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Με την Υποστήριξη 

  

του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" 

 
του Πανελληνίου Συλλόγου Δυσλεξίας & ΔΕΠΥ  

 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

 του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

 του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό - ΕΑΝ» 

 

6 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ANTI-BULLYING 

 

BULLYING = ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠEΙΑΣ 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

BULLYING - ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: 
Ψυχοκοινωνικές, Εκπαιδευτικές Συνέπειες & η Αντιμετώπισή τους 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

5 - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 

www.bullying.uom.gr bullying@uom.edu.gr 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης 

 

 
Χορηγός: Ε.Λ.Κ.Ε., ΠΑ.ΜΑΚ. 

 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής   

Tμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 

 Yπό την Αιγίδα 
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Ανάρτηση των Πρακτικών του Συνεδρίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5-3-2016 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ 

 08.00 - 9.00: Εγγραφές 

 9.00 - 9.30: Χαιρετισμοί 

 9.30 - 10.40: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ:  

Πρόεδρος: Αχιλλέας Ζαπράνης 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών, 

ΠΑ.ΜΑΚ.  

«Bullying: πού, πώς, σε ποιους (δυσλεξικούς), από ποιους, γιατί 

συμβαίνει και πώς θα το μειώσουμε» 

 

10.40 -11.30: ΚΑΦΕΣ – POSTERS 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

Πρόεδρος: Γεώργιος Βοσκόπουλος 

Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών, ΠΑ.ΜΑΚ. 

 

11:30-12:30 (Χρονική περίοδος εισηγήσεων) 

 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΦΟΒΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Θάνος Τουλούπης1 & Χριστίνα Αθανασιάδου2 

1Υποψήφιος διδάκτωρ, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. 

2Επίκουρος καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.  

Email: touloupis@psy.auth.gr cathan@psy.auth.gr  
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Η παρούσα έρευνα αφορά στη μελέτη του ηλεκτρονικού εκφοβισμού μεταξύ 

μαθητών/τριών Στ΄ Δημοτικού σε σχέση με το φύλο και τη σχολική τους επίδοση, 

συνδυάζοντας την ποσοτική με την ποιοτική μέθοδο. Στο πλαίσιο της ποσοτικής 

διερεύνησης, 452 μαθητές/τριες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς 

σχετικά με την εμπλοκή τους στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και άλλα χαρακτηριστικά του 

φαινομένου (βασισμένο στο Cyberbullying Questionnaire, Smith, Mahdavi, Carvalho, & 

Tippett, 2006). Παράλληλα, διενεργήθηκαν ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις με 8 

εκπαιδευτικούς για τη διερεύνηση των απόψεων τους πάνω στο υπό μελέτη φαινόμενο. 

Βάσει των αποτελεσμάτων, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός αφορά εξίσου μαθητές/τριες 

σχολικής ηλικίας, αποκαλύπτεται από τα «θύματα» και τους/τις «μάρτυρες» κυρίως σε 

φίλους/ες και διαρκεί συνήθως 1 έως 2 εβδομάδες. Το φύλο και η σχολική επίδοση δε 

διαφοροποιούν την εμπλοκή των μαθητών/τριών στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Από την 

άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και συνδέουν τον 

ηλεκτρονικό εκφοβισμό με το φύλο και τη σχολική επίδοση των μαθητών/τριών. 

Αναγνωρίζουν την αδυναμία τους να βοηθήσουν αποτελεσματικά μαθητές/τριες και 

πιστεύουν πως η απαγόρευση της διαδικτυακής πρόσβασης δεν συνιστά αποτελεσματικό 

μέτρο. Τα παραπάνω ευρήματα συνιστούν έναυσμα για τη διενέργεια αντίστοιχων μελετών 

στην Α/θμια εκπαίδευση, με στόχο το σχεδιασμό προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας, και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα δημοτικά 

σχολεία. 

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονικός εκφοβισμός, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί 

 

Abstract  

The present study investigates the phenomenon of cyberbullying among students of sixth 

grade, in relation to gender and school performance, combining both the quantitative and 

qualitative method. Under the quantitative investigation, 452 primary school students 

completed a self-reporting questionnaire related to their involvement in cyberbullying and 

other characteristics of the phenomenon (based on Cyberbullying Questionnaire, Smith, 

Mahdavi, Carvalho, & Tippett, 2006). At the same time, individual semi-structured interviews 

were conducted with 8 teachers in order to record their views regarding the phenomenon of 

cyberbullying. According to results, cyberbullying concerns equally school-aged children, it is 

revealed mainly to close friends by “victims” and “witnesses” and lasts usually between 1-2 

weeks. Gender and school performance don’t differentiate students’ involvement in 

cyberbullying. On the other hand, teachers seem to recognize the problem within schools 

however they tend to link cyberbullying with the students’ gender and school performance. 

Moreover, they admit their weakness to help students and believe that restrictive measures 

(such as prohibiting internet access) are not effective. The above findings may trigger similar 

future studies within Primary Education, aimed at both the design of awareness programs 

for school community members and the implementation of prevention programs in primary 

schools. 
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Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα τεχνολογικά επιτεύγματα της ενημέρωσης και 

επικοινωνίας, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, έχουν εισβάλει 

στην καθημερινότητά μας. Ειδικότερα, το διαδίκτυο αποτελεί για τους σημερινούς 

εφήβους ένα «φυσικό» πλέον χώρο μέσω του οποίου ενημερώνονται, μελετούν, 

επικοινωνούν και ψυχαγωγούνται (Amichai-Hamburger, 2013), όπως διαπιστώνεται από τα 

πολύ υψηλά ποσοστά (από 60% έως 80%) των ατόμων εφηβικής ηλικίας που το 

χρησιμοποιούν καθημερινά σε Ευρώπη και Αμερική (Lenhart, Purcell, Smith, & Zickuhr, 

2010. Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011).  

Τα οφέλη που συνεπάγεται η άμεση διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των 

κινητών τηλεφώνων, κυρίως μέσω των διαδικτυακών τους υπηρεσιών, στη ζωή των 

παιδιών/εφήβων είναι πολλά και εντοπίζονται τόσο σε ακαδημαϊκό (π.χ., ταχύτερη 

πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, εισαγωγή του διαδραστικού στοιχείου στην 

εκπαιδευτική διαδικασία), όσο και σε κοινωνικό ή διαπροσωπικό επίπεδο (π.χ., διέξοδος 

ταχύτερης και συχνότερης επικοινωνίας) (Campbell, 2005a). Από την άλλη πλευρά, η 

αυξημένη και η επικίνδυνη, γενικότερα, χρήση του διαδικτύου (π.χ., δημοσίευση 

προσωπικών στοιχείων, επικοινωνία με αγνώστους, επίσκεψη σε ιστοσελίδες ακατάλληλου 

περιεχομένου, ανταλλαγή προσβλητικών ή αγενών μηνυμάτων) συνδέεται θετικά με την 

εμπλοκή σε περιστατικά ηλεκτρονικού εκφοβισμού και θυματοποίησης (Dowell, Burgess, & 

Cavanaugh, 2009. Livingstone et al., 2011. Mitchell, Wolak, & Finkelhor, 2007. Ybarra, 

Mitchell, Finkelhor, Wolak, 2007). Ειδικά οι έφηβοι/ες ηλικίας 13-15 ετών αποτελούν την 

πιο ευάλωτη ομάδα καθώς εμπλέκονται συχνότερα από εφήβους/ες μεγαλύτερης ηλικίας 

σε περιστατικά ηλεκτρονικού εκφοβισμού και κυρίως σε περιστατικά θυματοποίησης (Cole, 

Krohn, Jewell, & Hupp, 2011. Slonje, Smith & Frisen, 2013. Patchin & Hinduja, 2012. 

Williams & Guerra, 2007). Φαίνεται, ωστόσο, ότι η υπερβολική εξοικείωση με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η αυξημένη χρήση του διαδικτύου καθημερινά αφορά όλο 

και περισσότερο μαθητές/τριες μικρότερης ηλικίας, γεγονός που έχει μετατοπίσει 

προσφάτως το ερευνητικό ενδιαφέρον στον τομέα αυτό και στην Α/θμια εκπαίδευση (Price 

& Dalgleish, 2010), μια βαθμίδα γόνιμη για την εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων. Με 

δεδομένη, λοιπόν, την επαγρύπνηση του σχολικού δυναμικού στην περίπτωση της 
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επιζήμιας για το σχολικό περιβάλλον ηλεκτρονικής βίας (Willard, 2004) έχει ξεκινήσει δειλά 

μια ερευνητική προσπάθεια για αποτύπωση των σχετικών απόψεων εκπαιδευτικών 

Β/θμιας κυρίως εκπαίδευσης από άλλες χώρες (π.χ., Li, 2008). 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της ριψοκίνδυνης χρήσης του διαδικτύου 

μεταξύ μαθητών/τριών της τελευταίας τάξης του δημοτικού σχολείου και, ειδικότερα, 

διερευνά την έκταση του φαινομένου του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, τη σχέση του με το 

φύλο και τη σχολική επίδοση των μαθητών/τριών, ενώ συμπληρωματικά διερευνώνται και 

οι αντίστοιχες αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης. Το φαινόμενο του 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού αναφέρεται σε οποιαδήποτε αυθαίρετη, επαναλαμβανόμενη 

και επιθετική ενέργεια που προέρχεται είτε από ένα άτομο, είτε από μια ομάδα ατόμων, με 

στόχο να βλάψει κάποιο άλλο άτομο (το θύμα) και η οποία επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης 

της τεχνολογίας και των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (π.χ., κινητά 

τηλέφωνα, διαδικτυακά μηνύματα, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης) (Hinduja & Patchin, 

2008. Smith et al., 2008. Willard, 2004). Συνηθισμένες μορφές του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού αποτελούν η ηλεκτρονική παρενόχληση (cyber stalking), η καταδίωξη (cyber 

harassment), η δυσφήμιση (denigration), ο εμπαιγμός (trickery), η δημοσιοποίηση 

προσωπικών στοιχείων (outing), ο αποκλεισμός ή εξοστρακισμός (exclusion) και η 

πλαστοπροσωπία (impersonation) (Li, 2007. Smith, et al., 2008. Τσορμπατζούδης & 

Αγγελακόπουλος, 2012. Yilmaz, 2010).  

Τα περισσότερα ερευνητικά δεδομένα όσον αφορά στην έκταση και στα χαρακτηριστικά 

του ηλεκτρονικού εκφοβισμού προέρχονται κυρίως από μελέτες σε δείγμα έφηβων 

μαθητών/τριών και νεαρών ενηλίκων. Συγκεκριμένα, μια ανασκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας που επιχειρήθηκε πριν λίγα χρόνια (Kowalski, Limber, & Agatston, 2008) 

έδειξε πως τα ποσοστά των έφηβων θυμάτων σε διάφορες χώρες κυμαίνονται από 4% έως 

53%, ενώ των θυτών από 3% έως 23%. Ακόμη και νεότερα ευρήματα που αφορούν στην 

εμπλοκή εφήβων στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό αναφέρουν ποσοστά που υπερβαίνουν το 

24% στον Καναδά (Li, 2007. Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla, & Daciuk, 2012), το 14% στην 

Αυστραλία (Campbell, 2005) και το Ηνωμένο Βασίλειο (National Children’s Homes [NCH], 

2005. Smith et al., 2008), ενώ στις Η.Π.Α. αγγίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις το 69% 

(Campfield, 2008. Mishna, Cook, Gadalla, Daciuk, & Solomon, 2010. Schneider, O’Donnell, 

Stueve, & Coulter, 2011. Ybarra & Mitchell, 2004). Στην Ελλάδα, η πιλοτική έρευνα των 
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Ανδρέου, Ζαφειροπούλου, Γκαραγκούνη-Αραίου και Ρούση-Βέργου (2011) σε 

μαθητές/τριες Λυκείου αποκάλυψε αρκετά υψηλή συχνότητα εκφοβισμού (18.3%) και 

θυματοποίησης (22.4%) στο διαδίκτυο. Άλλες έρευνες ωστόσο στην Ελλάδα (σε 

μεγαλύτερα δείγματα μαθητών/τριών Γυμνασίου και Λυκείου) κατέγραψαν λίγο 

χαμηλότερα ποσοστά που φθάνουν το 15% για τα θύματα και το 10% για τους θύτες 

(Kapatzia & Sygkollitou, 2009. Τσορμπατζούδης & Αγγελακόπουλος, 2012).  

Ως προς τα περισσότερο προτιμητέα μέσα άσκησης ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

παρατηρείται μια τάση παιδιών/εφήβων για εκφοβισμό κυρίως μέσω διαδικτυακών 

μηνυμάτων (π.χ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μηνυμάτων κινητού αλλά και 

κλήσεων κινητού και λιγότερο μέσω εικόνων/φωτογραφιών και βίντεο (Raskauskas & 

Stoltz, 2007. Slonje & Smith, 2008. Smith et al., 2006. Vandebosch & Van Cleemput, 2009). 

Συστηματική διαπίστωση συνιστά και το γεγονός ότι, εκτός των ηλεκτρονικών θυμάτων και 

των θυτών, πρωταγωνιστικό ρόλο στο υπό διερεύνηση φαινόμενο έχουν και οι «μάρτυρες» 

των περιστατικών ηλεκτρονικού εκφοβισμού των οποίων το ποσοστό αγγίζει ορισμένες 

φορές το 60% περίπου (Ανδρέου & συν., 2011. Hinduja & Patchin, 2006. Kapatzia & 

Sygkollitou, 2009. Li, 2006, 2007). Την εμπειρία τώρα της ηλεκτρονικής θυματοποίησης, η 

οποία συνήθως διαρκεί 1 έως 2 εβδομάδες, επιλέγουν να αποκαλύψουν τα παιδιά-

«μάρτυρες» αλλά και τα παιδιά-θύματα κυρίως σε φιλικά τους πρόσωπα και ελάχιστα σε 

ενήλικες (Hinduja & Patchin, 2008. Kapatzia & Sygkollitou, 2009. NCH, 2005. Slonje & Smith, 

2008. Smith et al., 2006, 2008. Topçu, Erdur-Baker, & Çapa-Aydin, 2008). Τέλος, οι σχετικές 

μελέτες αποκαλύπτουν πως για την πλειονότητα συνήθως των μαθητών/τριών το μέτρο 

του περιορισμού ή της απαγόρευσης της χρήσης του διαδικτύου ή του κινητού κρίνεται 

αναποτελεσματικό για την πρόληψη/αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

(Kapatzia & Sygkollitou, 2009. Smith et al., 2006. Steffgen, König, & Pfetsch, 2009 στο Grigg, 

2010). 

Αναφορικά με τη σύνδεση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού με το φύλο, τα αντιφατικά 

ερευνητικά δεδομένα (Campbell, 2007. Kapatzia & Sygkollitou, 2009. Kowalski & Limber, 

2007. Li, 2006, 2007. Mishna et al., 2012. Popović-Ćitić, Djurić, & Cvetković, 2011. Price & 

Dalgleish, 2010. Slonje & Smith, 2008. Yilmaz, 2010) επιβεβαιώνουν πως η συχνότητα 

εμπλοκής στο φαινόμενο κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα και για τα δύο φύλα (Beran 

& Li, 2005. Oliver & Candappa, 2003. Hinduja & Patchin, 2006. Smith et al., 2008), ενώ ως 

http://spi.sagepub.com/search?author1=Branislava+Popovi%C4%87-%C4%86iti%C4%87&sortspec=date&submit=Submit
http://spi.sagepub.com/search?author1=Sladjana+Djuri%C4%87&sortspec=date&submit=Submit
http://spi.sagepub.com/search?author1=Vladimir+Cvetkovi%C4%87&sortspec=date&submit=Submit
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προς τη σύνδεση με τη σχολική επίδοση διαπιστώνεται πως κατά βάση οι μαθητές/τριες 

μέτριας ή χαμηλής επίδοσης εμπλέκονται στο φαινόμενο (Hinduja & Patchin, 2006. 

Καπατζιά, 2008. Schneider et al., 2011. Stomfay-Stitz & Wheeler, 2007). 

Αντίθετα με τα παραπάνω ευρήματα, οι μελέτες που εστιάζουν στην οπτική των 

εκπαιδευτικών για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό είναι αισθητά πιο περιορισμένες και 

προέρχονται από εν δυνάμει (φοιτητές/τριες) αλλά και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς κυρίως 

Β/θμιας εκπαίδευσης (Beringer, 2011. Eden, Heiman, & Olenik-Shemesh, 2013. Li, 2008. 

Ryan & Kariuki, 2011. Yilmaz, 2010). Οι εν λόγω μελέτες αποκαλύπτουν πως η πλειονότητα 

συνήθως των (εν δυνάμει/εν ενεργεία) εκπαιδευτικών (31%-78% περίπου) αντιλαμβάνεται 

τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό ως ένα υπαρκτό πρόβλημα στα σχολεία  και ανησυχεί (49%-

94%) για τις επιζήμιες επιπτώσεις του φαινομένου στη ζωή των μαθητών/τριών (Beringer, 

2011. Li, 2008. Mannix McNamara & Moynihan, 2010. Rayan & Kariuki, 2011. Yilmaz, 2010). 

Επιπροσθέτως, αν και οι μισοί/ές περίπου εκπαιδευτικοί δηλώνουν πρόθυμοι/ες να 

παρέμβουν σε περιστατικά ηλεκτρονικής θυματοποίησης, μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών 

νιώθει ικανό να αναγνωρίσει (13%-33% περίπου) και να διαχειριστεί (4%-15% περίπου) 

αντίστοιχα περιστατικά μαθητών/τριών (Beringer, 2011. Li, 2008. Rayan & Kariuki, 2011). 

Αναφορικά με την πρόληψη/αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου οι τακτικές που 

προτείνουν οι εκπαιδευτικοί ως αποτελεσματικότερες είναι η θέσπιση μιας γενικότερης 

πολιτικής κατά της ηλεκτρονικής βίας στο σχολείο, η σχετική κατάρτιση/ενημέρωση 

εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, οι δραστηριότητες σε επίπεδο τάξης, καθώς και η 

σταθερή επικοινωνία με τους γονείς (Beringer, 2011. Li, 2008. Rayan & Kariuki, 2011. 

Yilmaz, 2010). 

 

Η παρούσα έρευνα 

Η βιβλιογραφική παρουσίαση που προηγήθηκε καθιστά ξεκάθαρο πως ο ηλεκτρονικός 

εκφοβισμός συνιστά ένα φαινόμενο με παγκόσμιες διαστάσεις, του οποίου η επιστημονική 

διερεύνηση είναι σχετικά πρόσφατη στον ελληνικό κυρίως χώρο. Επιπλέον, παρά το 

γεγονός ότι όλο και περισσότεροι/ες ερευνητές/τριες διαπιστώνουν ότι το φαινόμενο 

αγγίζει πλέον και μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων Δημοτικού, οι μελέτες που 

εστιάζονται αποκλειστικά στη σχολική ηλικία είναι σχεδόν απούσες στην εγχώρια 

βιβλιογραφία. Τα περιορισμένα, λοιπόν, διεθνή και τα όποια διαθέσιμα ελληνικά 
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ευρήματα δε δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα ως προς εκείνα τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών/τριών (π.χ., φύλο, σχολική επίδοση, κ.α.) και ιδιαίτερα αυτών της Α/θμιας 

εκπαίδευσης που πιθανώς συνδέονται με την εμπλοκή τους στο φαινόμενο του 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Μια βαθμίδας που συνιστά γόνιμο έδαφος για την εφαρμογή 

προγραμμάτων πρόληψης, τα οποία θα εκπαιδεύσουν τα παιδιά στην ασφαλή χρήση του 

διαδικτύου προλαμβάνοντας ταυτόχρονα ριψοκίνδυνες συμπεριφορές. Η εφαρμογή, 

ωστόσο, αυτών των προγραμμάτων προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση των κινδύνων που 

ελλοχεύει η χρήση του διαδικτύου μέσα από αξιόπιστα ερευνητικά δεδομένα, καθώς και τη 

διερεύνηση της σχετικής ενημερότητας και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών που θα 

υλοποιήσουν τα παραπάνω προγράμματα στο σχολικό πλαίσιο. 

Ως εκ τούτου, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της έκτασης του 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού μεταξύ μαθητών/τριών της τελευταίας τάξης του δημοτικού 

σχολείου (Στ΄), η σύνδεσή του με το φύλο και τη σχολική επίδοση των μαθητών/τριών 

καθώς και η συμπληρωματική διερεύνηση των σχετικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

Α/θμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 

αναμένεται: η καταγραφή περιπτώσεων ηλεκτρονικού εκφοβισμού σε μαθητές/τριες Στ΄ 

Δημοτικού (Υπόθεση 1) (Charlton, Panting, & Hannan, 2002. Maher, 2008), η άσκηση/βίωση 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού κυρίως μέσω μηνυμάτων (διαδικτυακών/κινητού τηλεφώνου) 

και κλήσεων κινητού (Υπόθεση 1α) (Raskauskas & Stoltz, 2007. Slonje & Smith, 2008. Smith 

et al., 2006), τα μισά περίπου παιδιά να έχουν υπάρξει «μάρτυρες» ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού, ενώ πρόσωπα εμπιστοσύνης για θύματα και «μάρτυρες» να είναι κυρίως οι 

φίλοι/ες και όχι οι ενήλικες (Υπόθεση 1β) (Kapatzia & Sygkollitou, 2009. Slonje & Smith, 

2008. Smith et al., 2006, 2008), η βραχύχρονη διάρκεια (1-2 εβδομάδες) του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού για την πλειονότητα των μαθητών/τριών (Υπόθεση 1γ) (Hinduja & Patchin, 

2008. Slonje & Smith, 2008), η πλειοψηφία των μαθητών/τριών να θεωρεί 

αναποτελεσματικό το μέτρο του περιορισμού/απαγόρευσης από τους/τις ενήλικες της 

χρήσης διαδικτύου/κινητού για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (Υπόθεση 

1δ) (Kapatzia & Sygkollitou, 2009. Smith et al., 2006), η εμπλοκή τόσο των αγοριών όσο και 

των κοριτσιών στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (Υπόθεση 2) (Beran & Li, 2005. Hinduja & 

Patchin, 2006) και τέλος η αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη σχολική επίδοση των 
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μαθητών/τριών και την εμπλοκή τους στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (Υπόθεση 3) (Hinduja & 

Patchin, 2006. Schneider et al., 2011). 

Μέθοδος 

Διαδικασία  

Η συγκεκριμένη επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποιήθηκε βασιζόμενη, κυρίως, 

στη χρήση της ποσοτικής μεθοδολογίας με χορήγηση ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς σε 

μαθητές/τριες. Η συλλογή των δεδομένων έγινε στα σχολεία, παρουσία του ερευνητή 

(πρώτος συγγραφέας) και του/της δασκάλου/ας της τάξης. Πριν την συμπλήρωση, δόθηκαν 

εξηγήσεις σχετικά με το στόχο της έρευνας, ενώ διευκρινίστηκε η ανωνυμία των 

δεδομένων και η εθελοντική φύση της διαδικασίας. Οι μαθητές/τριες κάθε τάξης 

ρωτήθηκαν αν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο (εντός ή/και εκτός σπιτιού) ή/και έκαναν 

χρήση κινητού τηλεφώνου (δικού τους ή/και άλλου προσώπου). Οι μαθητές/τριες που 

απάντησαν αρνητικά σε μία από τις δύο ή και στις δύο παραπάνω ερωτήσεις ήταν 

λιγότεροι/ες από 10 και δεν συμπεριλήφθηκαν στο ερευνητικό δείγμα. Για τη διεξαγωγή 

της έρευνας στα σχολεία προηγήθηκε η σχετική άδεια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του 

Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ.: Φ15/62/6867/Γ1, 15/02/2012) και η γραπτή συγκατάθεση 

των γονέων. Για τον εμπλουτισμό των δεδομένων της έρευνας αξιοποιήθηκε 

συμπληρωματικά και η ποιοτική μεθοδολογία, με διεξαγωγή ημι-δομημένων ατομικών 

συνεντεύξεων με περιορισμένο αριθμό δασκάλων, οι οποίες έλαβαν χώρα εκτός σχολικού 

ωραρίου ώστε να μην παρακαμφθεί το σχολικό τους πρόγραμμα.  

 

Δείγμα   

Το ποσοτικό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 452 μαθητές/τριες, 242 αγόρια (53.5%) και 

210 κορίτσια (46.5%), ηλικίας 11 έως 13 ετών. Όλοι/ες φοιτούσαν στην Στ΄ τάξη Δημοτικού 

και επιλέχθηκαν τυχαία από 16 σχολεία διαφόρων περιοχών της Θεσσαλονίκης και των 

Αχαρνών Αττικής, τα οποία δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Η σχολική επίδοση 

των μαθητών/τριών αξιολογήθηκε μέσω μιας σχετικής ερώτησης, σύμφωνα με την οποία οι 

οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες δήλωσαν το γενικό βαθμό προαγωγής τους από την Ε΄ στη Στ΄ 

Δημοτικού. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, το 87.4% αυτών ανέφερε ότι η σχολική του 

επίδοση κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά ήταν «Άριστη» (μεταξύ 9-10), ενώ το 
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υπόλοιπο 12.6% ανέφερε ότι ήταν «Πολύ καλή» (μεταξύ 7-8). Στο ποιοτικό δείγμα 

συμμετείχαν 8 δάσκαλοι/ες (3 άνδρες, 5 γυναίκες) από σχολεία της Θεσσαλονίκης των 

οποίων οι τάξεις έλαβαν μέρος στην έρευνα. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 31 έως 49 ετών 

και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους ποίκιλαν, καθώς κρίθηκε σημαντικό να υπάρχει μια 

ποικιλία απόψεων.  

 

Εργαλεία έρευνας 

Για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς το οποίο, εκτός από τις αρχικές ερωτήσεις σχετικά με τα 

δημογραφικά στοιχεία των μαθητών/τριών (π.χ., ηλικία, φύλο, εθνικότητα) και το γενικό 

βαθμό προαγωγής τους από την προηγούμενη σχολική χρονιά (Ε΄ Δημοτικού), αποτελείτο 

από 12 ερωτήσεις σχετικά με την εμπλοκή στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Οι ερωτήσεις 

αυτές βασίστηκαν στην μετάφραση και συντομευμένη απόδοση στα ελληνικά του 

πρωτότυπου Ερωτηματολογίου για τον «Ηλεκτρονικό εκφοβισμό» (“Cyberbullying 

Questionnaire”) των Smith, Mahdavi, Carvalho, και Tippett (2006), η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες άλλης έρευνας σε δείγμα έφηβων μαθητών/τριών 

(Καπατζιά, 2008). Το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 88 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής οι οποίες αναφέρονται σε επτά διακριτές κατηγορίες ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού (μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο, τηλεφωνικών κλήσεων, 

φωτογραφιών/βίντεο, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δωματίων συνομιλίας, προγραμμάτων 

άμεσης επικοινωνίας και ιστοσελίδων στο διαδίκτυο). Για κάθε μια από τις παραπάνω 

κατηγορίες ηλεκτρονικού εκφοβισμού υπάρχουν 12 ερωτήσεις, ενώ στο τέλος του 

ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται και ορισμένες ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. 

Καθώς, όμως, η παρούσα έρευνα στόχευε στην καταγραφή βασικών ενεργειών/μορφών 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού και προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία των 

μαθητών/τριών, χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο προσοχής και συγκέντρωσής τους κατά τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις περιορίστηκαν σε 12 διατηρώντας 

ωστόσο τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά τους. Ειδικότερα, οι 7 υποκατηγορίες ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού του πρωτότυπου ερωτηματολογίου ομαδοποιήθηκαν σε 4 βασικές 

μορφές/ενέργειες ηλεκτρονικού εκφοβισμού (αποστολή απειλητικών/προσβλητικών 

μηνυμάτων, διάδοση φημών/σχολίων, διακίνηση προσβλητικού οπτικοακουστικού υλικού 
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καθώς και οι κλήσεις κινητού). Οι παραπάνω μορφές/ενέργειες αποτυπώθηκαν συνολικά 

σε 8 ερωτήσεις, παραδείγματα των οποίων αποτελούν τα εξής: «Έχεις δεχτεί, τον τελευταίο 

χρόνο, προσβλητικά/απειλητικά μηνύματα σε email/chat 

room/MSN/facebook/twitter/websites/SMS που σε έκαναν να νιώσεις άσχημα;», «Έχεις 

διαδώσει, τον τελευταίο χρόνο, αρνητικές φήμες ή σχόλια για κάποιον σε email/chat 

room/MSN/facebook/ twitter/websites/SMS για να νιώσει άσχημα;». Η αναφορά των 

παραπάνω ερωτήσεων σε συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ., αποστολή απειλητικών 

μηνυμάτων, διάδοση αρνητικών φημών κ.λπ.) και η αποφυγή ερωτήσεων γενικού τύπου 

(π.χ., «Έχεις ασκήσει/δεχθεί ηλεκτρονικό εκφοβισμό τον τελευταίο μήνα») έγκειται στο 

γεγονός ότι οι ερωτήσεις γενικού τύπου δεν είναι συνήθως κατανοητές από παιδιά μικρής 

ηλικίας (Smith, Cowie, Ólafsson, & Liefooghe, 2002, στο Gradinger, Strohmeier, & Spiel, 

2010). Οι πιθανές απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις κυμαίνονταν από το: «Δεν έχω 

κάνει/Δεν μου έχει συμβεί ποτέ τίποτε αντίστοιχο» μέχρι το: «Το κάνω/Μου συμβαίνει 

πολλές φορές την εβδομάδα». 

Για την ποιοτική διερεύνηση των σχετικών απόψεων των δασκάλων κατασκευάστηκε ένα 

έντυπο ημι-δομημένης ατομικής συνέντευξης 10 ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις κάλυπταν 

διαστάσεις του θέματος όμοιες με αυτές που θίγονταν στο ερωτηματολόγιο. Η 

επεξεργασία των απομαγνητοφωνημένων κειμένων των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε 

με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου (Smith, 1995), με σκοπό τον 

εντοπισμό των κοινών θεμάτων αλλά και της ποικιλίας στο λόγο των εκπαιδευτικών. 

 

Αποτελέσματα 

Συχνότητα και μορφές ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

Σε ό, τι αφορά τη μορφή και τη συχνότητα των περιστατικών ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

μεταξύ των μαθητών/τριών, τα ποσοστά των θυμάτων και των θυτών απεικονίζονται στους 

Πίνακες 1α και 1β αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 1α, η πλειονότητα των 

μαθητών/τριών του δείγματος δεν έχει πέσει ποτέ θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 

Επιπλέον, από όσους/ες δήλωσαν ότι έχουν πέσει θύμα διαφόρων μορφών ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού, για τους/τις περισσότερους/ες αυτό συνέβη μόνον 1-2 φορές το χρόνο, με 

συχνότερες μορφές τη διάδοση αρνητικών φημών ή σχολίων (25.4%), τα απειλητικά 
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μηνύματα (24.1%) και τις ανώνυμες ή απειλητικές κλήσεις στο κινητό τηλέφωνο (19.9%). 

Ωστόσο, τα ποσοστά των μαθητών/τριών πέφτουν αισθητά όταν η συχνότητα της 

θυματοποίησης αυξάνεται. Για παράδειγμα, τα ποσοστά των μαθητών/τριών που 

εκφοβίζονται 2 ή 3 φορές το μήνα, κατά τον τελευταίο χρόνο, ξεκινούν από το 3.1%, στην 

περίπτωση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού μέσω προσβλητικών φωτογραφιών, εικόνων ή 

βίντεο, και φθάνουν το 8.2% στην περίπτωση των προσβλητικών ή απειλητικών κλήσεων 

στο κινητό τηλέφωνο. 

Πίνακας 1α. Ποσοστά αυτό-αναφορών «θυμάτων» ηλεκτρονικού εκφοβισμού (Ν=452) 

 

 

 Έχεις δεχθεί, τον 
τελευταίο χρόνο, 
προσβλητικά/απειλητικά 
μηνύματα μέσω 
διαδικτύου ή κινητού 
τηλεφώνου 

Έχεις δεχθεί, τον 
τελευταίο χρόνο, 
προσβλητικές/ 
ανεπιθύμητες 
φωτογραφίες/εικόνες 
ή βίντεο μέσω 
διαδικτύου ή κινητού 
τηλεφώνου; 

Έχουν διαδώσει, τον 
τελευταίο χρόνο, 
αρνητικές φήμες ή 
σχόλια για σένα 
μέσω διαδικτύου ή 
κινητού τηλεφώνου; 

Έχεις δεχθεί, τον 
τελευταίο χρόνο, 
κλήσεις στο κινητό 
σου, όπου δε σου 
μιλούν καθόλου ή 
σου μιλούν 
προσβλητικά 
/υβριστικά 
/απειλητικά; 

 f                    % f                    % f                    % f                    % 

Ποτέ 303              67.0 380                84.1 305               67.5 305             67.5 

Μόνο 

1-2 φορές 

109              24.1 52                 11.5 115               25.4   90              19.9 

2 ή 3 φορές  

το μήνα                       

22                4.9 14                  3.1 18                 4.0 
37               8.2 

 

Περίπου 1 

φορά  την εβδομάδα               

5                 1.1 1                   0.2                                   2                  0.4 8                1.8 

Πολλές φορές           
την εβδομάδα       

13                2.9                                    5                   1.1 12                2.7                                   12              2.7 

Σύνολο                        
452            100.0                                452            100.0                                452            100.0                                452            100.0                                

 

 

 

Αντίστοιχα είναι και τα στοιχεία του Πίνακα 1β, σύμφωνα με τα οποία η πλειονότητα των 

μαθητών/τριών δεν έχει ασκήσει ποτέ κάποια μορφή ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Επιπλέον, 

από όσους/ες δήλωσαν ότι το έχουν κάνει, για τους/τις περισσότερους/ες αυτό συνέβη 

μόνον 1-2 φορές το χρόνο, με συχνότερες μορφές τις προσβλητικές ή απειλητικές κλήσεις 

στο κινητό τηλέφωνο (15.5%), τη διάδοση αρνητικών φημών ή σχολίων ηλεκτρονικά 
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(14.4%) και την αποστολή προσβλητικών ή απειλητικών μηνυμάτων (13.9%). Και σε αυτήν 

την περίπτωση τα ποσοστά των θυτών πέφτουν αισθητά όταν η συχνότητα αυξάνεται. Για 

παράδειγμα, τα ποσοστά των μαθητών/τριών που εκφοβίζουν συχνότερα από 2 ή 3 φορές 

το μήνα έως και πολλές φορές την εβδομάδα, κατά τον τελευταίο χρόνο, ξεκινούν από το 

0.4% και φθάνουν το 3.1%, στην περίπτωση του εκφοβισμού μέσω προσβλητικών ή 

απειλητικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο. 

 

Πίνακας 1β. Ποσοστά αυτό-αναφορών «θυτών» ηλεκτρονικού εκφοβισμού (Ν=452) 

 Έχεις δεχθεί, τον 
τελευταίο χρόνο, 
προσβλητικά/απειλητικά 
μηνύματα μέσω 
διαδικτύου ή κινητού 
τηλεφώνου 

Έχεις δεχθεί, τον 
τελευταίο χρόνο, 
προσβλητικές/ 
ανεπιθύμητες 
φωτογραφίες/εικόνες 
ή βίντεο μέσω 
διαδικτύου ή κινητού 
τηλεφώνου; 

Έχουν διαδώσει, τον 
τελευταίο χρόνο, 
αρνητικές φήμες ή 
σχόλια για σένα 
μέσω διαδικτύου ή 
κινητού τηλεφώνου; 

Έχεις δεχθεί, τον 
τελευταίο χρόνο, 
κλήσεις στο κινητό 
σου, όπου δε σου 
μιλούν καθόλου ή 
σου μιλούν 
προσβλητικά 
/υβριστικά 
/απειλητικά; 

 f                    % f                    % f                    % f                    % 

Ποτέ 371             82.1                             416                  92 366             81.0 361                79.9 

Μόνο 

1-2 φορές 

63              13.9 25                   5.5 65              14.4 70                 15.5 

2 ή 3 φορές  

το μήνα                       

8                 1.8 3                     0.7 7                 1.5 
14                  3.1 

Περίπου 1 

φορά  την εβδομάδα               

2                 0.4                               2                     0.4 4                 0.9 4                   0.9 

Πολλές φορές           
την εβδομάδα       

8                 1.8 6                     1.3 10               2.2 3                  0.7 

Σύνολο                        
452             100.0 452             100.0                                452             100.0 452             100.0 

 

 

Μάρτυρες» ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Αντίδραση θυμάτων και «μαρτύρων» 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, περίπου τα μισά παιδιά (51.3%) φάνηκε να έχουν βρεθεί 

στη θέση του «μάρτυρα» περιστατικών ηλεκτρονικού εκφοβισμού που συνέβησαν σε 

φιλικά ή γνωστά τους πρόσωπα. Ως πρόσωπα εμπιστοσύνης τώρα στα οποία 

εκμυστηρεύεται την εμπειρία της θυματοποίησης η πλειοψηφία των θυμάτων (28.3%) 

αλλά και των «μαρτύρων» (23.7%) είναι οι φίλοι/ες. Ωστόσο, αξιόλογη είναι και η μερίδα 

θυμάτων και «μαρτύρων» που επιλέγει να μιλήσει σε γονείς/κηδεμόνες (17% και 8% 

αντίστοιχα) ή να αποσιωπήσει τελείως την εμπειρία της θυματοποίησης (13.9% και 14.8% 
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αντίστοιχα). Η επιλογή της αποκάλυψης της σχετικής εμπειρίας στον/στην δάσκαλο/α της 

τάξης, σε κάποιον/α άλλον/η ενήλικα του σχολείου ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο φάνηκε 

να αντιπροσωπεύει ιδιαίτερα μικρή μερίδα των θυμάτων και των «μαρτύρων» 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού (0.7% έως 3.1%). 

 

Διάρκεια ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

Αν και για την πλειονότητα των μαθητών/τριών η ηλεκτρονική θυματοποίηση διήρκησε 1 ή 

2 εβδομάδες (34.7%), άξια αναφοράς είναι και τα ποσοστά των παιδιών που αναφέρουν 

μεγαλύτερη διάρκεια θυματοποίησης: «…περίπου 1 μήνα» (8.4%), «…περίπου 6 μήνες» 

(1.1%), «…περίπου 1 χρόνο» (1.3%) καθώς και «…πολλά χρόνια» (1.1%).  

 

Περιορισμός/απαγόρευση χρήσης διαδικτύου/κινητού 

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν πως τα περισσότερα παιδιά (41.6%) θεωρούν 

αποτελεσματική τη λύση του περιορισμού ή της απαγόρευσης της χρήσης του διαδικτύου 

ή/και του κινητού τηλεφώνου προκειμένου να προληφθεί/αντιμετωπιστεί η ριψοκίνδυνη 

χρήση τους. Αξιοσημείωτα είναι, όμως, και τα ποσοστά των μαθητών/τριών που δε 

θεωρούν ενδεδειγμένη την παραπάνω τακτική και εκτιμούν πως το διαδίκτυο ή/και το 

κινητό τηλέφωνο θα χρησιμοποιούνται κρυφά εντός (30.5%) ή εκτός σχολείου/σπιτιού 

(27.9%). 

 

Ηλεκτρονικός εκφοβισμός και φύλο 

Για τη διερεύνηση της επίδρασης του φύλου στην εμπλοκή σε περιστατικά ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος ισότητας Mann-Whitney (Mann-

Whitney U test) με ανεξάρτητη τη διχοτομική μεταβλητή του φύλου και εξαρτημένες 

μεταβλητές τις απαντήσεις στις 8 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνας, κάθε μία 

από τις οποίες αντιπροσώπευε και μια διαφορετική μορφή ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Για 

καμία από τις ερωτήσεις δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική η κύρια επίδραση του φύλου 

(p > .05), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι στη συγκεκριμένη τουλάχιστον έρευνα η εμπλοκή 
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σε περιστατικά ηλεκτρονικού εκφοβισμού δεν διαφοροποιείται με βάση το φύλο των 

μαθητών/τριών.   

 

Ηλεκτρονικός εκφοβισμός και σχολική επίδοση 

Για τη ανίχνευση της επίδρασης του επιπέδου της σχολικής επίδοσης στις αυτο-αναφορές 

των μαθητών/τριών για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός 

έλεγχος ισότητας Mann-Whitney (Mann-Whitney U test) με ανεξάρτητη τη διχοτομική 

μεταβλητή της σχολικής επίδοσης («Πολύ καλά» και «Άριστα») και εξαρτημένες τις 

απαντήσεις στις 8 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνας, κάθε μία από τις οποίες 

αντιπροσώπευε και μια διαφορετική μορφή ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Η κύρια επίδραση 

του επιπέδου της σχολικής επίδοσης βρέθηκε στατιστικώς σημαντική στις ακόλουθες 3 

μορφές ηλεκτρονικού εκφοβισμού: τα προσβλητικά/απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα 

που στέλνει κάποιος/α (ως θύτης) (Mann-Whitney U = 9809.5, p < .01), τις 

προσβλητικές/απειλητικές κλήσεις μέσω κινητού που κάνει κάποιος/α (ως θύτης) (Mann-

Whitney U = 8812.0, p < .01) και τις προσβλητικές/απειλητικές κλήσεις μέσω κινητού που 

δέχεται κάποιος/α (ως θύμα) (Mann-Whitney U = 9397.0, p < .05). Οι διαφορές στις αυτό-

αναφορές των μαθητών/τριών ως προς τις παραπάνω ενέργειες ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

με βάση την επίδοσή τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2. Διαφορές στις μορφές του ηλεκτρονικού εκφοβισμού με βάση το επίπεδο 

σχολικής επίδοσης  

Μορφές ηλεκτρονικού εκφοβισμού Σχολική επίδοση Μέση κατάταξη 

(Mean Rank) 

Έχεις στείλει, τον τελευταίο χρόνο, 

προσβλητικά/απειλητικά μηνύματα σε 

email/chat room/MSN/Facebook/ 

Twitter/Website/κινητό (SMS) κάποιου 

για να νιώσει άσχημα; 

«Πολύ καλά» 251.9 

«Άριστα» 222.83 
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Έχεις δεχθεί, τον τελευταίο χρόνο, 

κλήσεις στο κινητό σου, όπου δε σου 

μιλούν καθόλου ή σου μιλούν 

προσβλητικά/υβριστικά/απειλητικά; 

«Πολύ καλά» 269.4 

«Άριστα» 220.31 

Έχεις καλέσει εσύ, τον τελευταίο χρόνο, 

κάποιον στο κινητό μιλώντας 

προσβλητικά/υβριστικά/απειλητικά ή 

χωρίς να μιλάς καθόλου; 

«Πολύ καλά» 259.14 

«Άριστα» 221.79 

 

Δεδομένα συνεντεύξεων 

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων των δασκάλων συνοψίζονται στις εξής θεματικές 

ενότητες: (α) Ηλεκτρονικός εκφοβισμός μεταξύ μαθητών/τριών Στ΄ Δημοτικού, (β) 

Ικανότητα/επάρκεια αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, (γ) Πρακτικές 

πρόληψης, (δ) Απαγόρευση/περιορισμός διαδικτυακής χρήσης ως μέτρο 

πρόληψης/αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, (ε) Φύλο και ηλεκτρονικός 

εκφοβισμός και (στ) Σχολική επίδοση και ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των δασκάλων διαφάνηκαν οι εξής τάσεις στο λόγο τους: (α) αντιλαμβάνονται 

την ύπαρξη του ηλεκτρονικού εκφοβισμού μεταξύ μαθητών/τριών δημοτικού σχολείου, (β) 

παραδέχονται την αδυναμία τους να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους/τις μαθητές/τριες, 

(γ) προτείνουν τη σταθερή εφαρμογή πρακτικών πρόληψης τόσο σε σχολικό όσο και σε 

οικογενειακό πλαίσιο (π.χ., ενημέρωση εκπαιδευτικών/γονέων, έλεγχος διαδικτυακής 

χρήσης παιδιών) (δ) πιστεύουν πως η απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν 

συνιστά αποτελεσματικό μέτρο ούτε και ενισχύει την ασφαλή χρήση του και τέλος (ε) δε 

συνδέουν το φαινόμενο με το φύλο των μαθητών/τριών ή με τη σχολική τους επίδοση. 

 

Συζήτηση 

Συμπερασματικά, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν αφενός η διερεύνηση της  

συχνότητας και ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

μεταξύ μαθητών/τριών Στ΄ Δημοτικού και αφετέρου η σχέση του φαινομένου με το φύλο 
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και τη σχολική επίδοση των μαθητών/τριών. Συμπληρωματικά, διερευνήθηκαν οι σχετικές 

με το φαινόμενο αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης. 

 

Συχνότητα ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η εμπλοκή των μαθητών/τριών Στ΄ Δημοτικού σε 

περιστατικά ηλεκτρονικού εκφοβισμού επιβεβαιώνουν την Υπόθεση 1. Ειδικότερα, ως προς 

τη συχνότητα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, φάνηκε πως η εμπλοκή των περισσότερων 

μαθητών/τριών είναι μεμονωμένη ή περιστασιακή (μόνον 1-2 φορές). Επιπλέον, τα 

ποσοστά τόσο της θυματοποίησης (11% έως 25%) όσο και του εκφοβισμού (5% έως 16%) 

που ασκούν οι μαθητές/τριες εμπίπτουν στα ποσοστά που έχουν βρει ανάλογες διεθνείς 

μελέτες (Kowalski et al., 2008). Το γεγονός ότι η πλειονότητα του δείγματος βρέθηκε στη 

θέση του θύτη/θύματος μόνο 1 ή 2 φορές ίσως να υποδηλώνει έναν πειραματισμό των 

μαθητών/τριών Δημοτικού με νέες μορφές συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, που δεν 

εμπεριέχει απαραίτητα την πρόθεση να βλάψουν κάποιον/α άλλον/η. Ωστόσο, αξίζει να 

σταθούμε και στα ποσοστά εκείνα που φανερώνουν τακτικότερη εμπλοκή των παιδιών σε 

περιστατικά θυματοποίησης (0.2% έως 8.2%) και εκφοβισμού (0.4% έως 3.1%). Τα ποσοστά 

αυτά κρίνονται ανησυχητικά καθώς αφορούν στην Α/βάθμια εκπαίδευση μιας 

πληθυσμιακά μικρής χώρας που η εξοικείωσή της με τις νέες τεχνολογίες και η αξιοποίηση 

του διαδικτύου στα σχολεία ακολούθησε σπασμωδικούς ρυθμούς σε σχέση με άλλες 

χώρες. Ανησυχία σχετικά με την εμπλοκή μαθητών/τριών Δημοτικού στον ηλεκτρονικό 

εκφοβισμό εξέφρασε και η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων δασκάλων, θεωρώντας 

το φαινόμενο αυτό υπαρκτό και στη σχολική ηλικία, καθώς η εξοικείωση των παιδιών με το 

διαδίκτυο και κυρίως τους χώρους κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει από πολύ νωρίς. 

 

Μορφές ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

Η παρούσα εργασία ανέδειξε τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω διαφόρων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ., email, MSN, facebook, twitter, SMS) και σκοπό έχουν την 

απειλή, προσβολή αλλά και τη δυσφήμιση καθώς και τις τηλεφωνικές κλήσεις από κινητό 

ως τους συχνότερους τρόπους άσκησης/βίωσης ηλεκτρονικής θυματοποίησης. Αντίθετα, η 

άσκηση/βίωση ηλεκτρονικού εκφοβισμού μέσω προσβλητικών/ανεπιθύμητων 
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εικόνων/φωτογραφιών ή βίντεο αναφέρθηκε λιγότερο συχνά τόσο από θύματα όσο και 

από θύτες της έρευνας. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την Υπόθεση 1α και συμφωνεί με τη 

διεθνή βιβλιογραφία (Campbell & Gardner, 2005, στο Campbell, 2005a. ΝCH, 2002, 2005. 

Raskauskas & Stoltz, 2007. Slonje & Smith, 2008. Smith et al., 2006). Η συγκεκριμένη τάση 

των παιδιών για μεγαλύτερη εμπλοκή στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, κυρίως, μέσω 

μηνυμάτων (διαδικτυακών/κινητού) και κλήσεων κινητού θα μπορούσε να σημαίνει την 

εξοικείωσή τους με διάφορους χώρους ηλεκτρονικής επικοινωνίας (π.χ., χώροι κοινωνικής 

δικτύωσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στα πλαίσια των οποίων ανταλλάσουν 

δεκάδες/εκατοντάδες μηνύματα καθημερινά. Ως προς τις τηλεφωνικές κλήσεις τώρα η 

κατοχή κινητού είναι πλέον χαρακτηριστικό ολοένα και μικρότερων ηλικιακά 

μαθητών/τριών καθιστώντας έτσι την άσκηση εκφοβισμού εφικτή σε οποιοδήποτε 

χωροχρονικό πλαίσιο. Αντιθέτως, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μέσω εικόνων/βίντεο ίσως 

συνιστά μια επιλογή περισσότερο χρονοβόρα για μαθητές/τριες Δημοτικού (π.χ., 

διαδικτυακή αναζήτηση φωτογραφιών/βίντεο, επεξεργασία τους, κοινοποίησή τους), 

απαιτητικότερη από άποψη τεχνολογικών γνώσεων που προϋποθέτει ένα σχετικά πιο 

εξελιγμένο μοντέλο κινητού που πιθανώς οι μαθητές/τριες Δημοτικού δεν κατέχουν. 

 

«Μάρτυρες» ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Αντίδραση θυμάτων και «μαρτύρων» 

Η έρευνα αποκάλυψε πως πάνω από τα μισά παιδιά (51.3%) είχαν υπάρξει «μάρτυρες» 

περιστατικών ηλεκτρονικής θυματοποίησης, εύρημα που ενισχύεται και από άλλες μελέτες 

(Kapatzia & Sygkollitou, 2009. Li, 2007. Hinduja & Patchin, 2006. Vandebosch & Van 

Cleemput, 2009). Σε συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία (Li, 2006. Hinduja & Patchin, 

2006, 2008. Topçu et al., 2008) φαίνεται να βρίσκεται και το εύρημα ότι η πλειονότητα των 

θυμάτων (28.3%) και των «μαρτύρων» (23.7%) εμπιστεύεται και αποκαλύπτει την εμπειρία 

της θυματοποίησης πρωτίστως σε φίλους/ες, μια σημαντική μερίδα (13.9% των θυμάτων, 

14.8% των «μαρτύρων») αποσιωπά το «μυστικό» της, ενώ στον/στην εκπαιδευτικό της 

τάξης και σε άλλους/ες ενήλικες απευθύνεται σημαντικά περιορισμένος αριθμός θυμάτων 

και «μαρτύρων». Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό θυμάτων (17%) και 

«μαρτύρων» (8%) στρέφεται σε γονείς/κηδεμόνες για εκμυστήρευση της εμπειρίας του 

επιβεβαιώνει μερικώς την Υπόθεση 1β, όπου μεταξύ άλλων αναμενόταν ότι οι 

γονείς/κηδεμόνες θα συγκέντρωναν αρκετά χαμηλότερα ποσοστά. Η προτεραιότητα που 
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δίνεται στον φιλικό περίγυρο φανερώνει την κεντρική σημασία που αποδίδουν στη φιλία 

μαθητές/τριες προ-εφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Μια περίοδο κατά την οποία 

δυσκολεύονται συνήθως να επικοινωνήσουν με την οικογένεια ενώ η αποδοχή και η 

υποστήριξη από την ομάδα των συνομηλίκων φαίνεται να κατέχουν πρωτεύουσα θέση στη 

ζωή τους (Cole & Cole, 2002). Επίσης, η επιλογή αυτή των μαθητών/τριών της έρευνας θα 

μπορούσε να αποδοθεί στην έλλειψη εμπιστοσύνης που νιώθουν προς τα ενήλικα 

πρόσωπα της καθημερινότητάς τους (π.χ., γονείς, εκπαιδευτικοί), τα οποία θεωρούν 

τεχνολογικώς αναλφάβητα και ανίκανα να διαχειριστούν ζητήματα ριψοκίνδυνης 

διαδικτυακής χρήσης όπως ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (Cassidy, Jackson, & Brown, 2009, 

στο Tangen & Campbell, 2010). 

 

Διάρκεια ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

Ως προς τη χρονική διάρκεια της ηλεκτρονικής θυματοποίησης, αυτή φάνηκε πως για την 

πλειονότητα των μαθητών/τριών (34.7%) κυμαινόταν από 1 έως 2 εβδομάδες, συμπέρασμα 

που λειτουργεί επιβεβαιωτικά της Υπόθεσης 1γ και οδηγεί στη διαπίστωση ότι για τα 

περισσότερα παιδιά αυτής της ηλικίας η εμπειρία αυτή είναι σχετικά πιο «ανώδυνη». 

Εντούτοις, αν και τα ποσοστά των μαθητών/τριών που δήλωσαν μακροχρόνια 

θυματοποίηση (από «…περίπου 1 μήνα» έως «…πολλά χρόνια») κυμάνθηκαν σε αρκετά 

χαμηλότερα επίπεδα καθίσταται σαφές ότι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός συνιστά 

πραγματικότητα και για μαθητές/τριες Δημοτικού. Γεγονός που δεν είναι σε θέση να 

διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων 

δασκάλων, λόγω της ελλιπούς κατάρτισής τους στο εν λόγω φαινόμενο. 

 

Περιορισμός/απαγόρευση χρήσης διαδικτύου/κινητού 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των περισσότερων παιδιών (41.6%) η τακτική του περιορισμού 

ή της απαγόρευσης από γονείς/εκπαιδευτικούς της χρήσης του διαδικτύου ή/και του 

κινητού θεωρήθηκε αποτελεσματική στην πρόληψη/αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού. Εύρημα που αντιτίθεται με τις περισσότερες μελέτες που αναφέρουν πως οι 

μαθητές/τριες συνήθως εκτιμούν την παραπάνω «λύση» ως μη ενδεδειγμένη (π.χ., Jäger, 

Amado, Matos, & Pessoa, 2010. Kapatzia & Sygkollitou, 2009. Smith et al., 2006) και άρα δεν 
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επιβεβαιώνει την Υπόθεση 1δ. Ως προς την θετική στάση των περισσότερων παιδιών της 

έρευνας απέναντι στην παραπάνω τακτική, θα μπορούσαμε να πούμε πως κατά τη σχολική 

ηλικία η εξάρτηση, ο έλεγχος, η επιβολή πειθαρχίας από γονείς/εκπαιδευτικούς και 

γενικώς η υπακοή σε ενήλικες είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν ακόμη τη σχέση παιδιών-

γονέων και παιδιών-εκπαιδευτικών συγκριτικά με μαθητές/τριες εφηβικής ηλικίας. Έτσι, 

είναι πολύ πιθανό αρκετά παιδιά Δημοτικού να πιστεύουν πως η εφαρμογή μιας τέτοιας 

τακτικής από γονείς/εκπαιδευτικούς θα τηρηθεί από τα περισσότερα παιδιά φέροντας τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Διαφορετική, ωστόσο, φάνηκε να είναι η άποψη των 

περισσότερων συνεντευξιαζόμενων εκπαιδευτικών που εκτίμησαν την παραπάνω τακτική 

ως αναποτελεσματική που απλώς διογκώνει το πρόβλημα, καθώς οδηγεί κατά τη γνώμη 

τους τα παιδιά σε κρυφή χρήση του διαδικτύου ή/και του κινητού τηλεφώνου. Αυτό που 

προτείνουν, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί για την πρόληψη/αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού είναι η σταθερή εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών τόσο στο σχολικό όσο 

και στο οικογενειακό πλαίσιο (π.χ., ενημέρωση εκπαιδευτικών/γονέων, έλεγχος 

διαδικτυακής χρήσης παιδιών, συνεργασία σχολείου-οικογένειας). 

 

Φύλο και ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

Αναφορικά με τη σύνδεση του φύλου και του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, επιβεβαιώθηκε η 

Υπόθεση 2, καθώς φάνηκε πως τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια εμπλέκονται στον ίδιο 

περίπου βαθμό σε συμπεριφορές ηλεκτρονικού εκφοβισμού ή/και θυματοποίησης. Το 

εύρημα αυτό συμφωνεί με τα δεδομένα άλλων μελετών (Ανδρέου & συν., 2011. Beran & Li, 

2005. Kapatzia & Sygkollitou, 2009. Oliver & Candappa, 2003. Hinduja & Patchin, 2006. 

Smith et al., 2008) καθώς και με τα λεγόμενα των περισσότερων συνεντευξιαζόμενων 

δασκάλων και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η εξοικείωση των σημερινών αγοριών και 

κοριτσιών με τις νέες τεχνολογίες είναι εξίσου ισχυρή από μικρή ηλικία, αυξάνοντας έτσι 

τις πιθανότητες εμπλοκής τους στο εν λόγω φαινόμενο.  

 

Σχολική επίδοση και ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

Ως προς τη σύνδεση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού με την επίδοση των μαθητών/τριών, το 

χαμηλότερο επίπεδο σχολικής τους επίδοσης φάνηκε να συνδέεται αρνητικά μόνον με 
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τρεις μορφές εκφοβισμού (τα προσβλητικά/απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνει 

κάποιος/α ως θύτης, τις προσβλητικές/απειλητικές κλήσεις μέσω κινητού που κάνει 

κάποιος/α ως δράστης και τις προσβλητικές/απειλητικές κλήσεις μέσω κινητού που δέχεται 

κάποιος/α ως θύμα), επιβεβαιώνοντας μερικώς την Υπόθεση 3. Η πλειονότητα, ωστόσο, 

των μορφών ηλεκτρονικού εκφοβισμού και θυματοποίησης φάνηκε πως αφορά εξίσου 

κάθε μαθητή/τρια ανεξαρτήτως του επιπέδου σχολικής επίδοσης, γεγονός που βρίσκεται 

σε αντιστοιχία με τις απόψεις των περισσότερων συνεντευξιαζόμενων δασκάλων. Στη 

διεθνή βιβλιογραφία ορισμένες μελέτες φαίνεται να συμφωνούν με το εύρημα της 

παρούσας έρευνας, καθώς δεν συνδέουν το επίπεδο της σχολικής επίδοσης με το βαθμό 

εμπλοκής των μαθητών/τριών στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (Huang & Chou, 2010) και 

άλλες να διαφωνούν, καθώς συνδέουν τους/τις χαμηλότερης κυρίως επίδοσης 

μαθητές/τριες με τους ρόλους του ηλεκτρονικού θύτη/θύματος (Brown, 2010. Hinduja & 

Patchin, 2006. Johnson, 2009. Li, 2007. Schneider et al., 2011). Το γεγονός, όμως, ότι 

παρατηρήθηκε σύνδεση των παιδιών με χαμηλότερη επίδοση έστω και με τρεις μόνον 

μορφές ηλεκτρονικού εκφοβισμού θα μπορούσε να αποδοθεί στο ότι η ελλιπής 

αυτοεκτίμηση και το αίσθημα ανασφάλειας που συνήθως χαρακτηρίζουν τους/τις 

εμπλεκόμενους/ες μαθητές/τριες στον εκφοβισμό (θύτες/θύματα) δυσκολεύουν τη 

συγκέντρωση και την προσοχή τους στην τάξη και κατά συνέπεια την επίδοσή τους και την 

ομαλή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα (Johnson, 2009). Αντίστροφα πάλι, 

θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως μαθητές/τριες που για διάφορους άλλους λόγους δεν 

ασχολούνται με τα μαθήματά τους, σημειώνοντας έτσι μέτριες ή χαμηλές επιδόσεις, έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να αναλώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους καθημερινά σε 

διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να θυματοποιήσουν 

ή/και να θυματοποιηθούν.  

 

Περιορισμοί και συμβολή έρευνας 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη με κάποια επιφύλαξη λόγω 

ορισμένων περιορισμών στους οποίους υπόκεινται. Συγκεκριμένα, η αστική προέλευση 

(και ο αριθμός) των μαθητών/τριών της έρευνας καθιστά το δείγμα μη αντιπροσωπευτικό 

του γενικού πληθυσμού, ενώ οι πιθανώς κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις που δόθηκαν 
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από ορισμένους/ες μαθητές/τριες ή/και εκπαιδευτικούς ίσως επηρέασαν την εσωτερική 

εγκυρότητα των ποσοτικών ή/και των ποιοτικών δεδομένων.  

Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα πρώτο βήμα καταγραφής 

της έκτασης του ηλεκτρονικού εκφοβισμού σε μαθητές/τριες Δημοτικού και της 

αντίστοιχης οπτικής των δασκάλων, συνιστώντας γόνιμο έδαφος για τη διενέργεια 

μελλοντικών ερευνών που θα εξετάζουν και άλλες σημαντικές παραμέτρους του 

φαινομένου (π.χ., έκταση ηλεκτρονικού εκφοβισμού εντός/εκτός σχολείου, ρόλος 

«μαρτύρων», ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, ποσοτική διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών κ.α.). Επιπλέον, τα συγκεκριμένα ερευνητικά δεδομένα, εκτός από την 

αφύπνιση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων, θέτουν το πλαίσιο για την 

οργάνωση/διαμόρφωση προγραμμάτων ενημέρωσης/κατάρτισης των εκπαιδευτικών πάνω 

στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, ώστε να καταστούν ικανοί/ες να εφαρμόσουν με τη σειρά 

τους τα αντίστοιχα προγράμματα πρόληψης στη σχολική ή ακόμη και στην προσχολική 

εκπαίδευση.  
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Περίληψη  
Η συγκεκριμένη Διδακτική Πρόταση προτείνεται για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αφορά 
ένα Συστημικό Πρόγραμμα, μια έρευνα – δράση, που σκοπό έχει την ανάπτυξη των 
διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία του προγράμματος είναι 
αναγκαίο να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο σχολικό περιβάλλον 
(εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς), να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις ταυτόχρονα και να 
ενταχθεί στην παιδαγωγική του σχολείου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα το κλειδί για την 
κατανόηση των σχέσεων των μαθητών μας βρίσκεται στην κατανόηση των μεταξύ τους δεσμών, 
οπότε η προσοχή εστιάζεται στα κοινωνικά δίκτυα του εκφοβισμού και της φιλίας. Έτσι, αφού 
ανιχνευτούν με ερωτηματολόγια το Δίκτυο του εκφοβισμού και με κοινωνιόγραμμα το Δίκτυο 
της φιλίας γίνονται πολλές και παράλληλες δράσεις από τους εκπαιδευτικούς σε όλους τους 
μαθητές και από το Σύλλογο Γονέων απογευματινά προγράμματα Συμβουλευτικής σε γονείς και 
παιχνίδια με παιγνιοθεραπευτικές τεχνικές σε μαθητές.  
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Λέξεις κλειδιά: συστημικό πρόγραμμα, δημοτικό σχολείο, έρευνα – δράση, κοινωνικά δίκτυα 

του εκφοβισμού και της φιλίας, ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων 

 
Abstract 
The particular Instructive Proposal is proposed for the primary school and it concerns a 
Systemic Program, an action research, that aims at the development of interpersonal 
relations in the school environment. For the success of the program it is necessary for all 
the involved participants to the school environment (teachers, students and parents) to 
collaborate, to be applied to all grades simultaneously and to include itself in the 
pedagogics of school. According to the program the key for the comprehension of the 
relations of our students is found in the comprehension of the connections(bonds) between 
them, therefore the caution is focused on the social networks of intimidation and friendship. 
Thus, after investigating the Network of intimidation with questionnaires and 2 
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the Network of friendship with social diagrams a lot of parallel actions take place from all the 
teachers to all students and from the Association of Parents are given evening programs of 
Advisory to parents and games with playtherapy techniques to students. 
 
Keywords: Systemic Program, primary school, an action research, the social networks of 
intimidation and friendship, the development of interpersonal relations 

Στόχοι Προγράμματος  
1. Η ανίχνευση των κοινωνικών δικτύων του εκφοβισμού και της φιλίας στο σχολικό 
περιβάλλον  
2. Ο έλεγχος του εκφοβισμού και της θυματοποίησης  
3. Η ανάπτυξη της υγιούς αυτοεκτίμησης, της διεκδικητικότητας και της υπευθυνότητας των 
μαθητών  
4. Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και των κοινωνικών συναισθημάτων των μαθητών  
5. Η ανάπτυξη της συντροφικότητας και ομαδικού πνεύματος στο σχολικό περιβάλλον  
6. Η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να επιλύουν τα προβλήματα και τις συγκρούσεις 
τους  
7. Η άμεση συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς  
8. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία  
 
Εισαγωγή: Tα κοινωνικά δίκτυα (Κ. Δ.)  
 
Οι άνθρωποι δεν ζουν απλώς σε ομάδες, ζουν σε δίκτυα που επηρεάζουν τα πάντα, από τα 

συναισθήματα έως τη συμπεριφορά. Υπάρχουν δυο θεμελιώδη χαρακτηριστικά των Κ.Δ.: η 

σύνδεση, η οποία έχει να κάνει με το ποιος είναι συνδεδεμένος με ποιον και η μετάδοση, η 

οποία έχει να κάνει με το τι ρέει μεταξύ των δεσμών.  

Για να κατανοήσουμε γιατί υπάρχουν και πώς λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει να 

κατανοήσουμε ορισμένες αρχές σχετικά με τη σύνδεση και τη μετάδοση - τη δομή και τη 

λειτουργία των Κ.Δ. Αυτές οι αρχές εξηγούν το πώς οι δεσμοί καθιστούν το όλον μεγαλύτερο 

από το άθροισμα των μερών του (Chistakis & Fowler, 2010). Οι άνθρωποι φτιάχνουν και 

ξαναφτιάχνουν το Κ.Δ. τους διαρκώς με βασική συνειδητή ή ασυνείδητη ροπή προς την 

ομοφιλία, (Kidre, 2006· Faris & Felmlee, 2011, 2012) δηλαδή την συναναστροφή με ανθρώπους 

που μας μοιάζουν, που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, βιώματα και όνειρα με εμάς. Η θέση μας 

στο Κ.Δ. επηρεάζει με τη σειρά της εμάς τους ίδιους. Ένα άτομο χωρίς φίλους διάγει πολύ 

διαφορετική ζωή από ένα με φίλους. Οι άνθρωποι δεν αντιγράφουν απλώς τους φίλους τους, 

αλλά αντιγράφουν και τους φίλους των φίλων τους, καθώς και τους φίλους των φίλων των 

φίλων τους με τρομερές συνέπειες (LaFontana & Cillessen, 2010, Swearer & Cary, 2003).  

 

Τα μέλη τους δεν μπορούν ούτε να ελέγξουν ούτε ακόμη και να αντιληφθούν τις ιδιότητες και 

τις λειτουργίες των Κ.Δ.. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο με τη μελέτη 

ολόκληρης της ομάδας και της δομής της, και όχι με τη μελέτη μεμονωμένων ατόμων. Και ίσως 

η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διασυνδεόσαστε αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη 

δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας.  
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Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ανίχνευση των κοινωνικών δικτύων του εκφοβισμού και της φιλίας 
των μαθητών δίνει σπουδαία ευρήματα που μπορούν να συμβάλλουν, με την κατάλληλη 
παρέμβαση, στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον.  
 
Η αναγκαιότητα παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον και οι προϋποθέσεις 
  
Με το προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο αναπτύσσεται η συναισθηματική νοημοσύνη των 

μαθητών (και των δασκάλων) κάτι που παραμελείται στο σχολείο ή αντιμετωπίζεται μέσα στα 

πλαίσια των διαθετικών δραστηριοτήτων, καθότι η διδασκαλία στοχεύει κυρίως στη γλωσσική 

και λογικομαθηματική νοημοσύνη. Η εστίαση ενός προγράμματος στην ανάπτυξη της 

συναισθηματικής νοημοσύνης είναι αναγκαιότητα σήμερα λαμβάνοντας υπόψη τις έρευνες 

που δείχνουν ότι ενώ ο δείκτης νοημοσύνης των μαθητών είναι υψηλότερος από το παρελθόν, 

τα παιδιά μας δεν ξέρουν να επικοινωνούν κα να συνεργάζονται (Goleman, 1998).  

 

Είναι γνωστό ότι για να ελέγξεις ένα φαινόμενο πρέπει να ελέγξεις όσο το δυνατόν 

περισσότερες παράγοντες που το επηρεάζουν. Σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης διαπροσωπικών 

σχέσεων πρέπει πρώτα από όλα ο διευθυντής του σχολείου να θέλει και να υποστηρίζει την 

εφαρμογή του. Δεύτερον, όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να συνεργαστούν οικειοθελώς 

και να υιοθετήσουν κοινή παιδαγωγική παρέμβαση όσον αφορά τις κυρώσεις και τα κίνητρα 

του εφαρμόζουν στην τάξη και στο προαύλιο (Hohler & Goodbread, 2010). Να συζητούν σε 

τακτά διαστήματα τα προβλήματα συμπεριφοράς που προκύπτουν και να τα αντιμετωπίζουν 

με ευελιξία σκέψης, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση και τις προσδοκίες του 

εκπαιδευτικού ρόλου προς το μαθητικό ρόλο και το αντίστροφο, καθώς και τη συμπεριφορά 

που έπεται αυτής. Να βρίσκουν από κοινού τρόπους ανάπτυξης της υπευθυνότητας των 

μαθητών. Τρίτον, οποιοδήποτε καλό οργανωμένο ενδοσχολικό πρόγραμμα θα αποτύχει αν δεν 

έχει την αμέριστη συνεργασία του συλλόγου των γονέων. Οι γονείς είναι το άλλο μας μισό στην 

παιδαγωγική μας προσπάθεια. Εξάλλου η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων δασκάλων – 

δασκάλων, μαθητών – μαθητών, διευθυντή – δασκάλων, δασκάλων-γονέων και γονέων- 

μαθητών είναι η βάση της δημιουργίας θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον, που είναι με 

τη σειρά του προϋπόθεση της μάθησης. Σύμφωνα με τη θεωρία της υγιεινής – παρακίνησης 

του Herzberg οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν παρακινούν, αλλά είναι απαραίτητες γιατί 

δημιουργούν τις συνθήκες που επιτρέπουν τους παράγοντες παρακίνησης να παίξουν το ρόλο 

τους (Μπουραντάς, 2002).  

 
Οπωσδήποτε όμως απαιτείται έγκαιρα να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και άλλες 

ιδιαιτερότητες (Διάσπαση προσοχής και Υπερκινητικότητας, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 

κλπ.) των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς, ειδικούς και γονείς. Υπολογίζεται ότι 2-10% των 

παιδιών στο γενικό πληθυσμό παρουσιάζουν διαταραχές μάθησης (Παπαγεωργίου, 2005) και 

το 50% των περιπτώσεων των παιδιών με Μ.Δ. παρουσιάζουν διαταραχές στη συμπεριφορά. 

Το Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας παρουσιάζεται στο 3- 5% του 

πληθυσμού σχολικής ηλικίας, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής και τον πολιτισμό τους και 

ως δευτερογενή συμπτώματα οι μαθητές εμφανίζουν δυσκολίες στην συμπεριφορά, σχολική 

αποτυχία που πιθανόν να έχουν να κάνουν και με άλλες μαθησιακές δυσκολίες, επίσης 

έλλειψη φίλων ή έλλειψη κοινωνικών σχέσεων.  
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Το πρόγραμμα για να έχει επιτυχία πρέπει να συνεχίζεται και να ενσωματωθεί ως παιδαγωγική 

τακτική στα σχολεία. Ο εκφοβισμός είναι απόρροια της δυτικής κουλτούρας, δεν έχει σχέση με 

το μέγεθος του σχολείου, το είδος της περιοχής (αστικής ή αγροτικής κλπ.), το οικονομικό 

υπόβαθρο των μαθητών ή την εμφάνισή τους (Olweus, 2009). Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, 

της διεκδίκησης, της υπευθυνότητας και της συνεργασίας των μαθητών είναι το κλειδί για το 

έλεγχο του φαινόμενου, γεγονός που θέλει συνεχή εξάσκηση. 

Η Παιγνιοθεραπεία ως μέσον ενδυνάμωσης των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών και 
αντιμετώπισης του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον  
 
Η Παιγνιοθεραπεία είναι μία θεραπευτική προσέγγιση κυρίως για παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας. Το κύριο θεραπευτικό μέσον είναι το παιχνίδι αυτό καθεαυτό. 

Αναφερόμαστε στο μοντέλο της Μη Κατευθυντικής Προσωποκεντρικής Παιγνιοθεραπείας 

(O’Connor & Braverman, 2009). Το παιχνίδι είναι ο αμεσότερος και φυσικότερος τρόπος 

ελεύθερης έκφρασης των συναισθημάτων και εσωτερικών εντάσεων και ως εκ τούτου αποτελεί 

έναν ασφαλή τρόπο αποφόρτισης (Cattanach, 1994). «Παίζοντας και μόνο παίζοντας, ο 

άνθρωπος είναι ελεύθερος» (Winnicott, 1971).  

 

Το παιχνίδι σαν φυσική διαδικασία του ανθρώπου παρέχει την βιωματική εμπειρία και την 

άμεση μάθηση και γνώση του εαυτού και των άλλων γύρω μας. Αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο 

κοινωνικοποίησης και προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον. Αναπτύσσει την φαντασία και 

την έμφυτη δημιουργικότητα, δίνει χαρά και όρεξη για γνώση και εξέλιξη (Πατρίκ,2008). Το 

παιχνίδι παράγει και προάγει τον πολιτισμό (Huizinga, 1938).  

 

Μέσα από την βιωματική εμπειρία της «παιχνιδιστικής» δραστηριότητας συντελείται η 

αρμονική και υγιής συνεργασία σώματος-πνεύματος και ψυχής, θεμελιώνοντας τις 

προϋποθέσεις για θετική μάθηση και γνώση. Προετοιμάζει τους υγιείς μελλοντικούς ενήλικες. 

Όσο περισσότερο έχει παίξει ένα παιδί, τόσο περισσότερο γίνεται ευέλικτος σαν ενήλικας.  

 

Στο σχολικό περιβάλλον το παιχνίδι και οι Παιγνιοθεραπευτικές τεχνικές μπορούν να 

εφαρμοστούν, αφενός στην τάξη κι αφετέρου στο προαύλιο για την ενδυνάμωση των σχέσεων 

των μαθητών μεταξύ τους, καθώς και των μαθητών και των δασκάλων, δημιουργώντας θετικά 

συναισθήματα σε κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας (Γέρου, 1984). Απώτερος σκοπός μιας 

τέτοιας πρακτικής είναι η ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και η αντιμετώπιση-πρόληψη 

του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών.  

 

Αυτή η πρόταση αναφέρεται στο οργανωμένο παιχνίδι, με κανόνες και όρια αποδεκτά από 

όλους. Ο ενήλικας δάσκαλος σε συνεργασία με τους μαθητές ορίζει τους κανόνες απέναντι 

στους οποίους όλοι είναι ισότιμοι. Ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις. Στο παιχνίδι δεν 

υπάρχουν διακρίσεις. Υπάρχει ο διαφορετικός τρόπος έκφρασης του καθενός ο οποίος οφείλει 
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να είναι αποδεκτός και σεβαστός. Οι εμπλεκόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη τους για τον 

εαυτό τους, απέναντι στην ομάδα, την τήρηση των κανόνων και των συνεπειών. 

Υπάρχουν πολλά ομαδικά παιχνίδια τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάδυση και αναγνώριση 

των συναισθημάτων, την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, το κτίσιμο της αυτοπεποίθησης, την 

ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, την αναγνώριση των βασικών αξιών του 

σεβασμού και της ελεύθερης έκφρασης, την αποδοχή της ατομικότητας και διαφορετικότητας, 

την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της φιλίας, της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος. Για 

την δημιουργία ομάδας χρειάζεται να ασχοληθούμε πρωτίστως με το κάθε άτομο-μαθητή, την 

κάθε διαφορετική προσωπικότητα. Το παιχνίδι είναι μία παγκόσμια γλώσσα και είναι 

ανεξάρτητο από κοινωνικοπολιτικά, οικονομικά θέματα. Τα παιδιά όταν υπάρχει κλίμα 

εμπιστοσύνης, σεβασμού και ασφάλειας ανεξαρτήτως οικογενειακού περιβάλλοντος, ή 

εθνικότητας είναι ανοικτά να δεχτούν και να αποδεχτούν την διαφορετικότητα (Κουρουζίδης, 

Πολέμη-Τοδούλου & Κοσμίδης, 2000) .  

 

Το περιβάλλον του σχολείου με όπλο την θεραπευτική δράση του παιχνιδιού μπορεί να 

εξαλείψει την ανισότητα που φέρνει τον φόβο στο διαφορετικό και έχει σαν αποτέλεσμα τον 

εκφοβισμό.  

Ο ρόλος των δασκάλων είναι καθοριστικός. Για την Παιγνιοθεραπεία ο ενήλικας θεραπευτής, 

γονιός ή εκπαιδευτικός οφείλει ο ίδιος να είναι «παιχνιδιάρης», ενθουσιώδης, να έχει 

ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση και θετική διάθεση για να παροτρύνει - παρασύρει τα παιδιά στην 

εξερεύνηση του κόσμου της γνώσης, της συνεργασίας και της χαράς για ζωή και δημιουργία.  

 

Στην ολιστική αντιμετώπιση του εκφοβισμού, πέρα από τους δασκάλους σημαντικό ρόλο έχουν 

να παίξουν και οι γονείς. Ο Σύλλογος Γονέων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων 

μπορεί να οργανώσει στον χώρο του σχολείου εκδηλώσεις με οργανωμένο παιχνίδι για ομάδες 

παιδιών ανά ηλικίες και θέματα. Ο Σύλλογος Γονέων μπορεί σε συνεργασία με Ειδικούς της 

Ψυχικής Υγείας και ιδιαίτερα Παιγνιοθεραπευτές, να παρέχει σε εθελοντική βάση 

προγράμματα πληροφόρησης των γονέων σε θέματα σχετικά με την υγιή ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και άλλα, όπως ομάδες 

Παιγνιοθεραπείας για τα παιδιά εκείνα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές 

τους σχέσεις μέσα στο σχολείο είτε σαν θύματα είτε σαν θύτες και χρίζουν ιδιαίτερης 

φροντίδας και προσοχής.  

 

Οι ομάδες Παιγνιοθεραπείας στον χώρο του σχολείου σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου, 

οργανώνονται με πλήρη σεβασμό και εχεμύθεια, σε εθελοντική εκούσια συνεργασία με τους 

γονείς και κύρια με την σύμφωνη θέληση του κάθε παιδιού να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Τα 

προγράμματα Παιγνιοθεραπείας υλοποιούνται από εξειδικευμένους στην Παιγνιοθεραπεία 

Ψυχολόγους ή Παιδαγωγούς που ανήκουν σε αναγνωρισμένο φορέα, έχουν επιστημονική 

εποπτεία από ειδικό Επόπτη-Παιγνιοθεραπευτή και τηρούν την δεοντολογία του 

Επαγγελματικού Συλλόγου των (Αντωνοπούλου, 2009).  
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Πριν την έναρξη της ομάδας προηγείται συνάντηση με τον γονέα και το παιδί, λήψη ιστορικού 

και αποδοχή των όρων λειτουργίας της ομάδας συμμετοχής του παιδιού, από τους γονείς.  

Στόχος των ομάδων Παιγνιοθεραπείας είναι η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, η διαχείριση του 

φόβου και του θυμού, η αναγνώριση από το κάθε μέλος των προσωπικών του αναγκών και το 

δέσιμο της ομάδας. Οι ομάδες στηρίζονται στην βασική αρχή της ελεύθερης βούλησης του 

κάθε μέλους και την ισοτιμία. Τα ίδια τα παιδιά αποφασίζουν το τι θα παίξουν, πως θα το 

παίξουν, τηρούν ή δεν τηρούν τους προσυμφωνημένους κανόνες και δέχονται τις συνέπειες 

που τα ίδια έχουν προκαθορίσει στο κοινό συμβόλαιο. Ο συντονιστής-Παιγνιοθεραπευτής 

διευκολύνει την ομάδα, διασφαλίζει το πλαίσιο και την ασφάλεια του και ακολουθεί την 

ομάδα. Δεν καθοδηγεί, δεν κρίνει (Αντωνοπούλου, 2009).  

 

Οι ομάδες αυτές απαρτίζονται από παιδιά ίδιας ηλικίας και δεν ξεπερνούν τον αριθμό των 

πέντε παιδιών. Συνήθως λειτουργούν με τρία ή πέντε παιδιά και έναν συντονιστή-

Παιγνιοθεραπευτή. Η διάρκεια τους είναι μία ώρα την εβδομάδα, συγκεκριμένη ώρα και μέρα. 

Το «συμβόλαιο – δέσμευση» των μελών της ομάδας και η τήρηση του απ όλα τα μέλη έχει 

θεμελιώδη σημασία. Οι ομάδες έχουν συγκεκριμένο θέμα με κοινή απόφαση των μελών, π.χ. 

θα δουλέψουμε τον θυμό. Γίνονται σε κύκλους των δέκα ή δεκαπέντε συναντήσεων. Η ίδια η 

ομάδα αποφασίζει την ανανέωση του κύκλου των συναντήσεων με νέο θέμα-«αίτημα» (Lahad, 

2000) 

Στο τέλος κάθε κύκλου γίνεται μία ατομική συνάντηση του κάθε παιδιού και των γονέων του με 

τον συντονιστή, όπου συζητιούνται αυτά που το κάθε παιδί και ο συντονιστής έχουν να 

επικοινωνήσουν με τους γονείς 

Η συμβουλευτική γονέων  
 
Η ολιστική θεώρηση αυτής της πρότασης περιλαμβάνει το τρίπτυχο σχολείο, δάσκαλοι – 

μαθητές – γονείς. Η συμβολή των γονέων στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος είναι 

απαραίτητη και αναγκαία (Ντινκμέγιερ & ΜακΚέι, 2007). Ο Σύλλογος γονέων οργανώνει ομάδα 

συμβουλευτικής γονέων των παιδιών που εντάσσονται στα προγράμματα των ομάδων 

Παιγνιοθεραπείας. Σκοπός της ομάδας είναι η ενθάρρυνση των γονέων στον γονεϊκό τους ρόλο, 

η αναζήτηση, ανάλυση και κατανόηση των θεμάτων που τους αφορούν και σχετίζονται με τις 

δυσκολίες των παιδιών τους π.χ. έλλειψη επικοινωνίας, δυσκολίες έκφρασης των 

συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση του γονέα ως προς τον ρόλο του, 

έλλειψη ορίων και κανόνων ή δυσκολία τήρησης και σταθερότητας των ορίων, υψηλές 

προσδοκίες, ματαίωση και άλλα (Παππά, 2008).  

Η ομάδα Γονέων στοχεύει στην δημιουργία υγιών συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των μελών 

της οικογένειας. Η σύσφιξη των σχέσεων μέσα στην οικογένεια αντανακλάται στην 

συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο (Παππά, 2016).  

Η ομάδα γονέων διαρκεί καθ όλο το σχολικό έτος και συντονίζεται από Ψυχολόγο-

Ψυχοθεραπευτή (μέλος του φορέα που έχει αναλάβει το έργο), ο οποίος είναι σε επικοινωνία- 

συντονίζει τους συντονιστές των ομάδων των παιδιών 

Η Μεθοδολογία:  
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Ι. Ανίχνευση των κοινωνικών δικτύων των μαθητών  
 
Η Ανίχνευση του κοινωνικού δικτύου του εκφοβισμού γίνεται με ερωτηματολόγιο, το οποίο 

δίνεται στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς για σύγκριση, εξαγωγή συμπερασμάτων 

και αξιολόγηση του προγράμματος. Περιέχει 24 ερωτήσεις εκφοβιστικής συμπεριφοράς 

(άμεσου και έμμεσου εκφοβισμού) σε μορφή πίνακα όπου μπορεί ο κάθε μαθητής να 

αναφέρει ποιοι συμμαθητές του συνέχεια και χωρίς λόγο στο χώρο του σχολείου σε: χτυπούν, 

σπρώχνουν, κλοτσούν, τσιμπούν, στριμώχνουν, στρίβουν το χέρι, φτύνουν, προσπαθούν να σου 

κατεβάσουν τα παντελόνια, σέρνουν στο έδαφος, κοροϊδεύουν, απειλούν, βρίζουν, φοβίζουν 

στις τουαλέτες ή αλλού, προσπαθούν να σε κλείσουν σε ένα χώρο, δεν σε παίζουν στα 

παιχνίδια τους, λένε και στους άλλους να μην σε παίζουν, κουτσομπολεύουν, απομονώνουν 

στην τάξη με κασετίνες, θέλουν δώρο για να σε έχουν φίλο, ψάχνουν τη τσάντα σου, κάνουν 

γκριμάτσες, κάνουν χειρονομίες, παίρνουν το φαγητό, βάζουν τρικλοποδιά. Το ερωτηματολόγιο 

μπορεί να διευρυνθεί και με άλλες ερωτήσεις εκφοβιστικής συμπεριφοράς κατόπιν 

συζητήσεως με τους μαθητές.  

Η Ανίχνευση του κοινωνικού δικτύου της Φιλίας μπορεί να γίνει με ένα παιχνίδι προσφοράς. 

Δίδονται 6 μικρά ελαστικά πολύχρωμα (Christakis & Fowler, 2009) μπαλάκια σε κάθε μαθητή 

μέσα στην τάξη και οι μαθητές πριν διακινήσουν τα μπαλάκια αναφέρουν -γράφουν σε ένα 

χαρτί- πόσα θέλουν να κρατήσουν για τον εαυτό τους και πόσα θέλουν να δώσουν σε 

αγαπημένους τους φίλους από όλο το σχολείο. Μετά πηγαίνουν στις άλλες τάξεις και τα 

προσφέρουν σε όποιους είχαν αναφέρει. Επιστρέφοντας γράφουν πόσα και από ποιους πήραν.  

Ακολούθως, σε κάθε παιδί δώσουμε ένα κωδικό για τη διατήρηση της ανωνυμίας του, οι δύο 

ανωτέρω παρεμβάσεις αναλύονται στατιστικά με το πρόγραμμα ανοικτού κώδικα gephi 

(http://gephi.org) και τα αποτελέσματα συζητούνται στο σύλλογο των διδασκόντων και στο 

σύλλογο των γονέων. 

 
Παραδείγματα  
Πίνακας 1: Κοινωνικό δίκτυο εκφοβισμού 5ου Δημ. Σχ. Χολαργού (Δεκέμβρης 2010) 
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Πίνακας 2: Το κοινωνικό δίκτυο της φιλίας 5ου Δημ. Σχ. Χολαργού (Δεκέμβρης 2010) 

ΙΙ. 

Παρέμβαση στα Κοινωνικά Δίκτυα 

  

Για την καλύτερη κατανόηση της παρέμβασης παρακάτω αναφέρονται ξεχωριστά και 

συνοπτικά οι δραστηριότητες που γίνονται ταυτόχρονα από τους εκπαιδευτικούς, τους 

μαθητές, τον υπεύθυνο του εκπαιδευτικού προγράμματος και σύλλογο γονέων.  

 

Εκπαιδευτικοί  

Α. Σχέδια εργασίας εκπονούνται σε όλες τις τάξεις και υλοποιούνται μέσα από το θεατρικό 

παιχνίδι (Aρχοντάκη & Φιλίππου, 2003), παιχνίδια ρόλων (Moon, 1998), ζωγραφική, 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, ερωτηματολόγια, κοινωνικές ιστορίες, λογοτεχνία με την παρακάτω 

θεματολογία: 

  

1ο Αναγνώριση συναισθημάτων:  

Οι μαθητές ανιχνεύουν συναισθήματα σε εικόνες επιλεγμένες από το διαδίκτυο και μετά στον 

εαυτό τους.  

 

2ο Κατανόηση συναισθημάτων των μαθητών & δασκάλων στο σχολικό περιβάλλον  

Μαθητές και δάσκαλοι γράφουν σε αφίσες και τοιχοκολλούν τα συναισθήματα που τους 

προκαλούνται στο σχολείο.  
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3ο Κατανόηση μη λεκτικής επικοινωνίας  

Οι μαθητές μαντεύουν συναισθήματα που μεταδίδονται μη λεκτικά και το αντίθετο: 

μεταδίδουν συναισθήματα μη λεκτικά.  

4ο Κατανόηση συμπεριφοράς 

Οι μαθητές προσπαθούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να κατανοήσουν ότι 

συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πώς αντιλαμβάνονται τους άλλους στο σχολικό περιβάλλον.  

 

5ο Ανάπτυξη ενσυναίσθησης στο σχολείο  

Οι μαθητές ανιχνεύουν πώς αισθάνεται ο συμμαθητής από τα λόγια του και αναφέρουν πώς 

θα αισθανόταν αυτοί αν ήταν στη θέση του.  

 

6ο Κατηγοριοποίηση άλλου και συμπεριφορά – στερεότυπα- ανάπτυξη αυτοεκτίμησης 

Αναζητούνται τα στερεότυπα στη σκέψη των μαθητών μέσα από τις αντιλαμβανόμενες 

κοινωνικές ομάδες συμμαθητών π.χ. αλλοδαποί, ευτραφείς κλπ. Ακολούθως όλες οι τάξεις τα 

τοιχοκολλούν φτιάχνοντας το «δέντρο των θετικών χαρακτηριστικών όλων των μαθητών».  

 

7ο Αυτοδιαχείριση θυμού, επίλυση προβλημάτων  

Οι μαθητές εξασκούνται στη δεξιότητα της διεκδίκησης και στην αυτοδιαχείριση του θυμού. 

Μαθαίνουν τεχνικές αποφυγής του θυμού και τοποθετείται στο προαύλιο «το μαξιλάρι 

εκτόνωσης του θυμωμένου».  

 

8ο Διαπραγμάτευση: επίλυση συγκρούσεων & διαφωνιών  

Οι μαθητές εξασκούνται στην ενεργή ακρόαση και στην επίλυση των συγκρούσεων 

επιδιώκοντας την κοινά αποδεκτή λύση.  

 

9ο Διαμεσολάβηση:  

Οι μαθητές εκπαιδεύονται στη διαμεσολάβηση.  

Β. Κανόνες στην τάξη: οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές εκπονούν κανόνες με τη μέθοδο 

επίλυσης προβλημάτων (Gordon, 1999).  

Γ. Κανόνες Προαυλίου από το Σύλλογο των Διδασκόντων  

Δ. Κυτίο παραπόνων στην τάξη (όπου οι μαθητές επώνυμα ή και ανώνυμα αναφέρουν τα 

παράπονά τους. Η συζήτηση για το περιεχόμενο του κυτίου γίνεται μια φορά τη βδομάδα από 

το δάσκαλο της τάξης).  

Ε. Κοινές εκδηλώσεις με γονείς για σύσφιξη των διαπροσωπικών σχέσεων και 

αλληλοενημέρωση για την πορεία του προγράμματος.  

 
Μαθητές  
Α. Ερωτηματολόγιο Εκφοβισμού  

Β. Κοινωνιόγραμμα: «Παιχνίδι φιλίας»  

Γ. Υιοθέτηση μαθητών Α τάξης από μαθητές μεγαλύτερων τάξεων  

Δ. Διαμεσολαβητές: Μία φορά τη βδομάδα 4 μαθητές από κάθε τάξη εκπαιδεύονται ως 

διαμεσολαβητές της αυλής. Η επιλογή των διαμεσολαβητών γίνεται από τους εκπαιδευτικούς 

συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των δικτύων του Εκφοβισμού και της Φιλίας με την 
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προϋπόθεση να μην εκφοβίζουν και να έχουν φίλους δηλ. να πάρουν πάνω από 3 μπαλάκια. Οι 

παρακάτω οδηγίες μοιράζονται κατά την εκπαίδευση των διαμεσολαβητών που δεν ήταν 

τίποτα άλλο παρά μια υπενθύμιση του περιεχομένου των σεμιναρίων.  

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ  

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ:  

Να θέλει να γίνει διαμεσολαβητής  

Να είναι εκπαιδευμένος  

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:  

Να φοράει το σήμα του διαμεσολαβητή.  

Να σταματάει τον καβγά όταν το εντοπίζει στην αυλή και να βοηθάει τους εμπλεκόμενους να 

βρουν λύση ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ.  

Να μην ανακατεύεται σε καβγά όταν φοράει του σήμα, αλλιώς του αφαιρείται για μια 

εβδομάδα.  

Να αναφέρει τα άλυτα προβλήματα στην ολομέλεια των διαμεσολαβητών με τον/την 

υπεύθυνη του προγράμματος που γίνεται μία φορά την εβδομάδα.  

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ:  

Δεξιότητα Διεκδίκησης: «Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα που μας δημιουργούν οι άλλοι»  

 Λέμε στους άλλους τι ακριβώς μας κάνουν  

 Τι δεν θέλουμε να μας κάνουν και  

 Τι συναίσθημα μας δημιουργούν  

 

Δεξιότητα Επίλυσης Σύγκρουσης: 

 Δεν είναι κακό να διαφωνείς και να μαλώνεις: έτσι βάζεις τα όριά σου  

 Σημασία δεν έχει πόσες φορές διαφωνείς, αλλά με ποιον τρόπο λύνονται οι διαφωνίες 

σου  

 Όταν διαφωνούμε εστιάζουμε στη συμπεριφορά του άλλου – στο πρόβλημα που έχει 

δημιουργηθεί και όχι στο πρόσωπό του: Ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιούμε υβριστικά 

επίθετα ή βρίζουμε την οικογένειά του  

 Λέμε τι ακριβώς θέλουμε και πώς αισθανόμαστε  

 Ακούμε και το πρόβλημα του άλλου και αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματά του  

 Συνεργαζόμαστε με τον άλλο έτσι ώστε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση στο 

πρόβλημα που έχουμε  

 Δεν αδικούμε κανέναν, αλλά δε δεχόμαστε να μας αδικούν  

 



40 
 

Αυτοδιαχείριση Θυμού:  

 Δεν καταπνίγουμε το θυμό μας, αλλά ούτε τον αφήνουμε να μας κυριεύει  

 Τον αντιμετωπίζουμε όπως όλα τα προβλήματα που μας δημιουργούν οι άλλοι  

 Διατηρούμε την ψυχραιμία με τεχνικές χαλάρωσης  

 Αν δεν μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας τότε δε βρίζουμε δηλαδή δεν 

αναφερόμαστε στο πρόσωπο του άλλου, αλλά στη συμπεριφορά του  

 Ψάχνουμε να βρούμε λύσεις ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα που μας θυμώνει  

 

Τεχνικές χαλάρωσης θυμωμένου:  

 φεύγω μακριά από αυτό που μου προκαλεί το θυμό μέχρι να ηρεμήσω  

 παίρνω βαθιές ανάσες και μετρώ ως το 10  

 ακούω τους χτύπους της καρδιάς μου και τους επαναλαμβάνω  

 δίνω μπουνιές «στο μαξιλάρι που θυμωμένου»  

 μιλώ σε ένα μεγαλύτερο  

 σκέφτομαι κάτι που με ηρεμεί και μου αρέσει πολύ  

 πετάω μπαλάκι σε έναν τοίχο  

 

Ε. Νοσηλευτές στην αυλή  

Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές εάν θέλουν μπορούν να γίνουν «νοσηλευτές» της αυλής. Ο 

Σύλλογος Γονέων ενημερώνει τους μαθητές για τα μικροατυχήματα που συμβαίνουν στο 

προαύλιο χώρο και για τον τρόπο που μπορούν να βοηθήσουν τους τραυματισθέντες 

συμμαθητές τους, με την προϋπόθεση να φορούν το σήμα του «νοσηλευτή», που είναι μια 

λευκή κορδέλα με κόκκινο σταυρό στο βραχίονα, και γάντια μιας χρήσεως.  

Στ. Η ανάθεση περισσότερων υπευθυνοτήτων στους μαθητές, όπως η διαχείριση κυλικείου ή 

βιβλιοθήκης, η συμμετοχή σε ομάδες ανακύκλωσης, θεατρικής ομάδας, αναδάσωσης ή 

διαφόρων μορφών εθελοντισμού μέσα και έξω από το σχολείο με τη συμπαράσταση και τη 

συνεργασία των γονέων, σκοπό έχουν την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της συνεργασίας και 

γενικότερα της σύσφιξης των διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον.  

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές από όλες τις τάξεις επιλέγουν τους καλύτερους 

«διαμεσολαβητές», «νοσηλευτές» κλπ. οι οποίοι επιβραβεύονται δημοσίως.  

 
Γονείς  

Από την πρώτη στιγμή ενημερώνεται ο Σύλλογος των Γονέων για την αναγκαιότητα υλοποίησης 

του προγράμματος, και την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων των κοινωνικών δικτύων 

Ο Σύλλογος των Γονέων λειτουργεί: 

Α. Απογευματινά εθελοντικά προγράμματα Παιγνιοθεραπείας σε μαθητές με σκοπό την 

εκμάθηση των ορίων και τη σύσφιξη της ομάδας.  
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Β. Συμβουλευτική στους γονείς τα παιδιά των οποίων συμμετέχουν στα απογευματινά 

προγράμματα Παιγνιοθεραπείας.  

Γ. Κοινές εκδηλώσεις με εκπαιδευτικούς.  

Δ. Διακινεί το Λεύκωμα του μαθητή με σκοπό την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του μαθητή 

όπου αναγράφονται: Τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή, οι συνήθειές του, οι προτιμήσεις του 

και τα συναισθήματά του σε διάφορες στιγμές. Η ιστορία της οικογένειάς του, οι αγαπημένες 

συνήθειες κλπ.  

 

Εκπαιδευτικός υπεύθυνος δράσης ή ο διευθυντής του σχολείου  

Α. Επικοινωνία με γονείς  

 

Είναι υπεύθυνος για την συνεχή επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς. Μόνον αυτός 

ενημερώνει κατ’ ιδίαν γονείς των οποίων τα παιδιά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων, επιδεικνύουν εκφοβιστική συμπεριφορά προς στους 

συμμαθητές τους ή δεν έχουν φίλους (δεν έδωσαν και δεν πήραν κανένα μπαλάκι).  

 

Β. Έλεγχος Κυτίου παραπόνων προαυλίου, όπου όλοι γονείς και μαθητές θα μπορούν επώνυμα 

ή ανώνυμα να αναφέρουν το πρόβλημά τους.  

 

Γ. Ολομέλεια διαμεσολαβητών μία φορά τη βδομάδα  

 

Δ. Τήρηση ημερολογίου περιστατικών βίας σχολείου  

 

Ε. Επιμέλεια διαμόρφωσης προαυλίου (ζωγραφισμένα παιχνίδια στην αυλή για εκτόνωση 

μαθητών)  

 

Στ. Ανάρτηση στο Προαύλιο: «το μαξιλάρι εκτόνωσης του θυμωμένου» και αφίσες 

(αυτοδιαχείριση θυμού, αυτοεκτίμηση, δεξιότητα διεκδίκησης, επίλυση προβλημάτων, επίλυση 

συγκρούσεων- διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση, τεχνικές χαλάρωσης θυμωμένου κλπ).  

 

 

Συμπέρασμα 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης των διαπροσωπικών σχέσεων είναι καινοτόμο γιατί είναι θεωρητικά 

τεκμηριωμένο, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε έρευνες και αποτελεί από μόνο του έρευνα στο 

συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον. Για τον σχεδιασμό του λήφθηκαν υπόψη οι Άρρητες 

θεωρίες του εκπαιδευτικού, η θεωρία της Απόδοσης (Παπαστάμος, 2006), της Ενδοπροσωπικής 

νοημοσύνης (αυτοεκτίμηση- δικαιώματα) (Παπάνης, 2004) και Διαπροσωπικής νοημοσύνης 

(επικοινωνιακές δεξιότητες- επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων- στερεότυπα) 

(Νικολόπουλος, 2003), της Διοίκηση της εκπαίδευσης (παραπρόγραμμα) και έρευνες για τον 

Εκφοβισμό.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα προγράμματα πρόληψης που αρχίζουν στο δημοτικό έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να είναι αποτελεσματικότερα για την διαμόρφωση των κανόνων 

επικοινωνίας στην τάξη, την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και για την 
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μελλοντική συμπεριφορά των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον από τα προγράμματα που 

απευθύνονται σε εφήβους, επειδή οι έφηβοι δεν είναι ιδιαίτερα δεκτικοί σ’ αυτό (Ka¨rna¨ et 

al.,2013).  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί το 2009- 11 στο 5ο Δ. Σχ. Χολαργού και έχει 

βραβευτεί από το Θεσμό: «Αριστεία και καινοτομίες του 2011»   
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σχολικού εκφοβισμού μιλούν για τις αντιδράσεις τους σ’ αυτά,  αλλά και πώς αιτιολογούν 

τις συγκεκριμένες αντιδράσεις τους. Ακολουθείται το ερμηνευτικό μοντέλο έρευνας εφόσον 

φέρνει στην επιφάνεια τις  ‘φωνές’ μαθητών και μαθητριών,  απελευθερώνοντας τα 

μηνύματα που τα ίδια τα παιδιά αποδίδουν στις ενέργειές τους, μέσα από ατομικές ή 

ομαδικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, τηρουμένων των αρχών της ηθικής 

δεοντολογίας της έρευνας με παιδιά. Οι συμμετέχοντες έφεραν στο προσκήνιο έναν αριθμό  

αντιδράσεων  αντίστοιχων  με συγκεκριμένα περιστατικά. Τα κοινωνικο-πολιτισμικά 

στερεότυπα του ‘φύλου’, οι αρχές της ‘-Χριστιανικής’ αγωγής, η διαθεσιμότητα των 

επιλογών, ο ρόλος του σχολείου, αλλά και οι αναμενόμενες συνέπειες των επιλογών παρά η 

αποτελεσματικότητα των αντιδράσεων επηρέασε τις επιλογές των συμμετεχόντων. 

Σύμφωνα με τις ενδείξεις της μελέτης οι μαθητές και οι μαθήτριες  προκειμένου να 

διαφυλάξουν μια κοινωνικά αποδεκτή ταυτότητα  υπέμεναν μια επίπονη γι’ αυτούς σχολική 

πραγματικότητα. Τα’ αποτελέσματα δείχνουν την ανάγκη μιας ολιστικής κατανόησης και 

αντιμετώπιση του bullying που βασίζεται σε  κοινωνικο-πολιτισμική /οικοσυστημική 

θεώρηση.  

Λέξεις κλειδιά: bullying, αντιδράσεις, κοινωνικός κουνστρουξιονισμός, ταυτότητες, μαγκιά, 

στερεότυπα.  

Abstract 

The present piece of research aims to offer a deep insight into the ways which a group of 

eighteen pupils,  11-12 yrs. of age, who were victims of specific incidents of school bullying 

talk about their responses to them, as well as how they reason their particular responses. 

The interpretative paradigm of research is adopted as it brings into surface the meanings 

which the children assign to their acts, through individual or group interviews which were 

conducted following the ethical guidelines of conducting research with children. The 

participants brought into surface a number of responses related to specific incidents. The 

socio-cultural stereotypes, the values of Christianity, the availability of responses, the role of 

the school as well as the expected outcomes rather than the effectiveness of their responses 

affected the participants’ choices. As the results indicated the pupils suffered a painful school 

life in order to safeguard a socially   approved personal  identity. The study indicates the 

need for a holistic understanding and intervention of bullying, these based on a socio-

cultural/ ecological approach.  
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Keywords: bullying, responses, social constructionism, identities, magkia, stereotypes. 

Το φαινόμενο  του σχολικού εκφοβισμού –γνωστό με τον Αγγλικό όρο ‘bullying’ έχει πλέον 

αναγνωριστεί διεθνώς ως πρόβλημα που εμφανίζεται σε κάθε τύπο σχολείου (la Fontaine, 

1991; Smith et al., 1999; Smith et a l., 2002). Ο Olweus ((1994, σ. 1173), πρωτοπόρος 

ερευνητής του φαινομένου,  ορίζει το bullying –ανάμεσα σε μαθητές- ως ακολούθως: 

‘΄Ενας μαθητής /τρια υφίσταται ‘bullying’ ή θυματοποιείται όταν είναι αποδέκτης , 

συστηματικά και για χρονικό διάστημα,  αρνητικών πράξεων που πραγματοποιούνται 

(εναντίον του) από έναν ή περισσότερους μαθητές’. Ο ίδιος ερευνητής διευκρινίζει ότι οι 

αρνητικές πράξεις μπορεί να έχουν φυσική (π. χ κλωτσάω, χτυπάω), λεκτική (π.χ. βρίζω, 

κοροϊδεύω) ή κοινωνική μορφή (π.χ. απομονώνω κάποιον ή τον αγνοώ ) και να εκτελούνται 

με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ο Olweus συμπληρώνει ότι για να οριστεί μία τέτοια 

συμπεριφορά ως  ‘bullying’ θα πρέπει οι πράξεις που γίνονται εναντίον συμμαθητή ή 

συμμαθήτριας να μην αποτελούν αντίδραση σε κάποια πρότερη των πράξεων πρόκλησης 

και να μην έχουν γίνει τυχαία. Αντίθετα, πρέπει να είναι εμπρόθετες και οι αποδέκτες (τα 

‘θύματα’) να μην έχουν την δυνατότητα να ξεφύγουν από τις επίπονες γι’ αυτούς /ες 

καταστάσεις. 

Ενώ ο  γλωσσικός όρος ‘bullying’ χρησιμοποιείται ευρέως στον Αγγλοσαξονικό χώρο για να 

περιγράψει αυτοτελώς ένα πολύπλοκο και ‘πολυπρόσωπο’ φαινόμενο (Arora,1996)  

ερευνητές από διάφορες χώρες του κόσμου ακόμα αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στο 

να φθάσουν σ’ έναν κοινά αποδεκτό ορισμό του φαινομένου (Smith et al., 1999; Smith et 

al., 2002). Αυτή η δυσκολία φαίνεται λογική αν κανείς λάβει υπ΄ όψη του ότι ο 

συγκεκριμένος όρος συγκεντρώνει στην έννοιά του ένα εύρος ενεργειών οι οποίες άμεσα ή 

έμμεσα διενεργούνται από και εναντίον συμμαθητών μέσα και έξω από τον χώρο του 

σχολείου. Αυτές οι διαφορετικές ενέργειες επιφέρουν διαφορετικά αποτελέσματα και 

έχουν ως αφετηρία διαφορετικά κίνητρα (Arora, 1996, Tattum, 1989; Rigby, 2002). Από την 

άλλη μεριά, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που συνδέονται με τους όρους που 

χρησιμοποιούνται για να  περιγράψουν ‘bullying-like’ ενέργειες διαφέρουν σε διαφορετικά 

κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια (Terwilliger,  1968; Nesdale & Naitto, 2005).  

O Τattum (1993), Ουαλός μελετητής του φαινομένου, πρότεινε την ολοκληρωτική 

κατάργησε ενός όρου για την περιγραφή του φαινομένου ‘bullying’. Την πρότασή του 

στήριξε στην άποψή του ότι δεν είναι δυνατόν μία μόνο λέξη να περιγράψει ένα φαινόμενο 
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τόσο πολύπλοκο και πολυδιάστατο. Αντίθετα εισηγήθηκε την χρήση διαφόρων λέξεων που 

θα σχετίζονται με τις διάφορες ενέργειες με τις οποίες το φαινόμενο μπορεί να εκδηλωθεί 

.O ερευνητής επίσης υποστήριξε ότι οι λέξεις τις οποίες οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να 

ορίσουν /περιγράψουν ένα φαινόμενο επηρεάζει και τους τρόπους που το 

αντιλαμβάνονται αλλά κυρίως τους τρόπους με τους οποίους αντιδρούν σ’ αυτό. Από μια 

τέτοια οπτική γωνία, τι συνιστά ‘bullying’ αλλά και τι συνιστά αποδεκτή ή μη αποδεκτή 

συμπεριφορά θα πρέπει να θεωρούνται έννοιες σχετικές με συγκεκριμένα πολιτισμικά 

πλαίσια παρά ως έχουσες απόλυτη και γενική ισχύ (Singelis et al.,1999; Smith et al., 2002; 

Leach, 2003).  

Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν παιδιά που είναι αποδέκτες μορφών 

‘bullying’ σε συνεχή και συστηματική βάση από συμμαθητές τους στον χώρο του σχολείου. 

Ο Olweus (1994, p. 1178).μιλά για το ‘τυπικό θύμα’ ενώ οι (Smith et al., 2004) ξεχωρίζουν 

τα ‘συνεχή θύματα’ από αυτά που κατορθώνουν να ξεφύγουν από την επίπονη γι’ αυτούς 

κατάσταση. 

Οι Tapper & Boulton (2005), που παρατήρησαν μία ομάδα μαθητών ηλικίας 7-12 ετών 

εμπλεκομένων σε περιστατικά bullying, υποστηρίζουν ότι μία αποτελεσματική μέθοδος για 

την μείωση του φαινομένου είναι να επικεντρωθούμε στις αντιδράσεις των ‘θυμάτων’ 

προκειμένου να κατανοήσουμε αν και ποιες αντιδράσεις τους ενθαρρύνουν την συνέχιση 

του φαινομένου. Οι ίδιοι ερευνητές παρατήρησαν διαφορές αντίδρασης ανάμεσα σε 

αγόρια και κορίτσια . Διαφορές σε τρόπους αντίδρασης επίσης παρατηρήθηκαν σε σχέση 

με την ηλικία των θυμάτων (Hunter & Boyle, 2004).  Oι Salmivalli et al., (1996) υποστήριξαν 

ότι παρά το γεγονός ότι τα ‘θύματα’ δεν αποτελούν μία ομοιογενή ομάδα τα ‘χρόνια’ 

θύματα τείνουν να επιλέγουν την  ένδειξη αδιαφορίας ως το συχνότερο τρόπο αντίδρασης.  

Οι Hunter & Boyle (2004) ακολουθώντας το  θεωρητικό μοντέλο που πρότειναν οι Lazarus 

and Folkman (1984) υποστήριξαν ότι σημαντικός  παράγοντας που επηρεάζει τους τρόπους 

με τους οποίους αντιδρούν τα θύματα όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με καταστάσεις που 

τους προκαλούν άγχος  είναι οι εκτιμήσεις που κάνουν τόσο για τις συγκεκριμένες 

καταστάσεις (πρωτογενείς εκτιμήσεις )  όσο και για τις δυνατότητές τους να τις 

αντιμετωπίσουν (δευτερογενείς εκτιμήσεις). Οι Hunter & Borg (2006) υποστήριξαν ότι τα 

συναισθήματα ανάγκης που νοιώθουν τα θύματα τους κάνουν να στραφούν σε αναζήτηση 

βοήθειας από ενήλικες. 



47 
 

Οι Kanetsuna et al., (2006) που ερεύνησαν τις στάσεις αλλά και τις προτεινόμενες 

αντιδράσεις ‘θυμάτων’ σε περιστατικά bullying, μ’ ένα δείγμα μαθητών ηλικίας 12-15 

χρόνων στη Βρετανία και στην Ιαπωνία, υποστήριξαν την ύπαρξη διαφορών στις δύο 

ομάδες τόσο στις αντιλήψεις τους για το ποια περιστατικά ορίζονται ως  bullying όσο  και 

στους τρόπους αντίδρασης προς αυτά. Οι ερευνητές απέδωσαν τις διαφορές αυτές στο 

διαφορετικό κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο των δύο ομάδων.  

Οι Green & Hill (2005) υποστηρίζουν ότι κάθε παιδί μεγαλώνει μέσα σ’ ένα κοινωνικό-

πολιτισμικό πλαίσιο και συνδέει τον εαυτό του με τους άλλους με τρόπους που είναι 

συγκεκριμένοι και σχετικοί με αυτό το πλαίσιο. Οι δύο ερευνήτριες προτείνουν οι απόψεις 

των παιδιών και οι ενέργειές τους να κατανοούνται λαμβάνοντας υπ’ όψη και το 

συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές οικοδομούνται και εκφράζονται. Κάθε τέτοιο 

πλαίσιο αποτελεί ‘τράπεζα’ αξιών, στερεοτύπων και μηνυμάτων που αφορούν στο τί 

σημαίνει να είσαι κοινωνικό ον, πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι σε δεδομένες καταστάσεις 

, αν πρέπει να  αισθάνεσαι καλά ή άσχημα μετά από την συμπεριφορά σου, αλλά και γιατί 

να αισθάνεσαι έτσι (Marcus &  Kitayama, 1991;. Parrot, 2001).  

Έτσι μέσα από την διαδικασία ης κοινωνικοποίησης τα παιδιά μαθαίνουν να 

συμμορφώνονται με τα κοινωνικά στερεότυπα και να υιοθετούν ταυτότητες συμβατές με 

αυτά τα στερεότυπα (  Τriandis ,1989 ;΄O’ Connell et al., 1996). Ο Βruner (1995) τονίζει ότι η 

κουλτούρα μέσα στην οποία τα άτομα μεγαλώνουν αποτελεί μία αποθήκη δεξιοτήτων, 

γνωστικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και πραγματολογικών, ένα ‘tool-kit’ (σ.. 187) 

στην διάθεση των ατόμων, που επηρεάζει την σκέψη τους, τα συναισθήματά τους αλλά 

κυρίως την συμπεριφορά τους. 

Οι ψυχολόγοι υποστηρικτές της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης (Τuriel, 1983; 

Bandura,1986) βλέπουν την μίμηση των κοινωνικών προτύπων με την διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης να κατευθύνει ό,τι μέσα σε μία κοινωνία θεωρείται ‘ηθική 

συμπεριφορά’ των παιδιών. Ο Kolberg (1969, 1995) υποστηρίζει ότι η κουλτούρα μίας 

κοινωνίας στην οποίαν τα παιδιά είναι μέλη παρέχει την βάση από την οποίαν τα παιδιά 

επιλέγουν τις λύσεις/ απαντήσεις στα ηθικά διλήμματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. 

‘Ετσι φαίνεται ότι οι επιλογές δεν είναι καθαρά ατομικές αλλά επηρεάζονται από και 

κατευθύνονται προς τα ‘ηθικά’ ιδεώδη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ανθρώπων 

που έχουν συγκεκριμένες αξίες και πεποιθήσεις. (Cohen et al., 1994; Hutcheon, 1999). 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω,  τόσο οι εκτιμήσεις που κάνουν οι μαθητές ‘θύματα’ 

περιστατικών bullying όσο και οι αντιδράσεις που υιοθετούν έχουν μία πολιτισμική βάση 

και δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα ιδιοσυγκρασίας του ίδιου του ατόμου (Bakhurst & 

Sypnowich, 1995; Κατσιγιάννη & Ξανθάκου, 2002; Κωνσταντινίδου, 2005). 

Στόχος 

Η παρούσα μελέτη φέρνει στην επιφάνεια τις φωνές δέκα οκτώ ( 18 ) μαθητών και  

μαθητριών, ηλικίας 11-12 χρόνων, που υπήρξαν θύματα σχολικού εκφοβισμού  από 

συμμαθητές τους σε Δημόσιο Δημοτικό σχολείο που εδρεύει σε επαρχιακή πόλη της 

Ελλάδας.  Έχει βασικό στόχο να κατανοήσει πώς οι  μαθητές και οι μαθήτριες μιλούν για τις 

αντιδράσεις τους σε συγκεκριμένα περιστατικά,  πώς αξιολογούν την αποτελεσματικότητα 

αυτών αλλά και πώς εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν αυτές έναντι άλλων. 

Επιπλέον, επιχειρεί να τοποθετήσει αυτές τις αντιδράσεις τους αλλά και τις εξηγήσεις τους 

στο  συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μαθητές και οι 

μαθήτριες μεγαλώνουν και κοινωνικοποιούνται. Αυτό επηρεάζει τους τρόπους με τους 

οποίους παρουσιάζουν τους εαυτούς τους οικοδομώντας ταυτότητες κοινωνικά αποδεκτές. 

Οι Holland et al. (1998, p.3) υποστηρίζουν ότι ‘οι άνθρωποι, συχνά  λένε στους άλλους 

ποιοι είναι αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι το λένε στον εαυτό τους και μετά επιδιώκουν 

να ενεργήσουν σαν να είναι αυτοί/ες που λένε ότι είναι’. 

Ως κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο (socio-cultural context) στην παρούσα εργασία ορίζονται 

οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λεκτικές πράξεις πραγματοποιούνται καθώς και οι αξίες 

που επικρατούν μέσα στη συγκεκριμένη τοπική κοινωνία και υποστηρίζονται από 

δεσπόζουσες κοινωνικές αναπαραστάσεις, και λαϊκές ρήσεις που δημιουργούν τα 

λεγόμενα ΄στερεότυπα’( Holland & Quinn, 1987; Duveen, 2000). 

 

Μεθοδολογική προσέγγιση.  

Ακολουθήθηκε το ποιοτικό ερμηνευτικό μοντέλο που σχετίζεται με τους στόχους της 

μελέτης (Silverman,1993; 2000). Πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις 

με τους συμμετέχοντες , στον χώρο του σχολείου, αποσπάσματα από τις οποίες 

παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. Τηρήθηκαν οι αρχές της ηθικής δεοντολογίας της 

έρευνας με παιδιά  (Alderson, 1995, 2004) καθώς και της έρευνας ‘ευαίσθητων’ θεμάτων( 

Lee & Renzetti, 1993). Ακολουθώντας την επαγωγική προσέγγιση, η αναλυτική μέθοδος 
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που υιοθετήθηκε ήταν ένας συνδυασμός θεματικής ανάλυσης (Strauss and Corbin, 1990) 

και ανάλυσης αφηγήσεων (Coffey & Atkinson, 1996) εστιάζοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον 

τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην δομή των ‘αφηγήσεων’ των μαθητών και μαθητριών.  

Μία τέτοια μέθοδος διαπερνάται και από την φιλοσοφία του κοινωνικού 

κουνστρουξιονισμού που εξετάζει την γλώσσα των συμμετεχόντων   ως κοινωνικό 

‘εργαλείο’ προκειμένου να ερμηνεύσει πως αυτοί /ες οικοδομούν τις κοινωνικές τους 

ταυτότητες (Davies & Harre, 2001).  

 

Αποτελέσματα  

Η ανάλυση των δεδομένων έφερε στην επιφάνεια εννέα θεματικές ενότητες, όπως αυτές 

παρακάτω αναλυτικά περιγράφονται: 

 

Προστασία της φήμης της οικογένειας.                                                                       

Μέσα σε μία στενά συλλογική κοινότητα που επικρατούσε η άποψη ότι ΄Καλύτερα να σου 

βγει το μάτι παρά το  όνομα’ η προστασία της φήμης της οικογένειας αποτελούσε 

σημαντικό καθήκον και ανάγκη τόσο για τους μαθητές όσο  και για τις μαθήτριες που 

μίλησαν. Τ’  αποσπάσματα (1)  και  (2) που ακολουθούν δείχνουν ότι: Τ’ αγόρια 

παρουσίαζαν τους εαυτούς τους ως ‘προστάτες’ των μελών της οικογένειάς τους , ιδιαίτερα 

της μητέρας, αντιδρώντας με φυσική ή/ και λεκτική βία σε όποιον επιχειρούσε να μιλήσει 

με απρεπή τρόπο γι’ αυτήν παρά το γεγονός ότι κατανοούσαν ότι η αντίδρασή τους 

ενεθάρρυνε ένα φαύλο κύκλο - κυρίως -λεκτικών προσβολών ανάμεσα σε ‘θύτες’ και 

΄θύματα’. Σύμφωνα με όσα είπαν, φάνηκε ότι επεδίωκαν να αναδείξουν μια ισχυρή 

αρρενωπή κοινωνική ταυτότητα παρά αδυναμία και την διάθεση για αναζήτηση 

υποστήριξης. Δήλωσαν  συναισθήματα  έντονου θυμού και την δυνατότητά τους να 

‘λύσουν’ το θέμα’ οριστικά μόνοι τους. 

Απόσπασμα 1 

Ερευνήτρια:  Κάποιος μου είπε ότι προσπάθησες να πετάξεις την (σχολική1) τσάντα σου 

στον Χ μέσα στην αίθουσα (διδασκαλίας) κατά την διάρκεια του διαλείμματος. 

Μαθητής: Μ’ έβρισε κυρία. Δηλαδή βρίζει τη μάνα μου…δεν μπορώ να τ ’ακούω αυτά. 

Ερευνήτρια: Λοιπόν …τι έγινε μετά; Σταμάτησε (να βρίζει ο Χ); 

                                                           
1
 Οι εξηγήσεις στις παρενθέσεις είναι δικές μου 
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Μαθητής: Συνέχισε λίγο ακόμα ..αλλά αν  δεν σταματάει  μετά τον  βρίζω κι εγώ. Αλλά αν 

συνεχίσει ακόμα τότε μπορώ να τον ‘πλακώσω’2 

Ερευνήτρια:  Πώς σε κάνει να νοιώθεις αυτή η συμπεριφορά του συμμαθητή σου; 

Μαθητής: Τσαντίλα! Θυμό μεγάλο! Έτοιμος να τον πλακώσω…αλλά μετά λέω ‘άστο   

καλύτερα’. Δεν έχει μυαλό!  

Ερευνήτρια: Όμως είπες ότι ακόμα νοιώθεις έτσι. Δεν χρειάζεσαι κάποιον να σε  βοηθήσει 

μ’  αυτό που  σου συμβαίνει; 

Μαθητής: Κοιτάξτε , έχω μεγάλη τσαντίλα3 και όταν φεύγω δίνω μια μπουνιά στην πόρτα 

για να μην τον ‘πλακώσω’ . Ποιος να με βοηθήσει τώρα;  

Τα κορίτσια, σε αντίθεση με τ’ αγόρια, σε ανάλογες καταστάσεις κατέφευγαν σε κλάματα 

και παρακάλια δηλώνοντας αδυναμία ν’ αντιμετωπίσουν μόνες τους την κατάσταση καθώς 

και την ανάγκη τους για υποστήριξη. Μιλώντας για τα συναισθήματά τους αναφέρονται σε 

ψυχικό πόνο παρά σε θυμό, όπως φαίνεται στο απόσπασμα που ακολουθεί:  

Απόσπασμα 2  

Ερευνήτρια: Τι κάνεις εσύ όταν μαθαίνεις αυτά που λένε για τον πατέρα σου; 

Μαθήτρια: Τους λέω: ‘Δεν είναι αλήθεια αυτά. Δεν είναι αλήθεια!’. Αλλά κυρία δεν αντέχω 

όλα  αυτά …δεν μπορώ … μου ΄ρχεται και ξεσπάω σε κλάματα 

Ερευνήτρια:  Και μετά τι γίνεται; 

Μαθήτρια: Σταματάνε λίγο…. όταν κλαίω…  αλλά εγώ μαθαίνω ότι αυτά διαδίδονται πάλι 

Ερευνήτρια: Λες στους δασκάλους ή και δασκάλες  ότι τα παιδιά λένε αυτές τις ‘ιστορίες’ 

(για τον πατέρα σου) που σε στενοχωρούν τόσο; 

Μαθήτρια : Ναι κυρία! ΌΛΟΙ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ… αλλά ‘κάνουν τα στραβά μάτια’ 4 

  

Ομοφοβικό bullying: Ταυτόχρονη επίδειξη αρρενωπότητας θυτών και θυμάτων. 

Δύο μαθητές επίσης δήλωσαν ότι έβριζαν και οι ίδιοι συμμαθητή τους όταν δέχονταν από 

αυτόν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και σχόλια με ομοφοβικές  νύξεις για το φύλο τους.  

Τα δύο αγόρια κατανοούσαν-και είπαν- ότι η συγκεκριμένη αντίδρασή τους δεν οδηγούσε 

σε τερματισμό των επεισοδίων. Αντίθετα,  ενίσχυαν την συνέχισή τους μια και –όπως τα 

ίδια τα παιδιά ανέφεραν - η αντίδρασή τους αποτελούσε αμοιβή για τους θύτες, καθώς 

                                                           
2
 ν’ ασκήσω φυσική επιθετικότητα ,  να τον χτυπήσω/ 

3
 έντονα συναισθήματα θυμού 

4
 προσποιούνται ότι δεν βλέπουν, ότι δεν γνωρίζουν 
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τους δίνονταν περαιτέρω ευκαιρίες ν’ αποδείξουν την δύναμη και την ‘αρρενωπότητά’ 

τους, γεγονός όπως έχει ήδη ερευνητικά υποστηριχτεί (Cowie & Berdondinni, 2002). Ακόμα 

και σ’ αυτή την περίπτωση όμως, όπως το παρακάτω απόσπασμα δείχνει, η ανταπόδοση 

λεκτικών χαρακτηρισμών από τα θύματα προς τους θύτες καταλήγει σ’ ένα κύκλο 

ταυτόχρονης επίδειξης και επιβεβαίωσης της ‘αρρενωπότητας’  θυτών και θυμάτων, όπως 

φαίνεται στο απόσπασμα που ακολουθεί:  

Απόσπασμα 3 

Ερευνήτρια: Σύμφωνα με όσα μου λες φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον 

οποίο ο Χ σε  βρίζει. 

Μαθητής:   ΟΧΙ! (δεν υπάρχει) Απλά θέλει να το κάνει έτσι! 

Ερευνήτρια:  Εσύ τι κάνεις τότε; Πώς αντιδράς; 

Μαθητής :  Λοιπόν… στην αρχή θέλω να τον ‘πλακώσω’5 αλλά μετά… .κοιτάξτε  όταν με  

λέει ‘αδερφή’ τότε τον λέω κι εγώ έτσι και δεν τον χτυπάω γιατί απλά                                

θέλει   να ‘κάνει τον μάγκα’ και μετά και αυτός θα συνεχίσει  

Ερευνήτρια: Αλλά  δεν τον σταματάς όταν κι εσύ τον βρίζεις με τον ίδιο τρόπο! 

 Μαθητής:  Όχι! Θα συνεχίσει και αυτός και εγώ… έτσι κι αλλιώς δεν είναι ο μόνος                             

‘μάγκας’ εδώ μέσα (είμαι κι εγώ!) 

 

Κοριτσίστικες αντιδράσεις. Αναπαραγωγή ‘αρρενωπών’ και ‘θηλυκών’ ταυτοτήτων  

Τρεις μαθήτριες αφηγήθηκαν συχνά περιστατικά στα οποία έθεταν τους εαυτούς τους ως 

θύματα φωνών και απειλών από μέρους κάποιων αγοριών. Τα κορίτσια, όταν ερωτήθηκαν 

για τις δικές τους αντιδράσεις, φάνηκε ότι αυτές συμφωνούσαν απόλυτα με τα στερεότυπα 

της τοπικής κοινωνίας που έχουν σχέση με την έννοια της ‘θηλυκότητας’. Με όσα οι τρεις 

μαθήτριες είπαν, επιβεβαίωσαν και αναπαρήγαγαν μέσα στο χώρο του σχολείου τις 

κοινωνικές αναπαραστάσεις για τα δύο φύλα που κυριαρχούσαν στην τοπική κοινωνία. 

Επίσης, τα λόγια τους δείχνουν ότι παρά την κριτική που ασκείται στο σχολείο κάποια 

παιδιά ακόμα ελπίζουν στην βοήθεια του για την  αντιμετώπιση του bullying. Το 

απόσπασμα που ακολουθεί είναι από συνέντευξη που πραγματοποίησα με τρεις 

μαθήτριες:  

Απόσπασμα 4 

                                                           
5
 να τον χτυπήσω, να χρησιμοποιήσω φυσική βία εναντίον του 
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Ερευνήτρια: Είπες ότι αισθάνεσαι μειωμένη όταν ένα αγόρι σου φωνάζει χωρίς να του έχεις   

κάνει κάτι. 

Μαθήτρια (1): ΝΑΙ! και τον παρακαλάω να σταματήσει. Αλλά αυτός χαίρεται που τον   

παρακαλάω  γιατί τ’ αγόρια θέλουν να τους παρακαλάμε, εμείς τα κορίτσια.  

Μαθήτρια (2): ΝΑΙ! Για να κάνουν τους δυνατούς  και δεν σταματάνε. 

Μαθήτρια (3:)  Εγώ όταν ο Χ  μου βάζει τις φωνές του λέω: ‘Αν δεν σταματήσεις θα πάω να 

το πω στον κύριο6 και σταματάει. Όμως για λίγο. Ξαναρχίζει την άλλη                             ώρα 

γιατί ξέρει ότι και ο δάσκαλος δεν θα κάνει τίποτα. Μόνο θα του                              φωνάξει 

λίγο  και  τέτοια… 

Ερευνήτρια:  Αν ο δάσκαλος  όμως έκανε ; 

Μαθήτρια (3):  Εεε …. μπορεί να σταματούσε…. 

Μαθήτρια (4): Κυρία σταματάνε  όχι γιατί φοβούνται το δάσκαλο αλλά γιατί  τ’ αληθινά  

αγόρια δεν μαλώνουν με κορίτσια.  

 Μαθήτρια (2:)  ΝΑ!! ΝΑΙ! Μαλώνουν μόνο με αγόρια… 

 

‘Οφθαλμός αντί οφθαλμού’ και  απόδοση δικαιοσύνης  

Οι μαθήτριες που δήλωσαν ‘θύματα’ κοινωνικής περιθωριοποίησης από συμμαθήτριές 

τους δεν δήλωσαν ποτέ, στις συνεντεύξεις ή στις συζητήσεις που είχαν μαζί μου ότι 

αντέδρασαν επιθετικά προς αυτές. Οι ίδιες , χαρακτήρισαν τις αντιδράσεις τους ως 

απόδοση δικαιοσύνης και ως αποτέλεσμα αβάσταχτου πόνου που ένοιωθαν. Το 

συγκεκριμένο εύρημα δείχνει ότι η επιθετικότητα από και εναντίον κοριτσιών δεν εμπίπτει 

μέσα στο τυπικό μοντέλο του bullying σύμφωνα με τους επικρατούντες ορισμούς. Η 

διαφορά δύναμης ανάμεσα στον θύτη και στο θύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 

φαίνεται να  υπάρχει. Αντίθετα, η συμπεριφορά των μαθητριών που εμπλέκονται σε 

περιστατικά έμμεσης κοινωνικής βίας φαίνεται ότι οδηγεί σε ένα συγκεκαλυμμένο φαύλο 

κύκλο βίας, που είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτός από τρίτους  αλλά και να αποκαλυφθεί. 

                                                           
6 ο δάσκαλος της τάξης 
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Το κίνητρο που φέρνει τις μαθήτριες σε θέση ‘θύτη- θύματος ‘ είναι η αντιζηλία, όπως έχει  

ήδη υποστηριχτεί (Owens  et al., 2000; Besag, 2006).  

Απόσπασμα 5 

Ερευνήτρια:    Έγραψες ότι η φίλη σου έλεγε ψέματα για σένα στις άλλες φίλες σου.  

Μαθήτρια : ΝΑΙ! Το κατάλαβα ‘όμως γιατί τα κορίτσια δεν με παίζανε… έκαναν πως δεν μ’ 

έβλεπαν. Με  αποφεύγανε όταν πήγαινα κοντά τους και ξέρω ότι αυτή με ζήλευε. Και 

ακόμα με ζηλεύει. 

Ερευνήτρια.:   Μπορείς να μου πεις πώς αντέδρασες εσύ σ’   αυτό; 

Μαθήτρια: Είπα στις άλλες φίλες μου  ότι αυτή με μισεί και τους έλεγα κι εγώ άσχημα 

πράγματα γι’ αυτήν. για να τις έχω με το μέρος μου  

Ερευνήτρια:   Έγραψες ακόμα ότι της ‘έδωσες ένα μάθημα’. 

Μαθήτρια:   Ναι! Γιατί ένοιωθα απαίσια και ήθελα να νοιώσει και η ίδια έτσι . Δεν είπα 

τίποτα σε κανέναν. Το τακτοποίησα μόνη μου και οι φίλες μου με πίστεψαν και τελικά 

πόνεσε και  η ίδια. Δεν της μιλούσαν μετά. Έπρεπε να τιμωρηθεί κι εκείνη για όσα έκανε. 

Αυτό ήταν το δίκαιο! 

 

Συμμαθητές και συμμαθήτριες: Πηγή υποστήριξης για τα θύματα του bullying;  

Οι ερευνητές του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού υποστηρίζουν ότι τα ‘θύματα’ 

πρέπει να ενθαρρύνονται ‘ώστε να ζητούν υποστήριξη από συμμαθητές τους καθώς 

αναγνωρίζουν την δυσκολία τους να ξεφύγουν από τα δυσάρεστα ‘η επίπονα περιστατικά 

(Rigby, 1996; Smith et al., 2007). Όμως, έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με παιδιά που 

υπήρξαν θύματα σε συγκεκριμένα επεισόδια δείχνουν ότι τα πρώτα σπάνια ζητούν την 

βοήθεια συμμαθητών αλλά  συχνά επιλέγουν διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης 

(Camodeca & Goossens, 2005). Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης έδειξαν παρόμοια 

αποτελέσματα και ανέδειξαν αίτια για μια τέτοια επιλογή, όπως αυτά παρακάτω αναλυτικά 

περιγράφονται:  

Άρνηση της ταυτότητας  του αδύναμου θύματος  

Σ΄ ένα κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο όπου η δύναμη (σωματική ρώμη, η δυνατότητα 

αντεπίθεσης, η δυνατότητα αντοχής σε δυσάρεστες καταστάσεις) αποτελούσαν  

χαρακτηριστικά του τι σημαίνει να είσαι’ άρρεν’ (Hatty, 2000; Skeleton, 2001; Leach,, 2003) 

φαίνεται ότι ήταν δύσκολο για τους συμμετέχοντες μαθητές να ζητήσουν, ή  να δηλώσουν 
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ότι ζήτησαν, βοήθεια από συμμαθητές τους προκειμένου ν΄ αντιμετωπίσουν ό,τι μόνοι 

τους αδυνατούσαν να κάνουν, όπως φαίνεται στ’ αποσπάσματα  (1) & (3). 

H κουλτούρα της ‘μαγκιάς’  

Όσα οι μαθητές και οι μαθήτριες είπαν, επιβεβαίωσαν ότι οι αξίες γύρω από την έννοια της 

΄μαγκιάς’ σχετική με την έννοια του bullying στην Ελλάδα Πατεράκη, 2000; Smith et al., 

2002 )καθώς επίσης και με τις έννοιες  της ‘αρρενωπότητας’ και της ‘ανεξαρτησίας’ για 

τους προέφηβους (Γκότοβος, 1996) όχι μόνο προσήλκυε νέους οπαδούς γύρω από την 

δεσπόζουσα ‘φιγούρα’ του ‘μάγκα’- θύτη αλλά επηρέαζε και τις σχέσεις τους με τους 

συμμαθητές –‘θύματα’ και τις αντιδράσεις τους απέναντι σ΄ αυτούς. Ως εκ τούτου, οι 

μαθητές ‘θύματα’ δήλωσαν την ματαιότητα της αναζήτησης  υποστήριξης από συμμαθητές 

τους προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν τους ‘μάγκες-θύτες’ .Τα λόγια των μαθητών 

επιβεβαιώνουν προηγούμενες ερευνητικές μελέτες (Salmivalli, 1998; Cowie & Berdondini., 

2002 Lahelma, 2002; Rodkin, & Hodges, 2003; Rodkin et al., 2006). 

Απόσπασμα 6 

Ερευνήτρια : Είπες ότι ο Χ  συμμαθητής σου σε χτύπαγε και κανένας δεν έκανε τίποτα… 

Μαθητής  : Ναι κυρία …. 

Ερευνήτρια : Δεν είναι φίλοι σου οι παρόντες  στα περιστατικά  συμμαθητές σου; 

Μαθητής:  Ναι κυρία ….είναι  αλλά όταν είναι μαζί τους ο Χ κάνουν ό,τι κάνει και αυτός, 

γιατί τους επηρεάζει. 

