του 
Άλλου, το δικό του, άρα τείνει να αποκλείει εκ προοιµίου την απόρριψη µε οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως βίαιο. 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
Ο άνθρωπος, κατά τη χριστιανική αντίληψη, αποτελεί αυταξία ως κορωνίδα της δηµιουργίας. Θεωρείται 
µοναδικός, ανεπανάληπτος, αυτεξούσιος, «κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν του Θεού», «ζώον θεούµενον» (Ν. 
Καβάσιλας, 524, Δαµασκηνός, 905). Υπ’ αυτήν την έννοια καλείται να γίνει «τέλειος εν Χριστώ» (Παύλος, προς 
Κολασσαείς 1, 28) και γι’ αυτό χρειάζεται να καλλιεργηθεί διά της χριστιανικής παιδαγωγικής, ώστε  να 
πραγµατωθεί ο προαναφερθείς σκοπός µε συγκεκριµένες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν, µεταξύ άλλων, 
στο να καλλιεργήσουν οι µαθητές το ήθος και την προσωπικότητά τους, να ευαισθητοποιηθούν και να 
προβληµατιστούν κοινωνικά και, τέλος, να τοποθετηθούν εµπράκτως απέναντι στα διαχρονικά και σύγχρονα 
θέµατα. Ο σκοπός αυτός περιλαµβάνει πέντε διαστάσεις, τη δογµατική, την τελετουργική, την εµπειρική, την 
κοινωνική και, τέλος, την ηθική (Περσελής, 1992:33) . Η χριστιανική αγωγή οφείλει να λαµβάνει υπ’ όψιν της τα 
όρια του σχολείου, τις εµπειρίες των µαθητών-πιστών και τον ρόλο του δασκάλου –ιδίως σ’ ένα δασκαλοκεντρικό 
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σχολείο−, ώστε οι µαθητές να αντιλαµβάνονται την εσωτερική σχέση µεταξύ όλων των µελών της Εκκλησίας του 
Χριστού και η αγωγή αυτή να αποκτά συνολική εκκλησιαστική διάσταση (Γρηγοριάδης, 1971). 

Οι κύριες κατευθύνσεις της χριστιανικής παιδαγωγικής είναι η βιβλική, η ηθική και η λειτουργική αγωγή. Η 
πρώτη δίνει έµφαση στη βιβλική µελέτη, µε στόχο όχι µόνο τις γνώσεις, αλλά τη συνάντηση µε τα πρόσωπα και 
τα γεγονότα της Βίβλου, την κριτική συνοµιλία µε αυτά, την κατανόηση της σηµασίας της κοινοτικότητας και της 
επικοινωνίας µε τον Θεό, όπου ο ρόλος του λόγου του Θεού είναι θεµελιώδης. Η δεύτερη στοχεύει στον ελεύθερο 
προσανατολισµό της συµπεριφοράς προς την ορθή στάση ζωής, σύµφωνα µε τις χριστιανικές αξίες της 
ανιδιοτελούς αγάπης, της άσκησης σωµατικά και πνευµατικά, της ταπεινότητας, της δηµιουργικότητας, της 
διάκρισης και της κριτικής σκέψης. Τέλος, η τρίτη τονίζει τη σηµαντική θέση της λατρείας στο σώµα της 
Εκκλησίας ως δυνατότητας διαρκούς µόρφωσης στην πορεία προς την τελείωση, µέσα από τη διδασκαλία, την 
πράξη, τον λόγο, την εικόνα. Με τη λατρευτική αγωγή οι µαθητές ευαγγελιοποιούνται, κατανοούν τη συµβολική 
γλώσσα της λατρείας και των µυστηρίων, όπως και το εορταστικό στοιχείο της λατρείας, το οποίο ενώνει τα µέλη 
µιας οµάδας και νοηµατοδοτεί την προσωπική και κοινωνική τους ζωή. Ο ναός, ο χώρος όπου λατρεύεται ο Λόγος 
µέσω του λόγου, αποτελεί το κέντρο της ενοριακής ζωής και δράσης όπου οι µετέχοντες στην εκκλησιαστική ζωή 
καλούνται να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προσωπικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η συµµετοχή στη θεία 
λειτουργία και τη θεία ευχαριστία συµβάλλει παιδαγωγικά στη διαµόρφωση ολοκληρωµένης προσωπικότητας και 
κοινωνικά στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η ενότητα, όπως αυτή  αποτυπώνεται στην ευχαριστιακή παρουσία 
του σύµπαντος κόσµου. Αξιοποιώντας τη µετάνοια και την εξοµολόγηση και εντός του σχολικού χώρου, οι 
µαθητές συνειδητοποιούν τις αδυναµίες τις δικές τους και των άλλων, ασκούνται στην κατανόηση-αποδοχή και 
βιώνουν τη συγχωρητικότητα ως προσφορά και ως αποδοχή, αφού «ο µετανοών τεύξεται φιλανθρωπίας» 
(Χρυσόστοµος, 23).  Ιδιαιτέρως στην εφηβική ηλικία η εξοµολόγηση  και η  µετάνοια βοηθεί τον νέο άνθρωπο 
να αποκτήσει υπευθυνότητα προς τον εαυτό του και τους άλλους, να αξιολογεί τις πράξεις, να έχει υγιείς 
διαπροσωπικές σχέσεις και να εµπιστεύεται, να αποφασίζει βάσει κριτηρίων, να σέβεται την ελευθερία του άλλου, 
να διαλέγεται και να αντιλέγει, να συνεργάζεται, να ξεπερνά τα στεγανά και τους φόβους του, να αντιµετωπίζει 
θετικά τις νέες προκλήσεις στους διάφορους τοµείς, να ενδιαφέρεται ενεργητικά για τα κοινά (Κογκούλης, 
2002:337-350). 
 
Συν-χωρώ, άρα υπάρχω: Η συγχωρητικότητα ως στοιχείο θετικής κοινωνικοποίησης 
Η συγχωρητικότητα στην ορθόδοξη αντίληψη έχει θεολογικό δογµατικό υπόβαθρο και περιεχόµενο (Μακρής, στ. 
1057-1059). Σχετίζεται µε τη µετάνοια, τη διάγνωση δηλαδή σφαλµάτων και την απόφαση του ανθρώπου να 
αποφύγει την επανάληψή τους, γεγονός που αποτελεί συνειδητή επιλογή και οδηγεί στην αποδοχή του άλλου και 
την παροχή συγχώρησης ως απόδειξη απροϋπόθετης αγάπης, ακόµη και «προς τους µισούντας ηµάς», στην πορεία 
προς την πανευµατική τελείωση. Αυτή είναι σηµαντική διαφορά από την προτεσταντική  ψυχοθεραπευτική οπτική 
της συγχωρητικότητας, την οποία αντιµετωπίζει εργαλειακά. Στο πλαίσιο της χριστιανικής παιδαγωγικής ο 
έφηβος κατανοεί ότι η συγχωρητικότητα δεν συνιστά συµβατική επιλογή ή αµοιβαιότητα ενσυναίσθησης ή πηγή 
εσωτερικής ειρήνης ή άκριτη υποταγή στο θέληµα του Θεού, αλλά αποτελεί αναγκαίο βήµα προς την ανθρώπινη 
ολοκλήρωση κατά τον ευαγγελικό Λόγο. Κατά συνέπεια η  συγχωρητικότητα δεν είναι απλώς ένα ατοµικό 
επίτευγµα, αλλά ένα συλλογικό άθληµα το οποίο προϋποθέτει τις έννοιες της κοινότητας και της «κοινωνίας». Κι 
αυτό διότι η συγχωρητικότητα εδράζεται στην κοινή φύση του ανθρώπου, την οποία προσέλαβε ο Ιησούς Χριστός 
και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτει ένα νέο τρόπο ύπαρξης ο οποίος δεν ανέχεται  τον διαχωρισµό και 
προτείνει έναν τρόπο σκέψης από τον οποίο η  συγχωρητικότητα απορρέει ως φυσική συνέπεια, µε την ίδια λογική 
που κάποιος προσεύχεται για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων (Thermos, 2004:71-73, Σωφρόνιος,2010:377-389). 

Οι άνθρωποι, σε µεγάλο βαθµό, διαµορφώνονται από το σύστηµα κοινωνικοποίησης που είναι λειτουργικό 
σε κάθε κουλτούρα. Εάν η κοινωνικοποιητική διαδικασία ενθαρρύνει παράλογα ή καταστροφικά συναισθήµατα 
ή προσπαθεί να εξαλείψει υγιή και πολύτιµα ή τα διαχειρίζεται εσφαλµένα προκαλείται ζηµία, αφού οι άνθρωποι 
γίνονται δέσµιοι αρνητικών συναισθηµάτων ή παθών και  στερούνται την ελευθερία (Murphy & Hampton, 
1998:5-10). Σ’ αυτό ακριβώς το άθληµα της ελευθερίας καλούνται να ασκηθούν οι φοιτώντες στα εκκλησιαστικά 
σχολεία, να αναλάβουν τον ρόλο του συγχωρήσαντος και του συγχωρηθέντος, έχοντας αναπτύξει τις αντίστοιχες 
ηθικές αρχές και έχοντας την αίσθηση ότι αυτό συµβαίνει σε περιβάλλον δικαίου, ώστε να µην πρόκειται απλώς 
για µια διαδικασία συµφιλίωσης, αλλά πλήρους και ειλικρινούς συγχώρησης. Αυτή η συνεχής διαδικασία 
αποτρέπει την εµφάνιση διαφόρων µορφών βίαιης συµπεριφοράς και αν παρουσιαστεί η προαναφερθείσα 
διαδικασία παρέχει την οντολογική και πρακτική δυνατότητα να κατανοηθεί, να αντιµετωπιστεί θετικά και να 
αποφευχθεί στο µέλλον.  
 
Αλληλεπίδραση και ηθική ταυτότητα 
Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο σχετικά καθορισµένων οµάδων και άµεσων σχέσεων, 
κοινωνικών δηλαδή καταστάσεων. Οι διανθρώπινες σχέσεις διαδραµατίζουν αξιοσηµείωτα σηµαντικό ρόλο στην 
εκκλησιαστική εκπαίδευση, αφού οι µαθητές συµβιώνουν όχι µόνο κατά τη διάρκεια του ωρολογίου 
προγράµµατος, αλλά καθ’ όλη την ηµέρα. Αυτές οι σχέσεις επηρεάζουν την αυτοεικόνα και τη συµπεριφορά τους, 
οι οποίες εξαρτώνται από το είδος των εµπειριών που αποκτά το αναπτυσσόµενο άτοµο κατά την επαφή του µε 
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διάφορες κοινωνικές οµάδες, τόσο µε τους ενήλικες –γονείς, εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό− όσο και µε 
τους συνοµηλίκους τους (Πίγκα, 2009:21). Σ’ αυτό το πλαίσιο διαπροσωπικών σχέσεων οι ενέργειες ενός 
ανθρώπου επηρεάζουν τη συµπεριφορά του άλλου ή των άλλων, αλληλεπιδρούν και ρυθµίζουν αµοιβαία τη 
συµπεριφορά τους.  

Η αλληλεπίδραση ορίζεται ως "η δυαδική συµπεριφορά στην οποία οι ενέργειες του συµµετέχοντος είναι 
αλληλοεξαρτώµενες έτσι ώστε η συµπεριφορά κάθε δράστη να είναι και µια απάντηση αλλά και ερέθισµα για τη 
συµπεριφορά άλλου συµµετέχοντος" (Rubin, Bukowski, & Parker, 1998:624), ενώ µε τον όρο "παιδαγωγική 
αλληλεπίδραση" σηµαίνεται το είδος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία εκδηλώνεται στο πλαίσιο 
παιδαγωγικών σχέσεων είτε µεταξύ παιδιού και εκπαιδευτικών είτε µεταξύ παιδιού και συµµαθητών του (Βlumer, 
1986). Η διαντίδραση συνιστά µια διαρκή διαδικασία µέσα από την οποία οι µαθητές αναπτύσσουν 
προσαρµοστικούς µηχανισµούς και οικοδοµούν δηµιουργικά την προσωπική τους ηθική ταυτότητα. Οι σχέσεις 
µεταξύ συνοµηλίκων δίνουν τη δυνατότητα στον έφηβο να αποκτήσει ιδιότητες και δεξιότητες, όπως η 
συνεργασία και ο ανταγωνισµός (Rubin, Bukowski & Parker,1998). Οι σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ 
συνοµηλίκων συχνά συµβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη και κοινωνική προσαρµογή τους. Ορισµένα από τα θετικά 
χαρακτηριστικά που αποκόµισαν συνοµήλικοι από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις είναι η συνεργασία, η 
κοινωνική αλληλεπίδραση, η αυξηµένη αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση και η συναισθηµατική ασφάλεια 
(Bukowski, Newcomb, Hartup, 1996:5, στο Demir & Urberg 2003). Αυτά τα θετικά γνωρίσµατα αποτελούν 
σταθερό υπόβαθρο για τη διαµόρφωση ανθρωπιστικής χριστιανικής κοσµοθεωρίας η οποία σε οµαλό 
εκπαιδευτικό παιδαγωγικό περιβάλλον τείνει να µετουσιωθεί σε ηθική συµπεριφορά µε θεµελιώδη αρχή την 
αγάπη προς τον πλησίον. 
 
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
H Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης είναι µία από τις παλαιότερες εκκλησιαστικές σχολές, µε 
πολυκύµαντη ιστορική πορεία, συνυφασµένη µε την ιστορία της Κρήτης και σηµαντική προσφορά στην Εκκλησία 
της Κρήτης και την κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σχολή έδωσε µέχρι σήµερα στην Ορθοδοξία 14 
επισκόπους εκ των αποφοίτων της και πλήθος ιερέων, πανεπιστηµιακών και εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας 
κυρίως εκπαίδευσης (Δελάκης http://lyk-chanion.chan.sch.gr/articles/istoriko.html). Η ιστορικότητά της, η ενεργή 
παρουσία της στον χώρο της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και η διάθεση συνεργασίας εκ µέρους του συλλόγου 
διδασκόντων αποτέλεσαν τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή της σχολής ως παράδειγµα στην παρούσα 
µελέτη. 

Οι δράσεις του σχολείου µε θέµα την ενδοσχολική βία αφορούν τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015. 
Ειδικότερα το σχολικό έτος 2013-2014, µε αφορµή τη µέρα που το Υπουργείο αφιέρωσε στο θέµα της 

ενδοσχολικής βίας, πραγµατοποιήθηκαν ηµερήσιες δράσεις µε υπεύθυνες εκπαιδευτικούς τις: Αθανασάκη 
Νεκταρία ΠΕ03 και Ζωγράφου Μαρία ΠΕ19. 

Οι δράσεις της ηµέρας περιελάµβαναν:  
Ενηµέρωση για το φαινόµενο (γενικά).  
Αποτύπωση των συναισθηµάτων των παιδιών πάνω σε χρωµατιστά χαρτιά και µε χρωµατιστούς 

µαρκαδόρους.  
Ανάρτηση εργασιών στις σχολικές τάξεις. 
Κουτί διαµορφωµένο ανάλογα σε αποµονωµένο χώρο για ανώνυµη και κρυφή "κατάθεση" περιστατικών.       
Οι µαθητές παρακολούθησαν επίσης σχετικό power point & video για το cyberbullying.  
Σε ό,τι αφορά την τέταρτη δράση αξίζει να σηµειωθεί ότι το κουτί επεστράφη άδειο. Είχε τονιστεί και 

επεξηγηθεί στους µαθητές ότι οποιαδήποτε κατάθεση θα είναι και θα παραµείνει ανώνυµη, ώστε να αισθανθούν 
ελεύθεροι να εκφραστούν για περιστατικά ενδοσχολικής βίας που είχαν τυχόν βιώσει ή υποπέσει στην αντίληψή 
τους, αλλά κάτι τέτοιο δεν καταγράφηκε.  

Σε άλλη µέρα, οπότε το σχολικό πρόγραµµα ήταν πιο ευέλικτο, προγραµµατίστηκε και προβλήθηκε ταινία 
ανάλογου περιεχοµένου, την οποία παρακολούθησαν όλοι οι µαθητές του σχολείου. 

Κατά το σχολικό έτος 2014-2015, σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπουργείου και προκειµένου να συσταθεί 
οµάδα εκπαιδευτικών που θα παρακολουθούν τα θέµατα της ενδοσχολικής βίας, ορίστηκαν δύο οµάδες για τον 
σκοπό αυτό, µία για το γυµνάσιο και µία για το λύκειο, µε υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους: Ποντικάκη Ειρήνη 
ΠΕ02 και Χέλµη Αναστασία ΠΕ01 για το Γυµνάσιο και Ζαραβέλλα Χαρίκλεια ΠΕ02 και Ξηρουχάκη Σπύρο ΠΕ01 
για το Λύκειο.                                               

Οι δράσεις των οµάδων (σε ξεχωριστές αίθουσες για το γυµνάσιο και το λύκειο), κατά τη διάρκεια ηµέρας 
αφιερωµένης στον εκφοβισµό, περιελάµβαναν:   

Ενηµέρωση για το φαινόµενο (γενικά).  
Βίντεο µε "καταθέσεις" τραυµατικών εµπειριών ενδοσχολικής βίας από επώνυµους, που υπήρξαν θύµατα 

(ηθοποιούς, αθλητές, τραγουδιστές). 
Αποτύπωση των συναισθηµάτων των παιδιών πάνω σε χρωµατιστά χαρτιά και µε χρωµατιστούς 

µαρκαδόρους σε µορφή σκίτσων.   
Αποτύπωση συναισθηµάτων των παιδιών για το φαινόµενο αυτό µέσα από λέξεις και φράσεις - "κλειδιά".   
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Σε µεγάλο χαρτόνι πάνω στο πάτωµα της τάξης, οι µαθητές κλήθηκαν να σχηµατίσουν το περίγραµµα ενός 
συµµαθητή τους (που εκουσίως προσφέρθηκε για τον σκοπό αυτό), µε µαρκαδόρο. Στη συνέχεια, όλοι, έγραψαν 
λέξεις-κλειδιά µέσα στο περίγραµµα, για να παρουσιάσουν µε αυτόν τον τρόπο τι πιστεύουν ότι νιώθει το θύµα 
της ενδοσχολικής βίας, και έξω από το περίγραµµα, για να παρουσιάσουν τι πιστεύουν ότι νιώθει ο θύτης, όταν 
εκδηλώνει τέτοιες συµπεριφορές. 

Διάλογο µε τους µαθητές και ανταλλαγή απόψεων για το θέµα. 
Ανάρτηση εργασιών στις σχολικές τάξεις.  
Οι µαθητές δεν ανέφεραν ότι είχαν βιώσει ενδοσχολική βία ούτε αποτύπωσαν τέτοιες προσωπικές εµπειρίες 

σε εικόνες. Ήταν όµως ενήµεροι για το φαινόµενο και οι φράσεις που έγραψαν έδειχναν έντονη ενσυναίσθηση 
σχετικά µε τα θύµατα, αλλά και τους θύτες.  Ήταν ιδιαίτερα συγκινητική µια ζωγραφιά µαθητή γυµνασίου που 
απεικόνιζε στο βάθος µια γυναίκα να κλαίει και έγραφε δίπλα «Η σχολική βία µπορεί να οδηγήσει στην 
αυτοκτονία του θύµατος». Υπήρχαν και άλλες ανάλογες απεικονίσεις που, όπως αποκαλύφθηκε από τις 
συζητήσεις µεταξύ συµµαθητών και µαθητών-καθηγητών, όλοι ήταν έντονα επηρεασµένοι από τα πρόσφατα 
γεγονότα που αφορούσαν τον θάνατο κρητικού φοιτητή στα Ιωάννινα και τις αποκαλύψεις για τη βία που είχε 
υποστεί από συµφοιτητές του. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Η χριστιανική αγωγή, έχοντας παιδαγωγική, ψυχολογική και θεολογική βάση, συνδέεται ουσιαστικά µε τις 
γνώσεις που προσλαµβάνει  ο µαθητής στο σχολικό πλαίσιο και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές κατανοούν σε 
βάθος την πίστη τους, αφού η θρησκεία και η ηθική αφορούν το σύνολο της ανθρώπινης εµπειρίας (Μωραΐτης, 
1935). Η ικανότητα κρίσης και επιλογής είναι αναγκαία για την κατανόηση του κόσµου, προϋποθέτει, όµως, σαφή 
κριτήρια, µνήµη του παρελθόντος και διαίσθηση του µέλλοντος. Τα κριτήρια αυτά διαµορφώνονται ανάλογα µε 
τις προσωπικές και κοινωνικές ηθικές αξίες και τις µεθόδους που χρησιµοποιεί το άτοµο για να κατανοεί τον 
κόσµο (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1995:14). Αυτές οι σύγχρονες απαιτήσεις ουσιαστικά 
επαναδιατυπώνουν µια έννοια γνωστή στην ορθόδοξη παράδοση, αυτήν της «προαιρέσεως», που αποδίδει τις 
έννοιες κρίση, επιλογή, απόφαση και η οποία επιτυγχάνεται µε την χριστιανική καλλιέργεια σε σχολικό πλαίσιο 
ελευθερίας και συνειδητής κατάφασης στην πίστη και την παράδοση, χωρίς παιδαγωγικό διδακτισµό, ηθικισµό ή 
αµυντική στάση προς το περιεχόµενο άλλων θρησκειών (Περσελής, 2003:90-93) 

Η «εκκλησιαστική πράξη» είναι µονίµως επίκαιρη ως ζητούµενο στο σύγχρονο πολυσύνθετο, διαρκώς 
µεταβαλλόµενο περιβάλλον, όπου επαναξιολογούνται πολλές παγιωµένες αντιλήψεις, µεταξύ αυτών και ο ρόλος 
της θρησκείας, καθώς και της θρησκευτικής αγωγής (Δεληκωνσταντής, 1996:65-66).  Σ’ αυτό το περιβάλλον 
εντάσσεται και ο εκπαιδευτικός χώρος, όπου η πραγµάτωση της «εκκλησιαστικής πράξης» απαιτεί την άσκηση 
και την καλλιέργεια ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών αρετών, όπως η αγάπη ως ουσία, ο σεβασµός στο πρόσωπο 
του Άλλου, η ενσυναίσθηση, η δικαιοσύνη-δικαιοπραξία, η ταπεινοφροσύνη, η πραότητα, η υπευθυνότητα, η 
πνευµατική αγωνιστικότητα, η συνεργατικότητα, η ανεκτικότητα, η διάκριση. Συχνά, όταν κάποιος, ιδίως έφηβος, 
προσπαθεί να διαµορφώσει την ηθική-χριστιανική του ταυτότητα και να δρα συνειδητά µε βάση αυτήν, γίνεται 
«δύσκολος» για το σύγχρονο ατοµιστικό, ευδαιµονιστικό και συχνά βίαιο περιβάλλον του (Küng, 1994:868-871). 
Ταυτόχρονα, όµως, µπορεί να ενεργήσει καταλυτικά ως διαµεσολαβητής στην επίλυση συγκρούσεων στον 
σχολικό χώρο, προβάλλοντας θετικούς τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων στους συµµετέχοντες στη 
σύγκρουση και αναδεικνύοντας τη σηµασία της κριτικής ενεργητικότητας στους παρατηρητές αυτών των 
συγκρούσεων. 

Εν τέλει,  η εκκλησιαστική εκπαίδευση αξιοποιώντας τις αρχές της χριστιανικής παιδαγωγικής, τόσο εντός 
του ωρολογίου προγράµµατος όσο και µετά τη λήξη του κατά την κοινή οικοτροφειακή ζωή, παρέχει στους 
φοιτώντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν έναν κώδικα αξιών και αρχών µε θεµελιώδεις έννοιες την ελευθερία και 
την αγάπη. Ο κώδικας αυτός λειτουργεί θετικά-ενθαρρυντικά, υπό την έννοια ότι οι φοιτώντες καλλιεργούν στάση 
αποδοχής προς τον Άλλο, και αρνητικά-αποτρεπτικά, υπό την έννοια ότι αρνούνται µορφές βίας-απόρριψης προς 
τον Άλλο ή/και, όταν παρουσιαστούν, τις αντιµετωπίζουν ουσιαστικά, αποτελεσµατικά και θεραπευτικά.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στα πλαίσια του µαθήµατος της Ευέλικτης ζώνης και µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα κατά του σχολικού 
εκφοβισµού (6 Μαρτίου) εφαρµόστηκε µια καινοτόµα διδακτική πρακτική µε σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέµατα 
σχολικής βίας και την πρόληψη φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού. Το project διήρκεσε µία εβδοµάδα και τα παιδιά 
είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα θέµα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και µε διαφορετικούς τρόπους, όπως 
ιστοεξερευνήσεις, βιωµατική προσέγγιση θέµατος, φιλαναγνωσία ή ανάληψη ρόλων. Το δείγµα αποτέλεσαν µαθητές  
ΣΤ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου του νοµού Ιωαννίνων. Αξιοποιήθηκε η µέθοδος project, η οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία όπως επίσης και ο βιωµατικός τρόπος προσέγγισης του φαινοµένου της βίας, ενώ τα δεδοµένα 
συλλέχθηκαν µέσω φύλλων εργασίας και αξιολόγησης. Τα φύλλα εργασίας συµπεριελάµβαναν δραστηριότητες 
βιωµατικού χαρακτήρα και έδιναν τη δυνατότητα σε µαθητές να ενηµερωθούν πάνω σε φαινόµενα σχολικού 
εκφοβισµού και να αναλάβουν ενεργό ρόλο επιλύοντας φαινόµενα bullying στο σχολείο. Ιδιαίτερα σηµαντικός ήταν 
ο ρόλος που διαδραµάτισαν οι ΤΠΕ, καθώς τα φύλλα εργασίας συµπεριελάµβαναν ιστοεξερευνήσεις (webquests), 
στις οποίες ενεπλάκησαν µαθητές χωρισµένοι σε µικρές οµάδες εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση του project, οι 
µαθητές ήταν ενηµερωµένοι σε θέµατα σχολικής βίας, αποφεύχθηκαν κρούσµατα σχολικού εκφοβισµού, ενώ οι 
µαθητές έδειχναν έτοιµοι να αντιµετωπίσουν παρόµοια φαινόµενα όταν εµφανίστηκαν στο σχολικό χώρο. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολική βία, project, ιστοεξερεύνηση, οµαδοσυνεργατική µέθοδος, φιλαναγνωσία. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο σχολικός εκφοβισµός εµφανίζεται ως ένα φαινόµενο το οποίο έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Ο λόγος αυτός 
µας ώθησε να σχεδιάσουµε µία καινοτόµα πρακτική η οποία έχει ως στόχο την πρόληψη, ευαισθητοποίηση, άλλα 
και αντιµετώπιση του φαινοµένου.  

Στις τάξεις, συνήθως, κυριαρχεί η δασκαλοκεντρική µέθοδος διδασκαλίας. Το µάθηµα γίνεται µε τον 
παραδοσιακό τρόπο και η διδασκαλία στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο στο σχολικό εγχειρίδιο και στο βιβλίο 
του δασκάλου. Στη θέση αυτής της µεθόδου προτείνεται, αρχικά, ο χωρισµός των µαθητών σε µικρές οµάδες 
εργασίας και η σύµπραξη τους για την παραγωγή συλλογικής εργασίας. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στους µαθητές 
η ευκαιρία να συνεργάζονται και να επικοινωνούν καλύτερα. Η διδασκαλία γίνεται οµαδοσυνεργατική και 
συντελεί στην ανάπτυξη του αισθήµατος της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της συλλογικότητας στους µαθητές 
και στην άµβλυνση του ανταγωνισµού και της ατοµικότητας που πιθανόν να κυριαρχούν. 

Επιπροσθέτως, σηµαντικό είναι να τονιστεί το γεγονός ότι η διδασκαλία οφείλει να σχεδιάζεται και να 
οργανώνεται µε βάση τις ανάγκες των εκάστοτε µαθητών. Ο εκπαιδευτικός δεν µαθαίνει µόνο στους µαθητές, 
αλλά µαθαίνει και από αυτούς, γεγονός που συµβάλλει πιο δυναµικά στη µαθησιακή προσπάθεια (Φύκαρης, 
2010). Για το λόγο αυτό, σε µία σύγχρονη διδασκαλία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τριλιανός (2008:96), «ο 
ρόλος του δασκάλου είναι βοηθητικός, καθοδηγητικός, συµβουλευτικός, χωρίς βέβαια ν’ αποκλείεται η ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τον ίδιο, όταν η φύση του µαθήµατος και οι συνθήκες διδασκαλίας το επιβάλλουν». Στο 
µαθητή δίνεται η ευκαιρία για δράση και πρωτοβουλία, καθώς µπορεί να αυτενεργεί, να ανακαλύπτει, να ερευνά, 
να πειραµατίζεται, να εµβαθύνει, να κατανοεί, να οικοδοµεί τη γνώση (Τριλιανός, 2008). 

Για την αποφυγή, ακόµη, της οµοιόµορφης διδασκαλίας που κυριαρχεί στο παραδοσιακό σχολείο, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, η διδασκαλία είναι διαφοροποιηµένη, ώστε οι µαθητές να µάθουν να εργάζονται 
αυτοδύναµα και να επικοινωνούν µεταξύ τους µε σύνεση και ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να παρακολουθεί 
καλύτερα τους µαθητές, να τους συµπαραστέκεται και να βελτιώνει την οργάνωση του µαθήµατος (Φύκαρης, 
2010). 
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Η προσέγγιση είναι διαθεµατική, καθώς το µάθηµα της Ευέλικτης Ζώνης συνδέεται µε τη Φιλαναγνωσία, τη 
Θεατρική Αγωγή, τα Εικαστικά, την Πληροφορική. Εξάλλου, στη σύγχρονη διδασκαλία δεν πρέπει να 
διατηρούνται τα στεγανά των ξεχωριστών µαθηµάτων, αλλά να υπάρχει µία ολική προσέγγιση της µάθησης. 

Τέλος, βασικό στοιχείο το οποίο οφείλουµε να διασφαλίσουµε είναι η µάθηση να γίνεται πρωτότυπη και 
ενδιαφέρουσα για τα παιδιά (Παπαδοπούλου, 2005). Έτσι, θεωρήθηκε σπουδαία η χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
κατά τη διδασκαλία για την πρόκληση του ενδιαφέροντος και της προσοχής των µαθητών. 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Παρόλο που η δηµόσια συζήτηση για το ζήτηµα του σχολικού εκφοβισµού χρονολογείται ήδη από τον 19ο αιώνα 
(Rigby, 2004), οι πρώτες έρευνες  έχουν πραγµατοποιηθεί την δεκαετία του 1970 στις σκανδιναβικές χώρες 
(Olweus, 1993). Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού δεν είναι ένα καινούριο φαινόµενο, ιδιαίτερα στο χώρο 
του σχολείου. Όπως κάθε κοινωνικό φαινόµενο, έτσι και το Bullying έχει δυναµικό χαρακτήρα και µεταβάλλεται 
κατά τη διάρκεια του χρόνου, ακολουθώντας τις ευρύτερες µεταβολές στο κοινωνικό χώρο στον οποίο 
αναφέρεται. Οι µεταβολές αυτές αφορούν τόσο τις συµπεριφορές που ο όρος περιλαµβάνει όσο και τα µέσα που 
χρησιµοποιούνται για τη πραγµάτωσή τους (Europe’s Antibullying Campaign, 2012).   

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η συστηµατική µελέτη ενός φαινοµένου προϋποθέτει τον ακριβή 
προσδιορισµό του εννοιολογικού του πεδίου. Ο εκφοβισµός όµως αναφέρεται σε µία τόσο ευρεία ποικιλία 
επιθετικών πράξεων, που δεν είναι δυνατό να ορισθεί ακριβώς. Ερευνητές και  απλοί παρατηρητές-µαθητές και 
ενήλικες έχουν ελαφρώς αποκλίνουσες µεταξύ τους  απόψεις (Espelage & Swearer, 2003). Ο D. Olweus (1993) 

θεωρείται πρωτοπόρος στην έρευνα για τη διερεύνηση του φαινοµένου του Bullying, γι΄ αυτό και παραθέτουµε 
το δικό του ορισµό. Ορίζει λοιπόν το Bullying ως τη συµπεριφορά εκείνη κατά την οποία: «ένας µαθητής/ µία 
µαθήτρια (εκφοβίζεται) θεωρείται θύµα εκφοβισµού, όταν εκτίθεται επανειληµµένα και σε διάρκεια χρόνου σε 
αρνητικές ενέργειες ενός ή περισσότερων µαθητών οι οποίοι δρουν χωρίς να προκληθούν άµεσα». Σύµφωνα, 
µάλιστα, µε διεθνή επιδηµιολογικά δεδοµένα, ένας στους επτά µαθητές έχει δεχθεί εκφοβισµό στο σχολείο 
(Olweus, 1993).  

Ο σχολικός εκφοβισµός εµφανίζεται ως ένα φαινόµενο το οποίο έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. 
Συµπερασµατικά, ο ρόλος των ενηλίκων είναι σηµαντικός και πολύτιµος για την έγκαιρη αντιµετώπιση του 
φαινοµένου αυτού, όπως, επίσης, αναγκαία κρίνεται και η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των παιδιών από 
µικρή ηλικία, ώστε να αποφευχθούν ή να µειωθούν τα περιστατικά bullying στα σχολεία. 
 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Στα πλαίσια ενηµέρωσης για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στάθηκε 
καθοριστική. Μπορεί για κάποιους η τεχνολογία να θεωρείται η πηγή των δεινών, αλλά είναι βέβαιο ότι αποτελεί 
ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µέρος της καθηµερινότητας. Οφείλουµε, λοιπόν, να την αξιοποιήσουµε σωστά και να 
την εντάξουµε µέσα στην µαθησιακή διαδικασία τόσο για τους µαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Ο χώρος 
της  τεχνολογίας µοιάζει τόσο γνώριµος στους σηµερινούς µαθητές. Τα ερεθίσµατα που προσλαµβάνουν είναι 
ποικίλα. Επίσης, λειτουργούν µέσα στο χώρο της τεχνολογίας ως ποµποί και δέκτες οπτικής πληροφορίας και έτσι 
συµµετέχουν ενεργά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Knol & de Vries 2010: στο Liarakou κ.ά., 2012). 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι πλέον σπουδαία εργαλεία και 
στηρίζουν τη διδακτική πράξη και τη µαθησιακή διαδικασία, καθώς το ενδιαφέρον των µαθητών για τον 
υπολογιστή και το διαδίκτυο λειτουργεί ως κίνητρο µάθησης, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η ενεργός 
συµµετοχή των µαθητών µέσω των αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων (Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010).  

Εποµένως, η χρήση του WebQuest διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στην διδακτική πρακτική που 
εφαρµόσαµε. Η ιστοεξερεύνηση (WebQuest) αποτελεί στην ουσία µία στοχοθετηµένη διερεύνηση όπου το 
διαδίκτυο αποτελεί την κύρια πηγή ψηφιακού περιεχοµένου και πληροφοριών (Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010). 
Το WebQuest την τελευταία δεκαετία είναι η πιο δηµοφιλή µορφή αξιοποίησης του διαδικτύου στη σχολική 
πράξη. Ο εµπνευστής της ιδέας, Bernie Dodge, περιγράφει το WebQuest «ως µια ερευνητική δραστηριότητα κατά 
την οποία µερικές ή όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αλληλεπιδρούν µε τα υποκείµενα µάθησης, προέρχονται από 
τον παγκόσµιο ιστό, ενώ προαιρετικά πλαισιώνεται από την παρακολούθηση βίντεο» (Dodge, B., 2001 όπ. αναφ. 
στο Μπαντίκος, σελ.2). 

Η γρήγορη αποδοχή του WebQuest σχετίζεται µε τη συνολική δοµή της δραστηριότητας, καθώς 
διαµορφώνει ένα καλά οργανωµένο πλαίσιο διερευνητικής µάθησης. Το WebQuest είναι µια δραστηριότητα 
κατευθυνόµενης διερεύνησης µικρής ή µεγάλης διάρκειας, µε ευελιξία σχεδίασης και διαχείρισης του χρόνου για 
τους εκπαιδευτικούς, που προάγει την οµαδοσυνεργατική µάθηση µε τη συµµετοχή των µαθητών και των 
µαθητριών σε οµάδες εργασίας και την ανάληψη διακριτών ρόλων, σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τις ατοµικές 
τους ικανότητες (Yang, Tzuo, Komara, 2011). Επιτρέπει στους µαθητές/τριες να εµπλακούν σε διαδικασίες 
µάθησης αυθεντικών καταστάσεων και όχι µε κάτι που έχει νόηµα µόνο στο επίπεδο της τάξης. Επιπλέον, 
συµβάλλει στην προσπάθεια δηµιουργίας κοινοτήτων µάθησης για την επίλυση προβληµάτων του πραγµατικού 
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κόσµου, δηµοσιοποιώντας και υποβάλλοντας τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους σε διαδικασίες αξιολόγησης και 
ανατροφοδότησης (Allan, Street, 2007; Παπανικολάου, 2009, όπ. αναφ. στο Μπαντίκος, σελ.2). 

Η ιστοεξερεύνηση µε άλλα λόγια είναι µια σύγχρονη χρήση των νέων τεχνολογιών µε αξιοποίηση πηγών 
από το διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που χρειάζονται οι µαθητές προέρχονται από κατευθυνόµενη αναζήτηση στο 
διαδίκτυο, σε δικτυακούς τόπους επιλεγµένους από τον εκπαιδευτικό (Dodge, 1997). Όπως αναφέρει και ο Μarch 
(1998), είναι ένα σχέδιο µαθήµατος στο οποίο η µαθησιακή διαδικασία είναι µια αποστολή για την επίλυση ενός 
προβλήµατος. 
  
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η παρούσα διδακτική πρακτική πραγµατοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2014 - 2015 σε Δηµοτικό Σχολείο του 
Νοµού Ιωαννίνων στα πλαίσια του µαθήµατος της Ευέλικτης Ζώνης µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Σχολικού 
Εκφοβισµού (6 Μαρτίου) στους µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης.  

Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος που τέθηκαν ήταν οι µαθητές: 
§ Να κατανοήσουν την έννοια της σχολικής βίας και του εκφοβισµού.  
§ Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα σχολικής βίας. 
§ Να αντιληφθούν τη σκοπιά του θύτη, του θύµατος και του απλού παρατηρητή στα φαινόµενα 

εκφοβισµού. 
§ Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και να είναι ικανοί να µπαίνουν στη θέση του άλλου. 
§ Να καλλιεργήσουν το πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας 
§ Να ευαισθητοποιηθούν στην πολυπολιτισµική κοινωνία που ζούµε και να αναλάβουν µε τη σειρά τους 

ενηµερωτική δράση. 
§ Να συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά έχουν δικαίωµα να µιλούν γι' αυτό που τους συµβαίνει χωρίς να 

φοβούνται πως θα υπάρξουν συνέπειες. 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Για την διεξαγωγή του προγράµµατος τηρήθηκε το αρχικό χρονοδιάγραµµα και πραγµατοποιήθηκαν όλες οι 
δραστηριότητες από τους µαθητές. Οι µαθητές εργάστηκαν σύµφωνα µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία βασίζεται στις θεωρητικές αρχές και διδακτικές πρακτικές του κινήµατος που είναι 
γνωστό µε τον όρο «cooperative learning movement» (Ματσαγγούρας, 2007). Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία 
τονίζει τη σηµασία της  µαθητικής ενεργοποίησης και της διερευνητικής προσέγγισης για τη µάθηση. Οι αρχές 
αυτές  αναδεικνύουν ως πρωταρχικό σκοπό του σχολείου τον εκδηµοκρατισµό και την κοινωνικοποίηση του 
µαθητή  σε αυτόνοµη προσωπικότητα (Ματσαγγούρας, 2007:509). 

Σύµφωνα µε τους Johnson και Johnson (2004:786 όπ. αναφ. στο Μανώλης & Καλαϊτζίδου 2011:424), ο όρος 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία αναφέρεται στην από κοινού προσπάθεια των διδασκόµενων για την επίτευξη 
κοινών στόχων. Μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες το άτοµο αναζητά αποτελέσµατα τα όποια θα παρέχουν 
οφέλη και στον ίδιο και την οµάδα του. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι οµαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι η 
εκπαιδευτική αξιοποίηση των µικρών οµάδων µε σκοπό οι µαθητές να συνεργάζονται µαζί και να αυξάνουν τόσο 
την δικιά τους όσο και των υπόλοιπων µελών της οµάδας την µάθηση. Οι µαθητές µέσα από τις µικρές οµάδες 
αντιλαµβάνονται ότι µπορούν να φτάσουν στους µαθησιακούς στόχους µόνο αν και τα υπόλοιπα µέλη της 
φτάσουν στους στόχους αυτούς. Ο Salvin (1985, όπ. αναφ. στο Μανώλης & Καλαϊτζίδου 2011:424) επισηµαίνει 
ότι οι οµάδες διαφέρουν ανάλογα µε τον αριθµό των µελών τους  αλλά και την σύνθεση τους, ως προς τις 
ικανότητες, το φύλο και τον τύπο συνεργασίας. 

Η συνεργατική, λοιπόν, µάθηση είναι µικρές οµάδες µαθητών που δουλεύουν µαζί για να πετύχουν ένα κοινό 
µαθησιακό στόχο µέσω διαφόρων δραστηριοτήτων βασιζόµενοι σε µια διαδικασία αλληλεξάρτησης. Τα µέλη της 
κάθε οµάδας πρέπει να κατανοήσουν ότι τόσο η αποτυχία όσο και η επιτυχία µοιράζεται εξίσου σε όλους. Για το 
λόγο αυτό ο καθένας χωριστά θα πρέπει να συνεισφέρει το καλύτερο δυνατό για την επίτευξη του στόχου της 
οµάδας. 

Από την ποικιλία µεθόδων που υπάρχουν πιο αποτελεσµατική για την διεκπεραίωση του προγράµµατος ήταν 
η µέθοδος project. Το συγκεκριµένο project, το οποίο διήρκησε µία εβδοµάδα, στηρίχτηκε και στην βιωµατική 
µάθηση και συνοδεύτηκε από φύλλα εργασίας και αξιολόγησης, ενώ κυριαρχούσαν οι συνεργατικές και 
βιωµατικού τύπου δραστηριότητες. Μέσα από το project οι µαθητές µελέτησαν το θέµα της σχολικής βίας και του 
εκφοβισµού διαµέσου της ερευνητικής µεθόδου και µε την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Κύρια επιδίωξη του 
project ήταν η ευαισθητοποίηση των µαθητών για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού µέσα από εναλλακτικές 
δραστηριότητες. 

Τα σχέδια εργασίας (projects) προάγουν την οµαδοσυνεργατική µεθοδολογία και τη διερεύνηση µέσα από 
τη βιωµατική µάθηση. «Πατέρας» της µεθόδου project θεωρείται ο W. H. Kilpatrick, ο οποίος από το 1918 µίλησε 
για αυτήν ως µία προγραµµατισµένη δράση µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, ενώ κύριος υποστηρικτής της 
αποδείχθηκε ο J. Dewey, ο οποίος έθεσε τις βάσεις της µεθόδου project (Project Approach) (Νικολάου, 2011).  
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Η µέθοδος αυτή ανήκει στις ανοιχτές µεθόδους διδασκαλίας που προάγουν την αυτονοµία των µαθητών 
(αυτορρύθµιση της µάθησης). Κατά  το Χρυσαφίδη, µε τον όρο «µέθοδος project» εννοούµε µια σύνθετη µορφή 
διδακτικής διαδικασίας, η οποία λειτουργεί ως αφετηρία για συγκεκριµένους προβληµατισµούς των ατόµων και 
έχει ως βασικό στόχο την επίτευξη ορισµένου έργου που θα οδηγήσει στη λύση ενός προβλήµατος. Στηρίζεται 
στις ανάγκες και τα βιώµατα των παιδιών, τα οποία συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία του σχεδιασµού και της 
οργάνωσης του project. Για το λόγο αυτό η µέθοδος project ταυτίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τη Βιωµατική-
Επικοινωνιακή διδασκαλία (Χρυσαφίδης, 2000).  

Η διαθεµατικότητα κυριαρχεί στα σχέδια εργασίας, όπου και αξιοποιούνται γνώσεις από τα διάφορα 
µαθήµατα του προγράµµατος, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές «να εµβαθύνουν 
περισσότερο, ερευνώντας, ανακαλύπτοντας, συνθέτοντας και συνειδητοποιώντας την πρακτική αξία των γνώσεων 
αυτών» (Νικολάου, 2011: 294). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Αρχικά, στην ώρα της Φιλαναγνωσίας, ξεκίνησε µία συζήτηση για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού µε 
αφορµή ορισµένα περιστατικά Bullying που είχαν συµβεί στην πόλη και είχαν γίνει γνωστά. Οι µαθητές 
εξέφρασαν τις απόψεις τους, τα συναισθήµατά τους και το ενδιαφέρον τους για το θέµα, το οποίο θέλησαν να 
µελετήσουν περαιτέρω (διάρκεια 10΄). 

Έπειτα, ακολούθησε η ανάγνωση ενός µέρους του λογοτεχνικού βιβλίου «Μίλα µη φοβάσαι». Μόλις 
τελείωσε η ανάγνωση της ιστορίας, ο εκπαιδευτικός απηύθυνε ορισµένες ερωτήσεις κατανόησης στους µαθητές, 
οι οποίοι φάνηκε να εµπέδωσαν το µήνυµα που επιδίωκε να περάσει το βιβλίο. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε 
η δραµατοποίηση σκηνών από το βιβλίο. Οι ρόλοι µοιράστηκαν στους µαθητές από τον εκπαιδευτικό. Στο στάδιο 
αυτό, αν υπάρχει κάποιο παιδί που εκφοβίζει και αντίστοιχα µαθητής που βιώνει τον εκφοβισµό, στην 
δραµατοποίηση θα ενσαρκώσουν τους αντίθετους ρόλους, µε στόχο να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση και ο ένας 
να µπει στη θέση του άλλου. Οι υπόλοιποι µαθητές θα αποτελέσουν τους θεατές και θα πουν και αυτοί πως 
αισθάνθηκαν όντας στη θέση αυτή (διάρκεια 40΄). 

Στα πλαίσια του µαθήµατος της Ευέλικτης Ζώνης, σε επόµενη µέρα, πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα 
υπολογιστών, σε συνεργασία µε τον δάσκαλο Πληροφορικής, η διερεύνηση και ενηµέρωση των µαθητών για το 
φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού µέσω ιστοεξερευνήσεων. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε 4 οµάδες. Κάθε οµάδα 
επέλεξε τυχαία από ένα φύλλο εργασίας και στη συνέχεια µε την αρωγή των εκπαιδευτικών οι µαθητές µετέβησαν 
στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στα φύλλα εργασίας, διάβασαν προσεκτικά τις πληροφορίες που τους δόθηκαν 
και απάντησαν στα ερωτήµατα που είχαν τεθεί. Είναι σηµαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι οι µαθητές διέθεταν 
πολύ καλή γνώση χειρισµού του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου, εποµένως ήταν ικανοί να φέρουν 
εις πέρας τις ιστοεξερευνήσεις (διάρκεια 45΄). 
 
Φύλλα εργασίας µε την χρήση WebQuest (ιστοεξερεύνηση): 
Φύλλο Εργασίας 1 
Ανοίξτε το πρόγραµµα περιήγησης internet explorer και µέσω της διεύθυνσης http://bb.uncrcpc.org.cy/σχολικος-
εκφοβισµος/ θα βρεθείτε σε µια ιστοσελίδα όπου θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το κείµενο για τον σχολικό 
εκφοβισµό, να επιλέξετε τις σηµαντικότερες πληροφορίες και στη συνέχεια να τις παρουσιάσετε στους 
συµµαθητές σας. 
 
Φύλλο Εργασίας 2 
Αφού ανοίξετε το πρόγραµµα περιήγησης internet explorer, µεταβείτε στις ιστοσελίδες:  

§ http://www.antibullyingnetwork.gr/page.aspx?id=104&main_menu=267&parent_id=161 
§ http://www.antibullyingnetwork.gr/page.aspx?id=105&main_menu=273&parent_id=161 

Ενηµερώστε στους συµµαθητές σας για τον όρο «σχολικός εκφοβισµός» και για τις µορφές του. 
 
Φύλλο Εργασίας 3 
Ανοίξτε το πρόγραµµα περιήγησης internet explorer. Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα κείµενα «Σχολικός 
εκφοβισµός - ορισµός» και «Τα παιδιά θεατές», που βρίσκονται στις ιστοσελίδες http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-
ekfovismos/ και http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/ta-paidia-theates/, περιγράψετε µε συντοµία  στους 
συµµαθητές σας τι είναι ο σχολικός εκφοβισµός και ποια τα χαρακτηριστικά των παιδιών θεατών. 
 
Φύλλο Εργασίας 4 
Ανοίξτε το πρόγραµµα περιήγησης internet explorer. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που σας δίνονται από τις 
ιστοσελίδες http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/to-paidi-pou-vionei-ekfovismo/ και http://www.e-
abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/to-paidi-pou-ekfovizei/ αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των παιδιών που 
εκφοβίζουν και αυτών που βιώνουν τον εκφοβισµό και προβείτε σε σύγκριση. 
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Την ακόλουθη µέρα, έγινε συζήτηση αναφορικά µε τις πληροφορίες που είχαν βρει µέσα από τις έγκυρες 
ιστοσελίδες, οι οµάδες αντάλλαξαν απόψεις και έκαναν διάλογο. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός ζήτησε από την κάθε 
οµάδα να προετοιµάσει µία επίσηµη παρουσίαση, µε δικά τους λόγια, των σηµαντικότερων πληροφοριών που 
συνέλεξαν και που κατανόησαν µέσα από τη συζήτηση για το θέµα (διάρκεια 25΄). 

Στα υπόλοιπα 20΄ της διδακτικής ώρας, ζητήθηκε από κάθε οµάδα να φτιάξει τη δική της αφίσα µε µηνύµατα, 
φράσεις και ζωγραφιές κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισµού. Οι 4 αφίσες στο τέλος κολλήθηκαν σε ένα 
µεγαλύτερο χαρτόνι και έγιναν µία, η οποία είχε ως τίτλο «Λέµε ΟΧΙ στη βία!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφίσα κατά του Bullying από τους µαθητές της ΣΤ΄τάξης. 

	
Σε επόµενη µέρα, ο εκπαιδευτικός µπήκε στην αίθουσα µε ένα άδειο κουτί παπουτσιών, κινώντας το 

ενδιαφέρον των µαθητών. Παρουσιάστηκε, λοιπόν, το «κουτί παραπόνων». Ο εκπαιδευτικός εξήγησε στους 
µαθητές ότι το κουτί αυτό θα τοποθετηθεί σε κοινόχρηστο χώρο του σχολείου και σε αυτό θα τοποθετούνται 
µηνύµατα – παράπονα από άλλους µαθητές οι οποίοι βιώνουν ή παρατηρούν κρούσµατα bullying και δεν είναι 
έτοιµοι ακόµα να µιλήσουν σε κάποιον ενήλικα. Οι µαθητές της ΣΤ’ τάξης, 2 κάθε βδοµάδα, διαβάζουν τα 
µηνύµατα αυτά και λειτουργούν ως σύµβουλοι και διαµεσολαβητές, προτείνοντας λύσεις για κάθε περιστατικό. 
Έτσι, στην τάξη δόθηκαν ορισµένα µηνύµατα από τον εκπαιδευτικό και προτάθηκαν λύσεις από τη µεριά των 
µαθητών, µε βάση όσα είχαν ειπωθεί και τις προηγούµενες µέρες (διάρκεια 45΄). Το κουτί αυτό διακοσµήθηκε µε 
χρωµατιστά χαρτόνια και στο πάνω µέρος έγινε η σχισµή για τα µηνύµατα. 

Ανήµερα στις 6 Μαρτίου, στην Παγκόσµια Ηµέρα Κατά του Σχολικού Εκφοβισµού, οι µαθητές της ΣΤ’ 
τάξης παρουσίασαν στις υπόλοιπες τάξεις όσα έµαθαν για τον σχολικό εκφοβισµό, τους έδωσαν χρήσιµες 
συµβουλές και τους µίλησαν για το κουτί παραπόνων, εξηγώντας τη λειτουργία του. Τέλος, έδειξαν την αφίσα 
που είχαν φτιάξει και φώναξαν όλοι µαζί «Λέµε ΌΧΙ στη βία, ΌΧΙ στον εκφοβισµό». 

Τέλος, η αξιολόγηση του Project έγινε µέσα από συζήτηση µε τους µαθητές, αλλά και µε φύλλα αξιολόγησης, 
τα οποία περιείχαν ερωτήσεις σωστού – λάθους (κοινές για όλες τις οµάδες) και ορισµένα «σκετσάκια 
αξιολόγησης». Τα σκετσάκια αξιολόγησης ήταν σενάρια όπου τα µέλη κάθε οµάδας αναλάµβαναν ρόλους και 
έπρεπε στο τέλος να απαντηθεί κάποια ερώτηση. Οι µαθητές από τις υπόλοιπες οµάδες άκουγαν τις απαντήσεις 
και έκριναν αν είναι σωστές ή όχι και γιατί. 

 

Φύλλο Αξιολόγησης 1 

1. Σκετσάκια – Δώστε τη σωστή απάντηση: 

α) Δύο µαθητές στην αυλή σπρώχνονται και χτυπιούνται. Είναι εκφοβισµός; 

* Ναι, φυσικά και είναι 
* Όχι βέβαια 
* Αφού δεν γνωρίζουµε τι γίνεται εδώ 

β) Ένας συµµαθητής σου σε ενοχλεί και σου µιλάει µε άσχηµο τρόπο µε εκφράσεις όπως: «Τι κοιτάς εσύ ρε 
κοντοπίθαρε;». Τι κάνεις; (3 οι σωστές απαντήσεις) 
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* Τον αγνοείς, δεν του δίνεις σηµασία, αδιαφορείς. 
* Του απαντάς «Εγώ θα ψηλώσω, εσύ θα γίνεις πιο έξυπνος;», και φεύγεις. 
* Του ορµάς, για να µάθει να φέρεται. 
* Του λες «σταµάτα» και προχωράς µε το κεφάλι ψηλά. 
* Κατεβάζεις το κεφάλι και φεύγεις για να µην έχεις µπλεξίµατα. 

 

Φύλλο Αξιολόγησης 2 

1. Σκετσάκια – Δώστε τη σωστή απάντηση: 

α) Τα κορίτσια παίρνουν τα πράγµατα της Μαρίας και τα πετούν κάτω για να τρελάνουν τη Μαρία. Είναι 
εκφοβισµός; Αν ναι, τι µορφής; 

* Όχι βέβαια 
* Ναι, φυσικά και είναι ……………………………… εκφοβισµός 

β) Ένας συµµαθητής σου ενοχλεί ένα άλλο παιδί, του µιλάει µε άσχηµο τρόπο, αλλά λέει ότι απλά κάνει πλάκα. 
Οι υπόλοιποι γελούν. Πιστεύετε είναι σχολικός εκφοβισµός αυτό; 

* Όχι, αφού πέφτει γέλιο θα είναι µία πλάκα 
* Ναι, γιατί πώς µπορεί να είναι πλάκα κάτι που πληγώνει κάποιον; 

 

Φύλλο Αξιολόγησης 3 

1. Σκετσάκια – Δώστε τη σωστή απάντηση: 

α) Έχει έρθει µία καινούρια µαθήτρια στην τάξη από άλλη πόλη. Βλέπεις ότι δεν τις φέρονται σωστά και δεν 
θέλουν να παίζει κι αυτή µαζί. Τι κάνεις; 

* Νιώθεις άβολα, αλλά αδιαφορείς γιατί δεν θέλεις να µπλέξεις. 
* Γελάς εις βάρος της καινούριας µαθήτριας και πας µε το µέρος των παλιών. 
* Την πλησιάζεις και της κάνεις παρέα εσύ για να µην είναι µόνη. 

β) Έχεις µιλήσει στον δάσκαλο της τάξης για ένα παιδί που σε ενοχλεί και σου είπε ότι δεν πειράζει ή δεν είναι 
τίποτα ή ότι µπορεί να µην εννοούσε αυτά που έλεγε το παιδί που σε ενοχλούσε. Εσύ τι κάνεις; 

* Κάνεις υποµονή 
* Το λες και στους γονείς και αν δεν γίνει κάτι καλείς στο 1056 ή στο 11611. Δεν σταµατάς µέχρι να πάρεις 

βοήθεια. 

 

Φύλλο Αξιολόγησης 4 

1. Σκετσάκια – Δώστε τη σωστή απάντηση: 

α) Ένα παιδί που σε ενοχλούσε, το συνεχίζει και απειλεί να φέρει άτοµα να σου «δώσουν να καταλάβεις». Τι 
κάνεις; 

* Περιµένεις να περάσει. 
* Το παράκανε! Μιλάς σε κάποιον µεγάλο που εµπιστεύεσαι. 

β) Ένας συµµαθητής σου ασκεί εκφοβισµό και φέρεται µε βία. Γιατί συµπεριφέρεται έτσι; (πάνω από µία η σωστή 
απάντηση) 

* Θέλει να τραβήξει την προσοχή. 
* Έχει δεχτεί βία σωµατική ή ψυχολογική στο σπίτι ή στο σχολείο ή αλλού. 
* Φέρεται έτσι γιατί φοβάται µήπως πάθει τα ίδια. 
* Μεγάλωσε χωρίς όρια και κανόνες. 
* Έτσι γεννήθηκε. 

 

2. Σωστό ή Λάθος; 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώνοντας την απάντηση σας: 

• Ο εκφοβισµός είναι απλά µια φάση, ένα φυσιολογικό τµήµα της ζωής. Όλοι το πέρασαν κάποια στιγµή.  
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Σωστό    Λάθος 

• Αν ενηµερώσεις το δάσκαλο ή στους γονείς για µία κατάσταση εκφοβισµού που περνάς θα κάνει τα πράγµατα 
χειρότερα. 

Σωστό    Λάθος 

• Υπερασπίσου τον εαυτό σου και χτύπα τους κι εσύ αν σε χτυπάνε. 

Σωστό    Λάθος 

• Αυτοί που εκδηλώνουν βίαιες συµπεριφορές δεν γεννήθηκαν έτσι. 

Σωστό    Λάθος 

• Αν δεις ή παρατηρήσεις περιστατικά σχολικής βίας θα µιλήσεις στο δάσκαλό σου. 

Σωστό    Λάθος 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Αξιολογώντας το πρόγραµµα διαπιστώνεται ότι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό οι στόχοι που 

ετέθησαν. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε διευκόλυνε την εκπαιδευτική διαδικασία και λειτούργησε θετικά 
στην διεξαγωγή του προγράµµατος. Οι µαθητές ενεπλάκησαν ενεργά σε όλα τα στάδια διεξαγωγής του 
προγράµµατος και αξιοποίησαν στο µέγιστο τη δυναµική της οµάδας. Αξιοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες και οι 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τέλος, δόθηκαν στους µαθητές τα κατάλληλα 
ερεθίσµατα για να εκφρασθούν, να προβληµατισθούν, να ευαισθητοποιηθούν, να αποκτήσουν κοινωνική άποψη 
και θέση για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού. 

Οι µαθητές έδειξαν ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Μετά τη ολοκλήρωση του 
προγράµµατος ήταν ενηµερωµένοι σε θέµατα σχολικής βίας, αποφεύχθηκαν κρούσµατα σχολικού εκφοβισµού, 
ενώ οι µαθητές έδειχναν έτοιµοι να αντιµετωπίσουν παρόµοια φαινόµενα όταν εµφανίστηκαν στο σχολικό χώρο. 
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Αιτίες, Επιπτώσεις και Αντιµετώπιση του Φαινοµένου του 
Ηλεκτρονικού Εκφοβισµού µέσω Κοινωνικών Δικτύων.  

Μια έρευνα σε Μαθητές Γυµνασίου 
 

Σουλτάνα Λαµπροπούλου  
 

Καθηγήτρια, 6ο Γυµνάσιο Καβάλας 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της µελέτης είναι η διερεύνηση µέσω ερωτηµατολογίων του φαινοµένου του διαδικτυακού εκφοβισµού. 
Διερευνάται η συχνότητα, το µέσο καθώς και η διάρκεια εµφάνισης του φαινοµένου, ειδικότερα σε σχέση µε: τόπο 
κατοικίας (ηµιαστική και επαρχιακή περιοχή), φύλο, ηλικία, εθνικότητα, µορφή οικογένειας, σχολική επίδοση και 
ώρες ενασχόλησης µε το διαδίκτυο. Συνολικά, τον Μάρτιο 2014 συµπληρώθηκαν 307 ερωτηµατολόγια από µαθητές 
του 6ου Γυµνασίου Καβάλας (242) και του Γυµνασίου Χρυσούπολης (65). Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από 30 
ερωτήµατα, από τα οποία 8 δηµογραφικού περιεχοµένου και 22 τόσο διαβαθµισµένης κλίµακας τύπου Likert, όσο 
και πολλαπλής επιλογής. Προέκυψαν αποτελέσµατα που συµφωνούν µε άλλες έρευνες Ελλάδας και εξωτερικού. 
Σχεδόν τα µισά παιδιά της Α’ Γυµνασίου (42,5%), είχαν πολλά προφίλ από το δηµοτικό, ενώ ένα ποσοστό 6% είχαν 
υπερβολική ενασχόληση µε το διαδίκτυο. Διαδικτυακό εκφοβισµό έχει δεχτεί το 8% των µαθητών, µε παρόµοια 
κατανοµή στα δυο φύλα, κυρίως µέσω υβριστικών σχολίων ή/και φηµών, ενώ η διάρκεια ήταν από 1-2 εβδοµάδες 
έως και 6 µήνες (33,9%). Και τα δύο φύλα συνήθως αδυνατούν να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους 
δέχτηκαν τον εκφοβισµό, ενώ τα αγόρια παραδέχτηκαν ότι το προκάλεσαν (26,1% έναντι 11,8%). Δεν βρέθηκε 
στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ θυµατοποίησης και εθνικότητας και τύπου οικογένειας ενώ υψηλότερη 
θυµατοποίηση δέχονται τα παιδιά µε υψηλή βαθµολογία και οι µαθητές της ηµιαστικής περιοχής. Έχουν ασκήσει 
διαδικτυακό εκφοβισµό (θύτες) µερικές φορές ή και συχνότερα σε ποσοστό 3,9% των µαθητών, µε τα αγόρια να 
εµφανίζουν διπλάσιο ποσοστό έναντι των κοριτσιών µε στατιστικά σηµαντική διαφορά. Δεν διαπιστώθηκε σχέση µε 
τις ώρες ενασχόλησης στο διαδίκτυο, εποµένως το να είσαι θύτης εξαρτάται πιθανόν από άλλους παράγοντες 
οικογενειακούς, κοινωνικούς, ψυχογενείς. Το µέσο που χρησιµοποιήθηκε ήταν κυρίως υβριστικά σχόλα (10%), µε 
τα αγόρια να εµφανίζονται ως πιο επίµονοι θύτες, γιατί ανταπέδωσαν την προκλητική στάση κάποιου. Διαπιστώθηκε 
ότι µαθητές χαµηλής επίδοσης είναι σε µεγαλύτερο ποσοστό θύτες. Οι αντιδράσεις στη θυµατοποίηση έδειξαν ότι 
µόλις το 5% κατήγγειλαν το περιστατικό. Τα ποσοστά τέλος που αφορούν το διαδικτυακό εκφοβισµό είναι µικρότερα 
σε σχέση µε αυτά του παραδοσιακού. Το φαινόµενο του διαδικτυακού εκφοβισµού εξαπλώνεται ταχύτατα και έχει 
διαπιστωθεί ότι έχει, όχι µόνο βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις στη σχολική ζωή, αλλά και µακροπρόθεσµες στη ψυχική 
υγεία των µαθητών. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: διαδικτυακός εκφοβισµός, παραδοσιακός εκφοβισµός, ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης, θύµα, θύτης, φύλο, ηλικία, σχολική επίδοση, τόπος κατοικίας, ώρες χρήσης διαδικτύου. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο όρος «εκφοβισµός και βία στο σχολείο» (schoolbullying), χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια κατάσταση 
κατά την οποία ασκείται εσκεµµένη, απρόκλητη, και επαναλαµβανόµενη βία και επιθετική συµπεριφορά µε σκοπό 
την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωµατικού και ψυχικού πόνου σε µαθητές από συµµαθητές 
τους, εντός και εκτός σχολείου (Olweus, 1993). Ο διαδικτυακός εκφοβισµός αποτελεί µορφή του παραδοσιακού 
εκφοβισµού, υλοποιείται µε την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όµως έχει κάποιες ιδιαίτερα χαρακτηριστικές 
διαφορές, λόγω της εικονικής απόστασης και της ασφάλειας που νοιώθει ο θύτης, κρυµµένος στην ασφάλεια του 
σπιτιού του ή της ανωνυµίας του ψεύτικου προφίλ του. Αντίθετα το θύµα δεν µπορεί να νοιώσει ασφάλεια καµία 
στιγµή, ούτε µέσα στο σπίτι του, ενώ οι θεατές-µάρτυρες µπορεί να είναι άπειροι. Οι επιπτώσεις στη ζωή των 
θυµάτων είναι σοβαρές αλλά και µακροχρόνιες, αφού είναι πιθανό ως ενήλικες να παρουσιάσουν ψυχικές 
διαταραχές, χαµηλή αυτοεκτίµηση, κατάθλιψη συναισθηµατική, ακόµη και σωµατική βλάβη (Feinberg & Robey, 
2009), ενώ άµεσα ορατές είναι: αυξηµένο άγχος, αδυναµία συγκέντρωσης, πονοκέφαλος, διαταραχές ύπνου, 
χαµηλή αυτοεκτίµηση, πτώση της επίδοσης τους, αποφυγή σχολείου, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, 
πιθανότητα εγκατάλειψης του σχολείου. Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές από όλο τον κόσµο ασχολούνται 
µε τις διάφορες πτυχές και αλληλοεπιδράσεις των παραµέτρων που επηρεάζουν το φαινόµενο του διαδικτυακού 
εκφοβισµού.  
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Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση µέσω ερωτηµατολογίων του φαινοµένου του διαδικτυακού 
εκφοβισµού. Διερευνάται η συχνότητα, το µέσο που χρησιµοποιήθηκε καθώς και η διάρκεια εµφάνισης του 
φαινοµένου του διαδικτυακού εκφοβισµού. Η σχέση του µε τα αντίστοιχα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά 
άσκησης παραδοσιακού εκφοβισµού σε συµµαθητές και εξωσχολικά άτοµα. Ειδικότερα εξετάζεται το φαινόµενο 
του διαδικτυακού εκφοβισµού σε σχέση µε τις εξής παραµέτρους: τόπος κατοικίας (ηµιαστική και επαρχιακή 
περιοχή), φύλο, ηλικία, εθνικότητα, µορφή οικογένειας, σχολική επίδοση καθώς και ώρες ενασχόλησης µε το 
διαδίκτυο. Διερευνάται επίσης, ο τρόπος µε τον οποίο βίωσαν και αντιµετώπισαν την εµπειρία του εκφοβισµού, 
τόσο ως θύτες όσο και ως θύµατα και σε ποιους απευθύνθηκαν. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Συνολικά συµπληρώθηκαν 307 ερωτηµατολόγια, κατά την περίοδο 17 έως 21 Μαρτίου 2014, από µαθητές του 
6ου Γυµνασίου Καβάλας (242 µαθητές) και του Γυµνασίου Χρυσούπολης (65 µαθητές). Για τη δηµιουργία του 
ερωτηµατολογίου ελήφθησαν υπόψη ερωτηµατολόγια τόσο από επίσηµους φορείς, όπως του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, όσο και άλλων ερευνητών τόσο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού (Καπατζιά 
& Συγκολλίτου, 2012; Κόνιαρη, 2012; Smith et al., 2006). Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε 
αποτελούνταν από 30 συνολικά ερωτήµατα, από τα οποία 8 ερωτήµατα δηµογραφικού περιεχοµένου και 22 
ερωτήµατα τόσο διαβαθµισµένης κλίµακας τύπου Likert, όσο και ερωτήµατα πολλαπλής επιλογής και µε το 
τελευταίο να είναι ανοιχτού τύπου. 

Συµµετείχαν συνολικά 80 µαθητές της Α’ τάξης, 104 µαθητές της Β’ τάξης και 123 µαθητές της Γ’ τάξης. 
Τα αγόρια που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν 149 (48,5%) και τα κορίτσια 158 (51,5%). Από τους 300 που 
απάντησαν στο ερώτηµα «Εθνικότητα», οι 285 µαθητές ήταν ελληνικής εθνικότητας, οι 11 άλλης εθνικότητας και 
4 µαθητές διπλής εθνικότητας.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στην Α’ Γυµνασίου δεν είχε προσωπική σελίδα («προφίλ») σε κοινωνικό δίκτυο, το 12,5% των µαθητών, στη Β’ 
Γυµνασίου το 13,5%, ενώ στην Γ’ Γυµνασίου µόλις το 3,3%. Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι περισσότεροι από 
τους µισούς, δεν διέθεταν µόνο ένα αλλά περισσότερα προφίλ και µάλιστα σχεδόν τα µισά παιδιά της Α’ 
Γυµνασίου (42,5%), ήρθαν µε πολλά προφίλ από το δηµοτικό στο γυµνάσιο, έχοντας µε άλλα λόγια δηλώσει 
ψευδή στοιχεία για το όριο ηλικίας. Εποµένως τελειώνοντας τα παιδιά το γυµνάσιο έχουν σχεδόν όλα προφίλ σε 
κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 
 
Ώρες χρήσης διαδικτύου 
Περισσότεροι από τους µισούς µαθητές (63-65%) αφιερώνουν λιγότερο από 1 ώρα (21,2% τις καθηµερινές και 
12,4% τα Σαββατοκύριακα) έως και 2-5 ώρες στο διαδίκτυο (43,6% τις καθηµερινές και 51,1% τα 
Σαββατοκύριακα), που µπορεί να ερµηνευθεί ως ήπια χρήση του διαδικτύου. Υπάρχει όµως ένα ποσοστό µαθητών 
που έχουν υπερβολική ενασχόληση (εξάρτηση) µε το διαδίκτυο, αφού αφιερώνουν 10-12 ώρες (11,1% του 
συνόλου τις καθηµερινές και 8,8% τα Σαββατοκύριακα), αλλά και περισσότερες από 12 ώρες (4,9% τις 
καθηµερινές και 5,5% τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή πάνω από 24 ώρες εβδοµαδιαία), που θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως εθισµός (Σχήµα 1). 

 
Σχήµα 1: Απαντήσεις των µαθητών στο ερώτηµα «πόσες ώρες είσαι συνολικά στο διαδίκτυο». 

 
Θύµα - Θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού 
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Η ανάλυση των αποτελεσµάτων που αφορούν τα θύµατα παραδοσιακού εκφοβισµού έγινε χωριστά για µαθητές 
που έχουν θυµατοποιηθεί από παιδιά του σχολείου και χωριστά από εξωσχολικά άτοµα. Έχει θυµατοποιηθεί από 
παιδιά του σχολείου µερικές φορές το 17,2%, ενώ αντίστοιχα από εξωσχολικούς το 5,9%, ενώ αρκετές έως πολλές 
φορές το 9,1% από παιδιά του σχολείου και το 2,3% από εξωσχολικούς, µε τα κορίτσια να δηλώνουν περισσότερο 
θύµατα παραδοσιακού εκφοβισµού τόσο από παιδιά του σχολείου, όσο και από εξωσχολικά άτοµα, είτε γιατί 
όντως δέχονται περισσότερο εκφοβισµό, είτε γιατί το δηλώνουν ευκολότερα από ότι τα αγόρια. Στο σύνολο των 
µαθητών το 7,6% δήλωσε ότι έχουν υπάρξει θύτες παραδοσιακού εκφοβισµού σε παιδιά του σχολείου µερικές 
φορές ή και συχνότερα και σε εξωσχολικούς 4,9%, ενώ τα αγόρια υπερτερούν σε αυτή την κατηγορία έναντι των 
κοριτσιών. Εποµένως τα αγόρια δηλώνουν περισσότερο ότι είναι θύτες παραδοσιακού εκφοβισµού, τόσο σε 
παιδιά του σχολείου όσο και σε εξωσχολικά άτοµα, ενώ ως κυριότερος λόγος άσκησης ήταν η απάντηση «Με 
προκάλεσαν» (αγόρια 60%, κορίτσια 70%), και σε µικρότερο ποσοστό, που κυµαίνεται από 8% έως 15% οι 
υπόλοιπες κατηγορίες: «Νοιώθω Δυνατός», «Επιθυµώ αναγνώριση», «Με παροτρύνουν» (Σχήµα 2). 

 

 
Σχήµα 2: Απαντήσεις των µαθητών που έχουν ασκήσει παραδοσιακό εκφοβισµό στο ερώτηµα «γιατί έχεις 

ασκήσει παραδοσιακό εκφοβισµό σε παιδιά του σχολείου». 
 
Θύµα διαδικτυακού εκφοβισµού 
Διαδικτυακό εκφοβισµό τουλάχιστον µία φορά έχει δεχτεί το 34,9%, ενώ αρκετές φορές το 8% των µαθητών, µε 
παρόµοια κατανοµή στα δυο φύλα. Βρέθηκε επίσης στατιστικά σηµαντική διαφορά της θυµατοποίησης σε σχέση 
µε τις ώρες ενασχόλησης στο διαδίκτυο. Στο σύνολο των µαθητών που απάντησαν στο ερώτηµα που αφορούσε 
το µέσο, µέσω του οποίου δέχτηκαν διαδικτυακό εκφοβισµό, υψηλότερο ποσοστό εµφάνισης, παρουσίασε η 
απάντηση «µέσω υβριστικών σχολίων ή/και φηµών» (26%), η κοινοποίηση προσωπικών δεδοµένων (11,5%) και 
ο αποκλεισµός από διαδικτυακή οµάδα (11,1%). Όσο αφορά τη διάρκεια, το 33,9% του συνόλου των µαθητών 
απάντησαν ότι ο διαδικτυακός εκφοβισµός που είχαν δεχτεί διήρκεσε από 1-2 εβδοµάδες έως και 6 µήνες (για τα 
αγόρια), ενώ για τα κορίτσια η διάρκεια ήταν µέχρι ένα µήνα. Τα παραπάνω ποσοστά είναι παρόµοια µε αυτά που 
παρουσίασε η Ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού (Χαµόγελο του Παιδιού, 2012), 
ενώ διαφέρουν µε έρευνα του Smith (2004), όπου βρήκαν ως κύριο µέσο διαδικτυακού εκφοβισµού τα 
τηλεφωνήµατα και τα γραπτά µηνύµατα.  Στις αιτίες είναι εµφανές ότι τα θύµατα και των δύο φύλων (και 
ειδικότερα τα κορίτσια µε 55% έναντι 37% των αγοριών) πολύ συχνά αδυνατούν να κατανοήσουν τους λόγους 
για τους οποίους δέχτηκαν το διαδικτυακό εκφοβισµό, αν και υπάρχει ένα ποσοστό όπου, κυρίως τα αγόρια, 
παραδέχτηκαν ότι το προκάλεσαν (26,1% έναντι 11,8% των κοριτσιών), ενώ σηµαντικός αποτελεί ο παράγοντας 
«πλάκα - ευχαρίστηση» (26,1% στα αγόρια και 23,5% στα κορίτσια), όπως αντίστοιχα αναφέρεται και στους 
Smith et al. (2008) (Σχήµα 3). 
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Σχήµα 3: Απαντήσεις των µαθητών ανά φύλο και συχνότητα στο ερώτηµα «γιατί πιστεύεις ότι έπεσες θύµα 

διαδικτυακού εκφοβισµού». 
 

Δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ θυµατοποίησης και εθνικότητας, που όµως δεν 
αξιολογείται εξαιτίας του πολύ µικρού δείγµατος, όπως επίσης ότι η θυµατοποίηση είναι ανεξάρτητη από το αν η 
οικογένεια του µαθητή θύµατος είναι παραδοσιακής µορφής ή άλλης µορφής. Επίσης υψηλότερη θυµατοποίηση 
δέχονται τα παιδιά µε βαθµολογία «Πολύ Καλά» και «Καλά», ενώ οι µαθητές της ηµιαστικής περιοχής έχουν 
δεχτεί υψηλότερο ποσοστό θυµατοποίησης σε σχέση µε τους µαθητές της επαρχιακής. Επίσης αν και το ποσοστό 
των θυµάτων στην Α’ τάξη είναι (9%), αυξάνεται στην Β΄ τάξη (10,3%) και κορυφώνεται στην Γ΄ τάξη (16,3%), 
δε βρέθηκε εξάρτηση µεταξύ της ηλικίας και της θυµατοποίησης στην παρούσα έρευνα. 
 
Θύτης διαδικτυακού εκφοβισµού 
Όσον αφορά τους θύτες έχουν ασκήσει εκφοβισµό µία ή δύο φορές το 22,1%, όµως το 3,9% δήλωσε ότι έχουν 
υπάρξει θύτες διαδικτυακού εκφοβισµού µερικές φορές ή και συχνότερα, µε σχεδόν διπλάσιο το ποσοστό των 
αγοριών(29,6%) σε σχέση µε των κοριτσιών(15,2%) µε στατιστικά σηµαντική διαφορά. Οι ώρες ενασχόλησης 
στο διαδίκτυο δε φάνηκε να έχουν κάποια σχέση µε την άσκηση διαδικτυακού εκφοβισµού, εποµένως το να είσαι 
θύτης εξαρτάται πιθανώς από άλλους παράγοντες οικογενειακούς, κοινωνικούς, ψυχογενείς και όχι από τις ώρες 
ενασχόλησης µε το διαδίκτυο. Ο κύριος τρόπος που έχουν ασκήσει εκφοβισµό έστω και λίγες φορές, είναι µέσω 
υβριστικών σχολίων ή/και φηµών (10%), ο αποκλεισµός από διαδικτυακή οµάδα (8,9%), η αποστολή γραπτών 
µηνυµάτων (SMS) (6,9%) και η αποστολή e-mail (6,2%) µε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο 
φύλα (µε τα αγόρια να εκφοβίζουν µέσω e-mail σε ποσοστό 8,3% έναντι 3,2% των κοριτσιών). Η διάρκεια είναι 
κυρίως 1-2 εβδοµάδες και διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ των δυο φύλων, µε τα αγόρια να εµφανίζονται ως 
πιο φανατικοί / επίµονοι θύτες. Τα παραπάνω συµφωνούν µε έρευνες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού 
(Χαµόγελο του Παιδιού, 2012; Κόνιαρη, 2012; Τσορµπατζούδης & Αγγελακόπουλος, 2012; Smith, 2004) (Σχήµα 
4).  

Όσο αφορά τους λόγους άσκησης διαδικτυακού εκφοβισµού διαπιστώνεται ότι, τα αγόρια θύτες αποδίδουν 
τη στάση τους στο γεγονός ότι ανταπέδωσαν στην προκλητική στάση κάποιου, αν και υπάρχει ένα ποσοστό 
µαθητών που έχουν ασκήσει διαδικτυακό εκφοβισµό µε την αιτιολογία ότι αυτή τους η συµπεριφορά αποτελεί 
µια µορφή πλάκας, που δε θεωρούν ότι είναι ενοχλητική και επικίνδυνη, όπως αντίστοιχα αναφέρεται στους Smith 
et al.(2008) και Αντωνιάδου & Κόκκινος (2013), µε αποτέλεσµα να παρατηρείται εναλλαγή των ρόλων θύµατος 
– θύτη  (Σχήµα 5). 
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Σχήµα 4: Μαθητές (%) κατά φύλο που έχουν ασκήσει διαδικτυακό εκφοβισµό, σε σχέση µε τη συχνότητα και 

το µέσο θυµατοποίησης. 
 

 

 
Σχήµα 5: Απαντήσεις των µαθητών ανά φύλο και συχνότητα στο ερώτηµα «γιατί πιστεύεις ότι άσκησες 

διαδικτυακό εκφοβισµό». 
 

Επίσης η άσκηση διαδικτυακού εκφοβισµού φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητη από το αν η οικογένεια του 
µαθητή θύτη είναι παραδοσιακής µορφής ή άλλης µορφής, ενώ οι µαθητές χαµηλής επίδοσης φαίνεται να είναι 
σε µεγαλύτερο ποσοστό θύτες, όπως επίσης το να είσαι θύτης φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητο από τον πληθυσµό 
του τόπου που κατοικείς. Ακόµη υπάρχει ανεξαρτησία µεταξύ της ηλικίας (τάξης Γυµνασίου) και της άσκησης 
διαδικτυακού εκφοβισµού, δηλαδή το να είσαι θύτης δεν εξαρτάται από την ηλικία που έχεις, αν και φαίνεται µια 
αύξηση του φαινοµένου στις µεγαλύτερες ηλικιακά τάξεις. 

 
Αντιδράσεις στη θυµατοποίηση 
Όσον αφορά τις αντιδράσεις στη θυµατοποίηση, τα αγόρια σε ένα µεγάλο ποσοστό ανταπέδωσαν, η πλειονότητα 
το ανέφερε σε φίλους (κορίτσια σε ποσοστό 32,5% και αγόρια σε ποσοστό 22,5%), µόλις ένα ποσοστό 12,5% των 
αγοριών το ανέφερε στους γονείς, ενώ τα κορίτσια αντίστοιχα σε ποσοστό 32.5%, ενώ και τα δύο φύλα, σε πολύ 
µικρό ποσοστό µόλις 5%, κατήγγειλαν το περιστατικό στην Ανοικτή Γραµµή Καταγγελιών www.safeline.ge ή 
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στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Παρόµοια αποτελέσµατα παρουσιάζονται και σε άλλες έρευνες (Kapatzia 
& Sygkollitou, 2007; Smith et al., 2008; Κόνιαρη, 2012; Τσορµπατζούδης & Αγγελακόπουλος, 2012; Χαµόγελο 
του Παιδιού, 2012) (Σχήµα 6). 

 

 
Σχήµα 6: Απαντήσεις των µαθητών ανά θύµα και θύτη και ανά φύλο, στο ερώτηµα «πως αντέδρασες όταν 

δέχτηκες διαδικτυακό εκφοβισµό». 
 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι από το σύνολο των µαθητών που απάντησαν, ένα ποσοστό 16,3% είναι 
ταυτόχρονα και θύτες και θύµατα διαδικτυακού εκφοβισµού, έστω και µια φορά. Ο διαδικτυακός εκφοβισµός 
ασκείται κυρίως από 1 αγόρι ή οµάδα 2-3 µαθητών, συνήθως συνοµήλικο ή/και συµµαθητή των θυµάτων, όµως 
αξιοσηµείωτο είναι και το ποσοστό των παιδιών που δηλώνουν τόσο ότι «δεν γνωρίζουν το φύλο», όσο και το ότι 
«δεν γνωρίζουν την ηλικία του θύτη», κάτι που πηγάζει από την ανωνυµία του διαδικτύου. Οι περισσότεροι 
ερευνητές συµφωνούν µε τα παραπάνω (Τσορµπατζούδης & Αγγελακόπουλος, 2012; Χαµόγελο του Παιδιού, 
2012), ενώ οι Smith et al. (2008) αναφέρουν ότι δεν προκύπτει σαφής εικόνα ως προς το φύλο γιατί τα 
αποτελέσµατα διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα µέσα µε τα οποία ασκούν τον εκφοβισµό. Όσον αφορά την ηλικία 
των θυτών, οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, ότι ο θύτης είναι συνήθως 
συνοµήλικος ή/και συµµαθητής των θυµάτων (Smith et al., 2008; Χαµόγελο Παιδιού, 2012; Κόνιαρη, 2012). 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Ανεξάρτητα από τα ποσοστά, που ποικίλουν µεταξύ των ερευνών που έγιναν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 
και σε διαφορετικές περιοχές και µέγεθος δειγµάτων, έχει γίνει κατανοητό από όλους ότι ο εκφοβισµός 
παραδοσιακός ή διαδικτυακός έχει εισβάλλει στη ζωή των µαθητών επηρεάζοντας όχι µόνο τη σχολική τους 
επίδοση αλλά κυρίως τη ψυχοσυναισθηµατική τους ηρεµία και ανάπτυξη.  

Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του διαδικτυακού εκφοβισµού απαιτείται συνεργασία από όλα τα 
εµπλεκόµενα µέλη γονείς, εκπαιδευτικούς, µαθητές αλλά και αρµόδιους κρατικούς φορείς και οργανισµούς, ώστε 
να δοθεί βαρύτητα στο ρόλο της αντιµετώπισης και κυρίως της πρόληψης του φαινοµένου. Πρέπει να γίνει από 
όλους κατανοητό ότι το διαδίκτυο δεν είναι η αιτία αλλά το µέσο µε το οποίο εκδηλώνονται επιπόλαιες αλλά και 
ταυτόχρονα κακόβουλες και επικίνδυνες συµπεριφορές από µέρους των µαθητών. Απαιτείται πρωτίστως να 
µελετηθούν οργανωµένα και συστηµατικά όλες οι πτυχές του προβλήµατος, λαµβάνοντας υπόψη ότι, η 
ενηµέρωση, η συνειδητοποίηση και η ευαισθητοποίηση είναι η αρχή για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

Οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο οφείλουν να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο σε συνεργασία µε γονείς και 
µαθητές, ώστε να κατανοήσουν όλοι, ότι ο διαδικτυακός εκφοβισµός µπορεί και πρέπει να αντιµετωπιστεί. 
Απαιτείται η θέσπιση κανόνων και η εκπαίδευση των µαθητών στη σωστή χρήση του διαδικτύου και στη 
συνειδητοποίηση ότι στο διαδίκτυο πρέπει να συµπεριφέρονται όπως και στην καθηµερινή τους ζωή, ότι δηλαδή 
δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ εικονικής - διαδικτυακής και πραγµατικής ζωής. Στη σωστή κατεύθυνση θα ήταν 
επίσης η ένταξη στα αναλυτικά σχολικά προγράµµατα, µαθηµάτων ασφαλούς χρήσης διαδικτύου, όπως και σε 
ποικίλα µαθήµατα καθώς και σε προγράµµατα αγωγής υγείας, µε στόχο τη διαχείριση σχέσεων και 
συναισθηµάτων, την ενδυνάµωση της αυτοεκτίµησης και των αµυντικών µηχανισµών των µαθητών/θυµάτων για 
την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών. 

Σε επίπεδο οικογένειας οι γονείς οφείλουν να θεσπίσουν κανόνες από µικρή ηλικία, σχετικά µε την ορθή 
χρήση του υπολογιστή, του κινητού αλλά και όλων των ηλεκτρονικών συσκευών. Να οριοθετήσουν τη διάρκεια 
χρήσης τους, να τοποθετήσουν τον υπολογιστή σε δωµάτιο κοινής θέας ώστε να ελέγχουν διακριτικά τις 
δραστηριότητες των παιδιών, να εγκαταστήσουν φίλτρα πρόσβασης ειδικά στους µικρούς ηλικιακά χρήστες του 
διαδικτύου, αλλά το κυριότερο από όλα, να χτίσουν µία σχέση επικοινωνίας και εµπιστοσύνης µε τα παιδιά τους. 
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Μπορούν ακόµα να συµµετέχουν στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους, να επιτρέψουν στα παιδιά 
τους να επιδείξουν τις απίστευτες ικανότητες και γνώσεις που διαθέτουν σε θέµατα διαδικτύου και ταυτόχρονα οι 
γονείς από τη µεριά τους µέσα από συζήτηση και χωρίς αφορισµούς και απαγορεύεις, να ενηµερώσουν τα παιδιά 
για τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν στη «µεγάλη λεωφόρο» του διαδικτύου. 

Συµπερασµατικά, για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του διαδικτυακού εκφοβισµού απαιτείται 
συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων µελών, γονέων, εκπαιδευτικών, µαθητών αλλά και των αρµόδιων κρατικών 
φορέων και οργανισµών, ώστε να δοθεί βαρύτητα όχι µόνο στην αντιµετώπιση, αλλά κυρίως στην πρόληψη του 
φαινοµένου. Όχι λοιπόν, απαγορεύσεις και αφορισµούς, αλλά συναισθηµατική και ηθική στήριξη και συνεχή 
επικοινωνία και επαφή µε τα παιδιά. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Τα δεδοµένα αυτής της εργασίας προέρχονται από τη διπλωµατική εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος «Διοικητική Επιστήµη και Πληροφοριακά Συστήµατα» ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συµµετείχαν στην έρευνα, καθηγητές, 
διευθυντές σχολείων, συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως τους µαθητές, που όλα αυτά τα χρόνια 
αποτελούν πηγή έµπνευσης και δηµιουργίας, που χάρη σε αυτούς, αλλά και γι’ αυτούς γράφτηκε η συγκεκριµένη 
εργασία. 
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Μαθαίνω να αναγνωρίζω τα συναισθήµατά µου  
και να τα εκφράζω θετικά! 

  
Αναστασία Λαφάρα 

 
Διευθύντρια 6ου Δ.Σ. Νάουσας, Ms στις Επιστήµες της Αγωγής, analafara@gmail.com   

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Το πρόγραµµα είναι αφιερωµένο στη αναγνώριση και κατανόηση των συναισθηµάτων που βιώνουν τα παιδιά µε 
σκοπό να µάθουν να διαχειρίζονται θετικά και µε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο τρόπο τα δύσκολα συναισθήµατα, 
όπως είναι ο θυµός, η ντροπή, η λύπη κ.ά. Το πρόγραµµα θα ξεδιπλωθεί στα πλαίσια τόσο της ευέλικτης ζώνης όσο 
και µε τη µορφή προγράµµατος Αγωγής Υγείας. Ευελπιστεί να τοποθετήσει τις µαθήτριες και τους µαθητές σε πρώτο 
πλάνο, σε ρόλο πρωταγωνιστή που θα συνδιαµορφώσουν µε όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας τη συµβολή τους 
στην πρόληψη του φαινοµένου της σχολικής βίας, µέσα από διαδικασίες αυτοπροσδιορισµού, κατανόησης και 
αναστοχασµού. Αφορµή για την πρόταση αποτελεί η σηµερινή δύσκολη κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση που 
δυστυχώς έχει επιδεινώσει την εκδήλωση φαινοµένων βίας.  
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: διαχείριση συναισθήµατος, ενσυναίσθηση, αναστοχασµός, πρόληψη 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η συναισθηµατική-ψυχική υγεία ως ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης σήµερα, εµπεριέχεται στο 
σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα µέσα από τη διδασκαλία κοινωνικών – συναισθηµατικών δεξιοτήτων και 
θεµελιώνεται µέσα από διαδικασίες που µαθαίνουν στα παιδιά (Weare & Gray, 2000): 

§ να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται συναισθήµατα 
§ να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον και το σεβασµό τους, αλληλεπιδρώντας θετικά µε τους άλλους να 

λαµβάνουν σωστές αποφάσεις και  
§ να χειρίζονται διεξοδικά καταστάσεις της ζωής τους (Gottman, 2000). 
Συναισθηµατική Νοηµοσύνη είναι η ικανότητα του ατόµου να αποτιµά και να εκφράζει τα συναισθήµατά 

του, να ρυθµίζει τα δικά του αλλά και τα συναισθήµατα των άλλων και να τα χρησιµοποιεί  ως πληροφορίες για 
σκέψη και για συµπεριφορά (Goleman, 1998). Οι βασικές κατηγορίες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης  αφορούν 
α) στην αυτοεπίγνωση, β) τη διαχείριση συναισθηµάτων, γ) την ενσυναίσθηση, δ) την επικοινωνία, ε) τη 
συνεργασία και στ) την επίλυση των συγκρούσεων (Goleman, 1998). 

Η νοηµοσύνη που καλλιεργεί το σηµερινό σχολείο σχετίζεται κυρίως µε τη γλωσσολογική και τη λογική-
µαθηµατική νοηµοσύνη, µε απώτερο σκοπό οι µαθητές να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις και 
πληροφορίες, να µάθουν να τις επεξεργάζονται υιοθετώντας τη στείρα γνώση, παραµερίζοντας την αξία της 
βιωµατικής µάθησης και των συναισθηµάτων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η γνώση προσεγγίζεται µέσα από ένα 
µοντέλο κατανόησης και µνήµης, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται σε µικρότερο βαθµό η κριτική και η 
δηµιουργική σκέψη καθώς και η λειτουργία της αξιολόγησης. Δίνεται έµφαση στο ενδιαφέρον, στην προσπάθεια 
και στις ικανότητες του παιδιού στα συγκεκριµένα µαθήµατα του σχολείου, χωρίς να καλλιεργούνται άλλα 
ενδιαφέροντα, όπως δεξιότητες τέχνης και πρακτικές ικανότητες, ενώ παράλληλα παραµελούνται τα 
συναισθήµατα και οι σχέσεις. 

Το Α.Π. σε µεγάλο βαθµό προετοιµάζει τους/τις µαθητές/ριες για την αγορά εργασίας, καλλιεργεί τον 
ατοµικισµό, ενθαρρύνοντας  τον ανταγωνισµό και όχι τη  συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση 
(Γρόλλιος, 2003,2005). 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, οι «καλοί µαθητές» σε επιδόσεις χαίρουν την εκτίµηση και αναγνώριση των 
γονιών, εκπαιδευτικών και των συµµαθητών σε αντίθεση µε τα παιδιά µε χαµηλούς βαθµούς που συνήθως 
«φταίνε» για όλα. Ταυτόχρονα, οι βαθµοί δεν µας πληροφορούν για τη συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού, 
που αποτελεί έναν εξίσου σηµαντικό σκοπό της εκπαίδευσης, καθώς ένας ψυχικά υγιής άνθρωπος έχει ισόρροπη 
νοητική και συναισθηµατική ανάπτυξη (Tugade & Fredrickson, 2002).  

Τα τελευταία χρόνια άρχισε να δίνεται έµφαση στη συναισθηµατική αγωγή των παιδιών στο σχολείο, ως 
αποτέλεσµα ερευνών που µιλούν για αύξηση των προβληµάτων ψυχικής υγείας, που αφορούν στη διαταραχή 
συµπεριφοράς και επιθετικότητας για τα αγόρια και στην κατάθλιψη και το άγχος στα κορίτσια. Επιπρόσθετα, η 
ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των µαθητών συνδέεται µε την πρόληψη και την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων και των δυσκολιών συµπεριφοράς (Μπίµπου-Νάκου, 2001).  
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Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη καθώς δεν κληρονοµείται και δεν είναι ταλέντο, µαθαίνεται και ασκείται 
καλύτερα από τη γέννηση µέχρι το τέλος της εφηβείας, οπότε και διαµορφώνεται η προσωπικότητα του ατόµου. 
Καλλιεργείται και αναπτύσσεται µέσα από διδακτικές πρακτικές από νωρίς, ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού, 
συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του σχολείου και έχει καλύτερα αποτελέσµατα όταν οι προσπάθειες ενισχύονται 
από το σπίτι και την κοινωνία (Goleman, 1998).  

Το σχολείο µπορεί να προάγει την ψυχική και κοινωνική υγεία, αναπτύσσοντας και υιοθετώντας ένα σχολικό 
ήθος που να ελέγχει κάθε έκφραση ρατσισµού, βίας, µέσα και από το «κρυφό» πρόγραµµα, µε ποικίλους τρόπους 
επικοινωνίας και αναγνώρισης που ενδυναµώνουν και δεν αποκαρδιώνουν ή απορρίπτουν το παιδί. Με 
προγράµµατα που καλλιεργούν την αυτοεκτίµηση, το σεβασµό, την ενθάρρυνση, την ψυχική και συναισθηµατική 
υποστήριξη, τη δηµιουργικότητα, την αυτονοµία και τη διαφορετικότητα, µέσα από βιωµατικές µεθόδους, 
πολιτιστικά δρώµενα, επισκέψεις, ανταλλαγές, συνεργασίες, καλλιτεχνικές και άλλες δράσεις 
(Αναγνωστοπούλου, 2005; Freire, 2006). 

Οι στρατηγικές για την ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των παιδιών φροντίζουν για την 
αποφυγή των υπερβολικών επικρίσεων και τη χρησιµοποίηση του επαίνου. Οφείλουν να δηµιουργούν νοερά τον 
«χάρτη» της καθηµερινής ζωής του παιδιού, συσχετίζοντας τις εµπειρίες των παιδιών µε παρόµοιες εµπειρίες 
ενηλίκων και µε την αποφυγή της επιβολής των λύσεων των ενηλίκων στα προβλήµατα του παιδιού. 
Ενδυναµώνουν το παιδί προσφέροντάς του επιλογές, µε σεβασµό στις επιθυµίες του, τα όνειρα και τη φαντασία 
του, µε ειλικρινή προσέγγιση και διάθεση. Επίσης είναι πολύ βοηθητική η ενασχόληση από κοινού µε παιδική 
λογοτεχνία, ενώ ταυτόχρονα η υποµονή και  η κατανόηση οφείλουν να διαποτίζουν όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας. 

Ενδεικτικά, ένα σχέδιο οικοδόµησης της ενσυναίσθησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
§ Γνωρίζω τα συναισθήµατα του παιδιού 
§ Βοηθώ το παιδί να εκφράσει τα συναισθήµατά του και ταυτόχρονα εξηγώ και διδάσκω 
§ Ακούω µε προσοχή το παιδί και κατανοώ τα συναισθήµατά του  
§ Βοηθώ το παιδί προκειµένου να εκφράσει λεκτικά και να προσδιορίσει τα συναισθήµατά του µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 
§ Καθορίζω τα όρια αποδεκτής συµπεριφοράς και  παράλληλα βοηθώ το παιδί να βρει λύσεις στα 

προβλήµατά του µέσα από τον καθορισµό των στόχων και τις σκέψεις για πιθανές λύσεις,   
§ Κάνω εκτιµήσεις για τις προτεινόµενες λύσεις µε βάση τις αξίες της οικογένειας  
§ Βοηθώ το παιδί προκειµένου να επιλέξει µια λύση 
Ταυτόχρονα, ένα πλαίσιο αξιολόγησης της συναισθηµατικής κατάστασης του παιδιού οφείλει να 

συνυπολογίζει εκτός των άλλων αφενός: 
§ Τους παράγοντες που επηρεάζουν την έκφραση συναισθηµάτων και αφορούν: α. στην οικογενειακή 

ατµόσφαιρα και τις αξίες, β. τις µεθόδους ανατροφής, γ. τους ρόλους των δύο φύλων µέσα στην 
οικογένεια, δ. τη σειρά γέννησης και ψυχολογική θέση του παιδιού στην οικογένεια, ε. τους τρόπους 
διαχείρισης των γονέων στα δικά τους συναισθήµατα 

Αφετέρου: 
§ Τα αποτελέσµατα της βίωσης θετικών συναισθηµάτων και αφορούν (Fredrickson, 2000) α. στη 

διεύρυνση του ορίζοντα της σκέψης και της ποικιλίας των δράσεων των ανθρώπων (Fredrickson & 
Branigan, 2000), β. την αντιµετώπιση των συνεπειών των αρνητικών συναισθηµάτων (Fredrisckson & 
Levenson, 1998), γ. το χτίσιµο ισχυρού ψυχισµού, µεγάλων ψυχολογικών αντοχών και εξασφάλιση 
καλής ψυχικής υγείας (Tugade & Fredrickson 2000), δ. την κινητοποίηση µηχανισµών που οδηγούν 
κλιµακωτά σε ψυχική και συναισθηµατική ευηµερία (Fredrickson & Joiner, 2000). 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σκοπός του προγράµµατος είναι να προετοιµάσει όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας µε τεχνικές και πρακτικές 
αντιµετώπισης κυρίως σε επίπεδο πρόληψης των εκδηλώσεων βίας. 

Οι επιµέρους στόχοι είναι να προετοιµάσει τα παιδιά να εργαστούν σε οµάδες και να ασκηθούν στην 
αναγνώριση των συναισθηµάτων τους (κυρίως στα δύσκολα συναισθήµατα). Να διερευνήσουν το πλαίσιο 
εµφάνισης και εκδήλωσης των συναισθηµάτων και το ρόλο τους στην αναπαραγωγή και στη διαχείριση αυτών 
και να επισηµάνουν συγκρουόµενους κώδικες συµπεριφοράς και στάσεις ζωής. Επίσης να βοηθήσει τα παιδιά να 
διατυπώσουν προτάσεις και πιθανές λύσεις στα προβλήµατα σε σχέση µε τα δύσκολα συναισθήµατα, να  τα 
µετουσιώσουν µεταφέροντας τα δύσκολα  συναισθήµατα και να προτείνουν τρόπους θετικής διαχείρισής τους.  

Σε επίπεδο µεθοδολογίας χρησιµοποιείται η µέθοδος πρότζεκτ, ενώ σε σχέση µε τη διδακτική προσέγγιση 
γίνεται χρήση της µετωπικής διδασκαλίας (σε µικρό βαθµό), κυρίως της οµαδοσυνεργατικής και της 
αλληλοδιδακτικής διδασκαλίας (Ταρατόρη & Τσαλκατίδου, 2003). 

Η πρόταση περιλαµβάνει σχέδια εργασίας που θα εµπλέκουν µε διεπιστηµονικό και διαθεµατικό τρόπο 
(Χρυσαφίδης, 1996), όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας, όπως τον/την Διευθυντή/τρια, το διδακτικό 
προσωπικό του σχολείου, τους γονείς, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων και τη διεπιστηµονική οµάδα 
(ψυχολόγου, κοινωνικής λειτουργού και ειδικής παιδαγωγού). 
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Τα εργαλεία προσέγγισης και ανάλυσης περιλαµβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, παραµύθια, λογοτεχνικά 
κείµενα, παρακολούθηση ταινιών και συζήτηση, βιωµατικά σεµινάρια από την διεπιστηµονική οµάδα, 
δραµατοποιήσεις-Εναλλαγή ρόλων-Παιχνίδια-Ζωγραφική- Μουσική-Κατασκευές κ. ά. 

Το πρόγραµµα θα ξεδιπλωθεί παράλληλα: α) στους/στις εκπ/κούς µε δύο βιωµατικά σεµινάρια µε θέµα τη 
διαχείριση συναισθηµάτων  και την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, β) σε όλες τις τάξεις µε τα σχέδια εργασίας ανά 
τάξη,  µε περιθώρια τροποποίησης µε βάση το επίπεδο της εκάστοτε τάξης και γ) στους γονείς µε δύο βιωµατικά 
σεµινάρια όπως αυτά των εκπ/κών από άλλη οπτική (Μπίµπου-Νάκου, 2001; Τριλίβα, Chimienti, 2000). 

Το διδακτικό πακέτο περιλαµβάνει βασικές-θεωρητικές κωδικοποιηµένες έννοιες προσέγγισης που αφορούν 
τα συναισθήµατα, την εκδήλωση και διαχείρισή τους (εισαγωγικά), σχέδια εργασίας (και φύλλα εργασίας) που 
απευθύνονται στα παιδιά και προβολή ταινιών (υπάρχουν στο διαδίκτυο) για παιδιά,  εκπ/κούς και γονείς (π.χ. 
«Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό», «Ο ψύλλος», «Κόκκινο µπαλόνι», «Μπλε γυαλιά» κ.ά.) 

Η αξιολόγηση του προγράµµατος θα είναι διαµορφωτική και αθροιστική και θα γίνεται σε καθηµερινή βάση 
από τον/την εκπ/κό και στο τέλος κάθε δράσης µέσα από τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου 
Διδασκόντων, µε χρήση  ερωτηµατολογίων σε µαθητές, εκπ/κούς και γονείς. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
1η διδακτική πρόταση 
Διάρκεια 2-3 ώρες. Οι στόχοι της παρούσας διδακτικής πρότασης είναι τα παιδιά να µάθουν να περιγράφουν 
τρόπους που οι άνθρωποι επικοινωνούν και αντιδρούν µε φυσικό τρόπο όταν αισθάνονται π.χ. θυµό και να 
περιγράψουν µια φορά που αισθάνθηκαν θυµό. 
Τα υλικά που θα χρειαστούν είναι χαρτί, ένα ντοσιέ και ο πίνακας. 
Αρχικά ζητάµε από τα παιδιά να συµπληρώσουν τη φράση: Αισθάνοµαι όµορφα µε τον εαυτό µου όταν… 
Γράφουµε στον πίνακα όλες τις φράσεις των παιδιών και συζητάµε τα αποτελέσµατα. 
Χωρίζουµε τα παιδιά σε οµάδες δύο ατόµων. Δίνουµε  χρόνο 2-3 λεπτά για να συζητήσουν και στη συνέχεια να 
γράψουν για τις στιγµές που  αισθάνθηκαν θυµό. 
Ενδεικτικές ερωτήσεις προς τα παιδιά: 

§ -Πώς νιώσατε τότε; 
§ -Πότε θύµωσες; 
§ -Για ποιο λόγο; 
§ -Πώς εξέφρασες το θυµό σου; (µε φυσική βία-κλοτσιά, µπουνιά, σπρώξιµο, λεκτική βία-βρισιά, 

καταστροφή αντικειµένων, ήρεµη αντίδραση) 
§ -Πώς τελικά αντέδρασες; 

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η λέξη αισθάνοµαι χρησιµοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση που 
το σώµα µας αντιδρά σε καταστάσεις θυµού, τις ιδιαίτερες σκέψεις που κάνουµε εκείνες τις στιγµές. Για 
παράδειγµα όταν οι άνθρωποι φοβούνται, πολλές φορές σκέφτονται πολύ γρήγορα για το πώς πρέπει να 
αντιδράσουν, ενώ άλλες φορές παγώνουν, τρέµουν και δεν κάνουν τίποτε. Το µυαλό σταµατάει και είτε  δεν κάνει 
καµία σκέψη είτε σκέφτεται να φύγει γρήγορα από το µέρος που ένιωσε θυµό. 

§ Ζητάµε από τα παιδιά να κλείσουν τα µάτια και να σκεφτούν στιγµές που θύµωσαν. Τι συνέβη; Πώς 
αντέδρασε ο καθένας; Με ποιους θύµωσαν;  

§ Ζητάµε από τα παιδιά να φανταστούν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι µπροστά τους τώρα. Τους περιγράφουν 
µε λεπτοµέρεια και καθαρότητα. Να φανταστούν πώς ήταν όταν ήταν θυµωµένοι. Να παρατηρήσουν από 
πάνω µέχρι κάτω το σώµα τους, το κεφάλι, το πρόσωπό τους, τους ώµους, τα µπράτσα και την πλάτη 
τους. Πώς µιλάει το σώµα τους; Τι σκέψεις περνάνε από το µυαλό τους;  

§ Ζητάµε από τα παιδιά να ξαναέρθουν στο σήµερα, µε ανοικτά µάτια και να θυµηθούν τις σκέψεις τους 
και τις αντιδράσεις του σώµατός τους όταν ήταν θυµωµένοι.  

§ Στον πίνακα γράφουµε δύο στήλες που περιγράφουν α) τις αντιδράσεις του σώµατος και β) τις σκέψεις 
και τα συναισθήµατα 

§ Π.χ. Σωµατικά: χτυπάει η καρδιά µου δυνατά, ιδρώνω, ξεσπώ σε βίαιες κινήσεις (σπρώχνω, κλοτσάω, 
δίνω µπουνιά, χτυπώ….)  

§ Συναισθήµατα: σκέφτοµαι να ρίξω µπουνιά, πάντα έτσι µου κάνουν, δεν θέλω να το ζω αυτό…   
§ Εξηγούµε ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά να τα αισθανόµαστε και να τα σκεφτόµαστε.   
§ Τονίζουµε ότι µερικές φορές µε τα συναισθήµατα δηλώνουµε, στέλνουµε µηνύµατα, σηµάδια ότι πρέπει 

να κάνουµε κάτι, το έχουµε ανάγκη, το χρειαζόµαστε.  
§ Τονίζουµε ότι όταν αισθανόµαστε ένα δυνατό συναίσθηµα έχουµε πάντα επιλογές για το πώς µπορούµε 

να αντιδράσουµε και τι µπορούµε να κάνουµε.  
§ Π.χ. όταν είµαστε θυµωµένοι πολύ, η πρώτη µας σκέψη είναι να χτυπήσουµε στο πρόσωπο αυτόν που 

µας έκανε να θυµώσουµε. Μπορούµε όµως να διατηρήσουµε την ψυχραιµία µας και να σκεφτούµε τι θα 
κερδίζαµε µε την παραπάνω αντίδραση! Να µπούµε δηλαδή στη διαδικασία να σκεφτούµε να κάνουµε 
κάτι άλλο!  

Αξιολόγηση 
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Ζητάµε από τα παιδιά σε εθελοντικό επίπεδο να περιγράψουν τις σκέψεις τους στον απόηχο της συζήτησης και 
της εµπειρίας τους από το µάθηµα αυτό. 
Κλείσιµο 
Μαθαίνουµε στα παιδιά πώς να αναπνέουν βαθιά εισπνέοντας από τη µύτη και εκπνέοντας από το στόµα µε τη 
βοήθεια του διαφράγµατος-τεχνική χαλάρωσης και ηρεµίας, κατά προτίµηση 5 φορές. 
 
2η διδακτική πρόταση 
Διάρκεια 3-4 ώρες. Ζητάµε από τα παιδιά να ετοιµάσουν µια συνέντευξη από έναν φίλο ή µέλος της οικογένειας 
σχετικά µε ένα πρόσφατο επεισόδιο θυµού που βίωσε.  
Οι στόχοι της πρότασης είναι τα παιδιά να µάθουν να σχεδιάζουν µια συνέντευξη, να προσεγγίζουν και να εξηγούν 
µε ευγένεια στο άτοµο από το οποίο θα πάρουν συνέντευξη, σχετικά µε το θέµα της συνέντευξης. Να 
παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της συνέντευξης. Επίσης να µάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήµατά τους µε 
θετικό τρόπο και να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσµατικής διαχείρισης του θυµού. 
Διαδικασία 
Τα παιδιά παρουσιάζουν τις συνεντεύξεις στην τάξη και γίνεται συζήτηση πάνω σε αυτές. Αξιολογούνται οι 
τρόποι µε τους οποίους τελικά οι άνθρωποι εξέφρασαν το θυµό τους και προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι ήρεµης 
διαχείρισης του θυµού. Καταγράφονται µε προσοχή και απόλυτη σαφήνεια οι τρόποι αποτελεσµατικής 
διαχείρισης του θυµού και αναρτώνται τα αποτελέσµατα στην τάξη. Ρωτώνται τα παιδιά αν τα περιστατικά βίας 
και εκφοβισµού που πιθανόν βγήκαν στις συνεντεύξεις,  τα έχουν βιώσει ή δει στη σχολική αυλή και πιθανόν και 
στην τάξη. Γίνεται συζήτηση και ανακεφαλαίωση για τους αποτελεσµατικούς τρόπους αντίδρασης στο θυµό και 
τη βία.  
Αναρτάται αφίσα στον τοίχο µε προτάσεις του τύπου: 

§ Νιώθω … όταν εσύ … και θα ήθελα να το λύσω αυτό µε το να … 
§ Απολογούµαι και θα … 
§ Μπορούµε να συµφωνήσουµε να διαφωνούµε στο …αλλά οφείλουµε να σεβόµαστε … 
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Ο ρόλος της συγχωρήσεως στην αντιµετώπιση και την πρόληψη 

του σχολικού εκφοβισµού  
  

Δρ. Σουλτάνα Β. Λευκοπούλου 
 

Σχολική Σύµβουλος ΠΕ04 Θεσσαλονίκης 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση δεδοµένων από έρευνες που έχουν γίνει στο χώρο της εφαρµογής της 
συγχωρήσεως στην αντιµετώπιση και την πρόληψη φαινοµένων εκφοβισµού. Η συγχώρηση θεωρείται γενικότερα 
ως το πλέον ισχυρό διαθέσιµο «όπλο» για τον τερµατισµό κάθε κύκλου βίας και ως ένας αποτελεσµατικός δρόµος 
για τη µείωση καταστροφικών συµπεριφορών και εποµένως µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο και στην 
υποστήριξη των µαθητών για την ψυχολογική αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού. Αφ’ ενός µέχρι την εξάλειψη 
του φαινοµένου είναι απαραίτητη η αντιµετώπιση του αρνητικού συναισθηµατικού φορτίου στο θύµα. Αφ’ ετέρου η 
συγχώρηση µπορεί να δράσει όχι µόνον στη θεραπεία αλλά και στην πρόληψη του εκφοβισµού δεδοµένου ότι δεν 
απευθύνεται µόνον στο χαρακτηριζόµενο ως «θύµα» αλλά και στον «θύτη». Ο εκφοβισµός δεν εκδηλώνεται στο κενό 
αλλά είναι το αποτέλεσµα εσωτερικής οργής εξαιτίας πληγών από την οικογένεια, το σχολείο ή το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον του µαθητή. Πιστεύεται ότι ο εκφοβισµός ξεκινά από το εσωτερικό του µαθητή ως θυµός και 
εκφράζεται εξωτερικά στο θύµα. Η συγχώρηση στοχεύει στη µείωση αυτού του συναισθήµατος του θυµού και µε τον 
τρόπο αυτό µειώνει ή και εξαλείφει τη µετατόπιση του θυµού και την έκφρασή του µε τη µορφή του εκφοβισµού. Ο 
στόχος είναι να βοηθηθεί ο µαθητής να συγχωρήσει εκείνους που τον πλήγωσαν βαθιά. Η συγχώρηση µπορεί να 
αποτελέσει δυναµική οδό για τη µείωση του εσωτερικού θυµού και κατά συνέπεια για τον περιορισµό ή και την 
εξαφάνιση του φαινοµένου του εκφοβισµού. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: συγχώρηση, σχολικός εκφοβισµός, πρόληψη, αντιµετώπιση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ως συγχώρηση θεωρείται η ιδιότητα του ανθρώπου να συγχωρεί και να συγχωρείται. Κατά τον Enright (1998) 
συγχώρηση είναι η στάση των ανθρώπων να µεταστρέφουν αρνητικές σκέψεις, συναισθήµατα και πράξεις για ένα 
πρόσωπο που τους έβλαψε, σε θετικές σκέψεις, συναισθήµατα και πράξεις προς το ίδιο αυτό πρόσωπο. 

Ευρήµατα έρευνας των Ahmed και Braithwaite (2005) σε 1875 µαθητές σχολικής ηλικίας έδειξαν ότι η 
συγχώρηση θεωρείται γενικότερα ως το πλέον ισχυρό διαθέσιµο «όπλο» για τον τερµατισµό κάθε κύκλου βίας 
και ως ένας αποτελεσµατικός δρόµος για τη µείωση καταστροφικών συµπεριφορών και εποµένως µπορεί να 
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο και στην υποστήριξη των µαθητών για την ψυχολογική αντιµετώπιση του 
σχολικού εκφοβισµού.  
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 
Η έννοια της συγχωρήσεως δεν γίνεται αντιληπτή µε τον ίδιο τρόπο από όλους. Είναι χαρακτηριστική η έρευνα 
των Freedman και Chang (2010) ανάµεσα στο γενικό πληθυσµό για να ανιχνεύσουν τις εµπειρίες τους, τα εµπόδια 
που συναντούν και την αίσθησή τους για την αξία της συγχωρήσεως µε στόχο να εξάγουν συµπεράσµατα για 
συµβούλους ψυχικής υγείας. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη έρευνα: 53% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι συγχώρηση 
σηµαίνει «δεν συνεχίζω το θέµα» της αδικίας, δηλαδή παραβλέπω ενώ δεν αποκλείει τον θυµό απέναντι σε αυτόν 
που αδικεί. 20% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι συγχώρηση σηµαίνει «προχωρώ µπροστά» σε σχέση µε την αδικία. 
19% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι συγχώρηση σηµαίνει «δεν κατηγορώ αυτόν που αδικεί». Μπορεί να σηµαίνει 
δικαιολογώ, παραβλέπω και συνοδεύεται από λήθη των όσων συνέβησαν. Και µόνον 8% των ερωτηθέντων θεωρεί 
ότι συγχώρηση σηµαίνει «βλέπω τον άνθρωπο» όχι για να ερµηνεύσω τις πράξεις του αλλά παρ’ όλα όσα έπραξε. 

Για να αποφευχθούν εποµένως παρερµηνείες είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν ορισµένα στοιχεία για να µην 
υπάρχει σύγχυση της έννοιας της συγχωρήσεως µε άλλες έννοιες που αποδίδονται σε αυτή, είναι όµως ξένες µε 
το πνεύµα της (Κακαβούλης, 1998; Sutton, 2016). 

§ Συγχώρηση δεν σηµαίνει ότι ξεχνώ το γεγονός. 
§ Συγχώρηση δεν σηµαίνει συµβιβάζοµαι. 
§ Συγχώρηση δεν σηµαίνει παραβλέπω το κακό που έχει γίνει ούτε το υποτιµώ. 
§ Συγχώρηση δεν σηµαίνει αδιαφορώ για την πράξη και τις συνέπειές της ούτε ότι αθωώνω τον δράστη. 
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§ Συγχώρηση δεν σηµαίνει αναγκαστικά επανασυνδέοµαι και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις δεν 
πρέπει, για λόγους που η σύνεση επιβάλλει, να γίνει επανασύνδεση. 

Παρά τους διαφορετικούς ορισµούς που τελικά δίνουν ερευνητές στην έννοια της συγχωρήσεως από όλους 
είναι παραδεκτό ότι η συγχώρηση είναι αποτέλεσµα εσωτερικής προσπάθειας µε σύγχρονη εκτίµηση της 
προσβολής και του πόνου που αυτή προκάλεσε. Κατά συνέπεια κάνουν διάκριση µεταξύ της γνήσιας - ενεργητικής 
συγγνώµης και της ψεύτικης-υποκριτικής συγγνώµης, όπου ο φταίχτης ζητάει συγγνώµη µε πρόθεση να επιδιώξει 
περαιτέρω χρησιµοποίηση του θύµατος για προσωπικούς σκοπούς. 

Οι Enright και συνεργάτες του επισηµαίνουν την περίπτωση της ψεύτικης-υποκριτικής συγγνώµης που 
γίνεται από το φταίχτη, προκειµένου να συνεχίσει τη συµπεριφορά του, να προξενεί κακό και να εκµεταλλεύεται 
τους άλλους.  

 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 
Στη συγχώρηση αναφέρεται ήδη ο Piaget (1932) χωρίς όµως να αναπτύσσει εξελικτικό πρότυπο όπως µε την 
έννοια της δικαιοσύνης. Σηµειώνει όµως ότι η έννοια της συγχωρήσεως αναπτύσσεται στο παιδί µετά το στάδιο 
της ετερόνοµης ηθικής, στο στάδιο της αυτόνοµης ηθικής –µετά την ηλικία των 10 ετών-. Αναφέρει µάλιστα 
χαρακτηριστικά ότι το παιδί ξεκινά από την ιδέα της αµοιβαιότητος, όχι τόσο εύκολα, όπως σε όλες τις 
πνευµατικές αξίες και µετά από άσκηση µεταβαίνει από την εξωτερική πράξη σε εσωτερική αποδοχή βασισµένη 
στο «να ενεργείς όπως θα ήθελες να ενεργούν οι άλλοι σε σένα».Και καταλήγει ότι στο σηµείο αυτό το παιδί θέτει 
τη συγχώρηση πάνω από την εκδίκηση όχι από αδυναµία αλλά διότι «δεν υπάρχει τέλος στην εκδίκηση».  

Ο R. Enright και οι συνεργάτες του διατύπωσαν ένα γνωστικό εξελικτικό πρότυπο της έννοιας της συγγνώµης 
σε αναλογία µε εκείνο του Kohlberg για τα στάδια της αναπτύξεως της δικαιοσύνης. Η διαµόρφωση του 
συγκεκριµένου προτύπου και η δοκιµή της εγκυρότητός του στηρίχθηκε στις µελέτες της οµάδος για τις 
αντιλήψεις των συνθηκών οι οποίες διευκολύνουν τον άνθρωπο να συγχωρεί. Τα στάδια αναπτύξεως της εννοίας 
της συγχωρήσεως είναι (Κακαβούλης, 1998): 

§ Η συγχώρηση ως αντεκδίκηση: Συγχωρώ µε στόχο να προκαλέσω πόνο σε παρόµοιο βαθµό µε εκείνον 
που έχω υποστεί. 

§ Η συγχώρηση ως κάτι που προσφέρεται υπό όρους: Συγχωρώ εάν µου αποδοθεί ό,τι µου αφαιρέθηκε ή 
για να απαλλαγώ από την ενοχή. 

§ Η συγχώρηση ως αναµενόµενη από τους άλλους συµπεριφορά: Συγχωρώ επειδή οι άλλοι περιµένουν 
από εµένα να το κάνω. 

§ Η συγχώρηση ως νοµιµότητα και καθήκον: Συγχωρώ διότι το επιβάλλει η θρησκεία µου. 
§ Η συγχώρηση ως κοινωνική αρµονία: η συγχώρηση είναι τρόπος ρυθµίσεως των σχέσεων στην κοινωνία. 

Συγχωρώ για να αποκατασταθούν οι καλές σχέσεις ανάµεσα στους ανθρώπους. 
§ Η συγχώρηση ως αγάπη: ενδιαφέροµαι για κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Η συγχώρηση δεν έχει άλλο 

κίνητρο παρά τον ίδιο τον άνθρωπο και την απελευθέρωση που προσφέρει. 
§ Ειδικά στην εφηβική ηλικία οι Park και Enright (1997) διατύπωσαν πρότυπο αναπτύξεως στο οποίο 

διακρίνονται τα παρακάτω επίπεδα: 
§ Η συγχώρηση της ανταποδόσεως: υπάρχουν εξωτερικές ενδείξεις συγχωρήσεως, παραµένει όµως η 

εσωτερική εχθρότητα η οποία µπορεί να εκδηλωθεί και εξωτερικά. 
§ Η εξωτερική συγχώρηση: υπάρχουν εξωτερικές εκφράσεις συγχωρήσεως αλλά υπάρχει και εσωτερικός 

θυµός, ο οποίος καταπιέζεται. 
§ Η εσωτερική συγχώρηση: η συγχώρηση είναι αποτέλεσµα εσωτερικής ενεργοποιήσεως της αρχής της 

αγάπης. 
§ Στο µοντέλο του Enright και των συνεργατών, του στη διαδικασία της συγχωρήσεως διακρίνονται 

τέσσερις φάσεις (Sutton, 2016): 
§ Φάση «εσωτερικής διεργασίας» κατά την οποία αποκτά εικόνα για το εάν και πώς η αδικία και η 

επακόλουθη ζηµία έχουν παραβιάσει τη ζωή του. 
§ Φάση «λήψης απόφασης» κατά την οποία συνειδητοποιεί τι είναι η συγχώρηση και αποφασίζει 

δεσµευτικά να συγχωρήσει. Παρά το ότι υπάρχουν διάφορες «επιταγές» θρησκευτικές, πολιτισµικές ή 
πνευµατικές, η συγχώρηση είναι και πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης επιλογής. 

§ Φάση «εφαρµογής της απόφασης» κατά την οποία βλέπει τον δράστη µε διαφορετική προοπτική, η οποία 
µεταβάλλει τα αρνητικά συναισθήµατα απέναντί του. 

§ Φάση «αποτελέσµατος» κατά την οποία απελευθερώνεται από τη «συναισθηµατική του φυλακή» της 
ελλείψεως συγχωρητικότητος, της πικρίας, της δυσαρέσκειας και του θυµού. 

 
ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι η συγχώρηση µπορεί να εµποδίσει τις αρνητικές συνέπειες του εκφοβισµού: 
όσοι εύκολα συγχωρούν χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο σωµατικής και διανοητικής υγείας (Berry, 
Worthington, 2001), το άγχος, τα σωµατικά συµπτώµατα και τα αρνητικά συναισθήµατα που προκαλούνται από 
τον εκφοβισµό µπορούν αποτελεσµατικά να εξουδετερωθούν µε τη συγχώρηση ενώ υπάρχουν και άλλες 
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παράµετροι, όπως η αυτοεκτίµηση,  που µπορούν να επηρεαστούν από τη διαδικασία την προσανατολισµένη στη 
συγχώρηση (Egan, Todorov 2009). 

Σχεδόν όλες οι εµπειρικές µελέτες µέχρι σήµερα έχουν επικεντρωθεί στη διαδικασία και στα αποτελέσµατα 
που έχει η συγγνώµη στο πρόσωπο που συγχωρεί. Λιγότερες µελέτες έχουν γίνει ωστόσο σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα που έχει το να συγχωρείται κάποιος για το κακό που διέπραξε. 

Ο πρώτος ερευνητής της σηµασίας που έχει το να συγχωρείται κάποιος για το κακό που έκανε ήταν ο C. 
Jung, τη συνέδεε µάλιστα και µε την εξοµολόγηση. Υποστήριζε τις θεραπευτικές τους ιδιότητες δεδοµένου ότι 
αποκαθιστούν και διασφαλίζουν την ψυχική υγεία και θέτουν τέρµα στην ηθική αποµόνωση του φταίχτη (Todd, 
1985). 

Οι παραπάνω αναφερόµενες τέσσερις φάσεις, στην περίπτωση που συγχωρείται ο φταίχτης έχουν το 
παρακάτω περιεχόµενο:  

§ Φάση εσωτερικής διεργασίας: O φταίχτης αναγνωρίζει και συνειδητοποιεί το κακό που προξένησε και 
τις συνέπειες που έχει η πράξη του.  

§ Φάση λήψης απόφασης: O φταίχτης νιώθει την ανάγκη αλλαγής της σχέσης του µε το πρόσωπο που 
έβλαψε και αποφασίζει να ζητήσει και να δεχθεί τη συγγνώµη του.  

§ Φάση εφαρµογής της απόφασης: O φταίχτης προσπαθεί να κατανοήσει το θύµα και να νιώσει 
συµπάθεια γι’ αυτό. H φάση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση που το θύµα δεν είναι 
πρόθυµο να συγχωρήσει.  

§ Φάση αποτελέσµατος: O φταίχτης συνειδητοποιεί τις ψυχολογικές θετικές συνέπειες που έχει γι’ αυτόν 
το να δεχθεί τη συγγνώµη από το πρόσωπο που έβλαψε.  

Έρευνες των Fennell και Todd έχουν δείξει ότι η αποδοχή της συγγνώµης από το φταίχτη προκαλεί σ’ αυτόν 
συµπάθεια για το θύµα, τον οδηγεί στην απόφαση να τηρεί ηθικές αρχές στη ζωή του, συµβάλλει στο να 
ανακαλύψει ένα νέο νόηµα και σκοπό της ύπαρξής του, τον ελευθερώνει από την ενοχή και τις τύψεις και τον 
βοηθεί να έχει θετικές και ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις (Κακαβούλης, 2000). 

Ο Enright και οι συνεργάτες του (2012) έχουν παρουσιάσει ένα θεωρητικό πρότυπο της διαδικασίας του να 
συγχωρείται ο φταίχτης από το πρόσωπο το οποίο έβλαψε. Στο πρόγραµµά τους µε τίτλο: «Πρόγραµµα για τη 
συγχώρηση κατά του εκφοβισµού: ελαττώνοντας την οργή των προσώπων που εκφοβίζουν» υποστηρίζουν ότι η 
γνήσια αποδοχή της συγγνώµης περιλαµβάνει µιαν αναµονή αλλαγής στη συναισθηµατική κατάσταση του 
προσώπου που πληγώθηκε και µια προσπάθεια του φταίχτη να αλλάξει τη συµπεριφορά του προς το θύµα.  

Ρωτώντας τους µαθητές που εκφοβίζουν, αυτούς µε την ταµπέλα «θύτης», να διηγηθούν την ιστορία τους. 
διαπίστωσαν ότι είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση το φαινόµενο να προκαλούν πόνο ξανά και ξανά όσοι έχουν 
τραυµατικό ιστορικό που συγκλονίζει. 

Χαρακτηριστικά ανέφερε µαθητής του προγράµµατος: «Κανείς δεν µε ρώτησε για την ιστορία µου µέχρι 
τώρα», ιστορία παιδικής κακοποιήσεως από αλκοολικό πατέρα που τον έδερνε µέχρι να µατώσει. Από τη στιγµή 
που διηγήθηκε την ιστορία του άρχισε να συγχωρεί τον πατέρα του, ο πόνος του ελαττώθηκε και έτσι σταδιακά 
εξαφανίστηκε η ανάγκη του να προκαλεί πόνο σε άλλους.  

Η βοήθεια στον δράστη του εκφοβισµού περιλαµβάνει σταδιακή παρέµβαση (Enright, 2012) και 
συγκεκριµένα δίνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: 

§ Άκουσε προσεκτικά την απάντηση στην ερώτηση: Τι σε έκανε στη ζωή σου να θυµώσεις και µάλιστα 
πολύ;  

§ Παραδέξου ότι του έχουν συµπεριφερθεί άδικα.  
§ Βοήθησε τον µαθητή να δει ότι οι άλλοι όπως και ο ίδιος έχουν εγγενή αξία. Αυτό απαιτεί χρόνο διότι ο 

µαθητής δεν αναγνωρίζει την αξία όσων προσβάλλει. Επιπλέον έχει πιθανόν χαµηλή αυτοεκτίµηση εξ 
αιτίας άδικης συµπεριφοράς απέναντί του στο παρελθόν, η οποία τον οδήγησε στο να µη βλέπει τη δική 
του αξία.  

§ Τέλος, δείξε του λίγη επιείκεια: ελάττωσε την τιµωρία που πρέπει να του επιβληθεί για την ανάρµοστη 
συµπεριφορά του και φρόντισε να αντιληφθεί ότι το σχολείο του έδειξε έλεος. Είναι τώρα η σειρά του 
να συµπεριφερθεί µε τον ίδιο τρόπο: να δείξει έλεος σε όσους τον προσέβαλαν στο παρελθόν.  

Ο ιδρυτής του Διεθνούς Ινστιτούτου για τη συγχώρηση Robert D. Enright διατυπώνει χαρακτηριστικά: Δεν 
θα εξαλείψουµε τον εκφοβισµό παρά µόνον εάν εξαλείψουµε τον θυµό από τις καρδιές των «θυτών». Στην 
κατεύθυνση αυτή συµβάλλει και η σειρά σχεδίων µαθηµάτων βιωµατικής µαθήσεως που αναπτύχθηκαν στο 
πλαίσιο του προγράµµατος του Διεθνούς Ινστιτούτου για τη συγχώρηση και εφαρµόστηκαν πιλοτικά σε Σχολικές 
Μονάδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης (Γαλίτη-Κυρβασίλη, Enright, 2015).  

Σε άλλη εξάλλου µελέτη διαπιστώθηκε ότι η εµπειρία της διαπροσωπικής συγγνώµης είναι πολυδιάστατη 
και ότι η αντίληψη που έχει ο φταίχτης για την ποιότητα της συγγνώµης που του προσφέρει το θύµα έχει στενή 
σχέση µε την αποτελεσµατικότητα που έχει η συγγνώµη αυτή στη ζωή του φταίχτη (Κακαβούλης, 1998).  

Παρ’ όλο που οι Egan και Todorov (2009) υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή της αγωγής στη συγχώρηση στο 
σχολείο δεν πρέπει να έχει ως κύριο στόχο τη µείωση του εκφοβισµού και ότι στοχεύει κυρίως στη διαχείριση 
των επιβλαβών συναισθηµάτων όσων έχουν υποστεί εκφοβισµό, η αγωγή στη συγχώρηση µπορεί να έχει θετικά 
αποτελέσµατα στη συµπεριφορά των «θυτών» µε το να τους βοηθήσει να διαχειριστούν θέµατα που βρίσκονται 
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στη ρίζα του φαινοµένου του εκφοβισµού. Όταν οι µαθητές-«θύτες» είναι ικανοί να αναλάβουν την ευθύνη για 
τις πράξεις τους χωρίς να εξοστρακιστούν από το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου, υπάρχουν λιγότερες 
πιθανότητες να επαναλάβουν τον εκφοβισµό.  

Λόγω των πολλών ευεργετηµάτων και για τον «θύτη» και για το «θύµα» οι παρεµβάσεις και η αγωγή µε 
στόχο τη συγχώρηση αποτελούν µεγάλο κέρδος για το σχολείο δεδοµένου ότι βοηθούν τους µαθητές να 
αντιµετωπίσουν τραυµατικές εµπειρίες και προλαµβάνουν τον εκφοβισµό δηµιουργώντας περιβάλλον σεβασµού 
και αρµονίας (Carlon et al. 2016).  
 
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά στη χριστιανική έννοια της συγχωρήσεως µε βάση την οποία 
διατυπώνονται και οι βασικότεροι ορισµοί της. Όπως, όµως, σηµειώνεται (Gassin, Enright, 2012) από 
ετερόδοξους ερευνητές οι οποίοι έχουν αναπτύξει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την ψυχολογική διαδικασία 
της συγχωρήσεως, η Ορθόδοξη διδασκαλία για τη συγχώρηση διαφέρει από εκείνη των δυτικών οµολογιών. Η 
δυτική θέση, ως πιο λογικοκρατούµενη, επιτρέπει ή και ενθαρρύνει τον θυµό ως µέρος της διαδικασίας της 
συγχωρήσεως, ενώ στην Ορθοδοξία η συγχώρηση επιτυγχάνεται µε την νέκρωση του εγωισµού και αποτελεί 
τµήµα της λειτουργικής παραδόσεως, στην οποία υπάρχουν θεσµοθετηµένες ευκαιρίες που συνδέουν τη 
διαπροσωπική µε τη θεϊκή συγχώρηση –Κυριακή της συγχωρήσεως, Κυριακή του ασώτου- (Κακαβούλης, 1998).  

Κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας η συγχώρηση είναι ευγένεια ψυχής είναι η πνευµατική άνοιξη του 
ανθρώπου, η δυνατότητά του να δεξιωθεί τον άλλο στο πλαίσιο της αλληλοπεριχωρήσεως..  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να µελετήσει την επιθετική συµπεριφορά δύο παιδιών ενός δηµοτικού σχολείου 
από τη Βόρεια Ελλάδα. Η πρώτη µελέτη περίπτωσης αφορά σε ένα αγόρι οχτώ χρονών, που φοιτά στη δευτέρα τάξη 
του δηµοτικού σχολείου και η δεύτερη µελέτη περίπτωσης αφορά σε ένα αγόρι έντεκα χρονών, που φοιτά στην 
Πέµπτη τάξη του δηµοτικού. Ως µεθοδολογικά εργαλεία χρησιµοποιήθηκαν: α) ένα φύλλο παρατήρησης µε 
παρατηρητές τους ίδιους εκπαιδευτικούς του σχολείου, όπου καταγραφόταν η συµπεριφορά των παιδιών κατά την 
ώρα των διαλειµµάτων επί τρεις συνεχείς µήνες σε καθηµερινή βάση, β) τα ιχνογραφήµατα του παιδιού, γ) 
καταγραφή δοµηµένων συζητήσεων µε το παιδί πάνω στα ιχνογραφήµατά τους. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι 
η οικογενειακή κατάσταση, φαίνεται να επηρεάζει την επιθετική συµπεριφορά των δύο παιδιών. Οι συµπεριφορικές 
και οι συναισθηµατικές δυσκολίες των παιδιών, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό, από τη βία που δέχονται στο σπίτι 
τους, αλλά και από τα προβλήµατα ψυχικής και σωµατικής υγείας των γονέων τους. Επίσης η κατάχρηση τηλεοπτικού 
χρόνου και βιντεοπαιχνιδιών, ενισχύουν την επιθετική συµπεριφορά. Αντίθετα, στην παρούσα µελέτη η σχολική 
επίδοση δε σχετίζεται µε την εµφάνιση της επιθετικής συµπεριφοράς. Τέλος, η απόκλιση των δύο παιδιών από τα 
κοινωνικά πρότυπα, τα στιγµατίζει, τα αποµονώνει και τα ενοχοποιεί, τόσο µέσα στην τάξη τους όσο και στη σχολική 
µονάδα που φοιτούν.  
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Θύτης, θύµα, εκφοβισµός, διάλλειµα, οικογένεια, τηλεόραση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο Olweus (1991), ένας από τους πρωτοπόρους Σκανδιναβούς ερευνητές του φαινόµενου, έχει ορίσει τον 
εκφοβισµό µε τον ακόλουθο τρόπο: «Ένα πρόσωπο υπόκειται σε εκφοβισµό όταν κάποιος-α εκτίθεται 
επανειληµµένα για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα σε αρνητικές πράξεις που γίνονται είτε από ένα είτε από 
περισσότερα πρόσωπα» (σ.413). Η έννοια της αρνητικής πράξης σχετίζεται µε το ότι ένα συγκεκριµένο πρόσωπο 
εµπρόθετα είτε επιβάλλει είτε επιχειρεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσφορία σε ένα άλλο πρόσωπο (Olweus, 1991). 
Στη βάση του παραπάνω ορισµού µπορούν να διακριθούν τρία βασικά χαρακτηριστικά του εκφοβισµού: α) η 
πρόθεση του δράστη, εφόσον οι επιθέσεις έχουν στόχο να προκαλέσουν βλάβη, πόνο ή/και δυσφορία ή/και 
δυστυχία σε ένα άλλο πρόσωπο, β) η διάσταση της επαναληπτικότητας µέσα σε ένα σχετικά µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, και γ) µια διαπροσωπική σχέση που χαρακτηρίζεται από ανισορροπία ισχύος µεταξύ των εµπλεκόµενων 
ατόµων (Olweus, 1991, 1993, 2003). Επιπλέον, ο εκφοβισµός είναι συνήθως απρόκλητος, αφού τα περισσότερα 
επεισόδια εκφοβισµού γίνονται δίχως εµφανή πρόκληση ή απειλή εκ µέρους του προσώπου που γίνεται δέκτης 
των προκλήσεων (Olweus, 2003). Η επιθετική συµπεριφορά µπορεί να είναι είτε άµεση (σωµατική ή λεκτική ή 
χειρονοµίες) είτε έµµεση και ψυχολογική (Olweus, 1978, 1991; Rivers, & Smith, 1994). Το άµεσο bullying 
αναφέρεται στην επιθετική σωµατική επαφή ή την επιθετική λεκτική συµπεριφορά σε βάρος κάποιου άλλου 
προσώπου (Atlas & Perler, 1998; Olweus, 1993, 2003). Αυξάνει κατά τη διάρκεια του δηµοτικού για να µειωθεί 
κατά τη διάρκεια του λυκείου. Το έµµεσο bullying αναφέρεται στην προσπάθεια για κεκαλυµµένη επιθετική 
χειραγώγηση κάποιου άλλου προσώπου µέσω κοινωνικής αποµόνωσης από φίλους, κοινωνικού αποκλεισµού από 
µία οµάδα, κακόβουλων σχόλιων, κουτσοµπολιών ή ψεύτικων ιστοριών, συκοφάντησης και ταπείνωσης (Atlas & 
Perler, 1998; Crick & Grotpeter, 1995; Olweus, 1991, 1993). Είναι πιο συχνό στα κορίτσια (Whitney & Smith, 
1993; Olweus, 1993, 2003). Φαίνεται να µένει σταθερό κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων. οι δράστες 
χαρακτηρίζονται από: α) ένα επιθετικό µοτίβο συµπεριφοράς, έχοντας µια τάση να αντιδρούν επιθετικά σε πολλές 
καταστάσεις, β) ένα µικρό έλεγχο των συναισθηµατικών και συµπεριφορικών αντιδράσεών τους, και γ) µια θετική 
στάση προς τη βία (Atlas & Perler, 1998; Rigby & Slee, 1991). Από την άλλη, σηµαντικοί παράγοντες για την 
θυµατοποίηση ορισµένων µαθητών είναι κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και µοτίβα 
αντίδρασης, σε συνδυασµό µε µια φυσική αδυναµία στην περίπτωση των αγοριών. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των 
αγοριών, τα θύµατα διαθέτουν µια λεπτή και ασθενή σωµατική διάπλαση (Olweus, 1993, 2003).  

Είναι γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας διερευνά τον εκφοβισµό/θυµατοποίηση εστιάζοντας στα 
ψυχολογικά και συµπεριφορικά χαρακτηριστικά των µεµονωµένων παιδιών (Olweus, 1993). Πέρα όµως από τα 
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ατοµικά χαρακτηριστικά των δραστών και των θυµάτων τους, ο εκφοβισµός στα σχολεία λαµβάνει χώρα στο 
πλαίσιο µιας οµάδας παιδιών. Η Salmivalli et al. (1996) τεκµηρίωσαν ότι ο εκφοβισµός είναι µια οµαδική 
διαδικασία στην οποία λαµβάνουν µέρος οι δράστες, οι υποστηρικτές τους, τα θύµατα, οι υπερασπιστές των 
θυµάτων και άλλα παιδιά. Ίσως ο εκφοβισµός/θυµατοποίηση θα ήταν καλύτερα να µελετηθεί ως µια 
διαπροσωπική δραστηριότητα που προκύπτει µέσα στο πλαίσιο µιας δυαδικής δράσης και ξεδιπλώνεται σε ένα 
οικολογικό-κοινωνικό πλαίσιο (Andreou, Vlachou & Didaskalou, 2005; Sutton & Smith, 1999; Menesini, Melan 
& Mignati, 2000). Είναι πιθανόν ορισµένα χαρακτηριστικά των θυµάτων να συσχετίζονται µε το φαινόµενο του 
εκφοβισµού. Για παράδειγµα, δεν αποκλείεται το κυριαρχικό στυλ των δραστών να ενισχύεται από την ανασφαλή 
ή/και υποτακτική συµπεριφορά των θυµάτων (Perry, Williard & Perry, 1990). 

Σκοπός της µελέτης: Στην πρώτη φάση της παρούσας µελέτης, παρατηρήσαµε την επιθετική και εκφοβιστική 
συµπεριφορά µέσα στο πλαίσιο του σχολικού διαλείµµατος. Στη δεύτερη φάση της µελέτης  εξετάστηκαν οι πηγές 
της επιθετικής και εκφοβιστικής συµπεριφοράς και τις εξηγήσεις που δίνουν δράστες και θύµατα για τους 
διαπληκτισµούς τους. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - Α΄ Φάση: 
Η πρώτη φάση της µελέτης ήταν µια µελέτη φυσικής παρατήρησης (naturalistic observation) δύο παιδιών στον 
προαύλιο χώρο ενός σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος, ώστε να κατανοηθεί η ποσοτική διάσταση της 
επιθετικής και άµεσης εκφοβιστικής συµπεριφοράς τους. 
 
Ερευνητικά ερωτήµατα  
Τα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης Α΄ ήταν:  

§ Πόσο συχνή ήταν η επιθετική συµπεριφορά των δραστών, και ιδιαίτερα η άσκηση σωµατικής και 
λεκτικής βίας ανά σχολικό διάλειµµα;    

§ Πόσο συχνά η σωµατική και η λεκτική βία στρεφόταν κατά συγκεκριµένου ή συγκεκριµένων παιδιών; 
 
Συµµετέχοντες 
Η παρατήρηση αφορούσε σε ένα αγόρι 8 χρονών της δευτέρας τάξης του δηµοτικού µε µέση σχολική επίδοση, 
ένα αγόρι 11 χρονών της πέµπτης τάξης µε καλή σχολική επίδοση Και τα δύο παιδιά ήταν Ελληνόπουλα. Το 
µικρότερο παιδί προερχόταν από οικογένεια µε µέσο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (ΚΟΕ), ενώ το άλλο παιδί από 
οικογένεια µε χαµηλό ΚΟΕ. 
 
