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ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ ΡΑΛΔΕΛΑΣ & ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ Δ/ΝΣΘ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΛΚΘΣ 

Δ/ΝΣΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΒϋΑΚΘΝΑΣ 

 

 

«ΡΑΛΔ(Ε)ΛΑ ΟΧΛ ΒΛΑ» 

ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ – ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ 

 ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΛΚΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 

 

ΣΥΝΤΟΝΛΣΤΛΑ ΧΩΑ: ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

ΦΟΕΑΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

COMENIUS REGIO 2013 – 2015: 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ Βϋ ΑΚΘΝΑΣ 

 

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ 

ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ Δ/ΝΣΘΣ Δ.Ε. ΒϋΑΚΘΝΑΣ, ΦΥΣΛΚΟΣ – ΑΔΛΟΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ 

 

ΣΥΝΤΟΝΛΣΤΛΑ ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS REGIO:  

ΑΝΤΩΝΛΑ ΡΑΡΑΤΛΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΡΤΥΧΛΟΥΧΟΣ ΓΑΛΛΛΚΘΣ ΦΛΛΟΛΟΓΛΑΣ - ΡΕ 1 ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ  

 

 

ΣΥΓΓΑΦΛΚΘ ΟΜΑΔΑ ΟΔΘΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ: 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΛ ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ  

ΡΟΥ ΥΡΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΔΘΜΟΣΛΑ ΚΑΛ ΛΔΛΩΤΛΚΑ ΓΥΜΝΑΣΛΑ ΚΑΛ ΓΕΝΛΚΑ ΛΥΚΕΛΑ  

ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ Δ.Ε. ΒϋΑΚΘΝΑΣ 
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ΕΡΟΡΤΕΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ: 

ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ 

ΑΝΤΩΝΛΑ ΡΑΡΑΤΛΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

 

 

ΥΡΕΥΚΥΝΘ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΓΛΑ ΤΘ Δ.Δ.Ε. Βϋ ΑΚΘΝΑΣ: 

ΑΝΤΩΝΛΑ ΡΑΡΑΤΛΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΛΜΕΛΕΛΑΣ ΟΔΘΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ: 

ϋΑννα Βεςυροποφλου, Κακθγιτρια Ρλθροφορικισ, 

Μζλοσ του τμιματοσ Οικονομικϊν 

τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ 

 

Βαςιλικι Κοντογεωργάκου, Φιλόλογοσ ςτο Γενικό Λφκειο Ψυχικοφ 

 

Λευκοκζα Μπινιάρθ, Φιλόλογοσ ςτο 2ο Γυμνάςιο Ρεφκθσ 

 

Μιλτιάδθσ Ραπακωνςταντίνου, Κακθγθτισ Ρλθροφορικισ 

ςτο 5ο Γενικό Λφκειο Αμαρουςίου 

 

Νεκταρία Σκουτζλθ, Φιλόλογοσ ςτο 8ο Γυμνάςιο Χαλανδρίου με Λ.Τ. 

 

ΕΡΛΜΕΛΕΛΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ – ΛΟΓΟΤΥΡΟΥ: ΑΝΤΩΝΛΑ ΡΑΡΑΤΛΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Εικόνα Εξωφφλλου: Το λογότυπο τθσ αφίςασ ευαιςκθτοποίθςθσ του Comenius Regio: 

 «Το αρχαίο πλεοφμενο τθσ Αργοναυτικισ Εκςτρατείασ», 

το οποίο αξιοποιικθκε ωσ υλικό για τθν επιμόρφωςθ ομθλίκων 

(“peer – to – peer education”) των Μακθτϊν – Μεντόρων 

τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ 

 

ΕΡΛΜΕΛΕΛΑ ΕΛΚΟΝΟΓΑΦΘΣΘΣ: 

Άννα Βεςυροποφλου - Μιλτιάδθσ Ραπακωνςταντίνου 
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Μετάφραςθ - Επιμζλεια του εγχειριδίου ςτθν αγγλικι γλϊςςα: 

Άννα Σακελλαροποφλου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ07, 4ο Γυμνάςιο Αγίασ Ραραςκευισ 

Ελζνθ Εγγλζηου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ06, 2ο ΓΕ.Λ. Ρεφκθσ 

Κυριακοφλα Μιτςιου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ06, 4ο Γυμνάςιο Χαλανδρίου 

Σταφροσ Δάφνοσ, ΡΕ1 Διοικθτικοφ - Διεφκυνςθ Δ.Ε. Β' Ακινασ 

B.SC. (Hons) Economics, M.SC. (London), PGC (York)  
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ COMENIUS REGIO 2013-2015 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ Δ.Ε. Βϋ ΑΚΘΝΑΣ: 

«ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΘΒΩΝ: 

ΤΟΡΟΛ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛ ΚΥΡΟΥ» 

 

 

 

 

 

ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟΛ ΦΟΕΛΣ:  

 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ Βϋ ΑΚΘΝΑΣ 

 

3ο ΓΕΝΛΚΟ ΛΥΚΕΛΟ ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΑΤΤΛΚΘΣ  

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΘΒΛΚΘΣ ΥΓΕΛΑΣ Βϋ ΡΑΛΔΛΑΤΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ  

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΑΚΘΝΩΝ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΡΑΛΔΩΝ «ΡΑΝΑΓΛΩΤΘ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΛΑΚΟΥ»  

 

 

 

ΕΡΑΧΛΑΚΟ ΓΑΦΕΛΟ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΡΑΦΟΥ 

 

ΛΥΚΕΛΟ Αϋ ΕΚΝΑΧΘ ΜΑΚΑΛΟΥ Γϋ ΡΑΦΟΥ 

 

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΝΕΑΡΟΛΛΣ ΡΑΦΟΥ 
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Ευχαριςτίεσ 
Ο ςυγκεκριμζνοσ Οδθγόσ περιλαμβάνει τισ Καλζσ Ρρακτικζσ – Στρατθγικζσ για τθν πρόλθψθ και 

αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ που αναδείχτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του 
Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio 2013 – 2015 τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ.    