Ερευνήτρια;  Πώς τους επηρεάζει; Τους λέει τι να κάνουν ή ακόμα και να μη σε βοηθήσουν; 

Μαθητής: Όχι κυρία, αλλά επειδή αυτός (o Χ) ‘κάνει τον μάγκα’ και οι άλλοι (συμμαθητές) 

θέλουν να του μοιάσουν. Πριν έρθει ο Χ στο σχολείο ήταν πολύ καλά παιδιά αλλά μετά 

κάνουν κι αυτοί τους μάγκες. 

Ερευνήτρια:  Δηλαδή, τι σημαίνει ότι ‘κάνουν τους μάγκες’ 

Μαθητής :  Ότι δηλαδή είναι δυνατοί… και ότι έχουν κορίτσια …και βάζουν το μολύβι στο 

στόμα τους και κάνουν ότι  καπνίζουν και τέτοια.. Όλα τ ’ αγόρια θέλουν να είναι μάγκες. 

Έτσι.. το κάνουν όλοι.. χωρίς λόγο… γιατί απλά θέλουν να φαίνονται έτσι…. 

Οι μαθήτριες από την άλλη μεριά,  που δήλωσαν ‘θύματα’ bullying από συμμαθήτριές τους, 

ενεθάρρυναν και ενίσχυαν τον συνεχιζόμενο κύκλο της βίας επικαλούμενες την βοήθεια 

συμμαθητριών με πιο περίτεχνες τακτικές μη ορατής βίας ,όπως φαίνεται στο απόσπασμα 

(4), επιβεβαιώνοντας προηγούμενες ερευνητικές μελέτες (Garanteau, & Gillesen, 2006) 
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Αναζήτηση υποστήριξης από ενήλικες. 

Η αναζήτηση υποστήριξης από ενήλικες ,γονείς και εκπαιδευτικούς, δεν δηλώθηκε ως 

αποτελεσματικός τρόπος αντίδρασης σε καμία από τις αφηγήσεις των μαθητών. Τα παιδιά 

εξήγησαν ότι, εκτός από τους προαναφερθέντες λόγους,  μία τέτοια ενέργεια ήταν αντίθετη 

με τις αξίες της ομάδας των συνομηλίκων. Οι ταμπέλες ‘καρφί’ και ‘μαμόθρεφτο’, που 

αποδίδονταν σε όποια μαθήτρια ή όποιον μαθητή τολμούσε να προβεί σε μία τέτοια 

ενέργεια, είχαν ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή του/ της –έστω και βραχυπρόθεσμα - 

από την συγκεκριμένη ομάδα. Όσα τα παιδιά ανέφεραν επιβεβαίωσαν προηγούμενες 

μελέτες (Rigby and Slee, 1993; Houndoumadi & Pateraki ,2001; Salmivalli  & Voeten., 2004 

;Mishna & Ramonna, 2005; Oliver & Candappa, 2007) και αναδεικνύουν πώς οι κανόνες που 

θέτει η ομάδα των συνομηλίκων ενθαρρύνουν την κουλτούρα της σιωπής μέσα στο 

σχολείο – η οποία έχει υποστηριχτεί ως ο καλύτερος σύμμαχος του bullying (Smith & Sharp, 

1994). 

 

Επιπλέον, κάποιοι μαθητές και μαθήτριες έδειξαν μικρό βαθμό εμπιστοσύνης στην 

δυνατότητα τους σχολείου να τους παράσχει υποστήριξη, όπως φαίνεται στο απόσπασμα 

που ακολουθεί και είναι από την συνέντευξη με μια μαθήτρια: 

Απόσπασμα 7 

Ερευνήτρια;  Είναι αλήθεια ότι ο πατέρας σου ήρθε στο σχολείο και είπε στον Δ/ντή γι’ 

αυτό που σου συμβαίνει από μέρους των συμμαθητών σου ; 

Μαθήτρια:   Ναι!  

Ερευνήτρια.  Λοιπόν, τι έγινε μετά απ’ αυτό; 

Μαθήτρια;  Αυτά τ΄ αγόρια (ο X, ο Ψ και ο Ω)7 συνέχιζαν  να με κοιτάνε και να λένε μυστικά 

και να γελάνε… και μια μέρα άρχισαν να τραγουδάνε ένα  τραγούδι όταν ανεβαίναμε στις 

σκάλες (προς τις αίθουσες διδασκαλίας) και αυτοί ήταν πίσω από μένα και τραγουδούσαν 

‘…ωωωω..καρφί! καρφί!  Και το ξέρω ότι το ΄λεγαν για μένα και γελάγανε και κοροϊδεύανε.  

Ερευνήτρια;  Πώς το ξέρεις; 

Μαθήτρια:  Επειδή έφερα τον πατέρα μου και είπε στον Δ/ντή όλα αυτά που μου έκαναν. 

                                                           
7
 Η μαθήτρια έχει ήδη ονομάσει τους συμμαθητές της 
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Ερευνήτρια: Πιστεύεις ότι ωφελήθηκες από αυτό, που δηλαδή το είπες στον πατέρα σου 

και εκείνος στην συνέχεια το είπε στον Δ/ντή του σχολείου; 

Μαθήτρια; ΟΧΙ! ΓΙΑΤΙ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ και ο Xκαι ο Ψ μου έλεγαν μετά. ‘Α…θα 

το πεις στον Δ/ντή. Φοβηθήκαμε τώρα!’ Και γελάγανε  με τους φίλους τους γιατί ξέρουνε 

ότι ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ! 

Όμως, παρά την κριτική που άσκησαν, στα λόγια κάποιων μαθητών φάνηκε ότι ακόμα 

εναποθέτουν ελπίδες στο ρόλο του σχολείου για την αντιμετώπιση των επίπονων 

εμπειριών τους, ιδιαίτερα στον ρόλο του Διευθυντή του σχολείου, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω απόσπασμα: 

Απόσπασμα 8 

Ερευνήτρια: Eίπες στον δάσκαλό σου  ότι σε κοροϊδεύουν κάποιοι συμμαθητές σου; 

Μαθητής :  ΟΧΙ! ΟΧΙ! 

Ερευνήτρια: Τι νομίζεις ότι θα γινόταν αν του το έλεγες; 

Μαθητής:  ΤΙΠΟΤΑ!…  

Ερευνήτρια: Τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σου να κάνουν οι εκπαιδευτικοί; 

Μαθητής:  Ο Διευθυντής  (του σχολείου) ΠΡΕΠΕΙ ΛΙΓΟ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ! 

Τακτικές συμφιλίωσης 

Έχει υποστηριχτεί ότι η συμφιλίωση με τον θύτη παρά η τιμωρία του είναι  προτιμότερη 

τακτική στην αποκατάσταση των σχέσεων θύτη-θύματος (Rigby, 1997; Morrison, 2006 

Ahmed & Braithwaite, 2006). Οι μαθητές και μαθήτριες  που συμμετείχαν στην παρούσα 

μελέτη εξέφρασαν δυσπιστία για την αποτελεσματικότητά της συγκεκριμένης τακτικής ν’ 

αλλάξει την υπάρχουσα σχέση ανάμεσα στους δύο ‘πρωταγωνιστές’. Όμως, η Ορθόδοξη 

Χριστιανική αγωγή φαίνεται ότι αποτελούσε ένα σταθερό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα 

παιδιά κοινωνικοποιούνταν - και μέσα στο οποίο κοινωνικές ταυτότητες κατασκευάζονταν 

και ανασκευάζονταν. Μέσα στην κουλτούρα του Χριστιανισμού που αναπτύσσονταν στην 

τοπική κοινωνία, η υπομονή ακόμα και η ανοχή σε ό,τι  βλάπτει συνδυαζόμενη ακόμα και 

με την ‘άφεση αμαρτιών’  εμφανίζονταν συχνά ως προτροπή και ως συμβουλή  από 

ενήλικες προς τα παιδιά. Φαίνεται ακόμα  ότι τέτοιες παραινέσεις εύρισκαν εφαρμογή και 

μέσα στο χώρο του σχολείου (Γούλας κ.ά., 2006). 

 Έτσι, αντί για ‘θύματα’ οι μαθητές και οι μαθήτριες παρουσίαζαν τους εαυτούς τους ως 

‘φίλους’  και ως ‘καλά παιδιά’.  Όμως, τέτοιες στάσεις, όταν επικρατούν, ενέχουν τον 
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κίνδυνο να δημιουργήσουν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη συστηματικής θυματοποίησης 

κάποιων μαθητών από συμμαθητές τους στον ‘βωμό’ της ‘ομαλούς’ ή ‘φιλικής’- αν 

μπορούν να θεωρηθούν ως τέτοιες- συνύπαρξης ‘θυτών’ και ‘θυμάτων’.  

Απόσπασμα 8 

Ερευνήτρια:  Θα ήθελες αυτά τα παιδιά που σε στενοχωρούν να τιμωρηθούν; 

Μαθήτρια:  Όχι, Όχι! 

Ερευνήτρια:  Γιατί όχι; Αφού  σε στενοχωρούν; 

Μαθήτρια:  (σιωπή). …..Θα πρέπει να συγχωρούμε αυτούς που μας πειράζουν. Πρέπει να 

συγχωρούμε τους φίλους μας και να είμαστε ενωμένοι. 

Ερευνήτρια:  Αν θυμάμαι καλά μου είπες ότι ζήτησες βοήθεια από τον δάσκαλό σου επειδή 

κάποιοι συμμαθητές σου αρνούνται να παίξεις μαζί τους και αυτό σε στενοχωρεί.  Είναι 

αυτοί φίλοι σου;  

Μαθήτρια:  Ναι κυρία…. Αλλά τους ανέχομαι, τι να κάνω; Πρέπει να συγχωρούμε ακόμα 

και τους εχθρούς μας γιατί ,ξέρετε, εγώ τις Κυριακές πάω στην εκκλησία με τη μητέρα μου 

και   κοινωνάω (των Αχράντων Μυστηρίων) 

Ερευνήτρια: Όταν τους συγχωρείς σταματάνε να σε στενοχωρούν με την συμπεριφορά 

τους; 

Μαθήτρια: Εννοείται ΟΧΙ!, κυρία. Αυτοί ‘το βιολί τους’. 

Ερευνήτρια:  Δηλαδή; 

Μαθήτρια:  Συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια! 

Τα παιδιά ομόφωνα δήλωσαν ότι αυτές οι τακτικές βραχύχρονης συμφιλίωσης από την 

μεριά των θυμάτων ήταν μία κοινότυπη πρακτική,  αναποτελεσματική ωστόσο στο να 

σταματήσει τα περιστατικά bullying. Αντίθετα, υπήρχε κοινή πεποίθηση –πολιτισμικά 

θεμελιωμένη- ότι η συγνώμη, που ζητούσαν από συμμαθητές τους κάποιοι μαθητές που 

λειτουργούσαν  ως θύτες, ήταν ένας τρόπος για να ξεφύγουν από τις πιθανές αρνητικές 

συνέπειες αυτής τους της συμπεριφοράς που απλά ανανέωνε τα περιστατικά για το 

μέλλον. Αυτή την πεποίθηση την  εκφράζει με επιτυχία μία μαθήτρια, στο απόσπασμα που 

ακολουθεί, φέρνοντας στην επιφάνεια την ελληνική παροιμία: ‘Από τότε που βγήκε το 

συγνώμη χάθηκε το φιλότιμο’. 

Απόσπασμα 9 
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Ερευνήτρια: Οι συμμαθητές σου σού ζητάνε ‘συγνώμη΄ όταν σε βλέπουν να προσπαθείς ν’ 

αποκαταστήσεις τις δυσάρεστες αυτές φήμες που διαδίδουν για τον  πατέρα σου;  

Μαθήτρια:  Καμιά φορά το λένε το ‘συγνώμη’ 

Ερευνήτρια: Εσύ το δέχεσαι; Τους συγχωρείς για ό,τι κάνουν;  

Μαθήτρια:   Να σας πω κυρία; ‘ Από τότε που βγήκε το συγνώμη χάθηκε το φιλότιμο’! 

Ερευνήτρια: Δηλαδή τι εννοείς; 

Μαθήτρια:  Έτσι το λένε ….είναι βέβαιο ότι δεν σταματάνε. Δεν τους πιστεύω.  Απλά το 

λένε εκείνη τη στιγμή  για να φύγουν και να μην πάθουν τίποτα …δηλαδή από τους 

δασκάλους –άσε που κι αυτοί δεν τους κάνουν τίποτα. Μετά το  ξεχνάνε (το                               

‘συγνώμη’) και κάνουν πάλι τα ίδια….. 

Ένας μαθητής αναφέρθηκε στο ‘φιλότιμο’ προβάλλοντας μία πολιτισμικά αποδεκτή 

κοινωνική ταυτότητα, έστω και σε βάρος της ψυχικής του υγείας, όπως το παρακάτω 

απόσπασμα δείχνει:  

Απόσπασμα 10 

Ερευνήτρια:   Έρχονται και σου ζητούν συγνώμη τότε (όταν σε χτυπάνε ή σε βρίζουν); 

Μαθητής:  Ναι! Πολλές φορές… έρχονται ο Χ και ο ψ , μόνο. 

Ερευνήτρια:  Και….; 

Μαθητής:  Τους λέω ‘εντάξει’! 

Ερευνήτρια: Τους συγχωρείς δηλαδή; 

Μαθητής:   Ναι, έτσι είμαστε πάλι φίλοι 

Ερευνήτρια: Αλλάζει η συμπεριφορά τους μετά από αυτό; 

Μαθητής:   Εεεε… όχι πάντα, μετά μπορεί να το ξανακάνουν .. όταν τους επηρεάζει  

ο   Ω …όπως σας είπα… 

Ερευνήτρια: Μετανιώνεις που τους συγχωρείς αφού πιστεύεις ότι μάλλον θα το 

ξανακάνουν; 

Μαθητής: (παραμένει σιωπηλός για λίγο)… Δεν ξέρω… νομίζω πως  πρέπει να είμαστε  όλοι 

φιλότιμοι. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή; 

Μαθητής:  Να συγχωρούμε και να μην κρατάμε κακία και ας στενοχωριόμαστε.. τι να 

κάνεις  τώρα … αυτοί δεν αλλάζουν! 



59 
 

Ερευνήτρια: Nα είσαι γενναιόδωρος δηλαδή προς αυτούς που φταίνε; Να είσαι εσύ ‘το 

καλό παιδί’ και ας μην είναι αυτοί που το αξίζουν; 

Μαθητής:   Ναι! Ακριβώς έτσι που το λέτε! 

 

Συμπεράσματα 

Τ’ αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που 

αυτο-προσδιορίστηκαν ως αποδέκτες περιστατικών bullying από συμμαθητές ή /και από 

συμμαθήτριές τους υιοθέτησαν διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης προς αυτούς/ες 

προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες καταστάσεις. Οι εξηγήσεις που τα ίδια 

τα παιδιά έδωσαν για τις αντιδράσεις τους δείχνει πως  ό ,τι μπορεί να θεωρείται 

αποτελεσματική αντίδραση από ενήλικες (ερευνητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) δεν 

θεωρείται  οπωσδήποτε ως τέτοια από παιδιά.  

Και τούτο, διότι οι αποφάσεις των παιδιών ν’ αντιμετωπίσουν τα δυσάρεστα –ή ακόμα και 

επίπονα- γι’ αυτούς /ες περιστατικά φαίνεται ότι επηρεάζονταν από έναν αριθμό 

διαφορετικών - και παράλληλα αλληλοεξαρτώμενων – παραγόντων. Ως τέτοιοι φάνηκε ότι 

ήταν: H έννοια που οι συμμετέχοντες απέδιδαν στα περιστατικά, τ’ αναμενόμενα 

αποτελέσματα από τις αντιδράσεις τους αλλά και η δυνατότητα τους να αντιδράσουν με 

συγκεκριμένους τρόπους (Lazarus, 1966 ; Hunter and Boyle, 2004), καθώς και ο ρόλος του 

σχολείου να παράσχει υποστήριξη και ασφάλεια στους μαθητές και μαθήτριες ‘θύματα’.  

Οι αντιδράσεις των μαθητών /ή και μαθητριών φάνηκε ότι επηρεάζονταν επίσης από τις 

νόρμες που έθετε η κουλτούρα των συμμαθητών αλλά και από τις επικρατούσες νόρμες 

που έθετε η κουλτούρα της τοπικής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας  μέσα 

στην οποίαν τα παιδιά ζούσαν και κοινωνικοποιούνταν (Gubrium & Holstein, 1995; 

Kanetsuna & Smith,, 2002). Για παράδειγμα, οι επικρατούσες κοινωνικο-πολιτισμικές 

αναπαραστάσεις των μαθητών και μαθητριών που αφορούσαν στο τι σημαίνει να είσαι 

αγόρι ή κορίτσι και οι σύμφωνες με αυτές αναμενόμενες συμπεριφορές φαίνεται  ότι 

εκμηδένιζαν κάθε άλλη εξήγηση για τους τρόπους με τους οποίους μαθητές και μαθήτριες 

αντιδρούσαν στις προσβολές προς και στις φήμες για την οικογένειά τους. 

Η συμμόρφωση προς τα επικρατούντα κοινωνικο-πολιτισμικά στερεότυπα ήταν επίσης 

εμφανής στους τρόπους με τους οποίους μαθητές  και μαθήτριες παρουσίαζαν τους 
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εαυτούς τους ‘κατασκευάζοντας’’ κοινωνικές ταυτότητες ανάλογες με αυτά τα στερεότυπα 

(Bruner, 1995; Shrauf, 2000). Έτσι ενώ τα’ αγόρια αρνούνταν την ταυτότητα των αδύναμων 

θυμάτων, τα κορίτσια παρουσιάζοντας ως αδύναμα, χρήζοντα ανάγκη υποστήριξης, 

μιλούσαν για ψυχικό πόνο αντί για θυμό και ‘έντυναν’ την επιθετική τους συμπεριφορά με 

το ένδυμα της ‘απόδοσης  δικαιοσύνης’. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες φαίνεται ότι 

κινούνταν μέσα στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Ελληνο-Χριστιανικής αγωγής και μιας  

συλλογικής Ελληνικής κουλτούρας η οποία ενεθάρρυνε την αξία της συνοχή της ομάδας 

μέσα από την αλληλεξάρτηση και  την συμφιλίωση των μελών της, παρά τόνιζε το άτομο ως 

ατομική υπεραξία (Triandis, 1989; Holland et al., 1998; Nesdale & Naitto, 2005).  

Είναι φανερό ότι ,εκπαιδευτικοί και γονείς, προτού προτείνουμε στους μαθητές και 

μαθήτριες να αντιδρούν με συγκεκριμένους τρόπους σε περιστατικά που έχουν σχέση με 

το φαινόμενο bullying, θα πρέπει να κατανοήσουμε ποιοι παράγοντες είναι πιθανόν να 

επηρεάζουν αυτές τους τις αντιδράσεις. Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω ίσως 

χρειάζεται να διερευνήσουμε και να επαναξιολογήσουμε δικές μας δεσπόζουσες 

πεποιθήσεις, αξίες, στάσεις, επιδιώξεις και κοινωνικές αναπαραστάσεις που έχουν σχέση 

με το φύλο, την  έννοια της παιδικής ηλικίας, την έννοια της επιθετικότητα, ή/και της 

‘αρετής’. 

Η παρούσα μελέτη δεν μπορεί να ισχυριστεί  γενίκευση των αποτελεσμάτων της λόγω της 

φύσης της και του μικρού δείγματος αλλά ούτε και έχει τέτοιο στόχο. Επιδιώκει όμως να 

προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση στο γιατί κάποιες αντιδράσεις μαθητών και 

μαθητριών απέναντι σε περιστατικά bullying των οποίων είναι αποδέκτες έχουν 

συγκεκριμένη μορφή. Στοχεύει ακόμα να κατανοήσει γιατί κάποιες αντιδράσεις 

υιοθετούνται από παιδιά, παρά το γεγονός ότι αξιολογούνται από τα ίδια ως 

αναποτελεσματικές , έναντι άλλων οι οποίες προτείνονται από ενήλικες, ερευνητές, γονείς 

ή εκπαιδευτικούς. Επίσης επιδιώκει να προβληματίσει εκπαιδευτικούς , γονείς και 

ερευνητές για την περαιτέρω διερεύνηση μιας σχέσης που πιθανόν υπάρχει ανάμεσα στο 

Ελληνικό κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και στις έννοιες που αποδίδονται σε περιστατικά 

bullying –όπως αυτά θα ορίζονταν σε άλλες χώρες- καθώς οι έννοιες αυτές δεν είναι 

άσχετες με τις αντιδράσεις μας στα περιστατικά. 

Αναφορικά με την έννοια της ‘αλήθειας’ των αποτελεσμάτων  αυτή φαίνεται να είναι 

έννοια ‘προβληματική’ στο πλαίσιο των ποιοτικών μελετών που ακολουθούν την 
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ερμηνευτική προσέγγιση (Williams, 2000). Εδώ, ο λόγος του ερευνητή αξιολογείται ως 

‘αξιόπιστος’  παρά ως ‘αληθής’ (Lincoln & Guba, 1985) μια και αποτελείται από μία 

σύνθεση φωνών. Αυτή των συμμετεχόντων, των ερευνητών, αλλά και από την δική μου 

φωνή ως ερευνήτριας και συγγραφέως της παρούσας μελέτης. Η τελευταία δεν μπορεί να 

είναι ελεύθερη από τα προσωπικά μου βιώματα, το φύλο μου, τις δικές μου ερμηνείες στα 

βιώματα και στα λεγόμενα των συμμετεχόντων. Έτσι, η παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ως 

σχετιζόμενη με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μελέτης και ερμηνείας σ’ ένα συγκεκριμένο χώρο 

και χρόνο και με συγκεκριμένα συμμετέχοντα άτομα. Ως τέτοια θα πρέπει να προσεγγίζεται 

με εμπιστοσύνη παρά με βεβαιότητα (Hammersley, 1992; Hammersley & Attkinson, 1995). 

Παρά ταύτα,  το συγκεκριμένο και σχετικό ίσως μας δείχνει κάτι για το γενικότερο που 

αφορά στο φαινόμενο bullying μέσα στο Ελληνικό σχολείο και μέσα στο Ελληνικό 

κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο.  
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Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σύγχρονο, παγκόσμιο και απειλητικό φαινόμενο που 
δημιουργεί πλήθος προβλημάτων, δυσχεραίνοντας τη ζωή των μαθητών, αφού τους 
καθιστά σε σημαντικό βαθμό αδύναμους να αμυνθούν. Οι μέχρι τώρα έρευνες 
καταδεικνύουν ένα σημαντικό κενό σε ό,τι αφορά τις κατάλληλες κοινωνικές ικανότητες 
απόδοσης του σχολικού διευθυντή. Συνεπώς, θα ήταν χρήσιμο η έρευνα να επικεντρωθεί 
στον καθορισμό τους, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η αποτελεσματική λύση αυτού του 
εξαιρετικά δυσάρεστου φαινομένου, μέσω της δημιουργίας ενός επιτυχημένου μοντέλου 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Η στοχευμένη επιμόρφωση βασισμένη στις κοινωνικές 
ικανότητες απόδοσης, σε συνδυασμό με τη διαρκή αξιολόγηση των στρατηγικών που 
δύνανται να εφαρμοστούν, θα μπορέσουν να οδηγήσουν στην επαγγελματική ανάπτυξη 
των σχολικών διευθυντών και στην πλήρη αποφυγή εφαρμογής μη αποτελεσματικών 
πρακτικών από πλευράς τους, με στόχευση στα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, κοινωνικές ικανότητες απόδοσης, διευθυντές, επαγγελματική 

ανάπτυξη 

 

Abstract 

Bullying constitutes a contemporary, global and threatening phenomenon that creates a 
great deal of problems, complicating students' lives, as it makes them significantly weak to 
defend themselves. Prior research shows a significant gap concerning the appropriate social 
competences of school principals. Consequently, it would be useful the research to focus on 
defining these competences, so that an effective solution to this extremely unpleasant 
phenomenon could be achieved, through the creation of a successful professional 
development model. The targeted training based on social competences, along with the 
ongoing evaluation strategies that are possible to be applied, could lead towards the 
professional development of school principals and the full avoidance of applying non-
effective practices on their part, aiming at the desired results. 

Keywords: bullying, social competences, principals, professional development 

 

Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) συνιστά ένα σύγχρονο φαινόμενο που καθημερινά 

παίρνει ολοένα και πιο απειλητικές διαστάσεις διεθνώς (Long & Alexander, 2010). Αποτελεί 

ένα καταστροφικό πρόβλημα που δυσχεραίνει τις ανθρώπινες σχέσεις (Craig & Pepler, 

2007), μία ολέθρια, σκόπιμη πράξη που προκαλεί σωματική και ή ψυχολογική βλάβη σε 

έναν ή περισσότερους μαθητές, οι οποίοι είναι αδύναμοι και δυσκολεύονται να αμυνθούν 

(Rigby, 1996). Παρά το γεγονός όμως ότι μέχρι πρότινος αποτελούσε χαρακτηριστικό των 

χωρών του εξωτερικού και κυρίως των Η.Π.Α., σταδιακά διογκώνεται και στη χώρα μας, 

κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου με τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει.  

Πλήθος ερευνών έχουν επικεντρωθεί προς διάφορες κατευθύνσεις, με στόχο τη 

συστηματική καταγραφή των αντιλήψεων διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονιών, αλλά και 

μαθητών, οι οποίες σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η 
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δημιουργία του κατάλληλου σχολικού κλίματος και η παρεμπόδιση του εκφοβισμού 

αποτελούν μία διαδικασία που απαιτεί δέσμευση, επιμελή ανίχνευση-διάγνωση του 

προβλήματος και προσεκτική εφαρμογή στρατηγικών, με στόχο την πάταξή του (Jimerson, 

Swearer & Espelage, 2010). Επιπρόσθετα, συγκεκριμένα στυλ ηγεσίας των διευθυντών 

φαίνονται να είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με κάποια άλλα ως προς τη μείωση του 

φαινομένου (Cemaloglu, 2011). 

Ωστόσο, με βάση τα παραπάνω, οι μέχρι τώρα έρευνες καταδεικνύουν ένα σημαντικό κενό 

σε ό,τι αφορά τις κατάλληλες κοινωνικές ικανότητες απόδοσης του σχολικού διευθυντή, 

του βασικού δηλαδή συντελεστή στη διαδικασία περιορισμού και εξάλειψης του σχολικού 

εκφοβισμού στο σχολείο. Συνεπώς, θα ήταν χρήσιμο η έρευνα να επικεντρωθεί στον 

καθορισμό τους, ώστε να μπορέσει να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική προς τη 

λύση αυτού του δυσάρεστου φαινομένου η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων 

στη μαθησιακή διαδικασία. Η στοχευμένη επιμόρφωση βασισμένη στις κοινωνικές 

ικανότητες απόδοσης, σε συνδυασμό με τη διαρκή αξιολόγηση των στρατηγικών που 

δύνανται να εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών 

διευθυντών και στην πλήρη αποφυγή εφαρμογής μη αποτελεσματικών πρακτικών από 

πλευράς τους. 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

Η έννοια και η πολυπλοκότητα του Εκφοβισμού 

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα που έχει απλωθεί εκτεταμένα τόσο 

στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Νομοθετικά μέτρα έχουν αναθεωρηθεί και 

θεσπιστεί, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, κυρίως σε ό,τι αφορά τα 

παιδιά σχολικής ηλικίας. Σύμφωνα με την Axisa (2013), κατά μέσο όρο, ο σχολικός 

εκφοβισμός πλήττει έναν στους τέσσερις νέους, προκαλώντας έντονες ανησυχίες για το 

μέλλον (Koonce & Mayo, 2013). 

Ο εκφοβισμός είναι μια συμπεριφορά που περιλαμβάνει μία μορφή άσκησης εξουσίας, η 

οποία επηρεάζει αρνητικά τα θύματα της συγκεκριμένης συμπεριφοράς (Hinduja & 

Patchin, 2009). Ειδικότερα, μπορεί να οριστεί ως η «επιθετική συμπεριφορά ή εκ 

προθέσεως πρόκληση βλάβης, η οποία πραγματοποιείται κατ' επανάληψη και με τον καιρό 

σε μια διαπροσωπική σχέση που χαρακτηρίζεται από μια ανισορροπία της εξουσίας» 

(Chapell et al., 2006: 1). Όταν η πράξη του εκφοβισμού διεξάγεται, άμεσες λεκτικές ή και 

σωματικές επιθέσεις είναι πιθανόν να συμβούν. Έμμεσες μέθοδοι, όπως η διάδοση φήμης 

ή η εσκεμμένη απομόνωση είναι επίσης μορφές εκφοβισμού (McCarthy, 2008), με εξίσου 

αρνητικές επιπτώσεις για το άτομο που τις βιώνει. 

Σε ό,τι αφορά τον σχολικό εκφοβισμό, δύο στοιχεία του αποτελούν τους παράγοντες 

κλειδιά για την κατανόηση της πολυπλοκότητάς του. Σύμφωνα με το πρώτο, ο σχολικός 
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εκφοβισμός αποτελεί μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς που επιβάλλεται από θέση 

ισχύος: τα παιδιά που εκφοβίζουν έχουν πάντα περισσότερη δύναμη από ό,τι εκείνα που 

είναι θύματά τους. Η δύναμή τους μπορεί να προέρχεται από κάποιο σωματικό 

πλεονέκτημα, όπως το μέγεθος ή η δύναμη, αλλά και από κάποιο κοινωνικό πλεονέκτημα, 

όπως ένας κυρίαρχος κοινωνικός ρόλος, μια υψηλότερη κοινωνική θέση σε μια ομάδα 

ομότιμων, μια δύναμη σε αριθμούς, ή λόγω συστημικής εξουσίας. Δύναμη μπορεί επίσης 

να αποκτηθεί με τη γνώση της αδυναμίας του άλλου και με τη χρήση αυτής της γνώσης, 

ώστε να προκληθεί δυστυχία. Το δεύτερο βασικό στοιχείο για την κατανόηση της 

πολυπλοκότητας του σχολικού εκφοβισμού είναι ότι αυτός επαναλαμβάνεται με την 

πάροδο του χρόνου. Με κάθε επαναλαμβανόμενο περιστατικό εκφοβισμού, οι σχέσεις 

εξουσίας παγιώνονται: το παιδί που εκφοβίζει κερδίζει σε δύναμη, ενώ το παιδί που 

θυματοποιείται χάνει. Ο εκφοβισμός γίνεται κατανοητός ως καταστροφικό πρόβλημα 

σχέσεων: τα παιδιά που φοβερίζουν μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη δύναμη και την 

επιθετικότητα για να ελέγχουν και να προκαλούν δυστυχία στους άλλους, ενώ τα παιδιά 

που είναι θύματα γίνονται όλο και πιο αδύναμοι και ανίκανοι να υπερασπιστούν τους 

εαυτούς τους από αυτή την κακοποίηση των ομότιμών τους (Craig & Pepler, 2007), 

ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό έναν φαύλο κύκλο με καταστροφικά αποτελέσματα. 

 

Οι επιπτώσεις του Σχολικού Εκφοβισμού στους μαθητές και ο ρόλος του σχολείου 

Ο εκφοβισμός έχει γενικά πολλές αρνητικές επιπτώσεις (Chaux, Andrés & Podlesky, 2009), 

οι οποίες είναι ποικίλες στα άτομα. Αυτές μπορούν τα ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: 

τη σωματική, την κοινωνική και την ψυχολογική. Η σωματική επίπτωση περιλαμβάνει την 

κακή σωματική υγεία, τη σωματική βλάβη, την επιθετικότητα – βία, την καταστροφή 

προσωπικών αντικειμένων ή την απώλεια περιουσίας. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική, αυτή 

περιλαμβάνει την έλλειψη εμπιστοσύνης, τη μοναξιά, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, την 

κοινωνική απομόνωση και την κοινωνική ανησυχία, ενώ η ψυχολογική περιλαμβάνει τον 

φόβο, τη γενικευμένη ανησυχία, τον θυμό, την καταπίεση, τις αυτοκτονικές σκέψεις ή 

συμπεριφορές αντίστοιχα (Department of Education and Skills Anti Bullying Procedures, 

2013). 

Πλέον, τα περιστατικά εκφοβισμού είναι συχνά φαινόμενα για πολλά παιδιά τόσο στο 

σχολείο όσο και στην κοινότητα. Έρχονται αντιμέτωπα με ονόματα-παρατσούκλια, 

προβλήματα αποδοχής τους και τον αποκλεισμό τους από την ομάδα των ομοτίμων τους. 

Συχνά, τα παιδιά που είναι θύματα εκφοβισμού δεν γνωρίζουν πώς ν' ανταποκριθούν σε 

αυτήν την επιθετική συμπεριφορά. Οι τρομοκρατημένοι μαθητές φοβούνται να πάνε στο 

σχολείο, αφού πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα ανασφαλές και οδυνηρό μέρος. Ο εκφοβισμός 

στα σχολεία αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για μια σημαντική μειοψηφία παιδιών. Έχει 

αρνητική επίδραση στο συνολικό σχολικό κλίμα και ιδιαίτερα στο δικαίωμα των μαθητών 

να μαθαίνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον (Focus on Bullying: A Prevention Program, 1997). 
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Ωστόσο, ο ρόλος του σχολείου είναι να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση για όλους τους 

μαθητές του. Ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον μάθησης είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η εκφοβιστική συμπεριφορά, εκ της 

φύσεώς της, υπονομεύει και διαλύει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι έρευνες δείχνουν 

ότι ο εκφοβισμός μπορεί να έχει τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις στη σωματική και την ψυχική ευεξία των μαθητών, στην εμπλοκή με το σχολείο, 

στην αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να επιζητά κάποιος φιλοδοξίες και συμφέροντα 

(Department of Education and Skills Anti Bullying Procedures, 2013). Σε μία τέτοια 

περίπτωση, είναι αδύνατον φυσικά να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου. 

 

Ο κύκλος του Σχολικού Εκφοβισμού 

Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές ασχολούνται με όλες τις πτυχές του σχολικού 

εκφοβισμού καθημερινά. Οι επιπτώσεις του μπορεί να έχουν μακροχρόνια αρνητικό 

αντίκτυπο στις ζωές των θυτών, καθώς και των θυμάτων του εκφοβισμού. Λόγω των 

αρνητικών επιπτώσεών του, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα καυτό θέμα και έναν 

συγκεκριμένο τομέα ανησυχίας για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Δημιουργεί ένα 

περιβάλλον που στηρίζεται στον φόβο και στην έλλειψη σεβασμού και επηρεάζει αρνητικά 

τη μάθηση, υπονομεύοντας τις ικανότητες των μαθητών, ώστε να αδυνατούν να επιτύχουν 

το μέγιστο των δυνατοτήτων τους (Focus on Bullying: A Prevention Program, 1997). 

Συνεπώς, οι θύτες και τα θύματα εύλογα κατέχουν θέσεις κλειδιά στη διαμόρφωση των 

προβλημάτων θύτη / θύματος σε μια σχολική τάξη. Ωστόσο, και άλλοι μαθητές επίσης 

παίζουν σημαντικό ρόλο και εμφανίζουν διαφορετικές στάσεις και αντιδράσεις απέναντι σε 

μια οξεία κατάσταση εκφοβισμού. Το σχήμα 1 παρακάτω παρουσιάζει τον «κύκλο του 

σχολικού εκφοβισμού» και αντιπροσωπεύει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι 

περισσότεροι μαθητές σε μια τάξη με προβλήματα θύτη / θύματος εμπλέκονται ή 

επηρεάζονται από αυτούς (Olweus, 2001a & 2001b): 

Σχήμα 1: Ο Κύκλος του Σχολικού Εκφοβισμού (τρόποι αντίδρασης / ρόλοι των μαθητών σε 

μία κατάσταση έντονου εκφοβισμού) 
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Παρατηρούμε ότι στη μέση του κύκλου βρίσκεται το Θύμα (Y), το οποίο εκτίθεται στον 

εκφοβισμό. Γύρω του υπάρχει μια ομάδα παιδιών με διαφορετικούς ρόλους απέναντι στο 

Θύμα, με πρωταγωνιστές τον Θύτη ή τους Θύτες (A) που αρχίζουν τον εκφοβισμό και 

συμμετέχουν ενεργά σ' αυτόν. Αμέσως μετά διακρίνονται οι Ακόλουθοι - Οπαδοί ή 

Πρωτοπαλίκαρα (B), οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στον εκφοβισμό, αλλά δεν είναι αυτοί 

που τον ξεκινούν. Ακολουθούν οι Υποστηρικτές - Παθητικοί Θύτες (C), οι οποίοι στηρίζουν 

τον εκφοβισμό, αλλά δε συμμετέχουν σ' αυτόν ενεργά. Στη συνέχεια διακρίνονται οι 

Παθητικοί Υποστηρικτές - Πιθανοί Θύτες (D) στους οποίους αρέσει ο εκφοβισμός, αλλά δεν 

τον στηρίζουν ανοικτά. Ο κύκλος συνεχίζει με τους Μη Εμπλεκόμενους Θεατές (E), οι 

οποίοι παρακολουθούν τι συμβαίνει, αλλά δεν παίρνουν θέση. Ακολουθούν οι Πιθανοί 

Υπερασπιστές (F), οι οποίοι απεχθάνονται τον εκφοβισμό και, παρότι πιστεύουν ότι θα 

έπρεπε να βοηθήσουν, τελικά δεν το κάνουν. Τέλος, ο κύκλος κλείνει με τους Υπερασπιστές 

του Θύματος (G), οι οποίοι απεχθάνονται τον εκφοβισμό και βοηθούν ή προσπαθούν να 

βοηθήσουν το θύμα. 

 

Βασικές αρχές βέλτιστης πρακτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εκφοβιστικής 

συμπεριφοράς 

Το Τμήμα Παιδείας και Δεξιοτήτων Αντιεκφοβιστικών Διαδικασιών [Department of 

Education and Skills (DES) Anti-Bullying Procedures] της Ιρλανδίας σκιαγραφεί τις βασικές 
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αρχές της βέλτιστης πρακτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού και απαιτεί απ' όλα τα σχολεία να δεσμευτούν σ' αυτές τις αρχές στην πολιτική 

τους για την καταπολέμησή του. Οι βασικές αρχές είναι οι εξής: 

 θετική σχολική κουλτούρα και κλίμα που: 

o αποδέχεται τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία και βασίζεται στη 

συμμετοχικότητα, 

o ενθαρρύνει τους μαθητές να αποκαλύψουν και να συζητήσουν περιστατικά 

εκφοβιστικής συμπεριφοράς σε ένα μη απειλητικό περιβάλλον, 

o προωθεί σεβασμό των σχέσεων σε όλη τη σχολική κοινότητα, 

 αποτελεσματική ηγεσία, 

 η προσέγγιση του ανοικτού - διευρυμένου σχολείου, 

 μια κοινή κατανόηση του τι είναι εκφοβισμός και των επιπτώσεών του, 

 υλοποίηση των στρατηγικών εκπαίδευσης και πρόληψης (συμπεριλαμβανομένων 

μέτρων ευαισθητοποίησης) που οικοδομούν την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό και 

την ανθεκτικότητα στους μαθητές και ρητά απευθύνονται στην αντιμετώπιση των 

θεμάτων του διαδικτυακού εκφοβισμού και του εκφοβισμού που βασίζεται στην 

ταυτότητα και κυρίως αυτά του ομοφοβικού και διαφοβικού εκφοβισμού,  

 αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση των μαθητών, 

 υποστήριξη του προσωπικού, 

 συνεπής καταγραφή, διερεύνηση και παρακολούθηση της εκφοβιστικής 

συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των καθιερωμένων 

στρατηγικών παρέμβασης) και 

 η συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής αντι-εκφοβισμού. 

Παρατηρούμε ότι η αποτελεσματική ηγεσία αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς 

παράγοντες στην καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού. Επιπρόσθετα, συγκεκριμένα 

στυλ ηγεσίας των διευθυντών φαίνονται να είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με κάποια άλλα 

ως προς τη μείωση του φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα 

σε πράξεις μετασχηματιστικής ηγεσίας από την πλευρά των διευθυντών και του σχολικού 

εκφοβισμού, ενώ δε φαίνεται να υπάρχει ούτε θετική ούτε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα 

σε πράξεις συναλλακτικής ηγεσίας από την πλευρά των διευθυντών και του σχολικού 

εκφοβισμού (Cemaloglu, 2011). Η παραδοχή αυτή είναι πολύ σημαντική για την ανάγκη 

ανίχνευσης και καθορισμού των κατάλληλων ικανοτήτων απόδοσης, οι οποίες θα 

αποτελέσουν εργαλείο στο στυλ ηγεσίας που θα επιλεγεί για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Ηγεσία και ικανότητες απόδοσης 
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Ο McClelland και οι συνεργάτες του σύστησαν την ιδέα των ικανοτήτων απόδοσης, η οποία 

έγινε ευρέως δημοφιλής στην κοινότητα των Ανθρωπίνων Πόρων (Hogan & Benson, 2009). 

Οι ικανότητες απόδοσης αποτελούν «ένα συνδυασμό από γνώσεις, δεξιότητες και 

συμπεριφορικές ικανότητες που επιδεικνύονται από έναν εργαζόμενο στο χώρο της 

εργασίας με σκοπό την απόδοση κάποιου συγκεκριμένου έργου». Με πιο απλά λόγια, «μία 

ικανότητα απόδοσης προσδιορίζει τι χρειάζεται ένας εργαζόμενος να γνωρίζει ή ποια 

συμπεριφορά να έχει υιοθετήσει, για να είναι ικανός να κάνει κάτι σε ένα προκαθορισμένο 

μέτρο» (Χαλάς, 2001β: 11).  

Επιπρόσθετα, αν επιχειρήσουμε να επικεντρωθούμε στον συνώνυμο όρο επάρκεια, οι 

Hoskins & Fredrikson τονίζουν ότι αυτός, σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος προτείνεται 

στην επίσημη έκθεση που υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2008, 

«συμπεριλαμβάνει τις ικανότητες εφαρμογής της γνώσης, την κατοχή τεχνογνωσίας και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή ανταπόκριση σε γνωστές, σταθερές αλλά και 

μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Δύο είναι τα κρίσιμα σημεία: να εφαρμόσει κάποιος όσα 

γνωρίζει και μπορεί να επιτελέσει σε ειδικές δραστηριότητες ή σε ειδικούς τύπους 

προβλημάτων, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να μεταβιβάζει τις ικανότητες σε διαφορετικά 

πλαίσια» (Συτζιούκη, 2011: 445). 

Ουσιαστικά δηλαδή, το ζήτημα των ικανοτήτων απόδοσης απαιτεί από τους σχολικούς 

ηγέτες να βλέπουν το κάθε άτομο ως ικανό να προσεγγίσει τη μέγιστη απόδοση με την 

ελάχιστη επίβλεψη (McAndrew, 2005). Ωστόσο, οι ικανότητες απόδοσης είναι πιο εύκολο 

να ανιχνευτούν σε σχέση με τα προσόντα, τις δεξιότητες ή τις γνώσεις που οι σχολικοί 

ηγέτες διαθέτουν, παρότι επηρεάζουν εμφανώς τα προαναφερθέντα. 

Το ζήτημα όμως των ικανοτήτων απόδοσης αποτελεί σημείο αναφοράς και για τη σχολική 

ζωή των μαθητών. Σύμφωνα με τους Orpinas & Horne (2006), οι μαθητές χρειάζονται 

κοινωνικές δεξιότητες για να αναπτύξουν φιλίες, να λύσουν συγκρούσεις χωρίς βία, να 

έχουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις με τους ενήλικες, να σχεδιάζουν για το μέλλον και να 

αντισταθούν στην (κατα)πίεση των ομοτίμων τους. Με βασικό συστατικό τους μαθητές, ένα 

συγκεκριμένο μοντέλο Ανάπτυξης Κοινωνικών Ικανοτήτων Απόδοσης και Καταπολέμησης 

του Σχολικού Εκφοβισμού (School Social Competence and Bullying Prevention Model) 

τονίζει τις εξής έξι περιοχές - τομείς που συνδέονται στενά μεταξύ τους: γνώση, 

συναισθήματα, γνωστική λειτουργία, χαρακτήρας, κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και 

πνευματική υγεία - ικανότητες μάθησης (Jimerson, Swearer & Espelage, 2010). 

Παρατηρούμε ότι η προσωπικότητα του κάθε μαθητή παίζει σπουδαίο ρόλο, αφού μ' 

αυτήν σχετίζονται κάποιοι από τους παραπάνω τομείς. 

 

Προσωπικότητα, ικανότητες απόδοσης και επαγγελματική απόδοση 
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Όπως τόνισαν οι House & Howell (1989), η προσωπικότητα σχετίζεται με τη χαρισματική 

ηγεσία (Robbins & Judge, 2011: 368). Πιο συγκεκριμένα, η προσωπικότητα έχει εφαρμογή 

στην ηγεσία μέσω της ιδέας των ικανοτήτων απόδοσης. Κάθε μοντέλο ικανοτήτων 

απόδοσης μπορεί να ταξινομηθεί σε σχέση με τέσσερις περιοχές – τομείς απόδοσης που με 

τη σειρά τους οδηγούν απευθείας σε αξιολογήσεις. Συνεπώς, αν γνωρίζουμε τις ικανότητες 

απόδοσης που απαιτούνται από ένα άτομο, τότε ξέρουμε και πώς να τις αξιολογήσουμε. Οι 

τέσσερις περιοχές του μοντέλου αφορούν ενδοπροσωπικές, διαπροσωπικές, τεχνικές και 

ηγετικές δεξιότητες. Αυτοί οι τέσσερις τομείς σχηματίζουν μία επικαλυπτόμενη 

αναπτυξιακή σειρά με τις τελευταίες δεξιότητες να εξαρτώνται από την κατάλληλη 

ανάπτυξη των πρώτων δεξιοτήτων. Οι συγκεκριμένες περιοχές, επίσης, σχηματίζουν μία 

ιεραρχία εκπαιδευσιμότητας στην οποία οι πρώτες δεξιότητες είναι δυσκολότερες, ενώ οι 

τελευταίες είναι ευκολότερες σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή τους. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο με τους τομείς παρέχει μία συστηματική εξήγηση – ερμηνεία των δεσμών μεταξύ 

της προσωπικότητας, των ικανοτήτων απόδοσης και της επαγγελματικής απόδοσης (Hogan 

& Benson, 2009): 

Πίνακας 1: Το μοντέλο με τους τομείς για τη σχέση μεταξύ της προσωπικότητας, των 

ικανοτήτων απόδοσης και της επαγγελματικής απόδοσης (προσαρμογή, Hogan & Benson, 

2009: 16) 

 

Διαπιστώσουμε τη σύνδεση της ηγεσίας με τις ικανότητες απόδοσης που οδηγούν σε 

εξωστρέφεια. Ειδικότερα, οι ικανότητες απόδοσης που παρεμβάλλονται είναι: η επίτευξη, 

η δημιουργία ομάδων, η επαγγελματική οξύνοια, η λήψη αποφάσεων, η εξουσιοδότηση, η 

ανάπτυξη του εργαζόμενου - υπαλλήλου, η πρωτοβουλία, η ηγεσία - καθοδήγηση, η 

διαχείριση της απόδοσης και τέλος η διαχείριση πόρων.  

Παράλληλα, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι «οι χαρισματικοί ηγέτες είναι πιθανό 

να είναι εξωστρεφείς, να έχουν αυτοπεποίθηση και να είναι προσανατολισμένοι στα 

επιτεύγματα» (Robbins & Judge, 2011: 368). Συνεπώς μπορούμε και είναι εξαιρετικά 

χρήσιμο να επιδιώξουμε την επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών διευθυντών, 

συνδέοντάς την με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις ικανότητες 

απόδοσης και την ηγεσία. 
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ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ 

Η σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης 

Συχνά χρησιμοποιείται και ο όρος ανάπτυξη ηγετικών στελεχών, ο οποίος αναφέρεται «στα 

μέσα με τα οποία ένα στέλεχος καλλιεργεί τις ικανότητες εκείνες με τις οποίες θα 

επιτευχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε έναν 

τομέα», δηλαδή σημαίνει «εκμάθηση του τρόπου διοίκησης» (Μπιτσάνη, 2006: 201). Ένα 

παράδειγμα προγράμματος ανάπτυξης είναι αυτό που βοηθάει τους διευθυντές να γίνουν 

καλύτεροι ηγέτες (Dubrin, 2004). 

Πιο συγκεκριμένα, ως επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να οριστεί «η συστηματική 

απόκτηση, διατήρηση και διεύρυνση της γνώσης και των δεξιοτήτων, καθώς και η 

ανάπτυξη των προσωπικών αρετών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 

επαγγελματικών, των διαχειριστικών και των τεχνικών καθηκόντων, στο πλαίσιο της 

εργασιακής και επαγγελματικής ζωής» (Παπασταμάτης, 2010: 21). Αποτελεί προσωπικό 

θέμα που εξαρτάται από την ικανότητα μάθησης του ατόμου, τα κίνητρα, καθώς και την 

προσωπικότητά του (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011).  

Οι ικανότητες των ηγετικών στελεχών που οφείλουν να καλλιεργηθούν είναι πολύ 

συγκεκριμένες. Σ' αυτές συγκαταλέγονται η συγκέντρωση της προσοχής στις κατάλληλες 

λεπτομέρειες, η αντίληψη και η ανάλυση των προβλημάτων μέσα στο περιβάλλον, δηλαδή 

η σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων, η ενθάρρυνση των εργαζομένων, ώστε να δείχνουν 

ζήλο στη δουλειά τους, η δυνατότητα συνεργασίας, η εκτίμηση του παρόντος και του 

μέλλοντος, η σωστή κατανομή του χρόνου κ.λπ. (Μπιτσάνη, 2006; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 

2001). Συνεπώς, η εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική για έναν οργανισμό, αφού παρουσιάζει πολύ συγκεκριμένα βασικά 

θετικά αποτελέσματα, όπως είναι η ποσοτική και ποιοτική αύξηση της παραγωγικότητας, ο 

πιο ικανοποιητικός τρόπος εργασίας αλλά και συμπεριφοράς του εργατικού δυναμικού, η 

σταθερότητα, η ευκαμψία και η εξελιξιμότητα του οργανισμού, καθώς επίσης και η μείωση 

της εποπτείας (Μπιτσάνη, 2006).  

Ωστόσο, η επιτυχημένη επαγγελματική ανάπτυξη απαιτεί τόσο δομές σχεδιασμένες με 

οξυδέρκεια, περιλαμβάνοντας ξεκάθαρη αποστολή και σκοπό, συνοχή του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών, καθοδηγητικές στρατηγικές, σύνδεση με τις πρωτοβουλίες της 

κάθε περιοχής, πιστοποίηση, χρήση των νέων τεχνολογιών, διάρκεια και χρόνο δομών, όσο 

και σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία, όπως είναι η σύνδεση με την οργανωσιακή ιστορία, τις 

αξίες, την αποστολή και την κοινότητα της περιοχής, καθώς και την κουλτούρα και τα 

σύμβολα του προγράμματος (Peterson, 2002). Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε κάθε 

σχολική μονάδα επηρεάζεται ισχυρά από τον διευθυντή, ο οποίος, εκτός των άλλων, 

πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που να καλύπτει όλες τις όψεις της 
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ζωής και της λειτουργίας του σχολείου (Ιορδανίδης, 2005), οδηγώντας και τους πλέον 

αδαείς στη διαπίστωση ότι απαιτείται στοχευμένη επιμόρφωσή του. 

 

Ο σκοπός των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης 

Είναι δεδομένο ότι οι ηγέτες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. 

Αποτελούν δυναμικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και τη θεσμοθέτηση 

των απαιτούμενων αλλαγών. Ασκούν την επιρροή τους με το δικό τους στυλ, για να 

συνταιριάξουν μία κατάσταση με μία δεδομένη αλλαγή. Μέρα με τη μέρα οι πιέσεις για 

αλλαγή γίνονται όλο και πιο έντονες, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί ηγέτες να βιώνουν 

αυτές τις πιέσεις (Glasman, Cibulka & Ashby, 2002). Η προετοιμασία είναι τόσο σημαντική 

όσο και η εξασφάλιση ότι οι ηγέτες είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για τις απαιτήσεις της 

αποτελεσματικότητας της ηγεσίας στις μέρες μας. Οι ηγέτες χρειάζονται, όχι μόνο γνώση 

των διαστάσεων της αποτελεσματικότητας στην ηγεσία, εξαιτίας των απαιτήσεων 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων, αλλά και υποστήριξη, όταν αυτοί αναλαμβάνουν 

διευθυντικούς ρόλους (Giossi, 2011).  

Εύλογα συνεπώς, ο σκοπός των προγραμμάτων ηγετικής προετοιμασίας είναι διπλός: 

πρώτον, ν' αναπτύξουν τα διευθυντικά στελέχη τις ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες ως 

μελλοντικοί ηγέτες και δεύτερον, ν' αναπτύξουν τις φιλοδοξίες και τις ικανότητές τους για 

να επιδιώξουν ανέλιξη και να γίνουν εκπαιδευτικοί ηγέτες. Τα τελευταία είκοσι χρόνια 

έχουν γίνει σημαντικές έρευνες, τόσο για να επικεντρωθούν τα αποτελέσματα των 

ηγετικών πρακτικών στη σχολική αποτελεσματικότητα και απόδοση, όσο και για να 

αναγνωριστούν οι πιο αποτελεσματικές από αυτές, οι οποίες έχουν καταλήξει σε 

συγκεκριμένα όμοια συμπεράσματα. Δηλαδή, ότι οι διευθυντικές πρακτικές ηγεσίας 

συνεισφέρουν σημαντικά στη σχολική αποτελεσματικότητα και απόδοση, αλλά 

πρωταρχικά και έμμεσα μέσω εκπαιδευτικών και οργανωσιακών συνθηκών (Orr, 2011), 

όπως αυτά εκφράζονται και με την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων, με 

τη διεύθυνση του σχολείου βασικό αρωγό στη συγκεκριμένη προσπάθεια.  

Στην Ελλάδα, ωστόσο, από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, η επαγγελματική κατάρτιση 

επιδιώκεται να μετατραπεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού σε 

σχέση με τα προβλήματα που απορρέουν από τις επιλεγμένες πολιτικές αναδιάρθρωσης. 

Από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης στη χώρα μας δεν προκύπτει ότι αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο 

αναβάθμισης του ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά αντίθετα, περισσότερο στοχεύει προς την 

ικανοποίηση βραχυπρόθεσμων αναγκών και την αντιμετώπιση τρεχόντων προβλημάτων 

(Δημουλάς και συν., 2003). Αυτό φυσικά οδηγεί στη δυσάρεστη κατάσταση να μην 

καταλήγουμε στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος.  
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Μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των σχολικών διευθυντών 

Η δημιουργία ενός μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης για τους σχολικούς διευθυντές 

κρίνεται ζωτικής σημασίας για τη λύση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού. 

Διαπιστώσαμε ότι ο ρόλος τους είναι εξέχουσας σημασίας, ενώ παράλληλα η 

επαγγελματική τους ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο στον αγώνα ενάντια στο γιγάντιο αυτό 

πρόβλημα. Η δημιουργία ενός μοντέλου που να έχει ως αφετηρία την προσωπικότητα του 

διευθυντή και να καταλήγει στα επιθυμητά αποτελέσματα για την καταπολέμηση του 

σχολικού εκφοβισμού είναι επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη και αποτελεσματική 

λειτουργία του σχολείου. 

Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν χρήσιμο για την επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών 

διευθυντών η έρευνα να επικεντρωθεί, σε συνδυασμό με την προσωπικότητα του κάθε 

στελέχους, στον καθορισμό των απαραίτητων κοινωνικών ικανοτήτων απόδοσής του. Η 

στοχευμένη επιμόρφωση βασισμένη στις κοινωνικές ικανότητες απόδοσης θα βοηθήσει 

στη διαμόρφωση και εφαρμογή του κατάλληλου στυλ ηγεσίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

θα οδηγήσει με τη σειρά της στην επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών διευθυντών, σε 

συνδυασμό με τη διαρκή αξιολόγηση των στρατηγικών που δύνανται να εφαρμοστούν, 

καθώς και στην πλήρη αποφυγή εφαρμογής μη αποτελεσματικών πρακτικών από πλευράς 

τους. Στη συνέχεια, οι διευθυντές θα είναι επαρκείς να προσανατολιστούν προς τα 

επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία θα είναι επιτεύξιμα, λόγω της ύπαρξης των 

απαιτούμενων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Η σωστή ολοκλήρωση αυτού 

του κύκλου θα μπορέσει να οδηγήσει στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική λύση προς 

την εξάλειψη αυτού του δυσάρεστου φαινομένου, μέσω φυσικά και της συμμετοχής όλων 

των εμπλεκομένων φορέων στη μαθησιακή διαδικασία. 

 

 

 

Σχήμα 2: Το μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης 
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Συμπεράσματα 

Οι μέχρι τώρα έρευνες καταδεικνύουν ένα σημαντικό κενό σε ό,τι αφορά ένα ουσιαστικό 

μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης που να βασίζεται, σε συνδυασμό πάντα με την 

προσωπικότητα, στις κατάλληλες κοινωνικές ικανότητες απόδοσης του σχολικού 

διευθυντή, του βασικού δηλαδή συντελεστή στη διαδικασία περιορισμού και εξάλειψης 

του σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο. Παράλληλα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι 

είναι απαραίτητο να επαγγελματοποιηθεί, να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών ηγετών, αρχικά με τον εντοπισμό των ικανοτήτων απόδοσης που αυτοί 

απαιτούν, στη συνέχεια με την ανάπτυξη μιας πιο δομημένης επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας και τέλος τόσο με την αξιολόγηση των συγκεκριμένων επαγγελματικών 

αναγκών επαγγελματικής ανάπτυξης εκείνων των ατόμων που θ' αναλάβουν ηγετικές 

θέσεις όσο και την παροχή σχετικών ευκαιριών κατάρτισης (Schleicher, 2015). Συνεπώς, θα 

ήταν χρήσιμο η έρευνα να επικεντρωθεί στον καθορισμό των ικανοτήτων απόδοσης των 

σχολικών διευθυντών, ώστε να μπορέσει να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η 

επίλυση αυτού του εξαιρετικά δυσάρεστου φαινομένου, με τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων φορέων στη μαθησιακή διαδικασία, μέσω ενός συγκεκριμένου μοντέλου 

επαγγελματικής ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάστηκε. Η στοχευμένη επιμόρφωση 

βασισμένη στις κοινωνικές ικανότητες απόδοσης, σε συνδυασμό με τη διαρκή αξιολόγηση 

των στρατηγικών που δύνανται να εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των σχολικών διευθυντών και στην πλήρη αποφυγή εφαρμογής μη 

αποτελεσματικών πρακτικών από πλευράς τους. Η προσωπικότητα θα αποτελέσει τον 

συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις ικανότητες απόδοσης, την ηγεσία, την επιμόρφωση, την 

επαγγελματική ανάπτυξη και τα επιθυμητά αποτελέσματα, προσφέροντας τις στέρεες 
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εκείνες βάσεις που θα μπορέσουν ν' αλλάξουν τα κακώς κείμενα στο σχολείο, βάζοντας τον 

διευθυντή σε θέση ισχύος για την εξάλειψη του σχολικού εκφοβισμού. 
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προσέγγιση, Στο Β. Καραβάκου (επιμ.), Δια Βίου Μάθηση: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Χαλάς, Γ. (2001β). Ανάλυση της εργασίας. Ένας οδηγός στήριξης του σχεδιασμού 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κατάρτιση βασισμένη στις ικανότητες απόδοσης. Αθήνα: 

Ι.Ν.Ε. 

 

12:30-13:30 (Χρονική περίοδος εισηγήσεων) 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπίκος,  
Καθηγητής, Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ 

 

Ένα προβλεπτικό μοντέλο της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας για την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και των 

εκδηλώσεων βίας στο σχολικό περιβάλλον 
 

Δρ. Ελευθερία Μπεαζίδου,                                          Καφένια Μπότσογλου                                                          
Σχολική σύμβουλος Π.Α                                           Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 
liliabe@uth.gr                                                                    Π.Τ.Ε.Α, Π.Θ 
                                                                                               kmpotso@sed.uth.gr  
 
 

Περίληψη 

Οι ικανοποιητικές κοινωνικές σχέσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν ταυτιστεί με 

την κοινωνική ικανότητα και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δείκτες αυτής της ικανότητας 

είναι ατομικά χαρακτηριστικά που εκδηλώνουν τα παιδιά στο σχολείο όπως: η κοινωνική 

συμπεριφορά, η συμμετοχή σε κοινωνικό παιχνίδι και οι κοινωνικές δεξιότητες, 

προσανατολισμένες στις δεξιότητες φιλίας. Η έλλειψη αυτών των ικανοτήτων π.χ 

εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, στη βιβλιογραφία  

συσχετίζονται με αρνητική κοινωνική θέση στην ομάδα. Γι’ αυτό ο σκοπός της παρούσας 

μελέτης ήταν η δημιουργία ενός μοντέλου που θα μπορεί να προβλέψει τον αποκλεισμό 

και την απομόνωση από την ομάδα των ομηλίκων και η εφαρμογή του θα ενισχύει την 

mailto:liliabe@uth.gr
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κοινωνική ικανότητα αυτών των παιδιών. Τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας έδειξαν 

ότι η αποδοχή από την ομάδα των ομηλίκων προβλέπεται καλύτερα από συνεργατικές 

συμπεριφορές στην τάξη (F1,144=3.91, p<.001) και από το κοινωνικό παιχνίδι 

/συνεργασίας (F1,145=30.21, p<.001).  

 

Λέξεις κλειδιά: αποδοχή, απομόνωση, κοινωνική συμπεριφορά, κοινωνικό παιχνίδι, 

προσχολική ηλικία. 

 

 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Olweus σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός υφίσταται όταν ένας 

μαθητής εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και σε διάρκεια χρόνου, σε αρνητικές ενέργειες από 

έναν ή περισσότερους άλλους μαθητές. Οι αρνητικές ενέργειες μπορεί να είναι λεκτικές 

(πειράγματα, απειλές, εκβιασμοί, ειρωνείες, παρατσούκλια κ.ά.), σωματικές (άσκηση 

φυσικής βίας, χτυπήματα, σπρωξίματα, κ.ά.) καθώς και ψυχολογικές (συκοφάντηση, 

αποκλεισμός από ομάδα, απομόνωση κ.ά.). Ο μαθητής – δράστης, έχει ως χαρακτηριστικό 

του γνώρισμα την επιθετικότητα προς τους συνομηλίκους τους, μια πιο θετική στάση προς 

τη βία και τη χρήση βίαιων μέσων σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές. (Olweus, 1993). 

Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές χώρες, έχουν καταλήξει ότι ό 

εκφοβισμός συμβαίνει με τις γενικές του ιδιότητες, τόσο στο δημοτικό σχολείο, όσο και στο 

νηπιαγωγείο( Alasker, 2004 . Stassen Berger, 2007). 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, ή αλλιώς  «bullying», μελετήθηκε για πρώτη φορά 

το 1978 στο Κέντρο Ερευνών και Προαγωγής της Υγείας του Πανεπιστημίου Μπέργκεν στην 

Νορβηγία, από τον Olweus, πρωτοπόρο ιδρυτή της έρευνας και παρέμβασης στην περιοχή 

του εκφοβισμού μεταξύ μαθητών και νεολαίας(Olweus & Limber, 2007). Από τότε πολλοί 

ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνες τόσο για τις αιτίες όσο και τα αποτελέσματα αυτού 

του φαινομένου. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμαθητών αλλά και των συμμαθητών 

και εκπαιδευτικού έχουν σημαντική θέση σε αυτές. Είναι φανερό, από την επισκόπηση των 

ερευνών ότι οι σχέσεις των συνομηλίκων εξυπηρετούν μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών που 

συμβαίνουν στη ζωή των παιδιών και σχετίζονται με την ανάπτυξή του (Bonn, 1995). Οι 

συνομήλικοι παίζουν έναν σπουδαίο ρόλο στην προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο(Birch 
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& Ladd, 1997) καθώς και στην γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού. Οι Hughes, Cavell, & Jackson, (1999) έδειξαν πως οι εχθρικές αλληλεπιδράσεις 

επηρεάζουν τις σχέσεις των «προβληματικών-επιθετικών» παιδιών με τους συμμαθητές  

τους και συνήθως η ομάδα των ομηλίκων τους απορρίπτει. Επιπλέον, σύμφωνα με τους 

ίδιους ερευνητές, η απόρριψη από τους συμμαθητές συμβάλλει στη σταθεροποίηση των  

προβλημάτων συμπεριφοράς. Τα παιδιά που έχουν πρόβλημα στις σχέσεις τους έχουν 

υψηλά ποσοστά αποβολών, παραβατικότητας και σημαντικές πιθανότητες να παρατήσουν 

το σχολείο (Gettinger, 2003).  

Το κάθε παιδί από την ηλικία του νηπιαγωγείου για να σχηματίσει ικανοποιητικές σχέσεις 

με τους συνομηλίκους του θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες δεξιότητες. Σύμφωνα με την 

οπτική των αναπτυξιακών ψυχολόγων, η οικοδόμηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον 

τομέα της κοινωνικής ικανότητας ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών (Guralnick & 

Neville, 1997) ακόμη και από την προσχολική ηλικία (Bierman, 2004). Πολλοί ερευνητές 

εντοπίζουν αυτές τις δεξιότητες και ικανότητες στον γνωστικό τομέα ανάπτυξης των 

παιδιών και στον κοινωνικό και συναισθηματικό (Braza, Azurmendi, Mun˜oz, Carreras, 

Braza, Garcı´a, Sorozabal και συν. 2009).  Όπως αναφέρει η Μπεαζίδου, (2014) οι 

κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορές, αποτελούν πτυχές της κοινωνικής ικανότητας και 

συσχετίζονται με την αποδοχή από την ομάδα των ομηλίκων και με την ύπαρξη φίλων. 

Αυτές περιλαμβάνουν την κοινωνική συμπεριφορά (θετική κοινωνική συμπεριφορά και 

αντικοινωνική συμπεριφορά), τη συμμετοχή των παιδιών στο παιχνίδι (κοινωνικό και μη 

κοινωνικό) και τις δεξιότητες προσανατολισμένες στην αλληλεπίδραση και πιο 

συγκεκριμένα στη φιλία (δεξιότητες δημιουργίας της φιλίας και δεξιότητες διατήρησης της 

φιλίας). 

 

Οι Ostrov και  Keating (2004) παρότρυναν τους εκπαιδευτικούς για την, αντιμετώπιση του 

εκφοβισμού από νωρίς όταν συμβαίνει, στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, γιατί είναι 

πολύ σημαντική αυτή η ηλικία για την εκμάθηση και υιοθέτηση στάσεων και 

συμπεριφορών. Είναι γεγονός, πως η ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων δεν αποτελεί 

μόνο ατομικό χαρακτηριστικό, αλλά κατά κύριο λόγο συνιστά μια ικανότητα η οποία 

μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από μαθησιακές διαδικασίες (Dunn, 1999). Τα σύγχρονα 

προγράμματα σπουδών, ενισχύουν την κοινωνική μάθηση και πιο συγκεκριμένα, όπως 
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προβλέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική, υποστηρίζουν την ανάπτυξη των 

εξής βασικών ικανοτήτων α)την επικοινωνία β)τη δημιουργική και κριτική σκέψη γ) την 

προσωπική ταυτότητα και την αυτονομία και δ) τις ικανότητες που σχετίζονται με την 

ιδιότητα του πολίτη και στ) τις κοινωνικές ικανότητες. Αν και, η κοινωνική μάθηση ξεκινά 

από τα βιώματα των παιδιών είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να συστηματοποιεί, να 

προωθεί, να προκαλεί και να ενισχύει όλες τις διαδικασίες της κοινωνικής μάθησης με 

οδηγό του καλά οργανωμένα προγράμματα.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι αναγκαίο να υποστηριχτούν οι δυσκολίες των παιδιών 

στις κοινωνικές τους σχέσεις με τους συμμαθητές τους μέσα από καλά σχεδιασμένα 

προγράμματα τα οποία θα ενισχύουν παράγοντες που θα έχουν προβλεπτική αξία τόσο 

στην αποδοχή όσο και στη φιλία, μιας και όταν μιλάμε για κοινωνικές σχέσεις εννοούμε την 

αποδοχή από την ομάδα των ομηλίκων και τη φιλία. Στην παρούσα έρευνα θα 

ασχοληθούμε μόνο με την αποδοχή των παιδιών από τους ομηλίκους τους. 

Σκοπός 

Θέτοντας κύριους άξονες της παρούσης έρευνας α) την ύπαρξη των κοινωνικών σχέσεων 

των νηπίων στο χώρο του σχολείου (αποδοχή και φιλία) και β) παράγοντες που αφορούν 

ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών που σύμφωνα με την βιβλιογραφία υιοθετεί το 

άτομο για να επιτύχει στις κοινωνικές του σχέσεις στο χώρο του νηπιαγωγείου (κοινωνική 

συμπεριφορά (θετική κοινωνική - αντικοινωνική), συμμετοχή στο κοινωνικό παιχνίδι 

(κοινωνικό - μη-κοινωνικό), κοινωνικές δεξιότητες φιλίας (δημιουργίας - διατήρησης)θα 

αναζητήσουμε το μοντέλο πρόβλεψης των κοινωνικών σχέσεων που αφορά την αποδοχή 

των παιδιών από τους ομηλίκους τους. 

 

Δείγμα 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν επτά εκπαιδευτικοί και 147 μαθητές που φοιτούσαν σε 

κοινές συστεγαζόμενες δομές προσχολικής αγωγής από περιοχές της πόλης της Λάρισας. 

Πιο συγκεκριμένα, πήραν μέρος στην έρευνα 80 αγόρια και 67 κορίτσια που φοιτούσαν σε 

επτά διαφορετικά τμήματα κλασσικών και ολοήμερων προγραμμάτων. Τα τμήματα ήταν 

αμιγώς τμήματα παιδιών που παρακολουθούσαν το δεύτερο έτος εκπαίδευσής τους στην 

προσχολική αγωγή, δηλαδή 5-6 ετών.  
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Εργαλεία μέτρησης 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για την συλλογή 

των δεδομένων είναι : 

1.Κλίμακα Κοινωνικής Συμπεριφοράς στο Σχολείο (ΚΚΣΣ). (Magotsiou, Goudas, Hasandra, 

2006). Το συγκεκριμένο εργαλείο συλλέγει δεδομένα για την θετική κοινωνική και 

αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο σύμφωνα με την άποψη του 

δασκάλου. 

2. Αξιολόγηση της Κοινωνικής Συμμετοχής των παιδιών στο παιχνίδι στην αυλή του 

Σχολείου. Το συγκεκριμένο εργαλείο συλλέγει δεδομένα μέσα από την παρατήρηση σε 

πραγματικό χώρο και χρόνο και δείχνει την κοινωνική συμμετοχή των παιδιών στο 

ελεύθερο παιχνίδι σε διάφορες χρονικές στιγμές. Το εργαλείο βασίζεται στη συμμετοχή 

των παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή του σχολείου με τους συμμαθητές τους 

(peer play) από το Social Play Record ( White, 2006). 

3.Εργαλείο αξιολόγησης των Δεξιοτήτων Φιλίας (Friendship skills από το Social Play Record, 

White, 2006) στην διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού στην αυλή του Σχολείου. 

4.Βαθμολογία Κλίμακας Κοινωνιομετρικής μέτρησης (Peer ratings) από τους συμμαθητές 

(Asher, Singleton, Tinsley, and Hymel, 1979). Το συγκεκριμένο εργαλείο συλλέγει δεδομένα 

για την αποδοχή από τους ομηλίκους, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις των παιδιών. 

 

Διαδικασία 

Ο δάσκαλος της κάθε τάξης συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο της Κλίμακας Κοινωνικής 

Συμπεριφοράς στο Σχολείο (ΚΚΣΣ). (Magotsiou, Goudas, Hasandra, 2006). Έμπειρος 

παρατηρητής αξιολόγησε μέσα από την παρατήρηση στα διαλείμματα την  Κοινωνική 

Συμμετοχή των παιδιών στο παιχνίδι και τις Δεξιότητες Φιλίας των παιδιών. Παράλληλα 

μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις αξιολογήσαμε την αποδοχή που έχει το κάθε παιδί 

από την ομάδα των ομηλίκων του. 

 

Ανάλυση  

Στα αποτελέσματά παρουσιάζονται αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης προκειμένου να 

διαπιστωθεί η σχέση των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Για να κατανοηθεί 
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αυτή μας η επιλογή, πρέπει να αναφέρουμε πως παρότι, η απλή γραμμική παλινδρόμηση 

(simple linear regression), καθώς και η ανάλυση συσχέτισης, αποτελούν μια μέθοδο 

διερεύνησης της φύσης της σχέσης μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών που ακολουθούν 

την κανονική κατανομή. Εντούτοις, η πρώτη παρέχει τη δυνατότητα να διερευνηθεί η 

αλλαγή στην ποσοτική - εξαρτημένη μεταβλητή (dependent variate) η οποία οφείλεται σε 

μια δεδομένη αλλαγή στη δεύτερη ποσοτική – ανεξάρτητη μεταβλητή (independent 

variate). Επιπλέον, η ανάλυση συσχέτισης δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη 

διαφοροποίηση αυτή αντιμετωπίζοντας συμμετρικά τις δύο ποσοτικές μεταβλητές 

(Γαλάνης, 2009). Για αυτούς τους λόγους χρησιμοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής 

παλινδρόμησης προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο σύμφωνο με τη 

προβλεπτική ικανότητα των (ανεξάρτητων) μεταβλητών: δείκτες από τη θετική κοινωνική 

συμπεριφορά, αντικοινωνική συμπεριφορά, συμμετοχή σε κοινωνικό παιχνίδι, συμμετοχή 

σε μη-κοινωνικό παιχνίδι, κοινωνικές δεξιότητες φιλίας για τη δημιουργία της φιλίας και 

κοινωνικές δεξιότητες φιλίας για τη διατήρηση της φιλίας, για την αποδοχή των παιδιών 

από τους ομηλίκους τους. 

 

 Αποτελέσματα 

Έπειτα από μια σειρά απλών αναλύσεων παλινδρόμησης, καθορίσαμε τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές που θα εισαχθούν στο μοντέλο, δηλαδή όλες τις μεταβλητές που 

συσχετίστηκαν με την αποδοχή. Πρώτα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Enter, η οποία εισάγει 

όλες τις μεταβλητές στο μοντέλο. Στη συνέχεια εφαρμόσαμε την μέθοδο Stepwise. Η 

μέθοδος αυτή λειτουργεί με δύο κριτήρια: ένα για την είσοδο και ένα για την έξοδο των 

μεταβλητών. Μια μεταβλητή εισάγεται στο μοντέλο αν κρίνεται σημαντικός προβλεπτικός 

παράγον, ενώ αντίστροφα εξάγεται από το μοντέλο αν κάποια στιγμή πάψει να είναι 

σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας. Με βάσει τα αποτελέσματα των μεθόδων αυτών, 

καταλήξαμε στο πιθανότερο μοντέλο πρόβλεψης  της αποδοχής των παιδιών από τους 

ομηλίκους τους. Η μεταβλητή πρόβλεψης που καταχωρίζεται στο πρώτο βήμα της 

βηματικής ανάλυσης και έχει την υψηλότερη συσχέτιση με το κριτήριο είναι η συμμετοχή 

του παιδιού σε κοινωνικό/συνεργασίας παιχνίδι. Ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης στο 

τετράγωνο έχει την τιμή( R2) R Square= 0.174 ή 0.18. Δηλαδή το 18% της διακύμανσης στο 

κριτήριο ερμηνεύεται από την μεταβλητή πρόβλεψης (κοινωνικό /συνεργασίας παιχνίδι) 

(F1,145=30.21, p<.001). Η μεταβλητή που προστέθηκε δεύτερη στην εξίσωση 
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παλινδρόμησης είναι η μεταβλητή πρόβλεψης, που εξηγεί τη δεύτερη μεγαλύτερη 

σημαντική αναλογία στο κριτήριο το άλλο 2.2% , και είναι η διάσταση της θετικής 

κοινωνικής συμπεριφοράς, συνεργασία (F1,144=3.91, p<.001). Οι δύο μεταβλητές 

κοινωνικό/συνεργασίας παιχνίδι και συμπεριφορά συνεργασίας στην τάξη είναι υπεύθυνες 

για το 20% της διακύμανσης στο κριτήριο. Όταν τα παιδιά δείχνουν συμπεριφορές 

συνεργασίας στην τάξη και συμμετέχουν σε κοινωνικό/συνεργασίας παιχνίδι με κανόνες 

έχουν καλύτερη αποδοχή από τους ομηλίκους τους στην τάξη. 

 

Πίνακας 1 
Βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση μεταβλητών πρόβλεψης για την αποδοχή από την 

ομάδα των ομηλίκων στο σχολείο σε όλο το δείγμα (περιλαμβάνονται μόνο οι σημαντικές 

μεταβλητές πρόβλεψης). 

 
Μεταβλητή         Συντελεστής συσχέτισης R               Β          Τυπικό σφάλμα b         Beta         t       Σημαντικότητα t  

 
Κοινωνικό/                         .42                                        .20                    .05                         .331**    3.83            .000 
συνεργασίας 
Συμπεριφορά 
Συνεργασίας                     .44                                        .07                     .04                         .170*       1.9                 .05 

 

Ο έλεγχος καλής προσαρμογής του μοντέλου μας έδειξε πως το F-test (sig<0,001). Άρα 

συμπεραίνουνε ότι το μοντέλο συνεισφέρει σημαντικά στην πρόβλεψη της αποδοχής. 

 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας τα παιδιά απορρίπτουν στο νηπιαγωγείο 

τα παιδιά με επιθετικές και ενοχλητικές συμπεριφορές. Με αυτά τα αποτελέσματα 

συμφωνούν επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι οι ενοχλητικές συμπεριφορές προβλέπουν 

την απόρριψη από την ομάδα των ομηλίκων και οι συμπεριφορές συνεργασίας την 

αποδοχή από την ομάδα των ομηλίκων (Coie, Dodge, & Kupersmidt, 1990. Newcomb, 

Bukowski, & Pattee, 1993). Επίσης, τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με ένα πλήθος 

ερευνών για την προσχολική ηλικία που έχουν δείξει πως το κοινωνικό παιχνίδι σε 

μικρότερα παιδιά συσχετίζεται με υψηλή αποδοχή ενώ το μη κοινωνικό παιχνίδι με χαμηλή 

αποδοχή (Hart, Wearing, Conn, Carter & Dingle, 2000) αλλά και με την απόρριψη από την 

ομάδα των ομηλίκων (Gazelle & Ladd, 2003). Είναι γεγονός, πως τα πιο ώριμα παιδιά 

μπορούν να παίξουν παιχνίδια/ συνεργασίας και μέσα από αυτή τη μορφή παιχνιδιού 
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αναπτύσσουν πολλές δεξιότητες που είναι σημαντικές στην αποδοχή από την ομάδα των 

ομηλίκων(Howes, Unger, & Matheson, 1992). Τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας 

εφαρμόστηκαν στο πρόγραμμα «Play with me” ένα πρόγραμμα πρόληψης το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύσσονται γνωστικά, ψυχοσυναισθηματικά και 

κοινωνικά διαμέσου της συνεργασίας, της αλληλεπίδρασης και της σχέσης με τους 

συμμαθητές τους. 
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ΑΝΔΡΕΣ, ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ  ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

BULLYING ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥΣ» 

Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Μαρία Πιπεροπούλου, Υπ. Διδάκτωρ  

Βασιλική Γιαννούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη 

gpavlidiss@yahoo.com 

 

Περίληψη 

Διερευνήθηκε αν το ποσοστό (%) των φοιτητών των θετικών και θεωρητικών επιστημών με ΔΕΠΥ 

και/ή Μαθησιακές Δυσκολίες που είχαν εμπλακεί κατά τα μαθητικά τους χρόνια σε περιστατικά 

Σχολικού Εκφοβισμού-Bullying ως θύτες, θύματα ή παρατηρητές διέφερε σημαντικά στατιστικά από 

τους άλλους συμμαθητές τους.  Συμμετείχαν εθελοντικά 1.407 φοιτητές από το ΠΑ.ΜΑΚ., Α.Π.Θ. και 

Α.Τ.Ε.Ι. Οι 628 ήταν θεωρητικής (44,6%) και οι 779 θετικής κατεύθυνσης (55,4%). Οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν ανώνυμα και εμπιστευτικά το εκτενές Ερωτηματολόγιο του καθηγητή κ. Παυλίδη για 

το Βullying. Εντυπωσιακά υψηλό ήταν το ποσοστό των φοιτητών (76,5%) που ενεπλάκησαν κατά τα 

μαθητικά τους χρόνια σε περιστατικά Σχολικού Εκφοβισμού - Βullying, σε σχέση με το αναμενόμενο 

(8,5 έως 34,10%) (p<.000),  που απαντάται γενικά στην Ελληνική Βιβλιογραφία (Aρτινοπούλου, 

Μπαμπάλης και Νικολόπουλος 2016). Επίσης, υπήρξαν σημαντικά περισσότερο θύματα οι έχοντες 

μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία, (p<.000), και οι έχοντες διάσπαση προσοχής (p<.005). Οι φοιτητές 

με υπερκινητικότητα διέφεραν μόνο ως θύτες θύτες από τους συμφοιτητές τους χωρίς 

υπερκινητικότητα (p<.001), ενώ δεν διέφεραν ως θύματα από τους συμμαθητές τους που δεν είχαν 

τέτοιες δυσκολίες (p<.552).  Αντιθέτως οι παρορμητικοί φοιτητές ήταν σημαντικά συχνότερα τόσο 

θύτες (p<.000) όσο και θύματα  (p<.008) από τους μη-παρορμητικούς. Επίσης, οι άνδρες και οι 

φοιτητές θετικών επιστημών υπήρξαν σημαντικά συχνότερα θύτες (p<.000) από τις γυναίκες και 

από τους φοιτητές θεωρητικών επιστημών.  Συνεπώς, οι μαθητές με δυσλεξία και ΔΕΠΥ αποτελούν 

ομάδες υψηλού κινδύνου για σημαντικά συχνότερη συμμετοχή τους στο bullying και κατά συνέπεια 
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χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής και προφύλαξης τόσο από τους γονείς όσο και από τους 

εκπαιδευτικούς τους. 

Λέξεις κλειδιά:  Σχολικός Εκφοβισμός - Βullying, ΔΕΠΥ, Δυσλεξία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Φοιτητές 

θεωρητικών και θετικών επιστημών 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Διάφορες έρευνες επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της συσχέτισης του Σχολικού Εκφοβισμού-

Bullying με τη νευρο-αναπτυξιακή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) 

και τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) τόσο σε παιδιά όσο και σε εφήβους (Holmberg & 

Herjn, 2008;· Tymann et al., 2010;  Unnever & Cornell, 2003; ·Wiener & Mak, 2009; ·Martlew & 

Hodson, 1991;  Nabuzoka & Smith, 1993;· O’Moore & Hillery, 1989;· Thompson, Whitney & Smith, 

1994;· Turunen, Poskiparta,  & Salmivalli 2017).  

 

Σύμφωνα με τον Olweus (1993a; 1999) "...ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυµατοποιείται όταν αυτή 

ή αυτός εκτίθεται επαναλαμβανόμενα και συχνά σε αρνητικές πράξεις από πλευράς ενός η 

περισσοτέρων συμμαθητών του/της.....το Βullying είναι η αρνητική πράξη όταν κάποιος θέλει 

σκοπίμως να προκαλέσει ή προκαλεί σωματικό ή ψυχικό πόνο και δυσφορία σε κάποιον 

άλλο....".   

Ο δε ορισμός του 'Σχολικού Εκφοβισμού-Bullying΄ από τον Παυλίδη (2016) είναι ότι το: "....Bullying 

είναι βιασμός της αξιοπρέπειας, είναι βία άμεση ή έμμεση, πάντοτε σκόπιμη, αναίτια απρόκλητη 

και επαναλαμβανόμενη, ασκείται από ισχυρότερους προς αδύναμους. Η αφορμή δίνεται κυρίως 

από κάποια αδυναμία, μειονεξία, διαφορετικότητα, μειονότητα ή ιδιαιτερότητα του θύματος 

(π.χ. μαθησιακή δυσκολία ή αριστεία, ΔΕΠΥ, εμφάνιση θρησκεία, φυλή, εθνικότητα, σεξουαλική 

προτίμηση). Σκοπός του θύτη είναι να προκαλέσει σωματικό ή ψυχικό πόνο στο θύμα, να 

αποκτήσει υπεροχή, κυριαρχία έναντι του θύματος, να καταξιωθεί στο περιβάλλον του. Το  

bullying δεν περιορίζεται στο σχολείο, αλλά υπάρχει παντού, ακόμη και στο πανεπιστήμιο...." 

(Παυλίδης, 2016). 

O όρος Σχολικός Εκφοβισμός -Bullying χρησιμοποιείται διευρυμένα για να συμπεριλάβει δράσεις, 

συμπεριφορές και εμπειρίες τόσο του θύματος όσο και του θύτη (Timmermanis,  & Wiener, 2011). 

Αρκετές  έρευνες έχουν προσδιορίσει ως παράγοντες κινδύνου εμπλοκής σε Σχολικό Εκφοβισμό-

Bullying  την κατάθλιψη, την προκλητική εναντιωματική  συμπεριφορά, τα προβλήματα διαγωγής,  

τη  ΔΕΠΥ και τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Card & Hodges, 2008;  Παυλίδης, 2014; 2016;· 

Craig, 1998). Kατά συνέπεια φαίνεται ότι το συμπεριφορικό προφίλ  τόσο των παιδιών όσο και 

εφήβων με ΔΕΠΥ και με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  σχετίζεται με την εκδήλωση του Σχολικού 

Εκφοβισμού-Bullying. 

H ΔΕΠΥ  είναι μια από τις πιο κοινές νευρο-αναπτυξιακές  και συμπεριφορικές διαταραχές  στην 

παιδική ηλικία (Barkley, 1998; Homer et al., 2000). Το σύνδρομο της ΔΕΠΥ αποτελείται από τις εξής 

τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμπτωμάτων: διάσπαση προσοχής,  παρορμητικότητα και 

υπερκινητικότητα. Διεθνώς, η αναλογία αγοριών και κοριτσιών τόσο για τη δυσλεξία όσο και για τη 
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ΔΕΠΥ είναι 4 προς 1 (από 2:1 έως 9:1) (American Psychiatric Association, 2000). Όταν εφαρμόζονται 

τα κριτήρια του DSM το εύρος επικράτησης της διαταραχής στο γενικό πληθυσμό  κυμαίνεται από 

4% έως 12% (Barbaresi et al., 2002;· Wender, 2002). Η μετα-ανάλυση των Polanczyk, de Lima, Horta, 

Biederman, και Rohde (2007) σε 102 έρευνες με συνολικό δείγμα 171.756  ατόμων μέχρι την ηλικία 

των 18, από όλες τις περιοχές του κόσμου, βρήκε ποσοστό επικράτησης της διαταραχής 5.29%.  Οι 

τελευταίες έρευνες τόσο στις ΗΠΑ (Barbaresi et al., 2002) όσο και στην Ελλάδα (Μανιαδάκη  & 

Κάκουρος, 2016, κεφ. 4.1) ανεβάζουν το ποσοστό των μαθητών με ΔΕΠΥ στο 10-11% του 

αντίστοιχου πληθυσμού. 

Τα παιδιά με  ΔΕΠΥ παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης  συγκριτικά με τα 

συνομήλικα παιδιά της ομάδας ελέγχου (Holmberg & Herjn, 2008;· Tymann et al., 2010;· Unnever & 

Cornell, 2003; Wiener & Mak, 2009). Ο βαθμός στον οποίον τα παιδιά με ΔΕΠΥ αναφέρουν ότι 

συμμετείχαν στον Σχολικό Εκφοβισμό-Bullying ως θύτες, διαφέρει από έρευνα σε έρευνα, πιθανώς 

και λόγω της διαφορετικής πληθυσμιακής σύνθεσης των συμμετεχόντων στις διαφορετικές έρευνες 

αλλά και λόγω της σημαντικής αναξιοπιστίας των διαγνωστικών κριτηρίων της ΔΕΠΥ (Lee et al, 

2008), αλλά και της δυσλεξίας (Pavlidis, 1981; 1985; 1990; 2018) Οι ερευνητές Wiener και Mak 

(2009) βρήκαν  ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ συγκριτικά με τους συνομήλικους τους, δεν ανέφεραν 

μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής ως θύτες σε σχολικό εκφοβισμό. Το εύρημα αυτό, σύμφωνα με 

τους Wiener και Mak (2009) οφείλεται σε  έλλειψης διορατικότητας των παιδιών με ΔΕΠΥ στη δική 

τους κοινωνική  συμπεριφορά. Σύμφωνα με τον Pelligrini (2001) τα παιδιά με ΔΕΠΥ πιθανόν να υπο-

αναφέρουν ότι εκφοβίζουν άλλους για λόγους κοινωνικής αποδοχής.  Ωστόσο, άλλες έρευνες 

έδειξαν ότι παιδιά και έφηβοι με ΔΕΠΥ ανέφεραν αυξημένα επίπεδα συμμετοχής στον εκφοβισμό 

άλλων (Holmberg & Hjern, 2008;· Unnever & Cornell, 2003;· Tymann et al., 2010). Συγκεκριμένα, οι  

Holmberg και  Hjern (2008) βρήκαν ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ  στην τετάρτη δημοτικού ανέφεραν ότι 

ήταν θύτες εκφοβισμού τρεις  φορές πιο συχνά, ενώ δέχτηκαν εκφοβισμό 10 φορές πιο συχνά από 

τους συνομηλίκους τους. Παρόμοια, η έρευνα των Taylor, Saylor,  Twyman και Macias (2010) 

ενισχύει τα παραπάνω αποτελέσματα, διαπιστώνοντας ότι τα παιδιά με διάγνωση ΔΕΠΥ βρίσκονται 

σε υψηλότερο κίνδυνο να υπάρξουν θύματα εκφοβισμού από τους συνομήλικους  τους, από ότι 

θύτες. Επιπλέον οι Bacchini, Affuso και Trotta (2008) σε έρευνα με δείγμα 195 παιδιών τετάρτης και 

πέμπτης δημοτικού, βρήκαν  ότι στα αγόρια τα συμπτώματα ΔΕΠΥ συνδέονται περισσότερο με το 

ρόλο του δράστη-θύτη, ενώ στα κορίτσια τα ίδια συμπτώματα αυξάνουν το κίνδυνο θυματοποίησής 

τους. Σε συμφωνία με τα παραπάνω, στην έρευνα των Wiener και Mak (2009) διαπιστώθηκε ότι τα 

παιδιά με ΔΕΠΥ ήταν πιο πιθανό, συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους, να αναφέρουν 

θυματοποίηση και ειδικά τα κορίτσια με ΔΕΠΥ. Παρόλο που τα παιδιά με ΔΕΠΥ δεν τείνουν να 

αναφέρουν πιο συχνά από τους συνομηλίκους τους ότι εκφοβίζουν άλλους, οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί αυτών δηλώνουν ότι συχνότερα εκφοβίζουν και απειλούν τους άλλους. Επίσης, οι 

Bacchini, Affuso και Trotta (2008) επιβεβαιώνουν τη σχέση του φύλου των μαθητών τόσο με τη 

ΔΕΠΥ όσο και με τη συμμετοχή τους στο Σχολικό Εκφοβισμό (τα αγόρια με ΔΕΠΥ συμμετείχαν ως 

θύτες σε διπλάσιο ποσοστό από τα κορίτσια). Ακόμη, στη έρευνα των Wiener και Mak (2009)  τα 

παιδιά με ΔΕΠΥ ήταν πιο πιθανό να ταξινομηθούν σαν θύματα, θύτες και θύτες-θύματα, από το ότι 

τα παιδιά χωρίς ΔΕΠΥ. 
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Γενικά τα ποσοστά της θυματοποίησης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες-Αναπηρίες 

είναι υψηλότερα συγκριτικά με τον γενικό μαθητικό πληθυσμό (Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: 

Mishna, 2003 · Norwich & Kelly, 2004;  ΔΕΠΥ: Shea & Wiener, 2003 και Συναισθηματικές 

Διαταραχές: Storch et al., 2006). Σε έρευνα των Blake et al. (2016) οι μαθητές με  ΔΕΠΥ και 

συναισθηματικές διαταραχές διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο θυματοποίησης 

συγκριτικά με μαθητές με διαφορετικές  εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Οι Kaukiainen  et al. (2002) με την έρευνα τους επιβεβαίωσαν ότι τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν προβλήματα στις σχέσεις με τους συνομηλίκους. Συγκεκριμένα, βρήκαν ότι  τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ήταν  πιο συχνά  θύτες εκφοβισμού συγκριτικά με τους 

συνομηλίκους τους. Παρόμοια αποτελέσματα διατυπώθηκαν από άλλες έρευνες, όπως των 

Swanson & Malone (1992) και · Whitney & Smith (1993), οι οποίες έδειξαν ότι όντως τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες  τείνουν να  είναι πιο επιθετικά, παρορμητικά και συμπεριφέρονται πιο 

συχνά ως δράστες στον εκφοβισμό από ότι οι συμμαθητές τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Τα 

παιδιά όμως με μαθησιακές δυσκολίες εκτός από θύτες, ανήκουν και στην ομάδα υψηλού κινδύνου 

θυματοποίησης  πιο συχνά από ότι οι συνομήλικοι τους  (Martlew & Hodson, 1991;· Nabuzoka & 

Smith, 1993; · O’Moore & Hillery, 1989;· Thompson, Whitney & Smith, 1994). Επιπρόσθετα,  έρευνες  

(Kaukiainen  et al., 2002, Whitney, Smith & Thompson, 1994) δείχνουν ότι τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες  δεν σκοράρουν υψηλά στον εκφοβισμό μόνο ως θύτες, αλλά ταυτόχρονα και ως θύματα 

εκφοβισμού. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι  η κατηγορία αυτών των μαθητών διαθέτει 

πρότυπα συμπεριφοράς,  τα οποία εκδηλώνουν οι θύτες-θύματα. Επίσης, σε έρευνα των Turunen, 

Poskiparta και Salmivalli (2017), βρέθηκε ότι οι δυσκολίες μάθησης αποτελούν παράγοντες 

κινδύνου ειδικά για θυματοποίηση στο σχολείο (θύτες-θύματα, θύματα). Συγκεκριμένα στην 

παραπάνω έρευνα πολύ συχνότερα συμμετέχουν στο bullying τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, 

αφού σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 17.188 μαθητών (από Γ' Δημοτικού μέχρι Β΄ Γυμνασίου) το ένα 

τρίτο των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες συμμετείχαν σε εκφοβισμό ως θύματα, θύτες ή 

θύτες- θύματα, συγκριτικά με το  ένα πέμπτο των μαθητών χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. 

Τα προαναφερθέντα ευρήματα καταδεικνύουν ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ και  Eιδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμπλοκής σε Σχολικό Eκφοβισμό-Bullying σε 

σύγκριση με τους συνομηλίκους τους. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά δεν δείχνουν συστηματικά και 

ξεκάθαρα το ρόλο στον οποίο εμπλέκονται οι μαθητές με ΔΕΠΥ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

(θύτες, θύματα, θύτες-θύματα και παρατηρητές). Eπιπλέον, μέχρι σήμερα δεν αναφέρεται καμία 

έρευνα στην Ελληνική βιβλιογραφία που να εστιάζεται στην διερεύνηση του Σχολικού Εκφοβισμού -

Βullying σε δείγμα φοιτητών με ΔΕΠΥ και/ή Μαθησιακές Δυσκολίες και αν και κατά πόσον αυτοί 

συμμετείχαν ή ενεπλάκησαν σε bullying κατά τη περίοδο της σχολικής τους ηλικίας.  

Eπομένως, πέρα από πρωτοποριακός ο σκοπός της παρούσας έρευνας,  ήταν διττός: 1. το ποσοστό 

(%) των φοιτητών που είχαν εμπλακεί κατά τα μαθητικά τους χρόνια σε περιστατικά Σχολικού 

Εκφοβισμού - Bullying ως θύτες, θύματα ή παρατηρητές, και 2.  αν οι φοιτητές σχολών θετικής 

κατεύθυνσης και τα αγόρια θα εμφάνιζαν υψηλότερα ποσοστά εμπλοκής στο Bullying, καθώς και οι 

φοιτητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα 

(ΔΕΠΥ). 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Συμμετέχοντες 

Έλαβαν μέρος 1.407 φοιτητές από το ΠΑ.ΜΑΚ., ΑΠΘ & ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης  (628 θεωρητικών 

σχολών και 779 σχολών θετικής κατεύθυνσης). Το 37,9% εξ αυτών ήταν άνδρες και 62,1% ήταν 

γυναίκες.  

Εργαλεία και Διαδικασία 

Οι συμμετέχοντες εθελοντικά συμπλήρωσαν ανώνυμα και εμπιστευτικά το εκτενές Ερωτηματολόγιο 

για το Βullying, του καθηγητή κ. Γ. Θ. Παυλίδη. Τo ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία τμήματα. 

Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει 33 ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά στοιχεία και 

συμπληρώνεται από όλους τους συμμετέχοντες. Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει 21 ερωτήσεις και 

συμπληρώνεται από άτομα που είχαν πέσει θύματα Bullying. Τέλος, το τρίτο τμήμα περιλαμβάνει 

20 ερωτήσεις και συμπληρώνεται από άτομα που ήταν θύτες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Για τον έλεγχο της κανονικότητας της κατανομής πραγματοποιήθηκε το τεστ Shapiro-Wilk και 

βρέθηκε μη κανονική κατανομή των μεταβλητών. Γι’ αυτό και η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το 

μη-παραμετρικό Mann Whitney U test. Εντυπωσιάζει το σημαντικά υψηλό ποσοστό φοιτητών που 

ενεπλάκησαν κατά τα μαθητικά τους χρόνια σε περιστατικά Bullying ως θύτες, θύματα ή 

παρατηρητές. Το συνολικό ποσοστό των φοιτητών που συμμετείχαν στο bullying ήταν πολύ 

υψηλότερο (76,5%) σε σχέση με το αναμενόμενο 8,5% έως 34,01% που απαντάται γενικά στην 

ελληνική βιβλιογραφία.  Από όλους τους συμμετέχοντες, θύτες δήλωσαν το 22,9 %, θύματα το 38,8 

% ενώ το 14,8 % δήλωσαν ότι είχαν υπάρξει ταυτόχρονα και θύτες και θύματα και το 68,7% 

παρατηρητές, κατά τη σχολική τους ζωή (βλέπε Πίνακα 1). 

 

 

 

Πίνακας 1. Ποσοστά Θυτών, Θυμάτων, Θυτών-Θυμάτων και Παρατηρητών. 

ΘΥΤΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΘΥΤΕΣ - ΘΥΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 

22,9 % 38,8 % 14,8 % 68,7% 

 

Γράφημα 1α. Ποσοστά Θυτών, Θυμάτων, Θυτών-Θυμάτων και Παρατηρητών. 
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Από τους παρατηρητές το 17,5 % ήταν κάποτε και οι ίδιοι θύτες και το 30,2 % ότι ήταν και οι ίδιοι 

θύματα, κάποια στιγμή της ζωής τους (βλέπε Πίνακα 2). 

Πίνακας 2  Παρατηρητές που επίσης υπήρξαν Θύτες ή Θύματα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ 
ΘΥΤΕΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΘΥΜΑΤΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 

68,7% 17,5 % 30,2 % 

 Γράφημα 2α. Παρατηρητές που επίσης υπήρξαν Θύτες ή Θύματα 
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Οι φοιτητές με Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία ήταν σημαντικά περισσότερο θύματα από 

αυτούς  χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες (p< .000), ενώ στην περίπτωση των θυτών, οι φοιτητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία δε διέφεραν σημαντικά από τους φοιτητές χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες (p<.211). Επίσης, οι φοιτητές με διάσπαση προσοχής έπεφταν θύματα bullying 

σημαντικά συχνότερα σε σχέση με τους φοιτητές χωρίς διάσπαση προσοχής (p<.005), ενώ στην 

περίπτωση των θυτών, οι φοιτητές με διάσπαση προσοχής δε διέφεραν σημαντικά από τους 

φοιτητές χωρίς διάσπαση προσοχής (p<.322).  Η παρορμητικότητα αποδείχτηκε περισσότερο 

συσχετιζόμενη με το bullying τόσο για τα θύματα (p<.008) όσο και για τους θύτες (p<.000).  Οι 

φοιτητές με υπερκινητικότητα βρέθηκαν να γίνονται θύτες bullying σημαντικά συχνότερα σε σχέση 

με τους φοιτητές χωρίς υπερκινητικότητα (p<.001). Αντίθετα, στην περίπτωση των θυμάτων, οι 

φοιτητές με υπερκινητικότητα δε διέφεραν σημαντικά από τους μαθητές χωρίς υπερκινητικότητα 

(p<.552). Δηλαδή, οι έχοντες Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία, Διάσπαση Προσοχής ή 

Υπερκινητικότητα είναι σημαντικά περισσότερο θύματα, ενώ δεν υπήρξαν θύτες, σε αντίθεση με 

αυτούς που είχαν Παρορμητικότητα που ήταν σημαντικά περισσότερο Θύτες και Θύματα. 

Τα αγόρια φοιτητές γίνονταν θύτες bullying σημαντικά συχνότερα σε σχέση με τα κορίτσια 

(p<.000). Αντίθετα, τα αγόρια υπήρξαν Θύματα παρόμοια με τα κορίτσια (p<.158). Οι φοιτητές των 

σχολών θετικής κατεύθυνσης βρέθηκαν να είναι θύτες bullying σημαντικά συχνότερα σε σχέση με 

τους φοιτητές θεωρητικών σχολών (p<.000). Αντίθετα, στην περίπτωση των θυμάτων οι φοιτητές 

των σχολών θετικής κατεύθυνσης δε διέφεραν σημαντικά από τους φοιτητές θεωρητικών σχολών 

(p<.949) (βλέπε Πίνακα 3).  

Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων με στατιστικώς σημαντικές ή μη διαφορές 

στις μεταβλητές Θύτης και Θύμα  

 ΘΥΜΑ % P< ΘΥΤΗΣ % P< 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΝΑΙ 6,7 .000 ΟΧΙ 7,5 .211 

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΝΑΙ 8,8 .005 ΟΧΙ 9 .322 

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 10,4 .008 ΝΑΙ 15,1 .000 

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΙ 8 .552 ΝΑΙ 14,1 .001 

 ΘΥΜΑ % P< ΘΥΤΗΣ % P< 

 

ΦΥΛΟ 

 

     AΝΤΡΑΣ  

OXI 

41  

.158 

 

ΝΑΙ 

58,8  

.000 

ΓΥΝΑΙΚΑ 59 41,2 

 

ΣΧΟΛΗ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  

ΟΧΙ 

42,4  

.949 

 

 

ΝΑΙ 

29,5  

.949 
ΘΕΤΙΚΗ 57,6 70,5 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Tα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τα αποτελέσματα προγενέστερων 

ερευνών, όπου διαφαίνεται ότι τόσο ομάδες μαθητών με ΔΕΠΥ όσο και ομάδες μαθητών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά ως προς τη συμμετοχή τους 

στο Bullying συγκριτικά με τα παιδιά της ομάδα ελέγχου (Holmberg & Herjn, 2008; · Tymann et al., 

2010; · Unnever & Cornell, 2003; · Wiener & Mak, 2009; · Kaukiainen  et al., 2002; · Turunen, 

Poskiparta,  & Salmivalli 2017). Επίσης, για πρώτη φορά έγινε καταγραφή ποσοστού συμμετοχής 

των φοιτητών, κατά τα μαθητικά τους χρόνια,  στο bullying και βρέθηκε πολύ υψηλότερο (76,5%) σε 

σχέση με το αυτό που απαντάται γενικά (8,5% έως 34,01%)  στην ελληνική βιβλιογραφία. Αυτή η 

τόσο σημαντική διαφορά μεταξύ φοιτητών στη μαθητική τους ηλικία από το γενικό μέσο όρο είναι 

στην πραγματικότητα πολύ πιο σημαντική από όσο δείχνουν οι προαναφερθέντες αριθμοί, διότι 

στον μέσο όρο συμπεριλαμβάνονται και οι μετέπειτα φοιτητές.  Άρα, ο μέσος όρος των 

συμμετεχόντων μαθητών στο bullying είναι πολύ μικρότερος του 8,5% έως 34,01%.  Είναι κοινά 

παραδεκτό ότι οι φοιτητές ήταν πολύ καλύτεροι μαθητές από αυτούς που δεν μπόρεσαν να μπουν 

στο πανεπιστήμιο.  Μία πιθανή αιτία του τόσο αυξημένου ποσοστού συμμετοχής στο bullying ιδίως 

ως θύματα, είναι ο φθόνος των κατώτερων προς τους ανώτερους σε επιδόσεις συμμαθητές τους. 

Μία άλλη πολύ μικρότερη πιθανότητα του υψηλού ποσοστού συμμετοχής τους στο Βullying μπορεί 

να οφείλεται στο γεγονός ότι οι φοιτητές πλέον δεν χαρακτηρίζονται από την πιθανή τάση υπο-

αναφοράς συμμετοχής στο Σχολικό Εκφοβισμό, μη φοβούμενοι πια τον κοινωνικό στιγματισμό. 

 Μπορεί οι συμμετέχοντες, να δήλωσαν θύτες σε ποσοστό 22,9 %, θύματα σε ποσοστό 38,8 % και 

σε ένα ποσοστό 14,8 % ότι υπήρξαν ταυτόχρονα και θύτες και θύματα στη σχολική τους ζωή, αλλά 

το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, που αναδύθηκε από την παρούσα έρευνα είναι η καταγραφή του 

ποσοστού 68,7 % των συμμετεχόντων που είχαν παρευρεθεί ως παρατηρητές σε ένα περιστατικό 

bullying. Από τους παρατηρητές, το 17,5 % ήταν κάποτε και οι ίδιοι θύτες, ενώ το 30,2 % ήταν και οι 

ίδιοι θύματα, κάποια στιγμή της ζωής τους.  

Πράγματι στην παρούσα έρευνα, όπως και σε άλλες έρευνες της ξένης βιβλιογραφίας (Martlew & 

Hodson, 1991; · Nabuzoka & Smith, 1993; · O’Moore & Hillery, 1989; · Thompson, Whitney & Smith, 

1994; Wiener & Mak 2009; · Taylor, Saylor,  Twyman & Macias, 2010) βρέθηκε ότι οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, με διάσπαση προσοχής και με υπερκινητικότητα  πέφτουν θύματα 

bullying σημαντικά συχνότερα σε σχέση με τους άλλους μαθητές που δεν έχουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά.. Αυτό όμως που έχει καταγραφεί και αναδειχθεί από τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας και δεν έχει επισημανθεί τόσο έντονα από την υπάρχουσα ερευνητική 

βιβλιογραφία είναι ότι η παρορμητικότητα βρέθηκε να είναι περισσότερο συσχετιζόμενη με το 

bullying τόσο για τα θύματα όσο και για τους θύτες.  

Στατιστικώς σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν μεταξύ των δύο φύλων, με τα αγόρια φοιτητές να 

γίνονται θύτες bullying σημαντικά συχνότερα σε σχέση με τα κορίτσια. Αυτό το εύρημα βρίσκεται 

σε συμφωνία με την έρευνα των Bacchini, Affuso και Trotta (2008). Τέλος, οι φοιτητές των σχολών 

θετικής κατεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι ήταν θύτες σημαντικά συχνότερα σε σχέση με τους 

φοιτητές θεωρητικών σχολών. Αντίθετα, στην περίπτωση των θυμάτων οι φοιτητές των σχολών 

θετικής κατεύθυνσης δεν διέφεραν σημαντικά από τους φοιτητές θεωρητικών σχολών. Οι φοιτητές 
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των θετικών επιστημών εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ως Θύτες, πιθανώς επειδή σε αυτές τις 

σχολές φοιτούν περισσότερα αγόρια και ίσως επειδή από επιλογή ή κλίση οι της θετικής 

κατεύθυνσης είναι λιγότερο ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά θέματα. 

Εκπαιδευτικές- Ερευνητικές Συνέπιες των ευρημάτων 

Η διαπίστωση ότι οι φοιτητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή / και ΔΕΠΥ βρέθηκαν να εμπλέκονται 

στο Bullying σε στατιστικά υψηλότερη συχνότητα σε σύγκριση με τους τυπικούς συνομήλικους 

τους, ιδίως ως θύματα, και λιγότερο ως θύτες, θύματα – θύτες, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τόσο οι 

γονείς τους όσο και οι εκπαιδευτικοί τους θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένοι και να 

τους προστατεύουν από τη Θυματοποίηση, διότι αυτός ο πληθυσμός αποτελεί ομάδα υψηλής 

επικινδυνότητας.  Τα θύματα του bullying αλλά αργότερα και οι θύτες είναι γνωστό ότι υποφέρουν 

διά βίου σοβαρές αρνητικές ψυχο-εκπαιδευτικο-κοινωνικές συνέπειες (Nakamoto & Schwartz, 

2010; · Hawker & Boulton, 2000; · Copeland et al., 2013).  

Επιπλέον, η προστασία των ομάδων υψηλής επικινδυνότητας μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά 

για την μείωση του Σχολικού Εκφοβισμού- Βullying, με οφέλη πολλαπλά και πολυδιάστατα, τόσο 

για την εκάστοτε ομάδα υψηλής επικινδυνότητας όσο και για το κοινωνικό σύνολο.  Οι λόγοι είναι 

προφανείς, καθώς οι μαθητές θα ωφεληθούν σε ατομικό επίπεδο τόσο ως θύτες, όσο και ως 

θύματα, οι σχολικές τους επιδόσεις θα βελτιωθούν, όπως επίσης και οι σχέσεις μεταξύ των 

συμμαθητών και της όλης σχολικής κοινότητας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ευνοϊκότερου 

σχολικού κλίματος. Επιπρόσθετο όφελος αποτελεί η μείωση των αρνητικών ψυχο-εκπαιδευτικο-

κοινωνικών   συνεπειών  (Παυλίδης, 2016) αλλά και οι πολυδάπανες οικονομικές επιπτώσεις  

που απαιτούνται για την στήριξη των εμπλεκομένων στο Bullying (Pereznieto et al. 2010;· Wolke et 

al., 2013),  τις οποίες επωμίζεται το κοινωνικό σύνολο. Τέλος, οι ευτυχισμένοι μαθητές καθιστούν 

 ευτυχέστερες τις οικογένειές τους, οδηγώντας σε ευτυχέστερο κοινωνικό σύνολο. 

Ερευνητικές Προτάσεις 

Είναι γνωστό ότι σε ποσοστό 80% υπάρχει συννοσηρότητα μεταξύ ΔΕΠΥ και άλλων συναφών 

διαταραχών, όπως αντιθετική συμπεριφορά, κλπ (Pavlidis, & Giannouli, 2014).  Συνεπώς, είναι 

πρέπον να αναλυθούν ξεχωριστά τόσο τα άτομα μόνον με ΔΕΠΥ, όσο και αυτοί που έχουν και άλλες 

συννοσηρές διαταραχές.  



100 
 

Ξενόγλωσση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th 
ed.). Washington, DC: Author. 

Aslanidou, G., Pavlidis, G. Th., & Christidis, D. (2005). “Psycho-Social Differences  Between  Age 
Matched Dyslexic and  Children  With  Mild  Mental  Retardation”  Poster presented at the 27th  
Colloquium of the International School Psychology Association,  Athens, July 13-17.  

Bacchini, D.,  Affuso, G.,  & Trotta, T. (2008). Temperament, ADHD and Peer Relations Among 
Schoolchildren: The Mediating Role of School Bullying. Aggressive Behavior, 34, 447-459. 

Barbaresi, W. J., Katusic, S. K., Colligan, R. C., Pankratz, V. S., Weaver, A. L., Weber, K. J., Mrazek, D. 
A., & Jacobsen, S. J. (2002). How common is Attention-Deficit Hyperactivity Disorder? Archives of 
Pediatrics and Adolescent Medicine, 156, 217-224. 

Barkley, R. A. (1998). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A handbook for diagnosis and 
treatment (2nd ed.). New York: Guilford. 

Blake, J. J., Kim, E. S., Lund,  E. M., Zhou, Q., Kwok, O., & Benz, M. R. (2016). Predictors of Bully 
Victimization in Students With Disabilities: A Longitudinal Examination Using a National Data Set. 
Journal of Disability Policy Studies, 26(4), 199-208. 

Card, N. A., & Hodges, E. V. (2008). Peer victimization among schoolchildren: Correlations, causes, 
consequences, and considerations in assessment and intervention. School Psychology Quarterly, 
4, 451-461.  

Copeland,W. E.,Wolke, D., Angold, A., & Costello, J. (2013). Adult Psychiatric outcomes of bullying 
and being bullied by peers in Childhood and Adolescence. JAMA Psychiatry, 70, 419-426. 

Craig, W. (1998). The relationship among bullying, victimization, depression, anxiety, and aggression 
in elementary school children. Personality of Individual Differences, 24(1), 123-130. 

Giourou, E. Th., Pavlidis, G. Th. & Evans, Ρ.  (2007). “Psycho-Socio-Educational Differences between 
Children with and without ADHD and Learning Disabilities” Poster presented at the 11th 
Panhellenic Conference on Psychological Research, Rethimnon, 18 – 22 April.  

Hawker, D. S. J., & Boulton, M. (2000). Twenty years' research on peer victimization and psychosocial 
maladjustment: a meta-analytic review of crosssectional studies. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry and Allied Disciplines, 41, 441-455. 

Holmberg, K., & Hjern, A. (2008). Bullying and attention-deficit-hyperactivity disorder in 10-yearolds 
in a Swedish community. Development Medicine & Child Neurology, 50, 134-138. 

Homer, C. J., Baltz, R. D., Hickson, G. B., Miles, P.V.,Newman, T. B., Shook, J. E., et al. (2000). Clinical 
practice guidelines: Diagnosis and evaluation of the child with Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder.  Pediatrics, 105, 1158-1170. 

Kaukiainen, A., Salmivalli, C., Lagerspetz, K.M.J., Tamminen, M., Vauras, M.,  Poskiparta, E., & 
Mäki, H. (2002). Learning disabilities, social intelligence and  self-concept: associations with 
bully-victim problems. Scandinavian Journal  of Psychology, 43(3), 269-278. 

Lee, S., Schachar, R., Chen, S., Ornstein, T., Charach, A., Barr, C., Ickowicz, A. (2008) Predictive validity 
of DSM-IV and ICD-10 criteria for ADHD and hyperkinetic disorder. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry, and Allied Disciplines, 49, 70–78. 

Martlew, M. & Hodson, J. (1991). Children with mild learning difficulties in an integrated and in a 
special school: Comparisons of behavior, teasing, and teacher’s attitudes. British Journal of 
Educational Psychology, 61, 355–372. 



101 
 

Mishna, F. (2003). Learning disabilities and bullying: Double jeopardy. Journal of Learning 
Disabilities, 36, 336–347.  

Nabuzoka, D. & Smith, P. K. (1993). Sociometric status and social behavior of children with and 
without learning difficulties. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 34, 1435-1448. 

Nakamoto, J., & Schwartz, D. (2010). Is peer victimization associated with academic achievement? A 
meta-analytic review. Social Development, 19, 221-24. 

Norwich, B., & Kelly, N. (2004). Pupils’ views on inclusion: Moderate learning difficulties and bullying 
in mainstream and special schools. British Educational Research Journal, 30, 43-65.  

O’Moore, A. M. & Hillery, B. (1989). Bullying in Dublin schools. Irish Journal of Psychology, 10, 426–
441. 

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Cambridge. UK: Blackwell. 

Pavlidis, G. Th. (1981)."Do eye movements hold the key to dyslexia"  Neuropsychologia,  19, 57-64. 

Pavlidis, G. Th. (1985). "Eye movements in Dyslexia: Their diagnostic significance."  Journal of 
Learning Disabilities, 18, 42-50. 

Pavlidis, G.Th., (ed.). (1990). "Perspectives on Dyslexia: Vol I, Neurology, Neuropsychology and 
Genetics". J. Wiley & Sons.  

Pavlidis, G.Th., (ed.). (1990). "Perspectives on Dyslexia: Vol II,  Cognition, Language and  Treatment".  
J. Wiley & Sons. 

Pavlidis, G. Th. (2005). “Dyslexia and ADHD in perspective and prospective” Paper presented at the 
27th Colloquium of the International School Psychology Association,  Athens, July 13-17.  

Pavlidis, G. Th. (2005). “Dyslexia  &  ADHD:   From the  Biological  Prognosis  and  Diagnosis to the  
Effective Individualised Treatment”  Paper presented at the 27th Colloquium of the International 
School Psychology Association,  Athens, July 13-17.  

Pavlidis, G.Th. (2014) Invited Keynote speaker, ‘Dyslexics, Learning Disabled, ADHD and Gifted: 
Bullied or Bullies?’.  Paper presented at the ‘1st Scientific Conference of the European Network 
Against Bullying: The Phenomenon of Bullying in the School and in the Internet: Looking towards 
Europe’.  Athens, Greece, June 11-12 

Pavlidis, G.Th.. (2018). “Dyslexia & learning disabilities:  The  Superior  Difference “  Pedio, Athens.   
(in Greek,  Expected publication in 2018) 

Pavlidis, G.Th. & Fisher, D.,(eds.). (1986). "Dyslexia: Its  Neuropsychology and Treatment".  Chichester,  
J.  Wiley  &  Sons.   

Pavlidis, G. Th., & Giannouli, V. (2014) “Linking ADHD - Dyslexia and Specific Learning Difficulties”  In: 
Garner, P., Kauffman, J.M. & Elliott, J. (Eds.) “Handbook of Emotions & Behavioural Difficulties”,  
London, SAGE 

Pavlidis, G.Th. & Miles, T.R.,(eds.). (1981). "Dyslexia Research and its  Applications to Education".  
Chichester,   J. Wiley & Sons.             

Pavlidis, G. Th., & Samaras, P. (2005). “Can ophthalmokinesis (Pavlidis test) objectively prognose – 
diagnose preschoolers at high–risk for ADHD?” Paper presented at the 3rd International 
Multilingualism Conference on Dyslexia, Cyprus, 14-16 July 

Pellegrini, A. D. (2001). Sampling instances of victimization in middle school: A methodological 
comparison. In J. Junoven & S. Graham (Eds.), Peer harassment in school: The plight of the 
vulnerable and victimized (pp. 125-146). New York, NY: Guilford. 



102 
 

Pereznieto, P., Harper, C., Clench, B. and Coarasa, J. (2010). The Economic Impact of School Violence. 
London: Plan International & Overseas Development Institute. Available at plan-
international.org/learnwithoutfear 

Polanczyk, G., De Lima, MS., Horta, B.L., Biederman, J., & Rohde, LA. (2007). The   worldwide 
prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression  analysis. American Journal 
of Psychiatry, 164, 942-948. 

Shea, B., & Wiener, J. (2003). Social exile: The cycle of peer victimization for boys with ADHD. 
Canadian Journal of School Psychology, 18, 55-90. 

Storch, E. A., Ledley, D. R., Lewin, A. B., Murphy, T. K., Johns, N. B., Goodman, W. K., & Geffken, G. R. 
(2006). Peer victimization in children with obsessive–compulsive disorder: Relations with social–
psychological adjustment. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 35, 446–455. 

Swanson, H. L., & Malone, S. (1992). Social skills and learning disabilities: A meta- analysis of 
the literature. School Psychology Review, 21, 427–443. 

Taylor, L. A., Saylor, C., Twyman,  K., & Macias, M. (2010). Adding Insult to Injury: Bullying 
Experiences of Youth With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Children's Health Care, 39(1), 
59-72. 

Thompson, D., Whitney, I. & Smith, P. K. (1994). Bullying of children with special needs in 
mainstream schools. Support for Learning, 9, 103–106. 

Timmermanis V, & Wiener, J. (2011). Social correlates of bullying in adolescents with attention-
deficit/hyperactivity disorder. Canadian Journal of School Psychology, 26(4), 301–318. 

Tsermentzeli, S., & Pavlidis, G. Th. (2004). “Familiality of ADHD: Behavioural Patterns, Learning and 
Sequential Problems in Parents of Children with ADHD: A Greek Family Study”  Paper presented at 
the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, Greece, 23-27 August.   

Turunen, T., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2017). Are reading difficulties associated with bullying 
involvement? Learning and Instruction, 52, 130-138. 

Tymann, K. A., Saylor, C. F., Saia, D., Macias, M. M., Taylor, L. A., & Spratt, E. (2010). Bullying and 
ostracism experiences in children with special health care needs. Journal of Developmental and 
Behavioral Pediatrics, 31, 1-8.  

Unnever, J.D., Cornell, & D. G. (2003). Bullying, self-control, and ADHD. Journal of Trauma 
Dissociation, 18(2), 129–147. 

Wender, E. H. (2002). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Is it common? Is it overtreated? 
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 156, 209-210. 

Whitney, I. & Smith. P. K. (1993). A survey of the nature and extent of bullying in 
 junior/middle and secondary schools. Educational Research, 35, 3-25. 

Wiener, J., & Mak, M. (2009). Peer victimization in children with attention-deficit/hyperactivity 
disorder. Psychology in the Schools, 46(2), 116-131.  

Wolke, D., Coperland, W., Angold, A., Costello, E. (2013). Impact of Bullying in Childhood on Adult 
health, Wealth, Crime and Social Outcomes. Psychology Science, 24(10), 1958-1970. 

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

Aρτινοπούλου, Β., Μπαμπάλης, Θ., Νικολόπουλος, Β. (2016). Πανελλήνια έρευνα για την 
Ενδοσχολική Βία  και τον Εκφοβισμό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων-αναρτημένο από 
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/08_03_16_ereyna_bulling.doc 



103 
 

Παυλίδης, Γ.Θ. (2016). "Bullying : πού, πώς σε ποιούς (δυσλεξικούς), από ποιους, γιατί συμβαίνει 
και πώς θα το μειώσουμε." Κεντρική ομιλία στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο - Bullying-
Σχολικός Εκφοβισμός: Ψυχοκοινωνικές Εκπαιδευτικές Συνέπειες & η Αντιμετώπιση τους, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 5-6 Μαρτίου, 2016. 

 

 

16:00-17:00 (Χρονική περίοδος εισηγήσεων) 

Πρόεδρος: Σμαράγδα Παπαδοπούλου 
Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΧΟΣ, ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ 

ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Ελένη Ανδρέου* & Ιωάννα Πουρνάρα** 

*Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

elandr@uth.gr 

**Εκπαιδευτικός, Απόφοιτος Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

psychcentre@uth.gr 

 

Περίληψη 

Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις  εμπειρίες θυματοποίησης 

παιδιών σχολικής ηλικίας με βάση την Κλίμακα Προσωπικών Εμπειριών (ΚΠΕ) των Hunt, 

Peters & Rapee  (2012) και να εξετάσει τη σύνδεσή τους με την αυτοεκτίμηση και το 

κοινωνικό άγχος. Στην έρευνα συμμετείχαν 159 μαθητές (81 αγόρια και 78 κορίτσια) των 

τελευταίων δύο τάξεων Δημοτικών σχολείων του Ν. Μαγνησίας. Η παραγοντική ανάλυση 

της ΚΠΕ επιβεβαίωσε την ύπαρξη 4 παραγόντων (Σχεσιακή-Λεκτική παρενόχληση, 

Κυβερνοεκφοβισμός, Σωματικός Εκφοβισμός, Εκφοβισμός βάσει καταγωγής). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες είχαν κάποια εμπειρία 

θυματοποίησης που αφορούσε κατά κύριο λόγο τη σχεσιακή-λεκτική παρενόχληση. 

Παρατηρήθηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική υπεροχή των αγοριών στις εμπειρίες 

σωματικού εκφοβισμού, ενώ επίσης σημαντική ήταν η υπεροχή των κοριτσιών στην 

κλίμακα κοινωνικού άγχους. Τα αποτελέσματα της συσχετιστικής ανάλυσης που 

πραγματοποιήθηκε για να εξεταστεί η σύνδεση των μορφών θυματοποίησης με την 

αυτοεκτίμηση και το κοινωνικό άγχος, έδειξαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα 

στην αυτοεκτίμηση και τη σχεσιακή-λεκτική παρενόχληση, το σωματικό εκφοβισμό, αλλά 

mailto:elandr@uth.gr
mailto:psychcentre@uth.gr
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και το σύνολο της βαθμολογίας στην ΚΠΕ και ανάμεσα στο κοινωνικό άγχος και όλες τις 

μορφές θυματοποίησης εκτός από τον κυβερνοεκφοβισμό. Τα ευρήματα αυτά μπορούν να 

αξιοποιηθούν στα πλαίσια προγραμμάτων παρέμβασης για την ενδυνάμωση των θυμάτων 

και ανάπτυξης θετικών αλληλεπιδράσεων στο σχολείο.  

 

Λέξεις – Κλειδιά: Αυτοεκτίμηση, κοινωνικό άγχος, σχολική ηλικία, θυματοποίηση 

 

Abstract 

The main aim of the present study is to investigate victimization experiences of school age 

children with “The Personal Experiences Checklist” (PECK, Hunt, Peters & Rapee, 2012) and 

examine their association with self-esteem and social anxiety. 159 5th and 6th grade 

elementary school students (81 boys and 78 girls) participated in the study. Factor analysis 

of PECK confirmed the 4 factor model (Relational-verbal bullying, Cyber bullying, Physical 

bullying, Bullying based on culture). The results showed that more than half of the 

participants had victimization experiences mainly concerning relational-verbal bullying. Boys 

scored significantly higher than girls on physical bullying and significantly lower on social 

anxiety scale. Results of the correlational analyses carried out for the examination of the 

associations between forms of victimization, self-esteem and social anxiety revealed 

statistically significant associations between self-esteem and relational-verbal bullying, 

physical bullying and total PECK score and between social anxiety and all forms of 

victimization except cyberbullying. These findings can be exploited in the context of 

intervention programs aiming at victims’ strengthening and positive relations development 

at school.        

Keywords: self-esteem, social anxiety, school age, victimization  

 

Εισαγωγή 

Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αυξητική τάση στην σχετική 

με το σχολικό εκφοβισμό επιστημονική έρευνα, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην 
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κατανόηση του φαινομένου, αλλά και στην αναγνώριση των παραγόντων που συνδέονται 

με τις θυματοποιητικές εμπειρίες των παιδιών στο σχολείο.   

Ως εκφοβισμός (bullying) ορίζεται κάθε επιθετική ή καταχρηστική συμπεριφορά, η 

οποία στρέφεται από πρόθεση και με σταθερή συχνότητα από τον πιο ισχυρό προς τον πιο 

αδύναμο (Οlweus, 1978. 1991). Στα πλαίσια του σχολείου εκδηλώνεται με χτυπήματα, 

καταστροφή ή κλοπή πραγμάτων, κοροϊδίες, απειλές, αποκλεισμό από ομαδικές 

δραστηριότητες κ.λ.π., και αφορά είτε ομάδες μαθητών είτε μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι 

συμπεριφορές αυτές διαφοροποιούνται από την συνηθισμένη επιθετικότητα που 

εκδηλώνεται στο χώρο του σχολείου, (π.χ., λόγω αδυναμίας επίλυσης συγκρούσεων, 

ανικανότητα για αποτελεσματική διαχείριση του θυμού και άλλων παραμέτρων που 

συνδέονται με την παρορμητικότητα), μόνον εφόσον τα θύματα δέχονται από πρόθεση 

συστηματικά βία, διότι δεν είναι σε θέση να προστατέψουν τους εαυτούς τους, καθώς 

είναι σωματικά ή ψυχικά πιο αδύναμα από τους επιτιθέμενους (Rigby, 2002. Thompson, 

Arora, &  Sharp, 2002).    

Τα προβλήματα εκφοβισμού/θυματοποίησης που αφορούν τη χρήση σωματικής 

βίας φαίνεται πως μειώνονται λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της εφηβείας (π.χ., Boulton, 

Trueman & Flemington, 2002.  Didaskalou, Rousi-Vergou, & Andreou, 2015), κατά την οποία 

χρησιμοποιούνται περισσότερο λεκτικές μορφές εκφοβισμού (π.χ., κοροϊδίες, σεξουαλικά 

σχόλια και υπονοούμενα) και έμμεσες μορφές βίας (π.χ. απομόνωση, διάδοση φημών). Τα 

δεδομένα αυτά διαφοροποιούνται με βάση το φύλο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

μαθητών/τριών, αλλά και με βάση διάφορους επιμέρους ενδοσχολικούς παράγοντες. Για 

παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί πως ανεξάρτητα από την ηλικία, τα αγόρια γενικά 

χρησιμοποιούν πιο ανοικτές και άμεσες μορφές επιθετικότητας από τα κορίτσια (Ανδρέου 

& Smith, 2002. Berger, 2007), τα παιδιά τα οποία διαφέρουν λόγω καταγωγής ή ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν σωματική βία απ’ 

ότι τα υπόλοιπα παιδιά (Andreou, Didaskalou, & Vlachou, 2015.  Didaskalou et al. 2015) και 

πως το σχολικό κλίμα και η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών συνδέονται με το είδος του 

εκφοβισμού που θα χρησιμοποιηθεί, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στην 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Rigby, 2002. Yoneyama, & Rigby, 2006). Επιπλέον, με τη 

γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται 

συμπεριφορές κυβερνοεκφοβισμού, οι οποίες συνδέονται στενά με τον παραδοσιακό 
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σχολικό εκφοβισμό, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ο δράστης είναι από το ίδιο 

σχολείο με το θύμα (Kowalski, Limber, & Agatston, 2008), ενώ το φαινόμενο παρουσιάζει 

ύφεση κατά το καλοκαίρι και άλλες περιόδους σχολικών διακοπών (Rasauskas & Stoltz, 

2007. Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell, & Tippett, 2008).  

Η βιβλιογραφία που εστιάζεται σε ενδοπροσωπικά χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με 

τη θυματοποίηση, έχει επισημάνει πως τα περισσότερα θύματα υποφέρουν από μοναξιά 

και συμπεριφέρονται κατά τρόπους που σηματοδοτούν την ανικανότητά τους να 

υπερασπίσουν επαρκώς τον εαυτό τους (Ανδρέου, 2011. Delfabbro, Winefield, Trainor, 

Dollard, Anderson, Metzer, & Hammarstrom, 2006). Επιπλέον, κλαίνε εύκολα, είναι 

ιδιαίτερα αγχώδη και έχουν την τάση να ενισχύουν τους δράστες  υποχωρώντας και 

εγκαταλείποντας εύκολα τις διεξόδους για σωτηρία, άμυνα και υποστήριξη του εαυτού 

τους και των δικαιωμάτων τους (Hodges & Perry, 1999, Schwardz et al., 1998). Συνήθως, 

είναι και σωματικά αδύναμα ή τυχαίνει μερικές φορές να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα 

άτομα για κάποιο περίοπτο-εμφανές χαρακτηριστικό τους, όπως είναι η παχυσαρκία, ο 

τραυλισμός κ.α. (χωρίς αυτό να αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για θυματοποίηση, βλ. 

σχετικά Olweus, 1997). Επίσης, φαίνεται πως χαρακτηρίζονται από υπερευαισθησία, 

ανασφάλεια, ενδοτικότητα και εσωστρέφεια (Kumpulainen et al., 1998, Randall, 2001)  

Ακόμα και να θέλουν να αμυνθούν, δεν μπορούν, καθώς  τα καταφέρνουν αποτελεσματικά 

ούτε στην αυτοεπιβεβαίωση αλλά ούτε και στην αντεκδίκηση (Hodges & Perry, 1999, 

Olweus, 1997). Φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρουν ανθρώπους που θα 

σταθούν δίπλα τους και θα τα βοηθήσουν στην προσπάθειά τους αυτή (Nansel, 2001, 

Salmivalli et al., 1996, Veenstra et al., 2005), καθώς στερούνται βασικές κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως το χιούμορ, η συνεργατικότητα και η ικανότητα ανάπτυξης και 

διατήρησης φιλικών σχέσεων (Schwartz, 2000, Tani et al. 2003).  

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί πως πολλά θύματα του σχολικού εκφοβισμού νιώθουν 

ανασφάλεια, άγχος, συμπτώματα κατάθλιψης και μοναξιά περισσότερο απ’ ό,τι τα άλλα 

παιδιά της ηλικίας τους και πως έχουν ελάχιστους φίλους, ενώ εύκολα γίνονται στόχος 

απόρριψης (Houbre et al., 2006). Οι Salmivalli et al. (1996) αναφέρουν χαρακτηριστικά πως 

πάνω από 70% των θυμάτων βιώνουν την απόρριψη από τον άμεσο κοινωνικό τους 

περίγυρο στο χώρο του σχολείου, ενώ οι Juvonen et al. (2000) επισημαίνουν πως ο υψηλός 
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βαθμός απόρριψης τους αποδίδεται από τα ίδια τα θύματα στο έντονο κοινωνικό άγχος 

από το οποίο διακατέχονται και στην χαμηλή τους αυτοεκτίμηση. 

Χαρακτηριστικό ρόλο στην εκδήλωση σχετικών με την εσωστρέφεια συμπτωμάτων 

στα θύματα παίζει κάθε φορά το φύλο και η ηλικία, καθώς και το είδος της θυματοποίησης 

που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, οι Marini et al., (2006), σε σχετική έρευνά τους με 

εφηβικό πληθυσμό βρήκαν πως τα κορίτσια, τα οποία χρησιμοποιούν και ταυτόχρονα 

υφίστανται έμμεσους τρόπους θυματοποίησης, παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα 

κοινωνικού άγχους και διαπροσωπικών σχέσεων από τα θύματα, τους δράστες και τα μη-

εμπλεκόμενα παιδιά. Αντίθετα τα κορίτσια δράστες/θύματα άμεσων ενεργειών 

θυματοποίησης παρουσιάζουν ελλιπή αυτό-ρύθμιση, ενώ τα αγόρια αυτής της ομάδας 

διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα παιδιά με βάση δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που 

νομιμοποιούν την αντικοινωνική συμπεριφορά. Στην σχολική και κυρίως στην προσχολική 

ηλικία διαφοροποιητικός παράγοντας για τα αγόρια δράστες/θύματα άμεσων μορφών 

θυματοποίησης φαίνεται πως είναι η αρνητική αντίληψη για το ψυχολογικό κλίμα της 

τάξης και η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργατικότητα και η δυνατότητα 

ελέγχου των αρνητικών συναισθημάτων, ενώ για τα κορίτσια αυτής της ομάδας, που είναι 

συνήθως ελάχιστα, ο βαθμός απομόνωσής τους από τα άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον 

(Perren & Alsaker, 2006. Veenstra et al., 2005. Yoneyama & Rigby, 2006).  

Η σύνδεση της αυτοεκτίμησης και των παραγόντων που αφορούν γενικά το άγχος και την 

κοινωνική απομόνωση με τον εκφοβισμό έχει παρατηρηθεί σε πολλές μελέτες, χωρίς, 

ωστόσο, να έχει συνδεθεί με τις συγκεκριμένες μορφές του (Ανδρέου, 2011, Malecki, 

Demaray, Coyle, Geosling, Rueger, & Becker, 2015).  Καθώς η σχολική θυματοποίηση 

αποτελείται από συγκεκριμένες επιμέρους συμπεριφορές, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο 

να συνυπάρχουν ούτε και να αφορούν όλα τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού, είναι 

σημαντικό στη σχετική έρευνα να αξιολογούνται με σαφείς και επιστημονικά αξιόπιστους 

τρόπους (Greif,  & Furlong, 2006). Γι’ αυτό το λόγο, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται 

ένα καινούριο εργαλείο αξιολόγησης της σχολικής θυματοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει 

τόσο άμεσες όσο και έμμεσες μορφές θυματοποίησης (βλ. Hunt, Peters & Rapee, 2012). Ο 

πρώτος στόχος ήταν να ελεγχθεί η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής αυτού του 

εργαλείου και να ανιχνευθούν οι εμπειρίες  θυματοποίησης παιδιών σχολικής ηλικίας. 