Μέσα συλλογής δεδοµένων  
Ως µέσο συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ένα φύλλο παρατήρησης, στο οποίο καταγράφονταν διάφορες 
όψεις της εκφοβιστικής και επιθετικής συµπεριφοράς σε διακριτές κατηγορίες. Για καθεµιά από τις κατηγορίες 
της σωµατικής βίας, της λεκτικής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης, της βίας κατά πραγµάτων και της 
παραβατικής συµπεριφοράς σηµειωνόταν ο λεκτικός κωδικός. Επίσης καταγραφόταν η συχνότητα των 
προαναφερόµενων συµπεριφορών ανά διάλειµµα. 
 
Διαδικασία 
Εξασφαλίστηκε η συνεργασία του διευθυντή πολυθέσιου δηµοτικού σχολείου του νοµού Φλώρινας, και 
συµφωνήθηκε η συνεργασία 8 δασκάλων ως παρατηρητές στην έρευνα και ως πληροφορητές στην ηµερολογιακή 
καταγραφή. Η παρατήρηση αφορούσε στην ώρα του διαλείµµατος, από δύο κάθε φορά εκπαιδευτικούς, που στο 
πλαίσιο της εφηµερίας τους είχαν ρόλο παρατηρητή. Η παρατήρηση διήρκησε συνολικά τρεις µήνες (από τον 
Νοέµβριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2014). Διεξήχθησαν συνολικά 42 ηµερήσιες καταγραφές 
παρατήρησης. Το ίδιο παιδί µπορεί να ήταν αντικείµενο παρατήρησης από τον πλησιέστερα άλλο παρατηρητή. 
Οι παρατηρητές - εκπαιδευτικοί παρέµβαιναν στο επεισόδιο επιθετικότητας, ασκώντας κανονικά τα καθήκοντα 
της εφηµερίας τους. η παρέµβαση ήταν σύµφωνη µε τους κανόνες δεοντολογίας για την προστασία των παιδιών 
(Fisher, 1993). Ο ηµερήσιος χρόνος παρατήρησης ήταν 50 λεπτά που κατανεµόταν ως εξής: 20 λεπτά για το πρώτο 
διάλειµµα, 15 λεπτά για το δεύτερο, 10 λεπτά για το τρίτο και 5 λεπτά για το τέταρτο.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ 
Τα ευρήµατα έδειξαν ότι για το αγόρι της Β΄ Δηµοτικού, η βία κατά πραγµάτων ήταν η µορφή επιθετικότητας µε 
τη µεγαλύτερη συχνότητα (14 περιστατικά). Δεν έλειπαν ωστόσο επεισόδια σωµατικής και λεκτικής βίας στα 
οποία ήταν πρωταγωνιστής (7 σωµατικής και 5 λεκτικής βίας). Πρακτικά το αγόρι της Β΄ Δηµοτικού εµπλεκόταν 
σε 1 επεισόδιο σωµατικής ή λεκτικής βίας ανά 4 µέρες  κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείµµατος. Η επιθετική 
συµπεριφορά του παιδιού εκδηλωνόταν συχνότερα κατά το τρίτο διάλειµµα, το οποίο ήταν διάρκειας 10 λεπτών, 
µεταξύ 11.25 και 12.35. Από τα 7 επεισόδια άσκησης σωµατικής βίας από το αγόρι της Β΄ Δηµοτικού τα 5 
στρέφονταν κατά του ίδιου παιδιού-θύµατος και ήταν καταγεγραµµένα και στο επίσηµο βιβλίων συµβάντων του 
σχολείου. Και τα πέντε επεισόδια  λεκτικής βίας είχαν επίσης στόχο το ίδιο παιδί. Για το αγόρι της Ε΄ Δηµοτικού, 
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η σωµατική και λεκτική βία ήταν η κύρια µορφή επιθετικότητας. Πρακτικά το αγόρι της Ε΄ Δηµοτικού εµπλεκόταν 
σε  επεισόδιο σωµατικής ή λεκτικής βίας τουλάχιστον 1 φορά ανά δύο σχολικές µέρες κατά τη διάρκεια του 
πρώτου σχολικού διαλείµµατος (09.40΄-10.00΄). Από τα 17 επεισόδια άσκησης σωµατικής βίας από το αγόρι της 
Ε΄ Δηµοτικού τα 10 στρέφονταν κατά του ίδιου παιδιού-θύµατος. Από τα 15 επεισόδια λεκτικής βίας, τα 9 είχαν 
επίσης στόχο το ίδιο παιδί. Δέκα σοβαρά επεισόδια άσκησης σωµατικής βίας είναι καταγεγραµµένα και στο 
επίσηµο βιβλίων συµβάντων του σχολείου. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – Β΄ ΦΑΣΗ 
Η δεύτερη φάση της µελέτης εστιάζει στον σχολικό εκφοβισµό των δύο προαναφερόµενων παιδιών, τις 
αλληλεπιδράσεις δραστών και θυµάτων, καθώς και την επίδραση που ασκούσε το οικογενειακό περιβάλλον και η 
τηλεόραση στους δράστες.  

 
Ερευνητικά ερωτήµατα  

Τα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης Β΄ ήταν:  
§ Ποιες είναι οι πηγές της εκφοβιστικής συµπεριφοράς;  
§ Ποιες είναι οι εξηγήσεις που δίνουν οι θύτες και τα θύµατά τους για τον εκφοβισµό ή αντίστοιχα τη 

θυµατοποίησή τους; 
 

Μέσα και διαδικασία συλλογής δεδοµένων  
Ως µέσα συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν: α) τα ιχνογραφήµατα των δύο δραστών και των θυµάτων τους, 
β) η συµµετοχική παρατήρηση που ασκήθηκε από τους εκπαιδευτικούς της τάξης µε επίκεντρο την εκφοβιστική 
συµπεριφορά, και γ) η ηµερολογιακή καταγραφή. 

Τα ιχνογραφήµατα των παιδιών. Τα υπό µελέτη παιδιά και οι συµµαθητές τους στην τάξη κλήθηκαν να 
σχεδιάσουν: α) ένα σχέδιο της οικογένειάς τους προκειµένου να ανιχνευτεί η αντίληψη που έχουν για την 
οικογένειά τους, β) ένα σχέδιο του αγαπηµένου τους προγράµµατος στην τηλεόραση προκειµένου να διευκολυνθεί 
η πληροφόρηση για την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων.  

Συµµετοχική παρατήρηση και ηµερολογιακή καταγραφή. Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής τάξης που φοιτούσαν 
οι δράστες εστίασαν τη συµµετοχική παρατήρησή τους στη συµπεριφορά αυτών και των θυµάτων τους. Ο 
συγγραφέας της µελέτης ήταν εκείνος που ανέλαβε να καταγράφει σε ένα ηµερολόγιο τις συζητήσεις και τις 
επαφές που είχαν οι τρεις εκπαιδευτικοί της τάξης των δραστών και των δύο θυµάτων, καθώς και η µία 
εκπαιδευτικός ενός µικρότερου παιδιού-θύµατος. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή λειτούργησαν ως πληροφορητές στην 
ηµερολογιακή καταγραφή που είχε ως στόχους: α) τις πηγές της εκφοβιστικής συµπεριφοράς, β) τις εξηγήσεις 
που έδιναν δράστες και θύµατα για τη συµπεριφορά τους. Οι ερωτήσεις των εκπαιδευτικών προς τους δράστες 
και τα θύµατα τους, σε µια σχετικά ήρεµη στιγµή µετά από κάθε επεισόδιο, ήταν αρχικά διευκρινιστικές για το 
«τι έγινε…;», για να ακολουθήσουν οι αιτιολογικές ερωτήσεις «γιατί µαλώσατε;» «γιατί παλέψατε;» «γιατί δεν 
τα πάτε καλά µε τον …;» Η ηµερολογιακή καταγραφή διήρκησε από τον Ιανουάριο έως το Μάιο του 2015. Η 
ηµερολογιακή καταγραφή επιλέχθηκε ως µια µέθοδος που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών (Breakwell & 
Wood, 1995).   
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ 
Ο Παύλος (ψευδώνυµο) είναι µαθητής της Β΄ δηµοτικού µε µέση σχολική επίδοση. Δηλώνει ότι τον ευχαριστεί 
να βλέπει ταινίες τύπου «θρίλερ», στην τηλεόραση και σε DVD, τις οποίες παρακολουθεί καθηµερινά για 4-5 
ώρες. Η αγαπηµένη του τηλεοπτική σειρά έχει τίτλο: «Walking dead», προβάλλεται από τις 10.35΄ έως 11.15΄ και 
επιτρέπεται η τηλεθέαση σε άτοµα µεγαλύτερα των 16 ετών (σχήµα 1) 

 
Σχήµα 1. Αγαπηµένη τηλεοπτική σειρά του Παύλου 

 
Ο Παύλος έχει δύο µικρότερες αδερφές που συχνά καβγαδίζει έντονα µαζί τους. Τον πατέρα του τον βλέπει 

σπάνια, γιατί ταξιδεύει συχνά (πωλητής). Σύµφωνα µε το σχολείο, ο πατέρας είναι αυταρχικός και επικροτεί  το 
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«ξύλο» ως µέσο αγωγής. Γενικά στο Παύλο δεν του αρέσει το σχολείο, οι σχολικές εργασίες  και δεν συµπαθεί 
τη δασκάλα του. 

Το θύµα του Παύλου (Γιάννης, ψευδώνυµο) βρίσκεται στην ίδια τάξη µε το θύτη του, είναι σωµατικά πιο 
αδύνατος από τον Παύλο και έχει καλύτερες σχολικές επιδόσεις από αυτόν. Παρακολουθεί καθηµερινά για δύο 
περίπου ώρες καθηµερινά παιδικά προγράµµατα (Σχήµα 2). 

 
Σχήµα 2. Αγαπηµένη τηλεοπτική σειρά του Γιάννη 

 
Ο Γιάννης έχει ακόµα έναν ακόµα αδερφό που καβγαδίζει τακτικά µαζί του. Μάλιστα κάποια στιγµή τον 

χτύπησε άσχηµα και χρειάστηκε συνδροµή γιατρού. Γενικά δεν έχει φίλους στην τάξη του και µιλάει µε άσχηµο 
τρόπο στη δασκάλα του. 

Όπως λοιπόν προκύπτει, διαπιστώνεται ότι καµιά από τις εξηγήσεις του θύτη για τα επεισόδια που 
δηµιουργεί, δεν επικεντρώνεται στο σχετικά µόνιµο θύµα του, αλλά σε διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. 

Ο δεύτερος µαθητής – θύτης είναι ο Θανάσης (ψευδώνυµο), φοιτά στην Ε΄ τάξη και έχει χαµηλή σχολική 
επίδοση. Είναι ιδιαίτερα χειροδύναµος και συχνά επιδεικνύει τη δύναµή του, σχεδόν πάντα µε ανάρµοστο τρόπο. 
Βλέπει αθλητικά προγράµµατα, αλλά συχνά παρακολουθεί dvd µε βίαιο περιεχόµενο. Οι γονείς του είναι 
διαζευγµένοι, την εποπτεία του την έχει αναλάβει η µητέρα του η οποία εργάζεται σε µη τακτική βάση (καθαρίζει 
σπίτια, φροντίζει ηλικιωµένους κ.λπ). Ουσιαστικά όµως τον προσέχει ο παππούς του, µε το οποίο έχει αναπτύξει 
ιδιαίτερη συναισθηµατική σχέση. 

Το θύµα του Θανάση είναι ο Σπύρος (ψευδώνυµο), είναι σωµατικά πιο αδύνατος από το θύτη του και 
θεωρείται πολύ καλός µαθητής. Βλέπει λίγο τηλεόραση και ιδίως κάποιες ελληνικές σειρές. Οι γονείς του είναι 
ευκατάστατοι και συχνά παινεύεται για τα χρήµατα που έχει η οικογένειά του στα άλλα παιδιά. Αυτός είναι ένας 
λόγος (σύµφωνα µε τη δασκάλα του) που ενοχλεί το Θανάση µε αποτέλεσµα την εκδήλωση βίαιης συµπεριφοράς 
του προς τον Σπύρο. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι δύο δράστες εκδήλωσαν επεισόδια επιθετικής συµπεριφοράς µε υψηλή συχνότητα και η άσκηση σωµατικής ή 
λεκτικής βίας εκδηλωνόταν ιδιαίτερα συχνά που Είχε στόχο ένα συγκεκριµένο παιδί-θύµα. Η σωµατική και 
λεκτική βία των δραστών ασκούνταν πάνω σε σχετικά πιο αδύναµα άτοµα. Επίσης είχαν ένα πρότυπο 
διαπαιδαγώγησης που δίνει σηµασία στη δύναµη η οποία χρησιµοποιούνταν ως µέσο διαπαιδαγώγησης και 
υπήρχε βία από την πλευρά του πατέρα, όπως προέκυψε για το πρώτο παιδί. Διάφορες άλλες έρευνες έχουν δείξει 
ότι οι υψηλά κυριαρχικοί ή/και τιµωρητικοί γονείς που ασκούν σκληρές πρακτικές ανατροφής είναι πιθανότερο 
να έχουν πιο επιθετικά αγόρια (Kokkinos & Panayiotou, 2007; Loeber & Dishion, 1984). Επίσης, σε µια 
παλαιότερη έρευνα του Olweus (1980) φάνηκε ότι µια απόµακρη συναισθηµατική στάση των γονέων σε 
συνδυασµό µε την επιτρεπτικότητα για επιθετικότητα, καθώς και η χρήση µεθόδων πειθαρχίας που δίνουν έµφαση 
στη δύναµη αυξάνουν την πιθανότητα ένα παιδί να αναπτύξει πρότυπο επιθετικής αντίδρασης απέναντι στους 
συµµαθητές του. 

Η κατ’ επανάληψη έκθεση των δραστών σε ακατάλληλα τηλεοπτικά προγράµµατα ίσως να ενίσχυε τον 
κίνδυνο της ενίσχυσης της επιθετικής και εκφοβιστικής συµπεριφοράς τους. Το τηλεοπτικό πρόγραµµα που 
αγαπούσε περισσότερο ο πρώτος θύτης, καταφανώς εξέπεµπε αυτό που οι Coyne, Archer & Eslea (2004) 
αποκαλούν ως «άσπλαχνες προθέσεις» µιας έµµεσης ή καλυµµένης επιθετικότητας, όπως ο χλευασµός, ο ψυχικός 
εξαναγκασµός και η βλάβη άλλων προσώπων. Πρόσφατα ευρήµατα συνδέουν την άµεση ή καλυµµένη τηλεοπτική 
βία µε την προώθηση της επιθετικής συµπεριφοράς στην πραγµατική ζωή (Coyne, Archer & Eslea, 2004). Αν και 
δεν προχωρήσαµε σε διεξοδική ανάλυση των τηλεοπτικών προγραµµάτων, η κατ’ επανάληψη έκθεση των 
δραστών σε ακατάλληλα τηλεοπτικά προγράµµατα ίσως να ενίσχυε τον κίνδυνο της ενίσχυσης της επιθετικής και 
εκφοβιστικής συµπεριφοράς τους.  
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Επιπρόσθετα, οι δράστες δεν περνούσαν καλά στο σχολείο και είχαν διαταραγµένες σχέσεις µε τις δασκάλες 
τους. Οι εξηγήσεις και των δύο θυµάτων για τη θυµατοποίησή τους αφορούσαν άµεσα και προσωπικά τους 
δράστες τους και τη µεταξύ τους δυαδική σχέση. Τα θύµατα βίωναν τον πόνο και τη ζηµιά που τους προκαλούσαν 
οι δράστες τους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, συνειδητοποιούσαν καλά το υπεύθυνο πρόσωπο για αυτή την κατάσταση 
και µιλούσαν µε έντονη συναισθηµατική φόρτιση για τους δράστες τους. Οι Jolliffe & Farrington (2006) έχουν 
βρει µια θετική συσχέτιση µεταξύ µιας γενικά χαµηλής ενσυναίσθησης και ενός σχολικού εκφοβισµού υψηλής 
συχνότητας σε αγόρια-δράστες.  

Η συγκεκριµένη µελέτη επιβεβαίωσε ένα µέρος ευρηµάτων από την έρευνα που έχει διεξαχθεί µέχρι σήµερα. 
Επιπλέον, ανέδειξε µια χαρακτηριστική αντίθεση µεταξύ δραστών και θυµάτων για τις εξηγήσεις που δίνουν 
στους διαπληκτισµούς τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η βία και η επιθετικότητα ως εκδηλώσεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς διαχρονικά αποτελούν συχνά και 
πολυσήµαντα κοινωνικά φαινόµενα. Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες του κόσµου έχει σηµειωθεί έξαρση στα 
φαινόµενα βίας, εκφοβισµού και επιθετικής συµπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο. Σκοπός της παρούσας εισήγησης 
είναι η παρουσίαση της πρότασης του Κέντρου Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ» για την εφαρµογή ενός βιωµατικού 
προγράµµατος πρόληψης της ενδοσχολικής βίας από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευση στα τµήµατα των 
τάξεών τους. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει δύο φάσεις: α)τη θεωρητική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και β) την 
εφαρµογή του προγράµµατος στους µαθητές τους. Για κάθε φάση προσδιορίζουµε τους στόχους και το γενικό σκοπό 
του προγράµµατος, περιγράφουµε τα περιεχόµενα µάθησης και τον τρόπο που έχουν δοµηθεί, αναλύουµε την 
µεθοδολογία που ακολουθήσαµε και καταγράφουµετους τρόπους αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και συνολικής 
αποτίµησης του προγράµµατος. Στο τέλος παρουσιάζουµε εντυπώσεις εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν και 
εφάρµοσαν το πρόγραµµα 

 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: πρόληψη, βία, βιωµατική, εκπαίδευση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί µια σχετική έξαρση στην εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς στο σχολείο. 
Η βία εκδηλώνεται κυρίως µέσω της επιθετικότητας, η οποία είναι οποιαδήποτε συµπεριφορά κατευθύνεται 
απέναντι σε ένα υποκείµενο µε σκοπιµότητα να προκαλέσει βλάβη (Anderson & Bushman, 2002). Τα παιδιά που 
αποτελούν µια από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, πρέπει να µάθουν να ξεχωρίζουν τους κινδύνους και να 
παίζουν ενεργό ρόλο στην αυτοπροστασία τους (Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ», 2010). 

Στόχος της πρόληψης στο σχολείο είναι η ενίσχυση των ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, µια πρακτική 
που γίνεται ευρύτερα αποδεκτή και εφαρµόζεται όλο και περισσότερο. Αυτό συµβαίνει, επειδή η εκπαιδευτική 
µας φιλοσοφία εξελίσσεται σταθερά προς την κατεύθυνση της θεώρησης της κοινωνικής και συναισθηµατικής 
ανάπτυξης των παιδιών, ως εκπαιδευτικών στόχων, παράλληλα µε την ακαδηµαϊκή τους πρόοδο (Κέντρο 
Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ», 2010). 

Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται οι εκπαιδευτικοί να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες και να εξοικειωθούν 
µε εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των µαθητών, που στηρίζονται στην ενεργητική συµµετοχή των µαθητών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι αλλαγές αυτές είναι πιθανόν να προκαλέσουν εσωτερικές συγκρούσεις και 
δυσκολίες στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι µέχρι τώρα λειτουργούσαν µέσα σε ένα περισσότερο δασκαλοκεντρικό 
σύστηµα εκπαίδευσης. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Τίτλος: «Νιώθω ασφαλής στο σχολείο µου». 
Διάρκεια - χώρος υλοποίησης: Η χρονική διάρκεια του προγράµµατος είναι 52 ώρες. Η θεωρητική κατάρτιση 
περιλαµβάνει ένα διήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών. Στην πρακτική άσκηση, οι εκπαιδευόµενοι 
θα κληθούν να εφαρµόσουν ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας στους µαθητές 
των τάξεων. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 10 δίωρες συναντήσεις ανά 15 µέρες. Επιπλέον υπάρχουν 11 δίωρες 
εποπτικές συναντήσεις των εκπαιδευόµενων µε τον εκπαιδευτή της πρακτικής, προκειµένου να αξιολογείται η 
πορεία υλοποίησης του προγράµµατος αγωγής υγείας.  
Οµάδα - στόχος: Η οµάδα - στόχος του προγράµµατος είναι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι 
υπηρετούν σε σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και µπορούν να συµµετέχουν ανεξαρτήτου ηλικίας, 
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προϋπηρεσίας και προηγούµενης εµπειρίας στην εφαρµογή προγραµµάτων αγωγής υγείας. Απαραίτητος αριθµός 
για την υλοποίηση του προγράµµατος είναι η συµµετοχή 15 - 20 δασκάλων.         
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Σκοπός: η ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση  και η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολείου στην 
πρόληψη της ενδοσχολικής βίας και την αγωγή υγείας, ώστε να είναι σε θέση να εφαρµόσουν ένα πρόγραµµα 
αγωγής υγείας στις τάξεις τους.    
Στόχοι: οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράµµατος σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων (Κόκκος, 
1998), είναι οι εξής: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 
1. Να γνωρίζουν την έννοια της πρόληψης  
2. Να αναγνωρίζουν τη σηµασία της προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης στην πρόληψη της 

ενδοσχολικής βίας 
3. Να απαριθµούν τις βασικές αρχές της βιωµατικής µάθησης  
4. Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα της βιωµατικής µάθησης  
5. Να ονοµατίζουν τα στάδια εξέλιξης µιας οµάδας  
6. Να αναγνωρίζουν τους ρόλους που εµφανίζονται µέσα σε µια οµάδα  
7. Να προσδιορίζουν τις βασικές συµµετοχικές τεχνικές και τον ρόλο που ο ίδιοι ως συντονιστές έχουν 

σε αυτές  
8. Να ορίζουν τη βία και να αναγνωρίζουν τις διάφορες µορφές της 
9. Να προσδιορίζουν τους προστατευτικούς και τους παράγοντες κινδύνου της ενδοσχολικής βίας 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
10. Να χρησιµοποιούν εκπαιδευτικές τεχνικές που προάγουν την ενεργητική συµµετοχή και τη µάθηση 

µέσω της πράξης  
11. Να διορθώνουν λανθασµένες αντιλήψεις και πεποιθήσεις τόσο δικές τους όσο και των παιδιών σχετικά 

µε την ενδοσχολική βία 
12. Να συντονίζουν και να εµψυχώνουν οµάδες παιδιών 
13. Να εφαρµόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στη θεωρητική κατάρτιση µέσω της υλοποίησης ενός 

προγράµµατος πρόληψης της ενδοσχολικής βίας στους µαθητές τους  
14. Να αναπτύξουν την ικανότητα να µαθαίνουν από τους συναδέλφους τους  
15. Να αναλύουν κριτικά το εκπαιδευτικό τους έργο και να αυτό αξιολογούνται 
Σε επίπεδο στάσεων: 
16. Να αισθανθούν άνετα µε τη χρήση ενεργητικών συµµετοχικών τεχνικών. 
17. Να εντάξουν την ενεργητική συµµετοχή και τη βιωµατική µάθηση στην καθηµερινή τους εκπαιδευτική 

πρακτική  
18. Να αισθανθούν άνετα να µιλήσουν για το θέµα της ενδοσχολικής βίας µε τους µαθητές τους  
19. Να κινητοποιηθούν προκειµένου να υλοποιήσουν ένα πρόγραµµα πρόληψης της ενδοσχολικής βίας 

στους µαθητές των τάξεων τους  
20. Να κινητοποιήσουν τόσο την υπόλοιπη σχολική κοινότητα όσο και τους γονείς για το θέµα της 

ενδοσχολικής βίας.  
 
Δόµηση περιεχοµένου 
Το περιεχόµενο του προγράµµατος, δοµείται σε τρία επίπεδα: α) θεωρητική εκπαίδευση για την απόκτηση 
γνώσεων, β) πρακτική άσκηση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων – ικανοτήτων των εκπαιδευόµενων και γ) 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την ανάπτυξη θετικών στάσεων και συµπεριφορών (Βεργίδης, 
2008β).Σχηµατικά το περιεχόµενο του προγράµµατος δοµείται (Πίνακας 1): 

 

Διδακτικές 
ενότητες 

Στόχοι 
(Επιθυµητές 
γνώσεις, 
ικανότητες, 
στάσεις) 

Περιεχόµενο 
ενοτήτων Εκπαιδευτικές Τεχνικές Διάρκεια 

 

Κατανοώντας 
την πρόληψη 

Ανακαλύπτοντας 
την βιωµατική 

µάθηση 

1,2,3,4,16 

Τι είναι πρόληψη 
Αγωγή και Προαγωγή 

της Υγείας 
Προσωπική και 

κοινωνική εκπαίδευση 
Τα χαρακτηριστικά 
της βιωµατικής 

µάθησης 

Καταιγισµός ιδεών 
Εργασία σε οµάδες 
Παρουσίαση 

Εµπλουτισµένη εισήγηση 
Συζήτηση 

2 ώρες 
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Βασικές αρχές 
βιωµατικής µάθησης 

Ο ρόλος του 
συντονιστή 

Δυναµική 
οµάδας 5,6,12 

Η έννοια της Οµάδας 
Τα στάδια εξέλιξής της 

Οι ρόλοι που 
αναδύονται σε µια 

οµάδα 
 

Καταιγισµός ιδεών 
Μελέτη περίπτωσης 
Παρουσίαση 
Συζήτηση 

Εµπλουτισµένη εισήγηση 
Συζήτηση 

2 ώρες 

Εκπαιδευτικές 
τεχνικές 
ενεργητική 
συµµετοχής. 
Ο ρόλος του 

συντονιστή κατά 
την εφαρµογή 

των 
συµµετοχικών 
εκπαιδευτικών 
τεχνικών 

7, 10, 12, 
16, 17 

Μελέτη περίπτωσης 
Παίξιµο ρόλων – 
προσηµείωση 
Ερωτήσεις – 
απαντήσεις – 
συζήτηση 

Καταιγισµός ιδεών 
Οµάδες εργασίας 
Ο ρόλος του 

συντονιστή κατά την 
εφαρµογή των 
συµµετοχικών 
εκπαιδευτικών 
τεχνικών 

Καταιγισµός ιδεών 
Εµπλουτισµένη εισήγηση 
Εργασία σε οµάδες 
Παρουσίαση 
Συζήτηση 

Μελέτη περίπτωσης 
Εργασία σε οµάδες 

Συζήτηση 

2 ώρες 

Ορισµός και 
µορφές βίας 8, 11, 18 

Τι είναι και τι δεν είναι 
η βία 

Μορφές βίας 

Καταιγισµός ιδεών 
Εργασία σε οµάδες 
Παρουσίαση 

Εµπλουτισµένη εισήγηση 
Συζήτηση 

Παίξιµο ρόλων 
Συζήτηση 

2 ώρες 

Οι δρόµοι που 
οδηγούν στη 

βίαιη 
συµπεριφορά 

9, 11,18 

Αιτιολογικοί 
παράγοντες 

Προστατευτικοί 
παράγοντες Σχολείο 
Οικογένεια Φίλοι 
Ευρύτερη κοινωνία 

Καταιγισµός ιδεών 
Εργασία σε οµάδες 
Παρουσίαση 

Εµπλουτισµένη εισήγηση 
Συζήτηση 

2 ώρες 

Πρακτική 
άσκηση 

10, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 19, 

20 

Εφαρµογή 
προγράµµατος  42 ώρες 

Σύνολο    52 ώρες 
Πίνακας 1 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Στηριζόµενοι στο ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι έρχονται στην εκπαίδευση µε συγκεκριµένους στόχους, έχουν 
ευρύτερο και διαφορετικό φάσµα εµπειριών και έχουν αποκρυσταλλώσει τους προτιµώµενους τρόπους µάθησης, 
όπως επίσης ότι για να είναι αποτελεσµατική η µάθηση θα πρέπει το περιεχόµενο να έχει άµεση σχέση µε τις 
ανάγκες και τις εµπειρίες των εκπαιδευόµενων, επιλέγουµε εκπαιδευτικές τεχνικές που ενεργοποιούν περισσότερο 
τους εκπαιδευόµενους (Κόκκος, 2006β). 

Σύµφωνα µε τον Rogers (1999), η έρευνα και η εµπειρία δείχνουν ότι όσο πιο ενεργητικοί είναι οι 
εκπαιδευόµενοι τόσο πιο αποτελεσµατική είναι η µαθησιακή διεργασία. Η ενεργητική συµµετοχή προωθείται 
µέσα από τεχνικές και δραστηριότητες που αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση µεταξύ του εκπαιδευτή και των 
εκπαιδευοµένων αλλά και µεταξύ των µελών της οµάδας που µαθαίνουν πράττοντας καθώς εισέρχονται σε έναν 
πλήρη κύκλο της µάθησης (Σιακοβέλη, 2011).  

Σηµαντικό στοιχείο της προτεινόµενης µεθοδολογίας αποτελεί η χρήση ενεργητικών, συµµετοχικών 
τεχνικών όπως: µελέτη περίπτωσης, παίξιµο ρόλων, οµαδική εργασία, συζήτηση. Με αυτές τις τεχνικές οι 
συµµετέχοντες διερευνούν σε βάθος το εξεταζόµενο ζήτηµα βασιζόµενοι στις δικές τους δυνάµεις, ενώ 
παράλληλα αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη. Επίσης αξιοποιείται και η εισήγηση. Ιδιαίτερα χρησιµοποιείται 
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για την εισαγωγή ενός θέµατος, την ανάπτυξη µιας µεθόδου, την ανάλυση ορισµένων εννοιών και την 
ανακεφαλαίωση. Για να αποφευχθεί η κάθετη µεταβίβαση γνώσεων και η παθητικοποίηση των εκπαιδευόµενων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εισήγησης αξιοποιούνται τεχνικές που εξασφαλίζουν την ενεργητική παρακολούθηση 
των εκπαιδευοµένων όπως ο καταιγισµός ιδεών και οι ερωτήσεις - απαντήσεις. 

Τα εποπτικά µέσα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: 1) µηχανή προβολής για την παρουσίαση του 
θεωρητικού υλικού, 2) χαρτοπίνακας για τον καταιγισµό ιδεών και την εργασία σε οµάδες, αφού φύλλα του 
µπορούν να διανεµηθούν και στους συµµετέχοντες για να γράψουν τις ιδέες τους και µπορούν να διατηρηθούν σε 
όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, για να ανατρέχουν ξανά όταν χρειάζεται (Τσιµπουκλή, Φίλιπς, 2010α), 3) 
έντυπο υλικό µε λεπτοµέρειες της θεωρίας και σχετική βιβλιογραφία που θα που θα µπορέσουν να κρατήσουν στο 
προσωπικό τους αρχείο και να το αξιοποιήσουν όχι µόνο κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, αλλά και στην 
καθηµερινή εκπαιδευτική τους πρακτική. 

Οι παραπάνω τεχνικές χρησιµοποιούνται επιλεκτικά και συνθετικά µε στόχο τόσο την αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τους, όσο και της εναλλαγής αυτών προκειµένου να υποκινήσουν το ενδιαφέρον. 
Οι τεχνικές που επιλέχθηκαν ενισχύουν την αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευοµένων και του εκπαιδευτή, 
αλλά και µεταξύ τους, την αναζήτηση πληροφοριών από τους ίδιους, την ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας 
και της µάθησης µέσω της πράξης (Κόκκος, 2008β). Τα κριτήρια επιλογής ήταν ο σκοπός του προγράµµατος, το 
αντικείµενο µελέτης και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων (Κόκκος, 2006α).  

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν, να εφαρµόσουν, να επανασχεδιάσουν και να 
αξιολογήσουν ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας που σχετίζεται µε το θεωρητικό µέρος της κατάρτισης η οποία έχει 
προηγηθεί. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ενεργητική συµµετοχή τους και αξιοποιούνται οι προϋπάρχουσες 
γνώσεις και εµπειρίες. Μελετητές αναφέρουν ότι όταν η µάθηση συντελείται µέσω της πράξης, έχουµε υψηλό 
βαθµό διατήρησης της γνώσης, δηλαδή ικανότητα ανάκλησης και χρησιµοποίησής της (Δηµουλάς, Κωνσταντάκη, 
Σιδηρά, 2006).  

Μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχηµένη εφαρµογή της πρακτικής άσκησης, είναι η 
παρακολούθησή της. Αυτό διασφαλίζεται µέσα από τις εποπτικές συναντήσεις του εκπαιδευτή µε τους 
εκπαιδευόµενους, όπου θα µπορεί να υπάρξει ανατροφοδότηση για την πορεία του προγράµµατος αλλά και 
δυνατότητα τροποποιήσεων και αλλαγών, που ενδεχοµένως κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
του προγράµµατος (Δηµουλάς, Κωνσταντάκη, Σιδηρά, 2006). 

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο εκπαιδευτής της πρακτικής άσκησης, αναλαµβάνει έναν ρόλο συµβουλευτικό 
και υποστηρικτικό. Σκοπός του είναι να ενδυναµώσει, να υποστηρίξει, να ανατροφοδοτήσει, να εµψυχώσει τους 
εκπαιδευόµενους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής.  

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιείται ονοµάζεται «Νιώθω ασφαλής στο σχολείο µου» και έχει σχεδιαστεί 
από τα στελέχη της «ΕΛΠΙΔΑΣ». Αποτελείται από 10 δίωρα βιωµατικά εργαστήρια που κύριο σκοπό έχουν την 
πρόληψη της βίας - επιθετικότητας καθώς και την προαγωγή της ασφάλειας στο χώρο του σχολείου. Η 
αναγνώριση, η κατανόηση, και τελικά ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου του θύµατος, του θύτη και του 
παρατηρητή σε ένα επεισόδιο ενδοσχολικής βίας, αποτελεί µια βασική διάσταση του προγράµµατος. 

Τα εργαστήρια περιλαµβάνουν ενότητες όπως: 1) έναρξη της οµάδας, 2) δυναµική οµάδας, 3) ορισµός και 
µορφές βίας, 4) ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, 5) επεξεργασία του θυµού µας, 6) διαχείριση του θυµού, 7) 
επεξεργασία των φόβων µας, 8) µαθαίνω να ζητώ βοήθεια, 9) µαθαίνω να λέω όχι, 10) κλείσιµο οµάδας. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Με τον όρο αξιολόγηση εννοούµε: «τη διαδικασία που αποβλέπει να προσδιορίσει όσο πιο συστηµατικά, έγκυρα, 
αξιόπιστα και αντικειµενικά την καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα και το αποτέλεσµα µιας διδακτικής και 
παιδαγωγικής δραστηριότητας σε σχέση µε τους στόχους της αλλά και µε συγκεκριµένη µεθοδολογία» 
(Κωνσταντίνου, 2004).  

Σύµφωνα µε τις διακρίσεις τύπων αξιολόγησης του Καραλή (2008α) για το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
επιλέχθηκε ως προς το χρόνο να είναι απολογιστική και ως προς τη θέση του ερευνητή, εσωτερική (συλλογική 
εσωτερική -αυτοαξιολόγηση). Η αξιολόγηση περιλαµβάνει τρία στάδια: 1) αξιολόγηση καταρτιζόµενων - 
θεωρητική εκπαίδευση, 2) αξιολόγηση καταρτιζόµενων - πρακτική άσκηση και 3) συνολική αποτίµηση του 
προγράµµατος. Σε αυτήν την προσπάθεια η αξιοπιστία επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση της τριµερούς 
διασταύρωσης των µεθόδων συλλογής δεδοµένων, δηλαδή τον έλεγχο των συµπερασµάτων µε τη χρησιµοποίηση 
διαφορετικών µεθόδων συλλογής στοιχείων (ηµερολόγιο, ερωτηµατολόγιο, οµαδική συνέντευξη) (Yin, 2003).  

 
Αξιολόγηση καταρτιζόµενων - θεωρητική εκπαίδευση 
Για να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε το επίπεδο εκµάθησης γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων, θα πρέπει να 
γνωρίζουµε ποιες από τις γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευόµενοι οφείλονται στο ότι παρακολούθησαν το 
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συγκεκριµένο πρόγραµµα. Αυτό µπορεί να γίνει µε την εξέταση των εκπαιδευόµενων πριν και µετά την θεωρητική 
κατάρτιση, ώστε να µπορέσουµε να διαπιστώσουµε εάν υπάρχει ή όχι βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
τους, η οποία να αποδίδεται στο πρόγραµµα (Μιχαηλίδης, 1996). Η αξιολόγηση του επιπέδου εκµάθησης γνώσεων 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων στους εκπαιδευόµενους γίνεται µε µία ποικιλία µεθόδων: 
ερωτηµατολόγιο, οµαδική συνέντευξη, ηµερολόγιο εκπαιδευτών. 
 
Αξιολόγηση καταρτιζόµενων - πρακτική άσκηση 
Στην πρακτική άσκηση αξιολογείται η εφαρµογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 
ανάλυση των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης που συµπληρώνουν οι εκπαιδευόµενοι µετά το πέρας της κάθε 
συνάντησης του προγράµµατος µε τους µαθητές τους. Οι άξονες που εστιάζεται η αυτοαξιολόγηση αφορούν: τον 
τρόπο εισαγωγής του θέµατος, την καταλληλότητα του περιεχοµένου, τη χρήση του προφορικού λόγου, τη χρήση 
της γλώσσας του σώµατος, τις εκπαιδευτικές τεχνικές, τη σχέση µε τους µαθητές, τη χρήση εποπτικών µέσων, τον 
τρόπο ανακεφαλαίωσης και κλεισίµατος της συνάντησης (Κόκκος, 2006α). Η αυτοαξιολόγηση συνδυάζεται µε 
τεχνικές όπως η οµαδική συνέντευξη και το ηµερολόγιο που συµπληρώνουν οι εκπαιδευτές του προγράµµατος. 
 
 Συνολική αποτίµηση προγράµµατος 
Η συνολική αποτίµηση του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε:  

§ οµαδική συνέντευξη µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος προκειµένου να διερευνήσουµε κατά πόσο 
οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να χρησιµοποιούν εκπαιδευτικές τεχνικές που προάγουν την ενεργητική 
συµµετοχή και τη µάθηση µέσω της πράξης στην καθηµερινή τους εκπαιδευτική πρακτική, όπως επίσης 
κατά πόσο η εφαρµογή του προγράµµατος συνέβαλε στη µείωση των βίαιων συµπεριφορών των 
µαθητών αλλά και στην κινητοποίηση τόσο της υπόλοιπης σχολικής κοινότητας όσο και των γονιών για 
στο θέµα της ενδοσχολικής βίας.  

§ ερωτηµατολόγιο που δίνεται στο τέλος του προγράµµατος στους εκπαιδευόµενους και αφορά τα 
παρακάτω αντικείµενα αξιολόγησης: οργανωτική και διοικητική υποστήριξη, χώροι και υποδοµή, 
συντονισµός προγράµµατος, καταλληλότητα εποπτικών µέσων, αναλυτικό περιεχόµενο και 
θεµατολογία, εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενοι, εκπαιδευτικό υλικό (Καραλής, 2008β).  

 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Παρακάτω παραθέτουµε εντυπώσεις εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα το οποίο εφαρµόζεται στα 
σχολεία την τελευταία δεκαετία. «Τα περισσότερα παιδιά έµαθαν να µιλούν περισσότερο όταν κάτι τους ενοχλεί, 
σε συµµαθητές, δασκάλους, γονείς. Η λεκτική βία έχει περιοριστεί πολύ, έµαθαν να κοιτούν και τον διπλανό τους, 
να συνεργάζονται καλύτερα, να ζητούν συγνώµη, να παραδέχονται ότι φταίνε στο µερίδιο που τους αναλογεί… 
πιστεύω ότι ήταν ένα µοναδικό δώρο στους εαυτούς µας». «Οι προσοµοιώσεις των εργαστηρίων και η εποπτεία 
που µας παρείχαν οι υπεύθυνοι του προγράµµατος βοήθησαν σε πολύ µεγάλο βαθµό στο να µεταφερθούν οµαλά 
και µε σαφήνεια οι στόχοι του κάθε εργαστηρίου µε ποικιλία ασκήσεων και παραλλαγές που βοήθησαν στη 
διατήρηση του ενδιαφέροντος». «Κάθε φορά αντιµετωπίζαµε και µια διαφορετική πρόκληση µέσα από την οποία 
γνωρίζαµε καλύτερα τον εαυτό µας αλλά και τους συναδέλφους µας». 
«Μάθαµε να αναγνωρίζουµε, να εκφράζουµε και να διαχειριζόµαστε καλύτερα τα συναισθήµατά µας αλλά και 
να συνεργαζόµαστε µε τους άλλους». «Γελάσαµε, παίξαµε, συγκινηθήκαµε, ήρθαµε σε σύγκρουση αλλά νιώσαµε 
και ένα ιδιαίτερο δέσιµο που ενώνει τους ανθρώπους που µοιράζονται συναισθήµατα. Καταφέραµε να φτάσουµε 
στο τέλος αυτού του ταξιδιού καλύτεροι και πιο δυνατοί». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αφετηρία της εργασίας αποτελεί ένα πραγµατικό περιστατικό σχολικής βίας το οποίο έζησα στην αρχή της 
εκπαιδευτικής µου σταδιοδροµίας. Η συµπεριφορά του µαθητή που άσκησε βία µπορεί µε επάρκεια να περιγραφεί 
ως επεισόδιο «ναρκισσιστικής οργής (narcissistic rage)». Η έννοια της ναρκισσιστικής οργής προτάθηκε από τον 
Αµερικανό ψυχίατρο και ψυχαναλυτή Heinz Kohut, θεµελιωτή της ψυχαναλυτικής προσέγγισης της Ψυχολογίας του 
Εαυτού (Self Psychology). Η ναρκισσιστική οργή αποτελεί µια αυτόµατη συναισθηµατική αντίδραση ενός 
υποκειµένου µε εύθραυστο εαυτό σε µια συµπεριφορά που το υποκείµενο εκλαµβάνει ως προσβολή ή εξευτελισµό 
και του γεννά αισθήµατα αφόρητης ντροπής. Στην εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια της ναρκισσιστικής 
οργής (Kohut, 1972) και, µε βάση αυτή την έννοια, προτείνεται µια ερµηνεία της συµπεριφοράς του µαθητή. Η 
ερµηνεία αυτή αναδεικνύει τις δυνατότητες και τα όρια των παιδαγωγικών και συµβουλευτικών παρεµβάσεων για 
τη διαχείριση ανάλογων περιστατικών στο ελληνικό σχολείο σήµερα σε αντιδιαστολή µε το παρελθόν. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: πραγµατικό περιστατικό, σχολική βία, ναρκισσιστική οργή, Heinz Kohut, ψυχαναλυτική 
προσέγγιση, Ψυχολογία του Εαυτού, παιδαγωγικές και συµβουλευτικές παρεµβάσεις 
 
ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Ο Αντώνης ήταν µαθητής Α’ Γυµνασίου, µε άριστες επιδόσεις και ζωηρό µυαλό, µε συµπεριφορά που 
µαρτυρούσε άγχος ορισµένες φορές, αλλά και εσωστρεφής. Κάποια µέρα, στο µάθηµα της Ιστορίας, µε αφορµή 
µια συζήτηση για τα αρχαιοελληνικά αγάλµατα, παραδέχτηκε δηµόσια ότι νιώθει άβολα στη θέα του γυµνού 
γυναικείου σώµατος. Στο επόµενο διάλειµµα ξέσπασε άγριος καυγάς ανάµεσα στον Αντώνη και στον Γιάννη, που 
ήταν από τους πλέον αδύναµους µαθητές στο τµήµα του Αντώνη. Φαίνεται ότι ο Γιάννης ψιθύρισε την οµολογία 
του Αντώνη στους µάγκες του διπλανού τµήµατος, οι οποίοι πλησίασαν τον Αντώνη και τον ειρωνεύτηκαν 
λέγοντας περίπου: «Έτσι ε! Δεν αντέχεις να βλέπεις τις γυµνές…». Όταν ο Αντώνης ζήτησε θυµωµένα τον λόγο 
από τον Γιάννη, εκείνος τον έβρισε «γα…, µ…». Ο Αντώνης έπιασε τον Γιάννη από τον λαιµό. Ο εφηµερεύων 
καθηγητής οδήγησε τον Αντώνη στο γραφείο του Διευθυντή. 
 
ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο εισηγητής της έννοιας της ναρκισσιστικής οργής Heinz Kohut γεννήθηκε στη Βιέννη το 1913 και σπούδασε 
Ιατρική εκεί. Λόγω της εβραϊκής του καταγωγής, όταν οι Ναζί κατέλαβαν την Αυστρία, αναγκάστηκε να 
µεταναστεύσει στο Σικάγο των Η.Π.Α.. Ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική και εκπαιδεύτηκε στην ψυχανάλυση στο 
Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο του Σικάγο, στο οποίο αργότερα δίδαξε. Παρά τη βαθιά γνώση του έργου του Freud 
που διέθετε και τη διεθνή αναγνώριση που κέρδισε ως κλασικός ψυχαναλυτής, δε δίστασε σταδιακά, στην κλινική 
του εργασία και στο θεωρητικό του έργο, να διαφοροποιηθεί από τη φροϋδική σκέψη. Αναθεωρώντας µε 
επαναστατικό τρόπο την προσέγγιση του Freud στο φαινόµενο και στην παθολογία του ναρκισσισµού, οδηγήθηκε 
να προτείνει µια ψυχαναλυτική προσέγγιση στην οποία η περιπέτεια της συγκρότησης και συνοχής του εαυτού 
έχει κεντρική θέση. Ο εαυτός αποτελεί το κέντρο του ψυχολογικού σύµπαντος του ατόµου, καθορίζεται από το 
εγγενές δυναµικό του ατόµου, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις αποκρίσεις (στο δυναµικό του ατόµου) των 
σηµαντικών άλλων και οι ψυχολογικές του εκδηλώσεις είναι προσιτές στην εµπειρία µέσω της ενδοσκόπησης και 
της ενσυναίσθησης. Δουλεύοντας ψυχαναλυτικά µε ενηλίκους ασθενείς που έπασχαν από ναρκισσιστικές 
διαταραχές, ο Kohut περιέγραψε την πορεία ανάπτυξης και ωρίµασης του εαυτού από την πρώιµη παιδική ηλικία, 
την παθολογία που είναι αποτέλεσµα της ανεσταλµένης ανάπτυξης του εαυτού και τις τεχνικές θεραπευτικής 
αντιµετώπισης της παθολογίας αυτής. Με το έργο του θεµελίωσε µια ιδιαίτερη, αυτόνοµη ψυχαναλυτική 
προσέγγιση, γνωστή ως Ψυχολογία του Εαυτού (Self Psychology). 

Σύµφωνα µε τον Kohut, η ανάπτυξη και η διατήρηση ενός υγιούς εαυτού προϋποθέτουν την πλήρωση τριών 
θεµελιωδών αναγκών. Οι ανάγκες αυτές είναι οι εξής:  
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§ Η ανάγκη κατοπτρισµού (mirroring need): η ανάγκη του ατόµου να νιώθει αναγνώριση, αποδοχή, 
επιβεβαίωση και εκτίµηση, ιδιαίτερα όταν εκθέτει κάτι σηµαντικό για το ίδιο στον σηµαντικό άλλον 
(Lessem, 2005: 38), / η ανάγκη του ατόµου να αποκοµίσει ποικίλες επιβεβαιώσεις της αξίας και της 
µοναδικότητάς του  (Παραβάντσος, 2010: 17) / η ανάγκη του ατόµου να κερδίσει το θαυµασµό του 
σηµαντικού άλλου για τα χαρακτηριστικά και τα επιτεύγµατά του. Η ανάγκη κατοπτρισµού συνδέεται 
µε την ανάπτυξη και τη διατήρηση της αυτοεκτίµησης (self-esteem) (Lessem, 2005: 32).  

§ Η ανάγκη εξιδανίκευσης (idealizing need): η ανάγκη του ατόµου να νιώθει ότι αποτελεί µέρος και 
προστατεύεται από έναν θαυµαστό και σεβαστό άλλο (Lessem, 2005: 38) / η ανάγκη του ατόµου να έχει 
τη δυνατότητα να γίνει αποδεκτό από και να συνενωθεί (merge) µε έναν σταθερό, ήρεµο, ισχυρό, σοφό, 
προστατευτικό άλλον που τον αισθάνεται να διαθέτει τα χαρακτηριστικά που λείπουν από το ίδιο 
(Lessem, 2005: 38) / η ανάγκη του ατόµου να διαµορφώσει µιαν εξιδανικευµένη εικόνα του σηµαντικού 
άλλου και να βιώσει ένα αίσθηµα συνένωσης µε τον εξιδανικευµένο άλλο. Η ανάγκη εξιδανίκευσης 
συνδέεται µε την εµπειρία αισθηµάτων ασφάλειας, κατευνασµού (calming), ανακούφισης (soothing), 
αλλά και ισχύος (strength) και έµπνευσης (inspiration) (Lessem, 2005: 32). 

§ H ανάγκη του ατόµου να βιώνει µιαν ουσιώδη οµοιότητα µε τον σηµαντικό άλλον (Alter ego or twinship 
need), που συνδέεται µε την εµπειρία αισθηµάτων οµοιότητας (likeness), ψυχικής συγγένειας (kinship) 
και συντροφικότητας (fellowship) µε άλλα ανθρώπινα όντα (Lessem, 2005: 32, 38). 

Οι τρεις αυτές θεµελιώδεις ανάγκες του εαυτού εξελίσσονται και ωριµάζουν στην πορεία της ζωής του 
ατόµου και σε καθεµιά από αυτές αντιστοιχεί ένας ιδιαίτερος άξονας ανάπτυξης του εαυτού. Δίνοντας έµφαση 
στη διαδικασία ανάπτυξης ενός συνεκτικού εαυτού στο πλέγµα των διαπροσωπικών σχέσεων µε τους σηµαντικούς 
άλλους, ο Kohut απέρριψε την πρωταρχικότητα των επιθετικών και σεξουαλικών ενορµήσεων (drives) στην 
ψυχική ζωή του ατόµου: οι επιθετικές και σεξουαλικές ενορµήσεις αποµονωµένες παρατηρούνται µόνο ως 
προϊόντα αποσύνθεσης (disintegration) του εαυτού εξαιτίας χρόνιων και έντονων απογοητεύσεων του ατόµου στις 
σχέσεις του µε τους σηµαντικούς άλλους. Η θέση του αυτή του κόστισε πολύ σκληρή κριτική εκ µέρους των 
οπαδών της παραδοσιακής ψυχαναλυτικής θεωρίας. 
 
Η ναρκισσιστική οργή (Wolf, 1988: 77-84· Lessem, 2005: 196-206) 
Η έννοια της ναρκισσιστικής οργής αποτελεί µία από τις πλέον πρωτότυπες θεωρητικές συµβολές του Kohut 
(1972). Σύµφωνα µε τον Kohut (1972), η ναρκισσιστική οργή αποτελεί περιγεγραµµένο φαινόµενο που 
εντάσσεται στο ευρύ ψυχολογικό πεδίο της επιθετικότητας, του θυµού και της καταστροφικότητας 
(destructiveness). Από τη σκοπιά της κοινωνικής ψυχολογίας, αντιστοιχεί στο συστατικό της πάλης της 
αντίδρασης πάλης ή φυγής (fight-flight reaction), την οποία οι βιολογικοί οργανισµοί εκδηλώνουν όταν δέχονται 
επίθεση. Το ναρκισσιστικά ευάλωτο άτοµο αντιδρά στο πραγµατικό ή αναµενόµενο ναρκισσιστικό πλήγµα είτε 
µε ντροπή και απόσυρση (shamefaced withdrawal), δηλ. φυγή, είτε µε ναρκισσιστική οργή, δηλ. πάλη. Η 
ναρκισσιστική οργή είναι το αντίθετο της ώριµης επιθετικότητας (mature aggression), ή όπως την ονοµάζει ο 
Wolf (1988: 78), της ανταγωνιστικής επιθετικότητας (competitive aggressiveness), που κατευθύνεται σε 
αντικείµενα που εµποδίζουν την πραγµάτωση επιθυµητών στόχων. Η ναρκισσιστική οργή είναι εγγενώς 
παθολογική και προκύπτει όταν η βασική υφή του εαυτού έχει τρωθεί. Η µαταίωση κάποιας από τις θεµελιώδεις 
ανάγκες συνιστά µια δύσκολα διαχειρίσιµη, πιθανόν τραυµατική δοκιµασία για έναν εύθραυστο εαυτό, που τη 
βιώνει ως απειλή για τη στοιχειώδη συνοχή του (self-cohesion). Η ναρκισσιστική οργή προκύπτει ως αυτόµατη 
και εκρηκτική συναισθηµατική αντίδραση στην απειλητική κατάσταση και µπορεί να ερµηνευτεί ως σηµάδι του 
(επαπειλούµενου) θρυµµατισµού του εαυτού (Lessem, 2005: 198). 

 Η ναρκισσιστική οργή εκδηλώνεται µε ποικίλες µορφές, που όλες τους έχουν κοινή µια ιδιαίτερη 
ψυχολογική ποιότητα, εξαιτίας της οποίας κατέχουν µιαν ιδιαίτερη θέση στο φάσµα της ανθρώπινης 
επιθετικότητας: την ανάγκη για εκδίκηση, για αποκατάσταση της αδικίας, και µια ασυγκράτητη επιµονή στην 
επιδίωξη αυτού του σκοπού (Kohut, 1972; Ornstein, 1978: 637-638). Στο χώρο της λογοτεχνίας, ναρκισσιστική 
οργή αναγνωρίζουµε πίσω από το µένος του Captain Ahab εναντίον της µεγάλης λευκής φάλαινας στο 
µυθιστόρηµα Μόµπι Ντικ ή η Φάλαινα του Herman Melville, καθώς και στον πρωταγωνιστή του µυθιστορήµατος 
Σηµειώσεις από το υπόγειο του Dostoyevsky (Lessem, 2005: 199). 

Ο Ernest Wolf, µαθητής και συνεργάτης του Kohut, εικονογραφεί τη ναρκισσιστική οργή µε ένα περιστατικό 
που σχολιάζει ο Montaigne στα Δοκίµιά του. Ο ρωµαίος στρατηγός Piso είχε στείλει δύο στρατιώτες να ψάξουν 
για τροφή. Όταν ο ένας από τους δύο επέστεψε µόνος του και δε µπορούσε να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις 
για την τύχη του συντρόφου του, ο Piso εξοργίστηκε και διέταξε να τον θανατώσουν, εικάζοντας ότι δολοφόνησε 
τον σύντροφό του. Ο στρατιώτης ήταν ήδη στο ικρίωµα, όταν εµφανίστηκε ο χαµένος σύντροφός του. Οι 
υπόλοιποι στρατιώτες ξέσπασαν σε πανηγυρισµούς. Πέρα από κάθε προσδοκία, o Piso έγινε έξαλλος και διέταξε 
να θανατώσουν τόσο τους δύο στρατιώτες όσο και τον δήµιο. Τον πρώτο από τους συντρόφους, επειδή ήδη είχε 
καταδικαστεί σε θάνατο. Τον δεύτερο από τους συντρόφους, που είχε χαθεί, επειδή ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο 
του συντρόφου του. Και τον δήµιο επειδή δεν εφάρµοσε εγκαίρως τη διαταγή εκτέλεσης (Wolf, 1988: 77).  

Η ναρκισσιστική οργή διακρίνεται από την ώριµη, υγιή επιθετικότητα µε κριτήριο τον τρόπο µε τον οποίο 
το άτοµο που δέχεται την προσβολή βιώνει τον άλλον, το άτοµο που προξένησε την προσβολή. Στην ώριµη 
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επιθετικότητα ο άλλος που προξένησε την προσβολή βιώνεται ως διακριτή από τον εαυτό οντότητα, στη 
ναρκισσιστική οργή βιώνεται ως απείθαρχο, ατίθασο τµήµα ενός διευρυµένου εαυτού στο οποίο το ναρκισσιστικά 
ευάλωτο άτοµο είχε την προσδοκία ότι θα ασκούσε απόλυτο έλεγχο. 

 Μια άλλη σηµαντική διαφορά της ναρκισσιστικής οργής από την ώριµη επιθετικότητα έγκειται στο ότι η 
ναρκισσιστική οργή «υποδουλώνει» τον εαυτό. Στην κατάσταση της ναρκισσιστικής οργής, ο εαυτός καθίσταται 
όργανο του θυµού και των ναρκισσιστικών αναγκών. Αντίθετα, η ώριµη επιθετικότητα εκδηλώνεται σε συµφωνία 
µε τις σκέψεις, τις επιθυµίες και τα συναισθήµατα του ατόµου. Σύµφωνα µε τον Kohut, η ανθρώπινη 
επιθετικότητα προσλαµβάνει τις πλέον επικίνδυνες διαστάσεις όταν συνδέεται µε τους δύο ναρκισσιστικούς 
σχηµατισµούς, τον µεγαλειώδη εαυτό (που αποτελεί έκφραση της ανάγκης κατοπτρισµού) και το αρχαϊκό 
παντοδύναµο αντικείµενο (που αποτελεί έκφραση της ανάγκης εξιδανίκευσης). 

Ο Kohut (1972) και ο Wolf (1988) επισηµαίνουν ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση της 
ναρκισσιστικής οργής ως οµαδικού φαινοµένου. Στην σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα, µια τέτοια διερεύνηση 
θα ήταν χρήσιµη (µάλλον αναγκαία) για την κατανόηση της αύξησης της πολιτικής επιρροής της Χρυσής Αυγής. 
Κάθε απόπειρα εφαρµογής της έννοιας της ναρκισσιστικής οργής στην ψυχολογία των οµάδων (group 
psychology) θεµελιώνεται στην έννοια του «οµαδικού εαυτού (group self)».7    

Ο Kohut θεωρεί ότι η αποτελεσµατικότερη θεραπευτική αντιµετώπιση της ναρκισσιστικής οργής είναι 
«έµµεση», µέσω του σταδιακού µετασχηµατισµού της υποκείµενης παθολογίας του εαυτού στην οποία εδράζεται 
η ναρκισσιστική οργή. Η θεραπεία επικεντρώνεται όχι στην οργή καθαυτήν αλλά στην κατάσταση του εαυτού 
που ανέπτυξε την κατάσταση οργής. Ο Kohut χαρακτήρισε τη ναρκισσιστική οργή ως «προϊόν αποσύνθεσης 
(disintegration product)» ενός ευάλωτου εαυτού εξαιτίας ανεκπλήρωτων, µαταιωµένων αναγκών. 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Τρία σηµεία, νοµίζω, µας επιτρέπουν να χαρακτηρίσουµε την αντίδραση του Αντώνη ως επεισόδιο 
ναρκισσιστικής οργής: 

§ Η αντίδραση του Αντώνη ήταν εκρηκτική και απρόβλεπτη, σε βαθµό που οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 
βρέθηκαν ενώπιον µιας οδυνηρής έκπληξης (κάποιοι την εξέφρασαν ανοιχτά στον Αντώνη: «πώς 
µπόρεσες να αντιδράσεις έτσι; Δεν το περίµενα από σένα»). 

§ Ο Αντώνης επέλεξε να εκτονώσει την οργή του σε κάποιον από όλες τις απόψεις και χαρακτηριστικά 
ασθενέστερό του (ενώ δεν αναµετρήθηκε µε όσους θεωρούσε ισοδύναµους ή δυνατότερους). Η συµβολή 
του ασθενέστερου στην προσβολή πυροδότησε µιαν έκρηξη ναρκισσιστικής οργής εναντίον του («ε, όχι 
κι αυτός…»). Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η επιλογή του Αντώνη να συγκρουστεί µε τον Γιάννη 
δείχνει τα όρια του ναρκισσιστικού του κόσµου. 

§ Πίσω από τη δηµόσια οµολογία του Αντώνη που αποτέλεσε την αφορµή της σύγκρουσης διακρίνεται 
ένας ανασφαλής, ευάλωτος εαυτός και αισθήµατα ενοχής και ντροπής (ίσως µια διχοτόµηση (splitting)8) 
απέναντι στην αναδυόµενη κατά την εφηβεία σεξουαλικότητα. Με τη δηµόσια οµολογία του ο Αντώνης 
αποκάλυψε ένα ευάλωτο, εποµένως απόλυτα προσωπικό, σηµείο του εαυτού του και έµµεσα ζήτησε 
κατανόηση και βοήθεια. Την αντίδραση των συµµαθητών του τη βίωσε ως χλευασµό. 

 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Ο Αντώνης του πραγµατικού περιστατικού δεν τιµωρήθηκε ποτέ. Ίσως ο διευθυντής του σχολείου έλαβε υπόψη 
του τη συνολική µέχρι τότε εικόνα του µαθητή. Ίσως, επίσης, θεώρησε ότι θα έπρεπε είτε να τιµωρηθούν τόσο ο 
Αντώνης όσο και ο Γιάννης είτε κανένας. Πάντως, ένα σχόλιό του στη µητέρα του Αντώνη («Είναι κρίµα ένα 
παιδί να έχει τέτοιο πρόβληµα. Ο ελληνικός πολιτισµός υµνεί το ανθρώπινο σώµα…») δείχνει ότι υποψιάστηκε 
πως η βάση του προβλήµατος είναι βαθύτερη. 

Σήµερα υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο και µια εµπειρία, ώστε βάσιµα να υποστηρίξουµε ότι η διαχείριση 
ανάλογων περιστατικών µπορεί να είναι ενδελεχής. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στην Οµάδα Δράσεων 
Πρόληψης του σχολείου µπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του περιστατικού σε άµεσο και 
µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο είναι πολύ σηµαντική η επανένταξη των πρωταγωνιστών του 
επεισοδίου στη σχολική ζωή, η επούλωση των πληγών και η εξάλειψη οποιουδήποτε στίγµατος. Στην προοπτική 
αυτή εντάσσεται και η εφαρµογή πρακτικών διαµεσολάβησης. Πέρα, όµως, από τις θεσµοποιηµένες παρεµβάσεις, 
είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι ανέκαθεν η στάση και η συµπεριφορά ευαισθητοποιηµένων, µε ενσυναίσθηση 
εκπαιδευτικών σε µαθητές µε τραυµατισµένο εαυτό, όπως ο Αντώνης, µπορούν να αποτελέσουν καταλύτη 
ψυχικών αλλαγών.  

Στη διαχείριση ανάλογων περιστατικών θα µπορούσε να συµβάλει ο Υπεύθυνος του Συµβουλευτικού 
Σταθµού Νέων ως εκπρόσωπος ενός φορέα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών που ανήκει στην εκπαίδευση. 
Κάποιοι από τους στόχους της συµβουλευτικής υποστήριξης ενός µαθητή που, όπως ο Αντώνης, εκδήλωσε έναν 
εκρηκτικό, ναρκισσιστικό θυµό θα µπορούσαν να είναι οι ακόλουθοι (σε αντιστοιχία µε τα χαρακτηριστικά του 

                                                
7 Ο Wolf (1978: 82-84) αναλύει σύντοµα τα θέµατα αυτά. 
8 Αναφορικά µε την αµυντική διεργασία της διχοτόµησης (splitting) βλ. McWilliams (2000: 255-258). 
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θυµού του Αντώνη): α) να αναγνωρίσει τα συναισθήµατα ντροπής και εξευτελισµού που πυροδότησαν την 
εκρηκτική αντίδρασή του, β) να αναγνωρίσει την ένταση και την εκρηκτικότητα της αντίδρασής του, σε σύγκριση 
µε το ερέθισµα της προσβολής, να συνειδητοποιήσει ότι «έχασε τον έλεγχο», γ) να αναγνωρίσει και να 
προβληµατιστεί για το γεγονός ότι κατηύθυνε τον θυµό του στον υποκινητή, αλλά όχι στον αποκλειστικά υπαίτιο 
της προσβολής. Ο ευρύτερος στόχος (που τον υπηρετούν οι τρεις προηγούµενοι) είναι να διακρίνει ο µαθητής ότι 
η αντίδρασή του συνδέεται µε µια τραυµατισµένη αυτοεκτίµηση και να διαφύγει τους κινδύνους τόσο της 
αµυντικής (µέσω εκλογίκευσης), αυτοδικαιωτικής περιχαράκωσης («καλά του έκανα, να µάθει να είναι πιο 
προσεκτικός µαζί µου άλλη φορά…») όσο και της καταρρακωτικής ενοχής («πώς είναι δυνατόν να φέρθηκα 
έτσι;»). 

Στην περίπτωση του Αντώνη ο τελικός στόχος της συµβουλευτικής υποστήριξης θα ήταν να αναδεχτεί ο 
µαθητής την αναδυόµενη σεξουαλικότητά του, ώστε αυτή να ενοποιηθεί µε τον υπόλοιπο ψυχισµό του. Πρόκειται 
για έναν στόχο εξαιρετικά δύσκολο, που απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς χειρισµούς και διακριτικότητα. Απαιτεί, 
επίσης, τη συνεργασία των γονέων, καθώς ο τρόπος που βιώνει κάθε έφηβος τη σεξουαλικότητά του εξαρτάται 
από την ιστορία και το παρόν των οικογενειακών σχέσεων. Για τους λόγους αυτούς, ο εκπαιδευτικός-σύµβουλος 
θα πρέπει να είναι έτοιµος να παραπέµψει ένα ανάλογο περιστατικό και να προτείνει µια εξειδικευµένη, 
µακροπρόθεσµη παρέµβαση –η οποία, όµως, στη συγκυρία που διανύουµε, είναι αδύνατη στο πλαίσιο κάποιου 
δηµόσιου φορέα. Με δεδοµένο, εξάλλου, ότι η διαχείριση της σεξουαλικότητας αποτελεί κρίσιµο διακύβευµα για 
κάθε έφηβο, το περιστατικό του Αντώνη υπενθυµίζει το διαχρονικό έλλειµµα του ελληνικού σχολείου σε θέµατα 
ψυχοσεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Κι επειδή το σχόλιο που µόλις έκανα είναι απαισιόδοξο, θέλω να τελειώσω 
αντίστροφα. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι στην ελληνική δηµόσια εκπαίδευση, µέσω θεσµών όπως το 
Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού και πρωτοβουλιών όπως αυτό το συνέδριο, 
έχουµε τη δυνατότητα, πέρα από τις άλλες πολλές στοχεύσεις, να θίγουµε και να κουβεντιάζουµε ζητήµατα που 
φέρνουν στο προσκήνιο τον σεβασµό που αξίζει το µοναδικό πρόσωπο κάθε µαθητή. Το δυναµικό του προσώπου 
του θέλουµε να αξιοποιήσει κάθε µαθητής µας. 
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Εκφοβισµός κατά τη µετάβαση από το Δηµοτικό στο Γυµνάσιο: 

Ερευνητικά δεδοµένα και µηχανισµοί πρόληψης  
  

Άννα Μπαφίτη 
 

Καθηγήτρια ΠΕ10, Δασκάλα ΠΕ70, M.Ed., Υπεύθυνη Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων 
Φλώρινας  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Σκοπός της εισήγησης είναι να πραγµατευτεί τη σχέση του σχολικού εκφοβισµού µε τη µετάβαση από το Δηµοτικό 
στο Γυµνάσιο και να προτείνει µηχανισµούς για την έγκαιρη πρόληψή του, ώστε να διευκολυνθεί η σχολική 
προσαρµογή των παιδιών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η έρευνα έχει δείξει ότι η πιθανότητα εκδήλωσης 
εκφοβιστικών συµπεριφορών είναι αυξηµένη κατά τη µετάβαση από το Δηµοτικό στο Γυµνάσιο. Ως πιθανά αίτια της 
αύξησης αυτής αναφέρονται η ανάγκη των αγοριών να κατοχυρώσουν το κοινωνικό κύρος τους στο πλαίσιο των 
νέων οµάδων που διαµορφώνονται, ή και να γοητεύσουν τα κορίτσια που έλκονται από την επιθετικότητα. 
Αντίστοιχα, τα παιδιά που πρόκειται να µεταβούν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, εκφράζουν συχνά ανησυχία για 
την πιθανότητα να υποστούν εκφοβισµό. Στη χώρα µας, κατά τα πρότυπα συστηµάτων του εξωτερικού, άρχισαν να 
αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια προγράµµατα για την προετοιµασία των µαθητών/τριών του Δηµοτικού κατά τη 
µετάβασή τους στο Γυµνάσιο, µε πρωτοβουλία περιφερειακών εκπαιδευτικών δοµών και σχολικών µονάδων. Τα 
προγράµµατα αυτά έχουν θετική επίδραση στη σχολική προσαρµογή και την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης µεταξύ 
των παιδιών. Ωστόσο οι εστιασµένες δράσεις για την πρόληψη του εκφοβισµού µε συστηµατική προετοιµασία των 
παιδιών στα Γυµνάσια υποδοχής είναι περιορισµένες. Στην εισήγηση πρόκειται να παρουσιαστεί πρόταση για 
δράσεις που αποβλέπουν στην πρόληψη του εκφοβισµού κατά τη µετάβαση στο Γυµνάσιο, µε αξιοποίηση των 
εργαλείων που παρέχει η προσέγγιση της υποστήριξης οµηλίκων (peer support). Η πρόταση περιλαµβάνει την 
ταυτόχρονη προώθηση στα Γυµνάσια σχηµάτων υποστήριξης όπως η διαµεσολάβηση οµοτίµων και η λειτουργία 
οµάδων φιλίας, µε ενσωµάτωση διαδικασιών αρχικής, διαµορφωτικής και τελικής αξιολόγησης. Ως παράδειγµα 
εφαρµογής παρουσιάζεται αντίστοιχο πρόγραµµα το οποίο υλοποιείται από τη φετινή σχολική περίοδο στον νοµό 
Φλώρινας, µε πρωτοβουλία του Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εκφοβισµός, µετάβαση Δηµοτικό-Γυµνάσιο, πρόληψη 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η µετάβαση από το Δηµοτικό στο Γυµνάσιο συνεπάγεται µεγάλο αριθµό αλλαγών στη σχολική, αλλά και στην 
ευρύτερη κοινωνική ζωή των παιδιών. Ενδεικτικά, στο Γυµνάσιο οι µικροί µαθητές και  µαθήτριες καλούνται να 
προσαρµοστούν σε ένα σχολείο µε µεγαλύτερο µέγεθος και πιο σύνθετη οργάνωση, σε νέους κανόνες και πιο 
αυστηρές ποινές, στην απώλεια του/της ενός/µίας εκπαιδευτικού ως σταθερού προσώπου αναφοράς και στην 
ανάγκη διαχείρισης πολλαπλών σχέσεων µε ενήλικες, σε περισσότερη διδακτέα ύλη και στον ταχύτερο ρυθµό 
διδασκαλίας, στην αύξηση του ανταγωνισµού, στα αυξηµένες απαιτήσεις των µαθητικών εργασιών, στην απώλεια 
φίλων από το τµήµα τους και, ακόµη στο γεγονός ότι, ενώ στην Στ΄ Τάξη ήταν τα µεγάλα παιδιά, στο Γυµνάσιο 
θα είναι τα µικρότερα. Στις προκλήσεις αυτές έρχεται να προστεθεί η είσοδος στην εφηβεία, µε τις αναπτυξιακές 
αλλαγές και τις συναισθηµατικές µεταπτώσεις που τη συνοδεύουν (Γκουντούµα, 2012; Κατσαφλιάνη, Μαµιδάκη 
& Σάλτη, 2015; Σιάνου-Χατζηκαµάρη & Κατσιούλα, 2014; Τσιώτρα, 2010).  

Ανάµεσα στις σηµαντικές ανησυχίες που διακατέχουν τα παιδιά ενόψει της µετάβασης αυτής, είναι η βία και 
ο εκφοβισµός που µπορεί να υποστούν από µεγαλύτερους ή άγνωστους µέχρι τώρα µαθητές. Σκοπός της παρούσας 
εισήγησης είναι να πραγµατευτεί τη σχέση του σχολικού εκφοβισµού µε τη µετάβαση από το Δηµοτικό στο 
Γυµνάσιο και να προτείνει µηχανισµούς για την έγκαιρη πρόληψή του, ώστε να διευκολυνθεί η σχολική 
προσαρµογή των παιδιών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
 
Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Ένας σηµαντικός αριθµός µελετών υποστηρίζει την αύξηση της συχνότητας των εκφοβιστικών συµπεριφορών 
στην πρώτη περίοδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Ο Rigby (1997) αναφέρεται σε παροδική αύξηση, η οποία υποχωρεί µε την εδραίωση των νέων οµάδων 
παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό σύστηµα της Αυστραλίας, όπου εντοπίζονται 
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διαφορές µεταξύ των χρονικών σηµείων µετάβασης στο Γυµνάσιο (αλλού η 7η και αλλού η 8η τάξη), του επέτρεψε 
να διαπιστώσει ότι η αύξηση αυτή δεν συνδέεται µε την ηλικία, αλλά µε την αλλαγή της εκπαιδευτικής βαθµίδας, 
σε όποια τάξη και αν αυτή λάµβανε χώρα. 

Η έξαρση του φαινοµένου στις πρώτες τάξεις του Γυµνασίου επίσης υποστηρίζεται από τον Pellelgrini 
(2002), τους Pellegrini & Long (2002), τη Sapouna (2008) αλλά και από τους Nansel et al. (2001). Εξάλλου, στην 
«Έρευνα για τις συµπεριφορές που συνδέονται µε την υγεία των εφήβων µαθητών» του ΕΠΙΨΥ (Κοκκέβη και 
συν., 2015) η οποία διεξάγεται υπό την αιγίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, διαπιστώθηκε ότι στην ηλικία 
των 13 ετών (Β΄ Γυµνασίου) η συµµετοχή των εφήβων σε εκφοβισµό συµµαθητών τους ήταν υψηλότερη (9,6%) 
σε σχέση µε τους 15χρονους (Α΄ Λυκείου - 8,8%) και τους 11χρονους (Στ΄ Δηµοτικού - 4,0%).  

Οι ερµηνείες που δόθηκαν από τους µελετητές εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην αλλαγή του σχολικού 
πλαισίου (Παραδεισιώτη & Τζιόγκουρος, 2008) και την επακόλουθη αλλαγή στη σύνθεση των οµάδων οµηλίκων, 
στην επιδίωξη των αγοριών να κυριαρχήσουν στις διαµορφούµενες νέες οµάδες και να οικοδοµήσουν το 
κοινωνικό κύρος τους (Pellegrini, 2002; Rigby, 1997), όπως και στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν τα 
κορίτσια που γοητεύονται από την επιθετικότητα (Rigby, 1997, στο Στέφου, 2015).  

Αντίστοιχα, τα παιδιά πριν την είσοδο στο Γυµνάσιο, φαίνεται να ανησυχούν για το ενδεχόµενο να υποστούν 
εκφοβισµό στο νέο τους σχολικό περιβάλλον από τους µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων. Ο φόβος για σωµατική 
βία, κοροϊδία ή αποµόνωση από τους µεγαλύτερους είναι παρών για σηµαντικό αριθµό από αυτά  (Κάτσικας, 
2009; Σιάνου - Χατζηκαµάρη & Κατσιούλα, 2014; Zeedyk et al., 2003).  

Η πρώτη επεξεργασία ερωτηµατολογίων που διανεµήθηκαν σε µαθητές της Στ΄ Τάξης Δηµοτικού στη 
Φλώρινα, δεν αντικρούει τα προαναφερόµενα ευρήµατα. Ένα στα τέσσερα παιδιά περίπου διατυπώνει ανησυχίες 
για αποµόνωση, βία και εκφοβισµό στο νέο σχολείο: «Θα δυσκολευτώ να βρω καινούριους φίλους», «Θέλω να 
µε παίζουν όλα τα παιδιά», «Μπορεί να έχει πολύ κακούς συµµαθητές», «Μπορεί να µε κοροϊδεύουν και να µε 
πειράζουν», «Σίγουρα θα έχω εχθρούς», «Κάποια µεγαλύτερα παιδιά µπορεί να µε χτυπάνε», «Δεν θα µου αρέσει 
που θα είµαι χώρια από τις φίλες µου, που θα έχει παιδιά που βρίζουν, ιδίως τα αγόρια µαγκάκια». 

  
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Τα προγράµµατα µετάβασης από το Δηµοτικό στο Γυµνάσιο έχουν εισέλθει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική 
εκπαιδευτική πραγµατικότητα, ως αποτέλεσµα πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών δοµών και σχολικών µονάδων από 
διαφορετικές περιοχές της χώρας (Γκουντούµα, 2012; Κατσαφλιάνη, Μαµιδάκη & Σάλτη, 2015; Σιάνου-
Χατζηκαµάρη & Κατσιούλα, 2014; Τσιώτρα, 2010).  

Μέρος της στοχοθεσίας τους αποτελεί η διαµόρφωση των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν σε 
κάθε παιδί να εξοικειωθεί µε το κοινωνικό περιβάλλον στο νέο σχολείο, µέσα από δραστηριότητες που προωθούν 
την επαφή µε τους µελλοντικούς συµµαθητές του και µε το διδακτικό προσωπικό. Οι δραστηριότητες αυτές, µε 
αντιπροσωπευτικό παράδειγµα την επίσκεψη των παιδιών της Στ΄ Τάξης στο Γυµνάσιο υποδοχής, επιδιώκουν να 
αµβλύνουν το άγχος για τις επικείµενες αλλαγές και να δηµιουργήσουν κλίµα αποδοχής, που, µεταξύ των άλλων, 
θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς την εκδήλωση εκφοβιστικών συµπεριφορών. 

Στον νοµό Φλώρινας, µε ερέθισµα τις προσπάθειες που έχουν προηγηθεί, αλλά και τις ανησυχίες που 
εκφράζουν µαθητές και µαθήτριες ενόψει της αλλαγής της σχολικής βαθµίδας, άρχισε από τη φετινή σχολική 
περίοδο, 2015-2016, η εφαρµογή του ολιστικού χαρακτήρα προγράµµατος µετάβασης από το Δηµοτικό στο 
Γυµνάσιο «Προχωρώ», µε πρωτοβουλία του τοπικού Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων και µε τη συµµετοχή του 
συνόλου των εκπαιδευτικών δοµών του νοµού. Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
Σχολικοί Σύµβουλοι και των δύο βαθµίδων, ΚΕΣΥΠ, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. και Δ.Ε., αλλά 
και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Φλώρινας, 
συνέδραµαν την προσπάθεια, ώστε το πρόγραµµα να εφαρµοστεί σε 23 (εικοσιτρία) συνολικά σχολεία, 15 
Δηµοτικά Σχολεία (1ο Δ.Σ. Φλώρινας, 6ο Δ.Σ. Φλώρινας, 3ο Δ.Σ. Φλώρινας, Πειραµατικό Δ.Σ. Φλώρινας, Δ.Σ. 
Αρµενοχωρίου, Δ.Σ. Αµµοχωρίου, Δ.Σ. Βεύης, Δ.Σ. Κλεινών, Δ.Σ. Άνω Καλλινίκης, 1ο Δ.Σ. Αµυνταίου, 3ο Δ.Σ. 
Αµυνταίου, Δ.Σ. Ξινού Νερού, Δ.Σ. Βεγόρας, Δ.Σ. Λεβαίας, Δ.Σ Φιλώτα) και 8 Γυµνάσια (1ο Γυµνάσιο Φλώρινας, 
2ο Γυµνάσιο Φλώρινας, 3ο Γυµνάσιο Φλώρινας, Γυµνάσιο Αµµοχωρίου, Γυµνάσιο Αµυνταίου, Γυµνάσιο Βεύης, 
Γυµνάσιο Κλεινών, Γυµνάσιο Φιλώτα). 

 
Οι δραστηριότητες στα Δηµοτικά Σχολεία 
Για τα Δηµοτικά Σχολεία, το πρόγραµµα περιλαµβάνει την πραγµατοποίηση δέκα συναντήσεων µε τους µαθητές 
και τις µαθήτριες της Στ΄ Τάξης, κατά τις οποίες τα παιδιά συµµετέχουν σε βιωµατικές δραστηριότητες 
συναισθηµατικής και κοινωνικής µάθησης. Το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων βασίζεται στο εκπαιδευτικό 
υλικό «Γυµνάσιο ερχόµαστε» (Κατσαφλιάνη, Μαµιδάκη & Σάλτη, 2015), το οποίο διατέθηκε από το Κέντρο 
Πρόληψης Φλώρινας και εφαρµόζεται από τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης, µετά από σχετική επιµόρφωσή 
τους.  

Επίσης, περιλαµβάνει επισκέψεις των παιδιών στα Γυµνάσια υποδοχής, καθώς και άλλες κοινές 
δραστηριότητες, όπως η συµµετοχή τους σε σχολικές γιορτές του Γυµνασίου ή σε εκδηλώσεις καλλιτεχνικού 
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χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, τα παιδιά γνωρίζουν τους χώρους του Γυµνασίου, τους 
µελλοντικούς καθηγητές και συµµαθητές τους, παίρνουν απαντήσεις στα ερωτήµατά τους, παρακολουθούν τη 
διδασκαλία, παίζουν παιχνίδια µε τα µεγαλύτερα παιδιά και ανταλλάσσουν δώρα και κεράσµατα. 

  

 
Εικόνα 1. Υποδοχή των παιδιών του 3ου Δ.Σ. Φλώρινας από το 2ο Γυµνασίου Φλώρινας, µε υπεύθυνη 

συντονίστρια την εκπαιδευτικό Άννα Χατζηνικολάου 
 

  
 

 
Εικόνες 2 και 3. Μερικά από τα «δώρα» των µικρών επισκεπτών του 3ου Δ.Σ. (συντονίστριες δασκάλες: Σοφία 

Δηµητριάδου και Χριστίνα Βότση) 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  252   

Τέλος, πραγµατοποιούνται ενηµερωτικές συναντήσεις µε τους γονείς, ώστε να ενηµερωθούν για το 
πρόγραµµα από τον/τη Σχολική Σύµβουλο παιδαγωγικής ευθύνης και για το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του 
Γυµνασίου από τους υπεύθυνους ΚΕΣΥΠ, να έχουν πληροφόρηση για το Γυµνάσιο υποδοχής των παιδιών τους 
από τον Διευθυντή ή τη Διευθύντριά του, να συζητήσουν µε τη Σχολική Σύµβουλο φιλολόγων και την υπεύθυνη 
του Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων για τις ιδιαιτερότητες της εφηβείας και για την επικοινωνία µε τα παιδιά τους 
στις νέες συνθήκες. Στους γονείς, εξάλλου, δίνεται η δυνατότητα να συµµετάσχουν σε οµάδες συµβουλευτικής 
που οργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης για τις ανάγκες του προγράµµατος. 
 
Οι δραστηριότητες στα Γυµνάσια 
Από την άλλη πλευρά, στα Γυµνάσια, αποδίδεται έµφαση στη διαµόρφωση θετικού σχολικού κλίµατος. Σκοπός 
των δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού πλέγµατος µε τη συµµετοχή των παιδιών, ώστε να 
διευκολυνθεί η σχολική προσαρµογή των µαθητών και µαθητριών που θα µεταβούν σε αυτά την επόµενη σχολική 
περίοδο και να προληφθούν φαινόµενα εκφοβισµού. Με την αφορµή αυτή, αποφασίστηκε να προωθηθεί η 
δηµιουργία οµάδων υποστήριξης για κάθε παιδί στο σχολείο, ανεξαρτήτως τάξης. 

Η προσέγγιση της υποστήριξης οµοτίµων (peer support) επιλέχθηκε δεδοµένου ότι η έρευνα έδειξε πως έχει 
ιδιαίτερα θετική επίδραση στο σχολικό κλίµα και στην πρόληψη, όσο και στην αντιµετώπιση προβληµατικών 
καταστάσεων, ιδιαίτερα των εκφοβιστικών συµπεριφορών. Τα σχήµατα υποστήριξης οµοτίµων δηµιουργούν 
συνθήκες  υπευθυνότητας και την αίσθηση στα παιδιά ότι «ανήκουν» σε µία οµάδα. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί 
ότι συνεισφέρουν θετικά στη σχολική προσαρµογή των παιδιών (Saarento & Salmivalli, 2015; Peer support 
Australia, 2014; Τσίτσικα, 2015; ΥΠΠΕΘ, 2015). 

Στις οµάδες επιδιώκεται να συµµετέχουν παιδιά από κάθε φύλο, καταγωγή και κατηγορία µε βάση την 
κοινωνικότητα και τη δηµοφιλία. Η εµπειρική γνώση που φέρει το κάθε µέλος, προάγει την ενσυναισθητικές 
δεξιότητες των οµάδων και µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη διαχείριση προβληµάτων. Εξάλλου, η 
αλληλεπίδραση των παιδιών που δυσκολεύονται, µε οµοτίµους που διαχειρίζονται µε επιτυχία ανάλογες δυσµενείς 
καταστάσεις, µπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές. Έχει διαπιστωθεί ότι τα άτοµα που παρέχουν υποστήριξη 
σε οµότιµούς τους κερδίζουν: 

§ Ισχυρή αυτοεκτίµηση, όταν γνωρίζουν ότι έχουν θετική επίδραση στη ζωή των άλλων 
§ Βελτιωµένη αυτογνωσία, µέσα από τη διαδικασία της παροχής βοήθειας 
§ Ηγετικές δεξιότητες (επίλυση προβλήµατος, ενσυναίσθηση, επικοινωνία), εφαρµόσιµες σε όλους τους 

τοµείς της ζωής τους (Τσίτσικα, 2015) 
§ Κοινωνική αποδοχή, τόσο από το άτοµο που βοηθούν, όσο και από τον περίγυρό τους. 
Η αποτελεσµατικότητα των σχηµάτων υποστήριξης από συµµαθητές/τριες στην πρόληψη και αντιµετώπιση 

του εκφοβισµού, υποστηρίζεται από πολλές µελέτες (Thompson & Smith, 2011): Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα 
να αντιλαµβάνονται αµεσότερα και ταχύτερα τα περιστατικά που λαµβάνουν χώρα στο σχολείο και έξω από αυτό 
και να επεµβαίνουν τη στιγµή που συµβαίνουν, ασκώντας πιθανότατα ισχυρότερη επίδραση στους «θύτες» σε 
σχέση µε τους ενήλικες, δεδοµένου ότι οι εκφοβιστικές συµπεριφορές τροφοδοτούνται από τη θετική ενίσχυση 
ή/και την απραξία των συνοµηλίκων. Στο επιµορφωτικό υλικό που διατέθηκε από το ΥΠΠΕΘ (2015) σχετικά µε 
τον εκφοβισµό, αναφέρεται: “Έχει υποστηριχθεί ότι η ενδυνάµωση των θεατών, ώστε να υποστηρίξουν ενεργά 
και να υπερασπιστούν το θύµα, είναι µια από τις αποτελεσµατικές παρεµβάσεις κατά του εκφοβισµού”. Η 
πανελλήνια έρευνα που διεξάχθηκε από το ΥΠΠΕΘ σχετικά µε τον εκφοβισµό εξάλλου, επιβεβαιώνει ότι στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση τα παιδιά αναφέρουν περιστατικά εκφοβισµού σε συµµαθητές τους, σε σηµαντικά 
µεγαλύτερο ποσοστό απ΄ ό,τι στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ή σε άλλα πρόσωπα (Αρτινοπούλου, Μπαµπάλης 
& Νικολόπουλος, 2016). 

Από το σύνολο των σχηµάτων υποστήριξης οµοτίµων, στο πρόγραµµα προτάχθηκε η δηµιουργία τριών 
οµάδων: Της οµάδας υποστήριξης των νέων παιδιών στο Γυµνάσιο ή, ανάλογα και µε τις ιδιαίτερες σχολικές 
συνθήκες, οµάδας φιλίας για όλα τα παιδιά του σχολείου, αλλά και οµάδας διαµεσολάβησης. 

Η οµάδα υποδοχής και υποστήριξης των νέων µαθητών/τριών, θα αναλάβει κατά την επόµενη σχολική 
περίοδο την υποδοχή και υποστήριξη των παιδιών της Α΄ Γυµνασίου. Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί: 

§ Να οργανώσει µία γιορτή υποδοχής στο σχολείο ή έξω από αυτό (σε συνεργασία µε τους Συλλόγους 
Διδασκόντων και Γονέων). 

§ Να οργανώσει συνάντηση µαζί τους, ώστε να τα ενηµερώσει για τα άτοµα που συµµετέχουν και για τη 
δυνατότητα που έχουν να απευθύνονται στα µέλη της, αν χρειάζονται βοήθεια 

§ Να συµµετέχει σε δράσεις ενηµέρωσης των γονέων των νεοεισερχόµενων παιδιών 
§ Να επεµβαίνει ως οµάδα φιλίας όταν χρειάζεται, παρέχοντας συµβουλές, συντροφιά, πρακτική βοήθεια, 

πληροφόρηση για άτοµα και υπηρεσίες που παρέχουν πιο εξειδικευµένη υποστήριξη, σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις που ακολουθούν. 

Η οµάδα φιλίας στο πλαίσιο του συγκεκριµένου προγράµµατος, µπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε ένα ευρύ 
φάσµα προβληµάτων, όπως ο εκφοβισµός, οι κινητικές και µαθησιακές δυσκολίες, η αποµόνωση, η οικονοµική 
ανέχεια (µε διακριτικότητα), το άγχος, η σχολική άρνηση, το πένθος κλπ.  
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Οι υπηρεσίες αυτές θα παρασχεθούν βάσει της εκπαίδευσης που δέχονται τα µέλη της και µε ιδιαίτερη 
προσοχή όσον αφορά στην επίγνωση των ορίων τους: Για παράδειγµα, οι συµβουλές που προσφέρονται έχουν 
σκοπό να ενδυναµώσουν στο πλαίσιο της φιλίας το παιδί που αντιµετωπίζει πρόβληµα, αλλά δεν υποκαθιστούν 
την εξειδικευµένη βοήθεια που πρέπει να παρασχεθεί στα πιο σύνθετα ζητήµατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα 
µέλη της οµάδας ενηµερώνουν τον/την  συντονιστή/στρια ή/και ωθούν το παιδί να ζητήσει την υποστήριξη 
ενηλίκων, όπως οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς ή/και οι εξειδικευµένοι φορείς του νοµού.  

Πιο συγκεκριµένα, οι αρµοδιότητες της οµάδας φιλίας θα περιλαµβάνουν:   
§ Ενεργητική ακρόαση και συναισθηµατική υποστήριξη παιδιών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
§ Άµεση παρέµβαση σε περιστατικά εκφοβισµού και κοινωνική πίεση παιδιών που εκφοβίζουν 
§ Πρακτική βοήθεια σε παιδιά µε κινητικές δυσκολίες, παροδικές ή µόνιµες και µε άλλες µορφές ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών 
§ Προληπτική καθοδήγηση µικρότερων παιδιών 
§ Εντοπισµό αποµονωµένων παιδιών και βοήθεια για να ενταχθούν σε παρέες 
§ Πληροφόρηση (συµβουλές, καθοδήγηση για άτοµα και υπηρεσίες που µπορούν να βοηθήσουν, 

ανατροφοδότηση) 
§ Σχεδιασµό - Συµµετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης του σχολείου κατά του εκφοβισµού  
§ Δηµιουργία ιστολογίου για διάχυση των δράσεων 
§ Ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργό συµµετοχή σε δράσεις αλληλεγγύης του σχολείου για κοινωνικές 

οµάδες/κατηγορίες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα  
Η οµάδα διαµεσολάβησης είναι εστιασµένη περισσότερο από τις άλλες στην πρόληψη και διαχείριση 

συγκρούσεων. Συνοπτικά, τα µέλη της θα παρέχουν τη βοήθειά τους, ώστε οι συµµαθητές/τριές τους που 
εµπλέκονται  σε συγκρούσεις, καβγάδες και εντάσεις: 

§ να επικοινωνήσουν µεταξύ τους µε ουσιαστικό τρόπο, 
§ να ακούσουν µε προσοχή και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο, 
§ τελικά να επιλύσουν τις διαφορές τους δηµιουργικά, άµεσα και ειρηνικά 
Πυρήνας της διαδικασίας διαµεσολάβησης είναι η ιδιαίτερη συνάντηση, στην οποία συµµετέχουν συνήθως 

δύο εκπαιδευµένοι διαµεσολαβητές και δύο µαθητές που βρίσκονται σε σύγκρουση. Πρόκειται για µία δοµηµένη 
διαδικασία µε σταθερά βήµατα, κατά την οποία τα παιδιά – διαµεσολαβητές, συνοπτικά, ζητούν από τους 
συγκρουόµενους να αναφέρουν το περιστατικό που τους απασχολεί χωρίς να διακόπτουν ο ένας τον άλλον, να 
εκφράσουν τα συναισθήµατα που τους προξένησε και στη συνέχεια να προτείνουν οι ίδιοι λύσεις, από τις οποίες 
θα υιοθετηθούν οι κοινά αποδεκτές. Επιβεβαιώνεται η ικανοποίηση και των δύο πλευρών και υπογράφεται 
συµφωνία. Μετά από ένα µικρό διάστηµα, τα εµπλεκόµενα µέρη συναντιούνται ξανά, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι 
η συµφωνία τηρήθηκε ή να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. 

Οι οµάδες υποστήριξης που επιδιώκεται να δηµιουργηθούν, θα είναι το αποτέλεσµα εκπαίδευσης των 
παιδιών σε θέµατα συναισθηµατικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται από 
επιµορφωµένους/ες εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο προγραµµάτων Αγωγής Υγείας ή στο µάθηµα «Σχολική και 
Κοινωνική Ζωή», µετά από έγκριση των αρµόδιων Σχολικών Συµβούλων. Περιλαµβάνει 15 συναντήσεις µε  
βιωµατικές δραστηριότητες συναισθηµατικής και κοινωνικής µάθησης, σε θεµατικές όπως η διαφορετικότητα, η 
αποδοχή και η ενσυναίσθηση, η αυτοεκτίµηση, η έκφραση και διαχείριση συναισθηµάτων, η ενεργητική ακρόαση, 
η διαχείριση των συγκρούσεων και ο εκφοβισµός. Στις τελευταίες συναντήσεις και αφού οι µαθητές έχουν 
επεξεργαστεί ζητήµατα που αφορούν στον εαυτό τους και στα σχέσεις µε τους άλλους, εισάγονται στις πρακτικές 
της υποστήριξης οµηλίκων και της διαµεσολάβησης. Οι συναντήσεις για την τρέχουσα περίοδο κλείνουν µε την 
προετοιµασία της παρουσίασης του προγράµµατος στη σχολική κοινότητα και µε την αξιολόγησή του. 

Για το επόµενο σχολικό έτος το πρόγραµµα θα συνεχιστεί µε εκπαίδευση στις ίδιες θεµατικές και µε εποπτεία 
ως προς τη διαχείριση των περιστατικών που ανέλαβαν οι οµάδες, µε τα ίδια παιδιά, αλλά και νέα, που θα ήθελαν 
να συµβάλουν. 

Οι συντονιστές/στριες εκπαιδευτικοί που υλοποιούν το πρόγραµµα στα σχολεία τους είναι εφοδιασµένοι/ες 
µε οδηγό που συντάχθηκε από το Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων, ο οποίος περιλαµβάνει αναλυτικές κατευθύνσεις 
για την υλοποίηση του προγράµµατος και πλήρες, δοµηµένο εκπαιδευτικό υλικό µε βιωµατικές δραστηριότητες, 
σταχυολογηµένο από πληθώρα εγχειριδίων βιωµατικής µάθησης και προσαρµοσµένο στις ανάγκες του 
προγράµµατος. 
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Εικόνα 4. Οδηγός εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του προγράµµατος 

 
Αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία των οµάδων, είναι η εποπτεία από τον/την 

συντονιστή/στρια καθηγητή/τρια που είναι υπεύθυνος/η για την εκπαίδευση των παιδιών και από τους/τις τυχόν 
συνεργάτες/ιδες του/της: Με τη φροντίδα του/της, το επόµενο έτος θα πραγµατοποιούνται συναντήσεις ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα, ώστε να εξεταστεί η πορεία τους, να συζητηθούν περιστατικά που αντιµετωπίστηκαν και να 
δοθεί ανατροφοδότηση, ώστε να βελτιωθούν τα σηµεία στα οποία εντοπίζονται αδυναµίες. Επίσης, για να τεθούν 
νέοι στόχοι ως προς την περαιτέρω πορεία. 

Τέλος, ιδιαίτερα προωθείται η διασχολική συνεργασία οµάδων υποστήριξης οµοτίµων, µε σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, αλλά και την αµοιβαία ενίσχυση των συµµετεχόντων/ουσών. Πιο συχνή είναι 
η επαφή µε τα σχολεία του νοµού, αλλά υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας και µε οµάδες αποµακρυσµένες εντός 
ή εκτός Ελλάδας, µέσω διαδικτύου (π.χ. Skype) ή στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδροµών. Επίσης, η ένταξη των 
δραστηριοτήτων συνεργασίας σε πρόγραµµα E-twinning ή Erasmus Plus µελλοντικά, θα έδινε νέα ώθηση στο 
πρόγραµµα και θα αντάµειβε τα παιδιά µε πλούσιες εµπειρίες και αναγνώριση. 

 
Οι οργανωτικές διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράµµατος 
Οι διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράµµατος περιλαµβάνουν, επιγραµµατικά, την ευαισθητοποίηση των 
µελών της σχολικής κοινότητας, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και µαθητών, τη λειτουργία των οµάδων υπό την 
εποπτεία και καθοδήγηση των συντονιστών/στριών εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση του προγράµµατος και τις 
ενέργειες διάχυσης. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την ολιστική προσέγγιση που ακολουθείται στο εν εξελίξει 
πρόγραµµα του νοµού Φλώρινας, η ακολουθία των δράσεων περιλαµβάνει:  

§ Με την έναρξη του σχολικού έτους, συνεργασία και προσδιορισµό στόχων και ενεργειών, µε τους 
συνεργάτες του προγράµµατος 

§ Συγγραφή του υλικού εκπαίδευσης των παιδιών στα Γυµνάσια από την υπεύθυνη του Συµβουλευτικού 
Σταθµού Νέων – διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού για τα Δηµοτικά, από το Κέντρο Πρόληψης 

§ Έγκριση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
§ Ενηµέρωση και πρόσκληση προς σχολεία και εκπαιδευτικούς για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα  
§ Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που θα αναλάµβαναν τον ρόλο των συντονιστών/στριών  
§ Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση µαθητικών κοινοτήτων και γονέων 
§ Εκπαίδευση των παιδιών, µέσω βιωµατικών δραστηριοτήτων συναισθηµατικής και κοινωνικής µάθησης 
§ Συναντήσεις ανατροφοδότησης/εποπτείας του Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων και του Κέντρου 

Πρόληψης Φλώρινας µε τους συντονιστές εκπαιδευτικούς: Διαµορφωτική αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού υλικού, συζήτηση επί των χειρισµών που έγιναν και σχεδιασµός νέων δράσεων. 

§ Σχηµατισµό των οµάδων στα  Γυµνάσια σε εθελοντική βάση και υπογραφή συµφωνίας. 
§ Λειτουργία των οµάδων, υπό την εποπτεία των συντονιστών/στριών εκπαιδευτικών. 
§ Αξιολόγηση της εκπαίδευσης από τα παιδιά  και τους/τις εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν - Αξιολόγηση 

των παρεµβάσεών τους στο πλαίσιο των οµάδων. 
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το πρόγραµµα που προτάθηκε µε την παρούσα εισήγηση έχει ολιστικό χαρακτήρα, επιδιώκοντας να εµπλέξει το 
σύνολο των παραγόντων που επιδρούν στη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.  

Η ανταπόκριση µέχρι τώρα όλων των µερών, µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, στις δραστηριότητές του, 
είναι ιδιαίτερα θερµή, παράγοντας θεαµατικά αποτελέσµατα, τα οποία επιδιώκουµε να παρουσιάσουµε αναλυτικά 
µετά την επεξεργασία τους, σε συνεργασία µε τους/τις ευρηµατικούς/ές συναδέλφους που είχαν τον συντονισµό 
σε κάθε σχολείο.  

Οι επισκέψεις των µαθητών/τριών της Στ΄ Τάξης στα Γυµνάσια υποδοχής οργανώθηκαν και 
πραγµατοποιήθηκαν µε εξαιρετικά δηµιουργικό τρόπο και οδήγησαν στη δηµιουργία θετικών σχέσεων µεταξύ 
µικρότερων και µεγαλύτερων παιδιών, καθώς και στην άµβλυνση του άγχους των πρώτων ενόψει της µετάβασης. 
Οι βιωµατικές δραστηριότητες στα Δηµοτικά, υποστηρίχθηκαν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους/τις 
δασκάλους/ες και παρείχαν την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους φανούν πολύ χρήσιµες 
στο νέο τους περιβάλλον. 

Όσον αφορά το σκέλος των Γυµνασίων, για πρώτη φορά επιχειρείται στη συγκεκριµένη περιφέρεια σε 
µεγάλη κλίµακα η αξιοποίηση του δυναµικού των ίδιων των παιδιών για την ενίσχυση της αλληλεγγύης στο 
σχολείο, µε ταυτόχρονη προώθηση σχηµάτων που κατά κανόνα έχουν λειτουργήσει µεµονωµένα σε ορισµένα 
σχολεία της χώρας. Για παράδειγµα, σε ορισµένα σχολεία λειτουργούν οµάδες φιλίας και σε άλλα οµάδες 
διαµεσολάβησης, ωστόσο στον πυρήνα τους τα δύο σχήµατα έχουν ένα θεµελιώδες κοινό στοιχείο: Την ανάληψη 
της ευθύνης από τα ίδια τα παιδιά, ώστε, µε την εποπτεία των εκπαιδευτικών να εµπεδωθεί ένα κλίµα ασφάλειας 
στο σχολείο για όλα τα παιδιά. 

Η εκπαίδευση των υποψήφιων υποστηρικτών, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέµβριο 2015, βρίσκεται στο τέλος 
της. Ήδη τα δείγµατα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, δεδοµένου ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες ανυποµονούν να 
συµµετάσχουν στις συναντήσεις, ενώ η µεγάλη πλειονότητά τους δηλώνει πως επιθυµεί να ενταχθεί στις οµάδες 
υποστήριξης που θα συγκροτηθούν στη συνέχεια. Αντίστοιχα, στις εποπτικές συναντήσεις οι συντονιστές/στριες 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι/ες από την πορεία του προγράµµατος.  

Το εγχείρηµα στο οποίο αποδυθήκαµε είναι δύσκολο, εφόσον αποσκοπεί στην παραγωγή συγκεκριµένων, 
καινοτόµων αποτελεσµάτων, βάσει των οποίων θα κριθεί: Στη δηµιουργία συµπληρωµατικών µεταξύ τους 
οµάδων υποστήριξης οµοτίµων, οι οποίες επιδιώκεται να καταστήσουν τα παιδιά ισότιµους φορείς της θετικής 
αλλαγής στο σχολείο. Γνωρίζουµε ότι η πλήρης πραγµάτωση του δυναµικού µίας οµάδας δεν επέρχεται µε την 
εκπαίδευση, αλλά µε την προοδευτική εµπλοκή των µελών της στη διαχείριση προβληµάτων, τη βούλησή τους να 
συµµετάσχουν ενεργά και την εποπτεία από τον/την εκπαιδευτικό που, όπως αναφέρθηκε, είναι αναγκαία ώστε 
να παρέχεται ανατροφοδότηση ως προς τους χειρισµούς που προηγήθηκαν και να τίθενται νέοι στόχοι. 

Το βασικότερο εποµένως τµήµα του σχεδίου αυτού είναι η επικείµενη εφαρµογή των αρχών της εκπαίδευσης 
στη σχολική πράξη, αλλά και η αξιολόγησή του από µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, δεδοµένου ότι τα 
παρεµβατικά προγράµµατα χρειάζεται να ενσωµατώνουν αξιολογικές διαδικασίες, που θα επιτρέπουν την 
αποτίµηση της ωφέλειας και την επισήµανση των αδυναµιών. 
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Διδάσκοντας αξίες ζωής µέσα από το παραµύθι 
 

Δηµήτριος Μυλωνάς1, Ζαφειρούλα Μυλωνά2 
 

1Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής ΠΕ71, Δηµοτικό Σχολείο Μεσηµερίου 
 

2Σχολική Σύµβουλος 16ης περιφέρειας Δηµοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πρόληψη αποτελεί το σηµαντικότερο βήµα στον αγώνα για την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας κυρίως όταν 
εστιάζει στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, όπου διαµορφώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά στην 
προσωπικότητα του παιδιού. Έρευνες δείχνουν ότι τα προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης που στοχεύουν γενικά 
στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των µαθητών έχουν θετικά αποτελέσµατα όχι µόνο στη συµπεριφορά τους αλλά και 
στις ακαδηµαϊκές επιδόσεις τους. Βασική αρχή της πρωτογενούς πρόληψης είναι όχι µόνο γνώσεις, αλλά δηµιουργία 
στάσεων απέναντι στο πρόβληµα. Με στόχο την πρόληψη, αξιοποιήσαµε τη δύναµη του παραµυθιού και την έλξη 
που ασκεί στα παιδιά. Το παραµύθι, που έχει σηµαντικό ρόλο στον εφοδιασµό του γνωστικού, συγκινησιακού και 
ηθικού ρεπερτορίου του παιδιού, χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο γνώσης και προσωπικής εξέλιξης. Αναπτύχθηκαν 
δράσεις φιλαναγνωσίας που στόχευαν στην ενδυνάµωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας όλων των µαθητών σε µικρές 
τάξεις δηµοτικών σχολείων βασιζόµενες στο παραµύθι της Ζαφειρούλας Μυλωνά: «Η νεράιδα των λουλουδιών και 
ο δράκος». Η έµφαση δε δόθηκε στη βία και τις µορφές µε τις οποίες εκδηλώνεται (που πιθανό να οδηγούσε σε 
µίµηση της άσχηµης συµπεριφοράς, λόγω της µικρής ηλικίας των µαθητών), αλλά σε αξίες όπως η αποδοχή του 
διαφορετικού, η κατανόηση του άλλου, η συλλογικότητα, η συνεργασία, η φιλία, η ατοµική και κοινωνική ευθύνη 
που συµβάλουν στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των µαθητών. Η µέθοδος που εφαρµόστηκε στηρίζεται στη διδασκαλία 
αξιών και γνώσεων µέσα από διληµµατικές καταστάσεις (µέθοδος VaKE). Τα παιδιά µε τρόπο βιωµατικό και 
ενεργητικές προσεγγίσεις είχαν τη δυνατότητα να προβληµατιστούν και να αναπτύξουν αξίες  προσωπικές όπως και 
κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες. Η ανταπόκρισή τους ήταν θετική. Οι µαθητές ενεπλάκησαν ενεργά µε 
τα διλλήµατα και ασκήθηκαν στη λήψη απόφασης. Αναγνώρισαν τα συναισθήµατα των ηρώων  και  προσπάθησαν 
να κατανοήσουν την οπτική γωνία του καθενός. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: πρωτογενής πρόληψη, αξίες ζωής, παραµύθι, διληµµατικές καταστάσεις 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η πρόληψη αποτελεί το σηµαντικότερο βήµα στον αγώνα για την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας κυρίως 
όταν εστιάζει στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, όπου διαµορφώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά στην 
προσωπικότητα του παιδιού. Στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση εστιάζουµε στην πρωτογενή πρόληψη, µε στόχο 
την παρέµβαση πριν εκδηλωθεί η βία και η επιθετικότητα και περιλαµβάνει ενέργειες, δραστηριότητες και µέτρα 
που στοχεύουν στο να αποτρέψουν, να εµποδίσουν την εµφάνιση διάφορων αρνητικών, βλαπτικών φαινοµένων 
ή καταστάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε καλλιέργεια αξιών, ταυτόχρονη παροχή γνώσεων και δηµιουργία στάσεων 
απέναντι στο πρόβληµα.  
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Αξίες Ζωής 
Οι αξίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της κοινωνικής συµπεριφοράς, λόγω των διαφόρων και 
σηµαντικών λειτουργιών που επιτελούν στη διαµόρφωση και οργάνωση της κοινωνικής ζωής (Χατζηµιχαήλ, 
2008). Έρευνες έχουν αποδείξει πως ένα σχολικό και οικογενειακή περιβάλλον βασισµένο στις αξίες βοηθάει και 
στη γνωστική και στη συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού (Lumsden, 1994; Cooper, 2000). Οι αξίες παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της προσωπικής ταυτότητας, καθοδηγούν το άτοµο και ταυτόχρονα αποτελούν 
κίνητρα και στοιχεία έµπνευσης. 

Το σχολείο διδάσκει τόσο άµεσα όσο και έµµεσα αξίες. Ο τρόπος µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί σχετίζονται 
µε τα παιδιά, οι µέθοδοι διδασκαλίας που εφαρµόζονται, η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού, ηαρχιτεκτονική 
των σχολικών χώρων και η γενικότερη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού συνιστούν έµµεσα διδασκαλία κάποιου 
είδους αξιών (Μανούσου, κ.ά. επιµ., 2010). Για να κάνουν τα παιδιά κτήµα τους τις αξίες πρέπει όχι µόνο να 
ακούν γι αυτές αλλά κυρίως να τις βιώνουν µέσα από τις εµπειρίες τους µε το περιβάλλον και τη συµµετοχή τους 
σε δράσεις και προγράµµατα (Rokeach, 1973). 
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Ως αξίες ζωής θεωρούµε αυτές που περιλαµβάνει το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραµµα που συντονίζεται από 
τον Διεθνή Οργανισµό για τις Αξίες ζωής στην εκπαίδευση (Association for Living Values Education 
International,-ΑLIVE-). Συγκεκριµένα αφορά στην επεξεργασία 12 κύριων προσωπικών και κοινωνικών αξιών: 
ειρήνη, σεβασµός, αγάπη, υπευθυνότητα, συνεργασία, ευτυχία, εργασία, τιµιότητα, ταπεινότητα, ανεκτικότητα, 
απλότητα και ενότητα (Μανούσου, κ.ά. επιµ., 2010). 

 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Τα προγράµµατα πρόληψης εστιάζουν στην ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε τοµείς 
όπως η εκµάθηση τρόπων αντίστασης στην πίεση των συνοµηλίκων, η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων 
και του τρόπου επικοινωνίας, η αντιµετώπιση του άγχους, η διεύρυνση των δυνατοτήτων εξεύρεσης εναλλακτικών 
λύσεων στα καθηµερινά προβλήµατα, η αύξηση της ατοµικής ευθύνης στην επιλογή του τρόπου ζωής (Τράκα, 
1994). 

Το σχολείο αποτελεί ιδανικό χώρο για εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων καθώς τα παιδιά 
κοινωνικοποιούνται, συνυπάρχουν µε άλλα, συνεργάζονται, διαφωνούν, διεκδικούν και µοιράζονται εµπειρίες σε 
αυτό. Σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εκπαιδευτική πολιτική για την πρόληψη και 
αντιµετώπιση των συµπεριφορών βίας και εκφοβισµού πρέπει να βασίζεται στους εκπαιδευτικούς, στη σχολική 
τάξη, στους µαθητές, στο σχολείο, στο φυσικό περιβάλλον, στην οικογένεια και στην κοινότητα (Αρτινοπούλου, 
2001). Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρµόζουν σε σταθερή βάση προγράµµατα προαγωγής της ψυχικής 
υγείας, όπως είναι η διαχείριση συναισθηµάτων, συγκρούσεων και φιλίας (Καραβόλτσου, 2013). 

Στο επιµορφωτικό υλικό για στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς που εκπονήθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας το 2015 (κεφ 6) προτείνεται η εφαρµογή ενός κοινωνικοπαιδαγωγικού προγράµµατος που επιδιώκει την 
πρόληψη του εκφοβισµού στη σχολική κοινότητα, κυρίως µέσα από την αντιµετώπιση των προσωπικών 
αντιλήψεων για την ετερότητα. Κεντρική ιδέα πως η αποδοχή, η συνύπαρξη, η θετική αλληλεπίδραση µε το 
διαφορετικό, ο σεβασµός στη µοναδικότητα, στη διαφορετικότητα προλαµβάνουν την εκδήλωση εκφοβιστικών 
και άλλων αντικοινωνικών συµπεριφορών.  

Το Πρόγραµµα έχει ως γενικό σκοπό την πρόληψη του εκφοβισµού και της βίας στη σχολική κοινότητα, 
µέσα από µία κοινωνικοπαιδαγωγική αντίληψη που επιδιώκει τη συγκρότηση, εδραίωση, ισχυροποίηση και 
αξιοποίηση ενός συστήµατος αξιών, αρχών και πεποιθήσεων, ενός «κοινωνικοπαιδαγωγικού ήθους», το οποίο θα 
οδηγήσει σε έναν «συστηµικό µετασχηµατισµό» της κουλτούρας όλων των εµπλεκόµενων συστηµάτων, του 
σχολείου, της οικογένειας, του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος, της γειτονιάς και της κοινότητας. Μέσα από 
αυτήν τη νέα κοινωνικοπαιδαγωγική κουλτούρα αναπτύσσονται ισχυροί µηχανισµοί για την πρόληψη του 
εκφοβισµού στη σχολική κοινότητα. (Μυλωνάκου, Κεκέ, 2014α, 2014β; Mylonakou – Keke, 2014, 2015).  

 
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 
Με στόχο την πρόληψη και βασιζόµενοι στις αρχές του κοινωνικοπαιδαγωγικού προγράµµατος, αξιοποιήσαµε τη 
δύναµη του παραµυθιού και την έλξη που ασκεί στα παιδιά. Το παραµύθι, που έχει σηµαντικό ρόλο στον 
εφοδιασµό του γνωστικού, συγκινησιακού και ηθικού ρεπερτορίου του παιδιού, χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο 
γνώσης και προσωπικής εξέλιξης.  

Η διδασκαλία στο σύγχρονο σχολείο οφείλει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις αυτές που θα συµβάλλουν 
στην πνευµατική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών, καθώς επίσης και στην καλλιέργεια της 
κριτικής και δηµιουργικής τους σκέψης (Τριλιανός, 2002). Το παραµύθι, σύγχρονο ή λαϊκό, αποτελεί ένα 
πολυδιάστατο µέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού. Διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ως 
ελκυστική για τα παιδιά µια δραστηριότητα: δράση, σενάριο, κίνηση, θεατρικότητα, παιχνίδι, φαντασία που 
καλύπτουν και διαπερνούν όλα τα γνωστικά αντικείµενα και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες µεθόδους µάθησης. 

Μια επισκόπηση σε παλαιότερα Προγράµµατα Σπουδών όλων των βαθµίδων το επιβεβαιώνει. Το παραµύθι 
εµπεριέχεται ως διδακτικό αντικείµενο παντού, γεγονός που αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και την 
εξοικείωση των µαθητών µε το είδος αυτό. Η ενασχόληση µε το παραµύθι πραγµατοποιείται στην ώρα της 
γλώσσας, στην ώρα της φιλαναγνωσίας, στην ευέλικτη ζώνη διαθεµατικά µε τη µέθοδο project, στην εκπόνηση 
προγραµµάτων πολιτισµού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή διαθεµατικά µε διάχυση σε πολλά 
αντικείµενα. Η φύση του παραµυθιού αλλά και η αγάπη των παιδιών γι αυτό, λειτουργεί θετικά και σε άλλο 
επίπεδο. Μπορεί να αποτελέσει υλικό για δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος στην τάξη, συντελώντας έτσι στη 
συµµετοχή των  παιδιών σε οµάδες εργασίας.  

Επιπλέον, θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας, η οποία εξοικειώνει τα παιδιά µε ανοιχτά  περιβάλλοντα µάθησης και παρέχει τη δυνατότητα 
πολυτροπικής προσέγγισης και πρόσβασης στις ποικίλες µορφές απόδοσης των πολλών παραλλαγών του 
παραµυθιού (Ανδρουλάκης, Ανθοπούλου, & Παντίδου, 2009).  

Η µορφωτική του αξία του παραµυθιού είναι µεγάλη, εξαιτίας της ποικιλίας του περιεχοµένου του, το οποίο 
µπορεί να φέρει το παιδί σε επαφή µε ένα ευρύ φάσµα γνώσεων και να δηµιουργήσει στην παιδική σκέψη 
προβληµατισµούς και συσχετισµούς ισχυρούς, ιδιαίτερα  όταν χρησιµοποιείται για να προσφερθεί η µάθηση των 
επιστηµονικών ιδεών ή αξιών µε παιγνιώδη τρόπο και όχι παιδικό. Ανάλογη είναι και η συµβολή του στη 
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γλωσσική καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της εκφραστικής ικανότητας µέσα από τους µηχανισµούς του 
ενδιαφέροντος, της µνήµης, του συναισθηµατικού βιώµατος. 

 
Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Η Νεράιδα των Λουλουδιών και ο Δράκος 
Αναπτύχθηκαν δράσεις φιλαναγνωσίας που στόχευαν στην ενδυνάµωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας όλων των 
µαθητών σε µικρές τάξεις δηµοτικών σχολείων βασιζόµενες στο παραµύθι της Ζαφειρούλας Μυλωνά: «Η νεράιδα 
των λουλουδιών και ο δράκος». Η έµφαση δε δόθηκε στη βία και τις µορφές µε τις οποίες εκδηλώνεται (που 
πιθανό να οδηγούσε σε µίµηση της άσχηµης συµπεριφοράς, λόγω της µικρής ηλικίας των µαθητών), αλλά σε αξίες 
όπως η αποδοχή του διαφορετικού, η κατανόηση του άλλου, ο σεβασµός, η συλλογικότητα, η συνεργασία, η φιλία, 
η ατοµική και κοινωνική ευθύνη που συµβάλουν στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των µαθητών.  

«Η νεράιδα των λουλουδιών και ο δράκος» είναι ένα παραµύθι που θίγει µε τρόπο µαγευτικό, παραµυθένιο 
και αλληγορικό µεγάλα ζητήµατα. Σε ένα πολύχρωµο λιβάδι ζει, εργάζεται και απολαµβάνει την καθηµερινότητά 
της µε τις φίλες της η µικρή νεράιδα των λουλουδιών. Περιστοιχισµένη από τις πιστές της φίλες αφοσιώνεται στο 
έργο της. Έχει ένα µοναδικό ζευγάρι γυαλιών, τα µαγικά γυαλιά των αποχρώσεων και φορώντας τα, αναµιγνύει 
τα χρώµατα του ουράνιου τόξου και χρωµατίζει τα λουλούδια και το λιβάδι µε τις κατάλληλες αποχρώσεις. Έτσι 
αυτό γεµίζει ζωή. Στον αντίποδα όλων των παραπάνω βρίσκεται ο κακός δράκος. Ζει στο κοντινό δάσος µε τις 
βελανιδιές αποµονωµένος, όπως ο σύγχρονος αλλοτριωµένος άνθρωπος. Ο µοχθηρός και άφιλος δράκος δε θέλει 
ούτε προσπαθεί να έρθει σε επαφή µε ανθρώπους, ζώα και φυτά. Δε γνωρίζει τι σηµαίνει ν’ αγαπά, να νοιάζεται, 
να ενδιαφέρεται, να έχει φίλους και να χαµογελά. Καταστρώνει ένα σχέδιο για να διώξει τη νεράιδα, να µαραζώσει 
το λιβάδι και να ξαναβρεί την ησυχία του. Την παρακολουθεί και της κλέβει τα µαγικά γυαλιά των αποχρώσεων. 
Όταν εµφανίζεται το ουράνιο τόξο η νεράιδα δεν βρίσκει τα γυαλιά της και απελπίζεται. Στις δύσκολες αυτές 
στιγµές που βιώνει η ηρωίδα, εξυψώνεται η πραγµατική φιλία, ο στενός και θερµός δεσµός που στηρίζεται στην 
αµοιβαία ανιδιοτελή αγάπη και εκτίµηση. Έχοντας υψηλή αίσθηση του καθήκοντος και ανιδιοτελή αυτοπροσφορά 
τολµάει και κάνει τις µείξεις χρωµάτων στα τυφλά και τυχαία µοιράζει τα χρώµατα στα φυτά.  

Το αποτέλεσµα της αγάπης της είναι ένα διαφορετικό λιβάδι – µία εναλλακτική µορφή περιβάλλοντος. Το 
λιβάδι γίνεται πορτοκαλί, οι θάµνοι µπλε και τα λουλούδια µε εντελώς διαφορετικά χρώµατα από τα συνηθισµένα. 
Η νεράιδα αγωνιά αν το διαφορετικό λιβάδι θα απορριφθεί από το οικοσύστηµα της περιοχής. Μετά από στιγµές 
αµηχανίας το καινούριο λιβάδι γίνεται αποδεκτό, χωρίς να υποτιµάται ούτε να περιθωριοποιείται από κανέναν.  
Όλα τα πλάσµατα βρίσκουν την αλλαγή σπάνια κι ενδιαφέρουσα. Είναι ένα διαφορετικό λιβάδι που δε στερείται 
χάρης και οµορφιάς και γίνεται πόλος έλξης µικρών και µεγάλων..  

Το καλό θριαµβεύει για ακόµη µία φορά και το δίκαιο αποκαθίσταται. Το καινούριο διαφορετικό λιβάδι 
σφύζει από ζωή, πολύ περισσότερο από πριν. Ο δράκος αντιλαµβανόµενος τη νέα κατάσταση επιστρέφει τα 
γυαλιά στη νεράιδα και της ζητάει να γίνουν όλα στην προηγούµενη κατάσταση. Εκείνη µε µεγαλοψυχία και 
γενναιοδωρία συγχωρεί τον µηχανορράφο δράκο που αναγκάζεται να δεχτεί σιωπηλά τις συνέπειες των πράξεων 
του και επιλέγει να αφήσει το λιβάδι όπως είναι, διαφορετικό. Μάλιστα τη στιγµή που της επιστρέφει τα γυαλιά 
η νεράιδα του δίνει ένα φιλί στο µάγουλο, κάτι πρωτόγνωρο για το δράκο. Αυθόρµητα γεννιέται το παρακάτω 
ερώτηµα: Άραγε το κακό επιστρέφει σε αυτόν που το προκαλεί; Η απάντηση µπορεί να δοθεί από τον κάθε 
αναγνώστη. Για το φινάλε οι µικροί αναγνώστες µπορεί να οδηγήσουν οι ίδιοι το µύθο σε διαφορετική εξέλιξη. 
Στην ερώτηση που τίθεται σχετικά µε την περαιτέρω πορεία του δράκου, τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν την 
καλύτερη λύση ή διέξοδο. Έτσι η αναγνωστική απόλαυση παραµένει µέχρι το τέλος. 

 
Επεξεργασία του Παραµυθιού 
Σχεδιάσαµε την επεξεργασία του παραµυθιού στην τάξη ώστε τα παιδιά µε τρόπο βιωµατικό και ενεργητικές 
προσεγγίσεις να έχουν τη δυνατότητα να προβληµατιστούν και να αναπτύξουν αξίες  προσωπικές όπως και 
κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες. Η γνώση για την ενδοσχολική βία µπορεί να µεταδοθεί µέσω 
διδασκαλίας, όµως δεξιότητες και αξίες όπως ο σεβασµός στο διαφορετικό, η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση και η 
κριτική σκέψη µαθαίνονται µόνο µέσα από την εµπειρία. Έτσι εφαρµόσαµε διασκεδαστικές, βιωµατικές και 
διαδραστικές µεθόδους όπως οµαδική συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, ελεύθερους συνειρµούς, συζήτηση σε µικρές 
οµάδες, υποθετικά σενάρια, που επιτρέπουν στους µαθητές και τις µαθήτριες να µαθαίνουν παίζοντας. 

Στόχοι που επιτυγχάνονται από την επεξεργασία:  
§ Ευαισθητοποίηση από την πρώιµη ηλικία, για τη στάση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στις 

κοινωνικές αλλαγές (ψυχαγωγία, µάθηση) 
§ Καλλιέργεια ικανότητας για ευελιξία και προσαρµοστικότητα (δεξιότητες), 
§ Προσπάθεια αποδοχής του νέου, του καινούριου, του διαφορετικού (θετική στάση), 
§ Υιοθέτηση εναλλακτικής οπτικής (γνώση). 
Έµφαση δόθηκε στη λήψη απόφασης εξετάζοντας εναλλακτικές λύσεις. Η µέθοδος που εφαρµόστηκε 

στηρίζεται στη διδασκαλία αξιών και γνώσεων µέσα από διληµµατικές καταστάσεις (µέθοδος VaKE). Η µέθοδος 
VaKE είναι µια διδακτική µέθοδος που διευκολύνει τη διαθεµατική προσέγγιση αξιών και γνώσεων σε επιµέρους 
γνωστικά αντικείµενα. Συνδυάζει την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση αξιών (Blatt & Kohlberg 
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1975) και την κονστρουκτιβιστική απόκτηση των γνώσεων (Glasesrfeld, 1995, 1998). Βασίζεται στην επίλυση 
προβληµάτων αξιοποιώντας τη δύναµη των ηθικών διληµµάτων για να διεγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών να 
αναζητήσουν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις προκειµένου να λύσουν το πρόβληµα. Η επιχειρηµατολογία για 
την ηθική διάσταση του προβλήµατος δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των αξιών και την ηθική 
ανάπτυξη των µαθητών γενικότερα (Πνευµατικός & Patry, 2015). Τα παιδιά καλούνται να συζητήσουν τα 
παρακάτω διλλήµατα και να επιχειρηµατολογήσουν υπέρ κάθε άποψης. Η δραστηριότητα οργανώνεται σε δύο 
οµάδες. Μία που τάσσεται υπέρ της µίας άποψης και µία υπέρ της άλλης.  

§ Η νεράιδα δεν βρίσκει τα γυαλιά της και δεν ξέρει τι να αποφασίσει. Να τα παρατήσει, αφού χωρίς τα 
µαγικά γυαλιά δεν µπορεί να φτιάξει τις αποχρώσεις ή να τολµήσει να το κάνει χωρίς να είναι σίγουρη 
για το αποτέλεσµα; 

§ Το λιβάδι γίνεται πορτοκαλί. Είναι εντελώς διαφορετικό από όλα τα άλλα. Τι πιστεύετε; Θα το 
απορρίψουν όλοι ή θα το αποδεχτούν όπως είναι; Γιατί; Πώς µπορεί κάποιος/α συµµαθητής/τρια να είναι 
διαφορετικοί; Τους απορρίπτουµε ή τους δεχόµαστε όπως είναι; 

§ Ο δράκος επιστρέφει τα γυαλιά στη νεράιδα και της ζητάει να τα κάνει όλα όπως ήταν πριν. Πώς νοµίζετε 
ότι θα αντιδράσει η νεράιδα και γιατί; Θα χαρεί που θα έχει τα γυαλιά της και θα αγνοήσει την κακή 
συµπεριφορά του δράκου ή θα θυµώσει και θα µαλώσει µαζί του γιατί της τα έκλεψε πριν και εξ αιτίας 
αυτού πέρασε δύσκολα; 

§ Τελικά τι απόφαση θα πάρει ο δράκος; Θα φύγει σε άλλο δάσος αναζητώντας την ησυχία του ή θα µείνει, 
θα αλλάξει και θα γίνει φίλος µε τη νεράιδα των λουλουδιών;  

§ Με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης ενθαρρύνουµε τα παιδιά να αλλάξουν οπτική παίζοντας 
τους δηµοσιογράφους. Έτσι παίρνουν συνέντευξη από τη νεράιδα των λουλουδιών και από το δράκο 
ζητώντας να µας πουν πώς οι ίδιοι αντιλαµβάνονται την ιστορία και να περιγράψουν τα συναισθήµατά 
τους. 

§ Δραµατοποιούµε σκηνές του παραµυθιού και οι µαθητές συµπληρώνουν τον πίνακα συναισθηµάτων για 
κάθε ήρωα. Γίνονται συγκρίσεις και ακολουθεί συζήτηση. Συγκεκριµένα προτείνουµε: 

§ Δραµατοποίηση τελευταίας σκηνής όπως περιγράφεται στο παραµύθι (ο δράκος επιστρέφει τα γυαλιά 
στη νεράιδα). Ανάλυση συναισθηµάτων. 

§ Δραµατοποίηση τελευταίας σκηνής µε αλλαγή στη συµπεριφορά της νεράιδας. Θυµώνει µε το δράκο που 
της πήρε τα γυαλιά και προκαλείται καυγάς. Ανάλυση συναισθηµάτων. 

Επίσης στην επεξεργασία προτείνουµε δραστηριότητες παραγωγής κειµένου (π.χ. έκτακτη είδηση µε θέµα: 
«χάθηκαν τα µαγικά γυαλιά» ή «ένα διαφορετικό λιβάδι στην περιοχή µας: επικίνδυνο ή όµορφο;»), αλλαγή 
τίτλου, ονοµατοδοσία ηρώων κ.ά. 

Δίνεται η ευκαιρία για κατασκευές όπως µάσκες για τους ήρωες, κούκλες για κουκλοθέατρο, γυαλιά των 
αποχρώσεων, ανάµιξη χρωµάτων (µε νεροµπογιές) και δηµιουργία πίνακα στην τάξη. Μπορούµε να αλλάξουµε 
την εικονογράφηση. Τέλος στο µάθηµα της Μελέτης περιβάλλοντος έχουµε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουµε 
οικολογική συνείδηση δηµιουργώντας εννοιολογικό χάρτη µε τα λουλούδια που φυτρώνουν σε ένα λιβάδι (όσα 
αναφέρονται στο παραµύθι και άλλα που βρίσκουµε εµείς) και εννοιολογικό χάρτη µε το οικοσύστηµα του 
λιβαδιού (έντοµα, ζώα). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η επεξεργασία του παραµυθιού έγινε σε αρκετά σχολεία σε πρώτη και δευτέρα τάξη δηµοτικού (13ο 
Σταυρούπολης, 4ο Ελευθερίου-Κορδελιού, 1ο Ελευθερίου-Κορδελιού, 1ο Μενεµένης, 12ο Καλαµαριάς, 1ο 
Ευόσµου, 14ο Ευόσµου, 36ο Θεσσαλονίκης, 37ο Θεσσαλονίκης, 3ο Θεσσαλονίκης, 8ο Θεσσαλονίκης, 18ο 
Θεσσαλονίκης, 3ο Νέων Μουδανιών, 2ο Νέας Τρίγλιας, Δ. Σχ. Φλογητών-Πλαγίων, Δ.Σ. Πλατέος Ηµαθίας).  

Η ανταπόκρισή των παιδιών ήταν θετική. Οι µαθητές συνεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες, 
ανέπτυξαν ατοµικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της οµάδας, απόλαυσαν την αφήγηση του παραµυθιού και 
προσέγγισαν το παραµύθι µε τους προτεινόµενους τρόπους. Ενεπλάκησαν ενεργά µε τα διλλήµατα και ασκήθηκαν 
στη λήψη απόφασης. Αναγνώρισαν τα συναισθήµατα των ηρώων  και  προσπάθησαν να κατανοήσουν την οπτική 
γωνία του καθενός. Οι παραπάνω δραστηριότητες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της δηµιουργικής φαντασίας, της 
έκφρασης, καθώς και της κριτικής σκέψης των παιδιών. 

Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η ενασχόληση µε το παραµύθι και οι οµαδικές δραστηριότητες συνέβαλλαν 
σηµαντικά στη δηµιουργία θετικού κλίµατος στην τάξη καθώς ήταν ευχάριστες και κινητοποιήθηκαν όλοι οι 
µαθητές. Αρκετά ήταν τα παιδιά που προβληµατίστηκαν στη λήψη αποφάσεων όταν τέθηκαν τα διλήµµατα. Μέσα 
από ευχάριστες δράσεις τα παιδιά άγγιξαν δύσκολα και σηµαντικά θέµατα όπως οι αξίες, η αποδοχή του 
διαφορετικού, η αίσθηση του καθήκοντος. Επίσης µία συνάδερφος, έχοντας στην τάξη της τις εικόνες του δράκου 
και της νεράιδας, παρότρυνε τα παιδιά να κατατάξουν κάποιες συµπεριφορές ανάλογα σε ποιον ταιριάζουν (π.χ. 
ο καυγάς στο διάλλειµα θα ταίριαζε στο δράκο). 

Καταλήγοντας τονίζουµε ότι το παραµύθι αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού 
γιατί ως είδος είναι οικείο και προσιτό στα παιδιά, είναι δυναµικό, ευέλικτο, ευπροσάρµοστο, διαχρονικό και 
λειτουργεί υποστηρικτικά στην εφαρµογή προγραµµάτων στην τάξη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης περίπτωσης αποτέλεσε η αφηγηµατική ανάλυση της κινηµατογραφικής ταινίας In 
a better world (Jorgensen & Bier, 2010), µε σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίον παρουσιάζεται στον 
κινηµατογράφο το φαινόµενο της σχολικής βίας και του εκφοβισµού (bullying). Πιο συγκεκριµένα, το ενδιαφέρον 
µας επικεντρώθηκε στην διερεύνηση του όρου «σχολική βία και εκφοβισµός» µέσα από την επίσηµη βιβλιογραφία 
και τη συσχέτισή του µε τις εικόνες που παίρνει το φαινόµενο της σχολικής βίας και του εκφοβισµού στον 
κινηµατογράφο, δηλαδή την κωδικοποίηση ή µετεγγραφή του όρου σε κινηµατογραφικές εικόνες. Η µελέτη 
επικεντρώθηκε στην ανάδειξη εκείνων των µηχανισµών δόµησης του νοήµατος από την πλευρά των δηµιουργών του 
φιλµ ώστε να διαπιστωθεί ότι υπάρχει ρεαλιστική απεικόνιση του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού στον 
κινηµατογράφο. Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε ότι η επίλυση του προβλήµατος της παιδικής και εφηβικής βίας 
επέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον και όχι από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Προκειµένου να επιτευχθεί ο 
ερευνητικός σκοπός της µελέτης, παρουσιάσθηκε το εννοιολογικό πλαίσιο του όρου «σχολική βία και εκφοβισµός 
(bullying)», το οποίο αποτέλεσε τον κεντρικό δοµικό άξονα για την ερευνητική προσέγγιση του φιλµ. Καθώς το φιλµ 
αναλύθηκε ως κείµενο, απαραίτητη κρίθηκε η αναφορά στη σηµειωτική θεωρία του Christian Metz. Για την ανάλυση 
του φιλµ χρησιµοποιήθηκε το µεθοδολογικό εργαλείο που στηρίζεται στη θεωρία της δοµικής σηµαντικής του 
Algirdas Julien Greimas. Το φιλµ, διαιρέθηκε σε αφηγηµατικές ενότητες από τις οποίες προέκυψαν οι ισοτοπίες των 
νοηµατικών δοµών του φιλµ, οι αρθρώσεις των οποίων οδήγησαν στα συµπεράσµατα της έρευνας.     
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολική βία και εκφοβισµός, κινηµατογράφος, Greimas, δοµική σηµασιολογία   
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το φαινόµενο της σχολικής βίας και του εκφοβισµού (bullying) αποτελεί ένα παγκόσµιο φαινόµενο που αποκτά 
ολοένα και περισσότερο ανησυχητικές διαστάσεις. Συνήθως το φαινόµενο ορίζεται ως η επιθετική συµπεριφορά, 
η οποία διακρίνεται από ανισορροπία σωµατικής δύναµης ή ισχύος µεταξύ των δύο πλευρών (Nansel, Overpeck, 
Pilla, Ruan, Simons-Morton, & Scheidt,  2001; Olweus, 1993). Η σχολική βία και ο εκφοβισµός απαντώνται σε 
όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, ξεκινώντας - όπως έχει παρατηρηθεί - από την ηλικία των τριών ετών (Perdew, 
2015). Το φαινόµενο του bullying εµφανίζεται µε πολλές µορφές: από απλά λεκτικά «πειράγµατα» και απειλές 
µέχρι σοβαρές σωµατικές επιθέσεις, χρήση όπλων και τραγικά δυστυχήµατα (Olweus, 1993; Flannery, Wester & 
Singer, 2004). 

Στον κινηµατογράφο, το φαινόµενο της σχολικής βίας και του εκφοβισµού έχει αναφερθεί σε αρκετές 
ταινίες, όταν ακόµη µάλιστα δεν είχε χρησιµοποιηθεί ο όρος bullying, όπως για παράδειγµα στην 
κινηµατογραφική ταινία The children’s hour του 1964. Οι περισσότερες ταινίες αναφέρονται σε περιπτώσεις 
παιδιών που θυµατοποιούνται από έναν βάναυσο νταή, τα οποία τελικά καταφέρνουν να αντιµετωπίσουν την 
κατάσταση αναπτύσσοντας τις δικές τους δυνάµεις. Τόσο οι νταήδες όσο και τα θύµατα των περισσοτέρων 
ταινιών, είναι αγόρια. Αναφορικά µε τα είδη των ταινιών, αυτά ποικίλουν από τη νεανική κωµωδία (Back to the 
Future, 1985) µέχρι το υπερφυσικό θρίλερ (Carrie, 1976), (Oppliger, 2013).  

Η παρούσα εργασία αποτελεί µία µελέτη περίπτωσης και το ερευνητικό υλικό αποτέλεσε η κινηµατογραφική 
ταινία In a better world, της Δανής σκηνοθέτριας Susanne Bier. Η ταινία είναι µία συµπαραγωγή Δανίας-Σουηδίας 
και έκανε πρεµιέρα στις κινηµατογραφικές αίθουσες το 2010. Η επιλογή της συγκεκριµένης ταινίας έγινε µε 
κριτήριο την βράβευσή της από την Αµερικανική Ακαδηµία Κινηµατογράφου, η οποία απονέµει κάθε χρόνο τα 
κινηµατογραφικά βραβεία Όσκαρ στις καλύτερες κινηµατογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Το φιλµ βραβεύθηκε 
το 2011 µε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για λογαριασµό της Δανίας. Η ταινία αποτελεί το 
µοναδικό φιλµ µε θεµατολογία που αφορά στη σχολική βία και τον εκφοβισµό, το οποίο έχει τιµηθεί µε το βραβείο 
Όσκαρ. 
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Αντικείµενο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο παρουσιάζεται το φαινόµενο της 
σχολικής βίας και του εκφοβισµού µέσα από τις κινηµατογραφικές ταινίες. Ο λόγος που ο κινηµατογράφος 
αποτέλεσε το πεδίο της έρευνας, είναι διότι αποτελεί ένα σηµαντικό µαζικό µέσο επικοινωνίας και λαϊκής 
ψυχαγωγίας, το οποίο µεταφέρει ταυτόχρονα ένα ιδεολογικό φορτίο και µια πολιτική στάση. Και αυτό διότι ο 
κινηµατογράφος είναι η τέχνη που διαθέτει τη λιγότερη αυτονοµία απέναντι στο κοινωνικό σύστηµα, καθώς 
υπήρξε πρώτα βιοµηχανικό προϊόν και κατόπιν τέχνη (Zimmer, 1976).  

Η ανάλυση του ερευνητικού υλικού βασίστηκε στην σηµειωτική θεωρία του Algirdas J. Greimas και στην 
µέθοδό του, αυτή της δοµικής σηµαντικής, η οποία αποτελεί µια µέθοδο για την ανάλυση όχι µόνο των φυσικών 
γλωσσών, αλλά και κάθε σηµειωτικού συστήµατος, όπως είναι και ο κινηµατογράφος (Χριστοδούλου, 2012). 
Μεθοδολογικό εργαλείο αποτέλεσε το σηµειωτικό µοντέλο ανάλυσης του Greimas, έτσι όπως εφαρµόστηκε από 
τους A. Lagopoulos & K. Boklund - Lagopoulou (1992) και Α. Χριστοδούλου (2003, 2007, 2012).  
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
Παρά το γεγονός ότι ο όρος bullying άρχισε να χρησιµοποιείται στον ακαδηµαϊκό χώρο µόλις τις τελευταίες τρεις 
δεκαετίες, το φαινόµενο της βίας και του σχολικού εκφοβισµού έχει απασχολήσει µαθητές, εκπαιδευτικούς και 
γονείς για ένα πολύ µεγαλύτερο διάστηµα από αυτό των τριών δεκαετιών. 

Ο Dan Olweus, νορβηγός ερευνητής και καθηγητής ψυχολογίας, υπήρξε ο πρώτος ο οποίος µελέτησε 
συστηµατικά το φαινόµενο του bullying,  διεξάγοντας έρευνες για τον σχολικό εκφοβισµό µεταξύ παιδιών και 
εφήβων και συνεπώς σήµερα θεωρείται πρωτοπόρος και σηµείο αναφοράς σε κάθε µελέτη του συγκεκριµένου 
επιστηµονικού πεδίου. Ο Olweus, δίνει έναν αρκετά σαφή ορισµό για τη σχολική βία και τον εκφοβισµό 
(bullying): «ένας/µία µαθητής/µαθήτρια θυµατοποιείται ή εκφοβίζεται όταν κατ’ επανάληψη και για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα εκτίθεται σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους µαθητές» (Olweus, 1993). Ο 
ορισµός αυτός δεν αναφέρει την δύναµη ισχύος, την πρόθεση (Besag, 1989; Griffin & Gross, 2004) ή το κίνητρο 
(Bosworth, Espelage & Simon, 1999) που άλλοι ερευνητές αλλά και ο ίδιος ο Olweus, πρόσθεσαν τα επόµενα 
χρόνια.  

Τρία είναι τα κριτήρια για τον Olweus, τα οποία χαρακτηρίζουν το φαινόµενο του bullying: α) η επιθετική 
συµπεριφορά ή η σκόπιµα κακόβουλη πράξη, β) η συµπεριφορά αυτή να είναι επαναλαµβανόµενη για ένα αρκετό 
χρονικό διάστηµα και γ) να υπάρχει διαπροσωπική σχέση, η οποία να χαρακτηρίζεται από ανισότητα δύναµης 
(Olweus, 1999). Ωστόσο, οποιαδήποτε αρνητική πράξη ή επιθετική συµπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον δεν 
αποτελεί απαραίτητα συµπεριφορά σχολικής βίας και εκφοβισµού (bullying), όπως για παράδειγµα ένας καβγάς 
µεταξύ ατόµων της ίδιας σωµατικής δύναµης καθώς και τα φιλικά πειράγµατα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 
(Stassen Berger, 2007). Από την άλλη µεριά πολλοί υποστηρίζουν ότι ακόµη και εάν οι συµπεριφορές εκφοβισµού 
δεν διαθέτουν το στοιχείο της επανάληψης και της σταθερότητας που ορίζει ο Olweus, µπορούν παρόλα αυτά να 
προκαλέσουν επώδυνα συναισθήµατα στα παιδιά, µε σηµαντικές αρνητικές συνέπειες στην ψυχοσωµατική τους 
ανάπτυξη. Με αυτήν την άποψη φαίνεται να συµφωνούν και τα παιδιά, καθώς θεωρούν ότι ακόµη και ένα 
µεµονωµένο περιστατικό µπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή τους, όχι µόνο εξαιτίας του 
τραύµατος που θα τους προκαλέσει αλλά και λόγω του φόβου για µια επικείµενη επίθεση (Sharp, Thompson & 
Arora, 2000).  