Ευχαριςτοφμε κερμά τουσ επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ Μονάδασ Εφθβικισ Υγείασ Βϋ 
Ραιδιατρικισ Κλινικισ Νοςοκομείου Ραίδων «Ραναγιϊτθ & Αγλαΐασ Κυριακοφ» του Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν, κ. Άρτεμθ Τςίτςικα, κ. Καλλιόπθ Ακαναςίου και κ. ζα Δουμανά, τον επιςτθμονικό ςυνεργάτθ 
του Τμιματοσ Γνωςτικισ Ψυχολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κ. Ρζτρο 
οφςςο, τον επιςτθμονικό ςυνεργάτθ του Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου και των Σχολϊν Γονζων του 
Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ. του Υ.ΡΟ.ΡΑΛ.Κ., κ. Γεϊργιο Κορμά, τον Διευκυντι του 3ου Γενικοφ Λυκείου Θρακλείου 
Αττικισ, κ. Νεόφυτο Χαριλάου, τον Συντονιςτι των δράςεων του Λυκείου, κ. Απόςτολο Κωνςταντίνου, 
τουσ εκπαιδευτικοφσ – επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ του Λυκείου ςτο Ρρόγραμμα, κ. Γεωργία Ηάχου, κ. 
Καλλιόπθ Ραππά και κ. Λεωνίδα Κωλζττθ, τουσ μακθτζσ του Λυκείου – πυρινα των δράςεων του ζργου, 
τουσ ςυνεργάτεσ του Εκπαιδευτικοφ και Διοικθτικοφ Τμιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ, τουσ 
Σχολικοφσ Συμβοφλουσ τθσ Δ.Δ.Ε., τουσ Υπευκφνουσ των Δομϊν Λειτουργίασ τθσ Δ.Δ.Ε., τουσ Διευκυντζσ 
των Δθμόςιων και Λδιωτικϊν Σχολείων αρμοδιότθτασ τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ, τουσ εκπαιδευτικοφσ του 
Δικτφου Διαφορετικϊν Ειδικοτιτων τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ με τίτλο: «Είμαι Ραιδί: Υπάρχω – Αιςκάνομαι – 
Διεκδικϊ», τουσ Κακθγθτζσ – Συνδζςμουσ με τθ Δ.Δ.Ε. για τον Σχολικό Εκφοβιςμό, τουσ 240 Μακθτζσ – 
Μζντορεσ των ςχολείων, τθν Οργανωτικι και Κριτικι Επιτροπι των Μακθτϊν – Μεντόρων κακϊσ και 
τθν Επιτροπι Τεχνικισ Υποςτιριξθσ τθσ επιμόρφωςισ τουσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ που 
εφάρμοςαν είκοςι Ριλοτικά Ρρογράμματα για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ κακϊσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτουσ διαγωνιςμοφσ 
«Ζκφραςθ και Δθμιουργικότθτα: 2013 - 2014» και «Ζνα βιμα εμπρόσ: θ ανζλιξθ του ανκρϊπου ςε 
πραγματικό Homo Humanis: 2014 - 2015».  

Επίςθσ ευχαριςτοφμε το Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο, το οποίο κάλυψε ηωντανά το τριιμερο Συνζδριο 
του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ ςτισ 8, 9, 10 Μαΐου 
2015, που πραγματοποιικθκε ςτθν αίκουςα «Jacqueline de Romilly» του Υ.ΡΟ.ΡΑΛ.Κ. και ςτο 
Συνεδριακό Κζντρο του Διμου Μεταμόρφωςθσ – Κτιμα Δθλαβζρθ κακϊσ και το 1ο Μακθτικό 
Διαδυκτιακό αδιόφωνο - European School Radio, που ανζλαβε τθν διάχυςθ των αποτελεςμάτων του 
Ρρογράμμτοσ. 

Λδιαίτερα ευχαριςτοφμε τουσ εκπροςϊπουσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και 
Κρθςκευμάτων, τθσ Ρεριφερειακισ  Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. & Δ.Ε. Αττικισ, τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Βϋ Ακινασ, 
τουσ Δθμάρχουσ και εκπροςϊπουσ των Διμων τθσ Β’ Ακινασ κακϊσ και τον Μθτροπολίτθ Νζασ Λωνίασ 
και Φιλαδζλφειασ, κ. κ. Γαβριιλ, για τθν άμεςθ ανταπόκριςι τουσ και τθ ηεςτι φιλοξενία τουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του διετοφσ Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ.  

Ευχαριςτοφμε κερμά τον μουςικοςυνκζτθ, κ. Νίκο Λαβράνο και τθν τραγουδίςτρια, κ. Μίλλθ Καραλι 
για τθν ςφνκεςθ και εκτζλεςθ του τραγουδιοφ τθσ καμπάνιασ τθσ Δ.Δ.Ε. κατά του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 
ςε τρεισ γλϊςςεσ με τίτλο: «Αν ΕΣΥ, αν ΕΣΥ τολμιςεισ να μιλιςεισ!». Τζλοσ, ευχαριςτοφμε κερμά τουσ 
ειςθγθτζσ και τουσ επιμορφωτζσ – εμψυχωτζσ όλων των εκδθλϊςεων και των εκπαιδευτικϊν 
ςεμιναρίων που πραγματοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Comenius Regio. 

Χωρίσ τθ ςυμβολι όλων των παραπάνω, που ανταποκρίκθκαν με ιδιαίτερο ηιλο και ευαιςκθςία ςτθν 
πρόςκλθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ για «ΡΑΛΔ(Ε)ΛΑ ΟΧΛ ΒΛΑ», δε κα ιταν δυνατι θ υλοποίθςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ και κατϋ επζκταςθ θ δθμιουργία του ςυγκεκριμζνου Οδθγοφ Καλϊν 
Ρρακτικϊν – Στρατθγικϊν. 

Ο ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ  

Δ.Δ.Ε. Βϋ ΑΚΘΝΑΣ 

 

ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ 

Θ ΣΥΝΤΟΝΛΣΤΛΑ COMENIUS REGIO              

Δ.Δ.Ε. Βϋ ΑΚΘΝΑΣ 

 

ΑΝΤΩΝΛΑ ΡΑΡΑΤΛΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
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Ρρόλογοσ 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί ςυλλογι Καλϊν Ρρακτικϊν – Στρατθγικϊν Ρρόλθψθσ και 
Αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ και πθγι ζμπνευςθσ για δθμιουργία Νζων 
Ρρακτικϊν. Τα κείμενα του εγχειριδίου ζχουν ςυνταχκεί με ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν – 
ςυγγραφζων και αποτελοφν ζνα μικρό δείγμα τθσ μεγάλθσ ςυλλογικισ δουλειάσ που 
πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ. 