Επιπλέον, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ κοινωνικού άγχους, αυτοεκτίμησης και διαφόρων 
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μορφών θυματοποίησης, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση ενδοπροσωπικών 

παραγόντων που σχετίζονται με το σχολικό εκφοβισμό. Η κατανόηση αυτή κρίνεται 

απαραίτητη για το σχεδιασμό και τη μεθόδευση κατάλληλα διαφοροποιημένων 

παρεμβάσεων στο δημοτικό σχολείο, με στόχο την ενδυνάμωση των θυμάτων και την 

προώθηση θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.   

Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 159 μαθητές (81 αγόρια και 78 κορίτσια) των τελευταίων δύο 

τάξεων Δημοτικών σχολείων του Ν. Μαγνησίας (77 από την Ε΄και 82 από τη ΣΤ΄δημοτικού, 

Μ.Ο. ηλικίας = 11.11έτη, Τ.Α.=0.84).  

Όργανα μέτρησης 

Για την αξιολόγηση του κοινωνικού άγχους χρησιμοποιήθηκε η σχετική Κλίμακα του Leary 

(1983) των 15 προτάσεων, με 5 επιλογές απαντήσεων (από «Καθόλου» = 1 μέχρι 

«Υπερβολικά» = 5), με τις οποίες οι συμμετέχοντες δηλώνουν κατά πόσο αγχώνονται σε 

διάφορες κοινωνικές περιστάσεις και αλληλεπιδράσεις. Οι καταστάσεις στις οποίες 

αναφέρονται αφορούν κοινωνικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις, επικοινωνία με άλλα 

παιδιά και ενηλίκους, δυσκολίες στη συναναστροφή με άγνωστα άτομα, κ.ά. 

Για τη μέτρηση της αυτοεκτίμησης χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα των 10 προτάσεων του 

Rosenberg (1965) με επιλογές απαντήσεων  που κυμαίνονται από «Συμφωνώ απόλυτα»=4 

μέχρι «Διαφωνώ απόλυτα=1». Οι προτάσεις, για τις οποίες οι συμμετέχοντες δήλωναν το 

βαθμό συμφωνίας τους, αφορούν θέματα που σχετίζονται με πεποιθήσεις των παιδιών για 

την προσωπική τους αξία και την αίσθηση επιτυχίας, τον αυτό-σεβασμό, τις θετικές στάσεις 

απέναντι στον εαυτό, κ.ά.    

Τέλος, για τις εμπειρίες θυματοποίησης χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Προσωπικών 

Εμπειριών (ΚΠΕ) των Hunt, Peters & Rapee  (2012). Η ΚΠΕ αποτελείται από 32 ερωτήσεις 

που αναφέρονται σε διάφορες μορφές θυματοποίησης. Οι μορφές αυτές αφορούν άμεσα 

εκφοβιστικές συμπεριφορές όπως είναι η σωματική βία, οι ανοικτές απειλές κατά 

πρόσωπο ή μέσω των νέων τεχνολογιών, κοροϊδίες, κ.α., αλλά και έμμεσες και λιγότερο 
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εμφανείς συμπεριφορές όπως η διάδοση φημών, η αγνόηση, κ.ά. Οι επιλογές των 

απαντήσεων είναι από «Ποτέ» = 0 μέχρι «Κάθε μέρα» = 4.  

Ο Οι δείκτες αξιοπιστίας Cronbach alpha των τριών αυτών οργάνων μέτρησης ήταν .71 

για το πρώτο ερωτηματολόγιο, .70 για το δεύτερο και .76 για το σύνολο των ερωτήσεων 

της ΚΠΕ.  

Αποτελέσματα 

Παραγοντική ανάλυση της ΚΠΕ 

Προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής της ΚΠΕ 

εφαρμόστηκε ανάλυση παραγόντων στις απαντήσεις τους, με ορθογώνια περιστροφή 

τύπου Varimax. Η ανάλυση αυτή, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, έδωσε τέσσερεις 

παράγοντες, οι οποίοι ερμηνεύουν ποσοστό 56.39 % της συνολικής διακύμανσης των τιμών 

και αντιστοιχούν: α) ο πρώτος παράγοντας στη «Σχεσιακή-Λεκτική παρενόχληση», καθώς 

περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με άσχημες φήμες, κοροϊδίες, απειλές, κοινωνική 

απομόνωση, κ.ά.,  β) ο δεύτερος στον «Κυβερνοεκφοβισμό», καθώς αναφέρεται στην 

ηλεκτρονική παρενόχληση, αποστολή ιών, διάδοση φημών στο διαδίκτυο, κ.ά. και γ) ο 

τρίτος στο «Σωματικό Εκφοβισμό», διότι σχετίζεται με θέματα σωματικής βίας, όπως 

χτυπήματα, κλωτσιές, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, κ.ά. και δ) ο τέταρτος στον 

«Εκφοβισμό βάσει καταγωγής», καθώς αφορά θυματοποιητικές συμπεριφορές που 

σχετίζονται με τη διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα κάποιων παιδιών. Μόνο οι φορτίσεις 

που ήταν ίσες ή μεγαλύτερες από .40 συμπεριλήφθηκαν. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s 

alpha για τον πρώτο παράγοντα ήταν .84, για το δεύτερο .81  για τον τρίτο .73 και για τον 

τέταρτο .69.     

 
Πίνακας 1. Παραγοντική ανάλυση της Κλίμακας Προσωπικών Εμπειριών  
 

 
Περιεχόμενο ερώτησης 

 
I 

Παράγοντες 

         II              

  
III                    

 
IV 

 Διάδοση φημών .70     

 Προσπάθεια να στρέψουν 
άλλους εναντίον μου 

.69     

 Απομόνωση από παρέες  .67     

 Κοροϊδίες .66     
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 Αγνόηση   .64     

 Βρίσιμο .59     

 Αγενείς χειρονομίες  .58     

 Προτροπή για κοροίδία .56     

 Βρίσιμο λόγω 
διαφορετικότητας 

.54     

 Κοροϊδία φίλων μου  .52     

 Απειλητικό κοίταγμα 

 Κακόγουστα αστεία 

.48 

.42 
 

    

 Μηνύματα (SMS) με 
άσχημο περιεχόμενο  

  
.72 

   

 Τηλεφωνικές απειλές 

 Ηλεκτρονικά μηνύματα με 
άσχημο περιεχόμενο 

 Τηλεφωνική παρενόχληση 

 Διάδοση φημών στο 
διαδίκτυο 

 Αποστολή ιών 

 Παρενόχληση σε κοινωνικά 
δίκτυα 

 .68 
 

.65 

.63 

.62 
 

.57 
 

.51 

   

 Τηλεφωνικές φάρσες 
 
 

 .43    

 Χτύπημα 

 Μπουνιές 

  .73 
.72 

  

 Κλωτσιές 

 Σπρωξιές 

  .71 
.69 

  

 Πάτημα   .68   

 Προτροπή άλλων για 
χτύπημα 

  .67   

 Απειλή για σωματική βία   .49   

 Καταστροφή πραγμάτων 
 
 
 

  .47   

 Πείραγμα για φωνή     .69 

 Άρνηση παρέας λόγω 
καταγωγής 

    .66 

 Κοροϊδία λόγω γλώσσας 

 Κοροϊδία πολιτισμού 
 

    .59 
.43 

 
 

Ιδιοτιμές 4.81 4.10  2.28  
 

1.88 
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Εμπειρίες θυματοποίησης των παιδιών  

Στο Σχεδιάγραμμα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των συμμετεχόντων στη συνολική 

βαθμολογία της ΚΠΕ Όσον αφορά το σύνολο των θυματοποιητικών εμπειριών, οι 

περισσότεροι μαθητές/τριες επέλεξαν την απάντηση Σπάνια=1, γεγονός που φανερώνει 

πως δεν είναι τόσο συχνή η έκθεσή τους στο σχολικό εκφοβισμό.    

Σχεδιάγραμμα 1. Κατανομή των μαθητών/τριών με βάση τη συνολική βαθμολογία στην 

ΚΠΕ    

 

Όσον αφορά τη λεκτική παρενόχληση, όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραμμα 2, οι περισσότερες 

απαντήσεις κυμάνθηκαν από  0 μέχρι 1, ενώ για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (βλ. 

Σχεδιάγραμμα 3), η πλειοψηφία των μαθητών/τριών απάντησε πως δεν είχε ποτέ τέτοιου 

είδους εμπειρία.  

 

Σχεδιάγραμμα 2. Κατανομή των μαθητών/τριών με βάση τη βαθμολογία τους στην υπο-

κλίμακα της Λεκτικής παρενόχλησης 
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Σχεδιάγραμμα 3. Κατανομή των μαθητών/τριών με βάση τη βαθμολογία τους στην υπο-

κλίμακα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.  

 

 

Η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών/τριών στις υπο-κλίμακες του σωματικού 

εκφοβισμού και της θυματοποίησης με βάση την καταγωγή παρουσιάζονται στα 

Σχεδιαγράμματα 4 και 5 αντίστοιχα. Όπως προκύπτει από τα Σχεδιαγράμματα αυτά σχεδόν 
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οι μισοί συμμετέχοντες δήλωσαν πως είχαν κάποια εμπειρία σωματικού εκφοβισμού 

μικρής συχνότητας, ενώ σχεδόν ποτέ δεν θυματοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους. 

 

Σχεδιάγραμμα 4. Κατανομή των μαθητών/τριών με βάση τη βαθμολογία τους στην υπο-

κλίμακα του σωματικού εκφοβισμού.  

  

 

  Σχεδιάγραμμα 5. Κατανομή των μαθητών/τριών με βάση τη βαθμολογία τους στην υπο-

κλίμακα του εκφοβισμού με βάση την καταγωγή.  
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Παρατηρήθηκε, στατιστικά σημαντική υπεροχή των αγοριών στις εμπειρίες σωματικού 

εκφοβισμού [t(154)=2,63, p=0,002] ενώ επίσης σημαντική ήταν η υπεροχή των κοριτσιών 

στην κλίμακα κοινωνικού άγχους [t(151)=3,37, p=0,01] .  

Συσχετίσεις ανάμεσα στις υπο-κλίμακες της ΚΠΕ και των κλιμάκων κοινωνικού άγχους 

και αυτοεκτίμησης   

Για να εξεταστεί ο βαθμός σύνδεσης των βαθμολογιών των μαθητών/τριών στις υπο-

κλίμακες και το σύνολο των ερωτήσεων της ΚΠΕ με τις βαθμολογίες τους στις κλίμακες 

Κοινωνικού Άγχους και Αυτοεκτίμησης πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις συσχέτισης. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων   έδειξαν στατιστικά σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις 

ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και τη σχεσιακή-λεκτική παρενόχληση (r=-.34, p<0,01), το 

σωματικό εκφοβισμό (r=-.39, p<0,01) αλλά και το σύνολο της βαθμολογίας στην ΚΠΕ (r=.-

33, p<0,01). Επιπλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στο 

κοινωνικό άγχος και όλες τις μορφές θυματοποίησης (p<0,01) εκτός από τον 

κυβερνοεκφοβισμό (βλ. Πινακα 2).  

Πίνακας 2. Συσχετίσεις μεταξύ κοινωνικού άγχους, αυτοεκτίμησης και βαθμολογιών στην 

ΚΠΕ (συνολικά και ανά παράγοντα)   
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¤ Κλίμακα  Κοινωνικό 
άγχος 

   Αυτοεκτίμηση  

Σχεσιακή-Λεκτική 

παρενόχληση  

 .32**       -.34**  

Κυβερνοεκφοβισμός  .09       -.12  

Σωματικός 

Εκφοβισμός  

 .41**       -.39**  

Εκφοβισμός βάσει 

καταγωγής  

 .52**       -.15  

Συνολική 

βαθμολογία ΚΠΕ 

 .31**       -.33**  

** p < .01  

 

 

Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε μια πρώτη διερευνητική προσπάθεια εκτίμησης 

ενδοπροσωπικών παραγόντων που συνδέονται με εμπειρίες σχολικής θυματοποίησης, 

όπως αυτές καταγράφονται στην Κλίμακα Προσωπικών Εμπειριών των Hunt, Peters & 

Rapee  (2012). Η Κλίμακα αυτή παρουσιάζει ικανοποιητικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά 

και επιτρέπει την ανίχνευση διαφορετικών μορφών θυματοποίησης.  

Τα σχετικά με τις εμπειρίες θυματοποίησης αποτελέσματά μας είναι γενικά σε συμφωνία 

με τα ευρήματα άλλων μελετών, οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικά όργανα 

αξιολόγησης του σχολικού εκφοβισμού (π.χ., Berger, 2007. Didaskalou, et al., 2015). Οι 

σχετικές με το φύλο διαφοροποιήσεις όσον αφορά το σωματικό εκφοβισμό έχουν 

εντοπιστεί και σε άλλες μελέτες (Ανδρέου, 2011. Marini et al., 2006), ενώ η υπεροχή των 

κοριτσιών στο κοινωνικό άγχος είναι σύμφωνη με ευρήματα που δείχνουν περισσότερα 

προβλήματα εσωστρέφειας στα κορίτσια απ’ ό,τι στα αγόρια (Marini et al., 2006. Schwartz, 

et al., 1998. Tani et al., 2003)    

Η σύνδεση της αυτοεκτίμησης και των παραγόντων που αφορούν γενικά το άγχος και την 

κοινωνική απομόνωση με τον εκφοβισμό έχει παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες, χωρίς, 
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ωστόσο, να έχει συνδεθεί με τις συγκεκριμένες μορφές του (Ανδρέου, 2011). Στην παρούσα 

μελέτη παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση 

και τη σχεσιακή-λεκτική παρενόχληση, το σωματικό εκφοβισμό, αλλά και το σύνολο της 

βαθμολογίας στην ΚΠΕ και ανάμεσα στο κοινωνικό άγχος και όλες τις μορφές 

θυματοποίησης εκτός από τον κυβερνοεκφοβισμό. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως 

διαφορετικές μορφές θυματοποίησης μπορεί να συνδέονται με διαφορετικά 

ενδοπροσωπικά χαρακτηριστικά. Ο κυβερνοεκφοβισμός, για παράδειγμα, παρόλο που 

συνδέεται στενά με τον παραδοσιακό εκφοβισμό (Kowalski, et al., 2008) είναι πιθανό να 

συνδέεται με άλλα ενδοπροσωπικά χαρακτηριστικά ή με παράγοντες που αφορούν 

λιγότερο τα άτομα και περισσότερο άλλες παραμέτρους που αφορούν τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών (Ανδρέου & Ρούση-Βέργου, 2014. Rasauskas & Stoltz, 2007). Γι’ αυτό το λόγο 

απαιτείται πρόσθετη έρευνα προκειμένου να μπορέσουμε να παρέμβουμε πιο 

αποτελεσματικά και επιστημονικά πιο τεκμηριωμένα.   

Ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων και η χρήση αποκλειστικά και μόνο 

ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς, αποτελούν περιορισμούς της έρευνας που θα πρέπει 

να αντιμετωπιστούν σε μελλοντικές μελέτες. Παρόλο που γνωρίζουμε αρκετά πράγματα 

για το σχολικό εκφοβισμό, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως έχουν διευκρινιστεί πλήρως 

όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς των 

μαθητών/τριών που λειτουργούν είτε επιβαρυντικά είτε αποτρεπτικά  για την εκδήλωση 

του φαινομένου. Επιπλέον, η προβλεπτική αξία κάποιων παραγόντων (π.χ., της 

αυτοεκτίμησης και της δημοτικότητας των δραστών, των ενδοπροσωπικών και 

διαπροσωπικών δυσκολιών των θυμάτων, κ.ά.), όπως και άλλων παραμέτρων της 

γνωστικής και κοινωνικο-συναισθηματικής λειτουργικότητας τόσο των μαθητών/τριών που 

εμπλέκονται στα περιστατικά θυματοποίησης, όσο και των μαρτύρων αυτών των 

περιστατικών δεν έχουν  διερευνηθεί ακόμα σε διαχρονικές και διαπολιτισμικές μελέτες, 

των οποίων τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε επίσημες σχολικές 

πρακτικές.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια προγραμμάτων 

παρέμβασης για την ενδυνάμωση των θυμάτων του σχολικού εκφοβισμού και ανάπτυξης 

κατάλληλων κοινωνικών συμπεριφορών και θετικών αλληλεπιδράσεων που θα 

αποτρέπουν την εκδήλωση περιστατικών εκφοβισμού/θυματοποίησης. Ο ρόλος του 
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σχολείου προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς υπάρχουν πάρα 

πολλά ερευνητικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν πως ο εκφοβισμός μπορεί να μειωθεί 

μέσω της συστηματικής, οργανωμένης δράσης των σχολείων, ειδικά όταν αυτή 

κατευθύνεται προς την πρόληψη και την μείωση του ορίου ανοχής απέναντι στη βία. Τέλος, 

λαμβάνοντας υπόψη πως πολλές από τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού δεν είναι 

αναστρέψιμες (Ανδρέου, 2009), κρίνεται απαραίτητη περαιτέρω έρευνα προς την 

κατεύθυνση ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και εκπαιδευτικών 

στρατηγικών που θα αποτρέπουν τη χρήση βίας και θα περιορίζουν τις ευκαιρίες 

εκδήλωσης θυματοποιητικών συμπεριφορών.  
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Περίληψη: Η παρούσα μελέτη στοχεύει να διερευνήσει και να εντοπίσει τη συσχέτιση 

ανάμεσα στο σχολικό εκφοβισμό και στο επίπεδο αυτοεκτίμησης των μαθητών Στ΄ τάξης 

λόγω έλλειψης συστηματικών σχετικών ερευνών και αντικρουόμενων ερευνητικών 

δεδομένων αναφορικά με τη συσχέτιση αυτή. Στην έρευνα συμμετείχαν 1007 

μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες τη σχολική χρονιά 2014-15 φοιτούσαν στην Στ΄ τάξη Δημοτικών 

Σχολείων των επτά (7) Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής 

με βάση τις αυτοαναφορές τους σε σχετικά σταθμισμένα ερωτηματολόγια. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μορφών του 

εκφοβισμού και του επιπέδου αυτοεκτίμησης. Η μεγαλύτερη συσχέτιση αφορά τον 

κοινωνικό και λεκτικό εκφοβισμό. Επίσης οι μη εμπλεκόμενοι εμφανίζουν σημαντικά 

μεγαλύτερο βαθμό αυτοεκτίμησης σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, ενώ οι θύτες 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερο επίπεδο αυτοεκτίμησης συγκριτικά με τους θύτες-

θύματα. Αναφορικά με τη συσχέτιση του επιπέδου αυτοεκτίμησης και άλλων παραμέτρων, 

η μελέτη διαπίστωσε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο 

του πατέρα και της μητέρας, στη βαθμολογία της Ε΄ τάξης και στο επίπεδο αυτοεκτίμησης. 

Αντίθετα η έρευνα δεν διαπίστωσε διαφορές ανάμεσα στο φύλο των μαθητών, την 

εθνοπολιτισμική καταγωγή και την περιοχή των σχολείων όπου φοιτούσαν οι μαθητές. Οι 

εκπαιδευτικές συνέπειες επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη και καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης 
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από τα πρώιμα χρόνια ανάπτυξης του παιδιού, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο πρόληψης και 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.   

Λέξεις-κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, επίπεδο αυτοεκτίμησης, υποστηρικτικό περιβάλλον, 

ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας. 

 

Abstract: This study aims to systematically fill a gap in existing research of the correlation 

between bullying and self-esteem among sixth grade students. 1007 students participated as 

respondents in the 2014-15 Elementary School survey of seven Primary Education Districts in 

the Attica region. The results showed a significant negative correlation between intimidation 

style and self-esteem while social and verbal bullying were more prevalent. The viewers had 

a higher self-esteem than all the other groups while the aggressors showed higher levels 

than the aggressors-victims. Regarding the relationship of self-esteem and other 

parameters, the study showed that the educational background of the parents and 

previously obtained grades affected self-esteem while gender, ethnicity or social status 

didn’t play a major role. We conclude that the cultivation of high self-esteem from the early 

years of childhood, helps preventing bullying and dealing with it. 

Keyword: Bullying, self-esteem, supportive environment, developmental resilience 

 

Εισαγωγή  

Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης  και των πολυπολιτισμικών σχολείων τα 

φαινόμενα της ενδοσχολικής βίας, της ακραίας επιθετικής συμπεριφοράς, της 

εκφοβιστικής συμπεριφοράς με τη συνακόλουθη θυματοποίηση αποτελούν σύγχρονα 

κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα, τα οποία παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις 

στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και ταλανίζουν τους εκπαιδευτικούς, τους 

μαθητές και τους γονείς. Οι διεθνείς έρευνες διαπιστώνουν ότι περίπου το 15% των 

μαθητών έχουν αναφέρει βιώματα εκφοβισμού/θυματοποίησης από τους συμμαθητές 

τους. Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, φαίνεται  ότι ένας στους δέκα μαθητές 

έχει βιώσει εκφοβιστική συμπεριφορά και θυματοποίηση. Οι περισσότεροι γονείς αλλά και 
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οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν άγνοια για το υπαρκτό πρόβλημα ή το αξιολογούν λανθασμένα, 

θεωρώντας το μια περιστασιακή, φυσιολογική, σωματική ή λεκτική επιθετικότητα, που δεν 

χρειάζεται αντιμετώπιση. 

Οι έρευνες έχουν εντοπίσει μερικές κατηγορίες παιδιών και εφήβων που είναι ευάλωτες 

μπορούν να υποστούν τις αρνητικές συνέπειες του εκφοβισμού/θυματοποίησης, όπως: 

- παιδιά με σωματικές αναπηρίες και ανεπάρκειες (π.χ. παχύσαρκα παιδιά, παιδιά με 

κοντό ανάστημα, παιδιά με μικρή μυϊκή δύναμη και γενικά αδύναμα και καχεκτικά 

παιδιά) 

- παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας (π.χ. άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη) 

- παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς επίσης και παιδιά με γενικές και 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

- έφηβοι με προβλήματα διαταραχής φύλου 

- παιδιά και έφηβοι από χαμηλό κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο και 

κατά κύριο λόγο παιδιά από “διαταραγμένες” οικογένειες, στις οποίες βιώνουν 

παραμέληση, απόρριψη και κακοποίηση.  

- παιδιά και έφηβοι από διαφορετικές εθνο-πολιτισμικές μειονότητες. 

Μια από τις ομάδες στόχους ή ευάλωτες ομάδες που κινδυνεύουν να υποστούν εκφοβισμό 

και να θυματοποιηθούν είναι τα παιδιά από διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες, τα 

οποία εκ των πραγμάτων παρακολουθούν τα σημερινά ελληνικά σχολεία. 

 Αν και το φαινόμενο του εκφοβισμού μελετήθηκε για πρώτη φορά στη Νορβηγία το 1978, 

στην Ελλάδα άρχισε να απασχολεί τους ερευνητές από τις αρχές του 1990. Στην περίπτωση 

του ελληνικού σχολείου το πρόβλημα της βίας είναι ποσοτικώς και ποιοτικώς διαφορετικό 

από ότι σε άλλες χώρες. Σε έρευνα της Artinopoulou (2001), βρέθηκε πως το ποσοστό 

συμμετοχής των Ελλήνων μαθητών σε πράξεις βίας ήταν χαμηλότερο συγκρινόμενο με 

χώρες του εξωτερικού. Συγκρινόμενη δε, η παραβατική συμπεριφορά των Ελλήνων 

μαθητών με τη συμπεριφορά π.χ. Αμερικανών μαθητών θα λέγαμε πως είναι πιο «ήπια». 

Στην ίδια μελέτη τονίστηκε ιδιαίτερα το γεγονός της αλλαγής της ομοιογένειας του 

μαθητικού πληθυσμού λόγω της εισροής αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 

ιδιαίτερα από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Δημάκο (2008) θα 
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πρέπει μελλοντικά να ερευνηθεί η σχέση του ρατσισμού και του φαινομένου του 

εκφοβισμού/θυματοποίησης.  

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε πως οι επιπτώσεις του φαινομένου, επειδή είναι ιδιαίτερα 

πολλαπλές και σοβαρές, αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού τόσο σε χώρες της 

Ευρώπης όσο και στην Ελλάδα, γιατί δεν αφορούν μόνο το χώρο του σχολείου αλλά 

γενικότερα τον κοινωνικό ιστό (Rigby, 2008).  Ένα παιδί που υφίσταται εκφοβισμό από τους 

συμμαθητές του κατά την παιδική ή εφηβική του ηλικία, δυσκολεύεται στην ομαλή 

ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη και στη διαδικασία μάθησης. Για παράδειγμα τα 

παιδιά και οι έφηβοι παρουσιάζουν άγχος, ψυχοσωματικά συμπτώματα, μαθησιακές 

δυσκολίες, κατάθλιψη και πολλές φορές αυτοκτονικό ιδεασμό. Σύμφωνα με διάφορους 

μελετητές οι επιπτώσεις του εκφοβισμού και της θυματοποίησης είναι σοβαρές και είτε 

είναι βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες επηρεάζουν την ενδοπροσωπική και 

διαπροσωπική προσαρμογή του ατόμου (Hawker & Boulton, 2000). Αποτελούν μάλιστα 

αρνητικά βιώματα που συνοδεύουν πολλές φορές το άτομο και στην ενήλικη ζωή του. 

Σύμφωνα με τον Olweus (2009), οι μαθητές που υφίστανται εκφοβισμό σε κάποια στιγμή 

της ζωής τους τείνουν να γίνονται αντικείμενο εκφοβισμού και αρκετά χρόνια αργότερα. Σε 

μια διαχρονική μελέτη του αναφέρει πως σε ορισμένες περιπτώσεις παιδιά που είχαν 

θυματοποιηθεί στο παρελθόν είχαν αυξημένες πιθανότητες να πάθουν κατάθλιψη και 

διαθέτουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από τους συνομηλίκους τους. Έχει εντοπισθεί επίσης 

υψηλή συνάφεια μεταξύ παιδιών-θυτών στα σχολικά χρόνια τους, τα οποία αργότερα ως 

ενήλικες εκδηλώνουν εγκληματικές ή παραβατικές συμπεριφορές. 

Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα επισημαίνουν πως το φαινόμενο του 

εκφοβισμού/θυματοποίησης ως κοινωνικό και εκπαιδευτικό φαινόμενο είναι 

πολυπαραγοντικό και πολυδιάστατο και συνεπώς συνδέεται με πολλαπλές αντικειμενικές 

και μεθοδολογικές δυσκολίες στην επιστημονική διερεύνησή του, ιδιαίτερα στο χώρο του 

σχολείου.  Κοινή είναι πάντως η διαπίστωση για μια ποιοτική και ποσοτική κλιμάκωση του 

φαινομένου στο χώρο της εκπαίδευσης, γεγονός που προβληματίζει και εκπαιδευτικούς 

και γονείς. 

Διεθνείς και ελληνικές έρευνες επισημαίνουν πάντως την ανάγκη να αντιμετωπισθούν τα 

φαινόμενα του εκφοβισμού και της συνακόλουθης θυματοποίησης με πολλαπλές 
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συστημικές και συστηματικές ολιστικές παρεμβάσεις από το σχολείο, την οικογένεια και 

όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς, επειδή έχει αποδειχθεί ότι το φαινόμενο 

του εκφοβισμού/θυματοποίησης αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα στην ομαλή 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό, της 

συνολικής εκπαιδευτικής αντιμετώπισης του προβλήματος, εντάσσεται και η παρούσα 

μελέτη, η οποία λόγω έλλειψης συστηματικών σχετικών ερευνών θα προσπαθήσει να 

διερευνήσει τη συσχέτιση του φαινομένου του εκφοβισμού με το επίπεδο αυτοεκτίμησης 

των μαθητών. 

Η αυτοεκτίμηση, η οποία είναι μια σημαντική παράμετρος της προσωπικότητας του 

ατόμου, επηρεάζει σημαντικά την ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρμογή του. 

Μια σύντομη και περιεκτική αναφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά συστατικά 

στοιχεία της αυτοεκτίμησης.  

- Η έννοια και οι συνιστώσες του “εαυτού” (self-concept) 

Σύμφωνα με πρώιμους θεωρητικούς μελετητές η “έννοια του εαυτού“  αποτελεί το σύνολο 

των σκέψεων και των συναισθημάτων του ατόμου που αναφέρονται στον εαυτό του ως 

αντικείμενο (Rosenberg, 1986). Σύγχρονες έρευνες επισημαίνουν ότι η “έννοια του εαυτού“ 

(self-concept) αποτελεί μια σύνθετη εννοιολογική κατασκευή, η οποία περιλαμβάνει το 

σύνολο από γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές-πραξιακές πτυχές του 

ανθρώπου (Harter, 1986, Ευκλείδη & Κάντας, 2000). Επισημαίνεται επίσης ότι οι δύο 

βασικές συνιστώσες του εαυτού είναι η Αυτοαντίληψη (self-perception) ή Αυτοεικόνα (self-

image) και η Αυτοεκτίμηση (self-esteem) ή η σφαιρική Αυτοαξία (global self-worth). 

- Οι έννοιες της Αυτοαντίληψης (self-perception)  και της Αυτοεκτίμησης (self-

esteem) 

Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι η Αυτοαντίληψη είναι η γνωστική πλευρά της έννοιας του 

εαυτού και αντιπροσωπεύει μια αναφορά-δήλωση, μια περιγραφή, μια πεποίθηση του 

ατόμου για τον εαυτό του. Η Αυτοεκτίμηση αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά και 

αναφέρεται στη σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως ατόμου 

(Μπότσαρη, 2001).   

- Ενδεικτικοί ορισμοί της Αυτοεκτίμησης 



125 
 

Σύμφωνα με τη θέση του James (1890, 1963) Αυτοεκτίμηση είναι:  “Η σφαιρική άποψη για 

την αξία μας ως ατόμων στους διάφορους τομείς της ζωής μας. Επηρεάζεται από τις 

προσωπικές φιλοδοξίες και τις υποκειμενικές αξιολογήσεις, σχετικά με την επίτευξη ή όχι 

των στόχων μας”. 

Σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου για την Αυτοεκτίμηση 

“Αυτοεκτίμηση είναι το βίωμα ενός ατόμου ότι είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

της ζωής και ότι αξίζει την ευτυχία” (NCSE, USA, 1992). 

Σύμφωνα τέλος με τη θέση της  Harter (1986):  “Αυτοεκτίμηση είναι ο βαθμός  στον οποίο ο 

μαθητής είναι ευχαριστημένος γενικά με τον εαυτό του και με τη ζωή που κάνει”. 

Από τους παραπάνω ορισμούς προκύπτει το κοινό σημείο ότι η αυτοεκτίμηση αποτελεί το 

βαθμό σύμφωνα με τον οποίο το άτομο εκτιμά, σέβεται αλλά και αποδέχεται τον εαυτό 

του όπως είναι. Συνιστά την εσωτερική αντίληψη που έχει το άτομο για αυτό που είναι με 

τα θετικά και αρνητικά του στοιχεία. Με άλλα λόγια είναι η αίσθηση που έχει το άτομο ότι 

αξίζει καλά πράγματα και καταξίωση στη ζωή ανεξάρτητα από αντικειμενικά προσόντα, 

γνώσεις και ικανότητες. Η Αυτοεκτίμηση περιλαμβάνει τρία βασικά συστατικά στοιχεία: την 

αυτοπεποίθηση, την εμπιστοσύνη και την κοινωνική επάρκεια. Αυτά τα στοιχεία 

περιλαμβάνουν τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. αυτεπίγνωση, 

αυτοδιαχείριση, κοινωνική επίγνωση, διαχείριση σχέσεων, υπευθυνότητα στη λήψη 

αποφάσεων και ψυχική ανθεκτικότητα) οι οποίες πρέπει να καλλιεργηθούν και να 

ενδυναμωθούν για να επιτευχθεί η υψηλή αυτοεκτίμηση. 

- Διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης  

Η αυτοεκτίμηση διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της αναλογίας ανάμεσα στις επιτυχίες και 

τις αποτυχίες σε σημαντικούς τομείς της ζωής του ατόμου. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο 

“πώς θα ήθελε να είναι” το άτομο και στο “πώς είναι” στην πραγματικότητα. Επίσης η 

αυτοεκτίμηση διαμορφώνεται από τις αξιολογήσεις των “σημαντικών Άλλων” για το άτομο 

(Λεονταρή, 2012; Γωνίδα, 2015). 

Γενικά επισημαίνεται ότι η αυτοεκτίμηση προκύπτει ως αποτέλεσμα των γνωστικών 

διαδικασιών αξιολόγησης του εαυτού και των συναισθηματικών διαδικασιών που 

αναπτύσσονται στους παρακάτω βασικούς τομείς της ζωής του ατόμου: 
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 στο κληρονομημένο υλικό, όπως η ευφυΐα, η εμφάνιση και οι σωματικές ικανότητες 

 στις ηθικές αξίες και στην ακεραιότητα, 

 στα επιτεύγματα και στις επιτυχίες στη ζωή, όπως είναι οι δεξιότητες, τα 

αποκτήματα, τα δημιουργήματα, 

 στην αίσθηση ότι είμαι αρεστός και αξιαγάπητος, 

 στην αίσθηση ότι είμαι μοναδικός, ότι έχω αξία και αξίζω σεβασμό, 

 στην αίσθηση ότι ελέγχω τη ζωή μου. 

- Επιπτώσεις της αυτοεκτίμησης 

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα: “Οι μαθητές με υψηλή αυτοεκτίμηση βλέπουν τον 

εαυτό τους ρεαλιστικά, αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους, έχουν 

πολλούς φίλους, προσφέρονται εθελοντικά, είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους άλλους, 

συνεργάζονται, δεν φοβούνται να ρισκάρουν, δοκιμάζουν καινούργια πράγματα, δεν 

απειλούνται από αλλαγές, νιώθουν υπεύθυνοι για τις πράξεις τους, εκφράζουν τις απόψεις 

τους, ανταποκρίνονται θετικά στον έπαινο, έχουν στόχους και βρίσκουν εναλλακτικούς 

τρόπους για την επίλυση των προβλημάτων τους. Αντίστοιχα, οι μαθητές με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση ασχολούνται υπερβολικά με το τι πιστεύουν οι άλλοι για αυτούς, δεν 

ωφελούνται από τις συμβουλές, αντιδρούν αμυντικά ή εκδικητικά, υποτιμούν ή υπερτιμούν 

τους άλλους, δεν συνεργάζονται εύκολα, κατηγορούν τους άλλους, όταν κάτι δεν πάει καλά, 

είναι δύσπιστοι, λένε ψέματα, φοβούνται την αποτυχία, δεν προσπαθούν όσο χρειάζεται 

για να πετύχουν, χρονοτριβούν, επινοούν δικαιολογίες, αισθάνονται ανάξιοι, αποσύρονται, 

είναι ντροπαλοί, ονειροπολούν διαρκώς και εμπλέκονται σε καταστάσεις φυγής όπως 

βραδύτητα, σκασιαρχείο, κατάχρηση ουσιών (Δενδάκη, 2010)”.  

 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ σχολικού 

εκφοβισμού/θυματοποίησης και του επιπέδου αυτοεκτίμησης των μαθητών της Στ΄ τάξης 

του Δημοτικού σχολείου με βάση τις αυτοαναφορές τους. 

Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα είναι: 

1. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μορφών του εκφοβισμού από συνομηλίκους και της 

Αυτοεκτίμησης; 
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2. Υπάρχει διαφορά  στην Αυτοεκτίμηση ανάλογα με το ρόλο των παιδιών στη 

θυματοποίηση (θύτες, θύματα, θύτες-θύματα και μη εμπλεκόμενοι); 

3. Υπάρχει διαφορά στην Αυτοεκτίμηση ανάλογα με το φύλο; 

4. Υπάρχει διαφορά στην Αυτοεκτίμηση ανάμεσα σε γηγενείς και αλλοδαπούς 

μαθητές ; 

5. Υπάρχει διαφορά στην Αυτοεκτίμηση ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων; 

6. Υπάρχει διαφορά στην Αυτοεκτίμηση ανάλογα με το βαθμό της Ε΄ τάξης Δημοτικού;  

7. Υπάρχει διαφορά στην Αυτοεκτίμηση ανάλογα με τη Δ/νση Εκπαίδευσης που 

υπάγεται το σχολείο;  

 

Μεθοδολογία 

Δείγμα 

Στο δείγμα της έρευνας συμμετείχαν 1007 παιδιά, τα οποία τη σχολική χρονιά 2013-2014 

φοιτούσαν στην Στ' τάξη Δημοτικών σχολείων των 7 Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  της Περιφέρειας Αττικής.  

Από τους  μαθητές του δείγματος 500 (49,7%) ήταν αγόρια και 507 (50,3%) ήταν κορίτσια. 

Στο σύνολο των  μαθητών οι γηγενείς ήταν  689 (68,8 %) και οι αλλοδαποί ήταν 312  (31,2 

%), ενώ 6 μαθητές δεν δήλωσαν καταγωγή. 

Παρότι καταβλήθηκε προσπάθεια οι επτά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  της Αττικής να 

αντιπροσωπευθούν στο δείγμα ανάλογα με το μέγεθος του μαθητικού πληθυσμού τους, 

παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων ορισμένες 

δυσκολίες που στάθηκαν εμπόδιο στην πιστή τήρηση των αναλογιών. Για παράδειγμα, 

υπήρξαν αρνήσεις συμμετοχής από ορισμένα σχολεία, ο αριθμός των μαθητών που 

περιείχε το κάθε τμήμα δεν ήταν σταθερός για κάθε σχολείο, σε ορισμένα τμήματα υπήρξε 

μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενώ σε 

κάποια άλλα υπήρξε απροθυμία.  

Μεθοδολογικά εργαλεία 

Πριν την πραγματοποίηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα καθώς και 

συνεντεύξεις σε 30 μαθητές προκειμένου να γίνουν πιθανές τροποποιήσεις στη διατύπωση 
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κάποιων ερωτήσεων που δεν ήταν κατανοητές. Όπως διαπιστώθηκε από την πιλοτική 

έρευνα το σύνολο των ερωτήσεων ήταν κατανοητό στους μαθητές. 

Στους συμμετέχοντες δόθηκαν μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα στην ελληνική γλώσσα 

τα παρακάτω ερωτηματολόγια: 

 Α. Ερωτηματολόγιο για τη σχολική ζωή και τις σχέσεις με τους συμμαθητές (Peer Relations 

Questionnaire, Rigby & Slee, 1993, 1993a).  

Το ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιείται για την κατάταξη των παιδιών σε έναν από τους 

τέσσερις ρόλους εκφοβισμού (θύτης, θύμα, θύτης/θύμα, μάρτυρας). 

 Β. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του εκφοβισμού από συνομηλίκους στο χώρο του 

σχολείου. Ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου από Ε. Μακρή-Μπότσαρη. (Mynard & 

Joseph, 2000: Multidimensional Peer Victimization Scale).  

Το ερωτηματολόγιο διερευνά 4 μορφές εκφοβισμού (σωματικός, κοινωνικός αποκλεισμός, 

λεκτικός, κλοπή ή καταστροφή αντικειμένων) 

Γ. “Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου” (ΠΑΤΕΜ ΙΙ). Ελληνική έκδοση του 

ερωτηματολογίου Self-Perception Profile for Children της Harter (1985) από την Ε. Μακρή-

Μπότσαρη. 

 Το ΠΑΤΕΜ ΙΙ εξετάζει τις 5 κλίμακες της αυτοαντίληψης (σχολική ικανότητα, σχέσεις με 

τους συνομηλίκους, αθλητική ικανότητα, φυσική εμφάνιση, διαγωγή-συμπεριφορά) και την 

κλίμακα αυτοεκτίμησης. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε μόνο η κλίμακα της 

αυτοεκτίμησης. 

Αποτελέσματα                                                      

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα SPSS18. Αρχικά πραγματοποιήθηκε Περιγραφική εξέταση και στη συνέχεια 

εφαρμόσθηκαν ορισμένες μέθοδοι της Επαγωγικής Στατιστικής (Ανάλυση Διασποράς 

Μονής Κατεύθυνσης (One Way Anova),  Τεστ Πολλαπλών Δοκιμασιών (Post Hoc Tests) , T- 

test ανεξαρτήτων δειγμάτων (T- test independent samples), δείκτης συσχέτισης Pearson r 

και πίνακες Διασταύρωσης (cross tabulation) με έλεγχο Χ2..    
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα συχνοτήτων που 

εμφανίζουν τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν, την κατανομή  γηγενών και αλλοδαπών ανά φύλο, την κατανομή των μαθητών σε 

σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, καθώς και την κατανομή  των μαθητών ανά 

Δ/νση Εκπαίδευσης. Επίσης ο πίνακας και το αντίστοιχο διάγραμμα συχνοτήτων που 

αφορούν την εμπλοκή των μαθητών σε συμπεριφορές θυματοποίησης/εκφοβισμού ως 

θύτες, θύματα,  θύτες/θύματα ή  μη εμπλεκόμενοι. Τέλος, θα παρουσιασθεί ο πίνακας που 

εμφανίζει τις μέσες τιμές των μορφών εκφοβισμού από συνομηλίκους στο χώρο του 

σχολείου. 

Γράφημα 1: την κατανομή  γηγενών και αλλοδαπών ανά φύλο 

 

Γράφημα 2: Κατανομή των μαθητών σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα  
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Γράφημα 3: Κατανομή των μαθητών σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας  

 

Γράφημα 4: Κατανομή των μαθητών ανά Δ/νση Εκπαίδευσης 
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Mορφές  εκφοβισμού και αυτοεκτίμηση 

Πίνακας 1: Δείκτες συνάφειας Pearson r μεταξύ των μορφών του εκφοβισμού από 

συνομηλίκους και της αυτοεκτίμησης 

Μορφές εκφοβισμού Αυτοεκτίμηση 

Σωματικός εκφοβισμός -,160** 

Κοινωνικός αποκλεισμός -,202** 

Λεκτικός εκφοβισμός -,200** 

Καταστροφή ή κλοπή 

προσωπικών 

αντικειμένων 

-,159** 

Συνολικός  εκφοβισμός -,226** 

 *P<0,05, **P<0,01 
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Μεταξύ όλων των μορφών του εκφοβισμού από συνομηλίκους καθώς και του Συνολικού  

εκφοβισμού, και της Αυτοεκτίμησης υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση.   

Η αρνητική συσχέτιση δηλώνει ότι  όσο αυξάνονται ο Σωματικός εκφοβισμός, ο Κοινωνικός 

αποκλεισμός, ο Λεκτικός εκφοβισμός, η Καταστροφή ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων 

και ο Συνολικός εκφοβισμός, τόσο μειώνεται  η Αυτοεκτίμηση και αντίστροφα (εδώ μπαίνει 

το ερώτημα για το αν υπάρχει σχέση αιτιατού). Η μεγαλύτερη αρνητική συσχέτιση αφορά 

στον Κοινωνικό αποκλεισμό και τον Λεκτικό εκφοβισμό και η μικρότερη στον Σωματικό 

εκφοβισμό και την Καταστροφή ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων.  

Ρόλοι εκφοβισμού και αυτοεκτίμηση 

Πίνακας 2: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (Μ.Τ) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α) της 

αυτοεκτίμησης,  τιμές του στατιστικού F,  βαθμοί ελευθερίας df και  επίπεδο 

σημαντικότητας p που αντιστοιχούν στις  κατηγορίες του ρόλου των παιδιών στη 

θυματοποίηση/εκφοβισμό 

 Ν Μ.Τ Τ.Α F df p 

θύτης 73 3,0356 ,63276 23,645 3 ***,000 

θύμα 103 2,9087 ,70961  989  

θύτης/θύμα 47 2,8043 ,55245    

μη εμπλεκόμενος 770 3,2962 ,57530    

Σύνολο 993 3,2136 ,61382    

  *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS=μη σημαντική 

Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές της Αυτοεκτίμησης που 

αντιστοιχούν στους ρόλους των παιδιών στη θυματοποίηση/εκφοβισμό (F (3 ,989) = 

23,645, ***P<0,001 (πίνακας ). Σύμφωνα με το τεστ Πολλαπλών Συγκρίσεων στατιστικά 

σημαντικές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των εξής κατηγοριών:  

 Οι μη εμπλεκόμενοι εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με 

τις 3 υπόλοιπες κατηγορίες (θύτες, θύματα, θύτες-θύματα). 
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 Οι θύτες εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τους 

θύτες/θύματα.  

Ο θύτης έχει μεν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με το θύμα, όπως και το θύμα σε 

σχέση με το θύτη/θύμα, αλλά οι διαφορές μεταξύ τους δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Οι διαφορές στις μέσες τιμές της Αυτοεκτίμησης που αντιστοιχούν στους ρόλους των 

παιδιών στη θυματοποίηση/εκφοβισμό εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Διάγραμμα 1: Μέσες τιμές της Αυτοεκτίμησης που αντιστοιχούν στους ρόλους των παιδιών 

στη θυματοποίηση/εκφοβισμό 

 

 

Φύλο και αυτοεκτίμηση 

Πίνακας 3: Αριθμός ατόμων μέσες τιμές (Μ.Τ) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α) της 

Αυτοεκτίμησης, τιμές του στατιστικού t,  βαθμοί ελευθερίας df και  επίπεδο 

σημαντικότητας p που αντιστοιχούν στις   κατηγορίες του φύλου. 

 Φύλο N Μ.Τ Τ.Α t df p 
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Αυτοεκτίμηση Αγόρι 492 3,2432 ,58904 1.511 988 NS 

Κορίτσι 501 3,1844 ,63646    

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS=μη σημαντική 

 Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση  μεταξύ φύλου και αυτοεκτίμησης 

(t(988)= 1,511, p>0,05). 

 Τα αγόρια έχουν ελαφρά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα κορίτσια, όπως 

φαίνεται από τις μέσες τιμές που περιέχονται στον παραπάνω πίνακα, αλλά η 

διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Καταγωγή και αυτοεκτίμηση 

Πίνακας 4: Αριθμός ατόμων. μέσες τιμές (Μ.Τ) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α) της 

Αυτοεκτίμησης, τιμές του στατιστικού t,  βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας 

p που αντιστοιχούν στις   κατηγορίες της καταγωγής. 

 Καταγωγή N Μ.Τ Τ.Α t df p 

Αυτοεκτίμηση Γηγενής 678 3,2317 ,61918 1,164 985 NS 

Αλλοδαπός 309 3,1827 ,60260    

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS=μη σημαντική 

 Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση  μεταξύ καταγωγής και αυτοεκτίμησης 

(t(985)= 1,164, p>0,05). 

 Οι γηγενείς έχουν ελαφρά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τους 

αλλοδαπούς, όπως φαίνεται από τις μέσες τιμές που περιέχονται στον παραπάνω 

πίνακα, αλλά η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα και αυτοεκτίμηση 

Πίνακας 5: Αριθμός ατόμων (Ν). μέσες τιμές (Μ.Τ) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α) της 

αυτοεκτίμησης,  τιμές του στατιστικού F,  βαθμοί ελευθερίας df και  επίπεδο 

σημαντικότητας p που αντιστοιχούν στις  κατηγορίες του μορφωτικού επιπέδου του 

πατέρα 

 Ν Μ.Τ Τ.Α F df p 

Δημοτικό 69 2,7978 ,77129 14,294 3 ***P<0,001 
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Γυμνάσιο ή Λύκειο ή Τεχνική Σχολή 407 3,2002 ,59547  955  

Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ 346 3,3039 ,58319    

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 137 3,2836 ,55760    

Σύνολο 959 3,2206 ,61257    

   *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS=μη σημαντική 

Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές της Αυτοεκτίμησης που 

αντιστοιχούν στις  κατηγορίες του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα (F (3 ,955) = 14,294, 

***P<0,001 (πίνακας ). Σύμφωνα με το τεστ Πολλαπλών Συγκρίσεων στατιστικά σημαντικές 

διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των εξής κατηγοριών του μορφωτικού επιπέδου του 

πατέρα:  

• Οι μαθητές των οποίων οι πατέρες είναι απόφοιτοι Δημοτικού εμφανίζουν 

σημαντικά μικρότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τους μαθητές με πατέρες  απόφοιτους 

Μέσης Εκπαίδευσης ή πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (είτε σε επίπεδο πρώτου 

πτυχίου  είτε σε επίπεδο μεταπτυχιακού) . 

• Οι μαθητές με πατέρες πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σε επίπεδο 

πρώτου πτυχίου) εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τους 

μαθητές με πατέρες  απόφοιτους Δημοτικού ή Μέσης Εκπαίδευσης.  

Οι διαφορές στις μέσες τιμές της Αυτοεκτίμησης που αντιστοιχούν στις  κατηγορίες του 

μορφωτικού επιπέδου του πατέρα εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα 

Διάγραμμα 2: Μέσες τιμές της Αυτοεκτίμησης που αντιστοιχούν στις  κατηγορίες του 

μορφωτικού επιπέδου του πατέρα 
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Μορφωτικό επίπεδο μητέρας και αυτοεκτίμηση 

Πίνακας 6: Αριθμός ατόμων (Ν). μέσες τιμές (Μ.Τ) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α) της 

αυτοεκτίμησης,  τιμές του στατιστικού F,  βαθμοί ελευθερίας df και  επίπεδο 

σημαντικότητας p που αντιστοιχούν στις  κατηγορίες του μορφωτικού επιπέδου της 

μητέρας. 

 Ν Μ.Τ Τ.Α F df p 

Δημοτικό 63 2,8635 ,73661 9,977 3 ***P<0,001 

Γυμνάσιο ή Λύκειο ή Τεχνική Σχολή 475 3,1916 ,61713  964  

Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ 278 3,3162 ,55735    

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 152 3,2518 ,61524    

Σύνολο 968 3,2155 ,61728    
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  *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS=μη σημαντική 

Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές της Αυτοεκτίμησης που 

αντιστοιχούν στις  κατηγορίες του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας  (F (3 ,964) = 9,977, 

***P<0,001 (πίνακας ). Σύμφωνα με το τεστ Πολλαπλών Συγκρίσεων στατιστικά σημαντικές 

διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των εξής κατηγοριών του μορφωτικού επιπέδου της 

μητέρας:  

 Οι μαθητές των οποίων οι μητέρες είναι απόφοιτοι Δημοτικού εμφανίζουν 

σημαντικά μικρότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τους μαθητές με μητέρες 

απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης ή πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (είτε 

σε επίπεδο πρώτου πτυχίου,  είτε σε επίπεδο μεταπτυχιακού) . 

 Οι μαθητές με μητέρες πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σε επίπεδο 

πρώτου πτυχίου) εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με 

τους μαθητές με μητέρες απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης.  

Οι διαφορές στις μέσες τιμές της Αυτοεκτίμησης που αντιστοιχούν στις  κατηγορίες του 

μορφωτικού επιπέδου της μητέρας εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3: Μέσες τιμές της Αυτοεκτίμησης που αντιστοιχούν στις  κατηγορίες του 

μορφωτικού επιπέδου της μητέρας. 
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Βαθμολογία  Ε΄ τάξης και αυτοεκτίμηση 

Μεταξύ της βαθμολογίας στην Ε΄ τάξη Δημοτικού και της αυτοεκτίμησης υπάρχει 

στατιστικά σημαντική θετική  συσχέτιση (Pearson r=0,167, ***P<0,001), πράγμα που 

σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η βαθμολογία τόσο μεγαλώνει η αυτοεκτίμηση και 

αντίστροφα. 

Διεύθυνση εκπαίδευσης και αυτοεκτίμηση 

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση  μεταξύ  Δ/νσης Εκπαίδευσης που υπάγεται 

το σχολείο των μαθητών και αυτοεκτίμησης (F(986 , 6)= 1,735,  p>0,05). 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη στόχευε να διερευνήσει και να εντοπίσει τη συσχέτιση ανάμεσα στο 

σχολικό εκφοβισμό και στο επίπεδο αυτοεκτίμησης των μαθητών Στ΄ τάξης λόγω έλλειψης 

συστηματικών σχετικών ερευνών και αντικρουόμενων ερευνητικών δεδομένων αναφορικά 

με τη συσχέτιση αυτή. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων διαπιστώθηκαν 

συνοπτικά τα παρακάτω αποτελέσματα.  Αρχικά διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ όλων των μορφών του σχολικού εκφοβισμού και της 

αυτοεκτίμησης. Η μεγαλύτερη συσχέτιση αφορά τον κοινωνικό και λεκτικό εκφοβισμό. 

Αυτό με άλλα λόγια δηλώνει ότι όσο αυξάνονται αυτές οι μορφές του εκφοβισμού τόσο 

μειώνεται η αυτοεκτίμηση και αντίστροφα, δηλαδή όσο αυξάνεται η αυτοεκτίμηση τόσο 

μειώνονται οι  συγκεκριμένες μορφές του εκφοβισμού. ‘Οσον αφορά την εμπλοκή των 

μαθητών σε συμπεριφορές θυματοποίησης/εκφοβισμού ως θύτες, θύματα,  θύτες/θύματα 

ή  μη εμπλεκόμενους διαπιστώθηκε πως οι μη εμπλεκόμενοι εμφανίζουν σημαντικά 

μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Επιπλέον οι θύτες 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση από τους θύτες-θύματα. 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν επίσης ανάμεσα στο επίπεδο 

αυτοεκτίμησης και το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας. Δηλαδή οι μαθητές 

των οποίων οι γονείς είναι απόφοιτοι Δημοτικού εμφανίζουν μικρότερη αυτοεκτίμηση σε 

σχέση με τους μαθητές των οποίων οι γονείς είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Μια ακόμη διαπίστωση αφορά επίσης τη στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στη βαθμολογία της Ε΄ τάξης και στην αυτοεκτίμηση των μαθητών. Δηλαδή όσο αυξάνει η 
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βαθμολογία τόσο μεγαλώνει η αυτοεκτίμηση και αντίστροφα. Τέλος η έρευνα δεν 

διαπίστωσε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο φύλο των μαθητών, στην 

εθνοπολιτισμική τους καταγωγή και την περιοχή των σχολείων που φοιτούσαν οι μαθητές. 

Τα παραπάνω  συμπεράσματα της έρευνας μας επιβεβαιώνονται και από παλαιότερες και 

πρόσφατες, διεθνείς και ελληνικές έρευνες (Andreou, 2000; Andreou, 2001; Andreou & 

Metallidou, 2004; O’ Moore & Kirkham, 2001; Rigby, 2008; Σάμπαλη, 2008). Σε γενικές 

γραμμές, οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η χρόνια θυματοποίηση συμβάλλει 

αποφασιστικά στην περαιτέρω μείωση της αυτοεκτίμησης (Olweus, 1994), ενώ συνδέεται 

με ψυχολογικά προβλήματα, μοναξιά και υπερβολική αναστολή, κατάθλιψη, διαταραχές 

άγχους και χαμηλή αυτοεκτίμηση κατά την παιδική, εφηβική ηλικία και την ενήλικη ζωή 

(Ανδρέου & Smith, 2002). 

Tα νεότερα δεδομένα αναφορικά με τη σχέση σχολικού εκφοβισμού και αυτοεκτίμησης 

επισημαίνουν τους παρακάτω προστατευτικούς παράγοντες που είναι σημαντικοί για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Η ανάπτυξη και προαγωγή των 

κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων φαίνεται καθαρά ότι μειώνει τα προβλήματα 

συμπεριφοράς, βελτιώνει το συναίσθημα των παιδιών και αυξάνει τη σχολική τους 

επίδοση, ενώ, γενικότερα, η καλλιέργεια της «ψυχικής ανθεκτικότητας» (psychological 

resilience) βοηθά τα παιδιά να αποφύγουν συγκεκριμένους παράγοντες «κινδύνου» που 

συνδέονται με την θυματοποίηση. Επίσης το υποστηρικτικό περιβάλλον (οικογένεια-

σχολείο), ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού, οι καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις με το παιδί, η ειλικρινής και αποτελεσματική επικοινωνία, η 

αίσθηση της ασφάλειας, της ταυτότητας, “του ανήκειν”, του σκοπού και της επάρκειας 

είναι οι απαραίτητοι προστατευτικοί παράγοντες για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών 

του εκφοβισμού. Συνεπώς η μελέτη αυτή επισημαίνει ότι τα ατομικά και ομαδικά 

προγράμματα που πρέπει να εφαρμόζονται στα σχολεία για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού οφείλουν να θέτουν ως αρχικό στόχο τη μείωση 

των παραγόντων επικινδυνότητας και την αύξηση των προστατευτικών παραγόντων, για να 

βελτιώνεται συνεχώς η εικόνα που έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους. Ιδιαίτερα 

σημαντικό φαίνεται το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον (Κολιάδης, 

2010; Arslan, 2009; Kaya & Sackes, 2004; Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004, Μακρή-

Μπότσαρη, 2001). 
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Περίληψη 

Παρουσιάζουμε μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα για εφαρμογή σε ομάδα 

μαθητών/τριών Α τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο των βιωματικών δράσεων – project ή ΣΤ΄ 

Δημοτικού στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης που προετοιμάζει και εκπαιδεύει στη 

διαχείριση της μετάβασης που βιώνουν οι συμμετέχοντες και παράλληλα κάνει γνωστό το 

φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και εκπαιδεύει σε υγιείς τρόπους αντιμετώπισης. 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αισθήματος του 

«ανήκειν», η αλληλεπίδραση, η υιοθέτηση ρόλων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, η 

ενδυνάμωση. 

Οι μαθητικές ομάδες βιώνοντας τη μετάβαση έρχονται σε επαφή με μορφές τέχνης, 

ευαισθητοποιούνται μέσα από την εικόνα και το κείμενο, οδηγούνται σε γόνιμο διάλογο και 

προβληματισμό, καλλιέργεια κριτικής σκέψης μέσα σε ομαδικό και συνεργατικό κλίμα. 

Η δραστηριότητα ενδυναμώνει τα μέλη σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, υλοποιείται 

με ελάχιστους πόρους, οδηγεί σε ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 

Λέξεις-κλειδιά: δεξιότητες ζωής, αλληλεπίδραση, μετάβαση. 

 

Abstract 

We are presenting a comprehensive activity that can be applicated to a group of students of 

1st grade of secondary school within the framework of experiential actions – project or 6th 

grade of primary school within the framework of the subject “Flexible Zone”. The activity 

prepares and educates in the management of the transition experienced by participants and 

at the same time acquaints the phenomenon of school bullying and trains in healthy ways of 

dealing with it. The aim of this activity is the development of self-esteem and sense of 

belonging, the interaction, the role assumption, the development of life skills, the 

strengthening. The student groups experiencing the transition come into contact with art 

forms, rise their awareness through images and text and they are led to a constructful 

dialogue and reflection, the cultivation of critical thinking in a collective and co-operative 



144 
 

atmosphere. The activity strengthens the members on a personal and collective level, it can 

be implemented with minimal resources and leads to a normal transition from elementary 

to high school. 

Keywords: life skills, interaction, transition. 

Εισαγωγή 

Μετάβαση ονομάζουμε το «πέρασμα» από μια γνωστή κατάσταση σε μια άγνωστη. Οι 

μεταβάσεις που βιώνουν οι μαθητές/τριες μας στη διάρκεια της ζωής τους μπορεί ν’ 

αφορούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική ή επαγγελματική τους ζωή, όπως τη 

μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (Ματσαγγούρας, 2003), από το Δημοτικό στο 

Γυμνάσιο, από την παιδική στην εφηβική ηλικία, από το σχολείο στην αγορά εργασίας, κλπ.  

Τα άτομα  έχουν  την τάση ν’ αντιστέκονται στην αλλαγή, να κλείνονται στο γνωστό και το 

καθιερωμένο προσπαθώντας να διατηρήσουν  αυτό που ήδη γνωρίζουν καλά και που δεν 

τους δημιουργεί αίσθηση ανασφάλειας και απειλής. Όταν αναγκαστούν  εκ των πραγμάτων 

να κάνουν τη μετάβαση από το  γνωστό στο άγνωστο – όπως στην περίπτωση της 

μετάβασης στο Γυμνάσιο - περνούν  συνήθως από διάφορα στάδια: 

1. Σοκ αλλαγής  

2. Διάθεση να παραμείνει στο παλιό.  

3. Κατάθλιψη και πτώση αυτοεκτίμησης, αφού συνειδητοποιεί ότι η αλλαγή είναι 

αναπόφευκτη.  

4. Διάθεση παραίτησης και πτώση αυτοεκτίμησης.  

5. Αναγκαστικός έλεγχος του καινούργιου.  

6. Εσωτερίκευση της εμπειρίας του νέου με αποτέλεσμα θετικότερη αυτοαντίληψη και 

αυτοεκτίμηση. 

όπως απεικονίζονται και στο σχήμα 1 (Κοσμίδου – Hardy, 2008):  

 

Σχήμα 1: Αλλαγές στην αυτοεκτίμηση κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων 
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Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή στη ζωή των 

μαθητών/τριών που σαν εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε. 

Έρευνες και στον ελλαδικό χώρο, με στόχο την αποτύπωση και τη μελέτη της υπάρχουσας 

κατάστασης, δείχνουν ότι το θέμα της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

απασχολεί το σύνολο των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση: εκπαιδευτικούς, 

μαθητές/τριες, γονείς. 

Όσον αφορά τους μαθητές/τριες καταγράφεται στην πρώτη έρευνα (έρευνα Κουρούπη Μ. 

και Κοσεγιάν Χ., 2010) ότι αυτοί υφίστανται σοκ μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο 

και αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τα διαγωνίσματα (63%), την ποσότητα της ύλης (59%), και 

την αλλαγή της δομής της παρέας τους (43%). 

Στη δεύτερη έρευνα (έρευνα δρ. Αναστασάτου, Ν. και Κεχαγιά, Λ., 2009) -  όπως 

παρουσιάζεται από τον εκπαιδευτικό – ερευνητή Κάτσικα Χρήστο στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ -  

σε σχολεία της Καλλιθέας Αττικής καταγράφεται - όπως απεικονίζεται και στο σχήμα 2 - 

πως ο ένας στους δύο μαθητές/τριες δηλώνει ότι δεν είχε ενημέρωση από το Δημοτικό για 

το νέο περιβάλλον που θα συναντούσε. Το ένα τρίτο των μαθητών/τριών δηλώνουν ότι οι 

πρώτες ημέρες στο Γυμνάσιο «ήταν δύσκολες και ένιωθαν μοναξιά», θα ήθελαν από τους 

καθηγητές τους «να είναι πιο φιλικοί και ανεκτικοί» και «περισσότερη βοήθεια για την 

προσαρμογή τους».  

 

Ως προς τα μαθήματα, επτά στους δέκα μαθητές θεωρούν τα μαθήματα της Στ΄ τάξης του 

Δημοτικού ευκολότερα, ενώ δύο στους τρεις θεωρούν ότι τα μαθήματα του Γυμνασίου δεν 

αποτελούν συνέχεια αυτών του  Δημοτικού.  
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Ένας στους τέσσερις μαθητές επισημαίνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τα νέα μαθήματα, ότι 

οι πολλοί καθηγητές τους δυσκολεύουν και αναγκάστηκαν να πάνε φροντιστήριο. Σχεδόν 

οι μισοί μαθητές ζητούν από τους καθηγητές τους να είναι περισσότερο φιλικοί και να μην 

ξεχνούν ότι αντιμετωπίζουν παιδιά και όχι ενηλίκους.  Στα ζητήματα αισθήματος 

ασφάλειας και πειθαρχίας, πολλοί δηλώνει ότι ένιωθαν μεγαλύτερη ασφάλεια στο 

Δημοτικό ενώ ένας στους τέσσερις δηλώνουν ότι φοβάται, πάντα ή μερικές φορές, στα 

διαλείμματα τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων. Οι μισοί μαθητές επιθυμούν 

μεγαλύτερη προστασία από μεγαλύτερους συμμαθητές τους στα διαλείμματα. 

Σχήμα 2: Αποτελέσματα έρευνας 

 
 
 

Είναι φανερό ότι απαιτούνται πλέον προγράμματα εκπαίδευσης και διαχείρισης της 
μετάβασης με σκοπό την ενδυνάμωση των μαθητών/τριών ώστε να αποκτήσουν την 
ικανότητα να μεταβούν ζωηρά και δυναμικά στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα. 

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα μετάβασης χρειάζεται να συμβάλει στην ανάπτυξη του ατόμου, 
ώστε αυτό να μάθει να περνά συνειδητά και με ωριμότητα τα μεταβατικά στάδια στο 
σχολείο, στην εργασία και στη ζωή γενικότερα. Με την έννοια αυτή οι διαδικασίες 
μετάβασης προϋποθέτουν διαδικασίες αυτογνωσίας και κριτικής θεώρησης της γύρω 
«πληροφοριακής» πραγματικότητας. Η βάση, επομένως, για υγιείς και δυναμικές 
μεταβάσεις και αποφάσεις είναι η γνώση του εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου, ή η 
Κριτική Αυτογνωσία και Κοινωνιογνωσία  όπως περιγράφεται στο κριτικό αναπτυξιακό 
μοντέλο για το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και παρουσιάζεται στο σχήμα 3. 
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Σχήμα 3: Το διάγραμμα της μετάβασης 

 

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. 

Σκοπός - Στόχοι 

Σκοπός της προτεινόμενης εφαρμογής είναι να ενισχυθεί η προσωπικότητα  κάθε 

μαθητή/τριας  με στόχο την δυναμική μετάβαση στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα  

τώρα και την  κάθε μετάβαση σε μελλοντικό χρόνο. 

Επιμέρους στόχοι είναι η ανάπτυξη αυτογνωσίας,  αυτοεκτίμησης και αισθήματος του 

«ανήκειν», η αλληλεπίδραση, η υιοθέτηση ρόλων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, η 

ενδυνάμωση μαθητών και μαθητριών. 

Επίσης,  η ανάπτυξη κριτικής ματιάς στην ανάγνωση των πληροφοριών που αφορούν  το 

φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και υγιείς τρόπους αντιμετώπισης και άλλα θέματα 

που αφορούν το Γυμνάσιο. 

Πλαίσιο και πεδία εφαρμογής – Μεθοδολογία – Πόροι  

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 
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(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.  

Η πρότασή μας είναι υλοποιήσιμη  στο πλαίσιο των Βιωματικών  Δράσεων – project  Α 

Γυμνασίου στο 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. 

Ιδανική θεωρούμε την περίπτωση κατά την οποία η προετοιμασία αρχίζει κατά τους μήνες 

Μάρτιο – Απρίλιο και η υλοποίηση κατά τους μήνες Μάιο – Ιούνιο της ΣΤ΄ Δημοτικού, η δε 

υποστήριξη κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Ιανουάριο της Α Γυμνασίου. Αυτό, βέβαια, 

προϋποθέτει και τη στενή συνεργασία των εκπαιδευτικών των δυο βαθμίδων. Λόγω και 
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αντικειμενικών δυσκολιών η περιγραφή μας  στηρίζεται σε ανεξάρτητη εφαρμογή σε κάθε 

βαθμίδα. 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού θεωρείται συντονιστικός - εμψυχωτικός της ομάδας και 

διευκολυντικός της όλης διαδικασίας (Δημητρόπουλος, 2004). Ο/η  εκπαιδευτικός 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  ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών και να βοηθούν την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και δημιουργικής 

έκφρασης  (Ασβεστάς, 2007). 

Η θεωρία της βιωματικής μάθησης που προτείνεται δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που 

παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της 

σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών, της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Οι Dewey, Lewin, Piaget  έθεσαν τις βάσεις της βιωματικής μάθησης (Δελούδη Μ., 2002 ).Ο 

Dewey επεσήμανε τη σχέση ανάμεσα στην εμπειρία και την εκπαίδευση και διακήρυξε ότι 

κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται από την εμπειρία. Ο Lewin έδειξε ενδιαφέρον 

για τη σύνδεση θεωρίας και πράξης και η μεθοδολογία που ανάπτυξε ανέδειξε την αξία της 

υποκειμενικής προσωπικής εμπειρίας στη μάθηση. Ο  Piaget περιγράφει τη μάθηση σαν 

μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του προσώπου και του περιβάλλοντος. 

Παιδαγωγοί και ερευνητές με τον όρο βιωματική μάθηση αναφέρονται στο learning by 

doing που συνεπάγεται την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες όπως η 

έρευνα, η εργασία πεδίου, οι δημιουργικές συνθέσεις, κλπ. 
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Κατά τον Dewey η αισθητική εμπειρία αποτελεί το κατεξοχήν μέσο για την ανάπτυξη της 

φαντασίας, την οποία θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο της διεργασίας της μάθησης. Τα έργα 

τέχνης δεν έχουν απλά φυσική υπόσταση αλλά διαποτίζονται με τη διάσταση που τους 

δίνει ο καλλιτέχνης και ταυτόχρονα ο θεατής για να κατανοήσει τα νοήματά τους 

επιστρατεύει και τη δική του φαντασία. Ο Freire ανέπτυξε την έννοια της κριτικής 

συνειδητοποίησης προσεγγίζοντας θεωρητικά το μετασχηματισμό των προβληματικών 

αντιλήψεων μέσα από τη μάθηση. Πάνω στην προσέγγιση αυτή ο Mezirow ανέπτυξε τη 

θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, την οποία προσδιόρισε σαν την «διεργασία μέσω 

της οποίας μετασχηματίζουμε προβληματικά πλαίσια αναφοράς  - δομές παραδοχών και 

προσδοκιών – έτσι ώστε να τις κάνουμε πιο περιεκτικές, ευδιάκριτες, ανοιχτές, στοχαστικές 

και συναισθηματικά δεκτικές στην αλλαγή» (Κόκκος, 2014). 

Ο Κόκκος διαμόρφωσε τη μέθοδο «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη» μέσω 

της οποίας επιτρέπεται η κριτική προσέγγιση διάφορων θεμάτων μέσα από την αξιοποίηση 

της αισθητικής εμπειρίας ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα. 

Καθώς η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής προκύπτει κάθε φορά μετά  την απάντηση σε 

μια σειρά ερωτήματα που πρέπει να θέσει ο/η εκπαιδευτικός, όπως αν προκαλείται και 

εξασφαλίζεται η ουσιαστική και αυθεντική  συμμετοχή των μαθητών/τριών, αν καλύπτει τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, αν έχει περιθώρια ευλυγισίας και ελαστικότητας, αν 

προκαλεί  σε στοχαστική και κριτική εξέταση, επανεξέταση και ανάλυση των δεδομένων, 

των πτυχών, των παραμέτρων του θέματος, αν σέβεται και να αναγνωρίζει το μαθητή/τρια 

(Μαυρογιώργος, Γ., χ.η.) . 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιλέξαμε για το ξεκίνημα τη «μετασχηματίζουσα 

μάθηση μέσα από την τέχνη» και για τη συνέχεια βιωματικές δραστηριότητες. 

Οι απαιτούμενοι για την υλοποίηση πόροι είναι: 

 Τεχνολογικός εξοπλισμός: υπολογιστής, προβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο.  

 Σχολικό υλικό: χαρτί Α4 και Α3, μολύβια, μαρκαδόροι, φωτοτυπίες έντυπου υλικού 

για τις δραστηριότητες. 

Τεχνικές διδασκαλίας 

Αρχικά χρησιμοποιούμε τις εξής τεχνικές: 
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 Ερωτήσεις – απαντήσεις (απλός τρόπος της ενεργητικής συμμετοχής, βοηθάει στην 

έκφραση, αξιοποιεί τις γνώσεις και εμπειρίες, οικοδομεί το ομαδικό πνεύμα, 

αποτυπώνει τις διαφορετικές οπτικές) 

 Καταιγισμός ιδεών (ενθαρρύνει την αυθόρμητη έκφραση, συμβάλει στην 

πολυεπίπεδη  εξέταση ενός ζητήματος) 

Στη συνέχεια για την εφαρμογή της «μετασχηματίζουσας  μάθησης  μέσα από την τέχνη» 

χρησιμοποιούμε την τεχνική Visible Thinking όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Στην εφαρμογή των βιωματικών δράσεων χρησιμοποιούμε  

 Ερωτηματολόγια - Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου: Μέσα από διερευνητικές 

ερωτήσεις (π.χ. ανοιχτού και κλειστού τύπου, πολλαπλών επιλογών) ο µαθητής/τρια  

προσεγγίζει έννοιες που αφορούν τον εαυτό του. Η συµπλήρωση ερωτηµατολογίου 

βοηθάει στην αυτοσυγκέντρωση ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συζήτηση που θα 

ακολουθήσει στην τάξη. 

 Συζήτηση σε οµάδες: Φωτογραφίες των έργων τέχνης και κόµικς που δίνουν 

αφορµή για συνεργασία και επικοινωνία . 

 Συζήτηση ανά ζεύγη: Θέµατα που αφορούν την προσωπικότητα προσεγγίζονται 

επίσης µε διερευνητικές ερωτήσεις τις οποίες συζητούν ανά ζεύγη. 

 Εκφραστικές µέθοδοι: Το παίξιµο ρόλων, η µίµηση καταστάσεων, η δηµιουργία 

σεναρίων βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της δηµιουργικής 

έκφρασης. 

 Επισκέψεις: Οι επισκέψεις σε χώρους σπουδών διευκολύνουν τη µαθησιακή 

διαδικασία μέσα από τη βιωματική προσέγγιση 

 Πραγµατοποίηση µικρών ερευνών (projects): Οι µικρές έρευνες βοηθούν στην  

καλλιέργεια ερευνητικών  και κριτικών δεξιοτήτων. 

 

Πορεία υλοποίησης 

Προσεγγίζουμε την έννοια της μετάβασης μέσα από ερωτήσεις  και καταιγισμό ιδεών.  

Διαπιστώνουμε την ανάγκη για κριτική διερεύνηση του θέματος. 
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Ζητάμε από τους μαθητές να εργαστούν σε μικρές ομάδες και να εκφράσουν γραπτά τις 

απόψεις τους για το θέμα. Διευκολύνουμε με ανοικτό ερώτημα «τι σκέφτεστε για ....». 

Προσδιορίζουμε τα υποθέματα που θα εξετάσουμε και κριτικά ερωτήματα πάνω στα 

υποθέματα.  

Επιλέγουμε έργα τέχνης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σαν ερέθισμα για την επεξεργασία 

των υποθεμάτων. Τα έργα μπορεί να είναι από όλες τις μορφές της τέχνης. 

Διευκολύνουμε την επεξεργασία καθενός από τα επιλεγμένα έργα τέχνης και καλούμε τους 

μαθητές/τριες  να τα επεξεργαστούν. Επιλέγουμε την κατάλληλη τεχνική. 

Δουλεύοντας σε μικρές ομάδες οι μαθητές/τριες  συσχετίζουν τις εντυπώσεις τους με τα 

κριτικά ερωτήματα ώστε να μπορέσουν να επανεξετάσουν τις αρχικές παραδοχές. 

Με βιωματικές δραστηριότητες και μελέτη οπτικοακουστικού υλικού ενισχύουμε 

συναισθηματικά τους μαθητές/τριες και τους ενημερώνουμε για θέματα που τους 

αφορούν. 

Πραγματοποιείται κριτικός αναστοχασμός καθώς ζητάμε από τους μαθητές στην αρχική 

γραπτή τους εργασία να προσθέσουν τις καινούριες σκέψεις που προέκυψαν μέσα από τη 

διαδικασία που ακολουθήσαμε. 

Συνθέτουμε τις απόψεις που ακούγονται και καταλήγουμε σε συμπεράσματα. 

Για κάθε δραστηριότητα δίνουμε αντίστοιχο φύλλο έργου. 

Αναλυτικά τα στάδια που ακολουθούμε παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πρώτο στάδιο: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος  

Έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές/τριες βιώνουν πολύ έντονα το στάδιο στο οποίο 

βρίσκονται καθώς μεταβαίνουν από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 

Τα συναισθήματα εναλλάσσονται, το άγχος κυριαρχεί και πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει 

μόνο σε αυτούς. 

Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε χρόνο και να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι σε όλη 

μας τη ζωή βιώνουμε μεταβάσεις, περάσματα δηλαδή από το γνωστό στο άγνωστο και 

πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε να μην προσαρμοζόμαστε παθητικά 



153 
 

και άκριτα στις διάφορες καταστάσεις αλλά να τις διερευνούμε και να τις μεταβάλλουμε 

ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους μας. 

Δεύτερο στάδιο: Έκφραση των απόψεων  

Ζητάμε από τους μαθητές/τριες  να δημιουργήσουν μικρές ομάδες και να γράψουν μια 

παράγραφο με θέμα : «Σε λίγο καιρό θα βιώσω τη μετάβαση από το Δημοτικό στο 

Γυμνάσιο. Ποιες είναι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και τα βήματα που κάνω προς αυτή την 

κατεύθυνση». 

Οι μαθητές/τριες διαβάζουν τα κείμενά τους και κολλάμε με αυτοκόλλητη ταινία στον 

πίνακα τα κύρια σημεία. 

Τρίτο στάδιο: Προσδιορισμός υποθεμάτων και κριτικών ερωτημάτων  

Οι απόψεις των μαθητών/τριών όπως αποτυπώθηκαν στην παράγραφο που έδωσε η κάθε 

ομάδα συγκλίνουν στο γεγονός ότι έντονα συναισθήματα τους διακατέχουν, τέτοιας 

ποικιλίας και έντασης που τους μετακινούν με μεγάλη ευκολία από την απελπισία στην 

αισιοδοξία και το αντίθετο.  

Από τη συζήτηση που ακολούθησε προέκυψαν δυο υποθέματα που χρειάζονται 

διερεύνηση, τα εξής : 

1. Η αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων κατά τη μετάβαση 

2. Η ενημέρωση και η υποστήριξη χάραξης πορείας προσωπικής ανάπτυξης και 

εξέλιξης 

Με βάση τα υποθέματα διατυπώνονται τα παρακάτω κριτικά ερωτήματα : 

1. Ποιες είναι οι  μεταβάσεις της ζωής μας και ποια συναισθήματα τις πλαισιώνουν; 

2. Πώς αντιμετωπίζουμε τα  διάφορα στάδια των μεταβάσεων; 

Τέταρτο στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτιση με τα κριτικά ερωτήματα 

Επιλέξαμε έργα ζωγραφικής και κόμικ.  

Τα έργα ζωγραφικής είναι : 

 Τα πρώτα βήματα του Γεώργιου  Ιακωβίδη 

 Boys playing on the shore του Albert Edelfert 
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 Παιδιά που διαβάζουν του  Halonen Perka 

 Παιδί που καπνίζει του Νικηφόρου Λύτρα 

 Κοπέλα στο παράθυρο του Γεώργιου Άβλιχου 

Τα κόμικ είναι από τη Μαφάλντα του Quino. 

Πέμπτο στάδιο: Επεξεργασία των έργων και συσχέτιση με τα κριτικά ερωτήματα 

Λόγω της ηλικίας των μαθητών/τριών  και της πρώτης φοράς εμπλοκής τους με την τέχνη 

επιλέχθηκε μεγάλος ίσως αριθμός έργων προκειμένου να αναδειχθούν αρκετές από τις  

μεταβάσεις στη ζωή του ανθρώπου και να τονισθούν τα αντίστοιχα συναισθήματα αλλά και  

για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον όλων . 

Τα κόμικ επιλέχθηκαν γιατί είναι μια μορφή τέχνης με την οποία είναι εξοικοιωμένοι καθώς 

χρησιμοποιείται και στα σχολικά εγχειρίδια και προσελκύει το ενδιαφέρον τους καθώς τα 

κύρια πρόσωπα είναι παιδιά. Γελοιογραφίες και κόµικ αποτελούν ένα σοβαρό ερέθισµα 

για προβληµατισµό. 

Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική VISIBLE THINKING ώστε να μπορέσουμε στον 

προγραμματισμένο χρόνο και με το υπόβαθρο της ομάδας  να επεξεργαστούμε όλα τα 

έργα που επιλέξαμε. 

Συγκεκριμένα με τις ερωτήσεις : 

Τι βλέπεις; 

Τι σκέφτεσαι; 

Ποιους προβληματισμούς σου προκαλεί; 

Προσπαθήσαμε να κάνουμε τους μαθητές/τριες  να παρατηρήσουν, να ερμηνεύσουν, να 

προβληματισθούν με αφορμή το οπτικό ερέθισμα. 

Στο φύλλο έργου που δώσαμε καταγράφουν τις απαντήσεις τους για κάθε έργο. 

Μέσα από τη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές/τριες  ταυτίσθηκαν 

με τους ήρωες των έργων και κατανόησαν την έννοια της μετάβασης με τα συναισθήματα 

που τη συνοδεύουν. Επίσης προβληματίσθηκαν για τη σωστή προετοιμασία της δικής τους 

μετάβασης από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη. 
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Έκτο στάδιο: Βιωματικές δραστηριότητες για ανάπτυξη αυτογνωσίας και 

κοινωνιογνωσίας.  

Ενδεικτικά: 

1η: Το λουλούδι μου: Κάθε μαθητής/τρια φτιάχνει το προσωπικό του λουλούδι με 7 πέταλα 

, που στο κέντρο έχει το όνομά του. Σε καθένα από τα πέταλα απαντούν στις ερωτήσεις: 

 Πώς είμαι εξωτερικά 

 Σε τι τα καταφέρνω καλά 

 Το αγαπημένο μου μάθημα  

 Οι αγαπημένες εξωσχολικές δραστηριότητες 

 Οι άνθρωποι που αγαπώ ή ο αγαπημένος μου φίλος 

 Τι μου άρεσε περισσότερο  στο δημοτικό 

 Τι εύχομαι για μένα 

Όταν τελειώσουν το λουλούδι τους μπορούν να το κολλήσουν σε ταμπλώ και να 

δημιουργήσουν τον κήπο της ομάδας. 

Στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι η αυτογνωσία και  η  αυτοπαρουσίαση. Ταυτόχρονα 

δίνεται η δυνατότητα της αντίληψης της μοναδικότητας του καθενός. 

2η: Γράφω 3 θετικά 3 αρνητικά του εαυτού μου και  ζητώ από το φίλο μου να γράψει 1 

θετικό σε μένα 

Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να καταγράψουν σε πίνακα 3 θετικά και 3 αρνητικά 

στοιχεία του χαρακτήρα τους και 1 θετικό να προσθέσει ο διπλανός τους στο θρανίο.  

Στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι η αυτογνωσία και αυτοαντίληψη αλλά και η 

ενδυνάμωση μέσα  από την αναγνώριση της προσωπικής αξίας μας από τους σημαντικούς 

άλλους. 

3η: Γραμμή του χρόνου 
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Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να τοποθετήσουν στη γραμμή του χρόνου σημαντικές 

μεταβάσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα και να αναφερθούν στον τρόπο που τις βίωσαν. 

Μπορούν να εκφραστούν με ζωγραφική. 

Στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι η υπενθύμιση των προηγούμενων μεταβάσεων, των 

συναισθημάτων  που τις συνόδευαν και τρόπων αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να πετύχουμε τους ίδιους στόχους παίζοντας το παιχνίδι 3 

καρέκλες. Ζητάμε από τους μαθητές/τριες διαδοχικά να καθίσουν σε καρεκλάκι 

νηπιαγωγείου, καρέκλα δημοτικού σχολείου και καρέκλα γυμνασίου και να μιλήσουν για 

τις μεταβάσεις που ήδη έχουν κάνει. 

4η: Κατόρθωμα της ζωής μου – στοιχεία του χαρακτήρα μου 

Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να εντοπίσουν κάποιο κατόρθωμα της ζωής τους και να το 

συσχετίσουν με στοιχεία του χαρακτήρα τους.  

Στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι η ενδυνάμωση μέσα από την υπενθύμιση 

γεγονότος και η συσχέτισή του με στοιχεία του χαρακτήρα, σημαντικούς άλλους, κλπ 

5η: Μου δίνω μετάλλιο 

Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να δώσουν ένα μετάλλιο στον εαυτό τους για κάτι 

σημαντικό που έκαναν. Εκφράζονται με ζωγραφική.  

Στόχοι στην ενότητα αυτή είναι να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών/τριών, 

βοηθώντας τους να επικεντρωθούν σε θετικές αναμνήσεις και να αναγνωρίσουν δεξιότητες 

που έχουν αναπτύξει και που ενδέχεται να θελήσουν να χρησιμοποιήσουν στη 

σταδιοδρομία τους. Επίσης, να μάθουν τα παιδιά να αγαπούν τον εαυτό τους, να τον 

αποδέχονται και να τον σέβονται, καθώς η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης ενθαρρύνει τη 

βελτίωση των σχέσεων με τους άλλους και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των 

ευκαιριών που παρουσιάζονται. 

6η: Φτιάχνω το σακίδιο μου για το Γυμνάσιο 

Ζητάμε από τους μαθητές/τριες φεύγοντας από το Δημοτικό να βάλουν στο σακίδιο τους 

όποια εφόδια θεωρούν απαραίτητα στο δρόμο τους για το Γυμνάσιο. 
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Στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι να θυμηθούν τις θετικές αναμνήσεις και τι θέλουν 

να κρατήσουν από αυτές μαζί τους, να αναφερθούν στους σημαντικούς άλλους, κλπ. Όσο 

πιο ισχυρές είναι οι θετικές αναμνήσεις τόσο λιγότερες θα είναι οι πιθανότητες εμπλοκής 

σε προβλήματα και αντικοινωνικές συμπεριφορές. 

7η: Οργανώνω τον ατομικό μου  φάκελο 

Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να καταχωρίσουν σε φάκελο όλες τις δραστηριότητες που 

έχουν κάνει και να μπορούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους μέσα από αυτές. 

Στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι η ψυχολογική ενδυνάμωση και αυτογνωσία μέσα 

από την αυτοπαρουσίαση του κάθε μαθητή/τριας.  

8η: Προβολή οπτικοακουστικού υλικού για το σχολικό εκφοβισμό και αξιοποίησή του. 

Προβάλουμε επιλεγμένο υλικό με σκοπό να κάνουμε γνωστό το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού, τις μορφές και τους πρωταγωνιστές για να ευαισθητοποιήσουμε τους 

μαθητές/τριες και να τους ασκήσουμε σε τρόπους αντιμετώπισης.  

Δραστηριότητες που προτείνουμε για αυτή την ενότητα είναι: 

Παγωμένη σκηνή: παγώνουμε σκηνές του οπτικοακουστικού υλικού με σκοπό να 

μελετήσουμε συμπεριφορές και συναισθήματα θέτοντας κατάλληλες ερωτήσεις στους 

μαθητές/τριες. Δίνεται έτσι η δυνατότητα αποκωδικοποίησης και της μη λεκτικής 

επικοινωνίας. 

Δίνουμε λόγο στα βουβά πρόσωπα: Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να γράψουν ένα 

μονόλογο ή να γράψουν στο ημερολόγιό τους ή να εξομολογηθούν σε φίλο τους τι 

αισθάνονται έχοντας το ρόλο του θύματος ή των παρατηρητών. Επίσης ζητάμε να 

συντάξουν μια επιστολή προς τη Διεύθυνση του σχολείου για να αναφέρουν κάποιο 

περιστατικό εκφοβισμού και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής του. Αυτή η δραστηριότητα 

στοχεύει στην ενσυναίσθηση, την έκφραση συναισθημάτων, την καταγραφή περιστατικών, 

τον υγιή τρόπο εξεύρεσης λύσης, κλπ.  

Μπαίνουμε στη θέση του εκφοβιστή: 1. Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να κάνουν με 

ζωγραφική το προφίλ του εκφοβιστή. 2. Δημιουργούμε διάδρομο με τους μαθητές/τριες να 

στέκονται ανά δυο απέναντι και σε κάποιον που αναθέσαμε το ρόλο του εκφοβιστή ζητάμε 

να τον διασχίσει. Καθώς αυτός περνάει από τα ζεύγη των μαθητών – ‘’το διάδρομο της 
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συνείδησής του - ακούει τα σχόλια τους σαν να είναι η φωνή της συνείδησής του. 3. 

Εναλλακτικά βάζουμε τον εκφοβιστή στην ‘’καυτή καρέκλα΄΄ και οι υπόλοιποι του κάνουν 

ερωτήσεις για τους λόγους της συμπεριφοράς του, τις συνέπειες στους άλλους, κλπ. Αυτές 

οι δραστηριότητες στοχεύουν με την επίκληση στο συναίσθημα να αποτρέψουν από 

τέτοιες συμπεριφορές στο μέλλον και ασκούν σε υγιείς τρόπους αντιμετώπισης σχολικού 

εκφοβισμού. 

Δραματοποίηση σκηνών: Ζητάμε από κάποιους μαθητές/τριες να δραματοποιήσουν μια 

σκηνή εκφοβισμού όσες φορές χρειαστεί, μέχρι κάποιος από τους παρατηρητές να 

δυσανασχετήσει με αυτό που βλέπει, να πάρει το μέρος του θύματος, να διακόψει αυτό 

που γίνεται. Αυτή η δραστηριότητα έχει υιοθετηθεί από το «θέατρο του κατατρεγμένου» 

και  στοχεύσει στους παρατηρητές του φαινομένου και στην άσκησή τους σε ενεργό 

συμμετοχή και υγιή αντίδραση. 

Παιχνίδι ρόλων: Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να αναλάβουν ρόλους της σχολικής 

κοινότητας – διευθυντής, μαθητές, γονείς, 15μελές συμβούλιο - για να αντιμετωπίσουν ένα 

περιστατικό σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο τους. Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλίας, υπευθυνότητας, κλπ.    

9η: Μαθαίνω για το γυμνάσιο  

Πλοήγηση στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου και εξεύρεση πληροφοριών που αφορούν το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας, τους διδάσκοντες, τις δράσεις, κλπ και συμπλήρωση 

αντίστοιχου φύλλου έργου. 

Οργάνωση επίσκεψης στο Γυμνάσιο, γνωριμία με διδάσκοντες και μαθητές/τριες, 

συνέντευξη από τον Διευθυντή/ντρια, ξενάγηση στους χώρους. 

Οι δυο τελευταίες δραστηριότητες που μπορεί να πραγματοποιηθούν σαν ερευνητικές 

εργασίες – project εκτός από τον ενεργό ρόλο στην αναζήτηση της πληροφορίας και τη 

βιωματική προσέγγιση που προσφέρουν, στοχεύουν στην ανάπτυξη επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων (διαπροσωπικών και ψηφιακών), οργανωτικών, λήψης απόφασης, κ.ά. 

10η : Δημιουργικός καλλιτέχνης: Η πρώτη μέρα στο Γυμνάσιο / η επόμενη μέρα 

Χωρίζουμε τους μαθητές/τριες σε μικρές ομάδες και ζητάμε με κολλάζ, ζωγραφική, στήσιμο 

μιας σκηνής να παραστήσουν την πρώτη μέρα ή την επόμενη μέρα στο Γυμνάσιο. Αυτή η 
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σκηνή μπορεί να είναι και η ανατροφοδότησή μας από όλη τη δράση που αναπτύξαμε, θα 

δείξει με καλλιτεχνικό τρόπο σε ποιο βαθμό οι μαθητές/τριες ενδυναμώθηκαν από τις 

δραστηριότητες κι αν είναι έτοιμοι για τη δυναμική μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα.  

Έβδομο στάδιο: κριτικός αναστοχασμός  

Ζητάμε οι μαθητές/τριες να καθίσουν πάλι στις αρχικές ομάδες και να απαντήσουν στο 

ερώτημα του δεύτερου σταδίου. Προτάθηκε να χρησιμοποιήσουν το αρχικό κείμενο και με 

στυλό άλλου χρώματος να προσθέσουν τις καινούριες σκέψεις. 

Παρατηρούμε την αλλαγή στις απόψεις των μαθητών/τριών και τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν τώρα τη μετάβαση. 

Αξιολόγηση 

Λόγω του ιδιαίτερου  συμβουλευτικού και ψυχοπαιδαγωγικού χαρακτήρα της 

δραστηριότητας θεωρήσαμε ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει με τον παραδοσιακό 

τρόπο της εξωτερικής αξιολόγησης.  

Στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών στο 

Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, 2003) η ύπαρξη εσωτερικής αξιολόγησης, είτε με 

τη μορφή αυτοαξιολόγησης είτε με τη μορφή ετεροαξιολόγησης μέσα από μικρές ομάδες ή 

από όλη την τάξη, θεωρείται απαραίτητη για την ανατροφοδότηση του μαθητή  και έχει 

σκοπό ο μαθητής να: 

 Γνωρίσει τις βασικές πτυχές της προσωπικότητάς του. 

 Ενθαρρυνθεί  να αναδείξει τα θετικά σημεία του εαυτού του με σκοπό την ενίσχυση 

της αυτοπεποίθησης.  

 Δραστηριοποιηθεί σε θέματα που αφορούν την πορεία της ζωής του.  

 Ενθαρρυνθεί για συμμετοχή σε προγράμματα και ομαδικές εργασίες.  

 Ασκηθεί στο να παρατηρεί, να επιλέγει, να συγκρίνει, να συνθέτει και να κρίνει τις 

επιδόσεις, τις δεξιότητες, τις δραστηριότητες, τις σχέσεις του, και με βάση αυτά να 

σχεδιάσει τα επόμενα βήματά του.  
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 Ασκηθεί στην αξιοποίηση των λαθών του, στην επιστροφή του σε προηγούμενα 

βήματα, όπου αυτό χρειάζεται, και στη διερεύνηση προηγούμενων πράξεων με 

σκοπό την άντληση εμπειρίας για το παρόν και το μέλλον του.  

 Αντλήσει πληροφορίες για τον εαυτό του που θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει 

πληρέστερη και πιο ρεαλιστική εικόνα για τον ίδιο, έτσι ώστε να πάρει ορθολογικές 

αποφάσεις για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές του.  

 Αναπτύξει κριτική στάση απέναντι στις πράξεις και στις συμπεριφορές του και την 

προώθηση της εμπλοκής του στα θέματα που τον αφορούν ως υποκείμενο 

υπεύθυνο, που συμμετέχει στα πράγματα και το οποίο είναι σε θέση να αλλάξει την 

έκβασή τους. 

Προτείναμε συζήτηση με την ομάδα σε κύκλο με αναφορά στις ικανότητες, δεξιότητες, 

συναισθήματα, στάσεις που αναπτύχθηκαν από τη συγκεκριμένη δράση. 

Συμπεράσματα 

 Οι μαθητές/τριες  ήρθαν σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης και 

ευαισθητοποιήθηκαν με τα έργα ζωγραφικής, τα κόμικ, το οπτικοακουστικό υλικό 

και οδηγήθηκαν σε γόνιμο διάλογο και προβληματισμό για τη μετάβαση που 

πρόκειται και οι ίδιοι σε λίγο καιρό να κάνουν 

 Οι μαθητές/τριες διαπίστωσαν ότι όλοι και πάντα βιώνουμε μεταβάσεις και είναι 

στο χέρι μας να κάνουμε εμείς το σχέδιο ζωής μας 

 Οι μαθητές/τριες διδάχθηκαν, ενισχύθηκαν, εξασκήθηκαν σε προσωπικό, κοινωνικό 

και ακαδημαϊκό επίπεδο με τις βιωματικές δραστηριότητες, γνώρισαν τον εαυτό 

τους και το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθούν, ανέπτυξαν ή καλλιέργησαν 

δεξιότητες ζωής, ήρθαν σε επαφή με θέματα που τους απασχολούν κατά τη 

μετάβασή τους και ασκήθηκαν ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν. 
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της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, είναι η 

εξοικείωση των μαθητών ενός δημοτικού σχολείου στις πρακτικές της σχολικής 

διαμεσολάβησης και στις δεξιότητες συμβουλευτικής ομηλίκων, ώστε να αποκτήσουν οι 

ίδιοι ρόλο διαμεσολαβητών και να ενσωματώσουν την ιδέα της διαμεσολάβησης στη 

λειτουργία ολόκληρου του περιβάλλοντος μάθησης του σχολείου. Τα οφέλη για την 

εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να είναι πολλαπλά, καθώς τα προγράμματα της 

σχολικής διαμεσολάβησης φαίνεται  α) να επιλύουν  τις συγκρούσεις ανάμεσα στους 

μαθητές, β) να αναπτύσσουν στους διαμεσολαβητές ουσιαστική γνώση για την επίλυση των 

διαφορών σε συνδυασμό με κατάλληλες δεξιότητες, γ) να μειώνουν τον αριθμό των 

αποβολών αλλά και των προβλημάτων πειθαρχίας και τέλος δ) να βελτιώνουν το κλίμα στο 

σχολικό περιβάλλον. 

Λέξεις-κλειδιά: σχολική διαμεσολάβηση, σχολικός εκφοβισμός, επίλυση συγκρούσεων, 

αντι-βία, συμβουλευτική ομηλίκων, τύποι σχολικών συγκρούσεων, σχολικό κλίμα. 

 

Abstract 

Peer mediation aims at encouraging and persuading pupils to promote and work towards 

the idea of an emotionally healthy school environment. It is a practice that actually functions 

as a means against violence and bullying. The current research refers to the design of a pilot 

programme of an educational intervention regarding peer mediation in Greek primary 

school. Main aim of this research which is currently under research in Western Macedonia is 

to familiarize the pupils of a primary school with peer mediation and peer consulting, so that 

they themselves could play the role of the mediator in their school. Additionally, through this 

procedure, they can also embody the idea of peer mediation to the whole school setting. The 

educational benefits from this research are highly expected as peer mediation programmes 

seem to a) resolve conflicts between pupils, b) develop substantial knowledge in combination 

to the required skills to the mediators regarding conflict resolution, c) reduce incidents of 

school expulsion and disciplinary problems and finally d) improve school climate.  

Keywords: peer mediation, bullying, conflict resolution, anti-violence, peer consulting, types 

of school conflicts, school climate.  
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Εισαγωγή 

Το σχολικό περιβάλλον αποτελεί τον χώρο στον οποίον οι μαθητές αφιερώνουν το 

μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους, κοινωνικοποιούνται και αναπτύσσονται. Εκεί 

μαθαίνουν να δουλεύουν συνεργατικά μέσα σε ομάδες, να συνδέονται με άτομα που 

προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα και να δημιουργούν 

φιλίες (Elias, 2006). Η προσωπικότητά τους ωστόσο διαμορφώνεται όχι μόνο μέσα από 

σχέσεις θετικής αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τους, αλλά  και μέσα από 

ενδεχόμενες συγκρούσεις που δημιουργούνται.   

Οι συγκρούσεις μπορεί να είναι ήπιας μορφής ή και εντονότερες, με αποτέλεσμα  να 

οδηγούν σε διάφορες μορφές βίας στον σχολικό χώρο ή ακόμα και έξω από αυτόν. 

Επιπλέον, κάθε είδους σύγκρουση στο σχολείο μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στην 

ψυχική υγεία όσο και στην ακαδημαϊκή εξέλιξη των μαθητών (Αρτινοπούλου, 2010). 

Ιδιαίτερα στο δημοτικό σχολείο, οι συγκρούσεις που δημιουργούνται αφορούν κυρίως τη 

σωματική βία και τις διαφωνίες που προκύπτουν στην αυλή ή σχετίζονται με την 

ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών (Atıcı, 2007). Σε αυτή τη μικρή ηλικία των μαθητών, 

ακόμα και μια προσβολή μπορεί να αποτελέσει μορφή σύγκρουσης σε αντίθεση με το 

γυμνάσιο και το λύκειο, όπου οι μορφές των συγκρούσεων αφορούν κυρίως τη διάδοση 

φημών και τη συνεχή χρήση υβριστικού λεξιλογίου (Atıcı, 2007). 

Η επαφή των παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια από τις πρώτες ακόμα τάξεις του 

δημοτικού, η συνεχής αναπαραγωγή βίαιων προτύπων μέσα από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης  αλλά και ο σύγχρονος ρυθμός της ζωής εξοικειώνει τους μαθητές με την 

χρήση της βίας ως αποδεκτής συμπεριφοράς. Το γεγονός αυτό εκδηλώνεται μέσα από την 

έξαρση των συγκρούσεων στο δημοτικό σχολείο και εντείνεται καθώς τα παιδιά 

μεταβαίνουν σε μεγαλύτερες τάξεις. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον εξελίσσονται σε 

φαινόμενα βίας και  σχολικού εκφοβισμού, τα οποία απαιτούν παρεμβάσεις από ειδικούς, 

σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. Στις περιπτώσεις αυτές προκύπτουν για το 

άτομο ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις ανάλογης σοβαρότητας (Rigby,2007· Bauer, Guerino, 

Nolle & Tang, 2008· DeVoe & Kaffenberger, 2005· Dinkes, Cataldi & Lin-Kelly, 2007). Τα 

παιδιά –θύματα είναι πιθανόν να εμφανίσουν έντονο άγχος ή σοβαρά ψυχοσωματικά 

προβλήματα (Nishina, Juvonen & Witkow, 2005· Hodges & Perry, 1999) και να οδηγηθούν 
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σε σχολική αποτυχία (Buhs, Ladd & Herald, 2006). Τα παιδιά-θύτες αντιμετωπίζουν επίσης 

τον κίνδυνο να απομακρυνθούν από το σχολείο και να εξελιχθούν σε ενήλικες με 

παραβατική ή και αντικοινωνική συμπεριφορά. Τα συγκεκριμένα φαινόμενα δεν είναι 

ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τη δικαιοσύνη και μακροχρόνια την 

εγκληματικότητα, αλλά εντοπίζονται πλέον και ως προβλήματα της εκπαίδευσης και της 

κοινωνίας.  

Οι συγκρούσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον – όταν επιλύονται ομαλά – είναι, παρ’ όλα 

αυτά, δυνατό να αποτελέσουν για τους μαθητές μια ευκαιρία ωρίμανσης, η οποία θα τους 

βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία τους για την ενήλικη ζωή, τόσο σε προσωπικό όσο 

και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μέσα από τη σύγκρουση και κατ’ επέκταση την επίλυσή 

της, οι μαθητές μαθαίνουν να υποστηρίζουν τα επιχειρήματά τους με τη χρήση του 

διαλόγου, να αναστοχάζονται, να υποχωρούν, να συμβιβάζονται ή ακόμα και να 

διακόπτουν τις σχέσεις τους μετά από τις κατάλληλες διεργασίες.   

Για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων που αναπτύσσονται στο σχολείο, και κατ’ 

επέκταση για την πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού, έχει αναπτυχθεί εδώ και 

μερικές δεκαετίες στην εκπαίδευση η έννοια της σχολικής διαμεσολάβησης ή 

«διαμεσολάβησης συνομηλίκων» (peer mediation) (Johnson & Johnson, 2004· Casella, 

2000). Πρόκειται για μία σημαντική στρατηγική ευαισθητοποίησης, πρόληψης και 

αντίδρασης κατά της βίας στα σχολεία, η οποία λειτουργεί ως πρακτική  επίλυσης των 

συγκρουσιακών καταστάσεων με ειρηνικό τρόπο. Βασίζεται στην έμφυτη τάση των 

μαθητών να συμπαραστέκονται σε άτομα της ηλικίας τους που χρειάζονται βοήθεια, ενώ 

προϋποθέτει την προετοιμασία των ίδιων των μαθητών για τον ρόλο του διαμεσολαβητή. 

Έτσι, είναι δυνατή μία οργανωμένη υποστήριξη των συνομηλίκων στο σχολείο ύστερα από 

κατάλληλη εκπαίδευση, την ευθύνη και την επίβλεψη της οποίας έχει ένας ενήλικας.  

Η σχολική διαμεσολάβηση συνδέεται με βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, συμβουλευτικής 

υποστήριξης και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται ότι 

συμβάλλει σημαντικά στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Μέσα από τη 

σχολική διαμεσολάβηση οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν την αξία αλλά και την 

αναγκαιότητα της ομαλής επίλυσης μια σύγκρουσης, να εκφράσουν την άποψή τους 

σεβόμενοι το άτομο με το οποίο διαφωνούν, να αντιληφθούν τις διαφορετικές αντιλήψεις 

και απόψεις των συμμαθητών με τους οποίους συγκρούονται και κυρίως να αναπτύξουν 
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χαρακτηριστικά όπως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η υπευθυνότητα, η 

προσαρμοστικότητα και η ενσυναίσθηση. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για τους 

μαθητές στο σύγχρονο σχολείο, το οποίο υφίσταται – όπως και η κοινωνία – μια γενικότερη 

κατάσταση αβεβαιότητας και ρευστότητας· ακόμη πιο απαραίτητες όμως είναι κατά την 

εξέλιξή τους στην κοινωνία και την ενήλικη ζωή.  

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το σχολικό περιβάλλον δεν παρουσιάζει πλέον την ομοιογένεια που 

εμφάνιζε κατά το παρελθόν, καθώς ο αριθμός των μεταναστών που κατοικούν στη χώρα 

μας έχει αυξηθεί. Η σχολική διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει στην ομαλότερη ένταξη 

αυτών των παιδιών στη σχολική διαδικασία, καθώς μέσα από τη διδασκαλία της 

διαφορετικότητας μπορεί να αμβλύνει φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. 

Σχολική Διαμεσολάβηση 

Στόχος της σχολικής διαμεσολάβησης είναι να εμψυχωθούν οι μαθητές και να συνταχθούν 

με την ιδέα ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, αναλαμβάνοντας προσωπική ευθύνη 

προς αυτή την κατεύθυνση (Terry& Gerber, 1997). Η σχολική διαμεσολάβηση φαίνεται να 

ωφελεί το σύνολο της μαθητικής κοινότητας αλλά και το διδακτικό προσωπικό, καθώς ο 

διευθυντής αλλά και οι εκπαιδευτικοί συχνά αναφέρουν ότι ασχολούνται λιγότερο με τις 

διαφωνίες των μαθητών (Terry& Gerber, 1997).   

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι απόλυτα δομημένη και στηρίζεται σε 

συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες θέτουν τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της. 

Όπως αναφέρουν οι Tzuriel και Shamir (2007), η διαδικασία της διαμεσολάβησης πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από σκοπιμότητα και αμοιβαιότητα, αίσθημα ικανότητας και ρύθμιση 

συμπεριφοράς. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Rigby (2007), δύο είναι οι βασικές αρχές της 

διαδικασίας της διαμεσολάβησης: οι διαφωνούντες α) να έχουν σε μεγάλο βαθμό την ίδια 

δυναμική και β) να είναι πρόθυμοι για ενεργό συμμετοχή σε αυτόν τον τρόπο επίλυσης των 

διαφορών τους.  

Μια διαδικασία διαμεσολάβησης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:  

1. Έναρξη της συνεδρίας (γνωριμία συμμετεχόντων, παρουσίαση του ρόλου της 

διαμεσολάβησης). 

2. Ανάπτυξη αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών (Griffiths, 2006). 
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3. Συγκέντρωση πληροφοριών: κάθε πλευρά εκφράζει το πρόβλημα από τη δική της οπτική 

και περιγράφει τα συναισθήματά της. 

4. Συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών: ο διαμεσολαβητής κάνει ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου για να πάρει περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το τρίτο βήμα και να 

αντιληφθεί τα στοιχεία που η κάθε πλευρά θεωρεί σημαντικά. 

5. Καθορισμός του προβλήματος: οι διαμεσολαβητές παραφράζουν και επαναδιατυπώνουν 

την άποψη της κάθε πλευράς. Παράλληλα, κατευθύνουν τους διαφωνούντες να 

συμφωνήσουν σχετικά με την πραγματική φύση του προβλήματος. 

6. Εύρεση πιθανών λύσεων: οι διαφωνούντες προτείνουν λύσεις στο πρόβλημα. Οι 

διαμεσολαβητές προσπαθούν να διακρίνουν τις λύσεις με τις οποίες οι διαφωνούντες θα 

ήταν πρόθυμοι να συμφωνήσουν ή όχι. Ρωτούν ακόμα τους διαφωνούντες το βαθμό στον 

οποίο η κάθε λύση θα επηρέαζε τη σχέση τους. 

7. Αξιολόγηση των λύσεων και επιλογή μιας τελικής συμφωνίας: οι συμμετέχοντες 

αξιολογούν τα θετικά και αρνητικά των λύσεων και επιλέγουν εκείνη που εξυπηρετεί 

περισσότερο και τις δύο πλευρές (win-win, win-lose, lose-lose). Μια τελική συμφωνία που 

χαρακτηρίζεται ως win-win εξυπηρετεί και ικανοποιεί και τα δύο συγκρουόμενα μέλη, τα 

οποία ενδεχομένως θα αποδεχθούν και μια συμφωνία win-lose με σκοπό να επιλυθεί η 

σύγκρουση. Σε περίπτωση που δημιουργείται μια τελική συμφωνία lose-lose, τα δύο 

συγκρουόμενα μέλη δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν τη σύγκρουση με τον τρόπο που 

επιθυμούσαν. Κύριος στόχος της σχολικής διαμεσολάβησης είναι να δημιουργεί win-win 

καταστάσεις κατά την επίλυση των συγκρούσεων. 

8. Σύνταξη γραπτής συμφωνίας και κλείσιμο: οι συμμετέχοντες συμφωνούν στη λύση 

συντάσσοντας ένα γραπτό συμβόλαιο και δεσμεύονται για τη διατήρησή της. Επιπλέον 

συμφωνούν για εκ νέου συνάντηση στο μέλλον. Ο διαμεσολαβητής τούς υπενθυμίζει την 

ανάγκη για εμπιστευτικότητα, τους συγχαίρει και κλείνει τη συνεδρία (Αρτινοπούλου, 2010· 

Block & Blazej, 2005). 

Τα πλεονεκτήματα της σχολικής διαμεσολάβησης αφορούν τόσο στην εξέλιξη των μαθητών 

ως ολοκληρωμένων ατόμων όσο και στη γενικότερη ομαλή λειτουργία του σχολείου. Μέσα 

από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης οι μαθητές αναπτύσσουν επικοινωνιακές 

δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο σχολείο και στο σπίτι. Μαθαίνουν να 
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εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να αναστοχάζονται και να συνοψίζουν όσα άκουσαν· 

ακόμη, μαθαίνουν να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση (Angaran & Beckwith, 1999).  Οι 

μαθητές που έχουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή, από την άλλη μεριά, μαθαίνουν πώς να 

δρουν αμερόληπτα, ακόμα και αν πρόκειται για τον καλύτερό τους φίλο (Angaran & 

Beckwith, 1999). Αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες που ευνοούν τη συνεργασία και την 

ομαδική δουλειά και αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της σωστής ακρόασης (Stevahn, 

2004). Ακόμη, οι μαθητές βελτιώνουν τον αυτοσεβασμό τους, αναπτύσσουν ηγετικές 

ικανότητες και εξειδικεύονται στην επίλυση προβλημάτων (Terry & Gerber, 1997). Η επαφή 

μάλιστα των παιδιών με τη σχολική διαμεσολάβηση μπορεί να ξεκινήσει από τα χρόνια του 

δημοτικού (Johnson & Johnson, 2001), ώστε καθώς μεγαλώνουν να είναι σε θέση να την 

εφαρμόσουν σε ποικίλες περιστάσεις της ζωής τους . 

Τα προγράμματα της σχολικής διαμεσολάβησης είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα στο σχολείο, 

καθώς οι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί ως διαμεσολαβητές συναντούν εθελοντικά τους 

συμμαθητές τους οι οποίοι έχουν συγκρουστεί για συγκεκριμένο λόγο και τους βοηθούν να 

επιλύσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί (Casella, 2001). Έτσι αποφεύγεται η 

σοβαρότερη σύγκρουση που θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχε παρέμβαση διαμεσολάβησης. 

Ερευνητικά πορίσματα αναφέρουν ότι ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν πως έχει η σχολική διαμεσολάβηση είναι ότι η σχολική βία 

μειώνεται αλλά και ότι τόσο οι διαμεσολαβητές όσο και οι διαφωνούντες διδάσκονται 

σημαντικές δεξιότητες για τη μετέπειτα ζωή τους εκτός του σχολικού περιβάλλοντος 

(Johnson, Johnson, Dudley, Ward & Magnuson, 1995· Schellenberg, Parks-Savage & Rehfuss, 

2007).  

Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης εξάλλου δεν κρίνεται μόνο από τις ακαδημαϊκές 

επιδόσεις των μαθητών αλλά και από τις αξίες που εκείνοι υιοθετούν μέσα από τις 

σχολικές διαδικασίες. Ο ρόλος του σχολείου δεν περιορίζεται μόνο στην γνωστική 

ανάπτυξη των παιδιών· πρέπει επίσης να μεριμνά για την κοινωνική και συναισθηματική 

τους εξέλιξη (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor &  Schellinger, 2011). Παρ’ όλα αυτά, στα 

σχολεία ο χρόνος για ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων  είναι 

περιορισμένος, καθώς έμφαση δίνεται κυρίως στην αποτελεσματικότητα της μαθησιακής 

εμπειρίας και όχι στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών. Η σχολική 

διαμεσολάβηση είναι ένα όχημα που θα δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να βελτιώσουν 
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συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, να διαχειρίζονται καλύτερα τον εαυτό 

τους, να είναι κοινωνικά συνειδητοποιημένοι και να οδηγούνται στη λήψη αποφάσεων με 

υπευθυνότητα. Αυτές οι δεξιότητες με τη σειρά τους μπορεί να αποτελέσουν το θεμέλιο 

για καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση, περισσότερο θετική κοινωνική συμπεριφορά, λιγότερο 

συναισθηματικό στρες, άρα και βελτιωμένες επιδόσεις (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor 

& Schellinger, 2011). 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα προγράμματα της σχολικής διαμεσολάβησης 

υιοθετούνται τα τελευταία χρόνια ως τεχνική επίλυσης των συγκρούσεων από τα σχολεία. 

Πλήθος μελετών έχει δείξει πώς με την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων καλύπτονται σε 

μεγάλο βαθμό οι στόχοι που επιθυμεί το σχολείο, ενώ οι διαδικασίες της διαμεσολάβησης 

έχουν σημαντικά ποσοστά επιτυχίας (Terry & Gerber, 1997).  

Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση τις θέσεις που διατυπώθηκαν ως εδώ φαίνεται να προκύπτει στη χώρα μας η 

ανάγκη για πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης στην 

Α/βαθμια εκπαίδευση. Με την υπόθεση ότι η σχολική διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει 

σημαντικά στην ειρηνική επίλυση των διαφορών στο σχολικό περιβάλλον, τα ερευνητικά 

ερωτήματα που θα τεθούν είναι τα εξής: 

- Σε ποιον βαθμό μπορεί η συμβουλευτική συνομηλίκων και η σχολική διαμεσολάβηση να 

μειώσει τον αριθμό των συγκρούσεων στο περιβάλλον του δημοτικού σχολείου; 

- Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορούν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου να 

αποκτήσουν δεξιότητες συμβουλευτικής και σχολικής διαμεσολάβησης; 

- Σε ποιον βαθμό η σχολική διαμεσολάβηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να 

οδηγήσει στην ειρηνική επίλυση των διαφορών των παιδιών εκτός του σχολικού 

περιβάλλοντος; 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός 

πιλοτικού παρεμβατικού προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης στο ελληνικό δημοτικό 

σχολείο. Η παρέμβαση αποβλέπει στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων που 
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εμφανίζονται μεταξύ των μαθητών και στην πρόληψη φαινομένων σχολικής βίας και 

εκφοβισμού. Στοχεύει επομένως σε μία σειρά από επιδιώξεις που συνδέονται με την 

εξέταση της ανάγκης εφαρμογής της σχολικής διαμεσολάβησης, την ίδια την εφαρμογή της 

μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας που αναμένεται να προκύψει. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι στόχοι 

της έρευνας μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 

 την αρχική χαρτογράφηση πιθανών συγκρούσεων που παρατηρούνται σε μαθητές 

της Δ΄ και Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, καθώς και τη μελέτη των 

χαρακτηριστικών τους· 

 την κατάρτιση ενός αριθμού μαθητών στις πρακτικές της σχολικής διαμεσολάβησης 

και στις δεξιότητες συμβουλευτικής ομηλίκων, ώστε να αποκτήσουν οι ίδιοι ρόλο 

διαμεσολαβητών· 

 τη δημιουργία κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων που θα εξοικειώσουν τους 

μαθητές  με  την έννοια της διαμεσολάβησης και θα τους βοηθήσουν να 

διαμορφώσουν θετική στάση γι’ αυτήν· 

 την προώθηση της έννοιας και της πρακτικής της σχολικής διαμεσολάβησης στο 

ευρύτερο κλίμα του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε  αυτόβουλα οι μαθητές να 

επιλέγουν την επίλυση των διαφορών τους με αυτόν τον τρόπο· 

 την εφαρμογή παρεμβάσεων σχολικής διαμεσολάβησης σε φαινόμενα σύγκρουσης 

μεταξύ των μαθητών· 

 την αξιολόγηση των παρεμβάσεων αυτών υπό το πρίσμα της θετικής 

αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, ως απώτερου και 

γενικευμένου εκπαιδευτικού στόχου. 

 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη  συμμετέχουν 2 δημοτικά σχολεία (το πρώτο για την 

πειραματική εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης και το δεύτερο για την ομάδα 

ελέγχου) από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θα επιλεγούν μαθητές της Δ΄ και Ε΄ 

τάξης δημοτικού σχολείου, οι οποίοι θα είναι χωρισμένοι σε δύο ομάδες: (α) την ομάδα 
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των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στη σχολική 

διαμεσολάβηση και (β) μια ομάδα ελέγχου που θα αποτελείται από μαθητές των ίδιων 

τάξεων ενός άλλου δημοτικού σχολείου, η οποία απλά  θα αποτελεί αντικείμενο 

παρατήρησης  σε συνεργασία με τον δάσκαλο της τάξης. Πέρα από τα περιστατικά 

συγκρούσεων που θα αναζητηθούν στα δύο σχολεία, θα δημιουργηθούν και υποθετικά 

σενάρια συγκρουσιακών καταστάσεων, οι οποίες θα μελετηθούν συγκριτικά στο πλαίσιο 

της έρευνας. Ο στόχος αυτού του διαχωρισμού είναι ο εντοπισμός των διαφορών ανάμεσα 

στους μαθητές που εφαρμόζουν το πρόγραμμα της σχολικής διαμεσολάβησης για την 

επίλυση συγκρούσεων και σε αυτούς που ακολουθούν τις παραδοσιακές πρακτικές.  

Σχεδιασμός/ Ερευνητικά εργαλεία 

Στην παρούσα έρευνα οι μαθητές-συνομήλικοι διαμεσολαβητές θα εκπαιδευτούν πρώτα 

για την απόκτηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής, ώστε αργότερα να μπορούν να 

αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους αυτές στη διαδικασία της σχολικής 

διαμεσολάβησης. Το γεγονός αυτό καθιστά την έρευνα «εξελικτική μελέτη περίπτωσης». Η 

έρευνα θα περιλαμβάνει κυρίως ποιοτικές προσεγγίσεις αλλά και ποσοτικές, όπου 

χρειαστεί, και θα εξελιχθεί σε τρία διακριτά στάδια. Το πρώτο  αφορά τη χαρτογράφηση 

των αναγκών των δύο σχολείων σε σχέση με τον αριθμό, την ένταση και τη φύση των 

συγκρούσεων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, καθώς και τον έλεγχο των γνώσεών τους 

σχετικά με την έννοια της σχολικής διαμεσολάβησης. Το δεύτερο στάδιο αφορά την 

εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης σε συνδυασμό με 

δεξιότητες συμβουλευτικής μέσα από διδακτικές παρεμβάσεις. Το τρίτο στάδιο αφορά την 

αξιολόγηση του προγράμματος και την παρατήρηση των αποτελεσμάτων μετά από έναν 

συγκεκριμένο χρόνο.  

Το πρώτο, το δεύτερο και μέρος του τρίτου σταδίου θα ολοκληρωθούν στο διάστημα μιας 

σχολικής χρονιάς. Η ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου θα εφαρμοστεί την επόμενη σχολική 

χρονιά.  

Για το πρώτο στάδιο θα κατασκευαστούν ερωτηματολόγια τόσο για τους δασκάλους όσο 

και για τους μαθητές σχετικά με τις έννοιες της σύγκρουσης και της σχολικής 

διαμεσολάβησης. Για το δεύτερο στάδιο θα κατασκευαστούν φύλλα αυτο-αξιολόγησης των 

διαμεσολαβητών αλλά και ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της διαδικασίας από τους 

διαφωνούντες. Ταυτόχρονα θα τηρείται ημερολόγιο καταγραφής συγκρούσεων από τον 
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εκπαιδευτικό της ομάδας ελέγχου. Για το τρίτο στάδιο θα υπάρξουν ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις για την αξιολόγηση του προγράμματος τόσο από τους συμμετέχοντες 

μαθητές, όσο και από τους γονείς τους. Η καταγραφή και ο τρόπος επίλυσης των 

συγκρούσεων μετά το τέλος της παρέμβασης θα διεξαχθεί με τη χρήση ημερολογίων. 

Αναμενόμενα οφέλη 

Η σύγκρουση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής, αρκεί να είναι 

δημιουργική και να καταλήγει στον εμπλουτισμό της κοινωνικής εμπειρίας. Δίνει την 

ευκαιρία στο άτομο να είναι ευέλικτο, να αναζητεί λύσεις, να εφευρίσκει τρόπους 

συνύπαρξης και εξομάλυνσης των διαφορών, με την προϋπόθεση τα συγκρουόμενα μέρη 

να μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές της δημιουργικής συνεργασίας στις ανθρώπινες 

σχέσεις (Crawford & Bodine, 1996).  

Η σχολική διαμεσολάβηση εφαρμόζεται για να διδάξει στους μαθητές ακριβώς αυτή την 

ιδέα, πώς δηλαδή να μετατρέπουν τις συγκρούσεις τους σε δημιουργία νέων ιδεών και 

αποδοχή των διαφορετικών θέσεων και αντιλήψεων του συμμαθητή τους. Τα οφέλη για 

τους μαθητές μπορεί να είναι διαχρονικά και να τους μεταμορφώσουν στην πορεία της 

ζωής τους, διδάσκοντάς τους στοιχεία τα οποία καλύπτουν ένα σύνολο εφαρμογών στην 

καθημερινή ζωή με στόχο την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Πλήθος μελετών 

επίσης δείχνουν ότι οι διαφωνούντες μαθητές είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι μετά το 

τέλος της διαμεσολαβητικής διαδικασίας και οι μεταξύ τους συγκρούσεις μειώνονται μετά 

από τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της διαμεσολάβησης (Harris, 2005). 

Παρατηρείται επίσης ότι μέσα από τη συμμετοχή στη σχολική διαμεσολάβηση ακόμα και οι 

διαφωνούντες μαθητές -που δεν έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με την έννοια- μαθαίνουν τι 

ακριβώς είναι η σχολική διαμεσολάβηση, πώς λειτουργεί και ποιες είναι οι δεξιότητες που 

απαιτούνται για να επιλυθεί αποτελεσματικά μια μελλοντική σύγκρουση. Μετά από τη 

συμμετοχή τους θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι μπορούν να εντρυφήσουν στην έννοια 

μέσα από μια ενεργή διαδικασία μάθησης, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που θα 

τους είναι απαραίτητες για το μέλλον (Harris, 2005). Το εκπαιδευτικό όφελος από αυτή τη 

διαπίστωση είναι μεγάλο, καθώς περισσότεροι μαθητές θα είναι πρόθυμοι να 

συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση σε περίπτωση που διαφωνούν με κάποιον συμμαθητή 

τους. 
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Η εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης έχει οφέλη και για την ίδια την εκπαιδευτική 

διαδικασία, καθώς το κλίμα μέσα στη σχολική τάξη είναι φιλικό και προωθητικό προς την 

μάθηση και δεν σπαταλιέται άσκοπα χρόνος από το μάθημα προς επίλυση των διαφορών. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεχίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο χωρίς να πιέζονται με 

σκοπό την αναζήτηση λύσεων για τις συγκρούσεις των μαθητών, στις οποίες μάλιστα 

πολλές φορές εμπλέκονται και οι γονείς, με αποτέλεσμα η ένταση να μεταφέρεται και 

εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και να επιδεινώνεται σημαντικά. Επιπλέον, το κλίμα στο 

σχολείο φαίνεται να γίνεται περισσότερο δημιουργικό (Cassinerio & Lane-Garon, 2006) και 

έτσι το σχολείο καταφέρνει να εκπληρώσει την διπλή αποστολή του, μεταφέροντας στους 

μαθητές όχι μόνο ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά και δεξιότητες και αξίες χρήσιμες για την 

μετέπειτα ζωή τους. 

  Οι διδακτικές παρεμβάσεις και το υλικό που θα παραχθεί από την παρούσα έρευνα 

αναμένεται να μπορούν εν δυνάμει να εφαρμοστούν σε ολόκληρη τη χώρα καθώς η 

αναζήτηση τρόπων για την επίλυση των διαφορών με ειρηνικές διαδικασίες είναι ένα 

ζήτημα που απασχολεί όλα τα σχολεία στην Ελλάδα, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με 

μικρότερη ένταση. Οι διαδικασίες συμβουλευτικής υποστήριξης ομηλίκων που θα 

εφαρμοστούν μπορούν να αποτελέσουν μια μόνιμη λύση για τα φαινόμενα βίας και 

εκφοβισμού που σημειώνονται στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς, όπως 

έχει αποδειχθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία, μπορεί να είναι αποτελεσματική προς αυτήν 

την κατεύθυνση.   
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα μελετά τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών τόσο της 

πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επιθετικότητα των 

μαθητών και τον σχολικό εκφοβισμό. Στην έρευνα συμμετείχαν 14 εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
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η ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ για την ανάλυση των συνεντεύξεων αξιοποιήθηκε η 

μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Από την ανάλυση των συνεντεύξεων 

προέκυψαν πέντε κατηγορίες με υποκατηγορίες, οι οποίες διαπραγματεύονται την 

επιθετική συμπεριφορά των μαθητών, τον σχολικό εκφοβισμό, τους λόγους εμφάνισης της 

επιθετικής συμπεριφοράς, τον ρόλο του εκπαιδευτικού απέναντι στην επιθετική 

συμπεριφορά των μαθητών και τέλος, τις μορφές παρέμβασης σχετικά με την 

επιθετικότητα και το σχολικό εκφοβισμό από την πλευρά της σχολικής μονάδας. Τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν συνοψίζονται στο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ορίζουν 

επιστημολογικά επαρκώς την επιθετική συμπεριφορά, την συγχέουν με τον εκφοβισμό και 

θεωρούν ως βασικό υπεύθυνο για την επιθετικότητα των παιδιών το οικογενειακό πλαίσιο. 

Οι θύτες χαρακτηρίζονται ως άτομα με χαμηλή αυτό-εκτίμηση, έντονο αίσθημα θυμού και 

ως μαθητές με χαμηλές αλλά και υψηλές σχολικές επιδόσεις. Τα θύματα περιγράφονται ως 

άτομα εσωστρεφή, παθητικά, που δεν αντιδρούν στις επιθέσεις και είναι μαθητές με καλές 

σχολικές επιδόσεις. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι αντιμετωπίζουν τα περιστατικά μέσω της  

συζήτησης με τον θύτη, τις ομαδικές εργασίες και συζητήσεις και τέλος, επισημαίνουν την 

ανάγκη για ύπαρξη ειδικού επιστημονικού προσωπικού στους κόλπους του σχολείου. 

Λέξεις-κλειδιά: επιθετική συμπεριφορά, σχολικός εκφοβισμός, βία, κοινωνικοψυχολογικοί 

παράγοντες, σχολικό πλαίσιο. 

Abstract  

The current thesis investigation the views and experiences of educators who teach in 

primary, junior and senior high schools regarding students’ aggressive behavior and the 

phenomenon of bullying. Fourteen educators from public schools of urban districts of 

Thessaloniki participated in this study. Semi-structured interviews were used in order to 

collect the data, which were subsequently analyzed qualitatively. The categories resulting 

from analyzing the interviews were as follows: a) students’ aggressive behavior, b) bullying, 

c) causes of aggressive behavior, d) the educator’s role in managing students’ aggressive 

behavior and e) intervention strategies used by the school in order to manage aggression 

and violence. The Results indicate that educators do not define aggressive behavior 

sufficiently and tend to confuse it with bullying. They emphasize that parents are responsible 

for students’ aggressive behavior at school. Bullies are characterized as people with low self-

esteem and a strong feeling of anger and have either low or high school performance. The 

victims, on the other hand, are described as introvert and passive unable to react against 
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any attack while they are usually good students. As far as intervention techniques are 

concerned, these involve educators approaching bullies and discussing with them, carrying 

out in teamwork activities and conducting team discussions. Finally, the participants of the 

present study highlighted the need for psychologists and social workers in Greek schools.  

Keywords: aggressive behavior, bullying, violence, psychological-sociological factors, school 

context. 

 

Εισαγωγή 

Ορισμοί επιθετικότητας, βίας και σχολικού εκφοβισμού 

Παρά το γεγονός ότι, κατά καιρούς, έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί για την επιθετική 

συμπεριφορά, ωστόσο, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος καθώς είναι δύσκολο να 

δοθεί μια σαφής αιτία και πρόθεση για την εκδήλωσή της (Moeller, 2001· Παπαγεωργίου, 

2003 ). 

Σύμφωνα με τον Παπαγεωργίου (2003) η επιθετικότητα ορίζεται  ως «η συμπεριφορά που 

αποβλέπει στην πρόκληση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης σε κάποιο άτομο ή άτομα, 

ανεξάρτητα από το αν η βλάβη πραγματοποιηθεί τελικά ή όχι, καθώς και τη συνειδητή 

φθορά ή καταστροφή κάποιας ιδιοκτησίας» (όπ.π.). Μία εναλλακτική απόδοση που 

προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ορίζει τη βία ως «την σκόπιμη χρήση 

σωματικής βίας ή δύναμης για την απειλή εναντίον ή του ίδιου του εαυτού ή ενός άλλου 

ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων ή της κοινότητας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, το 

θάνατο, την ψυχολογική βλάβη, την μη ορθή ανάπτυξη του ατόμου και την απώλεια» 

(World Health Organization, 2002). 

Η βία συνιστά μία έννοια γενικότερη και ευρύτερη από τον εκφοβισμό (Νικολάου, 2013). Η 

σχολική βία που λαμβάνει χώρα στο χώρο του σχολείου εμφανίζεται με τη μορφή του 

σχολικού εκφοβισμού (bullying) (όπ.π.)που πλέον υπάρχει σαν όρος στην καθημερινότητα 

του ελληνικού σχολείου (Αρτινοπούλου, 2013). 

Ο Olweus (1993) ο πρώτος δεινός ερευνητής του χώρου για τον σχολικό εκφοβισμό, ορίζει 

τον εκφοβισμό ή τη θυματοποίηση ως εξής: «ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται 

όταν εκτίθεται για μεγάλο και συνεχές χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις από ένα 

άτομο ή μια ομάδα ατόμων». Στον ορισμό του Olweus ως αρνητικές πράξεις νοούνται όλες 
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εκείνες οι ενέργειες που έχουν σκοπό να βλάψουν, να τραυματίσουν ή να επηρεάσουν 

σωματικά και ψυχολογικά το άτομο (όπ.π.). 

Θεωρίες για την επιθετικότητα  

Έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν τα αίτια ή τους λόγους 

που διαμορφώνουν την επιθετική συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, το θεωρητικό πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας επικεντρώθηκε σε δύο θεωρίες: στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης 

του Albert Bandura για τη μίμηση των αρνητικών προτύπων συμπεριφοράς και στη θεωρία 

του κοινωνικού ελέγχου τους Travis Hirschi.   

Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης διατείνεται ότι το παιδί παρακολουθεί τις συμπεριφορές 

των ενηλίκων και της υιοθετεί. Έτσι, λοιπόν αν το παιδί παρακολουθεί έναν ενήλικα –και 

συνήθως αυτός ο ενήλικας είναι ο γονέας–  να φέρεται επιθετικά είτε άμεσα είτε έμμεσα 

(π.χ. τηλεόραση) ενστερνίζεται αυτήν τη συμπεριφορά και ξεκινά να την χρησιμοποιεί 

(Bandura, 1971· Bandura, 1978). Επιπλέον, τονίζεται ότι η υιοθέτηση επιθετικής 

συμπεριφοράς εξαρτάται από τις συνέπειες που υφίσταται το πρότυπο το οποίο φέρεται 

με επιθετικότητα (Bandura, 1978). Έτσι λοιπόν, τα μοντέλα επιθετικότητας που τις 

περισσότερες φορές υιοθετούνται είναι αυτά που δεν επιφέρουν στον δράστη κάποια 

ποινή (Bandura, 1978). 

Αφού αποκτηθεί μέσα από την παρατήρηση των προτύπων, η επιθετική συμπεριφορά θα 

πρέπει να διατηρηθεί. Οι παράγοντες που την διατηρούν είναι παρόμοιοι με αυτούς που 

συμβάλλουν στην απόκτησή της. Αυτοί είναι: η επιτυχία που θα επιφέρει στον θύτη η 

επιθετική συμπεριφορά, η μη κακομεταχείριση του από τα υπόλοιπα άτομα και η έγκριση 

της επιθετικής συμπεριφοράς από τον ίδιο του τον εαυτό (Bjørkly, 2006). 

Συνεχίζοντας στη θεωρία του κοινωνικού ελέγχου, ο Hirschi διατύπωσε ότι οι δεσμοί που 

δημιουργεί το άτομο τόσο με τις αξίες και τους άλλους ανθρώπους όσο και με τους 

θεσμούς, κατά τα πρώτα βήματα της κοινωνικοποίησης του, είναι αυτοί που περιορίζουν 

το άτομο για να εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά (Hirschi, 1969· Patt et al., 2011). Για να 

επέλθει όμως, η συμμόρφωση και να μην εντοπίζεται κανένα στοιχείο επιθετικότητας, θα 

πρέπει το άτομο να εσωτερικεύσει τους κανόνες, να δεθεί με τους γύρω του, να πιστέψει 

και να εφαρμόσει τις αξίες και τους νόμους (Hirschi, 1969· Patt et al., 2011). Αυτός ο 

δεσμός εξαρτάται από τέσσερα βασικά στοιχεία: τη σύνδεση, τη δέσμευση, τη συμμετοχή 
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και την πίστη (Hirschi, 1969· Durkin, Wolfe & Clark, 1999· Moeller, 2001· Patt et al., 2011· 

Unal & Cukur, 2011). 

Η σύνδεση αφορά τη σχέση του μαθητή/της μαθήτριας με τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τους μεταβιβάζουν τους κανόνες και τα ήθη που καθορίζουν την 

κοινωνία (Hirschi, 1969· Unal & Cukur, 2011). Η δέσμευση αναφέρεται στη σημαντικότητα 

που έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις για το άτομο, στους καλά καθορισμένους στόχους που 

θέτει το άτομο για τον εαυτό του αλλά και στον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων. Οι 

σχέσεις με του άλλους περιορίζουν την επιθετική συμπεριφορά καθώς το  

άτομο επιθυμεί να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται αρεστός και αποδεκτός 

στους άλλους (Hirschi, 1969· Durkin et al., 1999).Ο προτελευταίος παράγοντας, η 

συμμετοχή συνδέεται με την ενασχόληση του ατόμου κατά τον ελεύθερό του χρόνο, με 

εποικοδομητικές ασχολίες που προάγουν την επίτευξη των στόχων και την κοινωνικότητα 

του ατόμου. Τέλος, ο παράγοντας της πίστης συμπεριλαμβάνει τη λειτουργία του ατόμου 

με βάση το νόμο. Επεξηγηματικά, αν το άτομο συμμορφώνεται με τους νόμους τότε δεν 

εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά (Hirschi, 1969). 