Το φαινόµενο της σχολικής βίας και του εκφοβισµού εµφανίζεται µε πολλές µορφές, τις οποίες οι ερευνητές 
έχουν ταξινοµήσει ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο εµφανίζονται, την διάρκειά τους, τη σοβαρότητα του 
περιστατικού και τα άτοµα τα οποία εκφοβίζονται. Έτσι έχουµε τις ακόλουθες µορφές (Μάνος, 1997; Olweus, 
1993; Rigby, 2003; Smith & Sharp, 1994; Σπυρόπουλος, 2011): α) Σωµατική µορφή: Αναφέρεται σε σωµατικές 
επιθέσεις όπως ελαφρά χτυπήµατα, σπρωξίµατα, κλωτσιές, φτύσιµο, τρικλοποδιές κ.τ.λ., β) Λεκτική µορφή: 
Αναφέρεται σε συχνούς και επαναλαµβανόµενους σαρκασµούς, απειλές, ειρωνείες, παρατσούκλια, κακόβουλα 
πειράγµατα κ.τ.λ., γ) Κοινωνική – ψυχολογική µορφή: Περιλαµβάνει την διάδοση φηµών και τις δηµόσιες 
προσβολές για το ίδιο το παιδί ή/και την οικογένειά του, εκβιασµούς, τον κοινωνικό αποκλεισµό από τις οµάδες 
συνοµηλίκων, την υποβάθµιση των ικανοτήτων και επιτευγµάτων του παιδιού, το γράψιµο υβριστικών 
σηµειωµάτων – συνθηµάτων εναντίον του θύµατος κ.τ.λ.  

Και πάλι ο Olweus (1993), έκανε πρώτος τη διάκριση µεταξύ άµεσου και έµµεσου εκφοβισµού. Στις άµεσες 
µορφές bullying ανήκουν οι διακριτές και απευθείας επιθέσεις (σωµατικές και λεκτικές) εναντίον του θύµατος, 
ενώ στις έµµεσες µορφές κατατάσσονται οι κοινωνικές – ψυχολογικές µορφές εκφοβισµού (κοινωνική 
αποµόνωση, διάδοση κακόβουλων φηµών, αποκλεισµός από οµαδικές δραστηριότητες κ.τ.λ.). 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης αναλύθηκε η αφηγηµατική δοµή των νοηµατικών ενοτήτων της ταινίας In 
a better world (Jorgensen & Bier, 2010), µε βάση το σηµειωτικό µοντέλο του Algirdas J. Greimas, έτσι όπως 
εφαρµόστηκε από τους A. Lagopoulos & K. Boklund - Lagopoulou (1992) και Α. Χριστοδούλου (2003, 2007, 
2012). Στόχος του Greimas, ήταν να δηµιουργήσει µια ξεχωριστή θεωρία και µέθοδο, η οποία θα 
χρησιµοποιούνταν στις επιστηµονικές µελέτες για να εξηγήσει το νοήµατα ή τις έννοιες. Έτσι, η αρχική του 
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προσπάθεια να συστηµατοποιήσει τις δοµές της γλώσσας κατέληξε στο να αποτελέσει ένα µοντέλο για τη 
συστηµατοποίηση των δοµών του νοήµατος σε όλες τις ανθρώπινες επιστήµες (Schleifer, 1983). Βασικός σκοπός 
αυτού του µοντέλου είναι να αποκαλύψει τη σηµασιολογική δοµή η οποία βρίσκεται κάτω από την αφήγηση.  

Βασιζόµενος στο έργο του Ρώσου φορµαλιστή Vladimir Propp, ο Greimas κατασκεύασε το δικό του µοντέλο 
δράσης στην αφηγηµατική ανάλυση, το οποίο περιλαµβάνει έξι δρώντα πρόσωπα: α) το Υποκείµενο, το οποίο 
αναζητά το Αντικείµενο του πόθου του, β) το Αντικείµενο, που αποτελεί τον στόχο αναζήτησης του Υποκειµένου, 
γ) τον Αποστολέα (ή Ποµπό), ο οποίος στέλνει το Υποκείµενο στην αναζήτηση του Αντικειµένου, δ) τον 
Παραλήπτη (ή Δέκτη) του Αντικειµένου έτσι ώστε να διασφαλιστεί από το Υποκείµενο, ε) τον Βοηθό του 
Υποκειµένου και στ) τον Αντίπαλο (ή Αντίµαχο) του Υποκειµένου (Greimas, 2005˙ Selden, 2004).  

Σύµφωνα µε τον Greimas (2005), το «µυθικό µοντέλο δράσης» στηρίζεται στη συντακτική δοµή των 
φυσικών γλωσσών και η εργαλειακή του αξία έγκειται στη απλότητά του, µε την έννοια ότι οργανώνεται 
ολόκληρο µε κύριο άξονα το Αντικείµενο του πόθου του Υποκειµένου, το οποίο τοποθετείται ως αντικείµενο 
επικοινωνίας µεταξύ ποµπού και δέκτη, ενώ από την άλλη µεριά ο πόθος του Υποκειµένου  παίρνει διαστάσεις 
από τις προβολές του Βοηθού και του Αντίπαλου (Διάγραµµα 1). Ουσιαστικά, το µοντέλο αυτό αποτελεί την 
θεωρητικοποιηµένη µεταγραφή της συντακτικής δοµής. Ο δρων δεν εκφράζει µόνο την ονοµατοθεσία ενός 
περιεχοµένου αλλά και µια ταξηµατική βάση (Greimas, 2005).  
 
                                 Ποµπός                                                                          Δέκτης  
 
 
 
                                 Βοηθός                                                                        Αντίµαχος  
 

Διάγραµµα 1: Το µυθικό µοντέλο δράσης του Greimas (Greimas, 2005:320) 
 

Για τις ανάγκες της αφηγηµατικής ανάλυσης, το κινηµατογραφικό φιλµ αναγνωρίσθηκε ως κείµενο και στη 
συνέχεια διαιρέθηκε σε 101 αφηγηµατικές ενότητες. Σύµφωνα µε τη σηµειωτική θεωρία του Christian Metz για 
την Μεγάλη Συνταγµατική του κινηµατογράφου, κάθε νοηµατική ενότητα παραπέµπει στην κινηµατογραφική 
έννοια της σεκάνς. Αποτελεί δηλαδή ένα διηγηµατικό κύκλο, ένα µικρότερο σύνταγµα, σε σχέση µε ολόκληρο το 
φιλµ, το οποίο αποτελεί το µεγάλο σύνταγµα (Αντωνόπουλος, 1972). Επιπλέον, σε κάθε αφηγηµατική ενότητα 
αναζητήθηκαν οι ισοτοπίες (κώδικες), οι οποίες αποτελούν βασική έννοια στη θεωρία της δοµικής σηµαντικής 
του Greimas. Η κάθε ισοτοπία προκύπτει από την οµαδοποίηση σε κατηγορίες των µονάδων ανάλυσης του λόγου 
µε βάση ένα κοινό σηµασιολογικό πυρήνα (Χριστοδούλου, 2012). Από την ανάλυση των αφηγηµατικών 
προγραµµάτων των δρώντων προσώπων της κινηµατογραφικής ταινίας, σε συνδυασµό µε τους πίνακες ισοτοπιών 
των νοηµατικών ενοτήτων του φιλµ, προέκυψαν τα πεδία των ισοτοπιών του φιλµ και των αντιθέσεών τους, 
σύµφωνα µε τα οποία επιχειρήθηκε η σηµασιολογική ανάλυση του φιλµ.  

  
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΜ  
Η κινηµατογραφική ταινία In a better world (Jorgensen & Bier, 2010), αναφέρεται στο φαινόµενο της σχολικής 
βίας και του εκφοβισµού µέσα από την ιστορία δύο οικογενειών στη Δανία του σήµερα. Η πρώτη οικογένεια, 
είναι µια τυπική πυρηνική οικογένεια, αποτελούµενη από τους γονείς και τα δυο τους παιδιά. Ο πατέρας (Άντον) 
εργάζεται ως γιατρός χωρίς σύνορα σε προσφυγικό καταυλισµό στην Κένυα. Η µητέρα (Μάριαν) εργάζεται επίσης 
ως γιατρός σε νοσοκοµείο της πόλης όπου διαµένει. Οι σχέσεις µεταξύ του ζευγαριού είναι τυπικές εξαιτίας µιας 
παλαιότερης απιστίας του συζύγου και αναµένεται το ζευγάρι να πάρει διαζύγιο. Τα παιδιά της οικογένειας είναι 
δύο αγόρια, ο Ελίας και ο Μόρτεν. Ο Ελίας είναι ένα παιδί που θυµατοποιείται συχνά στο σχολείο του από τον 
νταή του σχολείου και τη συµµορία του, κυρίως λόγω της εµφάνισής του (είναι ντροπαλός και φοράει σιδεράκια 
στα δόντια), αλλά και της καταγωγής του, καθώς η οικογένεια κατάγεται από τη Σουηδία. Ο Άντον απουσιάζει 
συχνά από το σπίτι λόγω της εργασίας του στον καταυλισµό στην Κένυα, ενώ εκεί έχει να αντιµετωπίσει και έναν 
στυγνό εγκληµατία της περιοχής. Η δεύτερη οικογένεια, είναι µια µονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται 
από τον πατέρα (Κλάους) και το γιο του (Κρίστιαν). Η µητέρα του Κρίστιαν έχει φύγει από τη ζωή από την 
επάρατη νόσο και ο Κλάους επιστρέφει µαζί µε το γιο του από το Λονδίνο όπου διέµεναν για να ζήσουν πλέον 
στο σπίτι της γιαγιάς του Κρίστιαν. Ο Κλάους εξακολουθεί να εργάζεται στο Λονδίνο και για αυτό το λόγο 
απουσιάζει συχνά από το σπίτι. Τα δύο αγόρια, ο Ελίας και ο Κρίστιαν γνωρίζονται την πρώτη µέρα που ο 
Κρίστιαν επισκέπτεται το σχολείο και γίνεται µάρτυρας του εκφοβισµού του Ελίας από τον νταή του σχολείου 
(Σόφους). Στην προσπάθειά του να υπερσπιστεί τον Ελίας θυµατοποιείται και ο ίδιος. Την επόµενη µέρα ο 
Κρίστιαν θα εκφοβίσει τον Σόφους τραυµατίζοντάς τον σοβαρά, γεγονός που θα προβληµατίσει τους γονείς και 
τους δασκάλους των παιδιών. Τα δύο αγόρια, ο Κρίστιαν και ο Ελίας, θα προσπαθήσουν στη συνέχεια να πάρουν 
εκδίκηση για τον εκφοβισµό του πατέρα του Ελίας από έναν νταή άνδρα (Λαρς). Με την καθοδήγηση του 
Κρίστιαν θα επιχειρήσουν να ανατινάξουν το αυτοκίνητο του Λαρς, όµως το εγχείρηµά τους θα καταλήξει στον 
σοβαρό τραυµατισµό του Ελίας.  

  Αντικείµενο  

  Υποκείµενο  
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ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΜ  
Το φιλµ αναγνώσθηκε ως κείµενο και στη συνέχεια διαιρέθηκε σε 101 αφηγηµατικές ενότητες. Από την ανάλυση 
προέκυψε ότι στην αφήγηση υπάρχουν τρία δρώντα πρόσωπα, καθένα από τα οποία εκτελεί ορισµένα 
αφηγηµατικά προγράµµατα σύµφωνα µε το µυθικό µοντέλο δράσης του Greimas. Τα τρία δρώντα πρόσωπα είναι 
ο Κρίστιαν, Ελίας και ο Άντον. Ενδεικτικά, ένα από τα αφηγηµατικά προγράµµατα του Κρίστιαν είναι το 
ακόλουθο: Υποκείµενο: Κρίστιαν, Αντικείµενο: να σταµατήσει τον εκφοβισµό του Ελίας και τον δικό του, 
Αποστολέας: επιθυµία, Παραλήπτης: Ελίας και Κρίστιαν, Βοηθός: απουσία βοηθού, Αντίπαλος: Σόφους.  

Οι ισοτοπίες που προέκυψαν από την ανάλυση των αφηγηµατικών ενοτήτων του φιλµ (Πίνακας 1), 
φανερώνουν ότι τα συναισθήµατα και οι συµπεριφορές των δρώντων προσώπων της ταινίας, ξεχωρίζουν στην 
αφηγηµατική δράση της ταινίας. Οι ισοτοπίες αυτές σε συνδυασµό µε τις ισοτοπίες του χώρου (σχολείο, οικία, 
χώροι εργασίας) και τις ισοτοπίες της κοινωνίας (οικογένεια, συµµορία, εκπαίδευση), οδηγούν αναλόγως τα 
άτοµα σε εκδηλώσεις επιθετικής ή µη επιθετικής συµπεριφοράς. 

 

Α/Α Ισοτοπίες Ποσοστό εµφάνισης (επί τοις %) στις 
αφηγηµατικές ενότητες του φιλµ In a better world 

1 Συµπεριφορών 37,53 
2 Χώρου 24,25 
3 Συναισθηµάτων 15,94 
4 Κοινωνικών οµάδων 9,96 
5 Επαγγελµάτων 4,65 
6 Ελεύθερου χρόνου 3,98 
7 Εκπαίδευσης  3,65 
 Σύνολο 100 

Πίνακας 1: Οι ισοτοπίες των αφηγηµατικών ενοτήτων του φιλµ 
 

Οι µορφές σχολικής βίας και εκφοβισµού, οι οποίες παρουσιάζονται στο φιλµ είναι άµεσες και έµµεσες. Στις 
άµεσες µορφές ανήκουν ο λεκτικός εκφοβισµός (απειλές, ειρωνείες, παρατσούκλια) και ο σωµατικός εκφοβισµός 
(χτυπήµατα, σπρωξίµατα, τρικλοποδιές) που υφίστανται ο Ελίας και ο Κρίστιαν από τον Σόφους, αλλά και ο 
εκφοβισµός (λεκτικός και σωµατικός) που υφίσταται ο Σόφους από τον Κρίστιαν. Στις έµµεσες µορφές 
εκφοβισµού ανήκουν οι εκβιασµοί του Κρίστιαν προς τον Ελίας για να τον ακολουθήσει στις παραβατικές του 
ενέργειες και οι φθορές προσωπικών αντικειµένων, όπως το ξεφούσκωµα των λάστιχων του ποδηλάτου του Ελίας 
από τον Σόφους ώστε να επιστρέφει στο σπίτι του µε τα πόδια. Οι χώροι όπου συµβαίνουν τα παραπάνω 
περιστατικά είναι το προαύλιο και οι τουαλέτες του σχολείου. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Στην ταινία In a better world (Jorgensen & Bier, 2010), η σχολική βία και ο εκφοβισµός απεικονίζονται µε αρκετές 
µορφές και µε άκρως ρεαλιστικό τρόπο. Παρουσιάζονται όλα τα εµπλεκόµενα πρόσωπα του φαινοµένου: µαθητές, 
γονείς, εκπαιδευτικοί καθώς και µέλη της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Όσον αφορά στους µαθητές, 
εµφανίζονται: το παιδί που εκφοβίζει, το παιδί που εκφοβίζεται, το παιδί που έχει το διπλό ρόλο του θύτη - θύµατος 
και τέλος τα παιδιά - θεατές.  Αποτυπώνονται τόσο οι άµεσες όσο και οι έµµεσες µορφές εκφοβισµού, όπως τις 
διαχώρισε ο Olweus (1999). Στις άµεσες ανήκουν οι λεκτικές και σωµατικές επιθέσεις του Σόφους και της 
συµµορίας του, αρχικά προς τον Ελίας και στη συνέχεια προς τον Κρίστιαν. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει επίσης 
ο εκφοβισµός που προξένησε αργότερα ο Κρίστιαν προς τον Σόφους (χτυπήµατα και απειλή µε µαχαίρι). Στις 
έµµεσες µορφές εκφοβισµού ανήκουν οι ψυχολογικές - κοινωνικές µορφές. Εδώ εντάσσεται ο δηµόσιος 
εξευτελισµός που προκαλεί ο Σόφους προς τον Ελίας, όταν συχνά του ξεφουσκώνει τα λάστιχα του ποδηλάτου 
του ώστε να τον αναγκάσει να επιστρέψει µε τα πόδια από το σχολείο στο σπίτι του. Ο φυλετικός εκφοβισµός 
επίσης επισηµαίνεται στο φιλµ, µε τα ρατσιστικά σχόλια του Σόφους και της συµµορίας του προς τον Ελίας 
(«παλιοσουηδέ») καθώς έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά δύσκολα αντιλαµβάνονται και αποδέχονται την 
διαφορετικότητα και την κουλτούρα του «άλλου» (Hamarus & Kaikkonen, 2008). 

Όσον αφορά στο προφίλ των παιδιών – πρωταγωνιστών του φιλµ, οι δύο νεαροί πρωταγωνιστές, ο Ελίας και 
ο Κρίστιαν, σκιαγραφούν µε πιστότητα τα χαρακτηριστικά των παιδιών που εκφοβίζονται και εκφοβίζουν. 
Σύµφωνα µε τον Olweus (1993), τα παιδιά – θύµατα ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους διακρίνονται είτε σε 
παθητικά είτε σε προκλητικά θύµατα. Ο Ελίας ανήκει στην πρώτη κατηγορία των παιδιών που εκφοβίζονται. Είναι 
αγχώδης, ανασφαλής, ντροπαλός, δεν έχει φίλους µέσα στην τάξη και διαθέτει χαµηλή αυτοεκτίµηση. Επιπλέον, 
υπάρχει ανισορροπία φυσικής δύναµης και εξουσίας µεταξύ εκείνου και του θύτη του, καθώς ο Σόφους είναι 
αρκετά πιο µεγαλόσωµος από εκείνον. Τέλος, έχει διαφορετική εθνικότητα από τους Δανούς συµµαθητές του 
(κατάγεται από την Σουηδία) και αυτό αποτελεί έναν σοβαρό λόγο για να στοχοποιηθεί και να θυµατοποιηθεί ένα 
παιδί (Αρτινοπούλου, 2001).  
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Από την άλλη µεριά, ο Κρίστιαν είναι ένα «επιθετικό» και «προκλητικό» θύµα. Είναι ευέξαπτος και απαντά 
µε αντίποινα στις επιθέσεις και στις προσβολές που δέχεται. Συνεπώς, αναλαµβάνει και το ρόλο του θύτη 
παράλληλα µε εκείνον του θύµατος. Επίσης, όπως ακριβώς συνέβη µε τον Ελίας, έτσι και µεταξύ του Κρίστιαν 
και του Σόφους υπάρχει ανισορροπία σωµατικής δύναµης. Σε αντίθεση όµως µε τον Ελίας, ο Κρίστιαν δε νιώθει 
ανασφάλεια ούτε διαθέτει χαµηλή αυτοεκτίµηση. Αυτό δικαιολογείται διότι σύµφωνα µε τις έρευνες τα «επιθετικά 
θύµατα» διαθέτουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά µε τους νταήδες µαθητές. Το κυριότερο από αυτά είναι ότι 
συµπεριφέρονται περισσότερο επιθετικά από τα άλλα παιδιά και αυτό είναι κάτι  που συµβαίνει µε σταθερότητα. 
Ωστόσο, υπάρχει µια διαφορά ανάµεσα στους δύο ρόλους και αυτή είναι ότι οι νταήδες λειτουργούν περισσότερο 
ενορχηστρωµένα ενώ τα «επιθετικά θύµατα» περισσότερο παρορµητικά (Pellegrini, Bartini & Brooks, 1999). 
Έτσι δικαιολογείται η άµεση, µη σχεδιασµένη επίθεση του Κρίστιαν προς τον Σόφους στις τουαλέτες του 
σχολείου, µόλις ο Κρίστιαν αντιλήφθηκε τον εκφοβισµό του Ελίας από τον Σόφους. 

Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο απεικόνισης των αποτελεσµάτων πολλών ερευνών µέσα στο φιλµικό 
συγκείµενο της ταινίας In a better world (Jorgensen & Bier, 2010), αποτελεί η διαπίστωση ότι το οικογενειακό 
περιβάλλον παίζει σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισµού. Σύµφωνα µε τον 
Wolff (1985), η απουσία του πατέρα, η καταθλιπτική µητέρα και η απώλεια ενός γονέα λόγω θανάτου ή διαζυγίου, 
αποτελούν παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε επιθετικές και αντικοινωνικές συµπεριφορές. Έχει διαπιστωθεί ότι 
παιδιά που βιώνουν τη διάλυση της οικογένειας, παρουσιάζουν µεγάλο βαθµό επιθετικής συµπεριφοράς 
(Dykeman, 2003). 

Οι χώροι στους οποίους λαµβάνουν χώρα τα περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισµού στο σχολικό 
περιβάλλον του φιλµ In a better world, είναι ο προαύλιος χώρος και οι τουαλέτες του σχολείου. Αυτή η απεικόνιση 
αντιπροσωπεύει κατά πολύ την πραγµατικότητα, καθώς σύµφωνα µε την έρευνα των Fekkes, Pijpers & Verloove-
Vanhorick, (2005), ο προαύλιος χώρος αποτελεί τον χώρο στον οποίο διεξάγονται τα περισσότερα περιστατικά 
σχολικής βίας και εκφοβισµού µε ποσοστό 76,9%, ενώ οι τουαλέτες αποτελούν συνήθως την τελευταία επιλογή, 
µε ποσοστό 3,6%.  

Η εικόνα των χαρακτήρων των εκπαιδευτικών στο φιλµ και ο τρόπος µε τον οποίον αντιµετωπίζουν τα 
περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισµού, επιβεβαιώνει τις έρευνες, οι οποίες κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 
νιώθουν µεν ότι έχουν µεγάλη ευθύνη στην αντιµετώπιση περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισµού, 
αισθάνονται όµως ανέτοιµοι να το πράξουν αυτό και συµφωνούν ότι είναι απαραίτητη η επιµόρφωση στο 
συγκεκριµένο θέµα (Boulton, 1997). Στην κινηµατογραφική ταινία, οι δάσκαλοι του Ελίας, σε µια τυπική 
ενηµέρωση γονέων, εκνευρίζουν τους γονείς του Ελίας και δηµιουργούν αρνητικό κλίµα στις σχέσεις τους µαζί 
τους, καθώς υποστηρίζουν ότι για την αποµόνωση του γιου τους δεν ευθύνεται η επιθετική συµπεριφορά του νταή 
Σόφους, αλλά η συχνή απουσία του πατέρα του Ελίας και το επερχόµενο διαζύγιο του ζευγαριού. Επιπλέον, η 
διευθύντρια του σχολείου, µετά το βίαιο περιστατικό του εκφοβισµού του Σόφους από τον Κρίστιαν, ακολουθεί 
µια πρακτική που πλέον δε θεωρείται λειτουργική. Παρακινεί τα παιδιά να δώσουν τα χέρια και να συµφιλιωθούν. 
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Καµπάνια κατά του Σχολικού Εκφοβισµού (Europe’s Anti-Bullying Campaign), η 
«συµφιλίωση» µεταξύ παιδιού – θύτη και παιδιού – θύµατος δεν πρέπει να επιδιώκεται καθώς υπάρχει ο κίνδυνος 
να επαναθυµατοποιηθεί το ένα παιδί και το άλλο να επιβεβαιώσει την δύναµη και κυριαρχία του.  

Σηµαντική είναι επίσης η διαπίστωση, ότι το φαινόµενο της σχολικής βίας και του εκφοβισµού (bullying) 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την κοινωνία. Η οικονοµική ευµάρεια, η βορειοευρωπαϊκή καταγωγή, η 
προβληµατική οικογενειακή κατάσταση (απώλεια – διαζύγιο), το σχολικό περιβάλλον, αποτελούν τις σταθερές 
στη νοηµατική δοµή και στη φιλµική αφήγηση της ταινίας, αποτυπώνοντας το φαινόµενο της σχολικής βίας και 
του εκφοβισµού, ως κοινωνικό. Οι κοινωνικές δοµές, χαρακτηρίζονται από πολλές ανισότητες (ταξικές, 
οικονοµικές, µορφωτικές, κ.ά.), οι οποίες συχνά γεννούν απογοητεύσεις και µαταιώσεις. Σύµφωνα µε τη θεωρία 
της µαταίωσης του Dollard, η µαταίωση οδηγεί πάντα σε µια µορφή επιθετικότητας, η οποία ακόµη και εάν 
παρεµποδιστεί, θα µεταβιβαστεί τελικά σε άλλα πρόσωπα ή αντικείµενα από εκείνα που προκάλεσαν αρχικά την 
µαταίωση (Ζάχαρης, 2003). Ένα τέτοιο παράδειγµα στο φιλµ, αποτελεί η συµπεριφορά του Κρίστιαν, ο οποίος 
απογοητευµένος και θυµωµένος από την απώλεια της µητέρας του, επιτίθεται στον πατέρα του και όταν εκείνος 
δεν ανταποκρίνεται, εκτονώνει την επιθετικότητά του εκδικούµενος τον Λαρς. 

Τέλος, σύµφωνα µε την ανάλυση του φιλµ, η λύση επέρχεται µέσω της συνεχούς οικογενειακής φροντίδας, 
υποστήριξης και στοργής και όχι µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο εκφοβισµός των παιδιών στο σχολείο 
από τον Σόφους και τη συµµορία του, υποτίθεται ότι τελειώνει στο γραφείο της διευθύντριας ύστερα από την 
πρότασή της για συµφιλίωση, όµως όπως διαπιστώθηκε µέσα από την αφήγηση του φιλµ, η επιθετική 
συµπεριφορά των παιδιών δε σταµατά στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος. Καταλυτικό ρόλο κατέχει, 
σύµφωνα πάντα µε την ανάλυση, το θυµικό κοµµάτι της ψυχής των ατόµων, το οποίο αναλαµβάνει δράση και 
αλλάζει το βίαιο σκηνικό. Η µεταµέλεια του Ελίας όταν αντίκρυσε µία µητέρα και την κόρη της να πλησιάζουν 
στον τόπο του τροµοκρατικού τους χτυπήµατος, τον έκανε να αλλάξει γνώµη και να προσπαθήσει να τις σώσει 
προειδοποιώντας τες µε κίνδυνο της ζωής του. Είναι επίσης η στοργή των ενηλίκων, των γονέων των παιδιών, οι 
οποίοι δεν τιµωρούν αλλά υποµένουν τις βίαιες συµπεριφορές των παιδιών τους και προσπαθούν να δώσουν 
λύσεις στα προβλήµατα τους συζητώντας µαζί τους.  
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Συνεπώς, η πρόταση των δηµιουργών της ταινίας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της σχολικής βίας 
και του εκφοβισµού, βρίσκεται στην καλλιέργεια των θετικών συµπεριφορών και συναισθηµάτων, τόσο µέσα στο 
οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον. 
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Καλές πρακτικές για την καλλιέργεια θετικού κλίµατος 
επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα µε στόχο την πρωτογενή 

πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισµού  
  

Αλέξανδρος Νικολαΐδης 
 

Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων Πιερίας   
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η ανάπτυξη θετικού κλίµατος επικοινωνίας και εµπιστοσύνης στη σχολική κοινότητα µε την ενίσχυση των σχέσεων 
ανάµεσα στους τρεις παράγοντες οι οποίοι τη συγκροτούν (εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς) είναι ίσως ο 
σηµαντικότερος παράγοντας πρωτογενούς και εποµένως πιο αποτελεσµατικής πρόληψης της βίας και του 
εκφοβισµού στο σχολικό χώρο. Στην εισήγησή µου θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες εφαρµογής 
ορισµένων από τις λεγόµενες «καλές πρακτικές» η υλοποίηση των οποίων µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση του 
κλίµατος επικοινωνίας και εµπιστοσύνης στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και να προλάβει έγκαιρα και 
αποτελεσµατικά τη σχολική βία, πριν αυτή κάνει την εµφάνισή της. Τέτοιες πρακτικές είναι: Ο σχεδιασµός και η  
υλοποίηση δράσεων µετάβασης των µαθητών από τη µια εκπαιδευτική βαθµίδα στην άλλη (Επικοινωνία 
εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθµίδων). Ο σχεδιασµός και υλοποίηση δράσης από ειδική εθελοντική οµάδα 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα λειτουργούν ως σύνδεσµος αρχικής αλλά και διαρκούς επικοινωνίας µε τους γονείς των 
νεοεισερχόµενων µαθητών (είτε της Α΄ Γυµνασίου είτε της Α΄ Λυκείου) µε στόχο την έγκαιρη, υπεύθυνη και εχέµυθη 
πληροφόρηση του σχολείου για τυχόν προβλήµατα καθώς και τον εντοπισµό και τη στήριξη «µαθητών υψηλού 
κινδύνου». (Επικοινωνία  µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων). Η καθιέρωση και υποστήριξη του θεσµού του 
Ατοµικού Συµβούλου Καθηγητή ή Καθηγητή Συµπαραστάτη για τους «µαθητές υψηλού κινδύνου», µε στόχο τη 
δηµιουργία «γέφυρας άµεσης επικοινωνίας» των συγκεκριµένων µαθητών µε το σχολείο (Επικοινωνία 
εκπαιδευτικών µε µαθητές). Η ουσιαστική ενεργοποίηση του –τυπικά- υπάρχοντος θεσµού του Συµβουλίου Τµήµατος 
µε στόχο τη συστηµατική συνεργασία και επικοινωνία των καθηγητών του τµήµατος για τη διαµόρφωση κατάλληλου 
παιδαγωγικού κλίµατος στην τάξη (Επικοινωνία εκπαιδευτικών µεταξύ τους). 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικό κλίµα (school climate), επικοινωνία, πρωτογενής πρόληψη, µετάβαση (school 
transition), «µαθητές υψηλού κινδύνου» (at-risk), Ατοµικός Σύµβουλος Καθηγητής (advocate), Συµβούλιο 
Τµήµατος 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
«Ο Αλέξανδρος πηγαίνει στην Α΄ Γυµνασίου και στην αρχή είναι καλός µαθητής. Είναι ένα κλειστό παιδί. Δεν κάνει 
παρέα µε κανένα συµµαθητή του. Στο δεύτερο όµως τρίµηνο η επίδοσή του αρχίζει να πέφτει.  Παράλληλα έχει 
αρχίσει τις απουσίες. Οι καθηγητές του δεν µπορούν να εξηγήσουν την αλλαγή και την αποδίδουν στην εφηβεία. Η 
χρονιά κυλάει στο ίδιο µοτίβο και ο Αλέξανδρος κοντεύει να µείνει στην ίδια τάξη. Στη διάρκεια των εξετάσεων, ο 
φιλόλογος αιφνιδιάζεται δυσάρεστα, όταν µαθαίνει συµπτωµατικά ότι ο Αλέξανδρος βιώνει εδώ και πολύ καιρό 
ενδοοικογενειακή βία, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη συµπεριφορά και την προσωπικότητά του. Στις συζητήσεις 
µε τους συναδέλφους του ο φιλόλογος οµολογεί πως αν ήξερε από την αρχή της χρονιάς τι συνέβαινε θα έβλεπε µε 
άλλο µάτι τον Αλέξανδρο και θα µπορούσε να τον βοηθήσει µε πολλούς τρόπους. Ο Αλέξανδρος βρισκόταν εξαρχής 
στη λεγόµενη ζώνη ‘υψηλού κινδύνου’, αλλά το σχολείο του δεν το ήξερε». Περιστατικά σαν και αυτό µας δείχνουν 
ότι συχνά οι εκπαιδευτικοί πληροφορούµαστε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιου µαθητή, όταν εκδηλωθεί 
κάποιο σηµαντικό πρόβληµα στη συµπεριφορά του ή στην επίδοσή του. Έχει αποδειχθεί όµως ότι τότε συνήθως 
είναι αργά. Δεν είναι λίγες οι φορές που αιφνιδιαζόµαστε δυσάρεστα, όταν µαθαίνουµε µε µεγάλη καθυστέρηση 
όχι µόνο τις Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες των µαθητών µας, αλλά και περιπτώσεις µαθητών που βιώνουν 
σοβαρές καταστάσεις, όπως υγεία, απώλεια γονέα, διαζύγιο, ανεργία γονέα, ενδοοικογενειακή βία, ψυχικές 
διαταραχές κτλ., που έχουν επηρεάσει αρνητικά τη συµπεριφορά και την προσωπικότητα τους, τοποθετώντας 
τους κατ’ ουσία στη ζώνη «υψηλού κινδύνου» (at-risk).  
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Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, η εκπαιδευτική έρευνα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στη στενή σύνδεση του σχολικού 
κλίµατος µε την αποτελεσµατικότητα και την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου. Πιο συγκεκριµένα από την 
έρευνα προκύπτει ότι θετικό σχολικό κλίµα δεν επηρεάζει µόνο την απόδοση των εκπαιδευτικών και την 
ακαδηµαϊκή επίδοση των µαθητών, αλλά συµβάλλει και στην αντιµετώπιση ειδικότερων και δυσεπίλυτων 
προβληµάτων, όπως η µαθητική διαρροή, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και η σχολική βία και ο σχολικός 
εκφοβισµός (Πασιαρδή, 2001) µε την ανάπτυξη θετικού κλίµατος επικοινωνίας και εµπιστοσύνης στη σχολική 
κοινότητα µε την ενίσχυση των σχέσεων ανάµεσα στους παράγοντες οι οποίοι τη συγκροτούν.  

Ειδικότερα και σε σχέση ζήτηµα  που µας απασχολεί εδώ, αν η δευτερογενής πρόληψη έχει ως στόχο την 
υποστήριξη µαθητών που εκδηλώνουν κάποιες αρχικές ενδείξεις δυσκολιών ή που ανήκουν σε οµάδες «υψηλού 
κινδύνου» για την εµφάνιση σοβαρότερων προβληµάτων, η πρωτογενής πρόληψη αφορά όλη τη σχολική 
κοινότητα και στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισµό και στη στήριξη των µαθητών «υψηλού κινδύνου» µε τη 
δηµιουργία εκείνων των προϋποθέσεων (: ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, ανάπτυξη θετικού κλίµατος και 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο σχολείο και στην τάξη), που θα συµβάλουν, ώστε να µην εµφανισθούν, ει 
δυνατόν, φαινόµενα σχολικής βίας και εκφοβισµού (Giovazolias & al., 2010). Ειδικότερα στο πλαίσιο της 
αντίληψης για ολιστική προσέγγιση του φαινοµένου, η ανάπτυξη στο σχολείο θετικού κλίµατος επικοινωνίας και 
εµπιστοσύνης ανάµεσα στους τρεις παράγοντες που το συγκροτούν (εκπαιδευτικοί, µαθητές και γονείς) είναι ίσως 
ο σηµαντικότερος παράγοντας πρωτογενούς πρόληψης (Γιαννακούρα, 2011).  

Θα σας παρουσιάσω, λοιπόν, ορισµένες από τις παιδαγωγικές πρακτικές επικοινωνίας, η υλοποίηση των 
οποίων στο πλαίσιο ενός ειδικά συγκροτηµένου σχεδίου δράσης µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση του σχολικού 
κλίµατος και θα προλάβει πολύ έγκαιρα τη σχολική βία στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι καλές αυτές 
πρακτικές είναι: 

§ Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση δράσεων µετάβασης των µαθητών από τη µια εκπαιδευτική βαθµίδα στην 
άλλη (Επικοινωνία εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθµίδων).  

§ Ο σχεδιασµός και υλοποίηση δράσης από ειδική εθελοντική οµάδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα 
λειτουργούν ως σύνδεσµος αρχικής αλλά και διαρκούς επικοινωνίας µε τους γονείς των νεοεισερχόµενων 
µαθητών (είτε της Α΄ Γυµνασίου είτε της Α΄ Λυκείου) µε στόχο την έγκαιρη, υπεύθυνη και εχέµυθη 
πληροφόρηση του σχολείου για τυχόν προβλήµατα καθώς και τον εντοπισµό και τη στήριξη «µαθητών 
υψηλού κινδύνου». (Επικοινωνία  µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων). 

§ Η καθιέρωση και υποστήριξη του θεσµού του Ατοµικού Συµβούλου Καθηγητή ή Καθηγητή 
Συµπαραστάτη για τους «µαθητές υψηλού κινδύνου», µε στόχο τη δηµιουργία «γέφυρας άµεσης 
επικοινωνίας» των συγκεκριµένων µαθητών µε το σχολείο (Επικοινωνία εκπαιδευτικών µε µαθητές). 

§ Η ουσιαστική ενεργοποίηση του –τυπικά- υπάρχοντος θεσµού του Συµβουλίου Τµήµατος µε στόχο τη 
συστηµατική συνεργασία και επικοινωνία των καθηγητών του τµήµατος για τη διαµόρφωση κατάλληλου 
παιδαγωγικού κλίµατος στην τάξη (Επικοινωνία εκπαιδευτικών µεταξύ τους). 

Αυτές οι πρακτικές πρόληψης προϋποθέτουν µια οικοσυστηµική προσέγγιση τόσο των προβληµάτων των 
µαθητών στο σχολείο όσο και των προβληµάτων συµπεριφοράς και των φαινοµένων της βίας και της 
επιθετικότητας (Ματσόπουλος, 2009). Ας δούµε στη συνέχεια λεπτοµερέστερα τις τέσσερις αυτές πρακτικές. 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ.  
Η µετάβαση από τη µια βαθµίδα στην άλλη (school transition) συνιστά πολύ σηµαντική αλλαγή στη ζωή των 
µαθητών, την οποία οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να υποτιµούν. Ειδικότερα µάλιστα η µετάβαση από το Δηµοτικό 
στο Γυµνάσιο είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, δεδοµένου ότι αφενός οι δύο βαθµίδες έχουν έκδηλες και 
αντικειµενικές διαφορές και αφετέρου το µεταβατικό στάδιο συµπίπτει µε το πέρασµα των µαθητών από την 
παιδική ηλικία στην εφηβεία, από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία, από το γνωστό στο άγνωστο, από τις φιλίες 
στις σύνθετες σχέσεις κλπ. Στο Γυµνάσιο αλλάζουν όλα: περισσότεροι εκπαιδευτικοί, νέοι συµµαθητές, πολλά 
γνωστικά αντικείµενα, περισσότερη δουλειά -σε σχέση µε το δηµοτικό- στο σπίτι, πολλές εξετάσεις, έµφαση στις 
γραπτές εργασίες, περισσότερες ευθύνες (Δηµητριάδου, 2011).  

Οι απαιτήσεις της νέας εκπαιδευτικής βαθµίδας είναι πολύ µεγαλύτερες και είναι απολύτως αναµενόµενο 
πολλά παιδιά της πρώτης τάξης του γυµνασίου να εµφανίσουν δυσκολίες προσαρµογής στις νέες συνθήκες, 
δυσκολίες που µπορούν να διαρκέσουν λίγες µέρες, έναν µήνα ή και σε ολόκληρη τη γυµνασιακή φοίτηση. Οι 
µαθητές φοβούνται για πολλά ζητήµατα. Φοβούνται τον καινούριο άγνωστο χώρο, την επαφή µε άγνωστα και 
µεγαλύτερα παιδιά, τους πολλούς και µε διαφορετικό προφίλ εκπαιδευτικούς, τα νέα και δυσκολότερα µαθήµατα, 
τον νέο και πιο φορµαλιστικό τρόπο αξιολόγησης, τον µετωπικό τρόπο διδασκαλίας, τις ποινές κ.ά. Η αλλαγή δεν 
επηρεάζει όλους τους µαθητές µε τον ίδιο τρόπο, καθώς εµπλέκονται µια σειρά από παράγοντες διανοητικούς, 
κοινωνικούς, οργανωτικούς, περιβαλλοντικούς κ.α.. Τα παιδιά για παράδειγµα που αντιµετώπιζαν δυσκολίες στο 
δηµοτικό βιώνουν µε περισσότερο φόβο τη µετάβαση σε σχέση µε αυτά που δεν είχαν τέτοιες δυσκολίες, γεγονός 
που τα οδηγεί όχι µόνο σε µαθησιακά προβλήµατα αλλά συχνά και σε προβλήµατα συµπεριφοράς.  
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Το σπουδαίο αυτό ζήτηµα -όπως και πολλά άλλα βέβαια- δυστυχώς δεν αντιµετωπίζεται µε συστηµατικό 
τρόπο αλλά µε µεµονωµένες δράσεις εκπαιδευτικών. Έτσι, κάποιοι εκπαιδευτικοί της έκτης τάξης υιοθετούν 
συγκεκριµένες πρακτικές µε στόχο να προετοιµάσουν καλύτερα τους µαθητές τους για το γυµνάσιο, 
οργανώνοντας π.χ. την αξιολόγηση των µαθητών τους µε µεθόδους που επικρατούν στο γυµνάσιο και 
αντιµετωπίζοντας αυστηρότερα τα θέµατα πειθαρχίας και συνέπειας. Ορισµένοι πάλι καθηγητές της πρώτης 
γυµνασίου δίνουν χρόνο προσαρµογής στους νέους µαθητές. Γρήγορα όµως νιώθουν την τεράστια ύλη να πιέζει 
και τις απαιτήσεις των πολλών γνωστικών αντικειµένων να στριµώχνονται στις 40λεπτες και 35λεπτες ώρες. Σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο η συναισθηµατική ενδυνάµωση των µαθητών της πρώτης τάξης υποχωρεί, για να δώσει τη 
θέση της στην καθηµερινή «παράδοση» και «εξέταση» του µαθήµατος.  

Τα τελευταία χρόνια ακούµε και βλέπουµε αναφορές για παιδαγωγική και συµβουλευτική καθοδήγηση τόσο 
στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όµως η ανάπτυξη ανάλογων δράσεων έχει 
αποσπασµατικό χαρακτήρα. Είναι όµως φανερό πως το ζήτηµα της µετάβασης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
πρέπει  να το αντιµετωπίσουµε  πιο σοβαρά και πιο συστηµατικά και εδώ η επικοινωνία και η συνεργασία των 
εκπαιδευτικών των δύο βαθµίδων θα είναι καθοριστική (Γραίκος κ.ά., 2013). Μερικά παραδείγµατα δράσεων 
µετάβασης που θα µπορούσαν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν από σχολικούς συµβούλους και 
εκπαιδευτικούς των δύο βαθµίδων κάθε Ιούνιο στο πλαίσιο προετοιµασίας της επόµενης σχολικής χρονιάς είναι 
οι εξής: 

§ Συνδιοργάνωση από τους σχολικούς συµβούλους πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
κοινών επιµορφωτικών συναντήσεων των εκπαιδευτικών και των δύο βαθµίδων (κυρίως των δασκάλων 
των δύο µεγάλων τάξεων του Δηµοτικού µε τους καθηγητές που διδάσκουν κυρίως στην Α΄ Γυµνασίου) 
προκειµένου να αλληλοενηµερωθούν για τα ισχύοντα στις δύο βαθµίδες (Προγράµµατα Σπουδών, 
εγχειρίδια, µεθοδολογία κ.α.) 

§ Συνδιοργάνωση από τους σχολικούς συµβούλους ειδικών συναντήσεων µεταξύ των δασκάλων από τα 
δηµοτικά που τροφοδοτούν µε µαθητές και των καθηγητών από τα Γυµνάσια που τους δέχονται µε στόχο 
την έγκαιρη ενηµέρωση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µελλοντικών µαθητών του Γυµνασίου. 

§ Από κοινού οργάνωση επίσκεψης των τελειοφοίτων µαθητών του δηµοτικού στο γυµνάσιο που 
πρόκειται να τους υποδεχτεί, ξενάγησή τους στους χώρους από οµάδα µαθητών του Γυµνασίου, 
ενηµέρωση από καθηγητή ή τον διευθυντή για τα µαθήµατα του γυµνασίου, τις απουσίες, τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των παιδιών  

§ Παρακολούθηση από τους τελειοφοίτους µαθητές του δηµοτικού µιας διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών 
ή µαθηµατικών. 

§ Έγκαιρη προετοιµασία και οργάνωση της στήριξης για παιδιά µε ειδικές ανάγκες, για παιδιά µε 
λειτουργικό αναλφαβητισµό αλλά και για παιδιά µε διαφορετική εθνική καταγωγή (Διαπολιτισµική 
Εκπαίδευση). 

§ Συνάντηση των καθηγητών µε τους γονείς της έκτης τάξης για ζητήµατα που αφορούν τη φοίτηση των 
παιδιών στο γυµνάσιο και την προετοιµασία που χρειάζεται γι αυτό το σκοπό. 

§ Υποδοχή των νέων µαθητών της Α΄ Γυµνασίου και των γονέων τους από το διευθυντή και τους 
καθηγητές του Γυµνασίου, µε στόχο την ανάπτυξη της φιλοσοφίας και των αρχών του σχολείου, την 
έγκυρη ενηµέρωση για µια σειρά ζητηµάτων που αφορούν το κυλικείο, τις εκδροµές, τις απουσίες, τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις κλπ. 

Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από τις δράσεις αυτού του είδους είναι η καλύτερη προσαρµογή των 
µαθητών στο νέο περιβάλλον, η ενίσχυση της αυτοεκτίµησής τους και η άµβλυνση των συναισθηµάτων φόβου 
και ανασφάλειας, η αύξηση των προσδοκιών τους για το Γυµνάσιο, η ευαισθητοποίηση των µεγαλύτερων 
µαθητών του γυµνασίου προς τους νεοεισερχόµενους συµµαθητές τους και τελικά η πρόληψη περιστατικών 
ενδοσχολικής βίας στους µαθητές της Α΄ γυµνασίου.  

 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΚΑΙΡΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ «ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. 

Είναι φανερό ότι για την οµαλή µετάβαση των µαθητών τόσο από το Δηµοτικό στο Γυµνάσιο όσο και από 
το Γυµνάσιο στο Λύκειο σηµαντικό ρόλο παίζει και η συνεργασία του σχολείου µε τους γονείς των µαθητών. Για 
να είναι όµως αποτελεσµατική η συνεργασία αυτή, πρέπει το σχολείο να κατανοεί τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη συχνότητα και την ένταση της επικοινωνίας και της σχέσης των γονέων µε το σχολείο (Μπρούζος, 
2001).  

Από σχετικές έρευνες φαίνεται ότι γονείς από κατώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα και µε 
περιορισµένες ακαδηµαϊκές γνώσεις ή γονείς µε χαµηλές προσδοκίες για τα παιδιά τους ή γονείς αλλόγλωσσοι ή 
αλλοεθνείς συνήθως διατηρούν µικρή επαφή µε το σχολείο. Μάλιστα κατά τη φάση της µετάβασης από τη µια 
στην άλλη βαθµίδα εκπαίδευσης η επικοινωνία των γονέων µε το σχολείο µειώνεται, διότι οι έφηβοι µαθητές 
αντιστέκονται στον έλεγχο των γονέων αναζητώντας την αυτονοµία τους. Από την άλλη η προσωπικότητα του 
διευθυντή και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών µπορεί είτε να αποθαρρύνουν είτε να ενθαρρύνουν την 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  271   

επικοινωνία. Αν οι γονείς νιώθουν ευπρόσδεκτοι στο χώρο του σχολείου, επικοινωνούν πιο τακτικά και πιο 
ουσιαστικά µε το σχολείο (Κιρκιγιάννη, 2012). Εξάλλου συχνά µαθητές υψηλού κινδύνου είναι αυτοί των οποίων 
οι γονείς δεν επικοινωνούν συχνά µε το σχολείο. Από την άλλη, όταν οι γονείς καλούνται από το σχολείο, αυτό 
συνήθως δε γίνεται, για να µιλήσουν αυτοί για τα παιδιά τους, αλλά για να τους µιλήσει το σχολείο για αυτά ή για 
να τους πληροφορήσει για την επίδοση ή τη συµπεριφορά εκ των υστέρων κι όταν κάτι πάει στραβά (Μυλωνάκου-
Κεκέ, 2009). 

 Προτείνεται, λοιπόν, η θεσµοθέτηση µιας άλλου είδους επικοινωνίας του σχολείου µε τους γονείς, η οποία 
άτυπα έχει δοκιµαστεί από κάποιους µεµονωµένους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται η σύσταση 
σε κάθε σχολείο µιας ειδικής (ad hoc) εθελοντικής οµάδας εκπαιδευτικών, οι οποίοι µετά από κατάλληλη 
επιµόρφωση θα λειτουργούν ως σύνδεσµοι αρχικής αλλά και διαρκούς και στενότερης επικοινωνίας µε τους γονείς 
κυρίως των νεοεισερχόµενων µαθητών (είτε της Α΄ Γυµνασίου είτε της Α΄ Λυκείου) µε στόχο την έγκαιρη, 
υπεύθυνη και εχέµυθη πληροφόρηση του σχολείου για τυχόν προβλήµατα καθώς και τον εντοπισµό και τη στήριξη 
«µαθητών υψηλού κινδύνου».   

Η οµάδα αυτή των εκπαιδευτικών από την πρώτη κιόλας µέρα πριν καν ξεκινήσουν τα µαθήµατα καλεί και 
υποδέχεται κάθε µέρα στο σχολείο ένα µικρό αριθµό γονέων (4-5 το πολύ) σε ατοµική συνάντηση µε τον καθένα, 
προκειµένου σε ένα ειδικά διαµορφωµένο για το σκοπό αυτό ζεστό και φιλικό χώρο ο κάθε γονιός να έχει τη 
δυνατότητα να µιλήσει για το παιδί του και γιατί όχι να εµπιστευθεί κάποιο στοιχείο η γνώση του οποίου είναι 
αναγκαία για την ειδική προσέγγιση του µαθητή. Είναι φανερό πως µέσα από µια τέτοια χαρτογράφηση  θα 
εντοπισθούν έγκαιρά όχι µόνο οι Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες κάποιων µαθητών, αλλά και περιπτώσεις µαθητών 
που βιώνουν σοβαρές καταστάσεις όπως υγεία, απώλεια γονέα, διαζύγιο, ανεργία γονέα, ενδοοικογενειακή βία, 
ψυχικές διαταραχές κτλ. που επηρεάζουν αρνητικά τη συµπεριφορά και την προσωπικότητα τους, οδηγώντας τους 
στη ζώνη «υψηλού κινδύνου» µε µεγάλη πιθανότητα να αποτελέσουν µελλοντικούς θύτες η θύµατα σε 
περιστατικά σχολικής βίας. 

 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ Η ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ». 
Ο θεσµός του Ατοµικού Συµβούλου Καθηγητή ή Καθηγητή Συµπαραστάτη (στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε 
τους όρους mentor, tutor, advocate) για τους «µαθητές υψηλού κινδύνου» µπορεί να αξιοποιηθεί, προκειµένου να 
αντιµετωπισθεί το έλλειµµα επικοινωνίας µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών και να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε 
µαθητή και µαθήτρια της Α΄ τάξης να έχει µια «γέφυρα άµεσης επικοινωνίας» µε το σχολείο, ώστε αυτό να είναι 
λιγότερο απρόσωπο. Ο θεσµός έχει ήδη εφαρµοστεί µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα στα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας, σε κάποια σχολεία της Αττικής (π.χ. στο 1ο ΕΠΑΛ Υµηττού, στο ΕΠΑΛ Καισαριανής, στο 1ο 
Πειραµατικό Γυµνάσιο Αθήνας κ.α.) αλλά και στα σχολεία της Κύπρου. Παρόµοια είναι και η πρόταση για 
σύσταση οµάδων Συµβουλευτικής και Μελέτης Παιδιών σε κάθε σχολείο (Ματσόπουλος, 2009), οι οποίες 
συσκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και συζητούν για θέµατα συµπεριφοράς και µάθησης των µαθητών 
τους µε στόχο τον έγκαιρο εντοπισµό παιδιών που µπορεί να χρειάζονται υποστήριξη ή βρίσκονται σε 
επικινδυνότητα (at-risk), την καλύτερη κατανόηση των συµπεριφορών τους και την έγκαιρη παρέµβαση µε 
συγκεκριµένα πλάνα δράσης.  

Πρακτικά, κάθε µαθητής έχει έναν εκπαιδευτικό ως Ατοµικό Σύµβουλο στον οποίο µπορεί να απευθύνεται 
για οποιοδήποτε πρόβληµα τον απασχολεί, είτε στα µαθήµατα, είτε σε άλλα θέµατα της σχολικής ή ακόµα και της 
προσωπικής του ζωής. Ο στόχος είναι να υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός πρόθυµος και ικανός να στηρίξει τον 
µαθητή στις δυσκολίες που συναντά και να τον βοηθήσει να εξοµαλύνει καταστάσεις που του φαίνονται 
δυσεπίλυτες. Ο Ατοµικός Σύµβουλος Καθηγητής επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε τους µαθητές των 
οποίων την ευθύνη έχει αναλάβει, αλλά και µε τους κηδεµόνες τους, όποτε κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη. Ιδιαίτερα 
χρήσιµος µπορεί να αποβεί ο ρόλος του Ατοµικού Συµβούλου σε περιπτώσεις παραβατικής συµπεριφοράς 
κάποιου µαθητή, ειδικά στην αρχική της εκδήλωση. 

Η σειρά των ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την υλοποίηση του θεσµού είναι: 
§ Η εισαγωγή και η προετοιµασία των εκπαιδευτικών από τον Ιούνιο του προηγουµένου έτους µε ειδικό 

σεµινάριο σχετικό µε τον νέο θεσµό. 
§ Η ενηµέρωση των νέων µαθητών του σχολείου και των γονέων τους σχετικά µε το θεσµό στην αρχή του 

νέου σχολικού έτους. 
§ Η παρακολούθηση ειδικού επιµορφωτικού σεµιναρίου από τους εκπαιδευτικούς που εθελοντικά 

αναλαµβάνουν το ρόλο του Ατοµικού Συµβούλου για την προετοιµασία τους στην αρχή του σχολικού 
έτους. Φυσικά πολύ χρήσιµη είναι η συνεργασία µε φορείς όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, ο 
Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων κ.α. 

§ Η σύγκληση  του Συµβουλίου Τάξης (οπωσδήποτε για την Α΄ τάξη, αλλά και για τη Β΄ και την Γ΄) στις 
αρχές Οκτωβρίου. Το συµβούλιο ορίζει έναν εκπαιδευτικό ως σύµβουλο - καθηγητή για κάθε µαθητή 
της Α΄ τάξης. Καλό είναι ο Ατοµικός Σύµβουλος Καθηγητής να µην ταυτίζεται µε τον υπεύθυνο του  
τµήµατος, µε τον οποίο ωστόσο θα συνεργάζεται, ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί που 
θα ασχολούνται µε κάθε περίπτωση και έτσι να περιορίζεται η περίπτωση λάθους προσέγγισης. 
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§ Η έναρξη των συναντήσεων των µαθητών µε τους συµβούλους τους. Στις συναντήσεις αυτές ο 
σύµβουλος κάθε µαθητή προσπαθεί να τον προσεγγίσει και να εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του, τα ενδιαφέροντα, τις εµπειρίες του, να τον βοηθήσει να ενταχθεί στο νέο περιβάλλον. Ιδιαιτέρως 
για όσους παρουσιάζουν ακραία αδιαφορία ή και ανάρµοστη συµπεριφορά, προσπαθεί να εντοπίσει το 
πραγµατικό πρόβληµά του, τους λόγους οι οποίοι τον οδηγούν στη συγκεκριµένη αδιαφορία ή κακή 
συµπεριφορά. Στο σύνολο των περιπτώσεων, εντοπίζονται εξωγενή αίτια (οικογενειακά, υγείας, 
γενικότερα κοινωνικά κλπ) τα οποία οδηγούν το µαθητή σε αυτήν την συµπεριφορά. 

 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ –ΤΥΠΙΚΑ- ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Η τελευταία πρακτική στην οποία θα αναφερθώ δεν είναι καινούρια. Το Συµβούλιο Τµήµατος (ή και Τάξης) έχει 
θεσµοθετηθεί εδώ και δεκαετίες, ενώ στις περιπτώσεις που έχει εφαρµοσθεί έχει βοηθήσει αποτελεσµατικά την 
αντιµετώπιση προβληµάτων σε επίπεδο τάξης αλλά και σε επίπεδο µαθητή. Ας δούµε αρχικά τι προβλέπεται από 
τη σχετική νοµοθεσία (Φ.353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ./ ΦΕΚ 1340 τ.Β΄16.10.2002, Άρθρο 39, 
Παράγραφος ΣΤ΄) 
«Συµβούλιο τµήµατος της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» 

1. Το συµβούλιο του τµήµατος αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο τµήµα και προεδρεύει σ' αυτό 
ο αρχαιότερος των διδασκόντων ή ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, εφόσον διδάσκουν σ' αυτό. 
2. Συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέµατα σχετικά µε τη φοίτηση, τη συµπεριφορά, την 
υγεία και την πρόοδο των µαθητών του τµήµατος. 
3. Συγκαλείται από τον προεδρεύοντα ή αν το ζητήσουν µε έγγραφό τους δυο τουλάχιστον διδάσκοντες. 
4. Στις συνεδριάσεις του συµβουλίου µπορεί να µετέχει και ο πρόεδρος της µαθητικής κοινότητας του 
τµήµατος. 
5. Το συµβούλιο του τµήµατος συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. 
6. Το συµβούλιο του τµήµατος δεν έχει αποφασιστικές αρµοδιότητες, αλλά είναι όργανο εισηγητικό προς το 
Σύλλογο των Διδασκόντων, που έχει και την τελική ευθύνη της λήψης αποφάσεων. 

Το Συµβούλιο Τµήµατος µπορεί να συµβάλει στην εµπέδωση θετικού παιδαγωγικού κλίµατος στη σχολική 
µονάδα, γιατί µπορεί να προσεγγίσει αναλυτικά κάθε µαθητή µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ολοκληρωµένη εικόνα και αντιµετώπιση από όλους τους διδάσκοντες στο τµήµα (Μόσχος & ά. 
2010). Είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει σύγκλιση στον τρόπο διαµόρφωσης κατάλληλου κλίµατος (: όρια, 
κανόνες συµπεριφοράς, εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης, συµβατοί τρόποι 
βαθµολόγησης, ψυχοσυναισθηµατικό κλίµα τάξης κλπ) σε επίπεδο τµήµατος παρά σε όλο το σχολείο. Εξάλλου 
είναι πολύ πιο εύκολο να αξιολογηθεί η επιτυχία των παρεµβάσεων στο επίπεδο τµήµατος, όπου υπάρχουν 
οµοιογενή χαρακτηριστικά και λιγότεροι παράγοντες επηρεασµού (ειδικότητα, σύνθεση και αριθµός µαθητών, 
επάρκεια υποδοµών, επαγγελµατικές διέξοδοι, ιστορία τµήµατος – προσδοκίες κλπ). 

Βέβαια θα µπορούσε κανείς να αντιτάξει ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι το κυρίαρχο όργανο που έχει 
και την τελική ευθύνη των αποφάσεων. Ο Σύλλογος όµως είναι συνήθως ένα πολυπληθές όργανο, το οποίο δεν 
έχει ούτε τον χρόνο αλλά ούτε και την απαιτούµενη πληροφόρηση, ώστε να συζητήσει αναλυτικά και σε βάθος 
επιµέρους ζητήµατα, αν αυτά δεν έχουν προηγουµένως µε κάποιο τρόπο κωδικοποιηθεί και δεν έχουν γίνει οι 
απαραίτητες συνθέσεις, κάτι το οποίο µπορεί να επιτευχθεί µε τη βοήθεια ενός θεσµού χαρακτήρα εισηγητικό 
όπως συµβαίνει µε το Συµβούλιο Τµήµατος. 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή µου, σκέφτοµαι ότι θα µπορούσε κάποιος είτε καλόπιστα είτε και προβοκατόρικα 
να ρωτήσει: «Και τι σχέση έχουν όλα αυτά µε την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισµού; Μήπως τελικά η 
εισήγηση είναι εκτός θέµατος;» Η απάντηση στον προβληµατισµό αυτό θα µπορούσε  να είναι καταφατική για 
κάποιον που βλέποντας το δένδρο χάνει το δάσος. Προκειµένου όµως οι δράσεις µας για την πρόληψη της 
σχολικής βίας και του εκφοβισµού να είναι πιο αποτελεσµατικές, είναι ανάγκη να την δούµε πιο σφαιρικά, µέσα 
από ένα πρίσµα που επικεντρώνεται στο όλο σύστηµα και στην κάθε τάξη ξεχωριστά. (Ματσόπουλος, 2009). Αν 
η εστίασή µας αφορά την πρωτογενή πρόληψη της βίας, τότε η ανάπτυξη θετικού κλίµατος επικοινωνίας και 
εµπιστοσύνης µεταξύ εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων βρίσκεται στον πυρήνα του ζητήµατος που απασχολεί 
το συνέδριό µας. Και σε αυτό ακριβώς στοχεύουν και οι πρακτικές που παρουσιάστηκαν.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γιαννακούρα, Α. (2011). Σχολικός εκφοβισµός και σχολικό κλίµα στο Γυµνάσιο. Διπλωµατική εργασία για το 
Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισµός». Αθήνα: Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και 
Οικολογίας. Ανάκτηση στο www. estia.hua.gr 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα µελέτη περιγράφονται ο σχεδιασµός η εφαρµογή και τα πρώτα αποτελέσµατα αξιολόγησης ενός 
προγράµµατος  επιµόρφωσης, που υλοποιήθηκε από το Σχολικό Σύµβουλο της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής  σε συνεργασία µε 
το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Χαλκιδικής ''ΠΝΟΗ'' µε έδρα 
τον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Το επιµορφωτικό πρόγραµµα υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2013-2015 και αφορούσε εν 
ενεργεία εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε δηµοτικά σχολεία της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής αλλά και σχολές γονέων. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο ο σχεδιασµός, η υλοποίηση ενός επιµορφωτικού 
προγράµµατος ενδοσχολικής βίας, σε συνεργασία µε το κέντρο πρόληψης σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αλλά και 
γονέων µέσω των σχολών γονέων, θα µείωνε τα φαινόµενα ενδοσχολικής βίας στα δηµοτικά σχολεία. Η βασική 
υπόθεση της έρευνας στηρίχθηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση που φαίνεται να υποστηρίζει ότι εάν επιµορφωθούν 
εκπαιδευτικοί µε βιωµατικά εργαστήρια, εφαρµόσουν τις γνώσεις στα σχολεία µε συνεχή υποστήριξη και παράλληλα 
επιµορφωθούν και οι γονείς των µαθητών ώστε να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο, τότε τα φαινόµενα 
ενδοσχολικής βίας µπορεί να µειωθούν.  
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρόγραµµα επιµόρφωσης, σχολές γονέων, ενδοσχολική βία 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Ο εκφοβισµός αποτελεί ένα µεγάλο πρόβληµα που συνήθως εµφανίζεται είτε σε χώρους εκπαίδευσης είτε σε 
κοινότητες ανθρώπων σε όλο τον κόσµο. Περιλαµβάνει περιστατικά παρενόχλησης και εκφοβισµού τα οποία 
εκφράζονται µέσω σωµατικής, λεκτικής, συναισθηµατικής και ψυχολογικής απειλής.  Αν και υπήρξαν 
προγράµµατα µε σκοπό τη συλλογή δεδοµένων και την διερεύνηση των αιτίων της ύπαρξης του ανωτέρω 
φαινοµένου, όπως το πρόγραµµα Δάφνη (2006-2008) (Daphne, 2008), - πρόγραµµα που εφαρµόστηκε και 
συντονίζεται από την Ένωση της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) – ο εκφοβισµός 
προσέλκυσε την απαιτούµενη προσοχή µόλις το τελευταίο χρονικό διάστηµα στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους 
είναι ότι τα θύµατα δεν καταγγέλλουν τις επιθέσεις καθώς επίσης η άγνοια και η έλλειψη ευαισθητοποίησης της 
κοινωνίας. 

Επιχειρώντας µια βιβλιογραφική επισκόπηση στο φαινόµενο του εκφοβισµού φαίνεται ότι  παρατηρήθηκε 
και καταγράφηκε στη δεκαετία του 70, και πιο συγκεκριµένα, το 1978 στη Νορβηγία, ενώ 9 χρόνια αργότερα το 
1987 εµφανίστηκε για πρώτη φορά ο όρος “bullying” (σχολικός εκφοβισµός) σε επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. 
Στην πραγµατικότητα, το φαινόµενο αποτελεί έκφραση βίαιης συµπεριφοράς η οποία υπάρχει από καταβολής της 
ανθρωπότητας (EABC, 2012), ενώ η εκτεταµένη διάδοσή του στα σχολεία και τις κοινότητές εισάγει αρνητικές 
επιπτώσεις τόσο στο σχολικό κλίµα όσο και στο δικαίωµα των µαθητών να συµµετέχουν στη µαθησιακή 
διαδικασία σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς φόβο.  

Στα πλαίσια προσδιορισµού του όρου «σχολικός εκφοβισµός», πολλοί ερευνητές αναφέρονται στην εργασία 
του Olweus (1991), όπου ως εκφοβισµός νοείται η έκθεση ενός µαθητή σε αρνητικές πράξεις κατ' επανάληψη από 
έναν ή περισσότερους µαθητές. Εναλλακτικά, ο εκφοβισµός: θα µπορούσε να οριστεί ως µια συνειδητή και 
εσκεµµένη πράξη βίας ή χειραγώγησης από έναν ή περισσότερους ανθρώπους ενάντια σε ένα άλλο άτοµο ή σε 
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περισσότερα (Ross, 2002). Είναι οποιοδήποτε είδος εν εξελίξει σωµατικής ή λεκτικής κακοποίησης, όπου υπάρχει 
ανισορροπία δύναµης ή επιθυµία εκφοβισµού και επικυριαρχίας (Entenman et al., 2005; Hanson, 2011).  

Ο σχολικός εκφοβισµός έχει επικρατήσει µε τον αγγλικό όρο «bullying» µιας και στην Ελληνική γλώσσα 
και βάσει ελληνικής βιβλιογραφίας αποδίδεται µε διάφορες ονοµασίες, όπως «εκφοβισµός / θυµατοποίηση», 
«Σχολικός εκφοβισµός», «σχολική επιθετικότητα», «κακοποίηση συνοµηλίκου», «άσκηση βίας από µαθητή σε 
µαθητή», «κάνω το µάγκα», «ταλαιπωρώ», «µειώνω», «είδος επιθετικής συµπεριφοράς», «αντικοινωνική 
συµπεριφορά», «αντικοινωνική-επιθετική συµπεριφορά µεταξύ µαθητών στο χώρο του σχολείου» (Παραδεισιώτη 
& Τζιόγκουρος, 2008).  

Οι παράγοντες που φαίνεται να συµµετέχουν µε διαφορετικούς ρόλους στο φαινόµενο:  
§ το παιδί που είναι θύµα εκφοβισµού  
§ το παιδί ή η οµάδα των παιδιών που κάνουν τον εκφοβισµό  
§ τα παιδιά που παρατηρούν 
§ οι εκπαιδευτικοί  
§ οι γονείς  
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο εκφοβισµός µπορεί να είναι σωµατικός, ψυχολογικός ή λεκτικός, και µπορεί 

να παίρνει τη µορφή άµεσων συµπεριφορών, όπως πειράγµατα και χλευασµοί, φυλετικές, εθνοτικές και 
σεξουαλικές παρενοχλήσεις, απειλές, χτυπήµατα και κλοπές (Harris, Petrie & Willoughby, 2002). Αυτές είναι οι 
πιο συνηθισµένες µορφές, όπου κάποιος µπορεί να επέµβει πιο εύκολα. Αλλά υπάρχουν και έµµεσες 
συµπεριφορές, όπως η διάδοση φηµών, η κοινωνική αποµόνωση µαθητών, εχθρικά και βρώµικα βλέµµατα, που 
είναι πολύ πιο δύσκολο να αποδειχθούν και να αντιµετωπισθούν (Hanson, 2011). Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως 
δείχνει η έρευνα, οι συνέπειες µπορεί να είναι πολύ άσχηµες, όπως η πρόκληση άγχους, κατάθλιψης, αυτοκτονικές 
τάσεις, σωµατική και ψυχολογική δυσφορία, χαµηλή αυτοεκτίµηση και κοινωνική δυσλειτουργία (Glover et al., 
2000, Rigby, 2001). 

Στην Ελλάδα το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και, σύµφωνα µε 
ερευνητικά δεδοµένα, τουλάχιστον 10%-15% των µαθητών είναι θύµατα συστηµατικής βίας από συµµαθητές 
τους, ενώ το 5% παραδέχονται ότι ασκούν βία (µε συντριπτική πλειοψηφία των αγοριών στην άσκηση σωµατικής 
βίας σε σύγκριση µε τα κορίτσια που επιδίδονται περισσότερο στον κοινωνικό εκφοβισµό). Παράλληλα, ένας 
µεγάλος αριθµός του µαθητικού πληθυσµού φαίνεται να αποτελεί τους µάρτυρες στα περιστατικά σχολικού 
εκφοβισµού (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2008; Olweus, 1997; Pateraki, & Houndoumadi, 2001). Τα αγόρια εµφανίζονται να 
είναι πιο επιθετικά, καθώς η εµπλοκή τους σε περιστατικά βίας είναι 3 προς 1 έναντι των κοριτσιών. Η Ελλάδα 
βρίσκεται στην τέταρτη θέση στα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού µε ποσοστό 31,98%, σύµφωνα µε έρευνα 
του «Χαµόγελου του Παιδιού», η οποία διεξήχθη σε 16.227 µαθητές, σε έξι χώρες της Ευρώπης (Λιθουανία: 
51,65%, Εσθονία: 50,20%, Βουλγαρία: 34,66%). Τα περιστατικά αναφέρονται σε λεκτική και σωµατική βία, αλλά 
και σε επικοινωνία στο διαδίκτυο µε απειλητικό και υβριστικό περιεχόµενο.  

Μια νεότερη µορφή σχολικού εκφοβισµού αποτελεί το cyber-bullying. Ο διαδικτυακός εκφοβισµός µπορεί 
να οριστεί ως “µια επιθετική, σκόπιµη και επαναλαµβανόµενη πράξη που πραγµατοποιείται από ένα άτοµο ή µια 
οµάδα ατόµων µέσω της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας εναντίον ενός ατόµου που δεν 
µπορεί εύκολα να υπερασπιστεί τον εαυτό του” (Smith et al., 2008). Αποτελεί µια µορφή εκφοβισµού η οποία, 
παρά τις οµοιότητες, (αποκλεισµός, διάδοση φηµών, απειλές, παρενόχληση, επαναλαµβανόµενη επιθετικότητα) 
διαφέρει από τις “παραδοσιακές” ως προς το ότι (Donegan, 2012):  

§ µπορεί να λάβει χώρα οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και όχι µόνο τις ώρες του σχολείου  
§ τα εκφοβιστικά µηνύµατα ή οι εικόνες µπορούν να διαδοθούν πολύ γρηγορότερα και σε µεγαλύτερη 

ακτίνα από αυτή του σχολείου  
§ οι θύτες µπορούν να παραµένουν ανώνυµοι άρα να εντοπίζονται δύσκολα ή καθόλου  
§ οι θύτες δεν έρχονται κατά πρόσωπο αντιµέτωποι µε τις συνέπειες που έχουν οι πράξεις τους στα θύµατα  
§ ο θύτης δεν είναι απαραίτητο να έχει µεγαλύτερη σωµατική δύναµη από το θύµα  
§ ο θύτης δεν προέρχεται απαραίτητα από οικογένειες που απορρίπτουν τον έπαινο και προτιµούν το 

σαρκασµό, την απόρριψη και την κριτική  
§ οι παρατηρητές του διαδικτυακού εκφοβισµού είναι πιθανότερο να εξελιχθούν σε διαδικτυακούς 

εκφοβιστές σε σχέση µε τους παρατηρητές του συνήθους εκφοβισµού  
§ οι εµπλεκόµενοι στο διαδικτυακό εκφοβισµό ανήκουν περίπου ισόποσα και στα δύο φύλα ενώ στον 

παραδοσιακό εκφοβισµό υπερέχουν αριθµητικά τα αγόρια  
§ ο διαδικτυακός εκφοβισµός µπορεί δυσκολότερα να γίνει αντιληπτός από γονείς και εκπαιδευτικούς.  
Στο πλαίσιο της πρόληψης του φαινοµένου έχουν εφαρµοστεί αλλά και εφαρµόζονται προγράµµατα 

πρόληψης µεταξύ των οποίων είναι της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. «Stop στην ενδοσχολική βία» 
(http://www.antibullying.gr/poioi-eimaste.html) καθώς και η δηµιουργία ενός δικτύου ενηµέρωσης, 
επιµόρφωσης, πρόληψης και αντιµετώπισης των φαινοµένων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο µε την 
ονοµασία «Παρατηρητήριο κατά της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού», 
http://www.pdeamth.gr/paratiritiriovias/) από το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  276   

στη συνέχεια λειτουργεί σαν Δίκτυο Πρόληψης και Αντιµετώπισης των φαινοµένων της σχολικής βίας και 
εκφοβισµού ( http://stop-bullying.sch.gr/). 
 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Η 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Τα δέκα επτά (17) δηµοτικά σχολεία της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής βρίσκονται στο ορεινό οδικό άξονα της 
Περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής και ξεκινούν από τη Γαλάτιστα µέχρι τα παραθαλάσσια µέρη της 
Ουρανούπολης και Αµµουλιανής. Ο µικρός αριθµός φαινοµένων ενδοσχολικής βίας που υπήρξαν στα δηµοτικά 
σχολεία και κλήθηκε ο Σχολικός Σύµβουλος ή κοινωνικοί φορείς του νοµού οφειλόταν κυρίως σε διαµάχες γονέων 
µεταξύ τους, διαµάχες µαθητών λόγω προέλευσης αλλά και διαµάχες γονέων λόγω τοπικιστικών προβληµάτων 
(π.χ. όπως η λειτουργία µεταλλείων στην περιοχή). Αυτές οι αιτίες αναδείχτηκαν, είτε µέσω ανώνυµων 
ερωτηµατολογίων που συµπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, είτε από τις δια ζώσης επισκέψεις του 
Συµβούλου, είτε από τις αναφορές των Διευθυντών των σχολείων. 

Λόγω της ύπαρξης του τοπικιστικού προβλήµατος και των πιθανών διαστάσεων που θα µπορούσε να πάρει 
µε πιθανό αποτέλεσµα το διχασµό των τοπικών κοινωνιών σε σχέση µε τη λειτουργία της επιχείρησης και 
µεταφορά αυτής της διαµάχης µέσω των παιδιών τους στα σχολεία, έγιναν δια ζώσης συναντήσεις του Σχολικού 
Συµβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης µε τους υπευθύνους του Κέντρου Πρόληψης «ΠΝΟΗ»,  προκειµένου να 
σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από κοινού, µια συντονισµένη προσπάθεια επιµόρφωσης αλλά και 
ευαισθητοποίησης  των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων σε θέµατα πρόληψης αλλά και επίλυσης 
προβληµάτων ενδοσχολικής βίας. 

Ειδικότερα, αποφασίστηκε να υλοποιηθούν τριήµερα επιµορφωτικά σεµινάρια σε εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς των δηµοτικών σχολείων, οι οποίοι στη συνέχεια θα εφάρµοζαν τις αποκτηθείσες γνώσεις στις 
τάξεις τους στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης. Στη συνέχεια ανά δίµηνο περίπου θα υλοποιούνταν συναντήσεις 
ανατροφοδότησης µε τις συντονίστριες του Κέντρου για ανατροφοδότηση και αποτίµηση του προγράµµατος και 
σε περίπτωση όπου  απαιτείτο θα δινόταν οδηγίες για  αλλαγή είτε µεθοδολογίας είτε εφαρµογής του. 

Επιπλέον, αποφασίστηκε να υλοποιηθούν σχολές γονέων στα χωριά που είχαν έδρα τα σχολεία και στα οποία 
επιθυµούσαν οι γονείς να συµµετέχουν, σε τµήµατα είκοσι ατόµων, όπου µέσω βιωµατικών σεµιναρίων θα 
µάθαιναν τρόπους πρόληψης αλλά και επίλυσης διαφορών µεταξύ των µαθητών τους σε θέµατα βίας αλλά και 
δύσκολων συµπεριφορών. Τέλος αποφασίστηκε να δοθεί επιπλέον έµφαση  στο κοµµάτι των παρουσιάσεων-
οµιλιών-ανοικτών συζητήσεων που οργανωνόταν σε διάφορα χωριά από τους υπευθύνους του Κέντρου 
αποσκοπώντας στην αρχική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε θέµατα συµπεριφορών και βίας αλλά 
και επιπλέον να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας. 
 
ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στα επιµορφωτικά σεµινάρια στους εκπαιδευτικούς ήταν µια έκδοση 
του ΚΕΘΕΑ (https://goo.gl/kKwMnf) και είναι µια προσαρµογή στα ελληνικά της έκδοσης του βρετανικού 
οργανισµού µε τίτλο “Skills for the Primary School Child”. Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα πρόληψης, 
προαγωγής της υγείας και της προστασίας του παιδιού του δηµοτικού καλλιεργώντας τις προσωπικές και 
κοινωνικές του δεξιότητες,  ΚΕ.Θ.Ε.Α. (1998).  

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς  από το νηπιαγωγείο έως την έκτη τάξη του δηµοτικού σχολείου  και 
προσπαθεί να τους µεταδώσει το πνεύµα, αλλά και τις προσεγγίσεις και τεχνικές που συµβάλλουν στη δηµιουργία 
ενός κλίµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης στην τάξη ενισχύοντας τις θετικές συµπεριφορές, αναπτύσσοντας 
δεξιότητες επικοινωνίας, οµαδικότητας, συνεργασίας, υπευθυνότητας, κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων, 
θέσπισης και επίτευξης στόχων. Ταυτόχρονα βέβαια αυτές οι προσεγγίσεις και τεχνικές ενδυναµώνουν την 
αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίµηση, αυτοπειθαρχία και αυτό-αποτελεσµατικότητα των µαθητών τους, 
καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις µέσα στην τάξη,  ΚΕ.Θ.Ε.Α. (1998). 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τέσσερις βασικές ενότητες: θεωρία σχετικά µε την προσωπική και κοινωνική 
εκπαίδευση, εκπαίδευση δασκάλων και γονέων στην πρόληψη και στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, 
δουλειά µε τα παιδιά. Ένας από τους βασικότερους στόχους του πακέτου είναι η συνεργασία ανάµεσα στους 
δασκάλους, τα παιδιά του σχολείου, τους γονείς και την τοπική κοινωνία. 

Επιδίωξη του εκπαιδευτικού πακέτου (http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/index.htm ) είναι να δοθεί 
υποστήριξη και φροντίδα στον εκπαιδευτικό, που µέσα από τον ρόλο του, καθηµερινά καλείται να ανταπεξέλθει 
σε καταστάσεις και συνθήκες για τις οποίες συχνά δεν είναι εκπαιδευµένος (προβλήµατα συµπεριφοράς όπως 
επιθετικότητα, απόρριψη και κοινωνικός αποκλεισµός, κακοποίηση, δουλειά σε οµάδες) και να γνωρίσει 
εκπαιδευτικά εργαλεία κει µεθόδους πρόληψης και αγωγής υγείας, που προωθούν την προσωπική και 
ψυχοκοινωνική εκπαίδευση παιδιών. Περιλαµβάνουν µια ενεργό εκπαιδευτική προσέγγιση, δίνοντας έµφαση 
στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων µέσα από την εργασία σε οµάδες, καθώς και µια ποικιλία ασκήσεων και 
δραστηριοτήτων µέσα στην τάξη. Τα παιδιά παροτρύνονται να µοιραστούν τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους, να 
αναλύσουν συµπεριφορές και αξίες και να υποστηρίξουν το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια της µαθησιακής 
εµπειρίας. Η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης αποτελεί ένα µείζον θέµα που διατρέχει όλα τα µαθήµατα. Το 
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πρόγραµµα αποτελείται συνολικά από τριάντα τρία µαθήµατα, από τα οποία: έξι ενότητες, οι οποίες 
περιλαµβάνουν πέντε µαθήµατα η καθεµιά και µία βασική ενότητα που αποτελείται από τρία µαθήµατα. Όλο το 
πρόγραµµα είναι εγκεκριµένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και είχε εκδοθεί αρχικά από το ΚΕΘΕΑ, το 1998, 
σε ειδικές κάρτες. 
 
Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ - ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ: 
Τα σεµινάρια για τους γονείς πραγµατοποιήθηκαν µετά από εκδήλωση αιτήµατος σε συνεργασία Συλλόγων 
Γονέων και Διδασκόντων. Η πρώτη φάση περιελάµβανε τη διερεύνηση του κάθε αιτήµατος και τον ορισµό µιας 
οµιλίας. Ο στόχος των οµιλιών ήταν η ενίσχυση του κινήτρου των γονιών. Η θεµατολογία τους αφορούσε τη 
φιλοσοφία της πρόληψης, τους προστατευτικούς παράγοντες, το έργο του Κέντρου Πρόληψης, τον τρόπο 
λειτουργίας των οµάδων, κ.λ.π. Στη συνέχεια ορίστηκε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Η δεύτερη φάση περιελάµβανε  την υλοποίηση των  σεµιναρίων  τα οποία διήρκησαν περίπου 3,5 
µήνες (δέκα εβδοµαδιαίες δίωρες συνεδρίες). Στην τελευταία συνάντηση δόθηκε η δυνατότητα να εκφραστεί η 
ανάγκη για συνέχεια στην οποία τονίστηκε η ανάληψη πρωτοβουλίας από τα µέλη της οµάδας. 

Η θεµατολογία διαµορφώθηκε µε βάση  τις ανάγκες κάθε οµάδας και βασίστηκε στο υλικό «Επικοινωνία 
στην οικογένεια» του ΕΠΙΨΥ, στο υλικό του ΚΕΘΕΑ «Δεξιότητες για παιδιά Δηµοτικού» (Εργαστήρι για Γονείς). 
Ενδεικτικές ενότητες: Εµπιστοσύνη-Όρια, Αυτοεκτίµηση, Επικοινωνία-Συναισθήµατα, Κακοποίηση-
Εκφοβισµός, κ.λ.π. Οι µαθησιακές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το βίωµα, η αλληλεπίδραση και η 
ενεργητική συµµετοχή. Η µεθοδολογία µάθησης περιελάµβανε την οµαδική δουλειά σε ζευγάρια ή µικρές οµάδες, 
το οµαδικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, δραστηριότητες καλλιτεχνικές, εµψύχωση, αλληλεπίδραση µέσα από το 
µοίρασµα των ατοµικών συναισθηµάτων και σκέψεων.  

Η τρίτη φάση αφορούσε την αξιολόγηση της διαδικασίας  µε τα εξής εργαλεία: Αυτοαναφορές µελών στο 
τέλος κάθε συνεδρίας και αντίστοιχες εκθέσεις συντονιστών, εποπτεία µε την ολοµέλεια της επιστηµονικής 
οµάδας και ερωτηµατολόγια αξιολόγησης στο τέλος του σεµιναρίου από τους γονείς. 
 
Ερευνητικά ερωτήµατα της εργασίας: 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η εφαρµογή των 
γνώσεων στην τάξη, ενός προγράµµατος ενδοσχολικής βίας, σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης ΠΝΟΗ, σε 
εν ενεργεία εκπαιδευτικούς µέσω βιωµατικών εργαστηρίων αλλά και γονέων µέσω των σχολών γονέων  θα µείωνε 
τα φαινόµενα ενδοσχολικής βίας στα δηµοτικά σχολεία της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής αλλά και µια πρώτη αξιολόγηση 
της επιµόρφωσης από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς και γονείς.  
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Το Δείγµα: 
Το δείγµα της παρούσας έρευνας αποτελούσαν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν προαιρετικά σε τρεις 
επιµορφωτικούς κύκλους, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές και υπηρετούσαν στα σχολεία της 3ης Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Χαλκιδικής αλλά και γονείς των µαθητών των αντίστοιχων Δηµοτικών σχολείων που συµµετείχαν 
σε σχολές γονέων που οργανώθηκαν στην 3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Χαλκιδικής σε συνεργασία µε το Κέντρο 
Πρόληψης ΠΝΟΗ. Ειδικότερα στις τρεις επιµορφωτικές συναντήσεις (πίνακας 1) συµµετείχαν: 
   

ΑΤΟΜΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μ.Ο ΗΛΙΚΙΑΣ Μ.Ο. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
47 13 34 39,6 13,8 
Πίνακας 1: Εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στις τρεις επιµορφωτικές συναντήσεις 

 
Στη σχολή γονέων που παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα, (υλοποιήθηκαν αλλά και υλοποιούνται και 

άλλες την παρούσα χρονική στιγµή) οι συµµετέχοντες που φαίνονται στον πίνακα 2 ήταν: 
 

ΗΛΙΚΙΕΣ 29-35 40-45 46-50 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 5 7 3 3 

Πίνακας 2: Γονείς που συµµετείχαν στη σχολή γονέων Νέων Ρόδων 
 
Η διαδικασία υλοποίησης: 
Το χρονικό διάστηµα 2013-2014 υλοποιήθηκαν τρεις επιµορφωτικές σειρές σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς των 
δηµοτικών σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής, µια στο ΔΣ Αρναίας, µια στο ΔΣ Β Ιερισσού και µια στο ΚΠΕ 
Αρναίας όπου συνολικά τις παρακολούθησαν περίπου σαράντα επτά (47) εκπαιδευτικοί σε σύνολο περίπου εκατό 
(100). Επιπλέον έγιναν και σχολές γονέων στην Βαρβάρα, Ουρανούπολη, Νέα Ρόδα και σε άλλα µέρη αλλά στην 
παρούσα έρευνα θα παρουσιάσουµε µόνο τη σχολή γονέων των Νέων Ρόδων µιας και είχε ολοκληρωθεί η 
στατιστική ανάλυση από τα ανώνυµα ερωτηµατολόγια αποτίµησης. 
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Οι τεχνικές ανάλυσης, παρουσίασης και ερµηνείας των αποτελεσµάτων: 
Η διερεύνηση των ερευνητικών ερωτηµάτων υλοποιήθηκε µε ανώνυµα ερωτηµατολόγια τα οποία σχεδιάστηκαν 
από το Κέντρο Πρόληψης ΠΝΟΗ και δόθηκαν στους συµµετέχοντες µετά την ολοκλήρωση κάθε τριήµερου 
επιµορφωτικού κύκλου.  

Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και συµπληρωνόταν στο επιµορφωτικό κέντρο παρουσία των 
συντονιστριών του προγράµµατος, οι οποίες παρείχαν επεξηγήσεις σε πιθανά ερωτήµατα ή απορίες των 
συµµετεχόντων.  

Στην συνέχεια γινόταν έλεγχος των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων και ακολουθούσε η εισαγωγή των 
απαντήσεων αλλά και  επεξεργασία τους στο στατιστικό πακέτο SPSS, προκειµένου να εξαχθούν όσο το δυνατόν 
ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσµατα. Στην εργασία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων 
στις τρεις επιµορφωτικές συναντήσεις που υλοποιήθηκαν στο ΔΣ Αρναίας, στο ΔΣ Β Ιερισσού και στο ΚΠΕ 
Αρναίας, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και σε µια σχολή γονέων που υλοποιήθηκε στο ΔΣ Νέων Ρόδων. 
 
Ερωτήσεις ερωτηµατολογίων για τους εκπαιδευτικούς: 

Οι ερωτήσεις του ανώνυµου ερωτηµατολογίου στους επιµορφούµενους, που ήταν διαφορετικά άτοµα σε 
κάθε συνάντηση, ήταν  οι παρακάτω: 

§ Πόσο ικανοποιητική ήταν η συνολική διάρκεια (3ηµερών) του  εκπαιδευτικού προγράµµατος; 
§ Πόσο βοήθησε ο αριθµός συµµετεχόντων στην καλή εξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος; 
§ Πόσο βοηθητικός ήταν ο τρόπος (βιωµατικός) που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή του 

προγράµµατος; 
§ Έχετε συµµετάσχει σε άλλο σεµινάριο που χρησιµοποιεί αυτόν τον τρόπο (βιωµατικό); 
§ Πόσο τα θέµατα που απασχόλησαν το σεµινάριο ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και τις ανάγκες σας; 
§ Παρακαλούµε σηµειώστε επιπλέον θέµατα τα οποία θεωρείτε σηµαντικά για να διαπραγµατευτεί ένα 

αντίστοιχο  σεµινάριο. 
§ Πόσο χρήσιµο κρίνετε το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την προαγωγή της προστασίας του 

παιδιού; 
§ Πόσο σας βοήθησαν οι συντονίστριες να απαντηθούν οι απορίες που είχατε; 
§ Πόσο βοήθησαν οι συντονίστριες στην οµαλή λειτουργία της οµάδας; 
§ Παρακαλούµε σηµειώστε όποιες  παρατηρήσεις και προτάσεις θεωρείτε ότι θα συµβάλουν στη 

βελτίωση του σεµιναρίου. 
 
Ερωτήσεις ερωτηµατολογίων για τους γονείς: 
Οι ερωτήσεις που δόθηκαν µε τη µορφή ανώνυµου ερωτηµατολογίου στο τέλος της επιµορφωτικής συνάντησης 
ήταν: 

§ Πόσο κατανοητά ήταν τα θέµατα που διαχειριζόταν το εκπαιδευτικό σεµινάριο; 
§ Ποια από τα θέµατα που συζητήθηκαν θεωρείτε πιο σηµαντικά; 
§ Ποια επιπλέον θέµατα πιστεύετε ότι θα έπρεπε να εµπεριέχει το συγκεκριµένο  σεµινάριο; 
§ Θα συστήνατε το σεµινάριο αυτό σε άλλους γονείς και γιατί;    
§ Συµµετείχατε στη διαδικασία της οµάδας; Αν όχι τι ήταν αυτό που δυσκόλεψε τη συµµετοχή σας; 
§ Πόσο ικανοποιητική ήταν η συνολική διάρκεια (20 ωρών) του εκπαιδευτικού  σεµιναρίου; 
§ Πόσο βοηθητικός ήταν ο τρόπος (βιωµατικός) που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή του σεµιναρίου; 
§ Πόσο βοήθησε ο αριθµός των συµµετεχόντων στην καλή εξέλιξη του εκπαιδευτικού  σεµιναρίου; 
§ Πως αξιολογείτε την επάρκεια των γνώσεων των συντονιστών και τη µετάδοσή τους;  
§ Πόσο βοήθησαν οι συντονιστές να διευκολυνθεί η λειτουργία της οµάδας; 
§ Παρακαλούµε σηµειώστε όποιες άλλες παρατηρήσεις θεωρείτε σηµαντικές για το   σεµινάριο. 

  
Αποτελέσµατα για εκπαιδευτικούς: 
Για την πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι συµµετέχοντες 
εκπ/κοι και γονείς, υιοθετήσαµε το παρακάτω σχήµα, όπου στο αριστερό µέρος τοποθετούµε τις απαντήσεις, 
«λίγο» χαρακτηρίζοντας την περιοχή ότι έχει αρνητικό πρόσηµο, στη µέση τις απαντήσεις που απαντούν «αρκετά» 
και στη δεξιά πλευρά τις απαντήσεις, «πολύ» χαρακτηρίζοντάς τες µε θετικό πρόσηµο. Στην ανάλυση τις 
απαντήσεις «αρκετά» τις θεωρούµε ότι «κινούνται» προς το θετικό πρόσηµο. 
 

λίγο   αρκετά      πολύ 
(αρνητικό πρόσηµο) (-)   µέση  (θετικό πρόσηµο) (+) 

Σχήµα 1: Βοηθητικό σχήµα επεξήγησης απαντήσεων 
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 Ιστόγραµµα 1: Αποτελέσµατα ερωτήσεων 1,2,3,5,7,8,9 

 
Ιστόγραµµα 2: Αποτελέσµατα ερωτήσεων 4 

 
Έτσι όπως φαίνεται στο ιστόγραµµα 1 και 2: 

§ Στην πρώτη ερώτηση που διερευνούσε εάν ήταν ικανοποιητική η διάρκεια του επιµορφωτικού 
προγράµµατος οι απαντήσεις των συµµετεχόντων κινούνται προς το θετικό πρόσηµο µε 17 απαντήσεις 
σαν αρκετά και 29 πολύ. 

§ Στη δεύτερη ερώτηση που διερευνούσε κατά πόσο ο αριθµός των συµµετεχόντων (είχε καθοριστεί το 
ανώτερο στα είκοσι (20) άτοµα) βοήθησε στην καλή εξέλιξη του προγράµµατος φαίνεται ότι απαντήσεις 
τους είναι προς το θετικό πρόσηµο µε 8 αρκετά και 39 πολύ. 

§ Οι απαντήσεις στην ερώτηση 3,  που διερευνούσε πόσο βοηθητικός ήταν βιωµατικός τρόπος που 
χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση τους προγράµµατος, φαίνεται να κινείται προς το θετικό πρόσηµο 
µε 4 αρκετά και 43 πολύ. 

§ Όσον αφορά τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε άλλες επιµορφωτικές δράσεις µε βιωµατικό τρόπο 
φαίνεται από τις απαντήσεις τους (ιστόγραµµα 2) ότι οι περισσότερες είναι θετικές (είκοσι 29). 

§ Σχετικά µε το εάν τα θέµατα που συζητήθηκαν στα πλαίσια του επιµορφωτικού προγράµµατος οι 
απαντήσεις φαίνεται να είναι προς το θετικό πρόσηµο (16 αρκετά και 42 πολύ). 

§ Μια βασική ερώτηση διερευνούσε τη χρησιµότητα του προγράµµατος για την προαγωγή προστασίας του 
παιδιού και φαίνεται από τις απαντήσεις τους ότι κινούνται προς το θετικό πρόσηµο µε 15 αρκετά και 32 
πολύ. 

§ Στην ερώτηση που διερευνούσε τη βοήθεια εκ µέρους των συντονιστριών στην απάντηση ερωτηµάτων 
που υπέβαλλαν οι συµµετέχοντες οι απαντήσεις είναι προς το θετικό πρόσηµο (5 αρκετά και 42 πολύ). 

§ Όσον αφορά τη βοήθεια των συντονιστριών στην οµαλή λειτουργία της οµάδας οι απαντήσεις των 
συµµετεχόντων είναι προς το θετικό πρόσηµο µε 2 αρκετά και 45 πολύ.    

 
Αποτελέσµατα για γονείς: 
Όσον αφορά τις απαντήσεις των γονέων στα ανώνυµα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν µετά την ολοκλήρωση 
της σχολής γονέων στα Νέα Ρόδα, φάνηκαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
 

Αποτελέσματα για εκπαιδευτικούς: 
Για την πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν 
οι συμμετέχοντες εκπ/κοι κ γονείς, υιοθετήσαμε το παρακάτω σχήμα, όπου στο αριστερό 
μέρος τοποθετούμε τις απαντήσεις, «λίγο» χαρακτηρίζοντας την περιοχή ότι έχει αρνητικό 
πρόσημο, στη μέση τις απαντήσεις που απαντούν «αρκετά» και στη δεξιά πλευρά τις 
απαντήσεις, «πολύ» χαρακτηρίζοντάς τες με θετικό πρόσημο. Στην ανάλυση τις απαντήσεις 
«αρκετά» τις θεωρούμε ότι «κινούνται» προς το θετικό πρόσημο. 
 

Σχήμα 1: Βοηθητικό σχήμα επεξήγησης απαντήσεων 
 

λίγο    αρκετά           πολύ 
(αρνητικό πρόσημο) (-)           μέση        (θετικό πρόσημο) (+) 
 
 

Ερώτηση 
1

Ερώτηση 
2

Ερώτηση 
3

Ερώτηση 
5

Ερώτηση 
7

Ερωτηση 
8

Ερώτηση 
9

ΛΙΓΟ 1
ΑΡΚΕΤΑ 17 8 4 16 15 5 2
ΠΟΛΎ 29 39 43 31 32 42 45
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Αποτελέσματα για εκπαιδευτικούς: 
Για την πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν 
οι συμμετέχοντες εκπ/κοι κ γονείς, υιοθετήσαμε το παρακάτω σχήμα, όπου στο αριστερό 
μέρος τοποθετούμε τις απαντήσεις, «λίγο» χαρακτηρίζοντας την περιοχή ότι έχει αρνητικό 
πρόσημο, στη μέση τις απαντήσεις που απαντούν «αρκετά» και στη δεξιά πλευρά τις 
απαντήσεις, «πολύ» χαρακτηρίζοντάς τες με θετικό πρόσημο. Στην ανάλυση τις απαντήσεις 
«αρκετά» τις θεωρούμε ότι «κινούνται» προς το θετικό πρόσημο. 
 

Σχήμα 1: Βοηθητικό σχήμα επεξήγησης απαντήσεων 
 

λίγο    αρκετά           πολύ 
(αρνητικό πρόσημο) (-)           μέση        (θετικό πρόσημο) (+) 
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Ιστόγραµµα 3: Αποτελέσµατα ερωτήσεων σε γονείς 

 
§ Στην ερώτηση 1 που διερευνούσε το πόσο κατανοητά ήταν τα θέµατα που διαχειρίστηκαν στο 

επιµορφωτικό σεµινάριο οι περισσότεροι κινήθηκαν προς το θετικό πρόσηµο (15 άτοµα πολύ, 2 άτοµα 
αρκετά). 

§ Στην ερώτηση 2 που διερευνούσε ποια από τα θέµατα που συζητήθηκαν θεωρείτε πιο σηµαντικά 
απάντησαν: Επικοινωνία- ενεργητική ακρόαση (6 άτοµα), Όρια ( 8 άτοµα), Αυτοεκτίµηση (1 άτοµο), 
Εξαρτήσεις (5 άτοµα), Συναισθήµατα (3 άτοµα), Εµπιστοσύνη (3 άτοµα), τον τρόπο µε τον οποίο 
αντιµετωπίζεις τα προβλήµατα αν έχεις χρόνο, διάθεση, αγάπη και κατανόηση, τρόποι συµπεριφοράς και 
αντιµετώπισης από τους γονείς. 

§ Στην ερώτηση 3 που διερευνούσε ποια επιπλέον θέµατα πιστεύετε ότι θα έπρεπε να εµπεριέχει το 
συγκεκριµένο  σεµινάριο, ελάχιστα πρότειναν άλλα θέµατα εκτός αυτών που ασχολήθηκαν µεταξύ των 
οποίων ήταν: Αναλυτικότερες πληροφορίες για ουσίες και πως θα καταλάβω αν το παιδί µου έχει εθιστεί 
σε κάτι ή µε ποιους τρόπους µπορείς να αντιµετωπίσεις το πρόβληµα όταν φθάσεις σε αδιέξοδο (αλκοόλ, 
τσιγάρο, ναρκωτικά). 

§ Στην τέταρτη ερώτηση, η οποία θα µπορούσαµε ένα τη χαρακτηρίζαµε σαν βαρόµετρο και διερευνούσε 
εάν θα συνιστούσαν το παρών σεµινάριο και σε άλλους γονείς και γιατί, οι απαντήσεις ήταν καθολικά 
ναι και µεταξύ των αιτιολογήσεων αναφέρονται µερικές όπως:   

§ Ανεπιφύλακτα γιατί ανακαλύπτεις πράγµατα και συναισθήµατα. 
§ Βεβαίως γιατί έµαθα πολλά και έµεινα πολύ ευχαριστηµένη 
§ Φυσικά γιατί βοηθάει πολύ στην ανατροφή του παιδιού 
§ Ναι, ανεπιφύλακτα γιατί είδα τι κέρδισα εγώ 
§ Ναι γιατί βρίσκεις απαντήσεις 
§ Εννοείται γιατί έµαθα πολλά για τις συµπεριφορές (και τη δική µου και του παιδιού µου) 
§ Ναι γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει µε το παιδί σου 
§ Ναι γιατί µπορείς να µάθεις και να προλάβεις πολλά προβλήµατα. 

§ Στην πέµπτη ερώτηση που διερευνούσε εάν συµµετείχατε στη διαδικασία της οµάδας; Αν όχι τι ήταν 
αυτό που δυσκόλεψε τη συµµετοχή σας, οι περισσότερες απαντήσεις ήταν ότι συµµετείχαν µε ελάχιστες 
µη συµµετοχές. 

§ Στην έκτη ερώτηση που διερευνούσε το πόσο ικανοποιητική ήταν η συνολική διάρκεια (20 ωρών) του 
εκπαιδευτικού  σεµιναρίου, οι περισσότερες απαντήσεις κινήθηκαν προς το θετικό πρόσηµο µε 12 άτοµα  
να απαντούν αρκετά και 5 άτοµα πολύ. 

§ Στην έβδοµη ερώτηση που διερευνούσε πόσο βοηθητικός ήταν ο βιωµατικός τρόπος που 
χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή  του σεµιναρίου οι περισσότερες απαντήσεις ήταν προς το θετικό 
πρόσηµο µε 1 άτοµο να απαντά αρκετά και 16 άτοµα πολύ. 

§ Στην όγδοη ερώτηση που διερευνούσε το πόσο βοήθησε ο αριθµός των συµµετεχόντων στην καλή 
εξέλιξη του εκπαιδευτικού σεµιναρίου, οι περισσότερες απαντήσεις ήταν προς το θετικό πρόσηµο µε  5 
άτοµα να απαντούν αρκετά και 12 άτοµα να απαντούν πολύ. 

§ Με την ένατη ερώτηση διερευνούσαµε το πως αξιολογούσαν την επάρκεια των γνώσεων των 
συντονιστών και τη µετάδοσή τους, µε τις  περισσότερες απαντήσεις να βρίσκονται στο θετικό πρόσηµο 
µε  1 άτοµο  να απαντά αρκετά  και  16 άτοµα να απαντούν πολύ.  

§ Με την δέκατη ερώτηση διερευνούσαµε το πόσο βοήθησαν οι συντονιστές να διευκολυνθεί η λειτουργία 
της οµάδας, µε τις απαντήσεις να είναι απόλυτα θετικές µε 17 άτοµα να απαντούν πολύ. 

§ Τέλος, µε την τελευταία ερώτηση «παρακαλούµε σηµειώστε όποιες άλλες παρατηρήσεις θεωρείτε 
σηµαντικές για το σεµινάριο, ενδεικτικές απαντήσεις ήταν:  

§ Ήταν πολύ ενδιαφέρον. 
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§ Ήταν όλα τέλεια 
§ Περισσότερες ώρες ή λιγότερα άτοµα 
§ Να ξανάρθετε και του χρόνου. 
§ Ήταν σηµαντικό το πόσο ήρεµες ήταν οι συντονίστριες, πόσο κατανοητά ήταν όλα όσα µας 

έλεγαν και γενικά ο τρόπος τους ήταν εξαιρετικός. 
§ Σας ευχαριστούµε και ελπίζουµε να σας δούµε σύντοµα. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στο παρόν άρθρο περιγράφηκε ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η πρώτη αξιολόγηση ενός επιµορφωτικού 
προγράµµατος σε εκπαιδευτικούς και γονείς για την ελαχιστοποίηση φαινοµένων ενδοσχολικής βίας στα δηµοτικά 
σχολεία της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής.  

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µέσω των ανώνυµων 
ερωτηµατολογίων φάνηκε ότι η επιµόρφωσή στους µέσω βιωµατικών µεθοδολογιών και η συνεχής 
ανατροφοδότηση µέσω δια ζώσης συναντήσεων µε τις συντονίστριες του προγράµµατος, τους παρείχε και τις 
απαραίτητες γνώσεις αλλά και αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να υλοποιήσουν το πρόγραµµα στην τάξη. Όσον αφορά 
τη χρησιµότητα του προγράµµατος στην καθηµερινή τους πρακτική, φάνηκε ότι έγινε αποδεκτό, παρά τις 
δύσκολες συνθήκες που αντιµετώπισαν όσο αφορά την παρακολούθηση λόγω µετακινήσεων µέσω δύσκολων 
οδικών συνθηκών. Πέραν της γραπτής αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του προγράµµατος στις τάξεις τους µιας και η 
µείωση φαινοµένων βίας αλλά και τριβών µεταξύ των µαθητών συντελούσε στη δηµιουργία ενός οµαλού 
παιδαγωγικού κλίµατος στα σχολεία γεγονός που έκανε ευκολότερη την υλοποίηση συνεργατικών διεργασιών 
µεταξύ των µαθητών για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, αλλά και αλλαγή στάσεων σχετικά µε φαινόµενα 
βίας. 

Όσον αφορά τους γονείς, η εµπλοκή τους σε βιωµατικές επιµορφωτικές δράσεις µέσω της σχολής γονέων, 
τους παρείχε γνώσεις έτσι ώστε να µπορούν να αναγνωρίζουν ευκολότερα δύσκολες συµπεριφορές των παιδιών 
και µην απλά µεταθέτουν τις ευθύνες είτε σε άλλα παιδιά είτε σε άλλους γονείς. Επιπλέον µέσα από την 
αλληλεπίδραση µε τις συντονίστριες αλλά και τους υπόλοιπους γονείς, φάνηκε ότι µπορούσαν να διαχειριστούν 
ως ένα βαθµό αυτές τις συµπεριφορές, µειώνοντας φαινόµενα βίας στα οποία εµπλέκονταν τα παιδιά τους. 
Σηµαντικό στοιχείο των επιµορφωτικών δράσεων φαίνεται να είναι η αλλαγή στάσης των γονέων από απλοί 
θεατές σε φαινόµενα βίας σε βοηθούς των εκπαιδευτικών προκειµένου να επιλυθούν.  

Τέλος, σηµαντικό στοιχείο της σπουδαιότητας της επιµόρφωσης στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς ήταν  
η παρότρυνση για την παρακολούθηση των επιµορφωτικών σεµιναρίων και από άλλους (εκπαιδευτικούς και 
γονείς) φανερώνοντας ότι ήταν ενδιαφέρουσα σαν διαδικασία, χρήσιµη και είχε καλύψει τις ανάγκες τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η προσέγγιση της βίας στο σχολείο ως ένα πολύπλοκο κοινωνικό και πολιτισµικό 
φαινόµενο, και αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης του σχολείου µε ευρύτερες κοινωνικές και θεσµικές δοµές και 
διαδικασίες. Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις των στρατηγικών και παρεµβάσεων 
αντιµετώπισης της βίας σε ένα σχολείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Μετά τον πρώτο χρόνο της εθνογραφικής 
έρευνας οργανώθηκε µια ‘Κοινοτική-διαλογική’ προσέγγιση, που στόχευε στην αλλαγή του ρόλου των παιδιών στην 
αντιµετώπιση της βίας στο σχολείο. Η ‘Κοινοτική-διαλογική’ προσέγγιση φαίνεται να αλλάζει το ρόλο του παιδιού, 
από αυτόν του διεκπεραιωτή των αποφάσεων των ενηλίκων, σε ένα ρόλο ερευνητή, συλλογικού δρώντος και φορέα 
αλλαγής µέσα στη κοινότητά του και κατ’ επέκταση στον οργανισµό του. Επίσης, οι πρακτικές που επιχειρούν να 
αντιµετωπίσουν τη βία στα σχολεία θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο µέρος µιας ολιστικής σχολικής προσέγγισης, 
που εκτός από την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και ψυχολογικό-κοινωνική αντιµετώπιση θα πρέπει να παρακινεί 
τους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά σε µια κοινοτική προσέγγιση που θα οργανώνεται στη βάση ενός συστήµατος 
αξιών και δικαιωµάτων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: βία, κοινότητα, διάλογος, συγκρούσεις, διλλήµατα, αξίες, δικαιώµατα 

 
Η ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Ως ένα πολύπλοκο κοινωνικό και πολιτισµικό φαινόµενο η βία παρατηρείται σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια όπου 
αναπτύσσονται δίκτυα σχέσεων και στρατηγικές εξουσιών (Rigby, 2008; Smith, 2004). Το σχολείο, ως ένα από 
τα παραπάνω κοινωνικά πλαίσια, είναι ένας οργανισµός όπου κυριαρχούν η ποικιλοµορφία-διαφορετικότητα και 
οι συγκρούσεις, και αλληλεπιδρά µε ευρύτερες κοινωνικές και θεσµικές, δοµές και διαδικασίες. Βασική 
προϋπόθεση της εύρυθµης και δηµοκρατικής λειτουργίας ενός οργανισµού είναι η αναγνώριση και προάσπιση 
των δικαιωµάτων όλων των εµπλεκόµενων (Smith & Sharp, 2003). 

Στο άρθρο δεν χρησιµοποιούνται οι όροι ενδοσχολική, θύµα, θύτης και παρατηρητής για να κατανοήσουµε 
τη βία ως γεγονός που αναπτύσσεται µέσα σε ένα δυναµικό δίκτυο σχέσεων µέσα και έξω από το σχολείο και όχι 
ως ένα  διαπροσωπικό γεγονός, χωρίς ωστόσο να υποτιµάται η σηµασία και οι επιπτώσεις της βίας στα 
εµπλεκόµενα άτοµα. Υιοθετείται, από τη διάσκεψη της Ουτρέχτης, όπως παρατίθεται από την Αρτινοπούλου 
(2001:13), ως ορισµός της βίας στο σχολείο ‘η επιβολή της βούλησης ενός µέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
σε κάποιο άλλο, και η πρόκληση ζηµιάς ή βλάβης’. Θεωρείται επίσης βία στο σχολείο, οποιαδήποτε σκόπιµη ή 
µη-σκόπιµη ενέργεια φυσικού, κοινωνικού ή συµβολικού αποκλεισµού. 

Μέσω µιας εθνογραφικής ερευνητικής προσέγγισης, και σύνθεσης µελετών περίπτωσης, καταγράφηκαν από 
τον ερευνητή, που ήταν και Διευθυντής του Δηµοτικού σχολείου, οι αναφορές παιδιών που είχαν εµπλακεί σε 
επεισόδια  βίας στο σχολείο κατά τη διάρκεια τριών διδακτικών ετών. Είχαν εξασφαλιστεί, άδεια από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και άδεια των γονέων και των παιδιών για την καταγραφή των ιστοριών τους. Σκοπός 
της έρευνας, ήταν να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις των στρατηγικών και παρεµβάσεων αντιµετώπισης της βίας σε 
ένα σχολείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Από την ανάλυση των αναφορών των παιδιών την πρώτη χρονιά της έρευνας, προέκυψαν σηµαντικά 
ποσοτικά δεδοµένα που επιβεβαιώνουν ανάλογα συµπεράσµατα σύγχρονων  ερευνών για τη βία στα σχολεία: 

§ Στα τρία τέταρτα των επεισοδίων που καταγράφηκαν, συµµετείχαν µόνο αγόρια (Schwartz et al., 2005). 
§ Στα περισσότερα επεισόδια συµµετείχαν παιδιά που οι γονείς τους ήταν εργάτες και είχαν χαµηλές 

µαθητικές επιδώσεις (Beran, 2009; Graham & Juvonen, 2001). 
§ Σε αρκετές περιπτώσεις η βία ανακυκλώνονταν µε παρότρυνση των γονέων (Αρτινοπούλου, 2001; 

Sapouna, 2008). 
§ Τα κορίτσια, ανέφεραν επεισόδια που αφορούσαν κυρίως τον κοινωνικό αποκλεισµό (Athanasiades & 

Deliyanni-Kouimtzis, 2010; Olweus,  2009). 
§ Οι βανδαλισµοί στο σχολικό κτίριο γίνονταν από συµµορίες αγοριών  (Espelage et al., 2004; Hanish et 

al., 2004). 
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§ Περισσότερα από τα µισά παιδιά της Έκτης τάξης του σχολείου είχαν εµπλακεί σε διάδοση φηµών ή 
έκθεση προσωπικών δεδοµένων συµµαθητών τους  µέσω κινητών τηλεφώνων (Sygkollitou, Psalti, and 
Kapatzia, 2010). 

§ Στα περισσότερα επεισόδια τα παιδιά που παρατηρούσαν περιστατικά βίας συµµετείχαν υποκινητικά ή 
δεν παρέµβαιναν  ( Rigby, 2008; Hymel et al., 2010). 

Επίσης, στα περισσότερα επεισόδια δεν στοιχειοθετούνταν η πρόθεση κάποιων παιδιών να βλάψουν κάποια 
άλλα, αλλά πρακτικές που αποσκοπούσαν σε µικρο-συµφέροντα ή πρόθεση να αλλάξουν τις ιεραρχικές σχέσεις 
εξουσίας µέσα στο σχολικό χώρο. Τέλος, τα παιδιά επειδή δεν είχαν κανένα ρόλο στη λήψη αποφάσεων που 
αφορούσαν κυρίως το δίκτυο των σχέσεών τους απέφευγαν να αναλάβουν συλλογική ευθύνη.  
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Για τις ανάγκες του συγκεκριµένου άρθρου, η αναφορά στα εµπειρικά δεδοµένα θα γίνεται µέσω µιας µελέτης 
περίπτωσης ενός µαθητή της τρίτης τάξης του σχολείου. Ο Τάκης (ψευδώνυµο)  ήταν ένα παιδί που εµπλέκονταν 
συχνά σε περιστατικά βίας. Υποστηρίζονταν µαζί µε τους γονείς του από ψυχολόγο και είχαν γίνει προσπάθειες 
από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να αλλάξει η συµπεριφορά του. 

Για την αντιµετώπιση των βίαιων περιστατικών που εµπλέκονταν ο Τάκης ακολουθήθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς παρέµβαση  µε έµφαση στην αλλαγή συµπεριφοράς, την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και 
την επιτήρηση. 

Σηµειώσεις από το ηµερολόγιο του ερευνητή: [Σήµερα, κατά την αποχώρηση των παιδιών, έξω από το 
σχολείο, ο Τάκης συνάντησε τον παππού ενός συµµαθητή του… πρόσφατα του είχε κόψει τα µαλλιά και τον είχε 
τσιµπήσει µε βελόνα. Ο Τάκης στάθηκε απέναντι από τον ψηλόσωµο παππού, και αντάλλαξαν απειλές και βρισιές. 
Αµέσως µετά πήρε µια πέτρα και απειλούσε ότι θα τη ρίξει στον µεγαλόσωµο άντρα.]  

Στις περισσότερες µελέτες περίπτωσης της παρούσας έρευνας, όπως και στην παραπάνω, ήταν φανερό ότι 
οι στρατηγικές  αντιµετώπισης της βίας που αποσκοπούσαν στην ‘αλλαγή’ της συµπεριφοράς των παιδιών και της 
εξοµάλυνσης των διαπροσωπικών τους σχέσεων, δεν φαίνονταν αποτελεσµατικές. 
 
Ο ‘ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ’ 
Η ανάλυση των αναφορών που εµπεριείχαν βία κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς της έρευνας, οδήγησαν τον 
ερευνητή στη σύνθεση µιας διαφορετικής θεώρησης της βίας, που ήταν σε διαλεκτική βάση µε τις σχολικές 
εµπειρίες και πρακτικές. Τα περιστατικά, οι αφηγήσεις, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών και των γονέων, και η 
δυναµική των σχέσεων που αφορούσαν τη βία στο σχολείο, συγκροτούσαν ένα πεδίο που θα αναφέρεται ως ‘ο 
λόγος της βίας’. Με τη λέξη ‘λόγος’ (discourse) υιοθετείται η Φουκωική αντίληψη σύµφωνα µε την οποία οι λόγοι 
εµπεριέχουν ‘πρακτικές που µετασχηµατίζουν συστηµατικά τα πρόσωπα για τα οποία µιλούν’ και αλληλεπιδρούν 
µε τις ευρύτερες κοινωνικές πρακτικές και θεσµούς (Foucault, 1987:77). Επίσης οι λόγοι διαµορφώνονται από 
κανόνες που καθορίζονται ιστορικά.  

Η ανάλυση του ‘λόγου της βίας’ είχε σαν στόχο την αποσαφήνιση και ερµηνεία των σχέσεων ανάµεσα στις 
πρακτικές, στις αφηγήσεις, στα περιστατικά βίας και στις ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες. Σύµφωνα λοιπόν µε 
τη θεµελιωµένη θεωρία του ερευνητή, ο ‘λόγος της βίας’ εµπεριείχε τη δική του γλώσσα, το δικό του δίκτυο 
σχέσεων και εξουσιών, και ένα σύνολο πρακτικών και τεχνικο-εκπαιδευτικών ζητηµάτων (Σχήµα1). 
 

 
Σχήµα 1: Ο ‘λόγος της βίας’  
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Η ‘ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ’ 
Η ‘γλώσσα της βίας’ συγκροτούνταν από τις βιογραφικές αφηγήσεις, τις θεσµοθετηµένες αφηγήσεις, τις 
επιστηµονικές θεωρήσεις για τη βία,  και τις αφηγήσεις του σχολείου ως οργανισµού µε ιστορία. Οι παραπάνω 
αφηγήσεις διαµόρφωναν µέσα στο λόγο µια καθηµερινή και µια επίσηµη γλώσσα.  

Μελέτη περίπτωσης - Η ‘γλώσσα της βίας’ µέσα από τις αφηγήσεις των συµµετεχόντων: Ο Τάκης είναι ένα 
παιδί µε ΔΕΠΥ.  Δεν µπορεί να πετύχει τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος. Δεν µπορεί να ενταχθεί µέσα 
στην τάξη. Οι γονείς έχουν χάσει τον έλεγχο του παιδιού και αυτό µεταφέρεται στο σχολείο. Δεν τον θέλουµε στην 
παρέα µας γιατί µας χαλάει το παιχνίδι ακόµη και το απόγευµα. Δεν µε βάζει να παίξω µαζί τους γι’ αυτό τον 
χτύπησα. Το σχολείο µας δεν ανέχεται τέτοιες συµπεριφορές. Χρειάζεται παρέµβαση από ειδικούς κ.α. 

Παρότι οι αφηγήσεις που εµπεριέχονταν στο λόγο, ήταν αντίθετες µεταξύ τους, δεν απέκλειαν η µία την 
άλλη, αλλά αντιπαραθέτονταν µεταξύ τους, αµοιβαία συµπλήρωναν η µια την άλλη, δηµιουργώντας µια διαλογική 
σχέση (Bakhtin 1981). Υπήρχαν περιστατικά, όπου η σχέση ανάµεσα στη βία και στο δίκαιο ήταν διαλογική, αφού 
η βία χρησιµοποιούνταν ως το µέσο για επανόρθωση της δικαιοσύνης και ο αποκλεισµός ως πρακτική για την 
διαφύλαξη δικαιωµάτων. 
 
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ‘ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΒΙΑΣ’  
Το δίκτυο των σχέσεων διαµορφώνονταν µέσα από τα επιµέρους συµφέροντα και επιδιώξεις των εκπαιδευτικών 
και των γονέων και τα µικροπολιτικά των παιδιών. 

Τα συµφέροντα και οι επιδιώξεις των εκπαιδευτικών διακρίνονταν σε προσωπικά, εκπαιδευτικά και 
επαγγελµατικά: Διατήρηση του στάτους των εκπαιδευτικών. Την αποφυγή απόδοσης ευθυνών ή 
αναποτελεσµατικής παρέµβασης. Διατήρηση συλλογικών σχέσεων. Νέες απαιτήσεις και επαγγελµατικές 
δεξιότητες για την αντιµετώπιση της βίας. Να αποφύγουν να αναλάβουν την τάξη µε τα πιο δύσκολα παιδιά. Να 
έχουν οι µαθητές τους καλές επιδόσεις κ.α. 

Tα µικροπολιτικά των παιδιών ήταν µια σειρά µικροσυµφερόντων και επιδιώξεων των παιδιών: Να είναι 
υψηλά στις σχολικές ιεραρχικές σχέσεις- υψηλό status. Το να ανήκεις σε µια οµάδα µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά (ποδοσφαιρική οµάδα, εµπορικότητα ρούχων, µουσικά ακούσµατα, συµµετοχή σε δίκτυα 
κοινωνικής δικτύωσης, viber κ.α). Οριοθέτηση αποκλειστικού χώρου στο προαύλιο. Πολιτισµική διαφοροποίηση 
µε βάση το οικογενειακό εισόδηµα, εθνικότητα, φύλλο, ηλικία κ.α. Να µην είσαι άµπαλος.  

Να µην ανήκεις στους σπασίκλες. Να είσαι στη σηµαία κ.α 
Τα συµφέροντα και οι επιδιώξεις των γονέων ήταν κυρίως προσωπικά: Δηµιουργία από τους εκπαιδευτικούς 

ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. Εύρεση αιτιολογικών παραγόντων της βίας µέσα στο παιδί. Αποποίηση 
κάθε συνυπευθυνότητας µε το παιδί. Παρέµβαση από ειδικούς κ.α 

Η δυναµική του δικτύου των σχέσεων δηµιουργούσε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον, αφού, οι συµµετέχοντες 
προσπαθούσαν να επιτύχουν ταυτόχρονα επιδιώξεις, οι οποίες οδηγούσαν σε µη-συµπληρωµατικούς στόχους.  
 
ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ 
Τέλος οι πρακτικές αντιµετώπισης της βίας έπαιρναν τη µορφή τεχνικο-εκπαιδευτικών διλληµάτων που έπρεπε 
να επιλυθούν: 

§ Επίπληξη τιµωρία – µη τιµωρητική παιδαγωγική προσέγγιση 
§ Αναφορά στα ονόµατα των συµµετεχόντων - ανωνυµία 
§ Μηδενική ανοχή- αποδοχή του συγκρουσιακού περιβάλλοντος 
§ Εµπλοκή ειδικών – παιδαγωγική επίλυση από τους εκπ/κούς 
§ Συµµετοχή γονέων στην ανάληψη αποφάσεων – συµµετοχή των γονέων στην παρέµβαση που έχει 

αποφασιστεί από τους εκπαιδευτικούς  
§ Ενηµέρωση των γονέων – αποφυγή εµπλοκής των γονέων 
§ Έλεγχος και συµµόρφωση  - τα παιδιά ως δηµοκρατικοί πολίτες 
§ Tοπολογικό προσδιορισµό της βίας µε το όρο ενδοσχολική ως ξεχωριστό τύπο βίας – εισαγόµενη µορφή 

βίας από την κοινωνία 
§ Αντιµετώπιση της βίας σαν πολυσύνθετη ατοµική και συλλογική εµπειρία – αντιµετώπιση σαν ατοµικό-

ψυχολογικό πρόβληµα 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι πρακτικές και οι στρατηγικές των εκπαιδευτικών που αφορούσαν τη βία 

διαµορφώνονταν από την δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ γλώσσας, σχέσεων εξουσίας και τεχνικο-
εκπαιδευτικών ζητηµάτων. 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
Πρωταρχικά οι εκπαιδευτικοί ιεραρχούσαν τις αφηγήσεις που εµπεριέχονταν στο λόγο της βίας µε σκοπό να 
συγκροτήσουν τη ‘σωστή γλώσσα’, η οποία θα αιτιολογούσε τις επιλογές τους και θα νοµιµοποιούσε τις πρακτικές 
τους. Με βάση τη ‘σωστή γλώσσα’ και λαµβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές επιλογές και τους περιορισµούς που 
είχαν µέσα στον οργανισµό γίνονταν και η ιεράρχηση των οργανωτικών στόχων. Τέλος, οι προτεινόµενες 
επιλύσεις στα διλλήµατα που αντιµετώπιζαν προσαρµόζονταν στις προσωπικές, εκπαιδευτικές και 
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επαγγελµατικές επιδιώξεις των εµπλεκόµενων ενηλίκων και συνέθεταν τη στρατηγική-πρακτική αντιµετώπισης 
της βίας. Οι αποφάσεις των εκπαιδευτικών για την αντιµετώπιση της βίας έπαιρναν τη µορφή µιας κατάστασης 
προσωρινής συναίνεσης (Σχήµα2). 
 

 
     Συγκρότηση                      Ιεράρχηση των                   Οργανωτικές                    Προώθηση επιλύσεων                 
της σωστής γλώσσας          οργανωτικών στόχων          επιλογές/περιορισµοί              στα  διλήµµατα               
 
 

Προσαρµογή προσωπικών, εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών συµφερόντων 
 
 

Συνθέτοντας στρατηγική-πρακτική αντιµετώπισης της βίας 
Σχήµα 2: Σχεδιασµός πρακτικών αντιµετώπισης της βίας 

 
Ο σχεδιασµός πρακτικών αντιµετώπισης βίας δεν ακολουθούσε µια γραµµική ακολουθία αλλά ήταν 

αποτέλεσµα µιας δυναµικής σχέσης των παραπάνω διαδικασιών. Οι αποφάσεις τις περισσότερες φορές δεν 
καταγράφονταν σε διοικητικά  έγγραφα και αποτελούσαν κοµµάτια της άγραφης πολιτικής του σχολείου. 
Μελέτη  περίπτωσης - Στρατηγική αντιµετώπισης των βίαιων περιστατικών που εµπλέκονταν ο Τάκης:  
Συγκρότηση της σωστής γλώσσης - Ιεράρχηση αφηγήσεων 

Πρέπει να εξασφαλίσουµε την ασφάλεια όλων των παιδιών.  
Ο Τάκης είναι ένα παιδί µε ΔΕΠΠΥ.  
Προηγείται η ψυχική του υγεία και µετά τα µαθήµατα. 
Χρειάζεται εξατοµικευµένη υποστήριξη και επιπρόσθετους πόρους.  
Δεν έχει µάθει να βάζει όρια και κανόνες στη συµπεριφορά του κ.α. 

Ιεράρχηση οργανωτικών στόχων 
Να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά.  
Να επιτευχθεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα στην τάξη. 
Να καλύψει τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος κ.α  

Διλλήµατα 
Συνεκπαίδευση / φοίτηση στο τµήµα ένταξης 
Εµπλοκή των γονέων στη λήψη αποφάσεων /  ενηµέρωση για τη σωστή εφαρµογή της 
προαποφασισµένης στρατηγικής 
Εµπλοκή εξωσχολικών ειδικών / επίλυση µέσα από το σχολείο 
Επιτήρηση και έλεγχος / σχετική αυτονοµία στο προαύλιο 

Σχεδιασµός παρέµβασης: Να φοιτήσει στο τµήµα ένταξης για 10 ώρες. Να υλοποιηθεί εξατοµικευµένο 
πρόγραµµα αλλαγής συµπεριφοράς και κοινωνικών δεξιοτήτων από την ειδική παιδαγωγό του Τµήµατος 
Ένταξης. Συµβουλευτική υποστήριξη από τον Διευθυντή του σχολείου. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε βίαιη 
συµπεριφορά. Να επιτηρείται στο προαύλιο από έναν εκπαιδευτικό. Να καλούνται οι γονείς και να 
ενηµερώνονται για όλα τα ακραία επεισόδια κ.α 

Συνοπτικά, ο σχεδιασµός στρατηγικών και πρακτικών αντιµετώπισης της βίας στο σχολείο αναδείκνυε τη 
διαλογική φύση της γλώσσας, το συγκρουσιακό περιβάλλον του σχολείου και τα διλλήµατα που αντιµετώπιζαν 
οι εκπαιδευτικοί  όταν έπρεπε να σχεδιάσουν στρατηγικές για την αντιµετώπισή της.  
 
Η ‘ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ-ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ’ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Μετά τον πρώτο χρόνο της έρευνας και µε βάση τη θεµελιωµένη θεωρία του ‘λόγου της βίας’, οργανώθηκε µια 
‘Kοινοτική-διαλογική’ προσέγγιση, που στόχευε στην αντιµετώπιση της βίας στο σχολείο. Η ‘Κοινοτική-
διαλογική’ προσέγγιση έδινε στα παιδιά τον ρόλο του ερευνητή-αναλυτή και στον εκπαιδευτικό τον ρόλο του 
διαµεσολαβητή. Κεντρικός στόχος της παρέµβασης ήταν να αναπτυχθεί ένα συµµετοχικό πλαίσιο ανάπτυξης 
διαλόγου. Σκοπός δεν ήταν η παγίωση συγκεκριµένων κανόνων συµπεριφοράς και ο πειθαρχικός αλληλο-έλεγχος 
των µελών της κοινότητας, αλλά, η αύξηση του ενδιαφέροντος για την από κοινού επίλυση ζητηµάτων στην 
κοινότητα και στον σχολικό χώρο.  

Η παραπάνω διαδικασία αναπτύσσονταν σε τρία επίπεδα: το κοινοτικό επίπεδο, το επίπεδο του περιστατικού 
και το οργανωτικό επίπεδο. Επίσης, η διαδικασία εξελίσσονταν σε τρία παράλληλα στάδια (Σχήµα 3). 
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Σχήµα 3: Κοινοτική-διαλογική προσέγγιση 

 
Πρώτο στάδιο : Η ενσωµάτωση ενός αξιακού συστήµατος στην εκπαιδευτική πράξη 
Στο στάδιο αυτό, οι δραστηριότητες επικεντρώνονταν στο να µπορούν τα παιδιά να διατυπώνουν και να 
αναγνωρίζουν ένα σύνολο αξιών. Επίσης, η ενσωµάτωση ενός συστήµατος αξιών στην εκπαιδευτική πράξη, όπως, 
δικαιοσύνη, σεβασµός, µη-αποκλεισµός, αξιοπρέπεια, ανεκτικότητα, υπεράσπιση των δικαιωµάτων ενός ατόµου 
ή µιας οµάδας στόχευε στην οργάνωση του δικτύου των σχέσεων τους πάνω στην αρχή της ισότητας και της 
µείωσης των φυσικών, κοινωνικών και συµβολικών αποκλεισµών. 
 
Δεύτερο στάδιο: Η αναγνώριση και ο σεβασµός στα δικαιώµατα των παιδιών 
Τα παιδιά εκπαιδεύονταν ώστε να κατανοούν και να εκφράζουν τα βασικά δικαιώµατα τους. Ο σκοπός ήταν, η 
δηµιουργία κλίµατος αποδοχής και σεβασµού της διαφορετικότητας του άλλου µέσα στην κοινότητα. Στις πρώτες 
συναντήσεις τα παιδιά δυσκολεύονταν να κατανοήσουν και να εκφράσουν τα δικαιώµατα και τις αξίες τους. 
Σταδιακά και µε την εξοικείωσή τους µε τη γλώσσα των δικαιωµάτων και των αξιών, και τη δηµιουργία ενός µη 
τιµωρητικού και µη ενοχοποιητικού κλίµατος,  η συµµετοχή των παιδιών ήταν καθολική.  
 
 Τρίτο στάδιο: Η ανάλυση του ‘λόγου της βίας’ από τα παιδιά 
Στο στάδιο αυτό, τα παιδιά, έχοντας έναν ερευνητικό ρόλο και µέσα από µια διαλογική διαδικασία, επιχειρούσαν την 
ανάλυση περιστατικών βίας. Από τον ερευνητή γινόταν ξεκάθαρο ότι ο στόχος των συζητήσεων δεν ήταν να 
τιµωρηθούν ή να ενοχοποιηθούν κάποιοι, αλλά συνεργατικά να προτείνουν επιλύσεις για τα ζητήµατα βίας του 
σχολείου. 

Και στο επίπεδο της τάξης και του περιστατικού η ανάλυση του ‘λόγου της βίας’ εξελίσσονταν µέσα από 
παρόµοιες διαδικασίες. 

Στο επίπεδο του περιστατικού, ο ερευνητής, ανάλογα µε το συµβάν, καλούσε τους εµπλεκόµενους για 
ατοµική ή οµαδική συζήτηση µέσα στο γραφείο του. Οι συµµετέχοντες χωρίς να κατηγορούν ή να ενοχοποιούν 
τους άλλους διατύπωναν αφηγήσεις προσπαθώντας να αιτιολογήσουν τις πράξεις τους, να εκφράσουν τα 
συναισθήµατα τους και τις επιπτώσεις του περιστατικού στη ζωή τους.  

Στο επίπεδο της τάξης, τα περιστατικά βίας αναπλαισιώνονταν και διατυπώνονταν µε τέτοιο τρόπο, έτσι 
ώστε να αποφεύγονται οι απευθείας συσχετισµοί µε πρόσωπα. Τα περιστατικά χρησιµοποιούνταν ως µελέτες 
περίπτωσης για την ανάπτυξη διαλόγου. Μέσα στην τάξη οι αφηγήσεις των παιδιών συνήθως καταγράφονταν από 
τον ερευνητή σε ένα χαρτί του µέτρου προκειµένου να γίνει µια χαρτογράφηση του λόγου της βίας. Συνήθως 
χρησιµοποιούνταν τρεις αναλυτικές κατηγορίες: γλώσσα, σχέσεις, και επίλυση ζητηµάτων-διληµµάτων. Η 
διαδικασία χαρτογράφησης ήταν και το πιο ουσιαστικό ερευνητικό εργαλείο των παιδιών αφού εκτός  από την 
καταγραφή όλων των αφηγήσεων, γίνονταν η οργάνωση και η διασύνδεση τους. Με την παραπάνω διερευνητική 
µέθοδο ανάλυσης, επιτυγχάνονταν η αποσαφήνιση και κατανόηση των περιστατικών, η απεικόνιση της δυναµικής 
του δικτύου των σχολικών σχέσεων, και η οπτικοποίηση του πολύπλοκου φαινοµένου της βίας. 

 
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ‘ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΒΙΑΣ’ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Η ανάλυση του ‘λόγου της βίας’ και στο επίπεδο της τάξης και του περιστατικού εξελίσσονταν µέσα από πέντε 
παράλληλες φάσεις (Σχήµα 4).  

Στην πρώτη φάση της προσέγγισης δινόταν ο λόγος σε όλα τα παιδιά έτσι ώστε να ακουστούν όλες οι φωνές, 
να αποτυπωθούν όλες οι αφηγήσεις, και να αναλυθούν τα περιστατικά από διάφορες οπτικές. Μέσα από τη 
διαδικασία του διαλόγου και της ενεργής ακρόασης, που περιείχε ερωτήσεις, απαντήσεις, επιχειρήµατα, 
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αντιδράσεις, συσχετισµούς, συµφωνίες και διαφωνίες, τα παιδιά προσπαθούσαν να αυτοπροσδιοριστούν, να δουν 
τον εαυτό τους µέσα από τα µάτια των άλλων.  

Στη δεύτερη φάση, τα παιδιά παροτρύνονταν να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους και τις επιπτώσεις των 
περιστατικών βίας στη ζωή όλων των εµπλεκοµένων, έτσι ώστε, να µετατρέπουν την ενσυναίσθηση σε κοινωνική 
αλληλεγγύη. Συχνά τα παιδιά ταυτίζονταν µε αυτόν που είχε υποστεί βία, και µερικές φορές η ενσυναίσθηση 
οδηγούσε σε αντεκδίκηση. Όταν όµως ζητούνταν από τα παιδιά, να δουν το περιστατικό µέσα από τα µάτια όλων 
των εµπλεκοµένων, τότε τα παιδιά επικεντρώνονταν πως θα σταµατήσουν τον κύκλο της βίας, υποστηρίζοντας 
όλους τους εµπλεκόµενους. 

Στην τρίτη φάση αποτυπώνονταν η συγκρουσιακή διάσταση του περιστατικού και τα µικροπολιτικά των 
παιδιών, έτσι ώστε, τα παιδιά να κατανοήσουν τις διαφορές τους. Σε αυτή τη φάση τα παιδιά κατανοούσαν ότι η 
σύγκρουση µεταξύ τους ήταν µέρος της ζωής τους και αναπόφευκτη, κατανοούσαν όµως και τι ήταν αυτό που 
τους οδήγησε στην σύγκρουση. 

Στην τέταρτη φάση και µε βάση την εργαλειοθήκη των αξιών και των δικαιωµάτων τους, τα παιδιά πρότειναν 
όσες το δυνατόν περισσότερες ιδέες-προτάσεις που θα µπορούσαν να επιλύσουν τα ζητήµατά τους. Σε αυτό το 
στάδιο και µε συντονιστή τον εκπαιδευτικό, τα παιδιά κατέληγαν στις επιλύσεις που θα ήταν ωφέλιµες για όλους 
τους συµµετέχοντες.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 4: Οι φάσεις ανάλυσης του ‘λόγου της βίας’ από τα παιδιά 
 

Οι αποφάσεις των παιδιών δεν εφαρµόζονταν πάντοτε  στην αρένα του σχολείου, όπου τα παιδιά 
επανέρχονταν σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον. Στην τελευταία φάση, τα περιστατικά των οποίων δεν 
εφαρµόστηκαν οι αποφάσεις, επανέρχονταν για συζήτηση µέσα στην τάξη. Η πρότερη χαρτογράφηση των 
περιστατικών, ξαναχρησιµοποιούνταν ως πλαίσιο για µια µετα-ανάλυση του λόγου της βίας, αφού, έδινε στα 
παιδιά την ευκαιρία να αιτιολογήσουν το χάσµα µεταξύ του τι αποφάσιζαν και του τι έπρατταν. Αυτή η διαδικασία 
ήταν και το πιο ουσιαστικό αναλυτικό εργαλείο, γιατί τα παιδιά ‘λογοδοτούσαν’ στον ίδιο τον εαυτό τους και 
στην υπόλοιπη κοινότητα. Τα παιδιά µέσα από αυτή την αναστοχαστική διαδικασία αποκτούσαν µεταγνωστικές 
δεξιότητες, µετέβαλλαν τις θεωρήσεις τους για τη βία και αναθεωρούσαν τις πρακτικές τους. 

Στις συναντήσεις αυτές ο ερευνητής είχε τον ρόλο του διαµεσολαβητή, καθώς προωθώντας το διάλογο, µε 
τη διατύπωση ανοιχτών ερωτήσεων, σεναρίων και υποθέσεων, εξασφάλιζε την συµµετοχή όλων των παιδιών. 
Τέλος συντόνιζε τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων.  
 
Οργανωτικό επίπεδο 
Στο οργανωτικό επίπεδο του σχολείου υλοποιούνταν πρακτικές και δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην 
αλλαγή του σχολικού κλίµατος και στην πρόληψη του φαινοµένου. Οι παρακάτω πρακτικές ενσωµατώνονταν 
στην πολιτική του σχολείου και εντάσσονταν στα αναλυτικά προγράµµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικές: 
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Αναπτύσσονταν σχέδια εργασίας και βιωµατικά εργαστήρια που στόχευαν στην ενεργή συµµετοχή όλων και 
στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων όπως, ευαισθητοποίηση στα θέµατα αναπηρίας, ρατσισµού και 
διακρίσεων. Δραστηριότητες που αναδείκνυαν τη δηµιουργικότητα των παιδιών όπως, δραµατοποίηση, 
διαδραστικά εργαστήρια και εικαστικές εκθέσεις µε θέµα τη βία. Δηµιουργούνταν µεικτές εθελοντικές οµάδες. 
Δίνονταν πρωτοβουλίες σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. Αποφεύγονταν η κατανοµή δραστηριοτήτων µε βάση το 
φύλλο. Αποφεύγονταν η οριοθέτηση αποκλειστικών ζωνών στο προαύλιο. Συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε 
σεµινάρια επιµόρφωσης και ηµερίδες µε θέµα τη βία τον εκφοβισµό και την αντιµετώπισή της. Ενηµερωτικές 
συναντήσεις µε τους γονείς ώστε να αποσαφηνιστεί η πολιτική του σχολείου για την αντιµετώπιση των 
φαινοµένων βίας.  

Οι δραστηριότητες, οι παρεµβάσεις και οι πρακτικές λειτουργούσαν συµπληρωµατικά µεταξύ τους. 
 
Κοινοτική αντιµετώπιση της βίας 
Μετά από δυο χρόνια εφαρµογής της παραπάνω προσέγγισης στα ζητήµατα βίας, παρατηρήθηκε µια µείωση 
ακραίων περιστατικών βίας και εξάλειψη των βανδαλισµών στο σχολικό κτίριο. Επίσης, καταγράφηκε αύξηση 
της παρέµβασης των παιδιών των πιο µεγάλων τάξεων στα περιστατικά βίας, και σταδιακή εγκαθίδρυση µιας 
κοινοτικής αντιµετώπισης της βίας, αφού πολλά επεισόδια αντιµετωπίζονταν από κοινότητες-οµάδες µαθητών. 
Επίσης, ήταν φανερό ότι τα παιδιά που ήταν ψηλά στην ιεραρχία έβρισκαν τον υποστηρικτικό και µεσολαβητικό 
ρόλο σε ένα επεισόδιο βίας, ως ένα µέσο για να διατηρήσουν το υψηλό τους στάτους στο σχολείο. Παρόλα αυτά, 
οι αφηγήσεις των παιδιών συνέχιζαν να είναι αντιφατικές, ιδιαίτερα, στο πως αντιλαµβάνονταν τη βία και πως 
έπρατταν.  

Μέσα από την παραπάνω προσέγγιση τα παιδιά απέκτησαν ή ενίσχυσαν αρκετές δεξιότητες όπως: ενεργή 
ακρόαση, αίσθηση ότι ανήκουν σε κάποια οµάδα, επίλυση προβληµάτων, αναστοχασµός, µετατροπή της 
ενσυναίσθησης σε κοινωνική αλληλεγγύη, αύξηση συµµετοχικότητας στο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων, 
ανάληψη προσωπικής και συλλογικής ευθύνης. 

Μελέτη περίπτωσης: Στην περίπτωση του Τάκη, η παγιωµένη στάση, ‘ο Τάκης εναντίον όλων των 
συµµαθητών του και το αντίθετο’, διακόπηκε. Στις συζητήσεις µέσα στην τάξη αναγνωρίζονταν και τα 
δικαιώµατα του Τάκη, και δεν ταυτίζονταν µε τον κυρίως ένοχο όλων των βίαιων επεισοδίων. Ο Τάκης άρχισε να 
συνεργάζεται και να παίρνει µέρος σε οµαδικές δραστηριότητες και σε οµαδικά παιχνίδια στο διάλειµµα. Αρκετοί 
συµµαθητές του δέχονταν να καθίσουν µαζί του στο ίδιο θρανίο. Τέλος περιορίστηκαν τα υποτιµητικά σχόλια 
απέναντι στο πρόσωπό του. 

Παρόλα αυτά, ο Τάκης συνέχιζε να απασχολεί του εκπαιδευτικούς µε τη συµπεριφορά του, ιδιαίτερα στις 
ώρες των µαθηµάτων που οι επιδόσεις του ήταν αρκετά χαµηλές. Συνέχιζε να αντιδρά στις παραινέσεις των 
εκπαιδευτικών και να συµµετέχει σε βίαια περιστατικά. Ο ίδιος πίστευε ότι οι συµµαθητές του συνέχιζαν να τον 
αποκλείουν από τις παρέες τους και ότι δεν τον συναναστρέφονταν έξω από το σχολείο. Επίσης, η συµµετοχή του 
Τάκη σε εξωσχολικές οµαδικές δραστηριότητες δηµιουργούσε ζητήµατα παρόµοια µε τα σχολικά. Η συµπεριφορά 
του Τάκη στο σχολείο και η άρνησή του να συµπεριφερθεί όπως τα άλλα παιδιά αναδείκνυε, πρώτον, την αδυναµία 
των ισχυρών ενηλίκων να ‘επιβληθούν’ σε ένα παιδί, και δεύτερον, την αλληλεπίδραση του λόγου της βίας µε 
ευρύτερους θεσµούς και κοινωνικές πρακτικές, όπως, αξιολογικές κρίσεις, διάγνωση, πειθαρχία, διακρίσεις, 
ανισότητες και τάσεις αποκλεισµού.  