Τθν ανάγκθ για τθ δθμιουργία του Οδθγοφ Καλϊν Ρρακτικϊν – Στρατθγικϊν  Ρρόλθψθσ και 
Αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ ανζδειξε ζρευνα που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio 2013 - 2015 με τίτλο: 
«Εκφοβιςμόσ των Εφιβων: Τρόποι πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον 
Ελλάδασ και Κφπρου» από τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Β’ Ακινασ. Θ ζρευνα 
διενεργικθκε από τθ Συντονίςτρια του Ρρογράμματοσ για τθν Ελλάδα, Αντωνία 
Ραπατριανταφφλλου, τον Τεχνικό Υπεφκυνο του ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ. τθσ Βϋ Ακινασ, Κωνςταντίνο 
Μάλαμα και τον Υπεφκυνο ΣΕΡ του ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Αγίασ Ραραςκευισ, Γεϊργιο Λογιϊτθ κατά το 
τελευταίο τρίμθνο του ςχολικοφ ζτουσ 2013-2014. Το τελικό δείγμα τθσ ζρευνασ αποτελοφν 66 
εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςτθ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ και αποτελοφν τουσ Κακθγθτζσ – 
Συνδζςμουσ με τθ Διεφκυνςθ για τον Σχολικό Εκφοβιςμό ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του 
Ρρογράμματοσ Comenius Regio 2013 – 2015.  Ζνα από τα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ 
είναι ότι οι εκπαιδευτικοί εμπιςτεφονται με ποςοςτό 70% τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ 
Εκπαίδευςθσ ωσ τον πλζον αρμόδιο φορζα ανάλθψθσ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ 
επιμορφωτικϊν δράςεων. Επιπλζον εκλαμβάνουν τθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ ωσ τθν πλζον 
αποτελεςματικι μορφι επιμόρφωςθσ, ιδιαίτερα όταν αυτι βαςίηεται ςτθ ςχολικι πράξθ με τθ 
χριςθ ςυγκεκριμζνων παραδειγμάτων και όχι ςε κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ.  

Ο Οδθγόσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει τουσ ςτόχουσ κάκε Καλισ Ρρακτικισ, μεκόδουσ και 
τεχνικζσ Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ, αποτελεί διαχρονικι 
παρακατακικθ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ, που κα βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ 
διαφορετικϊν ειδικοτιτων να αξιοποιιςουν και να ενςωματϊςουν ςτθ διδαςκαλία τουσ Καλζσ 
Ρρακτικζσ – Στρατθγικζσ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου κακϊσ επίςθσ να 
καλλιεργιςουν τθν κριτικι ςκζψθ και τθ δθμιουργικι ικανότθτα των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ. 
Στόχοσ των εκπαιδευτικϊν οι οποίοι ζχουν υλοποιιςει τισ Καλζσ Ρρακτικζσ που 
περιλαμβάνονται ςτον Οδθγό, είναι να φζρουν τουσ μακθτζσ ςε επαφι με τθν ανκρϊπινθ 
πλευρά τουσ, να τουσ δοκεί θ ευκαιρία να εκφράςουν τθν άποψι τουσ και να ορκϊςουν το 
ανάςτθμά τουσ, αντιμετωπίηοντασ κάκε μορφι επικετικισ ςυμπεριφοράσ, γκρεμίηοντασ τα 
κοινωνικά ςτερεότυπα τθσ εποχισ μασ.  

Θ διδακτικι πορεία των Καλϊν Ρρακτικϊν βαςίηεται ςτθν αυτενζργεια των μακθτϊν, κινεί 
το ενδιαφζρον τουσ και τουσ κατευκφνει ςτισ πθγζσ και ςτα μζςα απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ 
ςχετικά με τον Σχολικό Εκφοβιςμό, με ςκοπό να ςυμβιϊνουν αρμονικά με τουσ ςυνομθλίκουσ 
τουσ. Θ γνϊςθ που προιλκε από τθν ενεργθτικι βιωματικι μάκθςθ τοφσ προετοιμάηει και τουσ 
ωκεί ςτθ δράςθ. Οι Καλζσ Ρρακτικζσ αποςκοποφν ςτθ διαμόρφωςθ υπεφκυνων ενεργϊν 
παρατθρθτϊν του φαινομζνου, προβάλλουν τθν αξία τθσ δθμοκρατικισ ςυμμετοχισ και 
ςυγκλίνουν ςτθν ιδζα τθσ ιςοτιμίασ των ομθλίκων, τθσ αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ κακϊσ 
και ςτθν υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων τουσ. Οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να αποκτιςουν 
κριτικι ςτάςθ απζναντι ςε εκφοβιςτικζσ ςυμπεριφορζσ, να αςκθκοφν ςτθν αναγνϊριςθ του 
φαινομζνου, να εξοικειωκοφν με το διαφορετικό και να διακρίνουν τισ πρακτικζσ ανάγκεσ τθσ 
κακθμερινισ επικοινωνίασ με τουσ ςυνομθλίκουσ.  
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Μζςα από κεματικζσ ενότθτεσ όπωσ: Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, Ρεικϊ, Ειρινθ, Μάηα και 
Άνκρωποσ, Συνεργαςία, Δικαιοςφνθ, Αλλθλεγγφθ, κάκε Καλι Ρρακτικι αποτελεί για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ εφαλτιριο για διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ με κοινωνικζσ 
προεκτάςεισ. Αποςκοποφμε ζτςι να προςφζρουμε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, που αποτελοφν τουσ 
άμεςουσ αποδζκτεσ των κακθμερινϊν προβλθμάτων των μακθτϊν, ζνα βοικθμα με τθν ευχι 
ότι κα αποβεί ωφζλιμο και κακοδθγθτικό, κα δθμιουργιςει διαφλουσ επικοινωνίασ και κα 
αναδείξει ςυναιςκιματα αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, οι 
οποίοι κα πορεφονται ςαν ςυνοδοιπόροι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Οι ακόλουκεσ 
Ρρακτικζσ αποτελοφν «βζλθ» ςτθ φαρζτρα του εκπαιδευτικοφ, προάγουν τον ρόλο του ωσ 
παιδαγωγό και εμψυχωτι. Ο κάκε εκπαιδευτικόσ που κα πάρει ςτα χζρια τον ςυγκεκριμζνο 
Οδθγό ζχει τθν ευχζρεια να προςαρμόςει και να τροποποιιςει το περιεχόμενό του ανάλογα με 
τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ κάκε ςχολικισ τάξθσ, ζτςι ϊςτε να είναι 
επιτυχζσ και αποτελεςματικό το κοινό ζργο εκπαιδευτικϊν - μακθτϊν. 