 

Παράγοντες που οδηγούν στη διαμόρφωση επιθετικής συμπεριφοράς 

Η επιθετικότητα του παιδιού δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε ένα πλήθος 

παραγόντων, οι οποίοι συμβάλλουν στην εμφάνισή της. Οι παράγοντες αυτοί 

περιλαμβάνουν το ίδιο το παιδί, τους γονείς, το οικογενειακό περιβάλλον, τους 

συνομηλίκους και γενικότερα το περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το παιδί. Στο 

σημείο αυτό, οφείλει ακόμη να επισημανθεί η σημασία των νευροψυχολογικών 

παραγόντων (Loeber & Hay, 1997· Department of Community Services N.S.W, 2004· 

Rappaport & Thomas, 2004· Mendes et al., 2009 · Μακρή-Μπότσαρη, 2010). Οι τρεις αυτές 

κατηγορίες παραγόντων μαζί εξηγούν περισσότερο ολοκληρωμένα τους λόγους για τους 

οποίους ένα άτομο εμφανίζει βίαιη και επιθετική συμπεριφορά (Mendes et al., 2009).  

Στους νευροψυχολογικούς παράγοντες ανήκουν το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά 

κατά τη διάρκεια της κύησης, αλλά και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού από 

βρέφος σε νήπιο. Αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι παραπάνω καταχρήσεις 

συμβάλουν στη διαμόρφωση της επιθετικότητας του παιδιού (Mendes et al., 2009). 

Επιπλέον, το στρες ενδεχομένως να οδηγήσει σε επιθετική συμπεριφορά καθώς το παιδί 
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δεν διαθέτει ακόμα του απαραίτητους μηχανισμούς για να το διαχειριστεί (Rappaport & 

Thomas, 2004).  

Όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες εμπερικλείονται η 

φτώχεια, η ύπαρξη εγκληματικού υπόβαθρου στην οικογένεια, η έλλειψη φροντίδας μέσα 

στην οικογένεια, η σχολική αποτυχία, η Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής-

Υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.Υ.) και ο αποκλεισμός από τις ομάδες των συνομηλίκων (Loeber 

& Hay, 1997· Mendes et al., 2009 · Μακρή-Μπότσαρη, 2010). 

 

Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying) 

Σύμφωνα με τους Nansel, Overpeck, Pilla, Ruan, Simons-Morton & Scheidt (2001) ο 

εκφοβισμός συνιστά μία μορφή επιθετικότητας που σκοπό έχει να βλάψει ένα άτομο είτε 

σωματικά είτε λεκτικά και ψυχολογικά και γενικότερα στόχος του είναι να προκαλέσει 

ενόχληση. Ο εκφοβισμός είναι μία πράξη που επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα και ο 

θύτης κατέχει μεγαλύτερη δύναμη από το θύμα. Με άλλα λόγια, ο θύτης βρίσκεται σε θέση 

ισχύος. 

Ο εκφοβισμός έχει λάβει πλέον μεγάλες διαστάσεις και απασχολεί όλο και περισσότερους 

γονείς, εκπαιδευτικούς και ερευνητές καθώς έχει συνδεθεί με το σχολικό πλαίσιο, εφόσον 

αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα βίας στα σχολεία και προκαλεί σοβαρά προβλήματα 

στους/στοις μαθητές/τριες (Macklem, 2003· Allen, 2010· Giovazolias, Kourkoutas, 

Mitsopoulou & Georgiadi, 2010· Μακρή-Μπότσαρη, 2010). Ο βαθμός των περιστατικών 

εκφοβισμού δεν είναι ίδιος σε όλα τα σχολεία. Σε κάποια σχολεία δεν υπάρχει εκφοβισμός, 

ενώ σε κάποια άλλα το ποσοστό των περιστατικών είναι υψηλό (Macklem, 2003). Σε 

σχετική έρευνα που διεξήχθη σε 40 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η χώρα μας είναι τρίτη στα ποσοστά συχνότητας εμφάνισης του φαινομένου 

(Giovazolias et al., 2010). 

Ο εκφοβισμός εμφανίζεται με δύο μορφές: τις άμεσες και τις έμμεσες. Οι άμεσες μορφές 

περιλαμβάνουν σωματικές επιθέσεις οι οποίες γίνονται εύκολα αντιληπτές και ενέχουν το 

αίσθημα του θύμου που είναι ορατό (Olweus, 1993· Macklem, 2003· Kalati, Psalti & 

Deliyianni-Kouimtzi, 2010· Mitsopoulou & Giovazolias, 2015). Οι σωματικές επιθέσεις 

περικλείουν κλωτσιές, μπουνιές και κάθε είδους χτυπήματα (Farrington & Baldry, 2010· 

Giovazolias et al., 2010· Mitsopoulou & Giovazolias, 2015) και γίνονται περισσότερο 
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αντιληπτές από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τις λεκτικές και ψυχολογικές επιθέσεις 

(Macklem, 2003). Αντιθέτως, οι έμμεσες μορφές δεν είναι φανερές καθώς είναι 

συγκεκαλυμμένες με αποτέλεσμα να μην γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι προσπαθούν να 

βλάψουν το άτομο. Σε αυτές περιέχονται οι λεκτικές, οι ψυχολογικές επιθέσεις, ο 

αποκλεισμός από τις ομάδες και τις παρέες, η διάδοση φημών και η περιθωριοποίηση.  Οι 

έμμεσες μορφές είναι περισσότερο πιθανό να εκδηλωθούν μέσα στην τάξη σε σχέση με τις 

άμεσες (Rigby, 2008· Giovazolias et al., 2010· Kalati et al., 2010· Hong & Espelage, 2012· 

Mitsopoulou & Giovazolias, 2015).  

Προχωρώντας, στα φαινόμενα εκφοβισμού εμπλέκονται οι θύτες, τα θύματα, οι θύτες που 

παράλληλα είναι και θύματα, αλλά και οι παρατηρητές (Yoneyama & Naito, 2003· Μακρή-

Μπότσαρη, 2010· Bibou-Nakou, Tsiantis, Assimopoulos, Chatzilambou & Giannakopoulou, 

2012). Για να βρεθούν τα αίτια που οδηγούν τα άτομα να βρεθούν στις παραπάνω θέσεις, 

δεν αρκεί να εξεταστούν μόνο οι προσωπικοί παράγοντες του ατόμου, αλλά και ορισμένες 

ενδεχόμενες ψυχολογικές διαταραχές που αντιμετωπίζει. Τέλος, είναι αναγκαίο να 

εξεταστούν και να διερευνηθούν οι παράγοντες που επιδρούν από το περιβάλλον του 

παιδιού (Giovazolias et al., 2010). 

Ένα από τα περιβάλλοντα που ζει και αναπτύσσεται το παιδί είναι το σχολείο, το οποίο 

αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα, που επηρεάζεται από την κουλτούρα που επικρατεί στην 

κοινωνία (Μπίκος, 2011). Το σχολείο, λοιπόν, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την 

ανάπτυξη του εκφοβισμού. Ειδικότερα, είναι πιθανόν να αποτελέσει ένα χώρο μέσα στον 

οποίο θα εκδηλωθεί και θα αναπαραχθεί ο εκφοβισμός. Ο Duncan (2013) διατυπώνει ότι η 

λειτουργία του σχολείου βασίζεται σε κομφορμιστικές νόρμες και τυποποιημένες 

συμπεριφορές με αποτέλεσμα να ζητείται από τους μαθητές να λειτουργήσουν με έναν 

συγκεκριμένο και προκαθορισμένο τρόπο. Όσοι μαθητές δεν τα καταφέρνουν, νιώθουν 

θυμό και ματαίωση και προσπαθούν μέσα από τον εκφοβισμό να αναδειχθούν σε αυτό το 

κοινωνικό σύστημα .  

Όπως υπογραμμίζει ο Κελπανίδης (2002), το ελληνικό σχολείο δεν παρέχει τα απαραίτητα 

εφόδια και τις ευκαιρίες στους μαθητές ώστε να ενταχθούν σε μία σύγχρονη πολυεθνική 

κοινωνία. Η άνιση κατανομή αγαθών και η έλλειψη ευκαιριών στους μαθητές αποτελεί 

έναν βασικό παράγοντα που οδηγεί στην εμφάνιση του εκφοβισμού όπως διαπιστώθηκε 

σε έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 

Ερευνών (Δασκαλάκη, Παπαδοπούλου, Τσαμπαρλή & Τσίγκανου, 2008). Με το παραπάνω 
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εύρημα συμφωνεί και η μελέτη των Garandeau, Lee και Salmivalli (2014). Γενικότερα, ένα 

ανεπαρκές σχολικό περιβάλλον με ελλιπή εξοπλισμό και ελλιπείς εγκαταστάσεις συμβάλλει 

στην εμφάνιση εκφοβιστικών περιστατικών. Οι ανεπάρκειες του σχολείου οδηγούν τα 

παιδιά στο συμπέρασμα ότι η κοινωνία στην οποία ζουν δεν είναι μία κοινωνία που 

νοιάζεται και φροντίζει (Moeller, 2001).Είναι σημαντικό, να δοθεί μεγάλη προσοχή σε αυτό 

το φαινόμενο διότι, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα 

στο σχολικό πλαίσιο. 

 

Έρευνα 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα έρευνα ως μέθοδος συλλογής δεδομένων επιλέχτηκε η συνέντευξη και πιο 

συγκεκριμένα η ημι-δομημένη συνέντευξη (Cohen, Manion & Morrison, 2007) που παρέχει 

περιθώρια στον ερευνητή για περαιτέρω διευκρινιστικές ερωτήσεις αλλά και τη 

δυνατότητα στο συμμετέχοντα να απαντήσει με μεγαλύτερη ελευθερία, χωρίς να 

ακολουθείται κατά γράμμα η σειρά των ερωτήσεων (Κελπανίδης, 1999· Fylan, 2005· 

Βάμβουκας, 2007). Η ανάλυση των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδος της 

ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και δημιουργήθηκε σύστημα κατηγοριών που προέκυψε 

από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων (Βάμβουκας, 2007). 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν την παρούσα έρευνα είναι τα εξής: 

 Πως προσδιορίζουν οι εκπαιδευτικοί την επιθετική συμπεριφορά των μαθητών και 

τον σχολικό εκφοβισμό; 

 Ποιοι θεωρούν ότι είναι οι κυριότεροι λόγοι ύπαρξης, εμφάνισης, επιρροής και 

διατήρησης της επιθετικής συμπεριφοράς; 

 Πως μπορούν να αντιμετωπιστούν φαινόμενα επιθετικότητας και εκφοβισμού μεταξύ 

των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς; 

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν δεχτεί επιθετική συμπεριφορά από τους μαθητές τους;  

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των θυτών και ποια τα χαρακτηριστικά των θυμάτων; 
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Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας αποτελούνταν από δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης της Θεσσαλονίκης. Από τους 

14 εκπαιδευτικούς, οι οχτώ (8) είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και οι υπόλοιποι έξι 

(6) εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών 

μόνο ένας συμμετέχων ήταν άντρας, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

υπόλοιποι 13 συμμετέχοντες ήταν γυναίκες. 

 

Παρουσίαση των δεδομένων 

Ξεκινώντας με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο ορισμός της 

επιθετικής συμπεριφοράς αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία, διότι δεν υπάρχει ένας 

καθολικός ορισμός που να περικλείει όλες τις πτυχές της. Συνεπώς, υπάρχει μία σύγχυση 

ως προς το τι είναι η επιθετική συμπεριφορά και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της.  

Οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνονται περισσότερο στις μορφές με 

τις οποίες εκδηλώνεται η επιθετικότητα των μαθητών παρά στην προσπάθεια διατύπωσης 

ενός ορισμού. Ωστόσο, ορισμένοι προσπάθησαν να αποδώσουν έναν σαφή ορισμό χωρίς 

να εστιάσουν μονάχα στις μορφές που μπορεί να λάβει η επιθετικότητα:  

«[…] συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται συνεχώς και μία και δύο και τρίτη και τέταρτη 

φορά μετά από παρατηρήσεις και βλέπουμε ότι έχει παγιωθεί μία κατάσταση όχι απλά μία 

διαφωνία μεταξύ δύο μαθητών εεεεε όταν αυτή η συμπεριφορά επαναλαμβάνεται τη 

χαρακτηρίζουμε ως μία επιθετική συμπεριφορά[...] Απευθύνεται σε συγκεκριμένο 

πρόσωπο συνεχόμενα στο ίδιο πρόσωπο ή σε μία ομάδα συγκεκριμένη μαθητών…» (10η 

συνέντευξη, γυναίκα, δημοτικό). 

Στο παραπάνω απόσπασμα η εκπαιδευτικός διατείνεται ότι η επιθετική συμπεριφορά είναι 

μία συμπεριφορά η οποία επαναλαμβάνετε συνεχώς ακόμα και μετά από τις παρατηρήσεις 

και τις αποδοκιμασίες του εκπαιδευτικού. Όπως αναφέρεται, είναι μία συμπεριφορά που 

έχει εδραιωθεί στον μαθητή οπότε και οι παρατηρήσεις είναι ανώφελες. Αυτό που 

τονίζεται παραπάνω, συνεχώς, είναι η επανάληψη της συγκεκριμένης συμπεριφοράς.  

Οι συμμετέχοντες επιπλέον, αναφέρθηκαν στις μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται η 

επιθετική συμπεριφορά. Κάποιοι αναφέρονται μόνο στη λεκτική και σωματική διάσταση 

των επιθέσεων, ενώ ορισμένοι συμπεριλαμβάνουν και την ψυχολογική. Είναι σημαντικό να 
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σημειωθεί ότι τρεις εκπαιδευτικοί ταύτισαν τον ορισμό με τις μορφές εκδήλωσης της 

επιθετικής συμπεριφοράς 

Επιπροσθέτως, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να παραθέσουν την άποψή τους για τη 

σημασία του σχολικού εκφοβισμού: 

«Ο εκφοβισμός είναι όταν κάποιο άτομο νιώθει την τρομοκρατία και νιώθει πίεση επειδή 

φοβάται κάποιο άλλο άτομο κάποια άλλη κατάσταση που θα το φέρει σε δύσκολη θέση και 

μπορεί να του ασκεί είτε έμμεσα είτε άμεσα εεεεεε….. πως το λένε… να είναι φοβισμένο 

και να μην μπορεί να συμμετέχει μέσα στην τάξη, στα μαθήματα, στα διαλείμματα, στις 

σχέσεις με τα άλλα παιδιά.» (6η συνέντευξη, γυναίκα, δευτεροβάθμια).  

«Εκφοβισμός σημαίνει άσκηση βίας […] ενός παιδιού, ενός ατόμου γενικότερα πάνω σε 

κάποιο άλλο άτομο χωρίς να το προκαλέσει και έχει… συνήθως ο θύτης δείχνει την 

επιθυμία ας πούμε να υποτιμήσει το θύμα, να του κάνει κακό.» (14η συνέντευξη, γυναίκα, 

δημοτικό) 

Ο εκφοβισμός θεωρείται ως τρομοκρατία, εκβιασμός και άσκηση βίας απέναντι σε ένα 

άλλο άτομο. Προκαλεί φόβο και οδηγεί το άτομο που υφίσταται τον εκφοβισμό να είναι 

δυσλειτουργικό και κατά την ώρα του μαθήματος, αλλά και στις κοινωνικές του 

συναναστροφές τις οποίες εξαιτίας του εκφοβισμού, αποφεύγει. 

Ποιοι όμως είναι οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν ένα μαθητή να εμφανίσει επιθετική 

συμπεριφορά; Οι συμμετέχοντες αναφέρουν το οικογενειακό πλαίσιο, την ομάδα 

συνομηλίκων και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 

καταδεικνύουν πως τα παιδιά υιοθετούν την επιθετική συμπεριφορά εξαιτίας των 

προβλημάτων που εντοπίζονται και συντηρούνται μέσα στην οικογένεια. Της βίας, δηλαδή, 

που εμφανίζεται μεταξύ των μελών και ιδιαίτερα ανάμεσα στους δύο γονείς, και των 

λανθασμένων τρόπων που χρησιμοποιούν οι γονείς για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

τους: 

«Αν η σύσταση της οικογένειας δεν είναι ομαλή, αν οι γονείς δεν είναι δίπλα στα παιδιά 

τους και αν ο καθένας είναι στο δικό του πρόβλημα λογικό είναι και το παιδί αν έχει 

πρόβλημα γιατί ποιος θα το ακούσει αυτό το δύσμοιρο; Και το παιδί λόγω της αδιαφορίας 

φτιάχνει προβλήματα συμπεριφοράς και τα βγάζει εκτός σπιτιού γιατί πρέπει να βγάλει 

αυτή την ένταση που έχει. Βλέποντας τους γονείς ο ένας να βρίζει τον άλλον, να χτυπάει ο 
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ένας τον άλλον είναι φυσικό και το παιδάκι να σηκώνει χέρι στο φίλο του, στο συμμαθητή 

του.» (2η συνέντευξη, γυναίκα, δημοτικό) 

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εκπαιδευτικών, οι φίλοι/οι παρέες των παιδιών 

αποτελούν έναν από τους λόγους που ωθούν τα παιδιά να παρουσιάσουν επιθετική 

συμπεριφορά. Οι συμμετέχοντες διατείνονται ότι τα παιδιά επηρεάζονται αρνητικά από τις 

παρέες τους και στην προσπάθειά τους να ενσωματωθούν σε αυτές υιοθετούν στοιχεία 

που θα τους επιτρέψουν την ένταξή τους σε αυτές. Για παράδειγμα: 

«Σε μία παρέα μπορεί να υπάρχει το κεντρικό πρόσωπο που θα βγάλει αυτή τη βία και 

μπορεί να παρασύρει κάποια άλλα άτομα τα οποία αν δεν ήταν σε αυτό το περιβάλλον σε 

αυτή την παρέα δεν θα είχαν αυτή τη συμπεριφορά. Άρα γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι παίζει 

ρόλο η παρέα στην οποία θα ανήκει κάποιος.» (6η συνέντευξη, γυναίκα, δευτεροβάθμια)  

Στις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους λόγους που οδηγούν στην εμφάνιση της 

επιθετικής συμπεριφοράς αναφέρεται και η επίδραση της κοινωνίας. Για την επίδραση της, 

οι ισχυρισμοί τους επικεντρώθηκαν σε δύο παράγοντες: στην οικονομική κρίση που 

αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και στην εξάπλωση των νέων τεχνολογιών. Οι 

συμμετέχοντες λοιπόν διατύπωσαν:  

«[…] η οικονομική κρίση. Ένα παιδί που δεν έχει να φάει, να πάρει τα τετράδιά του και 

βλέπει ένα που τα έχει όλα τότε από τη ζήλια μπορεί να επιτεθεί.» (9η συνέντευξη, γυναίκα, 

δευτεροβάθμια). 

«[…]πλέον με την κρίση έτσι όπως είναι τα κοινωνικά δεδομένα αυτή τη στιγμή ναι το 

επηρεάζει και το αυξάνει γιατί δεν μπορούν οι γονείς και όλοι εμείς οι μεγάλοι να 

διαχειριστούμε τα δικά μας προβλήματα οπότε είναι φυσικό αυτό να περάσει και στα 

παιδιά.» (7η συνέντευξη, γυναίκα, δημοτικό). 

Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πολλαπλούς τρόπους με τους 

οποίους παρεμβαίνουν για να αντιμετωπίσουν κάποιο περιστατικό επιθετικής 

συμπεριφοράς ή εκφοβισμού. Η πιο συχνή αντιμετώπιση είναι η συζήτηση με το θύτη και 

όχι τόσο με το θύμα. Πέρα από τη μεμονωμένη συζήτηση με τον μαθητή, επιδιώκουν να 

πραγματοποιείται και μια ομαδική συζήτηση με όλη την τάξη. Επιπλέον, χρησιμοποιούν και 

άλλους τρόπους αντιμετώπισης όπως το παιχνίδι ρόλων, τις παρουσιάσεις, την υλοποίηση 

ομαδικών project, την ψυχολογική στήριξη, την προβολή ταινιών με διδακτικό 



187 
 

περιεχόμενο, το σχολιασμό πραγματικών περιστατικών εκφοβισμού, την καλή επικοινωνία 

και συνεργασία με τους γονείς. Ενδεικτικά ορισμένες από τις απαντήσεις:  

«Δεν παρεμβαίνω κατευθείαν. Πρέπει να το διερευνήσω, να δω έχει ξανασυμβεί και όταν 

βλέπω ότι επαναλαμβάνεται τότε επεμβαίνω και παίρνω τον θύτη και του μιλάω. Και κάνω 

συζητήσεις. Δεν τον ανακρίνω, δεν λέω γιατί το έκανες. Κάνω συζήτηση.» (4η συνέντευξη, 

γυναίκα, δευτεροβάθμια) 

«[…] με το να μιλάς συνέχεια. Θα πρέπει τα παιδιά να μην το ξεχνούν. Πρέπει κάθε μέρα 

μετά το καλημέρα να γίνεται μία συζήτηση σχετικά με την επιθετικότητα ή με οποιοδήποτε 

άλλο θέματα που μπορεί να έχει σχέση με τη συμπεριφορά […] και δεύτερο είναι η πολύ 

καλή επικοινωνία που πρέπει να έχεις με τους γονείς» (10η συνέντευξη, γυναίκα, δημοτικό). 

Αναφορικά με το προτελευταίο ερευνητικό ερώτημα, οι συμμετέχοντες και οι 

συμμετέχουσες αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν στο στόχαστρο της 

επιθετικής συμπεριφοράς του μαθητή. Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι μισοί εκπαιδευτικοί 

απάντησαν πως έχουν δεχτεί επιθετική συμπεριφορά από κάποιον μαθητή τους, ενώ οι 

άλλοι μισοί απάντησαν πως δεν έχουν δεχτεί ποτέ επίθεση από κάποιον μαθητή τους. Για 

παράδειγμα: 

«Εεεεε ναι! Αυτό έγινε για ποιο λόγο; Ίσως επειδή δεν είχα οριοθετήσει εγώ σωστά κάποια 

πράγματα και επέτρεψα να χαθεί αυτή η ισορροπία μαθητή καθηγητή;! Ή από μόνοι τους 

πήραν αυτόν τον αέρα που λέμε εεεε.. και νόμιζαν…. Εεεε… υπερέβησαν τα εσκαμμένα που 

λέμε» (6η συνέντευξη, γυναίκα, δευτεροβάθμια). 

«Ναι! Εεεε πιστεύω ίσως… εεε.. έφταιγα και εγώ. Μπορεί να ήμουν απότομη απέναντι στα 

παιδιά και να εισέπραξα μια αντίστοιχη συμπεριφορά από τα παιδιά» (9η συνέντευξη, 

γυναίκα, δευτεροβάθμια). 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των δεδομένων είναι απαραίτητο να παραθέσουμε τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του θύτη και του 

θύματος βάσει της εμπειρίας τους.  

Για τους θύτες λοιπόν, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι συνήθως, προέρχονται από ένα 

δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, με γονείς απόντες, αδιάφορους και βίαιους 

πολλές φορές. Το παιδί, εξαιτίας των καταστάσεων που αναφέρθηκαν, προσπαθεί μέσα 

από τις πράξεις του, να προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον, στοιχεία που του 

λείπουν από τους γονείς του.  
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Επιπλέον, εκτός από τα προβλήματα που πιθανόν αντιμετωπίζουν μέσα στην οικογένεια 

έχουν και μία συγκεκριμένη σωματική διάπλαση, η οποία τους επιτρέπει να επιβάλλονται 

λόγω δύναμης τους στους πιο αδύναμους συμμαθητές τους. Η δράση τους αρκετές φορές 

γίνεται στα πλαίσια μία ομάδας που έχουν δημιουργήσει της οποίας ηγούνται, και σε αυτή 

την περίπτωση επιθυμούν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους. Όσον αφορά τώρα, τις 

σχολικές τους επιδόσεις οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι 

αδύναμοι μαθητές, ενώ κάποιοι άλλοι ότι είναι  τόσο καλοί όσο και αδύναμοι μαθητές. 

Το θύμα, τέλος, του εκφοβισμού παρουσιάζεται από τους εκπαιδευτικούς ως ένα παιδί 

παθητικό και πολύ εσωστρεφές. Δεν αποτελεί μέλος κάποιας ομάδας ή δεν δημιουργεί 

αρκετές φορές φιλίες ή έχει μόνο ένα ή δυο φίλους που και αυτοί βιώνουν την ίδια 

κατάσταση με αυτό. Πιθανότατα, έχει κάποια σωματική αδυναμία, η οποία το κάνει στόχο 

εκφοβισμού. Είναι πολύ ευαίσθητο και δεν έχει την πυγμή και τη δύναμη να αντικρούει τις 

επιθέσεις και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επίσης, οι συμμετέχοντες κάνουν μνεία και 

στις σχολικές επιδόσεις των θυμάτων τους οποίους θεωρούν σχετικά μαθητές με καλές 

σχολικές επιδόσεις.  

  

Διαπιστώσεις- Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

με την επιθετική συμπεριφορά των μαθητών και τα φαινόμενα εκφοβισμού που 

εμφανίζονται στου κόλπους του σχολείου τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, από την 

ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τον ορισμό της επιθετικής συμπεριφοράς και του εκφοβισμού 

καθώς και για τους λόγους που οδηγούν έναν μαθητή να υιοθετήσει την επιθετική 

συμπεριφορά. Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν και στους τρόπους 

αντιμετώπισης και παρέμβασης που χρησιμοποιούν ώστε να αντιμετωπίσουν και να 

προλάβουν τα φαινόμενα εκφοβισμού και επιθετικότητας στο σχολείο τους.  

Από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, διαφαίνεται η σύγχυσή τους για το τι είναι η επιθετική 

συμπεριφορά και για το τι είναι ο εκφοβισμός. Αρκετοί συμμετέχοντες ισχυρίστηκαν ότι ο 

εκφοβισμός είναι το ίδιο με την επιθετική συμπεριφορά ή ότι η επιθετική συμπεριφορά 

είναι κομμάτι του εκφοβισμού, γεγονός όμως που με βάση την βιβλιογραφία είναι 
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λανθασμένο καθώς ο εκφοβισμός είναι υποκατηγορία της επιθετικής συμπεριφοράς 

(Olweus, 1973b).  

Είναι σημαντικό το γεγονός, ότι κανένας συμμετέχων δεν κατάφερε να αποδώσει έναν 

ορισμό για την επιθετική συμπεριφορά χωρίς να τον συγχέει με τον εκφοβισμό. Μόνο 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν την άποψη ότι η επιθετική συμπεριφορά είναι η 

συμπεριφορά που έχει σκοπό να προκαλέσει βλάβη σε ένα άτομο, προσδιορισμός που 

όντως συνάδει με τον ορισμό της επιθετικής συμπεριφοράς όπως αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία (Anderson & Bushman, 2002 · Παπαγεωργίου, 2003). Ωστόσο, θεωρείται ότι 

είναι αναμενόμενο οι συμμετέχοντες να βρέθηκαν σε σύγχυση καθώς είναι δύσκολο να 

δοθεί ένας περιεκτικός ορισμός για την επιθετική συμπεριφορά εξαιτίας των πολλών 

παραγόντων που μπορεί να την προκαλέσουν και των ασαφών και μη περιεκτικών ορισμών 

που απαντώνται στη βιβλιογραφία.  

Σχετικά με τον ορισμό του εκφοβισμού, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί γνώριζαν τι είναι και 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, αλλά παρέλειψαν το πιο σημαντικό. Παρέλειψαν 

αρκετοί, δηλαδή, να αναφέρουν την ύπαρξη διάρκειας στα περιστατικά εκφοβισμού, ένα 

βασικό στοιχείο που τον χαρακτηρίζει όπως αναφέρει ο Olweus (1993) και στον ορισμό που 

παραθέτει. 

Ως βασικό υπεύθυνο για την ύπαρξη επιθετικής συμπεριφοράς στους μαθητές, οι 

συμμετέχοντες θεωρούν την οικογένεια γεγονός που επιβεβαιώνεται και σε άλλη έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε στον ελλαδικό χώρο (Αθανασιάδου & Ψάλτη, 2011). Αξιοσημείωτο 

στοιχείο αποτελεί το γεγονός, ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως βασικό υπαίτιο, τη 

λειτουργία των γονιών ως αρνητικών προτύπων. Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης του 

Bandura υποστηρίζει τη συγκεκριμένη άποψη, καθώς σύμφωνα με αυτή, η επιθετική 

συμπεριφορά του παιδιού αποδίδεται στην παρατήρηση και στην υιοθέτηση της 

επιθετικής συμπεριφοράς ενός ατόμου (Bandura, 1978).  

Οι εκπαιδευτικοί επιρρίπτουν, επίσης, την ευθύνη και σε άλλους παράγοντες όπως η 

δύσκολη κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας, η εξάπλωση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και γενικότερα των νέων τεχνολογιών αλλά και η αρνητική επίδραση της 

ομάδας των συνομηλίκων. Εν ολίγοις, θεωρούν ότι η αιτία που οδηγεί στην εκδήλωση της 

επιθετικής συμπεριφοράς και του εκφοβισμού δεν είναι μόνο μία. Επενεργούν πολλαπλοί 

παράγοντες, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αλλά και από 
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ευρήματα άλλων ερευνών (Rodkin, Farmer, Pearl & VanAcker, 2006· Baxendale, Cross & 

Johnston, 2012).  

Όσον αφορά, την επίδραση της ομάδας των συνομηλίκων, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 

αποτελούν ένα βασικό παράγοντα που πιθανόν να ωθήσει ένα παιδί με μη επιθετική 

συμπεριφορά να γίνει επιθετικό. Με την άποψη αυτή, συνηγορούν και τα δεδομένα της 

έρευνας των Rodkin, Farmer, Pearl και VanAcker (2006). Τέλος, οι απόψεις των 

συμμετεχόντων για την επίδραση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει 

η Ελλάδα στην εμφάνιση της επιθετικότητας των παιδιών ήταν αναμενόμενες διότι είναι 

ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους έλληνες πολίτες το τελευταίο χρονικό διάστημα, 

καθώς επηρεάζει ποικίλους τομείς της ζωής τους. Επίσης, η οικονομική κρίση στερεί τη 

δυνατότητα στους γονείς να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των παιδιών 

τους με αποτέλεσμα να αγχώνονται και να εκνευρίζονται που δεν καταφέρνουν να τις 

ικανοποιήσουν. Με την άποψή αυτή συμφωνεί και έρευνα που έγινε στον ελληνικό χώρο 

το 2012 για την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αύξηση των περιστατικών 

επιθετικότητας (Γεωργαντά, 2012). 

Ποιος είναι όμως ο θύτης; Οι συμμετέχοντες αναφέρουν διάφορα χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν τους θύτες. Οι απόψεις τους βασίζονται στην παρατήρηση των μαθητών 

όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετούν στα σχολεία. Οι θύτες προέρχονται από προβληματικές 

οικογένειες, εύρημα που συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας των Holt, Kantor και 

Finkelhor (2009) και των Cenkseven, Onder και Yurtal (2008). Οι θύτες με βάση τα 

δεδομένα της παρούσας έρευνας χαρακτηρίζονται τόσο από υψηλές όσο και από χαμηλές 

επιδόσεις. Η παραδοχή αυτή συμβαδίζει με τη βιβλιογραφία καθώς δεν υπάρχει μια 

συμφωνία για τον αν οι θύτες είναι δυνατοί ή αδύναμοι μαθητές. Για παράδειγμα οι 

Nansel, Haynie και Simonw-Morton (2003) ισχυρίζονται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες 

που εκφοβίζουν έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις σε αντίθεση με τους Glew, Fan, Katon, 

Rivara και Kernic (2005) που διαπίστωσαν ότι η χαμηλή επίδοση δεν σχετίζεται με τους 

θύτες. Σημαντική κρίνεται, επίσης, η διαπίστωση, με βάση τις απόψεις των συμμετεχόντων, 

ότι τα παιδιά που εκφοβίζουν άλλα άτομα διακρίνονται για την χαμηλή τους αυτό-

εκτίμηση, εύρημα που συνηγορεί με τα αποτελέσματα της έρευνας των O’Moore και 

Kirkham (2001). Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Sigfusdottir, Gudjonsson και Sigurdsson 

(2010) οι θύτες χαρακτηρίζονται ως άτομα που δεν καταφέρνουν να διαχειριστούν τον 

θυμό τους, ισχυρισμός που συμφωνεί με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας. 
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Όσον αφορά, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των θυτών διαπιστώθηκε ότι μιλούν πάρα πολύ 

δυνατά για τα καταφέρουν να προσελκύσουν όλη την προσοχή και επίσης, 

χαρακτηρίστηκαν ως άτομα μεγαλόσωμα και με μεγάλη σωματική δύναμη, καθώς είναι το 

βασικό στοιχείο που τους δίνει τη δυνατότητα να εκφοβίζουν. Η παραδοχή αυτή 

συμβαδίζει με τον ορισμό του Olweus (1993) για την σωματική δύναμη που διαθέτουν οι 

θύτες.  

Επιπροσθέτως, με βάση τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών οι θύτες είναι μέλη ομάδας. 

Ενδεχομένως, αυτό να συμβαίνει διότι αντλούν ικανοποίηση, γόητρο και κοινωνική 

αναγνώριση από το να υποστηρίζονται για τις πράξεις τους από άλλα άτομα (Vaillancourt, 

Hymel & McDougall, 2003· Perren & Alsaker, 2006). Να σημειωθεί, επίσης, ότι είναι άτομα 

με ηγετικές ικανότητες στοιχείο που τους βοηθά να δημιουργήσουν ομάδες (Farmer, 

Petrin, Robertson, Fraser, Hall, Day & Dadisman, 2010). 

Θύματα δεν είναι μόνο οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Οι μισοί περίπου 

συμμετέχοντες δήλωσαν πως έχουν δεχτεί λεκτική επίθεση από τους μαθητές. Η λεκτική 

βία απέναντι στον εκπαιδευτικό με βάση και αποτελέσματα άλλων ερευνών διαπιστώνεται 

ότι είναι η πιο συχνή μορφή βίας εναντίον τους (Dzuka & Dalbert, 2007 · Ozdemir, 2012). Η 

επίθεση συνέβη, τις περισσότερες φορές, επειδή οι εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν αρκετά 

φιλικοί απέναντι στους μαθητές ή αρκετά αυστηροί. Έτσι λοιπόν, η επίθεση προς τον 

εκπαιδευτικό πιθανόν έλαβε χώρα γιατί ο εκπαιδευτικός δεν προσδιόρισε με σαφήνεια τα 

όρια της σχέσης του με τους μαθητές του, με αποτέλεσμα ο μαθητής να συμπεριφέρεται 

στον εκπαιδευτικό όπως θα συμπεριφερόταν σε έναν συμμαθητή του ή κάποιον που τον 

θεωρεί εχθρό του. Αναμένεται με βάση την έρευνα των Murray και Murray (2004) ότι θα 

πρέπει να διαμορφωθεί μία καλή και στενή σχέση ανάμεσα στον μαθητή και τον 

εκπαιδευτικό διότι περιορίζεται η εκδήλωση προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή. 

Επιπλέον, η θεωρία του Hirschi (1969) υποδηλώνει ότι μέσω της σύνδεσης και της 

δέσμευσης του μαθητή με τον εκπαιδευτικό αποφεύγεται η εκδήλωση της επιθετικής 

συμπεριφοράς. Εν τούτοις, στην παρούσα έρευνα τα ευρήματα δεν συμφωνούν απόλυτα 

με τα παραπάνω. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η στενή και φιλική σχέση 

ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και μαθητή οδηγεί στην εμφάνιση προβληματικής 

συμπεριφοράς απέναντι στον εκπαιδευτικό, ενώ ταυτόχρονα τη θεωρούν απαραίτητη, 

ώστε ο εκπαιδευτικός να προσεγγίσει το παιδί και να το βοηθήσει.  
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Σε αντίθεση με τα ευρήματα της έρευνας των Αθανασιάδου και Ψάλτη (2011) στα οποία οι 

εκπαιδευτικοί αρνούνται την ύπαρξη του εκφοβισμού στο σχολείο τους, στην παρούσα 

έρευνα οι συμμετέχοντες δεν αρνούνται σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχει εκφοβισμός 

στο δικό τους σχολείο. Το εύρημα αυτό θεωρείται σημαντικό διότι η συναίσθηση της 

ύπαρξης του προβλήματος οδηγεί σε ενεργοποίηση και δράση των εκπαιδευτικών για να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο.  

Αυτό που διαπιστώνεται από την παρούσα έρευνα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί συζητούν 

μόνο με το θύτη και όχι με το θύμα σε μία προσπάθεια να κατανοήσουν για ποιο λόγο 

φέρθηκε έτσι, αλλά και για να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή του. Το εύρημα αυτό 

επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Sairanen και Pfeffer (2011) οι οποίοι διαπιστώνουν 

ότι όντως οι εκπαιδευτικοί συζητούν ως επί το πλείστον με τον θύτη και όχι με το θύμα 

διότι δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τα θύματα. Από την άλλη, η 

έρευνα των Dake, Price, Telljohann & Funk (2003) διαπίστωσε ότι ο βασικός τρόπος 

αντιμετώπισης των περιστατικών είναι η συζήτηση που όμως θα πρέπει να 

πραγματοποιείται τόσο με τον θύτη όσο και με το θύμα.  

Ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να εισάγει παρεμβάσεις κατά του εκφοβισμού στο 

πλαίσιο του μαθήματος, αλλά και κανόνες που θα περιορίζουν τις επιθετικές 

συμπεριφορές (Whitted & Dupper, 2005). Οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα 

ισχυρίζονται ότι μέσα από ομαδικές εργασίες και συζητήσεις προσπαθούν να παρέμβουν 

και να προλάβουν τα περιστατικά. Η ανάμειξη του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση 

περιστατικών εκφοβισμού κρίνεται ως η πιο βοηθητική παρέμβαση που μπορεί να γίνει 

εναντίον των περιστατικών (Sairanen & Pfeffer,2011). 

Είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι δύο συμμετέχοντες ανέφεραν πως αντιμετωπίζουν 

τα φαινόμενα της επιθετικής συμπεριφοράς και του εκφοβισμού με το να τιμωρούν με 

αποβολή από την τάξη ή και από το σχολείο τον μαθητή που προκάλεσε το περιστατικό. 

Όπως διατυπώνουν και οι Cunningham, Cunningham, Ratcliffe & Vaillancourt (2010) οι 

εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους τιμωρίες για να αντιμετωπίσουν τα 

φαινόμενα, δεν γνωρίζουν άλλον τρόπο για να αντεπεξέλθουν.  

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την ανάγκη ύπαρξης ειδικού επιστημονικού προσωπικού 

(για παράδειγμα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών) στο ελληνικό σχολείο. 

Ενδεχομένως, αυτή η ανάγκη προκύπτει από την έλλειψη εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και 
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κατάρτισης των συμμετεχόντων αναφορικά με θέματα επιθετικής συμπεριφοράς και 

εκφοβισμού μέσα στο σχολείο. Επιπλέον, όπως τονίζεται και στην έρευνα των Φρόση και 

Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (2007) οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αρμόδιοι για να αντιμετωπίσουν 

τα προβλήματα που ανακύπτουν στο σχολείο είναι οι ειδικοί και μόνο αυτοί,παραδοχή που 

τους οδηγεί στην αποποίηση του παιδαγωγικού τους ρόλου (Athanasiades & Deliyianni-

Kouimtzis, 2010). Σχετικά, με την ελληνική σχολική πραγματικότητα, λόγω της έλλειψης 

ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών από τα ελληνικά σχολεία είναι δύσκολο να 

υλοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις (Athanasiades & Deliyianni-

Kouimtzis, 2010· Νικολόπουλος, 2007). Παρ’ όλα αυτά,  οι εκπαιδευτικοί διατείνονται ότι 

χωρίς τη συμβολή ειδικού επιστημονικού προσωπικού δεν είναι εύκολη η υλοποίηση 

ολιστικών προγραμμάτων κατά της βίας και του εκφοβισμού, τα οποία για να είναι 

επιτυχημένα οφείλουν να αποσκοπούν στην αλλαγή της κουλτούρας και του κλίματος του 

σχολείου (Whitted & Dupper, 2005). 

 

Προτάσεις για εφαρμογή 

Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν ελλείψεις αλλά και ανάγκες του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος όσον αφορά το θέμα της επιθετικής συμπεριφοράς και του 

εκφοβισμού.  

Ένα από τα βασικά στοιχεία που αναδύθηκαν είναι η ανάγκη για ενημέρωση και 

πληροφόρηση των εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγνώριση, την παρέμβαση και την 

σωστή αντιμετώπιση των φαινομένων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εισαγωγή 

ειδικών μαθημάτων κατά την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με την 

οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων από την εκάστοτε περιφέρεια εκπαίδευσης, 

αλλά και την οργάνωση σεμιναρίων από την ίδια τη σχολική κοινότητα που θα είναι 

περισσότερο στοχευμένα στα προβλήματα της εκάστοτε σχολικής μονάδας. 

Πέρα από την ενημέρωση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι σημαντικό να 

υιοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μία ενιαία πολιτική για την 

αντιμετώπιση των φαινομένων και επίσης να δημιουργήσει και να εφαρμόσει 

προγράμματα για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού.  

Σε επίπεδο τάξης κρίνεται σημαντική η ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσα από τη 

διδασκαλία των μαθημάτων σε θέματα επιθετικής συμπεριφοράς και εκφοβισμού και η 
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ενημέρωση τους για τα φαινόμενα αυτά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί για παράδειγμα μέσα 

από την ανάγνωση ενός κειμένου για το θέμα κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας ή με την 

οργάνωση ημερίδων και δράσεων για την υλοποίηση των οποίων οι μαθητές οφείλουν να 

πραγματοποιήσουν ένα ομαδικό project.  

Ωστόσο, δεν είναι μόνο το σχολείο υπεύθυνο για δράσεις. Η επιθετικότητα και ο 

εκφοβισμός αποτελούν δύο φαινόμενα που επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής του 

ατόμου. Έτσι λοιπόν, και οι γονείς αλλά και ολόκληρη η κοινωνία οφείλουν να οργανώνουν 

δράσεις για ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση. Για παράδειγμα, με 

πρωτοβουλίες των δήμων θα ήταν πολύ χρήσιμο να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν 

σχολές γονέων με την επίβλεψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα 

ενημερώνουν τους γονείς για τα δύο αυτά φαινόμενα, για την πρόληψη και την ορθή 

αντιμετώπισή τους.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη διάσταση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού σε 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία της θετικής 

στήριξης συμπεριφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από παιδαγωγικές, θετικές και γεμάτες 

σεβασμό, παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και ελαττώνουν τα προβλήματα 

συμπεριφοράς. Τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θυματοποιούνται συχνότερα 

από τους/τις μαθητές/τριες γενικής αγωγής αλλά συμμετέχουν και ως θύτες σε περιστατικά 

σχολικού εκφοβισμού. Υπό το πρίσμα αυτό, προτείνονται δραστηριότητες βασισμένες στην 

θετική στήριξη συμπεριφοράς, οι οποίες αφορούν τη γνωριμία, την εμψύχωση, την 

καλλιέργεια της εμπιστοσύνης, την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και την ενδυνάμωση των 

σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών. Η χρήση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων έχει ως 

προσδοκόμενο αποτέλεσμα την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών ειδικής και 

γενικής αγωγής, την αρμονική συνύπαρξη στη σχολική τάξη και τη μείωση των 

περιστατικών σχολικού εκφοβισμού στα οποία εμπλέκονται μαθητές/τριες με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Oι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν την δυναμική της 

ομάδας –τάξης και σχολείου- και να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους ώστε να επιτύχουν 

την άμβλυνση των φαινομένων εκδήλωσης σχολικού εκφοβισμού. Για την επίτευξη μίας 

ολιστικής αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού η μέθοδος και οι παρεμβάσεις οι οποίες 

προτείνονται αφορούν στο σύνολο της τάξης ή/και του σχολείου.    

Λέξεις-κλειδιά: Θετική στήριξη συμπεριφοράς, σχολικός εκφοβισμός, ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 
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This paper examines the dimension of the bullying phenomenon involving students with 

special educational needs or disabilities. Also, the paper presents the methodology of 

Positive Behavior Support which comprises pedagogical, positive and respectful interventions 

that improve the quality of life and reduce behavior problems. Individuals with special 

educational needs or disabilities often are overrepresented within the bullying dynamic and 

are frequent targets of victimization when compared to their peers without disabilities who 

attend general education. But, at the same time, there are instances where they can be 

involved in bullying conflicts as bullies. In light of this methodology, activities based on 

Positive Behavior Support are presented, concerning the acquaintance, encouragement, 

growing confidence, self-esteem development and strengthening of relations between 

students. The implementation of the proposed activities is expected to normalize relations 

between students with special educational needs and disabilities and those without 

disabilities, to establish harmonious coexistence in the classroom and reduce bullying 

incidents involving students with special educational needs. The teachers are required to 

manage the dynamics of the groups, the classroom and the school in general and to adapt 

their teaching methods in order to achieve mitigation of bullying conflicts. The 

implementation of a holistic method of prevention and handling bullying phenomenon can 

be achieved if the interventions proposed concern the whole class and the school in general.  

Keywords: Positive Behavior Support, bullying, special educational needs and disabilities  

 

 Εισαγωγή 

Τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού απασχολούν όλο και περισσότερο τις εκπαιδευτικές 

δομές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο σχολικός εκφοβισμός ως η 

επαναλαμβανόμενη και στοχευμένη λεκτική, σωματική, ψυχολογική ή διαδικτυακή βία έχει 

εισχωρήσει σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί όσο και οι 

υπόλοιποι εργαζόμενοι στις εκπαιδευτικές δομές καλούνται να αντιμετωπίσουν και να 

δώσουν λύσεις σε ένα βαθιά ριζωμένο πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών οι οποίες 

ταυτόχρονα οφείλουν να αγκαλιάσουν την διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της. Το ίδιο 

καλείται να κάνει και το σχολείο και η σχολική τάξη. Οι πρακτικές συνεκπαίδευσης που 

εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά σχολεία τόσο για άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και σε αλλόγλωσσους μαθητές, ανέδειξαν εντονότερα την 



202 
 

ανάγκη για αρμονική συμβίωση μέσα στην σχολική τάξη ώστε να αμβλυνθούν τα 

φαινόμενα στοχοποίησης των μαθητών που διαφέρουν. Επίσης, δημιουργείται η ανάγκη 

για συστηματικότερη χρήση πρακτικών ένταξης στη σχολική τάξη, ασφαλέστερα σχολικά 

περιβάλλοντα με στόχο τόσο της προαγωγής της μάθησης όσο και της υγείας, πνευματικής 

και σωματικής, των μαθητών.  

Καθώς όλο και περισσότεροι μαθητές με δυσκολίες φοιτούν στις ίδιες τάξεις με μαθητές 

που δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι πρώτοι βιώνουν διαφορετικές εκπαιδευτικές 

εμπειρίες από τους δεύτερους και μπορεί να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του σχολικού 

εκφοβισμού. Αυτές οι εμπειρίες δεν είναι θετικές και έχουν τεράστια επίπτωση στο παιδί 

με μαθησιακές ή/και άλλες δυσκολίες. Όλοι οι μαθητές όμως πρέπει να αισθάνονται 

ασφαλείς μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακοί 

στόχοι, κάτι που δεν είναι δυνατόν να γίνει όταν υπάρχει το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού(Olweus &Limber, 1999).    

Έρευνες έχουν δείξει 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). H ειδική 

ομάδα μαθητών 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). Η κλιμάκωση της θυματοποίησης των 

μαθητών με δυσκολίες μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε αυξημένο ρυθμό διάπραξης 

πράξεων εκφοβισμού και βίας από τους  μαθητές αυτούς, αφού οι θυματοποιημένοι 

μαθητές υιοθετούν πολλές φορές συστηματικά επιθετική συμπεριφορά για να 

αντιμετωπίσουν τη θυματοποίησή τους (Kumpulainen&Räsänen&Puura, 2001). 

Στόχος της Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς είναι να σχεδιάζονται οι αντιδράσεις σε 

αντίστοιχα περιστατικά και να ορίζονται, να προβάλλονται και να προωθούνται οι θετικές 

και σωστές συμπεριφορές. Στόχος της δεν είναι η «αλλαγή και διόρθωση του μαθητή», 

αλλά η τροποποίηση του περιβάλλοντος και των συστημάτων, η διδασκαλία δεξιοτήτων και 

η ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς. Για τα άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, η 
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αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών μπορεί να βοηθήσει ώστε να επωφεληθούν από 

τις παιδαγωγικές και κοινωνικές εμπειρίες που παρέχει η γενική εκπαίδευση. Το 

εκπαιδευτικό κίνημα της συνεκπαίδευσης ενίσχυσε την ιδέα- αξία, ότι η συνεχής 

τροποποίηση του περιβάλλοντος είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της διαχείρισης της 

συμπεριφοράς. Οι προσαρμογές και τροποποιήσεις στη διδακτέα ύλη, στις μεθόδους και στις 

τεχνικές ώστε να ενταχθούν οι μαθητές/τριες στη γενική τάξη, ισχύει όχι μόνο για τον 

ακαδημαϊκό τομέα αλλά και για τη θετική στήριξη της συμπεριφοράς. Το γεγονός αυτό 

τονίζει τη δέσμευση των εκπαιδευτικών να αλλάξουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες της 

τάξης που συντελούν στο πρόβλημα συμπεριφοράς, έτσι ώστε οι μαθητές, να μπορούν να 

συμμετέχουν σ’ αυτή και να επωφελούνται από τις παιδαγωγικές και κοινωνικές εμπειρίες 

που παρέχει η γενική εκπαίδευση (Christensen, Marchant & Young, 2004). 

 

Μεθοδολογία και δείγμα  

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται ευρήματα από την βιβλιογραφία για τη χρήση της 

Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς σε άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, μιας και όπως 

προαναφέρθηκε τα άτομα αυτά αποτελούν μία ομάδα η οποία συμμετέχει συχνότερα σε 

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Η μελέτη αυτή εστιάζει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

γιατί έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα εκτεθεί ένα άτομα στη Θετική Στήριξη 

Συμπεριφοράς τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματά της (Waasdorp & al., 2012) και 

συγκεκριμένα στα άτομα της ειδικής εκπαίδευσης που βρίσκονται σε συνεκπαίδευση με 

μαθητές οι οποίοι δέχονται γενική εκπαίδευση. Στην συνέχεια προτείνονται 

δραστηριότητες βασισμένες στην βιβλιογραφία οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στο 

σύνολο της τάξης. Περιορισμό της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχει εφαρμοστεί 

στην Ελλάδα η μέθοδος αυτή, οπότε χρίζει περαιτέρω διερεύνησης η δόμηση 

παρεμβάσεων που να στηρίζονται στην Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς και η ερευνητική 

αξιολόγησή τους κατόπιν της εφαρμογής τους. Επίσης, οι προτάσεις αφορούν στο σύνολο 

της τάξης και όχι σε μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες χρίζουν εξατομικευμένης 

παρέμβασης κατόπιν λειτουργικής αξιολόγησης.  

 

Η Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς 
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Η Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς (Positive Behavior Support) είναι μια ευρύτερη και 

πολυεπίπεδη διαδικασία παρέμβασης των προβλημάτων συμπεριφοράς, η οποία δίνει 

έμφαση στην πρόληψή τους, μέσα από συστηματικές και σωστά οργανωμένες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες.  

Είναι «η εφαρμοσμένη επιστήμη που χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές μεθόδους, οι οποίες 

διευρύνουν το ρεπερτόριο συμπεριφορών του ατόμου, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του 

και ελαττώνουν τα προβλήματα συμπεριφοράς του. Περικλείει όλες εκείνες τις δεξιότητες 

που αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχίας και προσωπικής ικανοποίησης σε τυπικά 

ακαδημαϊκά, εργασιακά, οικογενειακά και κοινωνικά πλαίσια» (Carr & al., 2002). Η Θετική 

Στήριξη Συμπεριφοράς ως μέθοδος βασίζεται στις αρχές της Θετικής Εκπαίδευσης, η οποία 

με τη σειρά της βασίζεται στην επιστήμη της Θετικής Ψυχολογίας.  

Η Θετική Εκπαίδευση είναι η διδασκαλία του “ευ ζειν” μαζί με την γνώση (Seligman &al., 

2009). Πρόκειται για την παραδοσιακή εκπαίδευση, η οποία συμπληρώνεται από 

προσεγγίσεις που προωθούν την ευεξία και την καλή ψυχική υγεία και μπορεί να 

περιγραφεί ως η ένωση της επιστήμης της Θετικής Ψυχολογίας με καλές διδακτικές 

πρακτικές ώστε να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν σχολεία και άτομα μέσα στις 

κοινότητες αυτές να “ανθίσουν” (Norrish et al., 2013). Οι ερευνητές της συγκεκριμένης 

έρευνας ορίζουν την “άνθιση” του ατόμου ως το να έχει θετικές και ανταποδοτικές σχέσεις, 

να αισθάνεται ικανός και σίγουρος για τον εαυτό του και να πιστεύει πως η ζωή του έχει 

νόημα και σκοπό. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι παρά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

στον δυτικό κόσμο έχει αυξηθεί η κατάθλιψη και το άγχος (Seligman & al., 2009). Οι ίδιοι 

ερευνητές αναφέρουν ότι η θετική διάθεση είναι σημαντική γιατί βοηθά στην ευρύτερη 

προσοχή αλλά και στην δημιουργική και ολιστική σκέψη οπότε υποβοηθά την γνωστική 

διαδικασία. Στην συγκεκριμένη έρευνα εντοπίζονται προγράμματα τα οποία 

εφαρμόστηκαν, αξιολογήθηκαν και έδειξαν ότι παρεμβάσεις βασισμένες στην Θετική 

Ψυχολογία βελτιώνουν την ακαδημαϊκή επίδοση και τις κοινωνικές δεξιότητες των 

συμμετεχόντων, όπως και ότι περισσότερη ευεξία βοηθά την αποτελεσματικότερη μάθηση. 

 

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς  
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Η Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως 

εναλλακτική στις «τιμωρητικές» και περιοριστικές μεθόδους διαχείρισης της 

συμπεριφοράς, που χρησιμοποιούνταν για να αντιμετωπιστούν πολύ δύσκολες 

συμπεριφορές που παρουσίαζαν τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες, όπως ο 

αυτοτραυματισμός και η επιθετικότητα. Αφορά τη  διδασκαλία και τήρηση σχολικών 

κανόνων συμπεριφοράς, που προσδοκάται να έχουν όλοι οι μαθητές, τη διδασκαλία και 

εμφάνιση συγκεκριμένων συμπεριφορών ανεξάρτητα από δυσκολίες που εμφανίζουν, τη 

δημιουργία του Ατομικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος για μαθητές με δυσκολίες, 

βασισμένο στις αρχές της Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς και τις υπηρεσίες της κοινότητας 

για αύξηση της συμμετοχής στις οικογενειακές δραστηριότητες και σε κοινοτικές 

δραστηριότητες, όπως εργασία, υπηρεσίες, ψυχαγωγία και διασκέδαση(Turnbull &al, 

2001). Η νέα συμπεριφορική προσέγγιση της Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς διαφέρει 

εντελώς από την παραδοσιακή προσέγγιση τροποποίησης της συμπεριφοράς. Στόχος της 

δεν είναι η «αλλαγή και διόρθωση του μαθητή», αλλά η τροποποίηση του περιβάλλοντος 

και των συστημάτων, η διδασκαλία δεξιοτήτων και η ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς. 

(Christensen, Marchant & Young, 2004). 

Η Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για την υποστήριξη 

μαθητών με διάφορες διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς, σε ποικίλα 

περιβάλλοντα όπως στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινωνία. (Sugai, Horner, Dunlap, 

Hieneman, et al., 2000) Όπως αναφέρεται στην παραπάνω μελέτη, ενώ αρχικά είχε 

σχεδιαστεί για μεμονωμένα άτομα, εξελίχθηκε σε μια προσέγγιση που μπορεί να 

εφαρμοστεί και σε ένα ολόκληρο σχολείο. Η προσέγγιση αυτή ονομάστηκε School-Wide 

Positive Behavior Support και εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ και στον Καναδά τόσο για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς όσο και για την αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού (Good & al., 2011·Sugai & Horner, 2006). Αντίστοιχα δομημένα και 

οργανωμένα προγράμματα βασισμένα στη Θετική Εκπαίδευση εμφανίζονται και στην 

Αυστραλία (Seligman & al., 2009). 

Οι πρακτικές της Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς έχουν επηρεαστεί από την 

συνεκπαίδευση  θέτοντας νέες βάσεις για την αντιμετώπιση των ακατάλληλων 

συμπεριφορών. Η έμφαση στην συνεκπαίδευση καλλιέργησε την ιδέα ότι όλοι οι μαθητές 

με αναπηρία, μεταξύ των οποίων και αυτοί με προβλήματα συμπεριφοράς, ανήκουν στην 
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γενική εκπαίδευση και ότι η υποστήριξη των μαθητών είναι ευθύνη όχι μόνο της ειδικής 

αλλά και της γενικής αγωγής. Αν οι «επικίνδυνες» και ακατάλληλες συμπεριφορές 

αποκλείουν τον μαθητή από τη συμμετοχή του στο περιβάλλον της γενικής τάξης για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ο στόχος είναι να αναρωτηθούμε πώς θα εφαρμόσουμε 

τις κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης της συμπεριφοράς, ώστε ο μαθητής να μπορεί να 

συμμετέχει σε περιβάλλον συνεκπαίδευσης. Η συνεκπαίδευση ενισχύει  την ιδέα- αξία, ότι 

η συνεχής τροποποίηση του περιβάλλοντος είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της 

διαχείρισης της συμπεριφοράς, που υποστηρίζεται από το νόμο. Οι προσαρμογές και 

τροποποιήσεις στη διδακτέα ύλη, στις μεθόδους και στις τεχνικές που απαιτείται από την 

IDEA (1997) ώστε να ενταχθούν οι μαθητές στη γενική τάξη, ισχύει όχι μόνο για τον 

ακαδημαϊκό τομέα αλλά και για τη θετική στήριξη της συμπεριφοράς. Έτσι, αλλάζοντας τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες της τάξης που συντελούν στο πρόβλημα συμπεριφοράς, οι 

μαθητές, μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή και να επωφελούνται από τις παιδαγωγικές και 

κοινωνικές εμπειρίες που παρέχει η γενική εκπαίδευση (Christensen, Marchant & Young, 

2004).  

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκαν  οι εν λόγω παρεμβάσεις τα αποτελέσματα 

είναι ευεργετικά τόσο στο κλίμα του σχολείου όσο και στη μαθησιακή διαδικασία. Τα 

μεμονωμένα προγράμματα αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού φαίνεται να προκαλούν 

ακόμα και αύξηση αντίστοιχων φαινομένων, είναι δυσκολότερο να εφαρμοστούν και να 

παραμείνουν σε εφαρμογή και μπορεί να δημιουργήσουν επιπλέον στοχοποίηση (Good & 

al., 2011). Από τους ίδιους ερευνητές προτείνεται η ενσωμάτωση τέτοιων προγραμμάτων 

σε προγράμματα Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς  σε ευρύτητα σχολικής μονάδας και η 

μελέτη της εφαρμογής τους δείχνει θετικά αποτελέσματα.  

Οι παρεμβάσεις αυτού του τύπου έχουν σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση της 

συμμετοχής παιδιών σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού τόσο ως θύτες όσο και ως 

θύματα, μειώνουν την απόρριψη από συνομήλικους και βελτιώνουν το κλίμα του σχολείου 

(Waasdorp & al., 2012) το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιστοιχεί και σε αλλαγή 

των “περιβαλλοντικών συνθηκών” οι οποίες όπως προαναφέρθηκε είναι σημαντικές για τη 

συμπεριφορά των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 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 
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στο σχολείο μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στα χαμηλά επίπεδα γονεϊκής 

φροντίδας και στην έλλειψη θετικών επιρροών από συνομήλικους ως προς τη 

θυματοποίηση σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού (Swearer & al., 2010). Πρωταρχικός 

στόχος των προγραμμάτων SWPBS είναι να καλλιεργήσει μία ασφαλή, θετική και 

επιτυχημένη σχολική κουλτούρα (Good & al., 2011). 

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) 

 

Παρεμβάσεις βασισμένες στην Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς  

Η Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς αναφέρεται σε ένα σύνολο διαδικασιών με στόχο την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς στα σχολεία και 

περιλαμβάνει ένα σύστημα τριών επιπέδων παρέμβασης.  

 Το πρώτο επίπεδο αφορά πρωταρχικές  προληπτικές στρατηγικές(primary 

prevention), οι οποίες εφαρμόζονται σε όλους τους μαθητές σε όλα τα 

περιβάλλοντα. Βασική επιδίωξη είναι να δράσει προληπτικά σε προβλήματα 

συμπεριφοράς για τους περισσότερους μαθητές (περίπου το 80% του μαθητικού 

πληθυσμού), μέσα από δραστικές παρεμβάσεις. 

 Το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται σε δευτερογενείς προληπτικές στρατηγικές 

(secondary prevention), οι οποίες παρέχουν παρεμβάσεις που στηρίζονται στην 

ομάδα, και απευθύνονται σε μαθητές/τριες που δεν ανταποκρίνονται στις γενικές 

προληπτικές στρατηγικές, αλλά επίσης δεν είναι απαραίτητη η εξατομικευμένη 

παρέμβαση (περίπου το 15% του μαθητικού πληθυσμού). 

 Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει τριτογενείς προληπτικές στρατηγικές (tertiary 
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prevention), γνωστές επίσης ως εξατομικευμένη Θετική Στήριξη της Συμπεριφοράς 

(individualized PBS), που αναφέρονται σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις, που 

περιλαμβάνουν λειτουργικές αξιολογήσεις και πολυεπίπεδα προγράμματα στήριξης 

της συμπεριφοράς ανάλογα με τη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης (περίπου το 5% 

του μαθητικού πληθυσμού).(Sugai et al 1999;) 

Η Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς περιλαμβάνει πέντε βασικά στάδια στην υλοποίηση 

παρεμβάσεων: 

1. Προτεραιότητα και προσδιορισμός του προβλήματος συμπεριφοράς 

2. Διεξαγωγή λειτουργικής αξιολόγησης: συλλογή γενικών και ειδικών πληροφοριών 

(γιατί συμβαίνει η συμπεριφορά) 

3. Ανάπτυξη και διατύπωση υποθέσεων για την πιθανή λειτουργία της  συμπεριφοράς 

4. Ανάπτυξη προγράμματος παρέμβασης και υποστήριξης 

5. Υλοποίηση , αξιολόγηση και πιθανή τροποποίηση του σχεδίου παρέμβασης. 

Τα στάδια αυτά έχουν αποτελεσματική εφαρμογή σε μαθητές με ποικίλες αναπηρίες ή 

διαγνώσεις (π.χ μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές διαταραχές της συμπεριφοράς, 

νοητική υστέρηση, αυτισμό), προβλήματα συμπεριφοράς (π.χ. επιθετικότητα, 

αυτοτραυματισμό κ.λ.π.), και περιβάλλοντα (σπίτι, σχολείο, κοινωνία)(Carr, Dunlap, Horner, 

et al., 2002). 

Κατόπιν διατύπωσης υποθέσεων και διεξαγωγής της λειτουργικής αξιολόγησης, ακολουθεί 

η ανάπτυξη ενός προγράμματος παρέμβασης και υποστήριξης της συμπεριφοράς, το οποίο 

σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από τα μέλη της ομάδας με βάση τέσσερα θεμελιώδη 

συστατικά: 

1. Δίνει έμφαση στην αλλαγή συνθηκών του περιβάλλοντος και των γεγονότων που 

προηγούνται της συμπεριφοράς, για να αλλάξουν τα γεγονότα που προκαλούν το 

πρόβλημα συμπεριφοράς, στοιχείο που οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση της 

συμπεριφοράς.  

2. Διδάσκει στους μαθητές εναλλακτικές δεξιότητες, ώστε να επιτυγχάνουν τον ίδιο 

στόχο με αυτόν που εξυπηρετεί η προβληματική συμπεριφορά.  

3. Σχεδιάζει αντιδράσεις για να αλλάξουν με αποτελεσματικό τρόπο τις αντιδράσεις 
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των άλλων στο πρόβλημα συμπεριφοράς  

4. Χαρακτηρίζονται από μακροπρόθεσμη υποστήριξη για να επιτύχουν ουσιαστικές 

αλλαγές στον ακαδημαϊκό και κοινωνικό τομέα και γενικότερα στη ζωή του ατόμου  

(Zuna & McDougall, 2004) 

Οι παρεμβάσεις στα γεγονότα που προηγούνται της συμπεριφοράς έχουν προληπτικό σκοπό 

και αποφέρουν γρήγορα αποτελέσματα όσο σε ατομικό τόσο και σε επίπεδο τάξεις ή 

σχολείου. Η έρευνα έχει δείξει ότι προκαλούν μείωση των προκλητικών συμπεριφορών 

όπως η επιθετικότητα, η καταστροφή περιουσίας και αυξάνουν την επιθυμητή 

συμπεριφορά, όπως την εμπλοκή σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες και τις κατάλληλες 

κοινωνικές συμπεριφορές . Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δραστηριότητες όπως: αλλαγή 

του περιβάλλοντος της τάξης, παροχή ευκαιριών για επιλογή, διαφοροποίηση του 

αναλυτικού προγράμματος, αύξηση της προβλεψιμότητας και του σχεδιασμού, επιβράβευση 

της κατάλληλης - θετικής συμπεριφοράς και παροχή συχνών διαλλειμάτων. (Zuna & 

McDougall, 2004) 

Όταν αντιμετωπίζουμε ολιστικά το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, πρέπει να 

λάβουμε υπ’ όψιν μας και τον παρατηρητή - μάρτυρα και όχι να αντιμετωπίζουμε 

μεμονωμένα τον θύτη και το θύμα. (Espelage, Bosworth, & Simon, 2000). Επομένως, είναι 

σημαντικό οι παρεμβάσεις να αφορούν όσο το δυνατόν ευρύτερα σύνολα οπότε οι 

πρακτικές που προτείνονται στην παρούσα έρευνα αφορούν το αρχικό επίπεδο 

παρεμβάσεων, ώστε να εφαρμόζονται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και σε όλα τα 

περιβάλλοντα.  

 

Ενδεικτικές προτεινόμενες δραστηριότητες  

 Δραστηριότητα 1η: “Χαρούμενες Καλημέρες” (Κοκκίδου, 2014) - Για γνωριμία και 

εμψύχωση. 

Ο δάσκαλος πετά μια μπάλα σε έναν μαθητή και του λέει “Καλημέρα” και τον αποκαλεί με 

το όνομά του. Ο μαθητής παίρνει τη μπάλα και την πετάει σε έναν συμμαθητή του, 

καλημερίζοντάς τον με το όνομά του. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλοι οι 

μαθητές, οπότε η μπάλα ξαναγυρνά στον δάσκαλο. Είναι καλό να επισημανθεί πριν την 
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έναρξη του παιχνιδιού ότι η μπάλα δεν θα πρέπει να πετιέται σε παιδιά που έχουν ήδη 

καλημερίσει την τάξη. Αντί για μπάλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα αντικείμενα.  

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να εμπλουτίζεται και να εξελίσσεται κάθε φορά  που 

πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους ώστε να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον τους και 

να εντάσσεται στην καθημερινή ή εβδομαδιαία ρουτίνα των μαθημάτων. Μερικές 

προτάσεις είναι αντί για την παραδοσιακή καλημέρα να χρησιμοποιήσουν πρωτότυπες και 

παιχνιδιάρικες καλημέρες όπως να αλλάξουν την φωνή τους ή να βάλουν κίνηση, να 

χρησιμοποιήσουν άλλες “γλώσσες” πχ. καλημερούχτεν (γερμανικά), να χρησιμοποιηθούν 

δύο μπάλες ταυτόχρονα ώστε να αυξηθεί η προσοχή που χρειάζεται για τη συμμετοχή ή 

ακόμα και να προστεθεί μία θετική ευχή μετά το καλημέρισμα.   

Δραστηριότητα 2η: “Ένα βραβείο για τον καθένα” (Κοκκίδου, 2014) - Για αυτοπεποίθηση, 

αυτοεκτίμηση, γνωριμία και συνεργασία. 

Οι μαθητές και ο δάσκαλος συζητούν για διάφορα πεδία δραστηριοποίησης του ανθρώπου 

και ειδικότερα για εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να διεκπεραιωθούν από 

άτομα της ηλικίας των μαθητών όπως το συμμάζεμα του σπιτού, οι αθλητικές 

δραστηριότητες, γνώση μουσικού οργάνου κτλ. Ο δάσκαλος ζητά από κάθε παιδί να 

σκεφτεί και να αναφέρει ένα πεδίο στο οποίο τα καταφέρνει καλά και σημειώνει τις 

απαντήσεις των μαθητών. Ενθαρρύνει τους πιο συνεσταλμένους ώστε να λάβει από όλους 

μια απάντηση. Στη συνέχεια οι μαθητές ασχολούνται με τη δημιουργία “βραβείων” και ο 

δάσκαλος διοργανώνει την απονομή και την τελετή βράβευσης όλων των μαθητών. Είναι 

σημαντικό οι τίτλοι των βραβείων να είναι συγκεκριμένοι και όχι γενικόλογοι (πχ. βραβείο 

μπάσκετ, βραβείο βοήθειας στο σπίτι κτλ.). 

Δραστηριότητα 3η: “Τρία Καλά Πράγματα” (Seligman & al., 2009) - Κοινωνική και 

συναισθηματική μάθηση, αξιολόγηση και αυτογνωσία. 

Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές στο τέλος κάθε ημέρας να σημειώνουν ή να 

ζωγραφίζουν ή να διατυπώνουν προφορικά τρία καλά πράγματα που τους συνέβησαν ή 

αλλιώς τρία πράγματα που τους έκαναν χαρούμενους. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό και 

καθημερινό ή κάποιο ξεχωριστό γεγονός. Για κάθε ένα από αυτά μπορούν να απαντήσουν 

σε ερωτήσεις όπως: Γιατί συνέβη; Τι σημασία έχει για μένα το κάθε ένα από αυτά; Τι 

μπορώ να κάνω για να συμβαίνουν πιο συχνά πράγματα που με κάνουν χαρούμενο; 
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Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές συνειδητοποιούν ποια πράγματα ή συμπεριφορές τους 

κάνουν να αισθάνονται καλά, βελτιώνεται η διάθεσή τους, μαθαίνουν να εκτιμούν τις 

μικρές στιγμές και να αντλούν δύναμη από αυτές (Κοκκίδου, 2014). 

 

 

Σύνοψη  

Η χρήση πρακτικών βασισμένες στη Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς βοηθά στην διδασκαλία 

και καλλιέργεια θετικών συμπεριφορών, στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων και λειτουργεί συμπληρωματικά στην παραδοσιακή διδασκαλία. Με αυτόν τον 

τρόπο ενισχύεται η μαθησιακή διαδικασία αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα 

αντιμετώπισης και πρόληψης φαινομένων βίαιης και ανάρμοστης συμπεριφοράς. Μέσα 

από τον εμπλουτισμό της ρουτίνας της τάξης με δραστηριότητες όπως αυτές που 

προτάθηκαν είναι δυνατόν να συμβάλλουμε στη βελτίωση του κλίματος της τάξης και κατ’ 

επέκταση στην ευεξία των μαθητών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο μαθησιακά όσο και κοινωνικά. Μία συστηματική 

εφαρμογή ενός σωστά δομημένου και οργανωμένου προγράμματος σε εύρος σχολικής 

μονάδας ενδεχομένως να επιφέρει σημαντικότερα θετικά αποτελέσματα. Θα ήταν 

εξαιρετικά χρήσιμο να διερευνηθεί περαιτέρω η δημιουργία και εφαρμογή αντίστοιχων 

προγραμμάτων και να αξιολογηθούν ώστε να υπάρχουν περισσότερες ενδείξεις και 

εστιασμένες στην ελληνική πραγματικότητα για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στα 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και στα άτομα που συνυπάρχουν με αυτά. 
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Περίληψη 

Η ενδοσχολική «βία» συνιστά ένα από τα συμπτώματα της εκπαιδευτικής κρίσης στην 

οποία μερίδιο ευθύνης έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι (γονείς, δάσκαλοι, Υπουργείο Παιδείας, 

τοπική κοινωνία). 

Οι μαθητές («δράστες και θύματα» επιθετικών συμπεριφορών) είναι οι λιγότερο ένοχοι σ’ 

αυτή την κατάσταση απαξίωσης της Παιδείας και αναγωγής της ανομίας σε μορφή 

κοινωνικοποίησης. 

Από το άλλο μέρος, το σχολείο που πληγώνει αντί να εκ-παιδεύσει, οι υπόγειες διαδρομές 

της βίας στο σπίτι, στην πλατεία και της σχολικής βίας, ο ανταγωνισμός ως εργαλείο 

επιτυχίας και το παιχνίδι ως μέσον ενηλικίωσης, οι περικυκλωμένοι από «όχι» και «μη» 

έφηβοι, διαμορφώνουν τους όρους μιας «αντι-δραστικής» επιθετικότητας, έντασης, θυμού, 

διάψευσης, δυσφορίας. Η «μάχη για επιβίωση» προτιμά βίαια σχολεία σε βίαιο κόσμο. Γι’ 

αυτό χρειάζεται από τη μία χάραξη ορίων σε όλη την κοινωνική δράση κι από την άλλη 

αλλαγή πλαισίου ζωής των νέων. Το πέρασμα από τα παιδιά σε κίνδυνο στα επικίνδυνα 

παιδιά είναι τόσο εύκολο ή τόσο δύσκολο όσο εμείς – οι ενήλικες κλειδοκράτορες – το 

(δια)χειριζόμαστε.  

Ένα ανοικτό σχολείο (τόσο ως σύστημα, όσο και ως λειτουργία), με συμμετοχική, ομαδική 

επικοινωνία όλων των μερών, οικολογικό μοντέλο σχέσεων με οικογενειακό και κοινοτικό 

περιβάλλον, συνεργατική μάθηση (με θετικές αλληλεξαρτήσεις και αίσθημα ατομικής 

ευθύνης), μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό και προτεινόμενο μοντέλο εκπαιδευτικής 

συναίνεσης και όχι ενδο-ταξικής σύγκρουσης. 

Λέξεις – κλειδιά: (Γενικά) Ενδοσχολική βία, σχολικός εκφοβισμός, απορρίψεις, 

ανασφάλεια, διαμεσολάβηση. (Δικά μου) Κρίση εφηβείας, απαξίωση γνώσης, κόπωση 

δασκάλων, υπερπροστατευτικότητα/αδιαφορία γονέων, πρόληψη/ήπια διαχείριση, 

ειρηνικό περιβάλλον, αλλαγή προτύπου εκπαίδευσης 

 

Abstract 

Family social bonds play an important role and affect the student in the way he will accept or 

denay values and expectations. 
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On the other hand, the school that hurts instead of educating, the underground paths of 

violence at home, in the playgrounds and schools, the competition as a tool for success, the 

game as a mean of maturing, and the surrounded by the “no” and “don’t” teens, form the 

terms of a “re-active” aggression, tension, anger, frustration and distress. The “fight for 

survival” prefers violent schools in a violent world. Thus, there is a need to draw limits in all 

social activities. But also there is a need to change the living context of young people. The 

passage from children at risk to dangerous children is  so  easy ort hard as we – the adult key 

holders – manage to do it. 

An open school (both as a system and as a function), with participatory, group 

communication of all parties involved, eco-model relationships with the family and 

community environment, and collaborative learning (with positive interdependences and 

sense of individual responsibility) may be an effective and preferred model of educational 

consensus and not a source of intra-class conflict. 

Keywords: (general) In-school violence, bullying, failures, insecurity, restorative justice. 

(personal) Adolescence crisis, demerit of knowledge, burn out of teachers, 

huperprotectionism of parents, prevention/ mild management, peaceful environment, 

change of educational model 

 

Στο σχολείο ανέκαθεν συναντιούνταν πολλών ειδών κρίσεις: εφηβείας, αμφισβήτησης από 

τους νέους, διάψευσης, κόπωσης από τους δασκάλους, απαξίωσης, υποβάθμισης ρόλου 

από τους γονείς, αμφίσημης αντιμετώπισης από την Πολιτεία. Σε αυτό το χώρο συνάντησης 

των πολλαπλών κρίσεων, ήρθε να προστεθεί η συνολική κρίση του Ελληνικού 

περιβάλλοντος,  η οποία - εκκινώντας ως «οικονομική κρίση» - έχει ήδη επηρεάσει την 

κοινωνική δομή, το αξιακό σύστημα και την καθημερινότητα. Δεδομένου ότι κάθε είδος 

«κρίσης» συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το συναίσθημα ανασφάλειας, κατανοεί εύκολα 

κανείς ότι το μέγεθος αλλά και το βάθος της κρίσης του συνολικού περιβάλλοντος, έχει 

πλήξει σε καίριο βαθμό κάθε είδους «βεβαιότητα» και «σταθερά». 

Το Σχολείο, δεν αποτελεί μια αποκομμένη, απόλυτα στεγανή και προστατευμένη «νησίδα», 

η οποία μένει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί. Αντιθέτως, πολλές φορές αντανακλά σε μικρο-
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κλίμακα τα χαρακτηριστικά αυτά, οξύνοντας τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες του 

σχολικού περιβάλλοντος. Στις δεδομένες λοιπόν κρίσεις που συναντώνται στο Σχολείο, 

έρχονται να προστεθούν η εργασιακή ανασφάλεια αλλά και δυσαρέσκεια των 

εκπαιδευτικών, η αδυναμία ανταπόκρισης της Πολιτείας στις λειτουργικές υποχρεώσεις 

του σχολικού συστήματος, η μεταφορά αρνητικών εντάσεων από το οικογενειακό 

περιβάλλον των μαθητών έως και προβλήματα σίτισης και διατροφής των μαθητών. 

Παράλληλα, η Πολιτεία επιχειρεί να εισάγει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στη σχολική δομή, 

έχοντας κατά νου κυρίως τα οφέλη που θα προκύψουν από την οικονομική διαχείριση 

(«εξορθολογισμό» όπως εμφανίζεται συνήθως η σχετική αιτιολόγηση) του σχολικού 

συστήματος. Παρ’ όλ’ αυτά, οι απόπειρες παρόμοιων αλλαγών, δύσκολα πείθουν ότι 

λαμβάνουν υπόψη ή ότι στοχεύουν επίσης, στη βελτίωση και αποτελεσματικότητα του 

συνολικότερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.    

 

Η Σχολική Κρίση  

Η σύνδεση της σχολικής βίας με τις (εκάστοτε) εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις δεν 

μελετάται σε βάθος ή ίσως δεν ενδιαφέρει (Αρτινοπούλου, 2000:1039). Μπορεί π.χ. η δια 

βίου μάθηση να στοχεύει στην αυτοπραγμάτωση του εκπαιδευόμενου ή/και στη 

διαχείριση της σχολικής εγκατάλειψης, ο επιστημονικο-τεχνικός πολιτισμός και ο 

κερδοσκοπικός ανταγωνισμός όμως επιχειρούν από την άλλη να καταστήσουν τα σχολεία 

«παραγωγικά», υποκλέπτοντας την αθωότητα και τη δημιουργική αυτονομία της νιότης και 

μετατρέποντας τις παιδαγωγικές αξίες σε εμπορευματικές (Σμυρναίος, 2009: 271-284). Τα 

νοήματα, οι αξίες και η ηθική της ζωής δεν εντάσσονται στο «σχολικό πρόγραμμα» 

(Κούρτης, 2010:126), ούτε καν στο σχολείο της συμμόρφωσης (Πολυχρονόπουλος, 

1980:651 επ.). Η σχολική τάξη «ως όλον», ως κοινωνικοψυχολογικός χώρος απαιτεί και 

προϋποθέτει προσαρμογές των μαθητών (καλών ή κακών) (Murray, 2006:128). Προσωπικά 

και κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών, συγκινησιακές και συναισθηματικές 

φορτίσεις, μπορούν να διασπάσουν τη συνοχή και να διαμορφώσουν όρους 

επίθεσης/επικράτησης ή φυγής/παθητικότητας (Murray, οπ.π.).  

Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική 

πολιτική αλλά και με μια κοινοτική εκπαιδευτική οικολογία που εντάσσει τη σχολική 
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μονάδα στο σχολικό ιστό, αρκεί φυσικά να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα 

αποκλειστικά ως θεσμός κοινωνικού ελέγχου (Μίλεση, 2009:138, Νόβα-Καλτσούνη, 

1993:23). Οι εν-τάσεις και οι συγ-κρούσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον δεν παραπέμπουν 

υποχρεωτικά στην «εγκληματική βία» αφού τα υφέρποντα ή και εμφανή κίνητρα 

συνδέονται περισσότερο με το γόητρο, το παληκαριλίκι, την ισχύ, την εξουσία 

(Αρτινοπούλου, 2010:22 επ.) ή ακόμη με την ανισότητα και την υποβάθμιση. Πέρα δηλαδή 

από τα όποια ατομικά χαρακτηριστικά δράστη/δραστών και θύματος/θυμάτων, το 

κοινωνικό, πολιτισμικό και σχολικό οικοσύστημα καθορίζει τους όρους και τους τρόπους 

εμφάνισης του φαινομένου (Αρτινοπούλου, οπ.π.). Το πέρασμα από την πειθαρχία επί των 

μαθητών στη διαχείριση της τάξης πρέπει να στηρίζεται στην πρόληψη, τη συμβολική 

διάδραση, στη δυναμική της ομάδας και στην οικολογική προσέγγιση (Fisher, 2003:30). Σε 

κάθε περίπτωση εάν και εφόσον το σχολείο εξακολουθεί να αποτελεί χώρο ελεύθερης 

μάθησης και όχι υποχρεωτικού εγκλεισμού (Holt, 1978:26,36), εάν γνωρίζει και μπορεί να 

(δια)χειρισθεί τα πολιτισμικά σοκ που προκαλούνται από την είσοδο διαφορετικής 

προέλευσης μαθητών στην τάξη (Καϊλα, Πολεμικός, Ξανθάκου, 1994:11), εάν δεν 

αντιμετωπίζει τον ατίθασο νέο ως (εσωτερικό;) εχθρό (Τσίγκανου, Δασκαλάκη, Τσαμπαρλή, 

2004), τότε υπάρχει πεδίο για τη διαχείριση των εντάσεων. Εντέλει το σχολείο μπορεί να 

προκαλέσει αλλά και να διαχειριστεί με ορθό παιδαγωγικό τρόπο τη νεανική έκρηξη βίας, 

είτε αυτή ορίζεται ως αντιδρώσα (réactionnelle), είτε ως αυτόνομη (Bonerandi, et.al., 

1983:57,177, Walgrave, Vettenburg, 1985:143). Η άποψη όμως ότι το σχολείο «ασκεί» 

πρωτογενή βία – κυρίως λόγω της υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων και του 

ελέγχου (Γλαρέντζου, Καραγιάννη, 2011:38) – δεν είναι πειστική, εφόσον οι διαφορές στην 

εκδήλωση ενδοσχολικής βίας είναι σημαντικές ανάμεσα στα διάφορα σχολεία (Βαλάσση-

Αδάμ, 2011:103).  

Αν όμως ένα μεγάλο μέρος της σχολικής κρίσης, συνδέεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με 

το φαινόμενο της σχολικής βίας, τότε θα πρέπει ίσως να ξεχωρίσουμε μύθους και 

πραγματικότητες στο πεδίο της σχολικής βίας, να την ορίσουμε επακριβώς και να την 

αποδεσμεύσουμε από τις τηλεοπτικές ή τις γενικότερες μιντιακές της αναπαραστάσεις 

(Floro, 1996:7 επ., 13-18, 33).  

 

Η Σχολική Βία 
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Η σχολική βία (school violence) αφορά κατηγορία εγκλημάτων που διαπράττονται στο 

σχολικό χώρο και δεν πρέπει να συγχέεται με αντικοινωνικές / εγκληματικές ενέργειες των 

μαθητών που τελούνται εκτός σχολείου (Πανούσης, 2006:75-85). Ατομικά, συλλογικά, 

σχολικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά χαρακτηριστικά δια-πλέκονται (Lindström, 

1993:2) μέσα στην τάξη με βάση την ψυχολογία του παιχνιδιού και της πρόκλησης 

(Lindström, οπ.π. σ.15, 26,37 επ., 43, 116). Κοινωνικό οικογενειακό κεφάλαιο, οικολογικοί 

παράγοντες, εσωτερικές λειτουργίες σχολείου (Lindström, οπ.π. σ.15, 26,37 επ., 43, 116) 

μπορούν να διαμορφώσουν κλίμα ηρεμίας ή κλίμα ανομίας (Lindström, οπ.π. σ.121-122) 

(π.χ. συμμορίες δρόμου, bullying στο σχολείο). Η σύνδεση της σχολικής βίας με τον 

κοινωνικό αποκλεισμό και τη διάσπαση του κοινωνικού ιστού των περισσότερων δραστών 

είναι δεδομένη (Floro, 1996: 22,36). Το ίδιο ισχύει και με την κατάσταση σύγκρουσης 

(Floro, οπ.π. 55 επ., 69 επ.) λόγω και της γενικευμένης έλλειψης εμπιστοσύνης (Floro, οπ.π. 

82) σε θεσμούς και αξίες (Floro, οπ.π. 116, 137).  

Αιτία και αποτέλεσμα της σχολικής αποτυχίας (Floro, οπ.π. 156) ή ενός απονενοημένου 

διαβήματος (Floro, οπ.π. 179) η σχολική βία διαθέτει δική της γλώσσα και δικούς της 

συμβολισμούς (Floro, οπ.π. 44 επ., 162) και καθίσταται σιγά-σιγά παραδοσιακή πρακτική 

(Floro, οπ.π. 153-154). Οι παιδικές τραυματικές εμπειρίες, η βία ως μάθημα επιβίωσης, η 

σχολική κακομεταχείριση, ηθικολογίες και δαιμονοποιήσεις, κοινωνικές αιτιολογίες / 

δικαιολογίες, πολιτικές λαϊκισμού και εκσυγχρονιστικού μηδενισμού, η αξία της (σχολικής) 

δικαιοσύνης και η τήρηση από όλους των κανόνων και των ορίων καλούνται να 

προσεγγίσουν και να διαχειριστούν το φαινόμενο.  

Οι έρευνες (Πανούσης, 2006:76-77) δεν συμφωνούν πάντοτε στους ορισμούς (βία, 

εκφοβισμός, επιθετικότητα, σχολική κακομεταχείριση), ενώ οι προτεινόμενες πολιτικές 

κινούνται σε όλα τα επίπεδα πρόληψης (Αρτινοπούλου 2000:1035 επ., Παπαστυλιανού 

2002:865 επ.). Όταν όμως οι ίδιοι οι μαθητές θεωρούν αναγκαία την τιμωρία ορισμένων 

συμπεριφορών (Δασκαλάκη Κ.Η., 2006:590) τούτο σημαίνει ότι οι αναπαραστάσεις βίας 

όλων των εμπλεκόμενων και ο διαπραγματευτικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων 

(Δασκαλάκη Κ.Η., οπ. π. 584) πρέπει να γίνουν αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης (μακριά από 

αφορισμούς και γενικεύσεις). 

Δεν είμαι βέβαιος ότι η (εγκληματική) βία στα σχολειά μεγαλώνει, παρά την κατά καιρούς 

ύπαρξη μεγάλου αριθμού σχετικών άρθρων στον Τύπο. Τα ΜΜΕ – παρασυρμένα ίσως από 
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τα αντιφατικά και ελλιπή στοιχεία των ερευνών – επιμένουν ότι η βία ενδημεί στα σχολεία 

(δραματοποιώντας μεμονωμένα γεγονότα και μεγενθύνοντας ποσοτικά δεδομένα). Για 

πολλούς ο εκφοβισμός έχει αναχθεί σε φαινόμενο υψηλής επικινδυνότητας με συνέπεια 

έναν (κατασκευασμένο;) ηθικό πανικό (Cohen, 2006:244). Για άλλους το πέρασμα από το 

βανδαλισμό, τη φυγή και τη χρήση αλκοόλ στις κλοπές και τη διακίνηση ναρκωτικών 

(Lindström, οπ.π. σ.129, Trump 2000:35) είναι θέμα χρόνου. Δεν (θέλουν να) διακρίνουν τις 

διαφορές ανάμεσα σε ένοπλους μαθητές, σε μαθητές-δολοφόνους ως σύμβολα ή και σε 

ηρωικούς εκδικητές και στο έστω και οργανωμένο bullying, τους παλικαράδες και τους 

«τραμπούκους». Η σχολική βία από άλλους προσεγγίζεται ως νεο-φασιστικό φαινόμενο, 

από άλλους ως ξενοφοβική «παράπλευρη απώλεια». 

Ακόμα όμως κι αν οι οργανωμένες συγκρούσεις μεταξύ ομάδων μαθητών έχουν 

χαρακτηριστικά ρατσισμού (κυρίως κατά παιδιών μεταναστών) ή εντάσσονται στα στοιχεία 

της ανδρικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο δεν έχουμε ένοπλες επιθέσεις, φόνους, 

πυροβολισμούς και βιασμούς. Δεν έχουμε κουλτούρα όπλου ή θανάτου συμμαθητών λόγω 

εκδίκησης, ματαίωσης, διάψευσης. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν κυριαρχεί ένα αίσθημα 

γενικευμένης ανασφάλειας. Γιατί άραγε;  

Αν η ανασφάλεια, η αταξία και η ανυπακοή έχουν αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα μέσα στο 

σχολείο πρέπει παράλληλα με τις καταγγελίες της εκπαιδευτικής πολιτικής των 

κυβερνήσεων να μελετηθούν κι άλλοι παράγοντες. Συμβατικά ή εναλλακτικά σχολεία δεν 

μπόρεσαν να συμβιβάσουν τις κρίσεις και να τις μετατρέψουν σε νέες ευκαιρίες. Η «μάχη 

για επιβίωση» προτιμάει βίαια σχολεία σε βίαιο κόσμο. Το μοντέλο διαμεσολάβησης και η 

εκπαίδευση ήπιας επίλυσης συγκρούσεων μέσα κι έξω από το σχολείο, ίσως βοηθήσει στην 

ανάπλαση της παιδαγωγικής κουλτούρας ειρηνικής πρόληψης (Πανούσης 2006:82, Bonafé-

Schmitt 2000:181-183).    

 

Εφηβικές ρήξεις και εκ-ρήξεις  

Η εφηβεία ως ηλικία των παραδόξων, ως γέφυρα προς την ενηλικίωση, θέτει δύσκολα 

ερωτήματα και στους ίδιους τους νέους και στους άλλους (Τεπέρογλου, 2010:37, 42). Τα 

όρια και τα περιθώρια της μάθησης από την παιδικότητα στην ενηλικίωση, από το σπίτι στο 

σχολείο, από τη γονεϊκή υπερπροστατευτικότητα στη σχολική συμμόρφωση συχνά 
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καταλήγουν σε ανομικές εκ-ρήξεις (Τσίγκανου 2010:87 επ. 91 επ.). Από το παιχνίδι στην 

πρόκληση ο δρόμος δεν είναι μακρύς (Πανούσης 1990:62 επ., Πανούσης 2010:103).  

Ο θυμός μέσα στο σχολείο και έναντι όλων, συνδυάζεται και ενισχύεται από την πλήξη 

(53%) και την απογοήτευση (32%)8 αλλά δεν αίρουν την ανάγκη του μαθητή να ανήκει σε 

μια ομάδα αλλά και να κρατάει την ατομικότητά του (Χαντζούλη 2006:27). Η ενσωμάτωση 

στην κοινότητα (ακόμα και επιθετικών) των συνομηλίκων (Σκουμπουρδή 2009:163), η 

ατομική ή συλλογική λεκτική επιθετικότητα των μαθητών κινούνται ανάμεσα στο παιχνίδι, 

το χιούμορ και την προσβολή αλλά δύσκολα θα μπορούσαν να εκφράζουν εξουσιαστικές 

διαθέσεις (στο ελληνικό τουλάχιστον πολιτισμικό πλαίσιο) (Κούρτη 1992:70-72, 79). 

Μάλλον πρόκειται για ομαδικές κοινωνικές αναπαραστάσεις (Ρήγα 1992:95-96) ή για 

συμπεριφορές αναζήτησης ζωτικού χώρου (όπου ο ανταγωνισμός, η προσαρμογή, ο 

συμβιβασμός και η συνεργασία συνυπάρχουν) (Καντάς 1992:123, 126). 

Η αλληλεξαρτησία μέσα στην τάξη δημιουργεί κοινωνικά κίνητρα διαφόρων τύπων 

(ατομιστικά ή αλτρουιστικά) (Κορδούτης 1992:139, 141). Οι ανομικές φασαρίες μέσα στην 

τάξη, αποδεικνύουν το τέλος των αντοχών του μαθητή στις πιέσεις που δέχεται για να 

«πετύχει» (Μπεζέ 1998:72 επ.). Η ένταξη της ενδοσχολικής βίας στη γενικότερη νεανική 

εγκληματικότητα (Θάνος 2010:13) συχνά σχετίζεται με κανονικοποιητικά σχήματα, με 

αυστηροποίηση του κοινωνικού ελέγχου και με αιτιοκρατικές προσεγγίσεις 

(Παναγιωτόπουλος 2010:51).  

Η ασυμφωνία των ευρημάτων των ερευνών και λόγω της ορολογικής σύγχυσης θα έπρεπε 

να αποτρέπει μονοπαραγοντικές ερμηνείες (Θεμελή 2010:125). Ο δυναμικός και 

εξελικτικός χαρακτήρας της νεανικής βίας δεν μπορεί να κλειστεί μέσα σε τυποποιημένα 

σχήματα ατομικών αποκλίσεων (ιδίως όταν το περιβάλλον εκλαμβάνεται ως εχθρικό) 

(Κουρκούτας, Θάνος 2010:148 επ., 155, 162 επ.). Η μετεξέλιξη της ζωντάνιας του νέου σε 

εχθρότητα, δηλαδή η μετουσίωση της καλοήθους επιθετικότητας σε βία, κρύβει εσωτερικά 

νοήματα που οφείλουμε ταχύτατα να αποκωδικοποιήσουμε (Lesser Atkin 1979:10 επ. 24 

επ., Fromm 1977, Lorenz 1978). Οι εκρήξεις οργής, θυμού, αντί-δρασης  (Lesser Atkin 
                                                           
8
 Βλ. έρευνα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε Απ. Λακασάς, Πιέζομαι, έχω άγχος, βαριέμαι, θυμώνω…, 

Καθημερινή Κυριακής 30/3/08 –βλ. και Ν. Φωτόπουλος, Ο Γολγοθάς των μαθητών, Ελευθεροτυπία 1/8/09 –Το 

44% δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από την εκπαίδευση (έρευνα VPRC), Επίκαιρα 13/11 – 19/11/09 –πρβλ. 

Α. Ανδριτσάκη, «Δεν σας εμπιστευόμαστε» (συζήτηση 16άρηδων με την Υπουργό Παιδείας Α. 

Διαμαντοπούλου), Ελευθεροτυπία 3/12/09 –βλ. και Χρ. Ζέρβα, Μαθητές: όχι στους κανόνες, να τι σχολεία 

θέλουμε, Ελευθεροτυπία 2/5/09.   
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1979:31 επ.) μπορεί να συνδέονται με τη βία της σχολειοποίησης (Καΐλα,  Πολεμικός, 

Ξανθάκου 1994:7) μπορεί και όχι (να έχουν τις ρίζες στην οικογένεια ή στις παρέες) 

(Walgrave, Vettenburg 1985:42). Η ενεργητική επιθετικότητα ως ορμή ή ως αντίδραση σε 

αποστέρηση (Παπαδόπουλος 1992:25, 28, Καραπέτσας, Βλάχος 1992:41) μπορεί να κρύβει 

οργή αλλά και φόβο (Καραπέτσας, Βλάχος, οπ. π. σ. 46-47) αλλά η σχολική έκφανσή της 

συνδέεται σίγουρα με οριζόντιες και κάθετες σχέσεις ελέγχου (Βουϊδάσκης 1992:51 επ. 61 

επ.). 

 

Γονείς και δάσκαλοι  

Σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των συγκρούσεων στον εκπαιδευτικό χώρο πρέπει να 

προκύπτει από τη συνευθύνη που διαμορφώνεται μέσα στο τετράγωνο: δάσκαλοι – γονείς 

– μαθητές/συμμαθητές – Υπουργείο Παιδείας. 

Αν το παιδαγωγικό μέρος βαρύνει αποκλειστικά τους καθηγητές, η κουλτούρα του σπιτιού, 

του δρόμου, της κοινότητας είναι αυτή που θα ορθώσει την εμπιστοσύνη σαν τείχος στις 

όποιες αντιλήψεις ή συμπεριφορές βίαιης αντί-δρασης. Οι κοινωνικοί δεσμοί της 

οικογένειας με το περιβάλλον της, παίζουν σοβαρό ρόλο και επηρεάζουν το μαθητή στον 

τρόπο που θα αποδεχθεί ή θ’ απορρίψει αξίες και προσδοκίες (Lindström 1993:28, βλ. 

γενικά Κατσιγαράκη 2004). Η ηθική ατμόσφαιρα (σπιτιού και σχολείου) διευκολύνει το 

παιδί ν’ αποδεχθεί τους κανόνες (Μαυρογιώργου 2007:154 επ.) αλλά η γονεϊκή εμπλοκή 

στην εποπτεία της σχολικής και εξωσχολικής συμπεριφοράς του παιδιού τους δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τα όρια του πανοπτισμού αλλά και των δυνατοτήτων των νέων ν’ 

ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες του κοινωνικού περιβάλλοντος (Μπεζέ 1998:73). 

Γονείς που παρακολουθούν τα παιδιά τους για να μην απαχθούν ή που καταφεύγουν στη 

σωματική τιμωρία για να νουθετήσουν δεν παίζουν σωστά το ρόλο τους. Άλλωστε οι 

συναισθηματικές αντιδράσεις των γονέων των δραστών σχολικής βίας ή μετατροπή του 

θύματος σε δράστη έχουν γίνει αντικείμενο λογοτεχνικών προσεγγίσεων (Shriver 2003, 

Gardner 2007, Scurati 2010). Μολονότι οι νέοι εμπιστεύονται την οικογένεια (60%) και 
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είναι επιφυλακτικοί στις σχέσεις τους με τους τρίτους (73,2%)9, πολλές έρευνες δείχνουν 

ότι η οικογένεια συνιστά εγκληματογόνο παράγοντα10 (ακόμα και για την ενδοσχολική βία). 

Από την άλλη η στάση του δασκάλου εξακολουθεί να επηρεάζει (θετικά ή αρνητικά) (Νόβα-

Καλτσούνη 1993:23, 24, Scurati οπ. π.). Η εικόνα του δασκάλου και η ατμόσφαιρα του 

σχολείου (Μίλεση 2009:134, Μπελογιάννη 2009:159) συνιστούν κρίσιμες παραμέτρους. Να 

σημειωθεί ότι σε έρευνα στις Φυλακές Ανηλίκων διαπιστώθηκε ότι το 56,6% των 

ερωτηθέντων κρατουμένων είχε μείνει στην ίδια τάξη ή είχε απομακρυνθεί από το σχολικό 

περιβάλλον και λόγω των κακών σχέσεων με τους καθηγητές τους (Κουράκης κ.ά 1995:81). 

Μπορεί οι εκπαιδευτικοί να φορτώνονται τη σχολική αποτυχία των μαθητών, μπορεί 

πολλές «καταλήψεις» να αποφασίζονται ως πίεση στην (καθηγητική;) εξουσία 

(Μπελογιάννη, οπ. π., σ. 156), όμως η βία του δασκάλου ως μέσο σωφρονισμού και η 

επιστροφή της πειθαρχίας δεν λύνει το πρόβλημα των σχέσεων.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν και παραμένει κρίσιμος όχι διότι διαθέτουν την 

τιμωρητική εξουσία αλλά γιατί μπορούν να καταστούν πρότυπα ταύτισης (Ελευθεριάδου 

2010:101επ.) και συμπληρωτικοί «γονείς» στην κοινωνικοποίηση του νέου. Η διαχείριση 

των κρίσεων ή των συμπτωμάτων δεν πρέπει να γίνεται με όρους κοινωνικού ελέγχου αλλά 

με παιδαγωγική στρατηγική, βασισμένη σε κοινωνικές αξίες και κοινωνικούς κανόνες 

συμβίωσης και ιδίως στην πρόληψη (Ιωαννίδη, Τραυλός 2010:863 επ., 867, 869 επ.). Ο 

μαθητής κρίνει αλλά δεν δικάζει το δάσκαλό του στο όνομα της όποιας στρεβλής άποψης 

περί ισοπεδωμένων ρόλων ή ισότητας δικαιωμάτων (Thiviet 1996). 

Η σχολική απουσία και η σχολική άρνηση ενδεχομένως να σημαίνει αδυναμία 

σχολειοποίησης, δηλαδή υιοθέτησης ορισμένων αξιών (Κάϊλα, Πολεμικός, Ξανθάκου 

1994:13, 17, 18, Ντάβου, Τσιάκαλος, Παπαθεοδώρου 2008:145, 151, 156). Το ίδιο όμως 

μπορεί να συμβαίνει και με τους μαθητές που δεν το σκάνε από το σχολείο (Κάϊλα 1994, 

οπ. π., σ.25) αλλά εκδηλώνουν τη μη-προσαρμογή τους σ’ αυτό το πλαίσιο με επιθετικούς 

τρόπους. Η απόρριψη του (αδιάφορου; ουδέτερου;) δάσκαλου και του (καταπιεστικού; 

νευρωτικού;) οικογενειακού περιβάλλοντος συνδέεται από ένα αίσθημα ανασφάλειας το 
                                                           
9
 Βλ. έρευνα Παν/μίου Αιγαίου, σε Απ. Λακασάς, Οικογένεια, η μόνη σταθερή αξία, Καθημερινή Κυριακής 

27/7/08.   
10

 Βλ. Γ. Κιούσης, Άρρωστες οικογένειες, ανήλικοι παραβάτες, Ελευθεροτυπία 3/12/05 –Μ. Πίνη, Τα παιδιά της 

παραβατικότητας, Ελευθεροτυπία 19/10/06 –πρβλ. Γ. Παπαδάκου, Αμαρτίαι γονέων φυλακίζουσι τέκνα, 

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 22/4/07, Ελ. Βέργου, Όταν η οικογενειακή εστία γίνεται… εφιάλτης, Ελεύθερος 

Τύπος 3/6/10, Ρ. Τσουλέα, Ζουν τη βία μέσα στο σπίτι τους, Τα Νέα 25/2/05.  
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οποία εύκολα μετατρέπεται σε βία, η οποία πολλές φορές κινείται άναρχα ανάμεσα στην 

αγωνία και τα φαντασιακό (Lajeunesse – Pillard 1984:19 επ. 23, 85).  

 

Φόβοι, φοβίες & Εκ-φοβισμοί 

Η σύνδεση της μαζικότητας της εκπαίδευσης με τη σχολική ανυπακοή, η πολυπολιτισμική 

σύνθεση της τάξης, η συρρίκνωση του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου (και του 

δασκάλου) και βέβαια η χαοτική και ανομική λειτουργία των θεσμών στη χώρα μας έχουν 

κατά καιρούς επισημανθεί ως κύριες αιτίες της ενδοσχολικής βίας (Βουκελάτου 2009:92 

επ., 95 επ.). Πολλοί ψυχολογικοποιούν το φαινόμενο συσχετίζοντάς το με την εφηβεία και 

τη συναφή επιθετικότητα, με την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και τις 

ιδιαιτερότητες του μαθητή. Άλλοι ρίχνουν το βάρος στη συλλογική έκφραση τέτοιων 

συμπεριφορών, με βάση την παρέα των συνομιλήκων (Κουράκης, Ζαγούρα, Γαλανού 

2004:461 επ.) συγκρίνοντας τύπους σχολείων (Γενικό, Τεχνικό, Εσπερινό) με παραβατική 

υποκουλτούρα (Κουράκης, Ζαγούρα, Γαλανού, οπ. π. σ. 474, Μίλεση 2009:194). Συχνά 

συνεκτιμώνται και δημογραφικά/ κοινωνικά δεδομένα που αφορούν στο φύλο, την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, τα επαγγέλματα των γονέων κλπ 

(Κουράκης, Ζαγούρα, Γαλανού, οπ. π. σ. 464). Επίθεση και άμυνα, εκφοβισμός και φόβος, 

δράστης και θύμα εναλλάσσονται και παίρνουν διάφορες μορφές (π.χ. βρισιές, απειλές, 

χειροδικίες κλπ.) πίσω από τις οποίες όμως ελλοχεύει η διάβρωση των δια-προσωπικών 

σχέσεων (relational aggression, Βουκελάτου 2009:93) καθώς και η υποτίμηση του «άλλου» 

(Κουρκούτας 2008:305). 

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της θυματοποίησης (απόρριψη, στιγματισμός, 

περιθωριοποίηση, απομόνωση, ανασφάλεια) (Μπελογιάννη 2009:156 – για ψυχολογικές 

επιπτώσεις στους τρίτους-μάρτυρες βλ. Κουρκούτας οπ. π. σ. 308) κινούνται κι αυτές στο 

ίδιο πλαίσιο: την αποτυχία, προδοσία των σχέσεων εμπιστοσύνης, οι οποίες αποτελούν τη 

βάση για μια ομαλή κοινωνικοποίηση των νέων (Κουρκούτας οπ. π. σ. 309-310). Η 

σύγκρουση λέξεων και κινήσεων συχνά υποκρύπτει μια πιο κρίσιμη «δια-μάχη» 

αλληλεγγύης και ατομικισμού (Μίλεση οπ. π. σ. 134) ανεκτικότητας και ατομικισμού την 

οποία καλούνται οι νέοι να δια-χειριστούν. Η σύνδεση της νεανικής βίας με τη σχολική 

αποτυχία ή την κοινωνική περιθωριοποίηση, η επιθετική συμπεριφορά ως αποτέλεσμα 
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μάθησης (για επιβίωση;) (Κυργιόπουλος, Παππά, 2008:135) αντιμετωπίζονται σαν απειλές 

για περισσότερους από ένα στόχο (Stanko 2007:318). Τα σημεία ψυχολογικής αναγνώρισης 

παιδιού – θύτη και παιδιού – θύματος, το προφίλ του νταή και του φοβισμένου, οι έννοιες 

της επιβολής (θύτες) ή της αυτοάμυνας (θύματα-θύμα) που επανέρχονται σε όλες τις 

αιτιολογήσεις των μαθητών για την ενδοσχολική βία έχουν υπερφαλαγγιστεί από το φόβο 

ένοπλων επιθέσεων.  

Ψυχοσύνθεση, κοινωνικό υπόβαθρο, «εχθρικό» περιβάλλον και μία (σχεδόν ασήμαντη) 

αφορμή φαίνεται να είναι αρκετά στοιχεία για να πυροδοτήσουν έναν ανθρωποκτόνο κατά 

συρροή (serial killer) ακόμα και μέσα στο σχολείο (Παπαϊωάννου 2009:417 επ.). Ο school 

shooter, όπως συχνά και ο σχολικός τραμπούκος, χαρακτηρίζονται από ψυχική αδυναμία 

να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις και επιλέγουν ως διέξοδο την βίαιη εκδίκηση 

(ιδεοληπτική ή όχι) κατά τρίτων και βέβαια την αυτοκτονία. Μολονότι οι ένοπλες επιθέσεις 

στα σχολεία (school shooting, Σπυρόπουλος 2011:22) στη χώρα μας δεν σχετίζονται με τον 

εκφοβισμό (ως ατομικό bullying ή ως ομαδικό mobbing – Σπυρόπουλος οπ. π. σ. 34), 

μολονότι το «νταηλίκι» του μαθητή δεν σημαίνει αναγκαστικά και προ-παραβατικό 

ανήλικο (Σπυρόπουλος, οπ. π. σ. 41, Πανούσης 2010:100, γενικά Γεωργούλας 2000), ούτε η 

συστηματική κατάχρηση δύναμης μετατρέπεται αυτομάτως σε συγκρότηση συμμορίας 

(Σπυρόπουλος, οπ. π. σ. 49). Ο εκφοβισμός (Olweus 2009:28-29, 34, 49-51) είτε στοχεύει 

ένα μεμονωμένο άτομο ή ομάδα ατόμων, είτε αφορά μικρότερους, είτε κορίτσια συχνά 

συνδέεται με ενδοσχολικούς ανταγωνισμούς, με διαφορετικότητες μαθητών (απόκτηση 

δύναμης ή προκλητικά θύματα) δημιουργεί πρότυπα αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

(Γλαρέντζου, Καραγιάννη 2010:36, 93). 

Τι σημαίνει όμως αυτό; Ότι τους αφήνουμε στη «μοίρα» τους; Οι ακραίες περιπτώσεις 

μαθητικής συμπεριφοράς (les cas ultimes) όπου και να οφείλονται και σε ό,τι κι αν 

καταλήγουν (βία, ναρκωτικά, πορνεία κλπ. – Lebon, Jost 1985:314) πρέπει να βρουν μέσα 

στο σχολείο ένα «χώρο ζωής» (milieu de vie) κι έναν «κώδικα ζωής» (Lebon, Jost, οπ. π. σ. 

321) που θ’ ανατρέπουν τους αρνητικούς όρους (κοινωνικούς, πολιτισμικούς, 

οικογενειακούς) οι οποίοι ώθησαν τον νέο στα άκρα.  Άλλωστε η συγχωρητικότητα ή 

ικανότητα συγχώρεσης είναι συνυφασμένη με τη διαλλακτικότητα και την ενσυναίσθηση 

και αφορά σε διαπροσωπικές αντιδικίες (Παρασχάκης 2007:141). 
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«Τιμωρία & πειθαρχία» ή «Διαχείριση & διαμεσολάβηση»; 

Το συστημικό μοντέλο αλλαγής της κουλτούρας της βίας στο σχολείο συμπεριλαμβάνει το 

μαθητικό σύστημα επίλυσης των συγκρούσεων (όπου οι διαμεσολαβητές επιλέγονται από 

τους ίδιους τους συμ–μαθητές τους και όχι από τη διεύθυνση του σχολείου), το 

παιδαγωγικό/ εκπαιδευτικό (εμπέδωση όρων επικοινωνίας και κατανόησης) και αυτό της 

διαμόρφωσης κοινωνικής συνείδησης (μαθήματα ζωής). Η διαμεσολάβηση άλλοτε μπορεί 

να είναι μια τεχνική διαχείρισης κρίσης και άλλοτε μια παιδαγωγική διαδικασία, αλλά σε 

καμία περίπτωση δεν αποτελεί πειθαρχικό μοντέλο (Bonafé–Schmitt 2000:181). Οι 

διαμεσολαβητές – μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο της επικοινωνίας των συγκρουόμενων 

ή διαφωνούντων μερών και της εξεύρεσης λύσης κοινής αποδοχής (Bonafé –Schmitt, οπ. 

π., σ.183) που θα επαναφέρει τα πράγματα σε ισορροπία (Fouillen  2000:189).   

Η συμβολική διαμεσολάβηση επιτρέπει στον μαθητή να εγκαθιδρύσει ένα νέο «χώρο 

συναλλαγής» με το σχολικό σύστημα χωρίς τη στιγματιστική ποινική παρέμβαση (Selosse 

1998:88-89). Αυτή η διαδικασία είναι ακόμα πιο χρήσιμη και αποτελεσματική, όταν στο 

σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο οι έφηβοι μαθητές «δεν μοιράζονται κοινούς 

κοινωνικούς κώδικες (προσδοκίες, αξίες, γλώσσα)» (Fortin 1998:101). Η ήρεμη 

ατμόσφαιρα, η ήπια διαχείριση της σύγκρουσης, η συζήτηση γύρω από το πρόβλημα (κι όχι 

γύρω από τον «προβληματικό» μαθητή – Fortin 1998, οπ. π. σ. 102), ακόμα και η δίκαιη 

τιμωρία που οδηγεί στη συμφιλίωση και όχι στην απόρριψη (Fortin οπ. π. σ. 106), η ορθή 

αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων ανασφάλειας των εφήβων, η μη–διάκριση και η μη–

περιθωριοποίηση των αδύναμων μαθητών, η εμψύχωση της ομάδας (Fortin οπ. π. σ. 112),  

ενδυναμώνει το παιδαγωγικό περιεχόμενο του σχολείου έναντι του κατασταλτικού, 

αποδεικνύει την αν(τ)οχή των θεσμών και αποφεύγει τον πειρασμό εγκαθίδρυσης ενός 

ποινικοπειθαρχικού προτύπου (Τσίγκανου, Δασκαλάκη, Τσαμπαρλή 2004:241-242).  

Ακόμα όμως και αν η διαχείριση των προβλημάτων γίνεται από τον ίδιο τον διευθυντή του 

σχολείου, πρέπει να βασίζεται στην εμπέδωση μιας ηθικής της σχολικής ζωής, στην οποία 

κρίσιμο ρόλο παίζει η συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στην αποφόρτιση των εντάσεων 

(Pain 1998:57 επ.). Η εφηβεία ως «κοινωνία των νέων» (Pain οπ. π. σ. 54) και το σχολείο ως 

«οιονεί – συνολική κοινωνική κατάσταση» (Pain οπ. π. σ. 53), πρέπει να συναντηθούν στο 

επίπεδο του σεβασμού των δικαιωμάτων και των όρων συμβίωσης και όχι στη βάση της 

αυταρχικής εξουσίας (Pain οπ. π. σ. 59). Η στρατηγική της διαπραγμάτευσης, χωρίς να 
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παραβλέπει την «ασύμμετρη σχέση εξουσίας ανάμεσα στους μετέχοντες» και το πλαίσιο 

κοινωνικού ελέγχου, συνδέεται (και προσδιορίζεται) από πολιτισμικά στοιχεία (Σολομών, 

Μακρυνιώτη 1995:41). Η διαπραγμάτευση της σχολικής ζωής κινείται στο πλαίσιο μιας 

εύθραυστης εκεχειρίας, η οποία σπάει όταν το σχολείο περνάει κρίση νομιμοποίησης (από 

τα μέσα ή από τα έξω) (Μαυρογιώργου 1995:61). Η συμβολική – κοινωνική αλληλεπίδραση 

ως προς το νόημα που δίνεται στα «γεγονότα του σχολείου» καταλήγει συχνά σε 

(αυτο)διαψεύσεις και (απ)ελευθερώνει συναισθηματικές εντάσεις (Καλαμπαλίκη 1995:33-

34). 

Όταν ο χώρος γίνεται εχθρικός και ο άλλος προσλαμβάνεται ως απειλή για την αυτονομία ή 

την εικόνα του (Καλαμπαλίκη 1995, οπ. π. σ.39) τότε ο (όποιος) υπεύθυνος διαχείρισης της 

κρίσης, ο ψυχολογικός σύμβουλος, οι δάσκαλοι και το λοιπό προσωπικό, οι γονείς, οι 

συμμαθητές και τα ΜΜΕ (σχετικά με  το media-mania βλ. Trump 2000:5-9, 7, 13, 27), δεν 

μπορούν να σταματήσουν τις εκ–ρήξεις. Η ικανότητα των δασκάλων να διαχειρίζονται την 

ετερογένεια της τάξης και να προλαβαίνουν τις κρίσεις σχετίζεται με την αίσθηση για το 

κατώφλι του ανεκτού και του παραδεκτού (Auduc 2000:168-170). Όλα είναι ζήτημα ορίων. 

Το αντίδοτο στη βία είναι η δικαιοσύνη και ο σεβασμός (ακόμη κι όταν χρειάζεται να 

επιβληθούν δίκαιες κυρώσεις –αλλά όχι εκδικητικές ποινές) (Auduc 2000:170-171, Fouillen 

2000:186-187). Η επανορθωτική δικαιοσύνη (restorative justice) όπου ο «βίαιος» μαθητής 

αναλαμβάνει την αποκατάσταση των ζημιών που προξένησε (Αρτινοπούλου 2001:662) 

μπορεί να λειτουργήσει αν όλοι πιστεύουν στη διαμεσολάβηση.  

Η αποκατάσταση των σχέσεων δράστη-θύματος στο σχολικό περιβάλλον, όχι στο πλαίσιο 

μιας ειρηνοποιούς Εγκληματολογίας (peace–making Criminology – Αρτινοπούλου 2011:15, 

20) αλλά του αλληλοσεβασμού και της τήρησης των κανόνων ακόμα και στις συγκρούσεις 

(Πανούσης 2011:32-33, 35) εντάσσεται περισσότερο στην κουλτούρα της πρόληψης και του 

διαλόγου (Αρτινοπούλου 2011:43) παρά στο σχολικό κανονιστικό πλαίσιο (το οποίο μοιάζει 

να το απορρίπτουν όλοι) (Θάνος, Κολοφωτιά, Χατζάκη 2011:48). 

Η κατανόηση και η ευαισθητοποίηση βελτιώνουν τις σχέσεις με (ενδεχόμενο) όφελος την 

επανάκτηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Θάνος, Κολοφωτιά, Χατζάκη, οπ. π. σ.50-52, 68). 

Ο ήπιος και ειρηνικός τρόπος διαχείρισης/ επίλυσης της ενδοσχολικής σύγκρουσης 

σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις, την εξομάλυνση, τον συμβιβασμό (Αρτινοπούλου 

2011:23). Κυρίως όμως πρέπει να ενθαρρύνεται η μαθητική διαμεσολάβηση 
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(Αρτινοπούλου, οπ. π. σ. 57 επ. – βλ. προτάσεις Συνηγόρου του Παιδιού 2010:124). Η 

διαχείριση κρίσεων στο σχολείο, η επικοινωνία ως ψυχοκοινωνική λειτουργία και ως 

παιχνίδι ρόλων, επιτρέπει στους μαθητές-διαμεσολαβητές ν’ αναπτύξουν δεξιότητες 

διαχείρισης διαφορών και συγκρούσεων (Ρουμπέα 2011:95-97) και να κερδίσουν έτσι την 

εμπιστοσύνη των συμμαθητών τους (Γιαννάτου 2011:112). Η αποκατάσταση μιας 

διαπροσωπικής σχέσης ή ενός κοινωνικού δεσμού που έχουν διαρραγεί (Κουρκούτας 

2011:114) πρέπει βέβαια να συνεκτιμάει τα θεσμικά όρια γιατί δεν πρέπει να μετατραπεί η 

σχολική τάξη σε χώρο ψυχο-συνεδριών. Η συνεννόηση και η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ 

των μαθητών ή μεταξύ μαθητών-δασκάλων αυξάνει την ασφάλεια όλων και δημιουργεί 

θετικό κλίμα (Μπελογιάννη 2011:77, 79, 89). 

Η όποια ασυμφωνία και σύγκρουση, το όποιο αίσθημα διάψευσης και ταπείνωσης, 

προσβολής και αδικίας δεν αναδεικνύει αρρωστημένες προσωπικότητες αλλά παιδιά με 

άποψη. Το συχνά αδιάφορο σχολείο δεν έχει μηχανισμούς και δασκάλους 

προετοιμασμένους να χειριστούν δύσκολες (μέχρι και βίαιες) καταστάσεις, η γειτονιά και η 

τοπική κοινωνία απλώς κάθε φορά εκπλήττονται (κρύβοντας κάτω από το χαλί την 

«οικολογία του φόβου και της αποτυχίας»). Η σχολική ατμόσφαιρα (της κατανόησης και 

της συνεννόησης) μπορεί να δημιουργεί θετικά συναισθήματα και αίσθημα ασφαλούς 

περιβάλλοντος και να χρησιμοποιήσει την επικοινωνία ως μέσον κοινωνικής ένταξης και 

ψυχολογικής υποστήριξης (Ελευθεριάδου 2010:99). 

 

Επι-λογικές σκέψεις & προτάσεις 

Δεν είναι μέσω της «σχολικής εγκληματολογίας» (school criminology) που θα λύσουμε το 

πρόβλημα αλλά μέσω μιας κατανοούσας προσέγγισης. Η αιτιολογία δεν αρκεί και οδηγεί 

σε μεθοδολογικά λάθη λόγω ιδεολογικής φόρτισης (Walgrave 1985:50-52). Πρέπει να 

«επανεφεύρουμε» το σχολείο (Fischer 2003:7 επ.), που σημαίνει νέα δομή, νέα μορφή, 

νέες σχέσεις, νέα αισθητική, νέα λειτουργία, νέοι ρόλοι, πρέπει να αυτονομήσουμε (έστω 

σχετικά) το σχολείο από τη διαδικασία νομιμοποίησης της κρατούσας κοινωνικής τάξης για 

να μην είναι καταδικασμένο (κι αυτό κι εμείς) ν’ αναπαράγουμε ή και να διευρύνουμε τις 

προϋπάρχουσες ανισότητες (Fischer, οπ. π. σ. 45-47, 50). Η κοινωνική ανέλιξη και η 

κινητικότητα – μέσω των σχολικών τίτλων – να μη γίνει φενάκη και μια μορφή «σχολικής 
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παγίδας», επειδή όλοι αρνούμαστε τους ρόλους και τις ευθύνες μας. Τι «δάσκαλοι» 

είμαστε, εάν διδάσκουμε μόνο «ταξική έχθρα» στην τάξη (και διά της τάξης);  

Από το άλλο μέρος, το σχολείο που πληγώνει αντί να εκ-παιδεύσει, οι υπόγειες διαδρομές 

της βίας στο σπίτι, στην πλατεία και της σχολικής βίας, ο ανταγωνισμός ως εργαλείο 

επιτυχίας και το παιχνίδι ως μέσον ενηλικίωσης, οι περικυκλωμένοι από «όχι» και «μη» 

έφηβοι, διαμορφώνουν τους όρους μιας «αντι-δραστικής» επιθετικότητας, έντασης, 

θυμού, διάψευσης, δυσφορίας. Η «μάχη για επιβίωση» προτιμά βίαια σχολεία σε βίαιο 

κόσμο. Γι’ αυτό χρειάζεται από τη μία η χάραξη ορίων (Πανούσης 2008b) σε όλη την 

κοινωνική δράση κι από την άλλη η αλλαγή πλαισίου ζωής των νέων (Πανούσης 2009). Το 

πέρασμα από τα παιδιά σε κίνδυνο στα επικίνδυνα παιδιά (Πανούσης 2008a:10 επ..) είναι 

τόσο εύκολο ή τόσο δύσκολο όσο εμείς - οι ενήλικες κλειδοκράτορες - το (δια)χειριζόμαστε.  

Ένα ανοικτό σχολείο (τόσο ως σύστημα, όσο και ως λειτουργία), με συμμετοχική, ομαδική 

επικοινωνία όλων των μερών, οικολογικό μοντέλο σχέσεων  με οικογενειακό και κοινοτικό 

περιβάλλον, συνεργατική μάθηση (με θετικές αλληλεξαρτήσεις και αίσθημα ατομικής 

ευθύνης), μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό και προτεινόμενο μοντέλο εκπαιδευτικής 

συναίνεσης και όχι ενδο-ταξικής σύγκρουσης (Fischer 2003). 
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Περίληψη 

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη προβλημάτων 

συμπεριφοράς, πριν αυτά εξελιχθούν σε σοβαρότερες μορφές βίας και επιθετικότητας. Στο 
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πλαίσιο καλών πρακτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του 

εκφοβισμού, μπορεί να αξιοποιηθεί το μάθημα της Λογοτεχνίας με την ανάγνωση ενός 

σχετικού λογοτεχνικού βιβλίου.  

Η λογοτεχνία μέσα από την πλοκή και τη δράση των ηρώων θίγει, σχολιάζει καταστάσεις 

και προβλήματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο αλλά και τον κάθε αναγνώστη. Με 

δεδομένο ότι η λογοτεχνική ανάγνωση δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να αναγνωρίσει και 

να εκφράσει συναισθήματα, να επικοινωνήσει με τα πρόσωπα των κειμένων και να 

βελτιώσει τις σχέσεις του με τους συμμαθητές του, προτείνεται ένα σχέδιο εργασίας 

(project), που αφορά τη μελέτη ενός λογοτεχνικού βιβλίου για τη σχολική βία, με 

παράλληλη υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που απορρέουν από την πλοκή του 

βιβλίου και αφορούν το θέμα της ενδοσχολικής βίας. Η πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Γυμνασίου, όπως προτείνεται στις οδηγίες του μαθήματος, καθώς και ως πρόγραμμα 

σχολικών δραστηριοτήτων ή ως εφαρμογή στις «Βιωματικές δράσεις» Α΄ Γυμνασίου. 

Λέξεις - κλειδιά: ενδοσχολική βία, εκφοβισμός, Λογοτεχνία, φιλαναγνωσία, σχέδιο 

εργασίας (project) 

 

Abstract 

In modern educational practice an effort is being made to prevent behavioral problems from 

becoming serious forms of violence and aggressiveness. The subject of literature and reading 

a relative book can be used in the effort to prevent bullying. Literature and more specifically 

the plot and actions of the heroes deal with situations and issues concerning society in 

general as well as each reader. Based on the fact that reading literature offers a child the 

possibility to recognize and express feelings, to communicate with the characters of the texts 

and to improve relationships with classmates, a project is being proposed that involves the 

study of a literature book about bullying together with specific activities originating from the 

book and dealing with the subject. The proposal can be part of both the strategy to promote 

the love of reading in the subject of Modern Literature in High School, as proposed in the 

guidelines, and as a set of school activities in lesson of «Project» in A’ Grade. 

Κeywords: bullying, literature, love of reading (filanagnosia), project 
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Εισαγωγή 

Η σχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αποκομμένα 

από την ευρύτερη κοινωνία. Είναι συμπτώματα βαθύτερων προβλημάτων και δομικών 

ελλείψεων της κοινωνίας και του σχολείου. Τα φαινόμενα της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού θέτουν σε κίνδυνο το συνεκτικό ιστό της σχολικής κοινότητας και έχουν 

σοβαρές ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις τόσο για το θύμα όσο για το θύτη αλλά 

και τους σιωπηλούς παρατηρητές (Olweus, 1997). Η πλειονότητα των μεθόδων και των 

στρατηγικών που προτείνονται για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών εστιάζει στον 

προληπτικό ρόλο που θα πρέπει να αναλάβουν και να αναπτύξουν τα σχολεία (Χηνάς & 

Χρυσαφίδης, 2000). 

Η πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού αποτελεί εδώ και πολύ καιρό 

προτεραιότητα στην εκπαιδευτική πολιτική (Albee, 1996; Μόσχος, 2010). Για το λόγο αυτόν 

επιδιώκονται η οργάνωση και η υλοποίηση συστηματικών δράσεων ενημέρωσης, 

επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών, η 

πραγματοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση αυτή και η ανάπτυξη 

σχεδίων εργασίας στο πλαίσιο τυπικών και ημιτυπικών μορφών εκπαίδευσης (ΕΨΥΠΕ, 

2008; Ματσόπουλος, 2009; Συνήγορος του Παιδιού, 2010). 

Στο πλαίσιο καλών πρακτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας 

και του εκφοβισμού, μπορεί να αξιοποιηθεί σχετικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 

π.χ. βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις και οπτικοακουστικό υλικό, που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως παιδαγωγικά μέσα από εκπαιδευτικούς, για ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των μαθητών. Αξιοποιήσιμο είναι και το υλικό  σχολικών δράσεων, 

αναρτημένο στο διαδίκτυο (Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του 

Εκφοβισμού). 

Με στόχο τη βελτίωση του κοινωνικο-συναισθηματικού κλίματος της τάξης, ο 

εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει δραστηριότητες ενταγμένες στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα διαφόρων μαθημάτων όπως η Γλώσσα, η Λογοτεχνία, τα 

Καλλιτεχνικά και η Φυσική Αγωγή, με αξιοποίηση τεχνικών όπως η δραματοποίηση, καθώς 

και με χρήση των νέων τεχνολογιών. 
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Ειδικότερα, το μάθημα της Λογοτεχνίας δίνει το πλαίσιο για μια μορφή διαμεσολάβησης 

ανάμεσα στο μαθητή και στον ιστορικοκοινωνικό του χώρο. Ο μαθητής αναγνωρίζει στο 

λογοτεχνικό κείμενο θέματα και  γεγονότα που έχει ο ίδιος βιώσει ή τον έχουν 

απασχολήσει (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2012). Η μελέτη λογοτεχνικών κειμένων δίνει τη 

δυνατότητα στο παιδί να εκφραστεί, να ταυτιστεί με τα πρόσωπα και τα δρώμενα των 

κειμένων και μέσω αυτών να αναγνωρίσει τη δική του πραγματικότητα, να αποδεχτεί 

φόβους και επιθυμίες και να αναπτύξει αυτογνωσία και ενσυναίσθηση (Αποστολίδου κ.ά., 

2004). Με τον τρόπο αυτόν καλλιεργούνται δεξιότητες πολύ σημαντικές για την 

ενδυνάμωση των μαθητών και τη στάση τους απέναντι σε προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στη σχολική – και όχι μόνο – καθημερινότητά τους, όπως είναι 

τα φαινόμενα της βίας και του εκφοβισμού. 

Με το σκεπτικό αυτό προτείνεται ένα σχέδιο εργασίας (project), που αφορά τη μελέτη ενός 

λογοτεχνικού βιβλίου με θέμα τη σχολική βία, με παράλληλη υλοποίηση συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων που απορρέουν από την πλοκή του βιβλίου και αφορούν το θέμα της 

ενδοσχολικής βίας. 

Βασικός σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της 

ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Επιδιώκεται οι μαθητές μέσα από την ανάγνωση 

του βιβλίου: 

 να ευαισθητοποιηθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό (λεκτικό, κοινωνικό, 

σωματικό, ηλεκτρονικό) βιωματικά, με τη δημιουργική  αξιοποίηση σχετικού 

εκπαιδευτικού υλικού 

 να κατανοήσουν την αξία του σεβασμού στη διαφορετικότητα και του ειρηνικού 

τρόπου διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 

 να βελτιώσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες συμπεριφοράς 

 να κατακτήσουν την ικανότητα συναισθητικής συμμετοχής, ενσυναίσθησης 

 να αναπτύξουν δεξιότητες στη συνεργασία και στο διάλογο 

 να αποκτήσουν φιλαναγνωστική διάθεση 
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 να μάθουν να ερµηνεύουν µε δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα και να 

αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη και φαντασία 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και στόχων διαμορφώνονται κατάλληλες και 

στοχευμένες δραστηριότητες που αποβλέπουν στην άσκηση των μαθητών στο διάλογο, 

στην έκφραση των απόψεων όλων των παιδιών για θέματα που τα αφορούν, στην 

ενεργητική ακρόαση και στην ανάπτυξη ενός κλίματος συνεργασίας, κατανόησης και 

εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμβάλλει στην ενεργή 

συμμετοχή τους στη βελτίωση της καθημερινής σχολικής ζωής. 

Επιπλέον, οι ομαδικές δραστηριότητες αποβλέπουν στη βελτίωση των δεσμών μεταξύ των 

μαθητών και στην  ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, ενώ δίνουν ευκαιρία ανάδειξης και 

σε μαθητές που, ενδεχομένως, υστερούν στα συμβατικά μαθήματα. 

Εφαρμογή 

Το σχέδιο εργασίας (project) αφορά μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και  μπορεί 

να υλοποιηθεί ενταγμένο σε τυπικές ή ημιτυπικές μορφές εκπαίδευσης, ως μελέτη 

λογοτεχνικού βιβλίου, στο πλαίσιο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου, όπως προτείνεται στις οδηγίες του μαθήματος  

(144963/Δ2/16-09-2015, ΥΠ.Π.Ε.Θ., «Οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών 

μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016»), καθώς και 

ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων ή ως εφαρμογή στις «Βιωματικές δράσεις Α΄ 

Γυμνασίου». 

Η διάρκεια εφαρμογής του εκτείνεται σε μία σχολική χρονιά, με δυνατότητα ευελιξίας όσον 

αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανάλογα με την έκταση του σχεδίου εργασίας και 

τον αριθμό των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. 

Το σχέδιο εργασίας βασίστηκε στο βιβλίο «Αμίλητη αγάπη», της Λότης Πέτροβιτς – 

Ανδρουτσοπούλου, το οποίο είναι ένα εφηβικό μυθιστόρημα σχετικό με την ενδοσχολική 

βία και την καλλιέργεια φιλικών σχέσεων (Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου, 2014). Το 

περιεχόμενο του βιβλίου αναφέρεται σε τρεις έφηβους φίλους, το Θέμη, την  Όλγα και την  

Ειρήνη, με διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες, οι οποίοι 

συνδέονται με μια μεγάλη και ανιδιοτελή φιλία και γίνονται μια «αχώριστη τριάδα» με 

κοινή πορεία απέναντι στα κοινωνικά φαινόμενα της εποχής. Ο Θέμης, άτομο με κινητική 
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αναπηρία, ζει, ονειρεύεται και δημιουργεί παρά τις προσωπικές του δυσκολίες. Μεταξύ 

του Θέμη και της Ειρήνης αναπτύσσεται μια αγάπη σιωπηλή, ανομολόγητη, αμίλητη, αφού 

και οι δύο μόνο στο τέλος της ιστορίας ομολογούν τα συναισθήματά τους ο ένας στον 

άλλο. Στο βιβλίο αποτυπώνονται τα αισθήματα αλλά και οι προσπάθειες των τριών φίλων 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη βία και το σχολικό εκφοβισμό στον περίγυρό τους, οι 

οποίες, τελικά, φέρνουν αποτέλεσμα. Παράλληλα, θίγονται θέματα που απασχολούν τον 

έφηβο και διαχρονικά κοινωνικά ζητήματα όπως ο ρατσισμός, η αντιμετώπιση της 

αναπηρίας και, γενικότερα, της διαφορετικότητας, ο νεοναζισμός. Επίσης, αναδεικνύονται 

ηθικές αξίες όπως η φιλία, ο ισχυρός δεσμός της αγάπης, η αισιοδοξία, η αλληλεγγύη, η 

αρμονική συνύπαρξη, η ελπίδα. 

Ως διδακτικό υλικό, αξιοποιήθηκαν, επίσης, παράλληλα κείμενα για τη σχολική βία, καθώς 

και φύλλα εργασίας, με δραστηριότητες για την ερμηνεία του κειμένου και την πρόληψη 

της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Στο γενικότερο πλαίσιο της μεθόδου project, 

υιοθετήθηκαν διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις όπως η ερμηνευτική, η 

ομαδοσυνεργατική και η βιωματική. Το σχέδιο εργασίας υλοποιείται σε πέντε φάσεις: 

Α΄ Φάση: Προαναγνωστικά. Δίνονται κίνητρα για την ανάγνωση του βιβλίου, ενώ 

δημιουργείται ένα πλαίσιο προβληματισμού που διευκολύνει την προσέγγιση του θέματος. 

Οι μαθητές προσεγγίζουν το θέμα του βιβλίου με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών 

σχετικών με τις έννοιες φιλία, εκφοβισμός, βία και μέσα από σύντομα κείμενα που 

αφορούν την ενδοσχολική βία και τη δύναμη της φιλίας. Γίνεται συζήτηση επί του 

συγκεκριμένου ζητήματος και των χαρακτηριστικών του. Παρέχονται πληροφορίες για τη 

συγγραφέα του βιβλίου και το έργο της. Ζητείται από τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις - 

προβλέψεις για το περιεχόμενο του βιβλίου που πρόκειται να αναγνωστεί, προβλέποντας  

τη συνέχεια με αξιοποίηση στοιχείων όπως ο γενικός τίτλος, οι τίτλοι των κεφαλαίων κ.τ.λ. 