Ο Φουκώ µας ανοίγει ένα δρόµο για να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά των παιδιών λέγοντας ότι, «η εξουσία 
ασκείται µόνο σε ελεύθερα υποκείµενα και στο βαθµό που είναι ελεύθερα και που έχουν µπροστά τους ένα πεδίο 
δυνατότητας, όπου µπορούν να λάβουν χώρα πολλές διαγωγές, πολλές αντιδράσεις και διάφοροι τρόποι 
συµπεριφοράς» (Φουκώ, 1991:93). Παρά τις προσπάθειες των ισχυρών ενηλίκων για αλλαγή συµπεριφοράς, ο 
Τάκης έχοντας µπροστά του ένα πεδίο δυνατότητας, το σχολείο, συνέχιζε  να είναι ένα ελεύθερο άτοµο, και να 
επιλέγει τη διαγωγή του, τις αντιδράσεις του και τις συµπεριφορές του θέλοντας να  αλλάξει τη θέση του και τις 
εµπειρίες του µέσα στο σχολείο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

Η διαπίστωση αυτή µας οδηγεί στην ανάγκη κατανόησης του φαινοµένου της βίας µέσα από µια παράλληλη 
ανάλυση της µικροφυσικής των εξουσιών, των µεσοοργανωτικών διαδικασιών και των ευρύτερων µακροδοµών. 

Τελειώνοντας, θα λέγαµε ότι η ‘Κοινοτική-διαλογική’ προσέγγιση έχει την οπτιµιστική της πλευρά, καθώς, 
αλλάζει το ρόλο του παιδιού, από αυτόν του διεκπεραιωτή των αποφάσεων των ενηλίκων, σε ένα ρόλο ερευνητή, 
συλλογικού δρώντος και φορέα αλλαγής µέσα στη κοινότητά του και κατ’ επέκταση στον οργανισµό του. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία γίνεται µία σύντοµη αναφορά στη φιλοσοφική, ψυχαναλυτική και κοινωνιολογική προσέγγιση 
της βίας ως χαρακτηριστικό, εκδήλωση ή συνέπεια της ανθρώπινης φύσης και κοινωνίας. Εξετάζονται οι παράγοντες 
µε τους οποίους είναι δυνατόν να συνδέονται η βία και η επιθετική συµπεριφορά και περιγράφονται οι µορφές βίας 
και επιθετικότητας που εµφανίζονται στο πλαίσιο των σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της 10ης 
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΕΑΕ, καθώς και οι συνθήκες που ενδεχοµένως προκαλούν την εκδήλωσή τους. 
Εξετάζονται το ερώτηµα αν οι µορφές επιθετικής συνπεριφοράς ή βίας που εντοπίζονται στις ΣΜΕΑΕ 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διαφοροποιούνται ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά από 
εκείνες που παρατηρούνταιι στα σχολεία της Γενικής Αγωγής αλλά και η συνάφεια της αφετηρίας και της 
γενεσιουργού αιτίας αυτών. Επιπλέον, προσεγγίζεται το θέµα της αποτελεσµατικής πρόληψης και αντιµετώπισης των 
φαινοµένων αυτών µέσα στο σχολικό πλαίσιο και διατυπώνονται προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: επιθετικότητα, βία, πρόληψη, αντιµετώπιση, αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι εκδηλώσεις της συµπεριφοράς µε χαρακτηριστικά βίας εντοπίζονται στα µικρά παιδιά µε φωνές, κλωτσιές, 
κλαψουρίσµατα, απότοµες αλλαγές στη διάθεση. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς το παιδί µεγαλώνει οι 
εκδηλώσεις θυµού και η καταφυγή σε βίαιες συµπεριφορές µειώνονται (Κολαΐτης & Κουτουβίδης, 2000). 
Σύµφωνα µε διεθνείς έρευνες τα παιδιά σχολικής ηλικίας εµφανίζουν δυσκολίες στη συµπεριφορά και στη 
συναισθηµατική οργάνωση, οι οποίες εξελίσσονται σε επιθετικότητα µε σοβαρές συνέπειες στην ψυχοκοινωνική 
λειτουργικότητά τους και ασφαλώς και στην ακαδηµαϊκή τους διαδροµή (Kauffman et al., 2005). Στα ελληνικά 
σχολεία των διαφόρων βαθµίδων και ειδών παρατηρούνται επίσης προβληµατικές συµπεριφορές βίας και 
επιθετικότητας, οι οποίες προκαλούν συχνά ποικίλες, πολύπλοκες και απαιτητικές ως προς την αντιµετώπισή τους 
καταστάσεις σε όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. Η επιθετική συµπεριφορά που εκδηλώνεται στο σχολικό 
χώρο έχει σχέση µε τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών µεταξύ τους, µε τις πιέσεις, το άγχος και την αγωνία που 
µερικά παιδιά εισπράττουν από το πρόγραµµα και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Μεγαλύτερη είναι η 
συχνότητα εµφάνισης περιστατικών βίας, επιθετικότητας και εκφοβισµού στις σχολικές µονάδες της 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007; Αρτινοπούλου, 2001; Pateraki & Houndoumadi, 
2001; Μαραγκοπούλου-Γιωτοπούλου, 2010; Γαλανάκη, 2010). Η καταγραφή της εκδήλωσης επιθετικών ή βίαιων 
συµπεριφορών στο µαθητικό πληθυσµό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της 
10ης Περιφέρειας ΕΑΕ που πραγµατοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2015 είχε ως στόχο να συγκεντρωθούν 
ενδεικτικά ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα για την ποικιλία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των 
συµπεριφορών στο πλαίσιο ενός προβληµατισµού για το θέµα της σχολικής βίας που απασχολεί την εκπαιδευτική 
κοινότητα εδώ και αρκετά χρόνια. 

 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; 
Οι έννοιες «Βία», «Επιθετικότητα», «Εκφοβισµός», «Θύµα», «Θύτης», «Σύγκρουση», δηλώνουν εκδηλώσεις 
συµπεριφοράς, έκφρασης, επικοινωνίας ή κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο σχολικό πλαίσιο. Σύµφωνα µε τους 
αντίστοιχους λεξικογραφικούς ορισµούς οι έννοιες αυτές ερµηνεύονται ως εξής: 

βία είναι η (υλική ή ψυχική) πίεση που ασκεί κάποιος επάνω σε κάποιον άλλο για να του επιβάλει τη δική 
του θέληση, 
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επιθετικότητα είναι α) η ιδιότητα του επιθετικού, εκείνου που έχει την τάση να επιτίθεται, β) µορφή 
ανισορροπίας, που εκδηλώνεται ως διάθεση του ατόµου εχθρική και καταστρεπτική για το περιβάλλον του, 
εκφοβισµός είναι η ενέργεια του εκφοβίζω,  εκφοβίζω είναι να κάνω κάποιον να νιώσει φόβο, συνήθως 
προβάλλοντας επικείµενο κακό ή απειλώντας τον, και για να µπορέσω να του επιβάλω τη θέλησή µου, 
θύµα είναι α) αυτός που υφίσταται τα αποτελέσµατα µιας κακόβουλης συµπεριφοράς, β) αυτός που γίνεται 
αντικείµενο εκµετάλλευσης συνειδητά ή ασυνείδητα, 
θύτης (µτφ.) είναι  αυτός που διέπραξε µια βίαιη ή εγκληµατική ενέργεια εναντίον κάποιου, 
σύγκρουση είναι α) η έντονη αντίθεση ανάµεσα σε άτοµα ή σε οµάδες β) η κατάσταση που δηµιουργείται 
από την ύπαρξη αντίθετων και ασυµβίβαστων επιθυµιών, στόχων  (Λεξικό κοινής νεοελληνικής,  
www.greek-language.gr/greekLang/index.html). 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. 
Οι προβληµατισµοί που προκύπτουν σχετικά µε τα περιστατικά βίας ή επιθετικότητας που εκδηλώνονται και 
περιγράφονται ως τέτοια στις ΣΜΕΑΕ µπορούν να εντοπιστούν στα παρακάτω ερωτήµατα: 

Η βία και η επιθετικότητα είναι εγγενές ή επίκτητο χαρακτηριστικό στη συµπεριφορά και στην κοινωνική 
ζωή του ανθρώπου;  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και η αιτιολογία των συµπεριφορών και περιστατικών βίας και επιθετικότητας 
στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης; 

Ποιοι είναι οι δηµιουργοί και οι αποδέκτες ή κοινωνοί αυτών των συµπεριφορών και περιστατικών 
Ποια είναι η σχέση τους µε το φαινόµενο της σχολικής βίας και του εκφοβισµού που παρατηρείται στις 

σχολικές µονάδες τυπικής εκπαίδευσης; 
Με ποιους τρόπους µπορούµε να προλάβουµε, να αποτρέψουµε ή να αντιµετωπίσουµε την εκδήλωση αυτών 

των συµπεριφορών και περιστατικών; 
 
ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ» 
Σύµφωνα µε τον Ησίοδο, η Βία ήταν θεότητα, κόρη του Πάλλαντα και της Στυγός. Μαζί µε τα αδέρφια της 
Κράτος, Ζήλος και Νίκη ήταν οι µόνιµοι συνοδοί του Δία, καθώς είχαν πολεµήσει µαζί µε τη µητέρα τους στο 
πλευρό του στην Τιτανοµαχία. Στη Θεογονία (στιχ. 385) αναφέρεται ότι: 

Στὺξ δ᾽ ἔτεκ᾽ Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι µιγεῖσα 
Ζῆλον καὶ Νίκην καλλίσφυρον ἐν µεγάροισι 
καὶ Κράτος ἠ δὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα 

(και η Στύγα, του Ωκεανού η κόρη, έσµιξε µε τον Πάλλαντα και γέννησε µες στο σπίτι της το Ζήλο και τη 
Νίκη που ωραίους αστραγάλους έχει, το Κράτος και τη Βία, παιδιά περίφηµα). 

Στο έργο του Αισχύλου «Προµηθέας δεσµώτης» το Κράτος και η Βία µαζί µε τον απρόθυµο Ήφαιστο 
οδηγούν τον Προµηθέα σε ένα έρηµο µέρος της Σκυθίας και τον καθηλώνουν πάνω σε ένα βράχο, υπακούοντας 
στην εντολή του Δία, καθώς ο Προµηθέας έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και τη χάρισε στους ανθρώπους 
(Στεφανόπουλος κ.ά, 2012). 

Ο Πλάτωνας στον Πρωταγόρα (358d) διατυπώνει την άποψη ότι κανένας άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει το 
αγαθό (καλό) δεν είναι δυνατόν να επιλέξει οτιδήποτε άλλο. Η θεώρηση αυτή επαναλαµβάνεται στην Πολιτεία 
(Πλάτωνος Πολιτεία ΙΧ, 589c) καθώς υποστηρίζεται ότι κανείς δεν πράττει το κακό µε τη θέλησή του. Ενώ 
σύµφωνα µε την Αριστοτελική αντίληψη, πολλές φορές οι επιθυµίες ή διαθέσεις ενός ανθρώπου συγκρούονται µε 
τη λογική του, υπό την έννοια ότι µπορεί να επιθυµεί κάτι κακό, ενώ γνωρίζει ότι αυτό είναι πράγµατι κακό. Η 
καλλιέργεια της αρετής επιτυγχάνεται από τον συγκερασµό της φυσικής προδιάθεσης και της επαρκούς παιδείας 
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια). 

Ο Freud και η ψυχαναλυτική προσέγγιση ορίζουν την επιθετικότητα ως αυθύπαρκτη ιδιότητα της 
ανθρώπινης φύσης καθώς θεωρείται φυσιολογικό φαινόµενο, χαρακτηριστικό του ανθρώπου και της κοινωνικής 
ζωής, βασικό στη διαδικασία ανάπτυξης και ενηλικίωσης του ατόµου και αναπόφευκτη εκδήλωση της ανθρώπινης 
συµπεριφοράς. Η βία και η επιθετικότητα δρουν θετικά στην εξέλιξη καθώς µε την καταπίεσή τους γεννιέται και 
σώζεται ο ανθρώπινος πολιτισµός (Freud, 1955). 

Σύµφωνα µε τις κοινωνιολογικές θεωρίες, η βία και η επιθετικότητα είναι επίκτητες συµπεριφορές που 
συνδέονται µε τη δοµή και τη λειτουργία της κοινωνίας ενώ η θεωρία της κοινωνικής µάθησης υποστηρίζει ότι η 
επιθετικότητα, όπως και άλλες µορφές συµπεριφοράς, είναι αποτέλεσµα αξιών, αµοιβών και προτύπων στα οποία 
είναι εκτεθειµένο το άτοµο. Τα παιδιά µαθαίνουν να είναι επιθετικά και συγκρούονται µε το περιβάλλον τους 
όταν µιµούνται ανάλογες πράξεις. Ωστόσο οι συγκρούσεις φαίνεται να είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των 
παιδιών. Για τον Piaget η σύγκρουση δηµιουργεί περιβάλλον γνωστικής ανισορροπίας µέσω της οποίας τα παιδιά 
αναζητούν πιο εξελιγµένες αντιλήψεις, εγκαταλείποντας τα γνωστικά µοντέλα που δεν επιτρέπουν τη διαχείρισή 
της. Επιπλέον, οι συγκρούσεις θεωρούνται απαραίτητο στοιχείο για την εξελισσόµενη γνωστική και λογική 
ανάπτυξη των παιδιών έχουν κοινωνικό ρόλο, εντάσσονται στη Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης και οδηγούν στη 
γνωστική και συναισθηµατική ενδυνάµωση, καθώς τα παιδιά µέσω της αλληλεπίδρασης έχουν την ευκαιρία να 
εσωτερικεύσουν τις νέες γνώσεις και να τις συνδέσουν µε τις προϋπάρχουσες. Τα παιδιά µαθαίνουν µε έναν 
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ενεργητικό τρόπο και οικοδοµούν τη γνώση, αλληλεπιδρώντας µε τα πρόσωπα, τα πράγµατα και τις καταστάσεις. 
Η εκδήλωση ή µίµηση της επιθετικής συµπεριφοράς εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 
συνδέεται µε τις γνωστικές λειτουργίες του ατόµου. Οι συγκρούσεις στο σχολικό πλαίσιο είναι αναπόφευκτες 
αλλά και αναγκαίες, έχουν δυναµική που µέσω της κατάλληλης διαχείρισης µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη 
και κατάκτηση κοινωνικών και ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων (Bandura, 1973; Erikson, 1963; Vygotsky, 1978; Piaget, 
1932).  
 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Οι παράγοντες που συµβάλλουν στην εκδήλωση της επιθετικότητας και βίαιης συµπεριφοράς των µαθητών/τριών 
στο σχολείο µπορεί είναι ατοµικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί. Οι ατοµικοί παράγοντες συνδέονται µε τη 
βιολογία και την ψυχολογία του ατόµου, οι οικογενειακοί αφορούν τις σχέσεις γονέων µεταξύ τους, την ποιότητα 
και τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού κλίµατος, τις πρώιµες εµπειρίες ανατροφής, στάσεις γονέων απέναντι 
στα παιδιά, κ.ά. Τέλος οι κοινωνικοί παράγοντες έχουν σχέση µε τον κοινωνικό περίγυρο, την κοινωνική βία, το 
υποβαθµισµένο σχολικό πλαίσιο, τα σχολεία µε σαφή τιµωρητική ή ανταγωνιστική πολιτική, από όπου 
απουσιάζουν οι πρακτικές του δηµοκρατικού σχολείου για όλους/ες (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000).  

Τα κριτήρια που οριοθετούν την έκφανση της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισµού είναι η 
απρόκλητη και εσκεµµένη αρνητική πράξη ή επιθετική συµπεριφορά που επαναλαµβάνεται ως αποτέλεσµα της 
ύπαρξης ανισορροπίας δύναµης ή εξουσίας και έχει αρνητικές επιπτώσεις και αποτελέσµατα. Ειδικότερα, ο 
Olweus θεωρεί ότι ο σχολικός εκφοβισµός και η βία είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ένα παιδί είναι αποδέκτης 
σε αρνητικές πράξεις που ασκούνται σε αυτό κατ’ επανάληψη και σε διάρκεια χρόνου από ένα άτοµο ή 
περισσότερα. Ο σχολικός εκφοβισµός µπορεί να είναι λεκτικός, συναισθηµατικός, ψυχολογικός, σωµατικός, 
κοινωνικός, σεξουαλικός, ρατσιστικός, ο εκφοβισµός µέσω εκβιασµού και ο εκφοβισµός µέσω του διαδικτύου ή 
των κοινωνικών µέσων δικτύωσης (Olweus, 1997).  
 
ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ 
Οι µορφές βίαιης και επιθετικής συµπεριφοράς ή συγκρούσεων που παρατηρούνται στα σχολεία της Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης συνδέονται άµεσα µε τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες των µαθητών/τριών και µε 
αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούνται εκ προοιµίου από εκείνες που αναπτύσσονται στις σχολικές µονάδες της 
τυπικής εκπαίδευσης. Άτοµα µε αυτισµό ή Νοητική Αναπηρία επιδεικνύουν συχνά συµπεριφορές που είναι 
επικίνδυνες για τον εαυτό τους και τους άλλους και δηµιουργούν προβλήµατα στη µάθηση και στην καθηµερινή 
ζωή τους. Οι πιο συνηθισµένες επιθετικές συµπεριφορές σε παιδιά που ανήκουν σε αυτές τις οµάδες είναι η 
αυτοτραυµατική συµπεριφορά, η επιθετικότητα προς άλλα άτοµα ή αντικείµενα και οι στερεοτυπίες. Άµεσες είναι 
οι επιδράσεις τέτοιων συµπεριφορών, δηµιουργώντας προβλήµατα σε όσους/ες φροντίζουν ή εκπαιδεύουν τα 
άτοµα αυτά (οικογένεια, σχολείο, συνοµήλικοι) (Κολαΐτης & Κουτουβίδης, 2000). 

Στο µαθητικό πληθυσµό των ΣΜΕΑΕ εκδηλώνονται αυτοτραυµατισµοί και στερεοτυπίες οι οποίοι/ες µπορεί 
να συνοδεύονται από επιθετική συµπεριφορά σε συνοµήλικους, καθώς και επιθετικότητα ή βίαιες συµπεριφορές 
σε εκπαιδευτικούς και µαθητές/ήτριες που ενίοτε περιλαµβάνουν καταστροφή και φθορά υλικών. 

Ο αυτοτραυµατισµός (αυτοτιµωρία) που µπορεί να εξελιχθεί και σε στερεοτυπία είναι η σκόπιµη ενέργεια 
του ατόµου να βλάψει σωµατικά και ψυχικά τον εαυτό του. Το παιδί, ο/η έφηβος/η, ο/η νέος/α µπορεί να χαράξει 
το δέρµα του/της µε ξυριστικές λεπίδες ή κοµµάτια από γυαλί, να προκαλέσει έγκαυµα, να χτυπήσει κάποιο µέρος 
του σώµατος, να ξύσει και να πειράξει παλιές πληγές ή να µην αφήσει νέες να επουλωθούν, να τραβήξει τα µαλλιά 
του/της και να εισχωρήσει αντικείµενα στο σώµα του/της. Το κόψιµο ή χαράκωµα είναι η πιο τυπική µορφή 
αυτοτραυµατισµού µεταξύ παιδιών εφηβικής ηλικίας. Συχνότερα εµφανίζεται σε παιδιά και εφήβους µε βαριά 
νοητική καθυστέρηση, ιδιαίτερα σε άτοµα µε αυτισµό ή αυτιστικά χαρακτηριστικά και µάλιστα, µικρότερα των 
30 ετών. Είναι πιθανόν η αυτοτραυµατική συµπεριφορά να είναι η µοναδική λειτουργικά ισοδύναµη συµπεριφορά 
για τα παιδιά µε βαριά νοητική καθυστέρηση, καθώς οι αλληλεπιδραστικές συµπεριφορές επικοινωνίας που έχουν 
τη δυνατότητα να αναπτύξουν µε το εξωτερικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Η αυτοτραυµατική 
συµπεριφορά µπορεί να προέρχεται και από κακοποίηση και κατά εξακολούθηση αποστέρηση. Επίσης, ο 
αυτοτραυµατισµός και η στερεοτυπική συµπεριφορά είναι δυνατόν να συνδέονται µε καταστάσεις έντονου άγχους 
και να λειτουργούν ως µέσα εκτόνωσης αυτού ή ως µορφή επικοινωνίας µε το περιβάλλον (Κολαΐτης και 
Κουτουβίδης, 2000). 

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της 10ης Περιφέρειας οι στερεοτυπικές συµπεριφορές και οι µορφές αυτοτραυµατισµού που 
παρατηρούνται στους/στις µαθητές/ήτριες αφορούν ξύσιµο πληγών, τράβηγµα µαλλιών, ξερίζωµα τριχών, 
χτύπηµα κεφαλιού ή προσώπου, ονυχοφαγία, σκίσιµο ρούχων, τρίξιµο δοντιών, κόψιµο, χαράκωµα, δάγκωµα 
χεριών ή ακροδακτύλων, κατάποση αντικειµένων, τσιµπήµατα, γραντζουνιές, καταναγκασµούς, όπως συνεχές 
πλύσιµο χεριών, ακατάπαυστη οµιλία, ακατάσχετο υβρεολόγιο κ.α. Η επιθετική συµπεριφορά ή άσκηση βίας σε 
συνοµήλικους εκδηλώνονται µε εκσφεντόνιση καρέκλας ή θρανίου, µε τράβηγµα µαλλιών, επίθεση µε το κεφάλι, 
µε γροθιές, µε κλωτσιές, µε σπρώξιµο, µε δάγκωµα, µε σφίξιµο λαιµού ή σώµατος, µε αφαίρεση προσωπικών 
αντικειµένων (π.χ. άρπαγµα γυαλιών οράσεως), µε σεξουαλική επιθετικότητα και διέγερση ή µε απειλές και 
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ύβρεις. Παρατηρείται το φαινόµενο της επιθετικότητας και βίαιης συµπεριφοράς και προς εκπαιδευτικούς. Έχουν 
καταγραφεί περιστατικά σωµατική βίας µε κλωτσιές, µε αγκωνιές, µε δάγκωµα, µε σφίξιµο λαιµού, µε τράβηγµα 
µαλλιών µε ύβρεις και εκτόξευση απειλών, µε φτύσιµο κ.ά. Οι ενέργειες αυτές είναι δύσκολο να θεωρηθούν ως 
στοχευµένες, καθώς τις περισσότερες φορές αποτελούν συνέπεια της διαταραχής του µαθητή ή της µαθήτριας, 
ωστόσο τα στοιχεία της επανάληψης, της διάρκειας σε βάθος χρόνου και των αρνητικών επιπτώσεων υφίστανται 
και σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ η εµπρόθετη ενεργοποίηση βίαιης συµπεριφοράς έχει παρατηρηθεί και 
καταγραφεί από τα σχολεία. Τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν από τις ΣΜΕΑΕ 
υποδεικνύουν, όπως είναι αναµενόµενο, ότι υπάρχουν διαφορές αναφορικά µε τη συχνότητα εµφάνισης και την 
ποιότητα των αντιδράσεων και συµπεριφορών µεταξύ µαθητών/τριών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. Η συχνότητα εµφάνισης, η ένταση και η δριµύτητα των επιθετικών ή βίαιων περιστατικών που 
καταγράφονται στις ΣΜΕΑΕ Προσχολικής και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι µειωµένες σε σύγκριση µε 
αυτές που καταγράφονται στις ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθµιας, όπου υπάρχουν και ενήλικες µαθητές/ήτριες µε 
πολλαπλά προβλήµατα. 

Διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο 192 αγοριών που φοιτούν σε ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Πιερίας και Πέλλας (ποσοστό 76,8 του µαθητικού πληθυσµού της καταγραφής) τα 46 
(ποσοστό 17,6) εκδηλώνουν επιθετικότητα ως εξής:  

13 µαθητές εµφανίζουν επιθετικότητα σε συνοµήλικους και εκπαιδευτικούς, 
11 µαθητές εµφανίζουν µόνο αυτοτραυµατική συµπεριφορά,  
8 µαθητές εµφανίζουν επιθετικότητα µόνο σε συνοµήλικους,  
6 µαθητές αυτοτραυµατίζονται και εµφανίζουν επιθετικότητα σε συνοµήλικους και εκπαιδευτικούς,  
5 µαθητές εµφανίζουν επιθετικότητα µόνο σε εκπαιδευτικούς.  
2 µαθητές αυτοτραυµατίζονται και εµφανίζουν επιθετικότητα σε εκπαιδευτικούς,  
1 µαθητής αυτοτραυµατίζεται και εµφανίζει επιθετικότητα σε συνοµήλικους.  
Αναφορικά µε τις επιθετικές ή βίαιες συµπεριφορές που εντοπίζονται στα κορίτσια, παρατηρείται ότι η 

συχνότητα αυτών είναι περιορισµένη, λαµβάνοντας υπ΄όψιν ασφαλώς ότι ο πληθυσµός των κοριτσιών στα 
σχολεία είναι σηµαντικά µικρότερος. Στο µαθητικό σύνολο 260 παιδιών της καταγραφής, τα 68 είναι κορίτσια 
(ποσοστό 26,1%) και από αυτά τα 11 (ποσοστό 4, 1%) εκδηλώνουν επιθετικότητα ως εξής: 

5 µαθήτριες εµφανίζουν µόνο αυτοτραυµατική συµπεριφορά,  
1 µαθήτρια αυτοτραυµατίζεται και εµφανίζει επιθετικότητα σε συνοµήλικους και εκπαιδευτικούς,  
1 µαθήτρια αυτοτραυµατίζεται και εµφανίζει επιθετικότητα σε εκπαιδευτικούς,  
1 µαθήτρια αυτοτραυµατίζεται και εµφανίζει επιθετικότητα σε συνοµήλικους,  
1 µαθήτρια εµφανίζει επιθετικότητα σε συνοµήλικους και εκπαιδευτικούς, 
1 µαθήτρια εµφανίζει επιθετικότητα µόνο σε συνοµήλικους,  
1 µαθήτρια εµφανίζει επιθετικότητα µόνο σε εκπαιδευτικούς. 
Τα δεδοµένα από τις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µαρτυρούν µία κατάσταση επιβαρυµένη 

αναφορικά µε τις εκδηλώσεις επιθετικότητας και βίαιης συµπεριφοράς.  
Σε σύνολο 234 αρρένων (ποσοστό 64,1% του µαθητικού πληθυσµού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 

καταγραφής), οι 78 παρουσιάζουν επιθετικότητα (ποσοστό 33,3% των µαθητών) ως εξής: 
22 µαθητές εµφανίζουν επιθετικότητα µόνο σε συνοµήλικους, 
20 µαθητές εµφανίζουν επιθετικότητα σε συνοµήλικους και εκπαιδευτικούς, 
15 µαθητές αυτοτραυµατίζονται και εµφανίζουν επιθετικότητα σε συνοµήλικους και εκπαιδευτικούς,  
9 µαθητές εµφανίζουν µόνο αυτοτραυµατική συµπεριφορά,  
7 µαθητές αυτοτραυµατίζονται και εµφανίζουν επιθετικότητα σε συνοµήλικους,  
3 µαθητές εµφανίζουν επιθετικότητα µόνο σε εκπαιδευτικούς,  
2 µαθητές αυτοτραυµατίζονται και εµφανίζουν επιθετικότητα σε εκπαιδευτικούς,  
Σε σύνολο 131 θηλέων (ποσοστό 35,89% του µαθητικού πληθυσµού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 

καταγραφής), 34 µαθήτριες (ποσοστό 25,95% των θηλέων) εκδηλώνονται µε επιθετικότητα ως εξής: 
12 µαθήτριες εµφανίζουν µόνο αυτοτραυµατική συµπεριφορά,  
8 µαθήτριες εµφανίζουν επιθετικότητα µόνο σε συνοµήλικους,  
4 µαθήτριες αυτοτραυµατίζονται και εµφανίζουν επιθετικότητα σε συνοµήλικους και εκπαιδευτικούς,  
4 µαθήτριες εµφανίζουν επιθετικότητα σε συνοµήλικους και εκπαιδευτικούς, 
3 µαθήτριες αυτοτραυµατίζονται και εµφανίζουν επιθετικότητα σε συνοµήλικους  
2 µαθήτριες εµφανίζουν επιθετικότητα µόνο σε εκπαιδευτικούς. 
1 µαθήτρια αυτοτραυµατίζεται και εµφανίζει επιθετικότητα σε εκπαιδευτικούς.  
Συνοψίζοντας τα στοιχεία που παρέδωσαν τα σχολεία παρατηρείται ότι η επιθετικότητα προς τους/τις 

συµµαθητές/ήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους εαυτούς τους (αυτοτραυµατισµός) είναι οι πιο συχνές 
µορφές βίας µε τα ποσοστά να αυξάνονται στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Ο αυτοτραυµατισµός είναι δυνατόν 
να µην συνοδεύεται από άλλου είδους βίαιη συµπεριφορά, αλλά φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις να αποτελεί 
συνοδό στοιχείο της επιθετικότητας. Παράλληλα, εντοπίζονται µαθητές και µαθήτριες που εκφράζουν την 
επιθετικότητά τους µόνο στους/στις συµµαθητές/ήτριές τους και µαθητές και µαθήτριες µε επιθετικότητα τόσο 
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προς τους συνοµήλικους όσο και προς τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, άσκηση σχολικού εκφοβισµού αποδίδεται 
σε τρεις µόνο µαθητές της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σύµφωνα µε την καταγραφή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 
τα παιδιά µε ΕΕΑ ή και Αναπηρία καθώς αναπτύσσονται και αλλάζουν εκπαιδευτική βαθµίδα εκδηλώνουν πιο 
συχνά την επιθετικότητά τους και τη διάθεσή τους για σύγκρουση. Διαφοροποίηση εντοπίζεται και µεταξύ των 
δύο φύλων, καθώς παρατηρείται µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης στα αγόρια (17,6) παρά στα κορίτσια (4,1%) 
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ενώ στη Δευτεροβάθµια το ποσοστό των µαθητριών (25,95%) αυξάνεται, 
πλησιάζοντας εκείνο των µαθητών (33,3%).  

Παρατίθενται ορισµένα περιστατικά επιθετικής συµπεριφοράς από την καθηµερινή εµπειρία των σχολείων: 
Μαθήτρια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε Διαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος και ψυχαναγκαστική 

συµπεριφορά τραβάει και αφαιρεί τα µαλλιά της ή τις τρίχες στον πήχυ του χεριού της, ξύνει τις πληγές της και 
προσπαθεί να εφαρµόσει τις ίδιες συµπεριφορές και σε ανθρώπους που γνωρίζει για πρώτη φορά ή σε ανθρώπους 
που αγαπά. 

Μαθητής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε Νοητική Αναπηρία όταν βρίσκεται σε υπερδιέγερση χτυπά µε τα 
χέρια του το κεφάλι του, επιφάνειες και ανθρώπους γύρω του. 

Μαθητής έφηβος, µε Νοητική Ανωριµότητα και πολιτισµική αποστέρηση χαρακώνει µέρη του σώµατός του. 
Μαθητής ενήλικας µε σύνθετες γνωστικές και συναισθηµατικές δυσκολίες επιτίθεται µε σωµατική βία σε 

συγκεκριµένους/ες συµµαθητές/τριες και σε συγκεκριµένους/ες εκπαιδευτικούς. 
Μαθητής/ήτρια Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εκτίθεται επανειληµµένα σε αρνητικές 

πράξεις βίας και επιθετικότητας άλλου/ης, δίχως να συµµετέχει ενεργά σε αυτές. 
Μαθητής/ήτρια Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποκλείει άλλον/η από µία δραστηριότητα 

ή από την πρόσβαση σε χώρο ή πρόσωπο µε στόχο να εµποδίσει την ολοκλήρωση των επιθυµιών του/της. 
Μαθητές/ήτριες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης εκτίθενται σε πράξεις εκφοβισµού από µαθητή µε 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος, ο οποίος στοχεύει συνήθως σε παιδιά µικρότερης ηλικίας. 
Μαθητές/ήτριες σε αµαξίδιο υφίστανται χειροδικία από µαθητή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Περιστατικά κατά τα οποία οι εκπαιδευτικοί γίνονται αποδέκτες επιθετικής ή βίαιης συµπεριφορά έχουν 

καταγραφεί ως εξής: 
Εκπαιδευτικός/οί είναι αποδέκτες της βίας και της επιθετικής συµπεριφοράς µαθητή/ήτριας της 

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος ή και στην ώρα του µαθήµατος. 
Εκπαιδευτικός/οί γίνονται κοινωνοί της αυτοτραυµατικής συµπεριφοράς του/της µαθητή/ήτριας στην 

προσπάθειά τους να ελέγξουν αυτή τη συµπεριφορά. 
Εκπαιδευτικός/οί είναι αποδέκτες της ακούσιας υπερδιέγερσης και δυσκολίας ελέγχου των στερεοτυπικών 

δυσλειτουργιών µαθητή/ήτριας. 
Πολλά είναι τα ερωτήµατα που προκύπτουν από τα στοιχεία που παρατίθενται ως τώρα. Το άµεσο, δηλαδή 

αυτό που διατυπώνεται καθηµερινά στις ΣΜΕΑΕ και προβληµατίζει τους/τις διδάσκοντες/ουσες είναι κατά πόσον 
οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ διαθέτουν ή µπορούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα µέσα για να αξιολογούν σωστά την 
επιθετική συµπεριφορά και να την αντιµετωπίζουν µε αποτελεσµατικότητα µέσα στο υπάρχον σχολικό πλαίσιο 
µε σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στα άτοµα µε ΕΕΑ ή και 
Αναπηρία. Το έµµεσο ερώτηµα είναι αν έχουν εκπαιδευτεί γι’ αυτό το σκοπό και αν αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο 
των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων τους.  
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
Είναι σηµαντικό για την αποτελεσµατική παρέµβαση και αντιµετώπιση περιπτώσεων συγκρούσεων και 
επιθετικότητας στις ΣΜΕΑΕ να κατανοήσουµε ότι αυτά τα φαινόµενα διαφοροποιούνται από εκείνα που 
παρατηρούνται στα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης τόσο όσο αφορά τις γενεσιουργές αιτίες όσο και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τους. Επιπροσθέτως, πρέπει να επισηµάνουµε ότι η αξιοσηµείωτη ποικιλοµορφία επιθετικών ή 
βίαιων συµπεριφορών στα σχολεία της ειδικής αγωγής δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε επάρκεια στο υπάρχον 
θεσµικό και παιδαγωγικό πλαίσιο. Η ίδρυση του Παρατηρητηρίου Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού το 
2012 είχε ως αποστολή το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του 
Εκφοβισµού, την καταγραφή, τη µελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιηµένους φορείς 
περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισµού µέσω δίκτυου συνεργαζόµενων φορέων. Στο δίκτυο αυτό 
εντάχθηκαν και οι ΣΜΕΑΕ όπως και όλες οι υπόλοιπες σχολικές µονάδες, χωρίς να προβλέπεται κάτι διαφορετικό 
ή να εντοπίζονται οι ποιοτικές διαφορές που υπάρχουν στη δοµή και τη λειτουργία των σχολείων ΕΑΕ. Μία 
αξιόλογη προσπάθεια για την τυπική εκπαίδευση, η οποία όµως χρειάζεται να εξειδικευτεί αναφορικά µε την 
Ειδική Αγωγή µε σηµείο αναφοράς τις ιδιαίτερες συνθήκες που αναφέρθηκαν επιγραµµατικά και περιγράφηκαν 
σύντοµα στην παραπάνω ενότητα. Παράλληλα, εντός του σχολικού περιβάλλοντος είναι ανάγκη να λειτουργούν 
δοµές µε αποκλειστικό στόχο τη πρόληψη και τη διαχείριση των εκδηλώσεων όλων των µορφών επιθετικής 
συµπεριφοράς, έτσι όπως καταγράφονται από τα σχολεία.  

Ειδικότερα, επιβάλλεται η θεσµική συγκρότηση οµάδας διαχείρισης του ψυχοσυναισθηµατικού κλίµατος 
σχολείου από κατάλληλα εκπαιδευµένο εκπαιδευτικό προσωπικό για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
συµπεριφορών µε χαρακτηριστικά επιθετικότητας και βίας, η οποία µπορεί να αναλαµβάνει: τη δηµιουργία 
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αρχείου µε τις απαραίτητες καταγραφές (κοινωνικό, ατοµικό, εκπαιδευτικό ιστορικό των µαθητών/τριών σε 
κίνδυνο, συλλογή περιστατικών, έλεγχος συχνότητας κτλ), το σχεδιασµό και την υλοποίηση στοχευµένων θετικών 
εναλλακτικών εκπαιδευτικών και κοινωνικών παρεµβάσεων απόκτησης δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης µέσω της ανάλυσης της συµπεριφοράς του/της µαθητή/ήτριας, την τακτική και βάσει 
προγράµµατος επικοινωνία και συνεργασία µε τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης φοίτησης και το οικογενειακό 
περιβάλλον. 

Στις ΣΜΕΑΕ παρατηρείται και το φαινόµενο της επιθετικής συµπεριφοράς των µαθητών/τριών προς τους/τις 
εκπαιδευτικούς, το οποίο δηµιουργεί άγχος και είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στο σύνδροµο εργασιακής 
εξουθένωσης (burn out) (Αντωνίου κ.ά., 2010). Εποµένως, η υποστηρικτική εποπτεία των εκπαιδευτικών από 
οµάδα ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης θα βοηθούσε σηµαντικά στην αναγνώριση των προβληµάτων, των 
δυσκολιών των εκπαιδευτικών, των αρνητικών συναισθηµάτων και των συναισθηµάτων µαταίωσης που βιώνουν 
µε στόχο την ψυχοσυναισθηµατική ισορροπία τους, την υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού 
και παιδαγωγικού έργου. Εκ των ων ουκ άνευ αποτελεί η συστηµατική επιµόρφωση και εκπαίδευση όλων των 
εµπλεκοµένων στην αναγνώριση, αποτίµηση και διαχείριση της βίαιης  συµπεριφοράς στο πλαίσιο των ΣΜΕΑΕ 
ώστε να αντιµετωπίζουν βραχυπρόσθεσµα και µακρυπρόθεσµα την αυτοτραυµατική ή άλλη εκδήλωση έκφρασης 
επιθετικότητας και βίας. Ωστόσο, η αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπιση αυτών δεν είναι δυνατόν να 
συµβεί χωρίς την ενεργή συµµετοχή και ουσιαστική εµπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος, το οποίο έχει 
ανάγκη από συστηµατική και στοχευµένη συµβουλευτική και υποστηρικτική παρέµβαση αρχικά, και καθοδήγηση 
στη συνέχεια, για τη µάθηση και αφοµοίωση και στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού συγκεκριµένων µορφών 
δράσης σε αντιδιαστολή µε τις προς απόσβεση συµπεριφορές. Να επισηµάνουµε σε αυτό το σηµείο ότι η παρουσία 
µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις ΣΜΕΑΕ που έχει αναλάβει αυτό το ρόλο είναι περιορισµένη, 
όταν υπάρχει δεν επαρκεί για το πλήθος των σχετικών αρµοδιοτήτων και αναγκών και τα τελευταία χρόνια µέσω 
της λειτουργίας του θεσµού των ΕΔΕΑΥ (Ν. 4115, 2013), ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός και ο/η ψυχολόγος της 
ΣΜΕΑΕ επιφορτίζονται µε επιπιπρόσθετα καθήκοντα στα σχολεία που εντάσσονται στο Σχολικό Δίκτυο 
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ), γεγονός που αποδυναµώνει τη δυνατότητα τους να παρέµβουν στα 
ποικίλα θέµατα που προκύπτουν στη σχολική µονάδα που υπηρετούν. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Το σχολείο είναι το πεδίο όπου καθηµερινά εκπαιδευτικοί, µαθητές και γονείς αποτυπώνουν τις απόψεις τους, 
αναλύουν τα γεγονότα, γίνονται κοινωνοί συµπεριφορών και επικοινωνούν µέσω λεκτικών ή µη τρόπων. Το 
ζητούµενο είναι η αµφίδροµη επικοινωνία να προάγει την εκπλήρωση των παιδαγωγικών στόχων της σχολικής 
µονάδας. Η επιθετική ή βίαιη συµπεριφορά και η ανάπτυξη συγκρούσεων αποτελεί ένα ευρύτερο κοινωνικό 
φαινόµενο, το οποίο αφορά ολόκληρο το σχολικό πληθυσµό. Η διαχείρισή του συνίσταται σε µία σειρά 
διαδικασίων: αναγνώριση, µελέτη, προετοιµασία και εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων για την πρόληψη και την 
αντιµετώπισή τους. Αναφορικά µε το φαινόµενο της βίας και επιθετικότητας στις ΣΜΕΑΕ τα αρχικά στάδια της 
αναγνώρισης και µελέτης δεν έχουν ακόµη δροµολογηθεί, καθώς οι έρευνες αφορούν µαθητικό πληθυσµό τυπικής 
ανάπτυξης ή µαθητές και µαθήτριες µε ΕΕΑ ή και Αναπηρία που φοιτούν σε δοµές συνεκπαίδευσης και 
εµπλέκονται σε περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισµού (βλ. σχετικό επιµορφωτικό υλικό του 
Παρατηρητηρίου http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/paratiritirio-bias/paratiritirio-bias-19).  

Οι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ γνωρίζουν ότι τα περιστατικά που καλούνται να αντιµετωπίσουν διαφέρουν 
από εκείνα για τα οποία έχει κινητοποιηθεί η σχολική κοινότητα µέσω θεσµικών και άλλων ρυθµίσεων και 
διαδικασιών και έτσι βρίσκονται µόνοι/ες χωρίς εξειδικευµένη υποστήριξη στο εκπαιδευτικό τους έργο, το οποίο 
επηρεάζεται αρνητικά, ειδικά στην περίπτωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, από τις ποικίλες µορφές 
επιθετικότητας σκόπιµης ή µη που εκδηλώνονται από τους/τις µαθητές/ήτριες. Μέσω των στοιχείων που 
συγκεντρώθηκαν από τις σχολικές µονάδες, φαίνεται ότι ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών/τριών (21,7% στην 
Πρωτοβάθµια, 59,25% στη Δευτεροβάθµια) εµπλέκονται µε συγκεκριµένους τρόπους σε επιθετικές και βίαιες 
συµπεριφορές και ενέργειες. Η αυτοτραυµατική συµπεριφορά, η στερεοτυπία, ή ακούσια υπερδιέργεση που 
µπορεί να οδηγήσει σε ξέσπασµα µε στόχο την εκτόνωση αυτής, η δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση, η 
δυσκολία κατανόησης και αποδοχής κοινωνικών κανόνων είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να αναγνωριστούν, 
να καταγραφούν, να µελετηθούν και να αξιολογηθούν προκειµένου να προετοιµαστούν οι ΣΜΕΑΕ για την 
πρόληψη και την αντιµετώπιση των φαινοµενων αυτών. Η αναγκαιότητα αυτή πρέπει να αποτελέσει στόχο της 
οργάνωσης του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, καθώς οι απαιτήσεις του εγχειρήµατος είναι πολύ µεγάλες. Μέχρι 
τότε οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα προσπαθούν εκ των ενόντων να ανταποκριθούν 
σε ένα πολύ σοβαρό φαινόµενο που επηρεάζει αποφασιστικά τη λειτουργία τους και οδηγεί εκπαιδευτικούς, γονείς 
και µαθητές/τριες σε ένα δύσβατο µονοπάτι αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. 
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4 Δάσκαλος, 6/θ Ολ. Δηµοτικό Σχολείο Πέντάπολης Ν. Σερρών 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια η βία στα σχολεία είναι όλο και πιο έντονη. Είναι γεγονός ότι το κλίµα που επικρατεί στο 
Σχολικό περιβάλλον διαµορφώνει το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται τα παιδιά και το κοινωνικό πλαίσιο 
στη συνέχεια οδηγεί και διαµορφώνει τις ανθρώπινες σχέσεις. Έχει επικρατήσει ο όρος «school bullying» διεθνώς 
και αναφέρεται στο σχολικό εκφοβισµό, ο οποίος περιλαµβάνει τη χρήση βίας (σωµατική, λεκτική, έµµεση, 
ηλεκτρονική) σκόπιµης ή συχνά επαναλαµβανόµενης που ασκείται από ένα παιδί ή µια οµάδα παιδιών εναντίον ενός 
ή περισσοτέρων παιδιών (Ζαβράκα Γεωργία, 2010). Σε όλο τον κόσµο αλλά και στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια 
έχει διεξαχθεί πληθώρα ερευνών σχετικά µε το θέµα αυτό. Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον µας εστιάστηκε 
στην ανίχνευση των αντιλήψεων και των απόψεων των γονέων σχετικά µε το Σχολικό εκφοβισµό. Η µελέτη διεξήχθη 
σε Νηπιαγωγεία και Δηµοτικά Σχολεία του Νοµού Σερρών στο διάστηµα µεταξύ Ιανουαρίου- Μαρτίου 2016, κατά 
τη διάρκεια της οποίας πραγµατοποιήθηκαν ηµερίδες στα σχολεία για τους γονείς και δόθηκαν γραπτά 
ερωτηµατολόγια. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αξιολογήθηκαν για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Τα αποτελέσµατα 
δείχνουν το ενδιαφέρον και τον προβληµατισµό των γονέων και για τη βία στα σχολεία, την πρόθεση να συµβάλλουν 
θετικά και ενισχυτικά στη διαχείριση φαινοµένων βίας στο σχολικό περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο που 
διαδραµατίζουν στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Τα συµπεράσµατα έδειξαν ότι η βία είναι ένα 
σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα το οποίο στις µέρες µας βρίσκεται σε έξαρση και θα πρέπει οι κοινωνικοί φορείς, οι 
σχολικές µονάδες, το κράτος και οι ίδιοι οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν ακόµη περισσότερο και έµπρακτα να 
δοθούν άµεσες λύσεις. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: βία, σχολικός εκφοβισµός, σχολικό περιβάλλον, Bulling 
 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το φαινόµενο του εκφοβισµού (“school bullying”) και της βίας (“school violence”) στον χώρο του σχολείου 
παρουσιάζει αυξανόµενες και πολυπαραµετρικές διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, 
ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια (http://stop-bullying.sch.gr/sxoliki-via). Η βία στις µέρες µας έχει πάρει 
µεγάλες διαστάσεις και πλήττει όλες τις κοινωνικές οµάδες, ιδιαίτερα όµως τα παιδιά και τους εφήβους. 

Προκειµένου να µιλήσουµε για σχολικό εκφοβισµό, θα πρέπει να συνυπάρχουν 4 στοιχεία: Εσκεµµένη βία 
(δηλ. µε στόχο), Απρόκλητη βία (δηλ. χωρίς το θύµα να προκαλεί), Συστηµατική βία, Eπαναλαµβανόµενη βία 

Σχολικός εκφοβισµός είναι µια ενέργεια κατά την οποία ένας µαθητής εκτίθεται συνεχώς και για µεγάλο 
διάστηµα, σε αρνητικές πράξεις, που προκαλούνται από ένα ή περισσότερους µαθητές. Οι αρνητικές πράξεις 
αποτελούν ένα τύπο επιθετικότητας κατά την οποία σκόπιµα κάποιος τραυµατίζει ή ενοχλεί κάποιον άλλο. 
(Olweus (1993). 

Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του εκφοβισµού (Bulling) είναι: α) επιθετική συµπεριφορά, β) επιµονή στο 
χρόνο και γ) ανισότητα της εξουσίας (Elinoff, Chapouleas, & Sassu, 2004). Ο εκφοβισµός περιλαµβάνει τα εξής 
στοιχεία: 1. Το πρόσωπο που εκφοβίζει έχει περισσότερη εξουσία από το θύµα του, 2. Συνήθως είναι 
οργανωµένος, συστηµατικός και κρυφός, 3. Μερικές φορές είναι ευκαιριακός, αλλά από τη στιγµή που θα 
ξεκινήσει είναι πιθανόν να συνεχιστεί, 4. Συνήθως λαµβάνει χώρα για πάρα πολύ καιρό, 5. Ένα θύµα εκφοβισµού 
µπορεί να πληγωθεί σωµατικά, συναισθηµατικά ή ψυχολογικά, 6.Όλα τα περιστατικά του εκφοβισµού έχουν µια 
συναισθηµατική ή ψυχολογική διάσταση (Sullivan, Creary, & Sullivan, 2004), 7. Είναι προδροµικός παρά 
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αντιδραστικός. Αυτό σηµαίνει ότι δε αποτελεί αντίδραση σε κάποια ενέργεια αλλά συµβαίνει χωρίς να έχει 
προηγηθεί κάτι (Elinoff, Chapouleas, & Sassu, 2004), (Μπογιατζόγλου et al., 2012). 

 
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  
Ο εκφοβισµός µπορεί να είναι σωµατικός ή µη-σωµατικός και µπορεί να περιλαµβάνει και καταστροφή 
περιουσίας. Ο σωµατικός εκφοβισµός αποτελεί την πιο φανερή µορφή εκφοβισµού και συµβαίνει όταν ένα άτοµο 
τραυµατίζεται σωµατικά µε δαγκωµατιές, χτυπήµατα, κλοτσιές, γροθιές, γδαρσίµατα, φτυσίµατα, τρικλοποδιές, 
τράβηγµα µαλλιού ή άλλες µορφές σωµατικής επίθεσης. Ο µη-σωµατικός εκφοβισµός (κάποιες φορές αναφέρεται 
ως κοινωνική επιθετικότητα) µπορεί να είναι λεκτικός ή µη-λεκτικός: α. Λεκτικός εκφοβισµός: προσβλητικά 
τηλεφωνήµατα, απειλές κακοποίησης, βρισιές, ρατσιστικά σχόλια ή πειράγµατα, σεξουαλικά υπονοούµενα ή 
προσβλητική γλώσσα, µοχθηρό πείραγµα ή σκληρά σχόλια και διάδοση ψεύτικων και κακόβουλων φηµών. β. 
Μη-λεκτικός εκφοβισµός: Μπορεί να είναι άµεσος ή έµµεσος.   

Ο άµεσος µη-λεκτικός εκφοβισµός συνοδεύεται συχνά από λεκτικό ή σωµατικό εκφοβισµό. Ο έµµεσος 
εκφοβισµός είναι παραπλανητικός και συχνά, ύπουλος. (i) Άµεσος µη λεκτικός εκφοβισµός: ορίζεται ως οι 
προσβλητικές χειρονοµίες και γκριµάτσες προσώπου και συνήθως δεν εκλαµβάνεται ως εκφοβισµός καθώς 
δείχνει σχετικά άκακος. Στην πραγµατικότητα, µπορεί να χρησιµοποιείται για να διατηρεί τον έλεγχο πάνω σε 
κάποιους, να τους τροµοκρατεί και να τους υπενθυµίζει ότι είναι πιθανό να τους πετύχουν µόνους τους 
οποιαδήποτε στιγµή, (ii) Έµµεσος µη-λεκτικός εκφοβισµός: ορίζεται ως η σκόπιµη και συχνά συστηµατική 
αγνόηση, αποκλεισµός και αποµόνωση, αποστολή (συνήθως ανώνυµα) κακόβουλων σηµειωµάτων και 
στρέφοντας κάποιους εναντίον κάποιου άλλου. Φθορά ιδιοκτησίας: σκίσιµο ρούχων, πρόκληση φθοράς σε βιβλία, 
καταστροφή ιδιοκτησίας και κλοπή. Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι ο εκφοβισµός µπορεί να είναι καθένα 
από τα παραπάνω µεµονωµένα ή σε συνδυασµό (Sullivan, Creary, & Sullivan, 2004) και να ποικίλει σε ένταση 
(Elinoff, Chapouleas, & Sassu, 2004). 

Αρκετές έρευνες στις ΗΠΑ τις τελευταίες 3 δεκαετίες δείχνουν πως ο χώρος του σχολείου έχει γίνει ιδιαίτερα 
ανασφαλής τόσο για τους δασκάλους όσο και για τους µαθητές. Το περιβάλλον του σχολείου χαρακτηρίζεται ως 
αγχώδες εξαιτίας της βίας και του βανδαλισµού που επικρατούν σε όλες τις τάξεις του. Μάλιστα προς το τέλος 
της δεκαετίας του ’90 λαµβάνουν χώρα περιστατικά ανθρωποκτονίας που διαπράττονται στο χώρο του σχολείου 
µε θύµατα µαθητές και δασκάλους. Έκτοτε, το θέµα της σχολικής βίας ανάγεται σε µείζον κοινωνικό πρόβληµα 
και αρχίζει να καταλαµβάνει σηµαντική θέση στα πολιτικά προγράµµατα των εκάστοτε κυβερνήσεων 
(Αρτινοπούλου, 2001).  

Στην Ευρώπη, η σχολική βία θεωρείται ένα πολυδιάστατο και πολύπλοκο πρόβληµα, που αντανακλά τη βία 
της ευρύτερης κοινωνίας. Σε αντίθεση µε τις ΗΠΑ, η σχολική βία δεν αντιµετωπίζεται µε αυστηρά κατασταλτικά 
µέσα άλλα προσεγγίζεται µε βάση τα πορίσµατα, που προέρχονται από το χώρο της ψυχολογίας, της 
κοινωνιολογίας, της συµβουλευτικής και της παιδαγωγικής. Όσον αφορά στην Ελλάδα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει 
µια έρευνα, που έγινε το 2000, για τον εκφοβισµό στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, σε δείγµα 1.312 µαθητών (51% 
αγόρια και 49% κορίτσια). Οι µαθητές του δείγµατος φοιτούσαν στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρονιάς (1999) το 4,7% των παιδιών 
υπήρξε θύµα εκφοβισµού, το 6,24% θύτης και το 4,8% θύτης και θύµα (Αρτινοπούλου, 2001). µια πρόσφατη 
έρευνα που έλαβε χώρο σε διεθνή επίπεδο, σε 40 χώρες η Ελλάδα έρχεται τρίτη σε ποσοστό των µαθητών που 
εµπλέκονται µε κάποιον τρόπο. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι είναι ένα φαινόµενο που πλήττει 1 στους 3 έφηβους 
– παιδιά στην χώρα µας (Craig et al, 2009),. (Μπογιατζόγλου et al., 2012). 

 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ: ΔΡΑΣΤΕΣ, ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ  
Δράστες  
Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό των δραστών είναι ότι ξέρουν πώς να χρησιµοποιούν την εξουσία. Υπάρχουν 
τρεις τύποι δραστών: α) ο «έξυπνος» δράστης β) ο «όχι και τόσο έξυπνος» δράστης, γ) ο δράστης /θύµα. Οι 
έξυπνοι δράστες είναι δηµοφιλείς, προοδεύουν ακαδηµαϊκά και κοινωνικά, και έχουν την ικανότητα να 
συσπειρώνουν τους άλλους τριγύρω τους. Το κύριο χαρακτηριστικό που τους καθιστά δράστες είναι η αποτυχία 
του να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου. Αυτό συµβαίνει είτε επειδή δεν έχουν ενσυναίσθηση, είτε 
γιατί δε νοιάζονται για το πώς νιώθουν οι άλλοι. Αυτός ο τύπος του δράστη ίσως έχει καλές σχέσεις µε τους 
δασκάλους και µε τους άλλους µαθητές κάτι που καθιστά δύσκολο την αναγνώρισή τους ως δράστη.  

Στην δεύτερη κατηγορία των δραστών ανήκουν εκείνοι, οι οποίοι, τείνουν να προσελκύουν τους άλλους 
εξαιτίας της αντικοινωνικής και ριψοκίνδυνης συµπεριφοράς τους και ταυτόχρονα τείνουν να τους εκφοβίζουν 
και να τροµοκρατούν. Λειτουργούν µε κοινωνικά δυσλειτουργικούς τρόπους και συνήθως έχουν αρνητική εικόνα 
για τον κόσµο. Στην Τρίτη τέλος, κατηγορία ανήκουν εκείνοι οι οποίοι, είναι δράστες σε κάποιες περιπτώσεις και 
θύµατα σε άλλες. Εκφοβίζουν αυτούς που είναι µικρότεροι και πιο αδύναµοι από αυτούς και εκφοβίζονται από 
άλλους συνοµηλίκους ή µεγαλύτερους τους. Οι δράστες/ θύµατα αποτελούν το πιο δύσκολο τύπο, καθώς 
επιδεικνύουν συµπεριφορές που είναι επιθετικές και αποδοκιµαστέες, όπως αυτές των δραστών, αλλά είναι 
ευπαθείς και ταπεινώνονται εύκολα, όπως τα θύµατα. Επειδή όταν εκφοβίζουν το κάνουν µε άσπλαχνο τρόπο 
είναι πολύ δύσκολο να δεχτούν βοήθεια όταν εκφοβίζονται. Οι δασκάλοι και οι µαθητές δυσκολεύονται να τους 
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αντιµετωπίζουν µε έναν αντικειµενικό τρόπο καθώς από τη µία µεριά τους βλέπουν ως θύµατα και από την άλλη, 
ως θύτες.  
Θύµατα  
Οποιοσδήποτε φαίνεται τρωτός και δεν έχει την υποστήριξη µιας οµάδας µπορεί να γίνει θύµα εκφοβισµού. Τα 
θύµατα του εκφοβισµού παρουσιάζουν ανεπάρκειες στο συναισθηµατικό, κοινωνικό και ακαδηµαϊκό τοµέα. 
Γενικά τα θύµατα αισθάνονται αβοήθητα και απελπισµένα και τείνουν να αποφεύγουν το σχολείο εξαιτίας του 
άγχους µην εκφοβηθούν ξανά. Υπάρχουν τρεις τύποι θυµάτων:α) το παθητικό θύµα, β) το αντιδραστικό θύµα γ) 
το θύµα / δράστης όπως περιγράφηκε παραπάνω. Το παθητικό θύµα αµύνεται λιγότερο, αποτελεί εύκολο στόχο 
και βρίσκεται στο τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνικής ιεραρχίας. Το αντιδραστικό θύµα διαφέρει από το θύµα 
/δράστη καθώς συµπεριφέρονται µε τρόπους ενοχλητικούς, ανώριµους ή ακατάλληλους. Σε κάποιες περιπτώσεις 
δε θέλουν να προκαλούν, αλλά δε ξέρουν πώς να συµπεριφερθούν. Σε άλλες περιπτώσεις προκαλούν αυτούς που 
βρίσκονται γύρω τους για να τραβούν την προσοχή έστω και µε αρνητικό τρόπο. 
Μάρτυρες  
Στην έκβαση του εκφοβισµού τον σηµαντικότερο ρόλο τον παίζουν οι παρευρισκόµενοι. Οι µάρτυρες παίρνουν 
διάφορους ρόλους στη δυναµική του εκφοβισµού. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται πολύ κοντά στους δράστες και 
µαζί µε άλλους ενθαρρύνουν τον εκφοβισµό. Κάποιοι απλώς προσπαθούν να µη τραβήξουν τη προσοχή πάνω 
τους και έτσι κρατάνε µια πιο ουδέτερη θέση. Παρότι όµως, φαινοµενικά είναι ουδέτεροι, φαίνεται πως 
συγχωρούν τον εκφοβισµό για να αισθάνονται καλά µε τον εαυτό τους. Τέλος, κάποιοι επικρίνουν και 
εναντιώνονται στον εκφοβισµό και έχουν το κουράγιο να παρατήσουν τον παθητικό ρόλο του µάρτυρα, 
υποστηρίζοντας το θύµα. Εκτός από αυτούς που παίρνουν θέση για τον εκφοβισµό, οι υπόλοιποι µάρτυρες 
αρνούνται τη συµµετοχή και την ευθύνη τους στον εκφοβισµό (Sullivan, Creary, & Sullivan, 2004), 
(Μπογιατζόγλου et al., 2012).  

 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  
Ποικίλες έρευνες έχουν αναφέρει τις δραµατικές επιπτώσεις του εκφοβισµού στα άτοµα που εµπλέκονται σε 
αυτόν. Οι Glew και συνεργάτες βρήκαν πως τα θύµατα και οι δράστες/ θύµατα νιώθουν πολύ ανασφαλείς στο 
σχολείο τους, αισθάνονται ότι δεν ανήκουν στο χώρο αυτό, ενώ τόσο τα θύµατα όσο και οι δράστες νιώθουν τον 
περισσότερο καιρό θλιµµένοι (Glew et all., 2005). Ο εκφοβισµός δε προκαλεί µόνο προσωρινές επιπτώσεις, αλλά 
συµβάλει στην εµφάνιση µελλοντικών ψυχιατρικών συµπτωµάτων. Τα παιδιά που είχαν εµπλακεί στον εκφοβισµό 
στην πρώιµη σχολική ηλικία και στη πρώιµη εφηβεία και ιδιαίτερα αυτά που υπήρξαν και δράστες και θύµατα, 
εµφανίζουν περισσότερα ψυχιατρικά συµπτώµατα στην ηλικία των 15 ετών (Kumpulainen, & Rasanen, 2000).  

Τα θύµατα του εκφοβισµού εµφανίζουν φτωχότερη κοινωνικο-συναισθηµατική προσαρµογή. Νιώθουν 
περισσότερη µοναξιά, αισθάνονται κοινωνικά αποµονωµένα και αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο να κάνουν φιλίες 
µε τους συµµαθητές τους (Nansel, Overpeck and Pilla, 2001). Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι τόσο τα αγόρια όσο και 
τα κορίτσια που έχουν πέσει θύµατα εκφοβισµού εµφανίζουν κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασµό στην πρώιµη 
εφηβεία (Van der Wal, 2003). Από την άλλη µεριά, οι δράστες του εκφοβισµού εµφανίζουν µεγαλύτερη ευκολία 
στο να κάνουν φίλους όταν βρίσκονται στο δηµοτικό. Όταν, όµως, φτάσουν στο γυµνάσιο εµφανίζουν 
περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς όπως, κατανάλωση οινοπνεύµατος και κάπνισµα, ενώ, ιδιαίτερα στο 
λύκειο αισθάνονται και αυτοί σε έντονο βαθµό µοναξιά. Επιπλέον, ο σχολικός εκφοβισµός συχνά συνδυάζεται µε 
χαµηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις. (Μπογιατζόγλου et al., 2012). 
 
ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης (Bandura, 1973) αποτελεί εξέλιξη του συµπεριφορισµού και λαµβάνει υπόψη 
την κοινωνική διάσταση του παιδιού και το σηµαντικό ρόλο που µπορούν να παίξουν τα πρότυπα στη διαµόρφωση 
της προσωπικότητάς του. Τα άτοµα µαθαίνουν έναν εκπληκτικά µεγάλο αριθµό συµπεριφορών κατά τη διάρκεια 
της παιδικής τους ηλικίας, µέσω της παρατήρησης και µίµησης των συµπεριφορών των ανθρώπων που βρίσκονται 
γύρω τους. Οι γονείς, ως οι πρώτοι και σηµαντικότεροι φορείς κοινωνικοποίησης, διδάσκουν τα παιδιά είτε 
ηθεληµένα, µέσω συµβουλών ή αξιών που προσπαθούν να τους εµφυσήσουν, είτε αθέλητα, παρέχοντας µοντέλα 
συµπεριφορών που καθορίζουν τη συµπεριφορά των παιδιών απέναντι στους συνοµηλίκους (O’Moore & Minton, 
2004). Οι γονεϊκές πρακτικές χρησιµεύουν ως µοντέλο πάνω στο οποίο τα παιδιά βασίζουν τη συµπεριφορά και 
τις προσδοκίες τους από τις µελλοντικές τους σχέσεις (Georgiou, 2008b; Ladd, 1992). 

Οι εµπειρίες της διαπροσωπικής επιθετικότητας, όπως και µια σειρά άλλων µορφών ανθρώπινης 
συµπεριφοράς, σχηµατοποιούνται µέσα από τις οικογενειακές αλληλεπιδράσεις, τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 
στο σχολείο, την τηλεόραση και τους ήρωες των ταινιών και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών βίας. Το ενδεχόµενο 
να αναπτύξει ένα άτοµο επιθετική συµπεριφορά σε µια δεδοµένη περίσταση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
όπως είναι οι προηγούµενες εµπειρίες, οι ανταµοιβές για παρόµοιες συµπεριφορές, οι αξίες και οι στάσεις.  

Οι θετικές αλλά και οι αρνητικές γονεϊκές πρακτικές µπορούν να επιδρούν στις σχέσεις του παιδιού µε τους 
συνοµήλικους τόσο µε άµεσους όσο και µε έµµεσους τρόπους. Για παράδειγµα, ο γονιός που δεν επιτρέπει στο 
παιδί του να πάρει µέρος σε εξωσχολικές δραστηριότητες επιδρά άµεσα στις σχέσεις του παιδιού µε τους 
συνοµήλικούς του. Αντίθετα, ο γονιός που χρησιµοποιεί σκληρή πειθαρχία επηρεάζει έµµεσα τις σχέσεις του 
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παιδιού, καθώς δεν το βοηθά να αναπτύξει κατάλληλες δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων που µε τη σειρά τους 
θα διευκόλυναν τις σχέσεις του µε τους συνοµήλικους (Baldry & Farrington, 2004; Ladd, 1992). Το ίδιο έµµεσα 
επιδρά και ο γονιός που ασκεί υπερβολικό έλεγχο στο παιδί του. Απειλεί έτσι την αυτοπεποίθησή του - είτε 
εµποδίζοντας τη διαδικασία της αυτονοµίας του είτε υπονοµεύοντας την αίσθηση ότι το αγαπούν και το σέβονται 
- και αυξάνει µε τον τρόπο αυτόν τον κίνδυνο θυµατοποίησής του (Perry et al., 2001). 

Για την Baumrind (1991), στοιχείο «κλειδί» στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, ώστε να σέβονται τις 
ανάγκες των άλλων, διατηρώντας ταυτόχρονα την ατοµικότητά τους, είναι ο γονεϊκός έλεγχος τον οποίο 
διαχώρισε σε τρεις ποιοτικούς τύπους, τον επιτρεπτικό, τον αυταρχικό και τον δηµοκρατικό. Οι γονείς που 
διαφέρουν στον τρόπο που ασκούν τον έλεγχο διαφέρουν επίσης, σύµφωνα µε την Baumrind83 (1967, στο Darling 
& Steinberg, 1993), και σε άλλες διαστάσεις όπως είναι η επικοινωνία, η εκδήλωση θετικών συναισθηµάτων, η 
λήψη αποφάσεων. Για παράδειγµα, οι επιτρεπτικοί ή αυταρχικοί γονείς έχουν συνήθως λιγότερες, συγκριτικά µε 
τους δηµοκρατικούς γονείς, απαιτήσεις για ωριµότητα από τα παιδιά τους και επικοινωνούν δυσκολότερα και 
µονόπλευρα µαζί τους. Αντίθετα, ο δηµοκρατικός τρόπος ανατροφής περιλαµβάνει ξεκάθαρη και αµφίδροµη 
επικοινωνία που χαρακτηρίζεται από πολλή διαπραγµάτευση (βλ. και Estevez et al., 2005). Περιλαµβάνει, επίσης, 
συναισθηµατική στήριξη των παιδιών, αξία στην αυτόνοµη θέληση, συµµόρφωση µέσω πειθαρχίας, αναγνώριση 
των δικαιωµάτων όλων των µελών της οικογένειας, αιτιολόγηση των πράξεων των γονιών. Ο δηµοκρατικός 
τρόπος ανατροφής βοηθά παιδιά και έφηβους να αναπτύξουν µια σηµαντική επάρκεια που χαρακτηρίζεται από 
εξισορρόπηση των κοινωνικών και ατοµικών αναγκών και ευθυνών. Δείκτες της επάρκειας αυτής αποτελούν η 
υπεύθυνη ανεξαρτησία, η συνεργασία µε τους ενήλικες και τους συνοµήλικους, η κοινωνική ωριµότητα και η 
ακαδηµαϊκή επιτυχία (βλ. και Curtner-Smith & MacKinnon-Lewis, 1994). 

Οι θετικές αλλά και οι αρνητικές γονεϊκές πρακτικές µπορούν να επιδρούν στις σχέσεις του παιδιού µε τους 
συνοµήλικους τόσο µε άµεσους όσο και µε έµµεσους τρόπους. Για παράδειγµα, ο γονιός που δεν επιτρέπει στο 
παιδί του να πάρει µέρος σε εξωσχολικές δραστηριότητες επιδρά άµεσα στις σχέσεις του παιδιού µε τους 
συνοµήλικούς του. Αντίθετα, ο γονιός που χρησιµοποιεί σκληρή πειθαρχία επηρεάζει έµµεσα τις σχέσεις του 
παιδιού, καθώς δεν το βοηθά να αναπτύξει κατάλληλες δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων που µε τη σειρά τους 
θα διευκόλυναν τις σχέσεις του µε τους συνοµήλικους (Baldry & Farrington, 2004˙ Ladd, 1992). Το ίδιο έµµεσα 
επιδρά και ο γονιός που ασκεί υπερβολικό έλεγχο στο παιδί του. Απειλεί έτσι την αυτοπεποίθησή του - είτε 
εµποδίζοντας τη διαδικασία της αυτονοµίας του είτε υπονοµεύοντας την αίσθηση ότι το αγαπούν και το σέβονται 
- και αυξάνει µε τον τρόπο αυτόν τον κίνδυνο θυµατοποίησής του (Perry et al., 2001. Κάργα Σ., 2013). 

Σηµαντικό ρόλο παίζουν οι ενήλικες και κυρίως οι γονείς των παιδιών που εµπλέκονται ή όχι σε περιστατικά 
σχολικού εκφοβισµού και η µελέτη των απόψεών τους βοηθάει στην καλύτερη αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

Ακόµη αποτυπώνει σε µεγάλο βαθµό, τις αναπαραστάσεις των ενηλίκων, γονέων στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, µαζί µε πιθανά στερεότυπα που παρεµποδίζουν την αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού. 
Αναδεικνύει προβλεπτικούς παράγοντες που οδηγούν σε µείωση του φαινοµένου. Διευκολύνει την ολόπλευρη 
κατανόηση του προβλήµατος.  

 
Οι απόψεις των γονιών 

§ Συνδέονται µε τον τρόπο µε τον οποίο οι γονείς αντιδρούν ή επεµβαίνουν σε εµπειρίες εκφοβισµού 
§ Συντηρούν ή αναπαράγουν, αλλά και αποθαρρύνουν πρακτικές εκφοβισµού 
§ Επηρεάζουν την απόφαση των παιδιών να γνωστοποιήσουν στην οικογένειά τους τις εµπειρίες 

εκφοβισµού. 
§ Αποτελούν παράγοντα που καθορίζει το αν θα ανταποκριθούν οι γονείς αποτελεσµατικά στις ανάγκες 

των παιδιών τους.  
§ Διευκολύνουν τον εντοπισµό των ενδείξεων µιας πιθανής θυµατοποίησης.  
§ Επηρεάζουν την απόφαση των παιδιών που εκφοβίζουν να εγκαταλείψουν τις εκφοβιστικές τους 

συµπεριφορές (Κάργα Σ., 2013). 
 
ΕΡΕΥΝΑ 
Με την παρούσα έρευνα επιχειρήσαµε να µελετήσουµε τις απόψεις των γονιών σχετικά µε τον σχολικό 
εκφοβισµό. Στόχος µας ήταν να διερευνήσουµε τη σχέση των αντιλήψεων αυτών µε µια σειρά δηµογραφικών 
παραγόντων όπως το φύλο και η ηλικία των παιδιών και των γονιών, η χώρα καταγωγής, η δοµή της οικογένειας 
και το µορφωτικό επίπεδο. Ένας άλλος στόχος µας ήταν η διερεύνηση των γονεϊκών πρακτικών και της σχέσης 
τους µε την εκδήλωση και τη διαχείριση της σχολικής βίας. 

Ακόµη, στόχος µας ήταν να δούµε πώς εκφράζονται οι γονείς που έχουν παιδιά-θύµατα ή παιδιά-δράστες 
και ως προς τις στρατηγικές που προτείνουν και υιοθετούν. 
Η εργασία χωρίστηκε σε τρία (3) µέρη: 

§ Καταρτισµός ερωτηµατολογίου µε 27 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, οι οποίες αφορούσαν 3 
ενότητες: 
Α. Δηµογραφικά στοιχεία 
B. Ενδιαφέρον των γονέων για ενηµέρωση  σχετικά µε τη Σχολική Βία 
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Γ. Πρακτικές ανατροφής των παιδιών                                                                       
Δ. Απόψεις γονέων όταν το παιδί τους εκφοβίζεται                                                  
Ε. Αντιδράσεις γονέων όταν το παιδί τους εκφοβίζεται                                       
ΣΤ. Απόψεις γονέων όταν το παιδί τους εκφοβίζει 
Ζ. Αντιδράσεις γονέων όταν το παιδί τους ασκεί βία                                                                             
Η. Απόψεις γονέων σχετικά µε το σχολικό περιβάλλον 
Θ. Πρακτικές αντιµετώπισης του φαινοµένου που προτείνουν οι γονείς 

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγµατοποιήθηκε από 15/02/16 ως 15/03/16 και ακολούθησε η επεξεργασία και 
εξαγωγή των αποτελεσµάτων. 
§ Διοργάνωση  δύο επιµορφωτικών σεµιναρίων µε θέµα «Σχολική βία» στις 07/03/16 στο τοπικό 

διαµέρισµα Άνω Μητρουσίου Σερρών και στις 05/04/16 στο τοπικό διαµέρισµα  Πεντάπολης Σερρών µε 
σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των γονέων. Εισηγητές  ήταν η κ. Φουδούλη Βασιλική - 
ψυχολόγος και ο κ. Στυλιανίδης Κωνσταντίνος - κοινωνικός λειτουργός, τους οποίους ευχαριστούµε 
θερµά για τη θετική ανταπόκρισή τους. 

§ Καταγραφή των προτάσεων των γονέων και εξαγωγή συµπερασµάτων.  
 
Χρονικό έρευνας 
Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε γονείς µαθητών Α΄ και Β΄ νηπιακής ηλικίας καθώς και Α΄ και Β΄ τάξης 
Δηµοτικού, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στα Νηπιαγωγεία Λιθοτόπου, Πεντάπολης και Άνω Μητρουσίου και 
στα Δηµοτικά Σχολεία και  Πεντάπολης και Άνω Μητρουσίου του Ν. Σερρών. Συµµετείχαν 60 γονείς εκ των 
οποίων οι 20 παρακολούθησαν το σεµινάριο και οι υπόλοιποι 40 πήραν µέρος χωρίς να το παρακολουθήσουν.  

Πρόκειται για ηµιαγροτικές περιοχές σε κοντινή απόσταση από αστικά κέντρα των Σερρών. Οι εκπαιδευτικοί 
που διεξήγαγαν την έρευνα εργάζονται στις σχολικές µονάδες των τοπικών διαµερισµάτων ή κατάγονται από 
αυτά.  

Το δείγµα µας είναι µικρό για τα δεδοµένα µιας έρευνας, αλλά δίνει µία εικόνα απόψεων και σκέψεων των 
γονέων για τη Σχολική βία. Δεν ήταν ο σκοπός µας να βγάλουµε επιστηµονικά συµπεράσµατα. Επιλέξαµε µικρές 
ηλικίες και µικρές τάξεις γιατί τα Νηπιαγωγεία ήταν εκτός  προγραµµάτων σχετικών µε τη Σχολική βία. Επίσης 
θέλαµε να προσεγγίσουµε το θέµα σε αυτές τις ηλικίες και να κάνουµε µία καταγραφή των απόψεων των γονέων 
είτε έχουν µόνο µικρά παιδιά είτε και µεγαλύτερα καθώς και αν διαφέρουν οι στάσεις και οι απόψεις τους. Μόλις 
φέτος και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνάς µας το Υπουργείο Παιδείας µε εγκύκλιό του µε θέµα 
«Ενέργειες για τη σύσταση µελών ΠΟΔΠ και ΟΠΔ» (µε την αριθµ. 8106/26-2-2016) συµπεριέλαβε και τα 
Νηπιαγωγεία για πρώτη φορά. Πιστεύουµε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί στην Προσχολική ηλικία 
µπαίνουν οι βάσεις της προσωπικότητας των παιδιών αλλά και τα θεµέλια για την µόρφωσή τους και την 
ολόπλευρη ανάπτυξή τους. 

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες µε τις απαντήσεις των γονέων παρατίθενται στην έρευνα, επιλέχθηκαν δε οι πιο 
ενδιαφέρουσες απόψεις οι οποίες παρουσιάζονται σε µορφή πίτας ή ραβδογράµµατος.   

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Φύλο 

Άντρας Γυναίκα 
7 53 

 

 

Σχήµα 1. Το ποσοστό των ανδρών που απάντησαν είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Άγραφος κανόνας της ελληνικής 
πραγµατικότητας όπου η µητέρα επιφορτίζεται µε τα του σχολείου. 

2. Ηλικία 
Μ.Ο.: 37,36 

Ο µέσος όρος  ηλικίας των ερωτηθέντων γονέων ήταν 37,36 έτη. 
 
3. Οικογενειακή κατάσταση 

Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
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Άγαµος/η Έγγαµος/η Σε διάσταση Διαζευγµένος/η Σε χηρεία 
- 57 2 1 - 

 

 
Σχήµα 2. Οι περισσότεροι γονείς που απάντησαν είναι έγγαµοι. 

 
4. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Δηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο ΤΕΙ - ΑΕΙ Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 
4 9 31 15 1 

 

 
Σχήµα 3.Επίπεδο εκπαίδευσης Λυκείου και άνω, αρκετά καλό για επαρχία. 

 
5. Αριθµός παιδιών στην οικογένεια  

8 µε 1 παιδί, 29 µε 2 παιδιά, 21 µε 3 παιδιά, 2 µε 4 παιδιά και 1 µε 5 παιδιά. 
 Η πλειοψηφία των γονέων έχει από δύο παιδιά. 

 
6. Ηλικίες παιδιών 

Έως 5 ετών σε 14 οικογένειες Άνω των 5 ετών σε 46 οικογένειες 
Τα περισσότερα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν από γονείς που οι οικογένειές τους έχουν και παιδιά 
µεγαλύτερης ηλικίας των 5 ετών. 
 
B. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 
 
7. Πιστεύετε ότι το σεµινάριο για γονείς, που παρακολουθήσατε µε θέµα τη «Σχολική Βία» (Απάντηση µόνο 
σε περίπτωση που το παρακολουθήσατε) 
 0.Πάρα 

πολύ 1.Πολύ 2.Αρκετά 3.Λίγο 4.Καθόλου 5.Δεν 
απαντώ 

Ήταν ενδιαφέρον 5 7 2 - 1 5 
Έδωσε ευκαιρίες για ανταλλαγή 
απόψεων 2 2 9 3 - 4 

Θα ενισχύσει το γονεϊκό σας ρόλο 4 4 6 - - 6 
Σας πρόσφερε ενηµέρωση και γνώσεις 
για το θέµα 6 3 5 3 - 3 

Θα είναι κίνητρο για παρακολούθηση 
και άλλων σεµιναρίων 6 4 4 - - 6 

Οικογενειακή	κατάσταση

Έγγαμος/η
Σε	διάσταση
Διαζευγμένος/η

Επίπεδο	εκπαίδευσης

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο

ΤΕΙ-ΑΕΙ

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  304   

Από το δείγµα απάντησαν 20 γονείς που παρακολούθησαν το σεµινάριο. Από τις απαντήσεις τους ξεκάθαρα 
συµπεραίνεται η θετική εντύπωση που αποκόµισαν. 
 
8. Αν δεν έχετε συµµετάσχει άλλη φορά σε σεµινάριο µε θέµα τη Σχολική Βία θα θέλατε να 
παρακολουθήσετε κάποιο; (Απάντηση µόνο αν δεν παρακολουθήσατε) 

0.Πάρα πολύ 1.Πολύ 2.Αρκετά 3.Λίγο 4.Καθόλου 5.Δεν απαντώ 
6 17 7 1 4 5 

Σε όσους δε συµµετείχαν στο σεµινάριο διαφαίνεται η επιθυµία τους να παρακολουθήσουν κάτι ανάλογο. 
 
Γ.  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
9. Ανεκτικές  πρακτικές  

 0.Πάρα 
πολύ 1.Πολύ 2.Αρκετά 3.Λίγο 4.Καθόλου 5.Δεν 

απαντώ 
Ενδιαφέροµαι για τη 
συµπεριφορά του παιδιού 
µου στο σχολείο 

48 8 4 - - - 

Σέβοµαι τη γνώµη του 
παιδιού µου και το 
ενθαρρύνω να την εκφράζει 

29 21 8 - - 2 

Συζητώ µε το παιδί µου για 
διάφορα θέµατα 28 17 13 1 - 1 

Είµαι πολύ ανεκτικός/η µε το 
παιδί µου, όταν αυτό δεν 
συµπεριφέρεται σωστά. 

6 5 14 19 13 3 

 

 
Σχήµα 4. Οι γονείς φαίνεται να ενδιαφέρονται για τη συµπεριφορά του παιδιού τους, να σέβονται τη γνώµη του 

και να συζητούν µαζί του, ωστόσο δεν είναι ανεκτικοί όταν το παιδί δεν συµπεριφέρεται σωστά. 
 
10. Αυστηρές πρακτικές 

 0.Πάρα 
πολύ 1.Πολύ 2.Αρκετά 3.Λίγο 4.Καθόλου 5.Δεν 

απαντώ 
Έχω αυστηρούς 
κανόνες για το παιδί 
µου 

2 4 27 25 2 - 

Θεωρώ πως τα παιδιά 
είναι ανώριµα και δεν 
είναι σε θέση να 
παίρνουν αποφάσεις  

1 7 5 25 18 4 

0
50

Ενδιαφέρομαι	για	τη	
συμπεριφορά	του	παιδιού	

μου	στο	σχολείο

Είμαι	πολύ	ανεκτικός/ή	με	το	
παιδί	μου,	όταν	αυτό	δεν	
συμπεριφέρεται	σωστά

Πάρα	πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Δεν	απαντώ
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Δεν επιτρέπω στο 
παιδί µου να 
αµφισβητεί τις 
αποφάσεις µου 

2 13 12 21 7 5 

Πιστεύω πως η 
σωµατική τιµωρία 
είναι ο καλύτερος   
τρόπος πειθαρχίας 

- - 2 8 47 3 

 

 
Σχήµα 5. Οι γονείς δεν υιοθετούν ιδιαίτερα αυστηρές πρακτικές και απορρίπτουν τη σωµατική τιµωρία ως 

τρόπο πειθαρχίας. 
 
Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΕΚΦΟΒΙΖΕΤΑΙ 
11. Παραπονέθηκε το παιδί σας για βίαιη συµπεριφορά άλλων παιδιών; 

 0.Πολύ 
συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 

κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν απαντώ 

Σωµατική βία 
(το έχουν χτυπήσει, σπρώξει κτλ.) 3 4 16 19 17 1 

Σεξιστική παρενόχληση 
(λεκτική ή σωµατική) 1 4 4 4 42 5 

Λεκτική βία 
(βρισιές, απειλές, εκφοβισµοί) 3 7 11 13 25 1 

Προκαταλήψεις/διακρίσεις λόγω 
καταγωγής, θρησκείας, 
ιδιαιτερότητας, ασθένειας κτλ. 

2 2 3 4 46 3 

Κλοπή 
(χρηµάτων, προσωπικών 
πραγµάτων, ρούχων κτλ.) 

- - 2 12 43 3 

       
Καταγράφεται χαµηλή αλλά σαφής ποσοστιαία βίαιη συµπεριφορά από άλλα παιδιά, η οποία γνωστοποιήθηκε 

στους γονείς. 
 

12 .Πιστεύετε ως γονιός ότι το παιδί σας έχει πέσει θύµα σχολικής βίας; 
 

 0.Πολύ 
συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 

κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν απαντώ 

Σωµατική βία 
(το έχουν χτυπήσει, σπρώξει κτλ.) 3 2 17 13 23 2 
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Σεξιστική παρενόχληση 
(λεκτική ή σωµατική) 2 2 7 4 42 4 

Λεκτική βία 
(βρισιές, απειλές, εκφοβισµοί) 2 8 11 11 27 1 

Προκαταλήψεις/διακρίσεις λόγω 
καταγωγής, θρησκείας, 
ιδιαιτερότητας, ασθένειας κτλ. 

1 3 1 5 49 1 

Κλοπή 
(χρηµάτων, προσωπικών 
πραγµάτων, ρούχων κτλ.) 

- - 5 7 44 4 

       
Οι γονείς θεωρούν επίσης ότι το παιδί τους έχει πέσει θύµα σχολικής βίας κάποιες φορές. 

 
 

Σχήµα 6. Καταγράφεται χαµηλή αλλά σαφής ποσοστιαία βίαιη συµπεριφορά από άλλα παιδιά, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στους γονείς ενώ Οι γονείς θεωρούν επίσης ότι το παιδί τους έχει πέσει θύµα σχολικής βίας 

κάποιες φορές. 
 
13. Ανέφερε το παιδί σας για ύπαρξη οµάδων στο σχολείο; 
 

 0.Πολύ συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 
κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 

απαντώ 
Συµµετέχει στις οµάδες 12 9 7 7 22 3 
Δεν συµµετέχει στις οµάδες 4 3 6 9 28 10 
Περιθωριοποιείται από αυτές 3 2 7 7 28 13 
Αποστασιοποιείται το ίδιο 2 5 5 11 27 10 

Γίνεται σαφής αναφορά για ύπαρξη οµάδων. 
 
14. Πόσο συχνά έχει πέσει το παιδί σας θύµα Σχολικής βίας και πού; 
 

 0.Πολύ συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 
κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 

απαντώ 
Στην προσέλευση - - - 4 46 10 
Στην τάξη - 1 5 11 38 5 
Στο διάλειµµα 5 5 8 11 29 2 
Στο σχόλασµα 3 2 - 8 39 8 
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Σχήµα 7.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται στο διάλειµµα και στο 

σχόλασµα. 
 
15. Ποιά ήταν η συναισθηµατική κατάσταση του παιδιού σας αν και όταν εκφοβίστηκε; 
 

 0.Πολύ συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 
κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 

απαντώ 
Φόβος-τρόµος 1 5 7 7 31 9 
Στεναχώρια-Λύπη 4 6 11 8 25 6 
Απογοήτευση-απελπισία 2 5 3 6 34 10 
Κατάθλιψη - - - 4 46 10 
Αδιαφορία 2 3 5 6 34 10 

Συχνότερα συναισθήµατα του παιδιού που εκφοβίζεται είναι ο φόβος και η στεναχώρια. 
 
16. Ποια ήταν η συµπεριφορά του παιδιού σας αν και όταν εκφοβίστηκε; 
 

 0.Πολύ συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 
κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 

απαντώ 
Παρουσιάζει εσωστρέφεια 1 5 5 6 35 8 
Παρουσιάζει εξωστρέφεια - 5 6 5 34 10 
Αποµόνωση 1 1 4 7 35 12 
Προσκόλληση 2 2 7 8 28 13 
Άρνηση για το σχολείο 3 3 5 6 32 11 
Αδιαφορία 2 4 5 6 33 10 

Η συµπεριφορά του παιδιού που εκφοβίζεται παρουσιάζει ποικιλία. 
 
17. Νιώθει το παιδί σας ασφάλεια στο σχολείο; 
 

 0.Πολύ συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 
κάπου 

3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 
απαντώ 

Στην προσέλευση 35 18 2 - 1 4 
Στην τάξη 34 19 2 1 1 3 
Στο διάλειµµα 17 25 8 4 1 5 
Στο σχόλασµα 30 19 1 3 4 3 
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Σχήµα 8. Τα παιδιά νιώθουν τη λιγότερη ασφάλεια στα διαλείµµατα. 
 
Ε. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΕΚΦΟΒΙΖΕΤΑΙ 
 
18.Εφόσον  το παιδί σας έχει πέσει θύµα bulling από άλλο/α παιδί/ια πως αντιδράσατε εσείς; 

 0.Πολύ 
συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 

κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 
απαντώ 

Ενηµέρωσα τον/ην 
εκπαιδευτικό/Διευθυντή του σχολείου 9 11 7 4 17 12 

Ήρθα σε επαφή µε τους γονείς του/των 
παιδιού/ιών 3 4 1 4 32 16 

Έκανα παρατήρηση ο/η ίδιος/α στους 
θύτες 2 4 5 3 30 16 

Συζήτησα µε το παιδί µου 27 6 5 - 8 14 
Κάλεσα την αστυνοµία - - - 2 35 23 
Κατηγόρησα το παιδί µου ότι εκείνο 
προκαλεί αυτή τη συµπεριφορά - 1 2 8 32 17 

Δεν έκανα τίποτε - - - - 39 21 
Η αντίδραση των γονέων επικεντρώνεται στην ενηµέρωση του εκπαιδευτικού και στη συζήτηση µε το παιδί του. 

 
19. Τι συµβουλεύετε το παιδί σας όταν εκφοβίζεται; 

 0.Πολύ 
συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 

κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 
απαντώ 

Να αποφεύγει την πηγή του εκφοβισµού 
(σηµείο-παιδί) 30 11 6 - 6 7 

Να το πει στους/ις 
εκπαιδευτικούς/Διευθυντή/ρια 40 11 5 - 3 1 

Να ασκήσει βία κι εκείνο 1 1 7 4 37 10 
Να το ξεχάσει 4 7 9 8 20 12 
Να ζητήσει βοήθεια από άλλα παιδιά 8 7 9 4 19 13 
Να το υποµένει - 1 1 2 46 10 
Ήµουν αδιάφορος/η - 1 1 1 47 10 
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Σχήµα 9. Οι γονείς συµβουλεύουν τα παιδιά τους να αποφεύγουν την πηγή του εκφοβισµού και να 

ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς, ενώ αποτρέπουν την άσκηση βίας. 
 

20. Αν δεν έχει πέσει θύµα και συµβεί στο µέλλον πως πιστεύετε ότι θα αντιδρούσατε; 
 0.Πολύ 

συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 
κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 

απαντώ 
Θα ενηµέρωνα τον/ην 
εκπαιδευτικό/Διευθυντή του σχολείου 39 11 4 2 2 2 

Θα ερχόµουν σε επαφή µε τους γονείς 
του/των παιδιού/ιών 24 12 4 8 4 8 

Θα έκανα παρατήρηση ο/η ίδιος/α στους 
θύτες 12 8 11 8 14 7 

Θα συζητούσα µε το παιδί µου 44 7 1 2 1 5 
Θα καλούσα την αστυνοµία 3 2 2 16 27 10 
Δεν θα έκανα τίποτε - 2 - 3 46 9 

Καταγράφεται η πρόθεση ενηµέρωσης του εκπαιδευτικού και συζήτησης µε το παιδί. 
 
ΣΤ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΕΚΦΟΒΙΖΕΙ 
21. Εκδηλώνει το παιδί σας βίαιη συµπεριφορά; 
 

 0.πολύ 
συχνά 1.συχνά 2.Κάπου-

κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5. Δεν 
απαντώ 

Χτύπησε, κλώτσησε, έσπρωξε 
συµµαθητή του 1 2 7 18 28 4 

Έβρισε, απείλησε, κορόιδεψε 
συµµαθητή του - 1 5 17 33 4 

Διέδωσε ψεύτικες φήµες για κάποιον - - 2 7 44 7 
Απέκλεισε κάποιον από την παρέα/ 
δεν τον άφησε να συµµετέχει - - 6 17 31 6 

Παρενόχλησε σεξιστικά 
συµµαθητή/συµµαθήτριά του - - - 2 51 7 
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Σχήµα 10. Η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών υποστηρίζει ότι το παιδί τους δεν ασκεί βίαιη συµπεριφορά. 

 
Ζ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΑΣΚΕΙ ΒΙΑ 
 
22. Τι κάνετε όταν το παιδί σας εκφοβίζει άλλα παιδιά; 
 

 0.Πολύ 
συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 

κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 
απαντώ 

Συζητώ µε το παιδί µου 40 8 - 1 1 10 
Τιµωρώ το παιδί µου 6 17 6 10 6 15 
Συζητώ µε τους συµµαθητές του 11 5 12 6 10 16 
Ενηµερώνω-συζητώ µε τον/ην 
εκπαιδευτικό του παιδιού µου 26 7 4 7 1 15 

Συζητώ µε τους γονείς του 
εκφοβιζόµενου παιδιού 12 10 2 9 9 18 

Αδιαφορώ 1 - - - 42 17 
 

 
 
Σχήµα 11. Καταγράφεται τάση συζήτησης µε το παιδί, ενηµέρωση του εκπαιδευτικού, αλλά και σηµαντικό 

ποσοστό στην επιβολή τιµωρίας. 
 
Η. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
23.Είστε ευχαριστηµένος/η από την εποπτεία-ασφάλεια στο σχολείο; 
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 0.Πάρα 
πολύ 1.Πολύ 2.Αρκετά 3.Λίγο 4.Καθόλου 5.Δεν 

απαντώ 
Στην αυλή  20 9 16 11 1 3 
Στις αίθουσες 32 12 13 - - 3 
Στο διάλειµµα 19 10 19 8 1 3 

 

 
Σχήµα 12. Οι γονείς θεωρούν ικανοποιητική την ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον. 

 
24. Με ποιο τρόπο παρεµβαίνουν οι εκπαιδευτικοί όταν συµβαίνουν περιστατικά Σχολικής βίας; 
 

 0.Πολύ συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 
κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 

απαντώ 
Τιµωρία 9 16 9 10 3 13 
Αναφορά στον γονέα 22 23 6 2 - 7 
Συζήτηση µε το/η µαθητή/τρια 31 18 1 3 - 7 

Οι συµµετέχοντες πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί παρεµβαίνουν µε πολλαπλούς τρόπους. 
 

25. Ποιοι πιστεύετε ότι ευθύνονται για το φαινόµενο της Σχολικής βίας; 
 0.Πολύ συχνά 1.Συχνά 2.Κάπου 

κάπου 3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 
απαντώ 

Μαθητές 12 21 5 9 7 6 
Εκπαιδευτικοί 3 7 16 13 11 10 
Γονείς 26 14 6 3 7 4 
Κοινωνικοί παράγοντες 26 15 8 2 2 7 
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Σχήµα 13. Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό ευθύνης που αποδίδεται στους κοινωνικούς παράγοντες και στους 

γονείς. 
26.Εµπιστεύεστε το σχολείο όσον αφορά την ασφάλεια του παιδιού σας; 

0.Πάρα πολύ 1.Πολύ 2.Αρκετά 3.Λίγο 4.Καθόλου 5.Δεν απαντώ 
23 14 19 1 1 2 

 

 
Σχήµα 14.  Η συντριπτική πλειοψηφία δείχνει εµπιστοσύνη στο σχολείο όσον αφορά την ασφάλεια των 

παιδιών. 
Θ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ 
 
27.Ποιά µέτρα θα προτείνατε για την αντιµετώπιση και την εξάλειψη του φαινοµένου; 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3.  
 

 
4. 
 

 
Στην ερώτηση 27 έγραψαν τις προτάσεις τους 33 γονείς σε σύνολο 60 ερωτηθέντων. 
Τα µέτρα που προτείνουν είναι: 

§ Ουσιαστικότερη συνεργασία µεταξύ γονέων κι εκπαιδευτικών (14 απαντήσεις) 
§ Συχνές επισκέψεις ή µόνιµη παρουσία στα σχολεία ειδικών (ψυχολόγων/κοινωνικών λειτουργών) (12 

απαντήσεις)  
§ Συνεχής ενηµέρωση γονέων - καθηγητών - µαθητών για το θέµα της σχολικής βίας (9 απαντήσεις) 
Στην πρώτη θέση οι γονείς τοποθετούν τη συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς. Η συζήτηση µαζί τους για 

την κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο, τα πιθανά προβλήµατα και κυρίως για τη συµπεριφορά των παιδιών 
τους είναι πολύ σηµαντική. Επιθυµούν επίσης να ενηµερωθούν σχετικά µε το φαινόµενο από ειδικούς, να 
συζητήσουν µαζί τους, να πάρουν κατευθύνσεις και πληροφορίες. Θεωρούν την δραστηριοποίηση εξειδικευµένων 
ατόµων στο σχολικό περιβάλλον µε σεµινάρια, δράσεις, συµβουλευτικές συναντήσεις, εξαιρετικά χρήσιµη τόσο 
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για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους µαθητές. Οι προτάσεις των περισσότερων γονέων λοιπόν δίνουν έµφαση 
στη συνεργασία µεταξύ των φορέων που εµπλέκονται στο φαινόµενο της σχολικής βίας (ειδικών-καθηγητών-
γονέων-µαθητών). Τα συγκεκριµένα µέτρα προτείνονται µε µεγαλύτερη συχνότητα από τους γονείς που 
παρακολούθησαν το σεµινάριο για τη σχολική βία. 

§ Διάλογος των γονέων µε το παιδί τους (11 απαντήσεις) 
§ Σωστή ανατροφή και υγιές οικογενειακό περιβάλλον (6 απαντήσεις) 
Αµέσως µετά δίνεται έµφαση στην οικογένεια και στις ειλικρινείς σχέσεις µε το παιδί. Ένα σωστό 

περιβάλλον χωρίς προκαταλήψεις και κυρίως χωρίς βία, αποτελεί το βέλτιστο παράδειγµα για την υιοθέτηση εκ 
µέρους του παιδιού στάσης αποδοχής προς το διαφορετικό και υγιούς συµπεριφοράς προς τους γύρω του. Οι 
γονείς πιστεύουν ότι η ποιοτική σχέση και ο συνεχής διάλογος ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας µπορεί να 
προλάβει τις αιτίες που γεννούν θύτες ή θύµατα bulling, αλλά και να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα 
οποιοδήποτε συµβάν. 

§ Εµπλουτισµός του σχολικού προγράµµατος µε σχετικές δράσεις (8 απαντήσεις) 
§ Οι εκπαιδευτικοί να δίνουν µεγαλύτερη βάση στη διαπαιδαγώγηση των µαθητών τους (6 απαντήσεις) 
§ Προσεκτικότερη επιτήρηση στο χώρο του σχολείου (5 απαντήσεις) 

Εν συνεχεία, οι προτάσεις των γονέων επικεντρώνονται στη στάση των εκπαιδευτικών. Επιθυµούν σταθερή 
ένταξη στο πρόγραµµα ενηµερωτικών videos, κοινών δράσεων, παιχνιδιών, κανόνων, ειδικών δραστηριοτήτων, 
κλπ που θα καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση εµποδίζοντας την εκδήλωση ή την ανοχή βίαιης συµπεριφοράς. Θα 
ήθελαν οι εκπαιδευτικοί να µην περιορίζονται στις στείρες γνώσεις, αλλά να ενδιαφέρονται για τη διαµόρφωση 
του χαρακτήρα και την ηθική υπόσταση κάθε µαθητή. Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί ότι ζητούν στενότερη 
παρακολούθηση κι επιτήρηση στο σχολείο, ειδικά κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος. Και από τις προηγούµενες 
απαντήσεις τους στο ερωτηµατολόγιο φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα περισσότερα περιστατικά βίας εκδηλώνονται 
στην αυλή ή -για τα µεγαλύτερα παιδιά- και στις τουαλέτες, µέρη που τα θεωρούν ως τα λιγότερο ασφαλή για 
τους µαθητές. 

§ Τιµωρία βίαιων παιδιών (3 απαντήσεις) 
§ Ειδική παρακολούθηση βίαιων παιδιών (1 απάντηση) 
§ Επισκέψεις σε άσυλα/φυλακές (1 απάντηση) 
§ Εκµάθηση µαχητικών αθληµάτων στο σχολείο (1 απάντηση) 
§ Εποπτεία µικρότερων παιδιών από τα µεγαλύτερα (1 απάντηση) 
§ Καταγγελία γονέων θυτών που δεν αντιδρούν (1 απάντηση) 
Τέλος, µεµονωµένα προτείνονται πιο ακραίες λύσεις, όπως η αυστηρή τιµωρία και η αποβολή του θύτη από 

τα µαθήµατα, η εποπτεία του από ειδικούς τόσο εκτός όσο κι εντός του σχολείου, οι επισκέψεις σε ιδρύµατα που 
φιλοξενούν άτοµα µε αποκλίνουσα συµπεριφορά. Προτείνεται επίσης, η ένταξη µαχητικών αθληµάτων στο 
σχολικό πρόγραµµα, η δηµιουργία οµάδων από µαθητές µεγαλύτερων τάξεων που θα επιβλέπουν τους 
µικρότερους ή η καταγγελία των γονέων που δεν αντιδρούν στην επιθετική συµπεριφορά των παιδιών τους, ακόµη 
και µε εµπλοκή της αστυνοµίας. Οι παραπάνω προτάσεις διατυπώθηκαν από γονείς που έχουν και παιδιά 
µεγαλύτερης ηλικίας που φοιτούν στο γυµνάσιο ή το λύκειο και όπου -πιθανόν- έχουν έρθει αντιµέτωπα µε το 
φαινόµενο της σχολικής βίας στην πιο σκληρή του µορφή. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά την καταγραφή των ανεκτικών πρακτικών ανατροφής οι γονείς επιδεικνύουν έντονο  ενδιαφέρον για 
την συµπεριφορά των παιδιών τους, πιστεύουν τις πληροφορίες που µεταφέρουν τα παιδιά, συζητούν µαζί τους 
και τα ενθαρρύνουν. Οι κανόνες που τηρούν είναι σχετικά ελαστικοί χωρίς όµως να δέχονται την αµφισβήτηση 
των αποφάσεων τους από τα παιδιά. Οι απαντήσεις προφανώς αντικατοπτρίζουν και την µικρή ηλικία των 
µαθητών και τον τρόπο αντιµετώπισης τους από τους γονείς. 

Οι γονείς φαίνεται ότι δείχνουν εµπιστοσύνη στο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά στη 
διαχείριση περιστατικών βίαιης συµπεριφοράς θυµάτων ή θυτών. Θεωρούµε ότι η θετική στάση οφείλεται στη 
συνεργασία των εκπαιδευτικών µε τους γονείς και αποτελεί στοιχείο προς αξιοποίηση από τους εµπλεκόµενους 
φορείς. 

Παρατηρείται µείωση της αίσθησης ασφάλειας που παρέχει το σχολικό περιβάλλον κατά την διάρκεια των 
διαλειµµάτων και κατά το σχόλασµα όπου και καταγράφεται το µεγαλύτερο ποσοστό περιστατικών εκδήλωσης 
βίαιης συµπεριφοράς. Η καλύτερη οργάνωση της εποπτείας κατά την διάρκεια των διαλειµµάτων από τους 
εκπαιδευτικούς είναι προφανώς απαραίτητη. Η επιµέλεια των γονέων για το χρονικό διάστηµα της επιστροφής 
των µαθητών στο σπίτι, καθώς και η συµβουλευτική προς τους µαθητές θα ήταν χρήσιµη. 

Αξιόλογο ποσοστό (ερ. 10-11) είτε θεωρεί είτε πραγµατικά υπήρξε το παιδί τους θύµα σχολικής βίας µε 
έµφαση σε περιστατικά λεκτικής και σωµατικής βίας. Ελάχιστα ποσοστά λαµβάνει η σεξιστική βία και τα 
περιστατικά κλοπών. Ξεκάθαρα οι γονείς παραδέχονται ή διακρίνουν περιστατικά σχολικής βίας και 
αναγνωρίζουν την ύπαρξη του φαινοµένου. 

Οι γονείς δεν εκδηλώνουν ακραίες αντιδράσεις όταν το παιδί τους πέφτει θύµα π.χ. εµπλοκή αστυνοµίας, 
παρατήρηση θύτη – γονέων, απόδοση ευθυνών κτλ. Σε έρευνα των Sawyer και συν. (2011), όπως και στη δική 
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µας, οι γονείς τονίζουν τη σηµασία του να µιλήσουν τα παιδιά  σε κάποιον εκπαιδευτικό για τον εκφοβισµό που 
βιώνουν. 

Οι γονείς από τη µία (ερ. 19) δεν θεωρούν ότι τα παιδιά τους ασκούν κάποια µορφή βίας ως θύτες, γεγονός 
το οποίο καταγράφεται σαφώς από τις απαντήσεις τους αλλά από την άλλη στην επόµενη ερώτηση (ερ.20) 
δηλώνουν ότι είναι γνώστες ανάλογων περιστατικών µε εµφανή την γονική παρέµβαση. Προφανώς και η 
παραδοχή της ενοχής είναι δύσκολη και συγκαλυπτόµενη παρόλη την γνώση των περιστατικών και της ύπαρξης 
οµάδων. 

Τα παιδιά που εκφοβίστηκαν (θύµατα) εκδηλώνουν συµπεριφορά µε φόβο και στενοχώρια σε συνδυασµό 
µε ποικίλες αντιδράσεις εσωστρέφειας, εξωστρέφειας προσκόλλησης στον γονέα ή και άρνησης φοίτησης στο 
σχολείο. Οι αντιδράσεις αυτές χρήζουν σοβαρής και υπεύθυνης αντιµετώπισης από ειδικούς, εκπαιδευτικούς, 
γονείς. 

Δεν χρησιµοποιείται η σωµατική τιµωρία ως τρόπος πειθαρχίας και απορρίπτεται η βία ως τρόπος 
αντιµετώπισης – αντίδρασης στις προκλήσεις. 

Οι γονείς που συµµετείχαν στο σεµινάριο το βρήκαν ενδιαφέρον, θεωρούν ότι τους πρόσφερε γνώσεις για 
το θέµα, έδωσε ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων  και πιστεύουν ότι θα ενισχυθεί ο γονικός τους ρόλος. Όσοι 
δεν συµµετείχαν εκφράζουν έντονη την επιθυµία ενηµέρωσης σχετικά µε το φαινόµενο. Αξιοποίηση από τους 
εµπλεκόµενους φορείς της θετικής στάσης των γονέων. 

Οι γονείς επιρρίπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης στους ίδιους και στους κοινωνικούς παράγοντες, ενώ 
λιγότερο υπεύθυνους θεωρούν τους εκπαιδευτικούς. 

Τέλος, διαχωρίζοντας τις απαντήσεις µεταξύ των γονέων µαθητών ως 5 ετών και γονέων µαθητών που έχουν 
και µεγαλύτερα αδέλφια  δεν καταγράφονται ιδιαίτερες διαφορές στις απαντήσεις. Διαφορά εντοπίζεται µόνο στις 
προτάσεις γονέων που έχουν και µεγαλύτερα παιδιά οι οποίοι προτείνουν αυστηρότερες λύσεις για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

§ Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης σχολικής βίας. 
§ Πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών) στην εκπαίδευση. 
§ Συνεργασία εµπλεκόµενων φορέων. 
§ Διοργάνωση επιµορφωτικών δράσεων για τους γονείς. 
Η βία είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα το οποίο στις µέρες µας βρίσκεται σε έξαρση και θα πρέπει οι 

κοινωνικοί φορείς, οι σχολικές µονάδες, το κράτος και οι ίδιοι οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν ακόµη 
περισσότερο και έµπρακτα να δοθούν άµεσες λύσεις. 
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Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων).  

https://www.google.gr/search?q=εικόνες+για+Σχολική+βια&biw=1242&bih=585&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwiO7_uG3ebLAhUsDJoKHU  (Εικόνες αφίσας). 
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Η µουσική παιδεία ως ανασταλτικός παράγοντας  
του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού (bullying)  

  
Eυανθία Ρίζου1, Αικατερίνη Πολυµενοπούλου2 

 
1 Πληροφορικός / Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων  

 
2 Μουσικολόγος-Μουσικοπαιδαγωγός Σχολική Σύµβουλος ΠΕ16 Μουσικής 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Ο σχολικός εκφοβισµός είναι ένα φαινόµενο νεανικής παραβατικότητας, που εµφανίζεται σε πολλές χώρες του 
κόσµου. Το φαινόµενο δεν είναι βέβαια καινούργιο, είναι τόσο παλιό όσο και το οργανωµένο εκπαιδευτικό 
σύστηµα, είναι ένα ζήτηµα διαχρονικό. Ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο έχουν αναφέρει µελετητές του 
φαινοµένου τόσο για τα θύµατα σχολικού εκφοβισµού, όσο και για τους θύτες, είναι τα προβλήµατα 
ψυχοκοινωνικής υγείας τα οποία εµφανίζουν σε υψηλότερο ποσοστό από ότι οι συνοµήλικοι τους. Σύγχρονες 
επιστηµονικές εργασίες έχουν αποδείξει ότι η µουσική εκπαίδευση και η µουσική ακρόαση συµβάλλουν σηµαντικά 
στην ανάπτυξη των ανώτερων εγκεφαλικών-γνωστικών λειτουργιών αλλά και γενικότερα στη φυσική, 
συναισθηµατική και πνευµατική ανάπτυξη των ατόµων ενώ είναι πλέον αποδεκτό ότι η µουσική επηρεάζει τον 
άνθρωπο σε πολλαπλά επίπεδα. Σύµφωνα µε την McClellan, «εξαιτίας του δυναµικού της χαρακτήρα, η 
πρωταρχική έλξη που ασκεί επάνω µας η µουσική είναι σωµατική και συναισθηµατική µαζί. Στην παρούσα εργασία 
γίνεται µία έρευνα η οποία επιχειρεί τη σύνδεση της µουσικής παιδείας, που παρέχεται στα Μουσικά Σχολεία, µε 
τη µειωµένη εµφάνιση του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού σε αυτά. Μετά τη στατιστική επεξεργασία των 
απαντήσεων σε ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από  καθηγητές δύο σχολείων, ενός Μουσικού και ενός 
(Γενικού) Γυµνασίου φάνηκε πως το γενικότερο κλίµα των σχέσεων µεταξύ των µαθητών είναι πολύ καλύτερο στο 
Μουσικό Σχολείο σε σχέση µε το Γυµνάσιο όπου έγινε η έρευνα, πως φαινόµενα σχολικού εκφοβισµού, τουλάχιστον 
αυτά που αποτυπώθηκαν στο ερωτηµατολόγιο, παρουσιάζονται σε µικρότερη συχνότητα σε ένα Μουσικό Σχολείο 
από ότι σε ένα Γενικό Γυµνάσιο, πως οι µαθητές είναι χαλαροί, ήρεµοι, συγκεντρωµένοι, επικοινωνιακοί και 
συνεργάσιµοι κατά τη διάρκεια των µουσικών µαθηµάτων ενώ µε το πέρας αυτών παραµένουν χαλαροί, ήρεµοι και 
χαρούµενοι. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολικός εκφοβισµός, bullying, θύτης, θύµα, µουσική παιδεία 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο σχολικός εκφοβισµός είναι ένα φαινόµενο νεανικής παραβατικότητας, που εµφανίζεται σε πολλές χώρες του 
κόσµου. Το φαινόµενο δεν είναι βέβαια καινούργιο είναι τόσο παλιό όσο και το οργανωµένο εκπαιδευτικό 
σύστηµα, είναι ένα ζήτηµα διαχρονικό. Το bullying όπως άλλωστε όλα τα κοινωνικά φαινόµενα, έχει δυναµικό 
χαρακτήρα και µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου, ακολουθώντας τις ευρύτερες µεταβολές στον 
κοινωνικό χώρο στον οποίο αναφέρεται.  

Η σηµερινή διαφοροποίηση στα πειράγµατα και στις επιθέσεις µεταξύ µαθητών αφορά τόσο στα ποσοτικά, 
όσο και στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, στη συχνότητα και στην ένταση µε την οποία εµφανίζεται, όσο και 
στις µορφές που λαµβάνει.  

«Ως σχολικός εκφοβισµός ή θυµατοποίηση µπορεί να οριστεί µια κατάσταση κατά την οποία ασκείται 
εσκεµµένη, απρόκλητη, συστηµατική και επαναλαµβανόµενη βία και επιθετική συµπεριφορά µε σκοπό την 
επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωµατικού και ψυχικού πόνου σε µαθητές από συµµαθητές τους, 
εντός και εκτός του σχολείου». 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται σε παγκόσµιο επίπεδο προσπάθεια διερεύνησης του φαινοµένου και των τρόπων 
πρόληψης, αντιµετώπισης και καταπολέµησής του. Ενώ όµως έχει -άτυπα- παρατηρηθεί ότι στα Μουσικά Σχολεία 
δεν εµφανίζεται καθόλου το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού δεν έχει επιχειρηθεί µέχρι στιγµής η σύνδεση 
της αποφυγής του φαινοµένου µε τη µουσική παιδεία ή έστω µε τη µουσική ακρόαση, κάτι το οποίο προσπαθεί 
να διερευνήσει η παρούσα εργασία. 

 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
Την έναρξη της συστηµατικής µελέτης του φαινοµένου σήµανε η έκδοση του βιβλίου του Dan Olweus Aggression 
in the schools: Bullies and whipping boys στη Σουηδία το 1978. Ο Olweus, Καθηγητής Ψυχολογίας στο 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  318   

Πανεπιστήµιο του Μπέργκεν στη Νορβηγία, το ορίζει ως τη συµπεριφορά εκείνη κατά την οποία: «ένας µαθητής 
είναι θύµα εκφοβισµού όταν εκτίθεται επανειληµµένα για ένα χρονικό διάστηµα σε αρνητικές ενέργειες που 
εκτελούνται από έναν ή περισσότερους µαθητές. Μία ενέργεια θεωρείται αρνητική όταν κάποιος σκόπιµα βλάπτει 
ή επιχειρεί να βλάψει ή να ταλαιπωρήσει κάποιον άλλον.» (Olweus, 2009).  

Ανάλογο  ορισµό διατυπώνει και ο Farrington ο οποίος προσδίδει στο φαινόµενο του bullying τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά : 

§ φυσική, λεκτική ή ψυχολογική επίθεση ή προσβολή,  
§ πρόθεση να προκαλέσει φόβο, ανησυχία ή πόνο στο θύµα,  
§ περιλαµβάνει ανισορροπία ισχύος µε το δυνατότερο παιδί να πιέζει το αδύναµο,  
§ επαναλαµβάνεται από τα ίδια παιδιά για µεγάλη χρονική περίοδο.  
Εκφάνσεις του φαινόµενου του bullying µπορεί να είναι: (Σχολικός εκφοβισµός-Ορισµός) 
§ Άσκηση φυσικής βίας, χτυπήµατα, τσιµπήµατα, δαγκωνιές, σπρωξίµατα 
§ Εσκεµµένος ή συχνός αποκλεισµός µαθητών από κοινωνικές δραστηριότητες, 
§ κοινωνική αποµόνωση ή αποκλεισµός 
§ Σεξουαλική παρενόχληση 
§ Χρησιµοποίηση υβριστικών ή περιπαικτικών εκφράσεων, πειράγµατα, παρατσούκλια, κοροϊδία 
§ Απειλές και εκβιασµός 
§ Υβριστικές ή περιπαικτικές εκφράσεις για τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την ταυτότητα 

αναπηρίας, τη σεξουαλική ταυτότητα του θύµατος  
§ Κλοπές ή και ζηµιές στα προσωπικά αντικείµενα του θύµατος 
§ Επιδιωκόµενη αποµάκρυνση των φίλων 
§ Διάδοση κακοήθων και ψευδών φηµών 
§ Ηλεκτρονικό bullying (εκβιασµός µέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέσω µηνυµάτων 

στο κινητό τηλέφωνο). 
Το φαινόµενο της ενδοσχολικής βίας είναι πολυσύνθετο, και στην εκδήλωση του συµβάλει η αλληλεπίδραση 

ατοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ειδικότερα, ρόλο παίζουν τα ατοµικά χαρακτηριστικά των παιδιών, 
τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, το «κλίµα» του σχολείου, οι πολιτικές του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, οι στάσεις των ίδιων των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών απέναντι στη 
βία, ο τρόπος προβολής της βίας από τα ΜΜΕ, καθώς και διάφορα προβλήµατα που ενισχύουν τις αντικοινωνικές 
συµπεριφορές. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρει τους εξής πρωταρχικούς παράγοντες που ευθύνονται για την 
εµφάνιση του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού-θυµατοποίησης (Τσιάντης, Ηµερίδα µε θέµα: «Εκφοβισµός 
και Βία στο Σχολείο Μεταξύ των Μαθητών: Αιτίες, Επιπτώσεις, Αντιµετώπιση», 2011):  

§ Οικογενειακοί παράµετροι: έλλειψη φροντίδας, ενθάρρυνσης, υποστήριξης των παιδιών µέσα στην 
οικογένεια, έλλειψη ισορροπηµένης σχέσης και συγκρούσεις µεταξύ των γονέων, παραµέληση ή/και 
κακοποίηση των παιδιών από τους γονείς, 

§ H εφηβεία ως στάδιο ανάπτυξης και απαρτίωσης της ταυτότητας του ατόµου, καθώς χαρακτηρίζεται από 
αντιδράσεις όπως ευσυγκινησία, αντιδραστικότητα, εναντίωση προς κάθε µορφή εξουσίας, έλλειψη 
αυτοπεποίθησης ή αντίθετα αίσθηµα παντοδυναµίας, 

§ Η έλλειψη ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης και η άγνοια των ενηλίκων του ευρύτερου περιβάλλοντος 
του παιδιού (π.χ. εκπαιδευτικών, γονέων) όσον αφορά στη διαχείριση κρίσεων επιθετικότητας,  

§ Η µεγάλη έµφαση που δίδεται από τους εκπαιδευτικούς και την οικογένεια στην ακαδηµαϊκή επιτυχία, 
καθώς οδηγεί στο να εκλαµβάνεται η σχολική επιτυχία ως σηµαντικός δείκτης της αυτοεκτίµησης ενός 
παιδιού, γεγονός που έχει συχνά ως αποτέλεσµα την οργάνωση «αρνητικής ταυτότητας» (π.χ. υιοθέτηση 
βίαιων συµπεριφορών απέναντι στους άλλους) από έναν αριθµό µαθητών, οι οποίοι αποτυγχάνουν στη 
σχολική επίδοση, 

§ Η έλλειψη συµµετοχής σε σχολικές δραστηριότητες και  εξωσχολικές δραστηριότητες που βοηθούν στην 
εκτόνωση του άγχους. 

Φαίνεται ότι ο πιο αποτελεσµατικός παράγοντας αποτροπής του φαινοµένου του εκφοβισµού / 
θυµατοποίησης είναι ο ενήλικας του ευρύτερου περιβάλλοντος του παιδιού (γονιός, εκπαιδευτικός). Η παρέµβαση 
του µπορεί να εξασφαλίσει εποικοδοµητικά αποτελέσµατα, αν έχει εκπαιδευτεί και διαθέτει ικανότητες και 
εµπειρία στην αντιµετώπιση συγκρούσεων, και εάν είναι σε θέση: α) να διακρίνει πότε τα εµπλεκόµενα άτοµα 
µπορούν να χειριστούν µόνα τους µια σύγκρουση και πότε υπάρχει πραγµατικό πρόβληµα για το οποίο απαιτείται 
η παρέµβαση του, και β) να χρησιµοποιεί κάθε φορά τις κατάλληλες τακτικές παρέµβασης και τις αρχές επίλυσης 
της σύγκρουσης: το σεβασµό, την ανοχή, την κατανόηση των διαφορών. 

 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Η επίδραση της µουσικής στην ψυχολογική και φυσιολογική κατάσταση του ατόµου έχει αποτελέσει αντικείµενο 
προβληµατισµού και µελέτης από πολύ νωρίς στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισµού.  
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Οι αρχαίοι µας πρόγονοι αλλά και 
άλλοι πολιτισµοί (βλ. Κίνα, Ινδία, 
Ιαπωνία, Θιβέτ) µελέτησαν την 
επίδραση των ήχων στον άνθρωπο 
µέσα από ένα πνεύµα επιστηµονικό και 
ορθολογιστικό, θέτοντας έτσι τις 
βάσεις ακόµα και της σύγχρονης 
µουσικοθεραπείας9 . Είναι γνωστό ότι 
είχαν τοποθετήσει τη µουσική στην 
υποχρεωτική παιδεία µαζί µε την 
αριθµητική, την γεωµετρία και την 
αστρονοµία.  

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν 
διαπιστώσει τις θεραπευτικές ιδιότητες 
της µουσικής και µάλιστα Πλάτων και 
ο Αριστοτέλης σε πολλά κείµενα τους 
αναφέρουν τις σχέσεις µεταξύ 
συγκεκριµένων µουσικών κλιµάκων 
(µουσικών ήχων) και των επιδράσεων 
που έχουν στο θυµικό και στα διάφορα 
συναισθήµατα.  

Η ικανότητα της µουσικής να 
επιδρά στις ψυχικές καταστάσεις των 
ακροατών είναι συνδεδεµένη µε την 
προσοµοίωση µε τον ένα ή τον άλλο 
χαρακτήρα (...) οι µουσικοί τόνοι 
διαφέρουν ουσιαστικά ο ένας από τον 
άλλο, ώστε κατά την ακρόασή τους 
εµφανίζεται σε µας διαφόρων ειδών 
διάθεση, και δε συµπεριφερόµαστε 
καθόλου κατά τον ίδιο τρόπο σε κάθε 
έναν από αυτούς, έτσι, παραδείγµατος 
χάρη, ακούγοντας τους µουσικούς 
τόνους του ενός είδους δοκιµάζουµε 
µια διάθεση περισσότερο συµπονετική 
και θλιµµένη, ακούγοντας τους τόνους 
ενός άλλου είδους, τους λιγότερο 
αυστηρούς, απαλύνεται η διάθεσή µας, 
άλλοι µουσικοί τόνοι µας προκαλούν 
κατά βάση µια µέση ισορροπηµένη 
διάθεση (Shaboutin, 2005).  

Στη Σχολή του Αριστοτέλη, 
λέγεται πως πίστευαν, πως όταν η 
συγκίνηση από την µουσική είναι 
ισχυρή, µπορεί να αποµακρύνει τις 
ψυχικές εντάσεις, προκαλώντας κρίση 
και εκτόνωση.  

Σύγχρονες επιστηµονικές 
εργασίες έχουν αποδείξει ότι η µουσική 
εκπαίδευση και η µουσική ακρόαση 

                                                
9 Η Μουσικοθεραπεία είναι η συστηµατική θεραπευτική προσέγγιση που αξιοποιεί τη µουσική για τη φροντίδα της ψυχικής, 
πνευµατικής και σωµατικής υγείας. Η δυνατότητα να εκτιµούµε και να ανταποκρινόµαστε στη µουσική είναι µια εγγενής 
ποιότητα της ανθρώπινης φύσης που κάθε άνθρωπος µπορεί να αξιοποιήσει ανεξάρτητα από τις δυσκολίες του. Στην κλινική 
πράξη, η µουσική χρησιµοποιείται µε δηµιουργικό τρόπο για να επιτύχουµε αλληλεπίδραση και επικοινωνία µεταξύ θεραπευτή 
και θεραπευοµένου. Ως αποτέλεσµα της µουσικής σχέσης, που χτίζεται κατά τη διάρκεια των συνεδριών, επέρχονται αλλαγές 
στον τρόπο ενεργητικής συµµετοχής του θεραπευόµενου σε διαφορετικές πτυχές της καθηµερινής του ζωής. Στις µέρες µας η 
µουσικοθεραπεία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως εργαλείο έρευνας της κοινωνικής ζωής και των σχέσεων του ατόµου 
µε το σύνολο. Σ' αυτό το πεδίο ερευνώνται οι πολύπλοκοι και λεπτεπίλεπτοι µηχανισµοί επικοινωνιών και διαπροσωπικών 
σχέσεων, µε τη χρήση τεχνικών που καλλιεργούν την ποιότητα της επαφής, του διαλόγου, της εναλλαγής στον τοµέα της 
κοινωνικής ζωής (Πολυχρονιάδου, 2009). 
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συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη των ανώτερων εγκεφαλικών-γνωστικών λειτουργιών αλλά και γενικότερα 
στη φυσική, συναισθηµατική και πνευµατική ανάπτυξη των ατόµων. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν ανακαλυφθεί πολλοί από τους τρόπους ανάπτυξης και λειτουργίας του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. Δύο από τα πιο σηµαντικά ευρήµατα είναι ότι ο εγκέφαλος σχηµατοποιείται µε βάση τα 
ερεθίσµατα του περιβάλλοντος και ότι τα εγκεφαλικά κύτταρα χρειάζεται να δεχθούν συγκεκριµένα ερεθίσµατα 
σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, προκειµένου να αναπτυχθούν οι διάφορες ικανότητες (Kotulak, 1996; 
Begley, 1996; Στάµου, 2001β).  

Σήµερα είναι πλέον αποδεκτό ότι η µουσική επηρεάζει τον άνθρωπο σε πολλαπλά επίπεδα. Σύµφωνα µε την 
McClellan(1991), «εξαιτίας του δυναµικού της χαρακτήρα, η πρωταρχική έλξη που ασκεί επάνω µας η µουσική 
είναι σωµατική και συναισθηµατική µαζί. Σωµατική, γιατί η µουσική ταξιδεύει µέσα από τον αέρα µε µοριακά 
ωστικά κύµατα που γίνονται αισθητά σε σωµατικό επίπεδο, και συναισθηµατική γιατί δηµιουργεί ένα περιβάλλον 
που υποβάλλει διαθέσεις στις οποίες εµείς αποκρινόµαστε σε υποσυνείδητο, µη λεκτικό επίπεδο».  

Η δηµιουργία συναισθηµάτων από τη µουσική είναι ένα µεγάλο θέµα το οποίο συζητείται έντονα τα 
τελευταία χρόνια. Ο τρόπος που βιώνονται οι συναισθηµατικές αντιδράσεις είναι ένα πολύπλοκο φαινόµενο και 
δεν µπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό. Όπως επισηµαίνει και ο Hanslick (1854) «παρακολουθώντας την πορεία 
που ακολουθεί µια µελωδία για να επιδράσει στη διάθεσή µας, βρίσκουµε ότι ο δρόµος της από το παλλόµενο 
όργανο έως το ακουστικό νεύρο έχει επαρκώς εξηγηθεί από τη Φυσιολογία. Η νευρική διαδικασία δια της οποίας 
το αίσθηµα του ήχου γίνεται συναίσθηµα παραµένει ανεξήγητη» (Hanslick, 1854/2001:94-95). Παρόλα αυτά, 
υπάρχει σήµερα µια διαδεδοµένη πεποίθηση ότι η µουσική κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, µπορεί να 
δηµιουργήσει συναισθήµατα στους ακροατές (Scherer & Zentner, 2001). 

 
ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Τα Μουσικά Σχολεία είναι δηµόσια σχολεία της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,  Γυµνάσια και Λύκεια, µεγάλης 
διδακτικής ηµέρας, που λειτουργούν µε δικό τους πρόγραµµα διδασκαλίας, το οποίο, όπως ορίζεται στο Ν. 
1824/1988, περιλαµβάνει µαθήµατα  γενικής παιδείας, µαθήµατα αισθητικής παιδείας και άσκηση στα εργαστήρια 
ειδικότητας. 

Στα µαθήµατα µουσικής παιδείας συγκαταλέγονται µαθήµατα Ευρωπαϊκής µουσικής και µαθήµατα 
Ελληνικής µουσικής. Κάθε µαθητής παρακολουθεί οµαδικά µαθήµατα (θεωρία ευρωπαϊκής µουσικής, θεωρία 
ελληνικής µουσικής, χορωδία κ.α.), ατοµικά µαθήµατα (π.χ. οργανοχρησία ταµπουρά, κανονάκι κ.α. πιάνο, βιολί, 
φλάουτο κ.α.) καθώς επίσης συµµετέχει σε µουσικά σύνολα Ευρωπαϊκής ή Ελληνικής µουσικής.   

Το διδακτικό προσωπικό των µουσικών σχολείων, (µόνιµοι, αναπληρωτές, ωροµίσθιοι,), διακρίνεται σε 
καθηγητές των γενικών µαθηµάτων που έχουν σχέση µε τις τέχνες γενικά και τη µουσική ειδικότερα (ειδικές 
σπουδές ή αναγνωρισµένο καλλιτεχνικό έργο και δράση) και σε καθηγητές µουσικής, (µόνιµοι, αναπληρωτές, 
ωροµίσθιοι, εµπειροτέχνες) απόλυτα εξειδικευµένους στους τοµείς της µουσικής. 

 
Η ΕΡΕΥΝΑ 
Μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης προκύπτουν τρεις βασικές υποθέσεις από τις οποίες ξεκινάει η 
έρευνα που ακολουθεί: 

§ Στα Μουσικά Σχολεία παρατηρείται µικρή έως µηδενική παρουσία του φαινοµένου του σχολικού 
εκφοβισµού 

§ Οι εκφάνσεις του σχολικού εκφοβισµού στα Μουσικά Σχολεία είναι µικρότερης έντασης από τις 
αντίστοιχες στα Γενικά 

§ Τα προηγούµενα οφείλονται στη µουσική παιδεία που λαµβάνουν οι µαθητές 
Πλήθος τα υπό διερεύνηση ερωτήµατα που προκύπτουν όµως στην παρούσα έρευνα θα επικεντρωθούµε στα 

εξής, κάνοντας σύγκριση ανάµεσα στο Μουσικό και στο Γενικό Σχολείο: 
§ Πως είναι οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών; 
§ Παρατηρούνται φαινόµενα σχολικού εκφοβισµού; 
§ Ποια είναι η διάθεση των µαθητών κατά την ενασχόλησή τους µε τη µουσική; 
§ Ποια είναι τα συναισθήµατα των µαθητών µετά από ένα µουσικό µάθηµα; 
§ Το µορφωτικό επίπεδο καθώς και η σχέση του οικογενειακού περιβάλλοντος και συγκεκριµένα των 

γονέων των µαθητών µε τη µουσική παιδεία; (έχουν κάνει µουσικές σπουδές, είναι επαγγελµατίες του 
χώρου κ.λπ.) προκειµένου να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο τα παιδιά που φοιτούν στα Μουσικά 
σχολεία διαθέτουν ήδη το σχετικό µορφωτικό κεφάλαιο και ωθούνται από το περιβάλλον τους σε 
συγκεκριµένες κατευθύνσεις. 

Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις της ερευνητικής διαδικασίας στις κοινωνικές επιστήµες προσλαµβάνουν 
ποσοτικό ή ποιοτικό χαρακτήρα ανάλογα µε το είδος των ερευνητικών δεδοµένων. Οι ποσοτικές µέθοδοι 
αποτελούν µέσο για τον έλεγχο συγκεκριµένων υποθέσεων που συνάγονται από συγκεκριµένο προϋπάρχον 
θεωρητικό πλαίσιο, ενώ οι ποιοτικές µέθοδοι, λόγω και της ευέλικτης δοµής τους, ευνοούν την ανάπτυξη νέων 
θεωρητικών παραδοχών (Βάµβουκας, 1988). Επειδή ακριβώς στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια ελέγχου 
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υποθέσεων αλλά και επεξεργασία και ανάλυση µετρήσιµων δεδοµένων επιλέχθηκε η ποσοτική µέθοδος ως 
καταλληλότερη.  

Πιο συγκεκριµένα έγινε µία διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης σε ένα Μουσικό Σχολείο και ένα 
Γυµνάσιο. Το βασικό ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι το 
ερωτηµατολόγιο το οποίο περιέχει ερωτήσεις ακριβείς, συγκεκριµένες, ίδιες για όλους τους ερωτώµενους, µη 
αµφίσηµες και έγινε προσπάθεια να καλυφθεί µεγάλο µέρος των πιθανών απαντήσεων. 

Ο σχεδιασµός του δοµήθηκε σε 5 θεµατικούς άξονες, οι οποίοι µας επιτρέπουν την πολυεπίπεδη ανάλυση 
των στοιχείων. Συγκεκριµένα, οι άξονες του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνουν: 

Ο πρώτος άξονας τις σχέσεις µεταξύ των µαθητών και απαντάται σε διαβαθµισµένη σε κλίµακα απαντήσεις. 
Για τις απαντήσεις επιλέχθηκε η πεντάβαθµη κλίµακα του Likert γιατί είναι απλή στη δηµιουργία, αρκετά ακριβής 
και η πιο διαδεδοµένη στις κοινωνικές και τις παιδαγωγικές έρευνες. Στόχος της είναι η µέτρηση στάσεων ή 
απόψεων των υποκειµένων της οποίας καλούνται να επιλέξουν µια από τις δυνατές απαντήσεις σταθερής µορφής 
σε ένα σύνολο ερωτηµάτων τα οποία αντιπροσωπεύουν το προς µελέτη πρόβληµα. Οι απαντήσεις αυτές 
εκφράζουν το µέγεθος συµφωνίας ή διαφωνίας σε µια ορισµένη δήλωση. 

Ο δεύτερος άξονας των ερωτήσεων βασίστηκε στις µορφές του σχολικού εκφοβισµού όπως αυτές 
αποτυπώνονται στην τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Έρευνας για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού 
(Ευρωπαϊκή Έρευνα για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού, 2012) και αφορά στη φαινοµενολογία του 
προβλήµατος (ένταση, έκταση, µορφές εκδήλωσης). 

Ο τρίτος άξονας προσπαθεί να διερευνήσει τη διάθεση και τα συναισθήµατα των µαθητών κατά τη διάρκεια 
και µετά την ενασχόλησή τους µε τα µουσικά µαθήµατα. 

Ο τέταρτος άξονας αποτελείται από µία µόνο ερώτηση σχετική µε τη χρήση antibullying µουσικής στις 
τάξεις10.  

Ο πέµπτος άξονας περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικές µε το µορφωτικό επίπεδο των γονέων των µαθητών 
καθώς και τη σχέση τους µε τη µουσική, ενώ τέλος υπάρχει και µία ανοιχτού τύπου ερώτηση προκειµένου ο κάθε 
ερωτώµενος να σχολιάσει, να συµπληρώσει κλ.π., εφόσον το επιθυµεί. 

Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε σε 40 καθηγητές Μουσικής & Γενικής Παιδείας -20 σε κάθε σχολείο και 
συµπληρώθηκε ανώνυµα. Η προσέγγιση των εκπαιδευτικών έγινε µέσω των Διευθυντών των σχολικών µονάδων 
και κατά την περίοδο 27/04/2015-30/04/2015.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Κατ’ αρχήν οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου χαρακτηρίζουν τις σχέσεις µεταξύ των µαθητών κατά κύριο 
λόγο και σε ποσοστό 70% (Valid Percent) «πολύ καλές» και κατά 20% «άριστες» ενώ του Γυµνασίου κατά 68,4% 
«καλές». 

 
Σχολείο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Μουσικό Σχολείο Valid 

καλές 2 10,0 10,0 10,0 
πολύ 
καλές 14 70,0 70,0 80,0 

άριστες 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Γενικό Γυµνάσιο 
Valid 

καλές 13 65,0 68,4 68,4 
πολύ 
καλές 6 30,0 31,6 100,0 

Total 19 95,0 100,0  
Missing System 1 5,0   
Total 20 100,0   
Πίνακας 1:  Χαρακτηρισµός των σχέσεις µεταξύ των µαθητών. 

 
Ο µέσος όρος των τιµών των απαντήσεων για το Μουσικό Σχολείο είναι σηµαντικά υψηλότερος (t=4,850, 

df=35, 2-tailed p=0.01) από εκείνο του Γενικού Γυµνασίου. Το διάστηµα εµπιστοσύνης 95% της διαφοράς 
κυµαίνεται από 0,8 έως 1,4. Επειδή το διάστηµα εµπιστοσύνης δεν περιέχει το 0.00, η διαφορά είναι στατιστικώς 
σηµαντική σε επίπεδο διπλής ουράς 5%. 

Στις ερωτήσεις του δεύτερου άξονα σχετικά µε την παρουσία φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού οι 
ερωτώµενοι του Μουσικού Σχολείου απαντούν πως έχουν παρατηρήσει πείραγµα ή κοροϊδία κάποιου εξαιτίας 
της εξωτερικής του εµφάνισης σε ποσοστό 55% ενώ στο Γυµνάσιο το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 73,7%. 

                                                
10 Πρόκειται για ένα νέο ρεύµα το οποίο χρησιµοποιεί µελωδίες και στίχους προσανατολισµένους στην καλλιέργεια της 
ευγένειας και του σεβασµού στα σχολεία (π.χ. http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/anti-bullying-
songs.htm ) 
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Οι µαθητές και στα δύο σχολεία δεν χρησιµοποιούν κοροϊδευτικές εκφράσεις που στοχεύουν στο χρώµα ή 
στην καταγωγή κάποιου, κατά συντριπτική πλειοψηφία (95%) στο Μουσικό και κατά 63% περίπου στο Γυµνάσιο. 

Ενώ παρατηρείται άσκηση φυσικής ή λεκτικής βία προς κάποιο µαθητή/τρια µία φορά (75% των 
ερωτηθέντων από το Μουσικό απάντησαν «Ναι» και το 100% των ερωτηθέντων του Γυµνασίου) το φαινόµενο 
φαίνεται να µην επαναλαµβάνεται περισσότερες φορές κατά µεγάλο ποσοστό στο Μουσικό (~90%) και µικρότερο 
στο Γυµνάσιο. Και εδώ παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά. Στο Μουσικό Σχολείο, και πάντα 
σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των καθηγητών τους, οι µαθητές δεν προσπαθούν να πείσουν τους συµµαθητές 
τους να κάνουν πράγµατα που δεν θέλουν – χωρίς τη χρήση βίας- (ποσοστό των «όχι»: 75%) ενώ στο Γενικό 
Γυµνάσιο κατά ένα ποσοστό περίπου 63% παρατηρείται αυτό το φαινόµενο. 

Και στα δύο σχολεία φαίνεται ότι δεν ασκείται βία µεταξύ των µαθητών προκειµένου να εξαναγκαστούν 
µαθητές να κάνουν πράγµατα που δεν θέλουν ούτε παρατηρείται το ακραίο φαινόµενο ακινητοποίησης µαθητή 
στο έδαφος. Επίσης δεν παρατηρείται κοροϊδία µαθητών για τα ρούχα τους και εδώ το ποσοστό είναι µεγαλύτερο  
στο Γενικό Γυµνάσιο (90%) από το Μουσικό (65%). 

Φαίνεται όµως πως οι µαθητές εκφράζουν συναισθήµατα δυσαρέσκειας και αρνητικές σκέψεις κυρίως στο 
Γυµνάσιο –κατά 80%- και λιγότερο στο Μουσικό Σχολείο –κατά 65%. Όλοι οι καθηγητές του Γενικού Γυµνασίου 
παρατηρούν διαπληκτισµούς και λογοµαχίες µεταξύ των µαθητών ενώ για το Μουσικό το ποσοστό αυτό πέφτει 
στο 60%. Αστεία σε βάρος µαθητή/τριας γίνονται σε αρκετά µεγάλο ποσοστό (80%) στο Γενικό Γυµνάσιο ενώ 
και αυτό το ποσοστό πέφτει στο Μουσικό Σχολείο στο 60%. 

Το φαινόµενο του αποκλεισµού µαθητή/τριας παρατηρείται σχεδόν στην ίδια συχνότητα και στα δύο σχολεία 
ενώ οι µαθητές χρησιµοποιούν περιπαιχτικά αστεία και ιστορίες προκειµένου να προσβάλουν συµµαθητή/τριά 
τους σε σηµαντικό ποσοστό στο Γενικό Γυµνάσιο (35%) και µικρό στο Μουσικό (15%). 

Περνώντας στον τρίτο άξονα των ερωτήσεων βλέπουµε πως οι µαθητές και των δύο σχολείων κατά τη 
διάρκεια ενασχόλησής τους µε τη µουσική είναι πολύ ήρεµοι, πολύ χαλαροί, πολύ συγκεντρωµένοι, πολύ 
επικοινωνιακοί, πολύ συνεργάσιµοι και µε αίσθηµα ευθύνης, δεν είναι επιθετικοί, βίαιοι, σκληροί, προκλητικοί 
ενώ κάποιο ποσοστό αυτών εµφανίζονται και λίγο αδιάφοροι. 

Προκύπτει ακόµα πως ένα σηµαντικό ποσοστό των µαθητών του Μουσικού Σχολείου διακατέχονται από 
άγχος («λίγο»: 37,5% και «µέτρια 31%») κατά την ενασχόλησή τους µε µουσικά µαθήµατα ενώ ένα 25% του 
Γενικού Γυµνασίου παρουσιάζει «λίγο» αγχώδη συµπεριφορά και το υπόλοιπο καθόλου.  

 
Σχολείο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Μουσικό Σχολείο 
Valid 

µέτρια 4 20,0 25,0 25,0 
πολύ 10 50,0 62,5 87,5 
πάρα πολύ 2 10,0 12,5 100,0 
Total 16 80,0 100,0  

Missing System 4 20,0   
Total 20 100,0   

Γενικό Γυµνάσιο 
Valid 

µέτρια 1 5,0 33,3 33,3 
πολύ 2 10,0 66,7 100,0 
Total 3 15,0 100,0  

Missing System 17 85,0   
Total 20 100,0   

Πίνακας 2: Διάθεση µαθητών κατά την ενασχόλησή τους µε τη µουσική -ήρεµοι 
 
Μετά τα µουσικά µαθήµατα τα κυρίαρχα συναισθήµατα των µαθητών και των δύο πληθυσµών είναι η 

ευφορία, η χαλάρωση, η χαρά και η ηρεµία. 
Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο των γονέων των µαθητών ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, το 70,6% ,των 

καθηγητών του Μουσικού Σχολείου απάντησε «δεν γνωρίζω» ενώ επίσης εάν µεγάλο ποσοστό των καθηγητών 
του Γενικού Γυµνασίου απάντησε πως είναι η Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Σχετικά µε τη σχέση των γονέων µε 
τη µουσική οι κυρίαρχες απαντήσεις είναι «Έχουν απλά γενικότερο ενδιαφέρον για τη µουσική» (33.3% για του 
µουσικό και 66,7% για το Γενικό Γυµνάσιο) & «Δεν γνωρίζω» (38,9% & 33,3% αντίστοιχα). 

Τέλος, στην ανοιχτού τύπου ερώτηση «Q9: Έχετε κάποια σχόλια;» απάντησαν ορισµένοι καθηγητές του 
Μουσικού Σχολείου τα παρακάτω: 

§ «Ίσως κάποια ελάχιστα παιδιά να περιθωριοποιούνται αλλά γενικά δεν υπάρχουν κρούσµατα βίας. Τα 
παιδιά συνεργάζονται και βοηθούν πολύ και τα παιδιά µε προβλήµατα όρασης που έχουµε στο σχολείο.» 

§ «Στο Μουσικό Σχολείο οι σχέσεις των µαθητών είναι πολύ πιο ανθρώπινες γιατί οι µαθητές 
συνεργάζονται σε πολλά επίπεδα (π.χ. ορχήστρες-σύνολα). 