 

  Ο ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS REGIO 

ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ 

ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ Δ.Ε. Βϋ ΑΚΘΝΑΣ 

 

 

10 Μαΐου 2015 – Τελευταία Επίςκεψθ των Κυπρίων εταίρων ςτθν Ακινα 

Τριιμερο Συνζδριο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio ςτθν αίκουςα 
“Jacqueline de Romilly” του Υ.ΡΟ.ΡΑΛ.Κ. και ςτο Συνεδριακό Κζντρο του Διμου 

Μεταμόρφωςθσ  



ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΛΚΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 

 

9 

 

Ρεριεχόμενα 

Α’ ΕΝΟΤΘΤΑ ________________________________________________________________________13 

1. Ειςαγωγι: Τι ακριβϊσ είναι το Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα κατά του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ;_________ 13 

2. Ολιςτικι προςζγγιςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio 

2013-2015 τθσ Δ.Δ.Ε. Β’ Ακινασ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ _______15 

3. Θ ςυμβολι τθσ Μονάδασ Εφθβικισ Υγείασ Βϋ Ραιδιατρικισ Κλινικισ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν - 

Νοςοκομείο Ραίδων «Ρ. & Α. Κυριακοφ» ςτθν υλοποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ___________18 

4. Δράςεισ του 3ου ΓΕ.Λ. Θρακλείου Αττικισ ωσ ςχολείου – πυρινα  ςτο πλαίςιο  του Ευρωπαϊκοφ 

Ρρογράμματοσ Comenius Regio_____________________________________________________________19 

5. Ρρόγραμμα «ομοταγοφσ εκπαίδευςθσ» - “peer - to - peer education”  Μακθτϊν – Μεντόρων τθσ 

Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ_________________________________________________________________________ 21 

6. «Φωνι Μακθτϊν - Μεντόρων» _______________________________________________________ 23 

7. Ερωτθματολόγιο ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio 2013-2015,  που 

ςυμπλθρϊκθκε από 100 Μακθτζσ - Μζντορεσ_________________________________________________ 23 

8. «Τι είναι ο Σχολικόσ  Εκφοβιςμόσ;»_____________________________________________________ 25 

9. Διαπιςτϊςεισ – Συμπεράςματα μετά από τθν εκπαίδευςθ “peer – to – peer education” των Μακθτϊν 

– Μεντόρων τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ___________________________________________________________ 27 

10. Θ Ειδικι Επιςτθμονικι Ομάδα τθσ Μονάδασ Εφθβικισ Υγείασ Βϋ Ραιδιατρικισ Κλινικισ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν - Νοςοκομείο Ραίδων «Ρ. & Α. Κυριακοφ» ςυμβουλεφει: «ΑλλάΗω χωρίσ τον 

εκφοβιςμό»_____________________________________________________________________________31 

Β’ ΕΝΟΤΘΤΑ - ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΡΛΛΟΤΛΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ_______________________________________34 

1. «Κφκλοι επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και ενδυνάμωςθσ τθσ Ομάδασ» – Ριλοτικό Ρρόγραμμα 

ολιςτικισ προςζγγιςθσ  ςε Εκπαιδευτικοφσ – Μακθτζσ – Γονείσ___________________________________34 

2. «Καινοτόμεσ μθ τιμωρθτικζσ μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ: Σχολικι Βία και 

Εκφοβιςμόσ - Κφτεσ, Κφματα, Κεατζσ» Κεατροπαιδαγωγικό Ριλοτικό Ρρόγραμμα για μακθτζσ   Α' 

Γυμναςίου – Α' Λυκείου___________________________________________________________________ 37 

3. Κεατροπαιδαγωγικό Εργαςτιριο για τον Σχολικό Εκφοβιςμό:  Κφτεσ, Κφματα, Κεατζσ__________ 51 

4. «Δθμιουργϊντασ κουλτοφρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ  για τον Σχολικό Εκφοβιςμό»________ 53 

5. Σχολικι Διαμεςολάβθςθ «ΝΕΥΩΝΕΣ ΔΥΝΑΜΘΣ»_________________________________________ 55 

6. «Σχολικι Διαμεςολάβθςθ – Διαμεςολάβθςθ ομθλίκων» ___________________________________58 

Γ’ ΕΝΟΤΘΤΑ - ΗΩΝΘ ΒΛΩΜΑΤΛΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΛΟ - ΚΕΜΑΤΑ ΔΛΔΑΚΤΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ - 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ - ΣΥΝΑΛΣΚΘΜΑΤΛΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΘΤΘ_______________________________________ 60 

1. «Σχολικζσ Ομάδεσ Δράςθσ και Διαμεςολάβθςθσ» Εκπαίδευςθ Μακθτϊν – Μεντόρων τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ 

Ακινασ_________________________________________________________________________________ 60 

2. Βιωματικζσ Δράςεισ ςτο Γυμνάςιο: «Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ»_________________________________ 64 

3. Βιωματικι Δράςθ: «Βαρόμετρο Συναιςκθμάτων»_________________________________________ 78 



ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΛΚΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 

 

10 

Δ’  ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΣΧΟΛΛΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΛΑΚΕΜΑΤΛΚΘΣ – ΔΛΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΘΣ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘΣ: «ΚΑΝΟΝΕΣ 

“ΕΡΛΒΛΩΣΘΣ”, ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ, ΑΜΟΝΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘΣ: ΑΝΤΛΔΟΤΟ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟ 

ΤΩΝ ΕΦΘΒΩΝ»___________________________________________________________________________80 

1. «Τρία χρόνια Ενςυναίςκθςθ»__________________________________________________________80 

2. «Συναιςκθματικι ενδυνάμωςθ των μακθτϊν και προαγωγι του κετικοφ κλίματοσ ςτθ ςχολικι 

κοινότθτα»______________________________________________________________________________84 

3. «Σχολεία ενωμζνα κατά του ατςιςμοφ»________________________________________________ 99 

Ε’ ΕΝΟΤΘΤΑ – ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΚΤΥΟΥ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΔΛΑΦΟΕΤΛΚΩΝ ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΩΝ_______________ 101 

1. Δίκτυο Εκπαιδευτικϊν Διαφορετικϊν Ειδικοτιτων με ςφνκθμα:  «Είμαι Ραιδί: Υπάρχω – Αιςκάνομαι 

– Διεκδικϊ» - Εφαρμογι__________________________________________________________________101 