και διαβάζοντας το οπισθόφυλλο και την αρχή της ιστορίας. Η πρώτη φάση κλείνει με τη 

συνοπτική παρουσίαση του κεντρικού θέματος του βιβλίου από τον εκπαιδευτικό. 

Β΄ Φάση: Προηγείται μια πρώτη ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου από όλους τους 

μαθητές, για να εξοικειωθούν με τη δομή της ιστορίας και με στοιχεία όπως το σκηνικό, ο 

χώρος, ο χρόνος, οι χαρακτήρες, το θέμα, η πλοκή, η λύση, το τέλος της ιστορίας. Τα  

παιδιά παρακινούνται να εντοπίσουν θετικά πρότυπα, να αναφέρουν κάποιες αγαπημένες 

http://www.culturenow.gr/s/allileggui
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τους φράσεις, λέξεις και εικόνες από το βιβλίο που φαντάζονται ότι θα μείνουν πιο έντονα 

στη μνήμη τους και να διαβάσουν αγαπημένα τους σημεία από το βιβλίο. 

Γ΄ Φάση: Γίνεται ανάγνωση του βιβλίου κατά ενότητες. Διαμορφώνονται οι ομάδες 

εργασίας των μαθητών. Διαβάζεται μία ενότητα κάθε φορά και υλοποιούνται 

δραστηριότητες με φύλλα εργασίας ανά ομάδα μαθητών, που αφορούν το περιεχόμενο 

του βιβλίου και τη σχολική βία και είναι σχετικές με τη δράση των ηρώων σε κάθε ενότητα. 

Προηγούνται οι δραστηριότητες ανάγνωσης, κατανόησης κειμένου και φιλαναγνωσίας, οι 

οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: 

 παρουσίαση υποδειγματικών αναγνώσεων 

 σχολιασμό των αναγνωστικών εκδοχών 

 ομαδική ανάγνωση τμημάτων του βιβλίου με διανομή ρόλων 

 συστηματική επεξεργασία του κειμένου μέσω ερωτήσεων διαφορετικού τύπου 

(ερωτήσεις συνολικής κατανόησης, αναζήτησης συγκεκριμένης πληροφορίας, 

ερμηνείας) που καλλιεργούν διαφορετικές όψεις της κατανόησης ενός κειμένου 

 δραστηριότητες οργάνωσης γραπτού λόγου, π.χ. ιδεοθύελλα, δημιουργική γραφή, 

οργάνωση των βασικών σημείων, συμπύκνωση κειμένου με τη βοήθεια 

σημειώσεων, νοητικού χάρτη, σχεδιαγραμμάτων κ.τ.λ. 

 μετασχηματισμούς, αφήγηση γεγονότων από διαφορετικές οπτικές γωνίες στο 

πλαίσιο δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής 

Παράλληλα με τις δραστηριότητες της φιλαναγνωσίας, στη Γ΄ φάση πραγματοποιούνται σε 

κάθε ενότητα δραστηριότητες που αφορούν το περιεχόμενο του βιβλίου και τη σχολική βία 

και εκφοβισμό, σχετικές με τη δράση των ηρώων. Άλλες ενότητες προσφέρονται 

περισσότερο και άλλες λιγότερο για τη διαμόρφωση δραστηριοτήτων αυτού του είδους. Οι 

δραστηριότητες υλοποιούνται ατομικά ή ομαδικά, όπου προσφέρεται. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται ενδεικτικές δραστηριότητες κατά ενότητα, με αναφορά σε συγκεκριμένες 

ενότητες και σελίδες. 

1η ενότητα, «Γράφω…» 

Η ιστορία του βιβλίου αρχίζει με την αναχώρηση στο εξωτερικό ενός εκ των τριών φίλων, 

του Θέμη, που αποτέλεσε και την αφορμή της συγγραφής της ιστορίας από τη βασική  
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ηρωίδα, την Ειρήνη, για να αφηγηθεί τη φιλία της με το Θέμη και την Όλγα και να 

εκμυστηρευθεί στην Όλγα όσα έγιναν στο διάστημα που εκείνη έλειπε. Παράλληλα, η 

Ειρήνη εξηγεί ότι, πέρα από την ανάγκη που νιώθει να καταγράφει τα σημαντικά γεγονότα 

της ζωής της και να εκφράζει γραπτά τα συναισθήματά της, βασικός λόγος που την ωθεί 

στη συγγραφή της ιστορίας είναι η μεγάλη και παράξενη αγάπη της για τις λέξεις και το 

γραπτό λόγο. 

Δραστηριότητες: 

-Με αφορμή το θέμα της φιλίας, περίγραψε έναν επιστήθιο φίλο σου και τη σχέση σου με 

αυτόν (σελ. 13-14). 

-«Τα παιδιά τις νιώθουν τις λέξεις…» (σελ. 14). Γράψε λέξεις που σου δημιουργούν 

ευχάριστα συναισθήματα. 

-Σκέψου με τους συμμαθητές σου και γράψτε λέξεις «φωτεινές», «αστραφτερές» και λέξεις 

«σκοτεινές», «γλυκόπικρες» (σελ. 17-18). 

2η ενότητα, «Απ’ την αρχή» 

Η Ειρήνη αρχίζει την αφήγησή της περιγράφοντας τη γνωριμία της με την Όλγα, καθώς 

ξεκινάει τη φοίτησή της στο νέο της σχολείο, στην ΣΤ΄ Δημοτικού. Η γνωριμία αυτή 

εξελίσσεται σε δυνατή φιλία, γιατί τα δυο κορίτσια έχουν κοινά βιώματα ως προς την 

αντιμετώπιση της «διαφορετικότητας» από τους συμμαθητές τους, οι οποίοι τις 

αποκαλούν με κοροϊδευτικά παρατσούκλια, αφού η Ειρήνη είναι καινούρια στο σχολείο και 

έχει ζήσει και στην Αμερική, ενώ η Όλγα έχει ξένο επίθετο αν και Ελληνίδα, λόγω του 

αυστριακού παππού της. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακριβώς λόγω των κοινών βιωμάτων, η 

Όλγα αναπτύσσει ευαισθησία και ενσυναίσθηση ως προς τα συναισθήματα της 

νεοφερμένης συμμαθήτριάς της και την προστατεύει από τα πειράγματα των συνομηλίκων. 

Η Όλγα έχει έναν φίλο δύο χρόνια μεγαλύτερο, το Θέμη, τον οποίο επιθυμεί να τον 

γνωρίσει στη φίλη της, γιατί τον θαυμάζει για τις γνώσεις και τις αθλητικές επιδόσεις του. 

Δραστηριότητες: 

-Η μητέρα της Ειρήνης τής μιλάει για έναν θησαυρό που μικροί και μεγάλοι κρύβουμε μέσα 

μας. « Άλλος μπορεί εύκολα να αφήνει τους άλλους να τον βλέπουν και άλλος όχι…. Ας 

πούμε καλή καρδιά, όμορφο χαμόγελο, ταλέντο σε κάτι ή κάποια ξεχωριστή ικανότητα». 

Ποιος είναι ο «θησαυρός» που κρύβει μέσα του καθένας από τους συμμαθητές στην τάξη 

σου; (σελ. 21). 
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-Τι κοινό έχεις με άλλους συμμαθητές σου (χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις 

κ.τ.λ.; (σελ. 22). 

-Πώς φαντάζεσαι ότι νιώθει ένα παιδί σε ξένο περιβάλλον; (σελ. 24). 

3η ενότητα, «Εκείνο το πρωί» 

Η ιστορία συνεχίζεται στην Α΄ Λυκείου. Στην τάξη των δύο κοριτσιών φοιτά ένα παιδί, ο 

Γρηγόρης, με εμφάνιση που γίνεται αφορμή για άσχημα σχόλια, «χοντράδες» και βρισιές 

από μια ομάδα τριών «νταήδων» συμμαθητών. Τα κορίτσια, στην προσπάθειά τους να 

βοηθήσουν το συμμαθητή τους, ζητούν τη συνδρομή της μητέρας της Ειρήνης, η οποία 

συμβουλεύει να ενημερώσουν για το θέμα έναν αγαπημένο τους καθηγητή. Παράλληλα, 

ζητούν τη βοήθεια του Θέμη, μαθητή της Γ΄ Λυκείου και φίλου της Όλγας. Ο Θέμης 

παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε περιστατικό σωματικής βίας κατά του Γρηγόρη την ώρα 

του διαλείμματος, κερδίζοντας την επιδοκιμασία των υπόλοιπων παιδιών, ως τότε 

σιωπηλών μαρτύρων του περιστατικού. Το «θύμα» και οι δύο κοπέλες καλούνται στο 

γραφείο από τον καθηγητή που είχε ήδη ενημερωθεί. 

Δραστηριότητες: 

-Με ποιους τρόπους μπορεί ένας συμμαθητής σου να σε πληγώσει; (σελ. 29). 

-Ποιες θεωρείς «χοντράδες» στις σχέσεις σου με τους συμμαθητές σου; (σελ. 29). 

-Αναζήτησε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σου και γράψτε συνώνυμα για τη λέξη 

«νταήδες» (σελ. 29). 

-Σε ποιον θα ανέφερες κάτι που κάνουν συμμαθητές σου σε σένα ή σε άλλους και σε 

ενοχλεί πολύ; (σελ. 31). 

-Κάνε μια άσκηση άστρου. Στο κέντρο τοποθέτησε τη φράση «μίλα μου» και στις ακτίνες 

πρόσωπα στα οποία μπορείς να μιλήσεις, αν νιώθεις ότι απειλείσαι από κάποιους στο 

σχολικό χώρο ή δέχεσαι ενδοσχολική βία (σελ. 31). 

-Ο Θέμης, ένα παιδί με αναπηρία, δεν έμεινε απαθής παρατηρητής στο επεισόδιο βίας 

κατά του Γρηγόρη. Υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις εσύ για να προστατέψεις 

συμμαθητή σου, αν διαπιστώσεις ότι υφίσταται ενδοσχολική βία; (σελ. 32). 

-Αν δεν αντιδρά κανείς σε επεισόδια εκφοβισμού ή ενδοσχολικής βίας, τι μπορείς να κάνεις 

εσύ για να τους παρακινήσεις; (σελ. 32). 

4η ενότητα, «Ο γιος του Ήλιου» 
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Η Ειρήνη και η Όλγα επισκέπτονται το Θέμη στο σπίτι του για να μιλήσουν για το 

περιστατικό βίας και η Ειρήνη εντυπωσιάζεται από τις γνώσεις που έχει ο Θέμης για τη βία 

στα σχολεία και από τον τρόπο που αιτιολογεί τα κίνητρα των θυτών, με αναφορά στις 

τραυματικές εμπειρίες τους από την παιδική ηλικία και στο προβληματικό περιβάλλον 

τους. Η όλη συμπεριφορά και οι απόψεις του για τη ζωή προκαλούν στην Ειρήνη θαυμασμό 

και ιδιαίτερα συναισθήματα για το Θέμη. Χωρίς να αναφέρεται ρητά, από τα 

συμφραζόμενα προκύπτει η αναπηρία του Θέμη που αδυνατεί να περπατήσει και κινείται 

με αναπηρικό καροτσάκι. Στα μάτια της Ειρήνης, όμως, φαντάζει σαν το γιο του ‘Ηλιου με 

το άρμα του. 

Δραστηριότητες: 

-Ο Θέμης δείχνει να γνωρίζει πολλά για τη βία στα σχολεία. Εσύ τι ξέρεις; (σελ.38). 

-Σύμφωνα με το Θέμη, η συμπεριφορά των θυτών κρύβει συνήθως προβληματικές 

καταστάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον. Αναζήτησε με τους συμμαθητές σου 

πληροφορίες για το προφίλ των θυτών και τις αιτίες που τους οδηγούν σε τέτοιες 

συμπεριφορές (σελ. 39). 

-«Υπάρχουν δυο τρόποι για να λάμπεις: είτε ν’ αντανακλάς το Φως, είτε να το 

δημιουργείς». Πώς ερμηνεύεις αυτήν τη φράση; (σελ. 44). 

5η ενότητα, «Να ‘χα το σύννεφο άλογο…» 

Οι δύο φίλες και ο πατέρας της Όλγας  πηγαίνουν το Θέμη για ιππασία, η οποία έχει 

ευεργετική επίδραση στην κατάσταση του Θέμη και, κατά τον πατέρα της Όλγας, βοηθάει 

γενικότερα στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της αυτοπειθαρχίας, 

του αυτοελέγχου και της υπευθυνότητας. Τα συναισθήματα της Ειρήνης δυναμώνουν. 

Περιγράφεται η διαδρομή με το αυτοκίνητο. Στην επιστροφή, βρίσκουν στο σπίτι του Θέμη 

το Γρηγόρη. 

Δραστηριότητες: 

-Βρες με τους υπόλοιπους της ομάδας σου στο λεξικό τη σημασία των λέξεων: 

υπευθυνότητα, αυτοέλεγχος, αυτοπειθαρχία, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση (σελ. 47). 

-Τι βοηθάει να ενδυναμώσεις τα στοιχεία αυτά στο χαρακτήρα σου; (σελ. 48). 

6η ενότητα, «Απειλές» 
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Ο Γρηγόρης, με ένα κουτί γλυκά εκφράζει τις ευχαριστίες του ιδιαίτερα στο Θέμη για την 

παρέμβασή του και εκθέτει το νέο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, λόγω των απειλητικών 

μηνυμάτων που του στέλνουν κάποιοι με ψευδώνυμο μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, με τα οποία απειλούν, επίσης, το Θέμη και τα κορίτσια. Ο Γρηγόρης είναι 

βέβαιος ότι τα μηνύματα στέλνονται από τους «νταήδες» του προηγούμενου περιστατικού. 

Τα κορίτσια προσπαθούν να προστατεύσουν το Θέμη συνοδεύοντάς τον στη διαδρομή για 

το σχολείο και στα διαλείμματα, προσλαμβάνοντας έτσι από τα υπόλοιπα παιδιά το 

χαρακτηρισμό «αχώριστη τριάδα». Ο Θέμης απ’ την πλευρά του θυμάται μια δική του 

δυσάρεστη εμπειρία από το Δημοτικό, όταν η δασκάλα του, θέλοντας να ενισχύσει την 

αυτοεκτίμησή του, του μίλησε αλληγορικά και του έδειξε ότι ένα πεντακοσάρικο έχει την 

ίδια αξία, έστω και αν είναι τσαλακωμένο. Το αγόρι θέλει να ενημερώσει τους γονείς των 

κοριτσιών και συνεργάζεται στενά με τον καθηγητή, για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού, χωρίς να το αναφέρει στις φίλες του. 

Δραστηριότητες: 

-Πώς νομίζεις ότι αισθάνεται κάποιος γι΄ αυτούς που τον βοηθάνε σε ένα επεισόδιο βίας; 

(σελ. 54). 

-Ποια μέσα ξέρεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για ηλεκτρονικό εκφοβισμό; 

(σελ. 54). 

-Για ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σου, κάποιοι δεν ζητούν βοήθεια, όταν τη χρειάζονται; 

(σελ. 55). 

-Γράψτε μια παράγραφο, ως ομάδα, με θέμα: «γιατί πρέπει να ζητάμε βοήθεια, όταν τη 

χρειαζόμαστε;» (σελ. 55). 

-«Το τσαλακωμένο πεντακοσάρικο». Γράψε μια δική σου ιστορία (σελ. 56). 

-Τι μπορείς να κάνεις, για να προστατευτείς ψυχικά και σωματικά, όταν απειλείσαι; (σελ. 

58). 

7η ενότητα, «Το κατόρθωμα» 

Τα κορίτσια διαπιστώνουν ότι ο Θέμης προγυμνάζει στα μαθήματα τους «νταήδες» και 

μαθαίνουν ποιες ήταν οι κινήσεις του Θέμη, που προηγήθηκαν και οδήγησαν σε αυτήν την 

ενέργεια: ενημέρωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενημέρωση του καθηγητή, κ. 

Βέρη, σύγκληση του συμβουλίου καθηγητών μετά από παρέμβαση του κ. Βέρη, για την 

αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής βίας, κατά το οποίο αναφέρθηκε το προβληματικό 
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οικογενειακό περιβάλλον των θυτών που αντανακλούσε στη χαμηλή επίδοσή τους στο 

σχολείο. Στο συμβούλιο επικράτησε η άποψη του κ. Βέρη, δηλαδή, αντί της τιμωρίας, να 

τους δοθεί η ευκαιρία να βελτιώσουν τη συμπεριφορά και την επίδοσή τους με ενισχυτικά 

μαθήματα, τα οποία αναλαμβάνει ο Θέμης, μετά από δική του πρόταση. 

Δραστηριότητες: 

-Νομίζεις ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις βίας 

στο σχολείο; Με ποιους τρόπους; (σελ. 66). 

-Αν ήσουν καθηγητής, τι θα πρότεινες για να προλάβεις ή να αντιμετωπίσεις φαινόμενα 

εκφοβισμού και βίας στο σχολείο; (σελ. 67). 

-Ήταν σωστή η λύση στο πρόβλημα με τους «νταήδες» που σκέφτηκε ο κ. Βέρης; Γιατί; 

(σελ. 68). 

8η ενότητα, «Παιχνίδι χωρίς όρια» 

Ο Γρηγόρης, επιθυμώντας να συμπαρασταθεί στον ανάπηρο φίλο του, θέλει να παίξει 

μπάσκετ με ειδικό αμαξίδιο, στην ομάδα του Θέμη. Ο Θέμης τον αποτρέπει και, αντ’ αυτού, 

του προτείνει να είναι παρών στα μαθήματα με τους «νταήδες», για να διαλυθεί η 

αντιπάθεια μεταξύ τους, να βελτιωθεί και ο ίδιος, ο Γρηγόρης, στα μαθήματα και να τον 

βοηθάει σε θέματα πρακτικά κατά τη διαδικασία αυτή. Ο Γρηγόρης δέχεται. 

Δραστηριότητες: 

-Στα παιχνίδια και στη φιλία υπάρχουν απαγορεύσεις, διακρίσεις και όρια ως προς τα 

πρόσωπα που επιλέγουμε; (σελ. 76). Διατυπώστε την άποψή σας ως ομάδα. 

-Ο Γρηγόρης ήθελε να παίξει μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο, για να νιώθει όπως ο φίλος 

του και να είναι κοντά του. Εσύ μπορείς να μπεις στη θέση ενός παιδιού με αναπηρία ή 

ενός παιδιού που δέχεται ενδοσχολική βία και να περιγράψεις ποιες δυσκολίες 

αντιμετωπίζει και πώς μπορεί να νιώθει; (σελ. 74-78). 

-Πώς σου φαίνεται η πρόταση του Θέμη να προγυμνάζεται ο Γρηγόρης μαζί με τους πρώην 

«νταήδες»; (σελ. 78). 

9η ενότητα, «Άτομα ή άνθρωποι;» 

Στο σχολείο, η Γ΄ Λυκείου προετοιμάζει εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Λίγες ημέρες πριν, εμφανίζεται σε τοίχο του σχολείου ένας 

αγκυλωτός σταυρός που συνοδεύεται από σύνθημα κατά των ανάπηρων και των 
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κατώτερων φυλών, γραμμένο, με στόχο να ματαιωθεί η εκδήλωση, από εξωσχολικούς 

νεοναζί, οι οποίοι είχαν προσεγγίσει τους «νταήδες» του σχολείου και τώρα τους απειλούν 

για να ξαναγυρίσουν στους κόλπους τους. Οι πρώην «νταήδες» ενημερώνουν το Θέμη και 

τον κ. Βέρη που ενημερώνει και αυτός τους υπόλοιπους καθηγητές και αποφασίζεται η 

προετοιμασία της εκδήλωσης να συνεχιστεί με μυστικότητα. Με αφορμή το σύνθημα 

καταγράφονται οι σκέψεις των κοριτσιών για το Ναζισμό. Η εκδήλωση πραγματοποιείται 

τελικά με συμμετοχή όλου του σχολείου, αλλά με κοινοτοπίες και προχειρότητα, με 

εξαίρεση τη σύντομη ομιλία του Θέμη, η οποία εστιάστηκε στο περιστασιακό ενδιαφέρον 

της Πολιτείας και της Κοινωνίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, που, ωστόσο, στατιστικά 

αποτελούν το 7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Δραστηριότητες: 

-«Όποιος γλιτώνει από ένα δάκρυ έναν άνθρωπο υψώνει ένα μέτρο το μπόι της 

ανθρωπότητας». Γράψε τι αισθάνεσαι διαβάζοντας αυτόν το στίχο του Γ. Ρίτσου που 

αναφέρεται στο βιβλίο (σελ. 84). 

-Στον τοίχο του σχολείου ήταν γραμμένο ένα φρικαλέο σύνθημα: «Ευθανασία στους 

ανίκανους, στους ανάπηρους και στις κατώτερες φυλές». Δημιουργήστε ως ομάδα ένα δικό 

σας σύνθημα στον τοίχο του σχολείου σας, που με το περιεχόμενό του να αναιρεί το 

προηγούμενο (σελ. 85). 

-Οι «νταήδες» της ιστορίας συμπεριφέρθηκαν έτσι, γιατί τους άρεσε η σκέψη να νιώθουν 

ανώτεροι και να επιβάλλονται με τη δύναμή τους. Συζητήστε στην ομάδα και ανακοινώστε 

στους υπόλοιπους συμμαθητές σας ποιοι άλλοι λόγοι, κατά τη γνώμη σας, οδηγούν κάποια 

παιδιά να αναπτύξουν παρόμοιες συμπεριφορές; (σελ. 87). 

-Στο σχολείο του Θέμη η Γ΄ Λυκείου οργάνωσε εκδήλωση, ως συμβολή στον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Σκεφτείτε τι άλλο θα μπορούσατε να 

οργανώσετε εσείς ως ομάδα; (σελ. 87). 

-Πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος που ήταν σε ομάδα θυτών, αλλά κατάλαβε το λάθος 

του, από τις απειλές των υπόλοιπων μελών της ομάδας που θέλουν να τον ξαναφέρουν 

κοντά τους; (σελ. 88). 

-Στην εκδήλωση, η ομιλία του Θέμη ήταν η πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί; Πώς πρέπει να 

γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις στα σχολεία; (σελ. 91). 

10η ενότητα, «Όνειρα και εφιάλτες» 
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Μια αναδρομή στο παρελθόν δείχνει ότι ο Θέμης και η οικογένειά του αντιμετώπισαν 

πολλές δυσκολίες, αλλά κατάφεραν να προχωρήσουν. Περιγράφονται, στη συνέχεια της 

ενότητας, διάφορες δραστηριότητες των τριών φίλων με το Γρηγόρη, που αποτελεί πλέον 

και αυτός μέλος της παρέας. 

Δραστηριότητες: 

-Οι δυσκολίες δεν εμπόδισαν το Θέμη και τη μητέρα του να προχωρήσουν και να 

βελτιώσουν τη ζωή τους. Μπορούν οι δυσκολίες να δυναμώσουν τον άνθρωπο; Πώς; (σελ. 

96). 

-Η ηρωίδα του βιβλίου πιστεύει πως, αν αγαπάς πραγματικά κάποιον, το πρώτο που σε 

ενδιαφέρει είναι να νιώθει εκείνος καλά. Τι μπορείς να κάνεις για να νιώθουν αυτοί που 

αγαπάς καλά; (σελ. 102). 

11η ενότητα, «Εκείνο που είχε σημασία» 

Ο Γρηγόρης πιστεύει ότι ο Θέμης είναι ερωτευμένος με την Ειρήνη, αλλά εκείνη, αν και θα 

το ήθελε πολύ, δεν συμφωνεί με την άποψή του, γιατί θεωρεί ότι τα αισθήματα του Θέμη 

αφορούν την Όλγα. Γι’ αυτό, καταστρώνει σχέδια για να την κάνει να ανταποκριθεί, καθώς 

αυτό που έχει σημασία γι’ αυτήν είναι να είναι ο φίλος της ευτυχισμένος, όσο και αν αυτό 

είναι επώδυνο για την ίδια. Θυμάται πώς περνούσαν οι τρεις φίλοι μαζί και πόσο 

ενθουσιασμένοι ένοιωθαν, όταν ετοίμαζαν ένα φιλμάκι για την εκδήλωση του σχολείου 

τους την Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. Στο πλαίσιο του σχεδίου της να 

προκαλέσει συναισθήματα έρωτα της Όλγας για το Θέμη, αναζητάει και μελετάει υλικό - 

πείθει και την Όλγα να το κάνει - σχετικό με τους ανθρώπους με αναπηρία, καθώς και 

ιστορίες για την εξέλιξη της ζωής τους που είναι όπως όλων των ανθρώπων, για το θάρρος, 

για τους έρωτες, για τη δημιουργία οικογένειας από τα άτομα αυτά. Ωστόσο, οι 

προσπάθειές της δεν καρποφορούν, γιατί η Όλγα τρέφει αισθήματα για ένα άλλο αγόρι, 

τον Απελλή. 

Δραστηριότητες: 

-Η ηρωίδα έψαξε και βρήκε στο διαδίκτυο ενημερωτικό υλικό για τους ανθρώπους με 

αναπηρία. Ψάξε με τους συμμαθητές σου ηλεκτρονικές διευθύνσεις και υλικό για το ίδιο 

θέμα ή για το ρατσισμό ή για την ενδοσχολική βία (σελ. 107-108). 

-Η Ειρήνη θυμάται ότι τα τρία παιδιά ετοίμασαν ένα φιλμάκι για το σχολικό εκφοβισμό. 

Δημιουργήστε με την ομάδα σου το δικό σας φιλμάκι για το ίδιο θέμα (σελ. 109). 
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12η ενότητα, «Το άγγιγμα» 

Σε μια επίσκεψη της Ειρήνης στο σπίτι του Θέμη, προκειμένου να συζητήσουν και να 

βοηθήσουν την Όλγα που ήταν απελπισμένη για τον ανεκπλήρωτο έρωτά της προς τον 

Απελλή, η κοπέλα, παρατηρεί τα βιβλία στο δωμάτιο του Θέμη και την προσοχή της έλκει 

ένα βιβλίο, «Τα ποιήματα» του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου και ιδιαίτερα κάποιοι ερωτικοί 

στίχοι, σημειωμένοι. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, ο Θέμης εκδηλώνει τον έρωτά 

του στην Ειρήνη. Παράλληλα, επίκειται η αναχώρησή του στον Καναδά, για την 

αποκατάσταση του προβλήματός του. 

Δραστηριότητες: 

-«Αν μπορούσα να βρω τη λέξη που θ΄ άγγιζε, τη λέξη που θ΄ άστραφτε στην καρδιά σου, 

θα περπατούσα ώσπου να λειώσουν τα πόδια μου…». Συνέχισε τους στίχους του Ι.Μ. 

Παναγιωτόπουλου με δικούς σου στίχους (σελ. 117). 

-Ποια συναισθήματα σου προκαλεί ο έρωτας αυτών των δύο ανθρώπων (του Θέμη και της 

Ειρήνης), που ξεπερνάει το στοιχείο της διαφορετικότητας; 

13η ενότητα, «Δέκα μέρες στον Παράδεισο» 

Η Ειρήνη και ο Θέμης περνούν δέκα υπέροχες ημέρες μαζί, πριν την αναχώρηση του Θέμη 

για το εξωτερικό. Ο Θέμης εκφράζει τα συναισθήματά του με σημειώματα από 

αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων. Ο Θέμης φεύγει και η Ειρήνη, το καλοκαίρι, μετά το 

τέλος της Α΄ Λυκείου, κλείνει την ιστορία των τριών φίλων, με σκοπό να τη δώσει στην 

Όλγα, η οποία έχει γυρίσει από ένα ταξίδι με τον πατέρα της, για να τη διαβάσει. 

Δραστηριότητες: 

-«Έχεις τα πινέλα, έχεις τις μπογιές, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα», διαβάζουμε 

στο κείμενο. Ζωγράφισε το δικό σου παράδεισο (σελ. 127). 

-«Και ποιος σου είπε πως οι γενναίοι δεν φοβούνται;», λέει η Ειρήνη στο Θέμη. Εσύ έχεις 

φόβους; Μπορείς να τους εκφράσεις; Σε ποιους; (σελ. 128). 

-Ο Αχμέτ, βοηθός του Θέμη, έκλαιγε όταν έφευγε ο Θέμης. Η αγάπη έχει σύνορα; Γράψε 

μία παράγραφο (σελ. 129). 

-Η Ειρήνη έβαλε ένα σημείωμα στην τσέπη του Θέμη, λίγο πριν αυτός μπει στο αεροπλάνο, 

το οποίο έγραφε: «Μπορώ να κάνω πράγματα που εσύ δεν μπορείς, μπορείς να κάνεις 

πράγματα που εγώ δεν μπορώ, μαζί μπορούμε να κάνουμε υπέροχα πράγματα!». 
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Εμπνευστείτε από αυτό το κείμενο και δημιουργήστε ως ομάδα ένα ταμπλό που θα το 

αναρτήσετε στην τάξη σας (σελ. 130). 

-«Η πιο σπουδαία που έγραψα είναι η λέξη “αγαπάω”, λέξη πολύ απλή», λέει η ηρωίδα. 

Είναι όμως και λέξη πολύ δυνατή. Τι καταφέρνει κάποιος με την αγάπη; (σελ. 132). 

14η ενότητα, «Η επάνοδος» 

Οκτώ χρόνια μετά, η Ειρήνη, 25 ετών πλέον, επιστρέφει για λίγο στην πατρίδα και 

επανέρχεται στην ιστορία, για να τη συμπληρώσει με νέα στοιχεία. Βρίσκεται στην Αμερική 

με το Θέμη, ο οποίος βελτίωσε την κατάστασή του, χωρίς όμως να εκπληρώσει όλες τις 

σχετικές προσδοκίες του. Οι δύο νέοι ολοκλήρωσαν τις βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές 

τους, κάνουν το διδακτορικό τους και στη συνέχεια, σκοπεύουν να δημιουργήσουν 

οικογένεια. Από την άλλη, η Όλγα έχει καινούριο άνθρωπο στη ζωή της και συνεχίζει τις 

σπουδές της στη Βιέννη. Οι τρεις «νταήδες» έκαναν κάποιες σπουδές και 

αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά, ενώ ο Γρηγόρης, που υπήρξε στο παρελθόν θύμα 

σχολικής βίας, επέλεξε να γίνει εκπαιδευτικός. 

Δραστηριότητες: 

-Ο Θέμης, παρόλη την αναπηρία του, ανέπτυξε απίστευτες ικανότητες (αντιμετώπισε 

θαρραλέα το πρόβλημά του, ασχολήθηκε με πολλά και διαφορετικά αθλήματα, σπούδασε, 

γενικά αγωνίστηκε, πάλεψε με τη ζωή και νίκησε). Ποιες είναι οι δικές σου ικανότητες; 

 -Ζωγράφισε ένα μετάλλιο, γράψε επάνω του τις ικανότητές σου και επιβράβευσε τον 

εαυτό σου για αυτές (σελ. 137). 

-Ο στόχος της ηρωίδας είναι να σπουδάσει στο Χάρβαρντ. Ποιοι είναι οι δικοί σου στόχοι; 

(σελ. 138). 

-Η γιαγιά της Ειρήνης, που ζει στην Αμερική, κρέμασε μια παλιά αφίσα στο δωμάτιο της 

Ειρήνης, με ένα όμορφο σχέδιο και μια φράση του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, που έλεγε: «Η 

ζωή κάθε ανθρώπου είναι παραμύθι, γραμμένο με τα δάχτυλα του Θεού». Κάντε την αφίσα 

τη ομάδας σας με μηνύματα που εκφράζουν την άποψή σας για τη δύναμη που έχετε να 

ορίζετε τη ζωή σας (σελ. 140). 

-«Ζωή και θάλασσα μοιάζουν πολύ, έχουν κι οι δυο κάθε τόσο φουρτούνες, μα είναι 

πανέμορφες και το ταξίδι συναρπαστικό». Με αφορμή τη ρήση της γιαγιάς, φαντάσου το 

δικό σου ταξίδι στη ζωή. (σελ. 141-142). 
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-Τα διδακτορικά της Ειρήνης και του Θέμη έχουν σχέση με τις δυνατότητες, τα δικαιώματα 

και την υποστήριξη των ανθρώπων με αναπηρία. Αναζήτησε με την ομάδα σου σε 

βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο πληροφορίες για τα δικαιώματα των ανθρώπων με 

αναπηρία, των προσφύγων και μεταναστών, των Ρομά και άλλων ομάδων με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (σελ. 141). 

-«Όποιος έλκεται ή σχετίζεται με ανάπηρο άνθρωπο, οι άλλοι αμέσως υποψιάζονται ότι 

παρεκκλίνει, δεν μπορεί να είναι ισορροπημένος», σκέφτεται η Ειρήνη. Ποια στερεότυπα 

θεωρείς ότι ευδοκιμούν ακόμη στην κοινωνία μας για ορισμένους ανθρώπους; (σελ. 143). 

-«Που ξέρει να επιμένει για το καλό, να υπομένει φουρτούνες και ν΄ αγωνίζεται με θάρρος 

κι ελπίδα». Ποια είναι η σημασία της τελευταίας περιόδου του βιβλίου για εσένα; (σελ. 

144). 

Γενικές ερωτήσεις 

Όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες κατά ενότητα, ακολουθούν γενικές 

ερωτήσεις/δραστηριότητες για όλο το βιβλίο, όπως οι ακόλουθες, που παρατίθενται 

ενδεικτικά: 

-Ποιο παράδειγμα, θετικό ή αρνητικό, δίνει κάθε ήρωας της ιστορίας; 

-Πολλά από τα πρόσωπα της ιστορίας είχαν στη ζωή τους συγγενικά πρόσωπα που τα 

βοήθησαν. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας για την ενίσχυση της ικανότητάς μας να 

ξεπερνούμε τις δυσκολίες της ζωής; 

-Δώστε έναν άλλον τίτλο στο βιβλίο. 

Δ΄ Φάση: Οι μαθητές παράγουν το δικό τους λόγο, ατομικά ή ομαδικά, με γλωσσικό αλλά 

και μη γλωσσικό τρόπο (π.χ. εικαστικό), σχετικά με το τι καινούργιο έμαθαν μέσα από τις 

αναγνώσεις και τις συζητήσεις τους, εκφράζοντας προσωπικές αντιλήψεις και στάσεις για 

όσα μελέτησαν για την ενδοσχολική βία. Μοιράζονται τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα 

που τους δημιουργήθηκαν. Κατά τη Δ΄ φάση εκπονούνται διάφορες δραστηριότητες, με 

στόχο την καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων των μαθητών, όπως: 

Παραγωγή προφορικού λόγου. Οι μαθητές εκφράζουν τις εντυπώσεις, τις στάσεις και τα 

συναισθήματά τους που δημιουργήθηκαν από τη μελέτη του θεματικού μοτίβου της 

ενδοσχολικής βίας. Διεξάγονται συζητήσεις και αναπτύσσεται διάλογος γύρω από θέματα 

όπως η σύνθετη διαδικασία της διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας και του αξιακού 
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συστήματος των ανθρώπων και οι ενέργειες που μπορεί να κάνει το  σχολείο για την 

πρόληψη και αποτροπή της ενδοσχολικής βίας. Γίνεται αναφορά στον τρόπο που 

αποδόθηκε το θέμα από τη συγγραφέα του βιβλίου και σε άλλα έργα που πιθανόν έχει 

συγγράψει και που ίσως τα παιδιά θέλουν να διαβάσουν στο μέλλον. 

Παραγωγή γραπτού λόγου. Ταύτιση με έναν χαρακτήρα και συγγραφή προσωπικών 

κειμένων (ημερολογίου, επιστολής) από την οπτική γωνία του μαθητή: - συγγραφή 

θεατρικού μονόπρακτου - σύνταξη κριτικής του βιβλίου με τεκμηρίωση των απόψεων - 

συγγραφή κειμένου για το οπισθόφυλλο του βιβλίου με στόχο να ελκύσει τους έφηβους 

αναγνώστες. 

Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας. Δημιουργία μίας σκηνής- συνάντησης 

με τον ήρωα του κειμένου που τους εντυπωσίασε περισσότερο (π.χ. με μορφή 

δραματοποιημένης αφήγησης ή συνέντευξης, με στόχο τη διερεύνηση των παραμέτρων 

που οδηγούν στη συγκεκριμένη στάση ζωής ή στη διερεύνηση της συναισθηματικής 

κατάστασης) - αλλαγή σκηνών και τέλους (δώστε έναν άλλον τίτλο στο βιβλίο -τι θα 

αλλάζατε από την ιστορία και γιατί; - ξαναγράψτε το τέλος, κάποια μέρη ή και ολόκληρη 

την ιστορία) - πρόσθεση ή αφαίρεση προσώπων, αλλαγή χαρακτήρων ή/και της πλοκής - 

δραματοποιήσεις κρίσιμων σκηνών του βιβλίου. Συγγραφή σύντομου θεατρικού 

μονόπρακτου. 

Έκφραση με γλωσσικό και μη γλωσσικό τρόπο. Χρησιμοποίηση λογισμικών παρουσίασης 

για τη σύνταξη πολυτροπικών κειμένων και την αξιοποίησή τους σε παρουσίαση του 

βιβλίου - δημιουργία αφίσας ή βίντεο με το θέμα του βιβλίου - διαφήμιση του βιβλίου με 

παντομίμα, τρέιλερ ή αφίσα - συνέντευξη φανταστική ή πραγματική με τη συγγραφέα του 

βιβλίου - δημιουργία ενός άλλου εξώφυλλου του βιβλίου – ζωγραφική ή θεατρική 

αναπαράσταση, δημιουργία κόμικς για σκηνές του κειμένου. 

Το σχέδιο εργασίας ολοκληρώνεται με αναζήτηση παράλληλων κειμένων και συνεξέταση 

του συγκεκριμένου βιβλίου με άλλο βιβλίο με το ίδιο θέμα. Π.χ. «Delete στον ηλεκτρονικό 

εκφοβισμό», του Βαγγέλη Ηλιόπουλου και «Μαζί», της Ελένης Πριόβουλου. Οι μαθητές 

αναζητούν έντυπα ή ψηφιακά κείμενα με την ίδια  θεματολογία, συγκρίνουν πληροφορίες 

και τις σχολιάζουν κριτικά. 
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Ε΄ Φάση: οργάνωση εκδήλωσης στο σχολείο στο πλαίσιο δράσεων για τη σχολική βία και 

τον εκφοβισμό, για την παρουσίαση του βιβλίου και των τελικών εργασιών των μαθητών. 

Συμπεράσματα 

Με την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας όπως το παραπάνω, οι μαθητές εμπλέκονται 

βιωματικά και, μέσα από την πλοκή του μυθιστορήματος και τη δράση ηρώων που έχουν 

ηλικία αντίστοιχη με τη δική τους, ευαισθητοποιούνται με φυσικό και αβίαστο τρόπο σε 

θέματα που αφορούν την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, το σεβασμό στη 

διαφορετικότητα και την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. 

Επιπλέον, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και 

κατανοούν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας και την αισθητική λειτουργία της. 

Ο λόγος και η αφήγηση ενός εφηβικού μυθιστορήματος βρίσκονται κοντά στις εμπειρίες 

των παιδιών αυτής της ηλικίας, προκαλούν το ενδιαφέρον τους και ως εκ τούτου έχουν 

συχνά τη δύναμη να προβάλλουν και να μεταφέρουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές 

ικανές να επηρεάσουν θετικά το αξιακό σύστημα των μαθητών. Η λογοτεχνική ανάγνωση 

δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να εκφραστεί, να ταυτιστεί με τα πρόσωπα και τα δρώμενα 

των κειμένων και μέσω αυτών να αναγνωρίσει τη δική του πραγματικότητα, να αποδεχτεί 

φόβους και επιθυμίες και να αναπτύξει αυτογνωσία και ενσυναίσθηση. 

Μέσα από διάλογο και συμμετοχικές, συνεργατικές διαδικασίες, επιτυγχάνονται θετικά 

μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα που αφορούν τόσο τη φιλαναγνωσία όσο και 

την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Επιπλέον, 

ενισχύεται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, της δημιουργικότητας, της 

φαντασίας, της έκφρασης με ποικίλους τρόπους, αλλά και η απόκτηση κοινωνικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 
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Περίληψη 

Ο  σχολικός εκφοβισμός έχει συχνά τις ρίζες του στην παιδική και προσχολική ηλικία. Στην ουσία 

αναφέρεται στην βία μεταξύ παιδιών η οποία εμφανίζεται από τα πρώτα κιόλας χρόνια των παιδιών 

που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, ακόμα και σε αυτά που ανήκουν στην προσχολική 

ηλικία. Τα ερευνητικά δεδομένα φανερώνουν μάλιστα ότι ο εκφοβισμός φαίνεται να εμπεδώνεται 

σε άτομα τα οποία εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά σε μικρή σχετικά ηλικία, η οποία 

εκδηλώνεται κατά ενός άλλου ατόμου, με άμεση πρόθεση την πρόκληση βλάβης. Η μάθηση της 

σωστής επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς, η κοινωνικοποίησή τους και η 

σωστή διαπαιδαγώγηση από τους γονείς αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αποφυγής των 

αρνητικών αυτών στοιχείων που εμφανίζονται στα παιδιά καθώς πλάθουν ανθρώπους με 

αυτοδύναμη και ελεύθερη προσωπικότητα. Οι Δημόσιες Σχέσεις, επίσης, τα τελευταία έτη 

αποτελούν μια σχετικά νέα ακαδημαϊκή και επιχειρηματική ενότητα οι οποίες, λόγω της 

αμφίδρομης επικοινωνίας που προσφέρουν τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των 

http://paroutsas.jmc.gr/agressiv.htm
mailto:markamp68@yahoo.gr
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γονέων και μαθητών  επιτυγχάνουν  την δημιουργία εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα και 

την άμεση επικοινωνία όποτε είναι αναγκαία. 

Λέξεις-κλειδιά: επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, σχολικός εκφοβισμός, προσχολική αγωγή, 

Καστοριά 

 

Abstract 

School bullying often has its roots in childhood and preschool age. In fact it refers to violence 

between children that occurs in the earliest years of children within the educational system, 

even those belonging to the pre schooling age group. Research data has shown that bullying 

is found in people who express aggressive behavior (violence) at a very young age, which of 

course is shown towards another person with the intention of harming or hurting. The 

learning of proper communication among children by teachers, their socialization and proper 

education of the parents are important factors to avoid those negative elements which occur 

to children while trying to shape people with free will and free personality. Public Relations 

in the past few years relatively constitute an innovative academic and business sector whose 

trustworthy communication both among teachers and between parents and students 

succeed in building confidence in the educational community and direct communication 

whenever necessary. 

Keywords: Communication, public relations, school bullying, preschool education, Kastoria 

 

Εισαγωγή 

Η προσχολική ηλικία είναι η χρονική περίοδος όπου τα παιδιά μαθαίνουν να δημιουργούν 

και να διατηρούν φιλίες, να διαμορφώνουν προσωπική άποψη σχετικά με το ποιοι 

συμμαθητές τους  είναι αρεστοί ή μη αρεστοί, να σχηματίζουν ομάδες παιχνιδιού με 

σταθερά μέλη, να αποκτούν τη θέση τους στην ομάδα και να αναπτύσσουν κοινωνικές 

δεξιότητες. Τα παιδιά ηλικίας πέντε ετών έχουν περισσότερες αμοιβαίες φιλίες, είναι μέλη 

φιλικών δικτύων, αναπτύσσουν συχνότερα κοινωνικό παιχνίδι και περνούν περισσότερο 

χρόνο με ομηλίκους σε σχέση με τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά. Έτσι, οι σχέσεις 

θυματοποίησης λόγω του σχολικού εκφοβισμού αρχίζουν να διαμορφώνονται στην 
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νηπιακή ηλικία (σε παιδιά ηλικίας άνω των πέντε ετών) και να αποκτούν σταθερό 

χαρακτήρα περίπου στο τέλος της προσχολικής εκπαίδευσης (Rubin & Coplan, 1998). 

Ο εκφοβισμός ορίζεται ως μια σκόπιμη, επαναλαμβανόμενη, συνειδητή πρόθεση πρόκλησης 

βλάβης ή φόβου σε κάποιον. Ο εκφοβισμός μπορεί να έχει τη μορφή ψυχολογικής, λεκτικής ή 

σωματικής βίας. Κοινό γνώρισμα και των τριών αυτών μορφών βίας είναι η προσπάθεια του θύτη 

να υπερισχύσει έναντι του θύματος (Πετρόπουλος &Παπαστυλιανού, 2001). Χαρακτηριστικά του 

εκφοβισμού, όπως έχουν γίνει αποδεκτά από πολλούς ερευνητές είναι (Nansel et al., 2001): α) Η 

κατ’ επανάληψη εκδήλωση της αρνητικής ή μοχθηρής συμπεριφοράς μέσα σε μια χρονική περίοδο, 

β) Η πρόθεση της συμπεριφοράς να προκαλέσει βλάβη ή ψυχική οδύνη και, ίσως το πιο σημαντικό, 

γ) Η ανισορροπία δύναμης ή ισχύος ανάμεσα στον θύτη και το θύμα. 

Γενικά το Bullying μπορεί να περιλαμβάνει (Μπεζέ, 1998): 

✓ Άσκηση φυσικής βίας, χτυπήματα, τσιμπήματα, δαγκωνιές, σπρωξίματα, 

✓ Εσκεμμένο ή συχνό αποκλεισμό μαθητών από κοινωνικές δραστηριότητες, κοινωνική 

απομόνωση ή αποκλεισμό 

✓ Σεξουαλική παρενόχληση 

✓ Χρησιμοποίηση υβριστικών ή περιπαικτικών εκφράσεων, πειράγματα, παρατσούκλια, 

κοροϊδία 

✓ Απειλές και εκβιασμό 

✓ 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 κακοηθών και ψευδών φημών 

✓ Ηλεκτρονικό bullying (cyberbullying) 

✓ Bullying ή πείραγμα. 

Οι περισσότερες έρευνες για τον εκφοβισμό έχουν βρει ότι η εκδήλωση συμπεριφορών 

εκφοβισμού και η θυματοποίησή από τέτοιες συμπεριφορές συνδέονται με πολλά 

εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς (Stein, Dukes,&Warren, 
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2007). Τόσο τα παιδιά που εκφοβίζουν (οι θύτες) όσο και αυτά που υφίστανται εκφοβισμό 

(τα θύματα) επιδεικνύουν ανεπαρκέστερη ψυχοκοινωνική λειτουργία από ότι τα παιδιά 

που δεν εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού, με αξιοσημείωτες ωστόσο διαφορές 

μεταξύ τους (Nansel et al., 2001). Η ψυχοκοινωνική δυσπροσαρμογή και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς είναι μάλλον επακόλουθα, και όχι αιτίες του εκφοβισμού (Kim, Leventhal, 

Koh, Hubbard,&Boyce, 2006). 

Σε γενικές γραμμές, τα θύματα καταγράφουν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και 

ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, καθώς και χαμηλά επίπεδα σχολικής επίδοσης, 

αυτοεκτίμησης και κοινωνικής λειτουργίας(Fekkes, Pijpers, &Verloove-Vanhorick, 2004). Τα 

θύματα συμπεριφορών εκφοβισμού απορρίπτονται από τους συνομηλίκους τους, έχουν 

λιγότερους φίλους (Hodges, Malone, &Perry, 1997), αναφέρουν μεγαλύτερη δυσκολία στη 

σύναψη φιλικών σχέσεων και ανεπαρκέστερες σχέσεις με τους συμμαθητές τους (Nansel et 

al., 2001), καταγράφουν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής απομόνωσης (Hodges et al., 1997) 

και χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής αποδοχής, και είναι πιο ενδοτικά στις 

αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους. 

Φαίνεται πως η περιθωριοποίηση των θυμάτων εκφοβισμού προκαλεί σε αυτά ψυχική 

οδύνη και περιορίζει τις απαραίτητες τυπικές και άτυπες εμπειρίες που είναι σημαντικές 

για την κοινωνικοποίησή τους. Τα παιδιά, όμως, που είναι κοινωνικά απομονωμένα και 

στερούνται κοινωνικών δεξιοτήτων είναι πιο πιθανό να γίνονται στόχοι εκφοβισμού. Η 

άποψη αυτή υποστηρίζεται από ευρήματα που δείχνουν ότι η συχνότερη αιτία, στην οποία 

τα παιδιά αποδίδουν τη θυματοποίησή κάποιων συνομηλίκων τους, αποτελεί το γεγονός 

ότι αυτοί οι συνομήλικοι δεν ήταν ενσωματωμένοι στην ομάδα (Hoover, Oliver, &Hazier, 

1992). Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό τα παιδιά να αποφεύγουν τη συναναστροφή 

τους με θύματα εκφοβισμού, φοβούμενα μήπως και τα ίδια γίνουν στόχοι συμπεριφορών 

εκφοβισμού ή μήπως χάσουν την κοινωνική τους υπόσταση μεταξύ των συνομηλίκων. 

Έρευνες δείχνουν ότι τα θύματα εκφοβισμού είναι πιο πιθανό να έχουν φίλους που και οι 

ίδιοι είναι θύματα εκφοβισμού ή είναι λιγότερο αποδεκτοί  από τους συνομηλίκους 

(Hodges et al., 1997). Επιπλέον, οι συνομήλικοι είναι επίσης πιθανό να ενισχύουν τον 

εκφοβισμό και τη θυματοποίησή, αναπαράγοντας σε συζητήσεις τους σχετικές φήμες που 

μπορεί να εγκλωβίσουν θύτες και θύματα στον συγκεκριμένο ρόλο τους (DeRosier, 

Cillessen, Coie, &Dodge, 1994). 
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Tα παιδιά-θύτες καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα εμπλοκής και δεσμών με το σχολείο και 

υψηλότερα επίπεδα αντικοινωνικής συμπεριφοράς και ψυχικών διαταραχών (Nansel et al., 2001). 

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος αντεκδικήσεων πριν την επιβολή τιμωριών, οι μαθητές 

πρέπει να γνωρίζουν καλά ποιες συμπεριφορές θεωρούνται μη αποδεκτές καθώς και τι 

σημαίνει bullying, ενδοσχολική βία και εκφοβισμός. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχουν 

προηγηθεί δραστηριότητες πρόληψης, να έχουν λάβει μέρος οι ίδιοι οι μαθητές στη 

θέσπιση ποινών που κρίνουν σωστές και δίκαιες και να γνωρίζουν πως οι ίδιοι υπηρετούν 

μια συλλογική προσπάθεια διασφάλισης κλίματος ασφάλειας, τάξης και ηρεμίας στο 

σχολείο. 

Συνεπώς, η κουλτούρα του σχολείου καθορίζει σημαντικά τη συχνότητα εκδήλωσης 

περιστατικών εκφοβισμού. Ένα καλό σχολικό έθος και οι αποτελεσματικές πολιτικές για την 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού είναι περισσότερο καθοριστικές από την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση του σχολείου (Smith&Sharp, 1994). Η αποτελεσματική 

οργάνωση και διοίκηση του σχολείου και οι κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι θεωρούνται 

ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού έθους. Τα σχολεία, που 

ενθαρρύνουν τις συνεργατικές διδακτικές μεθόδους και έχουν εκπαιδευτικούς που 

προσφέρουν μια υψηλού επιπέδου εποπτεία στον τομέα της ακαδημαϊκής επίδοσης και 

της κοινωνικής ανάπτυξης, είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα εκδήλωσης 

φαινομένων εκφοβισμού. Κατά συνέπεια, γίνεται εμφανής ο σημαντικός ρόλος του 

εκπαιδευτικού.  

 

Ο Ρόλος της Επικοινωνίας στην Αντιμετώπιση του Bullying στην Προσχολική Αγωγή 

Η προσχολική αγωγή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα των παιδιών στη ζωή και όπως είναι 

φυσικό αφού για πρώτη φορά συμμετέχουν σε ομάδα και ασχολούνται με οργανωμένες 

δραστηριότητες, μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τα 

συνομήλικα παιδιά. Στην συγκεκριμένη ηλικία ο εκφοβισμός μπορεί να έχει την μορφή 

επιθετικής συμπεριφοράς, η οποία εκδηλώνεται με λέξεις ή χειρονομίες, γκριμάτσες και 

άλλους τρόπους. Τα χαρακτηριστικά του εκφοβισμού της προσχολικής ηλικίας διαφέρουν 

από εκείνα των παιδιών άνω των 8 ετών καθώς δεν παρατηρείται στις μικρές ηλικίες η 

πρόθεση του εκφοβισμού και η επανάληψη της εκφοβιστικής πράξης.Σύμφωνα με τον 

Crick, οι επιθετικές συμπεριφορές των παιδιών που βρίσκονται στην προσχολική ηλικία 
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είναι σχετικά περισσότερο εμφανείς από εκείνες των παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς 

τα μικρά παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν πιο άμεσα στο πρόβλημα και στερούνται της 

κοινωνικής πολυπλοκότητας, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερη η καταγραφή του 

εκφοβισμού από τα μεγαλύτερα παιδιά (Vlachou, Andreou, Botsoglou, &Didaskalou, 2011). 

Άλλοι ερευνητές δείχνουν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να είναι δράστες, 

αλλά και θύματα μιας επίθεσης από συνομιλήκους και ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

είναι ικανά σε μερικές περιπτώσεις να επιλύσουν τις συγκρούσεις μόνα τους (Monks, 

Ortega Ruiz, &Torrado Val, 2002). 

Μελέτη που διεξήχθη από τους Vaillancourt et al. (2007), όπως αναφέρεται από την 

Ogelman (2012) σε 1.401 παιδιά στον Καναδά προσχολικής ηλικίας, έδειξε ότι η επιθετική 

συμπεριφορά στην ηλικία των 4-10 ετών μπορεί να προκαλέσει τα επόμενα χρόνια 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα και να συνεχιστεί, επίσης, και στα επόμενα σχολικά 

έτη.Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν στην Τουρκία (Bierman, 2005,Ostrov et al., 2006), 

όπως αναφέρεται από την Ogelman (2012) αιτία της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών 

θεωρούνται οι πολυσύχναστες αίθουσες διδασκαλίας, και η ασκτικοποίηση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγαλύτερο ποσοστό επιθετικότητας αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας που πάσχουν από κάποιου είδους διαταραχή. Επίσης, αναφέρεται ότι 

σε μεγαλύτερα παιδιά ηλικίας 6-10 ετών η επιθετική συμπεριφορά είναι μικρότερη (King-

Downling, Missiuma, Rodriguez, Greenway, &Cairney, 2015). 

Οι Leadbeater και Hoglund (2009), αναφέρουν ότι η προβληματική συμπεριφορά των 

παιδιών προκαλεί ευκολότερα την θυματοποίησή τους. Επομένως το αγχωτικό περιβάλλον 

σε συνδυασμό με την προβληματική συμπεριφορά που δεν είναι ελεγχόμενη θέτει τα 

παιδιά σε μεγαλύτερο κίνδυνο θυματοποίησης και στην μετέπειτα σχολική τους ζωή. 

Έρευνες πάνω στον σχολικό εκφοβισμό επισημαίνουν πως έστω και ένας φίλος αποτελεί 

αποτρεπτικό, προστατευτικό παράγοντα. Ένας φίλος, μια κολλητή, εκτός από 

συντροφικότητα, παρέχει προστασία από τους άλλους και βοηθά να γίνει κανείς λιγότερο 

ευάλωτος στον απρόβλεπτο και συχνά τρομακτικό κόσμο του σχολείου. Η καλλιέργεια ενός 

φιλικού κλίματος στην τάξη ή στο σχολείο μέσα από δραστηριότητες έχει πολλά να 

προσφέρει στους μαθητές σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Δεν προξενεί, φυσικά, 

εντύπωση το γεγονός ότι, όταν στο σχολείο δίνεται έμφαση στη φιλία, στην ασφάλεια, στη 
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συνεργασία και στην επικοινωνία, οι μαθητές αποδίδουν καλύτερα και γίνονται 

περισσότερο επικοινωνιακοί (Roberts&Ashley, 2008). 

Ειδικά στα χρόνια προσχολικής αγωγής τα παιδιά, όταν είναι συναισθηματικά φορτισμένα, 

τρέχουν στον γονέα ή στον εκπαιδευτικό για να αναφέρουν κάτι που υπέστησαν. Δεν είναι 

λίγες οι φορές που λίγο μετά από μία τέτοια «συναισθηματική αποφόρτιση» βλέπει κανείς 

τα ίδια παιδιά ανέμελα να ασχολούνται με κάτι άλλο, ενώ οι μεγάλοι συνεχίζουν να είναι 

ταραγμένοι. Η αφήγηση των παιδιών συχνά λειτουργεί ως δικλείδα συναισθηματικής 

αποφόρτισης. Μέσα από την αφήγηση τα παιδιά επιζητούν την κατανόηση, την 

ενσυναίσθηση την αναγνώριση των συναισθημάτων τους δηλαδή, μια γνώμη ή 

καθοδήγηση, αλλά όχι απαραίτητα την εμπλοκή των ενηλίκων. Πολλά πράγματα που ως 

ενήλικες  εξοργίζονται στις σχέσεις τους, τα παιδιά τα ξεπερνούν ή τα προσπερνούν 

γνωρίζοντας τους παιδικούς κώδικες. Ένας τρόπος που μπορεί, επομένως να βελτιωθεί η 

επικοινωνία στην τάξη είναι να αυξηθεί η εμπιστοσύνη με το να υπάρχει υποστηρικτικό 

κλίμα.  

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις και ο Ρόλος τους ως Μέσο Αποτροπής. 

Η χαρτογράφηση της δυναμικής των σχέσεων σε μια τάξη αποτελεί βασικό εργαλείο των 

εκπαιδευτικών για την αποτροπή των συμπεριφορών εκφοβισμού, καθώς επίσης και η 

παροχή απαντήσεων σε θεμελιώδη ερωτήματα, όπως ποια είναι τα πιο δημοφιλή άτομα 

στην τάξη, ποια είναι η φύση των υποομάδων, ποια από αυτές είναι η κυρίαρχη ή ποιοι 

μαθητές είναι απομονωμένοι. 

Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης μπορούν να τροφοδοτήσουν την προσπάθεια για 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού, δια μέσου της παροχής σημαντικών πληροφοριών, σχετικά 

με τις σχέσεις που διαμορφώνονται στην τάξη, τη δομή και την φύση των υποομάδων, τους 

ρόλους των παιδιών σε αυτές, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ δραστών και θυμάτων. 

Κάποιοι ερευνητές (Sutton, 2001) έχουν πιθανολογήσει ότι τα παιδιά-θύτες έχουν 

ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, αφού μπορούν και πετυχαίνουν τους στόχους τους 

μέσα από τη χειραγώγηση και τον έλεγχο των άλλων. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος για τα 

υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης που καταγράφουν (Junger-Tas& Van Kesteren, 1999), αν και 

τα επίπεδα αυτά είναι χαμηλότερα από ό,τι των αμέτοχων παιδιών που δεν εμπλέκονται σε 
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περιστατικά εκφοβισμού (Duncan, 1999). Ωστόσο, αυτή η υψηλή αυτοεκτίμηση φαίνεται 

να αντανακλά μια επηρμένη, ναρκισσιστική άποψη για τον εαυτό τους (Salmivalli, 2001). 

Τα παιδιά-θύματα είναι, συνήθως, σωματικά αδύναμα, ανασφαλή, ήσυχα και 

συνεσταλμένα. Νιώθουν αβοήθητα, όταν παρενοχλούνται, και πολλές φορές αντιδρούν με 

κλάματα (Salmivalli et al., 1996), υποφέροντας αγόγγυστα ή επιδεικνύοντας μορφές 

υποταγής. Μερικές φορές προσποιούνται ότι δεν επηρεάζονται ή δεν αντιδρούν καθόλου 

(Junger-Tas& van Kesteren, 1999). Αν και ο Olweus (1994) δεν βρήκε άλλους σωματικούς 

παράγοντες κινδύνου εκφοβισμού εκτός από τη σωματική αδυναμία, υπάρχουν ενδείξεις 

ότι τα παιδιά-θύματα εμφανίζουν σωματικές αποκλίσεις (π.χ., παχυσαρκία) ή άλλα φυσικά 

μειονεκτήματα, όπως είναι οι ατέλειες στη φυσική εμφάνιση ή την ομιλία. 

Τα παιδιά-θύματα στερούνται υψηλής αυτοεκτίμησης (Junger-Tas& van Kesteren, 1999) και 

νιώθουν ότι δεν είναι ελκυστικά. Νιώθουν δυστυχισμένα (Rigby, 1996) και υποφέρουν από 

άγχος και κατάθλιψη (Fox, Hammack, &Falls, 2008). 

Η έλλειψη φίλων και η μοναξιά είναι, επίσης, χαρακτηριστικά των θυμάτων, μπορεί όμως 

να είναι και παράγοντες κινδύνου θυματοποίησης. Πράγματι, παιδιά που μπορούν να 

υπολογίζουν σε καλούς φίλους είναι πιο προστατευμένα έναντι παρενόχλησης και 

εκφοβισμού από ό,τι τα παιδιά που στερούνται μιας τέτοιας διαπροσωπικής βοήθειας 

(Pellegrini, Bartini, &Brooks, 1999). Όπως ισχυρίζονται οι Hodges et al. (1997), αν τα παιδιά 

έχουν φίλους, τότε είναι λιγότερο συχνά μόνα τους και επομένως είναι λιγότερο διαθέσιμοι 

στόχοι. Επιπλέον, οι θύτες ίσως φοβηθούν το ενδεχόμενο αντιποίνων από τους φίλους των 

υποψήφιων θυμάτων τους. Σε κοινωνικό πάντως επίπεδο, τα παιδιά-θύματα καταγράφουν, 

συνήθως, χαμηλότερα επίπεδα αποδοχής από τους συνομηλίκους τους και απορρίπτονται 

πιο συχνά από τους συμμαθητές τους από ό,τι οι θύτες και τα αμέτοχα παιδιά. 

Πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα φερόμενα ως χαρακτηριστικά των θυμάτων μπορεί 

στην πραγματικότητα να είναι επακόλουθα του εκφοβισμού. Ειδικότερα, η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση μπορεί ταυτόχρονα να είναι αίτιο και αιτιατό του εκφοβισμού. 

 

Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις 

εκπαιδευτικών/παιδαγωγών σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό στην προσχολική αγωγή. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι:  

o Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών/παιδαγωγών σχετικά με τον εκφοβισμό; 

o Ποιοι οι πιο κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού σύμφωνα 

με τις απόψεις των εκπαιδευτικών / παιδαγωγών; 

o Πώς διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών/παιδαγωγών με βάση την 

ηλικία και την προϋπηρεσία τους; 

 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως ποσοτική και η διεξαγωγή της γίνεται με την χρήση 

ερωτηματολογίου, εργαλείο που χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε έρευνες με παρόμοιο 

αντικείμενο (DeVaous, 2007).Για τη διεξαγωγή της έρευνας κατασκευάσθηκε πρωτότυπο 

ερωτηματολόγιο το οποίο στηρίχθηκε στο Peer Relations Assessment form C (δάσκαλοι) 

(Rigby, 2007) και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις και στους στόχους της παρούσας 

έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή και την συλλογή των δεδομένων της 

έρευνας πρωτογενών στοιχείων ελέγχθηκε για την φαινομενική εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία του. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου με το δείκτη 

Cronbach alpha. Τιμές αξιοπιστίας μεγαλύτερες της τιμής 0,60 θεωρούνται αποδεκτές (Hair 

et al., 2010). 

Για τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την   επικοινωνία μεταξύ των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας αλλά και με τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς βρέθηκε πως ο συντελεστής 

Cronbach alpha είναι 0,651 και είναι αποδεκτός δείκτης εσωτερικής συνοχής. 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,651 4 

 

Επίσης, ο Cronbach alpha για τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό είναι 

0,820,  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,820 18 

 

ενώ ο Cronbach alpha για τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τους τρόπους αντιμετώπισης 

του σχολικού εκφοβισμού είναι 0,618.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,618 9 

 

Στην παρούσα έρευνα ο πληθυσμός στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί / παιδαγωγοί του Νομού 

Καστοριάς. Η επιλογή του συγκεκριμένου Νομού έγινε βάση άρθρων, στα οποία 

αναφέρονται κρούσματα βίας που συνθέτουν ένα φαινόμενο διογκούμενο  στην Καστοριά. 

Για τη συλλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απογραφής ολόκληρου του 

πληθυσμού καθώς το μέγεθος του δεν ήταν απαγορευτικό. Το τελικό δείγμα της έρευνας 
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ήταν 108 εκπαιδευτικοί/παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας του Νομού Καστοριάς. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε την περίοδο από της 1 έως τις 30 Οκτώβρη 2015. Η πλειοψηφία του 

δείγματος είναι γυναίκες (99,1%), ηλικίας 41-50 ετών (50,9%), με 16-20 χρόνια 

προϋπηρεσίας (31,5%), που διδάσκει σε αστική περιοχή (60,2%). 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης 

SPSS 20.0. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν, περιγραφική στατιστική 

(πίνακες συχνοτήτων, ραβδογράμματα) και επαγωγική στατιστική (ανάλυση διακύμανσης - 

ANOVA και τεστ χ2), για την εξακρίβωση των στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων. Το 

επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε ίσο με α=0.05 

 

 Στατιστική Ανάλυση 

 

Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση 

 Δημογραφικά Στοιχεία 

Ο Πίνακας 1  παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό για κάθε φύλο που συμμετείχε 

στην έρευνα. Οι άνδρες αποτελούν το 0,9% των ερωτηθέντων ενώ οι γυναίκες το 99,1%. 

 

Πίνακας 1: Φύλλο 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Άνδρας 1 ,9 ,9 ,9 

Γυναίκα 107 99,1 99,1 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  
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Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά με την ηλικία του 

δείγματος. Το 50,9% των ερωτηθέντων είναι από 41-50 ετών, ενώ το 25% είναι από 31-40 

ετών. 

Πίνακας 2: Ηλικία 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

21- 30 11 10,2 10,2 10,2 

31-40 27 25,0 25,0 35,2 

41-50 55 50,9 50,9 86,1 

Άνω των 50 15 13,9 13,9 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

 

Ο Πίνακας 3  παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά την προϋπηρεσία του 

δείγματος. Το 31,5% των ερωτηθέντων έχει 16-20 χρόνια προϋπηρεσία, ενώ το 21,3% από 

11 έως15 χρόνια. 

 

Πίνακας 3: Προϋπηρεσία 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

0-5 15 13,9 13,9 13,9 

6-10 14 13,0 13,0 26,9 

11-15 23 21,3 21,3 48,1 
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16-20 34 31,5 31,5 79,6 

21+ 22 20,4 20,4 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

 

Ο Πίνακα 4 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά την περιοχή του δείγματος. 

Το 60,2% των ερωτηθέντων απάντησε αστική περιοχή, ενώ το 39,8% χωριό. 

 

Πίνακας 4: Περιοχή 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Αστική 65 60,2 60,2 60,2 

Χωριό 43 39,8 39,8 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

 

Κυρίως έρευνα 

 

Επικοινωνία 

Το Διάγραμμα 5 παρουσιάζει  τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά το πόσο σημαντική 

είναι η κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες. Τα μεγαλύτερα ποσοστά εντοπίστηκαν 

στην ερώτηση πόσο σημαντικό είναι για σας, να υπάρχουν σαφείς κανόνες στην τάξη με 

μέσο όρο 4,73, και ακολούθως με μέσο όρο 4,69 η ερώτηση πόσο σημαντικό είναι για σας, 

να έχετε συζητήσει τους κανόνες της τάξης με τα παιδιά. 
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 Διάγραμμα 5: Πόσο σημαντικό είναι για σας. 

 

 

Το Διάγραμμα 6 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά την ερώτηση «σε τί 

ποσοστό πιστεύεται ότι τα παιδιά τηρούν τους κανόνες αυτούς;». Το 36,1% των 

ερωτηθέντων πιστεύει σε ποσοστό 60-80%, ενώ το 34,3% από 40 έως 60%. 

Διάγραμμα 6: Σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι τα παιδιά τηρούν τους κανόνες αυτούς. 
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Το Διάγραμμα 7 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά την ερώτηση «μιλάτε 

με τους γονείς των παιδιών»;. Το 99,1% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά, ενώ μόλις το 

0,9% αρνητικά. 
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Διάγραμμα 7: Μιλάτε με τους γονείς των παιδιών. 

 

 

Σχολικός εκφοβισμός  

Το Διάγραμμα 8 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά το «πόσο συχνά θα 

λέγατε ότι οι παρακάτω μορφές σχολικού εκφοβισμού συνέβησαν στη τάξη σας κατά τη 

διάρκεια της περσινής χρονιάς». Συγκεκριμένα, πιο συχνά ο σχολικός εκφοβισμός 

εμφανίζεται με τη μορφή λεκτικής βίας (βρισιές, κοροϊδία) με μέσο όρο 2,0 περιστατικά 

κατά την διάρκεια της περσινής χρονιάς, ενώ ακολουθεί με μέσο όρο 1,9 η σωματική βία 

(χτυπήματα). 
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Διάγραμμα 8: Πόσο συχνά θα λέγατε ότι οι παρακάτω μορφές σχολικού εκφοβισμού  

συνέβησαν στη τάξη σας κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς. 

 

 

Το Διάγραμμα 9 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά την ερώτηση «έχετε 

παρατηρήσει εκφοβισμό μεταξύ των παιδιών της τάξης σας σε οποιοδήποτε από τα 

παρακάτω μέρη;». Συγκεκριμένα, πιο συχνά παρατηρείται σχολικός εκφοβισμός στο 

διάλειμμα με μέσο όρο 1,85, και ακολούθως στην παιδική χαρά (1,67). 
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Διάγραμμα 9: Έχετε παρατηρήσει εκφοβισμό μεταξύ των παιδιών της τάξης σας σε 

οποιοδήποτε από τα παρακάτω μέρη. 

 

 

Το Διάγραμμα 10 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά με τον βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας στην ερώτηση «πιστεύετε ότι υφίσταται σχολικό εκφοβισμό» σε 

κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, πιο συχνά υφίστανται σχολικό 

εκφοβισμό τα παιδιά που συμπεριφέρονται διαφορετικά από αυτό που η ομάδα των 

συνομηλίκων θεωρεί αποδεκτή συμπεριφορά με μέσο όρο 4,01, και ακολούθως το παιδί 

που είναι μέλος πολιτισμικής μειονότητας (3,59). Αντιθέτως χαμηλότερα επίπεδα σχολικού 

εκφοβισμού βιώνουν τα παιδιά που έχουν χαμηλή σχολική επίδοση. 
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Διάγραμμα 10: Πιστεύετε ότι υφίσταται σχολικό εκφοβισμό. 

 

 

Το Διάγραμμα 11 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά τον βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας στην ερώτηση «πιστεύετε ότι αφορμή για σχολικό εκφοβισμό 

αποτελούν» σε κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, ως η πιο σημαντική 

αφορμή για τον σχολικό εκφοβισμό εμφανίζεται η παθητική συμπεριφορά του μαθητή 

(3,76), και ακολουθεί η κοινωνική απομόνωση(3,73). 
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Διάγραμμα 11: Πιστεύετε ότι αφορμή για σχολικό εκφοβισμό αποτελούν. 

 

 

 

 Γνώσεις εκπαιδευτικών  

Το Διάγραμμα 12 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά την ερώτηση «έχετε 

λάβει ενημέρωση για το φαινόμενο του “σχολικού εκφοβισμού”;». Το 85,2% των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει λάβει ενημέρωση, ενώ το 14,8% πως όχι. 
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Διάγραμμα 12: Έχετε λάβει ενημέρωση για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού¨ 

 

 

Το Διάγραμμα 13 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά την προηγούμενη 

ερώτηση, «εάν ναι, τι είδους ενημέρωση;». Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους που 

έχουν λάβει ενημέρωση το έκαναν με πληροφορίες μέσω διαδικτύου (82,6%), ενώ 59,8% 

από πληροφορίες μέσω έντυπου υλικού. 
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Διάγραμμα 13: Εάν ναι, τι είδους ενημέρωση; 

 

 

Το Διάγραμμα 14 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά την ερώτηση 

«αισθάνεστε επαρκής ώστε να αντιμετωπίσετε μια κρίση σχολικού εκφοβισμού;». Το 58,3% 

των ερωτηθέντων απάντησε πως αισθάνεται αρκετά επαρκής ώστε να αντιμετωπίσει μία 

κρίση σχολικού εκφοβισμού, ενώ το 35,2% λίγο. 
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Διάγραμμα 14: Αισθάνεστε επαρκής ώστε να αντιμετωπίσετε μια κρίση σχολικού 

εκφοβισμού. 

 

 

Το Διάγραμμα 15 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά την ερώτηση 

«επιθυμείτε περισσότερη επιμόρφωση;». Συγκεκριμένα, το 93,5% των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι επιθυμεί περισσότερη επιμόρφωση. 
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Διάγραμμα 15: Επιθυμείτε περισσότερη επιμόρφωση. 

 

 

Το Διάγραμμα 16 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά την ερώτηση «έχετε 

εντοπίσει φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο σας;». Το 65,7% των ερωτηθέντων 

απάντησε πως έχει εντοπίσει φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο του, ενώ το 

34,3% πως όχι. 
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Διάγραμμα 16: Έχετε εντοπίσει φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο σας. 

 

 

Το Διάγραμμα 17 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά την προηγούμενη 

ερώτηση, «εάν ναι, με ποιο τρόπο έπεσε στην αντίληψή σας;». Συγκεκριμένα, το 69% 

ανέφερε ότι το κατάλαβε ύστερα από προσωπική παρατήρηση, ενώ 35,2% ότι τους το 

εκμυστηρεύτηκε το ίδιο το παιδί που εκφοβίστηκε. 
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Διάγραμμα 17: Με ποιο τρόπο έπεσε στην αντίληψή σας 

 

 

Το Διάγραμμα 18 παρουσιάζει τις συχνότητες και το ποσοστό σχετικά με το πόσο 

κατάλληλους θεωρείται  τους  παρακάτω τρόπους αντιμετώπισης  του σχολικού 

εκφοβισμού. Συγκεκριμένα ο ποιό κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης του σχολικού 

εκφοβισμού ήταν η ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη(2,94),και ακολούθως 

η ανάπτυξη καλύτερων κοινωνικών δεξιοτήτων και διεκδίκησης των μαθητών που 

θυματοποιούνται (2,87). 
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Διάγραμμα 18: Πόσο κατάλληλους θεωρείται  τους  παρακάτω τρόπους αντιμετώπισης  του 

σχολικού εκφοβισμού. 

 

 

Συγκριτική Στατιστική Ανάλυση 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζονται μόνο αυτές που βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές. 

 

Ηλικία / Σημαντικότητα επικοινωνίας με τα παιδιά 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το sig. (0.562) είναι μεγαλύτερο του 

a (Πίνακας ΑΝΟVA) επομένως συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση και πως οι κλάσεις της μεταβλητής “ηλικία” δεν διαφέρουν σημαντικά σε σχέση 

με τη γνώμη τους σχετικά με την σημαντικότητα της επικοινωνίας με τα παιδιά. 
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ANOVA  

Σημαντικότητα επικοινωνίας με τα παιδιά 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .465 3 .155 .686 .562 

Within Groups 23.477 104 .226   

Total 23.942 107    

 

Παρά την μη ύπαρξη συσχέτισης, όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα μέσων όρων 

οι ερωτώμενοι με ηλικία από 21-30 ετών θεωρούν πιο σημαντική την επικοινωνία με τα 

παιδιά (μέσος όρος 4.56) και ακολουθούν αυτοί με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών (μέσος 

όρος 4.53) ενώ οι μεσαίες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν μικρότερους μέσους όρους.  
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Έτη προϋπηρεσίας / Σημαντικότητα επικοινωνίας με τα παιδιά 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το sig. (0.931) είναι μεγαλύτερο του 

a (Πίνακας ΑΝΟVA) επομένως συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση και πως οι κλάσεις της μεταβλητής “Έτη προϋπηρεσίας” δεν διαφέρουν 

σημαντικά σε σχέση με τη γνώμη τους σχετικά με την σημαντικότητα της επικοινωνίας με 

τα παιδιά. 

ANOVA 

Σημαντικότητα επικοινωνίας με τα παιδιά 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .196 4 .049 .213 .931 

Within Groups 23.746 103 .231   

Total 23.942 107    

 

Παρά την μη ύπαρξη συσχέτισης, όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα μέσων όρων 

οι ερωτώμενοι με προϋπηρεσία από 11-15 έτη θεωρούν πιο σημαντική την επικοινωνία με 

τα παιδιά (μέσος όρος 4.53) και ακολουθούν αυτοί με προϋπηρεσία έως 5 ετών (μέσος 

όρος 4.50) ενώ οι υπόλοιπες ομάδες εμφανίζουν μικρότερους μέσους όρους. 
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Ηλικία/ Τρόποι αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού (ενίσχυση των διαπροσωπικών 

σχέσεων στην τάξη) 

 

Όπως προκύπτει από το τεστ χ2 το sig. (0.029) είναι μικρότερο του a  επομένως 

συμπεραίνουμε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση και πως οι κλάσεις της 

μεταβλητής “ηλικία” διαφέρουν σε σχέση με την γνώμη τους σχετικά με την 

καταλληλότητα της αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού με την ενίσχυση των 

διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.991 3 .029 
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Likelihood Ratio 8.785 3 .032 

Linear-by-Linear Association 1.697 1 .193 

N of Valid Cases 108   

 

Συγκεκριμένα, όλες οι ηλικιακές ομάδες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους θεωρούν την 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού με την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων 

στην τάξη ως πολύ κατάλληλο τρόπο, παρά ταύτα αρκετά μεγάλο ποσοστό των 

ερωτώμενων ηλικίας από 31 έως 40 ετών το θεωρεί ως λίγο κατάλληλο. 

 

Έχετε λάβει ενημέρωση για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού/ Αισθάνεστε 

επαρκής ώστε να αντιμετωπίσετε μια κρίση σχολικού εκφοβισμού   

Chi-Square Tests 

 
Value  df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,593a 2 ,008 

Likelihood Ratio 9,952 2 ,007 

Linear-by-Linear Association  8,928 1 ,003 

N of Valid Cases 108   

 

Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών διεξήχθη έλεγχος 

ανεξαρτησίας χ2, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Phi and Cramer’s V. Όπως 

προκύπτει από το τεστ χ2 , το sig(0,008) είναι μικρότερο του a, επομένως συμπεραίνουμε 

πως υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 
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Ηλικία / Επιθυμείτε περισσότερη επιμόρφωση(ενημέρωση) 

 

 

 

Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών διεξήχθη έλεγχος 

ανεξαρτησίας χ2, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Phi and Cramer’s V. Όπως 

προκύπτει από το τεστ χ2 , το sig(0,910) είναι μεγαλύτερο του a, επομένως συμπεραίνουμε 

πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

 

 

 

 

Έχετε παρατηρήσει εκφοβισμό μεταξύ των παιδιών της τάξης σας, 

στην αίθουσα /Περιοχή  
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Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών διεξήχθη 

έλεγχος ανεξαρτησίας χ2, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Phi and Cramer’s 

V. Όπως προκύπτει από το τεστ χ2, το sig(0,02) είναι μικρότερο του a, επομένως 

συμπεραίνουμε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πόσο σημαντικό είναι για σας να υπάρχουν σαφείς κανόνες στην τάξη/ 
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Πιστεύετε ότι αφορμή για σχολικό εκφοβισμό αποτελεί η παθητική συμπεριφορά  

 

 

 

Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών διεξήχθη έλεγχος 

ανεξαρτησίας χ2, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Phi and Cramer’s V. Όπως 

προκύπτει από το τεστ χ2, το sig(0,073) είναι μεγαλύτερο του a, επομένως συμπεραίνουμε 

πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

 

Αποτελέσματα 

Επικοινωνία 

Αναφορικά με την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και παιδαγωγών με τα παιδιά βρέθηκε 

ότι θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφείς κανόνες στην τάξη (Μ=4,73) και 

οι κανόνες αυτοί να έχουν συζητηθεί με τα παιδιά (Μ=4,69). Ακόμα, οι κανόνες αυτοί 

τηρούνται κατά 60-80% σύμφωνα με το 36.1% ,ενώ το 34,3% θεωρεί πως τηρούνται από 40 

έως 60%. και το 99,1% των ερωτηθέντων επικοινωνεί με τους γονείς των παιδιών. 
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Σχολικός εκφοβισμός  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, ο σχολικός εκφοβισμός ορίζεται ως οι 

επιθετικές συμπεριφορές που κατά επανάληψη και σκόπιμα στοχεύουν στην υποταγή 

συγκεκριμένων παιδιών. Το 65,7% των ερωτηθέντων απάντησε πως έχει εντοπίσει 

φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο του, κυρίως ύστερα από προσωπική 

παρατήρηση (69%).Ο σχολικός εκφοβισμός παρατηρείται πιο συχνά στο 

διάλειμμα(Μ=1,85) και ακολούθως στην παιδική χαρά (Μ=1,67). Πιο συχνά ο σχολικός 

εκφοβισμός εμφανίζεται με τη μορφή λεκτικής βίας (βρισιές, κοροϊδία) με μέσο όρο 2,0 

περιστατικά κατά την διάρκεια της περσινής χρονιάς, ενώ ακολουθεί με μέσο όρο 1,9 η 

σωματική βία (χτυπήματα). Πιο συχνά υφίσταται σχολικό εκφοβισμό τα παιδιά που 

συμπεριφέρονται διαφορετικά από αυτό που η ομάδα των συνομηλίκων θεωρεί αποδεκτή 

συμπεριφορά (Μ=4,01) και ακολούθως το παιδί που είναι μέλος πολιτισμικής μειονότητας 

(Μ=3,59).Αντιθέτως χαμηλότερα επίπεδα σχολικού εκφοβισμού βιώνουν τα παιδιά που 

έχουν χαμηλή σχολική επίδοση (Μ=2,79). Ως η πιο σημαντική αφορμή για τον σχολικό 

εκφοβισμό εμφανίζεται η παθητική συμπεριφορά του μαθητή (Μ=3,76), και ακολουθεί η 

κοινωνική απομόνωση(Μ=3,73). 

Γνώσεις εκπαιδευτικών  

Οι εκπαιδευτικοί με μεγάλο ποσοστό (82,6%), αναφέρουν ότι έχουν λάβει ενημέρωση για 

τον σχολικό εκφοβισμό, κυρίως από πληροφορίες μέσω διαδικτύου  και πολλοί από αυτούς 

(58,3%), αισθάνονται ότι μπορούν με αρκετή επάρκεια να αντιμετωπίσουν μια κρίση 

σχολικού εκφοβισμού. Παρόλο αυτά, ένα ποσοστό της τάξης του 93.5% επιθυμεί να 

ενημερωθεί περισσότερο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.  

Ως ο πιο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού εμφανίστηκε η 

ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη (Μ=2,94) και ακολούθως η ανάπτυξη 

καλύτερων κοινωνικών δεξιοτήτων και διεκδίκησης των μαθητών που θυματοποιούνται 

(Μ=2,87). Τέλος, να σημειωθεί ότι δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 

των απόψεων των εκπαιδευτών/παιδαγωγών με βάση την ηλικία και την προϋπηρεσία 

τους. 

 

Συμπεράσματα 
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Έρευνες δείχνουν ότι το 30% περίπου των μαθητών εμπλέκονται σε περιστατικά 

εκφοβισμού είτε ως δράστες-θύτες είτε ως θύματα, είτε ως θύματα θύτες (Cohn & Canter, 

2003).Επιδημιολογικές έρευνες στη Ελλάδα έχουν δείξει ότι το φαινόμενο του εκφοβισμού 

είναι ένα ζήτημα που πλήττει συστηματικά τουλάχιστον το 1 στα 10 παιδιά (Δεληγιάννη-

Κουμτζή, 2005). Συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη που ο σχολικός εκφοβισμός έχει κάνει την 

εμφάνισή του και στα σχολεία που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί της 

παρούσας έρευνας.  

Τα παιδιά-θύματα στερούνται υψηλής αυτοεκτίμησης (Egan & Perry, 1998)και νιώθουν ότι 

δεν είναι ελκυστικά. Νιώθουν δυστυχισμένα (Rigby, 1996) και υποφέρουν από άγχος και 

κατάθλιψη. Τα παιδιά σύμφωνα με την παρούσα έρευνα συμπεριφέρονται διαφορετικά 

από τα υπόλοιπα. Θύματα είναι συχνά τα παιδιά των οποίων η συμπεριφορά δεν 

εντάσσεται στις αποδεκτές από τους συνομηλίκους τους συμπεριφορές, ενώ αντιθέτως 

χαμηλότερα επίπεδα σχολικού εκφοβισμού βιώνουν τα παιδιά που έχουν χαμηλή σχολική 

επίδοση. 

Η έλλειψη συστημάτων ελέγχου του εκφοβισμού στο σχολείο διευκολύνει την εδραίωση 

ενός κλίματος επιθετικότητας που μπορεί να ενθαρρύνει ενέργειες εκφοβισμού. Οι μικροί 

παραβάτες σύμφωνα με έρευνα του Kilpatrick (1997),  σε μια αποτίμηση της ζωής και των 

πεπραγμένων τους αναφέρουν ότι το προσωπικό του σχολείου δεν είχε αναλάβει 

αποτελεσματική δράση για τον έλεγχο του εκφοβισμού και ότι οι γονείς τους είχαν 

παραμείνει αμέτοχοι. Πολλές έρευνες (O΄ Moore, 2000) έχουν καταγράψει συγκλονιστικά 

περιστατικά μέσα από τα οποία φαίνεται ότι αποδίδονται σοβαρές ευθύνες στο σχολείο 

για λανθασμένους χειρισμούς.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα οι εκπαιδευτικοί με μεγάλο ποσοστό αναφέρουν ότι έχουν λάβει 

ενημέρωση για τον σχολικό εκφοβισμό από πληροφορίες μέσω διαδικτύου και πολλοί από 

αυτούς αισθάνονται ότι μπορούν με επάρκεια να αντιμετωπίσουν μια κρίση σχολικού 

εκφοβισμού. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία επιθυμεί να ενημερωθεί περισσότερο 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεται κανείς την ανάγκη 

αναβάθμισης των γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το ζήτημα του σχολικού 

εκφοβισμού και κυρίως την αντιμετώπισή του. 
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Περιορισμοί και μελλοντική έρευνα 

Ως ο βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας μπορεί να θεωρηθεί το μέγεθος και η 

γεωγραφική προέλευση του δείγματος, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα σχετικά με 

την γενίκευση και την αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων. Αν και η έρευνα 

καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παιδαγωγών 

προσχολικής ηλικίας του Νομού Καστοριάς, το σύνολο του δείγματος εξακολουθεί να είναι 

σχετικά μικρό συγκριτικά με αυτό άλλων Νομών. Επομένως, μία μελλοντική επέκταση της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας θα μπορούσε να είναι η διεξαγωγή της σε άλλους 

μεγαλύτερους Νομούς ή σε έναν συνδυασμό Νομών. 

Ακόμα, η παρούσα έρευνα εξετάζει το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού σύμφωνα με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών/παιδαγωγών. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε σε μία μελλοντική 

έρευνα η καταγραφή των απόψεων ενός επίσης σημαντικού κομματιού στη ζωή των 

μαθητών, αυτό των γονέων, για το ίδιο θέμα καθώς επίσης και μία αντιπαράθεση των 

απόψεων τους με αυτές των εκπαιδευτικών. 

Επίσης, το γεγονός ότι τα δεδομένα της έρευνας αφορούν μια στιγμή στο χρόνο και 

αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών και παιδαγωγών τη δεδομένη στιγμή που 

γίνεται η έρευνα, αποτελεί περιορισμό. Οι απόψεις εξελίσσονται και συνεπώς, αν τα 

δεδομένα αφορούσαν  διαφορετικές χρονικές περιόδους, αυτός ο περιορισμός δε θα 

υπήρχε. 

Παρά τους από πάνω προσδιορισμούς, η παρούσα έρευνα πρωτογενών στοιχείων 

προσφέρει σημαντικά δεδομένα σχετικά με τις σχέσεις και την επικοινωνία μεταξύ των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας αλλά και με τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς. 
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Περίληψη 

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο διαταράσσει 

την ομαλή σχολική λειτουργία και απαιτεί την έγκαιρη αναγνώριση και την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή του από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, μαθητές, 

γονείς). Προς την κατεύθυνση τόσο της πρόληψης όσο και της άμεσης παρέμβασης του 

φαινομένου έχει εφαρμοστεί παγκοσμίως ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων στο 

σχολικό περιβάλλον με στόχο τη μείωση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς και της 

θυματοποίησης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει συνοπτικά μια σειρά 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού και να κρίνει την αποτελεσματικότητά 

τους με βάση τα πορίσματα μετα-αναλύσεων (meta-analytic papers) και επισκοπήσεων 

(reviews) της σχετικής βιβλιογραφίας. Πιο εστιασμένα, γίνεται αναφορά στα είδη και τα 

βασικά συστατικά των προληπτικών και παρεμβατικών προγραμμάτων, ενώ ακολουθεί μια 

καταγραφή ορισμένων από αυτά με κριτήριο την επιτυχή έκβασή τους σύμφωνα με τα 

ερευνητικά δεδομένα. Τέλος, επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση της αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και διατυπώνονται συμπεράσματα για τη 

μελλοντική εφαρμογή τους. 

Λέξεις - κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, εκπαιδευτικά προγράμματα, παρέμβαση, πρόληψη, 

αποτελεσματικότητα 

 

Abstract 

School bullying constitutes a complex issue which disturbs the smooth operation of the 

school and requires timely identification and effective remedies from the educational 

community as a whole (educators, students, parents). With a view to both prevent and 

directly intervene against the phenomenon, a large number of school programs has been 

implemented in order to diminish bullying behaviour and victimization. The aim of this paper 

is to briefly present a series of educational programs against bullying as well as to assess 

their effectiveness on the basis of the findings of meta-analytic papers and the reviews of 

relevant literature. In particular, reference is made to the types and the key components of 

prevention and intervention programs, followed by an analysis of some programs which 

have led to a successful outcome according to research data. Finally, we attempt a critical 
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approach in order to evaluate the effectiveness of such interventions and draw conclusions 

for future application. 

Keywords: (school) bullying, educational programs, intervention, prevention, effectiveness 

Εισαγωγή 

Ο ακριβής εννοιολογικός προσδιορισμός του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού είναι 

απαραίτητος για την πλήρη κατανόησή του και το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων 

για τον περιορισμό του. Σύμφωνα με τον ορισμό του Olweus (1993) «ένας μαθητής πέφτει 

θύμα εκφοβισμού ή θυματοποιείται, όταν εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό 

διάστημα σε αρνητικές πράξεις εκ μέρους ενός ή περισσότερων άλλων μαθητών» (σελ. 9). 

Ως αρνητική πράξη προσδιορίζεται μια πράξη που γίνεται με πρόθεση και έχει σκοπό να 

παρενοχλήσει, να τραυματίσει ή να κάνει το άλλο άτομο να νιώσει άβολα. 

Ένας άλλος σύγχρονος και περιεκτικός ορισμός του φαινομένου  δίνεται από τη Salmivalli 

(2010), η οποία αναφέρεται στον εκφοβισμό ως το είδος εκείνο της επιθετικής 

συμπεριφοράς κατά το οποίο «ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων επιτίθεται, εξευτελίζει ή 

αποκλείει ένα άλλο σχετικά αδύναμο υποκείμενο» (σελ. 112). Καθίσταται, λοιπόν, σαφές 

ότι από τον πρώτο ορισμό του φαινομένου έως τις σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές 

καθορίζονται με σαφήνεια τρία βασικά σημεία-κλειδιά, που αποτελούν προϋποθέσεις, για 

να οριστεί μια επιθετική πράξη ως πράξη εκφοβισμού: α) Ο εκφοβισμός είναι πράξη με 

πρόθεση, που προκαλεί σωματικό ή ψυχικό τραυματισμό, β) Ο εκφοβισμός προϋποθέτει 

ασυμμετρία δύναμης και την παθητική αποδοχή του θύματος και γ) Ο εκφοβισμός είναι 

επαναλαμβανόμενη και συστηματική επιθετικότητα (Griffin & Gross, 2004). 

Οι πράξεις σχολικού εκφοβισμού έχουν διακριθεί σε άμεσες και έμμεσες (Olweus, 1993). 

Έτσι, ο εκφοβισμός ή η θυματοποίηση μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές αντιστοίχως, 

όπως πράξεις απροκάλυπτης σωματικής βίας (χτυπήματα, χειρονομίες, κλωτσιές κ.α.), 

σεξουαλικής παρενόχλησης, λεκτικής βίας, αλλά και πράξεις κεκαλυμμένης βίας που έχουν 

ως στόχο τον κοινωνικό αποκλεισμό και την απομόνωση του ατόμου, όπως η διάδοση 

φημών, η αρπαγή ή καταστροφή πραγμάτων ή η βλεμματική απειλή (Γαλανάκη, 2011). 

Οι πρώτες μελέτες για τα χαρακτηριστικά των θυτών συσχέτιζαν τα επιθετικά παιδιά με 

ελλείμματα στους μηχανισμούς επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών ορίζοντας την 

επιθετικότητα ως έναν τρόπο να επιλύουν καθημερινά κοινωνικά προβλήματα (Pakaslahti, 
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2000). Ωστόσο, στην τρέχουσα βιβλιογραφία οι επιθετικοί μαθητές περιγράφονται από 

τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους ως δημοφιλείς και κοινωνικά αποδεκτοί 

(Juvonen & Galvan, 2008). Οι θύτες επιτίθενται με στόχευση και χωρίς πρόκληση - ή με 

επίπλαστες αφορμές - επιλέγοντας με συγκεκριμένα κριτήρια τα θύματα. Τα θύματα στην 

πλειοψηφία τους είναι άτομα ντροπαλά και συνεσταλμένα με διαφορετική εξωτερική 

εμφάνιση, κοινωνικοοικονομική διαφοροποίηση από το σύνολο και αδυναμίες σε 

μαθησιακό ή σωματικό επίπεδο (Sharp & Smith, 1994). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και 

από τη Salmivalli (2010), η οποία καταγράφει ότι τα χαρακτηριστικά που ελκύουν τον 

εκφοβιστικό μαθητή είναι συνήθως κάποιο ιδιαίτερο σωματικό χαρακτηριστικό, στοιχεία 

εθνικότητας, η ενδοτικότητα, η ανασφάλεια, η χαμηλή κοινωνική θέση στη σχολική ομάδα 

και η σωματική αδυναμία. 

Μια διαφορετική οπτική της ενδοσχολικής βίας εστιάζει το ενδιαφέρον της στη σημασία 

της ομάδας και στο πώς ακόμα και οι μαθητές που δεν εμπλέκονται άμεσα με το θύτη 

επηρεάζονται από την επιθετικότητα (Salmivalli, 2010˙ Espelage & Swearer, 2008). 

Επιδιώκεται, δηλαδή, η μελέτη του πλαισίου της ομάδας στο οποίο τα μέλη της δεν 

επιτίθενται από κοινού σε ένα άτομο αλλά κατέχουν διαφορετικούς ρόλους και με τον 

τρόπο αυτό συνεργούν στη διαδικασία του εκφοβισμού. Πρώτη η Salmivalli (2010) 

αναγνώρισε τέσσερις συμπληρωματικούς ρόλους (ο βοηθός του θύτη, ο υποστηρικτής του 

θύτη, ο εξωτερικός ουδέτερος παρατηρητής και ο υπερασπιστής του θύματος) στο 

φαινόμενο εκτός των δύο βασικών εμπλεκομένων, θύτη και θύματος και πολλές έρευνες 

την ακολούθησαν, για να μελετήσουν αυτό που ο Olweus (1993) αποκάλεσε «κύκλο του 

εκφοβισμού». Ειδικά στην έναρξη της εφηβείας, η ομάδα των συνομηλίκων γίνεται ο 

σημαντικότερος «άλλος», στον οποίο τα αγόρια τείνουν να αναζητούν την αποδοχή μέσω 

της δύναμης και τα κορίτσια μέσω της εμφάνισης (Espelage & Swearer, 2008). 

Οι ρόλοι των εμπλεκομένων στο σχολικό εκφοβισμό έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

τόσο ως προς την επίδρασή τους στη δυναμική του φαινομένου, αν δηλαδή ενισχύουν ή 

περιορίζουν την επιθετική συμπεριφορά, αλλά και ως προς την αξία τους στα προγράμματα 

πρωτογενούς πρόληψης. Συγκεκριμένα, οι ουδέτεροι παρατηρητές έχουν βρεθεί να 

αποτελούν την πιο προσβάσιμη ομάδα για θετική ευαισθητοποίηση κατά της βίας. Στόχος 

των προγραμμάτων είναι να μετατρέψουν σε συμπεριφορά τις υπάρχουσες αρνητικές 

στάσεις αυτών των μαθητών απέναντι στο φαινόμενο μέσα από την έκφραση των 
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πεποιθήσεών τους και την ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους (Juvonen & 

Galvan, 2008˙  Salmivalli, 2010). 

Διαπιστώνεται, τέλος, ότι οι τάξεις τείνουν να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα επίπεδα 

εκφοβισμού, και έρευνες καταδεικνύουν ότι υπάρχει κάτι στο πλαίσιο της τάξης που 

ενισχύει ή αναστέλλει το φαινόμενο (Salmivalli, 2010). Αυτός ο παράγοντας μπορεί να 

οριστεί ως οι «νόρμες της τάξης», οι οποίες μοιάζει να εξηγούν γιατί σε μία τάξη με 

καθαρούς κανόνες είναι πιο πιθανό να επέμβουν υποστηρικτικά τα παιδιά-μάρτυρες και να 

περιοριστούν οι πράξεις εκφοβισμού. 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει συνοπτικά μια σειρά εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού και να κρίνει την αποτελεσματικότητά τους με βάση 

τα πορίσματα μετα-αναλύσεων και επισκοπήσεων της σχετικής βιβλιογραφίας. Πιο 

εστιασμένα, γίνεται αναφορά στα είδη και τα βασικά συστατικά των προληπτικών και 

παρεμβατικών προγραμμάτων, ενώ ακολουθεί μια καταγραφή ορισμένων από αυτά με 

κριτήριο την επιτυχή έκβασή τους σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα. Τέλος, 

επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 

παρεμβάσεων και διατυπώνονται συμπεράσματα για τη μελλοντική εφαρμογή τους. 

 

Κατηγοριοποίηση και χαρακτηριστικά των σχολικών προγραμμάτων κατά του 

εκφοβισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Η έκταση του σχολικού εκφοβισμού σε συνδυασμό με τις αρνητικές επιπτώσεις του στην 

ψυχοκοινωνική και σωματική υγεία των παιδιών καθιστούν επιτακτική την έγκυρη και 

αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Στην περίπτωση του σχολικού εκφοβισμού παρέμβαση 

και πρόληψη είναι άμεσα αλληλένδετες ως μέρος της συνολικής πολιτικής διαχείρισης του 

φαινομένου (Rigby, Smith & Pepler, 2004˙ Thompson & Smith, 2012). Προς την κατεύθυνση, 

λοιπόν, τόσο της πρόληψης όσο και της άμεσης παρέμβασης έχει εφαρμοστεί παγκοσμίως 

ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον με στόχο τη μείωση της 

εκφοβιστικής συμπεριφοράς και της θυματοποίησης (Smith & Brain, 2000). 

Σύμφωνα με τον ορίζοντα εφαρμογής τους τα σχολικά προγράμματα κατηγοριοποιούνται 

αντίστοιχα σε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ή εντατικά (Smith & Ananiadou, 2003). 

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται όχι μόνο ατομικά στους άμεσα 
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εμπλεκόμενους στο φαινόμενο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη και 

πολυπαραγοντική φύση του εκφοβισμού συμπεριλαμβάνουν και άλλα επίπεδα δράσης των 

μαθητών, όπως τη σχολική μονάδα και την τάξη (Smith, Ananiadou & Cowie, 2003). Επίσης, 

η οικογένεια και η ευρύτερη κοινότητα είναι δυνατό να αποτελούν μέρος κάποιων 

ολιστικών παρεμβάσεων (Γαλανάκη, 2011). 

Ειδικότερα, τα ευρείας κλίμακας εκπαιδευτικά προγράμματα κατά του εκφοβισμού που 

αφορούν σε ολόκληρο το σχολείο υιοθετούν μια συστημική προσέγγιση και ενσωματώνουν 

μια ποικιλία στρατηγικών που δίνει έμφαση στην ευαισθητοποίηση όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας (Smith et al., 2003). Σε αυτές τις στρατηγικές ανήκουν η ενημέρωση 

των μαθητών και των γονέων σχετικά με την αναγνώριση της σοβαρότητας του 

φαινομένου, η θέσπιση σχολικών κανονισμών και κυρώσεων, η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης επιθετικής συμπεριφοράς και διευθέτησης των 

συγκρούσεων και η βελτίωση των επιτηρήσεων των μαθητών στο προαύλιο κατά την ώρα 

του διαλείμματος (Vreeman & Carroll, 2007). Παράλληλα, στην επιτυχία των ολιστικών 

παρεμβατικών προγραμμάτων συμβάλλει καθοριστικά και η ηγετική φυσιογνωμία του 

διευθυντή του σχολείου, ο οποίος είναι ο κύριος εκφραστής της σχολικής κουλτούρας (O’ 

Moore, 2000). 

Τα προγράμματα που απευθύνονται στο επίπεδο της τάξης ενσωματώνουν στο σχεδιασμό 

τους δράσεις που ευνοούν τη δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού κλίματος 

και την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Γι’ αυτό, προβαίνουν σε 

αναδιαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων μέσα από βιωματικά παιχνίδια, αφήγηση 

ιστοριών και προβολή ταινιών, ενώ υιοθετούν σχολικές πρακτικές που βασίζονται στα 

συστήματα υποστήριξης συνομηλίκων και ενθαρρύνουν τη διαμαθητική συνεργασία, την 

αμοιβαία κατανόηση και την επίλυση των διαφορών με ειρηνικό τρόπο μέσω της 

διαδικασίας της διαμεσολάβησης (Smith et al., 2003). Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και στην καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησής τους (Vreeman & Carroll, 2007). Τέλος, σε επίπεδο ατόμου τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα κατά του εκφοβισμού στοχεύουν στη συμβουλευτική υποστήριξη θυτών και 

θυμάτων, στην εκμάθηση μεθόδων αυτοπροστασίας και στην εγκαθίδρυση ενός 

συστήματος στήριξης των πιθανών θυμάτων εκφοβισμού (Smith et al., 2003).  
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Εφαρμογή μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά 

του σχολικού εκφοβισμού 

Μέχρι σήμερα έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής διάφορα 

προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης κατά του σχολικού εκφοβισμού που 

αξιολογήθηκαν στη συνέχεια ως περισσότερο ή λιγότερο επιτυχή (Smith et al., 2003). Λόγω 

της πληθώρας, όμως, των προγραμμάτων θα αναφερθούμε μόνο σε κάποια από αυτά 

ακολουθώντας το κριτήριο της επιτυχημένης αξιολόγησής τους με βάση τα ερευνητικά 

δεδομένα. 

Το πρώτο πιο γνωστό πρόγραμμα που έχει εφαρμοστεί είναι του Olweus (2004), στην πόλη 

Bergen της Νορβηγίας στο χρονικό διάστημα 1983-1985. Σε αυτό συμμετείχαν 2500 

μαθητές ηλικίας 11 - 14 ετών από 42 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια σειρά δράσεων που απευθύνονταν σε 

επίπεδο σχολείου, τάξης και ατόμου και οδήγησε σε σχεδόν 50% μείωση του εκφοβισμού 

και της θυματοποίησης (Smith, 2013). Το επιτυχημένο παράδειγμα του Bergen αποτέλεσε 

την αφετηρία για το σχεδιασμό παρόμοιων ολιστικών προγραμμάτων παρέμβασης και σε 

άλλες χώρες. Ωστόσο, το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στο Rogaland της Νορβηγίας το 

1986, παρόλο που υιοθέτησε τη φιλοσοφία του Bergen ως προς τη δομή του, δεν είχε τόσο 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Smith et al., 2003). Οι διαφορές των δύο προγραμμάτων ως 

προς την αποτελεσματικότητά τους αποδόθηκαν στην έλλειψη στήριξης από τους ειδικούς 

στα σχολεία του Rogaland (Roland, 2000). 

Την περίοδο 1991 έως 1993 εφαρμόστηκε στην Αγγλία το Sheffield Anti-Bullying Project σε 

23 σχολεία (16 δημοτικά και 7 γυμνάσια) με συμμετοχή 6500 μαθητών ηλικίας 8-16. Το 

πρόγραμμα ήταν επηρεασμένο από τις βασικές αρχές του πρωτοπόρου προγράμματος του 

Olweus και η αποτελεσματικότητά του ως προς την εξάλειψη του εκφοβισμού κρίθηκε 

θετική, καθώς τα ποσοστά του εκφοβισμού μειώθηκαν στο 12% τόσο στα δημοτικά όσο και 

στα γυμνάσια, ενώ υπήρξε και μείωση της θυματοποίησης σε ποσοστό 14% στα 

πρωτοβάθμια σχολεία και 7% στα δευτεροβάθμια. Παράλληλα, σημειώθηκε αξιόλογη 

βελτίωση στην προσέγγιση μαθητών και εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου (Smith et al., 2003). Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την έκδοση ενός 

εκπαιδευτικού πακέτου με τίτλο «Don’t Suffer in Silence» το οποίο αξιολογήθηκε το 1997 

από τους εκπαιδευτικούς ως ιδιαίτερα χρήσιμο (Smith & Ananiadou, 2003). 



301 
 

Άλλα εξίσου επιτυχημένα ολιστικά προγράμματα κατά του σχολικού εκφοβισμού ήταν 

αυτά που εφαρμόστηκαν στη Σεβίλλη της Ισπανίας και στη Φιλανδία (Smith et al., 2003). Το 

πρόγραμμα SAVE (Sevilla Anti-Violencia Escolar) της Ισπανίας τέθηκε σε εφαρμογή τις 

περιόδους 1995-1996 και 1999-2000 σε 10 σχολεία με συμμετοχή μαθητών ηλικίας 8-18 

ετών. Η θετική αξιολόγησή του έδειξε ότι το ποσοστό των θυμάτων μειώθηκε στο 57% και 

των θυτών στο 16%. Το πρόγραμμα KiVa στη Φιλανδία ξεκίνησε το 2009 με τη συμμετοχή 

1450 σχολείων και συνεχίζει να διεξάγεται μέχρι και σήμερα με την υιοθέτησή του από 

συνολικά 2500 σχολεία (Salmivalli & Poskipatra, 2012). Το στοιχείο που κάνει αυτό το 

πρόγραμμα να διαφοροποιείται από τα άλλα είναι ότι έχει δομηθεί με βάση τον 

καθοριστικό ρόλο και την αντίδραση των παρατηρητών στο φαινόμενο του εκφοβισμού 

(Salmivalli, Kärnä, Poskipatra, 2011). Οι μέχρι τώρα αξιολογήσεις της παρέμβασης έχουν 

καταγράψει τον περιορισμό τόσο άμεσων μορφών εκφοβισμού όσο και έμμεσων σε 

ποσοστό της τάξης του 34-37% (Smith, 2013). 

Μια προσπάθεια πρώιμης παρέμβασης για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 

εκφοβισμού έγινε στη Βέρνη της Ελβετίας μέσω ενός βραχυπρόθεσμου προγράμματος που 

διήρκεσε 5 μήνες (Ιανουάριος- Μάιος 1998). Αυτό απευθυνόταν σε παιδιά νηπιαγωγείου 

ηλικίας 4-7 ετών και περιελάμβανε 8 σχολεία πειραματικής εφαρμογής (Smith et al., 2003). 

Αν και τα αξιολογητικά αποτελέσματα από τις μετρήσεις που έγιναν στις πειραματικές 

ομάδες και στις ομάδες ελέγχου δεν έδειξαν κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση, 

αξίζει να επισημανθεί ο προληπτικός ρόλος τέτοιων προγραμμάτων που αναφέρονται σε 

μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 

Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει συντονισμένες εθνικές δράσεις κατά του σχολικού 

εκφοβισμού με εξαίρεση την εφαρμογή ορισμένων μεμονωμένων βραχυπρόθεσμων 

προγραμμάτων παρέμβασης. Παράδειγμα τέτοιου προγράμματος συνιστά ένα μηνιαίο 

πρόγραμμα που τέθηκε σε εφαρμογή το 2004 στις τρεις τελευταίες τάξεις 10 δημοτικών 

σχολείων της κεντρικής Ελλάδας σε δείγμα 454 μαθητών με κύρια επιδίωξη την ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τα ζητήματα της σχολικής βίας και της 

επιθετικότητας (Andreou, Didaskalou & Vlachou, 2007). Το πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί ως 

παρέμβαση στο επίπεδο του αναλυτικού προγράμματος των σχολείων και η θεωρητική του 

βάση αξιοποίησε την προσέγγιση της Salmivalli (2010) για τους διαφορετικούς ρόλους των 

εμπλεκομένων στο φαινόμενο. Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της παρέμβασης 
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έδειξαν ότι σημειώθηκε μια αλλαγή των δυσλειτουργικών στάσεων και ενισχύθηκε η 

επίγνωση των μαθητών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε περιστατικά θυματοποίησης. 

 

Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατά του εκφοβισμού βρίσκονται σήμερα σε μια 

διαδικασία αξιολόγησης με στόχο να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά τους και να 

διαμορφωθούν οι συνθήκες και οι πρακτικές που θα τα καταστήσουν περισσότερο συνεπή 

με τους σκοπούς που επιδιώκουν. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχολικών 

προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε επισκοπήσεις 

(Baldry & Farrington, 2007˙ Farringrton & Ttofi, 2009˙ Smith & Ananiadou, 2003˙ Smith et al., 

2003˙ Vreeman & Carroll, 2007 ) και μετα-αναλύσεις (Ferguson, San Miguel, Kilburn & 

Sanchez, 2007˙ Ttofi & Farrington, 2011) της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα 

των μετα-αναλύσεων ποικίλουν ως προς τον προσδιορισμό του βαθμού 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και εμφανίζονται αντικρουόμενα. 

Πιο συγκεκριμένα, η παλιότερη μετα-ανάλυση των Ferguson κ.α. (2007) κατέληξε ότι τα 

σχολικά προγράμματα κατά του εκφοβισμού δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά ως προς 

τη μείωση του φαινομένου και την εξάλειψη των βίαιων συμπεριφορών στα σχολεία. 

Αντίθετα, από την πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση των Ttofi και Farrington (2011), η οποία 

μελέτησε 44 εκπαιδευτικά προγράμματα σε παγκόσμια κλίμακα, προέκυψε ότι η εφαρμογή 

των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων που αφορούσαν σε ολόκληρο το σχολείο 

συνετέλεσε στη μείωση του σχολικού εκφοβισμού κατά 20-23% και της θυματοποίησης 

κατά 17-20%. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων βασίστηκαν κυρίως σε 

μετρήσεις που έγιναν πριν και μετά την εφαρμογή τους σε πειραματικές ομάδες και 

ομάδες ελέγχου μέσω ερωτηματολογίων αυτο-αναφοράς αλλά και σε άλλες αξιόπιστες 

ερευνητικές μεθόδους (Ttofi & Farrington, 2011). Μάλιστα, εξετάζοντας τα συστατικά των 

προγραμμάτων που συντελούν στην επιτυχία τους αποδείχτηκε ότι η χρήση βίντεο, οι 

μέθοδοι πειθαρχίας, οι συναντήσεις και οι επιμορφώσεις γονέων αλλά και η συνεργατική 

ομαδική εργασία ήταν περισσότερο αποτελεσματικές από τα συστήματα υποστήριξης 

συνομηλίκων, τα οποία παραδόξως βρέθηκε να σχετίζονται με σημαντική αύξηση στα 

ποσοστά της θυματοποίησης (Smith, 2013). Επιπλέον, η μείωση του εκφοβισμού στο 

σχολικό πλαίσιο συναρτήθηκε στενά με τη διαχείριση της τάξης, την επιμόρφωση και την 
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ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευτικών και τις επιτηρήσεις στον αύλειο χώρο. Ωστόσο, η 

συζήτηση σχετικά με τα συστατικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ένα  

αποτελεσματικό παρεμβατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα παραμένει ανοιχτή και το θέμα 

χρήζει περαιτέρω διερεύνησης (Smith, Salmivalli & Cowie, 2012). 

Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης των Ttofi και Farrington (2011) έδειξαν ακόμη ότι η 

διάρκεια των προγραμμάτων συσχετίζεται υψηλά με την αποτελεσματικότητά τους, καθώς 

τα μακροπρόθεσμα και πιο εντατικά προγράμματα φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη επίδραση 

στην καταπολέμηση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Τη διαπίστωση αυτή 

επισημαίνει και η επισκόπηση των Vreeman και Carroll (2007) που υπογραμμίζει ότι τα 

προγράμματα που εμπλέκουν όλους τους φορείς του σχολείου έχουν αποδειχτεί πιο 

αποδοτικά στην καταστολή του εκφοβισμού απ’ ότι τα προγράμματα που αφορούν την 

αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων σε επίπεδο τάξης. Εξάλλου, όπως τονίζουν και οι 

Smith, Cousins και Steward (2005) η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε όλο το σχολείο εξηγείται από το γεγονός ότι ο εκφοβισμός είναι ένα 

συστημικό πρόβλημα που απαιτεί μια ολιστική πολιτική σχολικής αντιμετώπισης. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι τα προγράμματα κατά του εκφοβισμού φάνηκε να 

ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, γεγονός που αποδίδεται 

στις αναπτυγμένες γνωστικές τους ικανότητες και στη μείωση της παρορμητικότητάς τους. 

Με αυτήν την παράμετρο, όμως, διαφωνεί ο Smith (2010) ο οποίος υποστηρίζει ότι τα 

προγράμματα κατά του εκφοβισμού είναι λιγότερο αποτελεσματικά στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή είναι πιο σημαντική η αρνητική επιρροή των 

συνομηλίκων και η εναλλαγή των διδασκόντων δεν διευκολύνει πολλές φορές τη σύσφιξη 

των δασκαλομαθητικών σχέσεων. Επίσης,  με την οπτική του Smith (2010) 

ευθυγραμμίζονται και οι απόψεις των Swearer, Espelage, Vaillancourt και Hymel (2010) οι 

οποίοι θεωρούν ότι οι στρατηγικές που ενισχύουν το θετικό ρόλο των αμέτοχων 

παρατηρητών στην αντιμετώπιση του φαινομένου είναι πιο αποτελεσματικές σε παιδιά 

δημοτικού, καθώς οι μικρότεροι μαθητές αντιδρούν πιο άμεσα προσφέροντας βοήθεια στο 

θύμα ή μιλώντας σε κάποιον ενήλικα. 

Εν κατακλείδι, μερικοί παράγοντες που μπορούν ίσως να εξηγήσουν το βαθμό 

διαφοροποίησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων είναι οι εξής: ο τύπος και η 

διάρκεια του προγράμματος, η εποπτεία από τους ειδικούς, η δέσμευση και η αφοσίωση 
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των εμπλεκομένων, οι διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο και τα αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά των μαθητών καθώς και οι διαφορετικές μέθοδοι αξιολόγησης (Smith et 

al., 2003). 

 

Συμπεράσματα 

Για τον επιτυχή σχεδιασμό αλλά και την εφαρμογή μελλοντικών παρεμβατικών 

προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού προτείνεται από τους Ttofi και Farrington (2011) να 

καθοριστούν σαφή επιστημονικά κριτήρια βασισμένα στις πρόσφατες ερευνητικές 

εργασίες για το θεωρητικό πλαίσιο της κατανόησης του φαινόμενου και να αξιοποιηθούν 

τα στοιχεία εκείνα που αξιολογήθηκαν ως περισσότερο αποτελεσματικά. Όπως προτείνει 

και η O’ Moore (2000) είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας επίσημης, εθνικής, ολιστικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής για την καλύτερη αντιμετώπιση του εκφοβισμού. 

Βέβαια, το κλειδί για κάθε αλλαγή στο σχολικό πλαίσιο είναι οι διδάσκοντες, οι οποίοι 

μέσω της συμπεριφοράς τους και της αλληλεπίδρασής τους με τους μαθητές 

διαμορφώνουν τις στάσεις και τις αξίες του μαθητικού πληθυσμού. Σύμφωνα με τους 

Pepler, Smith, & Rigby (2004) οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να λάβουν ειδική εκπαίδευση και 

επιμόρφωση, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειρίζονται με επάρκεια τα περιστατικά 

σχολικού εκφοβισμού. Παράλληλα, οι δάσκαλοι απαιτείται να δουλέψουν συνεργατικά και 

από κοινού με τους μαθητές, για να τελεσφορήσουν οι προσπάθειές τους και να 

καλλιεργηθεί ένα αντι-εκφοβιστικό σχολικό ήθος. 

Ακόμη, τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην 

ενδυνάμωση των παρευρισκομένων που γίνονται αυτόπτες μάρτυρες εκφοβιστικών 

επεισοδίων, ώστε να αναλαμβάνουν θετική δράση κατά του σχολικού εκφοβισμού 

(Salmivalli, 2010). Οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της βίας στο σχολικό περιβάλλον 

πρέπει, επίσης, να συμπεριλάβoυν και τους γονείς, οι οποίοι είναι αναγκαίο να 

συνεργάζονται αρμονικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό και να συμπορεύονται με τη 

γραμμή αντιμετώπισης που χαράσσει το σχολείο (Pepler et al., 2004). Όμως, είναι 

απαραίτητη και η εμπλοκή της ευρύτερης κοινότητας, η οποία με τη συμμετοχή της θα 

συμβάλλει στην πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των φορέων. Τέλος, η 
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έρευνα θα μπορούσε να προσανατολιστεί όχι μόνο σε ποσοτικές αλλά και σε ποιοτικές 

προσεγγίσεις με στόχο τη βαθύτερη εξέταση των επιμέρους πτυχών του φαινομένου. 
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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται μία συστηματική μελέτη του φαινομένου της 

σχολικής βίας και του εκφοβισμού λόγω της σημαντικής επίδρασής τους στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού. Η βίαιη συμπεριφορά μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη τόσο 

στη διαδικασία της μάθησης όσο και στην ομαλή ανάπτυξη της ψυχικής υγείας των παιδιών 

είτε βρίσκονται στη θέση του θύτη είτε του θύματος. Τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν 

να αναλάβουν αντισταθμιστικό ρόλο στην εξάπλωση του φαινομένου με το να είναι 

ανοικτά, ευέλικτα και να διέπονται από διάθεση διαρκούς επικαιροποίησης στη φιλοσοφία 

διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζουν. Οι Τέχνες, ως μία καινοτόμος μεθοδολογία 

βιωματικής, ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης, είναι ένας διαφορετικός τρόπος 

παίδευσης που προσφέρει ολοκληρωμένες εμπειρίες στους μαθητές. Η εκπαίδευση μέσω 

των Τεχνών επικεντρώνεται όχι τόσο στο αποτέλεσμα αλλά στη διαδικασία μέσα από την 

οποία επιτυγχάνεται η ανάπτυξη γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων όπως αυτών 

της κριτικής σκέψης και της ομαδικής εργασίας. Στόχος της παρούσας έρευνας δράσης είναι 

μέσω της αξιοποίησης τεχνικών από το δράμα στην εκπαίδευση, το Θέατρο του 

Καταπιεσμένου και το Project Zero να ωθήσει τους μαθητές στη κατανόηση και διαχείριση 

των συγκρούσεων που αντιμετωπίζουν, στην ανάπτυξη της  ενσυναίσθησης τόσο για τους 

θύτες όσο και για τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού και κυρίως στη διασφάλιση της 

ψυχικής τους υγείας.  

Λέξεις - κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, project, τέχνες, θέατρο στην εκπαίδευση, forum 

theatre 

Abstract 
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In recent decades, there has been a systematic study of the phenomenon of school violence 

and bullying due to their significant impact on the development of children’s personality. 

Violent behaviour may hamper both the learning process as well as the smooth development 

of children's mental health both when they are in the position of the perpetrator and the 

victim. Educational systems shall undertake a compensatory role in the spread of the 

phenomenon by being open, flexible and subject  to an attitude of continuous update in 

relation with the education philosophy that they apply. Arts as an innovative methodology of 

experiential, active and collaborative learning are an alternative way of education, offering 

integrated experiences to students. Education through Arts does not focus so much on the 

result but rather on the process through which the development of cognitive and 

psychosocial skills such as critical thinking and teamwork is accomplished. The aim of this 

action research is to motivate students to understand and manage the conflicts faced,  to 

develop empathy for both the perpetrators and the victims of  bullying and especially to 

ensure their mental health by applying activities of drama in education, basic principles of 

the Theatre of the Oppressed and a variety of techniques based on Harvard’s Project Zero. 

Keywords: (school) bullying, project, Arts, drama in education, forum theatre  

Εισαγωγή 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, που οι ανθρώπινες σχέσεις και η συναισθηματική ωρίμανση 

γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες, η σχολική βία αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που 

συνδέεται και αλληλεπιδρά με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Τις 

τελευταίες μάλιστα δεκαετίες, παρατηρείται μία συστηματική μελέτη του φαινομένου του 

σχολικού εκφοβισμού (bullying) εξαιτίας αφενός της ραγδαίας εξάπλωσής του στο χώρο 

του σχολείου και αφετέρου της σημαντικής επίδρασής του στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού. Οι Τέχνες ως πολιτισμικές πράξεις συνδέονται με κοινωνικά, 

πολιτικά, επιστημονικά και οικονομικά ζητήματα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

κατανόηση του κόσμου που ζούμε, καθώς αποτελούν τρόπους που μπορούν να 

ενθαρρύνουν τη σύνδεση γνώσης και συναισθήματος, την προώθηση εποικοδομητικής 

αυτοέκφρασης και κριτικής- κοινωνικής συνείδησης (Freedman, 2006). Στο πλαίσιο αυτό οι 

εκπαιδευτικοί αναζητούν τρόπους για να προετοιμάσουν τους μαθητές τους στην 

συμμετοχή και ανάπτυξη μιας πιο δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας, επιδιώκοντας την 

προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου (Houser, 2005).  
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Γι΄ αυτό η Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης, αλλά και η αξιοποίηση της Τέχνης στην 

Εκπαίδευση δεν έχει στόχο να κατακλύσει το μαθητή με γνώσεις, αλλά να τον παρωθήσει 

να παρατηρήσει, να ερευνήσει, να πειραματιστεί, να φανταστεί και να κάνει τους δικούς 

του συσχετισμούς, μέσω των συναισθημάτων, με επιθυμητό αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται 

η ανακάλυψη, η σύγκριση, ο στοχασμός, η κριτική και δημιουργική σκέψη, έτσι ώστε τελικά 

ο μαθητής να διαμορφώσει το δικό του σύστημα αξιών (Τριλιανός, 2009). Ιδιαίτερα ένα 

ουσιαστικό «παιδαγωγικό» πλεονέκτημα των εικαστικών Τεχνών συνίσταται στην 

ερμηνευτική δραστηριότητα που προϋποθέτουν, η οποία «αναγκάζει» κάθε φορά τον 

θεατή-αναγνώστη να αφήσει την απλή παθητική κατάσταση, στην οποία μπορεί να 

βρίσκεται και να δραστηριοποιηθεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια οποιαδήποτε 

συνθήκη (Cassirrer, 1994). 

Βέβαια, η αξία της εισαγωγής των Τεχνών στην Εκπαίδευση έχει επισημανθεί κατά καιρούς 

από αρκετούς φιλοσόφους και παιδαγωγούς (Dewey, 1934· Efland, 2002· Gardner, 1990), 

οι οποίοι  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.  Μάλιστα, ο 

Armstrong (2009) επισημαίνει ότι ήδη από την εποχή του Πλάτωνα είχε αναδειχθεί η 

σημασία της απόλαυσης στην εκπαίδευση και της ανεύρεσης της προσωπικής κλίσης. 

Κινούμενος στο ίδιο πλαίσιο, ο Αριστοτέλης προέβαλε τη σπουδαιότητα της τέχνης ως 

επιστήμης, επειδή ασχολείται με την ουσία του πράγματος, το μόνιμο και το «καθολικό» 

(Μετά τα Φυσικά 981a, Ρητορική 1371b 4-10).  Αντίστοιχα τον 20ο αιώνα ο John Dewey 

(1934) στο έργο του 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 δομικό στοιχείο της διεργασίας της μάθησης. Επιπλέον, η αισθητική 

εμπειρία είναι ευρύτερη και βαθύτερη από τις συνήθεις εμπειρίες που αποκτούμε από την 

πραγματικότητα και αποτελεί σημαντική «πρόκληση για σκέψη» (Dewey, 1980). 

Ταυτόχρονα, η συνάντηση των παλιών µας αντιλήψεων µε τις νέες, που αναδύονται μέσα 

από την επαφή µε την τέχνη, «έχει ως αποτέλεσμα την ανακατασκευή του παρελθόντος» 

(σ. 284) και έτσι ενισχύεται η ικανότητά µας να κατανοούμε µε καινούργιο τρόπο την 

πραγματικότητα.  
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Προς αυτή την κατεύθυνση θεμελιώδης υπήρξε, επίσης, η συνεισφορά του Gardner (1990), 

που διατύπωσε τη θεωρία των «Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης», σύμφωνα με την οποία 

ο άνθρωπος διαθέτει πολλά διαφορετικά είδη νοημοσύνης, καθένα από τα οποία είναι 

λιγότερο ή περισσότερο ανεπτυγμένο και σε αυτό αντιστοιχεί ένα σύστημα συμβόλων που 

εμπεριέχει αναπαραστάσεις και νοηματοδοτήσεις διαφόρων εννοιών, ιδεών και 

γεγονότων. Υπό αυτό το πρίσμα, τόνισε πως η αισθητική εμπειρία είναι σημαντική για τη 

γνωστική ανάπτυξη του ατόμου και ότι το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να καλλιεργεί όσο 

το δυνατόν περισσότερα από τα είδη νοημοσύνης, ώστε τα άτομα να συγκροτήσουν μια 

ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Συνεπώς, η διευρυμένη χρήση συμβόλων που αξιοποιούν 

οι διάφορες μορφές τέχνης καθιστά εφικτή την έκφραση ολιστικών και λεπτοφυών 

νοημάτων και τη σκιαγράφηση συναισθηματικών καταστάσεων, καθώς η πραγματικότητα 

γίνεται κατανοητή και μέσω άλλων οδών κι όχι απαραίτητα μόνο μέσω ορθολογικών 

επιχειρημάτων. Έτσι, η τέχνη μπορεί να εκφράσει βαθιές και κρυμμένες αλήθειες με τρόπο 

συμβολικό και αλληγορικό. 

Τέχνες και Σχολικός Εκφοβισμός 

Μια μορφή τέχνης που αξιοποιείται συχνά στην μαθησιακή διαδικασία είναι και το θέατρο 

το οποίο μέσω των θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών που εφαρμόζει εξυπηρετεί 

εκπαιδευτικούς στόχους όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η παιγνιώδης μάθηση και 

η διαθεματική προσέγγιση στη γνώση (Γραμματάς, 1999). Τη συνεισφορά του θεάτρου 

στην κοινωνικοποίηση του ατόμου και στην αίσθηση «του όλου» τονίζουν με τη μελέτη 

τους οι Costa, Faccio, Belloni, & Iudici, (2014) που πρεσβεύουν τη θέση ότι το θέατρο 

αποτελεί μια χρήσιμη μεταφορά για τη μελέτη και την ανάλυση της κοινωνικής ζωής. Υπό 

αυτή την οπτική η Johnson (2001) αναφέρει ότι για τον περιορισμό της επιθετικής 

συμπεριφοράς οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στο θέατρο μπορούν να 

είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες. Σύμφωνα με τη συγγραφέα με τη χρήση τεχνικών του 

δράματος επιτυγχάνουμε να περιορίσουμε την επιθετικότητα, καθώς μπορούμε να 

εξερευνήσουμε θέματα που συχνά οδηγούν σε επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά, να 

δοκιμάσουμε και να προσεγγίσουμε μη-βίαιες λύσεις για διάφορες μορφές επιθετικότητας 

και να υπολογίσουμε τις συνέπειες κάποιας εκφοβιστικής πράξης. Παράλληλα, 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα να διοχετεύσουμε την ενέργεια σε παράσταση και να 

καλλιεργήσουμε την ικανότητα της ενσυναίσθησης σε μαθητές κάθε ηλικίας οι οποίοι 
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ενθαρρύνονται στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. 

Ειδικότερα, στα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της 

θυματοποίησης και της σχολικής βίας, μέσα από την ενίσχυση της ενσυναίσθησης 

περιορίζεται η συχνότητα των περιστατικών βίας, όπως και ο αριθμός των 

παρευρισκομένων παρατηρητών που παραμένουν αμέτοχοι, αφού η αλληλεγγύη που 

αναπτύσσεται στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην εκδήλωση 

βίαιων συμπεριφορών. Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές προτιμούν τη χρήση 

μεθόδων που στηρίζονται στο θέατρο, από τις άλλες προσεγγίσεις των προγραμμάτων 

κατά του εκφοβισμού, όπως επίσης ότι επιθυμούν την εφαρμογή μεθόδων όπου εκείνοι 

που παρεμβαίνουν είναι μέλη από τη σχολική κοινότητα –εκπαιδευτικοί και συμμαθητές 

τους (Crothers et al., 2006.)  

Επιπρόσθετα, στο χώρο του θεάτρου ο Augusto Boal (1981) επηρεασμένος από τις απόψεις 

του παιδαγωγού Paulo Freire επιδιώκει μέσω του Θεάτρου του Καταπιεσμένου την 

εφαρμογή τεχνικών για την στήριξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων στην κοινότητα. Ο Boal 

πιστεύει στις δυνατότητες που έχει το θέατρο να μετασχηματίσει τη σκέψη των ανθρώπων 

και να ενδυναμώσει το άτομο και το κοινωνικό σύνολο με το οποίο αλληλεπιδρά. Η θεωρία 

του αυτή μπορεί να μετουσιώσει τον χώρο της τάξης σε ένα ενεργό σώμα διαχείρισης 

προβληματικών συμπεριφορών όπως ο σχολικός εκφοβισμός. Το Θέατρο του 

Καταπιεσμένου εμπεριέχει πλήθος θεατρικών τεχνικών που μπορούν να λειτουργήσουν 

εξίσου σε θεατρικούς και μη θεατρικούς χώρους. Μία από αυτές είναι το θέατρο forum, το 

οποίο στο σχολικό χώρο, έστω και στο εύρος της σχολικής τάξης, μπορεί να 

αναδιοργανώσει τις χωροταξικές συνθήκες, τις μαθητικές σχέσεις και τις αντιλήψεις για το 

σχολικό εκφοβισμό. Ειδικότερα, με αφορμή ένα πραγματικό γεγονός εκφοβισμού, μια 

εμπειρία των ίδιων των παιδιών, ένα οπτικό ερέθισμα, ένα υποθετικό σενάριο ή ένα 

λογοτεχνικό απόσπασμα με μυθοπλαστικό πυρήνα το σχολικό εκφοβισμό, είναι δυνατό να 

δημιουργηθεί ένα προσομοιωμένο περιβάλλον των συνθηκών του εκφοβισμού όπου τα 

παιδιά μπορούν να το βιώσουν συμβολικά και να το διαχειριστούν με ασφάλεια. Βέβαια, η 

χρήση θεατρικών τεχνικών, στο σχολείο, δεν οφείλει να αποτελεί μόνο συγκροτησιακό 

στοιχείο της θεατρικής παιδείας ή μιας ειδικής επαφής με τις τέχνες ως ένα συστατικό της 

σχολικής κουλτούρας. Αντίθετα, είναι αναγκαίο να αποτελεί ένα ευρύτερο παιδαγωγικό 

εργαλείο για τη μάθηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής φύσης.  
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Τέλος, οι πρόσφατες έρευνες του Πανεπιστημίου του Harvard δημιούργησαν ένα πεδίο 

εφαρμογών των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από το Πρόγραμμα «Project 

Zero», με σκοπό να μελετηθεί και να βελτιωθεί η εκπαίδευση μέσω της Τέχνης. Στόχος του 

προγράμματος είναι  να κατανοήσει τη σκέψη, τη μάθηση και τη δημιουργικότητα με τη 

βοήθεια της Τέχνης. Μία από τις διαπιστώσεις της ομάδας έρευνας του προγράμματος 

αυτού ήταν ότι ακόμα και παιδιά έξι ετών ανταποκρίνονται σε ορισμένες όψεις ενός έργου 

τέχνης, όπως το στυλ, η έκφραση, η μεταφορά και το ύφος.  Έτσι υποστηρίχθηκε ότι τα 

καλλιτεχνικά παραδείγματα λειτουργούν ως υποδείγματα και τα υποκείμενα έχουν τη 

δυνατότητα να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο και με το παράδειγμα, μέσω της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας (Gardner, 1990· Perkins, 1994). Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν  

τεχνικές από το Artful Thinking Program (ATP) του «Project Zero» που στοχεύει στην 

ενεργοποίηση και χρήση συγκεκριμένων σταθερών και επαναλαμβανόμενων μοτίβων 

σκέψης ή συλλογισμών (thinking routines) που διευρύνουν και εμβαθύνουν τη σκέψη των 

μαθητών και μπορούν να αποτελέσουν μέρος της διδακτικής καθημερινότητας στην τάξη 

(Tishman & Palmer, 2007). 

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση ενός σχεδίου εργασίας, που 

υλοποιήθηκε σε μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 61ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στο 

πλαίσιο του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής κατά το σχολικό έτος 2014-2015, με θέμα τη 

διερεύνηση της εκδήλωσης της βίαιης συμπεριφοράς στην σημερινή κοινωνία. Μέσα από 

ομαδοσυνεργατικές ασκήσεις κίνησης και λόγου, αυτοσχεδιασμούς και βιωματικές δράσεις 

που είχαν ως σκοπό να κινητοποιήσουν την συμμετοχή των μαθητών στο σχολικό γίγνεσθαι 

αναζητήθηκε η ανάπτυξη μιας κουλτούρας ενεργούς δράσης απέναντι στο σχολικό 

εκφοβισμό και γενικά σε συμπεριφορές που ενέχουν οποιαδήποτε μορφή βίας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σχολείο βρίσκεται σε μια γειτονιά με έντονη πληθυσμιακή 

ποικιλομορφία. Η πολυπολιτισμική αυτή σύνθεση των τάξεων καθιστά ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα τόσο την επιλογή πραγμάτευσης της συγκεκριμένης θεματικής όσο και την 

αξία των Τεχνών ως παιδευτικού εργαλείου που στοχεύει στη βιωματική καλλιέργεια της 

κριτικής σκέψης των μαθητών  (Βρεττός, 1999). 