§ «Επειδή στο Σχολείο µας υπάρχουν και τυφλά παιδιά µαθαίνουν να συνεργάζονται πιο εύκολα µε άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες κ.τ.λ.» 
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§ «Οι κάποιες περιπτώσεις ενόχλησης µαθητών είναι µεµονωµένες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι πιο 
γενικευµένο ως «σκληρό» κλίµα. Τα παιδιά έχουν αλληλεγγύη µεταξύ τους.» 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το γενικό κλίµα που επικρατεί σε κάθε σχολείο επηρεάζει σηµαντικά την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα των 
µαθητών και µαθητριών του γενικά και ειδικότερα την ανάµιξή τους σε εκφοβιστικά επεισόδια. Το φαινόµενο του 
bullying είναι ένα πολυσύνθετο φαινόµενο το οποίο λαµβάνει, παγκόσµια, διαρκώς µεγαλύτερες διαστάσεις, µε 
κυριότερο βέβαια χαρακτηριστικό του την επιθετική συµπεριφορά.  

Η επιθετική συµπεριφορά, πολλές φορές είναι προϊόν έντονων συναισθηµάτων και ειδικότερα αποτέλεσµα 
του θυµού. Ωστόσο υπάρχει σηµαντική απόσταση µεταξύ της εξωτερίκευσης του θυµού και της εκτόνωσής του 
µέσω επιθετικής συµπεριφοράς. Ο θυµός, παρόλο που είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό συναίσθηµα, η έκφρασή 
του µέσω επιθετικής συµπεριφοράς δεν συµβάλλει στη διατήρηση οµαλών και αρµονικών σχέσεων µε τους 
άλλους. Ένας τρόπος µείωσης της επιθετικότητας είναι το να εκπαιδεύονται τα άτοµα στην εξωτερίκευση του 
θυµού µε ήπιο και πολιτισµένο τρόπο. 

Ένα µέσο εκπαίδευσης σε ήπιες, ευγενικές και πολιτισµένες συµπεριφορές είναι η µουσική ως άκουσµα αλλά 
κυρίως η µουσική παιδεία των ατόµων όπως άλλωστε πίστευαν και αρχαίοι πολιτισµοί, µεταξύ των οποίων και ο 
δικός µας. Όµως στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για τους τρόπους πρόληψης και αντιµετώπισης του 
φαινοµένου δεν προσεγγίζεται η επίδραση της µουσικής στη ψυχοσωµατική και συναισθηµατική κατάσταση των 
ατόµων (για αυτό το λόγο δεν υπάρχει και σχετική βιβλιογραφία) παρόλο που είναι γνωστό πως στα Μουσικά 
Σχολεία δεν παρατηρείται σχολικός εκφοβισµός. 

Στην παρούσα έρευνα έγινε αυτή η προσπάθεια σύνδεσης της µουσικής παιδείας µε την αναστολή του 
σχολικού εκφοβισµού και προέκυψε επιβεβαίωση των 2 αρχικών υποθέσεων, δηλαδή ότι στα Μουσικά Σχολεία 
παρατηρείται µικρή έως µηδενική παρουσία του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού και ότι οι εκφάνσεις του 
σχολικού εκφοβισµού στα Μουσικά Σχολεία είναι µικρότερης έντασης από τις αντίστοιχες στα Γενικά. Σαν 
απόρροια αυτών η επιβεβαιώθηκε και η τρίτη υπόθεση ότι τα προηγούµενα οφείλονται στη µουσική παιδεία που 
λαµβάνουν οι µαθητές.  

Φάνηκε λοιπόν πως το γενικότερο κλίµα των σχέσεων µεταξύ των µαθητών είναι πολύ καλύτερο στο 
Μουσικό Σχολείο σε σχέση µε το Γυµνάσιο όπου έγινε η έρευνα, πως φαινόµενα σχολικού εκφοβισµού, 
τουλάχιστον αυτά που αποτυπώθηκαν στο ερωτηµατολόγιο, παρουσιάζονται σε µικρότερη συχνότητα σε ένα 
Μουσικό Σχολείο από ότι σε ένα Γενικό Γυµνάσιο, και µάλιστα από τα «ήσυχα», όπως χαρακτηρίζεται. Φάνηκε 
επίσης πως σαφώς οι µαθητές είναι χαλαροί, ήρεµοι, συγκεντρωµένοι, επικοινωνιακοί και συνεργάσιµοι κατά τη 
διάρκεια των µουσικών µαθηµάτων ενώ µε το πέρας αυτών παραµένουν χαλαροί, ήρεµοι και χαρούµενοι. 
Επιβεβαιώνεται έτσι η θετική επίδραση της ενασχόλησης µε τη µουσική στους µαθητές. Τα προηγούµενα µάλιστα 
δείχνουν να είναι ανεξάρτητα από τη σχέση των γονέων των µαθητών µε τη µουσική και άρα το µορφωτικό 
κεφάλαιο των µαθητών και τις επιδράσεις, επιρροές του περιβάλλοντός τους. 

Ακόµα φαίνεται πως και οι ίδιοι οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου είναι περισσότερο συγκεντρωµένοι: 
απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις, σε αντίθεση µε τους καθηγητές του Γενικού Σχολείου που άφησαν πολλά κενά, 
όπως αποτυπώνεται και στους πίνακες συχνοτήτων, και κάποιοι κατέγραψαν και τα δικά τους θετικά για το κλίµα 
και τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών σχόλια. Φυσικά προκύπτουν πολλαπλά συµπεράσµατα και ειδικά µέσα 
από µία συνδυαστική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας, όµως δεν είναι δυνατό να παρουσιαστούν όλα 
στην παρούσα εργασία. 

Βέβαια τα αποτελέσµατα της έρευνας σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσαν να γενικευτούν δεδοµένου ότι 
αυτή έγινε σε δύο µόνο σχολεία και σε µικρό, σχετικά, αριθµό ερωτώµενων. Όµως θα µπορούσε να θεωρηθεί 
ενδεικτική του κλίµατος που επικρατεί σε ένα Μουσικό Σχολείο και της θετικής επίδρασης της µουσικής παιδείας 
στους µαθητές, να γίνει η βάση και να δώσει το ερέθισµα για διεξοδικότερες έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση, 
µιας που αποτυπώνει αυτό που όλοι γνωρίζουν: ότι στα Μουσικά Σχολεία δεν υφίσταται το bullying (µέχρι 
στιγµής). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σύµφωνα µε τη θεωρία της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης το άτοµο, εάν εκτεθεί σε κατάλληλα ερεθίσµατα και 
προβληµατισµούς µπορεί να αναθεωρήσει, να µετασχηµατίσει τις σκέψεις του και τις παραδοχές του και να οδηγηθεί 
σε κριτικό στοχασµό, ώστε οι τελευταίες να γίνουν πιο ξεκάθαρες και ανοιχτές σε αλλαγές (Mezirow, 1991). 
Σηµαντικό ρόλο στη µετασχηµατίζουσα µάθηση διαδραµατίζει η τέχνη, η οποία, σύµφωνα µε τον Dewey(1980), 
συµβάλει στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασµού και στην πρόσκτηση µιας εναλλακτικής οπτικής των πραγµάτων. 
Η µέθοδος Μετασχηµατίζουσα µάθηση µέσα από την αισθητική εµπειρία επιχειρεί  να αξιοποιήσει διάφορες µορφές 
τέχνης, ώστε να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των εκπαιδευοµένων και να καταστούν επιφυλακτικοί απέναντι σε 
επικρατούσες ιδεολογίες  και στερεότυπα (Κόκκος, 2011). Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η προσέγγιση του 
θέµατος του σχολικού εκφοβισµού µε τη µέθοδο της µετασχηµατίζουσας µάθησης µέσα από την αισθητική εµπειρία. 
Η υπόθεσή µας συνίσταται στο εάν και σε ποιο βαθµό δύναται η εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου να συµβάλλει 
στην υιοθέτηση, από πλευράς µαθητών, µιας διαφορετικής οπτικής. Ειδικότερα, στόχος είναι η εφαρµογή ενός 
προγράµµατος παρέµβασης σε µαθητές νηπιαγωγείου, κατά το οποίο θα αξιοποιηθούν διαφορετικές µορφές τέχνης. 
Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 15 νήπια 5 έως 6 ετών, διαφορετικής καταγωγής και µορφωτικού επιπέδου, 
που φοιτούν σε δηµόσιο νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν βιβλία 
προσχολικής ηλικίας, φωτογραφίες και εκπαιδευτικά βίντεο, διάλογος, καταιγισµός ιδεών, ανοιχτά φύλλα εργασίας, 
παρατήρηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων (διαγνωστική, διαµορφωτική και τελική αξιολόγηση). Τα 
συµπεράσµατά της µελέτης έχουν εξαχθεί σε σχέση µε το θεωρητικό της µέρος, την υπόθεση και τα ευρήµατα των 
εργασιών, που απορρέουν από την εφαρµογή κατάλληλα σχεδιασµένων δραστηριοτήτων. 
   
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: µετασχηµατίζουσα µάθηση, τέχνη, σχολικός εκφοβισµός, κριτική σκέψη 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η σχολική βία και ο εκφοβισµός (ΣΒΕ) αποτελούν ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο λαµβάνει 
ολοένα και περισσότερο ανησυχητικές διαστάσεις, µε βλαβερές συνέπειες στην ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη 
του παιδιού και στη διαδικασία της µάθησής του. Η πολυπλοκότητα του φαινοµένου και η άµεση σχέση του µε 
τη σχολική ζωή εντείνουν τις ανησυχίες και τις προσπάθειες της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εύρεση 
αποτελεσµατικών µεθόδων καταστολής του. Μία από αυτές τις µεθόδους θα µας απασχολήσει και στο παρόν 
πόνηµα. 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες αξιοποίησης της αισθητικής εµπειρίας στην εκπαίδευση και είναι 
έντονη η ανάγκη της εφαρµογής µιας οργανωµένης µεθόδου. Η «Μετασχηµατίζουσα Μάθηση µέσα από την 
αισθητική εµπειρία» αποτελεί µια συστηµατική µεθοδολογία προσέγγισης της τέχνης, µε απώτερο σκοπό την 
ανάπτυξη του κριτικού στοχασµού και της δηµιουργικότητας του εκπαιδευόµενου, µέσω της επαφής του µε 
ποικίλα έργα τέχνης. Ταυτόχρονα, το θέµα του σχολικού εκφοβισµού απασχολούσε πάντα την εκπαιδευτική 
κοινότητα, ενώ στις µέρες µας, λόγω των αυξανόµενων περιστατικών σχολικής βίας, κρίνεται απαραίτητη η 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µαθητών. 

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας της 
µεθόδου της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης στην ενεργοποίηση και ανάπτυξη του κριτικού στοχασµού και της 
δηµιουργικότητας των µαθητών, καθώς και στο µετασχηµατισµό των αρχικών τους απόψεων, µέσω 
αναστοχασµού και προβληµατισµού.  
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Στόχος µας είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός προγράµµατος παρέµβασης σε µαθητές νηπιαγωγείου, 
το οποίο θα βασίζεται στη µεθοδολογία της µετασχηµατίζουσας µάθησης.  
 
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Σύµφωνα µε τον Dewey (1980), η αισθητική εµπειρία αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της µαθησιακής διαδικασίας 
και της γνωστικής ανάπτυξης του ατόµου. Η επαφή µε την τέχνη καλλιεργεί την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας 
και της φαντασίας του ατόµου. Στην προσπάθειά του να κατανοήσει τα µηνύµατα, που επιδιώκει να µεταδώσει ο 
καλλιτέχνης,  το άτοµο ενεργοποιεί τη φαντασία του και  προκαλεί τη στοχαστική του ικανότητα.  

Μελέτες των στοχαστών του Palo Alto της Καλιφόρνιας, για την επικοινωνία και τη θεραπευτική, 
διαπίστωσαν ότι η σφαιρική και ολοκληρωµένη άποψη αποτελούν προϊόντα µιας διαδικασίας, κατά την οποία τα 
δυο ηµισφαίρια του ανθρώπινου εγκέφαλου λειτουργούν σε ισότιµη βάση και αµοιβαία συµπλήρωση 
(Watzlawick, 2008). Το αριστερό ηµισφαίριο ασχολείται µε την εκλογίκευση, ενώ το δεξί µε τη διαισθητική και 
ολιστική κατανόηση των καταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό, ενεργοποιούνται εναλλακτικές οπτικές και το άτοµο 
καλλιεργεί τη δηµιουργική και κριτική σκέψη. Η επαφή µε τα έργα τέχνης, κινητοποιώντας ταυτόχρονα το 
συναίσθηµα και τη λογική, οδηγεί στην απελευθέρωση του ατόµου από στερεοτυπικές πεποιθήσεις και στην 
ανάπτυξη κριτικού στοχασµού. 

Η θεωρία της µετασχηµατίζουσας µάθησης στοχεύει στην αναθεώρηση και τη σταδιακή τροποποίηση  
στάσεων και απόψεων του ατόµου γύρω από ένα θέµα, ώστε να µετατραπούν σε περισσότερο στοχαστικές και 
κριτικές (Mezirow,1991·Mezirow κ. συν., 2007). Η µετασχηµατίζουσα µάθηση είναι µια µέθοδος, κατά την οποία 
η λογική και το συναίσθηµα αλληλεπιδρούν.  

Ο Κόκκος (2010, 2011) προτείνει την αξιοποίηση της αισθητικής εµπειρίας στα πλαίσια της 
µετασχηµατίζουσας µάθησης. Η επεξεργασία έργων τέχνης σχετιζόµενων µε το διδακτικό θέµα µε τη 
συγκεκριµένη µέθοδο συµβάλλει στην προσέγγισή τους  µε κριτικό τρόπο. 
 
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Για τα στάδια της µεθόδου ακολουθήθηκε η προσέγγιση του Κόκκου (2011), σύµφωνα µε τον οποίο ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

1ο στάδιο: Προσδιορισµός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέµατος. Μέσα από τη συζήτηση γίνεται 
διερεύνηση από τον εκπαιδευτή των στερεοτυπικών απόψεων των εκπαιδευοµένων  για ένα ζήτηµα. 

2ο στάδιο: Έκφραση των απόψεων των εκπαιδευοµένων. Οι εκπαιδευόµενοι απαντούν σε ένα ανοιχτού τύπου 
ερώτηµα για το θέµα και γίνεται καταγραφή των απόψεών τους. Οι εκπαιδευόµενοι εργάζονται ατοµικά ή σε 
οµάδες και οι απαντήσεις τους οµαδοποιούνται, αφού παρουσιαστούν στην ολοµέλεια. Αυτές οι αρχικές απόψεις 
των εκπαιδευοµένων συνιστούν τη βάση του σχεδιασµού της παρέµβασης, ενώ θα συσχετιστούν µε τις τελικές.  

3ο στάδιο: Προσδιορισµός των υποθεµάτων και των κριτικών ερωτηµάτων. Ο εκπαιδευτής θέτει τα 
υποθέµατα που θα προσεγγιστούν ολιστικά και κριτικά και σχεδιάζει τα ερωτήµατα που θα επεξεργαστούν. 

4ο στάδιο: Επιλογή έργων τέχνης και συσχετισµός τους µε τα κριτικά ερωτήµατα. Στο στάδιο αυτό επιλέγονται 
έργα τέχνης, τα οποία αποτελούν το έναυσµα για την επεξεργασία των υποθεµάτων. Τα επιλεχθέντα έργα αφορούν 
διαφορετικές µορφές τέχνης, όπως πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, λογοτεχνικά κείµενα, ποίηση, 
κινηµατογράφο, µουσική κτλ. Τα µηνύµατά τους σχετίζονται µε τα κριτικά ερωτήµατα, ενώ δηµιουργείται ένας 
πίνακας συσχέτισης έργου τέχνης και κριτικού ερωτήµατος. 

5ο στάδιο: Επεξεργασία έργων τέχνης. Το στάδιο αυτό αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος οι 
εκπαιδευόµενοι αποφασίζουν ποια από τα επιλεχθέντα έργα τέχνης  θα επεξεργαστούν και χρησιµοποιείται η 
τεχνική του Perkins µε τις 4 φάσεις για την επεξεργασία των νοηµάτων των έργων. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία 
για όλα τα έργα. Στο δεύτερο µέρος αξιοποιούνται οι ιδέες που προέκυψαν, συσχετίζονται όλες οι απόψεις µε τα 
κριτικά ερωτήµατα, ώστε να ενισχυθεί η κριτική σκέψη και να επανεξεταστούν οι αρχικές στάσεις. 

6ο στάδιο: Κριτικός αναστοχασµός. Οι εκπαιδευόµενοι απαντούν εκ νέου στο ίδιο ερώτηµα του 2ου σταδίου, 
συγκρίνονται οι αρχικές µε τις τελικές τους απόψεις, γίνεται αποτίµηση της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και 
καταλήγουν σε συµπεράσµατα.  
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Η εφαρµογή της µεθόδου της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης µέσα από την τέχνη πραγµατοποιήθηκε σε 
νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια δράσεων του δικτύου πρόληψης και αντιµετώπισης φαινοµένων 
σχολικής βίας και εκφοβισµού. Στην έρευνα συµµετείχαν 15 νήπια, ηλικίας 5 και 6 ετών, εκ των οποίων τα 6 ήταν 
κορίτσια και τα 9 αγόρια. Η επιλογή του δείγµατος ήταν τυχαία. Η έρευνα διήρκησε 2 εβδοµάδες και το 
πρόγραµµα παρέµβασης εφαρµόζονταν 3 φορές την εβδοµάδα, µε διάρκεια περίπου 30-40 λεπτά. Ακολούθως, 
παρατίθενται τα στάδια, που ακολουθήθηκαν:  

Εφαρµογή 1ο στάδιο: Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού στα κέντρα δραστηριοτήτων, 
παρουσιάστηκαν προστριβές και συγκρούσεις των µαθητών, κοροϊδίες, καταστροφές προσωπικών αντικείµενων, 
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αποκλεισµός κάποιων παιδιών από οµαδικά παιχνίδια. Με αφορµή τη σύγκρουση και το δυσάρεστο κλίµα, που 
δηµιουργήθηκαν στην τάξη, προέκυψε η ανάγκη για την κριτική διερεύνηση των απόψεων των µαθητών, γύρω 
από το θέµα του σχολικού εκφοβισµού. 

Εφαρµογή 2ο στάδιο: Τέθηκε το ανοιχτό ερώτηµα στους µαθητές: «Τι σκεφτόσαστε για τα παιδιά που 
συµπεριφέρονται άσχηµα;» και, στη συνέχεια, ζητήθηκε ατοµικά σε κάθε παιδί να ζωγραφίσει την άποψή του. 
Οι ερευνήτριες ασχολήθηκαν ατοµικά µε κάθε παιδί και συζήτησαν γύρω από τη ζωγραφιά του. Ακολούθησε 
καταγραφή των απαντήσεων των παιδιών και επαναφορά του θέµατος στην ολοµέλεια. Στη συνέχεια, το δείγµα 
χωρίστηκε σε 2 µικρότερες οµάδες. Οι ερευνήτριες ασχολήθηκαν ξεχωριστά µε την κάθε οµάδα και έθεσαν ξανά 
το ερώτηµα. Ακολούθησε καταγραφή των απόψεων των µαθητών και ανακοίνωσή τους στην ολοµέλεια.   

Εφαρµογή 3ο στάδιο: Από την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών προέκυψαν δυο υποθέµατα προς 
διερεύνηση, ενώ σύµφωνα µε αυτά τα υποθέµατα σχεδιάστηκαν τα αντίστοιχα δυο κριτικά ερωτήµατα: 

Θέµα:                         σχολικός εκφοβισµός 
Υποθέµατα:               α) Οι αιτίες εµφάνισης του σχολικού εκφοβισµού 
                                   β) Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισµού 
Κριτικά ερωτήµατα: α) Γιατί κάποια παιδιά φέρονται άσχηµα στα υπόλοιπα; 
                                   β) Πώς αισθάνεται ένα παιδί, όταν του φέρονται άσχηµα; 
Εφαρµογή 4ο στάδιο: Στο στάδιο αυτό έγινε η επιλογή έργων τέχνης, που αξιοποιήθηκαν για την 

επεξεργασία των κριτικών ερωτηµάτων. Προτάθηκαν έργα, µε γνώµονα την ηλικία του δείγµατος, την επαφή και 
εξοικείωση της οµάδας  µε διάφορες µορφές τέχνης (πιν.1). Τέλος, έγινε η σύνδεση των κριτικών ερωτηµάτων µε 
καθένα από τα έργα τέχνης (πίν.2).  

Πίνακας 1. Επιλεγµένα έργα τέχνης 
 

Έργα τέχνης Σύνδεση µε τα κριτικά ερωτήµατα 
               Α                        Β 

1ο : «Τα µπαλόνια της φιλίας» ٧  
2ο : «Η Μόνα σε καινούριο σχολείο» ٧ ٧ 
3ο : «Ο νταής του σχολικού» ٧ ٧ 
4ο : «Μπλε γυαλιά» ٧ ٧ 
5ο : «Bully» ٧ ٧ 
6ο : «The bully of the neighborhood» ٧ ٧ 
7ο : «Δεν θέλει το σχολείον»  ٧ 
8ο : «Bullying» ٧ ٧ 

 
Πίνακας 2. Σύνδεση κριτικών ερωτηµάτων µε έργα τέχνης 

 
Εφαρµογή 5ο στάδιο: Στο α΄ µέρος του πέµπτου σταδίου, οι ερευνήτριες παρουσιάζουν τα επιλεγµένα έργα 

τέχνης στους µαθητές και τους ενθαρρύνουν να επιλέξουν µε ποια από αυτά θα ήθελαν να ασχοληθούν, 
προκειµένου να προσεγγίσουν τα κριτικά ερωτήµατα, και µε ποια σειρά. Στη συνέχεια, οι ερευνήτριες προχωράνε 
στην προσέγγιση των έργων τέχνης, βασιζόµενες στα 4 βήµατα της τεχνικής του Perkins.  

Στο πρώτο βήµα, οι ερευνήτριες έδωσαν χρόνο στους µαθητές να παρατηρήσουν τα έργα και, µε κατάλληλες 
ερωτήσεις, τους ενθάρρυναν να µοιραστούν κάποιες πρώτες εντυπώσεις και σκέψεις τους.  

Στη συνέχεια, έγινε µια ευρύτερη παρατήρηση, κατά την οποία οι µαθητές προσπάθησαν να εντοπίσουν το 
κεντρικό µήνυµα, συµβολισµούς και νοήµατα, τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, συναισθήµατα που προκαλεί. 

Στο τρίτο βήµα έγινε λεπτοµερής και σε βάθος παρατήρηση µε όλα τα στοιχεία που συνέλεξαν 
προηγουµένως και προκάλεσαν το ενδιαφέρον τους. Στο τέταρτο βήµα, τέλος τα παιδιά επανεξέτασαν, 
αναστοχάστηκαν πάνω σε όσα ανακάλυψαν και συνέθεσαν τα συµπεράσµατά τους.  

Στο β΄ µέρος  του 5ου σταδίου  οι ερευνήτριες επανέφεραν τα κριτικά ερωτήµατα και τα συσχέτισαν µε τις 
ιδέες, που προέκυψαν. 

1ο έργο λογοτεχνικό «Τα µπαλόνια της φιλίας», ΕΨΥΠΕ, 2009 
2ο έργο λογοτεχνικό  «Η Μόνα σε καινούριο σχολείο», ΕΨΥΠΕ, 2009 
3ο έργο λογοτεχνικό «Ο νταής του σχολικού», Μ. Ρουσάκη, 2010 
4ο έργο ταινία µικρού µήκους «Τα µπλε γυαλιά», Γ. Κουφονίκος, ΕΨΥΠΕ, 2009 

5ο έργο ταινία µικρού µήκους «Bully», Turtle in motion studios, 
 https://www.youtube.com/watch?v=UNZKKoy4US0 [4/2/2016] 

6ο έργο εικαστικό  « The bully of the neighborhood»,1866, John Brown (1831-1913) 
7ο έργο εικαστικό «Δεν θέλει το σχολείον», Νικ. Λύτρας, (1832-1904) 
8ο έργο φωτογραφία «Bullying», Matt Mahurin 
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Εφαρµογή 6ο στάδιο: Στο στάδιο αυτό οι ερευνήτριες ζήτησαν από το δείγµα να προβληµατιστεί και πάλι 
για το αρχικό ερώτηµα του 2ου σταδίου, κατέγραψαν τις τελικές απόψεις των παιδιών και προχώρησαν στην 
αποτίµηση της ανάπτυξης του κριτικού στοχασµού.  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την ανάλυση των ερευνητικών ευρηµάτων προκύπτει πως το δείγµα, στο α΄ κριτικό ερώτηµα  

Γιατί κάποια παιδιά φέρονται άσχηµα στα υπόλοιπα; έδωσε τις εξής απαντήσεις: 
 ΝΗΠΙΑ ΑΓΟΡΙΑ (9) ΝΗΠΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (6) 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   
Είναι ζωηρά 5 3 
Ζηλεύουνε 3 2 
Θέλουν να κάνουν κακό 1 0 
Θέλουν να τραβάνε την προσοχή 0 1 

 
Στη δεύτερη ερώτηση  

Πώς αισθάνεται ένα παιδί, όταν του φέρονται άσχηµα; τα παιδιά απάντησαν: 
 ΝΗΠΙΑ ΑΓΟΡΙΑ (9) ΝΗΠΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (6) 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   
Λύπη  2 
Φόβο 2 2 
Μοναξιά / χωρίς φίλους 2  
Θυµό 5  
Στεναχώρια  2 

 
Από τις απαντήσεις που λάβαµε, παρατηρούµε πως το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος, αγόρια και 

κορίτσια, αποδίδουν την εκδήλωση βίαιης συµπεριφοράς στη «ζωηράδα» του θύτη. Ωστόσο, στον όρο αυτό 
προσδίδουν αρνητική χροιά, καθώς την περιέγραψαν ως «ανυπακοή» και «αντίδραση». Η αµέσως επόµενη 
απάντηση αφορούσε στην εκδήλωση ζήλειας του θύτη απέναντι στο θύµα, ενώ µόλις 2 παιδιά, από τα 15, θεωρούν 
πως η εκδήλωση συµπεριφορών σχολικής βίας οφείλεται στο ότι ο θύτης θέλει να τραβήξει την προσοχή και να 
κάνει κακό στο θύµα. 

Στο δεύτερο κριτικό ερώτηµα, οι απαντήσεις των παιδιών ήταν περισσότερο µοιρασµένες, µε την 
πλειοψηφία (5 νήπια αγόρια) να πιστεύουν πως το θύµα νιώθει θυµό, όταν γίνεται δέκτης πειραγµάτων και, 
γενικότερα, βίαιης ή κοροϊδευτικής συµπεριφοράς. 4 παιδιά (2 αγόρια και 2 κορίτσια) αποδίδουν στο θύτη 
αισθήµατα φόβου, ενώ από 2 νήπια κορίτσια απάντησαν ότι λυπάται και 2 ότι στεναχωριέται. Επίσης, 2 νήπια 
αγόρια απάντησαν ότι το θύµα θα νιώθει µοναξιά και ότι δεν έχει φίλους, οι οποίοι, πιθανόν, θα τον βοηθούσαν.  

Οι απαντήσεις των παιδιών µας οδήγησαν σε κάποια συµπεράσµατα, αναφορικά µε τη χρήση της µεθόδου 
της µετασχηµατίζουσας µάθησης µέσα από την αισθητική εµπειρία, ως εργαλείο για την καλλιέργεια κριτικού 
στοχασµού, τον προβληµατισµό και την αναθεώρηση, εν τέλει, σκέψεων και παραδοχών του ατόµου.  

Τα πρώτα µηνύµατα είναι ελπιδοφόρα, καθώς φάνηκε πως τα παιδιά πραγµατικά, ερχόµενα σε επαφή µε τα 
συγκεκριµένα έργα τέχνης, τα οποία τα ίδια επέλεξαν, προβληµατίστηκαν γύρω από το θέµα του σχολικού 
εκφοβισµού και, µέσα από το διάλογο και την αλληλεπίδραση, µπόρεσαν να προσεγγίσουν µε διορατικότητα και 
κριτικό στοχασµό, ένα θέµα τόσο πολύπλοκο και πολύπλευρο, όπως είναι η σχολική βία. 

Επίσης, τα παιδιά, µέσα από την προσέγγιση των έργων τέχνης, µπόρεσαν να βιώσουν και την πλευρά του 
θύτη, να αποµυθοποιήσουν τον «µεγάλο» και «δυνατό» «συµµαθητή» ή/και «φίλο» και να αντιληφθούν πως ο 
θύτης, µε την εκδήλωση αρνητικής συµπεριφοράς, εκφράζει και ο ίδιος  αρνητικά βιώµατα και συναισθήµατα. 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Το ζήτηµα του κριτικού στοχασµού και του προβληµατισµού του ατόµου  πάνω σε εδραιωµένες παραδοχές και 
σκέψεις του, και η προσπάθειά του να αποκτήσει µια εναλλακτική οπτική των πραγµάτων είναι, πράγµατι, πολύ 
ενδιαφέρουσα και θα πρέπει να µελετηθεί εκτενέστερα. 

Η παρούσα έρευνα θέτει ένα µόνο µικρό λιθαράκι στην σπουδαία αυτή προσπάθεια. Το δείγµα του παρόντος 
πονήµατος ήταν µικρό και η διεξαγωγή της έρευνας σύντοµη, γι΄ αυτό και θα ήταν παρακινδυνευµένο να 
οδηγηθούµε σε ασφαλή συµπεράσµατα. Ωστόσο, θεωρούµε πως η αισθητική εµπειρία σε συνάρτηση µε την 
εφαρµογή ενός µεθοδολογικού εργαλείου συνιστά ένα ενδιαφέρον πεδίο προς περαιτέρω διερεύνηση. 
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Οι αντιλήψεις των Διευθυντών των σχολικών µονάδων  
για το ρόλο τους κατά την αντιµετώπιση του εκφοβισµού µεταξύ 

των µαθητών 
 

Ελένη Σαµσάρη1, Πέτρος Σαµσάρης2, Μαρία Σιοµπότη3 
 

1 Εκπαιδευτικός Α/Θµιας Εκ/σης, ΜEd. Ειδικής Αγωγής Παν/µίου Ιωαννίνων  
 

2 Δρ. Φιλοσοφικής Σχολής Παν/µίου Ιωαννίνων, Διευθυντής 2ου Γυµνασίου Σερρών 
 

3 Φιλόλογος, Διευθύντρια Γυµνασίου Νέου Σουλίου Σερρών 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
O σχολικός εκφοβισµός αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο έχει µακροπρόθεσµες αρνητικές 
συνέπειες στους εµπλεκοµένους. Τα τελευταία χρόνια προτείνεται για την αντιµετώπισή του µία συστηµική 
προσέγγιση, όπου θα συµµετέχουν ενεργά όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. Εκτός από την εµπλοκή των 
εκπαιδευτικών, των µαθητών και των γονέων, ο διευθυντής της σχολικής µονάδας µπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο 
στη διαχείριση των περιστατικών εκφοβισµού. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις 
των διευθυντών σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης απέναντι στην αντιµετώπιση του εκφοβισµού. 
Παρά το µεγάλο αριθµό ερευνών που εξετάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το φαινόµενο, υπάρχουν λίγες 
ποιοτικές µελέτες, οι οποίες επικεντρώνονται στις στάσεις των διευθυντών των σχολείων. Στην έρευνα συµµετείχαν 
είκοσι διευθυντές οι οποίοι υπηρετούσαν σε σχολικές µονάδες της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των νοµών Σερρών, 
Δράµας και Καβάλας. Για την αξιολόγηση των αντιλήψεών τους διεξήχθησαν ατοµικές ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις 
διάρκειας 30 λεπτών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι διευθυντές ένιωθαν ότι είχαν µεγάλη ευθύνη για 
την εφαρµογή των σχολικών κανόνων, ήταν πρόθυµοι να παρέµβουν άµεσα για την αντιµετώπιση του εκφοβισµού 
και η καλή συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς ενίσχυε την αυτοπεποίθησή τους ως προς την παρεµβατική δράση 
τους. Ακόµη, οι περισσότεροι επιθυµούσαν την επικοινωνία µε το Σχολικό Σύµβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης για 
την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών και έκριναν απαραίτητη τη συστηµατική επιµόρφωσή τους για το ζήτηµα. Η 
µελέτη των αντιλήψεων των διευθυντών µπορεί να προσφέρει σηµαντικά στοιχεία για την ανάληψη συγκεκριµένων 
πρωτοβουλιών κατά του εκφοβισµού στο κάθε σχολείο, αλλά και για τη δηµιουργία προγραµµάτων πρόληψης και 
παρέµβασης κατά του φαινοµένου, όπου ο ρόλος του διευθυντή θα είναι σαφής και καθορισµένος. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολικός εκφοβισµός, διευθυντές σχολικών µονάδων, αντιλήψεις.  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες ο σχολικός εκφοβισµός στην Ελλάδα θεωρείται ως ένα ζήτηµα, το οποίο προσελκύει 
το ενδιαφέρον της ευρύτερης κοινότητας. Μολονότι το φαινόµενο και τα χαρακτηριστικά του εξετάζονται πλέον 
συστηµατικά, υπάρχουν ακόµη πολλές πτυχές του, οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς, λόγω της 
πολυσύνθετης φύσης του. Ο σχολικός εκφοβισµός θεωρείται ως µία υποκατηγορία της επιθετικής συµπεριφοράς, 
η οποία συγκεντρώνει ορισµένα χαρακτηριστικά και είναι ιδιαίτερη σοβαρή και επιβλαβής (Olweus, 2010). Ένας 
µαθητής δέχεται εκφοβισµό, όταν εκτίθεται επαναλαµβανόµενα και για µεγάλη χρονική περίοδο στις αρνητικές 
πράξεις ενός ή περισσοτέρων µαθητών, οι οποίοι παρουσιάζονται πιο ισχυροί από αυτόν και έχουν σκοπό να του 
προκαλέσουν κακό (Olweus, 2001). Ανάµεσα στις µορφές του σχολικού εκφοβισµού συγκαταλέγονται ο 
σωµατικός εκφοβισµός (physical bullying), ο οποίος γίνεται πιο εύκολα αντιληπτός από τα µέλη της σχολικής 
µονάδας σε σύγκριση µε άλλες µορφές και ο λεκτικός εκφοβισµός (verbal bullying), ο οποίος περιλαµβάνει 
απειλές, προσβολές, µοχθηρά σχόλια και κοροϊδίες (Rigby, 2007; Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2004). 

Αν και µέχρι πρόσφατα η πλειονότητα των ερευνών βασιζόταν στη συλλογή δεδοµένων που προέρχονται 
από τους ίδιους τους µαθητές (Zeira, Astor, & Benbenishty, 2004), η προσοχή στρέφεται πλέον στη µελέτη 
διάφορων παραγόντων -όπως είναι για παράδειγµα οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές στη σχολική κοινότητα, το 
οικογενειακό περιβάλλον ή τις οµάδες συνοµηλίκων- που µπορούν να συµβάλουν στην εµφάνιση, τη συνέχιση ή 
την καταπολέµηση του εκφοβισµού. Η πολυπλοκότητα του προβλήµατος είχε ως αποτέλεσµα να προταθεί µία 
ολιστική προσέγγιση (whole school approach), η οποία εξετάζει τα χαρακτηριστικά και τη δυναµική του πλαισίου, 
όπου εκδηλώνεται ο εκφοβισµός. Παράλληλα, µελετώνται οι αντιλήψεις και οι συµπεριφορές των προσώπων που 
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βρίσκονται στο εγγύτερο περιβάλλον του παιδιού (εκπαιδευτικοί, µαθητές του σχολείου, γονείς, αδέρφια, 
γειτονιά) σχετικά µε το πώς αυτές επηρεάζουν την εµφάνιση του φαινοµένου. Σύµφωνα µε την παραπάνω 
προσέγγιση ο εκφοβισµός δε θεωρείται απλώς ως µία ατοµική αποκλίνουσα συµπεριφορά, αλλά κατανοείται η 
σηµασία της συµµετοχής όλων των µελών της σχολικής κοινότητας τόσο στην πρόληψη όσο και στην 
αντιµετώπισή του (Pepler et al., 2004). 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
Εκτός από την εµπλοκή των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των γονέων, ο διευθυντής της σχολικής µονάδας 
έχει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του εκφοβισµού, παρέχοντας υποστήριξη τόσο στο διδακτικό προσωπικό 
όσο και στους ίδιους τους µαθητές. Εξάλλου, ένα σχολείο που θεωρείται ασφαλές, διοικείται από έναν διευθυντή, 
ο οποίος προωθεί µία σχολική ατµόσφαιρα, όπου οι µαθητές βιώνουν το αίσθηµα του ανήκειν και λαµβάνουν την 
προσοχή των εκπαιδευτικών (Harris & Petrie, 2003). Οι αντιλήψεις και ο τρόπος ηγεσίας που υιοθετούν οι 
διευθυντές, µπορούν να επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό την παρουσία περιστατικών εκφοβισµού στο σχολεία 
(Rigby, 2007).  

Συγκεκριµένα, ο ρόλος του διευθυντή κατά την αντιµετώπιση του εκφοβισµού θεωρείται σηµαντικός σχετικά 
µε διάφορα ζητήµατα, όπως είναι η συνεργασία του µε το διδακτικό προσωπικό για τη µείωση του φαινοµένου, 
το κλίµα επικοινωνίας που δηµιουργεί µε τους µαθητές, τις δράσεις πρόληψης κατά του εκφοβισµού, την οµαλή 
εφαρµογή των σχολικών κανόνων και την εµφύσηση πεποιθήσεων στους µαθητές που αφορούν τον καταδικαστέο 
χαρακτήρα των επιθετικών µορφών συµπεριφοράς (Gottfredson & Gottfredson, 2002). Ο ίδιος µπορεί να 
ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να έχουν ενεργητική εµπλοκή στο σχεδιασµό και την εφαρµογή µίας σχολικής 
πολιτικής, όπου θα καθορίζονται µε σαφήνεια οι αποδεκτές και οι µη ανεκτές συµπεριφορές στο σχολικό πλαίσιο 
και θα γνωστοποιούνται σε όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. Ο εκφοβισµός θα συνεχίσει να αποτελεί ένα 
ακανθώδες ζήτηµα, έως ότου ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί µεταδώσουν ξεκάθαρα στους µαθητές το µήνυµα 
ότι έχουν ειλικρινή πρόθεση και ετοιµότητα να αντιµετωπίσουν άµεσα κάθε είδος εκφοβισµού. Αυτό βέβαια 
προϋποθέτει ότι ο διευθυντής της σχολικής µονάδας κατανοεί τη σοβαρότητα του φαινοµένου. Γι’ αυτό το λόγο 
είναι σαφές ότι οι αντιλήψεις του διευθυντή απέναντι στον εκφοβισµό µπορούν να επηρεάσουν την παρουσία 
τέτοιων περιστατικών στο σχολείο. Με άλλα λόγια, η συµπεριφορά του διευθυντή κατά τη διαχείριση του 
εκφοβισµού προσδιορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από το πώς εκλαµβάνει ο ίδιος το ρόλο του και τις ευθύνες του 
απέναντι στο πρόβληµα.  

Στο διεθνή χώρο οι έρευνες που εξετάζουν τις πεποιθήσεις των διευθυντών είναι περιορισµένες και η 
πλειονότητα αυτών εφαρµόζει ποσοτική µεθοδολογία. Στη µελέτη των Harris και Hathorn (2006), όπου 
συµµετείχαν 59 διευθυντές Γυµνασίων, διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές είχαν µία διαφορετική εικόνα για την 
έκταση του εκφοβισµού στο σχολείο τους σε σύγκριση µε τους µαθητές, καθώς συχνά δε γνώριζαν το πού 
συνέβαινε ο εκφοβισµός και συµφώνησαν ότι η συστηµατική εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και οι 
συζητήσεις µέσα στην τάξη για το φαινόµενο µπορούν να συµβάλουν στη µείωση της εµφάνισης τέτοιων 
περιστατικών. Τα δεδοµένα, που συλλέχθηκαν από τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι διευθυντές στην 
έρευνα των Sprague, Smith και Stieber (2002), έδειξαν ότι ο εκφοβισµός και η κακοποίηση αξιολογήθηκαν ως 
µεταβλητές υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια του σχολικού πλαισίου. Μεταξύ των παραγόντων πρόληψης οι 
διευθυντές του δείγµατος ανέφεραν την παρέµβαση απέναντι στις συγκρούσεις των µαθητών και την εκπαίδευση 
του διδακτικού προσωπικού. Σε µία άλλη ποσοτική µελέτη (Dake, Price, Telljohann, & Funk, 2004), όπου 
εξετάστηκαν οι αντιλήψεις των διευθυντών για την πρόληψη του εκφοβισµού, διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές 
που είχαν δεχθεί επιµόρφωση για τον εκφοβισµό, ήταν πιο πιθανόν να εφαρµόσουν προγράµµατα πρόληψης στο 
σχολείο τους. Ακόµη, δράσεις, όπως οι συναντήσεις µε τους γονείς και η αυξηµένη επίβλεψη θεωρούνταν από 
τους συµµετέχοντες πιο αποτελεσµατικές σε σύγκριση µε άλλα προληπτικά µέτρα κατά του εκφοβισµού (π.χ. η 
επιβράβευση των µαθητών που βοηθούν στην πρόληψη του φαινοµένου). Στην έρευνα των Mishna, Pepler και 
Wiener (2006) χρησιµοποιήθηκε ποιοτική µεθοδολογία. Μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων µε διευθυντές και 
εκπαιδευτικούς, διαπιστώθηκε ότι οι συµµετέχοντες ιεραρχούσαν τις διάφορες µορφές εκφοβισµού ανάλογα µε 
το πόσο σοβαρές τις έκριναν. Συγκεκριµένα, ο σωµατικός εκφοβισµός αναγνωριζόταν από τους διευθυντές µε 
µεγαλύτερη συχνότητα και θεωρείτο πιο σοβαρός σε σύγκριση µε το λεκτικό εκφοβισµό.  

Οι σχετικές µελέτες που έχουν διεξαχθεί στον ελλαδικό χώρο είναι ακόµη λιγότερες, ώστε η συµβολή της 
παρούσας ποιοτικής έρευνας να θεωρείται σηµαντική και τα ευρήµατά της να προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες 
για το ερευνητικό θέµα. Στην έρευνα των Dimakos και Apostolopoulou (2015), όπου συµµετείχαν 12 διευθυντές 
και υποδιευθυντές Γυµνασίων του νοµού Αχαΐας και χρησιµοποιήθηκαν υποθετικά σενάρια για διαφορετικά είδη 
εκφοβισµού, βρέθηκε ότι ο διάλογος µε το θύτη και η επικοινωνία µε τους γονείς κρίθηκαν από τους διευθυντές 
ως οι πιο δηµοφιλείς στρατηγικές για την αντιµετώπιση του εκφοβισµού, ενώ στις απαντήσεις τους 
συµπεριλήφθηκε επίσης η συνεργασία µε τους σχολικούς ψυχολόγους και τους σχολικούς συµβούλους.  

Αν και η συµµετοχή των διευθυντών των σχολείων σε έρευνες σχετικά µε το φαινόµενο είναι περιορισµένη, 
οι ίδιοι µπορούν να προσφέρουν σηµαντικά στοιχεία για να κατανοηθεί η σχολική κουλτούρα, αλλά και οι 
πεποιθήσεις που κυριαρχούν στο σχολικό πλαίσιο απέναντι στην επιθετικότητα και τον εκφοβισµό (Astor, Meyer, 
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& Behre, 1999). Ακόµη, εφόσον η δική τους εµπλοκή στην εξάλειψη του σχολικού εκφοβισµού θεωρείται 
κρίσιµη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται το ρόλο τους κατά την 
αντιµετώπισή του.  

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα ήταν τα εξής: 
§ Οι διευθυντές των σχολικών µονάδων θεωρούν την αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού ως δική 

τους ευθύνη;  
§ Παρεµβαίνουν για να αντιµετωπίσουν ένα περιστατικό εκφοβισµού και εάν ναι µε ποιον τρόπο;  
§ Ποιοι παράγοντες ενισχύουν την αυτοπεποίθησή των διευθυντών κατά τη διαχείριση των περιστατικών 

του εκφοβισµού; 
§ Ποιες αλλαγές κρίνουν οι ίδιοι ως σηµαντικές για την αποτελεσµατικότερη παρέµβασή τους στα 

περιστατικά σχολικού εκφοβισµού; 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Συµµετέχοντες 
Στη συγκεκριµένη έρευνα συµµετείχαν 20 διευθυντές σχολικών µονάδων της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι 
συµµετέχοντες υπηρετούσαν σε Γυµνάσια ή Γενικά Λύκεια των νοµών Σερρών, Δράµας και Καβάλας.  

 
Ερευνητική µέθοδος 
Για την αξιολόγηση των αντιλήψεών των διευθυντών του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε η ηµι-δοµηµένη 
συνέντευξη (semi-structured interview). Σε σχέση µε τις ποσοτικές µεθόδους, η ποιοτική µεθοδολογία πλεονεκτεί, 
λόγω της δυνατότητας που προσφέρει στους συµµετέχοντες να εκφραστούν οι ίδιοι για τις εµπειρίες τους, 
περιγράφοντας τον τρόπο που τις βίωσαν και τις κατανόησαν (Mishna, Pepler, & Wiener, 2006). Η ηµι-δοµηµένη 
συνέντευξη επιτρέπει τη συγκέντρωση δεδοµένων σχετικά µε περισσότερο άγνωστες και ρευστές πλευρές της 
σχολικής κουλτούρας, όπως είναι οι πεποιθήσεις, οι αξίες και τα προβλήµατα των συνεντευξιαζόµενων (Cohen, 
Manion, & Morrison, 2007). Κάθε συνέντευξη ήταν ατοµική και είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά. Πριν από τη 
διεξαγωγή της κάθε συνέντευξης διασφαλίστηκε η ανωνυµία των διευθυντών, οι οποίοι δέχθηκαν να 
συµµετάσχουν στην έρευνα. Μετά τις συνεντεύξεις ακολούθησε η αποµαγνητοφώνησή τους, για να εξεταστούν 
οι απαντήσεις των συµµετεχόντων. Η διαδικασία της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης έδωσε τη δυνατότητα στους 
διευθυντές του δείγµατος να θίξουν ζητήµατα που δεν περιλαµβάνονταν στον οδηγό συνέντευξης, όπως ήταν για 
παράδειγµα η χρήση διαφορετικών τρόπων παρέµβασης ανάλογα µε τη µορφή του εκφοβισµού. Ακόµη για να 
απαντηθούν τα δύο τελευταία ερευνητικά ερωτήµατα, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ανάλυσης του 
περιεχοµένου, κωδικοποιώντας τις απαντήσεις των συµµετεχόντων. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτηµα διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των διευθυντών θεωρούσε ότι είχε 
µεγάλη ευθύνη για την εφαρµογή των σχολικών ορίων και των κανόνων από τους µαθητές και για την 
αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αρκετοί διευθυντές του 
δείγµατος είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις τους για την πρόληψη της εµφάνισης εκφοβιστικών 
συµπεριφορών µεταξύ των µαθητών, λέγοντας ότι δεν ένιωθαν ως οι µοναδικοί υπεύθυνοι γι’ αυτό το θέµα, αλλά 
την ευθύνη την επωµίζονταν επίσης και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν ίσως αναπτύξει µία πιο στενή σχέση µε 
τα παιδιά και µπορούσαν να µιλήσουν για το φαινόµενο ή να αναλάβουν δράσεις κατά του εκφοβισµού στο 
πλαίσιο του µαθήµατος. Ένας από τους συµµετέχοντες ανέφερε ότι «πρέπει να προσέχω κάθε µέρα οι µαθητές να 
ακολουθούν τους κανόνες στο σχολείο και να υπάρχει πειθαρχία. Εάν διαπιστώσω ο ίδιος ή ακούσω από κάποιον 
εκπαιδευτικό ότι κάποιος µαθητής εκφοβίζει άλλα παιδιά, νιώθω υπεύθυνος να επαναφέρω την τάξη και να επιβάλω 
κυρώσεις. Πέραν όµως από κάποιες σχολικές εκδηλώσεις και ενηµερώσεις για τον εκφοβισµό, δεν ξέρω εάν µπορώ 
να κάνω κάτι άλλο για να αποτρέψω τους µαθητές από το να προβούν σε εκφοβιστικές ενέργειες». Άλλος διευθυντής 
του δείγµατος σχολίασε ότι «φροντίζω αµέσως µετά την προσευχή να υπενθυµίζω στους µαθητές για τις 
συµπεριφορές που απαγορεύονται στο σχολείο και µεταξύ των άλλων τονίζω πάντα ότι η επιθετικότητα και η βία 
τιµωρούνται χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν τυχόν εµφανιστεί κάτι τέτοιο στο σχολείο µου, είµαι ο πρώτος υπεύθυνος για 
να το αντιµετωπίσω πριν το πρόβληµα λάβει άσχηµη τροπή. Για την πρόληψη του εκφοβισµού όµως εξίσου 
υπεύθυνοι είναι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται συνεχεία σε επαφή µε τους µαθητές στην τάξη και µπορούν να 
συζητήσουν γι’ αυτά τα θέµατα µαζί τους». Ακόµη, ένας από τους διευθυντές δήλωσε τα εξής: «Φυσικά και έχω 
ίσως τη µεγαλύτερη ευθύνη να αντιµετωπίσω τον εκφοβισµό εάν αυτός συµβεί, αλλά δεν είµαι µόνο εγώ ο απόλυτα 
υπεύθυνος για να δηµιουργήσω ένα κλίµα κατά του εκφοβισµού, επειδή το διδακτικό προσωπικό έχει περισσότερες 
ευκαιρίες και χρόνο να εφαρµόσει προληπτικές δράσεις κατά του εκφοβισµού κατά τη διάρκεια του µαθήµατος».  

Οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης σχετικά µε τον εάν παρεµβαίνουν για να αντιµετωπίσουν ένα 
περιστατικό εκφοβισµού το οποίο λαµβάνει χώρα στο σχολείο τους, καθώς επίσης και σχετικά µε τους τρόπους 
που χρησιµοποιούν για να αντιµετωπίσουν ένα τέτοιο πρόβληµα. Σχεδόν όλοι οι διευθυντές του δείγµατος 
ανέφεραν ότι µόλις ενηµερωθούν για τυχόν εκφοβιστικές συµπεριφορές στο σχολείο τους, παρεµβαίνουν άµεσα 
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για να τις αντιµετωπίσουν. Ωστόσο, υπήρχαν διαφοροποιήσεις ως προς τις µεθόδους που επέλεγαν οι διευθυντές 
για την επίλυση του προβλήµατος. Με αφορµή την ανοιχτή ερώτηση που τέθηκε και λόγω της ποιοτικής 
ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να περιγράψουν ότι ο 
τρόπος παρέµβασής τους ήταν διαφορετικός ανάλογα µε τη µορφή του εκφοβισµού που εκδηλωνόταν. Κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης ένας συµµετέχων ανέφερε τα εξής: «Όταν µάθω ότι κάποιος µαθητής έχει βάλει στόχο 
κάποιο παιδί του σχολείου και το χτυπάει, τον τιµωρώ µε αποβολή και του ζητάω να έρθει την επόµενη ηµέρα µε 
τους γονείς του στο σχολείο. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει σωµατική βία, όπως για παράδειγµα όταν 
κάποιος µαθητής συνηθίζει να επιτίθεται φραστικά σε άλλους, τον καλώ στο γραφείο και τον επιπλήττω έντονα». Ο 
σωµατικός εκφοβισµός θεωρείτο από τους διευθυντές ότι χρήζει άµεσης αντιµετώπισης. Απέναντι σε αυτή τη 
µορφή εκφοβισµού οι συµµετέχοντες αποδίδουν στον µαθητή αυστηρές κυρώσεις, όπως είναι η τιµωρία, η 
αποβολή, η στέρηση ευχάριστων δραστηριοτήτων από το µαθητή (στέρηση συµµετοχής του σε εκδροµή, στέρηση 
του διαλείµµατος), ενηµέρωση των γονέων και επίσκεψή τους στο σχολείο. Μάλιστα, εάν οι συνέπειες του 
εκφοβισµού είναι εµφανείς στο µαθητή-θύτη (π.χ. µελανιές, µώλωπες, γρατσουνιές, τραυµατισµοί), οι διευθυντές 
τείνουν να παρεµβαίνουν απέναντι στο ζήτηµα µε ακόµη µεγαλύτερη αυστηρότητα. Αντίθετα, όταν συναντήσουν 
περιστατικά λεκτικού εκφοβισµού, είναι περισσότερο επιεικείς, χρησιµοποιώντας πιο ήπια µέτρα, όπως είναι η 
έντονη επίπληξη και η προειδοποίηση για επιβολή τιµωρίας σε περίπτωση επανεµφάνισης της εκφοβιστικής 
συµπεριφοράς. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια ενός διευθυντή, σύµφωνα µε τον οποίο «ο σωµατικός εκφοβισµός 
είναι πολύ σοβαρός και παρεµβαίνω αµέσως για να τιµωρήσω το µαθητή που εκφοβίζει. Μου έχει τύχει να φέρει ο 
εκπαιδευτικός το µαθητή που δεχόταν τον εκφοβισµό στο γραφείο µου και να µου δείξει τις µελανιές και τους 
µώλωπες στα χέρια και τα πόδια του. Αποµόνωσα το µαθητή που εκφόβιζε σε µία αίθουσα για το υπόλοιπο της 
ηµέρας και του ζήτησα να µου εξηγήσει τη συµπεριφορά του. Κατόπιν δεν του επέτρεψα να συµµετέχει στην εκδροµή 
της τάξης του για να τον τιµωρήσω. Βέβαια, δε δρω τόσα αυστηρά, όταν για παράδειγµα πέσει στην αντίληψή µου 
ότι ένας µαθητής κάνει αρνητικά σχόλια και κοροϊδεύει κάποιον άλλον. Τότε θα είµαι λίγο πιο επιεικής και θα 
ζητήσω από το θύτη να σταµατήσει να εκφοβίζει, προειδοποιώντας του ότι την επόµενη φορά που θα το κάνει, δε θα 
αποφύγει την τιµωρία».  

Η τεχνική της ανάλυσης του περιεχοµένου (content analysis) χρησιµοποιήθηκε, για να κωδικοποιηθούν οι 
απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις που αφορούσαν το τρίτο και το τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα. Οι 
κατηγορίες ανάλυσης δηµιουργήθηκαν µετά την αναγνώριση και την οµαδοποίηση των κοινών θεµάτων που 
αναδύθηκαν από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων (Krippendorp, 2004). Ως προς τους παράγοντες που 
συνέβαλαν στη βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους κατά την αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού, οι 
διευθυντές επισήµαναν συγκεκριµένα στοιχεία. Οι παράγοντες που εµφανίζονταν στις απαντήσεις των 
συµµετεχόντων κωδικοποιήθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες ανάλυσης:  

§ η υποστήριξη από το σύλλογο διδασκόντων, όταν ο διευθυντής καλείται να αντιµετωπίσει περιστατικά 
εκφοβισµού,  

§ η καλή συνεργασία του διευθυντή µε τους γονείς των µαθητών του σχολείου, 
§ οι γνώσεις του διευθυντή για το ζήτηµα του εκφοβισµού, 
§ η ύπαρξη ενός ήρεµου και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος, 
§ η προθυµία των µαθητών-παρατηρητών να αποκαλύψουν περιστατικά βίας που συµβαίνουν στο σχολείο.  
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι διευθυντές αναφέρθηκαν επίσης στις αλλαγές που θεωρούσαν ότι 

πρέπει να γίνουν, ώστε η παρέµβασή τους απέναντι στον εκφοβισµό να είναι αποτελεσµατικότερη. Από τις 
απαντήσεις των συµµετεχόντων προέκυψαν οι εξής κατηγορίες ανάλυσης σχετικά µε τα στοιχεία εκείνα που ήταν 
σηµαντικά να αλλάξουν, µε σκοπό την καλύτερη αντιµετώπιση του ζητήµατος: 

§ η πληρέστερη και συνεχής επιµόρφωση του διευθυντή σχετικά µε το σχολικό εκφοβισµό και τις 
πρακτικές αντιµετώπισής του, 

§ η συστηµατικότερη συνεργασία µε τον Σχολικό Σύµβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης, 
§ η τακτικότερη επικοινωνία του διευθυντή και των εκπαιδευτικών µε τους γονείς των µαθητών που 

λαµβάνουν το ρόλο του θύτη ή του θύµατος,  
§ η συµπερίληψη δράσεων πρόληψης κατά του εκφοβισµού στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, 
§ η αφιέρωση µεγαλύτερου µέρους του διδακτικού χρόνου για τη συζήτηση µε τους µαθητές σχετικά µε 

θέµατα που τους απασχολούν και τους προβληµατίζουν στο πλαίσιο του µαθήµατος. 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στόχος της συγκεκριµένης µελέτης ήταν να αξιολογηθούν οι αντιλήψεις των διευθυντών των σχολικών µονάδων 
για το ρόλο τους κατά την αντιµετώπιση του εκφοβισµού, ώστε να υπάρξει µία πιο σαφής εικόνα για την εµφάνιση 
του φαινοµένου στα ελληνικά σχολεία από την οπτική ενός σηµαντικού µέλους της σχολικής κοινότητας. 

Οι διευθυντές του δείγµατος αναγνώρισαν τη σηµασία της δράσης τους και την ευθύνη τους για την τήρηση 
των κανόνων και την καταπολέµηση των περιστατικών εκφοβισµού στο σχολικό πλαίσιο. Ωστόσο, αρκετοί από 
αυτούς δήλωσαν ότι τόσο οι ίδιοι όσο και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ήταν από κοινού υπεύθυνοι για το 
σχεδιασµό και την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά του φαινοµένου. Γενικά, τα σχολεία της Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (όπου εργάζονταν και οι διευθυντές του δείγµατος) έχουν πιο πολύπλοκή διοίκηση και διαφορετική 
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οργάνωση σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ώστε ο διευθυντής ενός Γυµνασίου ή 
Λυκείου να είναι ίσως πιο απόµακρος από τους µαθητές και από το διδακτικό προσωπικό (Stone, Astor, & 
Benbenishty, 2009). Σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες της έρευνας, η πρόληψη του εκφοβισµού µπορεί να 
επιτευχθεί ίσως µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο από τους εκπαιδευτικούς, εφόσον λόγω της επαφής τους µε τους 
µαθητές κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών και των διαλειµµάτων έχουν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν 
καλύτερα, να συζητήσουν µαζί τους και να πραγµατοποιήσουν ποικίλες δραστηριότητες ή δράσεις, έχοντας ως 
έρεισµα τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των παιδιών. Η συζήτηση στην τάξη για το σχολικό εκφοβισµό ως 
ένας αποτελεσµατικός τρόπος για τη διαχείριση του εκφοβισµού εµφανίστηκε µε µεγάλη συχνότητα στις 
απαντήσεις των διευθυντών που συµµετείχαν στην έρευνα των Harris και Hathorn (2006). 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι οι διευθυντές του δείγµατος ήταν διατεθειµένοι και 
πρόθυµοι να παρέµβουν άµεσα απέναντι σε περιστατικά εκφοβισµού που εκδηλώνονταν στο σχολείο τους. 
Ωστόσο, ο τρόπος παρέµβασής τους διέφερε ανάλογα µε τη µορφή εκφοβισµού που λάµβανε χώρα, εφαρµόζοντας 
πιο αυστηρά µέτρα απέναντι στο σωµατικό εκφοβισµό σε σύγκριση µε το λεκτικό εκφοβισµό, όπου ήταν πιο 
επιεικείς. Γενικά, ο σωµατικός εκφοβισµός αποτελεί µία µορφή συµπεριφοράς, η οποία αναγνωρίζεται πιο εύκολα 
από τους ενηλίκους και συχνά έχει εµφανείς συνέπειες (π.χ. µελανιές, πληγές, κ.λπ.), ώστε να κατανοείται η άµεση 
ανάγκη για παρέµβαση, λόγω της σοβαρότητας του προβλήµατος (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2004). Αντιθέτως, 
επειδή τα περιστατικά λεκτικού εκφοβισµού κρίνονται ως λιγότερα σοβαρά, λαµβάνονται πιο ήπια µέτρα από 
τους διευθυντές. Και στην ποσοτική έρευνα των Harris και Hathorn (2006) οι διευθυντές του δείγµατος 
συµφώνησαν σε µεγάλο ποσοστό ότι η επιβολή κυρώσεων απέναντι σε εκφοβιστικές συµπεριφορές πρέπει να 
είναι άµεση. 

Ανάµεσα στους παράγοντες που συµβάλλουν στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης των διευθυντών, όταν 
καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά εκφοβισµού στο σχολείο, περιλαµβάνεται η υποστήριξη από το 
διδακτικό προσωπικό. Εάν ο σύλλογος διδασκόντων δεν εγκρίνει τις ενέργειες του διευθυντή, µειώνεται η πίστη 
του ίδιου στον εαυτό του σχετικά µε το εάν έχει τη δυνατότητα να καταπολεµήσει τέτοιου είδους περιστατικά. Η 
αποτελεσµατική επικοινωνία µε τους γονείς αυξάνει επίσης την αυτοπεποίθηση του διευθυντή, όταν ο ίδιος 
κατανοεί ότι το οικογενειακό περιβάλλον διευκολύνει την εφαρµογή των δικών του παρεµβατικών µέτρων, 
αναγνωρίζοντας το πρόβληµα, συναινώντας στη λήψη των σχολικών πρωτοβουλιών και δείχνοντας προθυµία να 
βοηθήσει για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο συνδέεται µε το βαθµό 
αυτοπεποίθησής του διευθυντή είναι οι γνώσεις του για το ζήτηµα του εκφοβισµού. Αρκετά συχνά ο διευθυντής 
και οι εκπαιδευτικοί µπορεί να γνωρίζουν την παρουσία του εκφοβισµού στο σχολείο τους, αλλά να παρεµβαίνουν 
ελάχιστα για την εξάλειψή του, καθώς δεν ξέρουν το πώς πρέπει να αντιδράσουν (Atlas & Pepler, 1998). Όταν 
όµως οι διευθυντές είναι ενήµεροι για τη φύση του φαινοµένου, τα χαρακτηριστικά του και τις διαθέσιµες 
παρεµβατικές στρατηγικές, τείνουν να πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους ότι θα καταφέρουν να 
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. Ακόµη, οι διευθυντές αισθάνονται µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς την 
εφαρµογή µέτρων κατά του εκφοβισµού, όταν υπάρχει ένα ήρεµο και φιλικό σχολικό κλίµα. Το υγιές σχολικό 
κλίµα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή αποτελεσµατικών παρεµβατικών προγραµµάτων κατά 
του φαινοµένου (Gottfredson & Gottfredson, 2002). Σε πρόσφατη έρευνα (Samsari & Nikolaou, 2015) 
διαπιστώθηκε µάλιστα ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έκριναν το κλίµα στο σχολείο τους ως θετικό και 
υποστηρικτικό, αντιλαµβάνονταν τον αρνητικό χαρακτήρα του εκφοβισµού και είχαν πιο θετικές στάσεις 
απέναντι στην πολιτισµική ετερότητα. Σε ένα τέτοιο σχολικό πλαίσιο, οι µαθητές αισθάνονται ασφαλείς και δε 
διστάζουν να µιλήσουν για περιστατικά εκφοβισµού που έχουν παρατηρήσει να εκδηλώνονται στο σχολείο, ώστε 
να αυξάνεται ακόµη περισσότερο η αυτοπεποίθηση του διευθυντή. Η προθυµία των µαθητών να συζητήσουν για 
τέτοια είδους περιστατικά δεν είναι δεδοµένη, εφόσον τα ευρήµατα πολλών ερευνών (Doll, Song, & Siemers, 
2004; Mishna & Alaggia, 2005; Newman, Murray, & Lussier, 2001; Nikolaou & Samsari, 2013) δείχνουν ότι οι 
µαθητές -ανεξαρτήτως πολιτισµικής προέλευσης- αποφεύγουν να µιλούν για τέτοια περιστατικά µε τους 
εκπαιδευτικούς, επειδή θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βοηθήσουν ελάχιστα στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος.  

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι συµµετέχοντες διατύπωσαν επίσης τις προτάσεις τους για τα στοιχεία 
που πρέπει να αλλάξουν στο υπάρχον εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες για µία πετυχηµένη 
παρέµβαση κατά του εκφοβισµού. Συγκεκριµένα, οι διευθυντές έκριναν απαραίτητη τη συστηµατική εκπαίδευσή 
τους σε θέµατα διαχείρισης τους εκφοβισµού. Η επαρκής επιµόρφωση των διευθυντών είναι σηµαντική όχι µόνο 
για την αποτελεσµατική εξάλειψη του φαινοµένου, αλλά επειδή συνδέεται και µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για 
την πρόληψή του, όπως διαπιστώθηκε και σε προηγούµενες έρευνες (Dake et al., 2004; Sprague, Smith, & Stieber, 
2002). Οι συµµετέχοντες επιθυµούσαν ακόµη την επικοινωνία µε το Σχολικό Σύµβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης, 
καθώς αναγνώριζαν ότι ο Σχολικός Σύµβουλος µπορεί να αξιοποιήσει τις επιστηµονικές γνώσεις και δεξιότητες 
που διαθέτει, ώστε να βοηθήσει καθοριστικά στην παρέµβαση κατά του εκφοβισµού. Το εύρηµα επιβεβαιώνεται 
και στην έρευνα των Dimakos και Apostolopoulou (2015). Ο Σχολικός Σύµβουλος µπορεί να καθοδηγήσει το 
διευθυντή να επιλέξει εκείνο τον τύπο παρέµβασης που έχει τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, βοηθώντας 
τον να αξιολογήσει τα στοιχεία που συνθέτουν το πρόβληµα και παρέχοντας σε αυτόν πληροφορίες µε βάση τα 
σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα και το πλαίσιο της κοινότητας όπου ανήκει το σχολείο (Bauman, 2008). Οι 
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συναντήσεις µε τους γονείς των θυµάτων και των θυτών αποτέλεσε ένα ακόµη σηµείο, το οποίο σύµφωνα µε τους 
διευθυντές θα συνέβαλε σε µία αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Σε άλλες σχετικές έρευνες (Dake 
et al., 2004; Dimakos & Apostolopoulou, 2015; Sprague, Smith, & Stieber, 2002) οι διευθυντές δήλωσαν επίσης 
ότι η επικοινωνία µε τους γονείς αποτελούσε την πιο κατάλληλη στρατηγική που θα µπορούσαν να ακολουθήσουν 
απέναντι στον εκφοβισµό, αλλά θεωρείτο επίσης και ως ένας σηµαντικός παράγοντας πρόληψης για την 
ευαισθητοποίηση κατά του φαινοµένου. Μία άλλη πρόταση των διευθυντών αφορούσε την πρόληψη του 
εκφοβισµού µέσω δράσεων, οι οποίες θα περιλαµβάνονταν και θα περιγράφονταν µε σαφήνεια στο Αναλυτικό 
Πρόγραµµα, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την ανάληψη στοχευµένων ενεργειών πριν από την εµφάνιση του 
προβλήµατος. Οι συµµετέχοντες αναγνώρισαν όχι µόνο τη σηµασία της κατάλληλης ενηµέρωσης των µελών της 
σχολικής κοινότητας σχετικά µε το φαινόµενο, αλλά και τις δυσκολίες εφαρµογής προληπτικών µέτρων. Αυτό 
διαπιστώθηκε και στην έρευνα των Dake et al. (2004), όπου αποφευγόταν η πραγµατοποίηση προληπτικών 
δραστηριοτήτων στις σχολικές µονάδες, παρόλο που δεν υπήρχαν ανασταλτικοί παράγοντες για την εφαρµογή 
αυτών. Τέλος, σύµφωνα µε τους διευθυντές, είναι σηµαντικό να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος για συζήτηση µε 
τους µαθητές σχετικά µε θέµατα που τους απασχολούν στο πλαίσιο του µαθήµατος. Η συσσώρευση της ύλης και 
το αρκετά ασφυκτικό Αναλυτικό Πρόγραµµα δεν επιτρέπουν στα παιδιά να εκφραστούν για ζητήµατα που τους 
ενδιαφέρουν και τους προβληµατίζουν, κάτι το οποίο µπορεί να παρεµποδίζει την οµαλή συναισθηµατική και 
ψυχολογική τους ανάπτυξη και να επιτρέπει τη διαιώνιση του εκφοβισµού, εφόσον οι µαθητές δε µιλούν σε 
κανέναν για τις εµπειρίες που βιώσαν οι ίδιοι ή παρατήρησαν να βιώνουν άλλοι µαθητές του σχολείου.  

Η συγκεκριµένη έρευνα συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των αντιλήψεων των διευθυντών για τις 
ευθύνες τους και το ρόλο που διαδραµατίζουν οι ίδιοι κατά την αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού. Κατά τη 
διάρκεια των συνεντεύξεων οι συµµετέχοντες αποκάλυψαν τα στοιχεία εκείνα που χρήζουν περισσότερης 
µελέτης, µε σκοπό τον πιο σαφή καθορισµό των αρµοδιοτήτων και των δράσεων των διευθυντών απέναντι στον 
εκφοβισµό, δείχνοντας επίσης την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στραφεί ο σχεδιασµός των 
προγραµµάτων πρόληψης και παρέµβασης. Ωστόσο, τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης δεν µπορούν να 
γενικευτούν, λόγω του περιορισµένου αριθµού συµµετεχόντων και της ποιοτικής µεθοδολογίας που 
ακολουθήθηκε. Ο συνδυασµός ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων στις µελλοντικές έρευνες µπορεί να επεκτείνει 
τη γνώση σχετικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα.  

Η αναγνώριση των διαφορετικών τύπων εκφοβισµού στο σχολείο είναι µία δύσκολη διαδικασία, η οποία 
συχνά προκαλεί άγχος στους ενηλίκους, επηρεάζοντας παράλληλα την πρόθεσή τους να δράσουν απέναντι σε 
κάθε είδους περιστατικό (Hazler, Miller, Carney, & Green, 2001). Γι’ αυτό το λόγο, παρουσιάζεται η ανάγκη για 
στοχευµένες παρεµβατικές πολιτικές και ενέργειες, οι οποίες θα σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά της κάθε µορφής εκφοβισµού (Smith et al., 2002). Καθώς ο διευθυντής της σχολικής µονάδας 
συνειδητοποιεί τη σηµασία του ρόλου του και τις αλλαγές που είναι απαραίτητές να γίνουν για την εξάλειψη του 
προβλήµατος, έχει τη δυνατότητα να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις και να δράσει ως φορέας διαµόρφωσης 
ενός θετικού σχολικού κλίµατος, όπου οι εκφοβιστικές συµπεριφορές δεν είναι ανεκτές και αποδοκιµάζονται.  
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Σχολικός Εκφοβισµός: Εννοιολογική προσέγγιση, σηµερινή 
ελληνική πραγµατικότητα, αίτια, συνέπειες, αντιµετώπιση 

Γαρυφαλλιά Σταυρή 
 

Φυσικός, 11ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Προσεγγίζοντας αρχικά τις  εννοιολογικές πτυχές του όρου «σχολικός εκφοβισµός», η εργασία εστιάζεται σε 
έρευνες (βιβλιογραφική ανασκόπηση) που αφορούν στην ελληνική πραγµατικότητα, στα αίτια και στις συνέπειες 
του φαινοµένου. Προτείνονται τρόποι πρόληψης  κι αντιµετώπισης. Ο εκφοβισµός ορίζεται σαν η συστηµατική 
κατάχρηση δύναµης στις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι η µακροχρόνια σωµατική ή ψυχολογική βία που ασκείται 
από ένα άτοµο ή οµάδα ατόµων εναντίον άλλου ατόµου που δεν µπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του στην 
συγκεκριµένη κατάσταση. Η ύπαρξη διαφοράς δύναµης, σωµατικής ή  ψυχολογικής, µεταξύ δράστη και θύµατος, 
χαρακτηρίζει µία επιθετική ενέργεια ως εκφοβισµό. Η Ειδική Επιτροπή Μελέτης Οµαδικής Ενδοσχολικής Βίας 
αποκάλυψε ότι η οµαδική σχολική βία στην παιδική και νεανική ηλικία περιλαµβάνει λεκτική, ψυχολογική, 
σωµατική ή σεξουαλική βία. Οι αιτίες εκδήλωσης εκφοβιστικών συµπεριφορών πηγάζουν από τις προσωπικότητες 
των εµπλεκοµένων µαθητών, το σχολικό περιβάλλον, την οικογένεια, την τοπική κοινωνία. Ο εκφοβισµός λόγω 
διαφορετικότητας σχετίζεται µε το φύλο, την εθνικότητα, τις ειδικές ανάγκες κάποιων µαθητών. Συχνά ο δράστης 
είναι θύµα εκφοβισµού στο σπίτι, όπου αυταρχικοί γονείς χρησιµοποιούν σωµατική τιµωρία. Προτείνεται η 
συνεργατική µάθηση ως αντίδοτο του εκφοβισµού γιατί  προωθεί την αλληλεπίδραση και βελτιώνει τις σχέσεις 
µεταξύ συνοµηλίκων. Το κλίµα της τάξης επηρεάζει σηµαντικά. Γενικότερα, η συλλογικότητα των οµάδων και της 
κοινότητας προωθεί το θετικό σχολικό κλίµα, µειώνει την ατοµική τάση για επιθετικότητα και προλαµβάνει την 
εκφοβιστική συµπεριφορά, οµοίως και η ουσιαστική επικοινωνία γονέων µε εκπαιδευτικούς και συνοµηλίκους των 
παιδιών τους. Στους σηµαντικότερους τρόπους αντιµετώπισης εκφοβιστικών συµπεριφορών συµπεριλαµβάνονται 
η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Σχολικού Εκφοβισµού, η ενηµέρωση µαθητών µε οµιλίες, ταινίες, δράσεις, η 
διοργάνωση οµιλιών κι επιµορφωτικών σεµιναρίων σε εκπαιδευτικούς και γονείς, η ύπαρξη εξειδικευµένου 
προσωπικού στην δηµόσια εκπαίδευση, η σωστή «επίβλεψη» του σχολικού χώρου από τους εκπαιδευτικούς και η 
υλοποίηση προγραµµάτων παρέµβασης για αλλαγή των αρνητικών σχολικών παραγόντων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εκφοβισµός, παρατηρητήριο, σχολείο, εκπαιδευτικός, αντιµετώπιση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Προσεγγίζοντας αρχικά τις  εννοιολογικές πτυχές του όρου «σχολικός εκφοβισµός», η εργασία εστιάζεται 
θεωρητικά στην ελληνική πραγµατικότητα και τους παράγοντες που γενικότερα αφορούν το φαινόµενο 
«εκφοβισµός». Σε επιµέρους ενότητες παρουσιάζονται αιτίες εµφάνισης, συνέπειες και πιθανοί τρόποι 
αντιµετώπισης εκφοβιστικών συµπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος σχολιάζεται σε εµπειρική βάση η 
ελληνική πραγµατικότητα και προτείνονται τρόποι πρόληψης κι αντιµετώπισης του σχολικού εκφοβισµού. 
 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Ο εκφοβισµός ορίζεται σαν η συστηµατική κατάχρηση δύναµης στις διαπροσωπικές σχέσεις (Rigby 2008b:22). 
Επίσης «ο εκφοβισµός είναι µακροχρόνια σωµατική ή ψυχολογική βία που ασκείται από ένα άτοµο ή οµάδα 
ατόµων εναντίον άλλου ατόµου που δεν µπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του στην συγκεκριµένη κατάσταση. 
Ο σωµατικός εκφοβισµός µπορεί να περιλαµβάνει κλωτσιές, σπρωξίµατα ή ξύλο, ενώ οι πιο συνηθισµένοι τρόποι 
ψυχολογικού εκβιασµού είναι τα πειράγµατα κι ο αποκλεισµός» (Roland 1989:143). Ένας µαθητής γίνεται 
αντικείµενο εκφοβισµού ή θύµα  όταν υποβάλλεται  επανειληµµένα και κατ’ εξακολούθηση σε αρνητικές 
ενέργειες από τους συµµαθητές του (Olweus, 2009). Αρνητικές ενέργειες θεωρούνται οι ενοχλήσεις, βλάβες που 
προκαλούνται σωµατικά (κλωτσιές, σπρωξίµατα, ξύλο) ή λεκτικά (απειλές, άσχηµα πειράγµατα, ειρωνείες), 
άσεµνες χειρονοµίες, προσβλητικές γκριµάτσες, έλλειψη σεβασµού και συµµόρφωσης προς την θέληση του 
θύµατος και σκόπιµη αποµόνωση κάποιου ατόµου από την οµάδα. 

Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στις συµπεριφορές που ορίζονται ως εκφοβιστικές και στις συνήθεις εκφράσεις 
επιθετικότητας µεταξύ µαθητών. Η ύπαρξη διαφοράς δύναµης, σωµατικής ή  ψυχολογικής, µεταξύ δράστη και 
θύµατος, χαρακτηρίζει µία επιθετική ενέργεια ως εκφοβισµό. Το θύµα λόγω της διαφοράς δυνάµεως είναι 
αδύναµο να αµυνθεί και αυτόµατα τοποθετείται σε µειονεκτική θέση έναντι του θύτη (Olweus, 2009). Οι δράστες 
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είναι ικανοί να αναγνωρίζουν εκείνους τους µαθητές που δεν έχουν την δεξιότητα ή τα κατάλληλα στοιχεία της 
προσωπικότητας για να υπερασπιστούν αποτελεσµατικά τον εαυτό τους. Η υπεροχή τους έγκειται στην σωµατική 
τους δύναµη, στην µεγαλύτερη σιγουριά, αυτοπεποίθηση, διεκδικητικότητα, επιδεξιότητα στον λόγο ώστε να 
στρέψει µία οµάδα συµµαθητών εναντίον του θύµατος, στο πλήθος τους και στην  ανώτερη κοινωνική θέση µε 
τις αντίστοιχες δυνατότητες επιβολής (Rigby, 2008b). O εκφοβισµός γίνεται από πρόθεση, όχι τυχαία ή κατά 
λάθος. Το κίνητρο του δράστη είναι η ευχαρίστηση που αντλεί από την άσκηση κυριαρχίας στον πιο αδύναµο 
(Rigby, 2008b), γεγονός που διαφοροποιεί την συµπεριφορά  από τα βίαια παιχνίδια µεταξύ παιδιών, όπου όταν 
κάποιο παιδί θέλει να σταµατήσει τα άλλα υπακούν. Στον εκφοβισµό η βίαια ενέργεια δεν σταµατά παρά την 
έντονη δυσφορία του θύµατος (Newman-Carlson & συν., 2000; Rigby, 2008b). Αν και η επανάληψη των 
αρνητικών ενεργειών χαρακτηρίζει τον εκφοβισµό, µερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι η εκφοβιστική συµπεριφορά 
µπορεί να αφορά κι ένα περιστατικό, µε τραυµατικά αποτελέσµατα στο θύµα. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ένα στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα υφίσταται συστηµατικά εκφοβισµό (Δεληγιάννη & Κουϊµτζή, 2005). Στα 
δηµοτικά οι µαθητές – θύµατα  φθάνουν το 7,87% του µαθητικού συνόλου, οι δράστες ανέρχονται στο 5,61%,  
σύµφωνα µε έρευνα του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράµµατος «Δάφνη» ( Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2009). Στους µαθητές  
γυµνασίου τα θύµατα εκφοβισµού ανέρχονται στο ποσοστό 8,7% , ενώ οι δράστες στο  7,5 % ως  10,3% του 
µαθητικού συνόλου (WHO, HBSC Study, 2001). 

Όπως έδειξε η µελέτη της Γιαννακούρα (2011), στα ελληνικά σχολεία το 9,8% των µαθητών του δείγµατος 
δηλώνουν θύµατα εκφοβισµού όλων των µορφών, από µερικές φορές ως και καθηµερινά, ενώ το 5% υφίστανται 
λεκτικό εκφοβισµό από συµµαθητές πολύ συχνά, ποσοστό υψηλότερο από αυτό της έρευνας του Olweus (2009) 
στη Νορβηγία. Το 5,9% δηλώνουν ότι απειλούν τους συνοµηλίκους πολύ συχνά. Το 31,6% του µαθητικού 
δείγµατος αισθάνονται ασφαλείς στο σχολείο. Η άσκηση εκφοβισµού είναι συχνότερη στην Β’ γυµνασίου από ότι 
στην Α’. Μειώνεται προς την Γ΄ τάξη, όπου πλέον υπάρχει ισορροπία δυνάµεων.  

 

Ερώτηση  Ποτέ Σπάνια Μερικές 
φορές Συχνά 

Πολύ συχνά 
ή 

καθηµερινά 

Ασφαλής 
στο 

σχολείο 

Πλήθος 
µαθητών 57 60 155 190 219 

Ποσοστό % 8,2 8,6 22,3 27,4 31,6 

Πίνακας 1. Αίσθηση ασφάλειας στο σχολείο – Απαντήσεις  µαθητών (Γιαννακούρα 2011) 
 
Οι καθηγητές αντιλαµβάνονται συχνά περιστατικά λεκτικού εκφοβισµού, προσβλητικών χειρονοµιών, 

αποµόνωσης από την οµάδα, περισσότερο από τους µαθητές. Διαφωνούν ότι ο εκφοβισµός αποτελεί φυσιολογική 
έκφραση της εφηβείας. Συµφωνούν ότι οι δράστες έχουν γενικότερα επιθετική συµπεριφορά προς εκπαιδευτικούς, 
γονείς. Δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένοι, προσεγγίζουν το θέµα «εκφοβισµός» µάλλον διαισθητικά. Οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί είναι πιο ευαισθητοποιηµένες από τους άντρες συναδέλφους. Αναδείχθηκε ο εκφοβισµός σε: εντός 
σχολείου (χειρονοµίες, αποµόνωση, βία), εκτός σχολείου (διαδικτύου, κινητού). Η κατηγορία σχολείου δεν 
επηρεάζει σηµαντικά  την άσκηση εκφοβισµού και θυµατοποίηση. Όµως η αγάπη στο σχολείο µειώνει την 
θυµατοποίηση (Γιαννακούρα, 2011).  

Σε περιστατικά «καζούρας» µεταξύ µαθητών γυµνασίου διαπιστώθηκε, σύµφωνα µε δηλώσεις τους, ότι 
συµµετείχε σαν θύµα ή δράστης µικρότερο ποσοστό ελληνοπαίδων (κυρίως αγοριών) σε σχέση µε µαθητές άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών (ΕΠΙΨΥ - ΟΚΑΝΑ, 2000, 2006).  

 Ωστόσο ο εκφοβισµός αυξάνει σε δηµοτικά, γυµνάσια βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας για τις 
ανάγκες και την ευαισθητοποίηση στο φαινόµενο του εκφοβισµού – θυµατοποίησης µαθητών του προγράµµατος 
«Δάφνη» (ΕΨΥΠΕ – Α.Π.Θ., 2005-06). Το 22,5% των παιδιών  δήλωσαν  ότι υπέστησαν  λεκτικό ή σωµατικό 
εκφοβισµό ή αποκλεισµό από οµάδα. Η  εφαρµογή προγραµµάτων παρέµβασης στην σχολική κοινότητα  βοηθά 
στην αποκάλυψη της θυµατοποίησης και βελτιώνει την ικανότητα του σχολείου στην αναγνώριση/αντιµετώπιση 
περιστατικών. 

Τα µέλη της ΕΕΜΟΕΒ, Ειδικής Επιτροπής Μελέτης Οµαδικής Ενδοσχολικής Βίας που δηµιουργήθηκε το 
2006 στη χώρα µας,  προσπάθησαν να αποκαλύψουν µία σηµαντική, κρυφή, κοινωνική πληγή που δεν 
αντιµετωπίζεται συστηµατικά και σωστά από τα σχολεία. Αυτά είτε δεν συνειδητοποιούν την σηµασία της είτε 
δεν θέλουν να εµπλακούν στον µπελά της αντιµετώπισης, πλην φωτεινών εξαιρέσεων (Γιωτοπούλου – 
Μαραγκοπούλου, 2010). Η επιτροπή κατέληξε ότι η οµαδική σχολική βία στην παιδική και νεανική ηλικία στην 
Ελλάδα περιλαµβάνει λεκτική, ψυχολογική, σωµατική ή σεξουαλική βία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Όµως η συχνότητα εµφάνισης των περιστατικών είναι µικρότερη (Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου, 2010), 
γεγονός που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό λόγω προβολής ακραίων περιστατικών βίας από τα µέσα µαζικής 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  339   

ενηµέρωσης. Βέβαια περιστατικά βίας παραµένουν συχνά άγνωστα γιατί η δηµοσιοποίησή τους µπορεί να 
στιγµατίσει κοινωνικά θύµατα και θύτες ή να µειώσει το κύρος του σχολείου (Γλαρέντζου και συν., 2010). 

Εκφοβιστικές συµπεριφορές όπως «δράση συµµοριών» στην Ελλάδα συναντώνται σε πολύ χαµηλά ποσοστά. 
Πιο συχνά εµφανίζονται περιστατικά επιθέσεων και ξυλοδαρµών στο γυµνάσιο παρά στο Λύκειο. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι µεγάλο ποσοστό µαθητών δεν ζητούν στήριξη από τους εκπαιδευτικούς σε τέτοιες καταστάσεις 
(Γλαρέντζου και συν., 2010).   
 
ΑΙΤΙΕΣ  
Οι παράγοντες εκδήλωσης εκφοβιστικών φαινοµένων στο σχολικό περιβάλλον µπορεί να προέρχονται από: 1) τις 
προσωπικότητες των εµπλεκοµένων µαθητών, 2) το σχολικό περιβάλλον (συµµαθητές, οµάδες συνοµηλίκων, 
διαφορετικότητα, εκπαιδευτικοί), 3) την οικογένεια, 4) την τοπική κοινωνία όπου ανήκουν και δρουν οι µαθητές. 
Γενικότερες ερµηνείες τις θεωρούν προϊόντα χαρακτηριστικών της ανθρώπινης φύσης. 

Αναλυτικότερα:  
§ Οι δράστες νιώθουν την ανάγκη να κυριαρχήσουν επί των άλλων, την ικανοποίηση να τους πληγώνουν, 

έχοντας ανατραφεί σε περιβάλλον όπου ανέπτυξαν την επιθετικότητα κι εχθρότητα. Πιθανώς υπάρχει 
όφελος από την εκφοβιστική συµπεριφορά, π.χ. απόσπαση χρηµάτων ή απλά η αίσθηση του 
εντυπωσιασµού κι υπεροχής στην µαθητική οµάδα (Olweus, 2009). Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι δράστες 
στερούνται κοινωνικής ευαισθησίας ή διαθέτουν κοινωνική αντίληψη και συνειδητά πληγώνουν τους 
πιο αδύναµους (Rigby, 2008). Ωστόσο παρουσιάζουν έλλειψη συναισθηµατικού ενδιαφέροντος για τους 
άλλους και τάσης να νιώσουν τρυφερά αισθήµατα για λιγότερο ευνοηµένους συµµαθητές.  

§ Το ήθος του σχολείου καθορίζει τον τρόπο συµπεριφοράς των µελών της σχολικής κοινότητας µεταξύ 
τους, δηλαδή µε ή χωρίς σεβασµό. Δεν υπάρχουν όµως ακόµη ασφαλή συµπεράσµατα για το ρόλο του 
µη ανταγωνιστικού ήθους στον εκφοβισµό (Rigby, 2008a). Για το αν ευθύνεται ο σχολικός 
ανταγωνισµός, ο Οlweus (1993) δεν βρήκε σχέση αιτίας-αιτιατού µεταξύ χαµηλής επίδοσης και 
εκφοβισµού. Φαίνεται η σχολική επίδοση δραστών και θυµάτων να είναι κάτω του µετρίου. Όπως έδειξε 
η µελέτη της Γιαννακούρα (2011) σε ελληνικά σχολεία το 54% των δραστών παρουσιάζει κακή σχολική 
επίδοση.  

 

Ερώτηση  Καλή 
επίδοση 

Μέτρια 
επίδοση 

Κακή 
επίδοση 

Η επίδοση δεν 
παίζει ρόλο 

Μαθητές µε 
επιθετική 

συµπεριφορά σε πιο 
αδύναµους 

συµµαθητές τους 

Πλήθος 
µαθητών 0 6 32 21 

Ποσοστό 
% 0 10,2 54,2 35,6 

Πίνακας 2.  Σχολική επίδοση δραστών – Απαντήσεις  εκπαιδευτικών (Γιαννακούρα 2011) 
 

§ Το µέγεθος της τάξης ή του σχολείου δεν επηρεάζει. Παράγοντες που συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη/διατήρηση εκφοβιστικού κλίµατος είναι η πολύ αυταρχική ή επιτρεπτική πειθαρχία, η χωρίς 
πρόθεση ενίσχυση ή παράβλεψη περιστατικών εκφοβισµού, επιθετική συµπεριφορά οµάδων 
συνοµηλίκων, λήψη προτύπων επιθετικής συµπεριφοράς από το προσωπικό του σχολείου. Η 
εκφοβιστική συµπεριφορά συχνά ενισχύεται από τους συνοµηλίκους, που εκφράζουν τον θαυµασµό 
τους για την συµπεριφορά του «ισχυρού» της οµάδας (Newman-Carlson  και συν., 2000). Η στάση των 
παιδιών της οµάδας εµποδίζει το θύµα να µιλήσει, για να µην εισπράξει περιφρόνηση και λύπηση ή 
κριτικές όπως «δειλός, αποτυχηµένος, µυγιάγγιχτος, πήγαινε γυρεύοντας». 

§ Ο εκφοβισµός λόγω της διαφορετικότητας σχετίζεται µε το φύλο, την εθνικότητα ή τις ειδικές ανάγκες 
κάποιων µαθητών. Ο εκφοβισµός από αγόρια σε αγόρια εµφανίζεται σαν προσπάθεια επιβεβαίωσης της 
αρρενωπότητάς τους, ιδιαίτερα αν επικρίνουν ένα άλλο αγόρι για θηλυπρεπή συµπεριφορά (Rigby, 
2008). Ο φυλετικός εκφοβισµός πηγάζει από την διαφορετική εθνική καταγωγή (γλώσσα, εµφάνιση, 
τρόπο ζωής). Οι επιθέσεις όµως µπορεί να έχουν άλλες αιτίες. Η εκφοβιστική συµπεριφορά προς 
µαθητές µε ειδικές ανάγκες περιλαµβάνει αναίτια ενόχληση, βασανισµό, ταπείνωση – εξαναγκασµό, 
επιθετικότητα (Rigby, 2008), συχνότερα από ότι σε τυπικά αναπτυσσόµενους µαθητές. 

§ Η στάση των εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί κώδικα συµπεριφοράς. Οι µαθητές 
παρακολουθούν πώς συµπεριφέρονται µεταξύ τους, απέναντι στους ίδιους και ποιες συµπεριφορές 
µαθητών επιβραβεύουν. Αν στις σχέσεις υπάρχει σεβασµός, τότε και οι µαθητές κάνουν το ίδιο 
(Newman-Carlson και συν., 2000). 

§ Όσον αφορά το οικογενειακό περιβάλλον, τα µοναχοπαίδια είναι συχνότερα δράστες άσκησης 
εκφοβισµού (όχι ηλεκτρονικού), δηλώνουν δε ότι είναι συχνότερα θύµατα λεκτικού εκφοβισµού 
(Γιαννακούρα, 2011). Έχουν εκπαιδευτεί στο να ανταποκρίνονται άµεσα οι άλλοι στις επιθυµίες τους, 
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να παίρνουν πάντα ότι θέλουν, να αισθάνονται ανώτεροι των άλλων, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους 
δράστες εκφοβισµού (Οlweus, 2009). Συχνά ο δράστης είναι θύµα εκφοβισµού στο σπίτι, όπου οι 
εχθρικοί, αυταρχικοί, γονείς χρησιµοποιούν σωµατική τιµωρία. Διδάσκουν τα παιδιά να ανταποδίδουν 
τις προκλήσεις (Olweus, 1993). Υπάρχει έλλειψη φροντίδας και συναισθηµατικής στήριξης. Σε αυτά 
προστίθενται οι συζυγικές συγκρούσεις, το χαµηλό εισόδηµα, η µονογονεϊκότητα. Ο ρόλος της 
κοινωνικο-οικονοµικής τάξης των γονέων στο φαινόµενο, εµφανίζεται αντιφατικός. Στην Σουηδία δεν 
επηρεάζει τις συµπεριφορές, ενώ αλλού σε σχολεία υποβαθµισµένων περιοχών εµφανίζονται 
περισσότερα περιστατικά εκφοβισµού.  

§ Η στάση της τοπικής κοινωνίας και η γενικότερη κουλτούρα της κοινωνίας (µε την βοήθεια των ΜΜΕ) 
µπορεί να επηρεάσει το ποιο είδος συµπεριφοράς είναι κοινωνικά αποδεκτό. Η έλλειψη ενδιαφέροντος, 
η δυσκολία εύρεσης λύσεων οδηγεί σε ανοχή ή επιδοκιµασία εκφοβιστικών συµπεριφορών. 

 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
Στα θύµατα πιθανώς δεν αρέσει το σχολείο λόγω αίσθησης ανασφάλειας - ενόχλησης. Επακόλουθο είναι η 
αποµόνωση, λιγότεροι φίλοι, ενώ ο δράστης δεν χάνει φίλους. Νιώθουν έλλειψη προστασίας, ντροπή. Δεν 
ενδιαφέρονται για την άποψη των καθηγητών, που φαίνεται να συµφωνούν ότι η ευθύνη αντιµετώπισης της 
επιθετικότητας των παιδιών βαραίνει την οικογένεια (Γιαννακούρα, 2011). Εµφανίζουν χαµηλότερη επίδοση, 
οµοίως και οι δράστες, που συνέπεια της συµπεριφοράς τους είναι επιβολή αυστηρής τιµωρίας, ίσως αλλαγή 
σχολικού περιβάλλοντος. Ο εκφοβισµός µεταξύ αγοριών (επιβεβαίωση αρρενωπότητας) προκαλεί πλήγµα στον 
µαθητή που ίσως εµφανίζει θηλυπρεπή συµπεριφορά (Rigby, 2008). Βλάβη προκαλείται στα µέλη µιας εθνικής 
οµάδας λόγω του εσκεµµένου φυλετικού εκφοβισµού. 

Προτείνεται (Οlweus, 1993) η συνεργατική µάθηση ως αντίδοτο του εκφοβισµού γιατί  προωθεί την 
αλληλεπίδραση και βελτιώνει τις σχέσεις µεταξύ συνοµηλίκων. Όµως η εφαρµογή της δεν επέδρασε στο πλήθος 
δραστών και θυµάτων (Rigby, 2008a). Η οργάνωση της τάξης και το ποσοστό επιτήρησης µειώνει το ποσοστό 
εκφοβισµού, αλλά η υπερβολική πειθαρχία και τήρηση πολλών κανόνων επιφέρουν αυξηµένο αρνητισµό των 
µαθητών. Όσο περισσότερο επιβλέπονται τα παιδιά από τον εκπαιδευτικό, τόσο µειώνονται τα περιστατικά 
εκφοβισµού. Ο σεβασµός µεταξύ εκπαιδευτικών,  εκπαιδευτικών – µαθητών  προτρέπει τους µαθητές να  κάνουν 
το ίδιο µεταξύ τους (Newman-Carlson  και συν., 2000).  

Το κλίµα της τάξης επηρεάζει σηµαντικά. Η υψηλή αυτό-αποτελεσµατικότητα και το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών για τα συναισθήµατα των παιδιών, οι θετικές προσδοκίες, η µη εφαρµογή άχρηστων κανόνων, 
αποµακρύνει την πλήξη κι αγανάκτηση των µαθητών, το ξέσπασµα σε πιο αδύναµα παιδιά. Το κλίµα 
εµπιστοσύνης, η βλεµατική επαφή αυξάνει την συνοχή της τάξης. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τι συµβαίνει, 
προλαµβάνει εκφοβιστικές συµπεριφορές (Newman-Carlson  και συν., 2000). 

Η συλλογικότητα των οµάδων και της κοινότητας προωθεί το θετικό σχολικό κλίµα, µειώνει την ατοµική 
τάση για επιθετικότητα και προλαµβάνει την εκφοβιστική συµπεριφορά (Lee, 2010), οµοίως και η ουσιαστική 
επικοινωνία γονέων µε εκπαιδευτικούς και συνοµηλίκους των παιδιών τους. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   
Ο σχολικός εκφοβισµός παρουσιάζεται βασικά µε δύο µορφές: τον άµεσο - κατά πρόσωπο αντιπαράθεση  και τον 
έµµεσο - χωρίς άµεση αντιπαράθεση. Στην άµεσο εµφανίζονται λεκτικές και σωµατικές επιθέσεις µε αντιληπτά 
ψυχικά ή σωµατικά αποτελέσµατα. Ο έµµεσος εκφράζεται µε διάδοση φηµών, κοινωνική αποµόνωση, 
αποκλεισµό του µαθητή - θύµατος από την οµάδα συνοµηλίκων. Η προσωπικότητα θυµάτων και δραστών, ο 
σχολικός περίγυρος (συµµαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς), το οικογενειακό περιβάλλον και το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον όπου µεγαλώνουν τα παιδιά, είναι οι βασικοί παράγοντες που διαµορφώνουν ή αναστέλλουν 
εκφοβιστικές συµπεριφορές.  

Βάσει της θεωρητικής ανασκόπησης, αλλά και της βιωµατικής εµπειρίας εκπαιδευτικών σε γυµνάσια και 
δηµοτικά,  στο σχολικό περιβάλλον συναντάµε τον σεξουαλικό εκφοβισµό, που περιλαµβάνει σεξουαλικά 
υπονοούµενα, προκλητικά σκίτσα ή κείµενα που προσβάλουν φανερά συγκεκριµένα άτοµα, όπως συµβαίνει 
συχνά στις µαθητικές τουαλέτες, ανήθικες χειρονοµίες σε διαλλείµατα ή και σχετικά «αστεία», σε κλίµα δήθεν 
«φιλικό», του στυλ «για πλάκα το έκανα». Ο ρατσιστικός εκφοβισµός βασίζεται στην διαφορετικότητα. 
Συναντάται συχνά στα ελληνικά σχολεία τα τελευταία χρόνια µε την αύξηση του µεταναστευτικού κινήµατος στη 
χώρα µας, σε αµφίδροµη µορφή. Η οµάδα µαθητών που µειοψηφεί (π.χ. µεταναστών) πιθανώς δέχεται αρνητικές 
ενέργειες από νταήδες αυτής που πλειοψηφεί, και αντιστρόφως. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισµός συναντάται κυρίως 
εκτός σχολείου.  Όµως µε την χρήση των ηλεκτρονικών ταχυδροµείων, διαδικτύου, κινητών, ψηφιακής 
φωτογράφισης, µέσα στα σχολεία, ακόµη και στο δηµοτικό, εµφανίζονται προσβλητικά µηνύµατα και 
φωτογραφίες, που συχνά αποτελούν τραυµατικές εµπειρίες για τα θύµατα. 

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Οι εκφοβιστικές συµπεριφορές στα ελληνικά σχολεία προτείνεται να αντιµετωπίζονται (και σε αρκετά σχολεία 
υλοποιούνται) µε τρόπους όπως: 1) Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Σχολικού Εκφοβισµού. Το αναλαµβάνουν 
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εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια σε φορείς όπως ο Σείριος. 2) Ενηµέρωση 
µαθητών µε οµιλίες, κινηµατογραφικές ταινίες, δράσεις σε συγκεκριµένη µέρα που είναι αφιερωµένη στην 
πρόληψη κι αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού, οπότε και γίνονται σχετικές συζητήσεις ανά τάξη. 
Μαθαίνουν «να µην σιωπούν» όταν κάτι συµβαίνει (ακόµη και στο σπίτι). Αναγνωρίζουν και αναφέρουν 
οποιαδήποτε ενέργεια τους ενοχλεί στους αρµόδιους ή στον εκπαιδευτικό που εµπιστεύονται περισσότερο. 
Εκείνος/η ενηµερώνει το παρατηρητήριο του σχολείου, που προβαίνει διακριτικά στις κατάλληλες ενέργειες, 
όπως συζήτηση µε τους εµπλεκόµενους µαθητές, γονείς, πιθανή πρόσκληση και συνάντηση των µε ειδικό 
ψυχολόγο. 3) Οι εκπαιδευτικοί «να βλέπουν» καλά το σχολικό χώρο και τους µαθητές, να ασχολούνται υπεύθυνα 
και άµεσα, να διακρίνουν τα «κρυφά» περιστατικά, γιατί οι µαθητές, για λόγους που ανέφερα στην βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, µπορεί να τα κρύβουν. 4) Η οικογένεια σχετίζεται περισσότερο µε την βελτίωση των συνθηκών, 
στηρίζοντας τον θύτη, βοηθώντας τον δράστη. Αµφότεροι έχουν ανάγκη βοήθειας.  5) Ο θεσµός του Κοινωνικού 
Σχολείου δίνει την δυνατότητα διοργάνωσης οµιλιών κι επιµορφωτικών σεµιναρίων (γίνεται σε αρκετά σχολεία) 
στους γονείς, ώστε να εκπαιδευτούν στην αντιµετώπιση του εκφοβισµού. 6) Εξειδικευµένο προσωπικό στην 
δηµόσια εκπαίδευση, προγράµµατα παρέµβασης για αλλαγή των αρνητικών παραγόντων στο σχολείο. 

Θεωρητική ανασκόπηση και εµπειρική γνώση εκπαιδευτικών, προερχόµενη από εφαρµογή µεθόδων 
αντιµετώπισης εκφοβιστικών συµπεριφορών στις σχολικές µονάδες, καταλήγουν στα εξής βασικά στοιχεία 
αποτελεσµατικότητας: ενδιαφέρον, επιµόρφωση, εγρήγορση, παρατήρηση, αµεσότητα, υπευθυνότητα, 
ενηµέρωση, ολοκληρωµένη αντιµετώπιση. 
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Η συµβολή του διδακτικού αντικειµένου του ΜτΘ στην πρόληψη 

και αντιµετώπιση της Σχολικής Βίας 
  

Πολύβιος Στράντζαλης 
 

Σχολικός Σύµβουλος Θεολόγων Κεντρικής Μακεδονίας  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Το φαινόµενο της σχολικής βίας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια συστηµατικά ολόκληρη την εκπαιδευτική 
κοινότητα.  Η πολιτεία, οι εκπαιδευτικοί αλλά και πολλοί φορείς εργάζονται στην κατεύθυνση της  πρόληψης και της 
αντιµετώπισης του φαινοµένου αυτού. Σκοπός της εργασίας είναι να καταδείξει ότι µέσα από το Μάθηµα των 
Θρησκευτικών µπορεί να επιτευχθεί η πρόληψη, η µείωση αλλά και η αντιµετώπιση των φαινοµένων της σχολικής 
βίας. Με τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων θα παρουσιαστούν εκείνες οι έννοιες που 
σχετίζονται µε τη βία και τις συνέπειές της. Ταυτόχρονα θα αναδειχθούν εκείνες οι έννοιες – κλειδιά που 
εµπεριέχονται στην διδακτέα ύλη, διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς και συµβάλλουν στην πρόληψη και την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου της βίας. Επίσης θα επισηµανθούν και θα παρουσιαστούν οι τεχνικές διδασκαλίας που 
βοηθούν στη βιωµατική µάθηση και που χρησιµοποιούνται στο Μάθηµα των Θρησκευτικών για την απόδοση 
εκείνων των εννοιών, που αναδεικνύουν την αγάπη, τον σεβασµό, την αλληλοκατανόηση, την ενσυναίσθηση, την 
ετερότητα κ.α., έτσι ώστε  οι µαθητές να βλέπουν τους συµµαθητές τους ως πρόσωπα για να µην ασκούν βία εναντίον 
τους. Προς το σκοπό αυτό θα γίνουν συγκεκριµένες διδακτικές προτάσεις και πρακτικές. Τέλος θα γίνουν 
επισηµάνσεις που θα υποστηρίζουν και θα καταλήγουν στο συµπέρασµα, ότι µέσα από την ύλη των γνωστικών 
αντικειµένων που διδάσκονται στα σχολεία, µπορούν να γίνουν ουσιαστικές παρεµβάσεις αποτρέποντας 
συµπεριφορές µαθητών που οδηγούν σε φαινόµενα σχολικής βίας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολική βία, πρόληψη, αντιµετώπιση, θύµα, θύτης, µάθηµα των θρησκευτικών, 
αναλυτικά προγράµµατα, σχολικά εγχειρίδια, σεβασµός, αγάπη, ετερότητα. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το φαινόµενο της σχολικής βίας και εκφοβισµού τα τελευταία χρόνια προκαλεί συζητήσεις ολοένα και 
περισσότερο. Βεβαίως θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το φαινόµενο αυτό δεν είναι καινούριο. Αν ανατρέξει κανείς 
στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία θα διαπιστώσει ότι η επιθετική συµπεριφορά και βία µαθητών εναντίον 
συµµαθητών τους υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες ο ρυθµός εµφάνισης του 
φαινοµένου αυξάνεται ταχύτατα (Σιδέρης κ.ά., 2015:23). Αυτό ανάγκασε τα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη 
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας να αναπτύξουν κοινή στρατηγική και πολιτική για την αντιµετώπιση του 
σχολικού εκφοβισµού και της θυµατοποίησης και εφαρµόστηκαν περίπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο δέκα καλές 
πρακτικές (Σιδέρης κ.ά., 2015:47-53).  Ιδιαίτερα στην Ελλάδα από το Δεκέµβριο του 2012 σε επίπεδο πολιτικής 
πρακτικής ιδρύθηκε το «Παρατηρητήριο για την πρόληψη σχολικής βίας και του εκφοβισµού» (Αριθµ. Πρωτ. 
159704/Γ7/17-12-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ), συστάθηκε Κεντρική Επιστηµονική Επιτροπή (Αριθµ. Πρωτ. 10736/24-09-
2013 (ΦΕΚ 550/ΥΠΔΔ/7-11-2013 Υ.Α. (ΚΕΕ), Επιτροπή Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Αριθµ. Πρωτ. 
6480/01-07-2014 (ΦΕΚ 416/ΥΠΔΔ/16-07-2014 Υ.Α (ΕΣΔΥΠ), Περιφερειακές Οµάδες Δράσεων Πρόληψης 
(ΠΟΔΠ) σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Οµάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ) σε κάθε 
σχολείο. Ακολούθως το ΥΠΑΙΘΠΑ προχώρησε και στην επιµόρφωση των ΠΟΔΠ και των ΟΔΠ αναφορικά  µε 
την Πρόληψη και Αντιµετώπιση των Φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού (http://stop-
bullying.sch.gr/learn/). Όλες αυτές οι ενέργειες δείχνουν την βούληση της πολιτείας για την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου. Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι βασικό ρόλο στην πρόληψη και αντιµετώπιση της  βίας στα σχολεία 
παίζουν οι εκπαιδευτικοί. Θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένοι στο θέµα, να διερευνούν το πρόβληµα στο 
σχολείο, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και να συνεργάζονται µε τους 
γονείς. Θα πρέπει να επιµορφώνονται σε θέµατα σχολικής βίας και να αποκτούν µεταξύ άλλων δεξιότητες 
διαχείρισης συµπεριφοράς και ελέγχου συναισθηµάτων, να επιµορφώνονται πάνω σε τεχνικές αυτοελέγχου και 
ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των µαθητών και να καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες. Μέσα στην τάξη να 
προωθούν συµµετοχικές µεθόδους διδασκαλίας, να  καλλιεργούν πνεύµα συνεργασίας και δηµοκρατικότητας σ’ 
ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Καθοριστικό είναι οι εκπαιδευτικοί να προωθούν τη µείωση της σχολικής βίας 
µέσω εννοιών σε όλη την ύλη των γνωστικών αντικειµένων που µπορούν να σχετισθούν µε τη βία και τις συνέπειές 
της, έτσι ώστε να βρίσκονται κοντά στους µαθητές τους και στους προβληµατισµούς τους, επικοινωνώντας 
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διαλεκτικά µαζί τους. Στην εισήγηση αυτή θα γίνει προσπάθεια να καταδειχθεί ότι το Μάθηµα των Θρησκευτικών 
µπορεί να συµβάλλει στην πρόληψη, στη µείωση αλλά και στην αντιµετώπιση των φαινοµένων της σχολικής βίας. 
  
Ορισµός του σχολικού εκφοβισµού και οι µορφές του 
Ας ξεκινήσουµε λοιπόν µε το τι είναι το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού, δηλαδή το (bullying). Κατά καιρούς 
έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί  που καταδεικνύουν ακριβώς τη διαφορετική οπτική µε την οποία προσεγγίζουν οι 
µελετητές το συγκεκριµένο φαινόµενο. O Askew (1989) υποστηρίζει ότι είναι συνέχεια συµπεριφορών, που 
αφορά σε προσπάθειες κυριαρχίας και άσκηση εξουσίας σε βάρος άλλου ατόµου, ενώ ο Tattum (1989) θεωρεί ότι 
είναι η ηθεληµένη, συνειδητή επιθυµία να πληγώσεις ένα άλλο άτοµο και να το αγχώσεις. Μπορεί να είναι 
περιστασιακό και να έχει µικρή διάρκεια ή µπορεί να είναι συστηµατικό και διαρκές. Πάντως η λέξη 
«εκφοβισµός» ή «bullying» περιγράφει την επιθετική συµπεριφορά ενός ή περισσοτέρων ατόµων ανεξαρτήτως 
ηλικίας σε βάρος ενός ή µιας οµάδας ατόµων. Αφορά τη λεκτική, τη σωµατική αλλά και την ψυχολογική βία σε 
βάρος ατόµων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση (Ρασιδάκη, 2015: 45). Σήµερα πλέον διακρίνουµε δύο µορφές 
σχολικού εκφοβισµού: τον διαπροσωπικό και τον ηλεκτρονικό εκφοβισµό (Αρτινοπούλου, 2010: 39). 
 
Η χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση του σχολικού εκφοβισµού  
Τα φαινόµενα σχολικού εκφοβισµού που εµφανίζονται στα σχολεία οφείλονται κυρίως σε ζητήµατα που αφορούν 
τις διαστάσεις κοινωνικών ικανοτήτων των µαθητών. Έχει παρατηρηθεί ότι η κοινωνική ικανότητα των µαθητών 
αποτελεί τις βάσεις για τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους  (Μπεαζίδου, 2014: 81). Η έλλειψη κοινωνικών 
δεξιοτήτων όπως δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης, σεβασµού κανόνων, αναγνώρισης και έκφρασης συναισθηµάτων, 
επικοινωνίας, αυτοεκτίµησης, εµπιστοσύνης κ.α. συµβάλλουν σε συµπεριφορές σχολικού εκφοβισµού (Gresham 
& Elliot, 1990: 76). Ιδιαίτερα για την εµπιστοσύνη ο Στογιαννίδης παρατηρεί ότι αυτό αποτελεί «τη συµβολή - 
πρόταση της Χριστιανικής Παιδαγωγικής για την αντιµετώπιση του προβλήµατος του σχολικού εκφοβισµού» 
(Στογιαννίδης, 2013: 281). Σηµειώνει µάλιστα ότι το πρόβληµα αυξάνεται, όταν δεν υπάρχουν σχέσεις 
εµπιστοσύνης, ενώ αντίθετα µειώνεται όταν οι σχέσεις αυτές χαρακτηρίζουν τις συµπεριφορές των ανθρώπων. 
Βεβαίως ο ίδιος τονίζει ότι το ζήτηµα της εµπιστοσύνης είναι θέµα της οικογένειας. Παράλληλα σηµειώνει ότι 
και ο εκπαιδευτικός για να εµπνεύσει τον µαθητή να συµπεριφέρεται µε βάση κάποιους κανόνες σεβασµού της 
προσωπικότητας του άλλου, σηµαίνει ότι τον οδηγεί στο χώρο υιοθέτησης ορισµένων κοινωνικών αξιών. Για να 
είναι αυτές οι αξίες αποδεκτές από τον µαθητή, θα πρέπει και ο εκπαιδευτικός να είναι αποδεκτός ως πρόσωπο 
εµπιστοσύνης από τον µαθητή. Σχετικά µε τη συµβολή του ΜτΘ στο ζήτηµα της εµπιστοσύνης αναφέρεται σε 
όσα σηµειώνει ο Meyer-Blanck «Ο δάσκαλος συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία της µάθησης. Δεν διευθετεί µόνο 
τη διδακτική διάρθρωση του µαθήµατος ούτε απλώς αναλύει κάνοντας συσχετίσεις πραγµάτων, δεν προσαρµόζει 
απλώς το µάθηµα στο επίπεδο των µαθητών, επιλέγοντας από τη ζωή των µαθητών και από τη ζωή της 
θρησκευτικής παράδοσης το καταλληλότερο στοιχείο» αλλά δίνει και το στίγµα του µε τον τρόπο συµπεριφοράς 
του (Meyer-Blanck Michael, 2002: 175). 
 
Η χριστιανοπαιδαγωγική προσέγγιγη των εµπλεκόµενων µελών στον σχολικό εκφοβισµό 
Ας εστιάσουµε τώρα και στα πρόσωπα που εµπλέκονται στο φαινόµενου του σχολικού εκφοβισµού. Αυτά είναι: 
το «θύµα», ο «θύτης» και οι παρατηρητές. Γενικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ορισµένα χαρακτηριστικά του 
θύτη και του θύµατος για να έχουµε µια έστω αµυδρή εικόνα της προσωπικότητας του θύτη και του θύµατος 
(Τρίγκα – Μέρτικα, 2015: 47). Ο θύτης συνήθως είναι εύσωµος µε εµφανείς φυσικές δυνάµεις, εξωστρεφής και 
υπερδραστήριος, επιρρεπής στις παραβάσεις κανόνων, χωρίς ενοχές, αυθόρµητος και µε αυτοπεποίθηση, ενώ το 
θύµα είναι σωµατικά αδύναµος, εσωστρεφής, συνεσταλµένος, µοναχικός, µε υπερβολικές αναστολές, παθητικός, 
άτολµος και ανίκανος να υπερασπιστή τον εαυτό του (Παρασκευόπουλος, 2013). Οι παρατηρητές είναι κι αυτοί 
παιδιά που έχουν το ρόλο τους και υφίστανται και οι ίδιοι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις αναπτύσσοντας έντονο 
άγχος στην ιδέα ότι η κακοποίηση που παρακολουθούν µπορεί να συµβεί και στους ίδιους. Συνήθως αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο δεν παρεµβαίνουν στα περιστατικά (Τρίγκα – Μέρτικα, 2015: 55-56). Αξιοσηµείωτη 
είναι η θρησκειοπαιδαγωγική και ιδιαίτερα η χριστιανοπαιδαγωγική προσέγγιση του θύµατος  και του θύτη. Η 
Μαρία Ράντζου στη µελέτη της σηµειώνει ότι «ο κάθε άνθρωπος είναι µοναδικό πρόσωπο και διατηρεί σε κάθε 
κοινωνική έκφανσή του την ιδιοπροσωπεία του. Το ανθρώπινο πρόσωπο έχει την µοναδικότητά του αλλά έχει και  
τη δυνατότητα της καθολικότητας, γιατί σ΄ αυτό µπορεί να χωράει και να φιλοξενείται και ο «άλλος» µε τη 
διαφορετικότητά του (2015: 27). Εποµένως ο «άλλος»  δεν είναι εχθρός, αλλά ο αδελφός και µέλος του ίδιου 
σώµατος, της ίδιας ανθρωπότητας για την ενότητα της οποίας θυσιάστηκε ο Χριστός. Κατά συνέπεια, θύτης και 
θύµα είναι ο «άλλος», ο πλησίον που στο πρόσωπό του βλέπουµε τον ίδιο τον εαυτό µας. Χαρακτηριστική είναι 
η παραβολή του «Σπλαχνικού Σαµαρείτη» όπου ο «Σαµαρείτης γίνεται ο «πλησίον» αυτού που έχει ανάγκη. Στη 
συγκεκριµένη παραβολή παρατηρούµε ότι για τον «πλησίον» δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραµµές. Αλλά και για 
τους παρατηρητές θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οπωσδήποτε πρέπει να παρεµβαίνουν για να σταµατούν 
δυσάρεστα αποτελέσµατα. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση της γυναίκας που διέπραξε µοιχεία όταν στο 
παρευρισκόµενο πλήθος που κατηγορούσαν τη γυναίκα ο Χριστός είπε «Όποιος ανάµεσα σας είναι αναµάρτητος 
ας ρίξει πρώτος την πέτρα πάνω της» (Ιω 8, 7). Γενικά θα πρέπει να τονίσουµε ότι ο Χριστός προτείνει µια νέα 
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επαναστατική σχέση για να κοινωνούν µεταξύ τους οι άνθρωποι ως µια κοινωνία αγάπης, αλήθειας, ειρήνης και 
δικαιοσύνης (Ρεράκης, 2006). Αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να καθορίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. 
Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών στο σχολείο οπωσδήποτε µειώνουν την εµφάνιση φαινοµένων βίας  
και σχολικού εκφοβισµού. Οι σχέσεις αυτές στηρίζονται κυρίως στην φιλευσπλαχνία, στην καλοσύνη, στην 
πραότητα, στην ταπεινοφροσύνη, στην ανεκτικότητα, στη συγχώρηση, στη γαλήνη και κυρίως στην αγάπη. Όλες 
οι παραπάνω έννοιες που αποτελούν ταυτόχρονα και αρετές διδάσκονται µέσα από το ΜτΘ και συµβάλλουν στην 
πρόληψη, στη µείωση και στην αντιµετώπιση  του σχολικού εκφοβισµού.  

Επίσης θα πρέπει σηµειώσουµε ότι για την αντιµετώπιση της βίας και το σχολικού εκφοβισµού είναι 
απαραίτητο να εργαζόµαστε στο σχολείο για την κοινωνική ένταξη µαθητών που έχουν προβλήµατα 
συµπεριφοράς και κατά συνέπεια δηµιουργούν προβλήµατα και ασκούν πολλές φορές βία και σχολικό εκφοβισµό. 
Είναι γνωστό ότι στο σύγχρονο σχολείο εµφανίζονται προβλήµατα της εποχής, που προέρχονται από τις µαζικές, 
απρόσωπες, ανταγωνιστικές και αυταρχικές σχέσεις που κυριαρχούν στην κοινωνία που ζουν και αναπτύσσονται 
οι µαθητές (Ρεράκης, 2010: 290). Επιπλέον στη σηµερινή  παρατεταµένη οικονοµική κρίση που µαστίζει την 
ελληνική κοινωνία τα φαινόµενα του σχολικού εκφοβισµού αυξάνονται συνεχώς και µε νέες µορφές. 

Επιπλέον αξίζει να τονιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί µέσα από το µάθηµά µας θα πρέπει να αγωνιζόµαστε για 
ένα δηµοκρατικό σχολείο που θα δίνει ιδιαίτερη σηµασία στα δικαιώµατα του ανθρώπου και συγκεκριµένα στα 
δικαιώµατα των παιδιών. Κατά τον Γιαγκάζογλου (2016) η Εκπαίδευση για τον Δηµοκρατικό Πολίτη µπορεί να 
νοηµατοδοτήσει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα και να προσφέρει στους νέους ανθρώπους τη γνώση και την 
κατανόηση ως κριτική και στοχαστική ικανότητα, τις κοινωνικές δεξιότητες του διαλόγου, του σεβασµού και της 
αποδοχής του άλλου, αλλά και τις ανθρωπιστικές αξίες που χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι στις σύγχρονες 
κοινωνίες, ώστε να συµµετέχουν ενεργά στη διασφάλιση της δικής τους αλλά και της ευηµερίας των άλλων. Έτσι 
συµβάλλουµε επαρκώς στην πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων της βίας και το σχολικού εκφοβισµού. 

 
Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του διδακτικού αντικειµένου του Μτθ για την πρόληψη και 
αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού. 
Ας έρθουµε τώρα στην πράξη, πώς δηλαδή το ΜτΘ συµβάλλει στην πρόληψη, µείωση και αντιµετώπιση των 
φαινοµένων βίας και σχολικού εκφοβισµού µέσα από διδακτικές παρεµβάσεις. Υπάρχουν διδακτικές ενότητες οι 
οποίες προσφέρονται να λειτουργήσουν ως αφόρµηση, προκειµένου να σχεδιαστεί και να οργανωθεί διδακτική 
παρέµβαση µε σκοπό την πρόληψη και αντιµετώπιση  των φαινοµένων της βίας και του σχολικού εκφοβισµού. 
Κατ’ αρχάς να επισηµάνουµε ενδεικτικά ορισµένες διδακτικές ενότητες που προσφέρονται για το σκοπό αυτό. 

§ Γ΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 9. «Όλα τα παιδιά του κόσµου είναι αδέλφια», (Ζούρας κ.ά., χ.χ.ε.:29-
33). Μέσα απ’ αυτή τη Δ.Ε. οι µαθητές κατανοούν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώµατα στη 
ζωή, στη µόρφωση, στην ελευθερία κτλ. και ότι η αδελφική ενότητα δηµιουργεί την προϋπόθεση οι 
µαθητές µας να αγαπούν τους συµµαθητές τους (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 142).  

§ Γ΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 14. «Οι σχέσεις µε τους άλλους και µε το θεό», (Ζούρας κ.ά., χ.χ.ε.:44-
46). Εδώ. οι µαθητές κατανοούν ότι πρέπει να οικοδοµούν  αληθινές σχέσεις µε το Θεό και µε τους 
συνανθρώπους τους (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 143). 

§ Γ΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 28. «Ζούµε µε τους άλλους», (Ζούρας κ.ά., χ.χ.ε.:86-87). Στη 
διδακτική αυτή ενότητα, οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι είναι φυσικό να δηµιουργούνται προβλήµατα 
µεταξύ των ανθρώπων, τα οποία µπορούν και πρέπει να ξεπερνιούνται (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 145). 

§ Γ΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 30. «Με τους αληθινούς φίλους πλουτίζουµε τη ζωή», (Ζούρας κ.ά., 
χ.χ.ε.:90-92). Εδώ οι µαθητές µαθαίνουν  ότι η αληθινή φιλία είναι για όλους τους ανθρώπους 
πραγµατικός πλούτος και ότι η ζωή χωρίς φίλους είναι άδεια και µονότονη (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 145). 

§ Γ΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 31. «Ο Θεός αγαπά και συγχωρεί», (Ζούρας κ.ά., χ.χ.ε.:93-94). Μέσα 
απ’ αυτή τη Δ.Ε. οι µαθητές µαθαίνουν ότι, όπως ο Θεός συγχωρεί, έτσι και εµείς οφείλουµε να 
συγχωρούµε αυτούς που σφάλλουν απέναντί µας (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 145). 

§ Γ΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 32. «Ο καλός Σαµαρείτης», (Ζούρας κ.ά., χ.χ.ε.:95-96). Εδώ οι 
µαθητές κατανοούν ότι η αγάπη πρέπει να δείχνεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως χρώµατος, 
φυλής, εθνικότητας θρησκευτικότητας κ.ά. (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 145). 

§ Δ΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 4. «Κανόνες πορείας», (Ζούρας κ.ά., χ.χ.ε.:15-17). Στη διδακτική αυτή 
ενότητα, οι µαθητές διαπιστώνουν ότι, για να βαδίσουν µε επιτυχία τον καινούργιο δρόµο της ζωής και 
να προφυλαχθούν από κακοτοπιές, είναι απαραίτητο να συµµορφώνονται µε κανόνες (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 
2003: 147). 

§ Δ΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 14. «Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αγάπης», (Ζούρας κ.ά., 
χ.χ.ε.:42-43). Εδώ οι µαθητές αντιλαµβάνονται, ότι οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αποτελούν 
χειροπιαστή απόδειξη του νέου τρόπου ζωής, όπου κυριαρχεί η αδελφοσύνη και η αγάπη. (ΔΕΠΠΣ – 
ΑΠΣ, 2003: 148). 

§ Ε΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 1. «Ο αγώνας στο σχολείο», (Κορναράκης κ.ά., χ.χ.ε.:6-8). Μέσα απ’ 
αυτή τη Δ.Ε. οι µαθητές µπορούν να κατανοήσουν ότι ο καλός αγώνας στο σχολείο, προϋποθέτει τήρηση 
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κανόνων, δίνει νόηµα στη ζωή και γι’ αυτό αξίζει να συµµετέχουν σ’ αυτόν. (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 
151). 

§ Ε΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 5.2. «Αγώνες για τη δικαιοσύνη», (Κορναράκης κ.ά., χ.χ.ε.:103-105). 
Εδώ οι µαθητές µπορούν να αντιληφθούν γιατί η αδικία, προσωπική και κοινωνική, αποτελεί 
απανθρωπιά και γιατί ο αγώνας για τη δικαιοσύνη  αποτελεί χρέος όλων µας. (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 
155). 

§ ΣΤ΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 11. «Να συγχωρούµε τους άλλους», (Γούλας κ.ά., χ.χ.ε.:38-41) Στη 
διδακτική αυτή ενότητα οι µαθητές µπορούν να αντιλαµβάνονται γιατί πρέπει να συγχωρούµε τους 
άλλους, και µάλιστα απεριόριστα. (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 157).  

§ ΣΤ΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 12. «Προσέχουµε πάντοτε όσα λέµε;», (Γούλας κ.ά., χ.χ.ε.:41-44). 
Μέσα απ’ αυτή τη Δ.Ε. οι µαθητές µπορούν να διδάσκονται τα δεινά που προκαλούνται από την κακή 
χρήση της γλώσσας, καθώς και την ανάγκη χαλιναγώγησής της. (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 157). 

§ ΣΤ΄ Δηµοτικού, διδακτική ενότητα 25. «Μετανιώνω και συµφιλιώνοµαι αληθινά», (Γούλας κ.ά., 
χ.χ.ε.:81-83). Εδώ οι µαθητές µπορούν να κατανοούν πώς µε τη συγγνώµη και τη συµφιλίωση οι σχέσεις 
των ανθρώπων σε όλους τους τοµείς ζωής και έκφρασης αποκαθίστανται και βαθαίνουν (ΔΕΠΠΣ – 
ΑΠΣ, 2003: 157).  

§ Α΄ Γυµνασίου, διδακτική ενότητα 7. «Η ιστορία του Ιωσήφ: Εσείς σκεφτήκατε να µου κάνετε κακό, ο 
Θεός όµως το µετέτρεψε σε καλό», (Γριζοπούλου & Καζλάρη, χ.χ.ε.:39-42). Στη διδακτική αυτή ενότητα 
οι µαθητές µπορούν  να αντιληφθούν γιατί πρέπει να συγχωρούµε τους άλλους, και ότι όταν συγχωρούµε 
η καρδιά µας γίνεται πιο µαλακή απέναντι στο πρόσωπο που µας αδίκησε. (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 164 
και Γαλίτη -  Κυρβασίλη & Enright, 2015). 

§ Α΄ Γυµνασίου, διδακτική ενότητα 19. «Ο προφήτης Ωσηέ»: η φωνή της αγάπης», (Γριζοπούλου & 
Καζλάρη, χ.χ.ε.:98-102). Μέσα απ’ αυτή τη Δ.Ε. οι µαθητές να γνωρίζουν τη σηµασία της αγάπης στη 
ζωή των ανθρώπων. (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 165). 

§ Α΄ Γυµνασίου, διδακτική ενότητα 20. «Ο προφήτης Μιχαίας: το όραµα της παγκόσµιας ειρήνης», 
(Γριζοπούλου & Καζλάρη, χ.χ.ε.: 103-107).  Εδώ οι µαθητές να κατανοούν τη σηµασία της παγκόσµιας 
ειρήνης αλλά και της εσωτερικής ειρήνης στην ανθρώπινη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις. (ΔΕΠΠΣ – 
ΑΠΣ, 2003: 165). 

§ Β΄ Γυµνασίου, διδακτική ενότητα 14. «Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (παραβολή του «ασώτου 
υιού»): Η απέραντη αγάπη του Θεού για όλους», (Τσανανάς & Μπάρλος, χ.χ.ε.: 63-66).  Μέσα απ’ αυτή 
τη Δ.Ε. οι µαθητές συνειδητοποιούν  τη σηµαντικότητα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους ακόµη 
και σε εκείνους που κάνουν λάθη και αδικούν τους συνανθρώπους και στη συνέχεια αντιλαµβάνονται 
το λάθος τους (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 171). 

§ Β΄ Γυµνασίου, διδακτική ενότητα 15. «Η παραβολή του σπλαχνικού Σαµαρείτη: Ο πλησίον µας και 
εµείς», (Τσανανάς & Μπάρλος, χ.χ.ε.: 67-69). Στη διδακτική αυτή ενότητα οι µαθητές µαθαίνουν τη 
σηµαντικότητα της συνανθρώπινης σπλαχνικής αγάπης και συµπαράστασης, πέρα από κάθε είδους 
διακρίσεις  (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003: 171). 

§ Β΄ Γυµνασίου, διδακτική ενότητα 17. «Ο Ιησούς υπερασπίστηκε και εξύψωσε τις γυναίκες και τα παιδιά 
στην καινούρια ανθρωπότητα», (Τσανανάς & Μπάρλος, χ.χ.ε.: 73-76). Εδώ οι µαθητές να κατανοούν 
ότι δεν θα πρέπει να µένουν απαθείς και απλοί θεατές σε φαινόµενα βίας. 

§ Β΄ Λυκείου, διδακτική ενότητα 17. «Ο συνάνθρωπος ως αδελφός», (Δρίτσα κ.α., χ.χ.ε.: 147-154). Μέσα 
απ’ αυτή τη Δ.Ε. οι µαθητές επιδι να γνωρίσουν το περιεχόµενο της κοινωνικοποίησης και να διδαχθούν 
τρόπους µε τους οποίους αυτή η κοινωνικοποίηση ενεργοποιείται έµπρακτα. (ΑΠΣ Β΄Λυκείου, χ.χ.ε. : 
890-891) 

§ Γ΄ Λυκείου, διδακτική ενότητα 7. «Το κοινωνικό πρόβληµα», (Μπέγζος & Παπαθανασίου, χ.χ.ε.: 58-
65). Εδώ οι µαθητές διακρίνουν την ύπαρξη του κοινωνικού προβλήµατος  στη σύγχρονη κοινωνία. 
(ΑΠΣ Γ΄Λυκείου, χ.χ.ε.: 7) 

§ Γ΄ Λυκείου, διδακτική ενότητα 8. «Το όραµα της ειρήνης και η πραγµατικότητα», (Μπέγζος & 
Παπαθανασίου, χ.χ.ε.: 64-71) Στη διδακτική αυτή ενότητα. οι µαθητές εντοπίζουν στην Εκκλησία µια 
κοινωνία αγάπης, ειρήνης, αλληλεγγύης και προστασίας του ανθρώπινου προσώπου. (ΑΠΣ Γ΄Λυκείου, 
χ.χ.ε.: 7) 

§ Γ΄ Λυκείου, διδακτική ενότητα 13. «Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής», (Μπέγζος & Παπαθανασίου, 
χ.χ.ε.: 102-107). Μέσα απ’ αυτή τη Δ.Ε. οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι για τον χριστιανό ο σεβασµός 
και η τιµή της ζωής και της προσωπικότητας της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, αποτελεί πρώτιστο έργο. 
(ΑΠΣ Γ΄Λυκείου, χ.χ.ε.: 8) 

§ Γ΄ Λυκείου, διδακτική ενότητα 21. «Άγχος, µοναξιά και περιθωριοποίηση», (Μπέγζος & Παπαθανασίου, 
χ.χ.ε.: 164-170). Μέσα απ’ αυτή τη Δ.Ε. οι µαθητές κατανοούν πως το κράτος του άγχους, της µοναξιάς 
και της περιθωριοποίησης µπορεί να νικηθεί και να εξαλειφθεί µόνο από µια κοινωνία προσώπων Θείων 
και ανθρώπινων. (ΑΠΣ Γ΄Λυκείου, χ.χ.ε. : 13) 
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§ Β΄ Επαγγελµατικού Λυκείου, διδακτική ενότητα 17. «Μοναξιά και ανθρώπινες σχέσεις», (Καρώτογλου 
κ.α., χ.χ.ε.: 114-120) 

Όλες οι παραπάνω Δ.Ε. δίνουν την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και µαθητές για σηµαντικότατες διδακτικές 
παρεµβάσεις µε στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας. 

Επιπροσθέτως, το ίδιο αποτέλεσµα επιτυγχάνεται και µε αρκετές θεµατικές ενότητες του Νέου 
Προγράµµατος Σπουδών του Δηµοτικού και του Γυµνασίου που εφαρµόστηκε πιλοτικά. Θα µπορούσε να 
αναφερθεί το πιο ουσιαστικό παράδειγµα της Θ.Ε. 4 της Β ΄ Γυµνασίου: «Εµείς και οι άλλοι». 

Συνεπώς µέσα από το ΜτΘ οι µαθητές µπορούν να κοινωνικοποιηθούν και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από 
θέµατα όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ο σεβασµός, η αλληλοκατανόηση, η ενσυναίσθηση, η βία, η ανισότητα, 
η ετερότητα, η ξενοφοβία, ο ρατσισµός, η συγχώρηση, η ανεκτικότητα κ.α. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δίδεται µεγάλη 
σηµασία στην διαπολιτισµική διάσταση του ΜτΘ. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να καταπολεµηθεί η µισαλλοδοξία 
και το µίσος.  Έτσι ως ενηµερωµένοι µαθητές πάνω σ’ αυτές τις έννοιες και βιώνοντάς τες µέσα από τα µαθήµατα,  
όχι µόνο οι ίδιοι θα συµβάλλουν στην πρόληψη των φαινοµένων της βίας και του σχολικού εκφοβισµού αλλά και 
µε τις ενέργειές τους θα µπορούν να  παίζουν σηµαντικότατο ρόλο στην αντιµετώπιση τέτοιων ζητηµάτων που 
προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον. 

Ως αναγκαίο συστατικό στοιχείο της διδακτικής πράξης αλλά και προϋπόθεση των καλών αποτελεσµάτων 
της είναι ότι η παραπάνω έννοιες θα πρέπει να δίδονται στους µαθητές από τους θεολόγους, αφού προηγηθεί 
λεπτοµερής εκπαιδευτικός σχεδιασµός (Κογκούλης, 2003:213). Επειδή η ίδιες έννοιες µπορούν να διδαχθούν σε 
µαθητές του Δηµοτικού, του Γυµνασίου αλλά και του Λυκείου, για τον λόγο αυτό κάθε φορά θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις αλλά και οι ιδιαιτερότητες του µαθητικού δυναµικού.  

Έχει διαπιστωθεί ότι εκτός από το γνωσιολογικό κοµµάτι σηµαντικότατο ρόλο στην πρόληψη της βίας και 
του σχολικού εκφοβισµού παίζει και η µεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός.  Σε κάθε Δ.Ε. όπου θα 
διαπραγµατευόµαστε τις έννοιες εκείνες που θα βοηθούν τους µαθητές να τις κατανοούν, θα πρέπει να 
σχεδιάζουµε δραστηριότητες που θα επηρεάζουν τη διάθεση των µαθητών για µάθηση, τη µαθησιακή διαδικασία 
αλλά και το αποτέλεσµα της µάθησης. Οπωσδήποτε θα πρέπει να εφαρµόζονται συνεργατικές τεχνικές 
διδασκαλίες, που δοµούν πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών, µαθητών και µαθητών, που 
διευκολύνουν το οµαδικό πνεύµα. Έτσι αποφεύγονται  φαινόµενα συγκρούσεων που οδηγούν σε βία και από την 
άλλη εξυπηρετούνται οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις ώστε και µε την κατάλληλη υποστήριξη να εκφράζουν οι 
µαθητές τα ενδιαφέροντά τους προς τα οποία και στοχεύει η εκπαιδευτική διαδικασία (Κουκουνάρας & Λιάγκης, 
2015: 142).  

Κάθε φορά που θα δίνεται ευκαιρία από τη Δ.Ε. να ασχολούνται οι µαθητές µε έννοιες που συµβάλλουν στην 
πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας θα πρέπει να σχεδιάζουµε ανάλογα και τη διδακτική παρέµβασή µας ώστε να 
έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

Επιτακτική ανάγκη είναι να καθορίζουµε τους διδακτικούς στόχους και τα προσδοκώµενα µαθησιακά 
αποτελέσµατα ανάλογα µε τις έννοιες που θα έχουµε να αναπτύξουµε κάθε φορά. 

Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε ορισµένα παραδείγµατα: 
Ρατσισµός: Ρατσισµός είναι η κοινωνική ή πολιτική πρακτική διακρίσεων που βασίζεται στο δόγµα της 

ανωτερότητας  µιας φυλής, εθνικής ή κοινωνικής οµάδας. Εποµένως για τον «ρατσισµό» προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα µπορεί να είναι οι µαθητές:   

§ να µπορούν να εκφράζουν σκέψεις και προβληµατισµούς γύρω από το ζήτηµα του «άλλου» του 
«διαφορετικού». 

§ να αναγνωρίζουν τη σηµασία  της χριστιανικής διδασκαλίας για τον ξένο ως αδελφό. 
Σεβασµός: Σεβασµός σηµαίνει ότι αναγνωρίζουµε την ανθρώπινη αξία κάποιου και αυτό είναι εµφανές από 

τον τρόπο που του µιλάµε ή του φερόµαστε ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει (Ρασιδάκη, 2015: 14). Συνεπώς για 
τον «σεβασµό» προσδοκώµενα αποτελέσµατα µπορεί να είναι οι µαθητές:   

§ να αναγνωρίζουν τον σεβασµό του «άλλου» ως µια θεµελιώδη και κοινή αξία των θρησκειών, 
§ να εξηγούν µε επιχειρήµατα την αξία του σεβασµού της θρησκευτικής ετερότητας για τη ζωή και τον 

πολιτισµό. 
Ετερότητα: Η σηµαντική σηµασία της ετερότητας κατανοείται στην εποχή µας ως ατοµικό δικαίωµα και 

κοινωνική ανοχή στην έκφραση του διαφορετικού και του ξένου (Γιαγκάζογλου, 2005). Εποµένως για  την 
ετερότητα προσδοκώµενα αποτελέσµατα µπορεί να είναι οι µαθητές: 

§ να εκφράζουν σκέψεις και προβληµατισµούς γύρω από το ζήτηµα της ετερότητας, 
§ να εντοπίζουν και κρίνουν διαδεδοµένες προκαταλήψεις σε βάρος του ξένου µέσα από συγκεκριµένα 

παραδείγµατα. 
Συγχώρηση: Συγχωρώ σηµαίνει δίνω τη συγγνώµη µου ή αποδέχοµαι τη συγγνώµη κάποιου, απαλλάσσω 

κάποιον από το βάρος της ενοχής του (Γαλίτη & Enright, 2015: 13). Συνεπώς για τη συγχώρηση προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα µπορεί να είναι οι µαθητές: 

§ να συναισθάνονται τη σηµασία της αναγνώρισης του λάθους και του αγώνα για την υπέρβασή του ως 
χαρακτηριστικά της αγάπης και της πορείας προς την ωριµότητα, 

§ να µάθουν ότι η συγχώρηση είναι επιλογή. 
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Αγάπη: Η αγάπη προς τον Θεό τροφοδοτεί και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Κατά τον Ιωάννη τον 
Χρυσόστοµο (PG 61, 280) η αγάπη δένει πνευµατικά τον έναν άνθρωπο µε τον άλλο. Για την αγάπη προς τον 
πλησίον και τους συνανθρώπους µας προσδοκώµενα αποτελέσµατα µπορεί να είναι οι µαθητές: 

§ να συναισθάνονται τη σηµασία της αλληλεγγύης, της αγάπης και της αλληλοπροσφοράς στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις, 

§ να αναγνωρίζουν τον Θεό των Χριστιανών ως πρόσωπο της έµπρακτης αγάπης προς όλους χωρίς καµία 
διάκριση. 

Σηµαντική παράµετρος, όπως προαναφέρθηκε, για την επίτευξη των προσδοκώµενων µαθησιακών 
αποτελεσµάτων είναι και οι πρακτικές/µορφές συµµετοχικής µάθησης (διερευνητικές-ανακαλυπτικές, βιωµατικές 
κλπ.), που δροµολογούν για τον κάθε µαθητή ξεχωριστά τη διαδικασία µάθησης και καθιστούν την τάξη 
κοινότητα µάθησης. Έχει κατανοηθεί ότι η αναγκαιότητα εκµάθησης κοινωνικών και συναισθηµατικών 
δεξιοτήτων, προκειµένου οι µαθητές να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες ανταγωνισµού, που έχουν 
διαµορφωθεί στις µέρες µας είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτικές. Οι παράγοντες που επηρεάζουν σήµερα την 
ποιότητα της εκπαίδευσης και σε µεγάλο βαθµό το σχολείο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι πλέον 
γνωστό ότι το σχολικό περιβάλλον διαµορφώνεται από τη δυναµική σχέση αλληλεπίδρασης µε τις κοινωνικές 
πραγµατικότητες, όπως η εφαρµογή των ΤΠΕ κα η πολυπολιτισµικότητα Το σχολείο αποτελεί σηµαντικό 
παράγοντα  κοινωνικοποίησης των µαθητών και της διαµόρφωσης της προσωπικότητάς του. Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού ως πρόσωπο κύρους µέσα στο σχολείο, καθώς και οι αντιδράσεις του σε τυχόν αντικοινωνικές 
συµπεριφορές µεταξύ των µαθητών, ο τρόπος και οι µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιεί συµβάλλουν 
καθοριστικά στην αντίληψη που αποκτά ο µαθητής για το σχολείο, τους συµµαθητές του και τον εαυτό του 
(Γαλίτη – Κυρβασίλη & Enright, 2015: 22-23). Σηµαντικό λοιπόν ρόλο παίζει η βιωµατική µάθηση στην 
εκµάθηση κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων. 

Ακολουθούν σχετικές ενδεικτικές δραστηριότητες: Στη Δ.Ε. 32 της Γ΄ Δηµοτικού «Ο καλός Σαµαρείτης» 
(Ζούρας κ.ά., χ.χ.ε.:95-96), όπου οι µαθητές θα διερευνήσουν την έννοια του «πλησίον» µπορεί να γίνει η εξής 
δραστηριότητα: Οι µαθητές µε χρήση του εκπαιδευτικού δράµατος και συγκεκριµένα τον συλλογικό ρόλο, 
δραµατοποιούν τους πρωταγωνιστές του σπλαχνικού Σαµαρείτη. 

Στη Δ.Ε. Α΄ Γυµνασίου «Η ιστορία του Ιωσήφ: Εσείς σκεφτήκατε να µου κάνετε κακό, ο Θεός όµως το 
µετέτρεψε σε καλό» (Γριζοπούλου & Καζλάρη, χ.χ.ε.:39-42), οι µαθητές θα ασχοληθούν µε την έννοια της 
«συγχώρησης». Εδώ οι µαθητές µπορούν να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων για τις βιβλικές αφηγήσεις (π.χ. κύκλος 
συνείδησης αδελφών Ιωσήφ ή Ιακώβ, παρουσίαση σκηνής «Τα αδέλφια του Ιωσήφ συζητούν την εξόντωσή του»).  