2. «Θ Δθμιουργικι Γραφι ωσ καλι πρακτικι ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ 

Εκφοβιςμοφ»___________________________________________________________________________105 

3. Κεφάλαιο: «Τι κα ικελα πιο πολφ ςτθ ηωι μου;» Ραιδεία Ειρινθσ, Μάκθμα: Κρθςκευτικά______110 

4. Κεφάλαιο: «Τα παιδιά γράφουν ςτουσ μεγάλουσ  που κυβερνοφν τον κόςμο μασ», Χτίηοντασ γζφυρεσ 

δικαιοςφνθσ, ειρινθσ και ςυνεργαςίασ, Μακιματα: Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι – Ρλθροφορικι – 

Νεοελλθνικι Γλϊςςα – Νεοελλθνικι Λογοτεχνία______________________________________________113 

5. Κεφάλαιο: «Δικαίωμα ςτο Πνειρο», Φιλολογικά Μακιματα: Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα – Οδφςςεια – 

Νεοελλθνικι Γλϊςςα – Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ – Αϋ Γυμναςίου________________________115 

6. Κεφάλαιο: «Ροια ιςτορικι προςωπικότθτα καυμάηω», «Τα αποτελζςματα του Αϋ  Ραγκοςμίου 

Ρολζμου και θ πορεία προσ τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο μζςα από τθν Τζχνθ», Μάκθμα: Νεότερθ και 

Σφγχρονθ Λςτορία Γϋ Γυμναςίου____________________________________________________________ 121 

7. Κεφάλαιο: «Τα παιδιά γράφουν ςτουσ φίλουσ τουσ», Καλι Ρρακτικι για τθν αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ, τον αλλθλοςεβαςμό, τθν επικοινωνία ενςωματωμζνθ ςε Σχζδιο μακιματοσ 

Βιολογίασ______________________________________________________________________________125 

8. Κεφάλαιο: «Ρϊσ κα ικελα τον εαυτό μου»,  Διδακτικό ςενάριο ςτθ Γαλλικι Γλϊςςα με τίτλο: “Ce 

n’est pas juste!”_________________________________________________________________________126 

9. Κεφάλαιο: «Θ μοναδικότθτα του κάκε παιδιοφ και τα δικαιϊματά του» - Διακεματικι Ρροςζγγιςθ 

του φαινομζνου του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ,  Μάκθμα Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ_____________129 

10. Κεφάλαιο: «Τα παιδιά γράφουν ςτα παιδιά του κόςμου» -  Το eTwinning ωσ εργαλείο επικοινωνίασ, 

ςυνεργαςίασ, γνϊςθσ, διάδοςθσ καλϊν  πρακτικϊν πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ και 

Διαδικτυακοφ Εκφοβιςμοφ, Μακιματα: Αγγλικι γλϊςςα - Ρλθροφορικι_________________________ 130 

11. Κεφάλαιο: «Μελζτθ περίπτωςθσ – Εξατομικευμζνθ ζρευνα», Το Ερωτθματολόγιο για τον Σχολικό 

Εκφοβιςμό ωσ μζςο ευαιςκθτοποίθςθσ και κινθτοποίθςθσ όλου του ςχολείου ____________________132 

12. Κεφάλαιο: «Τι εκτιμϊ περιςςότερο ςε ζναν άνκρωπο» -  Ενϊνοντασ τα χζρια, Μακιματα: Αγγλικι 

και Γαλλικι γλϊςςα – Μουςικι____________________________________________________________138 

13. Κεφάλαιο: «Λίγθ ϊρα με τον εαυτό μου …»  Διαγωνιςμόσ Αφίςασ για τον ατςιςμό και τον Σχολικό 

Εκφοβιςμό_____________________________________________________________________________139 

14. Κεφάλαιο: «Αυκορμθτιςμόσ ςτθν τάξθ», Ρρόγραμμα Δραςτθριοτιτων και προτεινόμενων Δράςεων 

για τθν 6θ Μαρτίου - Ραγκόςμια Θμζρα κατά τθσ Σχολικισ Βίασ και του Εκφοβιςμοφ________________140 



ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΛΚΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 

 

11 

15. Ραράδειγμα Μακθτικισ Δθμιουργίασ:  Ταινία «Βρε … πϊσ αλλάηουν οι καιροί»,  βαςιςμζνθ ςτθν 

ταινία του Γ. Δαλιανίδθ «Νόμοσ 4000» ______________________________________________________143 

ΣΤ’ ΕΝΟΤΘΤΑ - ΚΑΛΝΟΤΟΜΕΣ ΒΛΩΜΑΤΛΚΕΣ ΔΑΣΕΛΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΛΟ -  ΑϋΚΑΛ ΒϋΛΥΚΕΛΟΥ: ΕΕΥΝΘΤΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ 

– PROJECTS_____________________________________________________________________________144 

1. «Ο όλοσ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν (Projects) ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ 

Εκφοβιςμοφ____________________________________________________________________________144 

2. Μακθτικι Δθμιουργία με τίτλο: “3Β - BYE BYE BULLYING” από τθν ομάδα Active Observers______145 

3. «Διδάςκοντασ τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων ςε μακθτζσ»________________________147 

4. Μακθτικι δθμιουργία με τίτλο: “The Hidden Dimensions” από τθν ομάδα MOS (Μy Οwn Space)_ 148 

5. «Αξιοποιϊντασ τθν Τζχνθ, ςυνειςφζρουμε ςτθν πρόλθψθ εκφοβιςτικϊν ςυμπεριφορϊν και ςτθν 

αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ ςτο ςχολικό περιβάλλον»______________________________________149 

Η’ ΕΝΟΤΘΤΑ - ΓϋΛΥΚΕΛΟΥ: ΚΕΜΑΤΑ ΡΟΥ ΑΡΤΟΝΤΑΛ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ_________________154 

1. Γνωςτικό Αντικείμενο: Νεοελλθνικι Γλϊςςα  Ζκκεςθ – Ζκφραςθ ςτθ Γϋ Λυκείου_______________154 

2. «Λόγοσ και Ραιδεία απζναντι ςτθ Βία : Θ ςυμβολι του μακιματοσ τθσ θτορικισ ςτθν εςωτερίκευςθ 

διαλεκτικοφ ικουσ από τουσ μακθτζσ»______________________________________________________159 

3. «Θ διδακτικι διαςφνδεςθ Τζχνθσ και Μακθματικϊν, ωσ παράγοντασ διαμόρφωςθσ κριτικισ ςκζψθσ 