Ο καθορισμός της 6ης Μαρτίου ως Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και του 

Εκφοβισμού αποτέλεσε την αφορμή για να επιδιώξουμε με τους μαθητές της Στ’ τάξης μια 

ουσιαστική προσέγγιση στις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας.  Στόχος ήταν, 
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αποφεύγοντας τον διδακτισμό, με την συνδρομή των τεχνών να εφαρμοστούν στην τάξη 

δραστηριότητες που θα συμβάλλουν ώστε οι μαθητές  

 Να αναπτύξουν νέους τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης, 

 Να ευαισθητοποιηθούν στην παρατήρηση, ανάλυση και κριτική του περιβάλλοντα 

χώρου τους, 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι συμμετέχουν και διαμορφώνουν οι ίδιοι το περιβάλλον 

τους 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιλέχθηκε να εφαρμοστεί η μέθοδος project ή 

σχέδιο εργασίας, μέσω της οποίας οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, καθώς 

εξασκούν τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες, αναζητούν μόνοι τους τη γνώση 

αυτενεργώντας, αναπτύσσουν συναισθήματα αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, 

αυτοπεποίθησης και γενικότερα καλλιεργούν ποικίλα στοιχεία που θα τους είναι χρήσιμα 

σε όλη την πορεία της μετέπειτα ζωής τους (Ταρατόρη, 2003· Χατζηδήμου, 2010).  

 

Περιγραφή της δράσης 

Α’ Φάση 

Στην έναρξη του project, αφού οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, ξεκίνησαν να 

εκθέτουν τις προσωπικές τους απόψεις με αφορμή το ερώτημα «Ποια είναι η στάση που 

διαμορφώνει ο σύγχρονος άνθρωπος  απέναντι σε συμπεριφορές που έχουν βίαιη 

μορφή;». Στη συνέχεια, παρακινήθηκαν να στηρίξουν την κάθε τους θέση με επιχειρήματα 

και σαφείς επεξηγήσεις. Οι σκέψεις τους για το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια της βίαιης 

συμπεριφοράς βασίζονταν άλλοτε σε προσωπικές εμπειρίες με αναφορά σε συγκεκριμένα 

περιστατικά κι άλλοτε σε γενικά γεγονότα για το φαινόμενο της βίας στην κοινωνία 

συνολικά. Επιδίωξη του διαλόγου ήταν να διατυπώσει κάθε ομάδα χωριστά μια συνολική 

απάντηση που να καλύπτει όλες τις οπτικές που εξέφρασαν τα παιδιά που την 

αποτελούσαν. Οι ομαδικές απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

Ομάδα Α: «Όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι τον απειλούν ή βρίσκεται σε κίνδυνο, τότε 

επιτίθεται για να προστατευτεί. Αν, όμως, ο αντίπαλος του είναι πιο δυνατός τότε 

χρειάζεται να  φωνάξει την παρέα του για να πάρει εκδίκηση». 
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Ομάδα Β: «Πολλές φορές ένας άνθρωπος, όταν οι άλλοι του φέρονται άσχημα, κάνει ότι 

δεν καταλαβαίνει ή προσποιείται ότι δεν τον νοιάζει. Αν, όμως, τον χτυπήσουν πολύ, τότε 

θα πάει στην αστυνομία». 

Στο επόμενο στάδιο αυτής της φάσης η κάθε ομάδα παρουσίασε την απάντηση που είχε 

συνθέσει και τα παιδιά της άλλης ομάδας έθεσαν ερωτήματα θέλοντας  να διασαφηνίσουν 

ποιες ήταν οι σκέψεις των συμμαθητών τους που τους οδήγησαν στη διαμόρφωση της  

συγκεκριμένης θέσης τους.  

Μέσα από τη συζήτηση των δυο ομάδων αναδύθηκαν διαφορετικές και αντικρουόμενες 

οπτικές για το θέμα. Αν και διαπιστώθηκε από την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών 

στη συζήτηση ότι το ερώτημα τους αφορά και τους προβληματίζει ιδιαίτερα δεν 

κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινώς αποδεκτά όρια γύρω από το ποια συμπεριφορά 

χαρακτηρίζεται ως εκφοβιστική ή βίαιη και ποια ως άστοχο πείραγμα ή ατυχής αστεϊσμός. 

Προσπαθώντας να δοθεί ένα ερέθισμα στους μαθητές για να διεισδύσει η σκέψη τους στις 

παραμέτρους που συμβάλλουν στην πρόκληση ενός βίαιου γεγονότος οδηγηθήκαμε σε μια 

ακόμη δράση. 

Ακολουθώντας την τεχνική του δράματος «ρόλος στον τοίχο» σχηματίσαμε σε χαρτί του 

μέτρου τα περιγράμματα δυο χαρακτήρων, του θύτη και του θύματος (Neelands & Goode, 

2003). Οι μαθητές πέρασαν και από τα δύο σχήματα για να γράψουν αυθόρμητα  μέσα στα 

περιγράμματα τα συναισθήματα που θεωρούσαν ότι νιώθει το καθένα από αυτά τα δυο 

πρόσωπα. Έτσι, αποκαλύφθηκε με τον τρόπο αυτό η πολυσύνθετη δομή και των δυο 

χαρακτήρων, καθώς δύναμη και φόβος, υπεροχή και ατολμία ήταν χαρακτηριστικά που 

άμεσα ή έμμεσα αποδόθηκαν και στους δυο ρόλους. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια ακόμη δραστηριότητα του εκπαιδευτικού δράματος 

«ο κύκλος της συνείδησης» (Neelands & Goode, 2003). Στην τεχνική αυτή σχηματίζονται 

δυο ομόκεντροι κύκλοι, όπου ο εσωτερικός αναπαριστά το σώμα του ήρωα και ο 

εξωτερικός εκφράζει τη φωνή της συνείδησής του. Η δράση αυτή εφαρμόστηκε για όλους 

τους ρόλους που εμπλέκονται σε μια σκηνή σχολικού εκφοβισμού (θύτης, θύμα, 

παρατηρητές) και βασικός σκοπός της ήταν να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση των μαθητών.  
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 Σε αυτό το σημείο μέσα από την συζήτηση και τις τεχνικές του δράματος οι απόψεις των 

μαθητών που διατυπώθηκαν έγιναν το έναυσμα για τη διαμόρφωση των ερευνητικών 

ερωτημάτων του project που ήταν τα εξής: 

1) Ποια συμπεριφορά θα περιγράφατε ως bullying; 

2) Πώς νομίζετε ότι νιώθει εκείνος που επιλέγει να ασκήσει bullying και πώς ο 

αποδέκτης της πράξης του; 

Πάνω σε αυτά τα κριτικά ερωτήματα βασίστηκε και η επιλογή των έργων τέχνης και των 

δράσεων που τα συνόδευσαν. Κύρια επιδίωξη αποτελούσε οι μαθητές να 

επαναδιαπραγματευθούν τις αρχικές σκέψεις τους απέναντι στην ερμηνεία της  βίαιης 

συμπεριφοράς, να αναπτύξουν την ικανότητά τους να την διακρίνουν, αλλά και να δρουν 

κριτικά απέναντι σε παρόμοιες ενέργειες όπου κι αν τις συναντούν.   

 

Β’ Φάση 

Στην δεύτερη φάση επιλέχθηκαν κάποια έργα από διάφορες μορφές τέχνης (θέατρο, 

εικαστικά, κινηματογράφος) τα οποία αποτέλεσαν γόνιμο πεδίο για την εφαρμογή 

δράσεων που ώθησαν τους μαθητές σε αναρώτηση  και αναδιαπραγμάτευση γύρω από τις 

απόψεις τους. 

1ο έργο (θεατρικό) 

Επιλέχθηκε ως αφετηρία το θεατρικό έργο «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του William 

Shakespeare, καθώς αυτό αποτελεί διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο της  

Θεατρικής Αγωγής (ενότητα 15). Στο συγκεκριμένο έργο του Shakespeare υπάρχουν 

μεγάλες και απότομες αλλαγές στην συμπεριφορά των χαρακτήρων που διαγράφουν την 

μεταστροφή που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο, όταν αλλάξει η οπτική του στη  

θεώρηση των γεγονότων. 

Αρχικά, προβλήθηκε στον πίνακα το παρακάτω απόσπασμα από το θεατρικό έργο που 

αφορά και στα δύο κριτικά ερωτήματα που είχαν τεθεί για την βίαιη συμπεριφορά. 

Ακολούθησε η εφαρμογή των συλλογιστικών μοτίβων του Artful Thinking Program (ATP) 

«βλέπω-σκέφτομαι-αναρωτιέμαιι» μέσω των οποίων οι μαθητές επιχείρησαν να 

διερευνήσουν τον ψυχισμό του ανθρώπου που δέχεται συντονισμένη και ομαδική 
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απόρριψη και περιθωριοποίηση. Η διαδικασία αυτή του ATP ενισχύει το χτίσιμο της 

σκέψης γύρω από το «γιατί κάτι φαίνεται ή υπάρχει με ένα συγκεκριμένο τρόπο» και 

βοηθά τους μαθητές να προβούν σε προσεκτικές παρατηρήσεις, στοχαστικές ερμηνείες, να 

ενεργοποιηθεί η περιέργειά τους, και να τεθούν οι βάσεις για μια συστηματική έρευνα και 

παρατήρηση γύρω από κάθε θέμα που τους απασχολεί (Perkins, 1994). 

Συγκεκριμένα τέθηκαν στους μαθητές τα παρακάτω ερωτήματα : 

«Τι σκέψεις σου δημιουργεί το κείμενο;»  

«Τι νομίζεις ότι συμβαίνει στους ήρωες;» 

«Τι παρατηρείς που σε κάνει να το λες αυτό;» 

«Ποιο στοιχείο σε κάνει να αναρωτιέσαι για την στάση των ηρώων;» 

«Ποιους προβληματισμούς σου προκαλεί η συμπεριφορά τους;»  

 Τίτλος «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» 

Καλλιτέχνης William Shakespeare  

Έτος 1590-1596 

Πηγή Προσαρμογή από την μετάφραση του  Ερρίκου Μπελιέ, 

Κέδρος, Αθήνα, 2000 

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ: Ελένη μου, φως των ματιών μου, άγγελε και ουρανέ μου, στάσου!  

ΕΛΕΝΗ: Σκληρόκαρδε, ψεύτη, δεν ντρέπεσαι να με κοροϊδεύεις; 

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ: Ελένη μου, δεν σε κοροϊδεύω, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου! 

ΕΛΕΝΗ: Τι παλαβομάρες είναι αυτές; Εσύ μέχρι σήμερα ήσουν ερωτευμένος με την 

Ερμία!  

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει πια Ερμία για μένα!  

ΕΛΕΝΗ: Α, ο Δημήτριος! Δημήτριε, αγάπη μου, τι έχεις; 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Ελένη, αγαπημένη μου! Πού ήσουν και σε είχα χάσει; 

ΕΛΕΝΗ: Δημήτριε, είσαι καλά; 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Είμαι καλά και σ’ αγαπώ! 

ΕΛΕΝΗ: Α! Μου κάνετε πλάκα και οι δυο. Δεν ντρέπεστε να κοροϊδεύετε μια αθώα 

κοπέλα; Δημήτριε, από σένα που σ’ αγαπούσα δεν το περίμενα αυτό!  

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ: Καλά σου λέει Δημήτριε. Μην την κοροϊδεύεις.  Εσύ θες την Ερμία. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Όχι, εσύ θες την Ερμία. Πάρ’ την, λοιπόν, χάρισμά σου.  

ΕΡΜΙΑ: Λύσανδρε! 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Να την που έρχεται και σε φωνάζει.  

ΕΡΜΙΑ: Λύσανδρε, θησαυρέ μου, σε ξαναβρίσκω.  

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ: Γεια σου Ερμία, τι κάνεις; 

ΕΡΜΙΑ: Τι κάνω; Λύσανδρε, τι έχεις πάθει; Εγώ είμαι η Ερμία σου, η αγάπη σου.  

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ: Εσύ η αγάπη μου; Κάποιο λάθος κάνετε δεσποινίς.  

ΕΡΜΙΑ: Ελένη, τι έπαθε ο Λύσανδρος; Γιατί μιλάει έτσι; 

ΕΛΕΝΗ: Α, είσαι κι εσύ μέσα στο κόλπο. Συμφωνήσατε να με τρελάνετε και οι τρεις. 

Καλά αυτοί που είναι άντρες. Αλλά και εσύ, η πιο καλή μου φίλη; Ντροπή σου! Δεν 

θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. 

ΕΡΜΙΑ: Ελένη, τι σου έκανα; Δεν ξέρω τι μου λες. 

ΕΛΕΝΗ: Τους έβαλες καλά – καλά να με κοροϊδεύουν και να μου λεν πως μ’ 

αγαπούν και τώρα κάνεις την ανήξερη; 

Οι μαθητές έδειξαν αρχικά διστακτικοί στο να μοιραστούν ανοιχτά τις προσωπικές σκέψεις 

που τους γέννησαν τα λόγια και η στάση των ηρώων του Σαιξπηρικού έργου στην σκηνή 

αυτή. Έτσι, τους ζητήθηκε να καταγράψουν ατομικά σε αυτοκόλλητα χαρτάκια την γνώμη 

αλλά και την αίσθηση που τους δημιούργησε η συμπεριφορά του κάθε ήρωα λέγοντας 

ξεκάθαρα σε ποιον αναφέρονται κάθε φορά. Στη συνέχεια συνέθεσαν ένα μεγάλο κολάζ 

που τοποθετήθηκε στον πίνακα, ενώ στο κέντρο της τάξης στήθηκε μια καρέκλα στην οποία 

καθόταν κάθε μαθητής και εξέθετε την σκέψη του, αφού πρώτα επέλεγε από το κολάζ 

όποια άποψη επιθυμούσε να υποστηρίξει. Με βάση το απτό ερέθισμα του έργου τέχνης 

αλλά και την ασφάλεια που τους δημιούργησε η αίσθηση ότι η κρίση που διατυπώνεται 
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αφορούσε σε έναν θεατρικό ήρωα κι όχι σε υπαρκτό πρόσωπο οι μαθητές ξεδίπλωσαν 

πλήθος απόψεων για τους χαρακτήρες του αποσπάσματος. Έτσι, αναδείχθηκε μέσα από 

την προβολή των διαφορετικών απόψεων και την συζήτηση στην τάξη ότι μια βίαιη και 

επιθετική συμπεριφορά επιδέχεται πολλές αναγνώσεις αρκεί ο παρατηρητής να είναι 

κριτικά σκεπτόμενος. 

Στο κλείσιμο αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές, στηριζόμενοι στα όσα είχαν οι ίδιοι 

αναλύσει στην τάξη, δραματοποίησαν σε ομάδες την συγκεκριμένη σκηνή δίνοντας κάθε 

φορά, τόσο μέσα από την εκφορά του λόγου όσο και από το εκφραστικό τους ύφος, μια 

διαφορετική προσέγγιση στα κίνητρα και το συναισθηματικό πλαίσιο των  χαρακτήρων 

(Σέξτου, 1998). Με αυτόν τον τρόπο η νοητική επεξεργασία και η ενσυναίσθηση που 

ανέπτυξαν για τους χαρακτήρες του έργου συναντήθηκε μέσω του θεάτρου με μια 

βιωματική εμπειρία τέχνης (Nickolson, 2005· Winston & Tandy, 2001) 

2ο έργο (εικαστικό) 

Το δεύτερο έργο τέχνης στο οποίο εκτέθηκαν οι μαθητές ήταν η «Γκουέρνικα» του Pablo 

Picasso. Επιλέχθηκε να μην γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον τίτλο, τον καλλιτέχνη και τη 

θεματική του έργου, παρόλο που διατυπώθηκαν αυτά τα ερωτήματα από την τάξη.  

Τίτλος  «Γκουέρνικα» 

Καλλιτέχνης Πάμπλο Πικάσο 

Έτος 1937 

Πηγή http://www.theguardian.com/artanddesign/2009/jan/26/picasso-

tapestry-guernica 

Μουσείο Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

http://www.theguardian.com/artanddesign/2009/jan/26/picasso-tapestry-guernica
http://www.theguardian.com/artanddesign/2009/jan/26/picasso-tapestry-guernica
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Στο σημείο αυτό τέθηκαν δυο επιμέρους στόχοι: α) να καταφέρουν οι μαθητές με την 

ενδελεχή παρατήρηση να προσεγγίσουν τα νοήματα που εσωκλείει ένα έργο τέχνης και β) 

να αναπτύξουν με έναυσμα αυτό το έργο τέχνης την οπτική τους για τις συνέπειες που 

προκαλούν οι πράξεις βίας. Για την επίτευξή τους χρησιμοποιήθηκε μία ακόμη τεχνική από 

το «Project Zero» του Harvard, αυτή του Visible Thinking του καθηγητή David Perkins, η 

οποία εστιάζει στην χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη της 

στοχαστικής διάθεσης. Η τεχνική αυτή διαρθρώνεται σε τέσσερα στάδια και στηρίζεται 

στην συστηματική παρατήρηση και ανάλυση ενός έργου τέχνης αξιοποιώντας μια σειρά 

ερωτήσεων που θέτει ο εκπαιδευτικός ως έναυσμα ενεργοποίησης της κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης των μαθητών. 

Πρώτο στάδιο: Χρόνος για παρατήρηση  

Στο στάδιο αυτό, αφού δόθηκε στους μαθητές χρόνος για παρατήρηση του έργου, 

αναζήτησαν απαντήσεις  σε ερωτήματα όπως: «Τι βλέπετε;» , «Τι σκέφτεστε;», «Τι 

αναρωτιέστε;», «Τι σας κινεί την περιέργεια;», «Ποια σχήματα ή μορφές διακρίνετε;» «Σας 

προβληματίζει κάτι συγκεκριμένο;» κ.α.  

Δεύτερο στάδιο: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση 

Στο δεύτερο στάδιο τα ερωτήματα έγιναν πιο διεισδυτικά με στόχο την αναλυτική 

παρατήρηση του έργου. Έτσι διατυπώθηκαν οι εξής ερωτήσεις: «Τι σας κάνει περισσότερο 

εντύπωση σε αυτόν τον πίνακα;», «Υπάρχει κάποιο σημείο του έργου που σας προκαλεί 

έκπληξη;», «Αν ζωντάνευε η σκηνή του πίνακα τι ήχο θα είχε;» κ.α. 

Τρίτο στάδιο: Ξεκάθαρη, αναλυτική, εις βάθος παρατήρηση  
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Στο τρίτο στάδιο δόθηκε έμφαση σε εκείνα τα στοιχεία του εικαστικού έργου που έκαναν 

έντονη εντύπωση στους μαθητές. 

Τέταρτο στάδιο: Ολιστική παρατήρηση  

Στο τέταρτο στάδιο ζητήθηκε από τους μαθητές να παρατηρήσουν ξανά το έργο και να 

συνοψίσουν όσα ανακάλυψαν. 

3ο έργο (κινηματογραφικό) 

Το επόμενο έργο τέχνης που αξιοποιήθηκε ήταν η υπόθεση της βραβευμένης με Όσκαρ 

κινηματογραφικής ταινίας Χωρίς Μέτρο του Damien Chazelle. Η ιστορία περιγράφει έναν 

φιλόδοξο νεαρό ντραμίστα της τζαζ ο οποίος φοιτά σε ένα απαιτητικό μουσικό σχολείο. 

Εκεί συναντά έναν απίστευτα πιεστικό και τελειομανή καθηγητή του οποίου η 

συμπεριφορά τον ωθεί στα όρια του. Οι μαθητές δεν είδαν το έργο αλλά μόνο ένα μικρό 

απόσπασμα από το trailer της ταινίας όπου ο καθηγητής ασκεί έντονη πίεση και λεκτική 

επίθεση στον μαθητή με σκοπό να τον ωθήσει να μελετά και να προσπαθεί περισσότερο. 

Το θέμα της ταινίας έγινε αφορμή για να περάσει η συζήτηση της βίαιης συμπεριφοράς 

από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο σε μορφές που συναντούν οι μαθητές στον οικείο 

σχολικό χώρο. Αρχικά, ζητήθηκε από τους μαθητές να εντοπίσουν τι είδαν στην 

συγκεκριμένη σκηνή και να διατυπώσουν τις σκέψεις τους. Προσπάθησαν να υποθέσουν τα 

γεγονότα και να ερμηνεύσουν την ιστορία. Μέσα από τις διατυπώσεις τους προέκυπταν 

σκέψεις από δικές τους εμπειρίες για δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισαν, στιγμές στο 

σχολείο. Οι μαθητές μίλησαν ανοιχτά για την εκφοβιστική στάση του καθηγητή στην ταινία 

και χαρακτήρισαν ως bullying την πίεση που υπέστη ο μαθητής. Ακόμη, δεν άργησαν να 

σταθούν σε άλλα σημαντικά σημεία της σκηνής όπως ότι κανείς από τους συμμαθητές του 

δεν τόλμησε να τον υπερασπιστεί. Επιπλέον ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την στάση του 

νεαρού μαθητή και αιτιολόγησαν γιατί κατά την γνώμη τους δεν  βρήκε ούτε ο ίδιος το 

θάρρος να μιλήσει στην οικογένεια του γι’ αυτό που βίωνε στο σχολείο. Η περιγραφή και οι 

παρατηρήσεις των μαθητών ήταν αφοπλιστικές. Μέσα από τα λόγια τους έγινε εμφανές ότι 

αντιλαμβάνονται ουσιαστικά την έννοια του bullying και του εκφοβισμού αλλά και τους 

ρόλους που δημιουργούνται γύρω από ένα γεγονός τέτοιας συμπεριφοράς.  

Αυτήν τη φορά αφήσαμε το λόγο έξω από την επικοινωνία των απόψεων. Ο χώρος δόθηκε 

στο να ανακαλύψουν ή να ανακαλέσουν οι μαθητές με τις αισθήσεις τους  τα 
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συναισθήματα που προκαλεί το bullying σε όλους τους εμπλεκόμενους. Οι μαθητές μέσα 

από την τεχνική των παγωμένων εικόνων αποτύπωσαν με το σώμα τους στιγμές από την 

σχέση του μαθητή με τον καθηγητή. Οι παγωμένες εικόνες, αν και στατικές, ήταν πολύ 

εκφραστικές και απέδιδαν βαθύτερες πτυχές από το συναισθηματικό κόσμο των δυο 

ρόλων. Παρόλη την απουσία λόγου η δράση αυτή προκάλεσε έναν ηχηρό αντίκτυπο στην 

τάξη. 

Γ’ ΦΑΣΗ 

4ο έργο (εικαστικό) 

Το εικαστικό έργο του Durvager «Όταν η γάτα λείπει παίζουν τα ποντίκια» 

χρησιμοποιήθηκε στο τέλος του project για να συνοψίσει τις εμπειρίες που κέρδισαν οι 

μαθητές μέσα από τις διαφορετικές δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν.  Στην δράση που 

ακολούθησε χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του θεάτρου forum στην οποία οι μαθητές ήταν 

μυημένοι αναπαριστώντας όσο πιο πιστά μπορούσαν το σκηνικό του πίνακα.  

 Τίτλος  «Όταν η γάτα λείπει παίζουν τα ποντίκια» 

Καλλιτέχνης Theophile  Emmaluel Durvager 

Έτος 1850-1860 

Πηγή http://trianarts.com/el-realismo-mas-tierno-theophile-

emmanuel-duverger/ 

Μουσείο Μουσεία του Sheffield 
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Οι διαφορετικές δράσεις και η ποικιλία των χαρακτήρων που απεικονίζονταν στο πίνακα 

άφησαν χώρο να πραγματευτούν οι μαθητές βιωματικά μια σκηνή σχολικού εκφοβισμού.  

Προσεγγίστηκε, λοιπόν, η επιθετική και βίαιη συμπεριφορά από διαφορετικές οπτικές αλλά 

και ο ψυχισμός καθενός από τους ρόλους που τα παιδιά αναγνώρισαν. 

Δ’ ΦΑΣΗ 

Κριτικός αναστοχασμός-Συμπεράσματα 

Στο σημείο αυτό ζητήθηκε από τους μαθητές να σχηματίσουν τις αρχικές τους ομάδες και 

να απαντήσουν ξανά γραπτώς στο πρώτο ερώτημα «Ποια είναι η στάση που διαμορφώνει 

ο σύγχρονος άνθρωπος απέναντι σε συμπεριφορές που έχουν βίαιη μορφή;» προκειμένου 

να γίνει αποτίμηση, μέσω της αντιπαραβολής των αρχικών και των τελικών απαντήσεων 

και να διαπιστωθεί εάν υπήρχε μετακίνηση και ανάπτυξη στην κριτική τους σκέψη. Τα 

εμπλουτισμένα κείμενα των ομάδων ήταν τα εξής: 

Ομάδα Α: «Όταν ο άνθρωπος νιώσει ότι κάποιος τον απειλεί ή βρίσκεται σε κίνδυνο, τότε 

θα επιτεθεί για να προστατέψει τον εαυτό του. Αν, όμως, ο αντίπαλος είναι πιο δυνατός 

τότε θα φωνάξει την παρέα του για να πάρει εκδίκηση.» 

«Ένας άνθρωπος μπορεί να νιώσει ότι δέχεται βία όχι μόνο αν του επιτεθούν αλλά και αν 

δεν τον υπολογίζουν και τον αφήνουν συνέχεια μόνο του. Για να σταματήσει κάποιος μια 

βίαιη συμπεριφορά πρέπει να ξέρει τα δικαιώματά του και να μην φοβάται να μιλήσει».  
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Ομάδα Β: «Πολλές φορές ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ή ότι δεν 

τον νοιάζει, όταν οι άλλοι του φέρονται άσχημα και δεν μπορεί να αντιδράσει. Αν, όμως, 

τον χτυπήσουν πολύ, τότε θα πάει στην αστυνομία.» 

«Η βίαιη συμπεριφορά είναι όταν μιλάς άσχημα, προσβάλλεις, απειλείς, χτυπάς, βλέπεις 

ότι κάτι άσχημο γίνεται και δεν μιλάς. Δεν πρέπει να δέχεσαι την βία σε καμιά στιγμή». 

Για την σύγκριση των παραγόμενων κειμένων χρησιμοποιήθηκε η «Κλίμακα Αποτίμησης 

της Κριτικής Σκέψης» όπως εφαρμόστηκε στο πρόγραμμα ARTiT.  Σύμφωνα με την εν λόγω 

κλίμακα παρουσιάζονται παρακάτω οι μετρήσεις στις απαντήσεις των ομάδων των 

μαθητών που εμφανίζουν μια σημαντική κριτική επεξεργασία των αρχικών τους 

πεποιθήσεων. 

 

 

 

 

 

 

Επίλογος 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη εθνική πολιτική, εθνικό σχέδιο δράσης, κατά του σχολικού 

εκφοβισμού παρά το ολοένα αυξανόμενο σώμα δημοσιευμένων ερευνών που διεξάγονται 

σε ελληνικά Πανεπιστήμια για διάφορες διαστάσεις του εκφοβισμού και της 

θυματοποίησης. Η Τέχνη, από την πλευρά της, μπορεί να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια 

αυτή, καθώς μπορεί να συνεισφέρει στην προσωπική καλλιέργεια των ατόμων με 

ποικίλους τρόπους διαμορφώνοντας τη νοοτροπία τους, τις διαδικασίες και τις ικανότητες 

σκέψης τους κάνοντάς τα πιο ικανά να αντιμετωπίζουν τον κόσμο γύρω τους (Fowler, 

1996). Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι, εκτός από τις συλλογικές 

προσπάθειες που υπολείπονται, υπάρχει η ελεύθερη βούληση και η ατομική ευθύνη του 

καθενός µας. 

 

Α/Α Ομάδων Στην έναρξη Στη λήξη Διαφορά 

Α 1 2 1 

Β 1 2 1 

Μέσος Όρος 1 2 1 
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11:00-11:40 (Χρονική περίοδος εισηγήσεων) 

 

Πρόεδρος: Βασίλειος Δαγδιλέλης 

Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑ.ΜΑΚ. 

«ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ» 

Πολίτη Ελένη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, University of Roehampton 

elenipoliti54@hotmail.com 

 

Περίληψη 

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα σε όλα τα σχολεία παγκοσμίως. 

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό θέμα, το οποίο οι δάσκαλοι καλούνται να αντιμετωπίσουν 

στη σχολική τους καθημερινότητα. Παρόλο που προωθούνται προγράμματα σχολικού 

εκφοβισμού, η εκπαιδευτική έρευνα δείχνει πως ο εκφοβισμός εξακολουθεί να υπάρχει στα 

σχολεία. Εκτός από την ακαδημαϊκή επίδοση, οι εκπαιδευτικοί είναι ο θεμέλιος λίθος, 

διδάσκουν στα παιδιά πώς θα σέβονται τους συνομιλήκους τους. Αφού το σχολείο είναι μια 

μικρογραφία της κοινωνίας, είναι φανερό πως οι επιθετικές συμπεριφορές επηρεάζουν την 

κοινότητα αργότερα. Επομένως, σκοπός της συγκεκριμένης ποσοτικής έρευνας είναι να 

διερευνήσει τις απόψεις των δασκάλων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και τις 

στρατηγικές παρέμβασης που εφαρμόζουν σε τέτοια περιστατικά στο δημοτικό σχολείο. Για 

την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για την αναγνώριση 

καταστάσεων εκφοβισμού και ένα ακόμα που αφορούσε κάποια σενάρια- περιστατικά 

εκφοβισμού για να αναδειχθούν οι τεχνικές που οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν για να 

παρέμβουν στα περιστατικά εκφοβισμού. Τα δεδομένα αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν με 

στατιστικά στοιχεία. Η έρευνα αυτή δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα, αφού δείχνει πως οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των παιδιών και να οικοδομήσουν 

μια θετική συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον, καλλιεργώντας εκείνες τις κοινωνικές 

δεξιότητες στους μαθητές που απαιτούνται για να αλληλεπιδρούν αρμονικά με τους 

συνομιλήκους τους. 

mailto:elenipoliti54@hotmail.com
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Λέξεις- κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, δάσκαλοι, παρέμβαση, δημοτικό σχολείο.  

 

Abstract 

Bullying constitutes a serious problem is school environments worldwide. It is an educational 

issue which teachers face in their daily school routine. Even though anti-bullying 

programmes are promoted, the educational research shows that bullying incidents still exist. 

Besides academic achievement, teachers are the main keystone who should educate children 

how they should respect their peers. Since school is a miniature of the society, it is obvious 

that potential aggressive behaviours affect the community later on. So, the purpose of this 

quantitative research is to shed light on teachers’ attitudes on bullying and intervention 

strategies employed in incidents in primary school. The current study used a questionnaire 

on recognising bullying situations by teachers and a questionnaire consisted by some 

bullying vignettes to show the techniques that teachers use to intervene in bullying incidents. 

Data were analysed and interpreted using statistics. This empirical study sends a hopeful 

message that teachers can enhance students’ well- being and establish a positive 

psychological behaviour in the school system by cultivating to children the social skills 

required to interact with their peers. 

Keywords: school bullying, teachers, intervention, primary school. 

Εισαγωγή  

Ο εκφοβισμός είναι μια κατηγορία βίας. Ο Olweus ισχυρίζεται πως ένας μαθητής 

εκφοβίζεται όταν εκτίθεται επανηλλειμένα σε αρνητικές ενέργειες που οργανώνονται από 

πιο δυνατούς μαθητές (Olweus, 1993). Οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα 

καθημερινά στο σχολείο. Ένα ουσιώδες πρόβλημα στη διαχείριση και αντιμετώπιση του 

εκφοβισμού είναι οι απόψεις καθώς επίσης και οι γνώσεις που οι εκπαιδευτικοί έχουν 

σχετικά με το θέμα. Αν και ο εκφοβισμός υπάρχει σε όλα τα σχολεία παγκοσμίως, τα 

περιστατικά εκφοβισμού δεν αναφέρονται πάντα στος ενήλικες (Whitney & Smith, 1993). 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δάσκαλοι αδυνατούν να αναγνωρίσουν τις εκφοβιστικές 

συμπεριφορές, ενώ πολλές φορές τα περιστατικά γίνονται ερήμην τους (Harwood & 

Copfer, 2011; Kennedy, Kevorkian, & Russom, 2012). Ότα, μάλιστα, οι δάσκαλοι δεν είναι 
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μάρτυρες τέτοιας επιθετικής συμπεριφοράς, συχνά υποβαθμίζουν το φαινόμενο και τη 

σοβαρότητα του περιστατικού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί να μην 

παρεμβαίνουν και να μην μειώνονται τα περιστατικά εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον 

(James, 2012). 

Οι Boulton (1997) και Ellis & Shute (2007) έχουν δείξει με έρευνές τους ότι ο σωματικός 

εκφοβισμός εκλαμβάνεται ως η πιο σοβαρή μορφή, ο κοινωνικός και έμμεσος εκφοβισμός 

ως λιγότερος σηματικός, ενώ ο λεκτικός εκφοβισμός κάπου ανάμεσα στους δυο 

προηγούμενους. Το 60% των Ελλήνων εκπαιδευτικών στο δημοτικό σχολείο πιστεύει πως 

εκφοβισμό υφίστανται καθημερινά οι νέοι ή οι πιο αδύναμοι μαθητές (Εθνικό Κέντρο 

Ερευνών, 2006). Όλοι οι μαθητές, βέβαια, χρειάζεται να νιώθουν ασφάλεια στο σχολικό 

πλαίσιο, προκειμένου να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, ειδικά από την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Καθώς το πρόβλημα της επιθετικής συμπεριφοράς αυξάνεται, 

οι Έλληνες δάσκαλοι γνωρίζουν καλά πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσουν και να 

πείσουν μαθητές, γονείς, διευθυντές και όλη τη σχολική κοινότητα να συμμετέχει σε αντι- 

εκφοβιστικές πρακτικές. 

Στην Ελλάδα, τα περιστατικά εκφοβισμού συμβαίνουν και στο σχολείο.  Συγκεκριμένα, στη 

χώρα μας υπάρχει σοβαρή έλλειψη πόρων, επομένως, η κυβέρνηση αδυνατεί να παρέχει 

συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη στα σχολεία, γι’ αυτό και οι δάσκαλοι δύσκολα 

εκπαιδεύονται στη διαχείριση τέτοιων σχολικών προβλημάτων. Έτσι, οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί ούτε δύνανται να αναγνωρίσουν το πρόβλημα ούτε να το διαχειριστούν 

(Γαλανάκη, 2011). Ο λόγος κυρίως έγκειται στην έλλεψη επιμόρφωσης και εκπαίδευσης επί 

του θέματος, παρόλο που η δημιουργία ενός ασφαλούς υγιούς και θετικού σχολικού 

κλίματος εκ μέρους των δασκάλων είναι υπόθεση χωρίς οικονομικό κόστος για το κράτος 

(Γαλανάκη, 2010).  

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν εκλαμβανόταν ανέκαθεν σοβαρά από την εκπαιδευτική 

πολιτική ως ένα ξεχωριστό και σοβαρό πρόβλημα. Τα περιστατικά εκφοβισμού 

αντιμετωπίζονταν από μια γενική εκπαιδευτική πολιτική, χωρίς να έχει μακροπρόθεσμο 

σκοπό. Τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί μια οργάνωση, σκοπός της οποίας είναι η 

ψυχολογική υποστήριξη και η συμβουλευτική οικογένειας και παιδιών που σχετίζονται με 

τον εκφοβισμό. Ωστόσο, το «Παρατηρητήριο του σχολικού εκφοβισμού» δεν είναι απόλυτα 
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συνδεδεμένο με τη σχολική κοινότητα. Άρα, η αποτελεσματικότητά του μπορεί να 

αμφισβητηθεί, επειδή δεν υιοθετούνται από την πολιτεία ολιστικές προσεγγίσεις για των 

αντιμετώπιση του φαινομένου.   

Γενικά, η παρέμβαση στα πειστατικά εκφοβισμού διαδραματίζει έναν σπουδαίο ρόλο στο 

σχολείο. Οι ερευνητές εστιάζουν όχι μόνο στον προσδιορισμό του εκφοβισμού, αλλά και 

στις στρατηγικές που οι δάσκαλοι μπορούν να εφαρμόσουν στο σχολείο (Μπότσαρη, 2010; 

Marshall et al., 2009). Οι έρευνες δείχνουν ότι οι αντι- εκφοβιστικές πρακτικές των 

εκπαιδευτικών μπορούν αποτελεσματικά να επηρεάσουν την ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών και την ψυχική τους υγεία. Συνεπώς, αναστοχάζοντας τον ρόλο του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού, η ικανότητα και η αυτό- αποτελεσματικότητα των δασκάλων να 

παρεμβαίνουν στις εκφοβιστικές συμπεριφορές  είναι το σημείο κλειδί στο 

επαγγελματισμό κάθε εκπαιδευτικού.  

Οι παρεμβατικές μέθοδοι διαφέρουν σχετικά με τον βαθμό εμπλοκής μεταξύ των 

δασκάλων και των μαθητών σε ό, τι αφορά τα περιστατικά εκφοβισμού. Η έρευνα δείχνει 

γενικά πως οι πιο κοινή παρέμβαση είναι οι άμεσες κυρώσεις, που δεν περιλαμβάνουν 

καμία συμμετοχή σε σοβαρές συζητήσεις μεταξύ του θύτη και του θύματος  (Bauman et al, 

2008).  

Οι Dake et al (2003) διερεύνησαν δασκάλους για να προσδιορίσουν τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν για να διαχειστούν τον εκφοβισμό. Βρήκαν πως το 86% των εκπαιδευτικών 

στόχευε σε συχητήσεις με τους άμεσα εμπλεκόμενους. Οι δάσκαλοι πρότειναν εν γένει 

κάποιες αποτελεσματικές πρακτικές, όπως η επικοινωνία με τους γονείς του θύτη και 

συνάντηση με τον θύτη, το θύμα και τους κηδεμόνες για την αντιμετώπιση του θέματος. 

Άλλοι δάσκαλοι εστίαζαν περισσότερα στα θύματα, θεωρώντας πως αυτός είναι ο σωστός 

τρόπος για τη διαχείριση του εκφοβισμού. Ήταν, δηλαδή, περισσότερο πρόθυμοι να 

εμπλακούν με το θύμα και να τον ενισχύσουν προκειμένου να μπορούν τα ίδια τα θυματά 

να αντισταθούν και να λύσουν μόνοι τους μετά το πρόβλημα. Παρόλα αυτά, οι έρευνες 

δείχνουν πως οι τεχνικές των δασκάλων δεν είναι πάντα αποτελεσματικές  (Dake et al, 

2003).  

Επιπλέον, οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν στρατηγικές για την αποκατάσταση των σχέσεων, 

στις οποίες οι θύτες συναντούν τα θύματα και ενεργητικά ακούν τα συναισθήματα από την 
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εκφοβιστική συμπεροφορά. Αυτή η πρακτική αυξάνει την ενσυναίσθηση των θυτών και 

επιτρέπει των δημιουργική εμπλοκή σε μια από κοινού συζήτηση. Βέβαια, μια τέτοια 

αυθεντική αλληλεπίδραση θύματος- θύτη προϋποθέτει και κατάλληλες γνώσεις 

συμβουλευτικής, όπου ειδικοί περισσότερο είναι οι σχολικοί ψυχολόγοι και όχι οι 

δάσκαλοι. 

Παρόλα αυτά, οι σχολικοί ψυχολόγοι δεν αποτελούν συνήθως μέρος του δυναμικού ενός 

ελληνικού δημόσιου σχολείου, επμένως οι εκπαιδευτικού φάινεται να είναι πιο δύσκολο 

να εφαρμόσουν σωστά με τέτοια στρατηγική, επειδή δεν έχουν ούτε τον χρόνο να 

αφιερώσουν ούτε τις γνώσεις να διαχειριστούν ζητήματα συμβουλευτικής. Επίσης, οι 

σχολικοί ψυχολόγοι ίσως με την επαγγελματική τους ιδιότητα «βλέπουν» διαφορετικά τον 

εκφοβισμό, εκφράζουν πιο αποτελεσματικά την ενσυναίσθηση τους και κατ΄ επέκταση 

απαντούν σε εναλλακτικούς τρόπους στον εκφοβισμό.  

Όταν το σχολείο δεν παρέχει τέτοια καθοδήγηση και υποστήριξη, είναι ευκόλως αντιληπτό 

πως οι δάσκαλοι πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου, χωρίς 

όμως πάντα να προσδοκούν τα ίδια αποτελέσματα. Επομένως, ο εκφοβισμός απαιτεί μια 

κοινή ευθύνη και υποστήριξη από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας  (Pateraki & 

Houndoumadi, 2001; Houndoumadi & Pateraki, 2001).  

Αν και κάποιες παρεμβάσεις ενάντια στον εκφοβισμό έχουν παρθεί στα σχολεία, ένας 

σημαντικός αριθμός περιπτώσεων παραμένει άλυτος μετά την αναφορά τους στους 

εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, οι έρευνες δείχνουν πως οι δάσκαλοι ισχυρίζονται υψηλά 

επίπεδα αποτελεσματικότητας των αντι- εκφοβιστικών στρατηγικών, αλλά οι μαθητές 

πιστεύουν ότι λίγη κοινωνικκή δικαιο΄συνη αποδίδεται στα περιστατικά εκφοβισμού  

(Rigby, 2014).  

Οι έρευνες προτείνει, ωστόσο, ότι οι πρακτικές των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση των 

περιστατικών δεν είναι πάντα αποτελεσματικές. Μόνο το 28% από αυτούς ήταν σε θέση να 

σταματήσουν άμεσα τον εκφοβισμό. Παρόμοιες ενδείξεις για την μη αποτελεσματικότητα 

των δασκάλων υπήρχαν και στην Αγγλία  (Smith & Shu, 2000). Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν νιώθουν ικανοί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον 

εκφοβισμό (Boulton, 1997).  
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Σκοπός της έρευνας 

Τα περιστατικά εκφοβισμού παρουσιάζουν μια αυξητική τάση κατά την παιδική ηλικία 

(Olweus, 1993). Τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο στον 

προσδιορισμό όσο και στην αντιμετώπιση του φαινομένου στο σχολικό πλαίσιο. Οι 

αρνητικές συνέπεις του εκφοβισμού είναι σαν χιονοστιβάδες που εμπλέκουν ολόκληρη τη 

σχολική κοινότητα, την οικογένεια και τα κοινωνικά δίκτυα. Αφού οι επιπτώσεις είναι τόσο 

κρίσιμες για τη ψυχική υγεία των παιδιών, υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο σοβαρότητας 

των περιστατικών που καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές να δράσουν και να 

αντιμετωπίσουν το θέμα. 

Συμπληρωματικά, το σημείο κλειδί στη μείωση του φαινομένου φαίνεται να βρίσκεται στη 

συνεργασία των δασκάλων, των γονέων, των διευθυντών και του σχολικού προσωπικού. 

Ειδικά σήμερα, οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν έναν πολυδιάστατο και κριτικό ρόλο στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, συνεπώς τόσο οι ίδιοι όσο και οι απόψεις τους αποτελούν τους 

ακρογωνιαίους λίθους πάνω στους οποίους θα ήταν καλό να στηρίζονται τα προγράμματα 

παρέμβασης. Εξάλλου, η μίμηση θετικών συμπεριφορών μπορεί να μειώσει τον 

εκφοβισμό, γι’ αυτό και οι δάσκαλοι θα πρέπει να αποτελούν οι ίδιοι εκείνα τα θετικά 

πρότυπα συμπεριφοράς για τους μαθητές τους. Σχετικά με τον ελληνικό σχολείο σήμερα, οι 

εκπαιδευτικοί καθημερινά αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις εξαιτίας της έλλειψης 

πόρων από την πολιτεία. Αυτό αναπόφευκτα επηρεάζει καθοριστικά και την αποστολή των 

δασκάλων.  

Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό οι ερευνητές να λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών σχετικά με τον εκφοβισμό και τις πιθανές παρεμβάσεις που 

εφαρμόζουν. Γι’ αυτόν τον λόγο, η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει να παρέχει νέες 

κατανοήσεις για τον σχολικό εκφοβισμό και την αντιμετώπισή του, καθώς η ερευνήτρια 

αισιοδοξεί σε μια αλλαγή της κατάστασης στα σχολεία σήμερα (Schön, 1991).  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να παρουσιάσει τις απόψεις των δασκάλων 

σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και τις παρεμβάσεις που εφαρμόζουν σε τέτοια 

περιστατικά στο δημοτικό σχολείο. Βέβαια, οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

επιθετική συμπεριφορά και η αυτοπεποίθησή τους σε στρατηγικές παρέμβασης 
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επηρεάζουν την προθυμία τους και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό. 

Αν και οι εκπαιδευτικοί τείνουν να υπερβάλλουν σχετικά με την ικανότητά τους στην 

παρέμβαση του εκφοβισμού (Limber, 2004; Crawford, 2002), ταυτόχρονα υποβαθμίζουν 

την σημασία της πρόληψης του φαινομένου (O’ Moore, 2000). Ως εκ τούτου, ισχυρίζονται 

πως το σχολείο παρ΄χει ένα ασφαλές και ισότιμο σχολικό περιβάλλον σε όλους τους 

μαθητές (Ballard et al, 1999).  

Μεθοδολογία 

Τα ερευνητικά εργαλεία 

 

Ο πληθυσμός της έρευνας αυτής ήταν εξήντα πέντε (65) δάσκαλοι τόσο από δημόσια όσο 

και από ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας 

στοχεύοντας στον πλουραλισμό και την ετερογένεια των απαντήσεων σχετικά με τον 

σχολικό εκφοβισμό και τις παρεμβάσεις σε περιστατικά εκφοβισμού (Dörnyei & Csizèr, 

2012). 

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε ατομικά στους εκπαιδευτικούς και όλοι οι συμμετέχοντες 

απάντησαν στις ερωτήσεις. Υιοθετώντας την άποψη του Punch ότι παίρνοντας ένα ήδη 

σταθμισμένο ερωτηματολόγιο είναι προτιμότερο από τη δημιουργία ενός άλλου 

(Punch, 2009), η ερευνήτρια χρησιμοποίησε την τροποποιημένη μορφή από το 

ερωτηματολόγιο του Bush (2009, 2011), από τους Craig et al (2002) το τροποποιημένο 

ερωτηματολόγιο των Yoon & Kerber (2003) και των Bauman, Rigby, & Hoppa (2008) 

ερωτηματολόγιο με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών και έγκυρων συμπερασμάτων 

Οι ερωτήσεις ήταν διχοτομικού μοντέλου («ναι» ή «όχι») ρωτώντας τους δασκάλους 

εάν αναγνωρίζουν τις εκφοβιστικές συμπεριφορές με μέτρηση τύπου Likert ζητώντας 

τους να βαθμολογήσουν τη σοβαρότητα της εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Επίσης, το 

ερωτηματολόγιο ρωτούσε τους εκπαιδευτικούς αν οι συμπεριφορές αυτές απαντώνται 

συχνά σε αγόρια, κορίτσια ή και στα δυο φύλα.  

Με αυτές τις κλειστού τύπου ερωτήσεις, η ερευνήτρια μπόρεσε να συλλέξει δεδομένα 

σχετικά με τις απόψεις και τις πεποιθήσεις των δασκάλων, εξασφαλίζοντας  αξιοπιστία 

(Dörnyei & Csizèr, 2012; Akbayrak, 2000).  
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Το ερωτηματολόγιο, επίσης, παρείχε και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, Για παράδειγμα, «Πώς 

θα ορίζατε τον σχολικό εκφοβισμό;», ή «Ποιες είναι οι συνέπειες του εκφοβισμού;». Αυτό 

το συμπληρωματικό κομμάτι στην έρευνα επέτρεψε στην ερευνήτρια να συλλέξει ένα 

εύρος απαντήσεων και δεδομένων, αφού οι απαντήσεις έδειξαν να είναι αυθεντικές, 

αυθόρμητες και σε βάθος. Γενικά, οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις είναι πολύτιμες, επειδή 

υπογραμμίζουν ένα ειλικρινές και προσωπικό σχόλιο των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

δίνοτάς τους τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους (Braun et al., 2012).  

Επιπρόσθετα, το ερωτηματολόγιο των Craig et al ‘The Bullying Attitude Questionnaire’ 

(Craig et al., 2002, modified version by Yoon and Kerber, 2003) έδωσε χρήσιμα 

ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τους τρόπους που οι δάσκαλοι παρεμβαίνουν στα 

περιστατικά εκφοβισμού. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από έξι (6) 

παραδείγματα- σενάρια εκφοβιστικής συμπεριφοράς, στα οποία οι εκπαιδευτικοί 

καλούνταν να βαθμολογήσουν τη σοβαρότητα κάθε περιστατικού.  

Συμπληρωματικά, το ερωτηματολόγιο ‘The Handling Bullying Questionnaire’ (Bauman, 

Rigby, & Hoppa, 2008) παρέχει δεδομένα σχετικά με τις ενέργεις των δασκάλων 

σχετικά με ένα συγκεκριμένο περιστατικό εκφοβισμού. Το περιστατικό αφορούσε 

λεκτικό και κοινωνικό εκφοβισμό και ακολουθούσαν είκοσι δύο (22) κλειστού τύπου 

απαντήσεις που περιέγραφαν πώς ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αντιδράσει. Έτσι, 

οι συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν τις ενέργειες που θα έκαναν οι ίδιοι σε μια 

τέτοιου τύπου εκφοβιστική συμπεριφορά.  

Αποτελέσματα έρευνας 

Σχετικά με τον σωματικό εκφοβισμό, το 84% των συμμετεχόντων ισχυρίστηκαν πως έχουν 

παρατηρήσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά μεταξύ των μαθητών (πίνακας 1). Το 46.2% 

των δασκάλων βαθμολόγησαν τη συμπεριφορά αυτή ως σοβαρή, 30.8% ως κάπως σοβαρή 

και 23.1% ως καθόλου σοβαρή (Πίνακας 2). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (90.8%) 

απάντησε πως η προαναφερθείσα συμπεριφορά απαντάται μόνο στα αγόρια (Πίνακας 3). 

Έξι εκπαιδευτικοί (9.2%) απάντησαν ότι η συμπεριφορά αυτή γίνεται και από τα αγόρια και 

από τα κορίτσια, ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες δεν απάντησε πως η συμπεροφορά 

απαντάται μόνο στα κορίτσια (Πίνακας 3).  
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Πίνακας 1.Έχετε παρατηρήσει την συμπεροφορά που περιγράφεται στο τρέχον σχολικό 
έτος;  

      Ναι (%) Όχι (%) 

Ένας μαθητής χτυπά, κλωτσάει ή σπρώχνει έναν άλλον 
μαθητή. 

55 (84.6) 10 (15.4) 

Ένας μαθητής απειλεί έναν άλλον με χτύπημα. 37 (56.9) 28 (43.1) 

Ένας μαθητής ονομάζεται από άλλους 
με περιπαικτικά ονόματα.  

44 (67.7) 21 (32.3) 

Υπάρχουν κακεντρεχείς φήμες για έναν μαθητή. 36 (55.4) 29 (44.6) 

Ένας μαθητής συστηματικά αποκλείεται από την κοινωνική 
ομάδα των συνομιλήκων του. 

36 (55.4) 29 (44.6) 

Ένας μαθητής κοροϊδεύει έναν άλλον μαθητή 
χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.  

4 (6.2) 61 (93.8) 

 

 

Πίνακας 2. Πόσο σοβαρή είναι η συμπεριφορά που περιγράφεται; 

  
    

Σοβαρή 
(%) 

Κάπως 
σοβαρή 

(%) 

Καθόλου 
σοβαρή (%) 

 

Ένας μαθητής χτυπά, κλωτσάει ή σπρώχνει 
έναν άλλον μαθητή. 

30 (46.2) 20 (30.8) 15 (23.1) 

Ένας μαθητής απειλεί έναν άλλον με χτύπημα. 22 (33.8) 24 (36.9) 19 (29.2) 

Ένας μαθητής ονομάζεται από 
άλλους με περιπαικτικά ονόματα.  20 (30.8) 26 (40.0) 19 (29.2) 

Υπάρχουν κακεντρεχείς φήμες για έναν 
μαθητή. 24 (36.9) 22 (33.8) 19 (29.2) 

Ένας μαθητής συστηματικά αποκλείεται από 
την κοινωνική ομάδα των συνομιλήκων του. 7 (10.8) 35 (53.8) 23 (35.4) 

Ένας μαθητής κοροϊδεύει έναν άλλον μαθητή 
χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο ή άλλα 
ηλεκτρονικά μέσα.  

8 (12.3) 39 (60.0) 18 (27.7) 
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Πίνακας 3. Πιστεύετε ότι η συμπεριφορά που περιγράφεται συμβαίνει σε αγόρια, σε 
κορίτσια ή και σε αγόρια και σε κορίτσια εξίσου; 

      
Αγόρια Κορίτσια 

Αγόρια και 
κορίτσια 
εξίσου 

 

Ένας μαθητής χτυπά, κλωτσάει ή σπρώχνει 
έναν άλλον μαθητή. 

59 (90.8) 0 6 (9.2) 

Ένας μαθητής απειλεί έναν άλλον με χτύπημα. 58 (89.2) 0 7 (10.8) 

Ένας μαθητής ονομάζεται από 
άλλους με περιπαικτικά ονόματα.  9 (13.8) 27 (41.5) 29 (44.6) 

Υπάρχουν κακεντρεχείς φήμες για έναν 
μαθητή. 8 (12.3) 30 (46.2) 27 (41.5) 

Ένας μαθητής συστηματικά αποκλείεται από 
την κοινωνική ομάδα των συνομιλήκων του. 7 (10.8) 29 (44.6) 29 (44.6) 

Ένας μαθητής κοροϊδεύει έναν άλλον μαθητή 
χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο ή άλλα 
ηλεκτρονικά μέσα.  

20 (30.8) 1 (1.5) 44 (67.7) 

 

Σχετικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό, ως εκφοβισμός, οι συμμετέχοντες πιστεύουν πως 

αυτή η μορφή συναντάται συνήθως στα κορίτσια (44.5%) συγκριτικά με τα αγόρια (10.8%). 

Εντούτοις, είκοσι εννιά (44.6%) των συμμετεχόντων ανέφερε ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός 

συμβαίνει εξίσου και σε αγόρια και σε κορίτσια (Πίνακας 3). Εδώ αξίζει να σημειωθεί 

βέβαια πως οι δάσκαλοι τείνουν να αναγνωρίζουν τις πιο άμεσες μορφές εκφοβισμού, 

όπως ο σωματικός, ενώ είναι για αυτούς δύσκολο να προσδιορίσουν ψυχολογικές πιέσεις 

που δέχονται τα παιδιά, ειδικά εφόσον δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για τον 

εκφοβισμό.  

Ο κυβερνο- εκφοβισμός είναι από τις πιο έμμεσες μορφές εκφοβισμού. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων (93.8%, Πίνακας 1) επεσήμανε πως δεν είχαν παρατηρήσει κάποιον μαθητή 

να εκφοβίζεται με κινητό τηλέφωνο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Αντιθέτως, μόνο το 6.2% 
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των δασκάλων απάντησε θετικά (Πίνακας 1). Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τη διεθνή 

βιβλογραφία σχετικά με το γεγονός πως ο κυβερνο- εκφοβισμός είναι η πιο δύσκολα 

αναγνωρίσιμη μορφή εκφοβισμού, αφού συνήθως συμβαίνει εκτός αίθουσας διδασκαλίας 

ή ακόμα και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.  

Βασισμένοι στις στρατηγικές παρέμβασης που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν, οι 

δάσκαλοι είναι πιο πιθανό να παρέμβουν σε περιστατικά λεκτικού ή σωματικού 

εκφοβισμού, συγκριτικά με τα περιστατικά του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι στρατηγικές 

παρέμβασης που οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν περισσότερο είναι : η συζήτηση του 

περιστατικού με τους συναδέλφους, η αναφορά του θέματος στον διευθυντή, η οργάνωση 

μιας συνάντησης με τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των θυτών, όπου θα γινόταν 

ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό και τους προτεινόμενους τρόπους για να βελτιωθεί η 

κατάσταση και τέλος η επικοινωνία με τους γονείς του θύματος για να εκφράσουν την 

ανησυχία τους για την ψυχική υγεία του παιδιού (Πίνακας 4).   

Ωστόσο, στον λεκτικό εκφοβισμό, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν πως αυτός ο 

τύπος εκφοβισμού είναι προσβλητικός. Αυτές οι πεποιθήσεις, όμως, οδηγούν σε αρνητικές 

συνέπειες για τα παιδιά που στοχοποιούνται. Άλλο σημαντικό εύρημα είναι ότι ο λεκτικός 

εκφοβισμός απαντάται κυρίως στα κορίτσια.  

 

Πίνακας 4. Οι στρατηγικές παρέμβασης σε περίπτωση λεκτικού εκφοβισμού / κοινωνικού 
αποκλεισμού  

 

          
Συχνότητα 

Ποσοστό 
(%) 

1. Θα έλεγα επίμονα στον θύτη να 
σταματήσει.  

  13 20.0 

2. Θα διαχειριζόμουν το θέμα με 
επιείκεια.  

  5 7.7 

3. Θα διαφάλιζα πως ο θύτης θα είχε την 
κατάλληλη τιμωρία. 

 5 7.7 

4. Θα συζητούσα το θέμα με τους συναδέλφους.  31 47.7 

5. Θα οργάνωνα μια συνάντηση με τους μαθητές, 
συμπεριλαμβανομένων του θύτη/ των θυτών για να τους 
εξηγήσω τι συνέβαινε και να τους ζητήσω προτεινόμενους 
τρόπους για να βελτιωθεί η κατάσταση.   

31 47.7 

6. Θα έλεγα στο θύμα να αντιμετωπίσει τον 
θύτη.  

 10 15.4 
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7. Θα ξεκαθάριζα στον θύτη ότι η συμπεριφορά αυτή δεν θα 
ανεχτεί.  

21 32.3 

8. Θα άφηνα κάποιον άλλον να το 
αντιμετωπίσει. 

 0 0.0 

9. Θα μοιραζόμουν την ανησυχία μου με τον θύτη σχετικά 
με το τι συνέβη στο θύμα και θα παρακινούσα τον θύτη να 
συμπεριφέρεται στο θύμα με πιο υπεύθυνο και στοργικό 
τρόπο.  

11 16.9 

10. Θα άφηνα τους μαθητές να λύσουν το θέμα 
μόνοι τους.  

 1 1.5 

11. Θα πρότεινα στο θύμα να δράσει άμεσα.   10 15.4 

12. Θα συζητούσα με τον θύτη τις επιλογές που έχει για να 
βελτιωθεί η κατάσταση.  

8 12.3 

13. Θα ζητούσα από τον σχολικό σύμβουλο να 
παρέμβει.  

 11 16.9 

14. Θα ανέφερα το θέμα στον διευθυντή.  29 44.6 

15. Θα επικοινωνούσα με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του 
θύματος για να εκφράσω τη ανησυχία μου σχετικά με την 
ψυχική υγεία του παιδιού τους.  

27 41.5 

16. Θα έλεγα στους μαθητές να 
ωριμάσουν.  

  2 3.1 

17. Θα ενθάρρυνα το θύμα να δείξει πως δεν ανέχεται να 
ταπεινώνεται.  

23 35.4 

18. Θα το αγνοούσα.     0 0.0 

19. Θα βοηθούσα τον θύτη να έχει μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση για να μην χρειάζεται να εκφοβίσει 
κανέναν.    

13 20.0 

20. Θα επέμενα στους γονείς ή κηδεμόνες του θύτη πως η 
συμπεριφορά αυτή πρέπει να σταματήσει.  

20 30.8 

21. Θα έβρισκα στον θύτη να ασχοληθεί με κάτι 
ενδιαφέρον. 

7 10.8 

22. Θα συμβούλευα το θύμα «να κάνει πίσω». 4 6.2 

 

Συνολικά, οι συμμετέχοντες δεν ανέφεραν τίποτα σχετικά με την πρόληψη του 

εκφοβισμού. Έτσι, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για 

να αποτρέψουν εξ αρχής περιστατικά εκφοβισμού  (Sapouna, 2008). 

Η παρούσα έρευνα συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες. Φαίνεται, επομένως, πως είναι 

ανάγκη να υπάρχει επαρκής επιμόρφωση των δασκάλων σε τέτοια θέματα και να 

εξασφαλίζεται η συνεργασία με την εκπαιδευτική πολιτική (Olweus, 1984; Pateraki & 

Houndoumadi, 2001; Μπότσαρη, 2010). Επειδή η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι οι 
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δάσκαλοι πιστεύουν πως μπορούν να αντιμετωπίσουν τον σωματικό εκφοβισμό αλλά δεν 

μπορούν να διαχειριστούν άλλες μορφές του, δεν γνωρίζουν πως μπορούν να 

υποστηρίξουν ψυχολογικά το θύμα και να αποτρέψουν τις αρνητικές συνέπειες.  

 

Επίλογος 

Ο σχολικός εκφοβισμός θέτει ένα σύγκχρονο θέμα προς διερεύνηση, καθώς η 

επιθετικότητα και η βία ενυπάρχει σε όλα τα σχολεία παγκοσμίως (Schoen & Schoen, 

2010). Αν και ο εκφοβισμός είναι ένα δημοφιλές ζήτημα στα σχολεία, δεν αντιμετωπίζεται 

ολιστικά από το εκπαιδευτικό σύστημα  (Gulemetova et al., 2011). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που εφαρμόζουν οι δάσκαλοι για να 

διαχεριστούν την εκφοβιστική συμπεριφορά. Όμως, οι εκπαιδευτικοί δεν στοχεύουν στην 

πρόληψη του φαινομένου (Rigby, 2000).  

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια το θέμα έχει απασχολήσει περισσότερο τόσο τους 

ερευνητές όσο και την εκπαιδευτική κοινότητα. Έτσι, μόνο λίγα χρόνια έχουν γίνει κάποιες 

μεμονωμένες προσπάθειες με σκοπό να εξεταστεί η σοβαρότητα του ζητήματος στον 

ελληνικό σχολικό χώρο (Pateraki & Houndoumadi, 2001).  Γι’ αυτόν τον λόγο, η παρούσα 

έρευνα στοχεύει να καταμοήσει περισσότερο τον εκφοβισμό στο δημοτικό σχολείο και 

ακολούθως να συωεισφέρει σε βελτίωση και ανάπτυξη νέων αντι- εκφοβιστικών πρακτικών 

που θα εφαρμόζουν οι δάσκαλοι στο δημοτικό σχολείο.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη ποσοτική έρευνα παρουσιάζει τις απόψεις των 

εκαπιδευτικών στην Ελλάδα σχετικά με τη φύση του εκφοβισμού και τις στρατηγικές 

παρέμβασης που χρησιμοποιούνται σε περιστατικά εκφοβισμού. Αναστοχάζοντας την 

ερευνητικό σκοπό της μελέτης αυτής, η ποσοτική μέθοδος της έρευνας θεωρήθηκε η πιο 

κατάλληλη με σκοπό να συμπληρωθεί ακαδημαϊκά το κενό στη γνώση και να διεξαχθούν 

ασφαλή και πολύτιμα συμπεράσματα (Michell, 2003). 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν πως ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων μαθητών 

έχει εμπλακεί σε περιστατικό εκφοβισμού είτε ως θύτης είτε ως θύμα, σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των δασκάλων. Περαιτέρω έρευνα (ποιοτικής και ποσοτικής μορφής) 

απαιτείται για να γνωρίσουν οι ερευνητές τις απόψεις των ίδιων των μαθητών σχετικά με 

το θέμα του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον.  
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Ένα από τα πιο σημαντικά ερεύματα της έρευνας αυτής ήταν ότι η συστηματική μελέτη του 

φαινομένου, οι παρεμβάσεις, η θεσπισμένη νομοθεσία και πολιτική αλλά και η 

επιμόρφωση των δασκάλων κρίνονται απαραίτητα στοιχεία για να αντιμετωπισθεί σωστά ο 

εκφοβισμός ως ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινωνικό φαινόμενο. Προϋπόθεση σε αυτά είναι 

η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον εκφοβισμό εκ μέρους της πολιτείας, των εν ενεργεία 

δασκάλων και την γονέων  (Sapouna, 2008).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας, επίσης, έδειξαν πως ο εκφοβισμός δεν παρουσιάζεται τόσο 

υψηλός στην Ελλάδα, όσο στην Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία  

(Sapouna, 2008). Εντούτοις, είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας έρευνας για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου με την έρευνα των Pateraki 

and Houndoumadi (2001) που ερεύνησαν τον εκφοβισμό σε μεγαλύτερο ελληνικό σχολικό 

πληθυσμό σε όλες τις τάξεις και χρησιμοποίησαν πιο αυστηρά κριτήρια για να 

αναγνωριστεί η εμπλοκή σε επεισόδια εκφοβισμού  (Sapouna, 2008). 

Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα παρέχει μια εσωτερική οπτική στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και τις στρατηγικέ ςπου εφαρμόζουν στα 

περιστατικά εκφοβισμού. Τα ευρήματα συνεισφέρουν στην εκαπιδευτική έρευνα και 

ειδικότερα προωθούν μια κοινωνική αλλαγή στην εκπαίδευση, αφού οι δάσκαλοι 

αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς για τους μαθητές (Espelage, 2012; Schwartz et al., 

2013; Visconti et al., 2013). 

Σε γενικές γραμμές, το σχολείο από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κατάλληλα και 

σε βάθος χρόνου τον σχολικό εκφοβισμό. Η ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου 

απαιτεί κοινωνική υποστήριξη από όλους τους φορείς (Hamburg, 1993). Έτσι, οι Batsche & 

Knoff ισχυρίζονται πως ο εκφοβισμός πρέπει να έχει σκοπό την προώθηση ενός θετικού 

σχολικού κλίματος (Batsche & Knoff, 1994). 

Αφού οι δάσκαλοι διαδραματίζουν έναν τόσο σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου και η εκπαίδευση βρίσκεται διαρκώς υπό διαμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να γνωρίζουν πόσο οι αλλαγές αυτές και η επιμόρφωση στον εκφοβισμό είναι 

πρόκληση για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.  (Boulton et al, 2014). Οι 

δάσκαλοι είναι το σημαίο- κλειδί στη μείωση του φαινομένου ώστε να παρέχουν ένα 

ισότιμο και ασφαλές περιβάλλον για όλους τους μαθητές. Είναι πολύτιμες πηγές στις 
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προσπάθειες παρέμβασης, αφού κατέχουν την πρώτη θέση στον περιφερειακό κύκλο των 

παιδιών και επομένως οι μαθητές μπορούν αν τους εμπιστευτούν και να μιλήσουν ανοιχτά 

σσε αυτούς για τα περιστατικά εκφοβισμού (Rodkin & Hodges, 2003). 

Όμως, ο εκφοβισμός εκτείνεται και πέρα από τη σχολική αίθουσα. Ο εκφοβισμός δεν είναι 

μέρος την ωρίμανσης ενός ανθρώπου, ούτε μέρος την ανθρώπινης ανάπτυξης, αφού στον 

πυρήνα του έχει σκοπό να τιμηρήσει και να βλάψει. Σήμερα η τεχνολογία προσφέρει μέσα 

στο παιδί για να εκφοβίσει, αλλά οι δάσκαλοι δεν είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν 

πόσο καταστροφικά μπορεί αν είναι να αποτελέσματα (Boulton et al., 2014).  Εδώ η ανάγκη 

για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι ένα σημαντικό θεμέλιο για την αναγνώριση και 

την παρέμβαση του εκφοβισμού στα σχολεία.  

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας φέρουν στη επιφάνεια κάποια 

σημαντικά παιδαγωγικά θέματα σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και τις παρεμβάσεις σε 

αυτόν. Καθώς περαιτέρω και πιο εκτενής έρευνα προτείνεται για το θέμα, η παρούσα 

μελέτη αποκαλύπτει ένα κενό στν σχεδιασμό των προγραμμάτων παρέμβασης 

εκφοβισμού. Οι εκπαιδευτικοί, που δεν θεωρούν ότι ο εκφοβισμός συνδέεται με την 

επιθετική και αντι- κοινωνική συμπεριφορά, χρειάζονται επιμόρφωση για να παρέμβουν 

αποτελεσματικά. Αναστοχάζοντας τις εκπαιδευτικές αλλαγές στο  ελληνικό πρόγραμμα 

σπουδών, όπου η συναισθηματική και κοινωνική εκπαίδευση δεν αποτελούν μεγάλο 

μέρος, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

κατάλληλα για τους δασκάλους στο δημοτικό σχολείο προκειμένου να επωφεληθούν τόσο 

οι μαθητές όσο και η σχολική κοινότητα ευρύτερα.  
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Περίληψη 

Η εργασία αφορά την κοινή βιωματική δράση των μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξεων του 

Δημοτικού, τριών διαφορετικών σχολείων (2 στη Θεσσαλονίκη και ενός στην Αθήνα) με 

θέμα τo σχολικό εκφοβισμό. Χρησιμοποιήθηκε το μικτό μοντέλο μάθησης, σύγχρονη 

διαδικτυακή επικοινωνία και ασύγχρονη συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, 

ακολουθήθηκε προσέγγιση μέσα από θεατρικές τεχνικές του Α. Boal, υπήρξε διάδραση με 

το ΠΤΔΕ του Α.Π.Θ. και οι μαθητές δημιούργησαν δυναμικές εικαστικές αφηγήσεις που 

ανέβασαν και επεξεργάστηκαν ψηφιακά στην πλατφόρμα MoViE και διαμοίρασαν στην 

κοινότητα του διαδικτύου. Η δράση πραγματεύεται τη δημιουργία συνεργατικών 

ψηφιακών αφηγήσεων με στόχο την εμβάθυνση στο υπό πραγμάτευση φαινόμενο, 

θεωρώντας τον ψηφιακό γραμματισμό ως γέφυρα που θα συνδέσει την καλλιέργεια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και την αυτοοργάνωση, καθώς και η δημιουργία 

περιεχομένου και η κριτική αξιολόγησή των δημιουργημάτων θα συμβάλλουν στην 

καλύτερη κατανόηδη του παρόντος. Η ευελιξία κατά το σχεδιασμό μέσα από την 

αμφίδρομη σχέση που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε μαθητές-εκπαιδευτικούς, όπως και ο 

επαναπροσδιορισμός των ρόλων τους αποτέλεσαν τον άξονα με βάση τον οποίο 

κινηθήλαμε κατά το σχεδιασμό της δράσης. 



347 
 

Λέξεις κλειδιά: εκφοβισμός, Α. Boal-ενσυναίσθηση, διά/ενδο σχολική συνεργασία, 

ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακός γραμματισμός 

Abstract 

The purpose of this paper is to share the experiential project on bullying that was conducted 

by young students at the 5th and 6th grades of 3 different Primary Shcools –two in 

Thessaloniki and one in Athens. We followed the mixed model of learning, synchronous 

online communication and asynchronous collaboration through the use of digital 

technologies and also the theatrical technique of A. Boal. We interacted with the School of 

Primary Education - Faculty of Education of the Aristotle University of Thessaloniki and our 

students created dynamic visual narratives which they uploaded and processed digitally at 

the MoViE platform sharing their experience with the public. The project was about creating 

collaborative digital narratives and our aim was to deepen their understanding over the 

phenomenon of bullying as we consider that digital literacy is a bridge connecting the 

cultivaton of emotional intelligence and a tool that can be used to move young learners to 

self organization and expression, as content creation and critical evaluation of artifacts leads 

to better understanding of every day life. There was flexibility while organisng the project as 

we aimed in redefining our role and the students’ role through mutual interaction and 

respect to the needs of our students.  

Keywords: bullying, A. Boal-empathy, school collaboration, digital storytelling, digital 

literacy 

Εισαγωγή 

Η αφηγηματική κατασκευή της πραγματικότητας προσφέρει αφηγηματική αληθοφάνεια. O 

τρόπος που ερμηνεύουμε την πραγματικότητα περνά, συνειδητά ή ασυνείδητα, μέσα από 

τις αφηγήσεις μας για αυτήν, είναι η -λεκτική ή μη λεκτική- αποτύπωση των εμπειριών μας. 

Μέρος των εμπειριών των μαθητών αποτελεί και ο σχολικός εκφοβισμός/σχολική βία. 

Θεωρήσαμε σκόπιμο να εργαστούμε συνεργατικά αναζητώντας τα βαθύτερα αίτια του 

σχολικού εκφοβισμού, καθώς κρίναμε ότι μια τέτοιου είδους δράση θα επέφερε βαθύτερες 

αλλαγές στους μαθητές από την απλή σε εννοιολογικό επίπεδο, δια-πραγμάτευση. Αυτό 

που μας απασχόλησε ήταν κατά πόσο η ψηφιακή (ΨΑ)/ οπτικό-ακουστική (ΟΑ)/ δυναμική 
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εικαστική αφήγηση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων μαθησιακών εμπειριών, 

αλλαγή πρότερων στάσεων/απόψεων και κοινωνικής στάσης των μαθητών μέσα από την 

ανάπτυξη της ικανότητας τους να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και τα 

συναισθήματα των άλλων, να τα χειρίζονται αποτελεσματικά, δημιουργώντας κίνητρα για 

τον εαυτό τους, όπως άλλωστε ορίζει ο Goleman (1995) τη Συναισθηματική Νοημοσύνη 

(ΣΝ). Αποτολμήσαμε μια διαφορετική προσέγγιση που συνέδεε τον ψηφιακό κόσμο με τον 

θεατρικό αυτοσχεδιασμό και τις τεχνικές του Augusto Boal για την κατανόηση του 

εκφοβισμού, την δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και την κριτική αξιολόγηση του, 

χρησιμοποιώντας τα ως γέφυρες που θα μας οδηγούσαν στην καρδιά του ζητούμενου, την 

αλλαγή στάσης των μαθητών απέναντι στο φαινόμενο, καθώς αναγνωρίζοντας πως 

«οτιδήποτε δεν μπορούμε να αναδομήσουμε, δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε» 

(Gombrich, 1969). 

Σχολικός εκφοβισμός 

Η βία ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «η εμπρόθετη χρήση σωματικής 

δύναμης, εξαναγκασμού ή εξουσίας, ως απειλή ή πραγματική, εναντίον του ίδιου του 

εαυτού μας, άλλου προσώπου, ομάδας ή κοινότητας, η οποία είτε έχει ως αποτέλεσμα ή 

την υψηλή πιθανότητα να προκαλέσει, τραυματισμό, θάνατο, ψυχολογική βλάβη, 

διαταραχή στην ανάπτυξη ή στέρηση» (Krug et al., 2002). Σε αντίθεση «ένας μαθητής 

γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται, κατ επανάληψη και 

κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους άλλους μαθητές» 

(Olweus, 1991). Κατά την Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία [APA] ο εκφοβισμός μπορεί να 

πάρει τη μορφή της σωματικής επαφής, λεκτικής παρενόχλησης ή πιο δυσδιάκριτης 

ενέργειας. Ορίζεται ως μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς κατά την οποία κάποιος 

εσκεμμένα και κατ’ επανάληψη προκαλεί σε ένα άλλο πρόσωπο τραυματισμό ή δυσφορία. 

Είναι προφανές ότι εξ ορισμού μια πράξη για να θεωρείται εκφοβισμός θα πρέπει να 

πληροί κάποιες συνθήκες. Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στο «πείραγμα» ή το «άγριο 

παιχνίδι» μεταξύ παιδιών και τον εκφοβισμό είναι ότι η πράξη του εκφοβισμού είναι 

απρόκλητη, εσκεμμένη και στοχευμένη. Δεν υπάρχει η έννοια του τυχαίου. Χαρακτηρίζεται 

από επαναλαμβανόμενα επεισόδια και γίνεται για την επίδειξη δύναμης (Vaillancourt, et 

al., 2003) και εξουσίας από έναν ή περισσότερους που υπερτερούν ως προς τους 

αποδέκτες είτε σωματικά είτε ψυχολογικά, προκαλώντας τους ανησυχία ή φόβο. Για να 
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μιλήσουμε για εκφοβισμό πρέπει να υπάρχει διαφορά δύναμης (σχέση ασύμμετρης 

δύναμης) γεγονός που καθιστά αυτόν που δέχεται την επίθεση αδύναμο και αβοήθητο να 

αντιδράσει. (Olweus, 2009). Στόχος γίνεται συνήθως ένας μεμονωμένος μαθητής που 

τυχαίνει να διαφέρει. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι μορφές με τις οποίες 

εμφανίζεται το φαινόμενο είναι πολλές και ετερόκλητες.  

Συναισθηματική νοημοσύνη 

Οι Salovey & Mayer (1990) ορίζουν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) ως την «ικανότητα 

να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα συναισθήματά του και των άλλων 

για να σκέφτεται και να δρα». Είναι η ικανότητα με την οποία αντιλαμβανόμαστε, 

εκφράζουμε και ρυθμίζουμε το συναίσθημα. Μπορούμε να διακρίνουμε από πέντε κύριες 

δεξιότητες: γνώση και διαχείριση προσωπικών συναισθημάτων, ευαισθησία προς τα 

συναισθήματα των άλλων, συναισθηματική ικανότητα ανταπόκρισης και διαπραγμάτευσης 

με τους άλλους, χρησιμοποίηση συναισθημάτων για αυτοοργάνωση.  

Ψηφιακός γραμματισμός 

Ο ψηφιακός γραμματισμός (media literacy) αφορά το δημιουργικό πειραματισμό, τη 

συλλογική νοημοσύνη, την αλληλεπίδραση μαθητή-δασκάλου. Δημιουργεί έναν 

αμφίδρομο χώρο μάθησης και για τους δύο. Η χρήση web 2.0 εφαρμογών εξελίσσεται σε 

γέφυρα και όχι σε αυτοσκοπό, είναι η αφορμή, ο διευκολυντής. Δίνοντας την κάμερα στα 

χέρια των μαθητών, δρουν σχηματοποιώντας την κουλτούρα/πολιτισμό μέσα στον οποίο 

ζουν- επηρεάζουν και επηρεάζονται, επιβεβαιώνεται το δικαίωμά τους στο παιχνίδι ως 

μάθηση (όχι σαν παιχνίδι που σε βοηθά να μάθεις), τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, 

τον πειραματισμό (Bazalgette, 2011). 

Αφήγηση 

Οι αφηγήσεις ή οι ιστορίες δημιουργούνται όταν ένας ή περισσότεροι μοιραστούν 

εξιστορώντας μια εμπειρία ή ένα γεγονός. Τυπικά, η αφήγηση μιας ιστορίας περιλαμβάνει 

ανατροπές, όπως κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, αλλά γενικά έχουν κοινά δομικά 

χαρακτηριστικά. Μπορούν να είναι προφορικές ή γραπτές, να εστιάζουν σε γεγονότα και τη 

σημασία τους για αυτούς που τα αντιμετωπίζουν ή σε καθημερινές εμπειρίες τους. Το 



350 
 

επίκεντρο των αφηγήσεων είναι ιστορίες που περιγράφουν τις προσωπικές εμπειρίες της 

φτώχειας, της ανισότητας, του σεξισμού, και πολλές άλλες κοινωνικές και πολιτισμικές 

εμπειρίες (Chase, 2005). Η Reissman (2008) τονίζει πως η αφήγηση ιστοριών, τόσο σε 

προσωπικό όσο και κοινωνικό επίπεδο, είναι δομημένες πρακτικές που μπορούν να 

καλλιεργηθούν από μικρή ηλικία. Υπάρχει μια ακολουθία γεγονότων, ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα που αφηγούνται, ένα συγκεκριμένο θέμα, στοιχεία που απαντάνε στα τι, ποιος, 

γιατί, πότε και πού, και συναισθήματα κατά τη διάρκεια της πλοκής. 

Ψηφιακή Αφήγηση 

«Οπτικοακουστική Παιδεία (Audiovisual Education) μπορούμε να αποκαλούμε την 

εκπαιδευτική διαδικασία που έχει στόχο να καλλιεργήσει την "οπτικοακουστική 

συνείδηση" των μαθητών, δηλαδή να εξοικειώσει τα παιδιά με όλες τις περιοχές της 

Οπτικοακουστικής Έκφρασης (audiovisual expression)» (Θεοδωρίδης, 2013). Αφορά την 

αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self directed learning), δίνοντας το ρυθμό και την 

πρωτοβουλία στους μαθητές να εξασκήσουν και τελειοποιήσουν ικανότητες δοκιμάζοντας 

υποθέσεις, επινοώντας μεταφορές, κατασκευάζοντας αφηγήσεις, όχι σαν ατομική 

δραστηριότητα, αλλά σε συνεργασία με συμμαθητές τους, ώστε αλληλεπιδρώντας και 

παίρνοντας ανατροφοδότηση να ενθαρρυνθεί ο στοχασμός και αναστοχασμός που θα 

οδηγήσει στην αλλαγή στάσης απέναντι σε φαινόμενα -στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό 

του εκφοβισμού- δημιουργώντας έναν δυναμικό μαθησιακό χώρο.  

Με τον όρο ψηφιακή αφήγηση (ΨΑ) αναφερόμαστε στην αφήγηση με ψηφιακά μέσα, 

υπολογιστή/tablet/smartphone/ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, και τη δημιουργία μικρής 

διάρκειας ιστορίας (μέχρι 5 λεπτά, ιδανικά 2-3 λεπτά) κυρίως με τη χρήση φωτογραφιών 

και το διαμοιρασμό της μέσω του διαδικτύου (Lambert, 2013).  

Η οπτική αφήγηση (visual storytelling) (ΟΑ) είναι μια οπτική φόρμα επικοινωνίας εμπειριών 

και μηνυμάτων. Ιδέες και συναισθήματα εκφράζονται μέσα από αισθητικές 

αναπαραστάσεις. Με τη διαδικασία της επεξεργασίας του ψηφιακού δημιουργήματος 

(digital artiefact) αφηγούμαστε μια ιστορία με συγκεκριμένη δομή, που υπακούει σε 

συγκεκριμένους κανόνες και δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο της αυτοέκφρασης και της 

δημιουργίας, αλλά κυρίως επιφέρει «αλλαγή κατάστασης του δημιουργού» (Pimenta & 
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Poovaiah, 2010). Τα βασικά στοιχεία χρήσης της ΟΑ για παιδαγωγικούς λόγους, τα οποία 

και ακολουθήσαμε ως στάδια κατά τη διάρκεια της δράσης, αφορούν τον καταιγισμό 

ιδεών, τη δημιουργία storyboard και σεναρίου, το γύρισμα, την επιλογή πολυμέσων και την 

επεξεργασία (editing) του υλικού από τα γυρίσματα και το διαμοιρασμό με το κοινό.  

Η δυναμική ψηφιακή αφήγηση (δημιουργία βίντεο) έχει διαμεσολαβητικό και λυτρωτικό 

ρόλο, αποτελεί μέσο ατομικής έκφρασης και συλλογικής προσέγγισης που επικοινωνεί 

συναισθήματα και καταστάσεις άμεσα. Μέσα από την αφήγηση ιστοριών ο δημιουργός 

έχει ένα εργαλείο με το οποίο αναζητά νέους τρόπους έκφρασης, περνώντας από την 

ατομικότητα στην καταγραφή της κοινωνικής πραγματικότητας. Στη δική μας εργασία, θα 

προσθέταμε, ξεπερνώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις και χτίζοντας την προσωπική 

του θέση και στάση απέναντι στο πρόβλημα του εκφοβισμού.  

Η βάση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών των ομάδων, αλλά και της διαχείρισης 

φαινομένων σχολικής βίας βρίσκεται στην ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει και να 

συνειδητοποιεί τα συναισθήματά του και να χρησιμοποιεί την επίγνωση αυτή για να 

χειρίζεται τη συμπεριφορά και τις σχέσεις του. Οι Bradberry & Greaves (2006) κάνουν λόγο 

για τη «συναισθηματική διάσταση της λογικής» και τονίζουν ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο: α) συμπεριφερόμαστε, β) χειριζόμαστε την 

πολυπλοκότητα των κοινωνικών μας σχέσεων γ) παίρνουμε προσωπικές αποφάσεις που 

καταλήγουν σε θετικά αποτελέσματα. 

Στόχοι-Μεθοδολογία 

Οι στόχοι της παρούσης εργασίας μπορούν να αναλυθούν σε γνωστικούς, ψυχοκινητικούς 

και κοινωνικούς. Οι γνωστικοί στόχοι αφορούσαν την κατανόηση των παραγόντων που 

γεννούν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, τη δημιουργία/επεξεργασία σεναρίων με 

θέμα το φαινόμενο –κατ επέκταση δημιουργία αφηγηματικών κειμένων-, την καλλιέργεια 

του ψηφιακού γραμματισμού –μέσα από την δημιουργία ψηφιακών οπτικοακουστικών 

αφηγήσεων. Οι ψυχοκινητικοί στόχευαν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, 

την καλλιέργεια της αυτεπίγνωσης, του αυτοελέγχου, της ενσυναίσθησης, της 

αυτορύθμισης, της κατανόησης των άλλων, το σωστό χειρισμό της διαφορετικότητας. Οι 

κοινωνικοί τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ερμηνευτικών ικανοτήτων, 
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αντίληψης της καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλλαγή, το χειρισμό διαφωνιών, την 

καλλιέργεια δεσμών, τη συνεργασία, την ομαδικότητα κατά τη δημιουργία συνεργατικών 

οπτικών αφηγήσεων ανάμεσα στους μαθητές τριών διαφορετικών τμημάτων, τριών 

διαφορετικών σχολείων.  

Μεθοδολογικά υπήρξε ευελιξία στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μέσα από αμφίδρομη 

σχέση με τους μαθητές με τη δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

μέσα από τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων μαθητή-δασκάλου. Δόθηκαν κίνητρα και 

αυτονομία με διεύρυνση του χώρου μέσα στον οποίο λαμβάνει χώρα η μάθηση. Έγινε 

επαναπροσδιορισμός της σχέσης διδάσκοντα και διδασκόμενου, ώστε οι μαθητές να 

αισθανθούν πιο οικεία με το δάσκαλο και άρα να τον εμπιστευτούν, να ανακαλύψουν 

νέους χώρους για να νιώσουν ασφάλεια και για να αρθρώσουν το δικό τους λόγο, να 

αισθανθούν ότι γίνονται αποδεκτοί και επαρκείς αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά τους και 

καλλιεργώντας τις ικανότητές τους, να βελτιώσουν την ικανότητα να συνδέονται με τους 

συμμαθητές τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα των παιδιών και τις αντιλήψεις των 

παρατηρητών/θυτών/θυμάτων δώσαμε έμφαση στην ανάπτυξη του συναισθήματος της 

ενσυναίσθησης στους παρατηρητές, ώστε να αισθανθούν ασφαλείς και να αντιληφθούν 

την αναγκαιότητα της θετικής και εποικοδομητικής δράσης από την πλευρά τους.  

Οι δράσεις οργανώθηκαν στο πνεύμα της ομαδικής και συνεργατικής μεθόδου με έμφαση 

στη συνδυαστική (blended learning) –σύγχρονη/ασύγχρονη επικοινωνία, στην ανοιχτή από 

απόσταση μάθηση- με σκοπό την καλλιέργεια των μαθητών, να καταφέρουν να εκφράσουν 

τις προσωπικές τους αξίες, και σε δεύτερο επίπεδο να συνειδητοποιήσουν πως η στάση 

τους, οι πράξεις και οι συμπεριφορές τους δημιουργούν θετική ή αρνητική επίπτωση στους 

συμμαθητές τους. Προσπαθήσαμε να δώσουμε εναύσματα και να προκαλέσουμε 

συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειριών, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες για 

καλύτερες σχέσεις με τους συμμαθητές τους και μακροπρόθεσμα να δημιουργηθούν 

ασφαλή και υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα που θα βελτιώσουν την ευημερία 

τους στο σχολικό και προσωπικό τους χώρο. Κρατήσαμε το ρόλο του συντονιστή και 

διακριτικά επεμβαίνοντα όπου υπήρξε ανάγκη και συν διαμορφώσαμε με τους μαθητές 

δραστηριότητες για να εναρμονισθούν με όσα είχαν πραγματικά ανάγκη. 
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Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των ομάδων αλλά και της συνειδητοποίησης του ρόλου των 

προσώπων που απαντώνται σε περιστατικά εκφοβισμού (παρατηρητής, θύτης, θύμα) 

χρησιμοποιήσαμε την τεχνική του Augusto Boal (2002) «θέατρο εικόνων», μια τεχνική του 

Θεάτρου του Καταπιεσμένου (Θ.τ.Κ.) που χρησιμοποιεί τα σώματα ως δυναμικές εικόνες ή 

tableaux vivant, με στόχο την έκφραση συναισθημάτων, αντίληψης της πραγματικότητας, 

επιτρέποντας την αντιπαράθεση της ομάδας ως προς τις συγκρούσεις και τις καταπιέσεις 

που την αφορούν. Η δεύτερη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή του «θεάτρου 

φόρουμ» (forum theatre) σε αυτό δίνεται η δυνατότητα στους θεατές (παρατηρητές) να 

παρεμβαίνουν στα δρώμενα και να διερευνήσουν τα αίτια της σκηνής που παρουσιάζεται 

και προτείνουν λύσεις σε κάποιο κοινωνικό πρόβλημα. Οι τεχνικές έχουν σαν στόχο την 

ανάδειξη των ρόλων, να μάθουν πώς να συζητάνε και το κυριότερο όλων να αποκτήσουν 

την δυνατότητα ατομικής έκφρασης και μαθητές που σε πραγματικές συνθήκες δεν θα το 

κάνουν. Σε μια προσομοίωση της πραγματικότητας, μέσω δυναμικών εικόνων, όπως 

αναφέρει ο Γκόβας (2001) «διενεργείται μια συζήτηση για το τι είναι δυνατόν να γίνει, πώς 

μπορεί κανείς πέρα από τα ευχολόγια να επιτύχει την αλλαγή και αυτές οι δυνατότητες 

αλλαγής της πραγματικότητας παίζονται με τη συνδρομή των μαθητών». Το θέατρο λοιπόν 

γίνεται έτσι ένας προστατευμένος χώρος όπου στρατηγικές διαπολιτισμικότητας, 

ενδυνάμωσης, αποτίναξης της καταπίεσης και της αδικίας και κοινωνικής αλλαγής 

προβάρονται, για να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως και στην πραγματικότητα». 

Η δράση 

Η εργασία «Ο κύκλος της χαράς» υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο ως το Μάιο 2015 με τη 

συνεργασία τριών σχολείων, δύο στην Θεσσαλονίκη και ενός στην Αθήνα, σε συνεργασία 

με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και το Πανεπιστήμιο του 

Ελσίνκι. Το υλικό που παράχθηκε είναι αναρτημένο στις πλατφόρμες MoViE, του 

ερευνητικού κέντρου Cicero του πανεπιστημίου του Ελσίνκι και στην Wikispaces. Το 

εμπόδιο της απόστασης μεταξύ των τριών τμημάτων προσπελάστηκε μέσω της 

τεχνολογίας. Χρησιμοποιήσαμε τόσο την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο για να 

γνωριστούν οι μαθητές μεταξύ τους και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τους ίδιους αλλά 

και για να συνδιαμορφώσουν τα σενάρια για τις Οπτικό Ακουστικές (ΟΑ) αφηγήσεις τους, 

όσο και την ασύγχρονη επικοινωνία για να αλληλεπιδράσουν, όταν θα τους το επέτρεπε το 

ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε σχολείου ή και από το σπίτι τους. Οι πρώτες επαφές έγιναν 

http://cicero-movie.edu.helsinki.fi/
http://buddiesorbullies.wikispaces.com/
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μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων και βίντεο κλήσεων της Google Hangouts, ενώ στη φάση 

της «συν+γραφής» των σεναρίων τους κοινό πεδίο αποτέλεσε η online υπηρεσία της 

Google, Google docs, η οποία περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου (Word) και 

χρησιμοποιήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις ομάδες καθώς η τεχνολογία ενισχύει τα 

ενδιαφέροντα και τα κίνητρα για μάθηση αφενός και αφετέρου, όντας εύχρηστη, επιτρέπει 

την ενεργή συμμετοχή (Blumenfeld et al, 1991). 

Για την ασύγχρονη επικοινωνία προτιμήσαμε να στηθεί η εργασία σε ένα wiki, καθώς το 

είχαμε εντάξει ως αναπόσπαστο εργαλείο μάθησης στην καθημερινή μας εκπαιδευτική 

διαδικασία, και είχαν ήδη εξοικειωθεί τόσο με τη χρήση του όσο και με τα οφέλη της 

δημόσιας έκφρασης –αναστοχαζόμενοι όσα είχαν σημειώσει, και άμεσα παρατηρώντας την 

εξέλιξη της συγγραφικής διαδικασίας (Parker & Chao, 2007). 

H εργασία περιελάμβανε τη δημιουργία ΟΑ αφηγήσεων με τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών και στόχο αφενός την ενημέρωση για το φαινόμενο της σχολικής βίας και το 

διαχωρισμό του από το σχολικό εκφοβισμό και αφετέρου την ανάπτυξη ψηφιακών 

δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση ψηφιακών μέσων.  

Η ενασχόληση με τις ψηφιακές αφηγήσεις (ΨΑ) χωρίστηκε σε τρία στάδια: πριν την 

παραγωγή (pre production), τα γυρίσματα και μετά την παραγωγή (post production).  

Πριν την παραγωγή οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη χρήση των ψηφιακών μέσων και 

εφαρμογών με τις οποίες θα ήταν δυνατό να γυρίσουν και να επεξεργαστούν την ΨΑ τους, 

την αφηγηματική δομή τόσο των σεναρίων, όσο και της ψηφιακής αφήγησης, την ορολογία 

που θα χρησιμοποιούσαν, τη χρήση της εικόνας και του ήχου. Οι ομάδες μετά τον 

καταιγισμό ιδεών περί του θέματος της δράσης, εργάστηκαν για την παραγωγή των ΟΑ 

αφηγήσεων με έμφαση στη δημιουργία storyboard και κειμένου-σεναρίου πριν από τη 

συλλογή του ψηφιακού υλικού. 

Κατά τη δημιουργία ΟΑ αφηγήσεων μετασχηματίζεται η πρώτη ύλη, που είναι η σκέψη ενώ 

στη συνέχεια, ο γραπτός λόγος μεταμορφώνεται σε εικόνα, αφού όμως έχει πρώτα 

αποδομηθεί στα αρχικά του συστατικά. Μέσα από την ανταλλαγή ιδεών στις ομάδες, 

καταγράφηκε η προσωπική άποψη/θέση/γνώμη/σκέψη του κάθε μαθητή και 

δημιουργήθηκε αφηγηματικό κείμενο με τη μορφή γραπτού λόγου, το οποίο αποτέλεσε το 
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υλικό της ΟΑ αφήγησης. Οι μαθητές μετέτρεψαν τη γραπτή αφήγηση -που οι ίδιοι 

δημιούργησαν σε εικόνα/ήχο, χρησιμοποιώντας έναν νέο κώδικα επικοινωνίας, 

διαφορετικό, που ακολουθεί του δικούς του κανόνες, χαρτογραφώντας ένα νέο είδος 

αφήγησης/γραφής, ψηφιακό αυτή τη φορά, ερμηνεύοντας και συνδυάζοντας ως ομάδα, τα 

φαινόμενα της σχολικής βίας/εκφοβισμού που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους 

με το δικό τους προσωπικό τρόπο.  

Κινηματογραφήθηκαν τόσο οι φάσεις των τεχνικών του Θ.τ.Κ, όσο και τα σενάρια των 

μαθητών. Οι ομάδες αυτοογανώθηκαν ως προς το χώρο που θα γυρίσουν, αλλά και τους 

ρόλους που θα αναλάμβαναν τα μέλη. Η επεξεργασία του ψηφιακού υλικού που είχαν στα 

χέρια τους έγινε τοπικά στους Η/Υ των εργαστηρίων των σχολείων μας με τη χρήση 

λογισμικού που ήταν εγκατεστημένο σε αυτούς (windows movie maker), απευθείας στα 

tablet με την εφαρμογή KineMaster, και με το λογισμικό που χρησιμοποιεί ο κόμβος MoViE 

του ερευνητικού κέντρου Cicero του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι. Οι ομάδες είχαν 

αναρτήσει το υλικό τους εκεί και είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο να μοντάρουν αμιγώς τις 

δικές τους ΨΑ αλλά και να χρησιμοποιήσουν υλικό άλλων ομάδων, δημιουργώντας μια νέα 

με διαφορετική οπτική γωνία και πλοκή αφήγηση, κάνοντας φανερές τις δυνατότητες που 

δίνει η ΨΑ για δημιουργικότητα και έκφραση.  

Το στάδιο της μετά παραγωγής έκλεισε με το σχολιασμό των αφηγήσεων άλλων ομάδων. 

Έτσι υπήρξε αναστοχασμός και κριτική πάνω στις ΨΑ που είχαν δημιουργηθεί. Λίγο πριν το 

κλείσιμο της δράσης, τα σχολεία από τη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκαν το ΠΤΔΕ του ΑΠΘ, 

όπου φοιτητές και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν συνεργαζόμενοι σε 

μικτές ομάδες και να δημιουργήσουν προφορικά σενάρια με θέμα τον εκφοβισμό. Μέσα 

από τις δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν προχώρησαν σε ανατροπή της 

πραγματικότητα, δίνοντας λύσεις στο φαινόμενο, αλλάζοντας τα συνήθη δεδομένα. Οι 

εκπαιδευτικοί μείναμε διακριτικά παρόντες δίνοντας τον πρώτο λόγο στους μαθητές και 

τους φοιτητές.  

Την ημέρα δράσης κατά του σχολικού εκφοβισμού, 6 Μαρτίου, το σχολείο στην Αθήνα 

δημιούργησε και υλοποίησε ένα flash mob το οποίο οι μαθητές παρουσίασαν στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. 
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Τελευταία πτυχή της δράσης αποτέλεσε η δημιουργία και από τα τρία σχολεία ενός 

ραδιοφωνικού σποτ σε 5 γλώσσες, στο οποίο οι μαθητές αφηγούνταν τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους απέναντι στο φαινόμενο και δίνοντας τη δική τους απάντηση έδωσαν 

και τον τίτλο στην όλη δράση «Σπάμε τον κύκλο της σχολικής βίας». Το σποτ 

παρουσιάστηκε στο European School Radio και ραδιοφωνικό σταθμό. 

Συμπεράσματα 

Σίγουρα σε μια τέτοια δράση δεν περιμένει κανείς ποσοτικά αποτελέσματα, αλλά ποιοτικά. 

Δόθηκε βαρύτητα στην διαδικασία της δημιουργίας και τα τεκταινόμενα, παρά στο τελικό 

προϊόν και την ευρεία διανομή του στον παγκόσμιο ιστό. Ένα από τα οφέλη της δράσης 

ήταν η εφαρμογή της μικτής μάθησης (blended learning), ο συνδυασμός τυπικής & άτυπης, 

ανοικτής & εξ αποστάσεως μορφής εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης και 

η χρήση υλικών και εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών. Στο σχεδιασμό κύριο μέλημα μας ήταν 

η ανάμιξη διαφόρων μεθοδολογιών και διδακτικών πρακτικών μέσα από ένα ευέλικτο 

σχέδιο εργασίας το οποίο συνδιαμορφώναμε με τις ομάδες. Οι μαθητές εργάστηκαν ως 

τμήμα, ως μικτή ομάδα, ατομικά. Για την αξιολόγηση στηριχθήκαμε στην παρατήρηση, την 

τήρηση ημερολογίου και συζητήσεις με τους μαθητές, καθώς και σε ερωτηματολόγια που 

συμπλήρωναν στην αρχή και στο τέλος της των δράσεων.  

Μέσα από όσα συγκεντρώθηκαν είναι αντιληπτό ότι οι μαθητές είχαν προηγούμενη γνώση 

για το φαινόμενο του εκφοβισμού. Ένα μικρό ποσοστό ήταν ενήμερο και για τη διαφορά 

μεταξύ σχολικής βίας και εκφοβισμού, από ενδοσχολική ενημέρωση τα προηγούμενα 

χρόνια και μέχρι το τέλος του προγράμματος η εννοιολογική διαφορά ήταν σαφής σε όλους 

τους μαθητές και των τριών τμημάτων.  

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των σεναρίων ακούστηκαν οι απόψεις των 

περισσοτέρων μελών των ομάδων. Η συνεργασία ήταν ομαλή και εποικοδομητική ανάμεσα 

και στα τρία σχολεία. Υπήρξαν, βέβαια, και περιπτώσεις έντασης και έντονης 

ασυνεννοησίας ανάμεσα στα μέλη ομάδων ενδοσχολικά κυρίως, γεγονός που έκανε 

απαραίτητη τη δική μας πυροσβεστική παρέμβαση. Τα γυρίσματα των ΨΑ αναδείχτηκαν οι 

αγαπημένη τους δραστηριότητα. Χρησιμοποίησαν όχι μόνο το χώρο της τάξης, αλλά 

συνολικά των σχολείων τους και έγινε με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς δική μας 
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παρέμβαση. Παρατηρήσαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν τα storyboards που είχαν δημιουργήσει 

και έγιναν πρόβες και λήψεις, τις οποίες έλεγξαν στο εργαστήριο και σε κοινή προβολή 

στην ολομέλεια της τάξης για να ανταλλάξουν γνώμες και ιδέες. Υπήρξε αυτοοργάνωση, 

χωρίς προβλήματα στο στάδιο των γυρισμάτων, και καθολική συμμετοχή στους ρόλους που 

μοιράστηκαν. Η επιλογή των ρόλων ακολούθησε ένα μοτίβο. Αγόρια και κορίτσια με 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ανέλαβαν το ρόλο παρατηρητή. Με αυτή τους τη στάση 

έκαναν κάποιους «ευάλωτους» μαθητές να συμμετέχουν στο διάλογο κατά τη διάρκεια των 

τεχνικών του Θ.τ.Κ. Οι τεχνικές του Α. Boal ενίσχυσαν τις σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες, 

έγιναν απόλυτα ξεκάθαροι οι ρόλοι (παρατηρητής, θύμα, θύτης). Η κινηματογράφηση τους 

είχε σαν θετικό αποτέλεσμα την εξάσκηση στη χρήση ψηφιακών μέσων, και σε δεύτερο 

επίπεδο η παρακολούθηση του υλικού για σχολιασμό έκανε εφικτή την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης καθώς έχοντας γνώση του περιεχομένου και της διαδικασίας, είχαν τη 

δυνατότητα άσκησης μεταγνωστικού ελέγχου και ελεύθερης έκφρασης. Οι ομάδες που 

δημιουργήσαμε ήταν μεικτές και διασχολικές, αλλά οι μαθητές, όταν ασχολήθηκαν με τα 

είδη του σχολικού εκφοβισμού, δημιούργησαν και ομάδες αμιγώς με κορίτσια ή αγόρια.  

Συναντήσαμε δυσκολίες τεχνικής φύσης και χρονικούς περιορισμούς. Η πρόσβαση στο 

διαδίκτυο δεν ήταν πάντα εύκολη, ενώ προβλήματα υλικού (μικρόφωνα-κάμερες) λύθηκαν 

με αντικατάστασή τους. Οι χρονικοί περιορισμοί λύθηκαν χρησιμοποιώντας πέρα από τις 

ώρες της Ευέλικτης Ζώνης, ώρες από το μάθημα της Γλώσσας για την αφηγηματική 

δημιουργία των σεναρίων, την παρουσίαση της αφήγησης ως λογοτεχνικό είδος και της 

δομής της ΨΑ. Ακόμη χρησιμοποιήθηκαν ώρες από τα μαθήματα της Εικαστικής Αγωγής, 

των Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, καθώς κρίναμε ότι το θέμα 

άπτεται τόσο της φιλοσοφίας τους όσο και κεφαλαίων της ύλης των μαθημάτων αυτών.  

Κρίνουμε ότι θα ήταν παρακινδυνευμένο να εξάγουμε εύκολα συμπεράσματα ως προς το 

πόσο επιτυχημένη ήταν η δράση, γιατί άλλωστε, αφενός το ζητούμενο δεν είναι αυτό, 

αφετέρου πιστεύουμε ότι για να υπάρξουν οι επιθυμητές αλλαγές χρειάζεται τέτοιου 

είδους εγκάρσιες δράσεις να έχουν συνέχεια και συνέπεια κατά τη διάρκεια της μαθητικής 

ζωής των μαθητών. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που λειτουργεί εν τη 

απουσία του εκπαιδευτικού. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν η αλλαγή θέσεων, η 

ενσυνείδητη αρνητική στάση απέναντι στο φαινόμενο, η αποδοχή του άλλου, ο σεβασμός 

της διαφορετικότητας και η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Προς αυτή την κατεύθυνση 
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κρίνουμε ότι η δράση ήταν συνεπής ως προς τους αρχικούς στόχους. Μέσα από τις Νέες 

Τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας σαν γέφυρα την ΨΑ πλησιάσαμε εκπαιδευτικοί και μαθητές 

δημιουργώντας νέες συνθήκες μάθησης.  

Κλείνοντας θα θέλαμε να σημειώσουμε πως «αν οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν 

πώς να αντιδρούν απέναντι σε κινδύνους, να αναπτύξουν έναν υγιή σκεπτικισμό προς όλες 

τις κυρίαρχες αφηγήσεις, να αναγνωρίζουν τις σχέσεις εξουσίας που τους “αναγκάζουν” να 

εκφραστούν με συγκεκριμένους τρόπους, και είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν κριτικά το 

ρόλο τους ως ενεργοί/σκεπτόμενοι πολίτες, οι οποίοι μπορούν να εμψυχώσουν μια 

δημοκρατική κουλτούρα» (Freire & Giroux, 1989).  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 6-3-2016 

AΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

9:00-10:00 (Χρονική περίοδος βιωματικών) 

 

Πρόεδρος: Μαρία Σακελλαρίου 

Αν. Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο  

 
10:00-12:00 (Χρονική περίοδος βιωματικών) 

Πρόεδρος: Βασιλική Γιαννούλη 
Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑ.ΜΑΚ. 

 

AΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 4 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

9:00-10:00 (Χρονική περίοδος βιωματικών) 

 

Πρόεδρος: Θεόδωρος Θάνος 
Επίκ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

10:00-11:00 (Χρονική περίοδος βιωματικών) 

Πρόεδρος: Σοφία Μπουτσιούκη  

Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 6-3-2016 

AΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 5 

 

09:00-11:00 (Χρονική περίοδος βιωματικών) 

Πρόεδρος: Στέφανος Κούτρας 

Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, Σύμβουλος ΙΕΠ, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 
 
 
 

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΚΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ. 

 

Ευφροσύνη Νάκου 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας 

ershnak@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Σκοπός του βιωματικού εργαστηρίου είναι η αποδόμηση, η αναγνώριση και η θεραπεία  

συμπεριφοριστικών μοντέλων που οδηγούν σε μορφές σχολικού εκφοβισμού. 

Η κάθε επί  μέρους ομάδα των θεατρικών  σκετς θα αποτελείται από δύο ή τρείς 

συμμετέχοντες οι οποίοι θα υποδυθούν τους ρόλους, τους διαλόγους τους οποίους θα 

αυτοσχεδιάσουν και θα αναδείξουν στο σύνολο των συμμετεχόντων. 

Οι συμμετέχοντες στο βιωματικό εργαστήριο θα υποδυθούν  ρόλους, μέσα από τους 

οποίους θα αυτοσχεδιάσουν δικούς τους διαλόγους και θα αναδιπλωθούν συμπεριφορές, 

με μορφές ρατσισμού, ξενοφοβίας, κοινωνικού αποκλεισμού και απομόνωσης, που 

εκδηλώνονται με λεκτική, ηλεκτρονική, ψυχολογική και σωματική μορφή βίας. 

Η διάρκεια της προετοιμασίας της κάθε μελέτης περίπτωσης έχει διάρκεια 10-15 λεπτά, το 

παιχνίδι των ρόλων διαρκεί 5-10 λεπτά ανά περίπτωση, και η αξιολόγηση γίνεται  συνολικά 

στο τέλος των παρουσιάσεων, από την ολομέλεια των συμμετεχόντων.   
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Η Αξιολόγηση περιλαμβάνει την ανάλυση συμπεριφορών που εκτυλίσσονται, κατά την 

διάρκεια των σκετς, και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:1)καταγραφή συμπεριφορών, 

2)ανάλυση των αντιδράσεων, 3)αποκωδικοποίηση των αντιδράσεων, 4)Συμβουλευτική 

θεραπεία συμπεριφορών με την εναλλαγή των ρόλων, δράστες, θύματα και μάρτυρες. 

Τελικό στάδιο αποτελεί το στρογγυλό τραπέζι συζητήσεων και αναλύσεων, καθώς και 

συνολική αξιολόγηση των επί μέρους ομάδων.   

Λέξεις κλειδιά: ξενοφοβία, απομόνωση, κοινωνικός αποκλεισμός, ρατσισμός, βία. 

 

Abstract 

The purpose of the workshops is the degradation, recognition and treatment of behavioral 

patterns that lead to forms of bullying. 

Each sub-group of theatrical sketches will consist of two or three participants to act out 

their roles, their dialogues which will improvise and show to all participants. 

Participants in an experiential workshop will act out roles, through which will improvise 

their own dialogue and folded behaviors with forms of racism, xenophobia, social exclusion 

and isolation, manifested by verbal, electronic, psychological and physical violence. 

The duration of the preparation of the case study has a duration of 10-15 minutes, the role 

playing takes 5-10 minutes per case, and the evaluation is done in total at the end of the 

presentations, plenary participants. 

Assessment involves analyzing behaviors that take place during the skit, and includes the 

following steps: 1) registration behavior, 2) analysis of the reaction, 3) decoding of 

reactions, 4) Counseling treatment behaviors swapping of roles, actors , victims and 

witnesses. 

Final stage is a round table discussion and analysis and an overall assessment of the 

individual groups. 

Keywords: xenophobia, isolation, social exclusion, racism, violence. 
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Εισαγωγή 

Πρόκειται για έξι μελέτες πραγματικών περιπτώσεων μορφών ενδοσχολικής βίας, στις 

οποίες μαθητές της Α ΄ Γυμνασίου, μεταβατικού σταδίου από την πρωτοβάθμια στην 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κλήθηκαν να προετοιμάσουν θεατρικά σκετς (λόγια-διάλογοι, 

αμφίεση, στάση σώματος, κινησιολογία), να υποδυθούν τους ρόλους κυκλικά, κάνοντας 

τον «θύτη» και το «θύμα», και στην συνέχεια ως θεατές στις άλλες μελέτες περιπτώσεων, 

να καταγράψουν, να αποτυπώσουν και να ερμηνεύσουν στάσεις και συμπεριφορές, τα 

συναισθήματα τους,  που τους οδήγησαν σε συγκεκριμένες πράξεις. (Smith, P. K., & Brain, 

P. 2000). 

Μέσα από την εναλλαγή των ρόλων, αναδιπλώνεται η προσωπικότητα του κάθε μαθητή, οι 

ιδέες του, οι δεξιότητες του, οι αντιλήψεις του για την διαφορετικότητα καθώς και οι 

εξωγενής παράγοντες καθώς και οι βαθμοί εξάρτησης απ αυτούς. 

Η χωροταξική διάταξη σε κύκλο των μελών της ομάδας και η εναλλαγή θέσεων στην 

περιφέρεια, και στο κέντρο του κύκλου όταν παίζουν τους ρόλους τους, βοηθάει 

σημαντικά, στην διαφορετική οπτική κυριολεκτικά και μεταφορικά, με την οποία 

παρατηρούν και βλέπουν τον εαυτό τους και τους άλλους, καθώς και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους, πριν και μετά την εμπλοκή τους στο παίξιμο των ρόλων στην μελέτη 

περίπτωσης. 

Στόχοι 

Το παιχνίδι εναλλαγής ρόλων έχει διαγνωστικό χαρακτήρα, αποτελεί το πρώτο βήμα 

αναγνώρισης της διαφορετικότητας των όποιων εσφαλμένων απόψεων, αντιλήψεων που 

θα πρέπει να χαρτογραφηθούν, προκειμένου να επέμβουμε θεραπευτικά, για την 

αποδόμηση τους μέσα από την βιωματική-συμβουλευτική μέθοδο. 

 

Χωροταξικά-Χρονικά 
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Το συγκεκριμένο Project, υλοποιήθηκε σε συνθήκες πραγματικής τάξης σε ημιαστικό 

Γυμνάσιο, σε τμήμα της Α ΄ Γυμνασίου, στα πλαίσια των βιωματικών  ζωνών, εντός του 

ωρολογίου προγράμματος, μία ώρα κάθε εβδομάδα, κατά την διάρκεια ενός σχολικού 

έτους. 

Περιεχόμενο 

Αποτέλεσε πρόκληση διότι το συγκεκριμένο τμήμα της διαφορετικότητας του σε 

οικονομικό-μορφωτικό-πολιτισμικό επίπεδο, είχε περιστατικά έντονης σχολικής βίας και 

μεταξύ τους, αλλά και σε αλληλεπίδραση και έντονη αντιπαράθεση με μαθητές άλλων 

τμημάτων του σχολείου. 

Η διαδικασία επιλογής του θέματος ενδοσχολικής βίας έγινε με πρόταση μου ως 

διδάσκουσα μεταξύ και άλλων προτάσεων και έγινε αποδεκτό από όλο το τμήμα, όπου  με 

εξέπληξε ευχάριστα, κατανοώντας πως οι ενέργειες τους ήταν εις γνώσι τους, είχα «το 

γνώθι σ ΄ αυτόν», για την ενδοσχολική βία και θεώρησαν ότι τους ενδιέφερε ουσιαστικά 

και τους ήταν οικείο. 

Ο κύκλος των μαθημάτων περιελάμβανε τα εξής επί μέρους στάδια: 

Πρώτο στάδιο: Καταγραφή πραγματικών περιστατικών ενδοσχολικής βίας που είχαν βιώσει 

οι ίδιοι οι μαθητές. 

Δεύτερο στάδιο: Ζωγραφίζουν περιστατικά ενδοσχολικής βίας που ήταν μάρτυρες ή 

σκέφτονται. 

Τρίτο στάδιο: Άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο, βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, 

σχετικά με την ενδοσχολική βία, μορφές της, έρευνες, αντιμετώπιση της. 

Τέταρτο στάδιο: Παρουσίαση στην τάξη των πληροφοριών. 

Πέμπτο στάδιο: Δημιουργία κολάζ σε ομάδες 4-5 μαθητών σε σύνολο 19 μαθητών, με κοινό 

θέμα την ενδοσχολική βία, αλλά με διαφορετική προσέγγιση, ανάλογα με την 

προσωπικότητα των μελών αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Έκτο στάδιο: Δόθηκαν έξι μελέτες περιπτώσεων φαινομένων ενδοσχολικής βίας, όπου 

κλήθηκαν να αυτοσχεδιάσουν, να κατασκευάσουν τους επί μέρους διαλόγους καθώς  και 
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να σκηνοθετήσουν και να υποδυθούν κυκλικά ενσαρκώνοντας τους ρόλους θύμα-θύτης, σε 

ομάδες 2-3-4 ατόμων. 

Έβδομο στάδιο: Χωροταξική κατανομή σε κύκλο, με πυρήνα την κάθε ομάδα που 

υποδύεται την μελέτη περίπτωσης, και εναλλαγή αυτής στις κενές θέσεις, αλλάζοντας 

οπτική και θέση, για να δείξει την διαφοροποίηση τους πριν και μετά την εμπλοκή στους 

επί μέρους ρόλους. 

Μέσα από το τελικό στάδιο αποδομούν τις λανθάνουσες στάσεις και επαναπροσδιορίζουν 

τον καινούργιο εαυτό τους, διαφορετικό αλλά ίσο, ώριμο και σε εσωτερική και εξωτερική 

ισορροπία. (Cowie, H. & Jennifer, D.2008). 

Το συγκεκριμένο βιωματικό σεμινάριο προσαρμόστηκε και διαμορφώθηκαν ανάλογα το 

έκτο και έβδομο στάδιο, ώστε να εφαρμοστεί σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να αποτελέσει έμπνευση για την αντιμετώπιση 

λανθανουσών συμπεριφορών ενδοσχολικής βίας. 

Εφαρμόστηκαν και οι έξι μελέτες περιπτώσεων σε σύνολο τριάντα εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Η χρονική διάρκεια ήταν μία ώρα και ένα τέταρτο, συμπτυγμένος ο χρόνος 

για τις ανάγκες του Συνεδρίου. 

Πρώτη μελέτη περίπτωσης 

Σενάριο: Μαθητής Αλβανικής υπηκοότητας, νεοφερμένος στο Σχολείο και ειδικότερα στην 

Α΄ Γυμνασίου, με ελάχιστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, συζητά με τους συμμαθητές  του 

και προσπαθεί να ενταχθεί σε ομάδα δύο συμμαθητών, φιλικά προσκείμενοι σ ΄ αυτόν, 

προσκαλώντας τους στο σπίτι του με αφορμή το πάρτι γενεθλίων του. 

Ανάλυση των συστατικών στοιχείων της διαφορετικότητας: Υπηκοότητα, έλλειψη γνώσεων 

της Ελληνικής γλώσσας και της νοοτροπίας, μεταβατικό στάδιο από την πρωτοβάθμια στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση., διαφορετικό Θρήσκευμα. 

Καλούνται τέσσερις (4) συνάδελφοι εκπαιδευτικοί σε  χρόνο ενός εικοσάλεπτου να 

προετοιμάσουν αυτοσχεδιάζοντας, έναν σύντομο διάλογο μέγιστης διάρκειας πέντε (5) 

λεπτών,  να σκηνοθετήσουν και να υποδυθούν τους αντίστοιχους ρόλους. 
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Ένας υποδύεται το ρόλο του νεοφερμένου δωδεκάχρονου μαθητή και οι άλλοι  τους 

συμμαθητές του. Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας των διαλόγων 

και της σκηνοθεσίας στην συνέχεια καλούνται να «παίξουν», ενώπιον κοινού (το κοινό 

είναι οι είκοσι έξι 26 εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε κύκλο) και παρατηρούν 

καταγράφουν την λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά στο ρόλο των άλλων μαθητών. 

Κατά την διάρκεια του θεατρικού σκετς διαπιστώνεται από τους εμπλεκόμενους ότι πέρα 

από τον προσχεδιασμένο διάλογο μεταξύ των και τις προσχεδιασμένες κινήσεις, 

λειτουργούν παράλληλα, ενστικτωδώς  μη προσχεδιασμένες συμπεριφορές, όπως η 

υποχώρηση του μαθητή «θύμα», όταν οι συμμαθητές του δεν αποδέχονται την πρόσκληση 

του στο σπίτι του, υποτιμώντας τον απροκάλυπτα. 

Η εκτέλεση των ρόλων που υποδύονται τους βοηθάει να κατανοήσουν περισσότερο τον 

ευατό τους, στην θέση του «θύματος» ή του «θύτη», ενώ η εναλλαγή των ρόλων από θύμα 

σε θύτη και αντίστροφα, τους οδηγεί στην ενσυναίσθηση που αποτελεί καταλυτικό 

παράγοντα για την πλήρη κατανόηση της συμπεριφοράς της λεκτικής και μη λεκτικής. 

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης είναι πραγματική, αντιμετωπίστηκε σε συνθήκες 

πραγματικής τάξης και διαπιστώθηκε από την συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς που 

ενεπλάκησαν σ ΄ αυτό αλλά και στους παρατηρητές εκπαιδευτικούς ότι παρόμοιες 

περιπτώσεις είναι συνηθισμένες . 

Δεύτερη μελέτη περίπτωσης 

Σενάριο: Άριστη μαθήτρια, με ήθος και σωστή συμβατή στάση μέσα στην τάξη, προκαλεί το 

φθόνο σε συμμαθήτρια της , εξ αιτίας των υψηλών επιδόσεων της και των διακρίσεων 

καθώς και της δημοφιλής στάσης της. 

Η συμμαθήτρια ης, της δημιουργεί προβλήματα, συκοφαντώντας σε συμμαθητές της και 

στρέφει κάποιους συμμαθητές της εναντίον της, με αποτέλεσμα την προσωρινή 

απομόνωση της από την μαθητική κοινότητα. 

Ανάλυση των συστατικών στοιχείων της διαφορετικότητας: Αριστεία, ηθική, αξίες, 

συμπεριφορά, κοινωνικότητα. 
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Η δεύτερη μελέτη περίπτωσης είναι πραγματική, τόσο σε συνθήκες πραγματικής τάξης, 

όσο και σε εργασιακές συνθήκες. 

Μία ομάδα πέντε συναδέλφων, κλήθηκε για να υποδυθούν τους συγκεκριμένους ρόλους. 

Με την προετοιμασία είκοσι λεπτών, των διαλόγων, των σκηνικών και της μη λεκτικής 

συμπεριφοράς. 

Στην συνέχεια καλούνται να υποδυθούν τους ρόλους τους. 

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης διότι η ¨Αριστεία», 

ενοχλεί, τόσο οι διάλογοι που εκτυλίσσονται όσο και οι στάσεις δείχνουν την μειονεκτική 

θέση και την ανασφάλεια που παρουσιάζουν  «οι θύτες», όσοι ενοχλούνται από την Άριστη 

μαθήτρια. 

Προσπαθούν να θίξουν την Αξιοπρέπεια της, την Αυτοπεποίθηση, τον Αυτοσεβασμό και να 

την εξωθήσουν σε αποκλίνουσες συμπεριφορές ανάλογες με τις δικές τους. 

Η «Άριστη» λειτουργεί ως έλεγχος για την ανεπάρκεια τους, τις ελλείψεις τους και 

γενικότερα της ευάλωτης συμπεριφοράς τους, η όλη στάση της λειτουργεί ως έλεγχος 

συνείδησης για εκείνους. 

Η μορφή ενδοσχολικής βίας που ασκείται είναι: ψυχολογική και λεκτική, προσπαθούν να 

μειώσουν ότι δεν μπορούν να καταφέρουν. 

Η άψογη συμπεριφορά, ο αξιακός κώδικας, η δίκαια αντιμετώπιση και η προσέγγιση 

καταστάσεων, ενοχλεί τους συμμαθητές της, συνειδησιακά, δημιουργώντας τους αρνητικά 

συναισθήματα για την Άριστη συμμαθήτρια τους και τους οδηγεί σε μορφές ψυχολογικής 

βίας, προκειμένου να την κάνουν να αισθανθεί άσχημα, για να αισθανθούν κάπως 

καλύτερα εκείνοι. 

Η Άριστη μαθήτρια θα πρέπει να έχει ισχυρά φίλτρα προστασίας για να μη θιγεί η 

αξιοπρέπεια της και η αυτοεκτίμηση της.  

Θα πρέπει να απευθυνθεί στον υπεύθυνο Καθηγητή ή στην Διεύθυνση του Σχολείου και να 

τους ενημερώσει για τον διαρκή πόλεμο που δέχεται. 

Τρίτη μελέτη περίπτωσης 
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Σενάριο: Κορίτσι, μαθήτρια της Α ΄ Γυμνασίου με εξαιρετικά ανεπτυγμένες δεξιότητες στις 

κατασκευές στο μάθημα της Τεχνολογίας,( που κυριαρχούν τα αγόρια) δέχεται τα πυρά των 

συμμαθητών της, σεξιστικές ύβρεις και απαξίωση της, λόγο φίλου. 

Ανάλυση των συστατικών στοιχείων της διαφορετικότητας: φύλο: κορίτσι, τάξη: Α ΄ 

Γυμνασίου μεταβατικό στάδιο από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

Αναπτυγμένες δεξιότητες στις κατασκευές στο μάθημα της Τεχνολογίας (όπου είναι 

κυρίαρχα τα αγόρια). 

Στο πρώτο στάδιο καλούνται πέντε συνάδελφοι εκπαιδευτικοί να υποδυθούν τους ρόλους 

των μαθητών της Α ΄ Γυμνασίου, στο μάθημα της Τεχνολογίας και ειδικότερα μία γυναίκα 

τέσσερις άνδρες. 

Δίνεται χρόνος προετοιμασίας στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς είκοσι λεπτά, για τον 

αυτοσχεδιασμό διαλόγων-σκηνικών και αυτοσχέδιο σκετς. Μετά από το πρώτο στάδιο 

ακολουθεί το παιχνίδι των ρόλων. 

Οι εκπαιδευτικοί αυτοσχεδιάζουν και δημιουργούν υπέροχους διαλόγους, όπου 

διακρίνονται για το σεξιστικό περιεχόμενο των κειμένων, τις ύβρεις και την γενικότερη 

απαξίωση του γυναικείου φύλλου.  

Από τον διάλογο που εκτυλίσσεται δεν εκθειάζεται η συμμαθήτρια τους για την υπεροχή 

της στην προσέγγιση καινοτόμων δράσεων και ανάπτυξη αυξημένων δεξιοτήτων στις 

κατασκευές μακετών και μηχανισμών υποστήριξης, αλλά αντίθετα οι συμμαθητές της, 

δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα από την υψηλή επίδοση της σε «ανδρικό» κατά 

Ανάλυση των συστατικών στοιχείων της διαφορετικότητας: κύριο λόγο επιτεύγματα. 

Αυτό τους δημιουργεί ανασφάλεια, ελέγχονται εσωτερικά για την χαμηλή τους  επίδοση 

και την αρνητικότητα τους αυτή την εκφράζουν με την λεκτική βία, πυρά εκτοξεύονται 

εναντίον της συμμαθήτριας τους. 

Η διαφορετικότητα, η ανωτερότητα σε συνδυασμό με το «ασθενές»φύλο δημιουργεί μία 

εσωτερική σύγκρουση στα πιστεύω τους, που την εκφράζουν προς τα έξω με την 

ενδοσχολική βία. Οι μορφές βίας που βιώνει από τους συμμαθητές της, είναι λεκτική, 

σωματική, ηλεκτρονική με εκφοβιστικά σχόλια, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
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( Facebook , twitter, instagram, e.c.). 

Από τη συζήτηση που ακολούθησε από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν αλλά και 

που παρατηρούσαν το θεατρικό σκετς που διαδραματίστηκε, διαπιστώθηκε ότι οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σ ΄ αυτό μέσα από το παιχνίδι της ενσυναίσθησης, 

παρατήρησαν και κατέγραψαν συμπεριφοριστικά μοντέλα που δεν είχαν διαπιστώσει πριν 

το παίξιμο των ρόλων, δεν τα είχαν προσχεδιάσει, ενστικτωδώς και για μεγάλη τους 

έκπληξη διαπίστωσαν κάποιες πτυχές του αξιακού τους κώδικα που εμφανίστηκαν με το 

παιχνίδι των ρόλων. 

Τέταρτη μελέτη περίπτωσης 

Σενάριο: Μαθήτρια Μουσουλμανικής καταγωγής που   φοράει μαντήλα, εμφανίζεται για 

πρώτη φορά στο νέο της Σχολείο. Τί αντιδράσεις και συμπεριφορές καθώς και σχόλια, 

προκαλεί;   

Ανάλυση των συστατικών στοιχείων της διαφορετικότητας: Διαφορετική αμφίεση-

εμφάνιση, Διαφορετικό Θρήσκευμα, νέα στο Σχολείο, αλλαγή περιβάλλοντος, χώρας, 

νοοτροπίας. 

Συνηθισμένη μελέτη περίπτωσης για όσους υπηρετούν στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης και ειδικότερα στο Ν. Ξάνθης, Ν. Κομοτηνής. Επίκαιρη με το νέο 

μεταναστευτικό κύμα προσφύγων στην χώρα μας, σύντομα θα κληθούν και άλλα σχολεία 

μη πολυπολιτισμικά να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες περιπτώσεις σ ΄ όλη την Ελληνική 

επικράτεια. 

Καλούνται οκτώ συνάδελφοι εκπαιδευτικοί να υποδυθούν ρόλους μαθητών όπου μία 

συνάδελφος εξ αυτών θα υποδυθεί την μαθήτρια Μουσουλμανικής καταγωγής που φοράει 

μαντήλα. 

Προετοιμασία είκοσι λεπτών για τους διαλόγους, τα σκηνικά-κουστούμια. 

Η εμφάνιση της μαθήτριας με μαντήλα προκαλεί το γέλιο και τις κοροϊδίες των 

συμμαθητών της. 
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Δημιουργείται σύγχυση, αναστάτωση, ως σύνθετο φαινόμενο όπου οι εκδηλώσεις του 

συμβάλλει η αλληλεπίδραση ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Γίνεται στόχος, 

ως διαφορετικό το οποίο αφορά οποιοδήποτε ανθρώπινο γνώρισμα, είτε εξωτερικό, είτε 

εσωτερικό, εστιάζοντας στην μαντήλα, στην μακριά φούστα. 

Οι μαθητές που εκφοβίζουν, στοχεύουν στην διαφορετικότητα του άλλου για να τον 

κάνουν, να νιώσει άσχημα για τον εαυτό της και να την απαξιώσουν, θέλουν να πλήξουν 

ανελέητα τον αυτοσεβασμό και την αυτοπεποίθηση της. 

Οι συνάδελφοι στην δεύτερη  φάση υποδύονται τους ρόλους τους με ιδιαίτερη επιτυχία, 

θυματοποιώντας την συμμαθήτρια τους, Μουσουλμανικής καταγωγής. 

Οι πρώτες σκηνές είναι δραματικές, όπως εκτυλίσσονται με υβριστικά σχόλια που οδηγούν 

την νεοφερμένη μαθήτρια στην κοινωνική απομόνωση και τον αποκλεισμό. 

Η διαφορετικότητα σε ένα μη διαπολιτισμικό σχολείο που ξενίζει κατά αρχήν, η εξωτερική 

εμφάνιση, οι μαθητές κρίνουν από την αμφίεση, από το εξωτερικό περίβλημα και δεν 

μπαίνουν στην διαδικασία να δουν και το εσωτερικό! 

Ίσως για να μην διαψευστούν οι ισχυρισμοί τους και ελεγχθούν από τη συνείδηση τους. 

Οι ισχυρισμοί τους αναφέρονται στην καταγωγή, στο θρήσκευμα, στην κουλτούρα, σε κάθε 

τι που είναι διαφορετικό από τα δικά τους καθώς πρέπει. Αμφισβητείται και στοχοποιείται 

η συμμαθήτρια τους, με αρνητικές σκέψεις, με σκληρότητα, που διακατέχει τους εφήβους, 

έλλειψη ανοχής, δηλαδή έλλειψη σεβασμού και αγάπης, που οδηγεί σ ΄ αυτή την μορφή 

ενδοσχολικής βίας. 

Από τη μεριά του θύματος έχουμε τον θυμό που μετατρέπεται σε δυσαρέσκεια, σε 

αντικοινωνικές συμπεριφορές, στην κατάθλιψη και στο Άγχος καθώς και στην απομόνωση. 

Στην Τρίτη φάση της αποδόμησης των συμπεριφοριστικών μοντέλων, οι εμπλεκόμενοι 

εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν πτυχές αξιών, σκέψεων, αντιλήψεων και πεποιθήσεων. 

Γίνεται διάλογος και διαπιστώνεται πόσο στενά είναι τα όρια της αντίληψης των θυτών και 

πόσο εγκλωβισμένοι βρίσκονται σε προκαταλήψεις, φαίνεται επίσης η έλλειψη αποδοχής 
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και ανοχής τους στο διαφορετικό, καλυμμένους φόβους τους και των ανασφαλειών τους 

που κρύβονται πίσω από τον ρόλο του εκφοβιστή. 

Μέσα από την αποτύπωση και την χαρτογράφηση των αρνητικών συναισθημάτων, 

ξετυλίγεται ένα κουβάρι με αναφορές στο «Περιβάλλον» του κάθε μαθητή: οικογενειακό, 

φιλικό, μορφωτικό, Θρησκευτικό. 

Μέσα από τον διάλογο αποδομούνται κάποιες ιδέες, αντιλήψεις και πεποιθήσεις, 

επέρχεται μία ισορροπία εσωτερική που οδηγεί και στην βελτίωση της εξωτερικής 

συμπεριφοράς! 

Κατανοούν ότι η εξωτερική εμφάνιση, η διαφορετικότητα στην καταγωγή, στο θρήσκευμα, 

στην οικογένεια, δεν είναι επιλογή, απλά τυχαίνει και δεν θα πρέπει να αποτελεί 

τροχοπέδη για την εξέλιξη του μαθητή στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική του 

ζωή. 

Πέμπτη μελέτη περίπτωσης 

Σενάριο: Μαθητής με βαρηκοΐα 80%, που φοράει ακουστικά και έχει μάθει να ομιλεί, με 

περιορισμένο λεξιλόγιο, πηγαίνει σε κανονική τάξη και όχι σε τμήμα ένταξης. Αντιδράσεις, 

σχόλια και διάλογοι που εκτυλίσσονται μέσα στην τάξη καθώς και εκτός τάξης.  

Ανάλυση των συστατικών στοιχείων της διαφορετικότητας: μαθητής με αναπηρία 80% 

βαρηκοΐας με περιορισμένο λεξιλόγιο, φοράει ακουστικά βαρηκοΐας, με μπαταρίες, 

Πηγαίνει σε συμβατικό σχολείο, χωρίς τμήμα ένταξης. Ακολουθεί το ίδιο ωρολόγιο 

πρόγραμμα με τους άλλους μαθητές. (Όταν πέφτουν οι μπαταρίες, παρακούει και 

προσπαθεί με χειλανάγνωση να καταλάβει τι λένε) . 

Καλούνται έξι εκπαιδευτικοί να ετοιμάσουν τους διαλόγους, τα σχόλια που εκτυλίσσονται 

μεταξύ αυτού του μαθητή με αναπηρία και των συμμαθητών του. 

Γίνεται προετοιμασία των διαλόγων-σκηνών από έξι εκπαιδευτικούς και στην συνέχεια στο 

δεύτερο στάδιο έπαιζαν το θεατρικό σκετς. 

Το θεατρικό σκετς όπως εξελίχθηκε ήταν απολαυστικό διασκεδαστικό, για την ευρύτερη 

ομάδα των είκοσι τεσσάρων θεατών-εκπαιδευτικών, βγάζοντας αβίαστα γέλιο, γιατί 
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φαίνεται η διαφορά στον κώδικα επικοινωνίας μεταξύ του μαθητή με αναπηρία και των 

συμμαθητών του. 

Ειδικότερα όταν πέφτουν οι μπαταρίες, επειδή δεν ακούει, παρακούει και παραφράζει, 

προσπαθεί μέσα από την χειλανάγνωση, από την γλώσσα του σώματος, να αναγνωρίσει, να 

κατανοήσει και να επεξεργαστεί τα μηνύματα.  

Οι συμμαθητές του ξεσπούν σε γέλια, ειρωνικά σχόλια κάποιων συμμαθητών και σε 

υπαινιγμούς, χωρίς να καταβάλουν κάποια προσπάθεια να συναισθανθούν το πρόβλημα 

του συμμαθητή τους και να κάνουν προσπάθειες να βελτιώσουν την επικοινωνία. 

θεωρούν πως το πρόβλημα της επικοινωνίας είναι δικό του και ότι δεν τους αφορά. 

Δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, συνεπώς η κατανόηση του προβλήματος, συνεπώς η στάση 

των εφήβων είναι σκληρή και η ψυχολογική-συναισθηματική βία που δέχεται ο 

συμμαθητής τους, είναι δριμύτατη, ως κεραυνός, ως θαλασσοταραχή. 

Η έλλειψη κατανόησης, οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση τον συμμαθητή τους. 

Έπειτα από τους διαλόγους, μέσα από την συζήτηση αποδομούνται λανθάνουσες 

συμπεριφορές, ώστε να οδηγηθούν στην βελτίωση της συμπεριφοράς τους. 

Μέσα από την ενσυναίσθηση διαπιστώνουν, πως το να είσαι διαφορετικός ή εν δυνάμει 

ανάπηρος, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθέναν και ότι θα πρέπει να αποκτήσουν 

ανοχή και αποδοχή με περίσσεια ψυχής και αγάπης! 

Επίσης ότι τα παραπάνω αποτελούν ασφαλής παράγοντες για να ανοίξουν διαύλους 

επικοινωνίας μεταξύ ανόμοιων, διαφορετικών ανθρώπων, με διαφορετικές αναπτυξιακές 

αισθητηριακές δυνατότητες.  