Στη Δ.Ε. 15 της Β΄ Γυµνασίου  «Η παραβολή του σπλαχνικού Σαµαρείτη: Ο πλησίον µας και εµείς» 
(Τσανανάς & Μπάρλος, χ.χ.ε.: 67-69), εδώ οι µαθητές θα διαπραγµατευτούν την έννοια της «ετερότητας» και 
µπορεί να γίνει η εξής δραστηριότητα:  Οι µαθητές µε την τεχνική της επίλυσης προβλήµατος στοχάζονται το 
πρόβληµα της µετανάστευσης και της προσφυγιάς, δηλαδή γιατί µεταναστεύουν οι άνθρωποι σήµερα;  

Στη Δ.Ε. 15 της Β΄ Γυµνασίου  «Η παραβολή του σπλαχνικού Σαµαρείτη: Ο πλησίον µας και εµείς» 
(Τσανανάς & Μπάρλος, χ.χ.ε.: 67-69), οι µαθητές θα διερευνήσουν την έννοια του «ρατσισµού»  και µπορεί να 
γίνει διδασκαλία µέσα από τέχνη (Artful Thinking): Δίδεται στους µαθητές το έργο τέχνης του Ζωρζ Ρουώ και 
τους ζητείται να εργαστούν σύµφωνα µε το µοτίβο: τι βλέπεις; Παρατήρηση,  τι νοµίζεις; ερµηνεία ,τι σε κάνει 
να αναρωτιέσαι; διατύπωση  ερώτησης.   

Στη Δ.Ε. 14 της Β΄ Γυµνασίου «Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (παραβολή του «ασώτου υιού»): Η 
απέραντη αγάπη του Θεού για όλους» (Τσανανάς & Μπάρλος, χ.χ.ε.: 63-66), οι µαθητές θα διαπραγµατευτούν 
την έννοια της «αγάπης» και µπορεί να γίνει η εξής δραστηριότητα:  Παγωµένη εικόνα για την παραβολή του 
σπλαχνικού πατέρα (π.χ. ο πατέρας υποδέχεται τον άσωτο) : «Τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε».  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι παραπάνω διαπιστώσεις µας βοηθούν να καταλήξουµε σε ορισµένα συµπεράσµατα. Σηµαντικότερο είναι να 
συµβάλλουµε στην πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου της βίας και του σχολικού εκφοβισµού. Αυτό 
µπορεί να γίνει και µέσα από διάφορα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται στα σχολεία και συγκεκριµένα στην 
περίπτωσή µας µέσα από το ΜτΘ. Η χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση του σχολικού εκφοβισµού και των 
εµπλεκόµενων µερών στα φαινόµενα αυτά καταδεικνύει την πραγµατική υποστήριξη στην πρόληψη και 
αντιµετώπιση.  Η διδασκαλία διάφορων εννοιών µέσα από τις πολλές  διδακτικές ενότητες σχεδόν όλων των  
τάξεων των σχολικών εγχειριδίων του ΜτΘ και η ταυτόχρονη χρήση των σύγχρονων µεθόδων, στρατηγικών και 
τεχνικών διδασκαλίας, που παρουσιάστηκαν µε παραδείγµατα παραπάνω, συµβάλλει σ’ αυτόν τον στόχο, που 
είναι η πρόληψη της βίας στα σχολεία που τα τελευταία χρόνια αυξάνει ταχύτατα όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και 
διεθνώς.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ετερότητα, ως διαφορετικότητα και αλλότητα, διαµορφώνει το δυναµικό απόθεµα των ανθρώπινων σχέσεων 
οριοθετώντας µια ποικιλία στάσεων και συµπεριφορών. Στο σχολικό περιβάλλον τα ιδιαίτερα θρησκευτικά και 
πολιτισµικά χαρακτηριστικά, ως στοιχεία διαφοροποίησης, µπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες στοχοποίησης, 
αποµόνωσης, αλλά και εκφοβισµού, ιδιαίτερα, όταν στους φορείς τους αποδοθεί ο ρόλος του αποδιοποµπαίου, σε 
µια προσπάθεια εκτόνωσης των εγγενών προβληµάτων κάθε κοινωνίας. Με τη συγκριτική εξέταση των σχολικών 
εγχειριδίων επιχειρείται η καταγραφή της υποδοχής του «άλλου», µέσα από τα διακριτά γνωστικά αντικείµενα και 
ουσιαστικά η δυνατότητα µεταλλαγής της πολυπολιτισµικότητας σε διαπολιτισµικότητα. Κατ’ αρχάς εντοπίζεται στα 
εγχειρίδια η εικόνα του «άλλου», έστω και σε επίπεδο οπτικού γραµµατισµού, µε την παρουσία ηρώων από 
διαφορετικά θρησκευτικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα. Επίσης τόσο στα βιβλία της Γλώσσας, όσο και στα βιβλία 
των θρησκευτικών οι αναφορές σε διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα είναι αποσπασµατικές και περιορισµένες. 
Στα Ανθολόγια και µέσα από τα λογοτεχνικά κείµενα παρουσιάζεται ένα µεγαλύτερο άνοιγµα στη θρησκευτική και 
πολιτισµική ετερότητα, η οποία δεν τίθεται απέναντι στην οικεία παράδοση. Ουσιαστικά η εκπαίδευση καλείται να 
εντοπίσει και να διαχειριστεί τα σηµεία αιχµής των θρησκευτικών και πολιτισµικών ταυτοτήτων και στην προσπάθειά 
της αυτή εκτός των σχολικών εγχειριδίων και η αθλητική παιδεία λειτουργεί µε έναν καταλυτικό τρόπο, αφού κάνει 
αδιόρατα τα όρια των διαφορών. 
  
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ετερότητα, θρησκεία, πολιτισµός, πολυπολιτισµικότητα, διαπολιτισµικότητα, 
εκπαίδευση, κριτική προσέγγιση, διαθρησκειακή αγωγή, σχολικά εγχειρίδια, αθλητική παιδεία, συνεργασία, 
αποδοχή 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Από την αρχαιότητα έως σήµερα η παρουσία του ξένου σχηµατοποιεί την προσπάθεια του ανθρώπου να 
κατανοήσει τον εαυτό του µέσα από το δίπολο συνειδητό-ασυνείδητο, ξένο-οικείο, ταυτότητα-ετερότητα, στην 
προοπτική της κατανόησης ή της αποξένωσης (Kearney, 2006; Λίποβατς, 2006). Κατά συνέπεια µια σειρά 
στάσεων και συµπεριφορών, από τον σκεπτικισµό ή την αντιπάθεια έως την συναισθηµατική προσέγγιση του 
«άλλου», προσδιορίζουν την εικόνα του άγνωστου-ξένου ή του γνωστού συγγενή (Γιούλτσης, 2004; Καπισίνσκι, 
2009; Παπαδερός, 2004). Η αποδοχή του «άλλου», η διαφορετικότητα και η ετερότητά του, θρησκευτική και 
πολιτισµική, διαµορφώνουν τη δυναµική της προσωπικής αυτοπραγµάτωσης στα όρια της ανάληψης της ευθύνης 
για τον «άλλο» (Levinas, 1989).  

Ωστόσο το πολυπολιτισµικό µοτίβο των σύγχρονων κοινωνιών µε τη συνύπαρξη οµάδων διαφορετικών 
θρησκευτικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον, συχνά δηµιουργεί 
συνθήκες στοχοποίησης, αποµόνωσης και εκφοβισµού, όταν αποδοθεί στους φορείς της διαφορετικότητας ο 
ρόλος του αποδιοποµπαίου. Η εκπαίδευση συχνά καλείται να εντοπίσει και να διαχειριστεί τα σηµεία αιχµής των 
διαφορών αυτών τόσο µέσα από το παραστασιακό απόθεµα των σχολικών εγχειριδίων, σε σχέση µε τον «άλλο»,  
όσο και µε την αθλητική παιδεία. Προς την κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια της συγκεκριµένης ερευνητικής 
εργασίας επιχειρείται η καταγραφή της υποδοχής του «άλλου» και η δυνατότητα της µεταλλαγής της 
πολυπολιτισµικότητας σε διαπολιτισµικότητα. Επίσης συνεξετάζεται και η δυναµική της οµάδας που συστήνεται 
στην προοπτική του αθλητικού χώρου µε την επαφή ανθρώπων διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτισµικών 
καταβολών, οι οποίοι καλούνται να συνυπάρξουν αθλητικά υποδεχόµενοι τη διαφορετικότητα υπό το πρίσµα του 
σεβασµού, της αποδοχής και της συνεργασίας. 
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Η διαχείριση του «άλλου» σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο συχνά συναρτάται µε την προσέγγιση της 
θρησκευτικής και πολιτισµικής του ετερότητας (Ζιάκας, 2004; Δεληκωνσταντής, 2000). Για τον Έριχ Φροµ ο 
όρος θρησκεία δεν εξαντλείται στο τυπικό περιεχόµενο των µορφών µε τις οποίες αυτή εκδηλώνεται, αλλά 
επεκτείνεται κυρίως στην ιδιαιτερότητα των ανθρώπων να υιοθετούν ένα συγκεκριµένο σύστηµα σκέψης και 
δράσης εκφράζοντας το εσωτερικό περιεχόµενο του θρησκευτικού τους συναισθήµατος (Καραµούζης, 2005; 
Γιαννουλάτος, 2005; Ζιάκας, 2004). Συνεπώς προκύπτει ένα είδος συναλληλίας των θεσµικών χώρων, της 
«περιέχουσας κοινωνίας» και της «περιεχόµενης» θρησκείας, αφού µε την εκκοσµίκευση έχουµε εισβολή των 
κοσµικών στοιχείων στη σφαίρα του ιερού και µε την καθιέρωση την αντίστοιχη είσοδο του ιερού στον κοσµικό 
χώρο (Γιούλτσης, 1996; Πέτρου, 2007). Η κατανόηση της θρησκευτικής συµπεριφοράς του ανθρώπου 
αποκαλύπτει, στην έκφραση της καθηµερινότητας, αν αποτελεί επιγενόµενο µιας αυταρχικής ή ανθρωπιστικής 
θρησκείας (Καραµούζης, 2005). Η ελευθερία του ανθρώπου λοιπόν πραγµατώνεται ως επιλογή ανάµεσα σε µια 
«παράλογη» πίστη, η οποία ειδωλοποιεί ένα πρόσωπο, µια ιδέα, ένα σύµβολο, απαιτώντας την υποταγή σε µια 
παράλογη εξουσία και σε µια «έλλογη» πίστη µιας παραγωγικής και συναισθηµατικής δραστηριότητας.  

Η διαχείριση του ανοικτού περιβάλλοντος της σύγχρονης εποχής προϋποθέτει τη διερεύνηση της σχέσης της 
θρησκείας µε τον πολιτισµό και τη δυνατότητα πραγµάτωσης της θρησκευτικής ελευθερίας µέσα από την 
πολυπλοκότητα του κοινωνικού περιβάλλοντος (Πέτρου, 2005). Θεµελιακό της στοιχείο αποτελεί η αναγκαιότητα 
του αµοιβαίου σεβασµού απέναντι στις επιµέρους πολιτισµικές καταβολές, τα έθιµα, τις συνήθειες, τη γλώσσα 
και τη θρησκεία καθώς και η απελευθέρωση από πολιτισµικές και κοινωνικές δεσµεύσεις στερεοτυπικού 
χαρακτήρα (Γιαγκάζογλου, 2006; Κλάψης, 2006; Εκ, 2006; Γιαννουλάτος, 2005). Ο πλουραλισµός, αν 
ξεπεραστούν οι ιδεολογικοποιήσεις, αποτελεί θετική πρόσκληση και ευκαιρία. Υπερβαίνει την ποικιλοµορφία και 
οδηγεί την πληθυντικότητα σε συµµετοχή και εναρµόνιση µε τη ζωή και τις ενέργειες του ενός προς τον άλλο 
(Εκ, 2006; Κοτζιάς, 2006). Ως εκ τούτου η θρησκευτική και πολιτισµική ετερότητα δε λειτουργεί µονοσήµαντα 
και µε φορά πάντοτε συγκρουσιακή, αλλά ως πεδίο γόνιµου διαλόγου και αποφυγής των δύο άκρων, της λήθης 
της αλήθειας και του φανατισµού της αλήθειας (Γιαγκάζογλου, 2006). Συνεπώς στη βάση της συνύπαρξης 
αναιρείται η επιβολή µιας κυρίαρχης θρησκευτικής κατασκευής µε απαιτήσεις µοναδικότητας έναντι των άλλων 
θρησκευτικών παραδόσεων (Καραµούζης, 2012; Μουζέλης, 2014; Πέτρου, 2005). Η µετάβαση αυτή προϋποθέτει 
τη λογική και κριτική σκέψη και την κατανόηση του πολιτισµού µε όρους περισσότερο ανθρωποκεντρικούς και 
λιγότερο µεταφυσικών προσδιορισµών στην ανάπτυξη ενός διαλόγου για τη µεταλλαγή της πολιτισµικότητας σε 
διαπολιτισµικότητα µε όραµα την συνεργασία και την αποδυνάµωση των περιστατικών της σχολικής βίας, τα 
οποία έχουν ως βάση τους τα διαφορετικά θρησκευτικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά (Ταίηλορ, 2013).  

Η εκπαιδευτική διαδικασία ενυλώνει µια οργανωµένη κοινωνική προσπάθεια για τη µόρφωση του ανθρώπου 
µε την αφοµοίωση των επιτευγµάτων του πολιτισµού. Βασικός της στόχος αποτελεί ο εξανθρωπισµός του 
ανθρώπου και η µορφοποίηση του ατόµου σε προσωπικότητα (Παυλίδης, 2006; Savater, 2004; Παυλίδης, 2003; 
Φρανκλ, 2010). Άρα η ανοιχτή προσέγγιση της θρησκευτικής και πολιτισµικής ετερότητας γίνεται παράγοντας 
ελαχιστοποίησης των φανατισµών και των µισαλλοδοξιών, που συχνά εκτρέφουν και το φαινόµενο του σχολικού 
εκφοβισµού, ιδεολογικοποιώντας και πολιτικοποιώντας το θρησκευτικό συναίσθηµα. Επισηµαίνεται παράλληλα 
το γεγονός πως στη διαλογική αυτή διαδικασία δεν αναιρούνται οι προσωπικές αντιλήψεις, οι θρησκευτικές 
πεποιθήσεις και ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής, αλλά υποβάλλονται σε µια κριτική επεξεργασία (Καραµούζης, 2012).  

Συγκεκριµµένα βασικό χαρακτηριστικό των σχολικών εγχειριδίων αποτελεί η χρήση πολυτροπικών 
κειµένων (Kress, Gunther & Van Leeuwen, 2010; Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλη, Τσιαγκάνη, 2006). Εντοπίζεται 
η εικονική ενσωµάτωση πρωταγωνιστών από διαφορετικά πολιτισµικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα. Στο 
βιβλίο της Γλώσσας για την Α΄ τάξη έχουµε την παρουσία του Σαµπέρ, ενός µαθητή από οικογένεια οικονοµικών 
µεταναστών από την Ασία (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλη, Τσιαγκάνη, 2006). Επίσης στο βιβλίο της Γλώσσας 
για τη Β΄ τάξη εντοπίζονται δυο διαφοροποιηµένοι ήρωες, ο Αρµέν, σε επίπεδο πολιτισµικής ετερότητας και η 
Γαλήνη, µια µαθήτρια µε κινητικά προβλήµατα. Στόχος των οπτικοποιηµένων αυτών ηρώων αποτελεί η 
παρώθηση και η ευαισθητοποίηση των µαθητών, ώστε να αναπτυχθούν σε ενεργούς πολίτες µε σεβασµό προς 
τους «άλλους» ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης εδραιώνοντας παράλληλα το αίσθηµα της 
δικαιοσύνης και της συµπαράστασης σ’ όσους έχουν ανάγκη µε την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων 
(Γαβρηηλίδου, Σφυρόερα, Μπεζέ, 2006). Ακόµη, στα βιβλία των µαθηµατικών εντάσσονται πρωταγωνιστές, οι 
οποίοι εκφράζουν την πολυπολιτισµική σύνθεση µιας σχολικής οµάδας, όπως η Ίλτα στο βιβλίο των µαθηµατικών 
της Α΄ τάξης, η Νεσχάν και η Κλόντια στα µαθηµατικά της Β΄ τάξης και ο Σαλ στην Δ ΄ τάξη (Λεµονίδης, 
Θεοδώρου, Καψάλης, Πνευµατικός, 2006; Καργιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου, Σοφού, 2006; Βαµβακούση, 
Καργιωτάκης, Μποµποτίνου, Σαϊτης, 2006). 

 
ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Στις διδακτικές ενότητες των εγχειριδίων της Γλώσσας εντοπίζονται οι επιµέρους ενότητες που προσεγγίζουν την 
ετερότητα και τον «άλλο» σε επίπεδο τόσο πολιτισµικό, όσο και θρησκευτικό. Στο βιβλίο της Γλώσσας της Β΄ 
τάξης και στη θεµατική ενότητα: «Νιώθω», στο κείµενο: « Μαζί είναι καλύτερα», ο Αρµπέν ανακαλύπτει την 
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αξία της συνεργασίας µε αφορµή το πέταγµα ενός χαρταετού (Γαβριηλίδου, Σφυρόερα, Μπεζέ, 2006). Στη 
Γλώσσα της Γ΄ τάξης στη θεµατική ενότητα: « Όλοι µια αγκαλιά» υπάρχουν τα κείµενα: « Του κόσµου τα παιδιά», 
«Βοηθάµε τον κόσµο να γίνει καλύτερος», «Η πτήση των γερανών», τα οποία ευαισθητοποιούν τους µαθητές στη 
διαπολιτισµική επικοινωνία και τους ενθαρρύνουν να υιοθετήσουν στάσεις φιλειρηνικές και αλληλεγγύης 
(Ιντζίδης, Παπαδόπουλος, Σιούτης, Τικτοπούλου, 2006). Στη θεµατική ενότητα: «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» 
στο Γ΄ τεύχος του βιβλίου της Γλώσσας της Δ΄ τάξης οι µαθητές γνωρίζουν τη λειτουργία ενός διαπολιτισµικού 
σχολείου, κατανοούν το περιεχόµενο της διαπολιτισµικότητας ως απαραίτητου και βασικού όρου συνύπαρξης, 
επαφής και διαλόγου οµάδων µε διαφορετικό πολιτισµικό απόθεµα. Σηµαντική είναι η υποσηµείωση πως στα 
πλαίσια της διαπολιτισµικής αγωγής οι µαθητές από άλλα πολιτισµικά περιβάλλοντα, καλλιεργούν και µαθαίνουν 
τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους αλλά συνάµα χρησιµοποιούν και τη µητρική τους γλώσσα ενώ έρχονται σε 
επαφή µε τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά του ιδιαίτερου τόπου τους, τα οποία και διαχέουν στη σχολική 
κοινότητα σε µια προοπτική αλληλογνωριµίας και συνάντησης µε τους άλλους (Διακογιώργη, Μπαρής, 
Στεργιόπουλος, Τσιλιγκιριάν, 2006). Παρ’ όλα αυτά στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας η διαχείριση του ξένου, 
του «άλλου» είναι ασύµµετρα υπολείπουσα σε σχέση µε το πλαίσιο του κυρίαρχου πολιτισµικού προτύπου. 
Επισηµαίνεται πως η διαµόρφωση του εθνικού παραστασιακού και παραδοσιακού πλαισίου κάθε κοινωνικής 
οµάδας δεν κινδυνεύει όταν αφήνεται χώρος ανάπτυξης στην πολιτισµική και θρησκευτική ετερότητα αλλά 
απεναντίας αποκτά µια ουσιώδη αντίληψη της οικείας παράδοσης και της συσχέτισής της µε τις άλλες για την 
υπέρβαση στερεοτυπικών αντιλήψεων, συχνά λανθασµένες για τους «άλλους», αλλά και για τον πολιτισµικό 
εαυτό. 

 
ΤΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
Στο Ανθολόγιο των Α΄ και Β΄ τάξεων στη θεµατική ενότητα: «Σχολείο και Παιδί», υπάρχει το κείµενο: «Ξ…όπως 
ξιφίας», στο οποίο εντοπίζεται η ετερότητα των χαρακτηριστικών στο φυσικό περιβάλλον και η αναγνώριση της 
αξίας της µοναδικότητας της ύπαρξης και της συνύπαρξης πέρα από στερεοτυπικούς χαρακτηρισµούς, µε τους 
οποίους συνδέεται η ετερότητα και η διαφορετικότητα (Τσιλιµένη, Γραίκος, Καίσαρης, Καπλάνογλου, 2006). 
Στον ίδιο τόµο και στη θεµατική: «Παιδί και Φύση» στο κείµενο: «Ο τελευταίος ιππόκαµπος», η ετερότητα 
προσεγγίζεται στην πραγµατική της διάσταση ως ιδιαιτερότητα στην έκφραση και όχι ως σηµείο στιγµατισµού. 
Στη θεµατική ενότητα: «Ειρήνη και φιλία και στο κείµενο: «Δώσε την αγάπη», η διαχείριση της πολιτισµικής 
ετερότητας του «άλλου», του ξένου προκύπτει µέσα από τη διασταλτική έννοια και έκφραση της αγάπης που 
υπερβαίνει τα σχήµατα των πολιτισµικών διαφορών προσεγγίζοντας τη µοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, αλλά 
και το συνεκτικό περιεχόµενο της ανθρώπινης κοινωνίας, τη συνύπαρξη. Στο Ανθολόγιο της Γ΄ και Δ΄ τάξης και 
στη θεµατική ενότητα: «Ψαλµωδίες γλυκές µε τα πρώτα Δόξα σοι», περιλαµβάνονται κείµενα τα οποία 
αναφέρονται στη θρησκεία και αντιπροσωπεύουν τους τρόπους µε τους οποίους ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται την 
έννοια του θείου και τη λειτουργία της θρησκευτικής συνείδησης. Η θρησκευτική έκφραση δεν προβάλλεται από 
τους συγγραφείς ως πανανθρώπινη µόνο ανάγκη και πολιτιστική εκδήλωση, µε διαπολιτισµική µάλιστα δυναµική, 
αλλά και ως πορεία µέσα στον ιστορικό χρόνο, ως αναζήτηση της αλήθειας, η οποία καθορίζει την ουσία της 
ανθρώπινης ζωής, ως σύγχρονη παρουσία στον κόσµο µας. Η ποικιλία αυτής της έκφρασης εντοπίζεται στα 
κειµένων που ανθολογούνται, τα οποία αναγνωρίζουν την αξία της θρησκευτικής ετερότητας τονίζοντας τη 
σηµασία της για τη ζωή του ανθρώπου.». Υπάρχουν τα κείµενα: « Η ειρήνη, ο Ιησούς και το πουλί», µε τη 
φανέρωση της υιότητας όλων των ανθρώπων, ως τέκνων του Θεού, µε τις ίδιες βασικές ανάγκες, τις οποίες, δεν 
διαφοροποιεί η ετερότητα των πολιτισµικών κατασκευών και διακρίσεων. Ακολουθεί το κείµενο: «Είσαι ο 
ουρανός ο απέραντος» µε µια βαθύτερη και φιλοσοφική διάσταση της επικοινωνίας του ανθρώπου µε το Θεό και 
το κείµενο: «Ο Νορντίν στην εκκλησιά» που προβάλει το σεβασµό στο θρήσκευµα του «άλλου» αναδεικνύοντας 
παράλληλα τη διαπολιτισµική διάσταση της συνύπαρξης των ανθρώπων (Κατσίκη-Γκίβαλου, Παπαδάτος, 
Πάτσιου, Πυλαρινός, 2014). Στη θεµατική ενότητα: «Να φτιάξω έναν κόσµο που τίποτα δε θα του λείπει», µέσα 
από τα κείµενα «προσεγγίζονται οι διαφορετικές όψεις που συγκροτούν την οργάνωση της συλλογικής ζωής σε 
πολιτικό, ηθικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, και περιγράφουν τις σχέσεις των ατόµων µε άλλα άτοµα ή οµάδες 
ατόµων και θεσµούς, συµπεριφορές και διαφορετικές πολιτισµικές πραγµατικότητες.». Το τρίτο µέρος των τευχών 
των ανθολογίων: Με λογισµό και µ’ όνειρο, για τους µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, εµπεριέχει κείµενα που αφενός 
προσφέρουν τη δυνατότητα όσµωσης µε την παράδοση και τις διαχρονικές αξίες του χώρου, στον οποίο ζουν και 
κινούνται οι µαθητές, και αφετέρου την καλλιέργεια του σεβασµού στη διαφορετικότητα µε µια ειλικρινή διάθεση 
αντικειµενικότητας. Στη θεµατική ενότητα: «Σχολείο και παιδί» υπάρχει το κείµενο: «Αστραδενή», όπου 
εκφράζεται η τάση της κυρίαρχης οµάδας να αφοµοιώνει τον «εισβολέα», τον διαφορετικό, στερώντας του τη 
δυνατότητα του αυτοπροσδιορισµού και της έκφρασης της ατοµικής ιδιαιτερότητας (Κατσίκη-Γκίβαλου, 
Καλογήρου, Πρωτονοτάριου, Πυλαρινός, 2013). Στη θεµατική ενότητα: «θρησκευτική ζωή» υπάρχει η αναφορά 
του Απόστολου Παύλου στην αγάπη (Προς Κορινθίους: 13: 1-7), η οποία εκφράζει τον αληθινό τρόπο της 
υποδοχής του «άλλου», όταν υπερβαίνονται τα κλειστά όρια της εγωκεντρικότητας και της αυτοαναφοράς. Στο 
κείµενο: «Τα Χριστούγεννα του Τα Κι Κο» εκφράζεται το ανθρωπιστικό υπόστρωµα των θρησκειών και του 
θρησκευτικού συναισθήµατος, το οποίο προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό της οργάνωσης της καθηµερινότητας των 
ανθρώπων σε κάθε γωνιά του κόσµου. Επίσης στη θεµατική ενότητα: Ειρήνη και φιλία και στο κείµενο: «Οι φίλοι 
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µας οι τσιγγάνοι» παρουσιάζονται τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά µιας ιδιαίτερης κοινωνικής οµάδας και γίνεται 
η αποδόµηση των προκαταλήψεων για τον πολιτισµικά άλλο µε οδοδείκτη την ανοικτή υποδοχή και τη διαίσθηση 
της καρδιάς, η οποία υπερβαίνει την επιµεριστική λογική των προκαθορισµένων ορίων και των χαρακτηριστικών. 

 
ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
Κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο στη διάρθρωση του γνωστικού περιεχοµένου των εγχειριδίων των θρησκευτικών 
αποτελεί η εστίαση στην ορθόδοξη πίστη και η ερµηνεία της ως νοηµατικού πλαισίου για τον άνθρωπο και τον 
κόσµο µε έµφαση στα στοιχεία του πολιτισµού και της παράδοσης (Βούκανου, Ζούρας, Θερµός, 
Μαστροµιχαλάκη, Παναγάκης, 2006). Επικρατεί ως κεντρικό θέµα η µελέτη της ζωής του χριστιανού και η πορεία 
της Εκκλησίας µε παράλληλη ωστόσο αναφορά στην καλλιέργεια πνεύµατος έµπρακτης αλληλεγγύης, 
δικαιοσύνης και σεβασµού στη θρησκευτική και πολιτισµική ιδιαιτερότητα και στη συνύπαρξη µε το διαφορετικό. 
Κεντρικό σηµείο αναφοράς αποτελεί η αναζήτηση της αλήθειας, η οποία αποκτά οντολογική υπόσταση στο όντως 
πρόσωπο, το Χριστό και στην υπέρβαση κάθε διάκρισης µε την οποία αυτός νοηµατοδοτεί την έκφραση των 
ανθρώπινων σχέσεων, στο πρότυπο των σχέσεων του τριαδικού Θεού (Γούλας, Δεληκωνσταντής, Κοµνηνού, 
2006). Το πλαίσιο αναφοράς στην ορθόδοξη πίστη και παράδοση συµπληρώνεται, έστω και υποτονικά, κυρίως 
στο σχολικό εγχειρίδιο της ΣΤ΄, µε την παρουσίαση των βασικών στοιχείων των άλλων χριστιανικών δογµάτων 
και των ετερόδοξων λαών και των θρησκευτικών τους παραδόσεων. «Το πρώτο βήµα που πρέπει να κάνουν είναι 
να καταλάβουν καλά ότι, παρ’ όλες τις ιδιοµορφίες τους, Ανατολή και Δύση ανήκουν οργανικά µαζί στην ενότητα 
της Χριστιανοσύνης… Είναι κοµµάτια ενός κόσµου, µιας χριστιανοσύνης που κατά το σχέδιο του Θεού, δεν 
έπρεπε να είχε διασπαστεί. Η τραγωδία της διαίρεσης είναι το µεγαλύτερο και κρισιµότερο πρόβληµα της 
χριστιανικής Ιστορίας» (Φλωρόφσκυ, 1979). Η παρουσίαση τους γίνεται στο περιθώριο του κεντρικού θεµατικού 
άξονα της ορθόδοξης πίστης και δεν εκφράζεται ούτε υποσηµειώνεται η προτεραιότητα της θρησκευτικής 
ελευθερίας αφού προκύπτει µια σαφώς υποδηλούµενη ανάγνωση της οικείας παράδοσης και της σύνδεσης της µε 
τα δοµικά χαρακτηριστικά µιας πολιτισµικής ταυτότητας που ταυτόχρονα νοείται και ως πολιτική. Παρουσιάζεται 
η έλλειψη µιας άλλης προσέγγισης της θρησκευτικής πραγµατικότητας στα πλαίσια της ισότιµης θρησκευτικής 
γνώσης. Ωστόσο η διδακτική διαδικασία οφείλει να εγγυάται την πολιτισµική και θρησκευτική ποικιλοµορφία, το 
διάλογο και την ενσωµάτωση της διαφορετικότητα ως αναπόσπαστου τµήµατος της κοινωνικής πραγµατικότητας 
(Καραµούζης, 2012). 

 
ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 
Στο περιεχόµενο των βιβλίων της Γεωγραφίας της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης η µελέτη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
δίνει στους µαθητές τη δυνατότητα να προβούν σε συσχετισµούς των πολιτισµικών και θρησκευτικών 
χαρακτηριστικών των λαών και να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα της προσέγγισης των ανθρώπων στο κοινό 
απόθεµα του παγκόσµιου πολιτισµού και του ανθρωπιστικού υποστρώµατος των θρησκειών (Κουτσόπουλος, 
Σωτηράκου, Ταστσόγλου, 2007). Ο ξένος, ο εγγύς και µακράν εµφανίζεται και µορφοποιείται τόσο µέσα από το 
φυσικό περιβάλλον του τόπου του όσο και από τις θρησκευτικές και πολιτισµικές του καταβολές. Διαµορφώνεται 
δηλαδή ένα ανοικτό γνωστικό πλαίσιο, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα της συνάντησης και της γνωριµίας µε 
την πολιτισµική πολυµορφία των ανθρώπων, όπως τη µεταφέρουν, όταν συνυπάρχουν σε πολυπολιτισµικές 
κοινωνίες και καλούνται να συνεργαστούν. «Το περιεχόµενο κάθε θρησκείας διαµορφώνει ήθος και τρόπο ζωής. 
Με τη θρησκεία δηµιουργείται πολιτισµός και παράγονται αξίες, όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη, και η 
αδερφοσύνη… Οι άνθρωποι µερικές φορές κάνουν κακή χρήση του περιεχοµένου της θρησκείας και τη 
χρησιµοποιούν σαν όπλο εναντίον των αντιπάλων τους και σαν µέσο για να εξυπηρετούν τα συµφέροντά τους. Ο 
θρησκευτικός φανατισµός οδηγεί σε υπερβολές, καταστροφές, στην απώλεια της ζωής των ανθρώπων, ακόµη και 
σε πολέµους εµφύλιους ή πολέµους µεταξύ διαφορετικών κρατών. Τέτοια φαινόµενα υπάρχουν πολλά στην 
ιστορία, όπως ο θάνατος στην πυρά κατά το Μεσαίωνα, η Ιερά Εξέταση, οι Σταυροφορίες, το Τζιχάντ των 
Μουσουλµάνων (θρησκευτικός πόλεµος για τη διάδοση του Ισλάµ). Όλοι οι άνθρωποι έχουµε υποχρέωση να 
σεβόµαστε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των συνανθρώπων µας κι ας είναι διαφορετικές από τις δικές µας. Η 
αποδοχή και ο σεβασµός της θρησκείας των άλλων λαών λέγεται ανεξιθρησκία. Το Σύνταγµα της Ελλάδας 
υποστηρίζει την ανεξιθρησκία σε ξεχωριστό του άρθρο.», (Κουτσόπουλος, Σωτηράκου, Ταστσόγλου, 2007). 
 
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Σύµφωνα µε τον Howard (2003) και τη Gay (2000), αυτή η πολιτισµική συνάφεια προϋποθέτει ότι η µάθηση και 
οι εµπειρίες που προσφέρονται µέσα στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να συνδέονται άµεσα µε τις εµπειρίες 
που φέρουν οι µαθητές της ετερότητας, µαθητές δηλαδή µε διαφορετική ταυτότητα ή ιδιότητα η οποία καθορίζεται 
από τυχόν πολιτισµικές ή θρησκευτικές διαφορές. Η ανάγκη µιας πολιτισµικής παιδαγωγικής στο χώρο του 
σχολείου γενικά, αλλά και στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής ειδικότερα, έχει τονιστεί κατά καιρούς από 
διάφορους ερευνητές (Kouli & Papaioannou, 2009; Μαυροµάτης, 2008; Πατσιαούρας, 2008). Απώτερος σκοπός 
θεωρείται η ευαισθητοποίηση των µαθητών και εκπαιδευτικών στις αξίες και τα έθιµα άλλων πολιτισµών αλλά 
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και η προώθηση θετικών αλληλεπιδράσεων και συνεργασίας µε µαθητές διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, 
επειδή για τις φυσικές δραστηριότητες δεν αποτελεί πρόβληµα η διαφορετική κουλτούρα και γλώσσα των 
παιδιών. Επίσης, λόγω του ότι, παράλληλα µε την σωµατική ανάπτυξη, η Φυσική Αγωγή επιδιώκει να αναπτύξει 
και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των µαθητών, µπορεί να γίνει το εργαλείο που, αν αξιοποιηθεί κατάλληλα, θα 
ανοίξει νέους δρόµους στην εκπαίδευση µιας πολυπολιτισµικής µαθητικής κοινότητας (Διγγελίδης, Θεοδωράκης, 
Ζέτου & Δήµας, 2006; Taylor & Dohert, 2005). Η συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες µπορεί να αποτελέσει 
την κινητήρια δύναµη ακόµη και για τη διατήρηση της πολιτισµικής ταυτότητας των ετερογενών κοινωνικών 
οµάδων (Allen, Drane, Byon & Mohn, 2010). Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σχολικά 
προ- γράµµατα, όπως για παράδειγµα το «Καλλιπάτειρα» (Υπουργείο Παιδείας, 2008), µε σκοπό την 
ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και µαθητών σε θέµατα ρατσισµού, ξενοφοβίας, σεβασµού στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, ισότητας φύλων, κ.ά., µέσα από τη συµµετοχή τους σε φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες. 
Σηµαντικό είναι επίσης ότι στα σύγχρονα προγράµµατα φυσικής αγωγής (Δέρρη, 2007; Υπουργείο Εκπαίδευσης, 
Δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 2011) α) επιδιώκεται στοχευµένα η ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των 
µαθητών, ανεξάρτητα από τις όποιες ατοµικές διαφορές τους (π.χ. πολιτισµικές, εθνοτικές, επιπέδου, κ.ά.). 
Δεδοµένου ότι η Φυσική Αγωγή είναι ένα µάθηµα που µπορεί να προωθήσει την κοινωνική ενσωµάτωση των 
παιδιών, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, κάποιοι ερευνητές (Chepyator-Thomson, You & Russell, 2000; 
Collins, 2011; Dagkas, 2007; Tabb, 2002) έκριναν σκόπιµο να διερευνήσουν τις στάσεις και τις γνώσεις των ΕΦΑ 
απέναντι στην πολιτισµική ετερότητα και παιδαγωγική ώστε να κατανοήσουν το επίπεδο της πολιτισµικής τους 
επάρκειας και ετοιµότητας.  

Ειδικότερα, η µελέτη του Dagkas (2007) που διενεργήθηκε σε σχολεία της Δυτικής Θράκης, όπου ένας µε- 
γάλος αριθµός παιδιών είναι µουσουλµάνοι, είχε ως στόχο να διερευνήσει τις γνώσεις και τις πρακτικές 
διδασκαλίας που χρησιµοποιούν οι ΕΦΑ σε µαθητές µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο. Ένα από τα πιο 
σηµαντικά ευρήµατα της µελέτης ήταν το ότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως δεν αισθάνονταν κατάλληλα 
προετοιµασµένοι παιδαγωγικά ώστε να ανταπεξέλθουν επαρκώς στα καθήκοντά τους, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά ότι τις περισσότερες γνώσεις τις απέκτησαν µέσω των προσωπικών τους εµπειριών ή µέσω 
προσωπικής αναζήτησης πληροφοριών από ειδικούς του χώρου. Παράλληλα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, 
και ιδιαίτερα οι λιγότερο έµπειροι, παραδέχθηκαν πως το γνωστικό τους υπόβαθρο αναφορικά µε τον πολιτισµό 
και τη θρησκεία των µαθητών τους ήταν περιορισµένο γεγονός το οποίο βέβαια δρα ανασταλτικά στην υιοθέτηση 
κατάλληλων πρακτικών διδασκαλίας που θα µπορούσαν να διευκολύνουν την ευρύτερη ένταξη των παιδιών της 
µειονότητας. 

Ανάλογα ήταν και τα ευρήµατα µιας άλλης έρευνας (Collins, 2011) η οποία αξιολόγησε τις στάσεις και τις 
γνώσεις των ΕΦΑ, που δίδασκαν σε αφροαµερικάνους µαθητές, απέναντι στην πολιτισµική παιδαγωγική. Από τα 
αποτελέσµατα της έρευνας φάνηκε ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών αλλά και το επίπεδο κατανόησής τους 
απέναντι στην πολιτισµική παιδαγωγική τείνουν να ποικίλουν σε συνάρτηση µε το φύλο και την εθνοτική τους 
προέλευση. Ειδικότερα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βρέθηκαν να έχουν υψηλότερα σκορ σε όλες τις διαστάσεις 
του ερωτηµατολογίου (π.χ. πολιτισµός και κοινωνία, κατανόηση της πολιτισµικής παιδαγωγικής, κοινωνικές 
σχέσεις) και καλύτερη κατανόηση ως προς τις αρχές της πολιτισµικής παιδαγωγικής σε σύγκριση µε τους άνδρες. 
Ωστόσο, και οι δύο οµάδες (άνδρες-γυναίκες εκπαιδευτικοί) είχαν ευνοϊκές στάσεις απέναντι στους 
αφροαµερικάνους µαθητές όπου εφάρµοζαν τη διδασκαλία τους. Επιπλέον, οι αφροαµερικάνοι εκπαιδευτικοί, 
δηλαδή εκείνοι που είχαν τις ίδιες πολιτισµικές καταβολές µε αυτές των µαθητών, έτειναν να αποδίδουν 
υψηλότερη σηµασία στην εφαρµογή της πολιτισµικής παιδαγωγικής απ’ ότι οι λευκοί άνδρες εκπαιδευτικοί. Ο 
ερευνητής οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι δεν κατανοούν όλοι οι ΕΦΑ τη σηµασία της πολιτισµικής 
παιδαγωγικής, µε τα περισσότερα προβλήµατα να παρουσιάζονται ιδιαίτερα στους λευκούς άνδρες ΕΦΑ οι οποίοι 
διέφεραν ως προς τις πολιτισµικές τους καταβολές (σε σχέση µε αυτές των µαθητών), και εποµένως η επιµόρφωσή 
τους είναι αναγκαία. 

Ωστόσο τα αποτελέσµατα µίας προγενέστερης έρευνας (Tabb, 2002), η οποία προσπάθησε να διερευνήσει, 
µεταξύ άλλων, τις γνώσεις των ΕΦΑ απέναντι στην ετερότητα, µε σκοπό να προσφέρει συστάσεις για τη βελτίωση 
του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών µε διαφορετικές 
πολιτισµικές καταβολές, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι ΕΦΑ είχαν θετικές στάσεις απέναντι στους 
Λατίνοαµερικάνους µαθητές και υψηλά επίπεδα γνώσεων για τον πολιτισµό τους. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον 
ερευνητή στο συµπέρασµα ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να συνεργάζονται 
αποτελεσµατικά µε τους µαθητές της ετερότητας αναγνωρίζοντας ως το πιο βασικό προσόν τους την ικανότητα 
τους να µιλούν τη γλώσσα της µειονότητας που δεν ήταν άλλη παρά η ισπανική. 

Λίγο νωρίτερα, ο Chepyator-Thomson και οι συνεργάτες του (2000) διαπίστωσαν, σε αντίθεση µε την 
παραπάνω έρευνα, ότι οι περισσότεροι ΕΦΑ δεν είχαν την απαραίτητη κατάρτιση στο πλαίσιο των σπουδών τους 
ώστε να µπορούν να κατανοήσουν τις αρχές της πολιτισµικής παιδαγωγικής. Ως εκ τούτου, το γνωστικό υπόβαθρο 
και οι εµπειρίες τους σε θέµατα αντιµετώπισης των πολιτισµικά ετερογενών τάξεων κυµαίνονταν σε χαµηλά 
επίπεδα. Παρόλο που η εφαρµογή της πολιτισµικής παιδαγωγικής και διδακτικής, µε στόχο τη δηµιουργία ενός 
κατάλληλου σχολικού περιβάλλοντος που σέβεται την ετερότητα προβάλλει επιτακτική, η πλειοψηφία των 
παραπάνω ερευνών (Βέµη & Αλεξόπουλος; 2003; Γκοτοβός, 2004; Chepyator-Thomson et al, 2000; Collins, 
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2011; Dagkas, 2007) έδειξε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί της τάξης όσο και οι εν ενεργεία ΕΦΑ χαρακτηρίζονται από 
ελλείπεις γνώσεις αναφορικά µε τις αρχές της αλλά και τον τρόπο αντιµετώπισης των ετερογενών κοινωνικών 
οµάδων γεγονός το οποίο τους οδηγεί και στη δυσκολία εφαρµογής ανάλογων πρακτικών στην τάξη. Από τα 
αποτελέσµατα της έρευνας των Tartwijk, Brok, Veldman και Wubbels (2009) οι οποίοι εξέτασαν τις πρακτικές 
που ακολουθούσαν 12 επιτυχηµένοι εκπαιδευτικοί τάξης που δίδασκαν σε πολιτισµικά ετερογενείς τάξεις στην 
Ολλανδία, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί στηρίζονταν περισσότερο σε στρατηγικές διέγερσης της προσοχής των 
παιδιών, σε προσεγγίσεις πρόληψης προβληµάτων, στην παροχή ξεκάθαρων κανόνων αλλά και στη δηµιουργία 
θετικών σχέσεων µε τους µαθητές τους. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας του Howard (2001)φάνηκε ότι οι πολιτισµικά επαρκείς εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να χρησιµοποιούν ολιστικές στρατηγικές διδασκαλίας, δίνοντας έµφαση όχι µόνο στην ακαδηµαϊκή 
επιτυχία των µαθητών αλλά και στην κοινωνική, συναισθηµατική και ηθική τους ανάπτυξη. Παράλληλα, είναι 
απαραίτητο να αναπτύσσουν ιδιαίτερους τρόπους αλληλεπίδρασης µε τους µαθητές, παρέχοντάς τους την 
ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους χρησιµοποιώντας τους δικούς τους κώδικες λεκτικής επικοινωνίας. Ο 
Howard (2003) σε µία µεταγενέστερη µελέτη του πρόσθεσε και µία άλλη παράµετρο, απαραίτητη στα πλαίσια 
της πολιτισµικής παιδαγωγικής, αυτή της κριτικής σκέψης από µέρους των εκπαιδευτικών. Η κριτική σκέψη 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο βελτίωσης των πρακτικών και της αποτελεσµατικότητας αλλά και 
επαναπροσδιορισµού της φιλοσοφίας των εκπαιδευτικών, µε σηµείο αναφοράς τις ανάγκες των µαθητών της 
ετερότητας. 

Ακόµη τα αποτελέσµατα αναφορικά µε τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην ετερότητα ήταν εξίσου 
αποθαρρυντικά, καθώς η πλειοψηφία των ερευνών φανέρωσε έντονες προκαταλήψεις (Βέµη και συν., 2003; 
Γκοτοβός, 2004; Δαµανάκη, 1998; Young, 2010), χαρακτηρίζοντας ως αιτία του προβλήµατος την έλλειψη 
ανάλογης επιµόρφωσης αλλά και την ίδια αδυναµία των εκπαιδευτικών να αποβάλουν τις στερεότυπες αντιλήψεις 
τους, να κατανοούν και να αποδέχονται την ύπαρξη των πολιτισµικών διαφορών. Και σε αυτή την περίπτωση 
όµως υπήρχαν δύο εξαιρέσεις (Phuntsog, 2001; Tabb, 2002) αποδίδοντας αυτή τη διαφορά, στις στάσεις των 
εκπαιδευτικών οι οποίοι α) σέβονταν την ετερότητα, β) είχαν υψηλά επίπεδα γνώσεων για τον πολιτισµό των 
ετερογενών κοινωνικών οµάδων και γ) χρησιµοποιούσαν ακόµη και τη µητρική γλώσσα των µαθητών ώστε να 
αναπτύξουν καλύτερους κώδικες επικοινωνίας. Ενθαρρυντική, προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η στοχευµένη 
προσπάθεια στα νέα προγράµµατα σπουδών για το νέο σχολείο του 21ου αιώνα που εντάσσει στους σκοπούς του 
µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής την κατανόηση και το σεβασµό της διαφορετικότητας των ατόµων (Υπουργείο 
Εκπαίδευσης, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 2011α). Παράλληλα, παρέχει, µέσω των αντίστοιχων 
οδηγών σπουδών ανάλογα παραδείγµατα µαθηµάτων (Υπουργείο Εκπαίδευσης, Δια βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, 2011β). 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η εκπαίδευση, αλλά και το σχολικό περιβάλλον αποκτούν τη δυναµική µιας δηµιουργικής ανατροπής µέσα από 
µια διαδικασία κριτικής απέναντι στη µονοµέρεια αναγνωρίζοντας την ανάγκη της διαχείρισης µιας 
πολυδιάστατης και πολυπαραγοντικής κοινωνίας. Ένα περιβάλλον, το οποίο υπολογίζει την πολιτισµική και 
θρησκευτική ετερότητα, διαµορφώνει τις ικανές συνθήκες κατανόησης του «άλλου» και αποµειώνει τα σηµεία 
αιχµής που συχνά εκφράζονται µε την περιθωριοποίηση και το σχολικό εκφοβισµό. Μέσα από την ερευνητική 
καταγραφή, τη συγκριτική ανάλυση και τη διάρθρωση των εγχειριδίων του δηµοτικού σχολείου εντοπίζεται η 
έννοια του ξένοτ, του «άλλου», του διαφορετικού και η συνάφεια της σχέσης αυτής µε τα φαινόµενα του σχολικού 
εκφοβισµού. Στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας και σε επίπεδο περιεχοµένου η διαχείριση του ξένου, του 
«άλλου» εγκλωβίζεται στο πλαίσιο του κυρίαρχου πολιτισµικού προτύπου. Ωστόσο στα Ανθολόγια των 
Λογοτεχνικών Κειµένων διευρύνεται η διαχείριση της ετερότητας, αφού η θεµατική τους διάρθρωση συνδυάζει 
την στήριξη του παραδοσιακού αποθέµατος αξιών και στάσεων του οικείου πολιτισµικού παραδείγµατος µε την 
πολιτισµική και θρησκευτική ετερότητα. Στα σχολικά εγχειρίδια των θρησκευτικών κυριαρχεί η αναφορά στην 
ορθόδοξη πίστη και στην ερµηνεία της µε µικρές µόνο αναφορές στα ετερόδοξα και αλλόθρησκα περιβάλλοντα. 
Τέλος στα σχολικά εγχειρίδια της Γεωγραφίας, ο ξένος, ο εγγύς και µακράν εµφανίζεται και µορφοποιείται τόσο 
µέσα από το φυσικό περιβάλλον του τόπο του όσο και από τις θρησκευτικές και πολιτισµικές του καταβολές. 
Ουσιαστικά αυτό που εντοπίζεται είναι πως η ανάγκη διάρθρωσης ενός περισσότερο ανοικτού γνωστικού 
περιεχοµένου στα σχολικά εγχειρία µπορεί να διαµορφώσει την αποδοχή της ετερότητας και κατά συνέπεια να 
αµβλύνει τα φαινόµενα του σχολικού εκφοβισµού, που συχνά εκφράζονται µέσα από την άγνοια για τον έτερο, 
τον «άλλο», τον ξένο. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε γίνεται αντιληπτό ότι τα θεωρητικά πλαίσια της 
πολιτισµικής διδακτικής και παιδαγωγικής (Ασλανίδου & Δέρρη, 2013) αναπτύχθηκαν µε στόχο την καλύτερη 
ενσωµάτωση των πολιτισµικά ετερογενών κοινωνικών οµάδων µέσω της εξασφάλισης της πολιτισµικής 
επάρκειας των εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου διακρίνονται από κοινά χαρακτηριστικά στις αρχές τους. Οι αρχές 
αυτές µπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιµο οδηγό για τη βελτίωση της επάρκειας και της ετοιµότητας των 
εκπαιδευτικών ενώ η έλλειψη κατανόησης τους δύναται πολύ εύκολα να οδηγήσει στην εφαρµογή λανθασµένων 
πρακτικών οι οποίες µπορούν να λειτουργήσουν εις βάρος της πολιτισµικής ετερότητας. Το σχολείο γενικά και 
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το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής ειδικότερα, µέσω συγκεκριµένων προγραµµάτων και στρατηγικών (Bishop, 
2010; Hastie et al, 2006; Κέλλης και συν., 2010; Kouli et al, 2009) µπορούν να αποτελέσουν χωνευτήρι όλων των 
πολιτισµών, λαµβάνοντας όµως υπόψη και τις ιδιαιτερότητες κάθε πολιτισµού χωριστά αλλά και τις 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και πολιτικές προσδοκίες όλων των κοινωνικών οµάδων. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο θα µπορέσει να προωθηθεί η κατανόηση και ο σεβασµός του πολιτισµικού υποβάθρου όλων των µαθητών 
από τους εκπαιδευτικούς και να δηµιουργηθούν τα θεµέλια για την µελλοντική επιτυχία της πολιτισµικής 
παιδαγωγικής και διδακτικής (Ασλανίδου & Δέρρη, 2013). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητήριου για το Σχολικό Εκφοβισµό, διεξήχθη έρευνα στο 1ο Πειραµατικό 
Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», µε σκοπό να αποτυπωθούν τα στοιχεία που αφορούν το σχολικό 
εκφοβισµό και την ύπαρξη περιστατικών βίας στη συγκεκριµένη σχολική µονάδα. Προκειµένου να είναι συγκρίσιµα 
τα αποτελέσµατα µε αυτά της αντίστοιχης έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της Europe Antibullying 
Campaign (Δεκέµβριος 2012, www.antibullying.eu), στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν ερωτήµατα της 
Ευρωπαϊκής Καµπάνιας. Δηµιουργήθηκε αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο και συµπληρώθηκε από το σύνολο των 
µαθητών του σχολείου. Η είσοδος των µαθητών στα Πειραµατικά Σχολεία µε την διεξαγωγή εξετάσεων τα δύο 
τελευταία χρόνια αλλά και η διαδικασία της κλήρωσης στην οποία υποβάλλονταν οι µαθητές µε τη καθοδήγηση των 
γονέων, συνιστούν ενδεχοµένως παράγοντα διαφοροποίησης του µαθητικού δυναµικού αυτών των σχολικών 
µονάδων. Στη συγκεκριµένη µελέτη γίνεται προσπάθεια εντοπισµού πιθανών διαφοροποιήσεων ανάµεσα σε αυτούς 
τους µαθητές και στους µαθητές  των σχολείων της ελληνικής επικράτειας, σε σχέση µε το πώς αντιλαµβάνονται το 
φαινόµενο, το βαθµό συνειδητοποίησης, τη δυνατότητα διαχωρισµού συµπεριφοράς σχολικού εκφοβισµού και µιας 
απλά ενοχλητικής συµπεριφοράς. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν πως οι µαθητές αισθάνονται ασφαλείς στο 
χώρο του σχολείου σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε σχέση µε το µέσο όρο της Ελλάδας. Οοι µαθητές συµµετέχουν σε 
οµαδικές δραστηριότητες σε µεγαλύτερο βαθµό και αυτό οδηγεί στη βελτίωση του σχολικού κλίµατος και την 
ενίσχυση του πνεύµατος συνεργασίας. Επιπλέον, οι µαθητές φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι στο 
ποιες συµπεριφορές συνιστούν σχολικό εκφοβισµό και οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισµό. Διαφοροποιήσεις 
παρουσιάζουν οι απόψεις τους ως προς τους λόγους που ωθούν σε σχολικό εκφοβισµό (εθνικότητα, σεξουαλική 
προτίµηση, θρήσκευµα, εξωτερική εµφάνιση). Τα µειωµένα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού λαµβάνουν χώρα στο 
εσωτερικό του σχολείου. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολικός εκφοβισµός, βία, θύµα, θύτης 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η σχολική βία ως κοινωνικό φαινόµενο συνδέεται άµεσα και αλληλεπιδρά µε το κοινωνικό και πολιτισµικό 
περιβάλλον. Σύµφωνα µε την Αρτινοπούλου (2001) εκδηλώνεται «αφενός ως αντανάκλαση της βίας στην ευρύτερη 
κοινωνία και αφετέρου ως σύµπτωµα της χαµηλής ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται στους µαθητές». Ο 
σχολικός εκφοβισµός ή bulling θεωρείται ως  έκφραση της σχολικής βίας και ως ένα κοινωνικό φαινόµενο τόσο 
παλιό όσο και το οργανωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα.  Σήµερα παρατηρούνται στην εκδήλωση του φαινοµένου 
αλλαγές στα ποιοτικά και ποσοτικά του χαρακτηριστικά, όπως στην ένταση, τη συχνότητα και τις µορφές µε την 
οποία αυτό εκδηλώνεται (Γιαννακοπούλου, 2014). 

Ο σχολικός εκφοβισµός είναι ένα φαινόµενο που εκδηλώνεται ως αποτέλεσµα των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων στο χώρο του σχολείου. Σε αυτόν η θυµατοποίηση αποτελεί αποτέλεσµα στάσεων και 
πεποιθήσεων όλων όσων συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς) καθώς 
και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζουν οι παραπάνω. Η κοινωνική βία αφενός και τα ερεθίσµατα βίας που 
δέχονται οι µαθητές (ταινίες βίας, εικόνες προσφύγων που βιώνουν τη βία, απόψεις φανατικές κ.ά.) µειώνουν την 
ενσυναίσθησή τους απέναντι στα θύµατα και ενισχύουν την θέση πως η επιτυχία ταυτίζεται µε την άσκηση βίας 
(Pearl et al, 1982). Στην Ελλάδα συγκεκριµένα τα τελευταία χρόνια οι οικονοµικές κοινωνικές και πολιτικές 
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αλλαγές που είχαν ως συνέπεια την αύξηση της φτώχειας, τις εκδηλώσεις ρατσισµού και φανατισµού, την κρίση 
του θεσµού της οικογένειας επέδρασαν καθοριστικά στην αύξηση των περιστατικών σχολικού εκφοβισµού. 
Εξάλλου σύµφωνα µε τη Πρωτογενή θεωρία Κοινωνικοποίησης-Primary Socialization theory (PST) των Oetting 
& Donnermeyer (1998) τα αίτια της εκδήλωσης του σχολικού εκφοβισµού βρίσκονται κατά ένα µεγάλο ποσοστό 
στους µηχανισµούς κοινωνικοποίησης των παιδιών που είναι η οικογένεια, το σχολείο και η οµάδα των 
συνοµηλίκων. 

Ο σχολικός εκφοβισµός ως φαινόµενο αφορά όλους τους εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς) και εκδηλώνεται µε ποικίλες µορφές βίαιης συµπεριφοράς οι οποίες µάλιστα 
µπορούν και να συνυπάρχουν. Διαχωρίζεται σε άµεσο εκφοβισµό µε φανερές επιθέσεις εναντίον του θύµατος και 
σε έµµεσο, όπου το θύµα συχνά οδηγείται σε κοινωνικό αποκλεισµό (Kristensen & Smith, 2003). Οι συχνότερες 
εκδηλώσεις του φαινοµένου στο χώρο του σχολείου είναι η άσκηση σωµατικής βίας η οποία ποικίλλει σε ένταση 
(σπρωξίµατα, ξυλοδαρµός, κ.ά.), η λεκτική βία, µέσω ειρωνικών ή προσβλητικών σχολίων που αφορούν 
χαρακτηριστικά µαθητών που τους διαφοροποιούν από το σύνολο (κοινωνική θέση, ντύσιµο, σεξουαλικότητα 
εθνικότητα, θρήσκευµα, κ.ά.), τέλος ο ηλεκτρονικός εκφοβισµός είναι µια µορφή σχολικής βίας που χρησιµοποιεί 
τα µέσα τεχνολογίας της εποχής (κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο) µε την µεταφορά µηνυµάτων φωτογραφιών και 
εικόνων από την προσωπική ζωή του θύµατος. Σύµφωνα µε τον Σφακιανάκη κ.ά (2012: 181) «αυτό που καθιστά 
τον εκφοβισµό µέσω του διαδικτύου τόσο επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι ο καθένας µπορεί να τον πράξει χωρίς να 
χρειάζεται να αντιµετωπίσει το θύµα του. Δε χρειάζεται να είναι κανείς δυνατός ή γρήγορος αρκεί ένας υπολογιστής 
και η επιθυµία να τροµοκρατήσει». 

Για την πρόληψη και την αντιµετώπιση του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού κινητοποιήθηκαν όλα τα 
κράτη και οι φορείς. Αναπτύχθηκαν µία σειρά από στρατηγικές πρόληψης, ανίχνευσης και αντιµετώπισης των 
περιστατικών θυµατοποίησης. Τα ΜΜΕ κινητοποιήθηκαν σε µια εκστρατεία ευαισθητοποίησης της κοινωνίας 
απέναντι τα θύµατα. Προτάθηκαν πολλές τακτικές αντιµετώπισης ανάµεσα στις οποίες αναφέρουµε αυτήν των  
Holtappels και Tillmann (1999, όπως αναφέρεται στο Τσιάκαλος, 2008). Προτείνεται η παιδαγωγική 
αντιµετώπιση του προβλήµατος από τους εκπαιδευτικούς, δίνοντας βάση σε πέντε σηµεία. Αρχικά στην ωφέλεια 
που έχει η χρήση δηµοκρατικών και παιδαγωγικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης στην ένταξη των αδύναµων 
µελών της τάξης στο σύνολο. Στη συνέχεια τονίζεται  η δυναµική της αίσθησης της συλλογικότητας, δηλαδή της 
ιδέας ότι όλα τα παιδιά ανήκουν σε µία οµάδα στην αποφυγή της περιθωριοποίησης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην 
παρεµπόδιση στιγµατισµού µαθητών εκ µέρους των εκπαιδευτικών. Σηµαντικό ρόλο παίζει η θέσπιση κανόνων 
και ορίων που καθορίζουν ότι πράξεις σχολικού εκφοβισµού δεν είναι αποδεκτές και το πότε και µε ποιον τρόπο 
πρέπει θα παρέµβουν οι εκπαιδευτικοί. Πολλές φορές έχει επισηµανθεί πως η ασάφεια και ασυνέπεια λειτουργούν 
«νοµιµοποιητικά» απέναντι στις πράξεις βίας παγιώνοντάς τες. Τέλος, προτείνεται η συνεργασία του σχολείου µε 
θεσµούς και πρόσωπα όπως είναι οι γονείς και οι κοινωνικές δοµές που σχετίζονται µε θέµατα βίας και 
παραβατικότητας των ενηλίκων (Γιαννακοπούλου, 2014). Στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιµετώπισης του 
σχολικού εκφοβισµού συστάθηκε το 2013 από το Υπουργείο Παιδείας το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της 
Σχολικής βίας και του Εκφοβισµού». Το Παρατηρητήριο έχει ως αποστολή το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
δράσεων για την πρόληψη και αντιµετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισµού, την ταυτοποίηση, τη µελέτη και 
τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιηµένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισµού (Μαρούσι, 
Αρ. Πρωτ. : 195630/Γ1-19.12.2013). 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Η πρώτη συστηµατική έρευνα  για το φαινόµενο το Σχολικού Εκφοβισµού συναντάται στις Σκανδιναβικές χώρες 
και συγκεκριµένα στη Νορβηγία από τον Dan Olweus γύρω στα 1970. Στην Ιαπωνία, Αγγλία, Δανία, Καναδάς, 
ΗΠΑ και Αυστραλία, ο σχολικός εκφοβισµός γίνεται αντικείµενο έρευνας και µελέτης στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980 και στις αρχές του 1990 (Olweus, 2009). Μεγάλης κλίµακας έρευνα διενεργήθηκε σε 17 χώρες του 
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νότια 
Αµερική σε µαθητές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Moore, Jones & Broadbent, 2008). Το 
2012 διεξήχθη έρευνα για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού στην οποία πληθυσµός-στόχος ήταν το σύνολο 
των µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε 6 ευρωπαϊκές χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (Ευρωπαϊκή 
Έρευνα για το φαινόµενο του Σχολικού Εκφοβισµού, Δεκέµβριος 2012). Το µέγεθος του δείγµατος ανήλθε στις 
16227 µονάδες µε αναλογική εκπροσώπηση. Η προσέγγιση των µαθητών έγινε µέσω των σχολικών µονάδων στις 
οποίες ήταν εγγεγραµµένοι. Για τη συλλογή στοιχείων χρησιµοποιήθηκε ανώνυµο, δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 
µέσω της πλατφόρµας Question Pro.  
 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 1Ο 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ» 
Στο πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητήριου για την πρόληψη της Σχολικής Βίας στο 1ο Πειραµατικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης  διεξήχθη κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά έρευνα για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού. 
Σκοπός της έρευνας ήταν, να αποτυπωθεί για πρώτη φορά µε τρόπο συστηµατικό, η εικόνα που έχουν οι µαθητές 
του σχολείου για το τι είναι σχολικός εκφοβισµός, η αναγνώριση των άµεσων και έµµεσων µορφών του 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  360   

φαινοµένου, ο διαφορετικός τρόπος  εκδήλωσης  του φαινοµένου ανάµεσα σε κορίτσια και αγόρια καθώς και οι 
προτεινόµενοι τρόποι αντιµετώπισης του φαινοµένου. Ακόµη θεωρήθηκε σκόπιµο να διερευνηθεί η επίδραση που 
έχει το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον στην εκδήλωση φαινοµένων βίας και εκφοβισµού, να 
προσδιορισθούν οι πηγές ενηµέρωσης και να διατυπωθούν οι προτάσεις των µαθητών τόσο για την αντιµετώπιση 
όσο και για την πρόληψη των φαινοµένων βίας.   

 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Ως εργαλείο διερεύνησης στην παρούσα έρευνα επελέγη να χρησιµοποιηθεί το ερωτηµατολόγιο της αντίστοιχης 
έρευνας της Europe΄s Antibullying Campaign, www.antibullying.eu, (Ευρωπαϊκή Έρευνα για το φαινόµενο του 
Σχολικού Εκφοβισµού, Δεκέµβριος 2012). Το γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα άµεσης σύγκρισης των 
αποτελεσµάτων για το σχολείο µας µε αυτά της Ευρωπαϊκής έρευνας. Στην έρευνα συµµετείχαν µαθητές από όλες 
τις τάξεις του Λυκείου (Α’ Τάξη, 40.9%, Β’ Τάξη 39,4%, Γ’ Τάξη 19,7%), αγόρια και κορίτσια στο ίδιο περίπου 
ποσοστό (51,1% και 48,9% αντίστοιχα). Οι µαθητές/τριες που συµµετείχαν διαµένουν σε ποσοστό 86,6% και µε 
τους δύο γονείς, ενώ µόνο το 9,7% µόνο µε τον έναν από τους δύο. Στο αντίστοιχο ερώτηµα της ευρωπαϊκής 
έρευνας  το γενικό ποσοστό των µαθητών που διαµένουν και µε τους δύο γονείς είναι σαφώς χαµηλότερο (77,56%) 
ενώ όπως είναι αναµενόµενο, το ποσοστό των µαθητών που µένουν µε έναν από τους δύο γονείς είναι ελαφρά 
αυξηµένο (13,35%). Χαρακτηριστικό είναι πως τα ποσοστά της Ευρωπαϊκής έρευνας που αφορούν τους Έλληνες 
µαθητές φαίνεται να συµπίπτουν µε τα ποσοστά της έρευνάς µας (α. και µε τους δύο γονείς στην ευρωπαϊκή 
έρευνα για την Ελλάδα διαµένει το 84,43% των µαθητών (86,6% για το σχολείο µας),  β. µε έναν από τους δύο 
γονείς στην ευρωπαϊκή έρευνα για την Ελλάδα διαµένει το 9,55% των µαθητών (για το σχολείο µας: 9,7%).  

Σχετικά µε τα προβλήµατα που υπάρχουν στην οικογένεια, εµφανίζονται έντονες διαφοροποιήσεις ανάµεσα 
στα αποτελέσµατα της ευρωπαϊκής έρευνας και τα αντίστοιχα της έρευνάς στο σχολείο. Έτσι: α. η έρευνά µας 
εµφανίζει πως το 39,6% των οικογενειών απασχολούν οικονοµικά προβλήµατα έναντι του 23% της ευρωπαϊκής 
έρευνας για το σύνολο των χωρών και του 35,31% για την Ελλάδα. Τα ποσοστά για την Ελλάδα είναι συγκρίσιµα 
µε αυτά του σχολείου µας , είναι όµως σαφώς µεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο πράγµα που είναι πιθανό 
να οφείλεται στην οικονοµική κρίση. β. Σε σχέση µε τα προβλήµατα των γονέων στην µεταξύ τους σχέση, η 
ευρωπαϊκή έρευνα δείχνει πως σε ποσοστό 7,57% αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο σπίτι και σε ποσοστό 7,84% 
για την Ελλάδα έναντι του 17,8% για το δείγµα της παρούσας έρευνας, διαφορά που χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης. Επίσης πρόβληµα στη σχέση µε το παιδί εµφανίζεται στο 5,52% των περιπτώσεων της ευρωπαϊκής 
έρευνας στο σύνολο των χωρών και το 4,61% για την Ελλάδα. Αντίστοιχα στην έρευνά µας εµφανίζεται σε 
ποσοστό 17,8% και έτσι και η διαφορά αυτή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. γ. Τα αποτελέσµατα σχετικά µε την 
διαχείριση του θυµού από πλευράς των γονέων είναι πολύ κοντά ανάµεσα στην ευρωπαϊκή έρευνα (σύνολο χωρών 
4,26%, Ελλάδα 5,07%) και αυτήν της παρούσας έρευνας (6,9%). Στα ερωτήµατα σχετικά µε τις σχέσεις ανάµεσα 
στα µέλη της σχολικής κοινότητας, τα αποτελέσµατα συµπίπτουν σχεδόν µε αυτά της ευρωπαϊκής έρευνας. Έτσι 
οι µαθητές δηλώνουν πως έχουν καλή σχέση µε τους συµµαθητές τους σε ποσοστό 45,9% έναντι του 46% της 
ευρωπαϊκής έρευνας, και πολύ καλή σχέση το 43,6% έναντι 37,22%. Η µικρή διαφορά προς τα πάνω εξηγείται 
από τη διαπίστωση ότι µετά την υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών δράσεων, οι σχέσεις στο εσωτερικό της 
σχολικής κοινότητας έχουν βελτιωθεί αισθητά, όπως προέκυψε και από τα στοιχεία των ερευνών στο πλαίσιο της 
αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Με το συµπέρασµα αυτό συνάδει και το γεγονός ότι 89% των 
µαθητών του σχολείου µας δηλώνουν ότι διατηρούν πολύ καλή ή καλή σχέση µε τους καθηγητές τους ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό της ευρωπαϊκής έρευνας είναι 76,79%. τελευταίο στοιχείο που ζητήθηκε και στις δύο έρευνες 
είναι η συµµετοχή των µαθητών σε συλλογικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα της ευρωπαϊκής έρευνας 
έδειξαν πως το 30,83% έχει συλλογικές δραστηριότητες µε φίλους εκτός σχολείου και το 29,06% µε συµµαθητές 
από το σχολείο, ενώ µόλις το 12,76% δεν έχει δραστηριότητες εκτός σχολείου. Η σχολική µας έρευνα στο 
συγκεκριµένο ερώτηµα µας πληροφόρησε πως το 46,2% των µαθητών µας συµµετέχουν σε δραστηριότητες µε 
συµµαθητές τους στο σχολείο, το 12,9% µε συµµαθητές τους εκτός του σχολείου, το 30,3% µε φίλους εκτός 
σχολείου και ένα 10% περίπου δεν έχουν ή δεν προτιµούν τις συλλογικές δραστηριότητες. Στο συγκεκριµένο 
ερώτηµα παρατηρούµε πως ενώ το ποσοστό των µαθητών που έχουν συλλογικές δραστηριότητες µε φίλους εκτός 
σχολείου, όπως και αυτό όσων δεν συµµετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες σχεδόν συµπίπτει, το ποσοστό των 
µαθητών που συµµετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες εντός του σχολείου είναι αρκετά µεγαλύτερο από αυτό 
της ευρωπαϊκής έρευνας (46,2% έναντι 29,06%). Η διαφορά αυτή θεωρείται πιθανό ότι θα πρέπει να αποδοθεί 
στις θετικές συνέπειες από τη λειτουργία των οµίλων ενδιαφερόντων και την υλοποίηση των υπολοίπων 
καινοτόµων δράσεων. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας θα παρουσιαστούν σε άµεση σύγκριση µε αυτά της ευρωπαϊκής έρευνας, 
έτσι ώστε να γίνει ευκολότερα η εξαγωγή των σχετικών συµπερασµάτων. Στην ευρωπαϊκή έρευνα αποτυπώθηκε 
αρχικά ο βαθµός κατανόησης του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού. Παρατηρήθηκε πως δεν είναι ιδιαίτερα 
ξεκάθαρο για το χαρακτηρισµό µίας συµπεριφοράς ως εκφοβισµού το στοιχείο της επανάληψής της στο χρόνο. 
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας στην Ελλάδα το 30,26% (47,7% για τους µαθητές του σχολείου) θεωρεί ότι 
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η εκδήλωση µίας τέτοιας συµπεριφοράς µία φορά είναι αρκετή για να χαρακτηρισθεί ως περιστατικό εκφοβισµού. 
Στις δύο έρευνες οι µαθητές ρωτήθηκαν πόσο ασφαλείς αισθάνονται στην τάξη, στη γειτονιά και κατά την 
διαδροµή προς και από το σχολείο για το σπίτι. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως στην Ελλάδα οι µαθητές 
αισθάνονται σε ποσοστό 63,17% πολύ ασφαλείς στο σχολείο έναντι του 82% της παρούσας έρευνας. Στο ερώτηµα 
που αφορά πόσο ασφαλείς αισθάνονται στην γειτονιά ή άλλους εξωτερικούς χώρους οι µαθητές, τα αποτελέσµατα 
και των δύο ερευνών ήταν πολύ κοντά (Ελλάδα 50,77%, σχολείο 48,1%). Τέλος, οι µαθητές αισθάνονται πιο 
ασφαλείς σε σχέση µε τα αποτελέσµατα που αφορούν το σύνολο της Ελλάδας στον δρόµο ή στη χρήση των µέσων 
µαζικής µεταφοράς (Ελλάδα 44,01% έναντι του 64% της σχολικής έρευνας). Ιδιαίτερα σηµαντικό κρίνεται το 
ευρύτερα διαδεδοµένο αίσθηµα ασφάλειας στο σχολείο, που εκφράστηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

Πίνακας 1. Συµπεριφορές σχολικού εκφοβισµού 
 

Στη συνέχεια η έρευνα στράφηκε στον προσδιορισµό του σχολικού εκφοβισµού µέσω των διαφόρων µορφών 
συµπεριφοράς  (Πίνακας 1). Παρατηρούµε πως σε όλα τα ερωτήµατα τα ποσοστά είναι αυξηµένα στις απαντήσεις 
των µαθητών στην έρευνα του σχολείου. Οι µαθητές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι στο θέµα του σχολικού 
εκφοβισµού και στις συµπεριφορές που συνιστούν αυτόν. Τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται σε 
συµπεριφορές µε κοροϊδευτικά σχόλια που συνδέονται µε την εξωτερική εµφάνιση, σε συχνά περιπαιχτικά σχόλια 
ασκώντας ταυτόχρονα λεκτική ή σωµατική βία, στοχεύοντας στο χρώµα ή την καταγωγή, στο να αναγκάζεις 
κάποιον να πράττει αυτό που θέλεις µε τη χρήση βίας και τέλος, ο εκφοβισµός ή η απειλή κάποιου µε την χρήση 
τηλεφώνου/e mail/ δίκτυα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης.  

Ακολούθως αναζητήθηκαν οι παράγοντες θυµατοποίησης των παιδιών. Ανάµεσα στις δύο έρευνες υπάρχουν 
αρκετές διαφοροποιήσεις (Πίνακας 2). Ενώ στα αποτελέσµατα της ευρωπαϊκής έρευνας για την Ελλάδα, 
παρατηρούµε πως ως σηµαντικότερος παράγοντας προβάλλεται η ανικανότητα του θύµατος να αµυνθεί και στη 
συνέχεια ακολουθούν η ευαισθησία του θύµατος, η εθνικότητα, το βάρος και οι σεξουαλικές προτιµήσεις, από 
την άλλη πλευρά το θρήσκευµα, το άγχος των µαθητών καθώς και η ένδυση δεν φαίνεται να αποτελούν λόγο 
θυµατοποίησης. Στην παρούσα έρευνα τα υψηλότερα ποσοστά των µαθητών φαίνεται να θεωρούν πως οι λόγοι 
που οδηγούν στην θυµατοποίηση είναι η εθνικότητα, οι σεξουαλικές προτιµήσεις, κάποια σωµατική ανεπάρκεια, 
ο τρόπος ντυσίµατος και το βάρος. Η δυνατότητα να αµυνθεί το θύµα είναι εξίσου σηµαντικός λόγος 
θυµατοποίησης αλλά όχι ο πρωτεύων όπως στην ευρωπαϊκή έρευνα. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση το 
ποσοστό είναι υψηλότερο από ότι το σύνολο της Ελλάδας, Φαίνεται σε αυτή την περίπτωση ο αυξηµένος βαθµός 
ευαισθησίας των µαθητών του σχολείου απέναντι σε συµπεριφορές που προκύπτουν από τη µη αποδοχή της 
διαφορετικότητας. 

Συµπεριφορές Ελλάδα Παρούσα έρευνα 
Το να πειράζεις – κοροϊδεύεις κάποιον για την 
εξωτερική του εµφάνιση 

67,36% 91,7% 

Το να χρησιµοποιείς κοροϊδευτικές εκφράσεις που 
στοχεύουν στο χρώµα ή στην καταγωγή κάποιου 

55,50% 87,9% 

Το να κάνεις πλάκα εις βάρους κάποιου µε φυσική ή 
λεκτική βία µόνο µία φορά 

30,26% 47,7% 

Το να κάνεις πλάκα εις βάρους κάποιου µε φυσική ή 
λεκτική βία περισσότερες από µία φορά 

65,29% 91,7% 

Το να πείθεις κάποιον να κάνει πράγµατα που θες χωρίς 
χρήση βίας 

10,27% 20,5% 

Το να αναγκάζεις κάποιον να κάνει πράγµατα που θες 
µε την χρήση βίας (λεκτικής, σωµατικής, ψυχολογικής) 

67,80% 87,9% 

Κοροϊδεύοντας κάποιον, ρίχνοντάς τον και 
ακινητοποιώντας τον στο έδαφος 

60,04% 82,6% 

Το να κοροϊδεύεις κάποιον εξαιτίας των ρούχων που 
φοράει 

38,22% 81,1% 

Το να εκφράζεις τα αισθήµατα δυσαρέσκειας και τις 
αρνητικές σου σκέψεις για κάποιον 

10,35% 15,9% 

Το να διαπληκτίζεσαι ή να λογοµαχείς 22,88% 17,4% 
Το να πειράζεις κάποιον λέγοντας ένα αστείο εις βάρος 
του 

17,95% 29,5% 

Το να αποκλείεις – αποµονώνεις κάποιον 37,84% 77,3% 
Το να κατηγορείς κάποιον άδικα 33,17% 42,4% 
Το να προσβάλεις κάποιον µέσω περιπαιχτικών αστείων 
και ιστοριών 

29,64% 65,2% 

Με την χρήση τηλεφώνου/e mail/ δίκτυα ηλεκτρονικής 
κοινωνικής δικτύωσης να εκφοβίζεις και να απειλείς 
κάποιον 

60,98% 87,1% 
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Παράγοντες Θυµατοποίησης Ελλάδα Παρούσα έρευνα 

Εξαιτίας της εθνικότητας 44,34% 84,6% 
Εξαιτίας της θρησκείας 16,06% 60% 
Εξαιτίας των σεξουαλικών 
προτιµήσεων 

25,05% 83,1% 

Εξαιτίας κάποιας σωµατικής 
ανεπάρκειας 

23,88% 64,6% 

Εξαιτίας των ρούχων 17,02% 73,8% 
Εξαιτίας του βάρους 31,60% 83,1% 
Επειδή έχει αυτό που θέλει ο δράστης 19,65% 43,8 

Εξαιτίας της ανικανότητας να 
αµυνθεί το θύµα 

57,03% 70,8% 

Εξαιτίας της νευρικότητας 12,31% 23,8% 
Εξαιτίας της ευαισθησίας 44,60% 67,7% 

Πίνακας 2. Παράγοντες θυµατοποίησης των µαθητών 
 

Στη συνέχεια οι ερωτήσεις αφορούν την ίδια την πράξη του σχολικού εκφοβισµού και τον εντοπισµό των 
θυµάτων. Παρατηρούµε πως τα ποσοστά στις δύο έρευνες στην απάντηση πως κανένας δεν προσπάθησε να µε 
εκφοβίσει είναι σχεδόν όµοια (Πίνακας 3). Η σχολική έρευνα εµφανίζει ποσοστό 25,6% των µαθητών να έχουν 
δεχτεί σχολικό εκφοβισµό έναντι του 31,98%  για την Ελλάδα. Μία µικρή αλλά σηµαντική διαφοροποίηση η 
οποία µπορεί να εξηγηθεί σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω για τη σχέση µαθητών-
καθηγητών, και τη συχνότητα που συµµετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες. 
 

Υπήρξες θύµα σχολικού εκφοβισµού;   Παρούσα έρευνα                               Ελλάδα 
Όχι, κανένας δεν προσπάθησε να µε εκφοβίσει 63,6% 64,34% 
Ναι, µου έχει συµβεί 25,6% 31,98% 
Προτιµώ να µην απαντήσω 10,9% 3,68% 

Πίνακας 3. Υπήρξες θύµα σχολικού εκφοβισµού; 
 

Σε σχέση µε την τοποθεσία όπου το επεισόδιο σχολικού εκφοβισµού έλαβε χώρα, διαπιστώνεται πως ενώ 
στην έρευνα που αφορά την Ελλάδα ένα ποσοστό του 35,38% δέχτηκαν bulling έξω από το σχολείο, στην παρούσα 
έρευνα η απάντηση αυτή αναδεικνύει ένα ποσοστό µόλις 16,1% µαθητών που δέχτηκαν βία έξω από το σχολείο 
(Πίνακας 4). Επίσης σηµαντική διαφορά παρατηρείται και στον εκφοβισµό µέσω του διαδικτύου (cyber bulling), 
20,93% για την Ελλάδα και 6,5% για το σχολείο µας. Αντίθετα στην παρούσα έρευνα υψηλότερα ποσοστά 
παρατηρούνται στην τάξη και στους διαδρόµους του σχολείου (33,9% και 35,5% αντίστοιχα). Σηµαντική φαίνεται 
να είναι η διαφορά στην τάξη αφού στο σύνολο της Ελλάδας τα αντίστοιχα αποτελέσµατα ήταν 24,4%.  

   
 Ελλάδα Παρούσα έρευνα 
Στο σπίτι 6,41% 1,6% 
Έξω από το σχολείο 35,38% 16,1% 
Στο internet 20,93% 6,5% 
Στην τάξη 24,40% 33,9% 
Στους διαδρόµους του σχολείου 32,70% 35,5% 
Στην γειτονιά – στο πάρκο 21,84% 6,5% 
Στο δρόµο από και προς το 
σχολείο 

13,34% 0% 

Άλλο 25,77% 38,7% 
Πίνακας 4. Χώρος στον οποίο έγινε το περιστατικό εκφοβισµού 

 
Τα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού και στις δύο έρευνες έλαβαν χώρα µε µεγαλύτερη συχνότητα µέσω 

κοροϊδευτικών χαρακτηρισµών και σπρωξιµάτων, αν και στην παρούσα έρευνα τα ποσοστά είναι αρκετά 
µικρότερα (Πίνακας 5). Σηµαντική διαφοροποίηση υπάρχει στην παρενόχληση λόγω της εξωτερικής εµφάνισης. 
Γενικά, τα ποσοστά στις περισσότερες κατηγορίες είναι εµφανώς χαµηλότερα στην παρούσα έρευνα, γεγονός που 
ενδεχοµένως οφείλεται στην αυξηµένη ευαισθητοποίηση που παρουσίασαν οι µαθητές στις εκδηλώσεις του 
σχολικού εκφοβισµού. 

 
Τι συνέβη στο περιστατικό 
εκφοβισµού Ελλάδα Παρούσα έρευνα 
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Χρήση κοροϊδευτικών ονοµάτων 60,69% 45,2% 
Αποκλεισµός από δραστηριότητες – 
αποµόνωση 27,40% 3,2% 

Σπρωξίµατα, χτυπήµατα 45,39% 22,6% 
Εξαναγκασµός σε πράξεις µε  χρήση 
βίας 21,91% 3,2% 

Εξιστόρηση περιπαιχτικών ιστοριών 27,60% 12,9% 
Ελαφριά σεξουαλική παρενόχληση, 
διάδοση φηµών µε αντίστοιχο 
περιεχόµενο 

21,06% 8,1% 

Αφαίρεση προσωπικών ειδών 19,69% 8,1% 
Διάδοση κοροϊδευτικών µηνυµάτων 19,16% 3,2% 
Εξαναγκασµός σε πράξεις παρά την 
θέλησή µου 20,54% 4,8% 

Πειράγµατα εξαιτίας της εξωτερικής 
εµφάνισης 36,30% 12,9% 

Ανάρτηση ή απειλή ανάρτησης 
εξευτελιστικών φωτογραφιών και βίντεο 14,26% 3,2% 

Διάδοση εξευτελιστικών φωτογραφιών 
και βίντεο µέσω κινητών τηλεφώνων 12,82% 1,6% 

Άλλο 27,60% 38,7% 
Πίνακας 5. Μορφή µε την οποία συνέβη στο περιστατικό εκφοβισµού. 

 
Σχετικά µε την ταυτότητα του δράστη του περιστατικού εκφοβισµού, στην παρούσα έρευνα διαπιστώνεται 

ότι σε µεγαλύτερο ποσοστό είναι συνοµήλικος (Πίνακας 6). Φαίνεται ότι ο αυξηµένος βαθµός ευαισθητοποίησης 
των µαθητών του σχολείου, τους οδηγεί να απέχουν από εκδηλώσεις βίας σε βάρος µικρότερων σε ηλικία 
µαθητών.    

 
Ποιος ήταν ο άνθρωπος που σε 
εκφόβισε ΕΛΛΑΔΑ Παρούσα έρευνα 

Ένας συµµαθητής 31,37% 43,3% 
Μαθητής άλλης τάξης 31,31% 13,3% 
Αδελφός, αδελφή, ά άλλος 
συγγενής 4,31% 0% 

Άλλο 33% 43,3% 
Πίνακας 6: Ποιος σε εκφόβισε. 

 
Ακόµη στην παρούσα έρευνα οι µαθητές, εµπιστεύονται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τα µέλη της οικογένειας 

και τους εκπαιδευτικούς για την εξοµολόγηση περιστατικών βίας και εκφοβισµού. Και στην περίπτωση αυτή 
επιβεβαιώνεται η ποιότητα των σχέσεων µεταξύ των µαθητών και των καθηγητών στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 
σχολικής κοινότητας (Πίνακας 7).    

Σε ποιον µίλησες γι αυτό που 
σου συνέβη  ΕΛΛΑΔΑ Παρούσα έρευνα 

Κοινωνική υπηρεσία, µη 
κυβερνητική οργάνωση 0,69% 2,3% 

Άλλο µέλος της οικογένειας 7,11% 40,9% 
Ενήλικος φίλος 7,94% 0% 
Φίλος/συµµαθητής 36,78% 18,2% 
Καθηγητής 5,31% 13,6% 
Αστυνοµικός 1,93% 0% 
Άλλο 11,87% 25% 

Πίνακας 7: Σε ποιον µίλησες γι αυτό που σου συνέβη. 
 

Οι µαθητές στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, έχουν βρεθεί σε ρόλο δράστη  σε µικρότερο ποσοστό σε 
σύγκριση µε τους µαθητές του ελληνικού τµήµατος της ευρωπαϊκής έρευνας (Πίνακας 8).   
 

Υπήρξες θύτης σχολικού 
εκφοβισµού ΕΛΛΑΔΑ Παρούσα έρευνα 

Όχι δεν το έχω κάνει ποτέ 66,67% 72% 
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Ναι το έχω κάνει 30,20% 21,2% 
Προτιµώ να µην  απαντήσω 3,12% 6,8% 

Πίνακας 8: Τέλεση πράξης εκφοβισµού. 
 

Σχετικά µε τη µορφή της πράξης εκφοβισµού σε ρόλο δράστη, φαίνεται ότι οι µαθητές του σχολείου 
χρησιµοποιούν σε σηµαντικό βαθµό µόνο τη χρήση υβριστικών εκφράσεων και πειραγµάτων. Και αυτό όµως 
συµβαίνει σε πολύ µικρότερο ποσοστό σε σχέση µε τα στοιχεία που αναδεικνύει η ευρωπαϊκή έρευνα για την 
οµάδα των ελλήνων µαθητών (Πίνακας 9).  

 
Με ποιον τρόπο εκφόβισες ΕΛΛΑΔΑ Παρούσα έρευνα 
Άσκηση σωµατικής βίας 61,22% 9,5% 
Χρήση υβριστικών εκφράσεων, 
πειραγµάτων 77,08% 47,6% 

Διάδοση κακοήθων φηµών 45,56% 9,5% 
Αποκλεισµός άλλων από 
δραστηριότητες 39,97% 9,5% 

Χρήση κινητού, διαδικτύου 
κάµερας για τη δηµιουργία και 
διακίνηση προσβλητικών βίντεο 
και φωτογραφιών 

34,80% 4,8% 

Προτιµώ να µην πω 20,61% 2,4% 
Άλλο 24,67% 40,5% 

Πίνακας 9: Τρόπος τέλεσης πράξης εκφοβισµού. 
 

Σε συµφωνία µε τα ευρήµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας το θύµα 
της πράξης εκφοβισµού είναι σε µικρότερο βαθµό µαθητής διαφορετικής τάξης και ηλικίας (Πίνακας 10). 

 
Το άτοµο που εκφόβισε ήταν ΕΛΛΑΔΑ Παρούσα έρευνα  
Ένας συµµαθητής 35,65% 46,5% 
Μαθητής άλλης τάξης 21,41% 14% 
Αδελφός, αδελφή, ή άλλος 
συγγενής 10,37% 2,3% 

Άλλο 32,58% 37,2% 
Πίνακας 10: Ταυτότητα του θύµατος πράξης εκφοβισµού. 

 
ΣΥΝΟΨΗ 
Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθη στο 1ο Πειραµατικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», µε στόχο να προσδιοριστούν τα στοιχεία που αφορούν την τέλεση 
περιστατικών βίας και τις αντιλήψεις για το σχολικό εκφοβισµό που χαρακτηρίζουν τους µαθητές στη 
συγκεκριµένη σχολική µονάδα. Η χρήση του ερωτηµατολογίου της έρευνας έγινε µε τον τρόπο που υλοποιήθηκε 
και η Europe Antibullying Campaign, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα των δύο ερευνών να είναι κατά το δυνατό 
συγκρίσιµα. Πιο συγκεκριµένα έγινε προσπάθεια εντοπισµού οµοιοτήτων αλλά και πιθανών διαφοροποιήσεων 
ανάµεσα στους µαθητές του συγκεκριµένου σχολείου και στους µαθητές  των σχολείων των υπόλοιπων σχολείων 
της ελληνικής επικράτειας, µε κριτήρια πώς αντιλαµβάνονται το φαινόµενο, το βαθµό συνειδητοποίησης, τη 
δυνατότητα διαχωρισµού και το χαρακτηρισµό συµπεριφοράς σχολικού εκφοβισµού. Επίσης το ενδιαφέρον 
εστιάστηκε στη συχνότητα εµφάνισης περιστατικών εκφοβισµού µε την ιδιότητα θύµατος ή θύτη, στην ταυτότητα 
θύτη ή θύµατος αντίστοιχα καθώς και στο πρόσωπο από το οποίο ζητείται βοήθεια.  

Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν πως οι µαθητές αισθάνονται ασφαλείς στο χώρο του σχολείου σε 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε σχέση µε το µέσο όρο της Ελλάδας. Οι µαθητές συµµετέχουν σε οµαδικές 
δραστηριότητες σε µεγαλύτερο βαθµό και αυτό οδηγεί στη βελτίωση του σχολικού κλίµατος και την ενίσχυση 
του πνεύµατος συνεργασίας. Ετσι οι µαθητές εµπλέκονται σε µικρότερο βαθµό σε περιστατικά εκφοβισµού και 
όταν αυτό συµβαίνει στο χώρο του σχολείου, το αναφέρουν αρκετά συχνά στους καθηγητές τους. Επιπλέον, οι 
µαθητές φαίνεται να είναι ενηµερωµένοι και ευαισθητοποιηµένοι απέναντι στις συµπεριφορές που συνιστούν 
σχολικό εκφοβισµό και οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισµό, και εµπλέκονται σε µικρότερο βαθµό σε περιστατικά 
βίας σε βάρος µικρότερων σε ηλικία ατόµων. Διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν οι απόψεις τους ως προς τους 
λόγους που ωθούν σε σχολικό εκφοβισµό (εθνικότητα, σεξουαλική προτίµηση, θρήσκευµα, εξωτερική εµφάνιση). 
Τα µειωµένα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό του σχολείου. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Αντιµετώπιση του εκφοβισµού βασισµένη σε ανάγκες και 
εστιασµένη σε λύσεις 

 
Παναγιώτης Βαρσάµης1, Ηλίας Χάλιος2 

 
1Καθηγητής, Στέλεχος Β’ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης 

 
2Δάσκαλος, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε αυτό το βιωµατικό εργαστήριο χρησιµοποιήθηκαν οι αρχές της συστηµικής ψυχολογίας µε σκοπό α) να 
προσδιοριστούν οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των µαθητών που συµµετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο σε περιστατικά 
σχολικής βίας ή εκφοβισµού, και β) να αναπτυχθούν οι πλέον βιώσιµες λύσεις µε όλους τους εµπλεκόµενους. 
Ιδιαίτερα, δίνεται έµφαση στην αποκάλυψη των βαθύτερων αναγκών που έχουν τα φερόµενα ως θύµατα και των 
φαινοµενικά παράδοξων ενεργειών, στις οποίες αυτά προβαίνουν. Εκτός από την ενεργητική ακρόαση, το κύριο 
εργαλείο υποστήριξης των µαθητών αποτελεί η χρήση ανοικτών ερωτήσεων. Η περιγραφόµενη µέθοδος ορίζεται ως 
ψυχοπαιδαγωγική παρέµβαση και εφαρµόζεται στην αντιµετώπιση συµβάντων σε επίπεδο τάξης. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Συστηµική ψυχολογία, θεωρία αυτοπροσδιορισµού, εστιασµένη σε λύσεις βραχεία 
συµβουλευτική, ψυχοπαιδαγωγική παρέµβαση, βιωµατικό εργαστήριο, εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σε αυτό το βιωµατικό εργαστήριο χρησιµοποιήθηκαν οι αρχές της συστηµικής ψυχολογίας µε σκοπό α) να 
προσδιοριστούν οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες (Molnar & Lindquist, 1999) των µαθητών που συµµετέχουν µε 
οποιονδήποτε τρόπο σε περιστατικά βίας ή εκφοβισµού, και β) να αναπτυχθούν οι πλέον βιώσιµες λύσεις 
(Sklare, 2013) µε όλους τους εµπλεκόµενους. Ιδιαίτερα, δίνεται έµφαση στην αποκάλυψη των βαθύτερων 
αναγκών που έχουν τα φερόµενα ως θύµατα και των φαινοµενικά παράδοξων ενεργειών, στις οποίες αυτά 
προβαίνουν. Εκτός από την ενεργητική ακρόαση (Gordon, 2011), το κύριο εργαλείο υποστήριξης των µαθητών 
αποτελεί η χρήση κυκλικών και ανοικτών ερωτήσεων (McComas & Abraham, 2004). Ειδικότερα, για τη 
διατύπωση ερωτήσεων που αφορούν στο σχεδιασµό, στην επίβλεψη και στην αξιολόγηση λύσεων αξιοποιείται 
η αναθεωρηµένη ταξινόµηση του Bloom (Krathwohl, 2002). Η περιγραφόµενη µέθοδος επικεντρώνεται στην 
εντός του σχολείου αντιµετώπιση συµβάντων. Μπορεί να απευθύνεται σε µεµονωµένους µαθητές, αλλά και σε 
ολόκληρες τάξεις. Από την τριετή εφαρµογή αυτής της ψυχοπαιδαγωγικής µεθόδου στη δυτική Θεσσαλονίκη, 
έχει διαπιστωθεί ότι είναι πολύ αποτελεσµατική, τόσο στην πρωτοβάθµια, όσο και στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Κατά τη διενέργεια της παρέµβασης συµµετέχουν τόσο οι µαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί της 
τάξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρειάστηκε να συµµετέχουν και οι γονείς των µαθητών της τάξης σε 
συναντήσεις που έγιναν τα απογεύµατα στον χώρο του σχολείου. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βήµατα που ακολουθούνται στη µέθοδο αυτή. Τόσο, οι συνήθεις ανάγκες των 
εµπλεκοµένων σε ζητήµατα εκφοβισµού/βίας, όσο και οι συνήθεις ερωτήσεις που χρησιµοποιούνται έχουν 
καταγραφεί κατά την τριετή εφαρµογή της µεθόδου. Η εκπαίδευση των επιµορφούµενων επικεντρώθηκε στην 
κατανόηση των αναγκών των εµπλεκοµένων στον εκφοβισµό και στην ορθή διατύπωση των ερωτήσεων. Στο 
εργαστήριο πραγµατοποιήθηκαν ατοµικές και οµαδικές ασκήσεις αντιµετώπισης πραγµατικών περιστατικών 
εκφοβισµού µε τη µορφή σεναρίων. Επίσης, οι επιµορφούµενοι είχαν το χρόνο να ρωτήσουν για περιπτώσεις βίας 
ή/και εκφοβισµού που τους έχουν απασχολήσει. 

 
Βήµα: Ονοµασία: Ενδεικτικά περιεχόµενα: 

1. Πρόβληµα Αναφορά, παραδοχή, προσδιορισµός, περιγραφή, ατοµικές και 
οµαδικές συνέπειες 

2. Ερµηνεία Βασική θεώρηση του προβλήµατος, αυθόρµητη ερµηνεία και απόδοση 
αιτίων 
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3. Αναπλαισίωση Ενσυναίσθηση, αναζήτηση θετικών αναγκών και κινήτρων για κάθε 
ρόλο 

4. Λύσεις Εναλλακτική έκφραση των θετικών αναγκών, προσδιορισµός λύσεων 
5. Σχεδιασµός Σχεδιασµός, εφαρµογή, επίβλεψη λύσεων, αντιµετώπιση εµποδίων  
6. Κανόνες Επικύρωση συµφωνιών µέσω θετικών κανόνων τάξης 

Πίνακας 1: Τα βήµατα εφαρµογής του µοντέλου 
 
Από το παρόν εργαστήριο αναµένεται οι επιµορφούµενοι να αναγνωρίσουν τον σηµαντικό ρόλο που παίζουν 

οι ερωτήσεις στην κινητοποίηση των µαθητών για την αντιµετώπιση της βίας και του εκφοβισµού. Μετά το 
εργαστήριο, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να διατυπώνουν κατά το δυνατόν αποτελεσµατικές ερωτήσεις 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, αναµένεται η διάχυση της µεθόδου στο 
σχολικό περιβάλλον ως µιας υποστηρικτικής πρακτικής. Για το σκοπό αυτό δόθηκαν στους συµµετέχοντες όλες 
οι σχετικές σηµειώσεις καθώς και επιπλέον υλικά. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Gordon, T. (2011). Τα µυστικά του αποτελεσµατικού δασκάλου. Αθήνα: Ερευνητές. 
Krathwohl, D. R. (2002) A Revision of Bloom’s Taxxonomy: An overview. Theory into Practice, 41 (4), 212-

218. Available on the internet: http://www.unco.edu/cetl/sir/stating_outcome/documents/Krathwohl.pdf 
McComas, W. F., & Abraham, L. (2004). Asking More Effective Questions, 1-16. Available on the internet: 

http://cet.usc.edu/resources/teaching_learning/docs/Asking_Better_Questions.pdf 
Molnar, A. & Lindquist, Β. (2013). Προβλήµατα συµπεριφοράς στο σχολείο: Οικοσυστηµική προσέγγιση. 
Επιµέλεια-Μετάφραση: Α. Καλαντζή - Αζίζι. Αθήνα: Πεδίο. 

Sklare, G. B. (2011). Βραχεία Συµβουλευτική στην Εκπαίδευση που φέρνει αποτελέσµατα. Προσέγγιση εστιασµένη 
στις λύσεις. Αθήνα: Κονδύλι. 
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Η τέχνη ως µέσο πρόληψης και αντιµετώπισης της σχολικής βίας 

 
Φωτεινή Καρούλη-Παρδάλα1, Δήµητρα Καρλή2, Μιχάλης Μουχλιανίτης3 

 
1Διευθύντρια ΠΕ 05& ΠΕ01, 1ο Γυµνάσιο Ευκαρπίας Μ.Δ.Ε. Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: 

Ένα σχολείο για όλους, Υποψήφια Διδάκτωρ fot_karouli@hotmail.com 
 

2Υποδιευθύντρια ΠΕ16 &1ο Γυµνάσιο ΄Ανω Τούµπας dimkarli@gmail.com 
 

3Υποδιευθυντής ΠΕ03 1ο Γυµνάσιο Ευκαρπίας moyxlianitis@gmail.com 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Οι συµµετέχοντες παρακολουθούν αποσπάσµατα από κινηµατογραφικές ταινίες. Ακολουθούν παιχνίδια εναλλαγής 
ρόλων από οµάδες συµµετεχόντων σε βιωµατικές δράσεις. Οι οµάδες ενθαρρύνονται να εκφράσουν συναισθήµατα 
να µπουν στη θέση του "Άλλου". Εντοπίζονται τα σηµάδια του σχολικού εκφοβισµού, θύµα θύτης παρατηρητής. Η 
ευθύνη του εκπαιδευτικού είναι η πρόληψη σε επίπεδο τάξης και σχολείου. Προτάσεις αντιµετώπισης. 

 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Ενσυναίσθηση, Ευαισθητοποίηση, Συναισθήµατα, Πρόληψη 
	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Το 2ωρο βιωµατικό εργαστήριο λειτούργησε σε τρία µέρη, βάσει του συνδυασµού των τριών Τεχνών: 
Κινηµατογράφος - Μουσική - Θέατρο, ως εξής: 

Ο Κινηµατογράφος ως αφόρµηση. Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν µονταρισµένα 
αποσπάσµατα από δυο ταινίες της διεθνούς κινηµατογραφικής σκηνής. 

Το Θέατρο ως δράση. Οι εκπαιδευτικοί δηµιούργησαν 5µελείς "θιάσους" και δραµατοποίησαν επιλεγµένες 
σκηνές του έργου. 

Η Μουσική ως µέσο εξοικείωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου, ακούστηκαν γνωστά µουσικά 
έργα, που δηµιούργησαν οικείο κλίµα.  
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Η υποδοχή των εκπαιδευτικών στην αίθουσα έγινε µε το τραγούδι: "Καλωσορίσατε" των Χάρη και Πάνου 
Κατσιµίχα. 

Παιχνίδι γνωριµίας των συµµετεχόντων µεταξύ τους 
 
Α' ΜΕΡΟΣ 
Θέµα Α' µέρους: Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας, στη διαµόρφωση χαρακτήρων και συµπεριφορών. Με ποιο 
τρόπο το σχολείο µπορεί να αποτρέψει φαινόµενα βίας. Πώς  µπορεί να χρησιµοποιηθεί η Τέχνη, ως µέσο 
ανεύρεσης κοινών ενδιαφερόντων και κίνητρο θετικής προσέγγισης, µεταξύ θύµατος - θύτη - παρατηρητών. 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Αρχικά παρουσιάστηκαν αποσπάσµατα της Ολλανδικής ταινίας "Spijt" ("Συγγνώµη"), η οποία συµµετείχε στο 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 2014.   

Η ταινία αναφερόταν στο σχολικό εκφοβισµό που δεχόταν ένας µαθητής κολλεγίου από συµµορία 
συµµαθητών του, µε αρχηγό µια µαθήτρια, που αντιµετώπιζε ενδοοικογενειακά προβλήµατα. Η σκληρή στάση 
των θητών και η αδιαφορία του υπεύθυνου καθηγητή της τάξης, είχαν ως συνέπεια το θάνατο του θύµατος από 
αυτοκτονία.  

Ακολούθησε το 1ο ατοµικό ερωτηµατολόγιο: 
Α. Προσπαθήστε να περιγράψετε τους χαρακτήρες του έργου. 
Β. Ποιος είναι ο ρόλος τους στην κοινωνική οµάδα (σχολικό περιβάλλον); 
Γ. Πώς νοµίζετε πως οι οικογενειακές σχέσεις τους επηρέασαν  τη συµπεριφορά τους; 
Δ. Γιατί οι παρατηρητές της βίας δεν αντέδρασαν  έγκαιρα και δυναµικά; 
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Ε. "Η δηµιουργική ενασχόληση µε οποιαδήποτε µορφή Τέχνης, καλλιεργεί αισθήµατα ευγένειας και 
κατανόησης." Σχολιάστε την παραπάνω άποψη, σε σχέση µε τη συµπεριφορά του θύµατος στην ταινία. 

ΣΤ. Πιστεύετε πως, αν οι θύτες γνώριζαν το ταλέντο του θύµατος, θα είχαν διαφορετική συµπεριφορά 
απέναντί του; 

 
Β' ΜΕΡΟΣ 
Θέµα Β' µέρους: Βιωµατική δράση των συµµετεχόντων 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Χωρισµός των συµµετεχόντων σε 5µελείς οµάδες δράσης 
Επιλογή µιας σκηνής από την ταινία που παρακολούθησαν 
Αναπαράσταση της σκηνής 
 

Το 2ο ερωτηµατολόγιο ήταν οµαδικό και απαντήθηκε από την κάθε οµάδα χωριστά. 
Α. Περιγράψτε το κυρίαρχο συναίσθηµα που βιώσατε σε κάθε ρόλο. Η κάθε οµάδα να οµαδοποιήσει τις 

απαντήσεις των µελών της.  
Β. Πώς µπορεί να βοηθηθεί ο θύτης, ώστε να αντιµετωπίσει µε ψυχραιµία το ενδοοικογενειακό του 

πρόβληµα και να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για τους συνανθρώπους του; 
Γ. Προτείνετε, ως οµάδα, ένα αισιόδοξο τέλος στην παραπάνω ταινία.  
Δ. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την αξιοποίηση των διαφόρων µορφών Τέχνης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; 
Ε. Ας συνοψίσουµε, χαρτογραφώντας  τα κοινά  στοιχεία των οµάδων. 
Ακολούθησε συζήτηση επί της δράσης και του ερωτηµατολογίου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον, στα 

συναισθήµατα που βιώνουν θύµα - θύτης - παρατηρητές και πώς αυτά  ενέχονται για την αντίστοιχη στάση τους 
στα περιστατικά βίας. 
 
Γ' ΜΕΡΟΣ 
Θέµα Γ' µέρους: Οι µαθητές που βιώνουν οποιαδήποτε µορφή ενδοοικογενειακής βίας, εκδηλώνουν βίαιη 
συµπεριφορά, όχι µόνο κατά των συµµαθητών τους , αλλά και εναντίον των δασκάλων τους.  

Με ποιες µεθόδους ο εκπαιδευτικός µπορεί να αποτρέψει την επιθετική στάση των µαθητών, 
υπερασπιζόµενος αφενός το κύρος του ρόλου του, ενισχύοντας αφετέρου την αυτοεκτίµηση των µαθητών στην 
ανεύρεση και υλοποίηση στόχων . 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν µονταρισµένα αποσπάσµατα από την ταινία Αµερικανικής παραγωγής "To 
Sir with love" 

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ένας πρωτοδιορισµένος καθηγητής σε ένα σχολείο που δεν επιτρεπόταν η 
επιβολή καµιάς µορφής τιµωρίας στους µαθητές , ήρθε αντιµέτωπος µε την αναιδή συµπεριφορά των µαθητών 
του και τις αντικρουόµενες απόψεις των συναδέλφων του, σχετικά µε τη στάση που θα έπρεπε να κρατήσουν 
απέναντί τους. 

Ακολούθησε το 3ο ατοµικό ερωτηµατολόγιο: 
Α. Καταγράψτε τους χαρακτήρες των καθηγητών του σχολείου της ταινίας, µε βάση τις παιδαγωγικές τους 
προθέσεις. 
Β. Περιγράψτε τη γενική συµπεριφορά των µαθητών απέναντί τους. 
Γ. Σε ποιά σηµεία διαφοροποιήθηκε η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού της τάξης, που οδήγησε στην θετική 
ανατροπή της στάσης των µαθητών απέναντί του, αλλά και στη γενικότερη στάση ζωής τους; 
Δ. Πόσο πιστεύετε πως βοήθησε η αξιοποίηση της 7ης τέχνης ( Κινηµατογράφος") στο βιωµατικό 
εργαστήριο που παρακολουθήσατε; Πώς λειτούργησε, σε συναισθηµατικό επίπεδο, η µουσική υποδοχή µας; 
Συζήτηση επί του ερωτηµατολογίου, µε θεµατικούς πυρήνες: 
§ Τη διαρκή αφύπνιση του εκπαιδευτικού, στον εντοπισµό φαινοµένων ενδοσχολικής βίας, καθώς και τη 

σηµασία της συνεργασίας σχολείου - γονέων και 
§ Με ποιόν τρόπο, η προσέγγιση των διαφόρων µορφών Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, µπορεί να 

δηµιουργήσει εστίες κοινών ενδιαφερόντων ανάµεσα στους µαθητές, µε απώτερο στόχο την εξάλειψη 
κάθε µορφής βίας. 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:  
Το εργαστήριο έκλεισε µε το τραγούδι: "Time to say good bye" 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των 3 ερωτηµατολογίων από τους συµµετέχοντες 
εκπαιδευτικούς, αλλά και της προετοιµασίας των οµάδων δράσης για την αναπαράσταση των σκηνών της 1ης 
ταινίας, ακουγόταν ως µουσική υπόκρουση το µουσικό έργο " Η Μελαγχολία της Ευτυχίας" του Μάνου 
Χατζιδάκι. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ο σχολικός εκφοβισµός είναι φαινόµενο της σύγχρονης εποχής, που έχει πάρει διαστάσεις κοινωνικού 
φαινοµένου. 

Έχει αρνητική επίδραση στον ψυχισµό όλων των εµπλεκοµένων σε περιστατικά ενδοσχολικής βίας. Τόσο 
το θύµα, όσο και οι παρατηρητές βιώνουν συναισθήµατα φόβου, ανασφάλειας και απόρριψης.  

Ο θύτης δεν ικανοποιείται από τη "µια" φορά που θα επιδείξει την ισχύ του επί του θύµατος, αλλά αναζητά 
διαρκώς την επιβεβαίωση, επινοώντας όλο και πιο σκληρές µεθόδους βίας. 

Στην άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση, είναι καθοριστική η συνεργασία  εκπαιδευτικών και  γονέων. 
Οι φορείς της Πολιτείας θα πρέπει να στέκονται αρωγοί αυτής της συνεργασίας και να σπεύδουν να 

ενισχύουν τη δράση των εκπαιδευτικών του Σχολικού Παρατηρητηρίου Βίας. 
Το οικογενειακό περιβάλλον πρωταγωνιστεί στην ευθύνη της βίαιης συµπεριφοράς των παιδιών. Η 

ευαισθητοποίηση των γονέων, στη δηµιουργία γαλήνιου και ισορροπηµένου ενδοοικογενειακού περιβάλλοντος, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αποτροπής της βίαιης συµπεριφοράς των εφήβων. 

Η προσέγγιση των διαφόρων µορφών Τέχνης, ενισχύει  την ανάγκη των εφήβων για δηµιουργική 
δραστηριότητα. Μέσα από την ενασχόλησή  τους µε τον Κινηµατογράφο, τη Μουσική, το Θέατρο, το Χορό κ.α., 
οι έφηβοι ανακαλύπτουν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους και συνεπώς ενισχύεται η αυτοεκτίµησή τους. 

Διατηρώντας ψηλά το επίπεδο αυτοεκτίµησής του: 
Ο έφηβος ως θύµα απαλλάσσεται, 
§ από το αίσθηµα ανασφάλειας και φόβου απόρριψης 
§ από ψυχοσωµατικές διαταραχές (διαταραχές στον ύπνο, πονοκεφάλους, πόνους στην κοιλιά κ.α.) 
§ από το αίσθηµα αποτυχίας 
§ από την ελλιπή φοίτηση, λόγω απουσιών 
Ο έφηβος ως θύτης  
§ δεν αποφεύγει το σχολείο από το φόβο της τιµωρίας 
§ δεν κινδυνεύει να οδηγηθεί σε κοινωνικά παραβατική συµπεριφορά 
§ ελέγχει τις αντιδράσεις του στο θυµό. 
Ο έφηβος ως παρατηρητής 
§ αναγνωρίζει την ευθύνη του  
§ αντιδρά µε θάρρος 
§ ενηµερώνει τους εκπαιδευτικούς 
§ κάνει έτσι  σεβαστή η παρουσία του στον θύτη 
§ δίνει "χέρι βοηθείας" στο θύµα 
§ αποτρέπει αρνητικές συνέπειες της βίας 
Σηµαντικότατο ρόλο παίζει η στάση του εκπαιδευτικού, µέσα και έξω από την τάξη. Η θέση του στο σχολείο, 

αλλά και στην κοινωνία, καθορίζει την αποτελεσµατικότητα της συµβολής του στο φαινόµενο ενδοσχολικής βίας. 
Ο δασκαλοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας µπορεί να είναι θεωρητικά ξεπερασµένος, όµως η εφαρµογή του  

δεν έχει αποκλειστεί από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η µαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση επίσης, δεν επιφέρει 
πάντα τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, ειδικά στις µικρές ηλικίες µαθητών. Ιδιαίτερα όταν ανάµεσα στο µαθητικό 
δυναµικό υπάρχουν µαθητές, που το οικογενειακό τους περιβάλλον δεν έχει δώσει έµφαση σε ανάλογες αξίες, οι 
έφηβοι συµπεριφέρονται µε έπαρση απέναντι στους δασκάλους τους. 

Όταν εκλείπει ο σεβασµός, δεν µπορούν να αναπτυχθούν σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ δασκάλου - µαθητή. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δείξει την απαιτούµενη ευρηµατικότητα, ώστε να 

µετατρέψει τη στείρα διδασκαλία, σε εποικοδοµητικό έργο, που δεν θα περιορίζεται στον αυστηρό διδακτικό του 
ρόλο, αλλά που θα παρέχει στους µαθητές, προεκτάσεις δηµιουργικής φαντασίας  και καλλιτεχνικής έµπνευσης. 
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Κινηµατογραφικές ταινίες  
§ µονταρισµένα  αποσπάσµατα της Ολλανδικής ταινίας "Spijt" ("Συγγνώµη") 
§ µονταρισµένα αποσπάσµατα από την ταινία "To Sir with love" της Columbia Pictures Corporation, σε 

σκηνοθεσία του James Clavell.  
 
Τραγούδια 
§ "Καλωσορίσατε" των Χάρη και Πάνου Κατσιµίχα. https://www.youtube.com/watch?v=GooB7IyMVL8 
§ "Η Μελαγχολία της Ευτυχίας" του Μάνου Χατζιδάκι. https://www.youtube.com/watch?v=7Yhr4LfmHfA 
§ "Time to say good bye" του Francesco Sartori, (µτφρ. από τα Ιταλικά Andrea Boccelli)  

https://www.youtube.com/watch?v=ZymHiGgczyQ 
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Εικαστικές γέφυρες ενάντια στη βία και στο σχολικό εκφοβισµό 
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«... Η αληθινή γνώση προέρχεται από την άµεση εµπειρία ...»  
John Dewey 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το έντονο ενδιαφέρον για ένταξη της βιωµατικής µάθησης στην εκπαιδευτική και µαθησιακή διαδικασία καθώς και 
η ανάγκη των εκπαιδευτικών να αφοµοιώσουν τεχνικές και στρατηγικές βιωµατικής µάθησης καθιστά αναγκαία την 
ενσωµάτωση παρόµοιων πρακτικών στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Η βιωµατική µάθηση συνδέεται άµεσα 
µε την βιωµένη εµπειρία που βρίσκεται σε σύνδεση και αλληλεξάρτηση µε το συγκινησιακό βίωµα. Πρόκειται για 
πολύτιµη προσωπική εµπειρία που ενεργοποιεί και συγκινεί προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες οικοδόµησης της 
γνώσης και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης µε τρόπους άµεσους και αποτελεσµατικούς. Η ενεργός εµπλοκή και η 
αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια των βιωµατικών δραστηριοτήτων συµβάλλουν στην κοινωνικοποίηση µέσα από 
την ανάπτυξη της δυναµικής της οµάδας ενώ παράλληλα προσφέρουν ευκαιρίες καλλιέργειας της ενσυναίσθησης 
επιφέροντας αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών. Η τέχνη έχει την δύναµη να αποκαλύπτει κρυφές πτυχές της 
αλήθειας και να φέρνει στην επιφάνεια συναισθήµατα και σκέψεις που συνήθως κατοικούν στο υποσυνείδητο για το 
λόγο αυτό αποτελεί δυναµικό µέσο ανάπτυξης και καλλιέργειας της ενσυναίσθησης και της ενίσχυσης της κριτικής 
σκέψης. Το παρόν βιωµατικό εργαστήριο, µε όχηµα την τέχνη, την προσωπική έκφραση και την δηµιουργία θέτει στο 
επίκεντρο δραστηριότητες που παρακινούν τους συµµετέχοντες προς την κατεύθυνση της συνειδητοποίησης και της 
αλλαγής. Το ευαίσθητο θέµα της σχολικής βίας προσφέρεται για βιωµατική προσέγγιση καθώς παρέχει ευκαιρίες 
αναπλαισίωσης της εµπειρίας µε επικοινωνιακό, δυναµικό και ανατρεπτικό τρόπο. Το εργαστήριο σχεδιάστηκε 
σύµφωνα µε τις αρχές και τη φιλοσοφία της βιωµατικής µάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αξιοποιεί τεχνικές 
και στρατηγικές που λαµβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών 
αλλά και του τελικού αποδέκτη - µαθητή θέτοντας το κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση σχετικά µε το φαινόµενο της σχολικής βίας και του εκφοβισµού και παρέχεται η 
δυνατότητα πρόληψης και αποτροπής παρόµοιων περιστατικών.  

 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικός εκφοβισµός, βιωµατική µάθηση, τέχνες, ευαισθητοποίηση, πρόληψη, 
δηµιουργικότητα, επικοινωνία. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εµψύχωση των εκπαιδευτικών και η ενδυνάµωσή τους µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένες επιµορφωτικές 
δραστηριότητες τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Σηµαντική προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται η συµβολή της βιωµατικής και 
της εµπλουτισµένης επικοινωνιακής προσέγγισης καθώς προσφέρουν δυνατότητες άµεσης εµπλοκής και 
ενεργοποίησης του ατοµικού γνωστικού δυναµικού µέσα από την εµπειρία. Παράλληλα µέσα από την 
πολυεπίπεδη ανταλλαγή µεταξύ οµοτίµων δίνεται η ευκαιρία άντλησης και αναπλαισίωσης της γνώσης που οδηγεί 
σε νέο περιεχόµενο τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών. Άλλωστε ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τον Φρέιρε (1977) είναι να προσεγγίσει κωδικοποιηµένα προβλήµατα σχετικά µε 
υπαρξιακές καταστάσεις για να υποστηριχτούν οι µαθητές να πετύχουν µια κριτική αντίληψη της 
πραγµατικότητάς τους.  

Η µεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του παρόντος εργαστηρίου 
υπακούει στις αρχές και τη φιλοσοφία της βιωµατικής εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων 
του αξιοποιούνται παιγνιώδεις δράσεις, εικαστικά έργα, δραµατοποίηση, δηµιουργική γραφή και άλλες σύγχρονες 
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τεχνικές ανακαλυπτικής, ενεργητικής και συνεργατικής µάθησης. Η δράση είναι ευέλικτη και µπορεί να 
εφαρµοστεί προσαρµοσµένη σε διαφορετικές ηλικιακές οµάδες και βαθµίδες εκπαίδευσης καθώς και στην 
επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Αναµένεται η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα των µαθητών 
σε θέµατα σχολικής βίας και εκφοβισµού, η βελτίωση του κλίµατος στο χώρο του σχολείου µέσα από την 
κατανόηση, την αποδοχή και την αλλαγή των στάσεων και συµπεριφορών. 

 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
Το σύγχρονο, ανανεωµένο ενδιαφέρον για την βιωµατική µάθηση φέρνει στο προσκήνιο εκπαιδευτικές πρακτικές 
που εστιάζουν στη µάθηση µέσα από την εµπειρία. Η αξιοποίηση του βιώµατος και η σύνδεσή του µε τη γνώση 
αν και δεν αποτελεί σύγχρονη προσέγγιση καθώς η αρχική ιδέα και έµπνευση ανάγεται στον Κοµφούκιο (450 
π.Χ.), που δίδασκε: «Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυµάµαι, κάνω και καταλαβαίνω» συνάδει µε σύγχρονες 
παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές. 

Η ιδέα της βιωµατικής µάθησης ως οργανωµένο και συστηµατικό σύστηµα εκπαίδευσης εγκαινιάστηκε στις 
αρχές του εικοστού αιώνα από τον Αµερικανό φιλόσοφο και παιδαγωγό John Dewey. Στο βιβλίο του «Εµπειρία 
και εκπαίδευση» (1938) ο Dewey υποστήριξε ότι οι µαθητές ωφελούνται περισσότερο όταν πειραµατίζονται και 
ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση και όχι όταν διδάσκονται µέσα από την εµπειρία των άλλων καθώς µε τον τρόπο 
αυτό µπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να µεταβάλλουν τον τρόπο σκέψης τους. Παρόµοια παιδαγωγοί 
και στοχαστές όπως Wilhelm Reich, Kurt Lewin, Leon Vygotsky, Jerome Bruner, Abraham Maslow, Carl Rogers, 
Paul Ekman κ.ά. ενστερνίζονται απόψεις που θέτουν στο επίκεντρο την συγκίνηση, την αυτορρύθµιση, τη 
συνεργασία, την αλληλεπίδραση και άλλους παράγοντες που συνδέονται µε την βιωµατική µάθηση. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '50, ως ανταπόκριση στις θεωρίες της βιωµατικής παιδαγωγικής, στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος βρέθηκε ο αλληλεπιδραστικός επικοινωνιακός χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Με την πάροδο 
του χρόνου οργανωµένα προγράµµατα βιωµατικής µάθησης έχουν πάρει θέση στα προγράµµατα σχολείων 
διαφόρων χωρών της Ευρώπης, της Αµερικής και της Αυστραλίας. Ωστόσο παρά τις όποιες προσπάθειες στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα η γνώση εξακολουθεί να παρέχεται ασύνδετα και αποσπασµατικά δίχως να 
προσφέρει ευκαιρίες σύνδεσης που υποστηρίζουν την ολιστική ανάπτυξη του ατόµου. Σε µεγάλο ποσοστό οι 
Έλληνες εκπαιδευτικοί, αναπαράγοντας την προσωπική τους εµπειρία, παραµένουν προσκολληµένοι σε 
παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας που εξακολουθούν να παρέχουν έτοιµη γνώση µε την ελπίδα ότι µελλοντικά 
οι µαθητές τους θα καταφέρουν να συνδέσουν την παρεχόµενη γνώση µε την πραγµατικότητα εφαρµόζοντας 
κατάλληλα σε νέες συνθήκες και περιβάλλοντα, επιθυµία η οποία εκ των πραγµάτων είναι δύσκολο να επιτευχθεί.  

Ωστόσο, σύµφωνα µε το νόµο 1566/1985 µε θέµα: «Δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», απώτερο σκοπό της εκπαίδευσης δεν αποτελεί η απλή 
συσσώρευση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά «η ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών 
ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες 
προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά». Συνεπώς η απλή αναπαραγωγή γνώσεων που δεν λαµβάνει υπόψη 
της την καλλιέργεια συναισθηµάτων, αξιών και συµπεριφορών ως σηµαντικά εφόδια του ολοκληρωµένου ατόµου 
δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί επαρκής για την εκπαίδευση του σύγχρονου πολίτη. Αντίθετα η βιωµατική µάθηση 
συνιστά µια συναρπαστική και περιπετειώδη διαδροµή που οδηγεί στην ανακάλυψη και παρέχει ευκαιρίες 
βαθύτερης και ουσιαστικότερης µαθησιακής διαδικασίας. Τα εσωτερικά κίνητρα κι όχι τα εξωτερικά οδηγούν τα 
άτοµα στο µετασχηµατισµό των εµπειριών τους (Μπακιρτζής, 2000). Η ικανότητα του ανθρώπου να µαθαίνει 
µέσα από την εµπειρία αποτελεί υψίστης σηµασίας ικανότητα που δηµιουργεί ευκαιρίες για τη µελλοντική 
ανάπτυξη και βελτίωση των ατόµων. Το βίωµα αποτελεί εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης της 
προσωπικότητας που επιπλέον προσφέρει δυναµικά στην κοινωνικοποίηση του ατόµου καθώς η µάθηση µέσα 
από την αλληλεπίδραση συµβάλλει στην ενίσχυση της θετικής και αισιόδοξης στάσης για τις ανθρώπινες σχέσεις, 
τη ζωή και τον κόσµο. 

 
Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Εξαιτίας των ανησυχητικών διαστάσεων του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού στις µέρες µας απαιτείται 
ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας για την πρόληψη και την αντιµετώπιση επιθετικών περιστατικών.  

Η βιωµατική µάθηση, ως άρτια οργανωµένη µαθησιακή εµπειρία που υποστηρίζει την αλληλεπίδραση των 
µελών της οµάδας και θέτει σε προτεραιότητα τον διάλογο, την δηµιουργική αντιπαράθεση και την ενθάρρυνση, 
αποτελεί εξαιρετικό µέσο πρόληψης της βίας και του σχολικού εκφοβισµού. 

Η αποδόµηση των αρνητικών στάσεων και συµπεριφορών µπορεί να επιτευχθεί σε ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που προσφέρει αίσθηση ελευθερίας, απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να βγει κανείς από το ρόλο του 
µαθητή και να µεταφερθεί στη θέση κάποιου άλλου, να εκτεθεί και να δράσει (Κερκινοπούλου, 2008). Προς την 
κατεύθυνση αυτή απαιτείται αξιοποίηση προσεγγίσεων που µεταφέρουν τους µαθητές στο επίκεντρο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης της ικανότητας να µαθαίνουν από την εµπειρία, 
µαθαίνοντας ότι ζούµε και ζώντας ότι µαθαίνουµε (Μπακιρτζής, 2000). 
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Η βιωµατική µάθηση αποτελεί µια δοκιµασµένη προσέγγιση που συνδέει την γνώση και τη µάθηση µε την 
προσωπική εµπειρία προσφέροντας στους συµµετέχοντες την ευκαιρία να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες 
προσωπικότητες και να προσεγγίσουν αυτόνοµα, στοχαστικά και κριτικά τα πράγµατα. Στο περιβάλλον της 
βιωµατικής µάθησης οι µαθητές παύουν να είναι παθητικοί αποδέκτες πληροφοριών και, αναλαµβάνουν όλο και 
περισσότερο την ευθύνη για τη µάθηση και την ανάπτυξή τους µέσα από διαδικασίες και δραστηριότητες 
συνεχούς αλληλεπίδρασης µε άλλα άτοµα. Παράλληλα ασκείται η ευαισθησία τους στους τρόπους µε τους 
οποίους άλλοι άνθρωποι βοηθούν ή παρεµποδίζουν τη διαδικασία της ανάπτυξης και της αυτοβελτίωσής τους. Το 
συµπέρασµα αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την αξιακή ενδυνάµωση των µαθητών που αποτελεί σηµαντικό 
εργαλείο και εφόδιο ενάντια σε κάθε αρνητική ή επιλήψιµη συµπεριφορά.  

Η παρούσα πρόταση αποτελεί χαρτογράφηση αντίστοιχου βιωµατικού εργαστηρίου που πραγµατοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του 1ου Πανελληνίου συνεδρίου για τον Σχολικό Εκφοβισµό που διοργάνωσε η Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Λαµβάνοντας υπόψη τον ορισµό του Olweus (Olweus, 
1993,1996), πρωτοπόρου στη µελέτη του σχολικού εκφοβισµού, σχεδιάστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν 
δραστηριότητες βιωµατικού χαρακτήρα. Απώτερος σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η άµβλυνση φαινοµένων 
που συνδέονται µε επιθετική, σκόπιµη και επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά που µετατρέπει µαθητές σε θύµατα 
εκφοβισµού, επιφέροντας ισορροπία σε διαπροσωπικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από δυσαναλογία εξουσίας. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Καλωσόρισµα- Παιχνίδι γνωριµίας  
Στόχος των δραστηριοτήτων: δέσιµο οµάδας, επικοινωνία και εξοικείωση µε το χώρο και τα υπόλοιπα µέλη της 
οµάδας, δηµιουργία συνεργατικού κλίµατος. 

Το καλωσόρισµα στο ξεκίνηµα ενός βιωµατικού εργαστηρίου κρίνεται απαραίτητο καθώς εκτός από 
καθιερωµένη, ευγενική χειρονοµία αποτελεί ταυτόχρονα κάλεσµα σε µια µη µεσολαβηµένη εµπειρία µεταξύ 
ισότιµων µελών µιας οµάδας. Στο καλωσόρισµα ο εµψυχωτής συστήνεται να υπενθυµίσει στους συµµετέχοντες 
τους όρους της συµµετοχής τονίζοντας ιδιαίτερα τον εθελοντικό της χαρακτήρα. 

Μετά το καλωσόρισµα επιλέχθηκε ένα παιχνίδι γνωριµίας. Η γνωριµία των συµµετεχόντων κρίνεται 
αναγκαία για το δέσιµο της οµάδας προκειµένου να δηµιουργηθεί ο απαραίτητος συναισθηµατικός χώρος και η 
οικειότητα που απαιτείται για την εµπλοκή και την έκθεση στην οµάδα. Επιπλέον τα παιχνίδια γνωριµίας 
αποτελούν πηγή έµπνευσης για τους εκπαιδευτικούς, καθώς µέσα από τη συµµετοχή τους σε παιγνιώδεις 
δραστηριότητες εκπαιδεύονται και ενισχύονται πρώτιστα οι ίδιοι για την εφαρµογή ανάλογων δραστηριοτήτων 
στις τάξεις.  

Το προτεινόµενο παιχνίδι γνωριµίας ξεκινά µε κίνηση στον χώρο, ο οποίος έχει προηγούµενα διαµορφωθεί 
κατάλληλα. Η διάταξη του χώρου απαιτείται να έχει µορφή κύκλου. Οι συµµετέχοντες υπό τους ήχους 
επιλεγµένης µουσικής περιφέρονται ελεύθερα στο χώρο εντός του κύκλου. Εναλλακτικά για την παραγωγή ήχου 
µπορεί να αξιοποιηθεί κάποιο µουσικό όργανο που θα επηρεάσει θετικά τη διάθεση των συµµετεχόντων. Στην 
παύση του ήχου οι συµµετέχοντες παγώνουν στη θέση που βρίσκονται και καλούνται να δηµιουργήσουν οµάδα 
τριών ατόµων µε τα άτοµα που βρίσκονται δεξιά και αριστερά τους. Στη συνέχεια συστήνονται στην τριµελή 
οµάδα και παρουσιάζουν ο καθένας από ένα µέλος της οµάδας. Η οµάδα των τριών ατόµων επιλέγεται, ως 
προετοιµασία για την επόµενη δραστηριότητα. 

 
Νηοποµπή 
Στόχος της δραστηριότητας: προβληµατισµός, ευαισθητοποίηση, ενσυναίσθηση. 

Οι τεχνικές εµψύχωσης µπορούν να προσαρµοστούν και να εφαρµοστούν µε διαφορετική αφορµή 
δηµιουργώντας διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια.  

Πηγή έµπνευσης για τη δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε το γερµανικό παιχνίδι «Kuhstall», το οποίο 
προσαρµόστηκε στις ανάγκες του θέµατος και αποδόθηκε ελεύθερα ως «Νηοποµπή». Ο εµψυχωτής επιλέγει αν 
θέλει να διατηρήσει τις τριάδες που δηµιουργήθηκαν κατά τη γνωριµία ή να δηµιουργήσει νέες. Η επιλογή αυτή 
υπαγορεύεται από τον διαθέσιµο χρόνο. Ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων δηµιουργούνται οµάδες των 
τριών και µένει ένας εκτός. Αν περισσεύει κι άλλο µέλος τότε ορίζεται ως παρατηρητής. Δύο µέλη δίνουν τα δύο 
χέρια και το τρίτο µέλος της οµάδας µπαίνει µέσα. Στα µέλη της οµάδας των τριών ανατίθενται οι ρόλοι, «βάρκα» 
και «ναύτης», συγκεκριµένα τα δύο µέλη που στέκονται απέναντι το ένα από το άλλο είναι «βάρκα», το µέλος 
της οµάδας που βρίσκεται µέσα στη βάρκα είναι ο «ναύτης». 

 Η φιλοσοφία του παιχνιδιού είναι παρόµοια µε το γνωστό σε όλους παιχνίδι «Μουσικές καρέκλες». Το µέλος 
που περισσεύει ξεκινά επιλέγοντας έναν από τους τρεις «ρόλους» και φωνάζει δυνατά, ώστε να ακουστεί από 
όλους για να αντιδράσουν κατάλληλα. Αν φωνάξει «ναύτης» τότε αλλάζουν θέση όσα µέλη έχουν το ρόλο του 
ναύτη και βρίσκονται µέσα στη βάρκα, συνεπώς µπορούν να αλλάξουν θέση µόνο µε άλλους «ναύτες». Φυσικά 
προσπαθεί να καταλάβει τη θέση ενός ναύτη και να µπει σε µια βάρκα αυτός που βρίσκεται εκτός. Η δεύτερη 
επιλογή είναι να φωνάξει «βάρκες», οπότε αλλάζουν θέση οι βάρκες, ενώ παραµένουν στη θέση τους οι ναύτες. 
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Η «τρικυµία» αποτελεί την τρίτη επιλογή, κατά την οποία αλλάζουν όλοι θέση και δηµιουργούνται νέες βάρκες 
µε νέους ναύτες µέσα. Το παιχνίδι συνδέεται µε κίνηση και χαρά.  

Ο εµψυχωτής κρίνει από τις αντιδράσεις και από τον διαθέσιµο χρόνο πότε θα προχωρήσει στην επόµενη 
δραστηριότητα. Αν υπάρχει παρατηρητής ερωτάται για το τι παρατήρησε. Αν και ο εµψυχωτής µπορεί να κρίνει 
από τις αντιδράσεις της οµάδας αν άρεσε, ενδείκνυται να ρωτήσει, καθώς οι καλοπροαίρετες παρατηρήσεις 
συµβάλουν στη βελτίωση του σχεδιασµού και της εφαρµογής.  

Οι οµάδες παραµένουν σε τριάδες κι ο εµψυχωτής ρωτά πρώτα όλους τους ναύτες: «Πως ένοιωσες ανάµεσα 
στους δυο; Γιατί;» Προχωρά στις βάρκες θέτοντας την ερώτηση: «Πως ένοιωσαν οι βάρκες;» καθώς και «Τι δεν 
έκαναν που θα µπορούσαν να κάνουν;». 
 
Προσοµοίωση καβγά εµψυχωτών/τριών 
Στόχος της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 
συµµετεχόντων µέσα από ένα αναπάντεχο επεισόδιο. 

Η προσοµοίωση καβγά στοχεύει στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των εµπλεκόµενων, ώστε να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος της µειωµένης πρόκλησης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε χαλαρότητα και έλλειψη κινήτρων 
(Σταµατόπουλος, 2006). 

Έτσι ενώ το βιωµατικό εργαστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη ξεσπά ένας µη αναµενόµενος για τους 
συµµετέχοντες καβγάς µεταξύ των εµψυχωτών που αρχικά φέρνει σε δύσκολη θέση τους ανυποψίαστους 
συµµετέχοντες. Ο καβγάς ανάλογα µε την εµπειρία αλλά και την οικειότητα των εµψυχωτών µπορεί να κυµαίνεται 
από το ανέβασµα της φωνής µέχρι και την επιθετική χειρονοµία. Αποκορύφωµα του καβγά αποτελεί η αποχώρηση 
του ενός εµψυχωτή σε ένδειξη διαµαρτυρίας µε τον παραµένοντα να υιοθετεί το ρόλο του θύµατος. Η επιστροφή 
στο χώρο του εµψυχωτή δίνει την λύση επιφέροντας ανακούφιση στους συµµετέχοντες η οποία κορυφώνεται µε 
την αποκάλυψη της προσοµοίωσης. Στη συνέχεια τα µέλη της οµάδας καλούνται να εξηγήσουν πως ένιωσαν ως 
παρατηρητές.  

Ο καβγάς αποτελεί µια καλή αφορµή για συζήτηση σχετικά µε τα όρια της βίας και τον διαχωρισµό της από 
παρόµοιες εκδηλώσεις όπως για παράδειγµα, την σύγκρουση, την αντιπαράθεση, απλή φιλονικία κ.ά. Τίθεται το 
ερώτηµα: «Το περιστατικό ήταν ή δεν ήταν περιστατικό βίας και γιατί;. Ακολουθεί ένας καταιγισµός ιδεών και η 
τεκµηρίωση της τοποθέτησης. Με αυτό τον τρόπο διαχέεται η πληροφόρηση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και 
τις µορφές του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού σύµφωνα µε τον Olweys (2007). 

 
Σύνδεση των προηγούµενων δραστηριοτήτων µε τον σχολικό εκφοβισµό 
Στόχος δραστηριότητας: συναισθηµατική εµπλοκή, ενσυναίσθηση. 

Το παιχνίδι που ακολουθεί προσφέρει την ευκαιρία προβληµατισµού και ευαισθητοποίησης χωρίς ταύτιση 
µε κάποιο ρόλο σε περίπτωση εφαρµογής στην τάξη. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασµό των ορίων 
που θέτει κάθε εµπλεκόµενος. 

Τα µέλη επιστρέφουν στις τριµελής οµάδες. Για να υπάρξει άµεση ενεργοποίηση και συναισθηµατική 
εµπλοκή των συµµετεχόντων ένας από τους εµψυχωτές αναλαµβάνει το ρόλο του νταή και επιτίθεται λεκτικά σε 
ένα από τα µέλη της οµάδας. Ο δεύτερος εµψυχωτής καλεί τα µέλη της οµάδας να πάρουν θέση απέναντι στην 
πρόκληση. Στη συνέχεια οι εµπλεκόµενοι καλούνται να περιγράψουν, «Πώς ένιωσαν για το άτοµο που ξεκίνησε 
την λεκτική επίθεση;», «Πώς ένοιωσαν για το άτοµο που δέχτηκε την επίθεση», «Πώς ένιωσαν για την στάση που 
τήρησαν ως παρατηρητές;», «Πόσο εύκολο ή δύσκολο τους ήταν να παρέµβουν;». Με τον τρόπο αυτό η συζήτηση 
µεταφέρεται στο πεδίο του σχολικού εκφοβισµού εστιάζοντας στους τρεις διακριτούς ρόλους και την 
συναισθηµατική τους αντίδραση. Μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις εκµαιεύονται πληροφορίες σχετικά µε το 
σχολικό εκφοβισµό και τους ρόλους, αυτού που εκφοβίζεται, αυτού που εκφοβίζει και των παρατηρητών.  

Η δραστηριότητα συνδέεται µε τη δραστηριότητα «νηοποµπή». Στις πληροφορίες αυτές προστίθεται η νέα 
πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για την υποβολή εκµαιευτικών ερωτήσεων. Αρχικά ερωτώνται τα άτοµα σε 
θέση «ναύτη» «Πώς νιώθουν» ανάµεσα στις «βάρκες» και στη συνέχεια µεταφέρεται η ερώτηση στο θέµα του 
εκφοβισµού και τίθεται εκ νέου «Πώς θα ένιωθες ως άτοµο που εκφοβίζεται;». Τα ερωτήµατα τίθενται γενικά και 
ειδικά σε κάθε ρόλο, όπου οι «βάρκες» γίνονται άτοµα που εκφοβίζουν και παρατηρητές «Πώς ένιωσες ως άτοµο 
που εκφοβίζει; Πως ένιωσες ως παρατηρητής ή πως νιώσατε ως παρατηρητές;». Επιλέξτε τι είδους παρατηρητές 
θέλετε να είστε. Οι επιλογές είναι αυτές του αµέτοχου παρατηρητή και αυτού που παρεµβαίνει και συµβάλει 
καταλυτικά στη διακοπή ή και παύση επεισοδίων βίας και εκφοβισµού µπορεί να αναδείξει στοιχεία της 
προσωπικότητας των µελών της οµάδας φέρνοντας στην επιφάνεια διαφορετικές αντιδράσεις, στάσεις και 
συµπεριφορές.  
 
Story telling – Αφήγηση - Δραµατοποίηση 
Στόχος δραστηριότητας: Να βιώσουν την χαρά της συνεργασίας, της συνδηµιουργίας και της αλληλεπίδρασης. 

Οι τεχνικές της αφήγησης επιτρέπουν την µεταφορά γεγονότων, λόγων ήχων ή και εικόνων µε 
αυτοσχεδιασµό. Μπορούν να αξιοποιηθούν ως µέσο ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, αλλά και ως µέσω διερεύνησης 
στάσεων και αξιών. 
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Για το παρόν εργαστήριο αξιοποιούνται εικόνες και έργα τέχνης. Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε τέσσερις 
οµάδες. Σε κάθε οµάδα δίνονται εικόνες οι οποίες παρουσιάζουν στιγµιότυπα από κάποιο βίαιο επεισόδιο δίχως, 
ωστόσο, να αποκαλύπτεται ο ειρµός και η αφηγηµατική διαδροµή της ιστορίας. Στο παρόν εργαστήριο 
αξιοποιήθηκαν εικόνες από το project της Jessica Ye µε τίτλο «Bullying», µε παρόµοιο, όµως, τρόπο µπορούν να 
αξιοποιηθούν και άλλα έργα ή ακόµη και λεπτοµέρειες ενός έργου τέχνης. Επιπλέον, ανάλογα µε το διαθέσιµο 
χρόνο αλλά και την ικανότητα των εµπλεκόµενων να δηµιουργούν ιστορίες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 
περισσότερες εικόνες, σύµβολα και άλλα µοτίβα ή ακόµα και εικαστικές δηµιουργίες των ίδιων των µελών της 
οµάδας.  

Για τον εµπλουτισµό της ιστορίας και για την µερική προοικονοµία του τελικού αποτελέσµατος είναι δυνατόν 
σε κάθε οµάδα να δοθεί ένας όρος τον οποίο υποχρεούνται να τηρήσουν ή κάποιο ξεχωριστό στοιχείο το οποίο 
είναι δυνατόν να εντάξουν στην ιστορία τους. Για παράδειγµα µπορούµε προς τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουµε 
την έννοια «χρώµα». Στην περίπτωση αυτή η πρώτη οµάδα δηµιουργεί και αφηγείται µια ιστορία µε άσπρο, µαύρο 
και γκρίζο χρώµα, η δεύτερη οµάδα περιγράφει µια ιστορία µε θερµά χρώµατα, η τρίτη οµάδα περιγράφει µια 
ιστορία µε ψυχρά χρώµατα κλπ. Με παρόµοιο τρόπο αντί χρωµάτων µπορούν να αξιοποιηθούν γραµµές, φως, 
ήχοι, µυρωδιές και άλλα µορφικά στοιχεία ή στοιχεία από το πεδίο των αισθήσεων. 

Στη συνέχεια ζητείται από κάθε οµάδα να βάλει τις εικόνες σε µια σειρά ώστε να φτιάξει µια ιστορία µε 
αρχή, κορύφωση και τέλος. Όταν η ιστορία ολοκληρωθεί κάθε οµάδα αφηγείται την ιστορία που έφτιαξε στην 
ολοµέλεια αξιοποιώντας τεχνικές αφήγησης και δραµατοποίησης. Όταν ολοκληρωθεί η ιστορία συζητάµε εάν και 
πως τα χρώµατα επέδρασαν στην ιστορία µας. Πόσο δέσµευσε ή εµπλούτισε και πρόσφερε έµπνευση ο 
περιορισµός που τέθηκε για την ανάπτυξη της ιστορίας; 

 
Το κουτί του φόβου και το κουτί του θυµού 
Στόχος δραστηριότητας: ελεύθερη έκφραση απόψεων, διάλογος, ανάδυση εµπειριών.  