ςε μια διαπολιτιςμικι κοινωνία»___________________________________________________________161 

4. Διάχυςθ υλικοφ και αποτελεςμάτων του COMENIUS REGIO:  Μακθτικό Διαδικτυακό αδιόφωνο    

EUROPEAN SCHOOL RADIO - Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο_______________________________________163 

Επίλογοσ_______________________________________________________________________________165 

ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ__________________________________________________________________________167 

  



ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΛΚΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 

 

12 

 

«Ρϊσ γεννικθκε το Δζντρο τθσ Γνϊςθσ και των Αξιϊν» 

Κοιτάηω τον κόςμο γφρω μου και αιςκάνομαι απογοιτευςθ, αφοφ το μόνο που αντικρίηω είναι 
ςιψθ και διαφκορά. Νιϊκω πωσ ζχουμε χάςει τον εαυτό μασ, τθν ταυτότθτά μασ, ζχουμε χάςει τθν ουςία 
τθσ ηωισ. Αγνοοφμε τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό μασ. Λθςμονιςαμε τουσ προγόνουσ μασ, οι αξίεσ 
ολοζνα και καταρρζουν. Εγκαταλείπουμε ςιγά - ςιγά τθ γλϊςςα μασ, το μοναδικό μασ όπλο, για να 
αντιςτεκόμαςτε ςε ό,τι άςχθμο και ανοφςιο ςυμβαίνει και μασ φκείρει. Κι όμωσ, θ ελπίδα δεν πεκαίνει 
ποτζ! Είναι αιϊνια και ηει ςτθν ψυχι μασ κάκε ςτιγμι, αρκεί να πιςτζψουμε ςϋ αυτιν. Εγϊ τθ βρικα ςτα 
ακϊα και όμορφα μάτια των μακθτϊν μου του Γ3, του τμιματοσ που κατά τθ ςχολικι χρονιά 2014-2015 
ιμουν θ φιλόλογοσ και παράλλθλα θ υπεφκυνθ κακθγιτρια. Κακθμερινά ζμπαινα ςτθν τάξθ και αντίκριηα 
είκοςι δφο  ηευγάρια μάτια να με κοιτάνε με αγάπθ. Κι όταν πολλζσ φορζσ ςτα μακιματα τθσ Λςτορίασ, τθσ 
Γλϊςςασ, αλλά περιςςότερο τθσ Λογοτεχνίασ, ςυηθτοφςαμε με πάκοσ για Οικουμενικζσ Αξίεσ, τα μάτια 
αυτά πότε δάκρυηαν και πότε πετοφςαν ςπίκεσ, υποςτθρίηοντασ με πάκοσ και δφναμθ τισ αξίεσ αυτζσ.   

Στθν αίκουςά μασ είχαμε ζνα τοίχο κατάλευκο, ψυχρό, άψυχο και όλοι μαηί αποφαςίςαμε να του 
δϊςουμε ηωι και χρϊμα. Σκεφτικαμε ξανά και ξανά και καταλιξαμε ςτθ δθμιουργία του «Δζντρου τθσ 
Γνϊςθσ και των Αξιϊν». Για τα παιδιά ζγινε ζργο ιερό και ευλογθμζνο. Ζβαλαν ςε αυτό το μεράκι και τθν 
ψυχι τουσ. Και μεγαλοφργθςαν! Το ςχεδίαςαν, το ηωγράφιςαν και το γζμιςαν με ζννοιεσ ςυμβολικζσ: 
Αγάπθ, Ειρινθ, Ελευκερία, Δικαιοςφνθ, Φωσ, Σεβαςμόσ, Δθμοκρατία, Λςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρίςτθ, 
Σοφία, Αλικεια, Αρετι, Γνϊςθ. Το πότιςαν με μελωδίεσ, γζλια και τραγοφδια. Του ζδωςαν ηωι. Κι αυτό, 
από ευγνωμοςφνθ, άνκιςε και ηζςτανε τισ καρδιζσ μασ. Ο τοίχοσ μασ μεταμορφϊκθκε. Ζγινε φωσ, ελπίδα, 
χαρά! Το Δζντρο τθσ Γνϊςθσ και των Αξιϊν αποτζλεςε τθν πθγι ζμπνευςισ μασ, το ςφμβολό μασ, αφοφ 
πάνω ςε αυτό ςχεδιάςτθκαν με αγάπθ και ςυλλογικότθτα όλα τα ιδανικά για τα οποία ο άνκρωποσ αξίηει 
να αγωνίηεται και να διεκδικεί με κάκε κυςία!!! 

Αφιερϊνουμε «το Δζντρο τθσ Γνϊςθσ και των Αξιϊν» ςτθ Συντονίςτρια του Ευρωπαϊκοφ 
Ρρογράμματοσ Comenius Regio, επιμορφϊτρια – εμψυχϊτρια των Μακθτϊν – Μεντόρων τθσ Διεφκυνςθσ 
Δ.Ε. Βϋ Ακινασ, τθσ ευχόμαςτε από καρδιάσ να ευοδωκοφν οι προςπάκειζσ τθσ και θ εκπαίδευςθ “peer – 
to – peer education” των μακθτϊν τθσ να αναδείξει τα ιδανικά τθσ ιςότθτασ, τθσ αποδοχισ του 
διαφορετικοφ, του ςεβαςμοφ και να αποτελζςει ςτακμό για μια ανκρωπιςτικι Ραιδεία. 

ΕΥΔΟΚΛΑ ΡΕΤΟΥ, ΦΛΛΟΛΟΓΟΣ ςτο Γυμνάςιο Ραναγίασ Κεοςκζπαςτθσ Ράφου 

«Κριτικόσ Ραρατθρθτισ του Comenius Regio» 

για το Επαρχιακό Γραφείο Ραιδείασ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ Ράφου  
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Α’ ΕΝΟΣΗΣΑ 

1. Ειςαγωγι: 
Σι ακριβϊσ είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κατά του χολικοφ Εκφοβιςμοφ; 

 

Θ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Βϋ Ακινασ ςε ςυνεργαςία με το Επαρχιακό Γραφείο 
Παιδείασ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ Πάφου υπζβαλε πρόταςθ προσ τθ Διεφκυνςθ Ειδικϊν Προγραμμάτων 
Διεκνϊν Τποτροφιϊν, ςτο τμιμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ του Λ.Κ.Τ., θ οποία αξιολογικθκε 
ανάμεςα ςε 34 προτάςεισ και εγκρίκθκε με βακμολογία 99,5%, ςυγκεντρϊνοντασ τθ μεγαλφτερθ 
βακμολογία από όλεσ τισ προτάςεισ ςε πανελλαδικό επίπεδο. 