Έκτη μελέτη περίπτωσης 

Σενάριο: Μαθητής εκβιάζεται από συμμαθητή του στις τουαλέτες, αποσπώντας του όλα τα 

χρήματα από το χαρτζιλίκι του. Τί εκτυλίσσεται στην συνέχεια; 

Ανάλυση των συστατικών στοιχείων της διαφορετικότητας: αγόρια, οικονομική 

εκμετάλλευση, επιπτώσεις, μορφές βίας: ψυχολογική, σωματική, λεκτική, ηλεκτρονική. 
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Στο πρώτο στάδιο καλούνται δύο συνάδελφοι, να παίξουν το παραπάνω σενάριο. 

Δίνεται χρόνος προετοιμασίας είκοσι λεπτών, για τους διαλόγους και για το πώς θα 

σταθούν στην σκηνή, (προσαρμοσμένο στο βιωματικό εργαστήριο). 

Στο δεύτερο στάδιο, εκτυλίσσονται οι σκηνές που διαδραματίζονται στις σχολικές 

τουαλέτες, με σωματικό και ψυχολογικό εκφοβισμό. 

Αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα δύο ή τριών μορφών εκφοβισμού. 

Ο στόχος είναι η απόσπαση των χρημάτων, επιβάλλοντας ταυτόχρονα τον νόμο της σιωπής, 

με εκφοβισμό και άσκηση σωματικής βίας. 

Ίσως αυτή η μορφή ενδοσχολικής βίας να συνεχιστεί και έξω από το σχολείο, από τον ίδιο 

συμμαθητή και ίσως από άλλους «νταήδες» που τον πλαισιώνουν. 

Η εμπλοκή των συναδέλφων σ ΄ αυτό τον κύκλο τους έφερε προ εκπλήξεων, διότι 

διαπίστωσαν ότι παρόλη την προετοιμασία των διαλόγων και των σκηνών, λειτούργησαν 

διαφορετικά, όταν βιώσανε τους ρόλους. Ειδικότερα η ψυχολόγος που υποδύθηκε το ρόλο 

του θύματος, ανέφερε πώς εξεπλάγη από την αντίδραση της, όταν απειλήθηκε, 

«ασυναίσθητα», έκανε πίσω με βήματα και το σώμα της, κράτησε αμυντική στάση. 

Δεν ήταν προσχεδιασμένο, αντέδρασε ενστικτωδώς, όταν αισθάνθηκε να απειλείται 

σωματικά-λεκτικά και ψυχολογικά. Ο συνδυασμός τριών μορφών βίας, ίσως και τεσσάρων 

μορφών βίας, αν συνεχιστεί με ηλεκτρονική παρενόχληση, σε τραγικές-ακραίες επιπτώσεις 

τον θύτη του, τον οδηγεί στην απομόνωση και σε φοβίες, που τον ακολουθούν σ ΄ όλη την 

ζωή του, τραύματα που καθιστούν την συμπεριφορά του αντικοινωνική. Επίσης η 

κατάσταση της οικονομικής εκμετάλλευσης δεν σταματάει στην μία φορά, είναι συνεχής 

εάν το θύμα, δεν μιλήσει και δεν αντιδράσει.   

Η χειρότερη μορφή ενδοσχολικού και όχι μόνο εκφοβισμού, που μπορεί να οδηγήσει σε 

οριακές καταστάσεις.  

Ο συνδυασμός σωματικής-ψυχολογικής-λεκτικής και ίσως ηλεκτρονικής βίας, είναι 

ισχυρός. (Θεατής ή το επόμενο θύμα; Πρέλλερ, Τζέϊμς, 2014). 
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Το θύμα θα πρέπει να έχει αναπτύξει ισχυρό πυλώνα αυτοεκτίμησης-αυτοπεποίθησης για 

να μην του δημιουργηθούν φοβίες που θα τον ακολουθούν μία ζωή. 

Δημιουργώντας ψυχολογικά προβλήματα που θα τον συνοδεύουν στην ενήλικη ζωή του. 

 

Συνολική εκτίμηση των έξι περιπτώσεων ενδοσχολικής βίας. 

Τελικά και οι έξης μελέτες περιπτώσεων, συζητήθηκαν από την ολομέλεια των 

συμμετεχόντων και από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. 

Υποθέσεις, παρατηρήσεις-συμπεριφορές- στάσεις-δεξιότητες, τόσο σε λεκτικό όσο και σε 

μη λεκτικό επίπεδο, πτυχές που δεν είχαν προσχεδιαστεί, υπολογιστεί με την πρώτη 

προσέγγιση. 

Υπήρξαν μαρτυρίες συναδέλφων εκπαιδευτικών, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που επιβεβαίωσαν ότι αντίστοιχες μελέτες περιπτώσεων, 

συναντάνε σε καθημερινή βάση, στα σχολεία που υπηρετούν και πως η εφαρμογή 

βιωματικών εργαστηρίων, είναι ένας άμεσος τρόπος αντιμετώπισης, μέσα από την 

ενσυναίσθηση το βιώνουν και είναι σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο για την αυτοβελτίωση 

τους, για να αμβλύνουν τις δύσκολες καταστάσεις κρίσεων που συναντούν. 

Τόσο η εναλλαγή των ρόλων, όσο και η αλλαγή οπτικής σε μία μελέτη περίπτωσης, 

διευρύνει την προσέγγιση σε καταστάσεις «ενδοσχολικής βίας» και δημιουργεί όλες 

εκείνες τις προϋποθέσεις, για να ξεπεραστούν με τον ηπιότερο τρόπο, κρίσεις 

ενδοσχολικού εκφοβισμού και βίας. 

Προσεγγίζοντας τις μελέτες περιπτώσεων με βιωματικό τρόπο, θωρακίζονται οι μαθητές με 

περισσότερο αυτοέλεγχο, αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση. 

 

Συμπεράσματα: 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), ορίζει ως εκφοβισμό την επαναλαμβανόμενη 

και εσκεμμένη χρήση σωματικής, λεκτικής και ψυχολογικής βίας και των απειλών με στόχο 

την πρόκληση σωματικού ή ψυχολογικού τραυματισμού.  
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Με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία, οι παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την 

εμφάνιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας, επιθετικών συμπεριφορών είναι συνδυασμός 

προσωπικών , εξατομικευμένων χαρακτηριστικών και συναφών περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών, τα οποία εντοπίζονται στο κοινωνικό, σχολικό και οικογενειακό 

περιβάλλον. 

Άλλα χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την εμφάνιση συμπεριφορών εκφοβισμού είναι 

τα ακόλουθα: 

Το φύλο (τα αγόρια βρίσκονται σε υψηλότερα ποσοστά από τα κορίτσια), τα γονίδια, το 

αναπτυξιακό στάδιο, η εκπαιδευτική βαθμίδα, η εθνικότητα, η θρησκεία, τα ΜΜΕ, η χρήση 

των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. 

Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: Το οικογενειακό περιβάλλον, το 

σχολικό-εκπαιδευτικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και το οικονομικό πλαίσιο. 

Οι συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού, πηγάζουν από ένα πολυπαραγοντικό αιτιολογικό 

πλαίσιο, μέσα από το οποίο οικοδομούνται και οι ρόλοι που απαρτίζουν τον εκφοβισμό 

(δράστη, θύματος, παρατηρητή). (Coloroso, Barbara 2003). 

Οι παράγοντες αυτοί αναπαρίστανται ως πέντε ομόκεντροι κύκλοι με τον μαθητή να είναι 

στο επίκεντρο. 

Πρόκειται για ένα δυναμικό πλαίσιο, το οποίο επιδρά στον μαθητή. Το πλαίσιο αυτό 

παρέχει ερεθίσματα για μία ιδανική εξέλιξη, γνωστική, ψυχολογική, συναισθηματική του 

ατόμου ή ακόμη μονοδιάστατη ή ελλειμματική σύσταση ενός άξονα (πολιτισμός, 

κοινότητα, σχολείο, οικογένεια), του πλαισίου που μπορεί να περιχαρακώσει το άτομο και 

να ατροφήσει κάποια ανάπτυξη των δυνατοτήτων του.  

Σύμφωνα με το κοινωνικό-οικολογικό μοντέλο των Fried & Fried (1996:6-8) η 

επιθετικότητα των ανηλίκων που εκδηλώνεται με τη μορφή της σχολικής βίας είναι το 

αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων που επιδρούν στο ανήλικο άτομο, 
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 Εικόνα 1.1 Παράγοντες που επιδρούν αναφορικά με το σχολικό εκφοβισμό (Fried & Fried, 

1996:7) 

 

 

 

 

 

 

Οι κοινωνικοί επιστήμονες τους ονομάζουν «αθόρυβες σόλες», είναι εκείνοι που δηλώνουν 

θέση ενάντια στο ρατσισμό και τη ξενοφοβία, όμως οι πράξεις τους, τους προδίδουν. 

Δύσκολο πράγμα να αποδεχθεί κανείς τον διαφορετικό, αφού πρέπει πρώτα να 

αμφισβητήσει τον εαυτό του. 

Μέσα από την ιδέα των «αοράτων ανθρώπων» γύρω μας, εκείνων, δηλαδή που όλοι μας 

συχνά επιλέγουμε  να αγνοούμε, αυτό το σύντομο βιωματικό εργαστήριο, προσπαθεί να 
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δείξει, ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στάσης, 

ενός μελλοντικού ενεργού πολίτη. 

Στόχοι: η ενδυνάμωση της κοινωνίας των μελλοντικών πολιτών, κοινωνική δικαιοσύνη, 

δημοκρατία, βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η αφρικάνικη παροιμία λέει:  «Ο κόσμος δεν μας προσφέρθηκε από τους γονείς μας, μας 

τον δάνεισαν τα παιδιά μας». 

Μία κοινωνία πολυπολιτισμική, ελεύθερη, μία κοινωνία με ιδανικά. Αξίες και ηθική, με 

ευτυχισμένους ανθρώπους, χαρούμενους, αποφασιστικούς με γνώση, λογική και 

συναισθήματα σε πλήρη αρμονία. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο δεν ευνοούνται ως διδασκαλία στην τάξη αλλά ως 

τρόπος σχολικής ζωής. Πρόκειται για τη δέσμευση στην αξιοπρέπεια που λαμβάνει η 

σχολική κοινότητα με την παρότρυνση κάποιου εκπαιδευτικού-υποστηρικτή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την υποστήριξη της διεύθυνσης και με την εμπλοκή της 

ευρύτερης κοινότητας. (http://www.antibullying.eu) 

Η διεθνής αμνηστία, θέλει να συμβάλει, στην προώθηση και την καλλιέργεια της 

κουλτούρας σεβασμού και αξιοπρέπειας, μεταξύ των ανθρώπων με τούτο το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Φιλοδοξούν να μεταμορφώσουν τη σχολική κουλτούρα, την οργάνωση της 

τάξης και του σχολείου και τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην εκπαιδευτική τοπική 

κοινωνία, προς την κατεύθυνση των ιδεωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Αναγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των παιδιών. 

Αντιμετωπίζει το παιδί με ολιστικές προσεγγίσεις. 

Δίνει έμφαση στην ψυχολογική και κοινωνική ευημερία του παιδιού. 

Προωθεί την ποιοτική μάθηση. 

Κάθε παιδί χαίρεται τη μοναδικότητα του και τις προσωπικές του εμπειρίες στο σχολείο, 

στην κοινότητα και την οικογένεια του που λαμβάνονται υπ ΄ όψη από τους δασκάλους με 

σκοπό την προώθηση της μάθησης και της ανάπτυξης. 
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Ενεργεί για να διασφαλίσει την ενσωμάτωση, τον σεβασμό και την ισότητα των ευκαιριών 

για όλους τους μαθητές. 

Οι αποκλεισμοί και οι διακρίσεις δεν είναι ανεκτές. 

Προωθεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών, μέσα στο σχολικό Περιβάλλον 

καθώς και τον ακτιβισμό ευρύτερα στην κοινότητα. 

Ενθαρρύνει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, το ηθικό τους, την αποστολή τους και τη 

θέση τους, διασφαλίζοντας ότι παρέχεται επαρκής κατάρτιση, αναγνώριση και ανταμοιβή 

των προσπαθειών τους. 

Φροντίζει για την συνεργασία, την ενδυνάμωση και την βοήθεια των οικογενειών, των 

παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, ώστε όλοι να αναπτύξουν συνεργατικές 

σχέσεις. 

Όπως οι ιατροί του κόσμου, έτσι και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σταθεροί 

υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να αντιτίθενται στο ρατσισμό, την 

ξενοφοβία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων. 

Ο στόχος της απόφασης-πλαίσιο 2008/913/ΔΕ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας 

επισύρουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Σκοπός της είναι επίσης να βελτιωθεί  και να ενθαρρυνθεί η 

δικαστική συνεργασία, σ ΄ αυτό τον τομέα. Αναλύοντας κοινωνιολογικές έννοιες, όπως τα 

στερεότυπα, η προκατάληψη, η αποδοχή ή η απόρριψη της διαφορετικότητας, ο 

κοινωνικός αποκλεισμός. 

Στο σχολείο υπήρξε, θερμή υποδοχή των δράσεων του προγράμματος και ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών. 

Λίγοι ήταν οι μαθητές, οι οποίοι αναπαρήγαγαν ρητορική μίσους και στάθηκαν 

αδιάλλακτοι στην άποψη τους, ενώ υπήρξαν και μαθητές, οι οποίοι κατήγγειλαν, ανοικτά 

γεγονότα ρατσισμού-μισαλλοδοξίας στις γειτονιές τους, στα σχολεία τους. 
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Η καταγραφή των μαρτυριών, ανίχνευσε και την παρουσία της ενδοσχολικής βίας. Αρκετοί 

ήταν οι μαθητές, οι οποίοι κατήγγειλαν, περιστατικά περιθωριοποίησης, εκφοβισμού αλλά 

και πρόκλησης σωματικού και ψυχικού πόνου σε βάρος αλλοδαπών μαθητών, φαινόμενο 

που το ίδιο το σχολείο δείχνει ανήμπορο να τα διαχειριστεί. 

Η εμπειρία των σχολείων απέδειξε, πως η πλειοψηφία των μαθητών, αλλά και των 

εκπαιδευτικών, στέκεται κριτικά και με ανοικτό μυαλό, απέναντι στις ξενοφοβικές και 

ρατσιστικές τάσεις της κοινωνίας δείχνοντας δεκτική και πρόθυμη να ξεπεράσει, 

εσφαλμένες αντιλήψεις και πρακτικές, με απώτερο σκοπό την αποδοχή του διαφορετικού, 

την συμφιλίωση και την αρμονική κοινωνική συνύπαρξη. 

Η καλή θέληση, όμως είναι μόνο το πρώτο βήμα, ορισμένοι από τους μαθητές, σχολίασαν 

πως φοβούνται να μιλήσουν, για τον εκφοβισμό που  υπόκεινται και νιώθουν, αβοήθητοι 

απέναντι σ ΄ αυτούς τους λίγους συμμαθητές τους που προβαίνουν σ ΄ αυτές τις βίαιες 

συμπεριφορές. 

Η εφαρμογή πρακτικών διδασκαλίας που να προάγουν το δημοκρατικό πνεύμα, με 

σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην διαφορετικότητα και την διαπολιτισμικότητα. 

Όσο θα απουσιάζουν από το Ελληνικό σχολείο, διαπολιτισμικές παιδαγωγικές μέθοδοι και 

ψυχοκοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, τόσο περισσότερο θα προκύπτουν δυσκολίες 

ένταξης, αλλοδαπών μαθητών, τόσο οι Έλληνες μαθητές, θα είναι επιρρεπείς στην 

υιοθέτηση των όποιων, ρητορικών μίσους κατά του  μεταναστευτικού και όχι μόνο 

πληθυσμού. 

Η αντιμετώπιση περιστατικών-περιπτώσεων ενδοσχολικής βίας, εξαρτάται, ακόμη, από την 

αυτοεκτίμηση, που αφορά στην εγγενή εμπιστοσύνη προς τον εαυτό του, ως ικανό να 

διαχειρίζεται αρνητικά συναισθήματα και να αντεπεξέρχεται στα εμπόδια και στις 

αντιξοότητες της ζωής (ψυχολογικές δεξιότητες) . 

Η συναισθηματική αγωγή είναι μεγάλης σπουδαιότητας, για την πρόληψη και την 

προστασία των παιδιών, από φαινόμενα ενδοσχολικής βίας, που  συντηρούν ένα 

συναίσθημα φόβου, που οδηγεί τα παιδιά και τους εφήβους στην αέναη προσπάθεια, να 

αποτρέπουν κάθε σφάλμα με κάθε κόστος. 
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Αυτή η συμμόρφωση υπονομεύει την πραγματική επίλυση των προβλημάτων με 

προσωπική κρίση και αυτόνομη σκέψη. 

Η ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκονται είναι αμφιταλαντευόμενοι, ανάμεσα στην 

εύκολη απογοήτευση από τις τυχόν ατέλειες τους και στην αίσθηση ότι δεν θα πρέπει να 

χρειάζονται βοήθεια. 

Η παρακάτω σχηματική απεικόνιση, δείχνει το λειτουργικό οργανόγραμμα μετατροπής των 

συναισθημάτων ενδοσχολικής βίας. 

 

ΣΧ. 1.2 Σχηματική παράσταση οργανογράμματος μετατροπής συναισθημάτων 

ενδοσχολικής βίας. 
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Περίληψη 

Οι συγκρούσεις είναι μέρος της καθημερινής και σχολικής ζωής και η κατανόησή τους 

γίνεται πιο εύκολα μέσω, κυρίως, της συστημικής προσέγγισης. Συχνά οι άνθρωποι δεν 

είναι σε θέση να αναγνωρίσουν σε ποιον τύπο σύγκρουσης ανήκουν, αλλά και πώς η 

σύγκρουση αυτή ερμηνεύεται ως αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών του ατόμου 

και της συγκεκριμένης κατάστασης και αναγάγεται τελικά σε προσωπικό επίπεδο, 

ανεξάρτητα από τον τύπο της φιλονικίας με βάση την οποία ξεκίνησε. Υπάρχουν τρόποι ή 

στρατηγικές για να λυθεί εποικοδομητικά μία σύγκρουση; Πώς μπορεί να αναγνωριστεί το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται μία σύγκρουση και πώς μπορούμε ως ειρηνοποιοί και 

διαμεσολαβητές να επέμβουμε με τις κατάλληλες δράσεις την κατάλληλη στιγμή, ώστε να 

αξιοποιηθεί μία σύγκρουση πριν επαναληφθεί και πάρει διαστάσεις; 

Λέξεις – Κλειδιά 

σύγκρουση, συμφέροντα, στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων, μορφές σύγκρουσης  

 

Abstract 

Conflict is part of school and everyday life. Understanding conflicts is usually easier through 

systemic approach. People are not always in a position to recognize the type of conflict and 

also how this conflict is interpreted as an interaction between the characteristics of the 

person and the specific situation. As a result, the conflict becomes a personal matter. Are 
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there ways or strategies to constructively resolve a conflict? How can we recognize the 

conflict type and how can mediators intervene in time and with the appropriate action, in 

order to resolve a conflict before it escalates? 

Keywords 

Conflict, interests, conflict management strategies, types of conflict 

 

Εισαγωγή 

Συγκρούσεις υπάρχουν όπου υπάρχουν διαφωνίες ως προς τις ανάγκες, τα κίνητρα, τις 

επιθυμίες και τις απαιτήσεις (Schrumpf, Crawford & Bodine, 1997). Επομένως, οι Şahin και 

οι συνεργάτες τους σε έρευνά τους, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως συγκρούσεις 

υπάρχουν, όπου υπάρχουν και άνθρωποι (Şahin, Serin  & Serin, 2011). Κάθε άνθρωπος, 

επίσης, ανήκει σε κάποιο συγκρουσιακό τύπο. Η ανάπτυξη, επομένως, στρατηγικών 

διαχείρισης συγκρούσεων με εποικοδομητικό τρόπο είναι κάτι που αποτελεί σημαντικό 

εφόδιο για το άτομο στη διαδικασία κοινωνικοποίησής του. Επίσης, η γνώση του τύπου 

σύγκρουσης στον οποίο ανήκει το άτομο μπορεί να συμβάλλει στην αυτογνωσία, την 

τόνωση της αυτοπεποίθησης καθώς και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων των 

ατόμων. Τα ερωτήματα που προκύπτουν με βάση αυτά τα δεδομένα, είναι τα ακόλουθα. 

Υπάρχουν τρόποι ή στρατηγικές για να λυθεί εποικοδομητικά μία σύγκρουση; Πώς μπορεί 

να αναγνωριστεί το στάδιο στο οποίο βρίσκεται μία σύγκρουση και πώς μπορούμε ως 

διαμεσολαβητές να επέμβουμε με τις κατάλληλες δράσεις την κατάλληλη στιγμή, ώστε να 

αξιοποιηθεί μία σύγκρουση πριν επαναληφθεί και πάρει διαστάσεις; 

Συγκρούσεις 

Σύγκρουση είναι μια διαφωνία η οποία προκύπτει είτε ανάμεσα στο ίδιο το άτομο με τον 

εαυτό του είτε ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. Συγκρούσεις παρατηρούνται όταν οι 

πεποιθήσεις ή οι πράξεις ενός ατόμου έρχονται σε αντίθεση ή δεν είναι αποδεκτές από ένα 

ή περισσότερα μέλη της ομάδας ή από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Tschannen-Moran, 

2001). Ωστόσο, η σύγκρουση δεν είναι πάντα κάτι κακό. Πολλές φορές, οι συγκρούσεις 

αποτρέπουν το τέλμα από καταστάσεις, είτε  προσωπικές  είτε διαπροσωπικές. Επίσης, 
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μπορούν να συμβάλλουν στο να μην απολιθωθεί ένα σύστημα (Θάνος, 2011). Μια 

σύγκρουση μπορεί να αποτελέσει τον μοχλό για ένα σύστημα ώστε να εξελιχθεί, να 

ανταποκριθεί σε νέες ανάγκες και απαιτήσεις και τελικά να μετουσιωθεί σε σύστημα 

κατάλληλο για τα άτομα που το αποτελούν. 

Η Shahmohammadi (2014:631) κατηγοριοποιεί τις συγκρούσεις σε τέσσερις τύπους: τις 

διαπροσωπικές, τις ενδοπροσωπικές, τις ενδο-ομαδικές και τις δια-ομαδικές. Οι δύο 

πρώτες αφορούν τα ίδια τα άτομα, ενώ οι άλλες δύο αφορούν ομάδες ατόμων.  

Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις, αφορούν συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο άτομα και 

συνήθως οφείλονται στη διαφορετικότητα και μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Κάθε 

άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, τις αρχές του, τις εμπειρίες, τα στερεότυπα και 

τις προκαταλήψεις του. Πολλές φορές, ασύμβατα δεδομένα που αφορούν τα παραπάνω 

στοιχεία, καταλήγουν σε σύγκρουση διότι τα στοιχεία αυτά είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

του ατόμου και αποτελούν μέρος της ταυτότητάς του.  Από την άλλη μεριά, οι 

ενδοπροσωπικές συγκρούσεις είναι αυτές που προκύπτουν μέσα στο ίδιο το άτομο και 

συνήθως αφορούν αντικρουόμενα συναισθήματα, αξίες, αρχές και σκέψεις του ίδιου του 

ατόμου. Η εμπειρία, κάποιο περιστατικό, το ίδιο το περιβάλλον, αποτελούν στοιχεία που 

επιδρούν στα χαρακτηριστικά του ατόμου, τα οποία μεταβάλλονται και έρχονται πολλές 

φορές σε σύγκρουση με παγιωμένες αντιλήψεις του ατόμου για τον ίδιο του τον εαυτό.  

Όσον αφορά στις ομάδες, οι ενδοομαδικές συγκρούσεις είναι εκείνες που λαμβάνουν χώρα 

μέσα σε μία ομάδα. Οι συγκρούσεις αυτές μπορεί να είναι είτε παρεξηγήσεις είτε 

ασυμβατότητα χαρακτήρων. Τέλος, οι διαομαδικές αφορούν συγκρούσεις ανάμεσα σε 

διαφορετικές ομάδες ατόμων, που ανήκουν όμως στον ίδιο οργανισμό και αναπτύσσονται 

συνήθως λόγω του ανταγωνισμού ή της διεκδίκησης κοινών πόρων. Ερευνητές όπως οι 

Jehn και Mannix (όπως αναφέρει η Shahmohammadi, 2014) ξεχωρίζουν τρεις τύπους 

συγκρούσεων: σχέσης, διαδικασίας και εργασίας, ενώ άλλοι όπως οι Amazon και Sapienza 

(όπως αναφέρει η Shahmohammadi, 2014) αναδεικνύουν δύο τύπους, τις συναισθηματικές 

και τις γνωστικές συγκρούσεις. 

Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει το κάθε άτομο να αντιδράσει σε μια σύγκρουση φανερώνει 

και τον τύπο σύγκρουσης στον οποίο ανήκει. Ένα άτομο μπορεί να επιδιώκει τη νίκη ή την 

επικράτηση, σε κάθε σύγκρουση στην οποία πιθανόν να εμπλακεί. Αυτό προϋποθέτει 
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σκληρή διεκδίκηση και απαίτηση αναγνώρισης από τα άλλα μέρη. Από την άλλη μεριά, 

κάποιος μπορεί να θέτει ως απώτερο στόχο τη συνεργασία και να διαπραγματεύεται τα 

θέματα που τον αφορούν ώστε να δημιουργηθούν εναλλακτικές λύσεις που να καλύπτουν 

όλα τα μέρη μιας σύγκρουσης. Ένας άλλος τύπος σύγκρουσης, είναι αυτός όπου το άτομο 

θα επιδιώξει τον συμβιβασμό, είτε γιατί αποζητά τη δικαιοσύνη είτε γιατί το να λυθεί μια 

σύγκρουση είναι πιο σημαντικό από την επικράτηση. Ένας επιπλέον τύπος είναι εκείνος 

όπου το άτομο θα διαλέξει την υποχώρηση. Σε αυτόν τον τύπο, δίνεται προτεραιότητα στις 

οπτικές και τις ανησυχίες των άλλων μερών. Τέλος, υπάρχει και ο τύπος όπου το άτομο θα 

επιλέξει την αποφυγή της σύγκρουσης. Χαρακτηριστικά του τύπου αυτού είναι η 

αναβλητικότητα και η αδιαφορία απέναντι στην όποια σύγκρουση. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση συγκρούσεων μπορεί να είναι οργανωσιακοί 

ή ατομικοί. Οι οργανωσιακοί αφορούν το επίπεδο εξειδίκευσης, τη διαθεσιμότητα των 

κοινών πόρων, τη διαφοροποίηση των στόχων, τα ποσοστά αλληλεξάρτησης, τις σχέσεις 

εξουσίας, τη διαφορά κύρους, τη δικαιοδοσία, τους ρόλους και τις προσδοκίες. Από την 

άλλη μεριά, οι ατομικοί αφορούν τις υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητες, τις αντιλήψεις, 

τη διαφορετικότητα, τα προσωπικά προβλήματα και την έλλειψη επικοινωνίας 

(Shahmohammadi, 2014:632). 

Οι βασικότερες αιτίες για την εμφάνιση μιας σύγκρουσης φαίνονται στον κύκλο 

σύγκρουσης του Moore (2003) που ακολουθεί (Εικόνα 1):  
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Εικόνα 1 

Μια σύγκρουση, επομένως, μπορεί να αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στα μέρη. Πιο 

συγκεκριμένα, οι σχέσεις αφορούν την ποιότητα της επικοινωνίας, τα συναισθήματα που 

τρέφουν τα μέρη, οι παγιωμένες αντιλήψεις και τα στερεότυπα που έχουν υιοθετήσει, 

ακόμη και μια επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά. Όσον αφορά τις συγκρούσεις 

δομής, αυτές αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανισότητα στην δυνατότητα 

άσκησης εξουσίας από τα μέρη, άνισος έλεγχος των πηγών / διαθέσιμων υλικών αγαθών, 

καθώς και τυχόν χρονικοί περιορισμοί που να πιέζουν τα μέρη. Στις συγκρούσεις 

δεδομένων από την άλλη μεριά, αιτίες της σύγκρουσης μπορεί να είναι η έλλειψη βασικών 

πληροφοριών, τυχόν λάθος πληροφορίες, ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο θα 

ερμηνεύσουν μια πληροφορία τα μέρη, αλλά και οι διαφορετικές απόψεις των μερών για 

τις παρεχόμενες πληροφορίες και η αξία που θα προσδώσουν σε αυτές. Επιπλέον, μια 

σύγκρουση μπορεί να αφορά τα συμφέροντα των μερών. Πολλές φορές, τα συμφέροντα 

είναι συγκρουόμενα, ενώ άλλες φορές δίνεται διαφορετική σημασία από το εκάστοτε 

μέρος στη διαδικασία που ακολουθείται. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και αυτό που 

αφορά τα ψυχολογικά ή συναισθηματικά συμφέροντα των μερών, καθώς αυτά είναι 

συνήθως το πιο δυνατό σημείο αντίστασης και επομένως αιτία κλιμάκωσης μιας 

σύγκρουσης. Τέλος, ο τρόπος ζωής και η ιδεολογία των ανθρώπων διαφέρει πολλές φορές 

σημαντικά, με αποτέλεσμα τα κριτήρια αξιολόγησης καταστάσεων ή ιδεών να διαφέρουν, 

κάτι που μπορεί να επιφέρει συγκρούσεις (Moore, 2003). 
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Επίλυση συγκρούσεων  

Οι τρόποι επίλυσης των συγκρούσεων είναι πολλοί. Οι Johnson και Johnson (1996:463) 

αναφέρουν τις διαπραγματεύσεις επίλυσης, τον συμβιβασμό, την εξομάλυνση και την 

απόσυρση. Οι συγκρούσεις επιλύονται εποικοδομητικά όταν καταλήγουν σε ένα 

αποτέλεσμα με το οποίο τα μέρη είναι ευχαριστημένα, όταν βελτιώνονται οι σχέσεις των 

εμπλεκόμενων μερών,  καθώς και όταν αναπτύσσονται δεξιότητες εποικοδομητικής 

επίλυσης πιθανών μελλοντικών συγκρούσεων. Όταν στόχος της επίλυσης είναι η 

ικανοποίηση όλων των μερών που συμμετέχουν σε μια σύγκρουση, τότε γίνεται λόγος για 

ενοποιητικές διαπραγματεύσεις επίλυσης προβλημάτων. Ακόμη, όταν δεν μπορεί να 

επιτευχθεί πλήρης συμφωνία ή κάλυψη των αναγκών των μερών, μπορεί να γίνει κάποιος 

συμβιβασμός. Από την άλλη μεριά, όταν κυριαρχεί η ανάγκη της διασφάλισης της σχέσης 

των μερών, τότε μια σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί μέσω διευκολυντικών 

διαπραγματεύσεων και εξομάλυνσης της κατάστασης. Επίσης, υπάρχει η στρατηγική της 

απόσυρσης, στην περίπτωση που για το ένα μέρος, ούτε ο στόχος, ούτε η σχέση με το άλλο 

μέρος έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος, εάν ο στόχος που έχει θέσει το ένα μέρος είναι πολύ 

σημαντικός αλλά δεν είναι εξίσου σημαντική η διατήρηση της σχέσης με το άλλο μέρος, 

τότε μπορεί να ασκηθεί πίεση ώστε να πεισθεί το άλλο μέρος να υποχωρήσει. Στην 

περίπτωση αυτή, γίνεται λόγος για σκληρή διαπραγμάτευση. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, συνήθως, τα άτομα λύνουν τις συγκρούσεις τους με κάποιο 

είδος διαπραγμάτευσης. Η Νομική Σχολή του Harvard αναφέρεται στη διαπραγμάτευση 

βάσει αρχών ως την κατάλληλη για να επιτύχει κανείς αυτό που επιθυμεί και να 

ικανοποιηθούν τα πραγματικά του συμφέροντα. Η διαπραγμάτευση αυτή ωστόσο, έχει 

κάποιες προϋποθέσεις.  

Αρχικά, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ 

των μερών. Ακόμη, πολύ σημαντικά είναι τα κοινά συμφέροντα των μερών καθώς και η 

ενδελεχής διερεύνηση των προτεραιοτήτων τους αλλά και των προτιμήσεών τους. Επίσης, 

σε αυτό το είδος διαπραγμάτευσης, γίνεται πάντα έλεγχος της πραγματικότητας και 

υπολογισμός ρίσκου για οποιοδήποτε πιθανό αποτέλεσμα. Επιπλέον, δεν γίνεται 
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διαπραγμάτευση με βάση τις θέσεις των μερών αλλά με βάση τα πραγματικά συμφέροντα, 

τα οποία έχουν φροντίσει οι διαπραγματευτές να φέρουν στην επιφάνεια.  

Σε γενικές γραμμές, η διαπραγμάτευση βάσει αρχών, έχει τέσσερα βασικά στοιχεία, τους 

ανθρώπους, τα συμφέροντα, τις επιλογές και τα κριτήρια. Όσον αφορά το ανθρώπινο 

στοιχείο, απαραίτητος είναι ο διαχωρισμός των ατόμων από το υπό διαπραγμάτευση 

ζήτημα. Η έκφραση που χρησιμοποιούν οι Fisher και Ury (2012) είναι: «Να είστε σκληροί 

απέναντι στο πρόβλημα, αλλά μαλακοί με τους ανθρώπους». Ακόμη, η έμφαση πρέπει να 

δίνεται στα συμφέροντα και όχι στις θέσεις των μερών. Πολύ σημαντική είναι επίσης, η 

δημιουργία πολλών επιλογών που να αποσκοπούν στο κοινό συμφέρον. Τέλος, τα 

αντικειμενικά κριτήρια είναι ένας τρόπος να διασφαλιστεί η συμφωνία και η εύρεση λύσης 

(Fisher & Ury, 2012; Harvard Law School, 2012). 

 

Διαμεσολάβηση 

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων είναι η 

διαμεσολάβηση. Διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία όπου ένας μεσάζων, ο 

διαμεσολαβητής, βοηθά τα μέρη μιας σύγκρουσης να επικοινωνήσουν, να ακούσουν το 

ένα το άλλο και να συζητήσουν ώστε να λύσουν από κοινού το θέμα που τους απασχολεί. 

Έχει παρατηρηθεί ότι μέσω της διαδικασίας αυτής, οι οργανισμοί και οι κοινότητες 

ισχυροποιούνται, ενισχύονται οι δημοκρατικές και οι συνεργατικές διαδικασίες και 

δίνονται λύσεις πρακτικές και εφαρμόσιμες. 

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης, επίσημα, συναντάται από το 1976 και μετά στις Η.Π.Α., με 

εισηγητή του τον καθηγητή Φράνκ Σάντερ (Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ) ως λύση για την 

αποσυμφόρηση του αμερικανικού δικαστικού συστήματος. Από εκεί εξαπλώθηκε σε 

Αυστραλία, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο με την ίδρυση του ADR Group (Alternative 

Dispute Resolution) και του CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution). Στην Ελλάδα 

μόνο με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης (R (86) 16.12.1986) και της Οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2008/52/ΕΚ) εισήχθη με το νόμο 3898/2010 «Διαμεσολάβηση 

σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» ο θεσμός της Διαμεσολάβησης (Σκορδάκη, 2012). 
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Η διαδικασία αυτή, ακολουθεί μια φυσική αλληλουχία, έχει διακριτές φάσεις και είναι 

ξεχωριστή για κάθε περίσταση. Η διαδικασία ξεκινά με την εναρκτήρια ομιλία του 

διαμεσολαβητή όπου καλωσορίζει τα μέρη και κάνει τις απαραίτητες συστάσεις. Στη 

συνέχεια, τονίζει την ουδετερότητα του ρόλου του και ορίζει τους κανόνες της διαδικασίας. 

Ο διαμεσολαβητής είναι ο ενορχηστρωτής που δίνει το ρυθμό της διαδικασίας από την 

αρχή. Στη συνέχεια, ζητάει από τα δύο μέρη να εκφραστούν με τη σειρά για το ζήτημα 

χωρίς διακοπές ή σχόλια. Στη φάση αυτή ο διαμεσολαβητής επιδιώκει να ακουστεί η κάθε 

πλευρά εφιστώντας την προσοχή των εμπλεκόμενων μερών. Έπειτα, γίνεται ανοιχτός 

διάλογος ώστε να ελεγχθούν τυχόν παρεξηγήσεις και να αποκτηθούν επιπλέον 

πληροφορίες. Εξασκούνται με αυτόν τον τρόπο τα μέρη στο να γίνουν ενεργοί ακροατές. 

Αρχίζει να διερευνάται με περισσότερη λεπτομέρεια το ζήτημα που απασχολεί τα δύο 

μέρη, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Στόχος εδώ είναι ο διαμεσολαβητής να μετατρέψει 

το τυχόν ανταγωνιστικό κλίμα, σε κλίμα συνεργασίας. Μετά από τον διάλογο, ο 

διαμεσολαβητής προτείνει έναν τρόπο οργάνωσης των θεμάτων προς επίλυση, τα 

καταγράφει και ζητά την επιβεβαίωση των μερών. Στο σημείο αυτό, αν ο διαμεσολαβητής 

κρίνει πως είναι απαραίτητο, περνά σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με το κάθε μέρος ώστε να 

διερευνήσει περισσότερο το θέμα και να δώσει την ευκαιρία στα μέρη να εκφράσουν κάτι 

που πιθανώς να μην θέλουν να εκφράσουν παρουσία της άλλης πλευράς. Είναι μια 

ευκαιρία να αποκαλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των μερών, καθώς και τι συμφέροντα 

και επιθυμίες κρύβονται πίσω από τις θέσεις που προβάλλουν στην αρχική τους διεκδίκηση 

ή διένεξη. Όπως αναφέρουν οι ψυχολόγοι, είναι μια ευκαιρία για τον διαμεσολαβητή να 

ανακαλύψει τι κρύβεται κάτω από την κορυφή του παγόβουνου. Συνεχίζοντας, ζητά ο 

διαμεσολαβητής από τα μέρη να προτείνουν τα ίδια πιθανές λύσεις με τις οποίες θα ήταν 

ευχαριστημένα. Ο διαμεσολαβητής σε καμία περίπτωση δεν προτείνει από μόνος του 

κάποια λύση. Αφού λοιπόν γίνει μια ανασκόπηση των αποφάσεων και των λύσεων που 

έχουν προταθεί από τα μέρη, γίνεται έλεγχος πραγματικότητας. Αυτό σημαίνει πως μέσω 

ερωτήσεων ο διαμεσολαβητής ελέγχει κατά πόσο εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές είναι οι 

λύσεις που έχουν προταθεί καθώς και το ποσοστό στο οποίο είναι διατεθειμένα τα μέρη να 

τις υλοποιήσουν. Τελευταία φάση είναι αυτή του γραπτού συμβολαίου όπου 

καταγράφονται οι αποφάσεις που πάρθηκαν με τη συναίνεση και των δύο εμπλεκόμενων 

μερών και υπογράφονται από όλους. Το συμβόλαιο αυτό αποτελεί τίτλο εκτελεστό, 

πράγμα που σημαίνει πως σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη δεν τηρήσει τα 
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συμφωνηθέντα, το συμβόλαιο κατατίθεται στο Πρωτοδικείο και η μη τήρησή του επιφέρει 

νομικές κυρώσεις (Beer & Packard, 2012; Αρτινοπούλου, 2010). 

Ο διαμεσολαβητής οφείλει να είναι αμερόληπτος και αποστασιοποιημένος, να καθοδηγεί 

τη διαδικασία, να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και να προάγει τον διάλογο 

ανάμεσα στα μέρη. Το πιο σημαντικό, ενδεχομένως, χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει 

ένας διαμεσολαβητής είναι η εχεμύθεια, καθώς αν δεν μπορέσει να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων μερών, η διαδικασία θα καταλήξει σε αποτυχία. Κύριος 

στόχος του διαμεσολαβητή είναι να δημιουργήσει μια βάση για να αναπτυχθεί διάλογος 

ανάμεσα στα μέρη και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Θα πρέπει επομένως να διαθέτει 

τα προσόντα ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα.  

Σύμφωνα με τους Stulberg και Love (2014:41) τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

αποτελεσματικού διαμεσολαβητή είναι τα εξής: ουδετερότητα, αμεροληψία, 

αντικειμενικότητα, εξυπνάδα, ευελιξία, ευφράδεια, πειθώ, επιφυλακτικότητα, 

επινοητικότητα, ειλικρίνεια, αξιοπιστία, ψυχραιμία, υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία. Ένας 

καλός διαμεσολαβητής διαθέτει ακόμη, ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση, φαντασία και 

αίσθηση του χιούμορ. Τέλος, το να είναι ενεργός ακροατής, είναι ίσως ένα από τα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να τον διακρίνει, καθώς το να ακούσει το τι 

πραγματικά λένε τα μέρη και το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τις θέσεις που 

προβάλλουν, είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει ώστε να βγουν στη συνέχεια τα 

αληθινά συμφέροντα των μερών στην επιφάνεια και να βρεθεί από τα ίδια τα μέρη μια 

λύση που να καλύπτει και όλες τις πλευρές. 

 

Συγκρούσεις στη σχολική ζωή 

Συγκρούσεις επομένως, υπάρχουν παντού. Μέσα στα ίδια τα άτομα, ανάμεσα σε άτομα και 

σε ομάδες μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέλθει μία σύγκρουση. Το σχολείο είναι ένα μέρος 

όπου πολύ εύκολα μπορούν να αναπτυχθούν συγκρούσεις. Οι αναπτυξιακές αλλαγές, οι 

διαφορετικές προσωπικότητες των παιδιών, ο ανταγωνισμός, η ίδια η διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης των παιδιών είναι κάποιες μόνο από τις αιτίες εμφάνισης προστριβών 

και συγκρούσεων. 
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Συνέπειες της φοίτησης σε ένα σχολείο όπου κυριαρχούν οι συγκρούσεις είναι η μείωση 

της δέσμευσης των παιδιών προς το σχολείο καθώς και η αύξηση περιστατικών διακοπής 

φοίτησης (Ladd, Kochenderfer, & Coleman,  1996). Αντιθέτως, όσο πιο ανεπτυγμένες 

δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων διαθέτουν παιδαγωγοί και μαθητές, τόσο πιο 

εποικοδομητική και παραγωγική είναι η αντιμετώπισή τους καθώς κατανοούν πιο βαθιά τη 

φύση της κάθε σύγκρουσης (Kinard όπως αναφέρει η Shahmohammadi, 2014:633). Όπως 

άλλωστε τονίζουν οι Johnson και Johnson (1996:464), η σύγκρουση είναι ο μηχανισμός 

μέσα από τον οποίο τα παιδιά και οι έφηβοι αποκτούν νέες γνωστικές δομές και 

αναπτύσσουν νέες στρατηγικές.  

Εάν επομένως από παιδιά εξασκηθούν ώστε να αποκτήσουν ανεπτυγμένες δεξιότητες 

επίλυσης συγκρούσεων, ως ενήλικες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες 

αυτές κριτικά και εποικοδομητικά ώστε να επιλύουν ή ακόμη καλύτερα να προλαμβάνουν 

τις συγκρούσεις που τυχόν προκύψουν, είτε αφορά τους ίδιους, είτε το οικογενειακό ή 

ευρύτερο περιβάλλον τους. 

 

Το βιωματικό εργαστήριο: «Συγκρούομαι άρα υπάρχω!» 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Το εργαστήριο που διενεργήθηκε βασίστηκε στις αρχές της βιωματικής μάθησης. Η 

εκπαίδευση επιτυγχάνεται μέσα από πρακτικές εφαρμογές και την από κοινού οικοδόμηση 

της γνώσης μέσα από τη αξιοποίηση των εμπειριών όχι μόνο του εκπαιδευτή αλλά κυρίως 

των εκπαιδευόμενων. Δεν υπάρχουν παθητικοί ακροατές και δέκτες. Οι συμμετέχοντες 

έχουν ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το θεωρητικό 

υπόβαθρο της προσέγγισης αυτής έχει τις ρίζες του στους Dewey, Lewin και Piaget (Kolb, 

1984). Η εναλλακτική αυτή μέθοδος, στοχεύει  στη διαμόρφωση του κατάλληλου 

περιβάλλοντος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης εμπειριών που θα 

«διευκολύνουν τις ενδοψυχικές διεργασίες ιδιοποίησης και διαμόρφωσης του ψυχικού 

κόσμου, της προσωπικότητας και των επιθυμιών, αναγκών, κινήτρων, ενδιαφερόντων» 

(Μπακιρτζής, 2000:102). 
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Η βιωματική μάθηση αφορά πέντε βασικούς άξονες. Αρχικά, ο εκπαιδευόμενος ενεργεί - 

βιώνει. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες, παιχνίδια, συζητήσεις 

προϋπαρχουσών εμπειριών και περιπτώσεων ή δραματοποιήσεις. Η νέα γνώση και η 

πληροφορία αναδύεται μέσα από το βίωμα και την εμπειρία που αποκτά ο 

εκπαιδευόμενος. Έπειτα, οι εκπαιδευόμενοι ανταλλάσσουν εμπειρίες. Στο σημείο αυτό 

επιδιώκεται η εργασία σε μικρές ομάδες, πάντα με την επίβλεψη και την ανατροφοδότηση 

από τον συντονιστή, ώστε να εξασφαλίζεται η κατανόηση και να διασφαλίζεται η ροή της 

διαδικασίας. Στη συνέχεια, επέρχεται η κατανόηση και ερμηνεία των παραπάνω εμπειριών 

και συναισθημάτων που βίωσαν, για να ακολουθήσει η γενίκευση των συμπερασμάτων 

των συμμετεχόντων. Τέλος, εφαρμόζονται οι νέες γνώσεις ή δεξιότητες.  

Μία επομένως μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στο εργαστήριο, ήταν αυτή της 

δραματοποίησης. Η λέξη «Δράμα», παράγεται ετυμολογικά από το ρήμα «δρω». Μέσα από 

τη δραματοποίηση, δίνεται η ευκαιρία για αυτό-έκφραση, εξωτερίκευση συναισθημάτων 

και συναισθηματική απελευθέρωση. Επίσης, ενισχύονται δεξιότητες όπως η δημιουργική 

κίνηση και ο αυτοσχεδιασμός. Δίνεται ακόμη η ευκαιρία και στους πιο ντροπαλούς να 

εκφραστούν. Μέσα από τη δραματοποίηση, οι συμμετέχοντες «δρουν» και αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες (Σέργη, 1991). Κι όπως τονίζει ο Μπρέχτ «…το διδακτικό έργο διδάσκεται με 

το να παίζεται και όχι με το να βλέπεται». Είναι ανάγκη να αποκτήσει η φαντασία τη θέση 

της στην εκπαίδευση, είτε των παιδιών είτε των ενηλίκων. Την ανάγκη αυτή την κατανοούν 

όσοι ξέρουν την απελευθερωτική δύναμη που μπορεί να έχει ο λόγος (Ροντάρι, 1985). 

Στο τέλος του εργαστηρίου αφιερώθηκε χρόνος για αναστοχασμό. Ο αναστοχασμός κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και στο τέλος της (reflection in action, reflection 

on action, Schön, 1983) είναι απαραίτητος και αναγκαίος. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι 

ευέλικτος και να προσαρμόζει τη διδασκαλία του στις ανάγκες που προκύπτουν με βάση το 

εκάστοτε δυναμικό και τα όποια τυχαία περιστατικά προκύψουν.  

 

Πρακτική εφαρμογή 

Αρχικός στόχος του εργαστηρίου είναι το να παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες/ουσες τον 

εαυτό τους με ένα συγκρουσιακό τρόπο, αναφέροντας πώς αντιδρούν σε μια σύγκρουση.  
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Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και να νιώσουν οι συμμετέχοντες/ουσες αυτοπεποίθηση 

ώστε να εκφραστούν, θα χρησιμοποιηθεί το στοιχείο της έκπληξης, όπου μία εκ των 

εισηγητριών θα βρίσκεται στο κοινό και θα εμπλακεί σε μία τηλεφωνική σύγκρουση.  

Στη συνέχεια, θα ζητηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να πάρουν μέρος στη 

δημοπρασία ενός νομίσματος του ενός ευρώ. Το παιχνίδι αυτό δημοπρασίας εισηγήθηκε ο 

Douglas Noll (2000) ως τρόπο βιωματικής κατανόησης της εξέλιξης μιας σύγκρουσης. 

Γίνεται εμφανές μέσα από αυτήν την «δημοπρασία» πώς ένας μικρός ανταγωνισμός 

μπορεί να εξελιχθεί σε μάχη επικράτησης με αποτέλεσμα πολλές φορές για ένα δολάριο ή 

ευρώ να προσφέρονται ποσά πολύ μεγαλύτερα. Ο τελικός προβληματισμός της 

δραστηριότητας αυτής έγκειται στο ποιο τελικά το κέρδος των μερών μιας σύγκρουσης και 

εάν ο νικητής έχει όντως κερδίσει περισσότερα από όσα είχε πριν τη σύγκρουση. 

Έπειτα, θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο δείχνει σε 

ποιον τύπο σύγκρουσης ανήκει ο καθένας (βλ. Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2 

Τέλος, θα γίνει μια δραστηριότητα αποφόρτισης, η ονειροπαγίδα, με τη χρήση σπάγκου, 

τον οποίο θα δίνει ο/η ένας/μία συμμετέχων/ουσα στον/στην άλλο/η. Μέσα από την 

τελευταία αυτή δραστηριότητα, θα γίνει και ο αναστοχασμός και η αξιολόγηση του 

εργαστηρίου από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, κομμάτι βασικό και πολύτιμο κάθε 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Συμπεράσματα 

Σε γενικές γραμμές, οι συγκρούσεις είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών 

σχέσεων. Συγκρούσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Ο στόχος 

είναι να παρέχονται σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες, οι ευκαιρίες ανάπτυξης στρατηγικών 

και δεξιοτήτων επίλυσης των συγκρούσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να μαθαίνουν, να 

αναπτύσσονται και να εξελίσσονται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαχείρισης και επίλυσης των 

συγκρούσεων. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους έχει αποδειχθεί ότι είναι η 

διαμεσολάβηση, η οποία εντάσσεται και στις αρχές του μοντέλου διαπραγμάτευσης της 

Νομικής Σχολής του Harvard. Ένας επιτυχημένος τρόπος μάθησης, όπως τεκμηριώνεται από 

τα παραπάνω, είναι η εκπαίδευση μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων. Μέσα από τέτοιες 

δραστηριότητες, ενισχύονται ή αποκτούνται δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων καθώς και 

χαρακτηριστικά που βοηθούν στην εποικοδομητική διαχείριση μιας σύγκρουσης. Η γνώση 

του τύπου σύγκρουσης στον οποίο ανήκει κάθε άτομο, οι επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς 

και η οικειοποίηση κάποιων χαρακτηριστικών ενός καλού διαμεσολαβητή, φαίνεται να 

είναι πολύτιμα εφόδια για να ανταποκριθεί ο άνθρωπος στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας.  
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Περίληψη 

«Είναι ένα θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα για κάθε παιδί να αισθάνεται ασφαλή στο 

σχολείο και να γλιτώσει από την καταπίεση και την επαναλαμβανόμενη, σκόπιμη 

ταπείνωση που οδηγεί σε εκφοβισμό» (Olweus, 1999, σελ 2). Στην πραγματικότητα, δεν 

υπάρχει κάποιο βασικό χαρακτηριστικό που μπορεί να θεωρηθεί εξορισμού υπεύθυνο για 

τέτοιες συμπεριφορές, παρόλα αυτά ορισμένα γνωρίσματα κάποιων μαθητών φαίνεται να 

προκαλούν τους θύτες. Σύμφωνα με μελέτες τέτοια χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να είναι 

οι μαθησιακές δυσκολίες, οι πολύ υψηλές επιδόσεις, προβλήματα συμπεριφοράς ή 

κοινωνικοποίησης κ.ο.κ. Συνήθως οι μαθητές θύματα είναι παιδιά τα οποία με κάποιο 
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τρόπο διαφοροποιούνται από το σύνολο τωn  μαθητών ή εμφανίζουν κάποιο 

χαρακτηριστικό το οποίο τα απομακρύνει από τα κοινωνικά αποδεκτά πρότυπα (Cullingford 

& Brown, 1995). Ακόμη, σύμφωνα με τους Espelage και Swearer (2003) και τους Flannery, 

et.al, (2004), οι ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται τα θύματα από τους δράστες λόγω του 

εκφοβισμού και της βίας που υφίστανται συχνά, οδηγούνται στην κατάθλιψη, κλίνονται 

στον εαυτό τους , είναι απόμακροι ακόμα και από τους γονείς τους με αποτέλεσμα να μην 

εμπιστεύονται κανέναν (Pepler, et.al, 2004). Συμπερασματικά λοιπόν, για να αποφεύγονται 

τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται εκτενής μελέτη του θέματος, ενημέρωση και φυσικά οι 

ενήλικοι  και τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν από κοινού στην αντιμετώπισή του. Τέλος, 

είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης προκειμένου να υπάρχουν 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (Harris, & Petrie, 2003). 

Λέξεις – κλειδιά: επιθετικότητα, ψυχολογία, κοινωνικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς, 

εκφοβισμός 

 

Abstract  

"It is a fundamental democratic right for every child to feel safe at school and to escape from 

the oppression and repeated, deliberate humiliation that leads to bullying» (Olweus, 1999, 

p.2). In fact, there is not a key feature that can be considered responsible for such default 

behavior. However, certain characteristics of some students enable negative and derogatory 

behavior from student bullies. According to various studies, such characteristics could be 

learning disabilities, high academic performance, behavioral problems, lack off peer 

socialization, etc. Usually, student victims are students, who differentiate from their peers in 

ways that are not socially acceptable (Cullingford & Brown, 1995). Furthermore, according to 

Espelage and Swearer (2003) and Flannery, et.al, (2004), the psychological pressures the 

victims are receiving from their abusers are a result from intimidation and violence. In 

addition, physical and mental abuse leads to depression, social isolation, and lack of trust in 

anyone, even from their parents. (Pepler, et.al, 2004). In conclusion, extensive research and 

study of this topic is required in order to avoid this particular issue. Children and adults 

should collaborate together to tackle the problem of bullying. It is necessary to apply a 

holistic approach in order to have long-term resulting effects to the issue of bullying. 
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Μεθοδολογία 

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τους 

θύτες στην επιλογή των θυμάτων τους, στο σχολικό εκφοβισμό.  

Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που πλαισιώνουν τη μελέτη της παρούσας έρευνας, 

είναι τα παρακάτω. 

i. Υπάρχει συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα που είναι περισσότερο επιρρεπής στο 

bullying; 

ii. Ποιοι παράγοντες κάνουν επιρρεπή ένα παιδί στο bullying; 

iii. Τι  επιπτώσεις έχει στην υγεία του παιδιού-θύματος το bullying; 

iv. Τι επιπτώσεις έχει στη σχολική επίδοση του παιδιού-θύματος το bullying; 

Όσον αφορά την ερευνητική υπόθεση, αυτή προκύπτει από τη μελέτη της βιβλιογραφίας 

και είναι εναλλακτικού τύπου, διότι ο υπό μελέτη παράγοντας ασκεί επίδραση στο δείγμα. 

Ως  βασικό ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιογραφικές πηγές. Η έρευνα 

εντοπίζεται σε μία ιδιαίτερα εκτενή μελέτη της προϋπάρχουσας διεθνής και εγχώριας 

βιβλιογραφίας. Μελετήθηκαν περιπτώσεις, περιστατικά και στατιστικά διαφόρων 

ερευνητών και χωρών, και συλλέχτηκαν πληροφορίες. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη 

έρευνα αποτελεί μία επιλεκτική βιβλιογραφική ανασκόπηση σε σχέση με το σχολικό 

εκφοβισμό και μία προσπάθεια ανίχνευσης των παραγόντων που επηρεάζουν τους θύτες 

στο να επιλέξουν τα θύματά τους. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολύ παλιό και γνωστό 

φαινόμενο που στοχεύει  άτομα τα οποία αδυνατούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. 

Ποιοι και γιατί γίνονται θύτες  και  πως επιλέγουν τα θύματά τους; Σύμφωνα λοιπόν με 

διεθνείς και εγχώριες έρευνες, συμπεραίνουμε πως υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά για 

αυτές τις δύο ομάδες αντίστοιχα.  

Οι περιορισμοί αφορούν κατά κύριο λόγο το μεθοδολογικό τμήμα της έρευνας κατά το 

οποίο ενώ υπάρχει εκτενής συλλογή πληροφοριών πραγματοποιείται μονάχα 

τριγωνοποίηση πηγών λόγω του ότι χρησιμοποιήθηκε μόνο αυτή η μέθοδος συλλογής 

δεδομένων. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων είναι επιλεγμένα από 
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σκοπού. Πιο αναλυτικά, αφορούν μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες 

ηλικιακές ομάδες έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν ο εκφοβισμός επηρεάζει περισσότερο ή 

λιγότερο κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Τέλος, οι μελέτες είναι επιλεγμένα 

διεθνείς ώστε να υπάρχει μία σφαιρική εικόνα και φυσικά να συγκριθούν τα αποτελέσματα 

με αυτά της χώρας μας. Εν κατακλείδι, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των διαφόρων 

μελετών μεταξύ τους ώστε να εντοπιστούν οι κοινοί παράγοντες οι οποίοι κάνουν ένα 

παιδί επιρρεπή ως θύμα του bullying.  

Ιστορική αναδρόμιση 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολύ παλιό και γνωστό φαινόμενο, παρόλα αυτά οι 

ερευνητές άρχισαν να το μελετούν στη δεκαετία του 1970 (Olweus, 1973, 1978) κυρίως στα 

σχολεία της Σκανδιναβίας και αργότερα το 1980 και αρχές του 1990 συνέχισαν οι μελέτες 

και σε άλλες χώρες. H δημοσίευση ορόσημο ήταν του Olweus, (1978) με το βιβλίο 

«Aggression in the Schools: Bullies and Whipping Boys» το οποίο και υπήρξε το πρώτο 

παράδειγμα μιας εθνικής εκστρατείας επέμβασης κατά του εκφοβισμού. Στη συνέχεια, οι  

έρευνες συνεχίστηκαν στη Νορβηγία , τη Σουηδία, την υπόλοιπη Ευρώπη και τον υπόλοιπο 

κόσμο. Το φαινόμενο του εκφοβισμού ή σχολικής βίας άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστό 

μετά το 1990, δεδομένου ότι δεν είχε αυξηθεί στο πέρασμα των χρόνων, μάλιστα στην 

Αγγλία μειώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, (Smith & Shu, 2000). Σύμφωνα με τον  

Rigby, (2008) η αλλαγή της στάσης και του ενδιαφέροντος απέναντι στη σχολική βία 

οφείλεται στο ότι πολλές χώρες αναγνώρισαν τα βασικά δικαιώματα των ανθρώπων, κάτι 

το οποίο είχε ως αποτέλεσμα διακρίσεις και κακομεταχείριση λόγω διαφόρων κατηγοριών, 

όπως φύλο, εθνική καταγωγή, σωματική ή διανοητική αναπηρία, σεξουαλικός 

προσανατολισμός, και τέλος, κοινωνική και οικονομική κατάσταση. 

Τι είναι το bullying; 

Σχολικός εκφοβισμός είναι η συνεχόμενη βία σωματική ή ψυχολογική που προκαλείται από 

ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων εναντίον κάποιου άλλου ατόμου το οποίο αδυνατεί να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του και συνεπώς είναι το εύκολο «θύμα» (Roland, 1989, στο 

Εspelage & Swearer, 2003). Προκαλείται εκ προθέσεως και είναι ένας όρος παρόμοιος με 

τον ορισμό της επιθετικής συμπεριφοράς των κοινωνικών επιστημών. Οι άνθρωποι 

πραγματοποιούν αρνητικές ενέργειες μέσα από τη σωματική επαφή αλλά και με  λέξεις. 
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Επίσης, εκφοβισμός ορίζεται συνήθως σαν ένα υποσύνολο των επιθετικών συμπεριφορών 

που χαρακτηρίζεται από την επανάληψη και την ανισορροπία της εξουσίας (Olweus, 1999). 

Ακόμη, ο ορισμός «μια συστηματική κατάχρηση εξουσίας» (Smith & Sharp, 1994, pp2) 

καταγράφει επίσης αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. 

 

Ο εκφοβισμός επίσης θα μπορούσε να είναι έμμεσος και όχι άμεσος, κάτι που είναι συχνό 

φαινόμενο σε συνομήλικους. Αυτό το είδος της επίθεσης περιλαμβάνει συνήθως 

κουτσομπολιό, διάδοση φημών και αποκλεισμό (Lagerspetz et al., 1988). Έρευνα έχει δείξει 

ότι μπορεί να διαρκεί για σύντομο χρονικό διάστημα, µε το 19% των περιστατικών να 

διαρκεί για ένα χρόνο , παιδιά να έχουν εκφοβισθεί κάποια στιγμή στη σχολική τους 

φοίτηση (Τζιόγκουρος, 2009)  , άλλα να εκφοβίζονται πολλές φορές μέσα στην ίδια 

εβδομάδα και άλλα να είναι χρόνια θύματα (Sampson, 2002).  Τέλος, μια σημαντική 

παράμετρος που τίθεται είναι η έννοια της επανάληψης διότι το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. 

Προφίλ Θυτών 

Η σχολική βία συμβαίνει συνήθως μεταξύ μαθητών ή και μαθητριών του ίδιου τμήματος ή 

έστω της ίδιας τάξης και επομένως μεταξύ συνομηλίκων (O’Moore, 2000), σε περιπτώσεις 

όμως που υπάρχει διαφορά ηλικίας συνήθως ο θύτης είναι μεγαλύτερος (Whitney, Smith, 

1993). Ως προς την αυτοεκτίμηση των θυτών οι απόψεις των διάφορων ερευνητών είναι 

αντικρουόμενες, καθώς η O’Moore, (2000) υποστηρίζει ότι όσο πιο συχνά εκφοβίζει ένας 

μαθητής μια μαθήτρια, τόσο πιο χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει, ενώ σύμφωνα με τον  

Κακαβούλης, Α., (2003) οι θύτες  έχουν υπερβολική αυτοεκτίμηση και διακρίνονται σε 

σχέση με τους άλλους μαθητές στο ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους 

χρησιμοποιούν βία. Άλλη μία άποψη φέρνει τον Olweus, (1994) να πιστεύει πως οι  θύτες 

είναι συνήθως επιθετικοί, σκληροί, με αυτοπεποίθηση, παρορμητικοί, χωρίς 

ενσυναίσθηση, σχετικά δημοφιλείς και με σχολικές επιδόσεις κάτω του μέσου ορού. 

Επιπλέον, σύμφωνα πάλι με τον Olweus, (2009) οι δράστες έχουν μεγάλη ανάγκη να 

αποκτήσουν δύναμη και κυριαρχία σε σχέση με τους άλλους. Επιπλέον, έχουν ανατραφεί 

με τέτοιο τρόπο με αποτέλεσμα να έχουν αναπτύξει εχθρότητα και επιθετικότητα.  Μία 

ακόμη άποψη είναι του Rigby, (2008), σύμφωνα με τον οποίο οι θύτες  έχουν έλλειψη 
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συναισθηματικού ενδιαφέροντος για τους άλλους και μειωμένες πιθανότητες 

ενδιαφέροντος και φροντίδας για τους ανθρώπους που είναι λιγότερο ευνοημένοι. Τέλος, 

γενικά οι δράστες είναι αγόρια είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες μαθητών (Sharp & Smith, 

1994) και οι Wolke et al, (2000) αναφέρουν ότι οι θύτες παρουσιάζουν επίσης σημαντικά 

αυξημένα συνολικά προβλήματα συμπεριφοράς, υπερδραστηριότητα και προβλήματα με 

την ομάδα συνομήλικων. 

Προφίλ θυμάτων 

Τα ευρήματα για το φύλο των θυμάτων είναι ανάμεικτα. Κάποιοι ερευνητές αναφέρουν ότι 

ο αριθμός των αγοριών και κοριτσιών, που πέφτουν θύματα του εκφοβισμού, είναι ίδιος. 

Άλλοι πάλι ισχυρίζονται πως τα αγόρια εκφοβίζονται περισσότερο από τα κορίτσια. 

Σύμφωνα με τον Rigby, (2008) η χαμηλή αυτοεκτίμηση των παιδιών δεν θα πρέπει να 

θεωρείται πρωταρχικός παράγοντας για τη θυματοποίηση τους, αλλά οι ανεπαρκείς 

προσπάθειες αυτών των παιδιών να διαχειρίζονται τις διαπροσωπικές τους δυσκολίες. 

Επιπλέον, τα παιδιά αυτά έχουν χαρακτηρισθεί ως μοναχικά, ανώριμα, με ελλιπείς 

δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, στα οποία δεν αρέσει το σχολείο 

(Olweus, 1999). Εμφανίζονται να έχουν λίγους φίλους και χαμηλή αυτοεκτίμηση καθώς και 

αυξημένα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης (Craig, 1998). Γενικά τα θύματα 

αισθάνονται αβοήθητα και απελπισμένα και τείνουν να αποφεύγουν το σχολείο εξαιτίας 

του άγχους μην εκφοβηθούν ξανά. Μία άλλη άποψη είναι αυτή των Espelage &Swearer, 

(2003), ότι οι  μητέρες των θυμάτων συνήθως είναι αυταρχικές, θέλουν να έχουν το πλήρη 

έλεγχο των παιδιών τους σε υπερβολικό βαθμό και οι οικογένειές τους είναι συνεκτικές, με 

αποτέλεσμα να εμποδίζουν τη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων των παιδιών εκτός 

οικογενείας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους  Espelage & Swearer, (2003) και τους 

Flannery, et.al, (2004), οι ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται τα θύματα από τους δράστες 

λόγω του εκφοβισμού και της βίας που υφίστανται συχνά, οδηγούνται στην κατάθλιψη, 

κλίνονται στον εαυτό τους, είναι απόμακροι ακόμα και από τους γονείς τους με 

αποτέλεσμα να μην εμπιστεύονται κανέναν (Pepler, et.al, 2004). Ακόμη, Τα θύματα μπορεί 

να εμφανίσουν ακραία συμπτώματα κατάθλιψης, όπως είναι η αυτοκτονία (Τσιάντης, Ι. 

2008: 5-6), γιατί νοιώθουν ότι δεν τους αξίζει να υπάρχουν σε αυτό τον κόσμο (Πλατής, Α. 

2006). Επίσης έχουν συναισθήματα κοινωνικής μειονεξίας ,αίσθημα κατωτερότητας, 

(Τσιάντης, Ι. 2009) που έχει ως αποτέλεσμα να απομακρύνονται από την ομάδα των 



405 
 

συνομηλίκων τους. Η κοινωνικότητα του παιδιού μειώνεται και παρατηρούνται υψηλά 

ποσοστά μοναξιάς, (Μπάδα, Η. 2009) παραίτησης και μελαγχολίας καθώς αρχίζει να 

αποδέχεται τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς που του αποδίδουν (Louwes, J. 2009).  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Οlweus (2009), τα παιδιά θύματα έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά. Έχουν περισσότερο άγχος σε σχέση με τους συμμαθητές τους, έχουν 

έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση με την επαφή και επικοινωνία με τους 

συνομηλίκους τους, αποφεύγουν τις συγκρούσεις, εκδηλώνουν μοτίβα συμπεριφοράς 

κλάματος και αγωνίας, ακόμη, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και θεωρούν τον εαυτό τους 

αποτυχημένο. Επίσης, τα παιδιά αυτά είναι ευάλωτα και δεν είναι δημοφιλή για αυτό και 

έχουν συγκεκριμένους φίλους. Επιπλέον, είναι ανεπαρκείς στο να επιβληθούν έναντι των 

συνομηλίκων τους, σωματικά και λεκτικά, πολλές φορές νιώθουν πιο άνετα με τους 

ενήλικους παρά με τους συνομηλίκους τους, είναι προσεκτικά, επιφυλακτικά, 

συγκρατημένα, ευαίσθητα, αγχώδη και ανασφαλή. Επίσης, υπάρχουν κάποια 

χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν σημάδια θυματοποίησης, όπως όταν το παιδί γίνεται 

όλο και πιο απόμακρο, όταν το παιδί δεν εμφανίζει σημάδια επιθετικότητας και σε μικρό 

χρονικό διάστημα αρχίζει να γίνεται επιθετικό χωρίς κάποιο προφανή λόγο, όταν υπάρχει 

πτώση της σχολικής επίδοσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν ένα παιδί δείχνει 

αποφυγή συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες, όταν βρίσκει προφάσεις 

δικαιολογιών για απουσία από το σχολείο και τέλος όταν αγαπημένα αντικείμενα του 

θύματος έχουν χαθεί ή καταστραφεί. 

Η θυματοποίηση έχει φανεί ότι συσχετίζεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση, επιπτώσεις στη 

σωματική υγεία, π.χ. συχνοί πονοκέφαλοι και πόνοι στην κοιλιά, σχολική φοβία, συχνές 

απουσίες από το σχολείο, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, άγχος και διαταραχές ύπνου. 

Επίσης, τα θύματα του εκφοβισμού εμφανίζουν φτωχότερη κοινωνικο-συναισθηματική 

προσαρμογή. Επιπλέον, νιώθουν περισσότερη μοναξιά, αισθάνονται κοινωνικά 

απομονωμένα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κάνουν φιλίες με τους συμμαθητές 

τους (Nansel, Overpeck & 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).  

Τέλος όσον αφορά τη χώρα μας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μια έρευνα, που έγινε το 2000, 

για τον εκφοβισμό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε δείγμα 1.312 μαθητών (51% αγόρια 
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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). Επιπλέον, όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες των 

θυτών και θυμάτων του εκφοβισμού, στη θυματοποίηση παρουσιάζεται μια μείωση 8ο εως 

το 16ο χρόνο της ηλικίας. Την ίδια στιγμή, όμως, παρουσιάζεται μια αύξηση διαφορετικών 

μορφών θυματοποίησης, στη δομή των κοινωνικών σχέσεων, όπως η διάδοση ψεύτικων 

φημών και ο κοινωνικός αποκλεισμός (Smith, 2000). Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι η 

θυματοποίηση συναντάται στον εργασιακό χώρο (Kiriakidis & Kavoura, 2005) άλλα και σε 

πολλά άλλα περιβάλλοντα οπού άνθρωποι συναθροίζονται (Smith, 2000). 

Επιπτώσεις  

Τα περισσότερα περιστατικά θυματοποίησης συμβαίνουν σε δημόσιους χώρους, όπως η 

αυλή του σχολείου, η τάξη ή οι διάδρομοι. Αυτό κάνει τον περιορισμό του φαινομένου 

ευκολότερο καθώς μπορεί να υπάρχει ένας βαθμός επίβλεψης (Smith, 2000). Oι επιπτώσεις 

είναι τόσο σοβαρές, διότι πολύ συχνά τα θύµατα απειλούνται χωρίς προειδοποίηση σε ένα 

περιβάλλον το οποίο θεωρούσαν ως ασφαλές (Wyld, 2003). Επιπροσθέτως, οι πράξεις 

σχολικού εκφοβισμού έχουν ως αποτέλεσμα πολλές φορές τη σωματική βλάβη ή 

συναισθηματικές δυσκολίες πάνω στο παιδί. Για παράδειγμα, ο εκφοβισμός και η βία 

προκαλούν την άρνηση ενός μαθητή να πάει στο σχολείο (Sharp & Smith, 1994). Ακόμη, 

σύμφωνα με τους Espelage και Swearer (2003) και τους Flannery, et.al, (2004), οι 

ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται τα θύματα από τους δράστες λόγω του εκφοβισμού και 

της βίας που υφίστανται συχνά, τα οδηγούν στην κατάθλιψη, κλίνονται στον εαυτό τους, 

είναι απόμακροι, ακόμα και από τους γονείς τους, με αποτέλεσμα να μην εμπιστεύονται 

κανέναν (Pepler, et.al, 2004).  

Επιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί και στη σωματική υγεία. Όπως για παράδειγμα, συχνοί 

πονοκέφαλοι και πόνοι στην κοιλιά, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, άγχος και διαταραχές 

ύπνου ακόμη και νυχτερινή ενούρηση. Επιπροσθέτως, υπάρχουν ενδείξεις κατάθλιψης 

ακόμη και στην πορεία, δηλαδή κατά την ενήλικη ζωή των θυμάτων.  Μπορεί ακόμη να 

επηρεαστεί η συμπεριφορά και να παρουσιαστούν δυσκολίες μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, είναι συχνή η μείωση της σχολικής επίδοσης, η εμφάνιση 

μαθησιακών δυσκολιών , όπως η δυσλεξία όπου καταλήγουν να είναι οι «κακοί μαθητές» 
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της τάξης. Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως τα άτομα που στο σχολείο θυματοποιήθηκαν, 

παρουσιάζουν αυξημένα ψυχολογικά συμπτώματα και γενικότερα προβλήματα στην 

προσαρμογή τους ακόμη και στην ενήλικη ζωή (Wolke et al 2000). Τέλος, οι επιπτώσεις 

αυτής της συμπεριφοράς στους αποδέκτες της σε ακραίες περιπτώσεις έχουν συσχετιστεί 

με απόπειρες αυτοκτονίας η και αυτοκτονία, συμφωνά με έρευνες σε μαθητικούς 

πληθυσμούς της Ιαπωνίας (Smith, 2000). Επίσης, ενδιαφέρουσα είναι η άποψη σύμφωνα 

µε την οποία συχνά παρατηρείται σχέση της προηγούμενης θυµατοποίησης και της 

μελλοντικής υιοθέτησης παραβατικής ή εγκληματικής συμπεριφοράς (Αρτινοπούλου, 

2009).  

Διαστάσεις 

Οι διαστάσεις που έχει πάρει ο σχολικός εκφοβισμός είναι τεράστιες και κυμαίνονται 

παγκοσμίως. Σε έρευνα που έγινε στην Αγγλία το 2001, βρέθηκε πως το 29% των μαθητών 

του δείγματος συμμετείχε σπάνια ή συχνά σε καταστάσεις εκφοβισμού, με το 13% να είναι 

θύματα, το 10,6% δράστες και το 6,3% να είναι δράστες/ θύματα (Nansel, Overpeck, & Pilla, 

2001). Επίσης, το 22% του μαθητικού πληθυσμού σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου 

Βασιλείου συμμετείχε σε εκφοβισμό (Glew et all., 2005). Ακόμη, στην Τουρκία από τους 

3.519 μαθητές μιας έρευνας, το 22% ήταν θύματα εκφοβισμού, το 9,4% δράστες / θύματα 

και το 9,2% δράστες (Alikasifoglu et all., 2007). Όσον αφορά την Ελλάδα, σε μία έρευνα που 

διεξήχθη το 2000, μαθητές που φοιτούσαν στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, φάνηκε 

πως κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς το 4,7% των παιδιών υπήρξε θύμα 

εκφοβισμού, το 6,24% θύτης και το 4,8% θύτης και θύμα (Αρτινοπούλου, 2001).    

«Μορφές Σχολικού Εκφοβισμού Στην Ελλάδα» 
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πηγή:http://blogs.sch.gr/angeltsak/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF

%8C%CE%BC%CE% B5 E%BD%CE%B1 

Η έρευνα για τη θυματοποίηση στο σχολικό περιβάλλον ξεκίνησε κυρίως στο Σκανδιναβικό 

χώρο, αλλά και στη Μ. Βρετανία, Ιαπωνία κ.α. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών αυτών 

προσπαθειών έχουν φωτίσει σημαντικά τη θεματική και είναι διαθέσιμο ένα μεγάλο σώμα 

πληροφοριών σχετικών με την έκταση, την ένταση και τη συχνότητα εμφάνισης του 

φαινομένου στο σχολικό περιβάλλον. Εξαιτίας της έλλειψης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού 

εκ μέρους των διαφόρων ερευνητών, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών δεν είναι 

συγκρίσιμα μεταξύ τους και δεν είναι εύκολο να ξεκαθαρίσουμε αν οι διαφοροποιήσεις σε 

σχέση με την έκταση του φαινομένου αντικατοπτρίζουν υπαρκτές διαφορές μεταξύ των 

ερευνών ή μεθοδολογικές διαφορές, κυρίως στην εννοιολογική οριοθέτηση και, 
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συνακόλουθα, στο λειτουργικό ορισμό της θυματοποίησης. Εκείνο όμως, που δεν 

αμφισβητείται, είναι η ύπαρξη του φαινομένου και οι αξιοσημείωτες διαστάσεις που έχει 

στα σχολικά περιβάλλοντα. Οι ερευνητικές αυτές προσπάθειες, αν και δεν μπορούν να 

καταλήξουν σε απολύτως ακριβή συμπεράσματα για τη συγκεκριμένη έκταση του 

φαινομένου, απλώς επιβεβαιώνουν τις ανέκδοτες αναφορές ή και τις παρατηρήσεις για την 

ύπαρξη του φαινομένου αυτού στα σχολεία. Τα αποτελέσματα αυτά είναι επαρκή για την 

αναγνώριση του προβλήματος τόσο από το διδακτικό προσωπικό, όσο και από τους γονείς 

των μαθητών και, κυρίως, από τους υπεύθυνους για την πραγματοποίηση μίας σωστής  

εκπαιδευτικής πολιτικής. Παράλληλα, η εκπαιδευτική κοινότητα δίνει προτεραιότητα σε 

ένα πρόβλημα εν πολλοίς παραγνωρισμένο, αν και σοβαρό, κυρίως επειδή δημιουργεί ένα 

κλίμα δυσάρεστο στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.  

Συμπεράσματα 

Όπως είδαμε στη συγκεκριμένη έρευνα, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρότατο 

πρόβλημα το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις παγκοσμίως. Οι επιπτώσεις του 

εκφοβισμού είναι δραματικές για όλους όσους συμμετέχουν σ’ αυτόν. Αναντίρρητα, 

απαιτείται περαιτέρω έρευνα και ιδίως στον ελληνικό χώρο προκειμένου να διευκρινιστεί η 

σχέση του σχολικού εκφοβισμού με τις επικίνδυνές συμπεριφορές. Τα μέτρα πρόληψης θα 

είναι αποτελεσματικότερα εάν διαπιστωθούν τα πραγματικά αίτια που οδηγούν τα παιδιά 

σε αυτές τις συμπεριφορές και ποιοι είναι τελικά οι «εύκολοι στόχοι». Φαίνεται, πως 

κυρίως τα αίτια είναι ψυχολογικά και πως υπάρχει ένα υπόβαθρο πίσω από κάθε θύτη και 

θύμα. Θα πρέπει λοιπόν να παρέχεται υποστήριξη από τους ενήλικες οι οποίοι βρίσκονται 

στο σχολικό χώρο και να προνοούν τέτοια φαινόμενα προτού φτάσουν στο έπακρο. Τα 

παιδιά είναι άλλωστε το μέλλον μας και εμείς είμαστε εδώ για το δικό τους μέλλον.  
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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 

 

Εισαγωγή 

Τα συνεχή αιτήματα 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 εκπαίδευση/κατάρτιση σχετικά με την 

πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών στο σχολείο, 

αποτέλεσαν το έναυσμα μιας σειράς δράσεων, η πρώτη από τις οποίες παρουσιάζεται σε 

αυτή την ανακοίνωση. Πρόκειται για παρέμβαση με αντικείμενο την πρόληψη της βίας στο 

σχολείο. Περιλάμβανε 4 ημερίδες, 6 βιωματικά εργαστήρια και 8 ενδοσχολικές 

επιμορφώσεις που οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από την κα Σοφία Μουτιάγκα Σχολική 

Ψυχολόγο και Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων σε συνεργασία με Σχολικούς 

Συμβούλους και Διευθυντές σχολείων. 

 

 

Σκοπός: Ο αναστοχασμός της συμβολής 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 στελεχών του σχολείου. Η κινητοποίηση 

και προσωπική δέσμευση των συμμετεχόντων να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση, 

αποτέλεσε τον τελικό στόχο της δράσης 

 

 

Υλικά-Μέθοδος: Βιωματικές Ασκήσεις (επιτραπέζιο παιχνίδι, role playing, ασκήσεις), 

Συζήτηση (σε ομάδες και την ολομέλεια), Διάλεξη, Χρήση Πίνακα και PowerPoint για 

επικέντρωση σε σημαντικά σημεία (ευκαιρία εμβάθυνσης), Συμπερασματικά Σχόλια (των 
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συμμετεχόντων) και Εμπλουτισμός (από την εμψυχώτρια), Χρήση φύλλου εργασίας 

(ενδιάμεσα) και φύλλου αξιολόγησης (στο τέλος της δράσης) 

 

Αποτελέσματα: 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 (παράγοντες που ερευνητικά διαπιστώθηκε ότι συνδέονται με 

μείωση βίαιων περιστατικών -ενεργητικών και παθητικών-, σχολικής διαρροής και αύξηση 

της ακαδημαϊκής επίδοσης) και γ) Βελτιώθηκε η καθημερινότητα μαθητών και 

διδασκόντων στο σχολείο.  

 

Συμπεράσματα Προτάσεις: 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 στην εισαγωγική εκπαίδευση πρωτοδιόριστων 

εκπαιδευτικών.    
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kapitanny@gmail.com 

Περίληψη 

Η μελέτη των απόψεων και των αντιδράσεων των μαθητών όσον αφορά τους τρόπους και 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκφράζεται ο έμμεσος εκφοβισμός εντός του σχολικού 

πλαισίου μπορεί να συντελέσει σημαντικά στη σκιαγράφηση και κατανόηση του 

φαινομένου. Η εξωτερίκευση αρχικών ιδεών, η ανοικτή κατάθεση και οι πηγές λόγου ως 

ένα πεδίο συμβολικού ελέγχου, γίνονται αντικείμενα διαπραγμάτευσης και συνεργασίας, 

που επεκτείνονται από την περιγραφή καταστάσεων στους τρόπους πρόληψης και 

αντιμετώπισης της βίαιης (παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς) των μαθητών.  

Η ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας -όχι μόνο η τυπική λειτουργία του σχολείου- 

επιβάλλει την πλήρη χαρτογράφηση ενός βίαιου φαινομένου. Η εμφάνιση αισθημάτων 

ανοχής και ενοχής επιτείνει την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων ευαισθητοποίησης. Το 

συγκεκριμένο σχέδιο δράσης στοχεύει στην άμβλυνση των μαθησιακών, κοινωνικών, 

πολιτισμικών “συγκρούσεων”, στην αποφυγή φαινομένων κοινωνικής απομόνωσης, 

χειραγώγησης, αποκλεισμού.  

Η διάδραση των μαθητών με ψηφιακά κείμενα, η διαδικασία εντοπισμού, κωδικοποίησης 

και κατηγοριοποίησης των βασικών θεμάτων, η ποιοτική ανάλυση με “ανοικτές ερωτήσεις”, 

οδηγούν στη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών. Κατανοείται η αιτιότητα από επίπεδο σε 

επίπεδο, μελετάται το περιβάλλον και οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων μέσω μιας 

καθοδικής αιτιότητας σηματοδοτώντας παράλληλες και περίπλοκες διασυνδέσεις. Η 

συνεργατική δημιουργία εννοιολογικών χαρτών λειτουργεί ως παρέμβαση στο διδακτικό 

υλικό και σε επίπεδο σχολείου. 

Λέξεις - Κλειδιά: έμμεσος εκφοβισμός, λογοτεχνία και ψηφιακές τεχνολογίες, 

εννοιολογικoί χάρτες 

Abstract 

The study of the opinions and reactions of students regarding the ways and conditions under 

which indirect bullying is expressed within the school context can contribute significantly to 
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the delineation and understanding of the phenomenon. The externalization of initial 

concepts, the open declaration and the sources of speech as a field of symbolic control 

become objects of negotiation and cooperation, extending from the description of situations 

to the ways of preventing and handling violent (deviant behaviour) of students. 

The fulfillment of the learning process-not not just the standard operation of the school-

demands the complete mapping of a violent phenomenon. The appearance of feelings of 

tolerance and guilt reinforces the need for the application of awareness programs. This 

specific project aims at mitigating learning, social, cultural “conflicts”, avoiding phenomena 

of social isolation, manipulation, exclusion. 

The interaction of students with digital texts, the process of identification, codification and 

categorization of the key issues, the qualitative analysis based on “open questions”, lead to 

the creation of concept maps. Students understand causality from level to level, they study 

the environment and the reactions of the participants through a downward causality 

signaling parallel and complex interfaces. The collaborative creation of concept maps serves 

as interference at teaching materials and at school level. 

Keywords: indirect bullying, literature and digital technologies, conceptual maps 

Εισαγωγή 

Η μάθηση είναι διαδικασία μεταβολής της συμπεριφοράς με στοχοθετημένες διαδικασίες 

που ωθούν τους μαθητές στη δράση και στον αναστοχασμό. Η διαδικασία της μάθησης 

πραγματώνεται χάρη στην καθοδήγηση, τη συνεργασία, την ανακαλυπτική και ενεργό 

προσπάθεια των μαθητών. Η δράση προϋποθέτει εμπειρία, συνειδητή σκέψη και 

κατανόηση των πραγμάτων. Οι μαθητές προχωρούν πέρα από την απόκτηση θεωρητικών 

εννοιών (Pressley & Woloshyn, 1995). Η μάθηση εστιάζει στις ικανότητες σκέψης, καθώς η  

εκδίπλωση της σκέψης των συγγραφέων γίνεται με τρόπο που κινητοποιεί την κριτική 

σκέψη των μαθητών. Συγχώνευση νέων και παλαιών ιδεών, εμπλουτισμός των γνώσεων 

και διαφοροποίηση της στάσης του μαθητή σε σχέση με φαινόμενα βίας σημαίνει 

ικανότητα συμπλήρωσης κενών, ερμηνείας γεγονότων και εξαγωγής συμπερασμάτων. Η 

αποκωδικοποίηση των συμβόλων, η αποκρυπτογράφηση δίνοντάς τους το νόημα που 

αντιστοιχεί σε αυτά, βοηθάει στην αντίληψη εννοιών και στη γνώση και κατανόηση του 
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ειδικού λεξιλογίου. Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε για δύο συνεχόμενες 

χρονιές στην έκτη τάξη δημοτικού και είχε διάρκεια ολόκληρη τη σχολική χρονιά. 

Η χρήση των κειμένων με έντονο προβληματισμό, χωρίς θεωρητικές προδιαγραφές και 

παρωπίδες, καθώς επίσης το γεγονός ότι οι ήρωες των έργων είναι και οι ίδιοι παιδιά, 

βοηθούν το μαθητή να ταυτιστεί με τους ήρωες και να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα της 

βίας και των προεκτάσεων της. Με την ανάλυση του περιεχομένου προχωρούν στην 

ερμηνεία καταστάσεων και ερωτημάτων που τέθηκαν από την αρχή της μελέτης των 

κειμένων. Προσδίδεται χώρος για γόνιμη συζήτηση ως προσπάθεια αντιπαράθεσης της 

ζωής εντός της τάξης σχετιζόμενη με την ανέλιξη της ιστορίας. Οι μαθητές αποκτούν τη 

δυνατότητα να παρουσιάζουν σχεδιαγράμματα, εννοιολογικούς χάρτες. 

Οι μαθητές λειτουργούν ως ερευνητές, αποπειρώνται μία σφαιρική και ουσιαστική μελέτη 

του περιεχομένου των κειμένων σε συνάρτηση με αρκετές παραμέτρους. Ο στόχος είναι η 

ανεύρεση ουσιαστικών μηνυμάτων και η παραγωγή ενός προϊόντος, το οποίο θα περιέχει 

μία γενική εικόνα του υλικού (Mayring, P., Huber, G., Günter, L. (2007), ένας είδος 

“συγκεφαλαίωσης”, όπου επιχειρείται μέσω μίας αφαιρετικής διαδικασίας, αφενός η 

μείωση του υλικού, αλλά αφετέρου, επιτυγχάνεται η παρουσίαση με επικέντρωση στην 

ανάλυση των συνθηκών, στα γεγονότα και στις συνέπειές τους, στην περιγραφή και στο 

σχολιασμό των εννοιών που σχετίζονται με φαινόμενα βίαιης, παρεκκλίνουσας 

συμπεριφοράς.  

Ανάλυση 

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης στοχεύει στην ενεργοποίηση των μηχανισμών οι οποίοι 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση τρόπων και σχημάτων σκέψης που βοηθούν στην εξάλειψη 

ή μείωση του εκφοβισμού εντός του σχολείου (Χουλιάρα - Σιδερά, 2015) και στη 

δημιουργία εποικοδομιστικών στρατηγικών για την ανακάλυψη των δυνάμεων του μαθητή 

ως προσπάθεια αυτεπίγνωσης, αυτοαποδοχής και εξομάλυνσης ψυχοσυναισθηματικών 

δυσκολιών (Rosemary, 2013). Η αναγνώριση της δύναμης, της αντοχής, της ατομικότητας, 

στοιχείων που συνιστούν τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, βοηθούν στο να 

ενδυναμώσουν το μαθητή, ώστε να προσπαθεί συνεχώς να καταλάβει τους άλλους που τον 

επηρεάζουν (Malchiodi, 2001). 
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Οι μαθητές ανατρέχουν στη διαδικτυακή αναγνωστική κοινότητα (http://www.xn--

ixauk7au.gr/forum/), σε λέσχες ανάγνωσης, όπου υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με 

συγγραφείς, βιβλία και λογοτεχνικούς ήρωες, επισκέπτονται ιστολόγια ανθρώπων ειδικών 

που ασχολούνται με τη λογοτεχνία, στην ανοικτή βιβλιοθήκη με ψηφιακά βιβλία 

(www.openbook.gr, www.mikrosanagnostis.gr). Η μελέτη των νέων τύπων “κειμένων” 

ομαδικής διαπραγμάτευσης επιτρέπει τους μαθητές να σκεφτούν τα χαρακτηριστικά και 

τους τρόπους της καθημερινής ύπαρξης τους, μία ευρύτητα απαραίτητη για την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Η συλλογή κειμένων γίνεται μέσω υπολογιστή, που λειτουργεί ως 

γνωστικο - διερευνητικό εργαλείο, εποπτικό μέσο διδασκαλίας, εργαλείο επικοινωνίας και 

αναζήτησης πληροφορίας. Η μεσολάβηση του εκπαιδευτικού για λέξεις-κλειδιά, τα οποία 

δημιουργούν περαιτέρω προβληματισμό, εξασφαλίζει την αποτροπή του κινδύνου η 

αναζήτηση να γίνει άγονη και άστοχη. Η συζήτηση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στους 

μαθητές βοηθάει την αποσαφήνιση τυχόν δύσκολων σημείων κατά την ανάγνωση των 

κειμένων. 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες επιλέγουν παραμύθια, ιστορίες, μικρά διηγήματα και 

μελετούν θέματα και καταστάσεις έμμεσης βίας που βιώνουν οι πρωταγωνιστές/ ήρωες. Η 

ενδελεχής μελέτη των κειμένων για την επιτυχή ολοκλήρωση της ανάλυσης περιεχομένου 

προϋποθέτει την προσεκτική τήρηση της “προανάλυσης”, δηλαδή τη σωστή καταγραφή 

των γεγονότων, με λεπτομέρειες στις περιγραφές των χαρακτήρων και στάσεων. Η 

λεξιλογική ανάλυση (λέξεις κλειδιά) και η φραστική ανάλυση, ως μία προσπάθεια 

αναζήτησης της φράσης που θα δημιουργούσε έναυσμα για συζήτηση και σχολιασμό 

σχετικά με τις συγκρούσεις, τις φιλονικίες, αλλά και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων 

δυσκολιών, αποσκοπούν στο να εξασκηθούν υποσυνείδητα οι μαθητές στο χειρισμό 

καταστάσεων εκφοβισμού γνωρίζοντας τύπους ανθρώπων, αντιδράσεων και καταστάσεων. 

Οι μαθητές συλλέγουν φράσεις που ανταποκρίνονται στη μελέτη εννοιών, όπως βία, 

κυνισμός, ηδονή για κυριαρχία, αδιαφορία, αναλγησία. Αναλογίζονται εάν αυτές οι 

φράσεις ακούγονται στους χώρους του σχολείου, στη γειτονιά, σε χώρους που συχνάζουν, 

δηλαδή διευρύνοντας τον τόπο (πιθανά σημεία έντασης και τριβής) και 

πολλαπλασιάζοντας τον χρόνο (διαφορετικές ηλικίες συμμετεχόντων και διαφορετικές 

εποχές· ρωτώντας γονείς και ενήλικες προσπαθούν να συγκρίνουν εποχές) επιχειρούν μία 

ενδοσκόπηση στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο στόχος είναι να αντιλαμβάνονται τις 
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διαστάσεις του εκφοβισμού χωρίς διδακτισμό. Καταγράφεται το πώς βιώνεται η απόρριψη 

από τα θύματα, η αίσθηση ευχαρίστησης από το θύτη, η αντίδραση του συνόλου. 

Καταγράφονται ποικίλες αντιδράσεις, λεκτικές συναλλαγές, αναλύονται σημασιολογικά 

κινήσεις. Οι μαθητές καταγράφουν τα γεγονότα, τους εμπλεκόμενους και τις αντιδράσεις 

τους. Σκιαγραφείται η ατμόσφαιρα κινδύνου και δυσκολίας και αποτυπώνεται το στίγμα 

της συγκρουσιακής υφής. Τα λεγόμενα των ηρώων (ακόμα και αυτό που υπονοείται ή 

αποσιωπάται) για την έκφραση συμβολικών ενεργειών και η ανάλυση των πράξεων τους 

στοχεύει στην υιοθέτηση από τους μαθητές ανάλογων στάσεων και ενεργειών. Οι ήρωες 

εμπλέκονται σε συγκρουσιακές καταστάσεις, αναμετριούνται με τις προκλήσεις και 

“αποδεικνύεται” η δημιουργικότητα, η συναισθηματική τους υγεία, η ευαισθησία τους. 

Η ανάπτυξη των συναισθημάτων που νιώθει ο θύτης και το θύμα, οι τυχόν 

συναισθηματικές ελλείψεις και ο κίνδυνος να διαγραφεί ένας κύκλος βίας με ακτίνα, που 

πηγάζει από την προβληματική συμπεριφορά που βίωσε το θύμα και αναπαράγει (Widom, 

1989), αποτελούν θέματα συζητήσεων, τα οποία αποδεικνύουν την πολυπλοκότητα του 

φαινομένου. Στόχος είναι η αναγνώριση προβληματικών καταστάσεων και η συζήτηση 

γύρω από τις προτασιακές ενδείξεις της πιθανότητας εμφάνισης βίαιων γεγονότων. Οι 

μαθητές αναζητούν τους λόγους του έμμεσου εκφοβισμού, του αποκλεισμού. Μελετάται 

το οδυνηρό τίμημα της παρεκκλίνουσας βίαιης συμπεριφοράς, ο τρόπος εκτόνωσης της 

σύγκρουσης, η περίθαλψη, η ικανοποίηση. Καταγράφονται διάλογοι για 

αλληλοκατανόηση, συμπάθεια, συγχώρεση. Το σημαντικό είναι να κατανοήσουν οι 

μαθητές τις συγκρούσεις, τις επιθετικές, βίαιες συμπεριφορές, αλλά και το τι θα προταθεί 

ως τρόπος αντιμετώπισης και αποφυγής βίαιων γεγονότων. Η πληθώρα προτάσεων και 

σχεδίων αντίδρασης βοηθάει το να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός σε συγκεκριμένες φόρμες 

αντιμετώπισης. 

Μελετάται το στοιχείο της ιεραρχικής δομής, οι αιτίες της “νομιμοποίησης” των 

υφιστάμενων σχέσεων κυριαρχίας. Στα λογοτεχνικά κείμενα ανατρέπεται η στερεοτυπική 

απεικόνιση ομάδων, η οποία ισχυροποιεί τις δομές της εξουσίας. Οι ομάδες που 

θεωρούνται “αδύναμες”, φυλετικά, σεξιστικά, ταξικά· ακόμη ενέχει δόση στερεοτυπίας και 

το εάν οι δρώντες περιγράφονται ότι ζουν σε αστικό περιβάλλον ή παρουσιάζονται ως 

ορεσίβιοι τύποι, εμπλέκονται και ξεκλειδώνουν την οπτική των μαθητών, ανατρέπουν τους 

προσανατολισμούς θέασης (Rosenberg, 2016). Μέσω των ιστοριών οι δυνατότητες θέασης, 
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ανάγνωσης και βίωσης του κόσμου είναι διαφορετικές. Ο αδύναμος δεν επιλέγει διεξόδους 

που δείχνουν πανικό και οι μαθητές εσωτερικεύουν τον αντίλογο του στις στερεοτυπικές 

αντιδράσεις, στις φοβίες και τους καταναγκασμούς. Η ανομοιομορφία δεν παρουσιάζεται 

ως εχθρός της συνοχής, της δύναμης. Η διαφορετικότητα δεν προσλαμβάνεται ως απειλή. 

Οι μαθητές ενεργοποιούνται, ευαισθητοποιούνται και αξιολογούν τις αντιδράσεις των 

θεατών των βίαιων γεγονότων. 

Η μελέτη βήμα προς βήμα πλήθος περιστατικών με παραδείγματα διαλόγων (“Στον κήπο 

με τα παραμύθια”, 2008), συμπεριφορών και πώς γίνονται αντιληπτές από την ομάδα, η 

οποία ερμηνεύει συμπεριφορές, εντάσσει το φαινόμενο του έμμεσου εκφοβισμού σε 

πολιτισμικά, κοινωνικά και διαπροσωπικά πλαίσια (Τρίγκα- Μερτίκα, 2014). Τίθενται υπό 

προβληματισμό και κριτική πρακτικές υποβάθμισης γεγονότων κοινωνικού αποκλεισμού σε 

μία προσπάθεια εξωραϊσμού και δικαιολόγησης λόγω της παιδικής ηλικίας (Φερέτη, 1997), 

ακριβώς γιατί υπάρχει απόγνωση και τα θύματα πρέπει να βοηθηθούν. Μελετώνται και οι 

επιθετικές τάσεις που έρχονται στην επιφάνεια με δήθεν αστεϊσμούς και υπαινιγμούς. 

Επίσης, εγείρονται και ζητήματα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων παρατηρώντας το 

πώς εμπλέκεται η σάτιρα στηλιτεύοντας χαρακτήρες βίαιων ανθρώπων, καθώς και το 

χιούμορ των ηρώων ως ένας ιδιαίτερος τρόπος αντιμετώπισης, διεισδυτικός, ενδεχομένως 

από αρκετούς να χαρακτηρίζεται ως αδιανόητος, αλλά απόλυτα επιτυχής. Το χιούμορ 

εμπλουτίζει πιο εύκολα με στοιχεία τη μνήμη του μαθητή όσον αφορά την εικόνα που θα 

αποκτήσει για την πορεία της εξέλιξης του φαινομένου. 

Μεθοδολογία 

Οι συμπεριφορές του έμμεσου εκφοβισμού -είτε λεκτικές είτε μη λεκτικές, όπως είναι οι 

εκφράσεις του προσώπου, οι χειρονομίες- εξετάζονται σε ένα πλαίσιο αναγνώρισης των 

κοινωνικών μορφών σχολικού εκφοβισμού, των βασικών χαρακτηριστικών του, της 

διερεύνησης παραγόντων που ευνοούν την εμφάνιση φαινομένων βίας (Ζημιανίτης, 2009) 

και των μηχανισμών που μεσολαβούν ώστε να εκδηλωθούν εκφάνσεις του έμμεσου 

εκφοβισμού (Παντελιάδου, 2000). Ο όρος “συμβολικοί διαλογισμοί” μέσω ψηφιακών 

κειμένων χρησιμοποιείται με την έννοια ότι η σημειωτική ανάλυση των κειμένων επιτρέπει 

ρόλους, ικανότητες, διαμόρφωση λόγου και πολιτισμική ταξινόμηση. 
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Οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις που έχουν τον τύπο των κλειστών ερωτήσεων ή 

ερωτήσεις με καθορισμένες απαντήσεις, απαντούν, επίσης, σε ανοικτές ερωτήσεις που 

οδηγούν σε διάλογο και στοχασμό, αλλά και σε ερωτήσεις με διαβαθμισμένες σε κλίμακα 

απαντήσεις (Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Δικαίου, Λαλούμη-Βιδάλη, Amot, Σακκά, Ψάλτη, 

Αθανασιάδου, Ζαφειρόπουλος, Παπαθανασίου, Κασάπη, Μαύρου, & Κωνσταντίνου, 2005), 

ώστε να μπορέσουν να ταξινομήσουν το υλικό (συλλογή ιστοριών και περιστατικών 

έμμεσης βίας) που μελετούν. Συζητούν για τις ψυχοκοινωνικές προκλήσεις, τις αυθαιρεσίες 

και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν τα θύματα. Κατατάσσουν τις πληροφορίες και τις 

προσωπικές τους γνώμες απαντώντας σε ερωτήματα, όπως εάν είναι συνομήλικοι το θύμα 

και ο θύτης, εάν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, εάν είναι κάποιος ξένος με διαφορετική 

εθνο-πολιτισμική προέλευση, εάν του παρέχεται έμπρακτη βοήθεια και από ποιον δίδεται 

κλπ. Οι μαθητές εξετάζουν πώς αντανακλώνται διάφορες στάσεις, όπως παντελής έλλειψη 

αποδοχής, ενδιάμεσα επίπεδα ενόχλησης και διάκρισης, στάδιο πλήρους αποδοχής. 

Αναλυτικότερα, το υλικό κωδικοποιείται βάσει της διαμόρφωσης των κατηγοριών: 

μετανάστες, σεξιστικές διαφορές, ηλικιακές διαφορές κλπ, των μορφών θυματοποίησης 

έμμεσου εκφοβισμού: σχολιασμοί, ειρωνεία, απομόνωση, αποκλεισμός κλπ. 

Κατηγοροποιείται θεματικά (μοναξιά, κοινωνική δυσαρέσκεια, θυματοποίηση, ύπαρξη 

φίλων, συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες). Επίσης, ταξινομείται βάσει των θετικών 

ποιοτικών στοιχείων της προσωπικότητας των εμπλεκομένων (καλοσύνη, εχεμύθεια, 

ειλικρίνεια κλπ), των αρνητικών στοιχείων (εγωισμός, κακία, πλεονεξία, κομπασμός κλπ), 

των παραμέτρων, όπως στοιχεία εξωτερικής εμφάνισης, αλλά και βάσει επιδόσεων 

(επιμελής, έξυπνος κλπ), ικανοτήτων (αρχηγική τάση, δημοτικότητα κλπ), ενδιαφερόντων, 

κοινών και μη, αμοιβαίων ή μη φιλικών σχέσεων (Gomes, 2011). Τέλος, το υλικό 

ταξινομείται και βάσει των συναισθημάτων που εκμαιεύουν από το κείμενο της αφήγησης 

(ευτυχία, ασφάλεια, ενοχή, άγχος, αγωνία, φόβος, πανικός, αμηχανία κλπ). Τα παραπάνω 

πλαίσια συνδέουν συμπεριφορές, αιτιολογίες και γεγονότα αμοιβαία εξαρτημένα και 

εμπλουτίζουν με ουσιαστικό τρόπο σκέψεις και δράσεις ενάντιες της αναπαραγωγής 

κοινωνικών ανισοτήτων, διακρίσεων, επιθέσεων, άδικης κατάχρησης δύναμης και εξουσίας 

(www.epsype.gr). 

Οι ομάδες εστιάζουν στον πολύ διαφορετικό χαρακτήρα ορισμένων πληροφοριών και 

δημιουργούνται εννοιολογικά σχήματα που εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό. Η μελέτη 
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των κειμένων, η δημιουργία ερωτήσεων που απαντώνται και τα γεγονότα που 

σχολιάζονται, αποτελούν το έναυσμα της διαδικασίας σχηματισμού εννοιολογικών χαρτών. 

Ο εννοιολογικός χάρτης είναι μία γραφική αναπαράσταση εννοιών συνδεδεμένων μεταξύ 

τους, ένα μέσο αναπαράστασης της γνώσης (Novak, 2006). Ο χάρτης με τη μορφή αλυσίδας 

με μονοσήμαντες συνδέσεις χρησιμοποιείται για τη μελέτη συμβάντων διαφωνίας και 

επίθεσης, όπου οι μαθητές οργανώνουν έναν γραμμικό αιτιακό συλλογισμό και 

χαρακτηρίζουν τη στάση των εμπλεκομένων. Είναι μία ακολουθία γεγονότων ή 

παραμέτρων, εφόσον το ένα συμβάν είναι η αιτία που οδηγεί στο επόμενο συμβάν. Ο 

ιεραρχικός εννοιολογικός χάρτης με την πιο σημαντική πληροφορία τοποθετημένη στην 

κορυφή και πληροφορίες σε καθοδικά κλιμακούμενη σειρά σημασίας είναι ο πιο 

συνηθισμένος τύπος εννοιολογικών χαρτών των μαθητών. Ωστόσο, συχνά διαφαίνεται το 

σύνθετο πλέγμα σχέσεων, εφόσον τα γεγονότα είναι πολυπαραγοντικά, εμπλέκονται 

αρκετές έννοιες και οι αντιδράσεις είνια ποικίλες. Ο χάρτης επεκτείνεται και λαμβάνει τη 

μορφή δικτύου, προσθέτοντας λεπτομέρειες, γεγονότα και αυτό βοηθάει στο να 

αποσαφηνιστούν έννοιες. Οι μαθητές εστιάζουν στις συνδέσεις και στο συσχετισμό 

γεγονότων και αντιδράσεων. Αρκετές φορές τους δίνονται και χάρτες ημιτελείς για 

επέκταση ή ακόμη για διόρθωση και αξιολόγηση. Μελετώνται οι συνδέσεις και τα 

συμπεράσματα για τυχόν αλλαγή, μετατροπή των σχέσων, διαγραφή ή διαφοροποίηση των 

συνδέσεων.  

Αποτελέσματα - Πρακτικές εφαρμογές 

Η ανάπτυξη μιας δυναμικής προσέγγισης θεμάτων, που αφορούν τη συμπεριφορά στην 

τάξη, τη στάση ζωής στη βία, βρίσκει την πρακτική έκφρασή της υλοποιώντας πράξεις 

ευαισθητοποίησης για ενδεχόμενες επιθετικές συμπεριφορές, εφευρίσκοντας τρόπους 

αναστολής επιθετικών διαθέσεων και επιμένοντας σταθερά στα επακόλουθα των πράξεων 

((Miller, 2013). Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης αφορά τις έμμεσες μορφές του σχολικού 

εκφοβισμού που προκαλούν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και στην κοινωνική ζωή των 

θυμάτων (Olweus, 2009). 

Οι ομάδες παρουσιάζουν τις ιστορίες. Οι μαθητές παρατηρούν τις διαφοροποιήσεις των 

ιστοριών. Οι έννοιες του εκφοβισμού εμπεριέχονται στην αναφορά τους στα περιστατικά 

και στις παρατηρήσεις τους. Ακολουθείται μία εξελικτική πορεία και ανάπτυξη για το τι 
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σημαίνει βία. Χρησιμοποιούνται γενικοί χαρακτηρισμοί για τις πράξεις που σκοπό έχουν να 

προξενήσουν δυστυχία και ζημιές σε άλλα πρόσωπα ή πράγματα. Ακολούθως γίνεται η 

σύνδεση ή ο παραλληλισμός με τα ειδοποιά χαρακτηριστικά του έμμεσου εκφοβισμού στο 

σχολικό πλαίσιο (κουτσομπολιά, άσχημα επίθετα μπροστά στον μαθητή/μαθήτρια ή όταν 

είναι απών/απούσα, κλοπή αντικειμένων, κλείδωμα σε αίθουσα σχολείου που 

παρουσιάζεται σαν παιχνίδι, μη πρόσκληση σε πάρτι γενεθλίων και σε γιορτές, άρνηση να 

ακούσουν το θύμα κλπ). 

Κωδικοποιούνται εμπειρίες σε σύμβολα και εικόνες που μπορούν εύκολα να ανακληθούν 

από τη μνήμη. Η δημιουργία εννοιολογικών χαρτών από τις ομάδες αξιοποιεί τις 

διαφοροποιήσεις, τη σύνδεση των γεγονότων με μία διαφορετική νοηματική αλληλουχία. 

Η διαφοροποίηση κριτηρίων ανάλογα με αυτό που πυροδοτεί τις προσεγγίσεις τους, είτε 

υπάρχει εμμονή σε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (πλούσιος, φτωχός, εθνικές ταυτότητες) 

είτε ανάλυση μέσα από ψυχολογικές επενδύσεις, δημιουργεί σκέψεις και προτάσεις 

τρόπων αντιμετώπισης, τρόπων ενεργούς δράσης και αντίστασης. Οι μαθητές καλούνται να 

παραθέσουν και τη δική τους προτίμηση για το τέλος της ιστορίας παρακινώντας τους να 

λειτουργούν δημιουργικά ως αναγνώστες. Οι μαθητές, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων 

της γλώσσας, της φαντασίας και διασκεδάζοντας, πειραματίζονται με το παιχνίδι των 

τίτλων, όπου οι ίδιοι προτείνουν είτε έναν πιο σύντομο τίτλο είτε κάποιο περισσότερο 

περιγραφικό. 

Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν και οι ίδιοι μικρές ιστορίες, 

όπου δεν λείπει και το γλωσσικό παιχνίδι με τα ονόματα πολλών πρωταγωνιστών των 

ιστοριών τους, όπως του κ. Διχονίξ με το καλάθι των πικρών μεζέδων του, της κ. Αταράξ και 

της συμπεριφοράς της κλπ. Το πρόβλημα με τη δημιουργία μικρών ιστοριών από τους 

μαθητές είναι η ευκολία να περνάει ο πρωταγωνιστής τους/θύμα από μία κατάσταση 

προβληματική, όπου απομονώνεται, προσβάλλεται, κοροϊδεύεται κτλ. σε μία κατάσταση 

συγχώρεσης, όπου παρουσιάζεται ως μεγαλόψυχος και επιεικής, καθώς και ο θύτης να 

μετατρέπεται αμέσως σε βοηθό και φίλο. Η επιθυμία τους είναι να εξαλειφθεί ως δια 

μαγείας οτιδήποτε επιθετικό, κακό, επώδυνο, μία μαγική φόρμα που θα εξασφαλίσει την 

ευτυχία και την ομαλή διευθέτηση των σχέσεων. Προτείνεται, λοιπόν, από τον 

εκπαιδευτικό να προβούν καταρχάς στο σκαρίφημα της ιστορίας, σε ένα είδος 

εννοιολογικού χάρτη. Ο καταιγισμός ιδεών, η περιγραφή και η προετοιμασία συγγραφής 
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είναι τα αρχικά στάδια του εννοιολογικού χάρτη που θα αποτελέσει έναν οδοδείκτη για την 

ιστορία τους και με τις κατάλληλες ερωτήσεις θα εμπλουτιστεί. Οι μαθητές αντλούν 

συλλογισμούς, απόψεις, αντιλήψεις, όχι μόνο από τις προσωπικές τους εμπειρίες, αλλά και 

από τις ιστορίες που αναλύθηκαν. Η πλοκή και η επιχειρηματολογία τους για την εξέλιξη 

της ιστορίας μπορεί να βασίζεται σε παραδείγματα αντλημένα από τα κείμενα που 

αναλύουν ως προσπάθεια απόκτησης μίας στρατηγικής, η οποία θα βοηθήσει να 

ιεραρχούν γεγονότα, να ερμηνεύουν στάσεις, να προβλέπουν συνέπειες και εξελίξεις. 

Αρκετές ιστορίες που παρήχθησαν από τους μαθητές είναι παραλλαγές των ιστοριών που 

μελέτησαν και αυτό μπορεί να προσληφθεί ως ένα είδος “ελέγχου κατανόησης”, 

εμπέδωσης του ειδικού λεξιλογίου, επιτυχίας αναγνώρισης ανάλογων περιπτώσεων και 

συνθηκών, οργάνωσης αντιδράσεων των συμμετεχόντων. Τα κείμενα παραμένουν ζωντανά 

ή τμήματά τους ή οι ήρωες λαμβάνουν τη θέση διαχρονικών προτύπων ή συμβόλων 

(Christine Wilkie-Stibbs, 2008). 

Είναι ενδιαφέρον ότι η τακτική συμπαράστασης που προτείνεται από τους ίδιους τους 

μαθητές είναι η απόσπαση της προσοχής του ατόμου από το πρόβλημα ως μία διαδικασία 

που το κάνει να νιώθει καλύτερα. Οι ερμηνείες των παιδιών φανερώνουν την υποκειμενική 

αντίληψή τους, η οποία ωστόσο είναι και μέρος της αντικειμενικής κοινωνικής 

πραγματικότητας. Η σύνδεση των ιστοριών παιδικής λογοτεχνίας για τη μελέτη, την 

κατανόηση και την αντίδραση απέναντι σε περιστατικά παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, 

χωρίς διδακτισμό και ηθικολογία, αξιοποιώντας τις οδυνηρές εμπειρίες μαθητών, στοχεύει 

στη συμπόρευση με τις εμπειρίες και τα βιώματά τους, οδηγώντας τους μαθητές να 

αντιληφθούν ότι θα πρέπει να ενεργήσουν με τρόπο που θα λέει ένα δυναμικό όχι σε 

βίαιες καταστάσεις, να μην επιτρέψουν κανένας συμμαθητής τους να νιώθει ανάξιος 

σεβασμού των άλλων, προσβεβλημένος και απομονωμένος. Η ύπαρξη χώρου για όλους και 

ο σεβασμός είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Η 

ενσυναίσθηση και η κατανόηση των προβλημάτων των άλλων ωθούν στην παροχή της 

βοήθειας. Στις ιστορίες, οι μαθητές ψάχνουν το ρόλο των διαμεσολαβητών (Αρτινοπούλου, 

2010). Τίθενται ερωτήματα για τις βασικές αξίες της κοινωνικής συνύπαρξης, όπως το τι 

σημαίνει άμιλλα και πώς η ατομική πρόοδο δεν είναι ανεξάρτητη από τη συλλογική. 

Αναλύονται έννοιες, όπως αρμονία - δυσαρμονία, απειλή, παρανομία, απάθεια, αμηχανία, 

επιβολή, εκτροπή, δημοτικότητα. 
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Οι μαθητές βιώνουν σε φανταστικό επίπεδο -με τους ψυχολογικούς μηχανισμούς 

προβολής και ταύτισης με τους ήρωες της λογοτεχνίας- καταστάσεις που θα ήθελαν να 

βιώσουν και οι ίδιοι στην καθημερινή ζωή τους σαν διαμεσολαβητές. Η ταύτιση 

(ψυχολογική σύνδεση) με τους ήρωες έχει ως συνέπεια υιοθέτηση αξιών, προσδοκιών, 

επιθυμιών και αποδοχή των πράξεων των ηρώων. Οι ήρωες γνωρίζουν πολλά πράγματα και 

σίγουρα πιο μακριά από τη σχολική “σοφία”. Τα σύγχρονα παραμύθια, που είναι 

τοποθετημένα ανάμεσα σε έναν κόσμο μαγικό και στον πραγματικό κόσμο, τρυπώνουν σαν 

προστάτες και φύλακες στον χώρο του σχολείου. Στις ιστορίες, οι μαθητές αναρωτιούνται 

στο πώς διακρίνεται η φροντίδα, η υποστήριξη και το ενδιαφέρον και σχολιάζεται η 

ποιότητα χρόνου των ηρώων με τη συντροφιά τους και η σημασία των κοινών 

δραστηριοτήτων. Οι σκηνές, όπου υπάρχει παροχή βοήθειας, συνεργασία, εμφανή 

δείγματα αλτρουισμού, δηλαδή διαστάσεις της θετικής συμπεριφοράς, καθώς και η μελέτη 

των τρόπων βοήθειας (υποστήριξη συναισθηματική, ενθαρρυντική, παροχή πληροφοριών 

κλπ) ενισχύουν τις προσπάθειες των μαθητών όσον αφορά τις διεργασίες κατανόησης 

στάσεων, συμπεριφορών και ενδυνάμωσης αντιστάσεων και στηλίτευσης οποιασδήποτε 

ανάρμοστης συμπεριφοράς.  

Προτείνεται στους μαθητές να εικονογραφήσουν και οι ίδιοι σκηνές, επεκτείνοντας το 

κείμενο ή επιλέγοντας διαφορετική σκηνή, διαφορετική παράμετρο ή εκδοχή της ιστορίας. 

Η αναπαράσταση της βίας εισάγει μία ρήξη με το ευχάριστο, θετικό κλίμα και 

αποτυπώνεται ως απουσία τάξης. Αρκετές φορές στα σχέδια των μαθητών, όπου 

προσπαθούν να αποτυπώσουν σκηνές βίας, καταλήγουν στο να υπάρχει “αναρχία” στον 

τρόπο έκφρασης και “διήγησης”. Οι αναπαραστάσεις ενός μη ρεαλιστικού κόσμου 

(επίθεση εξωγήινων, απεικόνιση τεράτων ή ανθρωπόμορφων μορφών…) και η χρήση 

μουντών, μαύρων χρωμάτων είναι οι δικές τους “επιθετικές” απαντήσεις. Η μελέτη των 

εικονογραφημένων σκηνών, η χρήση συμβόλων και προστατευτικών τειχών, οι συνδυασμοί 

γραμμών και σχημάτων που λειτουργούν ως ενδοψυχικά μέσα πρόληψης των 

ξεσπασμάτων και της αποδιοργάνωσης της συμπεριφοράς (Allan, 1998), βοηθούν στο να 

κατανοηθεί η πίεση και η δυσφορία των θυμάτων. Έχει σχολιασθεί ότι αχνές και 

τρεμουλιαστές γραμμές θα σχεδιάσει ένα παιδί που έχει υποστεί βία, γιατί αισθάνεται 

ασήμαντο και σίγουρα κατώτερο από τους συνομηλίκους του (Crotti, & Magni, 2003). 

Πολλές φορές, οι ζωγραφιές τους είναι ένας τρόπος εκτόνωσης στρεσογόνων και δύσκολων 
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καταστάσεων, σίγουρα πιο προσιτός στους μαθητές απ’ ό,τι η έκφραση των δυσκολιών 

μέσω του προφορικού ή του γραπτού λόγου. Οι εννοιολογικοί χάρτες καταλήγουν και σε 

ένα ευχάριστο ταξίδι βλέμματος, γιατί προστίθενται εικόνες, όμορφα σχήματα για να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους, όπως χαρά, ευχαρίστηση για τη συμπαράσταση και τη 

βοήθεια. 

Στην αναπαράσταση εννοιολογικών κωδίκων γίνεται χρήση συμβόλων. Οι μαθητές 

δημιουργούν συμβολικούς κώδικες με στόχο να αποτυπωθούν οι καταστάσεις, τα 

συναισθήματα, οι παραγωγικές και επαγωγικές διεργασίες της σκέψης τους. Κατανοούν ότι 

η έννοια της αναπαράστασης προσδιορίζει μία μορφή ειδικής γνώσης, εμπεριέχοντας και 

την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη αποτελείται από διαδικασίες λειτουργικές και κοινωνικά 

σφραγισμένες. Είναι μία μορφή κοινωνικής σκέψης που λαμβάνει υπόψη τις θεσπισμένες 

αντιδράσεις τιμωρίας και ταυτοχρόνως εμπεριέχει και τις διάχυτες σημασίες των βίαιων 

πράξεων, όπως επί παραδείγματι εάν ενυπάρχει η βία στο άθλημα των πολεμικών τεχνών. 

Η εντόπιση και η ανάλυση των παραγόντων που μετατρέπουν τις πολεμικές τέχνες σε 

κοινωνικό φαινόμενο με παραβατικές συνέπειες, καθώς η αίγλη των πολεμικών τεχνών ως 

ένας τρόπος αυτοάμυνας, τέχνης και φιλοσοφίας χάνεται και καταντά μέσο για την επιβολή 

της βίας, αναδεικνύει το δυσάρεστο γεγονός η βία να γίνεται αυτοσκοπός κσι η συντριβή 

του αντιπάλου ψυχολογική και σωματική να είναι η μόνη επιδίωξη. Επίσης, η βία που 

προβάλλεται από τις ταινίες, κόμικς, βιντεοπαιχνίδια (www.antibullying.gr) ωθεί σε μία 

ευκολία αποδοχής της ανομίας και του νόμου του δυνατού. Η βία συμμετέχει ολοένα και 

περισσότερο στην καθημερινή ζωή, γίνεται οικεία και απέναντι στα φαινόμενα βίας στην 

πραγματική ζωή η ευαισθησία του καθενός αμβλύνεται.  

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές λειτουργούν ως μελετητές των λεπτομερών αποτυπώσεων των στάσεων και 

των συμπεριφορών των προσώπων στις ιστορίες και ο στόχος είναι ο σχεδιασμός 

εννοιολογικών χαρτών που διαμορφώνονται από τη γνώση και τη συνέπεια της πράξης που 

δεν θα αφορά έναν αφηρημένο κόσμο θεωριών, αλλά μία μορφή πρακτικής που 

προτείνεται. Ξεκινώντας από την πράξη της ονοματοδοσίας υπάρχει η πράξη της 

νοηματοδότησης, επομένως η γνώση και η εμπειρία δεν μπορούν να απομονωθούν. Ο 
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στόχος είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών και η απόκτηση δεξιοτήτων 

αποτελεσματικής επικοινωνίας (Ρασιδάκη, 2015). 

Η ικανότητα να δει κανείς την πραγματικότητα  και τις κοινωνικές καταστάσεις μέσα από 

την οπτική του άλλου ατόμου, με τον οποίο ο μαθητής αλληλεπιδρά, αλλά και γενικότερα 

της ομάδας, της παρέας συνομηλίκων που απαρτίζουν την ομάδα, διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη δημιουργία κοινών στόχων, τη διαμόρφωση της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και φιλίας. Μέσω της εγγύτητας γνωρίζει κανείς καλύτερα τα 

άλλα άτομα (ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής και εθνικής προέλευσης, εξωτερικής 

εμφάνισης και άλλων εμφανών χαρακτηριστικών) διαμορφώνοντας μία στενή σχέση. Για 

την απαρχή μίας φιλικής σχέσης βασική προϋπόθεση είναι η ομοιότητα, αλλά όχι μόνο ως 

προς τα βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα δέρματος, το φύλο και η ηλικία, 

αλλά και ως προς τη συμπεριφορά. Ο τερματισμός της σχέσης έρχεται όταν οι προσδοκίες 

και οι υποχρεώσεις στις οποίες αυτή στηρίζεται παραβιάζονται (Ladd, Kochenderfer, & 

Coleman, 1997) και μπορεί να προκαλέσει βίαιες αντιδράσεις. 

Οι διαφορές, οι συγκρούσεις, οι προδοσίες, οι διαφωνίες, το πώς ο καθένας αναλόγως της 

οπτικής του ερμηνεύει τα γεγονότα, δημιουργούν ποικίλες σκέψεις και συναισθήματα για 

τη διαχείριση των συγκρούσεων. Παιδιά που κρύβουν πολύ επιδέξια τα συναισθήματά 

τους, τις επιθυμίες τους και καταπιέζονται για να ικανοποιήσουν προσδοκίες των γονέων 

τους, συχνά δεν σέβονται τους αδύναμους (Miller, 2003). Περιφρονούν, κωδικοποιούν 

διεστρεβλωμένα συγκρούσεις και στο βάθος θεωρούν τις διαφορές ως στίγμα. 

Οι μαθητές οφείλουν να αποδίδουν αιτίες στις προδιαθέσεις των συμμαθητών τους και όχι 

στις περιστάσεις. Η σκέψη των μαθητών να μην είναι αποσπασματική και να αποφευχθεί 

ένας αυτόματος τρόπος αντίδρασης σε βίαια γεγονότα, όπως η διάθεση για εκδίκηση, να 

πονέσει ο θύτης. Αξιολογείται ο θυμός, η επιθετικότητα, ο εκφοβισμός (Μακρή - 

Μπότσαρη, 2010) με απώτερο σκοπό την καταστολή τους 

(http://kmaked.pde.sch.gr/site/attachments/article/544/sxedio%20drasis.pdf).  

Οι μαθητές συνέταξαν μια σειρά χειρισμών όσον αφορά τα γεγονότα έμμεσου εκφοβισμού, 

όπως η συζήτηση με τον καλύτερο φίλο/φίλη για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η 

σύνδεση με το οικογενειακό περιβάλλον (Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου, 2010), η 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών καταγγέλοντας οποιαδήποτε ανεκτικότητα (Δικαίου, 

Ηλιόπουλος, Τασάκου, 2010). Η εκδήλωση πράξεων έμμεσου εκφοβισμού στο χώρο του 
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σχολείου αναδεικνύει τις “σκοτεινές” όψεις συναλλαγών και ανταλλαγών εντός της 

σχολικής κοινότητας, οι οποίες δεν είναι ενδεικτικές μόνο μιας τάσης απόρριψης, 

αμφισβήτησης και αντίδρασης απέναντι στους κανόνες της οργανωμένης και τακτικής 

σχολικής ζωής, αλλά και της γοητείας ενός ρίσκου να μη αποκαλυφθούν οι δράστες. Είναι 

ενδιαφέρον ότι οι μαθητές ελκύονται από την παραβατική συμπεριφορά (Gomes, 2011).  

Με τον έμμεσο εκφοβισμό δεν γίνεται εύκολα εμφανής η χρήση της βίας. Υπάρχουν 

απειλές χρήσης της βίας με χειρονομίες, με εκφράσεις, με κοινωνικό σχολιασμό και 

κοινωνικό αποκλεισμό. Αρκετά συχνά, οι εκπαιδευτικοί δεν αντιλαμβάνονται και 

παραβλέπουν τις πιο έμμεσες μορφές του φαινομένου, δικαιολογώντας ότι δεν 

αποβλέπουν οι μαθητές-θύτες στην ηθική ή υλική βλάβη του συμμαθητή τους, δηλαδή δεν 

την χαρακτηρίζουν ως κακόβουλη ενέργεια. Η καθυστερημένη τιμωρία του κακού 

απασχολεί τους μαθητές. Τα επικίνδυνα σημεία υπεραπλουστεύσεων, επιπόλαιων 

εξισώσεων και ακραίων συμπερασμάτων για το θύτη και για το θύμα ενισχύουν 

δυσλειτουργικές συμπεριφορές με αποτέλεσμα το φαινόμενο να λάβει μεγαλύτερες 

διαστάσεις. 

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης συνδέει γεγονότα και τρόπους αντίδρασης, καθώς επίσης, 

η κατοχή συμβόλων των πράξεων αλληλεγγύης, βοήθειας, συμπαράστασης, σημαίνει ότι 

υπάρχει δυνατότητα δράσης πάνω σε φαινόμενα έμμεσου εκφοβισμού. Οι σκέψεις 

μπορούν μέσα από τις λέξεις να δράσουν πάνω στα φαινόμενα αυτά, κατασκευάζοντας μία 

συμβολική εικόνα, που θα πραγματωθεί με “υλικό” τρόπο ως τρόπος αντίδρασης και 

αντιμετώπισης ενάντια σε οποιαδήποτε εκφοβιστική συμπεριφορά. 

Είναι ενδιαφέρον ότι οι μαθητές μνημονεύουν εκφοβιστικές συμπεριφορές και στάσεις και 

από τη μεριά των εκπαιδευτικών, όπως η χρήση προσβλητικών επιθέτων και τα μηνύματα 

που αποστέλλονται με εκφράσεις προσώπου και κινήσεις σωμάτων, η δημιουργία ενοχών, 

ντροπής, οι διακρίσεις, η υπερβολική χρήση της τιμωρίας και της πειθαρχίας, η 

δυσανάλογη επιβράβευση των θετικών συμπεριφορών ορισμένων μαθητών. 

Οι μαθητές μαθαίνουν να κρίνουν το περιβάλλον τους και να αναγνωρίζουν εκφοβιστικές 

συμπεριφορές χωρίς εξαιρέσεις. Καταλαβαίνουν ότι δεν αρκεί μόνο να αναγνωρίζουν τις 

μορφές του έμμεσου εκφοβισμού, αλλά να δίδεται αγώνας για την αποτροπή βίαιων 

φαινομένων (Lindgren, 2014). Μελετούν τις προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν όρους 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, επομένως επιτυγχάνεται η καταβύθιση των μαθητών στην 
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ουσία των πραγμάτων. Το σημαντικό είναι να υπάρξει εσωτερική αλλαγή, χωρίς φόβο και 

άγχος, να υιοθετήσουν νέες συμπεριφορές και να αναγνωρίσουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, ώστε να γίνουν πολίτες αγωνιστές/τριες για την κατάργηση γεγονότων 

ρατσισμού, βίας και διακρίσεων. 
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Περίληψη 

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 
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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. 

Λέξεις – Κλειδιά: σχολική βία, project, ιστοεξερεύνηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, 

φιλαναγνωσία. 

 

Abstract 

Within the course of Flexible Zone and on the occasion of World Day against bullying 

(March 6th) an innovative teaching practice was implemented in order to raise awareness 

on school violence and prevent bullying incidents at school. The project lasted one week and 

the students were able to approach the subject from different angles and in different ways, 

such as Webquest, experiential approach, role-taking. 

The sample consisted of sixth grade students who were studying at an Elementary 

school in the prefecture of Ioannina. The Project Approach, group cooperation teaching 

method and the experiential approach of the issue was used in this case, while the data was 

collected through work and evaluation sheets. The worksheets included experiential nature 

activities and gave students the opportunity to become fully informed about bullying and to 

take an active role in solving bullying incidents at school. ICT played a very important role in 

this practice, while the worksheets included webquests and internet research. The students 

were divided into small working groups. After completing the project, the students were 

informed on school violence, bullying incidents at school were avoided and at the same time 

the students seemed to be capable of dealing with similar incidents when they occurred at 

school. 

Keywords: bullying, violence, project, webquest, group-cooperation teaching method 
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Εισαγωγή 

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, σελ. 

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. 

 

Θεωρητικό Μέρος 

 

Το Φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού 

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 
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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. 

 

Σχολικός Εκφοβισμός και Νέες Τεχνολογίες 

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 
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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, C.H, Tzuo, P.W., 

Komara, C., 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 κόσμου, δημοσιοποιώντας και υποβάλλοντας τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους σε διαδικασίες αξιολόγησης και ανατροφοδότησης (Allan, 

J., Street, M., 2007, Παπανικολάου, Κ., 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. 

  

Εμπειρικό Μέρος 

 

Υλοποίηση του Προγράμματος 

Η παρούσα διδακτική πρακτική πραγματοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2014 - 2015 

σε Δημοτικό Σχολείο του Νομού Ιωαννίνων στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης 
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Ζώνης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σχολικού Εκφοβισμού (6 Μαρτίου) στους μαθητές 

της ΣΤ΄  Τάξης.  

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές: 

1. Να κατανοήσουν την έννοια της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.  

2. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σχολικής βίας. 

3. Να αντιληφθούν τη σκοπιά του θύτη, του θύματος και του απλού παρατηρητή 

στα φαινόμενα εκφοβισμού. 

4. Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και να είναι ικανοί να μπαίνουν στη θέση του 

άλλου. 

5. Να καλλιεργήσουν το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 

6. Να ευαισθητοποιηθούν στην πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε και να 

αναλάβουν με τη σειρά τους ενημερωτική δράση. 

7. Να συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μιλούν γι' αυτό που 

τους συμβαίνει χωρίς να φοβούνται πως θα υπάρξουν συνέπειες. 

 

Διδακτικές Μέθοδοι και Προσεγγίσεις Υλοποίησης του Προγράμματος 

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, σελ. 786 όπ. αναφ. στο Μανώλης και 

Καλαϊτζίδου 2011, σελ. 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 
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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 και Καλαϊτζίδου 2011, σελ. 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).  

Η μέθοδος αυτή ανήκει στις ανοιχτές μεθόδους διδασκαλίας που προάγουν την 

αυτόνομία 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. 
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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). 

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

 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 
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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 

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
http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/
http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/ta-paidia-theates/
http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/ta-paidia-theates/
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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. 

 

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 

http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/to-paidi-pou-vionei-ekfovismo/
http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/to-paidi-pou-vionei-ekfovismo/
http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/to-paidi-pou-ekfovizei/
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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. 

 

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.  

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 

 

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 
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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; 

 

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.  

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 

 

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. 
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 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. 

 

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.  

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 

 

Φύλλο Αξιολόγησης 4 

1. Σκετσάκια – Δώστε τη σωστή απάντηση: 
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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.  

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 

Αποτελέσματα – Συζήτηση 
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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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του είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού και να επιτευχθεί η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς τους μέσω της 
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ανάπτυξης της ενσυναίσθησης και της αυτοεκτίμησης τους. Έχει προεκτάσεις στα ακόλουθα 

γνωστικά αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Πληροφορική, 

Αγγλικά, Θεατρική Αγωγή και Καλλιτεχνική Παιδεία. Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες και 

υλοποιούν τις δραστηριότητες των 5 διαφορετικών φύλλων εργασίας. Η ψηφιακή 

αφήγηση, τα κόμικς, η δημιουργική γραφή, οι τέχνες και το θεατρικό παιχνίδι δημιουργούν 

ένα πρόσφορο πεδίο πειραματισμού και έκφρασης της δημιουργικότητας των μαθητών. Οι 

δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν επίσης στην κατανόηση των γύρω τους με τρόπο 

ολιστικό. Με την παρέμβαση αυτή αλλάζει το κλίμα της τάξης, ικανοποιούνται οι κοινωνικο- 

συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών και μεγιστοποιείται η ψυχική ανθεκτικότητα τους.  

Μέσα λοιπόν από την ολιστική αυτή προσέγγιση διαφοροποιείται η συμπεριφορά τους, 

μειώνονται τα προβλήματα βίας και βελτιώνεται η ποιότητα της καθημερινότητας στο 

σχολείο.  

 

Λέξεις-κλειδιά: βία και εκφοβισμός, ενσυναίσθηση, αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, 

ενίσχυση αυτοεκτίμησης, δημιουργικότητα, ολιστική προσέγγιση, ποιότητα εκπαίδευσης. 

 

Abstract                                                           

This program is a 3-4 hour teaching proposal at the first grade of Lyceum (UPPER High 

School). The aim of this program is to make the students sensitive to the issue of school 

violence and bullying and to achieve the shift of their attitude and behavior through the 

development of their empathy and self-esteem. It expands at the following lessons: Modern 

Greek language and Literature, Informatics, English language, Theater Drama and Artistic 

Education. Students are divided in 5 teams and materialize the activities of 5 different 

worksheets. Digital story learning, creative writing, comics, arts and role play create a 

suitable field of experimentation and expression of students’ creativity. These activities, also, 

contribute to the understanding of the others in a holistic way. This intervention changes the 

atmosphere of the class, social-emotional needs of students are satisfied and their resilience 

is maximized. Through this holistic approach their attitude of students is differentiated, 

problems of violence are reduced and the quality of everyday life at school is improved.       