Η προτεινόµενη δραστηριότητα αξιοποιεί την µαιευτική µέθοδο για την ανάδυση γνώσεων και εµπειριών 
των συµµετεχόντων.  

Στο κέντρο του κύκλου τοποθετούνται δυο πανοµοιότυπα χάρτινα ή µεταλλικά κουτιά. Τα κουτιά είναι 
κλειστά και στο καπάκι τους είναι γραµµένες οι λέξεις «φόβος» και «θυµός» αντίστοιχα. Ο εµψυχωτής εξηγεί 
στην οµάδα ότι πρόκειται για τα κουτιά του φόβου και του θυµού και τους ζητάει να µαντέψουν τι περιέχει κάθε 
κουτί.  

Προς τον σκοπό της διερεύνησης και της παρακίνησης για την έκφραση των απόψεων µπορεί να τεθούν τα 
ερωτήµατα: (α) «Τι υπάρχει µέσα στο κουτί του θυµού;» Τι υπάρχει µέσα στο κουτί του φόβου;» (β) «Τι προκαλεί 
το θυµό;», «Τι προκαλεί το φόβο;», (γ) «Από τι είναι φτιαγµένος ο θυµός;», «Από τι είναι φτιαγµένος ο φόβος;». 
Όλοι οι συµµετέχοντες µε βάση τα βιώµατα και την εµπειρία τους απαντούν στα ερωτήµατα.  

Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί ο συντονιστής ανοίγει τα κουτιά στο κέντρο των οποίων υπάρχουν δυο 
πανοµοιότυπες καρδιές, επισηµαίνοντας ότι σε µια ανθρώπινη καρδιά ενυπάρχουν όλα τα συναισθήµατα και θα 
πρέπει να γίνονται δεκτά µε κατανόηση τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά συναισθήµατα. Στη συνέχεια και µε 
βάση την εµπειρία ζητείται από τους συµµετέχοντες να γράψουν σύντοµα ποιήµατα µε τίτλο «Εκείνη τη µέρα» 
περιγράφοντας µια µέρα που ο θυµός ή ο φόβος γεννήθηκε στην καρδιά τους ή σε µια άλλη ανθρώπινη καρδιά. 
Στο τέλος όσοι επιθυµούν διαβάζουν το ποίηµα τους. 

 
Ο µικρός «Σαλµάν» έρχεται στο σχολείο µας 
Στόχος δραστηριότητας: δηµιουργική έκφραση, άρση προκαταλήψεων, ενσυναίσθηση, συνειδητοποίηση της 
σηµασίας της ενθάρρυνσης. 

Η άσκηση εστιάζει στην ευαισθητοποίηση απέναντι σε ευάλωτα άτοµα όπως είναι οι πρόσφυγες, οι 
µετανάστες ή άλλα άτοµα που ανήκουν σε περιθωριοποιηµένες κοινωνικές οµάδες. Επιπλέον προσφέρει ευκαιρίες 
αφύπνισης της δηµιουργικής φαντασίας και κριτικής σκέψης. 

Υλικά: (α) τετράγωνα ή ορθογώνια λευκά χαρτιά όσα και τα µέλη της οµάδας, (β) χρώµατα παστέλ ή 
µαρκαδόροι, κατά προτίµηση πολλών αποχρώσεων, (γ) µουσική: ένα χαρούµενο και ένα θλιµµένο µουσικό 
κοµµάτι. 

Τα µέλη της οµάδας κάθονται γύρω από κεντρικά τοποθετηµένα θρανία ή τραπέζια. Μοιράζονται όµοια 
λευκά τετράγωνα ή ορθογώνια χαρτιά και κάθε άτοµο επιλέγει ένα χρώµα που τους προκαλεί χαρά ή ευχάριστα 
συναισθήµατα. Ζητείται από τους συµµετέχοντες να ζωγραφίσουν ένα οβάλ σχήµα το οποίο θυµίζει ανθρώπινο 
πρόσωπο και καλύπτει όλη την επιφάνεια του χαρτιού. Εξηγούµε ότι πρόκειται για τον µικρό «Σαλµάν» που ήρθε 
σήµερα στο σχολείο. Στην συνέχεια βάζουµε να παίξει το χαρούµενο µουσικό κοµµάτι και ζητάµε από τους 
συµµετέχοντες να πουν µε την σειρά τους µια ενθαρρυντική φράση που καλωσορίζει τον µικρό «Σαλµάν» στο 
σχολείο, ενώ ταυτόχρονα και για όσο διαρκεί η φράση όλοι ζωγραφίζουν κάτι στο χαρτί. Με το ξεκίνηµα της νέας 
φράσης τα χαρτιά αλλάζουν χέρι µε κατεύθυνση προς τη φορά του ρολογιού, έτσι ώστε κάθε χαρτί να δοθεί στο 
επόµενο µέλος. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται στο άκουσµα κάθε καινούριας φράσης ώσπου να ολοκληρωθεί ο 
κύκλος και τα χαρτιά να επιστρέψουν στον αρχικό κάτοχό τους.  
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Στη συνέχεια δίνεται ένα νέο χαρτί και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε την διαφορά ότι ακούγεται ένα 
θλιµµένο µουσικό κοµµάτι, οι συµµετέχοντες επιλέγουν ένα χρώµα που τους προκαλεί στεναχώρια ή δυσάρεστα 
συναισθήµατα και οι φράσεις που ακούγονται είναι αποθαρρυντικές.  

Όταν οι ζωγραφιές ολοκληρωθούν οι συµµετέχοντες καλούνται να συζητήσουν τα διαφορετικά 
αποτελέσµατα συζητώντας τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των «πορτρέτων». Αναστοχαστικά καλούνται 
να αναλογιστούν τις συνέπειες του ενθαρρυντικού και αποθαρρυντικού λόγου φωτίζοντας µε τον τρόπο αυτό 
πτυχές της αυτοεκπληρούµενης προφητείας. 

 
Σηκώνουµε τα χέρια για να υποστηρίξουµε τον άλλον 
Στόχος της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός υποστηρικτού κλίµατος στην 
οµάδα. 

Η εναλλαγή των δραστηριοτήτων χαρακτηρίζει τα βιωµατικά εργαστήρια καθώς η ποικιλία είναι απαραίτητη 
για την διατήρηση του ενδιαφέροντος. Η προτεινόµενη δραστηριότητα ενεργοποιεί κινητικά του συµµετέχοντες 
ώστε νους και σώµα να βρίσκονται σε αρµονία.  

Στη δραστηριότητα αυτή σηκώνονται όλα τα µέλη της οµάδας και στέκονται όρθια σε κύκλο. Ο εµψυχωτής 
- συντονιστής εξηγεί τη διαδικασία: ο εµψυχωτής αναφέρει ένα όνοµα, το άτοµο που άκουσε το όνοµά του 
µοιράζεται µε την οµάδα ένα στόχο που θέλει να κατακτήσει και τα µέλη της οµάδας που βρίσκονται δεξιά κι 
αριστερά του σηκώνουν τα χέρια του για να το ενθαρρύνουν. Ο αποδέκτης της ενθαρρυντικής ενέργειας επιλέγει 
ένα νέο όνοµα ώστε η ενθάρρυνση να κάνει τον κύκλο της οµάδας.  

 
Εκφοβιστές υπάρχουν παντού, ας τους σταµατήσουµε  
Στόχος της δραστηριότητας: έµπνευση, δηµιουργικότητα, φαντασία, καλλιέργεια της ιδέας του ενεργού πολίτη. 

Η εικαστική δηµιουργία προσφέρεται για την ανακάλυψη της γνώσης ενώ παράλληλα µαθαίνει το άτοµο να 
σκέφτεται, να εκφράζεται, να αισθάνεται και να συναισθάνεται αναπτύσσοντας τον κριτικό στοχασµό 
εγκαινιάζοντας έτσι εποικοδοµητικό διάλογο µε τη ζωή και τον κόσµο. 

Υλικά: (α) πατρόν από αστραλόν ή plexiglass, (β) υφάσµατα ή πολύχρωµα περιοδικά, (γ) ψαλίδια, (δ) κόλλες, 
(ε) υαλογράφοι µαρκαδόροι.  

Στους συµµετέχοντες µοιράζονται, ανάλογα µε το φύλο τους, διαφανείς φιγούρες από χοντρή διαφάνεια, 
αστραλόν ή ακόµα καλύτερα plexiglass που παριστάνουν γυναίκες ή άνδρες που κρατάν ντουντούκες. Το µέγεθος 
των αντικειµένων ποικίλλει ανάλογα µε τον διαθέσιµο χρόνο αλλά και την τελική αξιοποίηση των εικαστικών 
δηµιουργιών.  

Ζητείται από τους συµµετέχοντες να ζωγραφίσουν ή να φτιάξουν κολλάζ τα ανθρωπάκια τους και να 
γράψουν πάνω στην ντουντούκα ένα σύνθηµα ενάντια στο σχολικό εκφοβισµό. Εναλλακτικά µπορούν να γράψουν 
λέξεις και φράσεις µε θετικό περιεχόµενο που προάγουν την ιδέα της ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων. Με 
τα ανθρωπάκια µας κατασκευάζουµε ένα πανό ή δηµιουργούµε Installation µε τίτλο «Διαδήλωση ενάντια στη βία 
και τον σχολικό εκφοβισµό» κρεµώντας τα ανθρωπάκια µας από παράλληλα τοποθετηµένους, στην οροφή της 
αίθουσας, σωλήνες ή απλωµένα σκοινιά. 

 
Άσκηση ενδυνάµωσης 
Στόχος της δραστηριότητας: χαλάρωση, επικέντρωση στο εαυτό, ενδυνάµωση. 

Η καλλιέργεια των συναισθηµάτων συνδέεται άµεσα µε τη βιωµατική µάθηση. Στο πλαίσιο αυτό η 
προτεινόµενη δραστηριότητα επιτρέπει µια νέα εµπειρία που οδηγεί στη χαλάρωση και την ενδυνάµωση και 
πραγµατοποιείται στο τέλος για να µείνει το συναίσθηµα και να το διατηρήσουν φεύγοντας.  

Οι συµµετέχοντες κάθονται στις θέσεις τους διαλέγοντας µια βολική θέση, µπορούν αν το επιλέξουν να έχουν 
τα µάτια ανοιχτά ή κλειστά. Ο εµψυχωτής µε ήρεµη φωνή τους παρακινεί να αναπνεύσουν αργά και να 
χαλαρώσουν. Αφού χαλαρώσουν τους ζητά να οραµατιστούν πως είναι µικρά δεντράκια και αφήνονται στα 
φαινόµενα των εποχών, ο καιρός περνά και το δεντράκι δυναµώνει και οι ρίζες του βαθαίνουν και δυναµώνουν 
όλο περισσότερο. Το δέντρο µεγαλώνει και γίνεται δυνατό, οι δυνατές του πλέον ρίζες συναντούν τις ρίζες άλλων 
δέντρων και η δύναµη τους αυξάνεται. Αφήνονται σε κατάσταση ηρεµίας 1-2 λεπτά και όταν νιώθουν έτοιµοι 
ανοίγουν τα µάτια και ξαναβρίσκονται στο χώρο του εργαστηρίου ενδυναµωµένοι.  

 
Ψυχές εύθραυστες σαν σαπουνόφουσκες 
Στόχος της δραστηριότητας: αναστοχασµός, ανασκόπηση, κατάθεση βιωµένης εµπειρίας. 

Οι αναστοχαστικές δραστηριότητες αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη πολλαπλών στόχων 
που υποστηρίζουν και επεκτείνουν τη διαδικασία της µάθησης. Η ανασκόπηση µέσα από αποχαιρετιστήριες 
δραστηριότητες µας παρέχει την δυνατότητα να λύσουµε παρεξηγήσεις, να ισορροπήσουµε το πιθανώς 
διαταραγµένο, λόγω της βιωµατικής εµπλοκής, κλίµα, να εστιάσουµε στα σηµαντικότερα µηνύµατα, να 
παρουσιάσει νέες οπτικές των πραγµάτων ή απλά παρέχει την δυνατότητα σε κάθε συµµετέχοντα να µιλήσει για 
την εµπειρία του και να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του για την συµµετοχή του στο εργαστήριο.  
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Η προτεινόµενη δραστηριότητα αποτελεί µια τρυφερή κίνηση ανασκόπησης της βιωµατικής διαδικασίας και 
ταυτόχρονα µια πράξη αποχαιρετισµού που παρέχει ευκαιρίες αναστοχασµού στα µέλη της οµάδας.  

Ο συντονιστής χρησιµοποιεί το γνωστό παιδικό παιχνίδι για να φυσήξει σαπουνόφουσκες πάνω από τα 
κεφάλια των συµµετεχόντων, προτρέποντάς τους ταυτόχρονα να σηκώσουν τα χέρια τους και να προσπαθήσουν 
να πιάσουν µια σαπουνόφουσκα δίχως να την σπάσουν. Κλείνοντας το εργαστήριο καλεί τους συµµετέχοντες να 
αναλογιστούν πόσο ευαίσθητες και εύθραυστες είναι οι ανθρώπινες ή οι παιδικές ψυχές και πόση τρυφερότητα 
και αγάπη χρειαζόµαστε για να τις προσεγγίζουµε δίχως να τις βλάψουµε. 

Τελετουργικά τα µέλη δίνουν τα χέρια, δηµιουργούν κύκλο καταθέτοντας στην οµάδα πως βίωσαν την 
εµπειρία της συµµετοχής του και τι παίρνουν µαζί τους. Τέλος αποχαιρετίζονται µε µια κίνηση και µια ευχή. 
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Πρόληψη προβληµάτων βίαιης συµπεριφοράς στο σχολείο 
 

Σοφία Μουτιάγκα 
 

Εκπαιδευτικός- Σχολική Ψυχολόγος (Msc), Υπεύθυνη Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων 
Δ/νσης Δευτ/µιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσ/νίκης 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Τα συνεχή αιτήµατα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Θεσσαλονίκης προς το Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων για επιµόρφωση σχετικά µε την πρόληψη, διάγνωση και 
αντιµετώπιση προβληµάτων βίαιης συµπεριφοράς στο σχολείο, αποτέλεσαν το έναυσµα µιας σειράς δράσεων, η 
πρώτη από τις οποίες περιλάµβανε το εργαστήριο που παρουσιάζεται σε αυτή την ανακοίνωση. Σκοπός του 
εργαστηρίου αυτού ήταν ο αναστοχασµός της συµβολής στην δηµιουργία θετικού σχολικού κλίµατος και ψυχολογικής 
σύνδεσης µαθητών-σχολείου α) του σαφώς καθορισµένου πλαισίου σχολικής λειτουργίας, β) της στάσης των 
στελεχών του σχολείου. Η κινητοποίηση και προσωπική δέσµευση των συµµετεχόντων να δουλέψουν προς αυτή την 
κατεύθυνση, αποτέλεσε τον τελικό στόχο της δράσης. Σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες µετά την δράση: α) 
Εφαρµόστηκαν σαφείς κανονισµοί αποδεκτών/µη αποδεκτών συµπεριφορών στα σχολεία, β) Καλλιεργήθηκαν 
στάσεις που ευνοούν το θετικό σχολικό κλίµα και την ψυχολογική σύνδεση µαθητών-σχολείου και γ) Βελτιώθηκε η 
καθηµερινότητα µαθητών και διδασκόντων στο σχολείο. Τα σχολεία που συµµετείχαν στη δράση, δεσµεύτηκαν να 
πληροφορήσουν το Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων για τα περιστατικά προβληµατικής συµπεριφοράς που 
καταγράφηκαν στο ποινολόγιό τους ένα σχολικό έτος πριν και µετά την εφαρµογή της, ώστε να µπορεί να ελεγχθεί 
στατιστικά η αποτελεσµατικότητά της. Αν η δράση αποδειχθεί αποτελεσµατική, µπορεί να αξιοποιηθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων και να περιληφθεί ίσως στην βασική εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: πρόληψη προβληµατικής συµπεριφοράς, κανονισµός λειτουργίας, στάσεις 
εκπαιδευτικών    
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αύξηση των κρουσµάτων βίας και προβληµατικής συµπεριφοράς τόσο 
στον ελλαδικό, όσο και στο διεθνή χώρο (βλ. Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, 1996; Μπεζέ, 1998; Δελληγιάννη, 
2006; Ματσόπουλος, 2009). Η συγκυρία της δύσκολης κοινωνικοοικονοµικής συνθήκης στην οποία περιήλθε τα 
τελευταία χρόνια η χώρα µας επέδρασε σε αυτή την αύξηση, είτε επιβαρύνοντάς την, είτε εµποδίζοντας την 
αντιµετώπισή της. Όλη αυτή η κατάσταση φαίνεται να θορύβησε τους εκπαιδευτικούς, µιας και καταγράφονται 
χρόνο µε το χρόνο όλο και περισσότερα αιτήµατά τους για ενηµέρωση, κατάρτιση και περεταίρω εκπαίδευση σε 
θέµατα που αφορούν τη βία και την αντιµετώπισή προβληµατικής συµπεριφοράς στο σχολείο (βλ. Απολογισµούς 
Δράσεων Σχολικών Δραστηριοτήτων που τηρούνται στα αρχεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευµάτων).   

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί το εργαστήριο που περιλαµβανόταν στο πρώτο κοµµάτι µιας 
προσπάθειας που έγινε από µια δοµή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το Συµβουλευτικό Σταθµό 
Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλ0ονίκης, να υλοποιήσει δράσεις 
επιµόρφωσης, κατάρτισης και προβληµατισµού εκπαιδευτικών για την πρόληψη, διάγνωση και αντιµετώπιση 
προβληµατικών συµπεριφορών στο σχολείο.  
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ένας σχετικά γενικά αποδεκτός ορισµός για την «Συµπεριφορά» στη βιβλιογραφία, είναι αυτός που υιοθετεί ο 
Χρηστάκης (1996), εµπλουτισµένος από την οπτική των Molnar & Lindquist, (1998): Συµπεριφορά ονοµάζεται 
οτιδήποτε το άτοµο κάνει ή αποφεύγει να κάνει σαν αντίδραση σε ένα ή περισσότερα ερεθίσµατα που προέρχεται 
από το περιβάλλον (εξωτερικά) ή  τον ίδιο τον εαυτό (εσωτερικά). 

Ο ορισµός της προβληµατικής συµπεριφοράς δυσκόλεψε επίσης αρκετά τους επιστήµονες µιας και 
προέκυψε η ανάγκη συνυπολογισµού των διάφορων κριτηρίων που καθορίζουν το αν µια συµπεριφορά µπορεί να 
θεωρηθεί προβληµατική ή όχι. Τα κριτήρια αυτά µπορούν σε γενικές γραµµές να συνοψιστούν στα παρακάτω 
(βλ. Sutton, 2003): 

§ Οι στάσεις και κανόνες της κάθε κοινωνίας 
§ Οι συνθήκες εκδήλωσης της συµπεριφοράς 
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§ Η συχνότητα εµφάνισης της συµπεριφοράς 
§ Η ένταση εκδήλωσης της συµπεριφοράς 
§ Οι προκαταλήψεις και οι προσδοκίες των ατόµων του περιβάλλοντος (σχολικού, οικογενειακού, 

κοινωνικού) 
§ Οι αξίες, οι αντιλήψεις και οι στάσεις του παρατηρητή 
§ Οι πληροφορίες για την προηγούµενη συµπεριφορά 
§ Το προσωπικό συµφέρον του παρατηρητή 
§ Οι επιπτώσεις στο ίδιο το άτοµο ή/και στο περιβάλλον του 
Οι περισσότεροι από τους ορισµούς που προσπάθησαν να συµπεριλάβουν τµήµα αυτών των κριτηρίων ώστε 

να ορίσουν µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη σαφήνεια την «προβληµατική συµπεριφορά», αµφισβητήθηκαν (βλ. 
Γουδήρας και συν, 2008). Ένας λιγότερο σαφής, παρόλα αυτά γενικότερα αποδεκτός ορισµός είναι αυτός που 
υιοθετεί η Καλαντζή Αζίζι, (1985), σε συνδυασµό µε αυτόν που υιοθετεί ο Τσιπλητάρης (1992): Προβληµατική 
θεωρείται η συµπεριφορά ενός ατόµου, όταν ενοχλεί το ίδιο το άτοµο η/και το περιβάλλον του. Η προβληµατική 
συµπεριφορά µπορεί να είναι ηθεληµένη ή αθέλητη και τα αίτιά της µπορεί να είναι απλά ή σύνθετα (π.χ. 
πολυπολιτισµικότητα, µαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακά ή σχολικά προβλήµατα).  

Οι πιο συνηθισµένες εκδηλώσεις ανεπιθύµητης συµπεριφοράς στο σχολείο που σχετίζονται ή ενέχουν βία, 
σύµφωνα µε την βιβλιογραφία (βλ. Καλαντζή Αζίζι, 1985; Τσιπλητάρης, 1992; Molnar & Lindquist, 1998; 
Γουδήρας και συν, 2008) είναι:  

§ Προβλήµατα προσαρµογής στο σχολικό περιβάλλον 
§ Παρενόχληση των συµµαθητών 
§ Παρεµπόδιση της διδακτικής εργασίας  
§ Απόσπαση προσοχής 
§ Κακή εξωτερική εµφάνιση 
§ Αδιαφορία για το σχολείο και τα µαθήµατα 
§ Άρνηση συµµετοχής σε σχολικές δραστηριότητες  
§ Ρύπανση του σχολικού περιβάλλοντος 
§ Απροκάλυπτη βία (σωµατική –π.χ. κλωτσιές-, λεκτική –π.χ. κουτσοµπολιό-, ψυχολογική -π.χ. φήµες-) 
§ Κλοπή 
§ Εσωστρεφής συµπεριφορά 
§ Χρήση ουσιών  
Οι Goodman και Scott (1997) οµαδοποιούν  τα παραπάνω προβλήµατα συµπεριφοράς σε τρεις βασικές 

κατηγορίες: α) συναισθηµατικά (π.χ. άγχος, δυσθυµία), β) διασπαστικά (π.χ. πρόκληση αντιπαραθέσεων) και γ) 
εξελικτικά (π.χ. καθυστέρηση ανάπτυξης λόγου) 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Ο Kauffman (1997, αναφ. από Γουδήρα και συν, 2008) διακρίνει εφτά θεωρητικά µοντέλα για την κατανόηση 
των προβληµάτων συµπεριφοράς στο σχολείο.  

α. Το βιογενετικό µοντέλο 
Σύµφωνα µε το βιογενετικό µοντέλο η προβληµατική συµπεριφορά είναι ένα σωµατικό σύµπτωµα µε 

γενετική αιτιολογία. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να θεραπευτούν τα γενετικά αίτια ώστε να διορθωθεί συµπεριφορά. 
Σαν θεραπεία προτείνει φαρµακοθεραπεία, έλεγχο της διατροφής, άσκηση και η βιοεπανατροφοδότηση. 

β. Το ψυχοδυναµικό µοντέλο 
Σύµφωνα µε το ψυχοδυναµικό µοντέλο η προβληµατική συµπεριφορά είναι σύµπτωµα παθολογικής 

αστάθειας ορισµένων διανοητικών διεργασιών (εγώ, αυτό, υπερεγώ). Η διόρθωση ενός προβλήµατος 
συµπεριφοράς απαιτεί την ανακάλυψη των υποσυνείδητων κινήτρων που την ενεργοποιούν. 
Στο θεραπευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνονται ψυχοθεραπείες για το µαθητή και τους γονείς του, ενώ ένα 
ανεκτικό και καταδεκτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον θεωρείται αναγκαίο. 

γ. Το ψυχοπαιδαγωγικό µοντέλο 
Σε αυτό το µοντέλο δίνεται έµφαση στις ρεαλιστικές απαιτήσεις της καθηµερινής λειτουργικότητας στο 

σχολείο, το σπίτι και την κοινωνία. Η παρέµβαση βασίζεται σε συνεντεύξεις για θέµατα της καθηµερινής ζωής 
µέσα σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια, οι οποίες επιτρέπουν στους µαθητές να κατανοήσουν τη συµπεριφορά τους 
και να προσπαθήσουν να την αλλάξουν. 

δ. Το ανθρωπιστικό µοντέλο 
Το µοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι οι µαθητές µε προβλήµατα συµπεριφοράς δεν έχουν επαφή µε τα 

συναισθήµατά τους και γι’ αυτό δεν µπορούν να ικανοποιηθούν στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά πλαίσια. Η 
παρέµβαση πραγµατοποιείται σε ένα ανοιχτό, προσωπικό πλαίσιο, όπου ο εκπαιδευτικός λειτουργεί σαν 
καταφύγιο και καταλύτης και το παιδί έχει την ελεύθερη επιλογή των εκπαιδευτικών στόχων και δραστηριοτήτων. 

ε. Το οικολογικό µοντέλο 
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Σε αυτό δίνεται έµφαση στην αλληλεπίδραση του µαθητή µε τους ανθρώπους που το περιβάλλουν, καθώς 
και µε τους ευρύτερους κοινωνικούς θεσµούς. Η παρέµβαση περιλαµβάνει την εκπαίδευση του µαθητή στο να 
λειτουργεί µέσα στην οικογένεια, το σχολείο, τη γειτονιά και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. 

στ. Το συµπεριφοριστικό µοντέλο 
Η προβληµατική συµπεριφορά αντιµετωπίζεται από αυτό το µοντέλο ως το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, 

θεωρείται ότι µαθαίνεται. Η παρέµβαση εστιάζει στην ανάλυση της συµπεριφοράς ώστε ο µαθητής να µάθει νέους 
αποδεκτούς τρόπους συµπεριφοράς και να αποσβέσει τους µη αποδεκτούς 

ζ. Το λειτουργικό µοντέλο 
Το λειτουργικό µοντέλο εστιάζει στη διδασκαλία και µέσω αυτής στη δηµιουργία επιθυµητών 

συµπεριφορών παρά στον περιορισµό των προβληµατικών συµπεριφορών. Το συγκεκριµένο µοντέλο δίνει 
έµφαση στην καθαρότητα και σαφήνεια των σχολικών κανόνων, στην ενίσχυση και βοήθεια των µαθητών από 
τους εκπαιδευτικούς και στον σεβασµό της διαφορετικότητας του κάθε µαθητή. 

Η σαφήνεια και τήρηση των σχολικών κανόνων επιτυγχάνεται µε προγράµµατα που απαιτούν την ενεργή 
συµµετοχή τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των µαθητών. Οι σχολικοί κανόνες οφείλουν να προσδιορίζονται 
και να αφορούν και τις δυο πλευρές, είναι καλό να αναρτώνται σε εµφανές σηµείο του σχολείου (ή της τάξης αν 
πρόκειται για τον ιδιαίτερο κανονισµό λειτουργίας µιας τάξης) και να αναθεωρούνται µε την πάροδο του χρόνου, 
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σηµαντική κρίνεται επίσης και η διατύπωση των κανόνων: είναι καλό να τονίζουν 
τις επιθυµητές συµπεριφορές, δηλώνοντας στους µαθητές τι επιτρέπεται και όχι τι δεν επιτρέπεται να κάνουν. 
Μάλιστα, ο αριθµός των κανόνων πρέπει να είναι µικρός για να τους θυµούνται εύκολα όλοι όσους αφορούν. 

Για την ενίσχυση των µαθητών από τους εκπαιδευτικούς η λειτουργική προσέγγιση προτείνει τη χρήση 
προγραµµάτων που στόχο έχουν την βελτίωση της επικοινωνίας, την ενίσχυση της ηθικής και την ενθάρρυνση 
του συνεκτικού για την τάξη ρόλου του εκπαιδευτικού. Συνεπώς σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση είναι κρίσιµο 
οι θετικές δράσεις και πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών να αναγνωρίζονται και να επιβραβεύονται τόσο από τα 
µέλη της σχολικής κοινότητας, όσο και από τους γονείς των µαθητών, ώστε να ενισχύονται και να 
επαναλαµβάνονται.  

Τέλος, ο σεβασµός και η ανταπόκριση στις ατοµικές ανάγκες ή τη διαφορετικότητα του κάθε µαθητή 
εξασφαλίζεται αν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα λαµβάνει υπόψη του τις υπάρχουσες ακαδηµαϊκές δυνατότητές του 
µαθητή και απευθύνεται σε αυτές µε υλικό κατάλληλο και προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Η 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε διαφορετικές στρατηγικές για τον χειρισµό των ανεπιθύµητων συµπεριφορών 
στο πλαίσιο της τάξης και του σχολείου γενικότερα βοηθάει σηµαντικά στην κατεύθυνση αυτή. 

Ο Mayer (1995, αναφ. από Γουδήρα και συν., 2008) παραθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι τρεις 
παράγοντες στους οποίους δίνει έµφαση το λειτουργικό µοντέλο είναι αποτελεσµατικοί στη µείωση των 
προβληµατικών συµπεριφορών στο χώρο του σχολείου. Προσθέτει επίσης ότι σηµειώνεται µεγαλύτερη 
συγκέντρωση των µαθητών, καλύτερες σχέσεις εκπαιδευτικών- µαθητών, καλύτερη σχολική επίδοση, µείωση των 
µαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο, αύξηση των θετικών σχολίων από τους εκπαιδευτικούς και αύξηση της 
υπευθυνότητας των µαθητών.  
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
Ο αριθµός των αιτηµάτων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Θεσσαλονίκης προς το Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων (δοµή που υπάγεται στην παραπάνω Διεύθυνση και 
ασχολείται µε την κάλυψη ψυχοκοινωνικών αναγκών µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών) για συµβουλευτική 
σε σχέση µε την πρόληψη, διάγνωση και αντιµετώπιση προβληµατικών συµπεριφορών στο σχολείο, αποτέλεσαν 
το έναυσµα της οργάνωσης και υλοποίησης µιας σειράς δράσεων και παρεµβάσεων µε στόχο την ενδυνάµωση 
και στήριξη όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην εν λόγω υπηρεσία. Το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο 
οποίο στηρίχθηκαν οι παραπάνω δράσεις/παρεµβάσεις ήταν το λειτουργικό µοντέλο ερµηνείας της 
προβληµατικής συµπεριφοράς (βλ. παραπάνω)  

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο κοµµάτι της πρόληψης περιλάµβαναν:  
Ηµερίδες 
Η πρώτη  απευθυνόταν σε διευθυντές Γυµνασίων και Λυκείων και είχε τίτλο «Η διαχείριση προβληµάτων 
συµπεριφοράς στο σχολείο και ο ρόλος του διευθυντή». Συζητήθηκε κυρίως ο πολυδιάστατος ρόλος του διευθυντή 
(θεσµικός, διοικητικός, παιδαγωγικός, διδακτικός) και το πώς αυτός επιδρά στο ψυχολογικό προφίλ του σχολείου 
χρησιµοποιώντας ως µέσο τη θεσµοθέτηση και τήρηση του κανονισµού λειτουργίας. Η ηµερίδα οργανώθηκε και 
υλοποιήθηκε από την υπεύθυνη του Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων σε συνεργασία µε δύο σχολικούς συµβούλους 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο χώρος διεξαγωγής της 
ήταν η κεντρική αίθουσα της Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Οι υπόλοιπες ηµερίδες, που επίσης οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από την υπεύθυνη του Συµβουλευτικού 
Σταθµού Νέων στην κεντρική αίθουσα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, 
απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς των σχολείων που αναφέρθηκαν παραπάνω και οι τίτλοι τους αντίστοιχα 
ήταν: «Διαχείριση προβληµάτων συµπεριφοράς στο σχολείο και ο ρόλος των καθηγητών», «Διαχείριση σχολικής 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  383   

τάξης: Κανόνες» και «Διαχείριση σχολικής τάξης: Στάσεις». Στις τρείς αυτές ηµερίδες συζητήθηκε κυρίως η 
συµβολή της κοινής παιδαγωγικής γραµµής του συλλόγου των διδασκόντων ενός σχολείου στην οµαλή λειτουργία 
του, οι τρόποι κατάρτισης και τήρησης του κανονισµού λειτουργίας της τάξης ώστε αυτός να λειτουργεί 
παιδαγωγικά για τους µαθητές και οι τρόποι µε τους οποίους οι στάσεις και συµπεριφορές των εκπαιδευτικών 
µπορούν να θεµελιώσουν µια αναπτυξιακή τάξη και κατά συνέπεια να συµβάλουν στην διαµόρφωση ενός 
αναπτυξιακού σχολείου. 
Βιωµατικά εργαστήρια 
Τα βιωµατικά εργαστήρια οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν και πάλι από την υπεύθυνη του Συµβουλευτικό 
Σταθµό Νέων που έχει και την ιδιότητα της σχολικής ψυχολόγου. Στόχος τους ήταν να συζητηθούν τρόποι 
αντιµετώπισης γενικών αλλά και ιδιαίτερων περιστατικών που δυσκόλευαν ή/και προβληµάτιζαν το κάθε 
συγκεκριµένο σχολείο (µελέτες περιπτώσεων). Η υλοποίησή τους βοήθησε τους συµµετέχοντες να 
ενεργοποιηθούν συνολικά, όχι µόνο γνωστικά αλλά και συναισθηµατικά. Ο συνδυασµός δύο καναλιών 
ενεργοποίησης (γνωστικής και συναισθηµατικής) αντί ενός (όπως π.χ. στις ηµερίδες) συσχετίζεται µε περισσότερο 
χρόνο αναστοχασµού των καταστάσεων και µε µεγαλύτερη τάση για αλλαγή στις στάσεις των ανθρώπων (Ajzen, 
1988). Η αναλυτική περιγραφή ενός από αυτά τα βιωµατικά εργαστήρια είναι το βασικό αντικείµενο αυτής της 
εργασίας. 
Ενδοσχολικές επιµορφώσεις 
Οι ενδοσχολικές επιµορφώσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από την υπεύθυνη του Συµβουλευτικού Σταθµού 
Νέων για σχολεία των οποίων οι εκπαιδευτικοί και διευθυντές δεν είχαν παρακολουθήσει µια ή και παραπάνω 
από τις ηµερίδες ή/και τα βιωµατικά εργαστήρια. Έγινε δηλαδή σε αυτά τα σχολεία µια εξατοµικευµένη και πιο 
εντατική δουλειά: οργανώθηκαν ενδοσχολικές επιµορφώσεις που περιλάµβαναν στοιχεία τόσο θεωρητικά (που οι 
άλλοι συµµετέχοντες είχαν παρακολουθήσει στις ηµερίδες), όσο και βιωµατικά, (που για τα συµµετέχοντα 
σχολεία περιλαµβανόταν στα βιωµατικά εργαστήρια που είχαν προηγουµένως υλοποιηθεί)  

Οι µέθοδοι και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση των ενδοσχολικών επιµορφώσεων δεν 
διέφεραν από αυτές που χρησιµοποιήθηκαν στις ηµερίδες (όσο αφορά το θεωρητικό κοµµάτι) και στα βιωµατικά 
εργαστήρια (όσο αφορά το πρακτικό κοµµάτι). Ο χώρος διεξαγωγής όπως είναι προφανές, ήταν ο χώρος του κάθε 
σχολείου. Δύο από τις ενδοσχολικές επιµορφώσεις έγιναν σε συνεργασία µε τις σχολικές συµβούλους οι οποίες 
είχαν την παιδαγωγική ευθύνη των αντίστοιχων σχολείων. 
	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα από τα βιωµατικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του πιο 
πάνω προγράµµατος πρόληψης που εφάρµοσε ο Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων της Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στο εργαστήριο αυτό έγιναν τροποποιήσεις µε βάση το ακροατήριο που 
παρακολούθησε τις εργασίες του πρώτου Πανελλήνιου Συνέδριου «Σχολική Βία και Εκφοβισµός» στα πλαίσια 
του οποίου παρουσιάστηκε και υλοποιήθηκε στις 10/04/2016 στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  

Το βιωµατικό αυτό εργαστήριο ήταν διάρκειας δύο ωρών και για την παρακολούθησή του δήλωσαν 
συµµετοχή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην πρωτοβάθµια (Νηπιαγωγείο. Δηµοτικό Σχολείο) και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Γυµνάσιο, Λύκειο). Ο αριθµός των συµµετεχόντων ήταν ιδανικός (26 άτοµα) για την 
διεξαγωγή των προγραµµατισµένων παιχνιδιών, βιωµατικών ασκήσεων, εργασιών αναστοχασµού και 
ενεργητικής αλληλεπίδρασης. 
 
Σκοπός εργαστηρίου 
Σκοπός αυτού του εργαστηρίου ήταν ο προβληµατισµός των εκπαιδευτικών σε σχέση µε την συµβολή στην 
δηµιουργία θετικού σχολικού κλίµατος και ψυχολογικής σύνδεσης µαθητών-σχολείου (που ερευνητικά 
συνδέονται µε την πρόληψη της βίας και των προβληµάτων συµπεριφοράς στο σχολείο) α) του σαφώς 
καθορισµένου πλαισίου σχολικής λειτουργίας, β) της στάσης των ίδιων ως στελεχών του σχολείου απέναντι στους 
µαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία εν γένη.  

Ο τελικός στόχος του εργαστηρίου ήταν ο προβληµατισµός, η κινητοποίηση και η προσωπική δέσµευση των 
συµµετεχόντων να δουλέψουν προς την κατεύθυνση του σαφούς καθορισµού πλαισίου κανόνων και της αλλαγής 
των προσωπικών τους στάσεών. 

 
Συνοπτική Περιγραφή Εργαστηρίου 
Οι συµµετέχοντες κάθισαν σε ηµικύκλιο µε µέτωπο σε έναν πίνακα παρουσίασης και έναν πίνακα σηµειώσεων 
των παρατηρήσεων της οµάδας εργασίας. Αρχικά ο κάθε συµµετέχοντας παρουσίασε τον εαυτό του 
(ονοµατεπώνυµο, σχολείο που υπηρετεί) και  τις προσδοκίες που είχε από το συγκεκριµένο βιωµατικό εργαστήριο. 
Οι προσδοκίες αποτυπώθηκαν στον πίνακα σηµειώσεων ώστε στο τέλος του εργαστηρίου να γίνει σύγκριση και 
αξιολόγηση του αν και κατά πόσο το εργαστήριο ανταποκρίθηκε σε αυτές.  

Έπειτα δόθηκε σε µια οµάδα τεσσάρων συµµετεχόντων, να παίξει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, χωρίς όµως να 
δοθούν κανόνες ή περεταίρω διευκρινήσεις (άσκηση warming up και οµαλής εισαγωγής στο θέµα του 
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εργαστηρίου). Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να ξεκινήσει µια συζήτηση για (οµάδα «πρωταγωνιστών» /οµάδα 
«παρατηρητών»/ ολοµέλεια) για τη σηµασία της οριοθέτησης και του πλαισίου προκειµένου να µη χάνεται 
πολύτιµος χρόνος ή ενέργεια και η συµβίωση στο σχολείο να είναι αρµονική χωρίς να χάνονται οι στόχοι που 
έχουν τεθεί. Τέλος ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες και συµπληρώθηκαν από την εµψυχώτρια ιδέες και 
προτάσεις για τον τρόπο σύνταξης και υλοποίησης ενός κανονισµού λειτουργίας στο σχολείο.  

Στην συνέχεια έγινε άσκηση προσοµοίωσης ενός σχολικού πλαισίου στο οποίο παρουσιάζεται  
προβληµατική συµπεριφορά από τους µαθητές µε συνέπεια αυτοί να οδηγηθούν στο διευθυντή. Κάποιοι από τους 
συµµετέχοντες ανέλαβαν ρόλους εκπαιδευτικών, µαθητών και του διευθυντή του σχολείου και µε τη βοήθεια 
οδηγιών της εµψυχώτριας για τα χαρακτηριστικά του ρόλου τους, ενσάρκωσαν ένα µη αναπτυξιακό σχολείο 
(απορριπτικό, υποχωρητικό, που το χαρακτηρίζει η έλλειψη προσδοκιών για τους µαθητές του, που εκπέµπει 
ασαφή ή αντιφατικά µηνύµατα ή που ηρωοποιεί τους παραβάτες του). Η επιλογή της ενσάρκωσης ενός µη 
αναπτυξιακού σχολείου έναντι ενός αναπτυξιακού, οφείλεται στην πρόθεση της εµψυχώτριας να βοηθήσει τους 
συµµετέχοντες να διαπιστώσουν στην πράξη τον αντίκτυπο «άκακων» ή «απλώς άστοχων» (όπως συχνά 
αποκαλούνται) χειρισµών στο σχολείο. Ακολούθησε συζήτηση (όπως και πριν) όπου συζητήθηκε η σηµασία α) 
της διατήρησης του ελέγχου µε φιλικό τρόπο, β) της ύπαρξης θετικών προσδοκιών, κινήτρων, ενισχύσεων προς 
τους µαθητές, γ) της κοινής παιδαγωγικής γραµµής των εκπαιδευτικών, δ) της συµφωνίας ρητών και άδηλων 
µηνυµάτων που εκπέµπει το σχολείο, ε) της συνεργασίας µε τους γονείς των µαθητών και ενίοτε µε φορείς όπως 
ο Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων. 

Στο τέλος δόθηκε χρόνος για τα συµπερασµατικά σχόλια, απορίες, διαπιστώσεις των συµµετεχόντων και 
τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν το αν το εργαστήριο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους και να προσδιορισουν 
τι λείπει, έτσι ώστε να συµπληρωθεί από την οµάδα. Ακολούθησε ένα τελικό σχόλιο της εµψυχώτριας µε βάση 
τα συµπεράσµατα της παρούσας οµάδας (κλείσιµο οµάδας). 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην ολοµέλεια υπήρχε εκτός από τον πίνακα σηµειώσεων (όπου 
σηµειώθηκαν οι προσδοκίες και τα κύρια σηµεία και συµπεράσµατα της συζήτησης) και ένας πίνακας προβολής 
PowerPoint µε τα βασικά σηµεία στα οποία ήθελε να τονίσει η εµψυχώτρια.    
 
Υλικά 
Πίνακας σηµειώσεων και µαρκαδόροι: Χρησιµοποιήθηκαν για να σηµειωθούν οι προσδοκίες των 
συµµετεχόντων και τα τελικά συµπεράσµατα της οµάδας 
Πίνακας  προβολής και PowerPoint: Χρησιµοποιήθηκαν για να επισηµανθούν τα σηµεία που ήθελε να τονίσει 
η εµψυχώτρια 
Φύλλο εργασίας: Δόθηκαν για συµπλήρωση µετά το τέλος των βιωµατικών δραστηριοτήτων µε στόχο τον 
αναστοχασµό και την έναρξη γόνιµης συζήτησης 
Φύλλο αξιολόγησης: Δόθηκαν για συµπλήρωση µετά το τέλος του εργαστηρίου για ανατροφοδότηση της 
υλοποίησης του εργαστηρίου 
 
Μεθοδος 
Βιωµατικές ασκήσεις (επιτραπέζιο παιχνίδι, role playing, ασκήσεις προσοµοίωσης) 
Συζήτηση (σε οµάδες και την ολοµέλεια) 
Διάλεξη 
Προσωπική εµπλοκή και συµµετοχή όλων των συµµετεχόντων (κατά την αυτοπαρουσίαση, την έκφραση 
προσδοκιών και προβληµατισµού, την αξιολόγηση)  
 
Πεδίο εφαρµογής  
Το βιωµατικό αυτό εργαστήριο µπορεί να εφαρµοστεί και να έχει αποτελεσµατικότητα σε εκπαιδευτικούς όλων 
των σχολικών βαθµίδων, είτε είναι πρωτοδιόριστοι είτε έχουν εµπειρία από τη σχολική τάξη. Οι πρώτοι θα 
ξεκινήσουν την καριέρα τους από µια βάση πρόληψης και όχι διαισθητικά όπως πολλές φορές παρατηρείται να 
συµβαίνει και οι δεύτεροι θα µπορέσουν να εµπλουτίσουν την ήδη διαµορφωµένη στάση που έχουν απέναντι στα 
τεκταινόµενα του σχολείου. 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 
Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του παραπάνω βιωµατικού εργαστηρίου ήταν: α) Η 
δηµιουργία και εφαρµογή σαφούς κανονισµού αποδεκτών/µη αποδεκτών συµπεριφορών στα σχολεία, β) η 
καλλιέργεια στάσεων των εκπαιδευτικών που θα ευνοούν ένα θετικό σχολικό κλίµα και υποβοηθούν την 
ψυχολογική σύνδεση των µαθητών µε το σχολείο τους (παράγοντες που ερευνητικά διαπιστώθηκε ότι συνδέονται 
µε µείωση βίαιων περιστατικών -ενεργητικών και παθητικών-, σχολικής διαρροής και αύξηση της ακαδηµαϊκής 
επίδοσης) και γ) Βελτίωση της καθηµερινότητας µαθητών και διδασκόντων στο σχολείο.  
   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
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Αν το βιωµατικό εργαστήριο και η ευρύτερη δράση πρόληψης που το εµπεριέχει αποδειχθούν αποτελεσµατικά, 
θα µπορέσουν να αξιοποιηθούν ευρέως από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων και να 
συµβάλουν στην πρόληψη προβληµατικών συµπεριφορών στο χώρο του σχολείου µε την συµπερίληψή τους (για 
παράδειγµα) στην εισαγωγική εκπαίδευση πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών ή την εφαρµογή τους σε προγράµµατα 
ευαισθητοποίησης εν ενεργεία εκπαιδευτικών που γνωρίζοντας τις πραγµατικές συνθήκες και δυσκολίες της 
δουλειάς τους µπορούν ίσως και να το βελτιώσουν, προτείνοντας καινούριες ιδέες και οπτικές.   
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. Bristol: Open University Press. 
Brier, N. (2006). Enhancing academic motivation: an intervention program for young adolescents. Champaign, 

IL: Research Press. 
Γουδήρας, και συν (2008). Αποκλίνουσες συµπεριφορές - διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Ερευνητικό 
Πρόγραµµα Ο.ΕΠ.Ε Κ  

Jones, V. & Jones, L. (2006). Comprehensive classroom management. 8th ed. Boston, MA: Allyn & Bacon  
King A., Wold B., Tudor-Smith C., & Harel Y. (1996). The Health of Youth: A cross-national 
survey, WHO Regional Publications, European Series No. 69, International Report.  
Lewis, C. (2011). Schools Where Teachers Learn from Each Other. Ανακτήθηκε 3 Μαρτίου από το Διαδίκτυο: 

http://www.childresearch.net/papers/school/2011_01.html  
 Ματσόπουλος, Α. (2009). Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιµετώπισης. Art of Crime, τεύχος 

11, 1-8.  
Mayer, J. (2007). Creating a safe welcoming school, Educational Practices Series, 16. Ανακτήθηκε 3 Μαρτίου 
από το Διαδίκτυο: http://www.ungei.org/resources/files /Practice_16.pdf 

Molnar, A., Lindquist, B. (1998). Προβλήµατα συµπεριφοράς στο σχολείο. Οικοσυστηµατική προσέγγιση. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράµµατα.  

Μπεζέ, Λ., (1998). Βία στο Σχολείο και Βία του Σχολείου. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.  
Sutton, C. (2003). Προβλήµατα Συµπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων. Αθήνα: Σαββάλας.  
Τσιπλητάρης, Α. 1992. Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
ΥΠΑΙΘ Απολογισµούς Δράσεων Σχολικών Δραστηριοτήτων που τηρούνται στα αρχεία του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

ΥΠΑΙΘ Βασικές Αρχές Κανονισµού Λειτουργίας Σχολείων 
Φλώρου και συν. (2013). Κανόνες και νόµοι στην καθηµερινή ζωή, Ίδρυµα Βουλής Ελλήνων 
Χατζηχρήστου, Χ. και συν (2006). Παρεµβατικά προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης: Σχεδιασµός, εφαρµογή 
και αξιολόγηση του «Προγράµµατος προαγωγής της ψυχικής υγείας και της µάθησης: κοινωνική και 
συναισθηµατική αγωγή στο σχολείο». Παιδί και Έφηβος. Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, 8(2), 155-175.    

 
  



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  386   

 
 
Εκπαίδευση µαθητριών και µαθητών στην ειρηνική επίλυση των 
συγκρούσεων στο σχολικό χώρο µέσα από τα δικαιώµατα του 

παιδιού 
 

Δρ Ιωάννα Ντέρη1, Ιωάννης Τοµπούλογλου2 
 

1Φιλόλογος-Ψυχολόγος Υπεύθυνη Γραφείου Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Ανατολικής 
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2Υπεύθυνος Γραφείου Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Το εργαστήριο µέσα από την υλοποίηση βιωµατικών δραστηριοτήτων έχει ως στόχο να εισαγάγει µέσα στην τάξη 
και στο χώρο του σχολείου την καλλιέργεια µιας κουλτούρας δικαιωµάτων µε την εκπαίδευση εκπαιδευτικών που 
εργάζονται σε σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ώστε κι αυτοί µε τη σειρά τους να 
εκπαιδεύσουν τους µαθητές και τις µαθήτριές τους. Ειδικός στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές και οι 
µαθήτριες στη φιλική συµβίωση και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στο σχολικό χώρο. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
Η Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Παιδιού γεννήθηκε το 1989 για να προστατέψει τις βασικές ελευθερίες και τα 
δικαιώµατα των παιδιών από τη στιγµή που γεννιούνται µέχρι τα 18 τους χρόνια. Υπογράφηκε από 191 χώρες και 
στην Ελλάδα κυρώθηκε µε το Νόµο 2101 της 2/12/1992 (ΦΕΚ 192, Τ.Α΄).  

Η εκπαίδευση στα Δικαιώµατα του Παιδιού και του Ανθρώπου µέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία,  
προωθεί την ισότητα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια που είναι αναφαίρετη, διαχρονική και αφορά σε όλους τους 
ανθρώπους, ανεξάρτητα από φυλή, ηλικία, καταγωγή, φύλο. 

Μέσα στο σχολικό χώρο η καλλιέργεια µιας κουλτούρας δικαιωµάτων ερµηνεύεται ως η εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών και στη συνέχεια των µαθητών και των µαθητριών τους ώστε να γνωρίσουν τα Δικαιώµατα του 
Παιδιού και του Ανθρώπου, να εργαστούν πάνω σε αυτά και τέλος να τα υπερασπίζονται όταν διαπιστώνουν πως 
αυτά καταπατούνται. Μια τέτοια κουλτούρα Δικαιωµάτων στο σχολικό χώρο χαρακτηρίζει µακροπρόθεσµα από 
τα ακόλουθα: Την προώθηση της ανεκτικότητας και της µη βίας στην κοινότητα. Την προαγωγή της δηµοκρατίας, 
της αρµονικής συµβίωσης, της αλληλεγγύης και της φιλίας ανάµεσα σε ανθρώπους και έθνη. Την προαγωγή του 
σεβασµού, της κατανόησης και της εκτίµησης της πολιτισµικής διαφορετικότητας έναντι διαφορετικών εθνικών, 
θρησκευτικών, γλωσσικών και άλλων µειονοτήτων και κοινοτήτων. Την ανάπτυξη του αισθήµατος του 
αυτοσεβασµού και του σεβασµού για τους άλλους. 
Το εργαστήριο βασίζεται στα ακόλουθα άρθρα της Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Παιδιού: 

Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον µικρότερο των 
δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύµφωνα µε την ισχύουσα για το παιδί 
νοµοθεσία. 
Άρθρο 2 1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώµατα, που αναφέρονται στην 
παρούσα Σύµβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καµία 
διάκριση φυλής, χρώµατος, φύλλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών η άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή 
των γονέων του ή των νόµιµων εκπροσώπων του.  
Άρθρο 12 1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωµα 
ελεύθερης έκφρασης της γνώµης του σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που το αφορά, λαµβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις του παιδιού ανάλογα µε την ηλικία του και µε το βαθµό ωριµότητας του. 
Άρθρο 13 1. Το παιδί έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει την 
ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως 
συνόρων, υπό µορφή προφορική, γραπτή ή τυπωµένη, ή καλλιτεχνική ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο της 
επιλογής του.  
Άρθρο 16 1. Κανένα παιδί δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αυθαίρετης ή παράνοµης επέµβασης στην 
ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνοµων 
προσβολών της τιµής και της υπόληψης του.  
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Τίτλος Δραστηριότητας «Ίδιοι µα και Διαφορετικοί»  
Φύλλο εργασίας 1 
Περιεχόµενο: Η µοναδικότητα του Εαυτού. Εύρεση κοινών αλλά και διαφορετικών στοιχείων µε τους Άλλους. 
Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Συµπεριφορά – Αξίες – Ιδέες – Χόµπυ – Δεξιότητες - Ικανότητες – 
Προτιµήσεις - Σωµατικά χαρακτηριστικά…). Υπάρχουν πολλές πτυχές της προσωπικότητας που εξασφαλίζουν 
µεν τη µοναδικότητα του ατόµου αλλά και πολλές οµοιότητες µε  άλλους ανθρώπους. Μήπως η προσέγγιση µέσω 
των οµοιοτήτων και ο σεβασµός στο διαφορετικό είναι το µυστικό των καλών διαπροσωπικών σχέσεων; Η 
δραστηριότητα αναφέρεται στη συνειδητοποίηση της σηµασίας της ύπαρξης τόσο των οµοιοτήτων όσο και των 
διαφορών ανάµεσα στους ανθρώπους. Η αποδοχή του Εαυτού και της διαφορετικότητας µέσα από το παιχνίδι 
συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση των εντάσεων και των συγκρούσεων. 

Στόχοι: Να γνωριστούν τα µέλη της οµάδας µέσα από την αναζήτηση προσωπικών χαρακτηριστικών. Να 
ενισχυθεί η διάθεση αποδοχής του διαφορετικού, η εξωστρέφεια, η αυτογνωσία, το αίσθηµα ασφάλειας. 
Επιδιώκεται η ανάπτυξη θετικού κλίµατος στην οµάδα. 

Μεθοδολογία: Δηµιουργία «ταυτότητας» σ ένα καρτελάκι µε προσδιορισµό πολλών προσωπικών στοιχείων 
και καταγραφή προτιµήσεων όπως τοπία, χρώµατα, φαγητά, συνήθειες,  εξωτερικών χαρακτηριστικών, ύψος, 
µαλλιά, µάτια, ελεύθερου χρόνου,διάβασµα, φυσική άσκηση, ταινίες, ενδιαφέροντα,  ιδεών, αξιών,  κλπ. Μπορούν 
να γίνουν σύντοµες αυτοαναφορές στην οµάδα και ν’ ακολουθήσει κάλεσµα για σχηµατισµό υποοµάδων (µέχρι 
πέντε ατόµων) µε βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό.  Όσοι/ες µένουν µόνοι/ες προσεγγίζονται από τις οµάδες για 
αφοµοίωση µ’ ένα άλλο χαρακτηριστικό που το έχει τουλάχιστον ένα µέλος. Επαναλαµβάνεται το ίδιο µε σύνθεση 
νέων οµάδων µε βάση δύο κοινά χαρακτηριστικά. Αναµένεται ευχάριστη σύγχυση καθώς οι περισσότεροι 
µπορούν να συµµετέχουν σε διάφορους σχηµατισµούς και να είναι µέλη σε πολλές υποοµάδες. Η «ταυτότητα» 
στερεώνεται στο στήθος των συµµετεχόντων. Στη συνέχεια µοιράζεται ένας πίνακας µε προσηµειωµένα κάποια  
τυχαία στοιχεία της καθηµερινότητάς µας. Όλοι κρατάνε χαρτί και µολύβι και αναζητούν ελεύθερα (οµαδική 
συνέντευξη) στο χώρο τα άτοµα που ανταποκρίνονται στις «δηλώσεις». Συµπληρώνουν τα ονόµατα των 
συµµετεχόντων (µέχρι τρία,  συµπεριλαµβανοµένου και του Εαυτού) σε κάθε κελί του πίνακα. Ακολουθεί 
συζήτηση στην οµάδα. 

Ανασκόπηση- Αξιολόγηση: Στην οµάδα συζητάµε για τα συναισθήµατα που προκλήθηκαν. Τι µπορεί να 
προκαλεί εντύπωση, έκπληξη, ικανοποίηση, αµηχανία κλπ; Ήταν εύκολη η αναζήτηση µέσα στον «‘Εαυτό» ή 
µέσα στην οµάδα; Τι σκέφτονται σχετικά µε τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των ανθρώπων; Σε τι νοµίζουν 
ότι ωφέλησαν οι δραστηριότητες; Εστίαση στην ειρηνική και χαρούµενη συνύπαρξη. 

Προτάσεις για παραγωγή έργου / Παραλλαγές: α) Οι ταυτότητες τοποθετούνται σ’ ένα µεγάλο χαρτόνι 
που αναρτάται ως αφίσα στον τοίχο της τάξης. β) Οι ταυτότητες µπορεί να βασίζονται κάθε φορά σε διαφορετικό 
πεδίο π.χ. πρόσωπα (λέξεις/εικόνες) της οικογένειας, φυσική δραστηριότητα, συλλογές, φαγητά, όνειρα  γ) 
Διαµορφώνουµε κάθε φορά  το Bingo (αριθµός κελιών, εικόνες αντί για φράσεις…) ανάλογα την οµάδα 
(συµµετέχοντες, ηλικία, στόχοι του προγράµµατος κλπ). 
 

     «Ταυτότητες» 
 

«BINGO» 
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Τίτλος δραστηριότητας: «Ένα αστέρι για µένα» 
Φύλλο εργασίας 2 
Περιεχόµενο: Η δραστηριότητα αναφέρεται στη διαδικασία δηµιουργίας ταυτότητας, στις πλευρές της 
ταυτότητας που έχουµε µε τη γέννησή µας, σε αυτές που επιλέγουµε και σε όσες µας επιβάλλουν οι άλλοι. 
Διερευνά προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας, αλλά επισηµαίνει και οµοιότητες µε άλλους. Επίσης αναφέρεται 
στην κοινωνικά κατασκευασµένη εικόνα του εαυτού και    στις στερεότυπες αντιλήψεις για τους άλλους.  

Στόχοι: Να γνωρίσουν τα παιδιά και οι έφηβοι τη διαδικασία αυτοπροσδιορισµού. Να γνωρίσουν τα κοινά 
σηµεία που έχουν µε τους άλλους. Να προωθεί  την αλληλεγγύη και το σεβασµό στη διαφορετικότητα. 

Μεθοδολογία: Οµάδες ψιθύρου σε δυάδες και σύσταση του εαυτού.   Καταιγισµός ιδεών. Ερώτηµα: τι είναι 
ενδιαφέρουν να γνωρίζουν για κάποιον που µόλις γνώρισαν και να σκεφτούν γενικές κατηγορίες πληροφοριών 
όπως ηλικία, φύλο, καταγωγή, ρόλος στην οικογένεια, θρησκεία, σπουδές, εργασία, ενδιαφέροντα, αγαπηµένα 
πράγµατα κ.α.  Ατοµική εργασία-Ζωγραφική. Σε φύλλο χαρτιού δίνεται ένα αστέρι στις πλευρές του οποίου 
σηµειώνουν οκτώ σηµαντικές πλευρές του εαυτού τους. Διάλογος σε τετράδες για τα µοναδικά χαρακτηριστικά 
τους και τα κοινά που µοιράζονται.  Παρουσίαση  των αστεριών και σχολιασµός κοινών σηµείων και διαφορών. 
Συζήτηση στην οµάδα. Δηµιουργία κολάζ µε τα ζωγραφισµένα αστέρια. 

Ανασκόπηση- Αξιολόγηση: Στην οµάδα συζητάµε τι ανακάλυψαν οι συµµετέχοντες για τους εαυτούς τους 
και τους άλλους. Δυσκολεύθηκαν να αποφασίσουν ποιες ήταν οι πιο σηµαντικές πλευρές της ταυτότητάς τους; 
Πώς ένιωσαν όταν σύγκριναν τα αστέρια τους; Πώς ένιωσαν για τη διαφορετικότητα που υπάρχει στην οµάδα; 
Πόσο κρίνονται οι άνθρωποι από την ταυτότητά τους;  

Προτάσεις για παραγωγή έργου: Η δηµιουργία αφίσας µε τον αστερισµό της οµάδας που την αποτελούν 
τα αστέρια των µελών.  
	
«Ένα αστέρι για µένα» 
Οδηγίες		 	
1. Σε κάθε πλευρά του αστεριού σηµείωσε ένα χαρακτηριστικό της ταυτότητάς σου που θεωρείς ότι σε 
χαρακτηρίζει ή ότι είναι σηµαντικό για σένα. 
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2. Σηµείωσε τα χαρακτηριστικά που έχεις κοινά µε τα άλλα µέλη της οµάδας, βάζοντας ένα αστεράκι δίπλα.  
 
                                                  To δικό µου αστέρι 												
	

																																																														 												
	

	
                Μοναδικά Χαρακτηριστικά του εαυτού µου  

	

	
	

Κοινά µε άλλους χαρακτηριστικά του εαυτού µου  
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«Κυρία…, είµαι θύµα bullying!»: Η άγνοια, η άρνηση, η 
αποσιώπηση. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι συµµαθητές. Οι 
αντιστοιχίες, οι διαπιστώσεις, οι λύσεις σε µια περίπτωση 

σχολικού εκφοβισµού 
 

Μαρία Α. Παπαδοπούλου 
 

Φιλόλογος,  MSc Σχολικής Ψυχολογίας, 
Υπεύθυνη Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων Χαλκιδικής, Μέλος ΠΟΔΠ, Γ. Γραµµατέας 

Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Πρόκειται για βιωµατικό εργαστήριο, µε θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρµογή, βασισµένο σε µελέτη 
αληθινής περίπτωσης. Αφορά στη θυµατοποίηση µαθήτριας Γυµνασίου από οµάδα συµµαθητών της, µε όλα τα 
χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισµού και συγκεκριµένα του λεκτικού και κοινωνικού είδους. Η περίπτωση 
εξελίχθηκε αρνητικά, µε τραυµατικές ψυχικές επιπτώσεις, που οδήγησαν στη διακοπή της φοίτησης και στην 
παρακολούθηση του παιδιού από ειδικό. Με την επάνοδο -την επόµενη σχολική χρονιά- της µαθήτριας στο σχολείο, 
ζητήθηκε η βοήθεια του Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων και  αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Φωτίσθηκε καθαρά η στάση 
όλων των εµπλεκόµενων στη διαχείριση αλλά και στην πρόληψη του περιστατικού και διαµορφώθηκαν τα 
συµπεράσµατα. Στο εργαστήριο εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη συµπεριφορά του παιδιού, ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών, των γονιών και των υπόλοιπων συµµαθητών και η συνυπευθυνότητά τους, οι πιθανές αιτίες 
εµφάνισης του φαινοµένου. Επισηµαίνεται η σχέση-κλειδί αυτής της περίπτωσης, που είναι το έντονο δέσιµο της 
µαθήτριας µε τη µητέρα της και η συσχέτιση µε τη θεωρία της προσκόλλησης. Τονίζεται η αναγκαιότητα παραδοχής 
του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού ως µείζονος κοινωνικού προβλήµατος. Υπογραµµίζεται  η λανθασµένη 
αντιµετώπιση από όλους στη συγκεκριµένη περίπτωση, που φανερώνει την άγνοια, την άρνηση, την αποσιώπηση µε 
τις αντιστοιχίες στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, στους συµµαθητές. Τελικά στο εργαστήριο δηµιουργείται µια 
θετική αντιστροφή της περίπτωσης, που παρουσιάζεται µε δραµατοποίηση και οδηγεί στην κάθαρση. 
Συµπερασµατικά προβάλλεται η ανάγκη ολιστικής προσέγγισης του σχολικού εκφοβισµού, µε τη συνεργασία όλων, 
που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική κοινότητα: Μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων, τοπικής κοινωνίας, 
φορέων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.     
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολικός εκφοβισµός, περίπτωση, λανθασµένη αντιµετώπιση, θετική αντιστροφή 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το βιωµατικό αυτό εργαστήριο έχει ως στόχο την ανάλυση µιας πραγµατικής περίπτωσης σχολικού εκφοβισµού, 
µε αρνητική εξέλιξη, που κλήθηκε εκ των υστέρων να αντιµετωπίσει ο Συµβουλευτικός  Σταθµός. Η µελέτη της 
περίπτωσης συντελεί στη βαθύτερη κατανόηση του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού από τους 
συµµετέχοντες και στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, µε διαδικασίες βιωµατικής και ενεργητικής 
µάθησης.  

Πρώτο βήµα του εργαστηρίου αποτελεί το καλωσόρισµα των συµµετεχόντων, οι ευχαριστίες και η 
δηµιουργία κλίµατος οικειότητας από την εµψυχώτρια. Υπάρχει ηλεκτρονική παρουσίαση (Power Point), που έχει 
επικουρικό ρόλο συνδυαστικά µε τις εφαρµογές της βιωµατικής συµµετοχής. Προηγείται µια θεωρητική 
προσέγγιση απαραίτητη για τη διευκρίνιση των βασικών χαρακτηριστικών του φαινοµένου του σχολικού 
εκφοβισµού, στον οποίο εξάλλου ανήκει και η συγκεκριµένη περίπτωση. Η πορεία εξέλιξης του εργαστηρίου 
ακολουθεί τις παρακάτω ενότητες. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ      
Στην υπό µελέτη περίπτωση υπάρχει εµπλοκή ενός φορέα που, αν και κλήθηκε πολύ µετά τα γεγονότα, θεωρείται 
καλό να γίνει µια σύντοµη αναφορά σε αυτόν. Ο Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων αποτελεί φορέα της εκπαίδευσης, 
που έχει ως κύριο έργο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των αναγκών των σχολικών µονάδων. Ειδικά για το 
σχολικό εκφοβισµό παρέχει συµβουλευτική υποστήριξη των παιδιών, που εµπλέκονται µε οποιονδήποτε ρόλο στο 
φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού. Υλοποιεί επισκέψεις στα σχολεία µε οµιλίες-παρεµβάσεις πρόληψης ή 
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αντιµετώπισης, επιµορφώσεις εκπαιδευτικών, ενηµερώσεις γονέων και πολλαπλές δραστηριότητες για την 
πρόληψη του φαινοµένου. 
 
ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Οι διαφωνίες, οι εντάσεις, οι συγκρούσεις µεταξύ των παιδιών στο χώρο του σχολείου, είναι, ως ένα σηµείο, 
συνηθισµένη κατάσταση ανηλίκων, που ζουν πολλές ώρες µαζί κάθε µέρα. Η κατάλληλη διαχείριση τέτοιων 
καταστάσεων στο σχολείο από τα ίδια τα παιδιά ή και µε την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οδηγεί τις 
περισσότερες φορές σε λύση και εκτόνωση. Όµως, η επιθετικότητα µπορεί να ξεφύγει από το πλαίσιο ενός καυγά, 
µιας αντιπαράθεσης ή µιας αυτοϋπεράσπισης και να πάρει χαρακτήρα συνειδητής πρόκλησης βλάβης σε κάποιο 
αδύναµο παιδί-στόχο.  
 
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

§ Η πρόθεση, δηλαδή η σκοπιµότητα του θύτη για να βλάψει το θύµα.  
§ Η επανάληψη της εκφοβιστικής πράξης µέσα στο χρόνο.  
§ Η ανισότητα δύναµης ανάµεσα στο θύτη και στο θύµα, είτε σωµατική, είτε ψυχική, είτε αριθµητική, 

δηλαδή οι θύτες να είναι πολλοί (οµάδα) και το θύµα ένα.  
§ Η άµεση επίθεση (ανοικτή επίθεση, σωµατική ή λεκτική) ή έµµεση εκδήλωση (ψυχολογική).  
§ Η ανικανότητα του θύµατος να αµυνθεί, που µπορεί να είναι σωµατική ανικανότητα, ψυχική ή 

πνευµατική (Olweus, 1993). 
 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ-ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 
Με βιωµατικές ασκήσεις και ενδιαφέρουσες τεχνικές γίνεται η γνωριµία των συµµετεχόντων. Αρχικά µε τυχαία 
επιλογή γίνεται ο χωρισµός σε δυάδες, η σύντοµη αλληλογνωριµία των δύο µελών και στη συνέχεια η 
αλληλοσύσταση και παρουσίαση του κάθε µέλους από το άλλο στα υπόλοιπα. Ακολουθεί το δέσιµο της οµάδας 
και η δηµιουργία συµβολαίου, µε κανόνες κοινής αποδοχής για όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου. Συζητούνται οι 
κύριοι όροι του συµβολαίου και το δεδοµένο ότι η οµάδα αυτή έχει µικρή διάρκεια ύπαρξης και συνεύρεσης, 
δηλαδή µόνο το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του σεµιναρίου. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα από την εµψυχώτρια ο 
όρος της εχεµύθειας. Επειδή µάλιστα πρόκειται για µελέτη αληθινής περίπτωσης, θεωρείται αυτονόητη η 
εχεµύθεια, η εµπιστοσύνη, η απόλυτη ανωνυµία των στοιχείων της περίπτωσης και η πλήρης αποφυγή 
λεπτοµερειών, που θα οδηγούσαν σε φωτογράφιση και στοχοποίηση των εµπλεκόµενων (σχολείο, εκπαιδευτικοί, 
γονείς, θύµα, θύτες, παρατηρητές). Στη συνέχεια, και µε µια ευχάριστη τεχνική, γίνεται ο χωρισµός της 
εικοσαµελούς οµάδας σε πέντε υποοµάδες των τεσσάρων µελών η καθεµιά. Προτείνεται ονοµατοδότηση της κάθε 
υποοµάδας µε ένα θετικό πρόσηµο, επιλέγονται ονόµατα, όπως ελπίδα, προοπτική, κ.ά. και γίνεται η παρουσίαση 
της κάθε υποοµάδας. Οι υποοµάδες επεξεργάζονται τα διάφορα θέµατα, παίζουν ρόλους, δραµατοποιούν και 
παρουσιάζουν τις διαπιστώσεις τους στην ολοµέλεια. 
 
ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Α΄ ΜΕΡΟΣ) 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στο εργαστήριο από την εµψυχώτρια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσης, 
χωρισµένα σε δύο µέρη, Α΄ και Β΄, που θα διευκολύνουν την κατανόηση και την εµβάθυνση.  

Με επιθυµία µιας µαθήτριας και µε τη σύµφωνη γνώµη των γονιών της, ένα Γυµνάσιο κάλεσε την Υπεύθυνη 
του Συµβουλευτικού Σταθµού (και εµψυχώτρια του εργαστηρίου). Η συνάντηση µε το παιδί έγινε σε ιδιαίτερα 
ζεστό, εµπιστευτικό, συγκινητικό και εξοµολογητικό κλίµα, εντός του σχολείου και φυσικά χωρίς την παρουσία 
κάποιου από τη Διεύθυνση ή τους Εκπαιδευτικούς.  

§ Ο χρόνος πρόσκλησης: Η πρόσκληση από το σχολείο για συνάντηση έγινε στις αρχές Οκτωβρίου 2012, 
δηλαδή στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2012-2013. Κανείς δεν γνώριζε το θέµα της συνάντησης 
(Διεύθυνση, Εκπαιδευτικοί, Υπεύθυνη Σ.Σ.Ν.), µόνο φυσικά η µαθήτρια.  

§ Η πρώτη φράση: «Κυρία…, είµαι θύµα bullying!» Αυτή είναι η πρώτη φράση της µαθήτριας µόλις 
συνάντησε την Υπεύθυνη, χωρίς να δώσει αρχικά καµία άλλη εξήγηση ή διευκρίνιση. Κάνει µια 
κατευθείαν εισαγωγή στο θέµα και µάλιστα µε χρήση του ξένου όρου του σχολικού εκφοβισµού.  Αυτή 
η φράση αποτελεί και τον τίτλο του εργαστηρίου. 

§ Η πρώτη εικόνα: Η µαθήτρια δηλώνει ότι είναι 16 ετών και πηγαίνει στη Γ΄ Γυµνασίου. Είναι ντυµένη 
απλά και έχει συντηρητική εµφάνιση. Είναι ντροπαλή και συνεσταλµένη, µε καλή διαχείριση του λόγου, 
µε γνώσεις και ξεκάθαρες απόψεις για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού.  

§ Η τραυµατική εµπειρία της θυµατοποίησης: Με αναλυτικό τρόπο, µε ηρεµία αλλά και έντονο 
µετατραυµατικό άγχος, µε ιδιαίτερες ικανότητες έκφρασης των συναισθηµάτων, η µαθήτρια 
εξοµολογείται στην Υπεύθυνη όλο το χρονικό της θυµατοποίησής της. Συγκεκριµένα δηλώνει ότι 
υπέστη: Έντονο, µε µεγάλη διάρκεια και επανάληψη, απρόκλητο, λεκτικό/κοινωνικό εκφοβισµό από µια 
ολόκληρη οµάδα συµµαθητών (µόνο αγοριών), εντός του σχολείου. Καθηµερινά η µαθήτρια δεχόταν 
προσβλητικά λόγια, κοροϊδίες, ταπεινωτικές εκφράσεις, εξευτελισµούς, σκληρά πειράγµατα, αλλά και 
κοινωνική αποµόνωση από τις παρέες και τις δραστηριότητες της τάξης.  



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  392   

Θα πρέπει να τονισθεί ότι αυτός ο εκφοβισµός - κοινωνικός και έµµεσος - αποτελεί ένα σχεδόν αόρατο είδος, 
δεν αναγνωρίζεται εύκολα, µπορεί να έχει µεγάλη διάρκεια και δύσκολα γίνεται αντιληπτός από ενήλικες, 
εκπαιδευτικούς και γονείς. 
 
Η ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 
Σ’ αυτό το σηµείο του εργαστηρίου οι υποοµάδες προχωρούν στη δραµατοποίηση του είδους του εκφοβισµού της 
συγκεκριµένης περίπτωσης. Τα µέλη των υποοµάδων προετοιµάζονται λίγα λεπτά και δηµιουργούν µόνοι τους 
µικρά σενάρια της θυµατοποίησης, σ’ έναν υποτιθέµενο χώρο του σχολείου, τα οποία κατόπιν παρουσιάζουν. Η 
µαθήτρια ονοµάζεται υποθετικά «Μαρία» και ο τίτλος της δραµατοποίησης «Η Μαρία, οι άλλοι…».  

Στόχος της δραµατοποίησης είναι η ευαισθητοποίηση και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των 
συµµετεχόντων στη θυµατοποίηση της «Μαρίας» και στο συγκεκριµένο είδος σχολικού εκφοβισµού. Μετά τις 
παρουσιάσεις από τις υποοµάδες, επισηµαίνονται και αναλύονται τα συναισθήµατα που ένιωσε κάθε µέλος, 
ανάλογα µε το ρόλο που είχε στη δραµατοποίηση. 
 
ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Β΄ΜΕΡΟΣ) 

§ Ο χρόνος εµφάνισης του φαινοµένου: Η µαθήτρια αναφέρει ότι η θυµατοποίησή της άρχισε το 
Σεπτέµβριο του 2011, (σχολική χρονιά 2011-2012), ενώ τότε φοιτούσε στη Γ΄ Γυµνασίου και συνέβαινε 
καθηµερινά, όλο και πιο έντονα, από µια παρέα συµµαθητών της του ίδιου τµήµατος. 

§ Η διακοπή του σχολείου: Το Δεκέµβριο του 2011, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η µαθήτρια σταµάτησε 
το σχολείο. 

§ Η επιστροφή: Το Σεπτέµβριο του 2012, (σχολική χρονιά 2012-2013), η µαθήτρια επανήλθε στο σχολείο. 
Είχε χάσει µια χρονιά, φοιτούσε πάλι στη Γ΄ Γυµνασίου και η παρέα των συµµαθητών-θυτών της είχε 
προχωρήσει πια στο Λύκειο. 

§ O ρόλος της µητέρας: Μέσα από τα λόγια της µαθήτριας φάνηκε η ιδιαίτερα στενή σχέση µε τη µητέρα 
της, αλλά και η εξάρτησή της από αυτήν καθώς και ο καθοριστικός ρόλος της µητέρας της στην ανάπτυξη 
της προσωπικότητάς της.  

§ O ρόλος του πατέρα: Η ελάχιστη αναφορά από τη µαθήτρια στον πατέρα και η έλλειψη στοιχείων γι’ 
αυτόν σκιαγραφούσε µια σχεδόν απουσία από τη ζωή της ή τουλάχιστον έναν εντελώς δευτερεύοντα 
ρόλο. Η οικογένεια δεν είχε άλλα παιδιά, τα τρία µέλη ζούσαν µαζί. Όλοι ήταν αγαπηµένοι µεταξύ τους, 
χωρίς καυγάδες ή οικογενειακές συγκρούσεις, αλλά µε έντονα κυριαρχική την παρουσία της µητέρας. 

§ O ρόλος του ειδικού: Αµέσως µετά την απόφαση να διακόψει το παιδί το σχολείο άρχισε και η πολύµηνη 
παρακολούθηση και υποστήριξή του από ειδικό ψυχικής υγείας. Έτσι εξηγείται η βαθιά γνώση του 
παιδιού για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού, αλλά και οι προσπάθειες αυτοελέγχου και 
διαχείρισης του φόβου, καθώς και η αναγνώριση και η εξωτερίκευση των συναισθηµάτων.  

 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Η εµψυχώτρια παρουσιάζει στα µέλη του εργαστηρίου τις λεπτοµέρειες στην εξέλιξη της περίπτωσης. Αφηγείται: 
‘‘Η «Μαρία» υπέφερε κρυφά για καιρό. Κάποια στιγµή δεν άντεξε και µίλησε στους γονείς της. Οι γονείς έκρυψαν 
την αλήθεια από το σχολείο και δικαιολόγησαν τη διακοπή της φοίτησης, εξαιτίας δήθεν σοβαρής ασθένειας του 
παιδιού και µεταφοράς του στο εξωτερικό. Το σχολείο -Διεύθυνση και εκπαιδευτικοί- δεν αντιλήφθηκε αλλά και 
δεν υποπτεύθηκε τίποτα για τον εκφοβισµό. Προσπάθησε βέβαια να συζητήσει µε τους γονείς το θέµα των 
απουσιών που θα προκύψουν από την ασθένεια και να πείσει τους γονείς -µάταια- να µη διακόψει το παιδί το 
σχολείο. Οι συµµαθητές/τριες, που ως παρατηρητές ήξεραν το θέµα του εκφοβισµού, δεν µίλησαν και, ακόµη κι 
όταν επανήλθε το παιδί στο σχολείο, την επόµενη σχολική χρονιά, δεν αποκαλύφθηκε σε κανέναν η αλήθεια. 
Εκείνο το χρονικό σηµείο, δηλαδή αµέσως µετά την επιστροφή του, το παιδί θέλησε να µιλήσει στην Υπεύθυνη 
του Συµβουλευτικού Σταθµού, την οποία, φυσικά, δεν γνώριζε’’. 
 
Η ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
Ακολουθεί συζήτηση στην ολοµέλεια µε βάση τα στοιχεία της εξέλιξης. Γίνονται ερωτήσεις, δίνονται 
διευκρινίσεις, διατυπώνονται απόψεις. Ετοιµάζεται από τις υποοµάδες η δραµατοποίηση. Κάθε υποοµάδα  
εκπροσωπεί συγκεκριµένη κατηγορία των εµπλεκόµενων στην περίπτωση και αποδίδει τα γεγονότα όπως έγιναν. 
Οι κατηγορίες που σχηµατίζονται είναι: 1. Οι θύτες, 2. Το θύµα, 3. Οι  εκπαιδευτικοί, 4. Οι γονείς και 5. Οι 
συµµαθητές.  

 Στη συνέχεια από την ολοµέλεια γίνεται επισήµανση όλων των λανθασµένων στάσεων εξέλιξης και κυρίως 
διαχείρισης της περίπτωσης. Όλες οι κατηγορίες των εµπλεκόµενων έχουν κάνει πολλά λάθη, που οδήγησαν την 
κατάσταση σε αδιέξοδο και ένα παιδί σε ψυχικό τραυµατισµό. Ποια κατηγορία έκανε τα περισσότερα και 
µεγαλύτερα λάθη, δεν είναι το ζητούµενο, αν και οι συµµετέχοντες του εργαστηρίου µπορεί να οδηγηθούν σε 
τέτοιους δρόµους προβληµατισµού ή και διαφωνίας. Η εµψυχώτρια πρέπει να αποφύγει αυτό το σκόπελο και να 
στρέψει την αναζήτηση σε µια καθολική προσέγγιση των ευθυνών. 
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Η ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ 
§ Οι θύτες: Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι θύτες είναι µόνο αγόρια, που έχουν την ανάγκη να 

υποτάσσουν άλλους, συνήθως αδύναµους, και απολαµβάνουν την αίσθηση ελέγχου σ’ αυτούς. Εδώ το 
θύµα τους είναι ένα κορίτσι, ευαίσθητο, µη κοινωνικό, χωρίς φιλίες και παρέες, µοναχικό. Άρα έχουµε 
µια ανέντιµη και άνιση µορφή επιθετικότητας, όπου το θύµα είναι ένα αριθµητικά, ενώ οι θύτες είναι 
πολλοί. Εξάλλου το θύµα είναι ανίσχυρο ψυχικά και κοινωνικά και οι θύτες εύκολα και σίγουρα µπορούν 
να επιβληθούν. Έτσι οι θύτες αντλούν µια έντονη ικανοποίηση και µια αίσθηση κύρους µε το να 
βλάπτουν τους άλλους (Suckling & Temple, 2001). Το θύµα προφανώς υποφέρει, αλλά οι θύτες 
στερούνται ευαισθησίας και ικανότητας ενσυναίσθησης και δεν έχουν κανένα συναισθηµατικό 
ενδιαφέρον (Rigby, 2008). Και όταν ακόµη η υπόθεση εξελίσσεται και το θύµα θέλει να σταµατήσει το 
σχολείο και φεύγει, ακόµα και τότε, στη  δύσκολη κατάσταση, δεν αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους 

§ Το θύµα: Η «Μαρία» είναι µια σχετικά συνήθης περίπτωση µέσα στο φαινόµενο του σχολικού 
εκφοβισµού. Ανήκει στην κατηγορία των παιδιών που υστερούν σε κοινωνικές δεξιότητες, δεν έχουν 
φίλους, προτιµούν την παρέα των ενηλίκων, είναι µοναχικά παιδιά,  δεν διεκδικούν τίποτα, δεν µπορούν 
να υπερασπισθούν τον εαυτό τους και αντιδρούν στη θυµατοποίησή τους µε απόσυρση, σιωπή, κλάµα ή 
θυµό (Olweus, 1993, Sharp & Smith, 1994). Βέβαια το κορίτσι της περίπτωσής µας έχει ένα ιδιαίτερα 
έντονο χαρακτηριστικό: Είναι πολύ στενά δεµένη µε τη µητέρα της, την οποία υπεραγαπά. Δεν έχει φίλες 
και φίλη είναι η µητέρα της. Ως θύµα του σχολικού εκφοβισµού η «Μαρία» δεν τόλµησε να µιλήσει σε 
κανέναν. Η µαθήτρια υπέµεινε σιωπηλά και αγόγγυστα τα µαρτύρια της θυµατοποίησής της, για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, καθηµερινά και δεν τα ανέφερε πουθενά. Κι όταν ακόµα αποφάσισε να µιλήσει, 
απέφυγε να απευθυνθεί σε εκπαιδευτικό ή στο Διευθυντή ή σε συµµαθητή/τρια. Μίλησε µόνο στη µαµά 
της και ζήτησε επίµονα να σταµατήσει το σχολείο.  

§ Οι  εκπαιδευτικοί: Το σχολείο -Διεύθυνση και εκπαιδευτικοί- δεν µπόρεσε να αντιληφθεί ότι συµβαίνει 
αυτό το πρόβληµα του εκφοβισµού στη µαθήτρια. Ο λεκτικός και κοινωνικός - έµµεσος εκφοβισµός 
είναι αθόρυβο και ύπουλο είδος εκφοβισµού και δεν έχει την εύκολα αναγνωρίσιµη µορφή της 
σωµατικής βίας. Προφανώς βέβαια το παιδί παρουσίαζε κάποια «σηµάδια» στη συµπεριφορά του στο 
σχολείο, που όµως ή δεν εντοπίστηκαν από τους εκπαιδευτικούς ή δεν αξιολογήθηκαν. Και φυσικά το 
σχολείο δεν υποπτεύτηκε την αληθινή αιτία διακοπής της φοίτησης. 
Επισηµαίνεται όµως από την εµψυχώτρια ότι το 2011 το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού δεν είναι 
ιδιαίτερα γνωστό στη σχολική κοινότητα, δεν γίνονται πολλές ενηµερώσεις και επιµορφώσεις, δεν 
δίνεται ακόµη µεγάλη έκταση από τα Μ.Μ.Ε. Κυρίως είναι το προσωπικό ενδιαφέρον κάποιων 
εκπαιδευτικών, η υλοποίηση κάποιων εθελοντικών προγραµµάτων πρόληψης και οι σποραδικές 
εκδηλώσεις κάποιων σχολείων ή και της τοπικής κοινωνίας που εκφράζουν την ενασχόληση µε τη 
σχολική βία και τον εκφοβισµό. Χρονικά λοιπόν, µπορούµε να πούµε ότι από το 2012 γίνεται το µεγάλο 
βήµα και αρχίζει ο µεγάλος αγώνας των ενεργειών για την πρόληψη, καταγραφή και αντιµετώπιση του 
φαινοµένου: Καθιέρωση Πανελλήνιας Ηµέρας κατά της Βίας στο σχολείο, Ίδρυση του Παρατηρητηρίου 
Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του  Εκφοβισµού, Έρευνες-ανακοινώσεις αποτελεσµάτων, 
Πανεκπαιδευτικές δράσεις, Ψηφίσµατα, Δηµιουργία Δικτύων Πρόληψης, Ορισµός Υπευθύνων δράσεων, 
Συντονισµένες επιµορφώσεις εκπαιδευτικών, Συνέδρια, Ηµερίδες, Σεµινάρια, Παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού, Προώθηση καλών πρακτικών, κ.ά.  
Άρα, σήµερα, πέντε χρόνια µετά (2016), οι εκπαιδευτικοί είναι πλέον περισσότερο ενηµερωµένοι και 
υποψιασµένοι και ανάλογα περιστατικά εκφοβισµού µπορούν πιο εύκολα να τα διακρίνουν. Και βέβαια 
είναι απαραίτητη η επιµόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και σε κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης.  

§ Οι γονείς: Αρχικά οι γονείς δεν φρόντισαν για την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και της κοινωνικοποίησης 
του παιδιού. Δεν έκοψαν ποτέ τον οµφάλιο ρόλο και µεγάλωναν ένα παιδί αδύναµο, που θα µπορούσε 
εύκολα να γίνει στόχος. Γιατί συχνά θυµατοποιούνται  τα παιδιά, που έχουν απόκλιση από τον κοινά 
αποδεκτό µέσο όρο και που ξεχωρίζουν  ως διαφορετικά  (Sharp & Smith, 1994). Στο εξαιρετικά σοβαρό 
θέµα που προέκυψε, δηλαδή του σχολικού εκφοβισµού, οι γονείς δεν συνεργάστηκαν µε το σχολείο, µε 
στόχο την προστασία και του δικού τους αλλά και των άλλων παιδιών, και κυρίως παραπλάνησαν το 
σχολείο, αφήνοντάς το στην άγνοιά του. Οι γονείς, µε την άρνηση του προβλήµατος και µε τις πλαστές 
εξηγήσεις στο σχολείο, περιέπλεξαν το θέµα. Ενδεχοµένως να πρόσθεσαν και ενοχές στο παιδί τους, 
βαραίνοντας τα ήδη έντονα και δυσάρεστα συναισθήµατά του. Και κυρίως συνέχιζαν να µεγαλώνουν 
ένα παιδί ευάλωτο, µε αρνητική αυτοεικόνα, που δεν µπορεί να στηριχθεί στον εαυτό του, που χρειάζεται 
πάντα τους γονείς του και που τελικά δεν µπορεί να αναπτυχθεί ψυχοκοινωνικά. 

§ Οι συµµαθητές/τριες: Αυτοί/ές γνώριζαν για τη θυµατοποίηση της «Μαρίας», αλλά δεν µιλούσαν. Τα 
παιδιά του σχολείου και κυρίως της τάξης της µαθήτριας κρατούσαν «καλά κρυµµένα µυστικά και 
ντοκουµέντα» και απ’ ό,τι φαίνεται τα παιδιά-παρατηρητές έχουν µεγάλες αντιστάσεις σ’ αυτό. Όλη αυτή 
η «συνωµοσία της σιωπής», όπου οι θύτες εκφοβίζουν, τα θύµατα φοβούνται να µιλήσουν και οι 
παρατηρητές δεν αντιδρούν, δεν οδηγεί σε καµιά λύση και συχνά αυτό γίνεται για πολύ καιρό. Γονείς 
και εκπαιδευτικοί αγνοούν το πρόβληµα, ειδικά αν δεν µπορούν να αντιληφθούν τις ενδείξεις 
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θυµατοποίησης και αν είναι έµµεσες οι µορφές του εκφοβισµού, όπως η συγκεκριµένη.  Στο µεταξύ τα 
επεισόδια στο σχολείο µπορεί να πληθαίνουν. Και επειδή ο σχολικός εκφοβισµός δεν αποτελεί µια 
στατική δυαδική σχέση µεταξύ θύτη και θύµατος, αλλά µια δυναµική συνθήκη που επηρεάζει όλη τη 
σχολική κοινότητα (Espelage & Swearer, 2003), ο ρόλος των παρατηρητών θα µπορούσε να είναι 
καταλυτικός.  

Έτσι, οι συµµετέχοντες του εργαστηρίου συµφωνούν για την συνυπευθυνότητα όλων των κατηγοριών, που 
εµπλέκονται στην περίπτωση. Η εµψυχώτρια προσθέτει ότι ευθύνη έχουµε και όλοι εµείς, που είµαστε µέλη αυτής 
της οµάδας του βιωµατικού εργαστηρίου, µελετάµε αυτήν την περίπτωση µε ευαισθησία και ενσυναίσθηση, και 
οφείλουµε να αποτρέψουµε κάθε παράγοντα εµφάνισης αυτού του φαινοµένου, αλλά και να το αντιµετωπίσουµε, 
αν χρειαστεί. 
 
ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ 
Ο σχολικός εκφοβισµός είναι φαινόµενο πολυπαραγοντικό και η αιτιολογία του συνήθως αναζητείται από τους 
ερευνητές σε πολλούς λόγους, που τον προκαλούν ή τον ευνοούν. Αναζητώντας τις αιτίες στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, µπορούµε να καταλήξουµε:  
§ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς της µαθήτριας είναι µια πρώτη αιτία 

της θυµατοποίησής της. Η εφηβεία είναι η χρονική περίοδος, κατά την οποία τα άτοµα αναζητούν την 
αυτονοµία και την ταυτότητά τους. Επιθυµούν έντονα την ένταξη σε οµάδες και την αίσθηση του «ανήκειν». 
Η µαθήτρια όµως δεν εµφανίζει αυτά τα σηµάδια της εφηβείας. Παρουσιάζει µια ανικανότητα κοινωνικής 
προσαρµογής, δεν αναπτύσσει το αίσθηµα της φιλίας, δεν κάνει παρέα µε τα συνοµήλικα παιδιά. Και αυτό 
τη στοχοποιεί.  

§ Καθοριστική φυσικά είναι η σηµασία της οικογένειας για την µη ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού 
και βέβαια για την όποια θυµατοποίηση. Η οικογένεια λάτρευε τη «Μαρία», αλλά µε αυτό ακριβώς το 
συναίσθηµα την παγίδευε, εµποδίζοντας την αυτονοµία της και υπονοµεύοντας την πίστη στον εαυτό της. Η 
υπερπροστασία της οικογένειας δεν επιτρέπει στο παιδί να προχωρά στα στάδια ανάπτυξής του σύµφωνα µε 
την ηλικία του και σύµφωνα µε τα άλλα παιδιά της τάξης του. Εξάλλου το παιδί επαναπαύεται µε την κάλυψη 
όλων των αναγκών του από την οικογένεια και δεν αναπτύσσει δεξιότητες επίλυσης των όποιων 
προβληµάτων στο σχολείο. 

§ Η γενικότερη πολιτική του σχολείου απέναντι στον εκφοβισµό, η λήψη µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης 
είναι καθοριστικά για όλο τον µαθητικό πληθυσµό. Η έλλειψη γνώσεων και καλλιέργειας ευαισθητοποίησης 
στους εκπαιδευτικούς, τους καθιστά αδύναµους να εντοπίσουν τις ύπουλες µορφές του έµµεσου εκφοβισµού, 
οι οποίες µπορεί να δρουν δραµατικά, όπως στην περίπτωση που µελετάµε. Επίσης η έλλειψη µιας ισότιµης 
και αντιρατσιστικής στάσης του σχολείου, καλλιεργεί αντιλήψεις υπεροχής κάποιων σε βάρος των άλλων και 
οδηγεί σε εκφοβιστικές ενέργειες και θυµατοποίηση της όποιας διαφορετικής «Μαρίας». Ακόµη ο 
χαρακτήρας του σχολικού προγράµµατος, δυστυχώς είναι περισσότερο προσανατολισµένος στη µετάδοση 
της γνώσης και περιορίζει στο ελάχιστο κάποιες δραστηριότητες, ζωτικής σηµασίας για τα παιδιά. Στα 
αδύναµα κοινωνικά και ευάλωτα ψυχικά παιδιά, τα προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων βοηθούν στην 
εκτόνωση του άγχους αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων, συνεργασίας, αυτοπεποίθησης, 
υπευθυνότητας. Επιπλέον η έλλειψη συνεργασίας σχολείου - γονέων είναι σηµαντική αιτία µη εντόπισης και 
µη φανέρωσης περιστατικών εκφοβισµού. 

 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Η ΜΗΤΕΡΑ 
Η επαφή της Υπεύθυνης του Συµβουλευτικού Σταθµού µε τη µαθήτρια, και µέσα από τις εξοµολογήσεις της, 
γρήγορα φανέρωσε:  

§ Η  «Μαρία» ήταν ιδιαίτερα δεµένη µε τη µητέρα της, εξαρτηµένη από αυτήν. 
§ Η µητέρα ήταν ιδιαίτερα δεµένη µε τη «Μαρία», εξαρτηµένη από αυτήν.     
§ Η µητέρα µετέφερε τα άγχη και τις φοβίες της στο παιδί της. 
§ Ο µεγαλύτερος φόβος της µητέρας, ήδη από την πολύ µικρή ηλικία του παιδιού, ήταν να µη γίνει στόχος 

στο σχολείο! 
Αυτή η σχέση, όπως είναι αναµενόµενο, γίνεται επίκεντρο συζήτησης στην οµάδα του εργαστηρίου. 

Αυστηρά και επικριτικά διατυπώνεται η άποψη από τους συµµετέχοντες ότι η ίδια η µητέρα θυµατοποίησε το 
παιδί της από τη γέννησή του. 

Έτσι η «Μαρία» δεν µεγάλωσε. Μοναδική πηγή δύναµης αλλά και ικανοποίησης των ψυχοκοινωνικών 
αναγκών του παιδιού είναι η µητέρα της. Η «Μαρία» καθηλώθηκε στη βρεφική ηλικία και η µητέρα αφοσιώθηκε 
στο «µωρό» της. Ο πατέρας δεν χωράει σ’ αυτή τη σχέση. Είναι το βουβό πρόσωπο. Η ιδιαιτερότητα αυτής της 
σχέσης οδήγησε σε παθολογικοποίηση της οικογένειας. Εξάλλου µε την παντοδυναµία της µητέρας δεν υπάρχει 
ισορροπία της οικογένειας. 

Στη συνέχεια η εµψυχώτρια αναφέρεται στη θεωρία της προσκόλλησης του J. Bowlby, ο οποίος αναλύει το 
συναισθηµατικό δεσµό ανάµεσα στο βρέφος και το φροντιστή του (συνήθως τη µητέρα). Η προσκόλληση 
επηρεάζει την ανάπτυξη του ατόµου σε πολλούς τοµείς και έχει διάφορους τύπους. Το ζητούµενο είναι να 
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δηµιουργηθεί ο ασφαλής και υγιής δεσµός του παιδιού µε τη µητέρα του. Οι σύγχρονες έρευνες συνδέουν τη 
θεωρία της  προσκόλλησης και τους τύπους της µε τους ρόλους των παιδιών στο φαινόµενο του σχολικού 
εκφοβισµού. Έτσι τα παιδιά που δεν έχουν ασφαλή δεσµό θυµατοποιούνται συχνά, είναι ευάλωτα και γίνονται 
εύκολα στόχος των θυτών.  

Ένα παιδί που µεγαλώνει µε αδυναµία αποκόλλησης από τη µητέρα είναι πιθανό ότι θα παρουσιάσει  
αδυναµία εµπιστοσύνης στον εαυτό του και στους άλλους, αδυναµία διαχείρισης της απόρριψης ή της απώλειας 
και τελικά αδυναµία ενηλικίωσης.    
  
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ  
Μέσα από την περίπτωση αυτή αλλά και µέσα από την εµπειρία του Συµβουλευτικού Σταθµού  προκύπτει το 
συµπέρασµα ότι η παραδοχή του σχολικού εκφοβισµού δεν έχει ακόµη ωριµάσει στο σχολείο, στην οικογένεια, 
στην κοινωνία, ειδικά στην επαρχία. Η Διεύθυνση του σχολείου συχνά υποκρύπτει τα τυχόν περιστατικά για να 
µην διασύρεται το σχολείο και αποκτήσει κακή φήµη. Σε κάποια σχολικά περιβάλλοντα οι εµπλεκόµενοι στην 
εκπαιδευτική διαδικασία -εκπαιδευτικοί και µαθητές-  δεν παραδέχονται το πρόβληµα του εκφοβισµού, γιατί, 
κατά την άποψή τους, δεν υφίσταται πρόβληµα. Είναι, πιστεύουν, µια φυσιολογική κατάσταση της σχολικής ζωής, 
συνηθισµένη, που δεν είναι ανάγκη να υπερτονισθεί. Αν όµως το σχολείο δεν σπουδαιολογεί τα περιστατικά 
εκφοβισµού, µεγαλώνει η πιθανότητα να αυξηθούν (Suckling & Temple, 2001). 

Η οικογένεια συχνά αρνείται το σχολικό εκφοβισµό από φόβο στιγµατισµού του παιδιού, θύµατος ή θύτη. Ο 
εκφοβισµός αρκετές φορές ταυτίζεται µε παιχνίδι, αστεϊσµό, εκτόνωση καθώς και µε µια φυσιολογική κατάσταση 
µέσα στη διαδικασία ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης ή και σκληραγώγησης του παιδιού.  

Κάποια παιδιά µάλιστα αντιλαµβάνονται τον εκφοβισµό «ως φυσική τάξη πραγµάτων» και δέχονται 
αδιαµαρτύρητα την κατάσταση, γεγονός που επηρεάζει δραµατικά την εξέλιξη της προσωπικότητάς τους. 
Μεγαλώνουν µε χαµηλή αυτοεκτίµηση, συνηθίζουν να µην αντιδρούν και, ως ενήλικες αργότερα, εξακολουθούν 
να δέχονται καταστάσεις που τους µειώνουν και τους προσβάλλουν.  

Είναι άκρως αναγκαία η συνειδητοποίηση, η ευαισθητοποίηση και η παραδοχή του σχολικού εκφοβισµού 
ως µείζονος κοινωνικού προβλήµατος. Διαφορετικά η µη παραδοχή σηµαίνει ανευθυνότητα και συνενοχή. 
  
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 
Στο σηµείο αυτό γίνεται µια ανάλυση του τίτλου του εργαστηρίου και συγχρόνως µια ανατροφοδότηση των 
κύριων στοιχείων του: «Κυρία…, είµαι θύµα bullying!»: Η άγνοια, η άρνηση, η αποσιώπηση. Οι εκπαιδευτικοί, 
οι γονείς, οι συµµαθητές. Οι αντιστοιχίες, οι διαπιστώσεις, οι λύσεις σε µια περίπτωση σχολικού εκφοβισµού.  

Εφόσον η ίδια η µαθήτρια-θύµα οικειοθελώς ζήτησε να έρθει σε επαφή µε το Συµβουλευτικό Σταθµό και η 
πρώτη φράση που κατέθεσε στην Υπεύθυνη ήταν «Κυρία…, είµαι θύµα bullying!», αυτή η φράση-στίγµα 
χρησιµοποιήθηκε στο τίτλο του εργαστηρίου. Στη συνέχεια υπάρχουν 3 λέξεις-άξονες επί τρεις φορές, σύνολο 9 
λέξεις,  που «χτίζουν» συµµετρικά και νοηµατοδοτούν όλο τον τίτλο. Η άγνοια αντιστοιχεί στους εκπαιδευτικούς, 
γιατί δεν γνώριζαν. Η άρνηση αντιστοιχεί στους γονείς, γιατί αρνήθηκαν την αλήθεια. Η  αποσιώπηση αντιστοιχεί 
στους συµµαθητές, γιατί δεν µίλησαν. Αυτές είναι οι αντιστοιχίες. Οι διαπιστώσεις πραγµατοποιήθηκαν ήδη στη 
µέχρι εδώ πορεία του εργαστηρίου και παρουσιάστηκαν στις επιµέρους ενότητες. Οι λύσεις ακολουθούν και είναι 
το επόµενο µεγάλο βήµα προς την ολοκλήρωση του εργαστηρίου. 
 
Η ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
Ετοιµάζεται από τις υποοµάδες η τελευταία δραµατοποίηση. Κάθε υποοµάδα  εκπροσωπεί την ίδια  κατηγορία 
των εµπλεκοµένων στην περίπτωση, που είχε δραµατοποιήσει και την εξέλιξη της ιστορίας. Τώρα όµως κάθε 
υποοµάδα αποδίδει τα γεγονότα όπως έπρεπε να γίνουν, µε ορθή οπτική και καλή εξέλιξη. Οι κατηγορίες που 
σχηµατίζονται πάλι είναι: 1. Οι θύτες, 2. Το θύµα, 3. Οι  εκπαιδευτικοί, 4. Οι γονείς και 5. Οι συµµαθητές. Έτσι 
όλοι οι εµπλεκόµενοι δηµιουργούν τη διαµόρφωση µιας υπόθεσης µε θετική αντιστροφή της περίπτωσης,  
συµµετέχουν συλλογικά στην κατάθεση προτάσεων για τις εν δυνάµει λύσεις και την έλευση της κάθαρσης. 
 
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Αβίαστα το εργαστήριο οδηγήθηκε στο συµπέρασµα: Το φαινόµενο λοιπόν του σχολικού εκφοβισµού αποτελεί 
ένα µείζον πολυπαραγοντικό κοινωνικό πρόβληµα. Οποιαδήποτε προσέγγιση του φαινοµένου του σχολικού 
εκφοβισµού µέσα από µία µόνο οπτική γωνία, δηλαδή εστιάζοντας κυρίως σε έναν παράγοντα, είναι λάθος. 
Εξάλλου στο σχολικό εκφοβισµό υπάρχει αλληλεπίδραση παραγόντων και αν εντοπισθούν ως παιδαγωγική, 
προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική παραδοχή και ευθύνη, είναι πιο εύκολο να αντιµετωπισθούν.  

Εποµένως είναι απαραίτητη η ολιστική προσέγγιση του εκφοβισµού µε τη συνεργασία όλων όσων 
εµπλέκονται στην εκπαιδευτική κοινότητα: Εκπαιδευτικών, γονέων, µαθητών/τριών, τοπικής κοινωνίας, φορέων 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Η εφαρµογή της ολιστικής προσέγγισης είναι απαραίτητη, γιατί αυτή µόνο µπορεί 
να φέρει και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα (Harris & Petrie, 2003). 
 
Η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
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Στο σηµείο αυτό παρουσιάζεται και διανέµεται στους συµµετέχοντες ένας οδηγός του Συµβουλευτικού Σταθµού, 
µε κανόνες για µια ειρηνική συµβίωση στο σχολείο. 

§ Συνεργασία και προσπάθεια από όλους που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική κοινότητα: Διεύθυνση 
σχολείου, εκπαιδευτικοί, µαθητές και µαθήτριες, γονείς, τοπική κοινωνία, ειδικοί ψυχικής υγείας. 

§ Διακήρυξη του σχολείου ενάντια στη βία, αποδεκτή από όλους, αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο του 
σχολείου και συζήτηση γι’ αυτήν µε τα παιδιά από την αρχή της σχολικής χρονιάς. 

§ Συµβόλαιο κανόνων µη βίας, σχεδιασµένο από κάθε τάξη χωριστά και αναρτηµένο µέσα στην τάξη. 
§ Ορισµός µιας επιτροπής, αποτελούµενης από εκπαιδευτικούς και παιδιά, για εφαρµογή ενός 

προγράµµατος µη βίας στο σχολείο. 
§ Εφαρµογή προγραµµάτων Αγωγής Υγείας για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης των 

παιδιών, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την εκµάθηση τρόπων επίλυσης των διαφορών. 
§ Οργάνωση οµάδων βοήθειας και φιλικής διαµεσολάβησης από τα ίδια τα παιδιά σε περιπτώσεις 

ενδοσχολικών διενέξεων. 
§ Προαγωγή της ενδοσχολικής δικαιοσύνης. Στήριξη των αδύναµων παιδιών και αντιµετώπιση των 

επιθετικών παιδιών µε τη βοήθεια και τις συµβουλές ειδικών. 
§ Καλλιέργεια στους µαθητές και τις µαθήτριες της ενσυναίσθησης, της αλληλοβοήθειας, του 

αλληλοσεβασµού, της αποδοχής της διαφορετικότητας.  
§ Διοχέτευση της ενεργητικότητας των παιδιών σε ευχάριστες δραστηριότητες µέσα και έξω από το 

σχολείο. Δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Αποφυγή κάθε µορφής ανίας και απραξίας. 
§ Ενίσχυση της διαµεσολάβησης, της υπευθυνότητας και ανάληψης ευθυνών από το παιδί-παρατηρητή.  
§ Εντοπισµός τυχόν αποµονωµένων, µη κοινωνικοποιηµένων παιδιών, ανάπτυξη τρόπων προσέγγισης από 

τους εκπαιδευτικούς και από τα άλλα παιδιά και ένταξη σε παρέες, οµάδες και δραστηριότητες. 
§ Προσεκτική συζήτηση για το θέµα στο σπίτι από τους γονείς. Εντοπισµός τυχόν προβληµατικών 

συµπεριφορών στο παιδί τους (θύτης ή θύµα). Συνεργασία µε το σχολείο. 
§ Ήρεµη διαπαιδαγώγηση από το οικογενειακό περιβάλλον. Αποφυγή κάθε µορφής βίας µέσα στην 

οικογένεια. 
§ Διεξαγωγή ενηµερωτικών και επιµορφωτικών συναντήσεων (για εκπαιδευτικούς-για γονείς-για παιδιά), 

σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, µε εισηγητές εξειδικευµένους επιστήµονες.  
 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Το εργαστήριο ολοκληρώνεται µε τη συµπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης από τους συµµετέχοντες, ανώνυµα. 
Στο φύλλο υπάρχουν 6 υποθέµατα αξιολόγησης, που πρέπει να βαθµολογηθούν µε κλίµακα από το 1-5, ελάχιστος-
µέγιστος αριθµός αντίστοιχα. Αυτά είναι:  

§ Το κλίµα της οµάδας 
§ Ο συντονισµός από την εµψυχώτρια  
§ Η προσωπική συµµετοχή  του κάθε µέλους 
§ Το περιεχόµενο της επιµόρφωσης  
§ Οι βιωµατικές δραστηριότητες  
§ Η χρησιµότητα του εργαστηρίου στην επαγγελµατική και προσωπική ζωή 

 
ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΜΟΝΟ 
Συµπληρωµατικά ακολουθεί η βιωµατική άσκηση: «Μια λέξη µόνο». Όλα τα µέλη της οµάδας καταθέτουν µόνο 
µε µια λέξη αυτό που θεωρούν πιο σηµαντικό από το συγκεκριµένο  εργαστήριο (ανώνυµα). Συγκεντρώνονται 
όλα τα (χρωµατιστά) χαρτάκια µε τη µία αυτή λέξη, αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων και διαβάζονται 
(ευθύνη, σεβασµός, προβληµατισµός, κ.ά.). 
 
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
Γίνεται ανάγνωση αποσπάσµατος από το βιβλίο του D. Olweus «Εκφοβισµός και βία στο σχολείο»: «Κάθε άτοµο 
πρέπει να έχει το δικαίωµα να µη βιώνει καταπίεση και σκόπιµη επαναλαµβανόµενη ταπείνωση, στο σχολείο, όπως 
και στην κοινωνία. Κανένας µαθητής δεν θα πρέπει να φοβάται να πάει στο σχολείο, µήπως κάποιος τον 
παρενοχλήσει ή τον εξευτελίσει και κανένας γονέας δεν θα πρέπει να ανησυχεί, µήπως συµβεί κάτι ανάλογο στο παιδί 
του!» (Olweus, 1993).  
   
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Δίνονται ευχαριστίες από την εµψυχώτρια του εργαστηρίου στους συµµετέχοντες για την παρουσία τους και την 
ενεργή βιωµατική δράση τους. 
 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
Προσφέρονται µικρά αναµνηστικά µε την ηµεροµηνία της συνάντησης και υλοποίησης του εργαστηρίου. 
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Γίνεται ο αποχαιρετισµός των µελών της οµάδας και ανταλλάσσονται τα στοιχεία επικοινωνίας. 
 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Με βάση και την ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση από τους συµµετέχοντες, υπάρχει ικανοποίηση ως προς τη 
λειτουργία του εργαστηρίου. Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του βιωµατικού αυτού εργαστηρίου, αποτελεί 
ευχή να προκύψουν από  τη συνειδητοποίηση ότι: 

§ Ο σχολικός εκφοβισµός αποτελεί µείζον κοινωνικό φαινόµενο, που χρειάζεται ευαισθητοποίηση, 
επιµόρφωση και εκπαίδευση όλων των εµπλεκόµενων, οι οποίοι είναι και συνυπεύθυνοι. 

§ Το σχολείο οφείλει να αναπτύξει µια πολιτική διαχείρισης του φαινοµένου, µε ταυτόχρονη ενίσχυση της 
συνεργασίας µε τους γονείς και ανάπτυξη της εµπιστοσύνης. 

§ Η εξοικείωση των συµµετεχόντων µε τις βιωµατικές τεχνικές συντελεί στη δηµιουργική αφοµοίωση του 
φαινοµένου και οδηγεί στην αντίληψη ορθών αποφάσεων και λύσεων και στη µαιευτική εξαγωγή 
συµπερασµάτων. 

§ Η µεταλαµπάδευση, διάδοση και διάχυση των θέσεων, των παραδοχών και των προτάσεων από τους 
συµµετέχοντες στο σχολικό, οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον αποτελεί τη µεγάλη προσδοκία. 

§ Ο ρόλος ενός Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων είναι σηµαντικός στην αποτελεσµατική προοπτική 
πρόληψης και αντιµετώπισης του φαινοµένου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το εργαστήριο που περιγράφεται εδώ έχει βιωµατικό χαρακτήρα. Ξεκινά µε παιχνίδια και ασκήσεις που δεν είναι 
µόνο ζέσταµα, αλλά στοχεύουν στο να δηµιουργηθεί µία αίσθηση κοινότητας και εµπιστοσύνης στην οµάδα, να 
ξεπεραστεί η µηχανικότητα που το σώµα έχει στην "κανονική" ζωή να µάθουµε πράγµατα που δεν µπορούν να 
µεταφραστούν σε λέξεις. Οι συµµετέχοντες του εργαστηρίου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν παιχνίδια στάτους και 
κοινωνικών προσωπείων, τεχνικές για τη δηµιουργία αλλά και την καλλιέργεια της θεατρικής φαντασίας και 
έκφρασης και τεχνικές για την κατασκευή του ρόλου και τη δόµηση θεατρικών σκηνών. Στο εργαστήριο 
πραγµατοποιείται επίσης µία θεωρητική επισκόπηση του Θεάτρου των Καταπιεσµένων (θεατρικές, πολιτικές, 
παιδαγωγικές καταβολές, αρχές, τεχνικές, δυνατότητες) και οι συµµετέχοντες εισάγονται στο Θέατρο της Εικόνας, 
στο Αόρατο Θέατρο και στο Θέατρο Φόρουµ. Παράλληλα σχεδιάζεται ένα διαδραστικό δρώµενο/ πρόγραµµα 
παρέµβασης µε θέµα τον σχολικό εκφοβισµό. Ο στόχος του εργαστηρίου είναι  να έρθουν οι εκπαιδευτικοί σε επαφή 
µε τις τεχνικές του Θεάτρου των Καταπιεσµένων και να διερευνήσουν πώς µπορούν να ενσωµατωθούν στην 
καθηµερινή διδακτική πρακτική, ώστε να τις εφαρµόζουν αυτόνοµα. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Θέατρο του Καταπιεσµένου, Αόρατο Θέατρο, Θέατρο Εικόνων, Θέατρο Φόρουµ, 
Σχολικός Εκφοβισµός.  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια το πρόβληµα του σχολικού εκφοβισµού έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την κοινή γνώµη, αλλά 
και την εκπαιδευτική κοινότητα· πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο, που οι αιτίες του εντοπίζονται 
στην ευρύτερη κοινωνία (Γιαννακοπούλου, Διαρεµέ, Σουµάκη, Χατζηπέµου, Ασηµόπουλος, & Τσιάντης, 2010; 
Τσιρώνης, 2016). Η αναζήτηση λύσεων στο πρόβληµα αυτό απαιτεί καταρχήν την κατανόησή του και κατά 
δεύτερον τη συλλογική δραστηριότητα-ενασχόληση των εκπαιδευτικών ώστε να το προσεγγίσουν ολόπλευρα και 
να διερευνήσουν αποτελεσµατικότερους τρόπους για την αντιµετώπισή του. 

Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού έχει περιγραφεί ως η απρόκλητη, στοχευµένη και 
επαναλαµβανόµενη άσκηση βίας διαφόρων µορφών (σωµατική, λεκτική, συναισθηµατική, κοινωνική αποµόνωση 
κτλ.) που χαρακτηρίζεται από την ανισορροπία δύναµης µεταξύ των εµπλεκόµενων µαθητών (Olweus 1993; 
Γιαννακοπούλου κ.σ., 2010; Παραδεισιώτη & Τζιόγκουρος, 2008). Η εν λόγω βία δεν περιορίζεται αναγκαστικά 
στον φυσικό χώρο του σχολείου, αλλά περιστατικά εκφοβισµού που λαµβάνουν χώρα µεταξύ µαθητών στον 
δρόµο από και προς το σχολείο ή στο διαδίκτυο (διαδικτυακός εκφοβισµός) εµπίπτουν επίσης στην κατηγορία του 
σχολικού εκφοβισµού. 

Τα παιδιά που εµπλέκονται στα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού µπορούν να διακριθούν σε τρεις 
κατηγορίες11. Οι ασκούντες/σες βία συχνά αναφέρονται ως παιδιά µε υπερβολικά χαµηλή ή υπερβολικά υψηλή 
αυτοπεποίθηση, που διακρίνονται από παρορµητικότητα, χρήση της βίας µε στόχο την επιβολή, χαµηλές 
µαθησιακές επιδόσεις, έλλειψη ενσυναίσθησης και ενδιαφέροντος για δηµιουργία φιλικών σχέσεων. Από την 
άλλη, οι υφιστάµενοι τη βία µαθητές και µαθήτριες χαρακτηρίζονται συνήθως από εσωστρέφεια, έλλειψη 
σωµατικής δύναµης και χαµηλή αυτοεκτίµηση (Παραδεισιώτη & Τζιόγκουρος, 2008). Η τρίτη οµάδα παιδιών που 
θεωρείται πως εµπλέκονται στα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού είναι εκείνη των παρατηρητών, που 
επηρεάζονται επίσης από την παρακολούθηση βίαιων επεισοδίων. Οι Salmivalli, Voeten και Poskiparta (2011) 
τονίζουν ότι οι αντιδράσεις των παρατηρητών είναι καθοριστικής σηµασίας για την αντιµετώπιση ή την 
επανάληψη τέτοιων περιστατικών. 

                                                
11 Η διάκριση των εµπλεκοµένων µαθητών και µαθητριών σε τρεις επιµέρους κατηγορίες-οµάδες σε καµία περίπτωση δεν 
υπονοεί ούτε παραγνωρίζει την απουσία ατοµικών, κατά περίπτωση, διαφοροποιήσεων. 
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ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Έχοντας την πεποίθηση ότι το Θέατρο των Καταπιεσµένων (ΘτΚ) αποτελεί ένα από τα αποτελεσµατικότερα 
εργαλεία για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού, διοργανώσαµε το εργαστήριο «Η τέχνη 
ενάντια στη βία: αντιµετωπίζοντας τον σχολικό εκφοβισµό µέσα από το Θέατρο των Καταπιεσµένων», το οποίο 
διήρκεσε δύο ώρες και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων, καθώς και σε φοιτητές παιδαγωγικών 
σχολών. 

Το ΘτΚ είναι µια θεατρική µέθοδος που γεννήθηκε τη δεκαετία του ΄60 στη Βραζιλία από τον  βραζιλιάνο 
θεατράνθρωπο Augusto Boal, ως µία αντίδραση απέναντι στα τότε καταπιεστικά και δικτατορικά καθεστώτα. Η 
µέθοδος αυτή διαδόθηκε γρήγορα στη Βραζιλία και σε όλη τη Λατινική Αµερική και στα τέλη της δεκαετίας του 
΄70 έφτασε και στην Ευρώπη, όταν ο Augusto Boal κυνηγηµένος από τις αστυνοµίες των διάφορων καθεστώτων 
αναγκάστηκε να έρθει ως πολιτικός πρόσφυγας.  

Το ΘτΚ τοποθετεί τον θεατή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της θεατρικής πράξης, καθιστώντας τον 
πρωταγωνιστή, ούτως ώστε να γίνει πρωταγωνιστής και στην πραγµατική του ζωή. Βασίζεται στο αξίωµα ότι 
θέατρο µπορούν να κάνουν όλοι (Boal, 1979)· το θέατρο, όπως η γλώσσα, είναι προσιτό σε όλους, αρκεί να 
διδαχθούν τη µέθοδο. Όπως και στην Αγωγή του Καταπιεσµένου του Paulo Freire (βλ. Freire, 1996), του 
βραζιλιάνου παιδαγωγού από τα διδάγµατα του οποίου επηρεάστηκε το ΘτΚ, έτσι και στο ΘτΚ δεν έχει θέση ο 
παθητικός θεατής (Boal, 1992). 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το εργαστήριο ξεκίνησε µε µία άσκηση παρατηρητικότητας: οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να βγουν από την 
αίθουσα και να εισέλθουν ξανά µε τη σειρά που είχαν έρθει πριν την έναρξη του εργαστηρίου. Ο στόχος της 
άσκησης αυτής ήταν να ενεργοποιήσει την παρατηρητικότητα των συµµετεχόντων, αλλά και να δώσει το έναυσµα 
για συζήτηση σχετικά µε τη σηµασία της παρατηρητικότητας του δασκάλου. Ειδικότερα όσον αφορά το θέµα του 
σχολικού εκφοβισµού, η δυσκολία των παιδιών να µοιραστούν το πρόβληµα που βιώνουν καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη να είναι ο εκπαιδευτικός σε θέση να αντιληφθεί ότι «κάτι δεν πάει καλά». 
 
ΖΕΣΤΑΜΑ 
Η άσκηση που ακολούθησε ονοµάζεται «ΣΤΟΠ»: Η οµάδα κινείται στον χώρο ανάλογα µε τον ρυθµό που δίνει 
ο εµψυχωτής. Όταν ο εµψυχωτής φωνάξει τη λέξη «ΣΤΟΠ» (µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε άλλη 
λέξη π.χ. "παγώνω" ή "άγαλµα") και µετρήσει µέχρι το τρία, όλοι πρέπει να παγώσουν σαν αγάλµατα.  Στο πάγωµα 
συµπληρώνουµε κι άλλα καθήκοντα, όπως «χρώµατα», που σηµαίνει ότι µέχρι το τρία πρέπει όλοι οι 
συµµετέχοντες να ακουµπήσουν το προσδιορισµένο χρώµα.  Ή «αριθµούς» και τότε η οµάδα πρέπει να 
δηµιουργήσει µικρές υπόοµαδες µε τον αριθµό ατόµων που έχει ανακοινωθεί. Ή «αντικείµενα» και ο καθένας 
πρέπει µε το σώµα του να αναπαραστήσει το αντικείµενο. Επόµενο καθήκον είναι οι συµµετέχοντες να 
δηµιουργήσουν παγωµένες εικόνες όπως ήλιος, βροχή, άνοιξη, ευτυχία, θλίψη, χαρά, κ.τ.λ. 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘτΚ 
Αρχικά οι συµµετέχοντες κάνουν έναν κύκλο και ένας ένας πρέπει να αναπαραστήσουν µε το σώµα τους και την 
έκφραση του προσώπου τους µία τυχαία λέξη (π.χ. τηλέφωνο, µυρµήγκι). Στη συνέχεια τους ζητείται να 
αναπαραστήσουν µε τον ίδιο τρόπο το συναισθηµατικό περιεχόµενο που είχε για τον καθένα η λέξη του (για 
παράδειγµα το τηλέφωνο θα µπορούσε να συνδέεται µε τη χαρά, αλλά και µε το άγχος). Η άσκηση αυτή µας 
δείχνει πως ο καθένας, ανάλογα µε τα βιώµατά του, φορτίζει συναισθηµατικά µε διαφορετικό τρόπο φαινοµενικά 
ουδέτερα ερεθίσµατα. Επίσης, προετοιµάζει τους συµµετέχοντες για την επόµενη άσκηση, που σχετίζεται µε την 
έκφραση των συναισθηµάτων µέσω του σώµατος και του προσώπου. 

Σε αυτή την άσκηση, ο εµψυχωτής ζητά από 4 άτοµα να εκφράσουν (σωµατικά) την θέση τους για ένα 
θέµα: Οι τέσσερις στέκονται όρθιοι στη σειρά και µε την πλάτη γυρισµένη προς τους υπόλοιπους  συµµετέχοντες 
–το «κοινό». Πρώτα στρέφεται ο Α προς το κοινό και παίρνει τη στάση µε την οποία εκφράζει τη θέση του για ο 
θέµα, ενώ οι άλλοι τρεις δεν τον βλέπουν. Μόλις τελειώσει γυρίζει πίσω, στέκεται µε τη πλάτη πάντα γυρισµένη 
και είναι η σειρά του Β να παρουσιάσει τη γνώµη του για το θέµα. Μόλις αυτό γίνει, επιστρέφει για να 
παρουσιάσει και ο Γ και µετά και ο Δ. Με αυτόν τον τρόπο έχουµε µια ατοµική παρουσίαση τεσσάρων 
ανεξαρτήτων γνωµών για το θέµα. Κατόπιν η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τη διαφορά ότι τώρα οι τέσσερις 
είναι γυρισµένοι µπροστά ώστε να βλέπουν τους συµπαίκτες τους. 
 
ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΚΟΝΩΝ 
Στη συνέχεια του εργαστηρίου, οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες. Σε κάθε οµάδα δόθηκε µια 
φωτογραφία που απεικόνιζε κάποιο περιστατικό σχολικού εκφοβισµού. Αρχικά ζητήθηκε από τις οµάδες να 
αναπαραστήσουν τη σκηνή ως µία παγωµένη εικόνα, προσθέτοντας χαρακτήρες, εφόσον ήταν αναγκαίο, ώστε να 
συµµετέχουν στην εικόνα όλα τα µέλη της οµάδας. Οι συµµετέχοντες παρατηρούν τη δυναµική κάθε εικόνας, τη 
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στάση του σώµατος. Παράλληλα, σε αυτή την άσκηση χρησιµοποιείται και η τεχνική «ανίχνευσης σκέψεων» 
(Mackova, 1995): Ο εµψυχωτής αγγίζει στον ώµο τους συµµετέχοντες στην εικόνα και τους κάνει ερωτήσεις του 
τύπου: 

§ Που βρίσκεσαι και γιατί; 
§ Ποιος ευθύνεται; 
§ Τι σκέφτεσαι για αυτούς που σε έφεραν σε αυτήν την κατάσταση; 
Ο κάθε "χαρακτήρας" ζωντανεύει και εξωτερικεύει τη σκέψη του (σε πρώτο πρόσωπο). 
Η τεχνική αυτή βοηθά τους συµµετέχοντες να αναλογιστούν και να αναλύσουν την κατάσταση και τον ρόλο 

τους και τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τα νοήµατα που βρίσκονται πίσω από τη δράση (Poutachidis, 
1997).  

Στη συνέχεια διαλέγουµε µία παγωµένη εικόνα, αυτήν που απεικονίζει την πιο συνήθη µορφή σχολικού 
εκφοβισµού/ καταπίεσης. Με τη συµβολή των υπολοίπων προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε την εικόνα που 
προκάλεσε την καταπίεση. Κατόπιν προσπαθούµε να φτιάξουµε την «ιδανική εικόνα», όπου η καταπίεση δεν θα 
υπάρχει πλέον (αποφεύγοντας τις µαγικές λύσεις).  

Ξαναστήνουµε την αρχική ρεαλιστική εικόνα καταπίεσης, σχηµατίζουµε ξανά την εικόνα που την προκάλεσε 
κάνοντας αργές κινήσεις, µετά ξανασχηµατίζουµε τη ρεαλιστική εικόνα της καταπίεσης και συνεχίζουµε για να 
σχηµατίσουµε την ιδανική εικόνα. Οι συµµετέχοντες παρεµβαίνουν σε όλη τη διάρκεια, για να γίνει η µετάβαση 
από τη µία εικόνα στην άλλη όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική. Το ίδιο δοκιµάζουµε και µε τις εικόνες των άλλων 
οµάδων. 

 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Στο τέλος του εργαστηρίου συζητήσαµε σε θεωρητικό επίπεδο για το πώς θα µπορούσε να συνεχιστεί το Θέατρο 
Εικόνας και να καταλήξει σε µια παράσταση Θεάτρου Φόρουµ, να δραµατοποιήσουµε δηλαδή την Εικόνα 
Καταπίεσης, να τη µετατρέψουµε σε ένα δρώµενο µε συγκεκριµένους ρόλους, διαλόγους, κινήσεις, σύµβολα. 
Επιπλέον, οι συµµετέχοντες και οι εµψυχωτές µοιράστηκαν τις ιδέες και τις εµπειρίες τους σχετικά µε την 
ενσωµάτωση του θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσβλέποντας στην αξιοποίηση της τέχνης ως αρωγού 
της γνωστικής και συναισθηµατικής αγωγής στο σχολείο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στόχος του εργαστηρίου είναι να καταδείξει µέσα από τη συστηµική οπτική ότι για την αντιµετώπιση 
δυσλειτουργικών (πχ. βίαιων και επιθετικών) συµπεριφορών των µαθητών απαιτείται πρωτίστως η αλλαγή στάσης 
των ίδιων των εκπαιδευτικών του σχολείου. Αρχικά θα δοθεί µια περίπτωση προς µελέτη, ώστε να φωτιστεί το 
φαινόµενο του αποδιοποµπαίου τράγου µέσα από την εµπλοκή της ατοµικής ιδιαιτερότητας µε τη δυναµική της 
οµάδας. Κατόπιν, θα προταθούν δύο τεχνικές αλλαγής θέσεων και οπτικής των εκπαιδευτικών, η τεχνική της θετικής 
αναπλαισίωσης και η τεχνική της κερκόπορτας, µε σκοπό την ευρύτερη αλλαγή στην οµάδα της τάξης.  

 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
Σε κύκλο: Γνωριµία συµµετεχόντων (όνοµα, ιδιότητα) και Προσδοκίες («Τι είναι αυτό που προσδοκάτε µε βάση 
τον τίτλο του σεµιναρίου;»). Ακολουθεί καταιγισµός ιδεών ως προς το φαινόµενο του αποδιοποµπαίου τράγου 
και χωρισµός των συµµετεχόντων σε πέντε οµάδες. Η εµψυχώτρια διαβάζει µία περίπτωση προς µελέτη, η οποία 
αποτελεί πραγµατικό περιστατικό που κλήθηκε να αντιµετωπίσει κατά το παρελθόν η Υπεύθυνη του 
Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων (για λόγους διασφάλισης του απορρήτου παρουσιάζονται εδώ µόνο τα βασικά 
στοιχεία της περίπτωσης):  

Πρόκειται για έναν µαθητή Δ ́ Δηµοτικού (τον ονοµάσαµε Γιώργο) µε έντονες επιθετικές συµπεριφορές κατά 
συµµαθητών του, τόσο λεκτικής όσο και σωµατικής βίας, ο οποίος τελικά αποµονώνεται κοινωνικά. Στην 
περίπτωση παρουσιάζονται στοιχεία για την οικογένειά του, τις δυναµικές κινήσεις κάποιων άλλων γονιών για να 
αλλάξει σχολικό περιβάλλον και τους ποικίλους παιδαγωγικούς χειρισµούς του διευθυντή, του εκπαιδευτικού της 
τάξης του, των εκπαιδευτικών εφηµερίας, του ολοήµερου, του εκπαιδευτικού της περσινής σχολικής χρονιάς. Οι 
περισσότεροι από τους χειρισµούς αυτούς φαίνεται να µην έχουν αποδώσει, ενώ κάποιοι (πχ αλλαγή τµήµατος) 
µάλλον συνεισέφεραν στην επιδείνωση της κατάστασης και στην «κατασκευή» του αποδιοποµπαίου τράγου για 
τον µαθητή µας. Ο αρνητικός αντίκτυπος των παραπάνω στην αυτό-εικόνα και αυτοεκτίµηση του µαθητή 
διαφαίνεται από κάποια σχόλια του ιδίου, που διαβάζονται από την εµψυχώτρια στο τέλος της αφήγησης της προς 
µελέτη περίπτωσης.  

Μετά την αφήγηση, οι εκπαιδευτικοί κάθε οµάδας καλούνται να συζητήσουν για το συναίσθηµά τους 
σχετικά µε την περίπτωση που µόλις άκουσαν α) µεταξύ τους και β) στην ολοµέλεια Κατόπιν µοιράζονται 
ερωτήµατα/προβληµατισµοί που θα επεξεργαστεί η κάθε οµάδα και θα παρουσιάσει στην ολοµέλεια, µέσα από 
παιχνίδι ρόλων:  

§ 1η Οµάδα: «Καλείστε να γίνετε η φωνή του Γιώργου: Πώς σκέφτεται, πως νιώθει, τι λέει και κάνει 
αυτός ο µαθητής;» (κάποιος/α να τον υποδυθεί µιλώντας στο α ́πρόσωπο) 	

§ 2η Οµάδα: «Καλείστε να γίνετε η φωνή των εκπαιδευτικών (δάσκαλος, διευθυντής, περσινή δασκάλα, 
δασκάλα εφηµερίας, δάσκαλος ολοήµερου) : Πώς σκέφτονται και νιώθουν, τι κάνουν;» (ο καθένας 
αναλαµβάνει ένα ρόλο) 	

§ 3η  Οµάδα: «Καλείστε να γίνετε η φωνή του πατέρα και της µητέρας του Γιώργου. Πώς σκέφτονται 
και νιώθουν, τι λένε και τι κάνουν απέναντι στο παιδί τους, το σχολείο, τους άλλους γονείς;» 	

§ 4η Οµάδα: «Καλείστε να γίνετε η φωνή των γονιών των συµµαθητών του Γιώργου: Πώς σκέφτονται 
και νιώθουν, τι λένε στα παιδιά τους για τον Γιώργο και τι λένε στο σχολείο και στους υπόλοιπους 
εµπλεκόµενους; Τι κάνουν; (µοίρασµα ρόλων; πχ. µητέρα ‘θύµατος’, γονείς που διάκεινται ευνοϊκά 
προς τη µία ή την άλλη κατεύθυνση, κ.ά.). 	

§ 5η Οµάδα: οι συµµετέχοντες στην οµάδα αυτοί καλούνται να συζητήσουν µεταξύ τους και να 
παρουσιάσουν στην ολοµέλεια τα πορίσµατά τους ως προς τα ερωτήµατα: «α) Ποιες µορφές βίας 
εντοπίζετε στην ιστορία µας; και β) Ποιες από αυτές καλείται να διαχειριστεί το σχολείο κατά την 
εκτίµησή σας;» 	
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Μετά την παρουσίαση της δουλειάς των οµάδων από τους συµµετέχοντες, ακολουθεί η παρουσίαση της 
παρέµβασης που πραγµατοποιήθηκε και η Θεωρητική πλαισίωση της από την εµψυχώτρια (µε τη βοήθεια Power 
Point). Κατόπιν παρουσιάζονται η τεχνική της θετικής αναπλαισίωσης (“positive refraiming”) και η τεχνική της 
κερκόπορτας µε αναφορές (παραδείγµατα) στη µελέτη περίπτωσης, ως βοηθητικά εργαλεία των εκπαιδευτικών 
στη διαχείριση προβληµατικών καταστάσεων στο σχολείο.  

Ακολουθεί η συζήτηση των συµπερασµάτων της οµάδας µε αναφορές σε ερεθίσµατα ή δυσκολίες του κάθε 
συµµετέχοντα στο δικό του επαγγελµατικό πλαίσιο και πρόταση άλλων οπτικών. Κλείσιµο του εργαστηρίου και 
αποχαιρετισµός της οµάδας, αφού πρώτα ο κάθε συµµετέχων εκπαιδευτικός απαντήσει σε ένα γραπτό φύλλο 
αξιολόγησης του εργαστηρίου (Φύλλο ανατροφοδότησης ).  

Ηλεκτρονική αποστολή των σηµειώσεων του εργαστηρίου στους συµµετέχοντες.  
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ  
Το φαινόµενο του αποδιοποµπαίου τράγου: η πεποίθηση των αποκλειόντων, πως ο αποκλειόµενος είναι 
υπεύθυνος για τα προβλήµατα που υπάρχουν στο εκάστοτε πλαίσιο και εποµένως αν έλειπε αυτός, δε θα υπήρχαν 
προβλήµατα (Κωτσάκης, Μουρελή, Μπίµπου-Νάκου και συν., 2010). Μελέτη περίπτωσης: ένας µαθητής, ο 
Γιώργος ως ο αποδιοποµπαίος τράγος της τάξης. Οι οµάδες κλήθηκαν να αναστοχαστούν:  

§ Πώς συνδέεται η επιθετικότητα και ο αποκλεισµός,  
§ Τι είδους συναισθήµατα έχουν οι δάσκαλοι αυτού του µαθητή και πως αυτά θα επηρεαστούν όταν οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίσουν τα (αρνητικά) συναισθήµατά τους;  
§ Μήπως, εν τέλει, αντί να επικεντρωθούµε στην επιθετικότητα είναι πιο χρήσιµο να επικεντρωθούµε 

στην αποµόνωση και τον αποκλεισµό του Γιώργου;  
§ Πώς φαίνεται να επηρεάζεται η αυτοεικόνα και αυτοεκτίµηση του µαθητή;  
Στα πλαίσια της συστηµικής προσέγγισης και συµβουλευτικής (Schweitzer & Vοn Schlippe, 2008): Κάθε 

σύστηµα διαθέτει όλα τα αποθέµατα που χρειάζεται για την επίλυση των προβληµάτων του. Για να εντοπίσουµε 
τα αποθέµατα (resources) δεν εστιαζόµαστε στη διάγνωση ατόµων µε προβλήµατα, αλλά στην αλλαγή της 
«προβληµατικής» κατάστασης µέσα από την κατασκευή λύσεων. Μια τέτοια προσέγγιση της συστηµικής 
συµβουλευτικής ενδυναµώνει σηµαντικά τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη ενός καλού σχολικού κλίµατος µε 
αποτέλεσµα τη θετική ψυχολογική σύνδεση των µαθητών και των εκπαιδευτικών µε το σχολείο και εποµένως, 
την καλλιέργεια εκείνων των συνθηκών που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα στη σχολική κοινότητα 
(Henderson & Milstein, 2008). Μέσω, λοιπόν, των παρεµβάσεών µας προτείνουµε:  

§ Κάθε συµπεριφορά να λαµβάνεται υπόψη µέσα στο πλαίσιό της (πχ τη σχολική τάξη)  
§ Να προτάσσεται η κυκλικότητα έναντι της γραµµικής αιτιότητας: η συµπεριφορά του καθένα στη τάξη 

επηρεάζει και επηρεάζεται από τη συµπεριφορά του άλλου.  
Γι’ αυτό µια ευρεία παρατήρηση των συµπεριφορών σε διάδραση είναι εξαιρετικά σηµαντική για την 

κατανόηση της επικοινωνίας που συµβαίνει στο κάθε κοινωνικό πλαίσιο.  
§ Να αναρωτηθούµε σε τι χρησιµεύει στο µαθητή µας αυτή η συµπεριφορά;  
§ Τι κερδίζει ο µαθητής που το έχει ανάγκη;  

Σύµφωνα µε το βασικό αξίωµα της επικοινωνίας στη συστηµική συµβουλευτική: «Δεν υπάρχει 
συµπεριφορά χωρίς νόηµα γι’ αυτόν που την κάνει. Οι µαθητές, θέλουν ακόµη και µέσω µιας πολύ 
ενοχλητικής συµπεριφοράς να καταφέρουν κάτι χρήσιµο για τον αυτοσεβασµό και την ανάπτυξή τους, 
να δώσουν στον δάσκαλό τους ένα µήνυµα, κυρίως να προκαλέσουν την προσοχή του.» (Schweitzer, J. 
Vοn Schlippe A., 2008: Εγχειρίδιο της Συστηµικής Θεραπείας και Συµβουλευτικής, σελ.292)  

Προτείνουµε τη µετατόπιση από τις ιδιότητες (πχ. επιθετικός) στις σχέσεις. Παράδειγµα: Όταν η 
επιθετικότητα θεωρείται χαρακτηριστικό, ιδιότητα της προσωπικότητας του µαθητή, δεν ελπίζει κανείς στην 
αλλαγή της συµπεριφοράς, παρά µόνο στην καταστολή της. Αν όµως θεωρηθεί ως συµπεριφορά που είναι µέρος 
µιας ακολουθίας συµπεριφορών σε διάδραση µεταξύ τους, τότε η προβληµατική συµπεριφορά µπορεί να αλλάξει, 
καθώς ο/η εκπαιδευτικός συµµετέχει στις σχέσεις που διαµορφώνονται στην τάξη, συνεπώς και στις σχέσεις που 
συνιστούν τον αποκλεισµό.  

Κατά τον τρόπο αυτό, η αλλαγή της δικής του/της συµπεριφοράς µπορεί να είναι ο καταλύτης για την αλλαγή 
αυτών των σχέσεων: αν ο εκπαιδευτικός αλλάξει την οπτική του απέναντι στο µαθητή, βοηθά και επηρεάζει το 
µαθητή, αλλά και τους άλλους µαθητές στη δική τους αλλαγή συµπεριφοράς. -Η αλλαγή του εκπαιδευτικού 
αφορά στις σκέψεις, τα συναισθήµατα, τις προσδοκίες και εντέλει τη συµπεριφορά του. Έτσι, τα αρχικά αρνητικά 
του συναισθήµατα, ο θυµός, η απογοήτευση, η ενοχή, το αίσθηµα του ανίσχυρου, δίνουν βαθµιαία τη θέση τους 
σε µια θετική συναισθηµατική διαθεσιµότητα απέναντι στον επιθετικό και βίαιο µαθητή (Κωτσάκης, Μουρελή, 
Μπίµπου-Νάκου και συν., 2010).  

Αυτή η συναισθηµατική διαθεσιµότητα προτείνεται στο παρών εργαστήριο ως η καλύτερη πρακτική, που 
επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να παρατηρήσει, να διερευνήσει, να φανταστεί και να κατανοήσει διαφορετικά το 
πρόβληµα και τον υπό αποκλεισµό µαθητή, ώστε να επινοήσει παιδαγωγικούς τρόπους παρέµβασης λαµβάνοντας 
υπόψη τη δυναµική της τάξης. Παιδαγωγικούς τρόπους παρέµβασης, όπως: µία αλλαγή στον τρόπο τοποθέτησης 
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των θρανίων, ή στον τρόπο επιλογής θρανίου από τους µαθητές, ένα επιλεγµένο θέµα για έκθεση, µια ειδική 
συζήτηση στην τάξη, µια σχετική οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα όπως η δραµατοποίηση ενός 
παραµυθιού, µια έλλειψη παρέµβασης σε κάποιες καταστάσεις, ένας ιδιαίτερος τρόπος ανταπόκρισης προς 
κάποιον µαθητή, κ.α.  

Για την ενίσχυση της θετικής συναισθηµατικής διαθεσιµότητας των εκπαιδευτικών προς τους µαθητές τους 
και τη σχολική κοινότητα εν γένει, απαιτείται η εξασφάλιση της συνεργασίας του σχολείου µε φορείς/ 
υπηρεσίες/οµάδες ειδικών, ώστε να παρέχεται ενδυνάµωση και ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών αυτών στο 
έργο τους (Μπίµπου-Νάκου & Στογιαννίδου, 2007).  

Δύο βασικές τεχνικές αλλαγής της οπτικής του/της εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια και της αλλαγής στάσης 
του/της και συνακόλουθα αλλαγής των µαθητών του/της:  

§ Η θετική αναπλαισίωση (positive refraiming): σε ένα συµβάν αποδίδεται διαφορετικό νόηµα, καθώς το 
θέτουµε σε ένα άλλο πλαίσιο (“frame”), ένα πλαίσιο το οποίο αλλάζει τη σηµασία του συµβάντος. Στο 
σχολικό περιβάλλον ο εκπαιδευτικός καλείται να βρει ένα νέο αντιληπτικό “πλαίσιο” για την 
προβληµατική συµπεριφορά, ένα πλαίσιο που θα είναι θετικό, θα ταιριάζει µε αυτό που συµβαίνει στην 
πραγµατικότητα και θα είναι εύλογο για τα άτοµα που αφορά. Έτσι, ο εκπαιδευτικός πρώτα διαµορφώνει 
την αναπλαισίωση και στη συνέχεια αλλάζει ο ίδιος τη συµπεριφορά του ώστε να είναι σύµφωνη µε 
αυτή (Molnar & Lindquist, 1999).  

§ Η τεχνική της κερκόπορτας: Αυτή η τεχνική αφορά µόνο σε µη-προβληµατικές συµπεριφορές ή 
χαρακτηριστικά ενός ατόµου, γι’ αυτό και θεωρείται πιο εύκολη για πολλούς εκπαιδευτικούς. Εδώ ο 
εκπαιδευτικός σχολιάζει θετικά κάτι το οποίο παρουσιάζεται αρχικά ως θετικό ή τουλάχιστον ουδέτερο 
(πχ. ο καλός γραφικός χαρακτήρας του µαθητή). Φαίνεται ότι παρόλο που αυτά τα σχόλια δεν αφορούν 
τις προβληµατικές συµπεριφορές των µαθητών, εντούτοις τις επηρεάζουν καθώς καλλιεργείται η 
συµπάθεια των µαθητών προς αυτόν/ήν τον/την εκπαιδευτικό µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 
καναλιού επικοινωνίας) (Molnar & Lindquist, 1999).  