  Σο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «Εκφοβιςμόσ των Εφιβων: Σρόποι πρόλθψθσ και 
αντιμετϊπιςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον Ελλάδασ και Κφπρου» υλοποιικθκε από τον επτζμβριο του 
2013 ζωσ και τον επτζμβριο του 2015 ςε ςυνεργαςία με το 3ο ΓΕ.Λ. Θρακλείου Αττικισ, το Λφκειο Αϋ 
Εκνάρχθ Μακάριου Γϋ Πάφου, τθ Μονάδα Εφθβικισ Τγείασ τθσ Βϋ Παιδιατρικισ Κλινικισ του 
Νοςοκομείου Παίδων «Παναγιϊτθ & Αγλαΐασ Κυριακοφ» του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και το 
Πανεπιςτιμιο «Νζαπολισ» Πάφου. Σο Πρόγραμμα εφαρμόςτθκε από 158 χολικζσ Μονάδεσ ςε ςφνολο 
170 αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ και αντίςτοιχα από τισ ςυνολικά 18 χολικζσ 
Μονάδεσ του Επαρχιακοφ Γραφείου Παιδείασ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ Πάφου. 

  κοπόσ του ςυγκεκριμζνου Προγράμματοσ ιταν να αναλυκεί τα φαινόμενο του χολικοφ 
Εκφοβιςμοφ, που εμφανίηει αυξθτικι τάςθ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Κφπρο, να διερευνθκοφν οι 
μζκοδοι και οι τρόποι προςζγγιςθσ του φαινομζνου και να διοργανωκοφν δράςεισ, ϊςτε να 
διαςφαλιςτεί θ καλι επικοινωνία και ςυνεργαςία ανάμεςα ςε εφιβουσ, εκπαιδευτικοφσ και γονείσ για 
τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου. 

Κατά τθ διάρκεια του διετοφσ Προγράμματοσ ζγιναν ερευνθτικζσ μελζτεσ με τθ ςυμμετοχι 
Διευκυντϊν, κακθγθτϊν, μακθτϊν και γονζων, διοργανϊκθκαν κοινζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, 
ςεμινάρια, ςυναντιςεισ εργαςίασ, διαλζξεισ και θμερίδεσ. Σο Πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με τθν 
πραγματοποίθςθ του τριιμερου υνεδρίου κακϊσ  και τθσ επίςθμθσ Σελετισ Λιξθσ, τον Μάιο και τον 
Λοφνιο του 2015 αντίςτοιχα. Βαςικζσ παράμετροι για τθ διεξαγωγι και ολοκλιρωςθ του διετοφσ 
Προγράμματοσ, υπιρξαν θ πραγματοποίθςθ είκοςι Πιλοτικϊν Προγραμμάτων, τριϊν Διαςχολικϊν 
Προγραμμάτων Διακεματικισ – Διεπιςτθμονικισ Προςζγγιςθσ, θ υλοποίθςθ ςυναφϊν ςυνεργατικϊν 
Προγραμμάτων μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ δράςθσ του eTwinning κακϊσ και θ δθμιουργία ενόσ Δικτφου 
Εκπαιδευτικϊν Διαφορετικϊν Ειδικοτιτων που εργάςτθκαν με βάςθ τισ ενότθτεσ ενόσ ςυγκεκριμζνου 
Προγράμματοσ διάρκειασ τριϊν διδακτικϊν ωρϊν με τίτλο: «Είμαι Παιδί: Τπάρχω – Αιςκάνομαι – 
Διεκδικϊ». Σο παρόν εγχειρίδιο παρουςιάηει δειγματολθπτικά Καλζσ Πρακτικζσ – τρατθγικζσ Πρόλθψθσ 
και Αντιμετϊπιςθσ του χολικοφ Εκφοβιςμοφ, που προιλκαν από κζματα που άπτονται των γνωςτικϊν 
αντικειμζνων του Γυμναςίου και του Λυκείου, από εργαςίεσ τθσ Ηϊνθσ των Βιωματικϊν Δράςεων και 
από ερευνθτικζσ εργαςίεσ. 

Επιςθμαίνεται ότι διοργανϊκθκαν ςεμινάρια ςε γονείσ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
επικετικότθτασ και βίασ των εφιβων μζςω των οποίων οι γονείσ ζμακαν τρόπουσ για τθν ενίςχυςθ τθσ 
αυτοεκτίμθςθσ των εφιβων και τθν ενδυνάμωςι τουσ ςτθ λιψθ αποφάςεων. Επίςθσ ςχεδιάςτθκαν δφο 
Πιλοτικά Προγράμματα για γονείσ με τίτλουσ: «Σο μοντζλο του “Γονζα“ προτφπου», με κφριο κεματικό 
άξονα: «Θ Ρθτορικι του μίςουσ» και «Καινοτόμεσ μθ τιμωρθτικζσ μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ του χολικοφ 
Εκφοβιςμοφ». 

Παράλλθλα οι φορείσ από Ελλάδα και Κφπρο δθμιοφργθςαν διαδικτυακό τόπο ςτον οποίο 
παρουςιάηονται οι δράςεισ και θ πορεία του ζργου, τα οφζλθ και τα αποτελζςματα. 

Σζλοσ, μζςω του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ δθμιουργικθκε ζνα «Ανοιχτό» Δίκτυο εκπαιδευτικϊν 
φορζων που λειτουργοφν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ και ωσ ζνα παράδειγμα καλισ πρακτικισ για ςχολικζσ 
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μονάδεσ και άλλουσ φορείσ. Οι δράςεισ των φορζων αυτϊν και οι Καλζσ Πρακτικζσ τουσ για τθν 
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ εκφοβιςτικϊν ςυμπεριφορϊν αποτυπϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα: 
dedebathinas.wordpress.com με τίτλο: «Θ.ΜΑ. Α.Ε.Π. – θμερινόσ Μακθτισ – Αυριανόσ Ενεργόσ 
Πολίτθσ του Κόςμου». Σο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αποτελεί ςτακμό για τα ςχολικά δεδομζνα και 
ςθματοδοτεί νζουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου. 