  

Keywords: violence and bullying, empathy, change of attitude and behavior, enhancement 

of self-esteem, creativity, holistic approach, quality of education. 
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Εισαγωγή 

Η βία και ο εκφοβισμός υπήρχαν πάντα ως κοινωνικό φαινόμενο και το επίπεδο αποδοχής 

τους συναρτάται με το ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο μίας κοινωνίας 

(Αρτινοπούλου, 2001:163). Ο Olweus (2009: 29) ορίζει τον εκφοβισμό 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”. Η βία στο σχολείο αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο, το 

οποίο απαιτεί πολυπαραγοντικές ερμηνείες και ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και 

αντιμετώπισης. Η αντιμετώπιση του προβλήματος του εκφοβισμού στο πλαίσιο του 

σχολείου είναι αναγκαία, γιατί το σχολείο αποτελεί μοντέλο του εξωτερικού κόσμου, όπου 

τα άτομα αναπτύσσουν την ηθικότητα τους και το αίσθημα ευθύνης τους (Μακρή-

Μπότσαρη, 2010: 163). Κάθε σχολική μονάδα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος παρέμβασης μπορεί να αναπτύσσει παράλληλα πρακτικές στο επίπεδο του 

σχολείου, στο επίπεδο της τάξης και σε ατομικό επίπεδο (Olweus, 2009: 82-83). Η τυπική 

εκπαίδευση δυστυχώς δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη «γνώση» παρά στην ύπαρξη 

ενώ η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της 

εκπαίδευσης, γιατί την εικόνα του εαυτού μας τη σχηματίζουμε κατά ένα μεγάλο μέρος 

από τις αντιδράσεις των άλλων απέναντι μας, αντιδράσεις που επηρεάζονται έντονα από 

την κοινωνική μας επίδοση (Fontana, 1996). Το φαινόμενο της βίας καθιστά λοιπόν 

αναγκαία την εφαρμογή μίας ολιστικής-οικοσυστημικής πολιτικής με τη μελέτη διαφόρων 

παραμέτρων όχι μόνο του σχολικού αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, 

καθώς τα προβλήματα δε θεωρούνται αποτέλεσμα των ελλείψεων του ατόμου ή των 

ανεπαρκειών του αλλά μέρος μίας συγκεκριμένης μορφής κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

του συστήματος (Molnar & Lindquist, 1998: 13-14).  

 

Ταυτότητα της διδακτικής πρότασης 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για την Α΄ Λυκείου και έχει διάρκεια 3-4 διδακτικές 

ώρες. H υλοποίηση του προϋποθέτει τα ακόλουθα: να υπάρχει στο σχολείο η απαιτούμενη 

υλικοτεχνική υποδομή, οι μαθητές κατά το προηγούμενο διάστημα να έχουν εξοικειωθεί 

με την ομαδοσυνεργατική διαδικασία, με τα εργαλεία web2.0 αλλά και με δραστηριότητες 

ψηφιακής αφήγησης, δημιουργικής γραφής και το θεατρικό παιχνίδι. Ορισμένες 

δραστηριότητες ολοκληρώνονται στο σπίτι, όταν η εξοικείωση των μαθητών με την 
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ψηφιακή αφήγηση και τα κόμικς δεν είναι μεγάλη. Η διδακτική αυτή πρόταση έχει 

προεκτάσεις στα γνωστικά αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Πληροφορική, 

Αγγλικά, Θεατρική Αγωγή και Καλλιτεχνική Παιδεία. 

 

Σκοπός: Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού και να επιτευχθεί η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς τους μέσω της 

ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτοεκτίμησης τους. 

 

Οι στόχοι της διδακτικής παρέμβασης: 

1. Να βελτιωθεί η επικοινωνία και η συνεργασία των μαθητών σε ομάδες 

2. Να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση των μαθητών, η αποδοχή της 

διαφορετικότητας και η ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών 

3. Να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και ο πολυγραμματισμός 

(ψηφιακός, τεχνολογικός, οπτικός, πληροφοριακός). 

4. Να βελτιωθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών. 

5. Να γίνει κατανοητό από όλους ότι η παθητική στάση των παρατηρητών φαινομένων βίας 

πρέπει να αλλάξει  

6. Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πόσο σημαντική είναι η πλαισίωση κάθε φορά που 

κάποιος μαθητής μέσα ή έξω από το σχολικό περιβάλλον θυματοποιείται. 

7. Να ανοίξει το σχολείο στην κοινωνία με την προβολή του έργου των μαθητών στον 

παγκόσμιο ιστό. 

 

Η μεθοδολογία του προγράμματος: 

Καταιγισμός ιδεών, διάλογος, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, διερευνητική μέθοδος, 

εποικοδομισμός, ψηφιακή αφήγηση, βιωματική μέθοδος, ομαδικές δημιουργίες, παιχνίδια 

ρόλων, δραματοποίηση 

 

Θεωρητικό πλαίσιο: 

Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων λειτουργεί ως 

συντονιστής και διαμεσολαβητής δίνοντας στους μαθητές διευκρινήσεις, ώστε να 

οικοδομήσουν μόνοι τους τη γνώση. Οργανώνει λοιπόν τη διδασκαλία έτσι ώστε οι 

μαθητές να κινηθούν στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (Ματσαγγούρας, 2006, 121-
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123). Με την εργασία σε ομάδες βελτιώνεται η επικοινωνία και η συνεργασία, επειδή 

δίνονται δυνατότητες συμμετοχής και στους πιο αδύναμους μαθητές και έτσι τονώνεται η 

αυτοπεποίθηση και η αυτοπραγμάτωση τους (Kolesnik, 1992).  

Η αφήγηση ιστορίας αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο βιωματικής μάθησης. Οι 

βιωματικές εμπειρίες προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης διαμορφώνουν, εμπλουτίζουν 

και επανατοποθετούν τον ψυχικό κόσμο των παιδιών (Μπακιρτζής, 2002: 71) αλλά και 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης με προσωπικό 

ενδιαφέρον δίνοντας έμφαση στην ενεργητική μάθηση (Ματσαγγούρας, 2003). Η ψηφιακή 

αφήγηση βασίζεται στην αρχέγονη δύναμη της αφήγησης και του παραμυθιού, εκφέρεται 

από μία ανθρώπινη φωνή, αλλά είναι επενδυμένη με εικόνες, βίντεο, μουσική και άλλα 

ηχητικά εφέ (Αποστολίδου, 2012: 21). Το Κέντρο Ψηφιακής αφήγησης του πανεπιστημίου 

Berkeley στην Καλιφόρνια έχει δημιουργήσει έναν οδηγό ο οποίος περιλαμβάνει τα επτά 

στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης: οπτική γωνία του κεντρικού νοήματος, δραματική 

ερώτηση, συναισθηματικό περιεχόμενο, φωνή του δημιουργού, μουσική υπόκρουση, 

οικονομία περιεχομένου και σωστός ρυθμός εξέλιξης (http://goo.gl/op72RJ). Οι 

δραστηριότητες αυτού του είδους αφήγησης μπορούν να παρακινήσουν και να τραβήξουν 

την προσοχή της ψηφιακής γενιάς των μαθητών μας στις σημερινές αίθουσες 

καλλιεργώντας το δημιουργικό ταλέντο τους καθώς θα αναλύουν, θα συνθέτουν ένα 

μεγάλο εύρος περιεχομένου αλλά και θα οργανώνουν τις ιδέες τους (Robin, 2006).  

Η ψηφιακή αφήγηση αυξάνει τη μάθηση επειδή: i) οδηγεί στο βαθύ στοχασμό με 

την καλλιέργεια υψηλών δεξιοτήτων σκέψης ii) μεγιστοποιεί τη δέσμευση iii) δημιουργεί 

κίνητρα iv) συγκροτεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες v) είναι αυτοκατευθυνόμενη και δια 

βίου (Barrett, 2005; Robin, 2008; Sadik, 2008: 501-502). Για την επιτυχή εφαρμογή της στην 

εκπαίδευση όμως χρειάζεται να εστιάσουν οι μαθητές πρώτα στην ιστορία και στη 

συγγραφή του σεναρίου και μετά να ασχοληθούν με το ψηφιακό μέσο (Ohler, 2006: 44). 

Ένα άλλο πλεονέκτημα της είναι ότι καλλιεργεί ταυτόχρονα πολλά είδη γραμματισμού 

(ψηφιακός, τεχνολογικός, οπτικός, παγκόσμιος και πληροφοριακός) (Robin, 2008: 224). 

Κατά τη δημιουργία και παρουσίαση των ιστοριών οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες 

αναζήτησης, γραψίματος, οργάνωσης, χρήσης τεχνολογικών μέσων, παρουσίασης, 

συνέντευξης, επίλυσης προβλήματος, αξιολόγησης και διαπροσωπικές δεξιότητες (Robin, 

2006). Επίσης ενθαρρύνει την ανάλυση από πολλαπλές οπτικές δίνοντας στον μαθητή τη 

δυνατότητα να υπερασπιστεί ή να απορρίψει το διακείμενο (Μελιάδου et al, 2011: 620), 

http://goo.gl/op72RJ
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καλλιεργεί την κριτική σκέψη και ενδυναμώνει τη φωνή των μαθητών (Ohler, 2006: 47). Οι 

δημιουργικές αυτές αφηγήσεις δίνουν φωνή σε ένα σύνολο μαθητών που μένουν σιωπηλοί 

και οι δεξιότητες τους δεν ταιριάζουν με τα συνήθη ακαδημαϊκά στερεότυπα και έτσι 

αρχίζουν να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Ohler, 2006: 45, 47). Οι 

μαθητές χρησιμοποιούν τις πλούσιες σε νοήματα ψηφιακές εικόνες ως τρόπο επικοινωνίας 

και έκφρασης των προσωπικών τους συναισθημάτων και σκέψεων σε ένα ουσιαστικό και 

εκπαιδευτικό πλαίσιο (Αποστολίδου, 2012: 23). Επίσης με την παρακίνηση και τη δέσμευση 

των μαθητών (Sadik, 2008: 501) διαμορφώνεται ένα δημιουργικό περιβάλλον 

αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας (Μελιάδου et al, 2011: 625). 

Δημιουργείται ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης που ενισχύει 

την κοινωνικοποίηση καθώς οι μαθητές προβάλλουν τον αφηγηματικό τους λόγο σε μία 

κοινότητα παίρνοντας ανατροφοδότηση (Coventry, 2009). Η τεχνολογία βοηθάει λοιπόν να 

μάθουν οι μαθητές να δημιουργούν ιστορίες για ένα ακροατήριο και να παρουσιάζουν τις 

ιδέες και τις γνώσεις τους με έναν προσωπικό και γεμάτο νόημα τρόπο (Robin, 2006). 

Οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής καλλιεργούν στους μαθητές την κριτική 

ικανότητα, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και συμβάλλουν στο να κατανοήσουν 

καλύτερα τον κόσμο στον οποίο ζουν και τον εαυτό τους (Σουλιώτης, 2012). Δημιουργική 

γραφή είναι η ικανότητα να ελέγχει κάποιος και να δαμάζει τις σκέψεις του και να τις 

μετατρέπει σε γραφή (Σουλιώτης, 1995). Με αυτό το είδος γραφής η πρόσληψη της 

λογοτεχνίας από αποκλειστικά παθητική γίνεται και ενεργητική και ανοίγεται ο δρόμος 

στους μαθητές να συνθέσουν τις εμπειρίες ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στην 

εκπαίδευση, δηλαδή να συνδυάσουν την ατομική εμπειρία της σχολικής αυλής με τις 

γνώσεις φυσικής ιστορίας και περιβάλλοντος σ’ ένα φαντασιακό επίπεδο (Σουλιώτης et al, 

2012, 13-14). Η δημιουργική γραφή καλλιεργεί πολύπλευρα τον μαθητή, αυξάνει την 

αυτοπεποίθηση του, ενώ ταυτόχρονα δρα ως υποστήριξη σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, 

βελτιώνοντας κατά πολύ τη γλωσσική, διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή 

(Κωτόπολος, 2014).Επιπλέον εξασκεί τις μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών (Karolides, 

2000) και αποτελεί μία ευχάριστη διαδικασία. Καθώς οι μαθητές αναζητούν τις κατάλληλες 

λέξεις για να περιγράψουν τις ενδόμυχες σκέψεις τους (Morley, 2007), εμβαθύνουν στις 

προσωπικές τους αξίες, στάσεις και συναισθήματα και κατά την αυτό-αποκάλυψη μέσω της 

γλώσσας οδηγούνται στην ευφάνταστη αξιοποίηση των προσωπικών εμπειριών και 

συναισθημάτων (Protherough, 1983: 56). Οι μαθητές εξοικειώνονται όχι μόνο με τις 
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παραδοσιακές μορφές κειμενικότητας, αλλά και με νέα κειμενικά είδη που αναδιατάσσουν 

την έννοια της λογοτεχνίας, το ρόλο του συγγραφέα και του αναγνώστη, τις συγγραφικές 

και αναγνωστικές πρακτικές (Νικολαΐδου et al, 2014, 207). Εκπαιδεύει λοιπόν τους μαθητές 

και στους δύο ρόλους, αυτόν του συγγραφέα και αυτόν του αναγνώστη, εναλλάξ 

προσφέροντας και στους δύο αυτούς ρόλους δημόσια έκφραση (Νικολαΐδου, 2013). 

Η αισθητική εμπειρία που αποκτούν οι μαθητές μέσω της τέχνης αποτελεί 

σημαντική «πρόκληση για σκέψη» και είναι αποτελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη της 

φαντασίας (Eisner, 2002: 4), γιατί η εμπειρία αυτή είναι βαθύτερη και ευρύτερη από τις 

συνήθεις εμπειρίες και έτσι ενισχύεται η ικανότητα τους να κατανοούν την πραγματικότητα 

με διαφορετικό τρόπο (Dewey, 1934: 284-285). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να ζήσει 

ο μαθητής το βίωμα του, αποτελεί η ελευθερία δράσης, σκέψης, οργάνωσης και έκφρασης 

(Φράγκος, 1984: 334).  Επειδή η παιδεία είναι “άσκηση ελευθερίας” (Freire, 1974: 19) η 

αυτονομία αυτή θα βοηθήσει τη χειραφέτηση του μαθητή (Zimmer, 1973: 28), θα ενισχύσει 

την αλληλεγγύη και θα τον οδηγήσει να φτάσει στη γνώση στηριζόμενος στις δικές του 

δυνάμεις (Χρυσαφίδης, 2006: 67). Η τέχνη βοηθά στην εστίαση σε μία συγκεκριμένη 

κατάσταση, καλλιεργεί την παρατηρητικότητα του θεατή, συμβάλλει στη διεργασία του 

στοχασμού και οδηγεί στη γνωστική ανάπτυξη του παρατηρητή (Efland, 2002) και στην 

πολιτιστική ενδυνάμωση του. Η γνωστική αυτή ανάπτυξη είναι απότοκο της γνωστικής 

ευελιξίας, της ερμηνευτικής γνώσης, της φαντασιακής σκέψης και της ανάπτυξης της 

αισθητικής (Efland, 2002) και καλλιεργεί τις προϋποθέσεις της δημιουργικής μάθησης και 

της ενεργητικής συμμετοχής. Οι εικαστικές δραστηριότητες ενεργοποιούν την πολλαπλή 

νοημοσύνη του ανθρώπου καθώς η επαφή με αυτές απαιτεί τη χρήση ποικίλλων 

συμβολικών συστημάτων που είναι ολιστικά και επομένως πέρα από τα κεντρικά τους 

νοήματα καλύπτουν ένα ευρύ υποσύνολο νοημάτων (Gardner, 1990: 10). Η ενασχόληση με 

την τέχνη συμβάλλει στο να  εμβαθύνουν οι μαθητές όχι μόνο στην κατανόηση του εαυτού 

τους αλλά και των γύρω τους με τρόπο ολιστικό (Wick, 2000) και καλλιεργεί τη 

μεταγνωστική ικανότητα τους. Μέσω της εμβάθυνσης σε ένα έργο τέχνης ο θεατής 

συνειδητοποιεί τα χαρακτηριστικά του υπόβαθρου μίας κατάστασης και “οι οπτικές 

μορφές που δημιουργεί τον βοηθούν να εκφράσει την ταυτότητα του’’ (Chapman, 1993: 

23). Έτσι οι μαθητές πολιτικοποιούνται μέσα από ένα πρίσμα κατανόησης του ευρύτερου 

πολιτικού πλαισίου στο οποίο λειτουργούν(Ashwell, 2006: 311) και ενισχύεται η 
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πολιτισμική συνείδηση τους. Οδηγούνται λοιπόν στην κατανόηση της πραγματικότητας με 

διαφορετικό τρόπο καθώς τους προσφέρονται εναύσματα για την κατανόηση του 

κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου σε πολλές διαστάσεις και ερμηνείες (Efland, 2002; 

Green, 1990).  

Τα κόμικς αποτελούν ιδιαίτερα καλό κίνητρο για τους μαθητές γιατί παρακινούν 

ακόμη και τους απρόθυμους μαθητές, αυξάνουν την ατομική συμμετοχή τους και 

καθιστούν τη μάθηση πολύ εύκολη (Hutchinson, 1949: 244) καθώς οι πολύχρωμες και 

φανταχτερές εικόνες κάνουν την ιστορία πιο ζωντανή, πιο άμεση. Επίσης γοητεύουν τους 

νέους (Alongi, 1974),προκαλούν ασυνήθιστο ενδιαφέρον (Sones, 1944: 233), μεγιστοποιούν 

τη δημιουργικότητα και απογειώνουν τη φαντασία τους. Βασίζονται στη θεωρία της διπλής 

αποκωδικοποίησης του Paivio, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι αποθηκεύουν και 

αποκωδικοποιούν πληροφορίες με διπλό τρόπο σε δύο συστήματα μνήμης, τη γλώσσα και 

τις εικόνες για τη διευκόλυνση των γνωστικών διεργασιών (Paivio, 2006). Ο συνδυασμός 

εικόνας και κειμένου καθιστά την μάθηση πιο αποτελεσματική και οι μαθητές καλλιεργούν 

την κριτική και αναλυτική τους σκέψη καθώς αποκαλύπτουν βαθύτερα νοήματα στη 

φανταστική ιστορία και οδηγούνται στην ενδοσκόπηση (Versaci, 2001, 64). Επίσης η οπτική 

τους ποιότητα μεγιστοποιεί την μάθηση (Sones 1944). Οι ιστορίες των κόμικς αυξάνουν την 

ατομική συμμετοχή καθώς υπάρχει συναισθηματική σύνδεση μεταξύ μαθητών και 

χαρακτήρων μίας ιστορίας. Οι ήρωες τους έχουν φανταστικές ιδιότητες και μέσω της 

ταύτισης με τα πρόσωπα αυτά οι μαθητές βρίσκουν διέξοδο στη φυσική ροπή τους για 

περιπέτεια.  

Το θεατρικό παιχνίδι συμβάλλει στην ενεργοποίηση του μαθητή, στην 

απελευθέρωση της φαντασίας του, στην καλλιέργεια της ψυχοκινητικής του έκφρασης, της 

κοινωνικοποίησης του και της εξοικείωσης του με την τέχνη (Κουρετζής, 1991:17).  Βοηθάει 

στον έλεγχο και στην εκφραστικότητα του σώματος (Καραμήτρου, 2010: 14) και ο 

“παίκτης” αποκτά μία αίσθηση ελευθερίας, δράσης και ενσωμάτωσης (Λενακάκης, 2008: 

467). Οι μαθητές διασκεδάζουν, παίζουν με τη φαντασία τους και εξωτερικεύουν τον 

ψυχισμό τους (Γραμματάς, 2001: 42). Ταυτόχρονα το θεατρικό παιχνίδι ενεργεί σαν 

ρυθμιστικός παράγοντας του συναισθηματικού φόρτου, των εντάσεων και της 

επιθετικότητας καθώς η διοχέτευση της εσωτερικής τους έντασης μέσα από αυτό προκαλεί 

εσωτερικές εξισορροπήσεις (Κουρετζής, 1991:35). Ο μαθητής πειραματιζόμενος με τις 

αισθήσεις του, το σώμα του, τη φαντασία του, συνταιριάζοντας το πραγματικό με το 
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φανταστικό, βρίσκει νέες λύσεις και οδηγείται σε νέες εσωτερικές και εξωτερικές στάσεις 

(Άλκηστις, 1984:7). Καλλιεργούνται σχέσεις αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού και 

μειώνονται οι προκαταλήψεις, οι προσωπικές ανισότητες και τα κοινωνικά στερεότυπα 

στην ομαδική δράση (Τσιάρας, 2004: 74). Επίσης αυξάνεται η ενσυναίσθηση και 

βελτιώνεται ο συναισθηματικός αυτοέλεγχος και η αυτοκυριαρχία (Wessels, 1987: 110). 

Μέσω της αλληλεπίδρασης στο θεατρικό παιχνίδι οι μαθητές ανακαλύπτουν τις δεξιότητες 

και ικανότητες που έχουν μέσα τους και τονώνεται το αυτοσυναίσθημα και η 

αυτοπεποίθηση τους (Τσιάρας, 2004: 70). Έτσι αποκτούν μία διαφορετική αντίληψη για τον 

εαυτό τους και τους άλλους και η ενίσχυση της θετικής αυτοαντίληψη τους διευκολύνει τη 

δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων (Τσιάρας, 2006: 263-264). Μαθαίνουν στο πλαίσιο 

της ομάδας πώς να αντιμετωπίζουν μία σειρά από συναισθήματα και πώς να πλησιάζουν 

τους άλλους μέσα από αυτά (Κουρετζής, 1991: 34). Η πειθαρχία στους κανόνες του 

παιχνιδιού, η ανατροφοδότηση, η ομαδική συζήτηση και η αντανάκλαση πάνω στη 

βιωμένη εμπειρία διευρύνει τους αντιληπτικούς και εκφραστικούς ορίζοντες με άλλες 

ματιές, διευκολύνει τη συνεργασία και μπορεί να συμβάλλει στην απαλλαγή από τις 

προκαταλήψεις και το φόβο στο ανοίκειο (Λενακάκης, 2013: 65-66). Μέσα από τη 

διαδικασία αυτή οι μαθητές αποδέχονται όρια και περιορισμούς, υποχωρούν ή διεκδικούν, 

υπολογίζουν, σέβονται τον άλλον, διδάσκουν τους άλλους αλλά και διδάσκονται (Άλκηστις, 

1984: 8). Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να διαχειριστεί, μέσω της 

φαντασιακής κατάστασης, συναισθηματικά και νοητικά την πραγματικότητα (Vygotsky, 

2000, 81-82). Οι φανταστικές ιστορίες που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της 

δραματικής τέχνης έμμεσα δίνουν στον συμμετέχοντα τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τη 

δυναμικότητα και το εύρος της ανθρώπινης ζωής αλλά και να ανακαλύπτει νέους ρόλους 

διευρύνοντας έτσι την ταυτότητα του (Κοντογιάννη, 2012: 47). Το θεατρικό παιχνίδι είναι 

ένας τρόπος επίσης να γνωρίσει πραγματικά ο εκπαιδευτικός τους μαθητές του, να 

δομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με αυτούς και να τους βοηθήσει καλύτερα στο μέλλον 

(Κουρετζής, 1991: 34). Επιπλέον διευκολύνει τη διαθεματική και διεπιστημονική 

προσέγγιση της γνώσης (Γκόβας, 2001: 26) με τη συνεργατική διδασκαλία και καλλιεργεί τη 

δημιουργικότητα των μαθητών δίνοντας λύση σε προβλήματα που προκύπτουν (Μέλλου, 

2004; Κοντογιάννη, 2012: 53). Η τάξη γίνεται «σκηνή που ερμηνεύονται καταστάσεις» 

(Shor, 2004: 25), αλλάζει η συμπεριφορά των μαθητών, διευκολύνεται η ένταξη στην 
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ομάδα και το κλίμα της τάξης μεταμορφώνεται από ανταγωνιστικό σε συναγωνιστικό 

(Μουδατσάκης, 1994: 31). 

 

Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων- Τα διδακτικά βήματα: 

 

Α΄ Φάση (1η και 2η ώρα): Εκπόνηση των δραστηριοτήτων.  

Η πρώτη διδακτική ώρα ξεκινά με μία σύντομη εισήγηση (διάρκεια 03΄) του εκπαιδευτικού 

με την οποία γνωστοποιούνται στους μαθητές οι στόχοι του  προγράμματος. Ως αφόρμηση 

για προβληματισμό και συζήτηση προβάλλεται το ακόλουθο video: https://goo.gl/d8klGf 

(0.11΄-3.32΄). Ακολουθεί καταιγισμός ιδεών για να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των 

μαθητών και να προβληματιστούν σχετικά με το πρόβλημα της σχολικής βίας. Μετά γίνεται 

συζήτηση σχετικά με το video που προηγήθηκε και ανταλλάσσονται απόψεις. Στη συνέχεια 

δημιουργούνται 5 ομάδες εργασίας και οι μαθητές εμπλέκονται σε μία διαδικασία 

διερεύνησης και συνεργατικής μάθησης υλοποιώντας τις δραστηριότητες των 5  

διαφορετικών φύλλων εργασίας (ψηφιακή αφήγηση, δημιουργική γραφή, κόμικς, 

εικαστικά και παιχνίδια ρόλων). 

Οι δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης στο 1ο φύλλο εργασίας εμπνέουν τους 

μαθητές και ενισχύουν τη δημιουργικότητα τους καθώς ανακαλύπτουν διαφορετικούς 

δρόμους να παρουσιάζουν τις ιδέες τους. Τα εργαλεία ψηφιακής αφήγησης απευθύνονται 

σε διαφορετικές εκφάνσεις της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1983) και εγείρουν τη 

φαντασία των μαθητών, ώστε να δημιουργούν αλληλεπιδρώντας με αυτά τις δικές τους 

ιστορίες επιλέγοντας χαρακτήρες, σκηνικά και αντικείμενα.  

Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στο 2ο φύλλο εργασίας έχουν μία 

ψυχαγωγική διάσταση και παιγνιώδη χαρακτήρα, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα των 

μαθητών μέσω της εξοικείωσης τους με συγγραφικές πρακτικές και καλλιεργούν τη 

φαντασία τους. Οι μαθητές ανακαλύπτουν το προσωπικό ύφος χωρίς το φόβο του σωστού 

ή λάθους (Morley, 2007). Οι δραστηριότητες αυτές επιδιώκουν να διαμορφώσουν 

υποψιασμένους αναγνώστες και να αναδείξουν ικανούς συγγραφείς ενσωματώνοντας την 

τεχνολογία στις συγγραφικές και αναγνωστικές διεργασίες, τόσο ως εργαλείο διδασκαλίας, 

όσο και ως αναπόσπαστο κομμάτι της συγγραφικής τέχνης και τεχνικής (Νικολαϊδου, 2014, 

206).Επίσης καλλιεργούν το γλωσσικό γούστο των μαθητών, διαπλάθουν απαιτητικότερους 

αναγνώστες και εκλεπτύνουν την λογοτεχνική ανάγνωση (Σουλιώτης et al, 2012, 13). Για τη 

https://goo.gl/d8klGf
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σύνθεση κειμένου στα Αγγλικά οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα από τα 

προτεινόμενα διαδικτυακά εργαλεία. Π.χ με το piclits συνδυάζουν εικόνες και λέξεις-

κλειδιά, ώστε να αποκτήσουν έμπνευση και να γράψουν μία αφήγηση ή ένα ποίημα.  

Στο 3ο φύλλο εργασίας οι δραστηριότητες με τα κόμικς αυξάνουν την προσοχή και 

την παρατηρητικότητα των μαθητών και καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα, τη 

φαντασία και την ευαισθησία τους. Οι μαθητές καλύπτουν ταυτόχρονα τις ψυχαγωγικές, 

αισθητικές, μορφωτικές και παιδαγωγικές τους ανάγκες χρησιμοποιώντας τα 

διασκεδαστικά διαδικτυακά εργαλεία: strip creator, webcomicbookcreator και pixton. Με 

αυτά μπορούν να σχεδιάσουν χαρακτήρες ανθρώπων κάθε ηλικίας σε ποικίλες εκφράσεις 

και στάσεις. Οι μαθητές συνθέτουν καινούργιες ιδέες που βασίζονται πάνω στην παλιά και 

τωρινή γνώση και εκπαιδεύονται στη σύνθετη διαδικασία της ταυτόχρονης πρόσληψης 

εικόνων και λέξεων αλλά και στην αποκωδικοποίηση και επανακωδικοποίηση των οπτικών 

μηνυμάτων.  

Η αισθητική εμπειρία που αποκτούν οι μαθητές με τις εικαστικές δραστηριότητες 

του 4ου φύλλου εργασίας τους βοηθά στην ενεργοποίηση του στοχασμού με αποτέλεσμα η 

σκέψη τους να γίνεται πιο βαθιά και πιο αναλυτική και να οδηγούνται στην ανακάλυψη 

εναλλακτικών οπτικών. Η συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών κατά την προσέγγιση των 

έργων τέχνης ενισχύει την ενσυναίσθηση τους και τους κινητοποιεί, ώστε να οδηγηθούν 

μόνοι τους στην ανακάλυψη. Έτσι καλλιεργούνται και άλλες διαστάσεις της 

προσωπικότητας του μαθητή, όπως η πολλαπλή νοημοσύνη (Gardner, 1983) και η κριτική 

και δημιουργική σκέψη (Perkins, 1994).  

Οι δραστηριότητες του θεατρικού παιχνιδιού στο 5ο φύλλο εργασίας ενεργοποιούν 

τις ικανότητες της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και ενισχύουν τη γνωστική, 

συναισθηματική και ψυχοκινητική εξέλιξη των μαθητών (Sousa, 2006). Μέσα από αυτό το 

είδος παιχνιδιού καλλιεργείται η φαντασία, η επιμονή, η επινόηση, ο πειραματισμός 

(Courau, 2000: 29) και ενισχύεται η δημιουργική ικανότητα των συμμετεχόντων (Fleming, 

2003: 13). Έτσι στο πλαίσιο της μικρής ομάδας δημιουργείται ένα κλίμα διασκέδασης, 

αλληλεγγύης, φιλίας, συνεργασίας και συντροφικότητας. Η επιτυχία των αυτοσχεδιασμών 

σχετίζεται με: i) το να δίνονται σαφείς πληροφορίες, να μπαίνουν όρια και περιορισμοί 

μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας ii) την ομαδική δουλειά και την αλληλοβοήθεια iii) 

την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει κανείς στους συμπαίκτες του και την εμπιστοσύνη 

στα συναισθήματα του iv) την ικανότητα του παίκτη να σκέφτεται γρήγορα, αλλά και να 
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παρακολουθεί και να ακούει προσεκτικά  v) την ικανότητα να απελευθερώνει τη φαντασία 

του και να παράγει ιδέες και να φτιάχνει σκηνές και χαρακτήρες vi) το να επιτρέπει τη 

δοκιμή και την αποτυχία (Γκόβας, 2003, 19-20).  

Στο θέατρο Forum στόχος είναι η δραματοποίηση των εμπειριών των 

συμμετεχόντων με κεντρικό θέμα μία μορφή καταπίεσης, ένα πρόβλημα ή μία σύγκρουση. 

Ο θεατής λοιπόν γίνεται πρωταγωνιστής της δράσης, ένας θεατής-ηθοποιός, χωρίς να το 

έχει συνειδητοποιήσει (Boal, 2013: 79). Αυτό το είδος θεάτρου κινητοποιεί τον 

καταπιεζόμενο με σκοπό την εγρήγορση και την αυτενέργεια (Boal, 2013: 28). (Για τους 

κανόνες του παιχνιδιού για το κοινό και τους κανόνες για τον μεσολαβητή δες: Boal, 2013: 

80-85; MacDonald & Rachel, 2001: 43-44). Η δραστηριότητα του θεατρικού είδους “θέατρο-

εικόνα” έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να σκεφτούν με εικόνες, χωρίς λόγια 

χρησιμοποιώντας μόνο το σώμα τους καθώς και αντικείμενα.  

 

Β΄ Φάση (3η – 4η ώρα): Παρουσίαση των εργασιών και τελική αξιολόγηση 

Κατά τη διάρκεια αυτών των διδακτικών ωρών οι μαθητές παρουσιάζουν τις 

δραστηριότητες τους στην ολομέλεια της τάξης. Οι δραστηριότητες αυτές θα 

κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα της τάξης για την προβολή του έργου των μαθητών, την 

επικοινωνία με άλλους μαθητές και τη συνεργασία με άλλα σχολεία. Ακολουθεί συζήτηση 

και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μέσω της ανατροφοδότησης της πληροφορίας με 

στόχο τη διόρθωση κάποιων σημείων και την κατάθεση προτάσεων βελτίωσης του 

προγράμματος. Η ανατροφοδότηση βοηθά σημαντικά στον επανασχεδιασμό των επόμενων 

προγραμμάτων.  

 

Φύλλα εργασίας: 

 

Α΄ Ομάδα: δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης 

 

1.Να δημιουργήσετε μία αφήγηση ιστορίας ενός πραγματικού ή φανταστικού γεγονότος 

λεκτικής βίας στην αυλή του σχολείου σας χρησιμοποιώντας ένα από τα διαδικτυακά 

εργαλεία: www.storybird.com ή StoryMaker: http://goo.gl/07Ulx.   

 

http://www.storybird.com/
http://goo.gl/07Ulx
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2. Αφού παρακολουθήσετε ένα από τα video:  “Οι λέξεις πονάνε”,  “Το τίμημα της σιωπής” 

(http://epsype.blogspot.gr/2012/02/6.html), “tagged” (https://goo.gl/XWAic7) να γράψετε 

ένα δικό σας σενάριο ταινίας στο οποίο θα παρουσιάζετε την ίδια ιστορία αλλά με ένα 

διαφορετικό τέλος.  

 

3. Να δημιουργήσετε ένα σύντομο video με θέμα τη σχολική βία κάνοντας χρήση του 

διαδικτυακού εργαλείου movie-maker: http://goo.gl/Ej2AS8 

 

 

B΄ Ομάδα: δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 

  

1. Να γράψετε ένα ποίημα ή σύντομο διήγημα, το οποίο αναφέρεται σε πράξεις και σε 

συναισθήματα της σχολικής βίας. Για τη σύνθεση ποιήματος στα Αγγλικά μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα διαδικτυακά εργαλεία: http://www.aipoem.com/, 

www.piclits.com, http://goo.gl/6OcWBK . 

 

2. Να κάνετε σε χαρτί μία ακροστιχίδα με θέμα τη μελλοντική εικόνα του σχολείου σας 

χωρίς βία. Εναλλακτικά μπορείτε να δημιουργήσετε την ακροστιχίδα σας στον υπολογιστή 

με το διαδικτυακό εργαλείο: http://www.acrosticpoem.org/ 

 

3. Υποθέστε ότι παρακολουθείτε παθητικά επαναλαμβανόμενα περιστατικά σωματικής 

βίας απέναντι σε ένα συμμαθητή σας. Παραμένετε ουδέτεροι και δεν μιλάτε σε κανέναν. 

Να περιγράψετε σε πρώτο ενικό πρόσωπο στο ημερολόγιο σας: i) τι σκέφτεστε και τι 

νιώθετε ii) γιατί δεν αντιδράτε iii) τι θα μπορούσατε να κάνετε για να βοηθήσετε. 

 

Γ΄ Ομάδα: δραστηριότητες με κόμικς 

 

1. Να φτιάξετε ένα σύντομο κόμικ με θέμα τον λεκτικό εκφοβισμό σε ένα σχολικό 

περιβάλλον χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο comic strip creator: 

http://www.comicstripcreator.org/.  

 

http://epsype.blogspot.gr/2012/02/6.html
https://goo.gl/XWAic7
http://goo.gl/Ej2AS8
http://www.aipoem.com/
http://www.piclits.com/
http://goo.gl/6OcWBK
http://www.acrosticpoem.org/
http://www.comicstripcreator.org/
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2. Να δημιουργήσετε ένα βιβλίο κόμικ που αναφέρεται στον εκφοβισμό με εκβιασμό 

χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο webcomicbookcreator: 

http://www.webcomicbookcreator.com/. 

 

3. Να εικονογραφήσετε ένα σενάριο σε μορφή κόμικ με θέμα τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό 

χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο www.pixton.com/gr/ ή το χαρτί. 

 

Δ΄ Ομάδα: εικαστικές δραστηριότητες:  

 

1. Να δημιουργήσετε μία αφίσα σε χαρτί ή πολυμεσική χρησιμοποιώντας ένα από τα 

διαδικτυακά εργαλεία: www.padlet.com  ή http://edu.glogster.com/ με θέμα ένα μήνυμα 

εναντίον της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.   

2. Να κατασκευάσετε ένα κολάζ με θέμα περιστατικά βίας σε σχολικό χώρο 

χρησιμοποιώντας χαρτί και ύφασμα ή εικόνες από φωτογραφίες και κείμενα περιοδικών, 

εφημερίδων ή του Adobe Photoshop. Εναλλακτικά: να ζωγραφίσετε σε χαρτί διαστάσεων 

50 Χ 70 cm ένα υποθετικό περιστατικό σχολικής βίας. 

 

3. Να φτιάξετε Το δέντρο της φιλίας, όπου σε κάθε φύλλο θα γράψετε κάποιο θετικό σας 

συναίσθημα. Εναλλακτικά: Να δημιουργήσετε ένα banner ή flyer στο οποίο θα υπάρχει ένα 

μήνυμα εναντίον του εκφοβισμού. 

 

Ε΄ Ομάδα: δραστηριότητες με παιχνίδια ρόλων και δραματοποίηση 

 

Δραστηριότητα 1η: 

πρώτη επιλογή: Το παιχνίδι αυτό εμπιστοσύνης και συνεργασίας έχει τον τίτλο “ο κύκλος 

με τους κόμπους”. Οι ηθοποιοί πιάνονται από τα χέρια και σχηματίζουν έναν κύκλο. Έπειτα 

απομακρύνονται έως ότου να αγγίζονται ίσα- ίσα μόνο με τα δάκτυλα τους. Μετά από λίγη 

ώρα κάνουν το αντίθετο και συγκεντρώνονται όλοι στο κέντρο και σχηματίζουν ξανά κύκλο 

πιασμένοι χέρι-χέρι. Ένας από τους ηθοποιούς αρχίζει να προχωράει σπρώχνοντας τους 

άλλους αργά περνώντας πάνω ή κάτω από τα χέρια των ηθοποιών που είναι μπροστά του, 

σα να δένεται κόμπος. Στη συνέχεια ένας δεύτερος κάνει το ίδιο, στη συνέχεια ένας άλλος 

http://www.webcomicbookcreator.com/
http://www.pixton.com/gr/
http://www.padlet.com/
http://edu.glogster.com/
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και μετά δύο ή τρεις συγχρόνως, μέχρις ότου όλοι τους φτάνουν να σχηματίζουν όλους 

τους πιθανούς κόμπους και κανένας δεν μπορεί να κουνηθεί. Μετά αργά και χωρίς λόγια 

θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στην αρχική στάση (Boal, 2013: 143-144). 

δεύτερη επιλογή: η άσκηση αυτή είναι μία παρεμφερής δραστηριότητα που έχει τον τίτλο: 

“Σχήματα και κόμποι”. Η ομάδα ξεκινάει σε κύκλο. Όλοι λένε τα ονόματα τους και πρέπει 

να θυμούνται οπωσδήποτε ποιος είναι δεξιά και ποιος αριστερά τους. Στη συνέχεια ο 

εμψυχωτής ζητάει από την ομάδα να σπάσει τον κύκλο και να περπατήσει ελεύθερα στο 

χώρο και να σχηματίσουν τριάδες ή ένα αστέρι κτλ. Κάποια στιγμή ο εμψυχωτής παγώνει 

την κίνηση της ομάδας και ζητά να αναζητήσουν με το βλέμμα αυτούς που βρίσκονταν 

δεξιά και αριστερά τους στον κύκλο. Ύστερα τους ζητά να τεντώσουν τα χέρια τους και 

αργά να πιαστούν με τους γείτονες τους. Έτσι όλη η ομάδα είναι πάλι ένας κόμπος και 

πρέπει να προσπαθήσει να λυθεί (Γκόβας, 2003: 53). 

τρίτη επιλογή: Οι παίκτες ανά ομάδες σχηματίζουν έναν κλειστό κύκλο (ώμο με ώμο). Ένας 

παίκτης βρίσκεται στη μέση του κύκλου. Οι υπόλοιποι παίκτες τον σπρώχνουν και τον 

απωθούν μαλακά και αυτός αφήνεται με εμπιστοσύνη να κινηθεί ανάλογα με την κίνηση 

της ομάδας (Παπαθανασίου & Μπασκλαβάνη, 2001, 54) 

 

Δραστηριότητα 2η: 

πρώτη επιλογή: Να παίξετε το παιχνίδι “οι λέξεις που πληγώνουν”. Αφού γράψετε 

ανώνυμα μία προσβλητική λέξη σε ένα χαρτί ή έναν χαρακτηρισμό (ετικέτα) τοποθετήστε 

το σε ένα κουτί. Στη συνέχεια ένας μαθητής της ομάδας υποδύεται το άτομο που έχει 

αυτόν τον χαρακτηρισμό.  

δεύτερη επιλογή: Να δημιουργήσετε μία προφορική αφήγηση σε πρώτο ενικό πρόσωπο 

υποδυόμενοι το ρόλο ενός μαθητή/ας που ζει περιστατικά βίας και εκφράζει τα 

συναισθήματα του/της. 

τρίτη επιλογή: (θέατρο Forum) Μία ομάδα παρουσιάζει ένα δρώμενο σχετικά με τη λεκτική 

βία. Αμέσως μετά επαναλαμβάνει τη δράση και κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής 

παρουσίασης τα μέλη των άλλων ομάδων μπορούν να διακόψουν τον ήρωα και να 

συνεχίσουν το ρόλο όπως εκείνα νομίζουν. 
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Δραστηριότητα 3η:  

πρώτη επιλογή: Αφού γράψετε ένα σύντομο σενάριο με τίτλο “ Ένα περιστατικό βίας στην 

αυλή του σχολείου κατά τη διάρκεια ενός κενού” στη συνέχεια να το δραματοποιήσετε  με 

προτάσεις για τη λύση του προβλήματος. Το σενάριο αυτό έχει 4 σύντομες σκηνές: 1η 

σκηνή: η σύγκρουση μίας ομάδας με το θύμα, 2η σκηνή: το θύμα συνομιλεί με μία ομάδα 

συμμαθητών του, 3η σκηνή: το θύμα ζητά τη βοήθεια ενός εκπαιδευτικού, 4η σκηνή: ο 

εκπαιδευτικός συζητά με τους θύτες και το θύμα. Ο εμψυχωτής κατανέμει τους ρόλους 

αντίθετα με τη συνηθισμένη συμπεριφορά των συγκεκριμένων ατόμων.  

 

2η επιλογή: Να δημιουργήσετε μία ιστορία βίας σε διάδρομο του σχολείου και στη 

συνέχεια να γίνει η αναπαράσταση της με το παιχνίδι της παγωμένης εικόνας (διαδοχή 

ακίνητων εικόνων). 

 

3η επιλογή: (θέατρο- εικόνα) Οι θεατές-ηθοποιοί σμιλεύουν σαν γλύπτες μία ομάδα 

γλυπτών, δηλαδή σχηματίζουν εικόνες με τα σώματα των άλλων συμμετεχόντων και με τα 

αντικείμενα που υπάρχουν στον χώρο, ώστε να αποτυπώσουν οπτικά μία συλλογική 

άποψη σχετικά με τη βία στο σχολείο. Ο ένας μετά τον άλλο, οι θεατές ηθοποιοί δείχνουν 

τα γλυπτά τους. Ένας θεατής- ηθοποιός ξεκινάει πρώτος και κατασκευάζει την εικόνα του. 

Αν το κοινό δεν συμφωνεί, ένας δεύτερος θα ξανακάνει τα γλυπτά, δίνοντας διαφορετικό 

σχήμα. Αν πάλι δε συμφωνήσει το κοινό, άλλοι θεατές- ηθοποιοί, αλλάζουν εν μέρει το 

αρχικό γλυπτό ή το συμπληρώνουν ή φτιάχνουν άλλο εντελώς διαφορετικό, που θα το 

δουλέψουν άλλοι συμμετέχοντες. Όταν τελικά υπάρξει συμφωνία, τότε θα έχουμε την 

πραγματική εικόνα, που είναι η αναπαράσταση της καταπίεσης (Boal, 2013: 59). 

 

Αξιολόγηση: 

 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας των μαθητών σε ομάδες γίνεται η διαμορφωτική 

αξιολόγηση. Αξιολογείται η συμμετοχή και το επίπεδο συνεργασίας των μαθητών στην 

ομάδα, η ικανότητα ανταλλαγής και σύνθεσης απόψεων αλλά και αναζήτησης λύσεων.  

Μετά την παρουσίαση των δραστηριοτήτων από τις ομάδες γίνεται η τελική 

αξιολόγηση. Περιλαμβάνει τα εξής: i) αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές με 
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ερωτηματολόγιο ii) προφορική αξιολόγηση κάθε ομάδας από τις υπόλοιπες μετά την 

παρουσίαση των δραστηριοτήτων iii) συζήτηση, προφορική αξιολόγηση του προγράμματος 

από τους μαθητές και αναστοχασμός vi) αξιολόγηση του προγράμματος από τον 

εκπαιδευτικό v) τέλος η  αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού.  

 

Αποτελέσματα: 

 

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε σε δύο τμήματα της Α΄ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Πυλαίας στη 

Θεσσαλονίκη το εκπαιδευτικό έτος 2015 - 2016. Στη σχολική αυτή μονάδα δεν υπάρχουν 

περιστατικά σωματικής βίας. Παρατηρείται μόνο λεκτική επιθετικότητα, φαινόμενο αρκετά 

συνηθισμένο σε πολλά σχολεία. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των μαθητών από όλα τα 

είδη αξιολόγησης και τις παρατηρήσεις μου συμπεραίνεται ότι το πρόγραμμα αυτό είχε τα 

ακόλουθα αποτελέσματα:  

 

1. συνέβαλε στην κατανόηση των διαστάσεων και των συνεπειών της ενδοσχολικής βίας 

2. οδήγησε στη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας του σεβασμού απέναντι στους άλλους 

και στην αποδοχή της διαφορετικότητας επιδεικνύοντας ανοχή και αλληλεγγύη  

3. οι μαθητές άλλαξαν γνώμη για τη στάση και τις αντιδράσεις που πρέπει να έχουν οι 

θεατές του εκφοβισμού. Συνειδητοποίησαν ότι δεν πρέπει να μένουν ουδέτεροι, αλλά 

πρέπει να αναφέρουν το πρόβλημα και να συνδράμουν κάποιον που βάλλεται  

4. έγινε σαφές από όλους τους μαθητές η σημασία της πλαισίωσης των μαθητών που 

υφίστανται κάθε μορφής βία από μία ομάδα φίλων για την ψυχική ενδυνάμωση τους  

5. συνέβαλε στη συνειδητοποίηση, ότι πρέπει οι μαθητές να θέσουν όρια σε όσους 

ασκήσουν βία εις βάρος τους  

6. η ικανοποίηση των κοινωνικο-συναισθηματικών αναγκών των μαθητών, η καλλιέργεια 

της ενσυναίσθησης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης επέφερε βελτίωση στο 

κλίμα της τάξης με περιορισμό της λεκτικής επιθετικότητας  

7. η κουλτούρα σεβασμού που αναπτύχθηκε μέσα στην τάξη διαχύθηκε στην ευρύτερη 

κοινότητα του σχολείου 

8. επειδή στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν διαφοροποιημένα κίνητρα για όλα τα γνωστικά 

προφίλ των μαθητών ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών και ήταν μία πολύ 

ωραία φυγή από την ρουτίνα του μαθήματος. 
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 9. οι μαθητές δημιούργησαν αυθεντικά προϊόντα με προσωπική νοηματοδότηση για τους 

ίδιους   

10. οι μαθητές εξοικειώθηκαν με πολλά είδη γραμματισμού, απέκτησαν ψηφιακή ευχέρεια 

και καλλιέργησαν τη δημιουργικότητα τους  

11. άσκησαν την κριτική τους ικανότητα και συνεργάστηκαν αποτελεσματικά  

12. η αξιοποίηση του ψηφιακού κόμικ λειτούργησε ενισχυτικά στην ανάπτυξη στρατηγικών 

επίλυσης προβλήματος. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στη 

δημιουργία ομάδων διαμεσολάβησης, σε μελλοντικά περιστατικά εντός και εκτός του 

σχολείου.  

 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της παρέμβασης είχε αναμφισβήτητα η τεχνολογία λόγω της 

μεγάλης δύναμης της εικόνας στο να αντιληφθούν οι μαθητές τις πολύπλευρες συνέπειες 

του φαινομένου της βίας αλλά και οι βιωματικές δραστηριότητες, κυρίως το θεατρικό 

παιχνίδι, γιατί οι δραστηριότητες αυτές εκτός από εργαλείο μάθησης είναι και 

αποτελεσματικό μέσο ψυχαγωγίας. Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί σε 

project 18-24 ωρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με ενδεικτικά υποθέματα: ισότητα, 

δημοκρατία, ρατσισμός, συμμετοχή, οικογενειακή και εναλλακτική φροντίδα, κοινωνικός 

αποκλεισμός. (Για υλικό δραστηριοτήτων δες: Compasito, 2012). Η ολιστική αυτή 

προσέγγιση των δικαιωμάτων του εφήβου θα μπορούσε να αποφέρει πολλά παιδαγωγικά 

οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους. 

 

 

Συμπεράσματα: 

 

Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές εξοικειώνονται σε ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα 

μάθησης και δημιουργούνται διαφοροποιημένα κίνητρα για όλα τα γνωστικά προφίλ των 

μαθητών. Οι συμμετέχοντες καλλιεργούν δεξιότητες, ασκούν την κριτική τους ικανότητα 

και συνεργάζονται αποτελεσματικά, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του 21ου 

αιώνα (Robin, 2008: 226). Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις θεωρίες για την πολυπλοκότητα 

της νοημοσύνης (Gardner, 1983) μέσω των δραστηριοτήτων τoυ προγράμματος αυτού 

μεγιστοποιείται η καλλιέργεια διαφορετικών ειδών νοημοσύνης, όπως η γλωσσική, η 

κιναισθητική, η ενδοπροσωπική, η δια-προσωπική και η χωρική. Επειδή η συναισθηματική 
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νοημοσύνη επηρεάζεται θετικά από την εμπειρία και την εκπαίδευση (Goleman, 1998) το 

σχολείο οφείλει να οργανώνει δράσεις και πρακτικές για τη βελτίωση των διαπροσωπικών 

σχέσεων των μαθητών με βάση τις αρχές της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης 

(Goleman, 2006). Έτσι επιτυγχάνεται η σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητών και αλλάζει το κλίμα της τάξης και του σχολείου. Συνεπώς η ολιστική προσέγγιση 

των μαθητών μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποίηση της συμπεριφοράς τους, μείωση των 

προβλημάτων βίας και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών: 

 

1 Ποια είναι η γνώμη σου για τις δραστηριότητες του προγράμματος; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Τι είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο στο πρόγραμμα και αυτό που σου άρεσε 

λιγότερο στο πρόγραμμα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Το πρόγραμμα βοήθησε να αλλάξει η γνώμη σου για τη στάση και τις αντιδράσεις  που 

πρέπει να έχουν οι παρατηρητές περιστατικών βίας; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ποιο ήταν το σημαντικότερο πράγμα που έμαθες; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα που σε δυσκόλεψε;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Συνεργάστηκες ικανοποιητικά με τα άλλα μέλη της ομάδας σου; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Το πρόγραμμα αυτό βοηθά στη συνειδητοποίηση της ανάγκης σεβασμού των άλλων και 

στoν περιορισμό της βίας; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Έχει γίνει κατανοητή η σημασία της πλαισίωσης του θύματος από μία ομάδα φίλων; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Ποιες  βελτιώσεις του προγράμματος προτείνεις; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Μπορείς να προτείνεις άλλες δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας; (εκτός 

από αυτές που άκουσες) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Περίληψη 

Σκοπός αυτής της πρότασης είναι να δοθεί ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο (Edmodo) 

που επιτρέπει την διερευνητική μάθηση και την κατασκευή της γνώσης μέσα από 

βιωματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και 

αλληλοβοήθειας σχολείου και γονέων μέσα από ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό χώρο, ο 

οποίος είναι ελεγχόμενος κι έτσι προωθεί την γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση. Στο 

ιδιόμορφο θέμα του εκφοβισμού, το οποίο είναι πολύ δύσκολο από τους μαθητές να το 

ομολογήσουν ή/και να παρέμβουν όταν γίνουν μάρτυρες, το εργαλείο αυτό δίνει τρόπους 

επίλυσης του προβλήματος. Συγχρόνως, όμως δίνει την ελευθερία αλλαγής περιεχομένου 

από τους εκπαιδευτικούς που διεξάγουν το πρόγραμμα, τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης 

των μαθητών μέσα στην πλατφόρμα, αλλά και την τοποθέτηση περαιτέρω 

προβληματισμών από τους γονείς. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τόσο η προώθηση 

της αντιμετώπισης του φαινομένου, όσο όμως και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 

για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα η εξάλειψή του. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκφοβισμός, Ψηφιακές Τεχνολογίες, Συνεργασία. 

 

Abstract: The purpose of this proposal is to provide a free web tool (Edmodo) that enables 

exploratory learning and construction of knowledge through experiential activities. At the 

same time, it enables interaction and mutual school and parents through a specially 

designed web site, which is controlled and thus promote productive and constructive 

discussion. The peculiar issue of bullying, which is very difficult students to admit and / or to 

intervene when witnessing, this tool gives you ways to solve the problem. At the same time, 

however, gives to the teachers who's conducting the program the freedom to change the 

content, testing the interaction of students through the platform, but also the further 

installation concerns from parents. Thereby achieve both the promotion of the treatment of 

the phenomenon, however, and the opening of the school in society to achieve the 

elimination on the long term. 

Keywords: Bullying, Digital Technologies Collaboration. 
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και συχνότερα αποκλίνουσα συμπεριφορά 

ανηλίκων εντός και εκτός σχολείου. Η διαχείριση αυτού του φαινομένου είναι μια από τις 

προκλήσεις που η σύγχρονη κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσει. Συνεχώς παρουσιάζονται 

νέες περιπτώσεις εκφοβισμού, όπου μαθητές γίνονται δράστες ή θύματα και κάνουν 

επιτακτική την ανάγκη για διερεύνηση της φύσης του προβλήματος και των παραμέτρων 

που σχετίζονται με αυτό, σε εθνικό , ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, για να 

αντιμετωπιστεί. Στην πραγματικότητα ο σχολικός εκφοβισμός είναι σχεδόν αδύνατο να 

οριστεί αφού εκφέρεται µε διάφορες μορφές όπως σωματική βία, απειλές µε εκφοβισμό, 

τρομοκρατία αλλά εξίσου σοβαρές για την ψυχολογία του παιδιού μπορούν να έχουν ο 

χλευασμός, ο αποκλεισμός και η απομόνωση. Γι’ αυτούς τος λόγους οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση ώστε να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται 

κάθε φαινόμενο εκφοβισμού. 

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. Ο όρος «bullying» 

έχει αποδοθεί στα ελληνικά ως «σχολικός εκφοβισμός» (Αρτινοπούλου, 2001). O Mayer 

(1995) σε σχετική μελέτη του επιβεβαιώνει τη δραματική αύξηση της παραβατικότητας των 

ανηλίκων στις πιο σημαντικές κατηγορίες: φόνος, βιασμός, ληστεία και αθροιστικές 

επιθέσεις. Τονίζει, μάλιστα, ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά των ενηλίκων συχνά 

συνδέεται με την διακοπή της φοίτησης στο σχολείο και την εκδήλωση αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς κατά την παιδική ηλικία. Ο πρώτος που όρισε της έννοια του εκφοβισμού 

ήταν ο Olweus ο οποίος είχε πει για το bullying ότι παρατηρείται όταν ένας μαθητής 

κακοποιείται ή γίνεται θύμα, όταν αυτός είναι εκτεθειμένος κατ’ επανάληψη και για 

μεγάλη χρονική διάρκεια στις αρνητικές ενέργειες του συμμαθητή του (Olweus, 1993). 

Η άμεση ανεύρεση τρόπων αντιμετώπισης αυτού του μοναδικού φαινομένου έκφανσης της 

βίας είναι επιτακτική, καθώς έχουν καταγραφεί ακόμα και περιπτώσεις με αυτοκτονίες 

παιδιών. Πρόκειται για μαθητές που υπομένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τον σχολικό 

εκφοβισμό χωρίς να ζητούν βοήθεια, μέχρι που αποφασίζουν να πάρουν την «έσχατη 

λύση». Δεν μπορεί, όμως, καμία τέτοιου είδους επιλογή να χαρακτηρίζεται καν «λύση». 
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Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να λάβει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 

αυτού του τρομακτικού πραγματικά φαινόμενου. 

Η ελληνική κοινωνία, όπως όλες οι κοινωνίες, εξελίσσεται διαρκώς. Για το λόγο αυτό η 

εκπαίδευση και η αγωγή που παρέχονται στις νέες γενιές, οφείλουν να είναι ανάλογες των 

αλλαγών που δημιουργούνται ώστε τα παιδιά όταν θα βγουν στην κοινωνία, να είναι 

ανεξάρτητες προσωπικότητες και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις νέες καταστάσεις με 

ευελιξία και επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών έχει 

εισαχθεί σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και η εξέλιξη, λοιπόν, της 

εκπαίδευσης οφείλει να συμβαδίζει με την εξέλιξη της κοινωνίας, δεν γίνεται να αγνοήσει 

αυτές τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις διότι θα είχε ως μόνο αποτέλεσμα να 

αποκοπεί από αυτήν. Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών, θεωρείται πλέον, επίκαιρο 

ζήτημα της εκπαιδευτικής πολιτικής. (Βουλτσίου, 2007). Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση, αποτελεί ένα παιδαγωγικό αλλά και κοινωνικοπολιτιστικό ζήτημα με 

επιδράσεις στην εκπαίδευση, αλλά και σε πτυχές της κοινωνίας. Ο τεχνολογικός 

αλφαβητισμός που θα δεχθούν οι νέοι στην εκπαίδευση, θα τους βοηθήσει να στηρίξουν 

την κοινωνία του μέλλοντος. (Ζαράνης & Οικονομίδης,2009). 

Η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οφείλει να υλοποιείται οργανωμένα και αποτελεσματικά, 

έναν τρόπο οργάνωσης αποτελεί η εφαρμογή διδακτικών σεναρίων. Αξίζει να σημειωθεί 

πως η αξιοποίηση της τεχνολογίας, δεν αφορά μόνο το μάθημα της πληροφορικής, αλλά 

και των υπολοίπων. Η προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων μέσα από την αξιοποίηση 

των Νέων Τεχνολογιών και την εφαρμογή των διδακτικών σεναρίων, στηρίζεται κυρίως στη 

θεωρία οικοδόμησης της γνώσης (Vygotsky) και παράλληλα προωθείται η ανακαλυπτική 

μάθηση (Bruner). Παρ’ όλα αυτά, οι όποιες δραστηριότητες (ή/και τα φύλλα εργασίας), 

οφείλουν να συμβαδίζουν με τις παιδαγωγικές αρχές και τις διδακτικές μεθόδους που 

έχουν αρχικά επιλεγεί (Τζίμας, 2009). 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του διδακτικού σεναρίου, μπορεί εύκολα να 

δημιουργηθεί το ερώτημα, γιατί να εμπλέξουμε τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση; Τι 

θα προσφέρει στους μαθητές; Η χρήση τους θα παρέχει κάτι επιπρόσθετα; Αν η απάντηση 

στα ερωτήματα αυτά, είναι θετική, τότε αξίζει να ενταχθούν οι Νέες Τεχνολογίες στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει όμως, να συνοδεύεται από ένα πλάνο, όπου θα 

ενισχύει την άποψη αυτή. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ο εκπαιδευτικός, θα αξιοποιήσει 

την πρόσθετη παιδαγωγική αξία της τεχνολογίας, ώστε με τη χρήση των πολύ-

αναπαραστασιακών εργαλείων, ο μαθητής να μπορέσει να αποκτήσει νέες εμπειρίες 

έκφρασης, προσέγγισης και διαχείρισης της νέας πληροφορίας, να δρα μέσα σε ομάδες, να 

εξασκείται και να δημιουργεί. Παρ’ όλα αυτά, έχει παρατηρηθεί, πως η πρόσθετη 

παιδαγωγική αξία της εφαρμογής και αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική 

πράξη, δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Μέσα από την αξιοποίησή τους, αναπτύσσονται 

διερευνητικές δραστηριότητες , με έμφαση τόσο στη γνωστική πλευρά, όσο και την 

κοινωνική και τη συνεργατική πλευρά που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία. Επιπλέον, 

υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων, ανάμεσα στη διδασκαλία 

με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και στη παραδοσιακή διδασκαλία. Τέλος, 

ενισχύεται η δημιουργικότητα των μαθητών και αναπτύσσεται η ελεύθερη σκέψη των 

παιδιών. (Κυνηγός, 2006). 

Η πρόσθετη παιδαγωγική αξία χρήσης των Τ.Π.Ε. έγκειται στο γεγονός ότι η γνώση είναι 

εκτενής και πολυδιάστατη, άρα έτσι πρέπει να είναι και ο τρόπος που την προσεγγίζουμε 

κάθε φορά. Οι μαθητευόμενοι επίσης είναι διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο και αυτή 

τους η διαφορετικότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η μάθηση μπορεί να είναι και 

εύκολη και φυσική, αρκεί το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον να είναι έτσι 

σχεδιασμένα, ώστε οι μαθητές να μπορούν να έχουν τον έλεγχο της μάθησής τους και αυτό 

μπορεί ευκολότερα να συμβεί με την αξιοποίηση του Η/Υ ως νοητικού ή γνωστικού 

εργαλείου (DiSessa, A. Hoyles, S. Noss, R. Edwards, L., 1995) . Με άλλα λόγια, η προς 

απόκτηση γνώση δεν είναι επιθυμητό να είναι τυποποιημένη αλλά ο σκοπός είναι να 

δημιουργηθούν οι δεσμοί των εμπειρικών γνώσεων των μαθητών με τις επιστημονικές 

αλήθειες κι ως εκ τούτου άλλοτε να εξαλειφτούν παρερμηνείες κι άλλοτε να δομηθούν 

πάνω σε αυτές περαιτέρω προεκτάσεις και εξηγήσεις. 

 

Διδακτική προσέγγιση & διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο στηρίζεται κυρίως, σε θεωρίες που αντιμετωπίζουν τη 

μάθηση ως μια διαδικασία δημιουργίας και οικοδόμησης της γνώσης, η οποία προωθείται 
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μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την επικοινωνία. Άλλωστε, οι σύγχρονες 

αντιλήψεις για την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τονίζουν την ανάγκη 

εισαγωγής δραστηριοτήτων που στηρίζονται στη θεωρία του εποικοδομισμού καθώς και 

των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). 

Η αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μέσω του 

υπολογιστή αλλά και η επικοινωνία κατά την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων 

προωθεί τη συνεργατική μάθηση. Η οικοδόμηση της γνώσης συντελείται πάνω στις 

προϋπάρχουσες ενώ η υποστήριξη που παρέχεται αποσύρεται σταδιακά. Η διαδικασία 

αυτή αξιοποιεί το εσωτερικό δυναμικό κάθε παιδιού προσεγγίζοντας τη ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξής του. Ο/Η εκπαιδευτικός, παράλληλα, δρα ως διαμεσολαβητής της γνώσης και 

διευκολυντής της μαθησιακής διαδικασίας, έχει δηλαδή, ρόλο συντονιστικό, ενώ τα παιδιά, 

μέσω των ομάδων, προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα που έχουν αναλάβει. 

Η ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning), κατά την οποία, ο μαθητής ασχολείται με 

ποικίλες δραστηριότητες με απώτερο στόχο να ανακαλύψει το προς μελέτη – μάθηση 

αντικείμενο. Έχει άμεση σχέση ως τρόπος μάθησης δηλαδή, με την πράξη και τον 

πειραματισμό. Η ανακαλυπτική μάθηση, είναι ένας τύπος μάθησης, όπου οι μαθητές 

δομούν τις γνώσεις μέσα από τον πειραματισμό και εξάγουν συμπεράσματα μέσα από τις 

εμπειρίες τους. Η διερευνητική μάθηση (exploratory learning), η οποία υποστηρίζει - ωθεί 

το μαθητή στον πειραματισμό, με αποτέλεσμα την ανακάλυψη των σχέσεων μεταξύ 

διαφόρων εννοιών και γεγονότων. Στο σημείο αυτό λοιπόν, έρχεται η τεχνολογία, να 

συμπληρώσει την υποστήριξη στην κατάκτηση της γνώσης. (Επιμορφωτικό υλικό για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών- Τεύχος 2: κλάδοι ΠΕ60-70, Β Έκδοση, ΕΑΙΤΥ- Τομές 

επιμόρφωσης και Κατάρτισης- ΤΕΚ, 2011). 

Πλευρές της μαθησιακής διαδικασίας που μπορούν να αναπτυχθούν με τη συμβολή των 

ψηφιακών εργαλείων είναι: η δράση των μαθητών, το βίωμα- παραπλήσια έννοια με τη 

δράση, ο πειραματισμός, ή έρευνα-αναζήτηση, η αμφισβήτηση, η δημιουργία – 

«μαστόρεμα», ο διάλογος, η συνεργασία, η συμμετοχή σε ομάδες, η δημιουργία νοημάτων 

από το μαθητή και τέλος η αναπαράσταση εννοιών και πληροφοριών. (Κυνηγός, 2006). 
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Μεθοδολογία 

Η πρόταση αυτή δύναται να εφαρμοστεί τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη 

Δευτεροβάθμια, με διαβάθμιση περιεχομένου και δραστηριοτήτων, ανάλογα με το επίπεδο 

των μαθητών, με εκτιμώμενη διάρκεια εφαρμογής: 2 μήνες. 

Πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. 

Στήριξη στη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, στον εποικοδομισμό (γνωστικός 

– Piaget, κοινωνικός – Vygotsky, κατασκευαστικός – Papert) 

Οι εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης (θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης – constructivism), 

αποτελούν ένα συνδυασμό γνωστικής και κοινωνικής ψυχολογίας. Σύμφωνα με τις θεωρίες 

αυτές, η κατανόηση του κόσμου, διαφαίνεται μέσα από την εμπειρία μας. Οι εμπειρίες 

δηλαδή, διαμορφώνουν τη μάθηση. (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). 

Οικοδομείται δηλαδή, μέσω των εμπειριών που αποκτά το άτομο με το κοινωνικό 

περιβάλλον του. (Γιαννούλας, 2009).  Προκύπτει λοιπόν πως δεν  υπάρχει μια και μόνο 

οπτική στην πραγματικότητα, αλλά το κάθε άτομο έχει την δικιά του θέαση και αντίληψη 

με βάση τις εμπειρίες του. Η νέα γνώση, αρχικά αφομοιώνεται, ενώνεται με τις 

προυπάρχουσες γνώσεις και ύστερα  προσαρμόζεται, αποκτά ο μαθητής δηλαδή μια νέα 

γνωστική δομή. (Σολομωνίδου, 2006). Οι βασικές έννοιες πάνω στις οποίες δομείται η 

κονστρουκτιβιστική θεωρία είναι η προσαρμογή (adaptation) η οποία σύμφωνα με τον  

Piaget (1987) είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην αφομοίωση και τη 

συμμόρφωση που τελικά ισοδυναμεί με μια ισορροπία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο 

υποκείμενο και το αντικείμενο. Επιπρόσθετα, ο ίδιος (1971) πρόσθεσε ότι η γνώση περνάει 

από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη μέσα από μεταβατικές φάσεις, κατά τη 

διάρκεια των οποίων οι προηγούμενες γνώσεις αποδεικνύονται λανθασμένες ή 

ανεπαρκείς. 

O κονστρακτιονισμός έχει ως στόχο του, μέσα από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, να δώσει την 

ευκαιρία στα παιδιά να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια, με αποτέλεσμα να 

δημιουργήσουν σχέσεις μεταξύ γνώσης και διαδικασίας, καθώς εμπλέκεται στη διαδικασία 

του σχεδιασμού/προγραμματισμού. (Kafai, 2006). Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο 

σχεδιασμού για τη μετατροπή των παθητικών δραστηριοτήτων σε εκπαιδευτικά πλούσιες 

εμπειρίες. (Holbert, Penney & Wilensky, 2010; Papert, 1980). Σύμφωνα με την 
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κονστρακτιονιστική θεωρία  η μάθηση αναδύεται μέσω του σχεδιασμού όπου οι μαθητές 

κατασκευάζουν, σχεδιάζουν  δομήματα. Τέτοια δομήματα μπορεί να είναι τα παιχνίδια. 

(Papert, 1980). Ο κονστρακτιονισμός αφορά την «κατασκευή» της γνώσης, αποτελεί κατά 

κάποιο τρόπο τη νέα μορφή του «learning by doing». (Papert, 1991). Πιο συγκεκριμένα, ο 

Papert, είχε αναφερθεί στο εξής: «Μαθαίνουμε καλύτερα πράττοντας, αλλά μαθαίνουμε 

καλύτερα αν συνδυάσουμε τη δράση με την ομιλία και το στοχασμό πάνω σε αυτά που 

κάνουμε». (Δαπόντες, Ιωάννου, Μαστρογιάννης, Τζιμόπουλος, Τσοβόλας & Άλπας,  2003). 

Η γνώση, μετατρέπεται σε κατάκτηση του παιδιού, μέσα από σταδιακές ενέργειες, καθώς 

δοκιμάζει, ελέγχει, δέχεται ή απορρίπτει. Παράλληλα, αναπτύσσει την ερευνητική σκέψη 

μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων. (Παναγιωτακόπουλος, 

Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Ο κονστρακτιονισμός, μεταφέρει την κονστρουκτιβιστική 

σκοπιά της μάθησης ως «οικοδόμηση της γνώσης» μέσα από την προοδευτική 

εσωτερικοποίηση των δράσεων. (Ackermann, 2001; Papert, 1991). Μέσα από τα δομήματα 

και τις ενέργειές του το παιδί, διαμέσου του μικροκόσμου, θα μπορέσει να 

εννοήσει/εσωτερικοποιήσει τη νέα γνώση. Θα κατακτήσει  δηλαδή, τη γνώση μέσα από τις 

ενέργειες που θα κάνει στις δραστηριότητες. Η εσωτερίκευση αυτή, πρόκειται για μια 

δυναμική αλλαγή, όπως υποστηρίζει ο Papert (Ackermann, 2001) και επίσης, δεν είναι κάτι 

το οποίο παραμένει  μόνο στο άτομο, την μονάδα, αλλά αποτελεί μια διαμοιραζόμενη 

έννοια. (Stager, 2005). H γνώση και η νόηση διαμοιράζεται μέσα και από τα ψηφιακά 

εργαλεία. Μέσα από την αξιοποίησή τους «μοιράζουμε» τη γνώση αλλά παράλληλα κάθε 

εργαλείο μας δείχνει μια πτυχή της γνώσης και της πραγματικότητας. 

Εφαρμογές της κοινωνιοπολιτισμικής θεωρίας είναι το ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον, η 

σημασία του ψυχοκοινωνικού πλαισίου μάθησης, η σύνδεση της γνώσης με την πράξη, η 

ολιστική μάθηση (Mandinach, & Greer, 1992: 253 στο Καπραβέλου, 2011, σ. 111). Ο 

Vygotsky (1978) υποστηρίζει ότι η γνώση είναι κοινωνικά προσδιορισμένη και οι μαθητές 

πρέπει να μυηθούν σ’ αυτή. Όταν ανέπτυξε την έννοια της «ζώνης της επικείμενης 

ανάπτυξης», αναγνώρισε τη διαφορά μεταξύ της ατομικής και της ομαδικής επίλυσης 

προβλημάτων και όρισε τη ζώνη αυτή ως το κενό που υπάρχει για τα παιδιά μεταξύ του τι 

μπορεί να κάνει ένα παιδί μόνο του και του τι μπορεί να κάνει με τη βοήθεια κάποιου 

άλλου μεγαλύτερου και πιο έμπειρου (Vygotsky, L.S. στο Παναγάκος, Ι., 2003). 
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Η προσέγγιση αυτή ενθαρρύνει την εγκατεστημένη μάθηση με μορφή σκαλωσιάς 

(scaffolding) στον πραγματικό κόσμο, σε περιβάλλον γνωστικής μαθητείας με εργαλεία και 

κοινότητες (Καπραβέλου, 2011). Ο όρος “scaffolding” (σκαλωσιά) έχει οριστεί από Wood, 

D. Bruner, J.S. & Ross, G. (1976) ως έναν «ενήλικο που ελέγχει τα στοιχεία του έργου που 

είναι ουσιαστικά πέρα από την ικανότητα του μαθητή, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό να 

συγκεντρωθεί πάνω και πλήρως σ’ εκείνα τα στοιχεία που βρίσκονται εντός της εμβέλειας 

της αρμοδιότητας του» . Η έννοια της σκαλωσιάς έχει συνδεθεί με τις εργασίες του 

ψυχολόγου Lev Vygotsky ο οποίος όμως ποτέ δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον όρο 

“scaffolding” (Stone, 1998), αλλά υπογράμμισε το ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ως 

ζωτικής σημασίας για τη γνωστική ανάπτυξη, καθώς το να μαθαίνει εμφανίζεται πρώτα στο 

κοινωνικό ή διατομική επίπεδο. Στο χώρο της εκπαίδευσης λοιπόν, ο όρος σκαλωσιά 

(scaffolding), αναφέρεται στη διαδικασία της μάθησης που στοχεύει σε μια βαθύτερη 

γνώση και μάθηση. Από την πλευρά του εκπαιδευτικού, υπάρχει η κατάλληλη στήριξη προς 

τους μαθητές για την κατάκτηση της μάθησης. (Sawyer, 2006). Η σκαλωσιά, στηρίζεται στη 

φιλοσοφία της «Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης», για την οποία έκανε λόγο ο Vygotsky και 

ορίζει την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προς τον μαθητή, ώστε ο δεύτερος να μεταβεί 

από αυτό που ήδη γνωρίζει σε αυτό που πρέπει να μάθει. Οι δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα σε αυτή την περίπτωση, δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν χωρίς την 

κατάλληλη υποστήριξη. (Σολομωνίδου, 2006). 

 

Στόχοι - Επιδιώξεις 

 Η ενίσχυση της συνεργασίας, της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας ανάμεσα 

στα παιδιά, αναπτύσσοντας παράλληλα την ικανότητα να κάνουν σωστές επιλογές 

να υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Η προσέγγιση των νέων τεχνολογιών ως «πολυεργαλείων» που μας προσφέρουν 

πολλές δυνατότητες για μάθηση και έκφραση, με αποτέλεσμα την πρόσβαση σε 

ποικίλες μορφές της γνώσης. Οι τεχνολογίες αποτελούν μέσο έκφρασης, 

επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας. 

 Να αναγνωρίζουν τα γνωρίσματα της βίας και της παρενόχλησης, να αναγνωρίζουν 

αξίες. 
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 Να αναγνωρίζουν την αλληλοεπίδραση ατόμου και κοινωνίας στα πλαίσια ενός 

πνεύματος συνεργασίας και ευθύνης. 

 Να προασπίζονται την αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Αναλυτική παρουσίαση δραστηριοτήτων 

Το πρωταρχικό βήμα όλης της πορείας είναι ο εκπαιδευτικός να χωρίσει τους μαθητές  σε 

τέσσερις ομάδες μικτής ικανότητας, δηλαδή σε κάθε ομάδα να υπάρχουν και μαθητές με 

πολλές δυνατότητες γνωστικές, κοινωνικές και τεχνολογικές αλλά και μαθητές που 

χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και παρότρυνση, η οποία θα τους δοθεί μέσα από τη 

δυναμική της ομάδας. 

Αρχικά, οι μαθητές θα γνωρίσουν τον εκφοβισμό με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

“jigsaw”. Τεχνική της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι και η μέθοδος Jigsaw 

(Aronson, 1971 στο Κωνσταντίνου, 2014). Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 

στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από τον Elliot Aronson και τους σπουδαστές του στα 

Πανεπιστήμια του Τέξας και της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή κάθε μαθητής 

αναπτύσσει γνώση πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα («ειδικός») την οποία στη συνέχεια 

«διδάσκει» στους συμμαθητές του. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 

των 4-5 ατόμων. Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει και ένα διαφορετικό κομμάτι του 

προς εξέταση αντικειμένου. Κάθε μαθητής – ειδικός εργάζεται μόνος του. Μετά την 

ολοκλήρωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί συναντιέται με τους μαθητές-εδικούς των 

άλλων ομάδων που έχουν αναλάβει το ίδιο θέμα. Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των 

«ειδικών» με στόχο την ανταλλαγή απόψεων ή ακόμα και τη διόρθωση, συμπλήρωση των 

πληροφοριών που ο κάθε ειδικός έχει συγκεντρώσει. Στη συνέχεια κάθε μαθητής 

επιστρέφει στην αρχική του ομάδα για να «διδάξει» τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του και 

να «διδαχτεί» από αυτά. Για την αξιολόγηση των μαθητών, τέλος, ανατίθεται συγκεκριμένη 

δραστηριότητα η οποία εξετάζει το σύνολο του μαθησιακού αντικειμένου και όχι μόνο 

αυτό που ο κάθε μαθητής είχε να εξερευνήσει από μόνος του. 

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές χωρίζονται σε “home groups” και “expert groups”, το 

πλήθος των παιδιών και των ομάδων εξαρτάται από το αν η πρόταση εφαρμόζεται σε 
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επίπεδο τάξης ή σχολείου. Κάθε μαθητής ανήκει σε ένα “expert group” αλλά και σε ένα 

“home group” στο οποίο θα παρουσιάσει τις πληροφορίες στις οποίες εξειδικεύτηκε. Το 

Edmodo σου δίνει τη δυνατότητα να εντάξεις τους μαθητές σου στις κατάλληλες ομάδες 

σαν χειριστής. Οι ομάδες εξειδίκευσης θα μάθουν τις μορφές bullying, τα αίτια, τις 

επιπτώσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης μέσω βίντεο και παρουσιάσεων. Κάθε 

εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό του υλικό ανάλογα με το επίπεδο των 

μαθητών στους οποίους απευθύνεται. Ενδεικτικά μπορούμε να δούμε μια διαμόρφωση 

που έχει δημιουργηθεί στο edmondo. 

 

 

Εικόνα 1: Αρχική υποδοχή στο Edmondo 

 

Εικόνα 2: Ομάδα Εξειδίκευσης Τρόποι Αντιμετώπισης 
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Αφού, συζητήσουν στην ομάδα εξειδίκευσης το θέμα το οποίο έμαθαν, θα ετοιμάσουν μια 

σύντομη παρουσίαση στο power point για να την δείξουν στα “home group”. 

Επιστρέφοντας κάθε μέλος της ομάδας παρουσιάζει το κομμάτι στο οποίο εξειδικεύτηκε 

στους υπόλοιπους και ακολουθεί συζήτηση, η οποία μπορεί να γίνει και διαδικτυακά στα 

πλαίσια του flipped classroom. Στην αντίστροφη τάξη η παράδοση του μαθήματος γίνεται 

στο σπίτι διαδικτυακά μέσω οπτικοακουστικού υλικού, όπως παρουσιάσεις, βίντεο, 

φωτογραφίες, χάρτες, κτλ. που έχει ετοιμάσει κι αναρτήσει ο εκπαιδευτικός σε ιστότοπο 

για τους μαθητές του, ενώ οι εργασίες και οι ασκήσεις, που στο παραδοσιακό μοντέλο 

γίνονται στο σπίτι, τώρα λαμβάνουν χώρα στο σχολείο με την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού (Staker & Horn, 2012 στο Ζαζάνη, 2014). 

Σαν τελευταία δραστηριότητα ορίζεται η δημιουργία από κάθε “home group” ενός 

εξαχθέντος (παρουσίαση prezi, Δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη στο 

spiderscribe.net , δημιουργία διαδραστικής αφίσας στο edu.glogster.com και δημιουργία 

κόμιξ στο pixton.com) ορίζοντας σαν γενικό θέμα τον εκφοβισμό και αναλαμβάνοντας ο 

καθένας έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Αυτά θα παρουσιαστούν σε επίπεδο τάξης 

ή τάξεων και μπορεί να οργανωθεί μια τελική δράση όπως για παράδειγμα 

αυτοσχεδιασμός, παντομίμα, χοροέκφραση, κατασκευές κτλ. περιλαμβάνοντας τόσο τους 

εμπλεκόμενους μαθητές στο σενάριο όσο όμως και αυτούς στους οποίους θα 

παρουσιαστεί. 

 

Αποτελέσματα –Πρακτικές Εφαρμογές: (Μέθοδοι Ανάλυσης και Αποτελέσματα) 

Παράλληλα, με όλα τα παραπάνω το Edmodo δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν 

ομάδες επικοινωνίας με τους γονείς, όπως: ομάδα προβληματισμού- ανταλλαγής 

απόψεων, διαχείρισης κρίσεων, κοινοποίησης υλικού, κτλ ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 

σχολικής μονάδας. 

Εικόνα 3: Δημιουργία – Διαχείριση Ομάδων & Βιβλιοθήκης 
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Σε αυτό τον ελεγχόμενο διαδικτυακό χώρο θα μπορούσε να λειτουργήσει μια άτυπη 

συμβουλευτική γονέων με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της σχολικής κοινότητας. 

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να τεθούν επί τάπητος φλέγοντα ζητήματα ή 

προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τέλος, μπορεί να 

δημιουργηθεί και μία βιβλιοθήκη με άρθρα και διαδικτυακά βιβλία (e-books) με σκοπό την 

πιο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των γονέων. 

Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή μιας τέτοιας πρότασης ευελπιστεί την διεύρυνση της μαθησιακής διαδικασίας 

πέρα από τα συνήθη πλαίσια της αναπαραγωγής στείρας γνώσης ενώ ταυτόχρονα εξοπλίζει 

τους μαθητές με κοινωνικές δεξιότητες που να είναι πραγματικά εφαρμόσιμες. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του Νέου Προγράμματος Σπουδών 

Μουσικής σχετικά με την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και η ανάδειξη της 

ικανότητας της Μουσικής στην διαχείριση της δυναμικής της ομάδας στην τάξη και στην 

εξάλειψη συμπεριφορών που οδηγούν στον εκφοβισμό και τη βία. Η μελέτη χρησιμοποιεί 

μεθοδολογικά εργαλεία της ποιοτικής έρευνας. Τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχουν 

ελάχιστοι στόχοι που αφορούν στην κοινωνική και συναισθηματική μάθηση των μαθητών 

στο ΝΠΣΜ. Στη συνέχεια προτείνονται τρόποι εμπλουτισμού του προγράμματος, με 

πιθανότητες εφαρμογής σε όλα τα επιστημονικά πεδία που διδάσκονται στη σχολική τάξη, 

https://www.edmodo.com/
mailto:maria_rassia@hotmial.com
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οι οποίοι εξυπηρετούν την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και την εμψύχωση των 

μαθητών. Η πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι άμεση, χρήσιμη 

και εύκολα εφαρμόσιμη από όλους τους εκπαιδευτικούς χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες 

μουσικές γνώσεις ή κάποια εξειδικευμένη επιμόρφωση. Η Μουσική έχει την ικανότητα να 

προκαλεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, γεγονός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο για τη διαχείριση της τάξης και την δυναμική της ομάδας. Σύμφωνα με όσα είπε ο 

Fallace(2012) βασιζόμενος στον Dewey, η εκπαίδευση πρέπει να προετοιμάζει τον μαθητή 

για  τον κόσμο του σήμερα και όχι του χθες, και να τον προϊδεάζει για τις δυνάμεις που 

επικρατούν έξω στο χαοτικό περιβάλλον. Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας  την 

τεχνολογία και συνδυάζοντάς τη με την τέχνη να προάγουμε την θετική εκπαίδευση που 

προωθεί τις κατάλληλες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες  του μαθητή 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παρόντος και τις εκπλήξεις του μέλλοντος. 

Λέξεις - κλειδιά: πρόγραμμα σπουδών, Μουσικό βίντεο, δυναμική της ομάδας, κοινωνική 

και συναισθηματική μάθηση, δημιουργικότητα. 

Abstract 

The aim of the current research is the probe of the New Curriculum of Music on social and 

emotional learning and the promotion of Music’s ability in controlling the class group 

dynamics and in eliminating the behavior that leads to violence and intimidation. The 

research tools that are used are part of the qualitative research. The findings show that are 

a few objectives concerned to students’ social and emotional learning in the New Curriculum 

of Music. Recommendations of program enrichment are given with the possibility of wide 

applications in class environment. The application of the recommended activities is 

immediate, useful and easily applicable from all the teachers without special knowledge or 

specialized education. Music is capable of causing intense emotional reactions which can be 

a useful tool in class controlling and group dynamics. According to Dewey (Fallace, 2012), 

education must prepare the student for today’s world and not yesterday’s, and give advice 

for the chaotic environment. We owe to take into consideration technology and combine it 

with art in order to promote positive education that cultivates students’ social and emotional 

skills and prepares them for today’s needs and tomorrow’s surprises. 
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Εισαγωγή 

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 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 
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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. 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. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαφαίνεται έντονα η σχέση της μουσικής με το συναίσθημα 

και τις κοινωνικές δεξιότητες.  

 

Γιατί κοινωνική και συναισθηματική μάθηση;  

Γιατί δυναμική της ομάδας; 

 

 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. 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. H ΚΣΜ προσφέρει τη δυνατότητα στον μαθητή να 

κατακτήσει τις επιθυμητές συμπεριφορές, να κρίνει με ποιον τρόπο μπορεί να τις 

συνδυάσει  και να αναπτύξει τις κοινωνικές του δεξιότητες (Durlak & al., 2011). 

Ο χρόνος που αφιερώνεται στην ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

δεν είναι ποτέ χαμένος, αποδίδει πολλαπλάσια και τα ευεργετικά του αποτελέσματα 

φανερώνονται σε κάθε πτυχή της σχολικής ζωής υποστηρίζει η Κοκκίδου (2014), ενώ η ίδια 

, αναφέρει και πάλι, ότι ένας δάσκαλος - εμψυχωτής προσπαθεί πρώτιστα να εμφυσήσει τα 

χαρακτηριστικά μιας οργανωμένης ομάδας. H ΚΣΜ είναι μια από τις καλύτερες πρακτικές 
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για την πρόληψη και την μείωση του σχολικού εκφοβισμού (Whitted, Dupper, 2005). Τα 

παιδιά είναι θιασώτες της ομάδας και τους αρέσει να παίζουν σε ομάδες,  να μιλάνε σε 

ομάδες, να κάνουν όνειρα σε ομάδες (Κοκκίδου, 2015). 

 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). 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) 

 

Γιατί μετά μουσικής;  

Έρευνες έχουν δείξει συνδέσεις μεταξύ επιθετικών συμπεριφορών και χαμηλής 

ακαδημαϊκής επίδοσης (Swearer & al., 2010). Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 



499 
 

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). Η μουσική ακρόαση υπό προϋποθέσεις φαίνεται να 

συμβάλει θετικά στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών (Madsen, Moore,Wagner & 

Yarborough, 1975·Hallam, Price & Katsarou, 2002·Angel, Polzella & Elvers, 2010·Taylor & 

Rowe 2012) οπότε μπορεί να τους βοηθήσει να ενταχθούν ομαλότερα στην σχολική 

κοινότητα.  

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 

εντόπισε ότι η ακρόαση αυτή οδήγησε σε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση των συμμετεχόντων 

και υποκίνησε κοινωνικές τάσεις και συμπεριφορές (Greitemeyer, 2009). 

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 
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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 επίδραση της μουσικής φαίνεται από τη βιβλιογραφία ότι είναι πολυδύναμη. Η μουσική 

εγείρει έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις (Jacobson & al, 2007), καλλιεργεί την 

αυτοεκτίμηση και ενισχύει την θετική αυτοεικόνα (Broh, 2002· Hallam, 2010), μπορεί να 

λειτουργήσει προληπτικά στον κοινωνικό αποκλεισμό, να αυξήσει την κοινωνική 

ευαισθησία, να ωφελήσει την κοινωνική συμπεριφορά ,να δημιουργήσει θετικές στάσεις 

και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή της τάξης (Kokotsaki&Hallam, 2007;Hallam, 

2010;Burnard & al., 2008). Οι μουσικές προτιμήσεις των μαθητών φαίνεται να συνδέονται 

με την ενσυναίσθηση (Clark & al., 2015) οπότε είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να 

έχουν γνώση των μουσικών προτιμήσεων και υποβάθρου των μαθητών αλλά και τη 

δυνατότητα να παρέμβουν σε αυτές δίνοντας νέα ερεθίσματα μέσω της διδασκαλίας. Η 

συμμετοχή σε μουσικές ομάδες στην τάξη ενισχύει την ικανότητα του μαθητή να 

συναισθάνεται (Rabinowitch, Cross, Burnard, 2012) και φαίνεται να αποκαλύπτει 

διαδικασίες και συναισθήματα των θυμάτων bullying και να ενθαρρύνει τους μάρτυρες του 

σχολικού εκφοβισμού να πάρουν θέση υπερασπιστή (Arroyo & al., 2014).Το μάθημα της 

μουσικής προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών και μπορεί να αναπτύξει το συναισθηματικό ρεπερτόριο των μαθητών (Pitts, 

2007;Κοκκίδου, 2014). 

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 
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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.  

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 
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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).  

 

Διερεύνηση Νέου Προγράμματος Σπουδών Μουσικής 

(Πηγή:http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Τέχνες%20-%20Πολιτισμός%20—

%20πρόταση%20α´/Μουσική%20—%20Δημοτικό-Γυμνάσιο.pdf) 

 

Οι παρακάτω αναφορές στο κεφάλαιο 1.Θεωρητικό πλαίσιο-Εισαγωγή” του ΝΠΣΜ (σ.2) 

αφορούν σε ζητήματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης αλλά και επαφής με τη 

σύγχρονη τεχνολογία: 

Η μουσική αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου και συνδέεται με την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας (σ.2) 

Μέσα από τη μουσική επιδιώκεται η συνεργασία, η αλληλεπίδραση και η συνείδηση του 

ρόλου του ατόμου στην ομάδα (σ.4) 

Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως εμψυχωτής (σ.5) 

Το τραγούδι αφορά όλους τους μαθητές και πρέπει να μπορούν να το χρησιμοποιούν ως 

μέσω κοινωνικοποίησης και έκφρασης των συναισθημάτων τους σε όλες τις εκφάνσεις της 

ζωής τους(σ.6).  

Το περιεχόμενο των τραγουδιών να είναι κοντά στις προτιμήσεις των μαθητών και να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν οι νέες τεχνολογίες (σ.6) 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να παίζουν σε ομάδες με συναίσθηση του ρόλου τους σε αυτές 

(σ.7) 

Η συνεργατική μάθηση προτείνεται ως μεθοδολογία (σ.8) όπως και η χρήση της 

τεχνολογίας (σ.9). 

Στο κεφάλαιο “1.Θεωρητικό πλαίσιο-Εισαγωγή” του ΝΠΣΜ (σ.2), εμφανίζονται λίγες 

παρατηρήσεις σε σχέση με τη δυναμική της ομάδας στο μάθημα της μουσικής αλλά και την 

κοινωνική και συναισθηματική μάθηση. Δεν γίνεται όμως καμία αναφορά στην ανάπτυξη 

του προγράμματος  για στόχους κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, εμψύχωσης ή 
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στόχους που να σχετίζονται με την δυναμική της ομάδας πέραν του “να τραγουδούν οι 

μαθητές ατομικά ή σε ομάδες” (σ. 109). 

 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τη βιβλιογραφία η οποία προαναφέρθηκε, οι λιγοστές αναφορές σε 

στόχους συναισθηματικής και κοινωνικής μάθησης στο μάθημα της μουσικής δείχνουν ότι 

το πρόγραμμα σπουδών προσανατολίζεται έντονα στην καλλιέργεια του γνωστικού και όχι 

του συναισθηματικού τομέα των μαθητών. Η Μουσική όμως, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, 

έχει την ικανότητα να προκαλεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, γεγονός που τη 

καθιστά κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στη διαχείριση της τάξης και της 

δυναμικής της ομάδας. Θα ήταν χρήσιμο ο εκπαιδευτικός μουσικής να χρησιμοποιήσει 

αυτή τη δυναμική της μουσικής για κοινωνική και συναισθηματική μάθηση ώστε να 

βοηθήσει στην εξάλειψη φαινομένων βίας και περιστατικών σχολικού εκφοβισμού στο 

σχολικό περιβάλλον. Επίσης, η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο με τη διάχυσή 

της και σε άλλα μαθήματα ώστε να καλλιεργηθεί θετικότερο κλίμα στην τάξη και στο 

σχολείο. 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 



504 
 

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). 

Σύμφωνα με τα λόγια του Dewey, η εκπαίδευση πρέπει να προετοιμάζει τον μαθητή για τον 

κόσμο του σήμερα και όχι του χθες (Fallace, 2012). Το επικαιροποιημένο ΠΣ δεν 

αναφέρεται καθόλου στο Μουσικό Βίντεο (Video Clip) ως εργαλείο προς χρήση στην τάξη 

παρότι είναι ένας από τους συχνότερους, πλέον, τρόπους επαφής των μαθητών με τη 

μουσική.  

Οφείλουμε να λάβουμε υπ’ όψη μας την τεχνολογία και συνδυάζοντάς την με την τέχνη να 

προάγουμε την θετική εκπαίδευση που προωθεί τις κατάλληλες κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες του μαθητή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 

παρόντος και τις εκπλήξεις του μέλλοντος.  Το μουσικό βίντεο είναι μία πολιτιστική μορφή, 

χαρακτηριστικό παράδειγμα του σύγχρονου οπτικού-ακουστικού πολιτισμού. Είναι  μία 

μορφή επικοινωνίας όπου το νόημα δημιουργείται στην αλληλεπίδραση των οπτικών 

(κινούμενη εικόνα, γλώσσα) και ακουστικών (μουσική, τραγούδι, ήχοι) συστημάτων, συχνά 

«συμβατικά κωδικοποιημένο» (Carlsson, 1999). Είναι το αποτέλεσμα της οπτικοποίησης 

μορφή των τραγουδιών, με χαρακτήρα καλλιτεχνικό, και σκοπό την προώθηση των 

πωλήσεων των αντίστοιχων άλμπουμ. Πολλά από αυτά είναι άρτια επιμελημένα, με εικόνες 

που ρέουν συνήθως με φρενιτικές ταχύτητες. Ωστόσο, το ισχύον ΠΣ δεν αρθρώνει με 

σαφήνεια πώς το μουσικό βίντεο μπορεί να ενσωματωθεί στις διαδικασίες διδασκαλίας-

μάθησης. Καθώς το μουσικό βίντεο αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των νέων, το 

σχολείο οφείλει να προσφέρει μαθησιακές-διδακτικές εμπειρίες ώστε οι μαθητές να 

καθιστούν ικανοί να διαχειρίζονται και να αξιολογούν κριτικά τέτοιου είδους πολιτισμικές 

μορφές. 
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Στη συνέχεια και με βάση όσα προαναφέρθηκαν, προτείνονται ενδεικτικά ορισμένες 

δραστηριότητες. Η παρούσα έρευνα δεν είναι σε θέση να κάνει επιστημονική αξιολόγηση 

της εφαρμογής των παρακάτω προτάσεων. Οι προτάσεις στοιχειοθετούνται στα ευρήματα 

της βιβλιογραφίας, παρόλα αυτά θα ήταν σημαντικό να αξιολογηθούν επιστημονικά τα 

αποτελέσματα ολοκληρωμένης και συνεχόμενης εφαρμογής αντίστοιχων δραστηριοτήτων 

στο μάθημα της μουσικής και σε άλλα μαθήματα.  

 

 

 

 

Προτεινόμενες Δραστηριότητες 

 

Η πρώτη δραστηριότητα που προτείνεται έχει να κάνει με το project «Φίλοι εγώ κι εσύ 

μαζί» βασισμένο στο Μουσικό Βίντεο (Αναστασιάδου, Τσαλίκη, 2015), γιατί οι σημερινοί 

μαθητές είναι οι μαθητές της τεχνολογίας που γεννήθηκαν μέσα από μια κάμερα ή ένα 

κινητό τηλέφωνο στο μαιευτήριο και είναι εθισμένοι στο οπτικό ερέθισμα. Στη διάρκεια 

του project, οι μαθητές βλέπουν και σχολιάζουν το προτεινόμενο μουσικό βίντεο, 

συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων βασισμένα σε σκηνές του βίντεο, φτιάχνουν τα δικά τους 

κόμικς ζωντανεύοντας τους πρωταγωνιστές και σκηνοθετούν το δικό τους βίντεο σε 

μουσική που έχουν συνθέσει οι ίδιοι. Στη συνέχεια, προτείνεται μια «Συναυλία με χαρτιά» 

(Κοκκίδου, 2015) γιατί προωθεί την αλληλεπίδραση και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των 

μελών της ομάδας και στοχεύει ταυτόχρονα στην ατομική ευθύνη. Οι μαθητές σε ομάδες 

εξερευνούν τους ήχους που μπορούν να παραχθούν από ένα χαρτί, ετοιμάζουν μια 

σύνθεση με τους ήχους που έχουν αποφασίσει, παρουσιάζουν τη σύνθεση στην τάξη και 

σχολιάζουν. Η «Ομαδική δημιουργία και εκτέλεση ποιήματος» (Taylor, Murphey, 2014) 

προωθεί τη σφυρηλάτηση των δεσμών ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, τη δημιουργική 

έκφραση και την προσωπική παρουσία. Οι μαθητές γράφουν ένα στίχο πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα που έχουν επιλέξει με τον εκπαιδευτικό και κυκλικά το δίνουν στον 

διπλανό για να συμπληρώσει τον επόμενο στίχο, στη συνέχεια δραματοποιούν το ποίημα 

χρησιμοποιώντας διάφορες τέχνες και στο τέλος όλα τα ποιήματα παρουσιάζονται στην 

τάξη. Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι ένα δείγμα όσων υπάρχουν στη βιβλιογραφία και 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια της κοινωνικής και συναισθηματικής 

μάθησης, της δυναμική της ομάδας και την ανάλυση του μουσικού βίντεο. 
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Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης  είναι να  γίνει  γνωστός  ένας εναλλακτικός  τρόπος 

ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων  μεταξύ μαθητών με τη συμβολή 

συνομηλίκων/συμμαθητών/ομότιμων  και παράλληλα να δοθεί  πρακτική βοήθεια σε 

όποιον εκπαιδευτικό ενδιαφέρεται να εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα στο σχολείο. 

Εφαρμόζοντας τη Σχολική Διαμεσολάβηση, θέματα διαχείρισης συγκρούσεων μεταξύ 

μαθητών  επιδιώκεται να λύνονται με την προσωπική ευθύνη των ίδιων και τη βοήθεια 

εκπαιδευμένων μαθητών-μεσολαβητών, σε ρόλο ‘καταλύτη’ / ‘γέφυρας επικοινωνίας’  της 

διαδικασίας επίλυσης της σύγκρουσης προς όφελος όλων των εμπλεκομένων. Στην 

παρούσα ανακοίνωση θα γίνει αναφορά σε στοιχεία σχεδιασμού, οργάνωσης και 

υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων αγωγής υγείας στο σχολείο. Συγκεκριμένα θα γίνει 

αναφορά στο  πώς οργανώνεται ένα πρόγραμμα, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν 

για την επιτυχία του, πώς εκπαιδεύονται οι μαθητές/τριες ώστε να γίνουν διαμεσολαβητές, 

τι εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν  να χρησιμοποιηθούν  και βέβαια με ποια μεθοδολογία. 

Θα συζητηθούν  οι βασικές αρχές της μεθόδου, η διαδικασία , τα όρια  καθώς και  οι 

προϋποθέσεις βιωσιμότητας της.  Μέσα από την παρουσίαση γίνεται μια προσπάθεια να 

κατανοηθεί η ανάγκη εκπαίδευσης όλων των παιδιών σε δεξιότητες διαμεσολάβησης όχι 

μόνο ως τρόπου αντιμετώπισης των συγκρούσεων και της βίας στο σχολείο αλλά ως 

βασικής δεξιότητας πρόληψης, απαραίτητη για  την  ψυχική υγεία  και κοινωνική ευεξία  

των ατόμων σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. 

mailto:christido@sch.gr


511 
 

 Λέξεις-κλειδιά Σύγκρουση, εκπαίδευση, μεσολαβητής, διαδικασία, συναισθήματα,  

ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση. 

 

Abstract 

The current presentation aims to introduce an alternative way of peaceful conflict resolution 

among students, with the contribution of others of their own age/ classmates/ peers and 

simultaneously to provide practical help to teachers interested in applying a similar program 

to his/her school. While applying a School Mediation program, the issues that arise from 

conflict management among students, we expect to be resolved through personal 

responsibility of all parties and with the assistance of trained students – conciliators acting in 

a “catalyst” / “communication bridge” role, in favor of all sides that are involved. This 

presentation focuses on design, plan and implement facts of this kind of school health 

education programs. More specifically, ways to organize a program, prerequisites for its 

success, techniques to train students in order to become conciliators, educational tools that 

can be used and, certainly, methodology will be mentioned. The basic principles of the 

method, the procedure, the limits and the prerequisites of its sustainability will be discussed. 

Through this presentation we make an effort to understand the need for training of all 

students on the skills of mediation, not only as a means to deal with conflicts and violence in 

school’s environment but also as a fundamental prevention skill, necessary for the mental 

health and the social well being of individuals for the rest of their lives. 

Keywords Conflict, education, conciliator, procedure, emotions, empathy, active listening. 

 

Εισαγωγή  

Το θέμα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού άρχισε να απασχολεί την ελληνική κοινωνία 

τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα. Ακραία περιστατικά παιδικής και εφηβικής 

παραβατικότητας που είδαν το φως της δημοσιότητας και  πήραν τεράστιες διαστάσεις 

από τα ΜΜΕ, ενεργοποίησαν την κοινωνία και  τον επιστημονικό κόσμο προκειμένου να 

ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα. Το Υπουργείο Παιδείας το  Σχ. Έτος 2011-12  καθιέρωσε  

την 6η Μαρτίου ως Πανελλήνια Ημέρας Κατά της Βίας στο Σχολείο, προτρέποντας για 

ανάληψη πρωτοβουλιών και για πραγματοποίηση δράσεων στα σχολεία. Στην εγκύκλιο με 
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αρ. πρωτ. 121118/Γ7/8-10-2012, που αφορά στο Σχεδιασμό και Υλοποίηση Προγραμμάτων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων ‘επισημαίνεται ότι ο εθελοντισμός, τα δικαιώματα του παιδιού 

και η καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας μπορούν να εντάσσονται ως ειδικοί στόχοι σε 

όλες τις σχολικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως της θεματικής’  θέτοντας τα θέματα αυτά σε 

προτεραιότητα.  Την ίδια χρονιά  επίσης θεσπίζεται το Παρατηρητήριο κατά  της Βίας σε 

κάθε Περιφέρεια Εκπαίδευσης και διεξάγεται Πανελλήνια Έρευνα για το θέμα σε μαθητές 

Γυμνασίων και Λυκείων.    

Δυστυχώς, σε μια εποχή με τόση μεγάλη έξαρση της βίας στον κόσμο και σε μια περίοδο 

κοινωνικοοικονομικής κρίσης  όπως αυτή που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

είναι πολύ δύσκολο το σχολείο να μείνει  ανεπηρέαστο από τις συνέπειες αυτών των 

καταστάσεων. Εκείνο που έχει να κάνει το σχολείο και είναι μέσα στον παιδαγωγικό του 

ρόλο είναι να δώσει εφόδια στα παιδιά  να διαχειρίζονται με ειρηνικό, μη βίαιο τρόπο τις 

διαφωνίες, τις διενέξεις, τις συγκρούσεις  μεταξύ τους, ενισχύοντας τον διάλογο, την 

υπευθυνότητα, το σεβασμό, την ενσυναίσθηση, την κατανόηση, τη συνεργασία και  την 

αλληλεγγύη. Όλα αυτά μπορούν να καλλιεργηθούν  μέσα από  τα προγράμματα  σχολικής 

διαμεσολάβησης, μέσα  σε ένα σχολείο  το οποίο εφαρμόζει μια πολιτική και  αναπτύσσει 

μια κουλτούρα  δημοκρατίας, συμμετοχής, μη βίας και σεβασμού δικαιωμάτων. Ένα 

σχολείο που νοιάζεται και φροντίζει, που ‘εμπεριέχει’, με την έννοια που δίνει ο Bion  στον 

όρο,  τους μαθητές και τις  μαθήτριες του. 

 Στην Ελλάδα ξεκίνησαν να υλοποιούνται προγράμματα Σχολικής Διαμεσολάβησης στα 

πλαίσια Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε σχολεία της  Αττικής από το 2006. Σε σχολεία της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης άρχισαν να υλοποιούνται 

αντίστοιχα προγράμματα από τη σχολική χρονιά 2009-10 και σήμερα εφαρμόζονται σε 10 

σχολεία, 7  Γυμνάσια και 3 Λύκεια  

Αγωγή  Υγείας και  Διαμεσολάβηση 

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 και  προαγωγή της υγείας που είναι ‘η 

προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής , σωματικής και κοινωνικής υγείας 

των μαθητών/-τριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και της κριτικής 



513 
 

σκέψης τους αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος 

τους’ (Στάππα, 2007) 

Ως βασικός θεματικός άξονας της Αγωγής Υγείας, η Ψυχική Υγεία συμπεριελάμβανε από 

την αρχή θέματα  όπως η Πρόληψη και η Αντιμετώπιση της Βίας, η έκφραση και Διαχείριση 

του Θυμού, οι Διαπροσωπικές σχέσεις, η Επικοινωνία και  η Διαχείριση των  

Συναισθημάτων. Υπήρχε άρα ένα θεσμικό πλαίσιο, αυτό των καινοτόμων δράσεων,  μια 

μεθοδολογία  που χρησιμοποιούνταν  ήδη στα προγράμματα και κάποια εκπαιδευτικά 

υλικά  στηριζόμενα σ αυτή τη μεθοδολογία, ώστε να  εφαρμοστούν τα προγράμματα  

Σχολικής Διαμεσολάβησης  ως  προγράμματα Αγωγής Υγείας. Η ένταξη της σχολικής 

διαμεσολάβησης στα προγράμματα αγωγής υγείας έδωσε τη δυνατότητα για υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών-συντονιστών  από τους υπεύθυνους των γραφείων αγωγής υγείας των 

διευθύνσεων σε παροχή  εκπαιδευτικού  υλικού και  σε επιμόρφωση με τη μορφή 

σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων. Επίσης έδωσε τη  δυνατότητα  δικτύωσης μεταξύ 

των σχολείων που υλοποιούν ανάλογα προγράμματα, με στόχο την ανταλλαγή της 

εμπειρίας , την ενδυνάμωση των  εκπαιδευτικών και τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων. 

Στη Δυτική Θεσ/νίκη έχει δημιουργηθεί Τοπικό Θεματικό Δίκτυο  με τη συμμετοχή 10 

σχολείων.   

Στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς και για 5 περίπου μήνες που υλοποιείται ένα 

πρόγραμμα, με δίωρες  εβδομαδιαίες συναντήσεις των μελών μιας ομάδας 15 έως 25 

μαθητών/τριών, μπορεί να γίνει η εκπαίδευση των μεσολαβητών από εκπαιδευτικό/ούς, 

ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις με μη βίαιο τρόπο και να δρουν ως 

διαμεσολαβητές. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο πάντα της ομάδας γίνεται η υποστήριξη των 

μεσολαβητών στην επίλυση διενέξεων που προκύπτουν μεταξύ μαθητών,  οι οποίοι 

επιθυμούν να προσέλθουν εθελοντικά σε διαμεσολάβηση. Μολονότι  η πρώτη αίσθηση 

από την περιγραφή  είναι ότι μέσα από το πρόγραμμα γίνεται αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων στο σχολείο,  ουσιαστικά  γίνεται παράλληλα και πρόληψη και αυτό είναι 

ένα άλλο σημείο που συνδέει  τη σχολική διαμεσολάβηση με την αγωγή υγείας, όσο αφορά 

στο στόχο. Γιατί η διαμεσολάβηση ως ένας τρόπος ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων 

δεν είναι μόνο για τους ειδικούς ή τους εκπαιδευμένους, αλλά είναι ένα εργαλείο που 

πρέπει να διαδοθεί στην καθημερινότητα, ως βασική ικανότητα των ατόμων. Ο Johan 

Galtung, Νορβηγός κοινωνιολόγος και μαθηματικός, κύριος θεμελιωτής των σπουδών περί 
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ειρήνης και συγκρούσεων στο Όσλο, βλέπει τη διαμεσολάβηση ως ‘μια στοιχειώδη 

πολιτισμική τεχνική, η οποία θα πρέπει να γίνεται γνωστή και να είναι προσβάσιμη στον 

κάθε άνθρωπο, όπως η υγιεινή και η πρόληψη της υγείας’ (Besemer, 2014). Άρα είναι 

σημαντικό να είναι στοιχείο της εκπαίδευσης των παιδιών από πολύ νωρίς η εκμάθηση 

ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, μια που είτε το θέλουμε είτε όχι, οι  συγκρούσεις 

είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής  μας,  ενεργοποιούν πολύ το συναίσθημα, επηρεάζουν 

τη σχέση μας με τον κόσμο, την ευτυχία και την υγεία μας. Ταυτόχρονα στη θετική έκβασή 

τους, δηλαδή με σωστή αντιμετώπιση, οι συγκρούσεις  μπορεί να δημιουργήσουν  

ευκαιρίες για εξέλιξη  και μάθηση.  

Μεθοδολογία 

Οι Silcock & Stacy αναφέρουν ότι η σχολική διαμεσολάβηση εντασσόμενη στη γενικότερη 

ανάγκη της εποχής, επιζητά μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στο ομαδοσυνεργατικό 

πνεύμα και την ουμανιστική ψυχολογία (1997)  

Γνωρίζουμε ότι οι Σχολικές Δραστηριότητες μέσα από την πραγματοποίηση των γνωστών 

προγραμμάτων αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής, πολιτιστικών, έφεραν στη σχολική 

πραγματικότητα και στο κέντρο μάλιστα της διδακτικής διαδικασίας τις ενεργητικές 

τεχνικές μάθησης. Η Αγωγή Υγείας υιοθετώντας το Ψυχοκοινωνικό κυρίως Μοντέλο 

(Μεράκου & Κουρέα-Κρεμαστινού, 2002) και στηριζόμενη στη Βιωματική Προσέγγιση 

Μάθησης  εστιάζει όχι μόνο στη γνώση, αλλά στην άσκηση δεξιοτήτων και στην αλλαγή 

στάσεων και συμπεριφορών, πιο επωφελών  για την υγεία και την ευτυχία των 

εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευτικός ως συντονιστής και  εμψυχωτής, αξιοποιώντας τη 

δυναμική της ομάδας και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες βιωματικές 

δραστηριότητες/ασκήσεις, ατομικές ή ομαδικές διευκολύνει τη διαδικασία  εξέλιξης της 

ίδιας της ομάδας αλλά και την ανάπτυξη των μελών της.  

Η Διαμεσολάβηση ως  Διαδικασία και ως  Πρόγραμμα 

Η ιδέα της διαμεσολάβησης δεν είναι εντελώς καινούρια, αλλά περισσότερο ένα μείγμα 

από πρακτικές επίλυσης συγκρούσεων διαφόρων λαών και πολιτισμών.  (Besemer, 2014). 

Εντάσσεται στις μορφές επίλυσης των συγκρούσεων οι οποίες αποσκοπούν στην όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη ικανοποίηση των διαφωνούντων μέσα από ένα δίκαιο αποτέλεσμα και 

έχει τις ρίζες της στην αποκαταστατική δικαιοσύνη. Η έννοια της αποκατάστασης 
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αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Dr. Albert Eglash στην Αμερική από τη δεκαετία του 1950, 

ενώ εργαζόταν θεραπευτικά με ενήλικες και νέους οι οποίοι εμπλέκονταν στο σύστημα 

ποινικής δικαιοσύνης (Mirsky, 2003)  αν και η Αρτινοπούλου υποστηρίζει ότι τη θεμελίωση 

της  αποκαταστατικής  ή επανορθωτικής δικαιοσύνης την βρίσκουμε  στην αριστοτελική 

προσέγγιση της δικαιοσύνης (Αρτινοπούλου, 2010β). Αργότερα τις δεκαετίες του ’60 και 

του ‘70 η διαμεσολάβηση αρχίζει να παίρνει τη μορφή μιας δομημένης διαδικασίας 

εφαρμοσμένη σε δικαστικές κυρίως συγκρούσεις και να βγαίνει από τα σύνορα των ΗΠΑ. 

‘Ουσιαστικά η διαμεσολάβηση αναγνωρίζει την πολύπλοκη φύση των συγκρούσεων κι 

αποδέχεται την έκφραση αναγκών, αιτημάτων και ‘θέλω’ από τα άτομα, δίνοντας σε αυτά 

ουσιαστική θέση στη διαδικασία, ώστε να εξασφαλιστεί, όχι μόνο η παύση της διαμάχης 

ή/και της σύγκρουσης αλλά η επίλυση της τελευταίας, με ένα αίσθημα ικανοποίησης και 

από τις δύο πλευρές μετά το πέρας της διαδικασίας’ (Αρτινοπούλου, 2010α). Ο Rosenberg  

μας λέει ότι ‘μιλάμε για ένα  καινούριο αξιακό σύστημα, όπου  οι αντιπαραθέσεις λύνονται  

χωρίς τους συνηθισμένους απογοητευτικούς συμβιβασμούς και οι αντιμαχόμενες πλευρές 

προσεγγίζουν η μια την άλλη με σεβασμό, με ερωτήσεις της κάθε πλευράς για τις ανάγκες 

της άλλης’.  (2016)  

Όσο αφορά τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διενέργεια διαμεσολάβησης ο Βesemer 

αναφέρει τρεις. Tην προθυμία αρχικά των συγκρουόμενων μερών να την εμπιστευτούν, 

τονίζοντας την εκούσια προσέλευση, την δεκτικότητα σε μια συναινετική λύση και την 

ικανότητά για επικοινωνία ανάμεσα στις συγκρουόμενες πλευρές. Επίσης επισημαίνει τον 

σημαντικό ρόλο που παίζει η ικανότητα σκέψης και η ικανότητα προσωπικής 

υπευθυνότητας των προσερχόμενων στη διαδικασία διαμεσολάβησης. (2014) 

Το πέρασμα της διαδικασίας στο σχολείο εντοπίζεται στη δεκαετία του 1990  (Morrison, 

2007) στην Αμερική αρχικά και στη συνέχεια και σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Όσο 

αφορά τη σχολική διαμεσολάβηση στη χώρα μας, αυτή έχει εισαχθεί με τη μορφή της 

διαμεσολάβησης των συνομηλίκων. Επίσημη αναφορά της διαμεσολάβησης βρίσκουμε 

στην  εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας   (αρ. πρωτ. 18890/Γ2 /2011) για την πρόληψη της 

βίας και της επιθετικότητας μεταξύ μαθητών, στην οποία μετά από προτάσεις του 

Συνηγόρου του Παιδιού, αναφέρεται ως καλή πρακτική  η ‘ενίσχυση του ρόλου των 

μαθητών στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, ενδεχόμενα μέσα από τη δημιουργία 
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ομάδων φιλίας ή διαμεσολάβησης, ανάλογα με τις δυνατότητες υποστήριξης των ομάδων 

αυτών από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας’. 

Σε αποτελέσματα καταγραφής του Συνηγόρου του Παιδιού για το πώς εφαρμόζεται ο 

θεσμός στην Ελλάδα και με αναφορές από 10 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

βρίσκουμε ότι η ‘σχολική διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία, μέσα από την οποία 

συγκρούσεις, καυγάδες, εντάσεις και οχλήσεις μεταξύ μαθητών επιδιώκεται να επιλύονται 

με ειρηνικό τρόπο, με τη συνδρομή εκπαιδευμένων 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 η επιθετική ή 

προσβλητική συμπεριφορά στο μέλλον’. (2013) 

Κατά την Αρτινοπούλου (2010α) σχολική διαμεσολάβηση ορίζεται ‘ως η διαδικασία 

ειρηνικής επίλυσης μιας σύγκρουσης στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ δύο ή 

περισσότερων διαφωνούντων μαθητών με τη βοήθεια ενός τρίτου και ουδέτερου μαθητή -

του λεγόμενου διαμεσολαβητή- μέσα από μια δομημένη διαδικασία με σαφή όρια, 

ενεργητική συμμετοχή και άμεση επικοινωνία μεταξύ των μερών με σκοπό μια 

εποικοδομητική επίλυση της διαφωνίας’.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους δύο παραπάνω ορισμούς επισημαίνεται ο ενεργητικός ρόλος 

των εμπλεκομένων στη σύγκρουση, η εστίαση στη μεταξύ τους επικοινωνία και κατανόηση, 

η αποτροπή της συνέχισης της βίαιης, παρενοχλητικής συμπεριφοράς και ο 

εποικοδομητικός ρόλος ουδέτερων, εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών μαθητών οι οποίοι 

εφαρμόζοντας μια δομημένη διαδικασία  με ξεκάθαρα όρια, επιδιώκουν μια ειρηνική 

επίλυση της σύγκρουσης, απαντώντας εναλλακτικά στη χρήση βίας και τιμωρίας. 

Είναι πολύ σημαντικό το ότι δίνεται η διαχείριση της σύγκρουσης στα ίδια τα παιδιά  που 

συγκρούονται και ότι καλούνται να αναζητήσουν λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και τα 

θέλω τους. Έτσι αναλαμβάνοντας τα ίδια την διαδικασία της επίλυσης των διενέξεων και 

διαφορών τους, ουσιαστικά έχουν την ευκαιρία για αναγνώριση  και  βίωση της 

διαδικασίας ανάπτυξής τους, του ‘μεγαλώματος’ τους κοινωνικά, συναισθηματικά και  

ηθικά. Στα πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης με συνομήλικους διαμεσολαβητές 

καταγράφεται επίσης ότι μιλούν την ίδια γλώσσα και έχουν περισσότερη πρόσβαση στο 

ζωτικό κόσμο των εμπλεκομένων από ότι οι ενήλικες (Besemer, 2014), τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς. 
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Στοιχεία Εφαρμογής 

Ένα πρόγραμμα Διαμεσολάβησης μπορεί να ξεκινήσει στο σχολείο: α) Με πρόταση μιας 

ομάδας εκπαιδευτικών ή ακόμα και ενός εκπαιδευτικού που έχει εκπαιδευτεί στη σχολική 

διαμεσολάβηση ή που έχει εμπειρία από υλοποίηση άλλων προγραμμάτων αγωγής υγείας 

και έχει ασκηθεί σε εκπαιδευτικά υλικά πρόληψης με βιωματική μέθοδο. β) Με 

πρωτοβουλία του Διευθυντή, ο οποίος  καλεί το Σύλλογο Διδασκόντων για να συζητήσει τις 

ανάγκες  του σχολείου για εφαρμογή ενός προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης 

των συγκρούσεων. Προκειμένου να ξεκινήσει και να συνεχιστεί ένα πρόγραμμα χρειάζεται 

οι εκπαιδευτικοί  να πιστεύουν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης και παράλληλα στην 

ικανότητα των παιδιών να ανταποκριθούν στην ευθύνη. Αν ο Σύλλογος συμφωνήσει και 

αποφασίσουν να ξεκινήσουν, θα πρέπει κάποιοι εκπαιδευτικοί, αφού επιμορφωθούν πάνω 

στο θέμα, να αναλάβουν να συντονίσουν και να εκπαιδεύσουν μια ομάδα μαθητών/τριών-

διαμεσολαβητών/τριών. Η ομάδα μπορεί να συγκροτηθεί σε εθελοντική βάση, μετά από 

κάλεσμα προς όλο το μαθητικό πληθυσμό  ή κάθε  τμήμα  να προτείνει κάποια παιδιά για 

διαμεσολαβητές και εφόσον και αυτά το επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα. Επίσης   

μπορεί να εκπαιδευτεί ένα ολόκληρο τμήμα του σχολείου. Ακολουθεί η γνωστοποίηση του 

όρου Διαμεσολάβηση και της εφαρμογής του προγράμματος στο Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων, στο 15μελές Συμβούλιο Μαθητών  και σε όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. Στη συνέχεια γίνεται η εκπαίδευση της ομάδας των μαθητών για 12-14  

συναντήσεις. Η  έναρξη της ομάδας ανακοινώνεται σε όλη τη σχολική κοινότητα και 

γνωστοποιείται η διαδικασία και οι  όροι της διαμεσολάβησης μέσω μαθημάτων ή  

συνελεύσεων.  Όταν η ομάδα μεσολαβητών είναι έτοιμη μπορεί να αρχίσει τις 

διαμεσολαβήσεις και να απαντά σε αιτήματα βοήθειας, όποτε αυτά τίθενται στα ίδια τα 

μέλη ή στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να παραπέμπονται για διαμεσολάβηση 

διαφωνίες και συγκρούσεις και μετά από πρόταση της διεύθυνσης του σχολείου, εφόσον 

το αποδεχτούν οι εμπλεκόμενοι.  Σύμφωνα με τις συνθήκες του κάθε σχολείου και την 

ανατροφοδότηση που θα δίδεται από την ομάδα διαμεσολάβησης και τη σχολική 

κοινότητα γενικότερα, μπορούν να αναπτυχθούν με ευελιξία διάφορες πρακτικές στην 

πορεία. Το πρόγραμμα δε σταματάει στην εκπαίδευση των μεσολαβητών, αλλά συνεχίζεται 

με υποστήριξη, ενδυνάμωση και  ανατροφοδότηση των μελών της ομάδας μέχρι το τέλος 

της σχολικής χρονιάς. Τέλος, αξιολογούμε  τα αποτελέσματα με ερωτηματολόγια ή με 
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συζητήσεις  ανατροφοδότησης με τους μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, και τους 

γονείς. Αν χρειαστεί, αναπροσαρμόζουμε  το πρόγραμμα για την επόμενη σχολική χρονιά, 

παίρνοντας υπόψη την αξιολόγηση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους 

προγράμματα για να αποδώσουν ουσιαστικά χρειάζονται συνέπεια και διάρκεια στην 

εφαρμογή τους. 

Απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία του προγράμματος όπως αναφέρει η Αρτινοπούλου 

(2010α)  είναι: ένα καλό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο με δραστηριότητες/ασκήσεις ατομικής και 

ομαδικής  δουλειάς  για την τάξη, μια ομάδα Διαμεσολαβητών  οι οποίοι να 

αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου, λαμβάνοντας 

υπόψη  το φύλο, την  εθνικότητα, την σχολική επίδοση κ.λ.π.  και φυσικά υποστήριξη από 

τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Όσο αφορά την εκπαίδευση και τα 

εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται  στην εκπαίδευση μεσολαβητών υπάρχουν 

διάφορες προσεγγίσεις. Στα σχολεία της Δυτικής Θεσ/νίκης χρησιμοποιήθηκαν 

δραστηριότητες από  τα εξής εκπαιδευτικά υλικά:  Εκπαιδευτικό Υλικό  Αγωγής Υγείας 

‘Στηρίζομαι στα πόδια μου’ (ΕΠΙΨΥ-ΟΚΑΝΑ, 1996), ‘Εγχειρίδιο για την Εκπαίδευση στα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα’ Compass (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2010), ‘Δραστηριότητες στην 

τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών’  (ΕΨΥΠΕ, 2011) 

και  ‘Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία’ (Η.R. 

Edu Services, 2007). Οι θεματικές κατά τις συναντήσεις των ομάδων αναφέρονται σε τρεις 

κυρίως  άξονες : Ι. Δέσιμο ομάδας- ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ΙΙ. Συγκρούσεις -

Θέματα βίας και εκφοβισμού - Δικαιώματα  και ΙΙΙ. Η Διαδικασία της Διαμεσολάβησης-Ο 

ρόλος του Διαμεσολαβητή. Πιο συγκεκριμένα  το πρόγραμμα αναπτύσσεται μέσα από 

δουλειά στην ομάδα, σε 2ωρες συναντήσεις εκτός ωρολογίου προγράμματος, με επί 

μέρους θεματικές: Γνωριμία μελών ομάδας, Σκοπός δημιουργίας της ομάδας, Αναγνώριση  

των κινήτρων και των προσδοκιών των  συμμετεχόντων, Κανόνες καλής λειτουργίας της 

Ομάδας. Ασκήσεις Ενεργητικής Ακρόασης και  Ενσυναίσθησης. Ασκήσεις ανάπτυξης 

εμπιστοσύνης και  συνοχής της ομάδας. Ασκήσεις αναγνώρισης και έκφρασης 

συναισθημάτων, μια που όπως λέει ο Rosenberg ‘εκφράζοντας τα συναισθήματά μας, 

αφήνουμε να φανεί πως είμαστε ευάλωτοι και διευκολύνουμε την επίλυση των 

συγκρούσεων’. Ασκήσεις  Αντιμετώπισης και Παραμερισμού  του θυμού, ασκήσεις   

ανάπτυξης αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας. Γνωριμία με τα δικαιώματα, τη βία 
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στη ζωή μας και την επίλυση των συγκρούσεων. Γνωριμία με τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης. Προσομοιώσεις συγκρούσεων και Εικονικές Διαμεσολαβήσεις. Άσκηση 

στις τεχνικές και  στα βήματα της διαδικασίας, στο ρόλο του διαμεσολαβητή. 

Στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών μπορεί να αξιοποιηθεί επίσης η θεωρία της Μη Βίαιης 

Επικοινωνίας του Marshall B. Rosenberg. Ο στόχος της Μη Βίαιης Επικοινωνίας είναι ο 

επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο εκφραζόμαστε, αλλά και του τρόπου με τον 

οποίο ακούμε τους άλλους Η διαδικασία της μη βίαιης επικοινωνίας όπως προτείνεται από 

τον Rosenberg έχει όπως θα δούμε και παρακάτω πολλά κοινά σημεία με τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης. Βασικά βήματα στην επικοινωνία μας κατά τον  Rosenberg είναι : α)  Η 

Παρατήρηση: Παρατηρούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε μια κατάσταση και περιγράφουμε το 

γεγονός χωρίς να κρίνουμε, να αξιολογήσουμε ή να ερμηνεύσουμε. β) Τα Συναισθήματα: 

Δηλώνουμε πώς νιώθουμε όταν παρατηρούμε αυτό που συμβαίνει γ) Οι Ανάγκες: 

Διατυπώνουμε εκείνες τις ανάγκες μας που συνδέονται με τα συναισθήματα που έχουμε 

αναγνωρίσει ότι βιώνουμε. δ) Το Αίτημα: Εκφράζουμε με καθαρότητα και ειλικρίνεια τι 

χρειαζόμαστε από τους άλλους να πράξουν για να εμπλουτίσουμε τη ζωή μας. (Rosenberg, 

2016) 

Οι παρεμβάσεις μπορούν να  ξεκινήσουν όταν η εκπαίδευση ολοκληρωθεί και οι 

εκπαιδευτικοί - συντονιστές πιστέψουν ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι μαθητές/τριες τις 

διαμεσολαβήσεις και παράλληλα οι ίδιοι αισθάνονται αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν. 

Το αίτημα για διαμεσολάβηση μπορεί να έρθει  από  το ένα από τα δύο μέλη της 

σύγκρουσης. Αν και το άλλο μέλος αποδεχτεί την διαδικασία  τότε μόνο αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, αφού προταθούν και συμφωνήσουν όλοι και για τους διαμεσολαβητές 

που θα αναλάβουν.  

Ο διαμεσολαβητής μπαίνει σε ρόλο ‘διευκολυντή’ της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς, 

γίνεται   ‘καταλύτης’,  μια ’γέφυρα επικοινωνίας’ ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέλη. Βοηθάει  

τους εμπλεκόμενους να βρουν κατάλληλο, χώρο, χρόνο και  τρόπο ώστε να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ακούει και βοηθάει  να ακούσουν και να καταλάβουν ο ένας 

τον άλλο, χρησιμοποιώντας τεχνικές επικοινωνίας. Επίσης  ακούει και βοηθάει να 

ακούσουν ο ένας τα συναισθήματα και τις ανάγκες του άλλου. Δεν είναι αυτός που δίνει 

λύσεις και  δεν κρίνει ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Βοηθάει  να βρεθεί μια συμφωνία 
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όπου κανένας δεν θα είναι χαμένος αλλά και οι δύο κερδισμένοι. Στη συνέχεια, αν η 

συμφωνία επιτευχθεί ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της.  

Για την επίλυση της σύγκρουσης μπορεί να υπάρξει μια ή και περισσότερες συναντήσεις. 

Τα βήματα που έχουν να διανύσουν εμπλεκόμενοι και διαμεσολαβητές  στο δρόμο προς τη 

λύση είναι : 1. Υποδοχή: Περιγραφή της διαδικασίας , καθορισμός  των  κανόνων της 

λειτουργίας της διαμεσολάβησης. 2. Ταυτοποίηση του προβλήματος. Συλλογή 

πληροφοριών, παρατηρήσεις ορατές για τον καθένα 3. Ανίχνευση και αναγνώριση της 

θέσης του καθένα (συναισθήματα και συγκινήσεις) 4. Ξεκαθάρισμα των επιθυμιών και των 

αιτημάτων των  εμπλεκομένων. 5. Επισήμανση κοινών σημείων και  των πεδίων 

συμφωνίας. 6. Σκέψεις για διάφορες λύσεις και τις συνέπειες τους. 7. Καθορισμός της 

λύσης, εδραίωση μιας αμοιβαίας συμφωνίας. 8. Κλείσιμο και επιβράβευση  (Κόζυβα, 

2007). Κατά την πρώτη συνάντηση τονίζεται η εχεμύθεια και η ουδετερότητα  εκ μέρους 

των διαμεσολαβητών. Γίνεται επίσης προσπάθεια ανάπτυξης αξιοπιστίας και  

εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πλευρών. Στο τέλος της διαδικασίας μπορεί να γίνει 

σύνταξη γραπτής συμφωνίας, μια έγγραφη δηλαδή δέσμευση για τήρηση της συμφωνίας, 

καθώς και ορισμός μιας μελλοντικής συνάντησης ανατροφοδότησης σε κοντινό διάστημα. 

Αποτελέσματα 

Η διαχείριση των συγκρούσεων από τους ίδιους τους μαθητές είναι κάτι νέο  στην 

εκπαιδευτική πρακτική και νοοτροπία του ελληνικού σχολείου και απαιτείται  χρόνος 

εφαρμογής για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί που έχουν 

εμπλακεί στη διαδικασία, αξιολογούν θετικά το πρόγραμμα, επισημαίνουν την ανάγκη 

ύπαρξής του στην εκπαιδευτική πραγματικότητα  και προτείνουν  τη συνέχισή του στο 

σχολείο τους. Ο Besemer αναφέρει ότι ‘είναι εκπληκτικό, το πόσο γρήγορα οι νέοι μπορούν 

να εξομαλύνουν τις συγκρούσεις τους, αν τους δοθεί η δυνατότητα να τις εκφράσουν και 

αν μπορούν να ακουστούν  με προσοχή’ . (2014) 

Οι θετικές αλλαγές μέσω της εγκατάστασης τέτοιου τύπου προγραμμάτων συμβάλλουν 

στην δημιουργία ενός θετικού κλίματος στο σχολείο, στον επαναπροσδιορισμό των 

αξιόποινων πράξεων και των συμπλοκών μεταξύ των μαθητών, αναπτύσσουν νέες 

δεξιότητες για την αύξηση της αποδοχής του άλλου, νέες δεξιότητες στο να ακούς και να 

σκέφτεσαι. Αυτές οι δεξιότητες αναμένεται να διαχυθούν και έξω από το σχολείο 
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επηρεάζοντας έτσι το στενό και ευρύτερο περιβάλλον όλων των εμπλεκομένων. (Κόζυβα, 

2008) 

Πιο συγκεκριμένα μαθητές και εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η σχολική διαμεσολάβηση : 

Λύνει τις υπάρχουσες συγκρούσεις και βοηθά στη πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών. 

Διδάσκει χρήσιμες δεξιότητες ζωής. Συμβάλει στη χειραφέτηση των μαθητών, ενισχύοντας 

την εμπλοκή σε θέματα που τους αφορούν και αυξάνοντας την υπευθυνότητα και  την 

αυτοεκτίμηση τους. Παρουσιάζει ένα πρότυπο αποτελεσματικής εναλλακτικής προοπτικής  

στις απειλές και τη βία, προτάσσοντας το διάλογο και τη συνεργασία. Προωθεί τον 

σεβασμό, την κατανόηση και την ενσυναίσθηση. Κατευνάζει τις εντάσεις έτσι ώστε τα μέλη 

της σχολικής κοινότητας, εκπαιδευτικοί  και μαθητές να μπορούν να εργάζονται και να 

μαθαίνουν μέσα σε μια ήρεμη ατμόσφαιρα. Βελτιώνει γενικά το κλίμα στο σχολείο και  

μειώνει τα πειθαρχικά μέτρα. 

Δυσκολίες και εμπόδια 

Μολονότι τα προγράμματα αυτά είναι γνωστά από το 2006 στην Ελλάδα και τα θετικά τους 

αποτελέσματα  έχουν επισημανθεί, υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή και εμπόδια στην 

βιωσιμότητα τους καθώς και στην  επέκτασή τους σε όλες τις σχολικές μονάδες. Στο  

γνωσιοκεντρικό κατά βάση εκπαιδευτικό μας σύστημα,  όπου η συναισθηματική ανάπτυξη 

των παιδιών δεν είναι προτεραιότητα, τα προγράμματα αγωγής υγείας που υλοποιούνται 

είναι πολύ περιορισμένα και επωφελείται από αυτά ένας μικρός αριθμός παιδιών. Δεν 

υπάρχει χρόνος υλοποίησης εντός του ωρολογίου προγράμματος για τα Γυμνάσια και τα 

Λύκεια και ουσιαστικά υλοποιούνται σε εθελοντική βάση από την πλευρά τόσο 

εκπαιδευτικών όσο και μαθητών, μετά το πέρας των μαθημάτων. Επίσης οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δυστυχώς δεν είναι εξοικειωμένοι με τη μεθοδολογία που απαιτείται, τις 

βιωματικές τεχνικές και την αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας  και γιατί δεν αποτελεί 

πρακτική εμπειρία  των σπουδών τους και γιατί δεν υπάρχει συστηματική επιμόρφωση σε 

σύγχρονες διδακτικές μεθόδους ενεργητικής μάθησης. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 

μέριμνα εκπαίδευσης των  εκπαιδευτικών πάνω στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, 

μολονότι η Διαμεσολάβηση αποτελούσε κεφάλαιο του εκπαιδευτικού υλικού στην εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας, για στελέχη εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτικούς που έγινε το 2015 και αφορούσε 2 εκπαιδευτικούς από κάθε σχολείο της 

χώρας. Τέλος, υπάρχει δυσκολία στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των προγραμμάτων  
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γιατί συνήθως δεν εντάσσονται στην πολιτική του σχολείου τέτοιου είδους προγράμματα 

και δεν υπάρχει  θεσμοθέτηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων από την κεντρική 

διοίκηση. 

Συμπεράσματα 

Αναγνωρίζοντας ότι το θέμα της βίας είναι σύνθετο , η αιτιολογία του πολυπαραγοντική και 

βιώνοντας καθημερινά στο χώρο του σχολείου την αναποτελεσματικότητα των τιμωριτικών 

μεθόδων αντιμετώπισής του, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για εναλλακτικές 

τακτικές διαχείρισης  και πολύπλευρες μορφές πρόληψης. Η παιδαγωγική πράξη χρειάζεται 

νέα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Έχοντας υπόψη ότι το 

σχολείο είναι ένας προνομιακός χώρος εφαρμογής προγραμμάτων καλλιέργειας 

κοινωνικών δεξιοτήτων, συνεργασίας, συμμετοχής, ανάπτυξης υπευθυνότητας και 

εποικοδομητικού διαλόγου  είναι ξεκάθαρο ότι οι εκπαιδευτικοί αξίζει τον κόπο να μπουν 

στην ‘περιπέτεια’ υλοποίησης ενός προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης, 

ανταποκρινόμενοι στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και συμβάλλοντας στη 

δημιουργία ενός συνεργατικού-συμμετοχικού σχολείου που η πολιτεία οφείλει να 

υποστηρίξει . 
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