 
Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
Στο εργαστήριο συµµετείχαν 23 εκπαιδευτικοί (19 γυναίκες και 4 άντρες) πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (σε ίση περίπου αναλογία) από διάφορους νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πιο συχνά 
απαντώµενη ειδικότητα στην οµάδα ήταν αυτή των γυµναστών (έξι εκπαιδευτικοί στην α/θµια και β/θµια 
εκπαίδευση) και των ξένων φιλολογιών.  

Οι εκπαιδευτικοί συµµετείχαν πρόθυµα και πολύ ενεργά στις εργασίες των οµάδων και ανταποκρίθηκαν 
άµεσα τόσο στα παιχνίδια ρόλων όσο και στη συζήτηση των αναδυόµενων θεµατικών. Παρόλο που η µελέτη 
περίπτωσης αποτέλεσε την αφορµή για να συζητήσουµε και να αναστοχαστούµε πάνω σε θέµατα βίας και 
αποκλεισµού, αλλά και καλών πρακτικών διαχείρισης τέτοιων φαινοµένων, αρκετοί ήταν οι συµµετέχοντες που 
ανέφεραν ότι έχουν συναντήσει παρόµοιες περιπτώσεις στην επαγγελµατική τους καθηµερινότητα όπου η σχολική 
κοινότητα δυσκολεύτηκε να αντιµετωπίσει. Αυτή τους η ανάγκη για επαγγελµατική επάρκεια σε θέµατα 
παιδαγωγικών χειρισµών φάνηκε να τους κινητοποιεί ως προς τη συµµετοχή τους στο συνέδριο και σε δράσεις, 
όπως αυτό το βιωµατικό εργαστήριο.  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα φύλλο 
ανατροφοδότησης, το οποίο περιλάµβανε: - 

§ Έξι ερωτήσεις µε πεντάβαθµη κλίµακα (από 1: «καθόλου» ως 5: «πολύ») σχετικά µε το βαθµό 
ικανοποίησής τους από το εργαστήριο στο σύνολό του (18 απάντησαν «πολύ»ικανοποιηµένοι και 5 
«αρκετά»), από τη δυνατότητα που τους δόθηκε να συµµετέχουν προσωπικά σε αυτό (πχ. συζήτηση στις 
οµάδες, ολοµέλεια) (17 απάντησαν «πολύ» ικανοποιηµένοι και 6 «αρκετά»), από όσα προτάθηκαν µε 
αφορµή τη µελέτη περίπτωσης (19 απάντησαν «πολύ» και 4 «αρκετά»), από την οργάνωση του 
εργαστηρίου από την συντονίστρια-εµψυχώτρια (21 απάντησαν «πολύ» ικανοποιηµένοι και 2 «αρκετά»). 
Επίσης, σε τι βαθµό ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους (19 απάντησαν «πολύ» ικανοποιηµένοι, 3 
«αρκετά» και 1 «µέτρια») και πόσο επαρκείς νιώθουν να αντιµετωπίσουν στο µέλλον παρόµοια 
περιστατικά στο σχολείο τους (14 απάντησαν «αρκετά» επαρκείς, 6 «µέτρια », 2 «πολύ» και 1 «λίγο» 
επαρκής).  

§ Τέσσερις ανοιχτές ερωτήσεις, σχετικά µε τι τους άρεσε περισσότερο, τι τους δυσκόλεψε ή δυσαρέστησε, 
τι «κρατάνε» από το εργαστήριο και αν υπάρχουν άλλα θέµατα που τους απασχολούν και θα ήθελαν µία 
παρόµοια δράση. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους σχολίασαν ότι τους άρεσαν οι προτεινόµενες 
τεχνικές και κάποιοι αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στην τεχνική της θετικής αναπλαισίωσης. Ανέφεραν ότι 
τους άρεσε πάρα πολύ ο βιωµατικός τρόπος προσέγγισης του θέµατος και η ενσυναίσθηση που βίωσαν 
κατά τα παιχνίδια ρόλων, ότι πήραν γνώσεις και ιδέες και οι πιο πολλοί δήλωσαν ότι « κρατούν» πως 
πρώτα ο εκπαιδευτικός πρέπει να αλλάξει την οπτική του και να αναζητήσει άλλες πιο θετικές 
νοηµατοδοτήσεις των συµπεριφορών των µαθητών του. Περιέγραψαν θετικά συναισθήµατα, πχ.: «Είµαι 
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πάρα πολύ ικανοποιηµένη, µε βοήθησε η θετική µατιά των πραγµάτων», « Είµαι πολύ ευχαριστηµένη, 
νιώθω ανακούφιση», «Ικανοποιηµένη, δικαιωµένη για κάποια πράγµατα που έκανα στην τάξη», «Όσο 
λέγαµε όλα αυτά τα παραδείγµατα, εγώ ήµουν νοερά µέσα στην τάξη και έβλεπα τι θα µπορούσα να 
χειριστώ καλύτερα», «Ενδυναµώθηκα».  

Δυσκολίες ή δυσαρέσκειες δεν αναφέρθηκαν, µόνο ένας συµµετέχων δήλωσε πως δυσκολεύτηκε στο 
παιχνίδι ρόλων. Σχετικά µε την τελευταία ερώτηση για άλλα θέµατα που τους απασχολούν, δύο εκπαιδευτικοί 
δήλωσαν ενδιαφέρον για µία παρόµοια δράση µε µελέτη περίπτωσης µαθητών Λυκείου, άλλοι δύο ενδιαφέρθηκαν 
για θέµατα συνεργασίας και διαχείρισης «δύσκολων» γονιών και ένας συµµετέχων αναφέρθηκε στην περίπτωση 
του «αόρατου» παιδιού της τάξης και πως το αντιµετωπίζουµε.  
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βοήθεια των τεχνών: παραδείγµατα εκπαιδευτικών εργαλείων και 
δραστηριοτήτων 

 
Χαρίκλεια Τερζητάνου 
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Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάδειξη µιας σειράς τεχνικών, αντληµένες από το χώρο των τεχνών 
(κινηµατογράφος, ζωγραφική, φωτογραφία, θέατρο, µουσική, λογοτεχνία) για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
φαινοµένων κοινωνικού ρατσισµού στο σχολείο. Οι συµµετέχοντες/ουσες αποσαφηνίζουν βιωµατικά µε τη 
δηµιουργική προσέγγιση οπτικών (φωτογραφίες, έργα ζωγραφικής) και οπτικοακουστικών (ταινίες µικρού µήκους) 
ερεθισµάτων µέσα από παιχνίδια, µουσικοκινητικές και θεατρικές δράσεις, τους όρους «ρατσισµός», «κοινωνικός 
ρατσισµός», «στερεότυπα» και «προκαταλήψεις», ανακαλύπτουν τα βασικά αίτια και τις συνέπειες αυτών στο χώρο 
του σχολείου και στην ευρύτερη κοινωνία, τα συσχετίζουν µε την καταπάτηση θεσµοθετηµένων ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, αποδέχονται τη διαφορετικότητα του άλλου ενισχύοντας, παράλληλα, την αυτοεκτίµηση και την 
εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και καταλήγουν σε τρόπους δράσης και αντίδρασης. Ειδικότερα, οι 
συµµετέχοντες/ουσες έπειτα από µια πρώτη γνωριµία µεταξύ τους: α) αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και 
συνεργασίας µέσα από το θεατρικό παιχνίδι, β) βιώνουν, εκφράζουν κι αναλύουν συναισθήµατα µέσα από την 
ανάγνωση και αποκωδικοποίηση στατικών και κινούµενων εικόνων, γ) αναπαριστούν και αποκωδικοποιούν µε τη 
χρήση θεατρικών τεχνικών καταστάσεις, που εµπερικλείουν βία και εκφοβισµό και παρεµβαίνουν σε αυτές για την 
επίτευξη της έκβασης «κερδίζω - κερδίζεις», δ) επιλύουν προβλήµατα και αναζητούν λύσεις µέσα από ένα παιδικό 
βιβλίο και χρησιµοποιώντας τεχνικές δηµιουργικής γραφής και ε) εκφράζουν θετική στάση σεβασµό για τους άλλους 
στα πλαίσια δηµιουργίας µιας αφίσας, µιας διαφήµισης, ενός κόµικς. Το εργαστήριο στηρίζεται στις βασικές αρχές 
της εκπαίδευσης ενηλίκων, της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα, των 
σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων εισαγωγής εικαστικών και οπτικοακουστικών έργων στη διδακτική πράξη, του 
θεατρικού παιχνιδιού, του εκπαιδευτικού δράµατος, του θεάτρου Forum, της µουσικοκινητικής, της φιλαναγνωσίας  
και της δηµιουργικής γραφής. Λαµβάνοντας υπόψη τη µοναδικότητα του/της κάθε συµµετέχοντα/ουσας, επιδιώκει 
µέσα από την αλληλεπίδραση των προσωπικών διαφορετικών απόψεων, ιδεών, αξιών και στάσεων, την ανάδειξη 
και υιοθέτηση ατοµικών και συλλογικών αντιρατσιστικών αρχών και δράσεων.   
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: κοινωνικός ρατσισµός, στερεότυπα, προκαταλήψεις, αντιρατσιστική εκπαίδευση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
«Κάθε πρόσωπο είναι το σύµβολο της ζωής. Κάθε ζωή αξίζει το σεβασµό. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα να 
ταπεινώνει έναν άλλο άνθρωπο…» (Τζελούν, 1998). Οι αρχές της µη-διάκρισης και της ισότητας, παρόλο που 
διατρέχουν οριζόντια το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και αποτελούν τη βάση για µια δηµοκρατική 
κοινωνία και εκπαίδευση (Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, 1948; 2011), καταστρατηγούνται έµµεσα και άµεσα 
από ένα ευρύ σύνολο ανθρώπων και κρατών µέσα από ποικίλες ρατσιστικές εκφάνσεις. Ειδικότερα, ο ρατσισµός 
µεταξύ ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, ο κοινωνικός ρατσισµός, χρησιµοποιεί  τις 
πολιτικές, ιδεολογικές, πνευµατικές, οικονοµικές, πολιτιστικές, φυλετικές και σωµατικές διαφορές µιας 
«αδύναµης», «κατώτερης» ή «επικίνδυνης» οµάδας, για την καλλιέργεια µιας άνισης αντίληψης, συµπεριφοράς 
και µεταχείρισης από τη φερόµενη ως «δυνατή» ή «ανώτερη» οµάδα (Feagin, 2010). Οι διακρίσεις αυτές είτε ως 
κληρονοµηµένες κοινωνικές προκαταλήψεις, που καλλιεργούνται µέσω της κοινωνικοποίησης, είτε ως απόρροια 
προσωπικών συµφερόντων, εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους, καθώς: α) κατατάσσουν τους ανθρώπους σε οµάδες 
ανώτερων και κατώτερων βάσει στερεοτυπικών αντιλήψεων, προκαταλήψεων ή συµφερόντων β) 
περιθωριοποιούν και αποκλείουν τις χαρακτηρισµένες ως «αδύναµες» κοινωνικές οµάδες, γ) παραβιάζουν 
απρόκλητα σηµαντικά ανθρώπινα δικαιώµατα, δ) παρακωλύουν την κριτική σκέψη και δ) οδηγούν σε 
συγκρούσεις, διχασµό, αναταραχές και βίαιες συµπεριφορές (Τσιάκαλος, 2011). Για την υπέρβαση αυτών των 
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φαινοµένων, το σχολείο δύναται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, µέσα από την υιοθέτηση ενδεδειγµένων 
εκπαιδευτικών πρακτικών για την αντιστροφή απόψεων, στάσεων και συµπεριφορών.  

Στο σχολικό χώρο, οι συνηθέστερες διακρίσεις πραγµατοποιούνται βάσει: α) φύλου, β) 
ικανοτήτων/µαθησιακής απόδοσης, γ) κοινωνικής τάξης, δ) οικονοµικού επιπέδου, ε) θρησκείας, στ) 
καταγωγής/φυλής, ζ) εξωτερικής εµφάνισης,  η) συµπεριφοράς, θ) φύλου, ι) οικογενειακής κατάστασης και ια) 
σεξουαλικής προτίµησης (i-RED, 2011α). Η κατανόηση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων κοινωνικού 
ρατσισµού, που προκύπτουν ως απόρροια αυτών των διακρίσεων, δεν επιτυγχάνεται µέσω του «διδακτισµού», ή 
της γνωστικής προσέγγισης των ποικίλων εκφάνσεών του και της εξοικείωσης των µαθητών µε αυτές, αλλά µέσω 
µιας στοχευµένης ειδικής παιδείας µε αντιρατσιστικό προσανατολισµό (Τσιάκαλος, 2011), µε κύρια  εκπαιδευτικά 
µέσα την «προσοµοίωση» και την «ενσυναίσθηση» (i-RED, 2011β). Τα παιδιά, «κουβαλώντας» τις 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα της οικογένειάς τους και της κοινωνίας, εάν δεν µπουν στο ρόλο του «άλλου» 
και δε βιώσουν συναισθήµατα και καταστάσεις, πολύ δύσκολα µπορούν να κατανοήσουν τα αρνητικά στοιχεία 
και τις επιπτώσεις των στερεοτυπικών συµπεριφορών και ότι τo «διαφορετικό» δεν απειλεί, αλλά εµπλουτίζει τη 
ζωή τους. Σύµµαχος στην προσπάθεια αυτή αποτελεί ο ευρύτερος χώρος των τεχνών, ως πηγή πρόσφορων µέσων 
και τεχνικών για την αποτελεσµατική διαπραγµάτευση της έννοιας και των εκδηλώσεων του κοινωνικού 
ρατσισµού. Μέσα από τη διέγερση πολλαπλών αισθήσεων και µε την κατάλληλη χρήση, τα έργα τέχνης 
κινητοποιούν το ενδιαφέρον των µαθητών, προκαλούν την ανάσυρση προσωπικών βιωµάτων και πεποιθήσεων, 
διευκολύνουν την έκφραση συναισθηµάτων και σκέψεων, οδηγούν σε µορφές ανοιχτής επικοινωνίας, προκαλούν 
εποικοδοµητικές συνεργασίες, διευκολύνουν τη δηµιουργική αφοµοίωση της γνώσης και διεγείρουν τη φαντασία 
και το νου για την επίλυση προβληµάτων και εύρεση λύσεων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Η νοητική, 
συγκινησιακή, σωµατική, γλωσσική και κοινωνική εµπλοκή των µαθητών µέσα από τη µουσική, τη ζωγραφική, 
τη µουσικοκινητική, το θέατρο, τη φωτογραφία, τον κινηµατογράφο και τη λογοτεχνία ανοίγει διάπλατα τους 
δρόµους και ξεπερνά τα πιθανά εµπόδια για την αβίαστη υιοθέτηση µιας δια βίου αντιρατσιστικής στάσης.  

Οι δραστηριότητες του παρόντος εργαστηρίου, όπως και κάθε προγράµµατος αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, 
απορρέουν από την αποδοχή της διαφορετικότητας: µε σηµείο εκκίνησης τις διαφορετικές απόψεις, ιδέες, αξίες 
και στάσεις και µέσα από την αλληλεπίδραση αυτών, δηµιουργείται ένα κοινό έδαφος για την οικοδόµηση νέων 
αρχών και συµπεριφορών (European Youth Centre, 1995). Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο εµψυχωτή, συντονιστή και 
διαµεσολαβητή, βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίσουν τις παγιωµένες συνειδητές και υποσυνείδητες αντιλήψεις τους 
απέναντι σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, να κατανοήσουν την πηγή προέλευσης και τις επιπτώσεις αυτών 
και µέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενσυναίσθησης 
και κοινωνικής ευθύνης, να ενισχύσουν τις θετικές, να τροποποιήσουν τις αρνητικές και να λάβουν αποφάσεις για 
ατοµική ή συλλογική δράση.	Οι µαθητές εµπλέκονται ενεργά σε όλη τη διαδικασία µέσα από βιωµατικές, 
επικοινωνιακές, συµµετοχικές και διαδραστικές δραστηριότητες ποικίλων τεχνικών του χώρου των τεχνών: α) 
θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, τεχνικές θεάτρου Forum, β) παιδαγωγική και δηµιουργική προσέγγιση έργων 
τέχνης, γ) οπτικοακουστική εκπαίδευση µε τη χρήση ταινιών µικρού µήκους, δ) µουσικοκινητικά παιχνίδια και ε) 
δράσεις φιλαναγνωσίας και δηµιουργικής γραφής. 

Το περιεχόµενο του εργαστηρίου στηρίζεται στις βασικές αρχές της βιωµατικής µάθησης (Silberman, 2007) 
και ακολουθεί τη δοµή των περισσότερων διεθνών αντιρατσιστικών προγραµµάτων: α) γνωριµία, ενεργοποίηση, 
β) επικοινωνία, αίσθηµα ασφάλειας στην οµάδα, γ) διερεύνηση προσωπικών αντιλήψεων, συναισθηµάτων και 
συµπεριφορών, δ) ανάπτυξη κριτικής στάσης επ’ αυτών, ε) δραστηριότητες ενσυναίσθησης, στ) ασκήσεις για την 
ανάληψη δράσης (Kailin, 2002). 	

	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Διερεύνηση της διάθεσης της οµάδας 
Εκφορά φωνηέντων σε συνδυασµό µε κίνηση: Τα παιδιά σχηµατίζουν έναν κύκλο. Με το σύνθηµα του/της 
εκπαιδευτικού κατεβάζουν τα χέρια στη διάσταση κάνοντας ένα βήµα προς τα πίσω και φωνάζοντας ταυτόχρονα 
όλοι «α» (τρόµος, φόβος). Στη συνέχεια σηκώνουν το δεξί τους χέρι καλώντας τον απέναντί τους µε τον ήχο «ε» 
(κάλεσµα, ενδιαφέρον για γνωριµία). Μετά σηκώνουν όρθιο το σώµα και τινάζουν προς τα κάτω τα χέρια 
φωνάζοντας «ι» (απέχθεια). Κατόπιν φέρνουν µπροστά τα χέρια κάνοντας ένα βήµα προς το κέντρο του κύκλου 
υπό µορφή υπόκλισης, ενώ φωνάζουν «ο» (θαυµασµός). Τέλος, σκύβουν προς τα κάτω αγγίζοντας µε τα χέρια το 
πάτωµα κι εκφέρουν τον ήχο «ου» (κούραση) (Μουγιακάκος κ.ά., 2006).  

Τα παιδιά γυρίζουν πλάτη στον κύκλο. «Πώς αισθάνεστε σήµερα; Με τι διάθεση ήρθατε;» Ο/Η 
εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να εκφράσουν τη διάθεσή τους µε ένα συγκεκριµένο φωνήεν µόλις δοθεί το 
σύνθηµα. 

Στον κύκλο, µε πλάτη, το κάθε παιδί µεταµορφώνεται σε µηχανή ενός εργοστασίου και την αναπαριστά,  
µόλις ακουµπήσει την πλάτη του ο εκπαιδευτικός και γυρίσει πρόσωπο στον κύκλο, µε επαναλαµβανόµενες 
κινήσεις και ήχο. Στη συνέχεια λειτουργούν όλες οι µηχανές µαζί και οµαδοποιούνται, ανάλογα µε την ένταση 
του ήχου που παράγουν: αθόρυβες, σχετικά θορυβώδεις, πολύ θορυβώδεις κλπ. 

 
Παιχνίδια γνωριµίας και ενεργοποίησης 
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Χαιρετισµός: Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στο χώρο και χαιρετίζουν το ένα το άλλο µε χειραψία, λέγοντας 
ταυτόχρονα το όνοµά τους. Στη συνέχεια, καλούνται να χαιρετιστούν µε την επαφή όµοιων µελών του σώµατός 
τους (µύτη µε µύτη, ώµο µε ώµο, πόδι µε πόδι κλπ.) ή/και µε ανόµοια µέλη (µύτη µε πλάτη, χέρι µε πόδι κλπ.). 

Παλαµάκι: Σε κύκλο ξεκινά ένα παιδί και «δίνει» ένα παλαµάκι στο/η διπλανό/ή του, λέγοντας το όνοµά του. 
Το παλαµάκι πρέπει να κυκλοφορεί µε ταχύτητα και όχι µε αργό ρυθµό. Στη συνέχεια το παλαµάκι αλλάζει φορά 
(όποιο παιδί θέλει, αντί να το δώσει δεξιά, το δίνει αριστερά). Κατόπιν, καλούνται τα παιδιά να το αποφύγουν 
σκύβοντας ή να το στείλουν απέναντι ή να το µεταδώσουν µε µια κίνηση επιπρόσθετη (π.χ. πηδώντας επί τόπου). 

 
Παιχνίδια ανάπτυξης επικοινωνίας 
Βρίσκω το ταίρι µου: Κάθε παιδί ζωγραφίζει σε ένα φύλλο Α4 έναν ήλιο µε έξι ακτίνες ή ένα λουλούδι µε έξι 
πέταλα ή ένα αστέρι µε έξι τρίγωνα κλπ. Στη συνέχεια, γράφει σε κάθε ένα από τα έξι µέρη µία  
προτίµηση/ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό του, όπως για παράδειγµα το αγαπηµένο του φαγητό/µάθηµα/χρώµα 
ρούχων/χόµπι, το µεγαλύτερό του προσόν, τον κύριο φόβο του κλπ.  Στη συνέχεια, τα παιδιά κυκλοφορούν και 
βρίσκουν το ταίρι τους: αρχικά κάποιον/α που έχουν τρία κοινά στοιχεία, έπειτα δύο κι έπειτα ένα. Εάν 
«περισσέψουν» παιδιά, προσπαθούν να βρουν κάποιο άλλο κοινό στοιχείο, όπως το ίδιο χρώµα παπουτσιών, τον 
τρόπο που γελούν κλπ.  

Τα παιδιά σε ζευγάρια: Το ένα έχει κλειστά ή δεµένα τα µάτια, ενώ το άλλο παράγει κάποιο ήχο µε τα χέρια 
ή µε το στόµα του. Κάθε ζευγάρι θα πρέπει να έχει τον δικό του διαφορετικό ήχο. Το παιδί µε τα κλειστά µάτια, 
ακούγοντας τον ήχο, ακολουθεί τη διαδροµή που χαράζει το ταίρι του. Όλα τα ζευγάρια κινούνται ταυτόχρονα 
στο χώρο. 

H ζωγραφιά του άλλου: Τα παιδιά ανά δύο κάθονται πλάτη µε πλάτη. Το ένα δίνει οδηγίες και το άλλο 
ζωγραφίζει σε ένα φύλλο Α4 αυτό που του υποδεικνύει το ζευγάρι του. Στη συνέχεια εναλλάσσονται. Η τελική 
ζωγραφιά ανταποκρίνεται στις οδηγίες, που δόθηκαν; Τι προβλήµατα αντιµετώπισε το κάθε παιδί και πού τα 
αποδίδει; Εναλλακτικά: Το παιδί, που δίνει οδηγίες, λαµβάνει από τον/την εκπαιδευτικό µια συγκεκριµένη 
ζωγραφιά π.χ. ένα αυτοκίνητο µε απλές γραµµές, µια γλάστρα, έναν αριθµό κλπ. (Εικόνα 1) 

                                   
Εικόνα 1: Ενδεικτικά σκίτσα για τη δράση «Η ζωγραφιά του άλλου» 

 
Παιχνίδια συνεργασίας 
Οµαδοποίηση: Κάθε µέλος του ζευγαριού καλείται να επιλέξει ένα αντικείµενο που φορά ή που έχει µαζί του ή 
που βρίσκεται στην τάξη και το οποίο το αντιπροσωπεύει για κάποιο λόγο ή µε το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο 
συναισθηµατικό δέσιµο. Στη συνέχεια, παρουσιάζει στο ταίρι του το αντικείµενο κι εξηγεί τους λόγους, για τους 
οποίους το επέλεξε. Τα ζευγάρια αναζητούν, κατόπιν, ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο να µην έχει όµοια µε αυτό 
αντικείµενα. Κάθε παιδί παρουσιάζει στα µέλη του άλλου ζευγαριού  τη σχέση που έχει το ταίρι του µε το 
αντικείµενο που επέλεξε. Μιλά, δηλαδή, ο ένας για τον άλλο σε δύο άλλους. Οι τετράδες καλούνται, έπειτα από 
την παραπάνω παρουσίαση, να συναποφασίσουν και να επιλέξουν ένα από τα τέσσερα αντικείµενα, που 
αντιπροσωπεύει πλέον όχι το άτοµο αλλά την οµάδα. Το αντικείµενο αυτό θα είναι ταυτόχρονα το όνοµα – 
παρατσούκλι και το σύµβολο της οµάδας. Ο κάτοχος του αντικειµένου ορίζεται εκπρόσωπος της οµάδας. 

Επέκταση: Στην ολοµέλεια σε κύκλο γίνεται η παρουσίαση των αντικειµένων – συµβόλων κι αιτιολογείται 
από τον εκπρόσωπο της οµάδας η επιλογή του. Κάθε οµάδα επιλέγει µόνη της τη σειρά, που θα µιλήσει.  Εάν 
προέκυψε το ίδιο αντικείµενο σε δυο οµάδες, πράγµα πολύ σπάνιο, µπορεί να γίνει µια µικρή τροποποίηση των 
ονοµάτων. Τέλος, η ολοµέλεια προσπαθεί να εντοπίσει εάν υπάρχει/ουν κάποιο/α κοινό/ά στοιχείο/α ανάµεσα στα 
αντικείµενα κι αν υπάρχει περίπτωση να συµφωνήσουν όλοι µαζί και να επιλέξουν ένα αντικείµενο ως όνοµα-
σύµβολο της τάξης.  

Κοινή σύνθεση: Τα παιδιά σε οµάδες των τεσσάρων γίνονται κοµµάτια ενός δισδιάστατου παζλ όρθιο ή στο 
πάτωµα. Κάθε παιδί µπαίνει στο χώρο, που δηµιούργησε ένα άλλο της οµάδας του. Όταν πάρουν όλα θέση, ο/η 
εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να παρατηρήσουν τη θέση, στην οποία βρίσκονται. Στη συνέχεια και υπό τους 
ήχους µουσικής, χορεύουν όλα ελεύθερα στον χώρο. Μόλις σταµατήσει η µουσική, τα παιδιά τρέχουν να 
ξαναφτιάξουν το παζλ µπαίνοντας το καθένα ακριβώς στη θέση που είχε πριν. Στο τέλος, κάθε οµάδα παρουσιάζει 
το δικό της παζλ στις υπόλοιπες, οι οποίες σχολιάζουν τι µπορεί να παριστάνει. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να 
γίνει και µε θέµα άλλα αντικείµενα, όπως τα εξαρτήµατα µιας µηχανής, αναπαράσταση ενός τραπεζιού ή ενός 
αγάλµατος κλπ. Βασική προϋπόθεση είναι το κάθε παιδί να έχει πολλά σηµεία επαφής µε ένα τουλάχιστον ακόµη.  
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Κοινή εκτέλεση εργασίας: Κάθε οµάδα των τεσσάρων παιδιών καλείται να σχηµατίσει ένα φανταστικό 
ζώο/πρόσωπο/αντικείµενο µε έξι πόδια, που κινείται µέσα στο χώρο. Όλα τα µέλη της οµάδας πρέπει να έχουν 
σηµείο επαφής µε τουλάχιστον άλλο ένα µέλος της οµάδας και να κινούνται όλα µαζί.  

 
Εισαγωγή των παιδιών στην έννοια του κοινωνικού ρατσισµού 
Ποιος είναι αυτός: Οι τετράδες κάθονται ανά δύο πλάτη µε πλάτη. Το ένα ζεύγος παιδιών βλέπει µια φωτογραφία 
(Εικόνα 2), που προβάλλεται µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολέα ή που του δίνεται από τον/την 
εκπαιδευτικό και απαντά µε ένα επιφώνηµα στην ερώτηση «Πώς αισθάνεσαι γι΄αυτόν/ή;», αιτιολογώντας στη 
συνέχεια την απάντησή του, χωρίς να κάνει αναφορά στο κύριο χαρακτηριστικό του παιδιού της φωτογραφίας. 
Το άλλο ζεύγος των παιδιών, που δε βλέπει τη φωτογραφία, πρέπει να µαντέψει το χαρακτηριστικό αυτό.  

 

	 	 	 	

	
Εικόνα 2: Ενδεικτικές φωτογραφίες για τη δράση «Ποιος είναι αυτός;» 

 
Ποια πορτρέτα συγκέντρωσαν «αρνητικά» και ποια «θετικά»  επιφωνήµατα; Γιατί;  Τι ρόλο έπαιξαν τα 

επιφωνήµατα αυτά στην αναγνώριση της χαρακτηριστικής ιδιότητας του κάθε παιδιού; Ο βασικός συλλογισµός 
πίσω από τις κύριες εκδηλώσεις του κοινωνικού ρατσισµού στο σχολείο, όπως προκύπτει από αυτήν τη δράση, 
είναι: 
Δε µοιάζει µε εµένα → είναι διαφορετικό → δεν το ξέρω-δε µου είναι οικείο → µου είναι ξένο → το αποφεύγω 
ή το απορρίπτω 
Το θαυµάζω → θα ήθελα να του µοιάσω → προσπαθώ να ενταχθώ στην οµάδα του ή 
Το θαυµάζω → θα ήθελα να του µοιάσω, αλλά δεν µπορώ → το µειώνω/περιφρονώ 
Αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα → δε θα ήθελα να ήµουν στη θέση του → είναι άδικο → το λυπάµαι 
«Ξέρω» ότι δεν είναι καλό → το φοβάµαι → το αποφεύγω ή το χλευάζω για να το µειώσω ή το πολεµώ 

Ακολουθεί συζήτηση για την έννοια του κοινωνικού ρατσισµού (Τερζητάνου, 2013). 
 

Κατανόηση και διαπραγµάτευση της έννοιας «στερεότυπα»  
Η έννοια του στερεότυπου: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από κάθε οµάδα των τεσσάρων να ζωγραφίσει µε χρώµατα 
σε ένα φύλλο Α4 έναν πρίγκιπα και να γράψει από κάτω τρία βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. 
Οι ζωγραφιές αναρτώνται στον πίνακα της τάξης ή κολλιούνται σε ένα χαρτί του µέτρου. Συνήθως, οι πρίγκιπες 
που σχεδιάζουν οι µαθητές είναι ψηλοί, αδύνατοι και όµορφοι, φορούν κορόνα και φανταχτερά ρούχα, κρατούν 
ένα σπαθί και χαρακτηρίζονται ως έξυπνοι, δίκαιοι, τολµηροί κλπ. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει 
φωτογραφίες δύο σύγχρονων πριγκίπων.  Μοιάζουν οι πρίγκιπες αυτοί µε αυτούς που ζωγράφισαν τα παιδιά; 
Γιατί; Ακολουθεί συζήτηση για τα στερεότυπα (Τερζητάνου, 2013) 
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Εικόνα 3: Δύο σύγχρονοι πρίγκιπες 
 

Ανατροπή στερεοτυπικής αντίληψης µε αφορµή µια ταινία µικρού µήκους: Ο/Η εκπαιδευτικός εκπονεί το 
διδακτικό σενάριο για την ταινία «3Χ3» του Nuno Rocha  (Τερζητάνου, 2015). Στη συνέχεια, δίνει στα παιδιά σε 
ζευγάρια δυο φωτογραφίες-κάδρα από την ταινία «Momentos» (Rocha, 2010) και ζητά να αναπτύξουν έναν 
αυτοσχεδιασµό ενός λεπτού µε τα συγκεκριµένα πρόσωπα. 

 

    
Εικόνα 4: Φωτογραφίες-κάδρα από την ταινία «Momentos» 

 
Στη συνέχεια, προβάλλεται η ταινία και παγώνεται η εικόνα στο πρώτο λεπτό. Ο εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να µπουν στην ταινία ως περαστικοί, να περάσουν µπροστά από τον άνδρα (την οθόνη) και να γράψουν 
στον πίνακα ή σε ένα χαρτί του µέτρου ένα συναίσθηµα ή µια σκέψη τους. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται 
συζήτηση στην ολοµέλεια σχετικά µε το πιθανό παρελθόν, το παρόν και το µέλλον αυτού του άνδρα. Στο τέλος 
τίθεται η ερώτηση «Πού κοιτάζει - τι βλέπει;». Η θέαση της ταινίας συνεχίζεται µε πάγωµα της εικόνας στο 
τελευταίο πλάνο. Τα παιδιά καλούνται εκ νέου να γράψουν κάτω από το αρχικό συναίσθηµά τους ή την αρχική 
σκέψη, τι αισθάνονται ή τι σκέφτονται την παρούσα στιγµή. Άλλαξαν τα συναισθήµατά τους/οι σκέψεις τους και 
γιατί; Ποια στοιχεία του σεναρίου και ποιες επιλογές του σκηνοθέτη συνέδραµαν σε αυτήν την αλλαγή; Γιατί 
έκανε ο σκηνοθέτης αυτές τις επιλογές;  

Tα παιδιά σε οµάδες γράφουν το εαυτοποίηµα του άστεγου (Τερζητάνου, 2014) και φιλοτεχνούν µια έντυπη 
αφίσα µε τα βασικά στοιχεία της ταινίας (είδος ταινίας, τίτλος, σκηνοθέτης, περίληψη, σλόγκαν-κείµενο και 
φωτογραφία/ες). Οι αφίσες αναρτώνται µαζί µε µια πρόσκληση για παρακολούθηση της ταινίας από την κάθε 
τάξη του σχολείου ή/και τους γονείς σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα. Τα παιδιά αναλαµβάνουν το συντονισµό 
της συζήτησης µετά την προβολή της ταινίας και παρακινούν τα παιδιά-θεατές ή/και τους γονείς-θεατές να 
συγγράψουν κι αυτά/οί το εαυτοποίηµα του άστεγου. Τα ποιήµατα εκδίδονται σε έντυπο ή ψηφιακό λεύκωµα. 

 
Διερεύνηση αιτιών και αποτελεσµάτων κοινωνικού ρατσισµού: πρόληψη και αντιµετώπιση 

Αίτιο και αποτέλεσµα: Κάθε οµάδα παιδιών λαµβάνει µία φωτογραφία και την αναπαριστά ως παγωµένη 
εικόνα. Ο εκπαιδευτικός χτυπά έξι παλαµάκια, στη διάρκεια των οποίων καλείται η κάθε οµάδα µε τη σειρά να 
δείξει στις υπόλοιπες το «πριν» της φωτογραφίας – τι προηγήθηκε για να προκύψει η συγκεκριµένη κατάσταση – 
και στη συνέχεια µε άλλα έξι παλαµάκια το «µετά» - τι θα γίνει στη συνέχεια; 
 

      
Εικόνα 5: Ενδεικτικές φωτογραφίες για τη δράση «Αίτιο και αποτέλεσµα» 

 
Αν το αποτέλεσµα καταταχθεί στην κατηγορία «win – lose» (κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει) ή «lose-lose» 

(όλοι χάνουν), καλούνται τα υπόλοιπα παιδιά να αντικαταστήσουν κάποιο πρόσωπο της φωτογραφίας (όποιο παιδί 
επιθυµεί, σηκώνεται, ακουµπά µε την παλάµη στην πλάτη το παιδί που θέλει να αντικαταστήσει και παίρνει τη 
θέση του, ενώ το άλλο κάθεται) και να οδηγήσουν την ιστορία σε µια έκβαση «win-win» - όλοι κερδίζουν. 

Ξενοφοβία – διαφορετικότητα:	Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει την ιστορία «Ο Βάτραχος κι ο ξένος» (Βέλθουις, 
1997) µέχρι τη σελίδα 15. Ανακοινώνει, ότι ο Ποντικός της ιστορίας δεν αντέχει κι αποφασίζει να φύγει: α) στέλνει 
ένα αποχαιρετιστήριο γράµµα στα υπόλοιπα ζώα ή/και β) ανταλλάσσει µηνύµατα sms µε το Βάτραχο ή/και την 
Πάπια ή/και το Λαγό.  Η ανταλλαγή sms πραγµατοποιείται ως εξής: Τα παιδιά κάθονται απέναντι σε ζευγάρια και 
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αναλαµβάνουν από ένα ρόλο π.χ. Ποντικός και Πάπια. Κάθε ζευγάρι έχει ένα φύλλο Α4 κι ένα µολύβι. Το παιδί 
Ποντικός στέλνει το πρώτο γραπτό µήνυµα στο παιδί Πάπια –γράφει το µήνυµα στο φύλλο Α4 και το δίνει 
γρήγορα στο παιδί Πάπια, που κάθεται απέναντί του. Το παιδί Πάπια απαντά και το «ξαναστέλνει» στον Ποντικό. 
Τα παιδιά έχουν συγκεκριµένο χρόνο στη διάθεσή τους (1-2 λεπτά) για να ολοκληρώσουν τη συνοµιλία τους. Στο 
τέλος, διαβάζονται όλοι οι διάλογοι και οµαδοποιούνται, ανάλογα µε την έκβασή τους. Υπάρχει, τελικά, τρόπος 
να µείνει ο Ποντικός στο δάσος; 

Ο εκπαιδευτικός συνεχίζει την ανάγνωση του βιβλίου. Στο τέλος, καλεί τα παιδιά να δραµατοποιήσουν την 
ιστορία σε οµάδες µε ανθρώπινους χαρακτήρες και µε τροποποιήσεις, όπου κριθεί απαραίτητο. Ποντικός µπορεί 
να είναι ένας αλλοδαπός, ένας φτωχός κλπ. Οι οµάδες, λαµβάνοντας ποικίλα ερεθίσµατα από τις διαφορετικές 
δραµατοποιήσεις, καταγράφουν την τελική ιστορία σε κόµικς των δώδεκα καρέ (4σειρές Χ 3καρέ).  

Με αφορµή το σύνθηµα «Το δάσος ανήκει σε όλους», τα παιδιά δηµιουργούν µία διαφήµιση µε κάποιο 
σύνθηµα, που να περιέχει τη λέξη «όλοι/ους», π.χ. «Η φιλία είναι για όλους». Τα παιδιά των µεγαλύτερων τάξεων 
µπορούν να µετατρέψουν το επιλεγµένο σύνθηµα σε ερώτηµα και να στήσουν µια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική 
εκποµπή µε θέµα «Είναι η φιλία για όλους;», µε προσκεκληµένους οµιλητές δύο υπέρµαχους και δύο αντίµαχους 
της θέσης (ανάπτυξη επιχειρηµατικού λόγου). Στο τέλος, το κοινό ψηφίζει και αποφασίζει ποιος τον έπεισε 
περισσότερο. 

 
Αξιολόγηση 

Τα παιδιά γυρίζουν πλάτη στον κύκλο. «Ήταν ευχάριστο το µάθηµα; Πώς αισθάνεστε; Σε ποιο βαθµό 
κατανοήσατε την έννοια του κοινωνικού ρατσισµού; Πόσο πιθανόν είναι να αλλάξει η συµπεριφορά σας από εδώ 
και πέρα απέναντι σε φαινόµενα κοινωνικού ρατσισµού; » Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να εκφράσουν τη 
διάθεσή τους µε ένα συγκεκριµένο φωνήεν µόλις δοθεί το σύνθηµα. 

 
Οι συµµετέχοντες µπορούν να αναζητήσουν περισσότερο υλικό στους συνδέσµους «Δικαιώµατα» και «Τέχνες» 
στην ιστοσελίδα της συγγράφουσας «Σχολείο και Πολιτισµός» στη διεύθυνση http://cultureedu.gr/.  
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Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα πρόγραµµα σχολικής 
διαµεσολάβησης - ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο 
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1Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ. Δ. Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης  

 
2Καθηγητής Πληροφορικής, Διευθυντής στο Γενικό Λύκειο Ευκαρπίας 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέµατα διαχείρισης συγκρούσεων 
µεταξύ µαθητών στο σχολείο µε την προσωπική ευθύνη των ίδιων των εµπλεκοµένων και τη βοήθεια 
εκπαιδευµένων µαθητών-µεσολαβητών σε ρόλο ‘καταλύτη΄ της διαδικασίας επίλυσης της σύγκρουσης προς όφελος 
όλων των εµπλεκοµένων. Μέσα από ενεργητικές – συµµετοχικές διαδικασίες στα πλαίσια του εργαστηρίου  
επιχειρήθηκε η ενηµέρωση/ εξοικείωση των συµµετεχόντων  µε  τον τρόπο ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων/ 
διαφορών µεταξύ συµµαθητών στο σχολείο µε τη βοήθεια συνοµηλίκων, δηλαδή τη Σχολική Διαµεσολάβηση. 
Συζητήθηκαν θέµατα ορισµού, προϋποθέσεων αποτελεσµατικότητας της Σχολικής Διαµεσολάβησης µεταξύ 
οµότιµων, οι βασικές αρχές της µεθόδου, οι τεχνικές και τα όρια της. Δόθηκαν πληροφορίες στο πώς οργανώνουµε 
ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε θέµα τη Σχολική Διαµεσολάβηση, πώς εκπαιδεύουµε τους µαθητές – 
διαµεσολαβητές  ώστε να γίνουν ‘γέφυρα επικοινωνίας’ ανάµεσα σε εµπλεκόµενους σε επεισόδια  βίας ή σχολικού 
εκφοβισµού, προκειµένου να βρουν χώρο, χρόνο και τρόπο να λύσουν ειρηνικά τη διαφορά τους. Συζητήθηκαν 
θέµατα µεθοδολογίας και εκπαιδευτικών υλικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εφαρµογή του 
προγράµµατος. Με τη µέθοδο της προσοµοίωσης οι συµµετέχοντες αναλαµβάνοντας ρόλους δραµατοποίησαν µε 
βάση ένα πραγµατικό σενάριο τη διαδικασία διαµεσολάβησης ασκούµενοι στα βήµατα  που ακολουθούνται από 
τους διαµεσολαβητές. Έτσι είχαν την ευκαιρία να δουν τον τρόπο δουλειάς των διαµεσολαβητών και να συζητήσουν 
στη συνέχεια απορίες πάνω στη διαδικασία καθώς και προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει ένας 
εκπαιδευτικός - συντονιστής ενός τέτοιου προγράµµατος κατά την εφαρµογή του στο σχολείο  
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σύγκρουση, οµότιµος διαµεσολαβητής, πρόγραµµα, διαδικασία, αγωγή υγείας, 
συµµετοχή, υπευθυνότητα, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, εµπιστοσύνη, βιωµατική εκπαίδευση. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
Οι συγκρούσεις είναι µέρος της ζωής µας και θεωρείται φυσιολογική η ύπαρξή τους σε ενδοπροσωπικό, 
διαπροσωπικό, οµαδικό ή διακρατικό επίπεδο. Η ολοκληρωτική απουσία τους µπορεί να δηλώνει αδιαφορία, 
αποξένωση ή καταπίεση (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000), ενώ σε µια θετική έκβασή τους µπορούν να 
δηµιουργήσουν ευκαιρίες για πρόοδο και µάθηση. Έχοντας αυτό στο νου µας καταλαβαίνουµε ότι η επίλυσή τους 
αφορά την εκπαίδευση και η εκµάθηση ειρηνικής επίλυσής των συγκρούσεων είναι σηµαντικό να είναι στοιχείο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα Προγράµµατα Αγωγής Υγείας µπαίνουν για πρώτη φορά στα σχολεία της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως καινοτόµος δράση το 1995 σε εθελοντική βάση για καθηγητές και µαθητές µε 
σκοπό την αγωγή & προαγωγή της υγείας στο σχολείο. Βασικοί θεµατικοί άξονες των προγραµµάτων υπήρξαν 
από την αρχή η Ψυχική Υγεία, οι Διαπροσωπικές Σχέσεις και η Επικοινωνία, η Αναγνώριση, η Αποδοχή και η 
Έκφραση Συναισθηµάτων, η Διαχείριση του Θυµού, αργότερα η Πρόληψη Φαινοµένων Βίας και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώµατα και τελευταία η Σχολική Διαµεσολάβηση. Προγράµµατα Αγωγής Υγείας µε θέµα τη Σχολική 
Διαµεσολάβηση ξεκίνησαν σε σχολεία της Δυτικής Θεσ/νίκης τη σχολική χρονιά 2010-11 και συνεχίζονται µέχρι 
σήµερα. Γιατί η διαµεσολάβηση ως ένας τρόπος ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων δεν είναι µόνο για τους 
ειδικούς αλλά είναι ένα εργαλείο που πρέπει να διαδοθεί στην καθηµερινότητα, ως βασική ικανότητα των ατόµων. 
Ο Johan Galtung, Νορβηγός κοινωνιολόγος και κύριος θεµελιωτής των σπουδών περί ειρήνης και συγκρούσεων 
στο Όσλο, βλέπει τη διαµεσολάβηση ως µια στοιχειώδη τεχνική, η οποία θα πρέπει να γίνεται γνωστή και να είναι 
προσβάσιµη στον κάθε άνθρωπο, όπως η υγιεινή και η πρόληψη των ασθενειών (Besemer, 2009). 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
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Χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο η µεθοδολογία των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας που στηρίζεται στο 
Ψυχοκοινωνικό Μοντέλο, µε βιωµατική προσέγγιση µάθησης και χρήση ενεργητικών τεχνικών. Ο κύκλος της 
βιωµατικής προσέγγισης αποτυπώνεται σχηµατικά στο παρακάτω σχήµα (εικόνα 1). 
 

 

 
Η βιωµατική προσέγγιση βασίζεται στην ενεργή συµµετοχή και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών των µελών 

της οµάδας καθώς και  στη λειτουργία της οµάδας όπως αυτή εξελίσσεται µέσα από τη διαδικασία, αξιοποιώντας 
τη δυναµική της. 

Όπως σε όλα τα προγράµµατα αγωγής υγείας είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση αυτής της µεθοδολογίας 
και στην εκπαίδευση στη σχολική διαµεσολάβηση γιατί εκτός από τις βασικές γνώσεις οι συµµετέχοντες θα 
ασκηθούν σε συγκεκριµένες δεξιότητες και θα χρειαστεί να αλλάξουν στάσεις και συµπεριφορές ενισχύοντας την 
υπευθυνότητα, την επικοινωνία, την ενεργητική ακρόαση, την αυτοπεποίθηση, την ενσυναίσθηση, την κριτική 
ικανότητα και αναπτύσσοντας µια κουλτούρα διαλόγου, µη βίαιης επικοινωνίας, σεβασµού των δικαιωµάτων και 
ανοχής στο διαφορετικό. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
Αρχικά έγινε η γνωριµία των συµµετεχόντων. Δηµιουργήθηκε ένας κύκλος αναδιατάσσοντας τις καρέκλες. Έγινε 
η διάταξη σε κύκλο για να επιτευχθεί καλύτερη επικοινωνία και αλληλεπίδραση στην οµάδα µε δυνατότητα 
οπτικής επαφής µεταξύ όλων των συµµετεχόντων. Επίσης η κυκλική διάταξη δίνει την εικόνα της ισότητας 
ανάµεσα στα µέλη αλλά και στα µέλη και τον συντονιστή / εµψυχωτή εκπαιδευτικό. Καθώς όλοι βρίσκονται στο 
ίδιο επίπεδο µέσα στην οµάδα δίνεται η δυνατότητα να µάθουν όλοι από όλους τόσο ο συντονιστής όσο και ο 
καθένας/µιά από τους συµµετέχοντες, χωρίς ιεράρχηση και αυθεντίες.  

Η γνωριµία των µελών έγινε µε τη βοήθεια µιας µικρής µπάλας και µπορούσε να µιλήσει µόνο ο κάτοχος 
της. Κάθε συµµετέχων/ουσα  παρουσίασε τον εαυτό του (ονοµατεπώνυµο και σχολείο ή άλλη ιδιότητα), ανάφερε 
την προηγούµενη γνώση του για την σχολική διαµεσολάβηση και τι προσδοκίες είχε από το εργαστήριο. Κατόπιν 
παρέδιδε το µπαλάκι στον επόµενο µέχρι να τελειώσουν όλοι οι συµµετέχοντες. 

Ξεκαθαρίστηκε ποιες από τις προσδοκίες των µελών µπορούσαν να ικανοποιηθούν στο πλαίσιο του 
εργαστηρίου και ποιες όχι, παρουσιάστηκε ο σχεδιασµός του εργαστηρίου προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος 
του και ζητήθηκε η συναίνεση των συµµετεχόντων και η ενεργητική συµµετοχή όλων ώστε να λειτουργήσει η 
οµάδα. 

Συζητήθηκαν θέµατα του θεωρητικού υπόβαθρου του προγράµµατος  διαµεσολάβησης µε τη βοήθεια 
παρουσίασης, όπως ο ορισµός, η αποσαφήνιση του όρου της διαµεσολάβησης, ο προτεινόµενος τρόπος 
υλοποίησης, τα προτεινόµενα εκπαιδευτικά υλικά, η προτεινόµενη δοµή εκπαίδευσης, η υποστήριξη στη συνέχεια 
των διαµεσολαβητών και η αξιολόγηση. Έγινε συζήτηση πάνω στις πιθανές δυσκολίες και επισηµάνθηκαν κάποια 
κοµβικά σηµεία στην υλοποίηση. 

Κατόπιν, οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο µικρότερες οµάδες προκειµένου να δουλέψουν 
οµαδοσυνεργατικά, να συζητήσουν ένα σενάριο και να ετοιµάσουν προσοµοίωση διαµεσολάβησης. Δόθηκε σε 
κάθε οµάδα ένα υποθετικό σενάριο ενδοσχολικής σύγκρουσης µε ζητούµενο, αναλαµβάνοντας ρόλους 
εµπλεκοµένων και διαµεσολαβητών, να ασκηθούν στη διαδικασία διαµεσολάβησης. Ο χρόνος που δόθηκε στις 
οµάδες ήταν 20 λεπτά για να ετοιµάσουν και να δοκιµάσουν τα βήµατα διαµεσολάβησης ώστε στη συνέχεια να 
γίνει η παρουσίαση της δραµατοποίησης της κάθε οµάδας στην ολοµέλεια. Ακολούθησε συζήτηση, τι βοήθησε 
και τι όχι στην θετική έκβαση µιας διαµεσολάβησης και διατυπώθηκαν ερωτήσεις πάνω σε πρακτικά θέµατα 

Εικόνα 1: Ο κύκλος της βιωµατικής προσέγγισης 
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υλοποίησης του προγράµµατος και της διαδικασίας διαµεσολάβησης από συνοµηλίκους. Δόθηκε υλικό µε 
πρωτόκολλο διαµεσολάβησης, αξιολόγησης και βιβλιογραφία. 

Τέλος, έγινε αξιολόγηση του εργαστηρίου µε ελεύθερη έκφραση των συµµετεχόντων πάνω στο τι κρατούν 
από την εµπειρία. 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
Διαµεσολάβηση είναι η συζήτηση σε κλίµα εµπιστευτικό για µια διαφορά µεταξύ δύο πλευρών, που διεξάγεται 
συναινετικά, εφόσον δηλαδή συµφωνήσουν και οι δύο πλευρές ενώπιον µιας τρίτης, ουδέτερης πλευράς που έχει 
εκπαιδευτεί να κάνει τη διαµεσολάβηση (Αρτινοπούλου, 2010). 

Η Σχολική Διαµεσολάβηση είναι ένα πρόγραµµα και ταυτόχρονα µια διαδικασία όπου µαθητές αφού 
εκπαιδευτούν στο πλαίσιο µιας οµάδας από εκπαιδευτικό/ούς παίρνουν το ρόλο του µεσολαβητή, βοηθώντας στην 
ειρηνική επίλυση συγκρούσεων µεταξύ συµµαθητών τους. Το σηµαντικό στη διαδικασία είναι ότι δίνεται η 
διαχείριση της σύγκρουσης στα ίδια τα παιδιά που συγκρούονται να αναζητήσουν λύσεις σύµφωνα µε τις ανάγκες 
τους και τα θέλω τους. Αναλαµβάνοντας τα ίδια τα παιδιά τη διαδικασία της επίλυσης της σύγκρουσης ουσιαστικά 
έχουν την ευκαιρία για αναγνώριση και βίωση της διαδικασίας ανάπτυξής τους (του µεγαλώµατός τους) 
κοινωνικά, συναισθηµατικά και ηθικά. 
      
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ  
Προκειµένου το πρόγραµµα να αναπτυχθεί και να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά του στη σχολική κοινότητα είναι 
απαραίτητα: 1. Μια οµάδα εκπαιδευτικών που να πιστεύουν στην διαδικασία και στην ικανότητα των παιδιών να 
ανταποκριθούν στην ευθύνη της επίλυσης των συγκρούσεων 2. Ένα καλό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο µε 
Δραστηριότητες 3. Μια οµάδα Διαµεσολαβητών οι οποίοι να αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση του µαθητικού 
συνόλου (φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή - κοινωνική κατάσταση) και 4. Η υποστήριξη του προγράµµατος από 
τη Διεύθυνση του σχολείου, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων  
 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Ξεκινώντας ένα πρόγραµµα Σχολικής Διαµεσολάβησης και αξιοποιώντας τη δυναµική της οµάδας, µέσα από 
δραστηριότητες οι διαµεσολαβητές εκπαιδεύονται σε 2ωρες συναντήσεις στις παρακάτω θεµατικές: Γνωριµία - 
Σκοπός οµάδας - Προσδοκίες / Κίνητρα µελών – Συµβόλαιο / Κανόνες Οµάδας - Ενεργητική ακρόαση / 
Ενσυναίσθηση - Συνοχή της οµάδας - Ανάπτυξη εµπιστοσύνης - Αναγνώριση συναισθηµάτων -Αντιµετώπιση του 
θυµού - Παραµερισµός του θυµού - Αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα - Τα ατοµικά µου δικαιώµατα - Η βία 
στη ζωή µας - Επίλυση Συγκρούσεων - Ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων - Διαδικασία διαµεσολάβησης -
Προσοµοιώσεις – Εικονικές διαµεσολαβήσεις 

 Μετά από 12 - 14 δίωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις της οµάδας οι διαµεσολαβητές µπαίνοντας σε ρόλο 
διευκολυντή / ‘καταλύτη’ / ’γέφυρας επικοινωνίας’ µπορεί να 1. Βοηθά τους εµπλεκόµενους να βρουν κατάλληλο, 
χώρο, χρόνο, τρόπο ώστε να επικοινωνήσουν µεταξύ τους,. 2. Ακούει και βοηθά να ακούσουν και να καταλάβουν 
ο ένας τον άλλο χρησιµοποιώντας τεχνικές επικοινωνίας, 3. Ακούει και βοηθάει να ακούσουν ο ένας τα 
συναισθήµατα του άλλου, 4. Δεν δίνει λύσεις, δεν δικάζει, δεν κριτικάρει, 5.Βοηθά να βρουν οι διαφωνούντες µια 
συµφωνία που να τους ταιριάζει, στην οποία κανένας δεν θα είναι χαµένος αλλά και οι δύο αµοιβαία κερδισµένοι. 
6. Ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της συµφωνίας. 
 
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 
Η διαχείριση των συγκρούσεων από τους ίδιους τους µαθητές είναι κάτι νέο στην εκπαιδευτική πρακτική και 
νοοτροπία και απαιτείται χρόνος εφαρµογής για να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά µαθητές και 
εκπαιδευτικοί που έχουν εµπλακεί στην εφαρµογή προγράµµατος σχολικής διαµεσολάβησης αξιολογούν θετικά 
τα αποτελέσµατα τόσο σε ατοµικό όσο και σε οµαδικό/κοινωνικό επίπεδο και προτείνουν τη συνέχισή του 
προγράµµατος αναφέροντας στα θετικά της εφαρµογής τα παρακάτω:   

§ Λύνει τις υπάρχουσες συγκρούσεις και βοηθά στη πρόληψη και αντιµετώπιση µελλοντικών.  
§ Διδάσκει χρήσιµες δεξιότητες ζωής 
§ Συµβάλει στη χειραφέτηση των µαθητών και αυξάνει την αυτοεκτίµηση τους. (Ανάπτυξη 

υπευθυνότητας-αυτοεικόνας) 
§ Παρουσιάζει ένα πρότυπο αποτελεσµατικής εναλλακτικής προοπτικής  στις απειλές και τη βία. 

(Διάλογος-Συνεργασία) 
§ Προωθεί την ανοχή, την κατανόηση και την ενσυναίσθηση. 
§ Κατευνάζει τις εντάσεις έτσι ώστε τα µέλη της σχολικής κοινότητας, εκπαιδευτικοί και µαθητές να 

µπορούν να εστιάσουν αναπόσπαστοι στην εκπαίδευση  
§ Βελτιώνει το κλίµα στο σχολείο 
§ Μειώνει τα πειθαρχικά µέτρα 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Συνεργασία Εκπαιδευτικών Δοµών Συµβουλευτικής και Φορέων 
Πρόληψης στην προσπάθεια αντιµετώπισης συµπεριφορών που 
δυσχεραίνουν την εύρυθµη λειτουργία της σχολικής µονάδας. 

Παραδείγµατα καλής πρακτικής. 
 

Χρυσάνθη Παλάζη1, Καλλισθένη Δεµιρτζή2  
 

1 Φιλόλογος, Δρ. Παιδαγωγικής, Υπεύθυνη Σ.Σ.Ν. της Δ.Δ.Ε. Σερρών 
 

2 Ψυχολόγος, Msc Αντιµετώπιση Πόνου, Κέντρο Πρόληψης “ΟΑΣΙΣ” 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η εισήγηση βασίζεται σε διεπιστηµονική προσέγγιση του θέµατος των παραβατικών συµπεριφορών στο σχολικό 
περιβάλλον. Συνδυάζοντας τις αρχές της παιδαγωγικής θεωρίας, της ψυχολογικής προσέγγισης και της 
συµβουλευτικής συνδροµής, παρουσιάζουµε παραδείγµατα αντιµετώπισης τέτοιων συµπεριφορών σε σχολικές 
µονάδες των Σερρών, εντός του πλαισίου, των κανόνων και των αρχών που διέπουν την εκπαιδευτική νοµοθεσία 
και πρακτική. Με βάση την εργασιακή εµπειρία, το επιµορφωτικό υλικό από την “Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών 
στην πρόληψη και την αντιµετώπιση των φαινοµένων σχολικής βίας και εκφοβισµού», καθώς και έντυπο και 
ψηφιακό υλικό από τη σχετική βιβλιογραφία, σχεδιάσαµε ένα µοντέλο παρέµβασης για την αντιµετώπιση και 
άµβλυνση των προβληµάτων που προέκυψαν από αποκλίνουσες συµπεριφορές σε δύο περιπτώσεις µαθητών/-τριών, 
Γυµνασίου και Λυκείου. Παρουσιάζονται ο τρόπος καταγραφής, ανάλυσης, κατανόησης του προβλήµατος, ο 
σχεδιασµός της εκπαιδευτικής παρέµβασης, η συνεργασία και συνδροµή των συνεργαζόµενων Δοµών και Φορέων, 
η συνεχής ανατροφοδότηση και επεξεργασία των δεδοµένων και οι δράσεις σε επίπεδο σχολικής µονάδας για την 
άµβλυνση και στο µέτρο του δυνατού αντιµετώπιση αυτών των συµπεριφορών. Αναφέρεται η επιλογή της 
καταλληλότερης λύσης, σε συνδυασµό µε τις κείµενες  διατάξεις της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας. Καταγράφονται τα 
συµπεράσµατα από τη συνδυασµένη προσπάθεια και πρωτοβουλία συνεργασίας των εµπλεκόµενων Δοµών και 
Φορέων (Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων της Δ.Δ.Ε. Σερρών, Κέντρο Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ» και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ως 
παράδειγµα καλής πρακτικής για την ενίσχυση και την υποστήριξη των σχολικών µονάδων που αντιµετωπίζουν 
µαθητικές συµπεριφορές που δυσχεραίνουν την εύρυθµη εκπαιδευτική λειτουργία.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: συµβουλευτική, εργαλεία πρόληψης, παρέµβαση σε επίπεδο σχολικής κοινότητας, το 
σχολείο ως προστατευτικός και βοηθητικός µηχανισµός.  
 
ΑΦΟΡΜΗΣΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΩΝ  
Η παρέµβαση στη σχολική µονάδα από την πλευρά της υπευθύνου του Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων, εδράζεται 
στον εκπαιδευτικό ρόλο και τα καθήκοντα της θέσης (Άρθρο 7 της Υ.Α. υπ΄ αριθµ. πρωτ. 93008/Γ7/ ΦΕΚ 
2315/2012/10-08-2012 του ΥΠΑΙΘΠΑ) και πιο συγκεκριµένα:  

§ στην ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών µονάδων του Νοµού, µε τη δυνατότητα 
εντοπισµού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέµβασης και παραποµπής µαθητών/τριών που 
χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιµετώπισης 

§ στην παροχή συµβουλευτικής γονέων και παράλληλα άσκησης προληπτικής παρέµβασης στα πλαίσια 
στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων µέσω του σχολείου 

§ στη δυνατότητα συµµετοχής σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων 
του νοµού, για την εξειδίκευση θεµάτων που έχουν σχέση µε τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα αγωγής 
υγείας 

§ στην παροχή ενηµέρωσης των διδασκόντων σε ιδιαίτερα προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζουν οι 
µαθητές/τριες των σχολείων, µετά από πρόσκληση του Δ/ντη του σχολείου, ή µετά από αίτηµα του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και  

§ στην οργάνωση συναντήσεων οµάδων εκπαιδευτικών, προκειµένου να συµβάλλουν στην επίλυση 
παιδαγωγικών, οργανωτικών και άλλων ζητηµάτων και να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
Πρόκειται για ένα παιδί που φοιτά σε Γυµνάσιο και για το οποίο εκφράστηκαν φόβοι αλλά και ενδείξεις για σαφή 
κίνδυνο της σωµατικής του ακεραιότητας καθώς και εκδήλωση και έντονη εκδραµάτιση των συναισθηµάτων του 
(Αντωνίου, 2008). Διαπιστώθηκε προσκόλληση του παιδιού σε εκπαιδευτικούς κυρίως γυναίκες, επανειληµµένες 
περιγραφές από µέρους του περιστατικών, η αλήθεια των οποίων δεν εξακριβωνόταν και γενικότερα εκδήλωση 
ανώριµης για τα δεδοµένα της ηλικίας του συµπεριφοράς. Καταγράφηκαν µάλιστα επιθετικές συµπεριφορές από 
το παιδί προς άλλα παιδιά αλλά και αντίστροφα προς το ίδιο.  
 
Περιγραφή πρωτοβουλιών από την υπεύθυνη του Σ.Σ.Ν. της ΔΔΕ Σερρών 
Υπήρξε άµεση επικοινωνία µε το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο γνωµατεύσεων α. στο Δηµοτικό και 
β. στην Α΄ Γυµνασίου. Υπήρξε παράλληλα επικοινωνία µε το Κέντρο Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ» για το ενδεχόµενο 
συνεργασίας στο συγκεκριµένο περιστατικό. Άξιο σχολιασµού είναι, ότι προηγήθηκε η ατοµική πρωτοβουλία 
εκπαιδευτικών και όχι η συλλογική αντιµετώπιση του προβλήµατος από την πλευρά του σχολείου, ενώ ουσιαστικά 
στη διάρκεια φοίτησης του παιδιού στο Δηµοτικό και στην 1η τάξη του Γυµνασίου, έµειναν αναξιοποίητες από 
τους εκπαιδευτικούς οι γνωµάτευσεις του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και η εισήγηση για τη βέλτιστη εκπαιδευτική λύση 
για το παιδί. Στην επικοινωνία και τη συµµετοχή της υπεύθυνης του Σ.Σ.Ν. σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του 
συλλόγου διδασκόντων (Χατζηχρήστου et al., 2004), διατυπώθηκαν απορίες αλλά και αµφιβολίες για την 
ευστοχία των γνωµατεύσεων του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς ο κάθε εκπαιδευτικός ανάλογα µε το βαθµό επικοινωνίας και 
ενασχόλησης µε το παιδί, είχε να καταθέσει διαφορετική οπτική τόσο σε θέµατα σχολικής επίδοσης όσο και 
συµπεριφοράς (Κοντοπούλου, 2007). Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια διευκρίνησης και επεξήγησης από το 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της γνωµάτευσης, η οποία δεν φαινόταν κατανοητή από τους διδάσκοντες. Διαπιστώθηκε επίσης 
αντιγνωµία µεταξύ των εκπαιδευτικών για το µέγεθος του προβλήµατος, τον τρόπο και τη δυνατότητα διαχείρισής 
του, καθώς και  την παιδαγωγική αντιµετώπιση του προβλήµατος από τη µεριά της διοίκησης του σχολείου (Νόβα 
– Καλτσούνη, 2005). 

Δόθηκαν επίσης από πλευράς του Σ.Σ.Ν. οδηγίες αναφορικά µε την εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία 
καταγραφής των περιστατικών και των αποφάσεων του συλλόγου για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων 
(Κουρκούτας & Θάνος, 2013, Παναγιωτάκη 2015) και έγινε ενηµέρωση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας για τον 
δυνατό  διοικητικό τρόπο διευθέτησης του θέµατος (δυνατότητα φοίτησης στο ειδικό ΤΕΕ).  

Ακολούθησαν διερευνητικές συνεδρίες µε:  
§ το παιδί (µε έγγραφη άδεια των γονέων) 
§ τους γονείς  
§ ένα µέλος της οικογένειας  

Αποφασίστηκε ως πιο δόκιµη η παρέµβαση του Κέντρου Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ» λόγω: 
§ του ενδοιασµού της οικογένειας για φοίτηση του παιδιού σε περιβάλλον ειδικού σχολείου 
§ την εκτίµηση της Διεύθυνσης και του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, ότι η συµβουλευτική 

υποστήριξη ψυχολόγου από το Κέντρο Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ», θα ήταν πιο αποτελεσµατική για την 
παραµονή του παιδιού και τη διαχείριση των προβληµάτων του εντός της σχολικής µονάδας έως 
την αποφοίτησή του (Πρεκατέ, 2008).  

 
Συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ»  
Κατά την επικοινωνία υπήρξε λεπτοµερής ενηµέρωση από το Συµβουλευτικό Σταθµό για τις  ειδικές εκδηλώσεις 
επιθετικότητας τις οποίες παρουσίαζε το παιδί, τη σχέση του µε τους συµµαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 
αλλά και τη γενικότερη συµπεριφορά του εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην 
περιγραφή των χαρακτηριστικών της οικογένειας και των ιδιαίτερων συνθηκών µέσα στις οποίες διαβιεί το παιδί 
δεδοµένου του ρόλου που διαδραµατίζουν στην εµφάνιση επιθετικών συµπεριφορών (Patterson, Debaryshe, & 
Ramsey, 1990). Τέλος συζητήθηκε η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο συγκεκριµένο παιδί λόγω των 
αντικρουόµενων στάσεων, απόψεων και συναισθηµάτων τα οποία επίσης επηρεάζουν την πορεία της 
συµπεριφοράς η οποία προβληµατίζει (Kumari, Kang, & Princy, 2016). Σύµφωνα µε τους Cooper και Upton 
(1990) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η προβληµατική συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
και δεν δηµιουργείται µόνο από το µαθητή που επιδεικνύει τη συµπεριφορά αλλά κατανοείται στο πλαίσιο των 
δράσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ των συµµετεχόντων στο συγκεκριµένο περιβάλλον (Λεχουρίτης, 2016) 
και συνυπολογίζοντας όλους τους παραπάνω παράγοντες αποφασίστηκε και επιλέχθηκε ως χρησιµότερη η 
«Βραχεία Συµβουλευτική Υποστήριξη» του παιδιού και της οικογένειας.  

Το Κέντρο Πρόληψης είναι δυνατό να συνεργάζεται µε φορείς της εκπαίδευσης για τη συµβουλευτική και 
υποστήριξη της οικογένειας µε σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ 
των µελών της (www.okana.gr). Επίσης µπορεί να παρέχει ατοµική συµβουλευτική για την προαγωγή της 
ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων (Εσωτ. Κανονισµός Κ.Π., 2001). Ταυτόχρονα µπορεί να συµµετέχει σε δράσεις 
των σχολείων για τον σχεδιασµό πρόληψης ή αντιµετώπισης προβληµάτων του σχολείου στο πλαίσιο της Αγωγής 
Υγείας σε θέµατα όπως Διαπροσωπικές σχέσεις και άλλα (Μνηµόνιο Συνεργασίας, 22/12/2010).  Σύµφωνα µε το 
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νέο Μνηµόνιο – Σύµφωνο Συνεργασίας που υπογράφηκε στις 8/3/2016 µεταξύ του ΟΚΑΝΑ και του Υπουργείου 
Παιδείας, µπορεί να λαµβάνει µέρος σε Δράσεις του Παρατηρητηρίου Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού της ΠΔΕ 
Κεντρικής Μακεδονίας.  

Η παρέµβαση είχε συγκεκριµένους στόχους µε πρώτο εξ αυτών, τη διερεύνηση των λόγων άρνησης 
συµµόρφωσης της οικογένειας µε τις δύο υπάρχουσες γνωµατεύσεις του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για φοίτηση του παιδιού σε 
ειδικό σχολείο. Εξίσου σηµαντική υπήρξε και η διερεύνηση των πραγµατικών αιτιών (ατοµικών, οικογενειακών, 
συστηµικών) που οδήγησαν το παιδί στην εκδήλωση των συγκεκριµένων συµπεριφορών εντός του σχολικού 
περιβάλλοντος.  Ήταν απαραίτητο να διευκρινιστεί το νόηµα των συµπεριφορών του εφήβου, τα συναισθήµατα 
που εκφορτίζονταν µέσω αυτών, το κίνητρό και ο στόχος τους (Κουρκούτας, 2001). Ο απώτερος σκοπός υπήρξε 
η συµβουλευτική υποστήριξη του για παραµονή στο σχολικό περιβάλλον χωρίς την εκδήλωση περιστατικών βίας, 
δεδοµένου ότι υπήρχαν εκπαιδευτικοί που ήταν διαθέσιµοι να υποστηρίξουν τη συγκεκριµένη επιλογή της 
οικογένειας και οι  τρόποι για να το επιτύχει αυτό η εκπαιδευτική κοινότητα είναι ποικίλοι  (Πρεκατέ, 2008).  

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις συνεδρίες συµβουλευτικής µε το παιδί, παρουσία της µητέρας. Το 
παιδί δύο φορές ζήτησε να µιλήσει ατοµικά στη συνεδρία αλλά υπήρξε σθεναρή άρνηση από την πλευρά της 
µητέρας η οποία και έγινε σεβαστή. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών έγινε εµφανής η έντονη συναισθηµατική 
εµπλοκή που παιδιού µε τη µητέρα του, η έλλειψη ορίων µεταξύ των µελών της οικογένειας και τα προβλήµατα 
που αυτή η µορφή οικογένειας φέρει (Παπαδιώτη – Αθανασίου, 2006). Από τη συνεργασία µε το παιδί και τη 
µητέρα του διαφάνηκε ότι η γνωστική και συναισθηµατική του ανωριµότητα καθώς και η µειωµένη κριτική 
ικανότητα  συνετέλεσαν σηµαντικά στην εκδήλωση των συµπεριφορών που δηµιούργησαν θέµατα εντός του 
σχολικού πλαισίου (Shanaz, 2013). Ένας πρόσθετος παράγοντας υπήρξε και η αίσθηση ανεπάρκειας που ένιωθε 
σε σχέση µε τους συµµαθητές του. Φάνηκε ότι η έκφραση θυµού και βίας αποτελούν τον τρόπο διαχείρισης της 
ανωτέρω ανεπάρκειας αλλά και τον τρόπο «του σχετίζεσθαι» του παιδιού µε τους συµµαθητές και εκπαιδευτικούς 
του. Τέλος το παιδί µοιράστηκε ότι συχνά υπήρξε και το ίδιο θύµα βίας λεκτικής και σωµατικής από τους 
συνοµηλίκους αλλά και από τα µεγαλύτερα παιδιά του Λυκείου. 

Ένας επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο η οικογένεια αρνούνταν να αποδεχθεί και να εφαρµόσει τις 
συστάσεις του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπήρξε και το αίσθηµα ασφάλειας που ένιωθε για το συγκεκριµένο σχολείο. Υπήρχε 
έντονος φόβος ότι σε ένα άλλο σχολείο το παιδί θα στιγµατιζόταν. Στο τέλος της συνεργασίας η µητέρα 
συνειδητοποίησε ότι η συνέχιση της φοίτησης του παιδιού στο συγκεκριµένο σχολείο θα οδηγούσε σε αύξηση 
των δυσκολιών και των προβληµάτων. Κατά την έκβαση αυτής της βραχείας συµβουλευτικής παρέµβασης, η 
µητέρα αποφάσισε την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, την νέα σχολική χρονιά, και τη φοίτηση σε ειδικό ΤΕΕ 
ή σε τµήµα ένταξης άλλου σχολείου. Το παιδί αποδέχθηκε µε ανυποµονησία τη συγκεκριµένη απόφαση της 
µητέρας. Δόθηκε ραντεβού για follow up και παρακολούθηση τον Σεπτέµβριο του 2016. 
 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ  
Πρόκειται για ένα παιδί που φοιτά σε Λύκειο και το οποίο προέβη επαλειµµένες φορές σε εκδηλώσεις βίαιης 
συµπεριφοράς κυρίως λεκτικής και σε παρεµπόδιση της εύρυθµης λειτουργίας της τάξης. Ενεπλάκη σε επεισόδια 
καταστροφών στο σχολικό περιβάλλον, απέχει συστηµατικά από τα µαθήµατα αδικαιολόγητα, έφτασε επίσης να 
δηµοσιοποιεί στα κοινωνικά δίκτυα στιγµιότυπα από το σχολείο (Αρτινοπούλου, 2001). Είναι σηµαντικό επίσης 
ότι ασκεί διαρκή ψυχολογική βία, συναισθηµατικούς εκβιασµούς και χειριστική συµπεριφορά στο οικογενειακό 
του περιβάλλον (Κοντοπούλου, 2007).  
 
Περιγραφή πρωτοβουλιών από τον Σ.Σ.Ν. της ΔΔΕ Σερρών 
Υπήρξε επικοινωνία µε το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και πραγµατοποιήθηκε άµεσα συνεδρία διάγνωσης και συνακόλουθα 
υποστήριξης. Υπήρξε παράλληλα επικοινωνία µε το Κέντρο Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ» για το ενδεχόµενο συνεργασίας 
στο συγκεκριµένο περιστατικό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η οικογένεια του παιδιού είχε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες 
για συµβουλευτική υποστήριξη από ιδιώτες ψυχολόγους στο παρελθόν, καθώς τα προβλήµατα συµπεριφοράς 
είχαν διαγνωσθεί από µικρή ήδη ηλικία (Βουϊδάσκης, 1987, Γιωτοπούλου–Μαραγκοπούλου, 2010). Στην 
επικοινωνία και τη συµµετοχή της υπεύθυνης του Σ.Σ.Ν. σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου 
διδασκόντων (Χατζηχρήστου et al., 2004), διατυπώθηκαν καθολικά αποδεκτές απόψεις για την σοβαρότητα της 
συµπεριφοράς του παιδιού και τις συνέπειες της στην εύρυθµη λειτουργία του σχολείου (Παπαστυλιανού, 
2000).Υπήρξε συµφωνία για την παιδαγωγική αντιµετώπιση του προβλήµατος από τη µεριά της διοίκησης του 
σχολείου (ποινές και επιπλήξεις) καθώς και για τον τρόπο και τη δυνατότητα διαχείρισης της «προβληµατικής» 
συµπεριφοράς. Δόθηκαν επίσης από πλευράς του Σ.Σ.Ν. οδηγίες αναφορικά µε την εκπαιδευτική και διοικητική 
διαδικασία καταγραφής των περιστατικών και των αποφάσεων του συλλόγου για την ανάληψη πρωτοβουλιών και 
δράσεων (Κουρκούτας & Θάνος, 2013, Παναγιωτάκη 2015) και έγινε ενηµέρωση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας 
για τον βέλτιστο δυνατό  διοικητικό τρόπο διευθέτησης του θέµατος (θέµατα ποινών-απουσιών).  

Ακολούθησαν διερευνητικές συνεδρίες µε:  
§ το παιδί (µε έγγραφη άδεια των γονέων) 
§ τη µητέρα 
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Αποφασίστηκε ως πιο δόκιµη η παρέµβαση δύο φορέων α. του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και β. του Κέντρου Πρόληψης 
«ΟΑΣΙΣ» λόγω: 

§ προηγούµενης γνώσης του περιστατικού του συγκεκριµένου παιδιού από την επιστηµονική οµάδα 
του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (2008 και 2010) 

§ την εκτίµηση της Διεύθυνσης και του Συλλόγου διδασκόντων ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
από το «ΟΑΣΙΣ» θα ήταν πιο αποτελεσµατική, προκειµένου ο σύλλογος διδασκόντων να ενισχυθεί  
στην αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών και γενικότερα στη διαχείριση προβληµάτων σχολικής 
τάξης (Αρτινοπούλου, 2010). 

 
Περιγραφή πρωτοβουλιών από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ΔΔΕ Σερρών 
Για την υποστήριξη του συγκεκριµένου παιδιού είχε δροµολογηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης που 
προβλέπεται από τη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. δύο φορές στο παρελθόν (2008 και 2010).  

Συγκεκριµένα έγιναν ραντεβού µε: 
§ την κοινωνική λειτουργό, η οποία πήρε το ιστορικό του παιδιού 
§ την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, η οποία αξιολόγησε τις επιδόσεις του µαθητή σε σχέση µε τις 

προσδοκώµενες για την ηλικία του σχολικές επιδόσεις  
§ τον ψυχολόγο που εκτίµησε το νοητικό δυναµικό του µαθητή και το συναισθηµατικό του προφίλ 

στη διαδικασία της αξιολόγησης. 
Από τις παραπάνω αξιολογήσεις, το κοινωνικό ιστορικό και την έκθεση του δασκάλου του παιδιού στο 

δηµοτικό σχολείο, δεν προέκυψε ότι οι όποιες αναφερόµενες δυσκολίες του µαθητή εντάσσονται σε µία από τις 
κατηγορίες µαθησιακών δυσκολιών που ταξινοµούνται στις γνωµατεύσεις του ΚΕ.Δ.Δ.Υ..  

Η διεπιστηµονική οµάδα εκτίµησε ότι η πιθανή ύπαρξη δυσκολιών συναισθηµατικού τύπου, που αφορούν 
στην σχέση παιδιού και γονέων, πιθανώς επηρεάζουν την επίδοση του µαθητή στο σχολείο και δεν υπήρξε κάποια 
πρόταση για κάποιου είδους εκπαιδευτική παρέµβαση. Η ψυχολόγος του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., πρότεινε στους γονείς να 
απευθυνθούν σε κάποιον επαγγελµατία ψυχικής υγείας, ή παιδοψυχίατρο ή στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
(Βουϊδάσκης, 1987). 

Το 2015 διατυπώθηκε ένα «επείγον» αίτηµα µε παρέµβαση της υπεύθυνης του Σ.Σ.Ν. Σερρών, όπου γινόταν 
αναφορά για παραβατική συµπεριφορά του µαθητή και για προβλήµατα συµπεριφοράς στο σχολείο. 
Ακολούθησαν συνεδρίες µε τους γονείς µεµονωµένα και µε το παιδί. Εκτιµήθηκε το προφίλ του παιδιού 
(ερωτηµατολόγιο αυτοεκτίµησης – σχολικής και κοινωνικής επάρκειας σε συνδυασµό µε την κλινική παρατήρηση 
του παιδιού στο πλαίσιο της συνεδρίας).   

Έγινε επίσης επικοινωνία και συνεργασία µε την Υπεύθυνη του Σ.Σ.Ν., πραγµατοποιήθηκαν από κοινού 
συναντήσεις µε τον Ψυχολόγο του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., τη Διεύθυνση και το Σύλλογο καθηγητών του σχολείου.   

Ο ψυχολόγος του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και η υπεύθυνη του Σ.Σ.Ν. και ενηµέρωσαν τους εκπαιδευτικούς για τη ανάγκη 
δηµιουργίας κατάλληλου κλίµατος, ώστε να τύχει το παιδί καλύτερης µεταχείρισης και να δοθεί έµφαση σε 
θέµατα αποφυγής στοχοποίησης και αποµόνωσής του (Κουρκούτας & Θάνος, 2013). 

Επισηµάνθηκε η ανάγκη εδραίωσης σχέσης εµπιστοσύνης µε το σχολικό πλαίσιο, η οποία θα µπορούσε να 
επιτευχθεί µε την ύπαρξη ενός σηµαντικού ατόµου, ως “πρόσωπο αναφοράς”.   

Συναποφασίστηκε η συνέχιση υποστήριξης σε συνεργασία ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Σ.Σ.Ν. του παιδιού και της 
οικογένειας σε επίπεδο συµπεριφοράς και συναισθηµατικής διαχείρισης καταστάσεων τόσο στο πλαίσιο του 
σχολείου, όσο και στο πλαίσιο της οικογένειας (Γιωτοπούλου–Μαραγκοπούλου, 2010). 
 
Συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ» 
Μετά την ενηµέρωση από το Συµβουλευτικό Σταθµό για το συγκεκριµένο περιστατικό και συνυπολογίζοντας την 
αποτίµηση του ψυχολόγου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., αποφασίστηκε ως καταλληλότερη η συµβολή του Κέντρου Πρόληψης 
µέσω της «Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών στη Διαχείριση Προβληµάτων Τάξης», δεδοµένου ότι τα Κέντρα 
Πρόληψης δύνανται να οργανώνουν και να υλοποιούν βιωµατικά θεµατικά εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς. 
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέµατα επιθετικότητας θεωρείται αναγκαία  για τους εκπαιδευτικούς (Jaques, 
2004, Sapouna, 2008).  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση εκτός από το να είναι σε θέση οι εκπαιδευτικοί, ατοµικά ή οµαδικά, να 
διαχειρίζονται συµπεριφορές που δυσχεραίνουν το έργο τους µετά το τέλος της εκπαίδευσης είχε και άλλους 
επιµέρους στόχους. Ένας από τους βασικότερους υπήρξε η συνειδητοποίηση από την πλευρά των εκπαιδευτικών, 
ότι όλες οι δύσκολες συµπεριφορές των µαθητών έχουν συγκεκριµένο νόηµα και λόγο ύπαρξης. Συχνά σύµφωνα 
µε τον Newton (1995) χρησιµοποιούνται είτε ως άµυνα απέναντι σε συµπεριφορές πιεστικές, αγχωτικές, 
επιθετικές, αρνητικές ή απορριπτικές, είτε ως ένα τρόπο απόκτησης δύναµης (Κουρκούτας, 2001). Επίσης 
θεωρήθηκε εξαιρετικής σηµασίας το να αντιληφθούν τη δική τους θέση και  ρόλο µέσα στο σύστηµα των 
προκλητικών ή βίαιων συµπεριφορών των µαθητών (Olweus, 2009). Μέσω της εκπαίδευσης έγινε προσπάθεια να 
ενισχυθεί η λειτουργία της οµάδας τους µε αύξηση της µεταξύ τους επικοινωνίας, εµπιστοσύνης, ειλικρίνειας και 
του αµοιβαίου σεβασµού ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικότερα την επιθετικότητα που 
εκδηλώνεται εντός του σχολείου (Jaque, 2004).  
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Κατά τη διάρκεια της βιωµατικής οµάδας εργάστηκαν σε οµάδες και µέσω της εκδραµάτισης ρόλων 
δούλεψαν τους ρόλους των «µαθητών», των «εκπαιδευτικών» και της «σχολικής κοινότητας». Η βιωµατική 
µάθηση / εκπαίδευση των εκπαιδευτικών εµπλουτίζει το ρόλο τους και διευρύνει τη µεθοδολογία που 
χρησιµοποιούν εντός της τάξης ενώ ταυτόχρονα τους καθιστά ικανούς να ανταπεξέρχονται αποτελεσµατικότερα 
στις δυσκολίες των παιδιών και των σχέσεων εντός της σχολικής κοινότητας (Φιλίππου & Καραντάνα, 2010). 
Μέσω των βιωµατικών ασκήσεων τους δόθηκε η δυνατότητα να βιώσουν τους συγκεκριµένους ρόλους, να «τους 
ακούσουν» και να «συνδιαλέγονται» µεταξύ τους. Από την εκδραµάτιση έγινε φανερό ότι και οι τρεις ρόλοι 
βιώνουν παρόµοια συναισθήµατα όπως αυτά της απογοήτευσης και της µαταίωσης. Όλοι νιώθουν την ανάγκη να 
αγωνιστούν για να επιβιώσουν εντός του σχολικού πλαισίου, ενώ εµπλέκονται σε ένα γαϊτανάκι σχέσεων δύναµης 
– αδυναµίας. Ως εργαλεία διαχείρισης των δυσκολιών χρησιµοποιήθηκαν η ενεργητική ακρόαση (Αρχοντάκη & 
Φιλίππου, 2003) και η ενσυναίσθηση (Weare & Gray, 2000). Στο τέλος του βιωµατικού σεµιναρίου, υπήρξε 
ανάλυση του συγκεκριµένου περιστατικού, ώστε να είναι σε θέση κατανοήσουν τη συµπεριφορά του παιδιού. Στο 
κλείσιµο της οµάδας οι εκπαιδευτικοί ήταν σε θέση να αντιλαµβάνονται και από άλλες οπτικές (όπως αυτή των 
συναισθηµατικών αναγκών των παιδιών)  την έκφραση βίας και επιθετικότητας εντός του σχολείου.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Η επιθετική συµπεριφορά των νέων στο σχολείου είναι ένα φαινόµενο που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα 
και πολυπαραγοντικότητα. Οι φορείς που στο σχολικό πλαίσιο ασχολούνται µε τις εκδηλώσεις τέτοιων 
περιστατικών πολλές φορές δηµιουργούν σύγχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς λόγω της  
ελλιπούς γνώσης του πλαισίου δράσης τους. Οι θεσµικοί ρόλοι διαπλέκονται και αλληλοσυµπληρώνονται. Η 
συνεργασία µεταξύ των δοµών και των φορέων καθίσταται αναγκαία, δηµιουργική συνθήκη και λειτουργεί 
αποτελεσµατικά και πολλαπλασιαστικά και πάντοτε προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, 
µαθητές/-τριες, γονείς). Απαιτείται επίσης συνεχής επανατροφοδότηση των φορέων και δοµών καθώς και των 
εκπαιδευτικών µονάδων, προκειµένου να επανασχεδιάζεται η συµβουλευτική παρέµβαση, προσαρµοσµένη στα 
νέα δεδοµένα που προκύπτουν συνεχώς και αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί µέσω του Συµβουλευτικού Σταθµού 
Νέων και του διαµεσολαβητικού ρόλου που θεσµικά έχει.  

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ωστόσο, ότι δεν αρκεί η συνεργασία σε εθελοντικό επίπεδο αλλά απαιτούνται 
θεσµικές οργανωµένες συνέργειες, προκειµένου οι εκπαιδευτικές δοµές και οι φορείς να έχουν ένα οργανωµένο, 
συντονισµένο και υποστηρικτικό πλαίσιο συνεργασίας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία συνεχής αύξηση της συχνότητας του φαινοµένου του εκφοβισµού και της 
θυµατοποίησης στο σχολικό περιβάλλον, παρουσιάζοντας σοβαρές επιπτώσεις τόσο στα θύµατα και τους θύτες όσο 
και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Το συγκεκριµένο φαινόµενο χαρακτηρίστηκε ως µία από τις πιο διαδεδοµένες 
και σοβαρές µορφές σχολικής βίας, µε αρνητικές συνέπειες για όλους όσους εµπλέκονται σε αυτό (θύµατα, δράστες, 
µαθητές-παρατηρητές, που παρακολουθούν εκφοβιστικά περιστατικά). Η ερευνητική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε 
για αυτή την εργασία είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Έγινε µελέτη βιβλίων, επιστηµονικών περιοδικών καθώς 
και έγκυρων επιστηµονικών ιστοσελίδων. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι το φαινόµενο 
του εκφοβισµού είναι υπαρκτό και η εξάπλωση του γίνεται µε ταχύς ρυθµούς, γι’ αυτό µέσα σε µια εποχή κρίσης 
πρέπει να γίνονται παρεµβάσεις µε στόχο τις ανάγκες των µαθητών, αλλά και τη σχέση του σχολείου µε την ευρύτερη 
κοινωνία. Η βία στο σχολείο περιέχει στοιχεία εξουσίας, πειθαναγκασµού, σύγκρουσης και ανοµίας. Αυτό αποτελεί 
έναν από τους κύριους λόγους που τα παιδιά δίνουν στην κοινωνία ό,τι εισέπραξαν από τους άλλους. Συνεπώς το 
σχολείο, ως φυσικό περιβάλλον του παιδιού, θεωρείται ο ιδανικός χώρος για πρόληψη και αντιµετώπιση 
προβληµάτων και επιθετικών συµπεριφορών. Γι’ αυτό προτείνεται η διεξαγωγή προγραµµάτων επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, αποσκοπώντας στο σχεδιασµό και στην πραγµατοποίηση κατάλληλων παρεµβατικών προγραµµάτων 
για τους µαθητές, αποσκοπώντας στο σωστό χειρισµό και διαχείριση αυτού του φαινοµένου. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκφοβισµός, Σχολείο, Αίτια, Αντιµετώπιση, Πρόληψη 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο και ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα που µπορεί να εµφανιστεί σε όλες 
τις οικογένειες και κυρίως σε ευάλωτα άτοµα τα οποία δεν µπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αυτό 
σηµαίνει ότι η βία πιθανότατα µπορεί να πλήξει τις αδύναµες κοινωνικά οµάδες δηλαδή τους ηλικιωµένους, τον 
γυναικείο πληθυσµό και τα παιδιά. 

Η βία είτε είναι ψυχολογική, είτε λεκτική, είτε σωµατική, δεν παύει να είναι κάθε συµπεριφορά ή δράση 
ατόµων, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα αρνητικές επιπτώσεις στο άτοµο το οποίο κακοποιείται και µπορεί να του 
προκαλέσει ανεπανόρθωτες ψυχολογικές επιπτώσεις, σοβαρούς τραυµατισµούς και να οδηγήσει το άτοµο έως και 
τον θάνατο (Τριανταφύλλη, 2012). 

Τα τελευταία χρόνια το φαινόµενο της βίας και του σχολικού εκφοβισµού προκαλεί το ενδιαφέρον πολλών 
ερευνητών, καθώς έχουν παρατηρηθεί και επισηµανθεί οι σοβαρές συνέπειες για τα θύµατα µαθητές, τους δράστες 
οι οποίοι προκαλούν εκφοβιστικά φαινόµενα, καθώς και τους σιωπηλούς παρατηρητές (Τριανταφύλλη, 2012). 

 Πολλά παιδιά τραυµατίζονται καθηµερινά στο οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον µε τρόπους 
που ενδεχοµένως να µην αναγνωρίζει η πλειοψηφία ως κακοποιητικούς.  Η αποφυγή, η άρνηση  αυτού του 
φαινοµένου συντηρούν την κακοποίηση του παιδιού. Για το λόγο αυτό αποφασίσαµε να µελετήσουµε το 
φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού σε σχέση µε το σχολικό περιβάλλον. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει 
περιγραφή του είδους και της συχνότητας των εκφοβιστικών περιστατικών που συµβαίνουν, οι στάσεις των 
εκπαιδευτικών και των µαθητών απέναντι στο συγκεκριµένο φαινόµενο καθώς και σε ποιο βαθµό ο εκφοβισµός 
συνδέεται µε το σχολικό κλίµα που επικρατεί. 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Ο εκφοβισµός ανάµεσα στους συνοµηλίκους στην ελληνική βιβλιογραφία αποδίδεται ως «επιθετικότητα», 
«παλληκαρισµός». Στο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό (2003) ο ορισµός της επιθετικότητας είναι: «η διάθεση 
προσβολής, πρόκλησης, άσκησης βίας εις βάρος του άλλου». 

Σύµφωνα µε την Μακρή- Μπότσαρη (2010) η επιθετικότητα είναι µία ποικιλία ενεργειών που περικλείουν 
διάφορους µηχανισµούς ελέγχου. Η εκδηλωµένη συµπεριφορά εναντίον κάποιου προσώπου, αποσκοπώντας στην 
πρόκληση βλάβης λέγεται επιθετικότητα. 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  424   

Οι Dake και άλλοι (2004) αναφέρουν ότι « ο εκφοβισµός µπορεί να εµφανίζεται ως άσκηση σωµατικής βίας 
(π.χ. κλωτσιές), λεκτικής επιθετικότητας (π.χ. βρισιές, πειράγµατα) αλλά να εµφανίζεται και µε έµµεσες µορφές, 
όπως η ψυχολογική πίεση (Katsama, 2013). 

Ο πρώτος που µίλησε για τον σχολικό εκφοβισµό ήταν ο Olweus, αναφερόµενος στις διαδικασίες 
εκφοβισµού, θυµατοποίησης και παρενόχληση παιδιών και εφήβων από συνοµήλικούς τους (Ανδρέου & Smith, 
2002). Ο Olweus το (1978, 1984) για πρώτη φορά αναφέρει τον όρο «bullying» για να περιγράψει τις καταστάσεις 
εκφοβισµού παιδιών από συνοµιλήκους τους. Αποτελεί τον αγγλικό όρο της λέξης εκφοβισµός και έχει προέλευση 
από τη λέξη «bully», που περιγράφει τον τύραννο, τον νταή, αυτόν που εκφοβίζει, απειλεί (Katsama, 2013). Ο 
ίδιος αναφέρει ότι, σχετικά µε την ανισότητα, το «bullying» δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άτοµα ίσης δύναµης 
που έρχονται αντιµέτωπα µεταξύ τους. (Olweus, 1993) Επίσης, µπορούµε να συναντήσουµε τον όρο 
θυµατοποίηση, που συνδέεται άρρηκτα µε το συγκεκριµένο φαινόµενο, αφού αποτελεί αποτέλεσµα του 
εκφοβισµού, αναφερόµενη στα άτοµα που ενώ έχουν περιορισµένη φυσική κατάσταση και ψυχική δύναµη, 
εκτίθενται σε συστηµατική, σκόπιµη και αδικαιολόγητη επιθετική συµπεριφορά από άλλο άτοµο ή οµάδα ατόµων 
µε περισσότερη δύναµη (Kapari & Stavrou, 2010). Σύµφωνα µε τον ίδιο, «ένας µαθητής γίνεται θύµα σχολικού 
εκφοβισµού όταν εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και σε διάρκεια χρόνου σε αρνητικές ενέργειες που µεθοδεύονται 
από έναν ή περισσότερους δυνατότερους µαθητές.» (Olweus, 1993).  

Βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση του όρου αυτού είναι η σταθερή επανάληψη των ενεργειών προς τους 
πιο αδύναµους µαθητές (Olweus, 1993). Σύµφωνα µε αυτό το στοιχείο ο όρος σχολικός εκφοβισµός είναι: «µια 
επαναλαµβανόµενη καταπίεση, ψυχολογική ή σωµατική, ενός λιγότερο δυνατού προσώπου από ένα άλλο 
πρόσωπο ή οµάδα προσώπων µε περισσότερη δύναµη» (Rigby, 1996). 

Όµως την επανάληψη, χαρακτηριστικό του εκφοβισµού σύµφωνα µε τον Olweus, δεν την αποδέχονται όλοι. 
Συγκεκριµένα οι Monks, Smith, Naylor, Barter, Ireland, Coyne (2009) αναφέρουν ότι: «ακόµη και ένα µοναδικό 
και µεµονωµένο περιστατικό σοβαρής παρενόχλησης µπορεί να οριστεί ως σχολικός εκφοβισµός υπό 
συγκεκριµένους όρους» (Βλάχου, 2011). 

Επίσης, σύµφωνα µε την Βλάχου (2011), για να θεωρηθεί µία σύγκρουση αρνητική, πρέπει να υφίσταται 
πρόθεση χειραγώγησης και πρόκλησης πόνου σωµατικού και/ ή ψυχικού. Επίσης ο σχολικός εκφοβισµός 
πυροδοτείται από ένα άτοµο ή οµάδα ατόµων και έχει κατεύθυνση συνήθως προς ένα άτοµο (Βλάχου, 2011). 

 
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Ο σχολικός εκφοβισµός αποτελεί την χρήση βίας µεταξύ µαθητών ή παιδιών ίδιας ηλικίας µε σκοπό να 
προκαλέσει πόνο και αναστάτωση. Η βία µπορεί να πάρει διάφορες µορφές και να εκδηλωθεί µε διάφορους 
τρόπους από ένα άτοµο προς ένα άλλο ή προς ένα σύνολο ατόµων, αλλά και από πολλά άτοµα προς ένα 
µεµονωµένο ή προ ένα σύνολο ατόµων (Σώκου, 2003). 

Διακρίνουµε δύο είδη εκφοβισµού: 1) τον άµεσο εκφοβισµό που εκφράζεται µε σωµατικές ή λεκτικές 
επιθέσεις προς το θύµα και 2) τον έµµεσο, που περιλαµβάνει τη συκοφαντία, την καθοδήγηση των φιλικών 
σχέσεων και τον αποκλεισµό του από µια οµάδα. Όµως µπορεί να πάρει και διάφορες µορφές. 

Η σωµατική µορφή του σχολικού εκφοβισµού θεωρείται από τις συχνότερες εκδηλώσεις µεταξύ των παιδιών.  
Οι πιο συχνές µορφές εκδήλωσής του είναι τα χαστούκια, οι µπουνιές, τα χτυπήµατα, τα σπρωξίµατα, αλλά και 
το τράβηγµα των µαλλιών. Ο θύτης αισθάνεται δυνατός, κυρίαρχος και µε την πρώτη ευκαιρία επιδεικνύει αυτά 
τα «χαρίσµατα». Ο αδύναµος συµµαθητής είναι αυτός ο οποίος δέχεται αυτές τις βίαιες φιγούρες του. Τα 
χτυπήµατα πολλές φορές συνοδεύονται και από αφαίρεση µε τη βία αντικειµένων που ανήκουν στο θύµα (Smith, 
2004). 

Ο λεκτικός εκφοβισµός αποτελεί την πιο συχνή επικίνδυνη και µακράς διάρκειας µορφή bullying. Μπορεί 
να προκαλέσει την ταπείνωση και τον εξευτελισµό, να υποσκάπτει την αυτοπεποίθηση του παιδιού που τον βιώνει 
και το θύµα να χάνει την εµπιστοσύνη του προς τους άλλους µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται να δηµιουργήσει 
φιλίες. Μπορεί να εκδηλωθεί µε διάφορους τρόπους. Πολύ συχνά χρησιµοποιεί παρατσούκλια, βρίσιµο, απειλές, 
κοροϊδίες, συκοφαντίες και γελοιοποίηση του θύµατος. Επίσης παρατηρείται ειρωνεία,  άσχηµα σχόλια για τον 
µαθητή και την οικογένεια του και αγενή σχόλια π.χ. για το βάρος του µαθητή κατέχουν την ιδιαίτερη θέση στους 
τρόπους εκδήλωσης των συγκεκριµένου φαινοµένου 

Αυτή η µορφή του σχολικού εκφοβισµού η οποία ορίζεται και ως ψυχολογική φαίνεται να είναι ένας ικανός 
και διακριτός τρόπος να φοβίσει ένας µαθητής κάποιον άλλο, σε σύγκριση µε τον λεκτικό και σωµατικό 
εκφοβισµό. Συναντάται συχνότερα µεταξύ κοριτσιών και το κύριο χαρακτηριστικό της συνδέεται µε την 
δηµιουργία ενός κλίµατος φόβου για την µαθήτρια θύµα µε οποιαδήποτε πράξη η οποία µπορεί να προκαλέσει 
ψυχολογικό πόνο στο θύµα. Οι τρόποι µε τους οποίους εκδηλώνεται η συναισθηµατική µορφή του εκφοβισµού 
είναι η αποφυγή συνοµήλικων, η αποµόνωση του θύµατος από τις συζητήσεις ή από το παιχνίδι ,οι απειλές, η 
εχθρική συµπεριφορά µε στόχο την αποµόνωση του θύµατος, η καταστροφή προσωπικών αντικειµένων του 
µαθητή και ο εκβιασµός για χρήµατα. 

Οι επιπτώσεις του συναισθηµατικού εκφοβισµού είναι πολύ σοβαρές καθώς µπορεί να κυµαίνονται από την 
ταπείνωση που το άτοµο µπορεί να βιώσει, την ψυχολογική βλάβη, την µειωµένη κοινωνική του λειτουργικότητα, 
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τον χαµηλό αυτοσεβασµό, την αποµόνωση, τη µειωµένη εκπαιδευτική και επαγγελµατική του απόδοση έως και 
την απειλή ή απόπειρα αυτοκτονίας (Αρτινοπούλου, 2009). 

Ο σεξουαλικός εκφοβισµός είναι ένα σχετικά συνηθισµένο φαινόµενο αποτελώντας σοβαρό πρόβληµα µέσα 
στο σχολικό περιβάλλον σηµειώνοντας όλο και µεγαλύτερη αύξηση σε όλο και µικρότερες ηλικίες. Η σοβαρότητα 
καθώς και η συχνότητα της συγκεκριµένης µορφής του σχολικού εκφοβισµού καταδεικνύεται από µία έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε στην Αγγλία και τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας αποκαλύπτουν ότι περισσότερα από 
3.000 µαθητές στα σχολεία της συγκεκριµένης χώρας αναστέλλουν την παρακολούθηση των µαθηµάτων εξαιτίας 
της σεξουαλικής συµπεριφοράς που έχουν βιώσει (Robinson, 2008). 

Ο σχολικός εκφοβισµός που µπορεί να εµφανίζεται στην πλειοψηφία των σχολίων σε όλο τον κόσµο, 
εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές, όπως υβριστικά σχόλια, απειλές, άγγιγµα, λεκτική παρενόχληση, προσβλητικά 
γράµµατα και εικόνες, προσβλητικά µηνύµατα µε πονηρό περιεχόµενο χωρίς τη θέληση του παιδιού στο οποίο 
απευθύνονται και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις. Την κατάσταση αυτή τη βιώνουν σε µεγαλύτερο βαθµό τα 
κορίτσια τα οποία φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από την σεξουαλική παρενόχληση (Κωνσταντινίδου, 
2005). 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία παρέχει στα παιδιά και στους νέους ένα καινούργιο µέσο εκφοβισµού. Ο 
ηλεκτρονικός εκφοβισµός (cyberbullying) αποτελεί την νεότερη µορφή του bullying. Μπορεί να εκδηλωθεί είτε 
µέσω της χρήσης του κινητού τηλεφώνου καθώς και του ηλεκτρονικού υπολογιστή, είτε µε τη χρήση κάµερας, µε 
πρόσφατες µελέτες να εστιάζουν στον εκφοβισµό µε την αποστολή µηνυµάτων µέσω του  ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Κοινό χαρακτηριστικό των εκδηλώσεων αυτών είναι το προσβλητικό και απειλητικό περιεχόµενο 
έχοντας σκοπό την ταπείνωση των απειλή του παιδιού – θύµα και την κοινωνική του αποµόνωση. 

 
ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Η αιτία ύπαρξης εκφοβισµού στο σχολείο αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτηµα, αφού οι αιτιολογικοί παράγοντες είναι 
πολλαπλοί και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Σηµαντικούς παράγοντες αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας των παιδιών, που εµπλέκονται στις συγκεκριµένες εκδηλώσεις βίας (π.χ. το φύλο, η 
ηλικία), η ποιότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος (ο τρόπος διαπαιδαγώγησης του εφήβου από τους γονείς 
και τους κηδεµόνες, η έλλειψη συνοχής της οικογένειας, οι έντονες συγκρούσεις µεταξύ των µελών της 
οικογένειας, οι ενδοοικογενειακή βία και η αυταρχική πειθαρχεία µε τη χρήση βίας), το κλίµα που επικρατεί στο 
σχολείο (η ανταγωνιστικότητα, η αδιαφορία ή ανοχή στη βίαιη συµπεριφορά, η έλλειψη συνεργασίας στη µάθηση, 
η έλλειψη ενθάρρυνσης µαθητικών πρωτοβουλιών και δηµιουργικότητας στη µάθηση, η έλλειψη κώδικα 
συµπεριφοράς και συνολικής σχολικής αγωγής και η έλλειψη προγραµµάτων ψυχοκοινωνικής αγωγής), καθώς 
και τα γενικότερα προβλήµατα και καταστάσεις, που συµβάλλουν στο να ενισχύεται η αντικοινωνική 
συµπεριφορά (Καρκανάκη & Καφετζή, 2009).  
 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
 Όσον αφορά την καταπολέµηση του σχολικού εκφοβισµού σε επίπεδο σχολείου, σύµφωνα µε τους Αντωνιάδου, 
Κιπριτσή & Κόκκινο (2013) προτείνονται οι εξής ενέργειες: 

§ Ερωτηµατολόγιο, κατασκευασµένο και διανεµηµένο σε εκπαιδευτικούς και µαθητές, για να εκτιµήσουν 
τα προβλήµατα που υπάρχουν από τον εκφοβισµό. 

§ Κατάλληλη, επαρκή και πλήρη πληροφόρηση όλων των συντελεστών της µαθησιακής διαδικασίας 
(εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς) 

§ Δηµιουργία σχολικού συµβουλίου για τον σχεδιασµό προγραµµάτων παρέµβασης και καταπολέµησης 
του φαινοµένου. 

§ Δηµιουργία οµάδων συζήτησης εκπαιδευτικών και οµάδων συνάντησης εκπαιδευτικών και γονέων, για 
την ενηµέρωσή τους για το εν λόγω φαινόµενο. 

§ Διαµόρφωση  σχολικού πλαισίου για την καταπολέµηση του στιγµατισµού των παιδιών που εµπλέκονται 
σε φαινόµενα σχολικού εκφοβισµού (θύµατα- θύτες). 

 
Όσον αφορά την καταπολέµηση του σχολικού εκφοβισµού σε επίπεδο σχολικής τάξης, σύµφωνα µε τους 

Αντωνιάδου, Κιπριτσή & Κόκκινο (2013) προτείνονται οι εξής ενέργειες: 
§ Δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος µέσα στην τάξη, όπου θα αποτρέπεται τυχόν δηµιουργία 

εκφοβιστικών φαινοµένων. 
§ «Υιοθέτηση σχολικών πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία, υποµονή, αµοιβαία κατανόηση, 

σεβασµός της διαφορετικότητας, εποικοδοµητική επίλυση συγκρούσεων» (Αντωνιάδου και συν., 2013). 
§ Πραγµατοποίηση προγραµµάτων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων (Χατζηχρήστου, 2008). 
§ Θέσπιση κανόνων ενάντια στη θυµατοποίηση. 
§ «Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση µαθητών µέσα από βιωµατικά παιχνίδια, αφήγηση ιστοριών και 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αποσκοπώντας στην πρόληψη του εκφοβισµού. 
§ Έπαινος και ενθάρρυνση της θετικής συµπεριφοράς και επιβολή ποινών σε διαφορετική περίπτωση. 
§ Προώθηση συνεργατικής µάθησης. 
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§ Συζητήσεις εκπαιδευτικών µε τους µαθητές τους σχετικά µε τις αναπτυσσόµενες κοινωνικές σχέσεις 
µεταξύ των µαθητών της τάξης και µε την αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών και παιδιών- ενηλίκων. 

§ Συνελεύσεις εκπαιδευτικών µε τους γονείς για τη δηµιουργία θετικού κλίµατος στην τάξη. 
 
Όσον αφορά την καταπολέµηση του σχολικού εκφοβισµού σε ατοµικό επίπεδο, σύµφωνα µε τους 

Αντωνιάδου, Κιπριτσή & Κόκκινο (2013) προτείνονται οι εξής ενέργειες: 
§ «Σοβαρή συζήτηση µε τους θύτες, για να τονιστεί η πρόθεση για µη ανοχή της εκφοβιστικής 

συµπεριφοράς και µε τα θύµατα, για να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική προστασία από την 
παρενόχληση.» (Αντωνιάδου και συν., 2013). 

§ «Συζητήσεις µε τους γονείς των θυµάτων και των θυτών, για να καθοδηγηθούν στην εφαρµογή ενός 
σχεδίου δράσης για την επίλυση των προβληµάτων.» (Αντωνιάδου και συν., 2013). 

§ «Συµβουλευτική υποστήριξη, εξατοµικευµένη ψυχολογική, θεραπευτική και κοινωνική στήριξη, 
εκµάθηση µεθόδων αυτοπροστασίας και δηµιουργία ενός συστήµατος στήριξης για τα πιθανά θύµατα 
εκφοβισµού» (Αντωνιάδου και συν., 2013). 

Επίσης, υπάρχουν υπηρεσίες που µπορούν να βοηθήσουν και είναι τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης 
και Υποστήριξης Ατόµων (ΚΕΔΔΥ), η Συµβουλευτική Τηλεφωνική Γραµµή Άµεσης Βοήθειας (8018011177), 
Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα-Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες Δήµων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. (ΕΨΥΠΕ, χ.χ). 
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Οι εικαστικές τέχνες και το θέατρο ως µέσα πρόληψης της βίας 
και του εκφοβισµού στο σχολείο: Μια εκπαιδευτική εφαρµογή 

 
Αγγελική Χειλάκη1, Λασκαρίνα Ελευθεριάδου2 

 

1Δασκάλα, 2ο Πειραµατικό Δ. Σχ. Ιωαννίνων 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα επιστηµονική εργασία παρουσιάζεται η εφαρµογή µιας ερευνητικής εργασίας (project) στο πλαίσιο 
ενός διαθεµατικού προγράµµατος Αγωγής Υγείας για την πρόληψη των συγκρούσεων, της σχολικής βίας και του 
εκφοβισµού που υλοποιήθηκε στο 2ο Πρότυπο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Με εργαλεία τις 
εικαστικές τέχνες και το θέατρο οι µικροί µαθητές προσπάθησαν να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τους συµµαθητές 
τους και να µάθουν να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και τα προβλήµατά τους. Στόχος της συγκεκριµένης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η παρουσίαση µιας εναλλακτικής µεθόδου πρόληψης και αντιµετώπισης του 
φαινοµένου της σχολικής βίας. Το πρόγραµµα οργανώθηκε σύµφωνα µε τις ανάγκες της σχολικής µονάδας και σε 
συνεργασία των εκπαιδευτικών µε τους µαθητές. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ερευνητική εργασία (project), πρόγραµµα αγωγής υγείας, βία, σχολικός εκφοβισµός, 
εικαστικές τέχνες, θέατρο 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στη σύγχρονη ελληνική σχολική πραγµατικότητα παρατηρείται το φαινόµενο της σχολικής βίας και του 
εκφοβισµού. Πολλοί µαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί γίνονται µάρτυρες βίαιων συµπεριφορών ανήλικων 
µαθητών κατά των συνοµήλικων τους. Βέβαια το φαινόµενο παρατηρείται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και 
της Αµερικής. Ένας από τους πρώτους επιστήµονες που ασχολήθηκαν εντατικά µε το συγκεκριµένο φαινόµενο 
και ο οποίος αποτέλεσε την απαρχή για την περαιτέρω παγκόσµια δραστηριοποίηση ήταν ο Dan Olweus (1996) 
στη Νορβηγία. Υποστηρίζει πως η επιθετικότητα από µόνη της µπορεί να είναι φυσιολογική και να εκφράζει 
δυναµικότητα, όταν όµως σχετίζεται µε τη βία και παρουσιάζεται στο σχολικό περιβάλλον τότε έχουµε τον 
εκφοβισµό µε σωµατικά και βίαια µέσα.  

Συγκεκριµένα, κατατάσσουµε τον σχολικό εκφοβισµό σε µια ειδική µορφή εκφοβισµού που εκδηλώνεται 
στο σχολείο ανάµεσα σε µαθητές. Σύµφωνα µε το Λεξικό Ψυχολογίας των Χουντουµάδη και Πατεράκη (2008, 
σελ. 181) ο εκφοβισµός (bullying) είναι: «η άσκηση βίας και κοινωνικής αποµόνωσης στο πλαίσιο του σχολείου». 
Ένας µαθητής θεωρείται «θύµα εκφοβισµού» όταν εκτίθεται κατ’ επανάληψη και για κάποιο χρονικό διάστηµα 
σε αρνητικές ενέργειες προερχόµενες από έναν ή περισσότερους µαθητές οι οποίοι δρουν χωρίς να προκληθούν. 
Επίσης, ο Χρυσαφίδης (1998) τονίζει πως οι ραγδαίες κοινωνικοπολιτισµικές αλλαγές που υφίσταται η ελληνική 
κοινωνία µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά και να προκαλέσουν την έξαρση του φαινοµένου της σχολικής βίας και 
επιθετικότητας. 

Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η διερεύνηση, η µελέτη, η αναγνώριση και η πρόληψη κατά του φαινοµένου 
µέσα στα πλαίσια του σχολικού χώρου. Στην παρούσα εργασία σε πρώτη φάση επιχειρείται να διερευνηθεί και να 
αποσαφηνιστεί ο ρόλος του σχολικού θεσµού στη διαχείριση του σχολικού εκφοβισµού ως κοινωνικού 
φαινοµένου. 
 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Τα φαινόµενα σχολικής βίας που απασχολούν σήµερα τον εκπαιδευτικό κόσµο εντάσσονται στο γενικότερο 
πλαίσιο κοινωνικών φαινοµένων που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή της πολυπολιτισµικότητας, της 
τεχνολογίας, της παγκοσµιοποίησης, της κρίσης και της αµφισβήτησης αξιακών συστηµάτων.  

Η επιθετικότητα σύµφωνα µε την «Κοινωνική Μάθηση» οφείλεται στις κοινωνικές συνθήκες και τα 
κοινωνικά πρότυπα που προβάλλονται. Οι αξίες, οι αµοιβές, οι ποινές και οι κοινωνικές αρχές είναι όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά της κοινωνίας που εξάρουν ή εξαλείφουν βίαιες συµπεριφορές των ατόµων (Bandura, 1973). Ο 
µαθητής µε τη σχολική κοινωνικοποίηση οικειοποιείται τις κοινωνικοπολιτιστικές αξίες, στάσεις και τύπους 
συµπεριφοράς, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η νοητική του ανάπτυξη (Ξωχέλλης, 1991). Το σχολείο εξάλλου 
πρέπει να είναι µαθητοκεντρικό, κοινωνιοκεντρικό και βιωµατικό, µε όλους τους συντελεστές του συµµέτοχους, 
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χώρος ελκυστικός και όχι µόνο χώρος στερεότυπης διδασκαλίας, χώρος καλλιέργειας της δηµιουργικότητας του 
µαθητή (Αλαχιώτης, 2002).  

Αναγνωρίζοντας το γεγονός πως το σχολείο είναι χώρος διαπραγµάτευσης καταλήγουµε στον 
κοινωνικοποιητικό και πολιτικό του ρόλο όπου αφουγκράζεται τις νέες απαιτήσεις των καιρών και πάνω από όλα 
διαµορφώνει πολίτες µε συνείδηση δηµοκρατική. Είναι γεγονός ότι µέσα από συντελεστές της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας προσδιορίζονται οι σηµαντικές συσχετίσεις ατόµου και κοινωνικού συνόλου, ατοµικών αναγκών και 
δικαιωµάτων καθώς και κοινωνικών αιτηµάτων και πολιτισµικών νορµών, στο πλαίσιο του παιδαγωγικού και του 
ευρύτερου κοινωνικού γίγνεσθαι (Bertrand, 1999). Η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, της 
πολυπολιτισµικότητας και των ραγδαίων αλλαγών απαιτεί από τα άτοµα για να µπορέσουν να ενταχθούν οµαλά 
και να λειτουργήσουν ως αποτελεσµατικοί και δηµιουργικοί πολίτες να αναπτύξουν συγκεκριµένες δεξιότητες. 
Οι διαθεµατικές προσεγγίσεις στη µαθησιακή διαδικασία προσανατολισµένες στη διαδικαστική γνώση, τη 
συλλογική δράση, την εµπλοκή στη µελέτη και την αντιµετώπιση πραγµατικών προβληµάτων, δηµιουργούν 
ευνοϊκές προϋποθέσεις για µια τέτοια ανάπτυξη σε συµφωνία µε τις ατοµικές και πολιτιστικές διαφοροποιήσεις 
που χαρακτηρίζουν τα άτοµα (Ματσαγγούρας, 2002β). 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Το σχολείο ανταποκρινόµενο στις προκλήσεις της νέας τάξης πραγµάτων καλείται να επαναπροσδιορίσει όχι µόνο 
τον ρόλο του, που παραµένει αδιαµφισβήτητα κοινωνικοποιητικός, αλλά τον τρόπο δράσης του και κυρίως τα 
παιδαγωγικά εργαλεία που χρησιµοποιεί για να παρέµβει και να ανατρέψει στερεότυπα, προκαταλήψεις, στάσεις 
και συµπεριφορές.  

Το project που παρουσιάζεται αποτελεί µια προσπάθεια προσέγγισης του θέµατος της πρόληψης της 
σχολικής βίας µέσα από καινοτόµα παιδαγωγικά εργαλεία που µας προσφέρει η Τέχνη στα πλαίσια της 
Αισθητικής Αγωγής και του Νέου Σχολείου, που ικανοποιούν τις παραπάνω παραδοχές, αξιοποιώντας ταυτόχρονα 
τις δυνατότητες που µας προσφέρει η αισθητική εµπειρία. Η επαφή µε την τέχνη προσφέρει κριτήρια που µας 
βοηθούν να απεγκλωβιστούµε από τις κυρίαρχες νόρµες, να αµφισβητήσουµε παραδοχές που κυριαρχούν στις 
κοινωνικές σχέσεις και έτσι να καλλιεργηθεί ένας νέος τρόπος σκέψης που κρίνει και απορρίπτει τις 
αλλοτριωτικές νόρµες της κοινωνικής καθηµερινότητας (Adorno, 1953, 1970, 1984, 2000).  

Επιλέξαµε εποµένως τις Εικαστικές Τέχνες και το Θέατρο ως µέσα πρόληψης και διαχείρισης του 
φαινοµένου της σχολικής βίας ευελπιστώντας όχι µόνο στην άµεση αντιµετώπιση του φαινοµένου µέσα στο 
σχολικό περιβάλλον αλλά και στην υιοθέτηση µακροπρόθεσµων στάσεων και συµπεριφορών που θα 
χαρακτηρίζουν τη µελλοντική κοινωνική δράση των µαθητών ως πολίτες πλέον στην ευρύτερη κοινωνία. Η 
εφαρµογή της ερευνητικής εργασίας αποτελεί µέρος του προγράµµατος που παρουσιάζουµε και αναφέρεται σε 
εγκεκριµένο πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε θέµα τις διαπροσωπικές σχέσεις. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα 
συµµετείχαν 49 µαθητές. 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι στόχοι µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

§ Να γνωρίσουν τα παιδιά τον εαυτό τους και τα ατοµικά χαρακτηριστικά τους (εξωτερικά και εσωτερικά). 
§ Να αποκτήσουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και να σεβαστούν τη διαφορετικότητα του άλλου. 
§ Να αποκτήσουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την πλήρη ανάπτυξη των κοινωνικών, 

συναισθηµατικών και γνωστικών ικανοτήτων τους. 
§ Να µάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήµατά τους και να επιλύουν προβληµατικές καταστάσεις. 
§ Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα σεβασµού και αναγνώρισης της διαφορετικότητας σύµφωνα µε τις 

αρχές της πολυπολιτισµικής συµβίωσης. 
§ Να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη και να οξυνθεί η φαντασία µέσα από τις εικαστικές τέχνες και το 

θέατρο. 
§ Να προληφθούν φαινόµενα σχολικής βίας και εκφοβισµού στη σχολική µονάδα. 
§ Να προωθηθεί ο σεβασµός προς τα δικαιώµατα και τα συναισθήµατα των άλλων. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Εφαρµόστηκε η µεθοδολογία της συνεργατικής ανακάλυψης και της κριτικής σκέψης µέσα από πραγµατικές 
καταστάσεις, βιώµατα και την αισθητική εµπειρία, καθώς και η µέθοδος project ως οµαδοσυνεργατική, 
ενεργητική και εµπειρική µάθηση. 

Συγκεκριµένα η µέθοδος Project κυριάρχησε στη συγκεκριµένη ερευνητική εργασία. Ως «µέθοδο Project» 
µπορούµε να θεωρήσουµε τον τρόπο της «Οµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι 
και η ίδια η διδασκαλία διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συµµετέχουν» (Frey, 1998, σελ 9). 
Σύµφωνα µε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο (Ματσαγγούρας, 2002) οι συµµετέχοντες µαθητές οργανώθηκαν 
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σκόπιµα σε οµάδες σχολικής εργασίας για να πραγµατοποιήσουν συγκεκριµένους παιδαγωγικούς, διδακτικούς 
σκοπούς και στόχους. 

Η ανάπτυξη και υλοποίηση του σχεδίου εργασίας ακολούθησε σε γενικές γραµµές την εξής πορεία: Επιλογή 
του θέµατος - Καθορισµός στόχων - Σχεδιασµός της εργασίας και συγκρότηση ολιγοµελών οµάδων - Ανάθεση 
και υλοποίηση των εργασιών σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο - Συζήτηση αποτελεσµάτων - Παρουσίαση – 
Αξιολόγηση.  
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος υλοποιήθηκαν συγκεκριµένες διαθεµατικές δράσεις. Ο πίνακας που ακολουθεί 
παρουσιάζει συνοπτικά τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα ανά θεµατική ενότητα. Κύριο µέληµα κατά τη 
µαθησιακή διαδικασία ήταν η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων, καθώς και η σωστή κατανοµή του διαθέσιµου 
χρόνου για την κάθε διδακτική ενέργεια (Φλουρής, 1986, Drucker, 1987). 

Πίνακας 1: Παιδαγωγικές δραστηριότητες του προγράµµατος 
 
Α΄ΦΑΣΗ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  
Οι Εικαστικές Τέχνες ως µέσο πρόληψης της σχολικής βίας 
Το σχέδιο και η ζωγραφική αποτελούν µέσο έκφρασης κι επικοινωνίας του παιδιού από την προσχολική ηλικία. 
Προτού ακόµα µάθει να γράφει, χρησιµοποιεί οπτικά σύµβολα χαµηλής αφαιρετικότητας για να αντιληφθεί τον 
κόσµο γύρω του, να επικοινωνήσει, να εκφράσει συναισθήµατα, να δείξει τη συµπάθεια ή την αντιπάθειά του σε 
ανθρώπους του οικείου και σχολικού περιβάλλοντός του, να εκφράσει φόβους κι ανησυχίες, να αποτυπώσει 
πράγµατα που του αρέσουν, να διεκδικήσει τη θέση του στην οικογένεια και το σχολείο, να διαχειριστεί τις 
σχέσεις του µε τους άλλους (Γραφάκου & Λαµπίτση, 2011). Το παιδικό σχέδιο είναι, εξάλλου, ένα δυνατό 
εργαλείο µε το οποίο αποτυπώνονται τα συναισθήµατα, οι σκέψεις, οι ιδέες, οι επιθυµίες και οι προσδοκίες των 
δηµιουργών τους, δηλαδή, ένα παράθυρο στον εσωτερικό τους κόσµο (Anning & Ring, 2004). Οι Γραφάκου & 
Λαµπίτση (2011) µας τονίζουν άλλωστε ότι η ενασχόληση των µαθητών µε έργα πολυτροπικά (όπου 

1η ενότητα: 
«Γνωρίζω τον εαυτό µου 
και τους άλλους. Ενισχύω 
την αυτοεκτίµησή µου» 

Οι µαθητές 
§ γίνονται δάσκαλοι για 5 λεπτά. 
§ αποτυπώνουν γραπτώς και προφορικώς τα εσωτερικά και τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. 
§ µιλούν για τον εαυτό τους στην τάξη ( µου αρέσει, δε µου αρέσει, τι 

κάνω καλά , τι δεν καταφέρνω καλά, τι θα προσπαθήσω να κάνω ). 
§ κατασκευάζουν κολλάζ  µε φωτογραφίες (πρόσωπα του κόσµου).  

2η ενότητα:  
«Εκφράζω τα 
συναισθήµατά µου - 
Ενσυναίσθηση (προσπαθώ 
να µπω στη θέση του 
άλλου)» 

Οι µαθητές 
§ κατασκευάζουν τον κήπο των συναισθηµάτων. 
§ παίζουν παιχνίδια µε τα συναισθήµατα. 
§ αναπαριστούν το φίλο τους ( ανταλλαγή ρόλων). 
§ ζωγραφίζουν έναν συµµαθητή & και τον περιγράφουν. 
§ ζωγραφίζουν προσωπογραφίες αποδίδοντας συναισθήµατα µε την 

ανατρεπτική τεχνική του κολάζ (Πικάσο). 
§ αναπαριστούν συναισθήµατα µε κίνηση κι εκφράσεις προσώπου 

(παντοµίµα).  

3η ενότητα:  
«Διαπροσωπικές σχέσεις 
και κοινωνικές 
δεξιότητες» 

Οι µαθητές 
§ προσφέρουν τη βοήθειά τους. 
§ χαρίζουν  κάτι στους φίλους τους. 
§ δηλώνουν τι µπορούν/δεν µπορούν, θέλουν/δεν θέλουν, σκέπτονται, 

ονειρεύονται. 
§ διαπραγµατεύονται τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και τα 

προβλήµατά τους και προτείνουν λύσεις και τρόπους διαχείρισής τους 
φτιάχνοντας κόµικς ( Μικροί κύριοι & Μικρές κυρίες)  σε οµαδική 
εργασία. 

4η ενότητα: 
«Διαχειρίζοµαι τα 
συναισθήµατά µου» 

Οι µαθητές 
§ παίζουν δραµατοποιηµένες καταστάσεις (αναπαράσταση ενός 

προβλήµατος). 
§ δραµατοποιούν µε µουσικοκινητική επένδυση το παραµύθι του 

Ευγένιου Τριβιζά «Το σκουµπρί και το φαγκρί». 
§ παίζουν παιχνίδια ρόλων (θέατρο Forum) όπου διαχειρίζονται 

αυτοσχεδιάζοντας συγκρουσιακές καταστάσεις και προτείνουν 
λύσεις. 
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συνδυάζονται διαφορετικά συστήµατα επικοινωνίας), όπως είναι τα κόµικς, τους εισάγει σε ιδιαίτερες 
εκφραστικές δυνατότητες που προσφέρει η σύνθεση και διαπλοκή εικόνας και γραπτού κειµένου. Πρόκειται για 
ιστορίες που αποδίδονται µε σειρά εικόνων, κυρίως σκίτσα, που συνοδεύονται µε µικρούς και οπτικοποιηµένους 
διαλόγους.  

Στο πρόγραµµα που εκπονήθηκε, οι Εικαστικές Τέχνες χρησιµοποιήθηκαν ως µέσο διαπραγµάτευσης 
καταστάσεων, συγκρούσεων, σχέσεων και συναισθήµατα που παρατηρούσαν ή αντιµετωπίζανε σε προσωπικό 
επίπεδο καθηµερινά στο σχολικό περιβάλλον.  
 
Το θέατρο ως µέσο πρόληψης φαινοµένων Σχολικής Βίας 
Το θέατρο χρησιµοποιείται συχνά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αυτοί που συµµετέχουν εµπλέκονται µε 
διάφορους τρόπους µέσα από ποικίλες εκφραστικές οδούς της τέχνης µε τη νόηση, το λόγο, τα συναισθήµατα και 
το σώµα (Mc Caslin, 1990).  

Συγκεκριµένα το Θέατρο Φόρουµ ανήκει στο επονοµαζόµενο πρωτοποριακό Θέατρο του Καταπιεσµένου 
που εισήγε ο Augusto Boal  τη δεκαετία του ́ 60 και βρήκε απήχηση σε παγκόσµια κλίµακα ως µέσο σε κοινωνικές, 
πολιτικές, εκπαιδευτικές και θεραπευτικές δράσεις. Η µποαλική πρόταση στην εκπαιδευτική διαδικασία 
προσεγγίζει το θέµα της σχολικής βίας µε µια εναλλακτική θεατρική τεχνική όπου δεν έχει θέση ο παθητικός 
θεατής. Ο θεατής δεν παρατηρεί µόνο αλλά και δρα. Πρόκειται για ασκήσεις και παιχνίδια που στοχεύουν στην 
ενεργοποίηση και σύνδεση όλων των αισθήσεων. Ο στόχος είναι να δραµατοποιηθούν οι εµπειρίες των µαθητών 
µε επίκεντρο ένα πρόβληµα (Mac Donald & Rachel, 2001). Στην ουσία πρόκειται για µια αυτοσχέδια θεατρική 
σκηνή στην οποία διαδραµατίζεται ένα κοινωνικό πρόβληµα και παριστάνει µια άλυτη σύγκρουση. Στόχος δεν 
είναι τα παιδιά να έχουν αµετάκλητη θέση και να πάρουν αποφάσεις σε αµφιλεγόµενα ζητήµατα, αλλά να 
αναδείξουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και στρατηγικές αντιµετώπισης του προβλήµατος. Είναι σκόπιµο 
να µάθουν πώς να αντιµετωπίζουν τις διαφορετικές απόψεις, πώς να συζητάνε, πώς να διαχειρίζονται συγκρούσεις 
και συναισθήµατα και το κυριότερο πώς να διεκδικούν. Το θέατρο λοιπόν µεταµορφώνεται σε έναν χώρο όπου 
αναδεικνύονται στρατηγικές διαπολιτισµικότητας, ενδυνάµωσης, αποτίναξης της καταπίεσης, αντιµετώπισης της 
αδικίας και της κοινωνικής αλλαγής, για να χρησιµοποιηθούν ενδεχοµένως και στην πραγµατικότητα (Γκόβας & 
Ζώνιου, 2010). Ο µαθητής δεν παραµένει στον παθητικό ρόλο του ακροατή ενός παραµυθιού, αλλά προχωράει 
παρακάτω, υποδύεται τους ήρωες, αφοµοιώνει καταστάσεις και συναισθήµατα, κατακτά τη δοµή της αφήγησης 
και την αναλύει σε βάθος, µεταµορφώνεται σε κάποιον άλλο καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση και την 
κατανόηση του διαφορετικού. Με έναν οικείο και ψυχαγωγικό τρόπο ο µαθητής συµµετέχει, ταυτίζεται, 
εκφράζεται, αφοµοιώνει αβίαστα ηθικές αξίες και νόµους και γενικότερα τη δοµή και λειτουργία της κοινωνίας 
στην οποία ζει κι όπου, µέσα από την µεταφορά της στη σχολική πραγµατικότητα και µε αφορµή το περιεχόµενο 
του σεναρίου που διαδραµατίζεται, εισέρχεται σε µια διαδικασία διαλόγου στην τάξη. 

Στη συγκεκριµένη προσέγγιση το θέατρο χρησιµοποιήθηκε ως παιδαγωγικό εργαλείο µε σκοπό να τεθούν 
προβληµατισµοί κοινωνικού περιεχοµένου σε θέµατα όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας και ο σεβασµός στη 
γνώµη του άλλου. Επιπρόσθετα επιχειρήθηκε η ενίσχυση του γόνιµου διαλόγου και της σύµπραξης σε επίπεδο 
όπου το παιδί καλείται να εισέλθει στον κόσµο των «µεγάλων» και να τον αντιληφθεί µέσα από την προσωπική 
του οπτική µε τη βοήθεια της αφήγησης και της δραµατοποίησης. 
 
Β΄ΦΑΣΗ: ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 
Ο δάσκαλος αναφέρεται σε ένα πρόσφατο περιστατικό βίας που έλαβε χώρα στο σχολείο ανάµεσα σε µαθητές και 
µε τη µέθοδο της ιδεοθύελλας και των ερωτοαποκρίσεων εκµαιεύει τις απόψεις των µαθητών του για το θέµα της 
σχολικής βίας και του εκφοβισµού. Οι απόψεις των µαθητών καταγράφονται στον πίνακα και διαµορφώνουν το 
κριτικό ερώτηµα της ερευνητικής εργασίας: «Πώς αντιµετωπίζω τις διαφωνίες µου µε τους συµµαθητές µου». Με 
την εισαγωγή των µαθητών στον προβληµατισµό οι µαθητές ενθαρρύνονται να αναφέρουν προσωπικά 
παραδείγµατα και βιώµατα. Γίνεται κριτικός στοχασµός του ερωτήµατος και µέσα από τη συζήτηση 
διαµορφώνονται τα επιµέρους ερωτήµατα που θα διερευνηθούν σε επόµενες φάσεις της υλοποίησης της µεθόδου: 
«Πώς αντιδρώ όταν θυµώνω;», «Πώς αντιδρώ όταν συµπεριφέρονται άσχηµα σε έναν συµµαθητή µου;», «Πώς 
αντιδρώ όταν διαφωνώ;», «Πώς αντιδρώ, όταν µου συµπεριφέρονται βίαια;». Ο προβληµατισµός των µαθητών 
και ο κριτικός στοχασµός τους αποτελούν το έναυσµα για την υλοποίηση των δράσεων της ερευνητικής εργασίας 
που ακολουθεί. 

 
Γ΄ΦΑΣΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
Στην ερευνητική εργασία χρησιµοποιήθηκε το παραµύθι του Ευγένιου Τριβιζά «Το Σκουµπρί και το Φαγκρί» ως 
ένα αντιπολεµικό σενάριο-παραµύθι που γίνεται η αφορµή για τον εντοπισµό και την ανάλυση περιστατικών 
σχολικής βίας µε σκοπό την ανάδειξη, την αντιµετώπιση και άµβλυνσή τους. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν οι 
ιστορίες από τα κόµικς «Μικροί κύριοι και Μικρές κυρίες», που µέσα από τους διαλόγους αναδύονται στοιχεία 
µιας διαδικασίας αυτογνωσίας- γνωριµίας µε τον εαυτό τους, γνωριµίας µε τους συµµαθητές τους, 
διαπραγµάτευσης και διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων τους. 
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Δ΄ΦΑΣΗ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ- ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Παρουσιάζονται οι δραστηριότητες µε αφορµή το παραµύθι: 
§ Τα παιδιά, αφού διάβασαν το παραµύθι του Ευγένιου Τριβιζά «Το Σκουµπρί και το Φαγκρί», 

επεξεργάστηκαν νοηµατικούς προβληµατισµούς, βαθύτερες σκέψεις και ιδέες 
§ Ζωγράφισαν τους ήρωες και προέβησαν σε εικαστική προσέγγιση αποτυπώνοντας σηµαντικές σκηνές 

του παραµυθιού 
§ Κατασκεύασαν µάσκες των βασικών ηρώων και στοιχείων του θαλάσσιου περιβάλλοντος και έφτιαξαν 

το σκηνικό τους 
§ Άκουσαν τη µουσική σύνθεση του Debussy «H θάλασσα» κι επένδυσαν µε τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών µουσικοκινητικά το παραµύθι 
§ Οι µαθητές ανέλαβαν ρόλους και δραµατοποίησαν τις σκηνές. 
Στην επόµενη φάση οι εκπαιδευτικοί κάλεσαν τους µαθητές να προτείνουν λύσεις στα αδιέξοδα του ήρωα 

µε τεχνικές που προτείνει το Θεάτρου Φόρουµ. Στη συγκεκριµένη δράση τα παιδιά επανέλαβαν το θεατρικό 
δρώµενο «Το Σκουµπρί και το Φαγκρί» µε παιχνίδια ρόλων και αυτοσχεδιασµούς: 

§ Μεταµόρφωσαν την τάξη σε µια προσωρινή αυτοσχέδια σκηνή 
§ Έθεσαν το πρόβληµα µε αφορµή το κεντρικό ζήτηµα που διαπραγµατεύεται το παραµύθι 
§ Μοίρασαν τους ρόλους (Πρωταγωνιστής-Ανταγωνιστές) µε τον εκπαιδευτικό στο ρόλο του 

«µεσολαβητή» 
§ Έθεσαν τους κανόνες του θεατρικού παιχνιδιού. 
Κατά την εξέλιξη της παράστασης οι θεατές-µαθητές διέκοπταν την εξέλιξη αναλαµβάνοντας το ρόλο του 

Πρωταγωνιστή για να προτείνουν µια νέα λύση-πρόταση µε αποτέλεσµα η ιστορία να παίρνει νέες κι απρόβλεπτες 
διαστάσεις. Σε όλη τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού όλοι οι µαθητές ενεργοποιήθηκαν, µπήκαν σε µια 
διαλογική διαδικασία αναζήτησης λύσεων, αντιµετώπισαν τη σύγκρουση πολύπλευρα και ανακάλυψαν το 
πολυδιάστατο του ζητήµατος. Ταυτόχρονα σηµειώθηκαν στάσεις και συµπεριφορές που προάγουν τις ζητούµενες 
έννοιες του σεβασµού στις απόψεις των άλλων, της κατανόησης, της αποδοχής του διαφορετικού και του γόνιµου 
διάλογου και περιορίζουν φαινόµενα σχολικής βίας. Το αποτέλεσµα ήταν οι µαθητές να φύγουν από τη δική τους 
παράσταση πλουσιότεροι σε εµπειρίες αλλά περισσότερο προβληµατισµένοι, εφόσον το παραµύθι δεν είχε µόνο 
ένα τέλος όπως ήξεραν µέχρι τότε, αλλά δεν είχε καν τέλος. 

Στη συνέχεια οι µαθητές µε αφορµή τα κόµικς «Μικροί κύριοι και Μικρές κυρίες»: 
§ Παρακολούθησαν ταινίες από τα κόµικς «Μικροί κύριοι και  Μικρές κυρίες». 
§ Συζήτησαν για τους χαρακτήρες των ηρώων. 
§ Μίλησαν για τα συναισθήµατα που εκφράζονται µέσα από τις εκφράσεις των προσώπων και τη στάση 

του σώµατος των ηρώων. 
§ Σχολίασαν στάσεις και συµπεριφορές των ηρώων. 
§ Έδωσαν λύσεις σε προβλήµατα σύγκρουσης που αναδύθηκαν από τις ιστορίες. 
§ Σκίτσαραν τους ήρωες των κόµικς «Μικροί κύριοι και Μικρές κυρίες» σε ελεύθερο σχέδιο φτιάχνοντας 

πρωτότυπες ιστορίες επίλυσης συγκρούσεων και διαφωνιών µε ήρωες του κόµικς που επιλέγουν.  
§ Μέσα από τις ιστορίες-διαλόγους, που έφτιαξαν οι µαθητές, σκιαγράφησαν τους χαρακτήρες των ηρώων 

και τις µεταξύ τους σχέσεις, τους απέδωσαν µε χιούµορ κι ευρηµατικότητα, βρήκαν λύσεις σε 
συγκρουσιακές καταστάσεις που αναγνώρισαν και στις δικές τους διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο 
και καλλιέργησαν έννοιες όπως αποδοχή, διαφορετικότητα, αλληλεγγύη, συνεργασία και κατανόηση. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Κατά την υλοποίηση του project η αξιολόγηση θεωρείται αναγκαία, διότι µέσω αυτής αφενός εκτιµάται η 
αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής πρακτικής και αφετέρου επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση των 
µαθησιακών αποτελεσµάτων. Οι άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης προκύπτουν από τους στόχους που αρχικά 
τέθηκαν και από το βαθµό επίτευξής τους.  

Καταρχήν, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος λαµβάνει χώρα η βασική τυπολογία της 
διαµορφωτικής αξιολόγησης, η οποία υλοποιείται ανά τακτά διαστήµατα και τα αποτελέσµατα αυτής 
αξιοποιούνται για βελτίωση. Η απολογιστική αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µόλις ολοκληρώθηκε το εν λόγω 
πρόγραµµα για να εντοπιστούν τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, εφαρµόστηκε εσωτερική 
αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν το πρόγραµµα και πιθανότατα από τους οργανωτές του 
προγράµµατος. 

Η εσωτερική αξιολόγηση επετεύχθη σύµφωνα µε ένα συνδυαστικό µοντέλο των µοντέλων αξιολόγησης 
CIPP και KIRKPATRICK: 

§ Πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση του πλαισίου µε την καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σηµείων 
και µε τον προσδιορισµό ενεργειών για βελτίωση (διερευνήθηκαν οι ανάγκες της οµάδας-στόχου κι 
έγινε εντοπισµός της αλληλεπίδρασης του προγράµµατος µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον). 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  433   

§ Η αρχική αξιολόγηση στόχευε στη διαµόρφωση της στρατηγικής που ακολουθήθηκε κατά το 
πρόγραµµα. Στόχος να επιλεχθεί η καταλληλότερη στρατηγική ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών 
και όλες τις δυσχέρειες του οργανωτικού και ευρύτερου πλαισίου.  

§ Πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση της διαδικασίας µε σκοπό αν και κατά πόσο και σε ποιο βαθµό 
επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράµµατος που τέθηκαν. Εάν, οι µαθητές ανταποκρίθηκαν και σε ποιο 
βαθµό µάθησης οδηγήθηκαν και ποια συµπεριφορά επέδειξαν. 

§ Τέλος, υπήρξε αξιολόγηση του αποτελέσµατος από την οποία προέκυψαν τα θετικά και τα αρνητικά του 
προγράµµατος και δυνατότητα για συνέχιση, επανάληψη, επέκταση, βελτίωση ή διακοπή του 
προγράµµατος. Θα ληφθούν υπόψη και τα συνολικά αποτελέσµατα, η επίδραση του προγράµµατος στο 
επίπεδο της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας. Οι µαθητές αξιολογούν το πρόγραµµα και 
εκφράζουν τις απόψεις τους για τις εµπειρίες που βίωσαν. 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι µαθητές συµµετείχαν µε ενθουσιασµό και πνεύµα συνεργασίας σε όλες τις δραστηριότητες του project. 
Καλλιεργήθηκαν µ’ αυτόν τον τρόπο έννοιες όπως ειρήνη, συµφιλίωση, αλληλεγγύη, αρµονική συνύπαρξη, 
αποδοχή της ετερότητας στα πλαίσια µιας κοινωνίας δικαιοσύνης χωρίς άγονες αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις και 
βία. Όλα τα παραπάνω είναι σύµφωνα µε τη θεµελιώδη αρχή ότι το Σχολείο βρίσκεται σε µια µόνιµη προσπάθεια 
και επιδιώκει να αµβλύνει ανεπιθύµητες και βίαιες συµπεριφορές για να αποτελέσει τη µικρογραφία µιας 
κοινωνίας που οι µαθητές µέσα από τη συγκεκριµένη εµπειρία τους έθεσαν τις βάσεις της. 

Οι µαθητές µέσα από την παραγωγική διαδικασία του κριτικού στοχασµού και αναστοχασµού και τη 
βιωµατική και αισθητική εµπειρία διαµόρφωσαν και αναδιαµόρφωσαν αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές, 
όσον αφορά τη διαπραγµάτευση των διαπροσωπικών τους σχέσεων και διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων 
στην καθηµερινότητα της σχολικής ζωής και στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον.  

Τα συµπεράσµατά τους επεκτάθηκαν ως πράξη στη σχολική πραγµατικότητα µέσα από τη συµπεριφορά 
τους στις δραστηριότητες και στα παιχνίδια και τη συνεργασία που υπέδειξαν µε τους συµµαθητές τους . 
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