  Θ επιτυχία του Προγράμματοσ βεβαιϊνεται από τουσ Διευκυντζσ των χολικϊν Μονάδων και τουσ 
Κακθγθτζσ - υνδζςμουσ με τθ Δ.Δ.Ε. για τον χολικό Εκφοβιςμό, αλλά θ πιο ςυνταρακτικι επιβεβαίωςθ 
για τθν πολλαπλι αξία του προκφπτει από τουσ Μακθτζσ - Μζντορεσ, οι οποίοι με κζρμθ και ηιλο 
επιμορφϊκθκαν, για να λειτουργιςουν διαμεςολαβθτικά και πολλαπλαςιαςτικά προσ τουσ ςυμμακθτζσ 
τουσ ςτθν πρόλθψθ και ςτθν αντιμετϊπιςθ του χολικοφ Εκφοβιςμοφ. Θ υψθλι ςυμμετοχι, ο πλοφτοσ 
των κζςεων, θ πρωτοτυπία των ιδεϊν και θ ανιδιοτελισ πνευματικι τουσ όρεξθ για τισ αξίεσ τθσ 
κατανόθςθσ, τθσ αλλθλεγγφθσ, του ςεβαςμοφ του Άλλου, τθσ υπεράςπιςθσ τθσ ιςότθτασ και τθσ 
δικαιοςφνθσ ςτο κακθμερινό εκπαιδευτικό γίγνεςκαι, αποτελοφν τθν καλφτερθ εγγφθςθ για τθν 
εμπζδωςθ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ κοινωνικισ ειρινθσ ςτον τόπο μασ. 

Σο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius Regio αποτελεί μία ςυςτθματικι και ςτοχευμζνθ προςπάκεια 
δθμιουργίασ ενόσ ιςχυροφ πυρινα ςυνεργαηόμενων φορζων,  με απϊτερο ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ των παιδιϊν μασ. Μζςα από μία ςειρά δράςεων και τθν εφαρμογι καινοτόμων 
εκπαιδευτικϊν Πιλοτικϊν Προγραμμάτων ςε ςχολεία τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ,  προςπακιςαμε να 
ανακαλφψουμε όλοι μαηί μθχανιςμοφσ πρόλθψθσ, που αποτελοφν τον παράγοντα αντιμετϊπιςθσ 
εμφάνιςθσ διαταραγμζνων ςυνθκειϊν των παιδιϊν μασ, μζςα από μθνφματα ενθμζρωςθσ, αφφπνιςθσ 
και κινθτοποίθςθσ.  

τόχοσ μασ ιταν οι μακθτζσ να γνωρίςουν και να αποδεχτοφν τον εαυτό τουσ, να πιςτζψουν ςε αυτόν 
και να διαμορφϊςουν μία ςτάςθ ηωισ, που κα προάγει τθ ςωματικι και τθν ψυχο – ςυναιςκθματικι 
τουσ υγεία. 

Ασ μθν ξεχνάμε ότι θ Αγωγι για τθν Τγεία αποτελεί από τθ φφςθ τθσ μία πολυςχιδι διαδικαςία. Θ 
διατιρθςθ και θ προαγωγι τθσ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ είναι δικαίωμα όλων των παιδιϊν. 
Προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου είναι θ διαμόρφωςθ μίασ ςυνείδθςθσ και θ υιοκζτθςθ 
ενόσ ςωςτοφ τρόπου ηωισ από μικρι θλικία, από το οικογενειακό και ςχολικό περιβάλλον. 

Σο Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Comenius Regio είχε ςαν ςτόχο: 

 Σθ γνϊςθ, που είναι αναγκαία ςτουσ μακθτζσ για τθ διαχείριςθ και επίλυςθ των προβλθμάτων 
ςχετικϊν με τον χολικό Εκφοβιςμό. 

 Σθ ςυμμετοχικότθτα, μζςω τθσ οποίασ αναπτφςςεται θ αίςκθςθ τθσ υπευκυνότθτασ και 
αμεςότθτασ ςτθ κεϊρθςθ των προβλθμάτων εκφοβιςμοφ και προωκείται θ δραςτθριοποίθςθ των 
μακθτϊν ςε ατομικό ι ςυλλογικό επίπεδο για τθν επίλυςθ τουσ. 

 Σθν αλλαγι του τρόπου ςκζψθσ των μακθτϊν μζςω του μθνφματοσ του ςυνομθλίκου προσ το 
ςυνομιλικο και τθ διατιρθςθ τθσ νζασ αυτισ φιλοςοφίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ και τισ εκφάνςεισ 
τθσ ηωισ τουσ. 

Σο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius Regio είναι ςυνυφαςμζνο με τθν ζννοια ενόσ χολείου 
«ανοιχτοφ» ςτθν καινοτομία, τθν κοινότθτα, τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 
των μακθτϊν. 

 

Θ υντονίςτρια του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Comenius Regio 

Αντωνία Παπατριανταφφλλου 
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2. Ολιςτικι προςζγγιςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Ευρωπαϊκοφ 
Ρρογράμματοσ Comenius Regio 2013-2015 τθσ Δ.Δ.Ε. Β’ Ακινασ για τθν 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 

 
(Απόςπαςμα από τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Comenius Regio 2013-2015 τθσ 

Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Β’ Ακινασ ςτο Μδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν) 

H ενδοςχολικι βία και ο εκφοβιςμόσ μεταξφ μακθτϊν παρατθροφνται όλο και ςυχνότερα ωσ φαινόμενα τθσ 
ςχολικισ ηωισ. Ζρευνεσ μάλιςτα δείχνουν ότι τα περιςτατικά που καταγράφονται είναι πολφ λιγότερα από αυτά 
που ςυμβαίνουν.  

Θ αλλαγι τθσ ςφςταςθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ είναι αναντίρρθτθ πραγματικότθτα. Ανάλογθ είναι θ 
κατάςταςθ και ςτθν Κφπρο. Πμωσ, ςτθν ιδθ υπάρχουςα πολυπολιτιςμικι πραγματικότθτα, πρόςφατα ζχει 
προςτεκεί και θ οικονομικι κρίςθ και θ ςυνακόλουκι τθσ κοινωνικι. Το χαμθλό μορφωτικό επίπεδο, θ απουςία 
γονεϊκοφ ενδιαφζροντοσ, θ ανεπάρκεια των δομϊν, των κεςμϊν και των προςϊπων να διαχειριςτοφν φαινόμενα 
παραβατικισ ςυμπεριφοράσ μακθτϊν, ενιςχφονται μζςα ςτο πακογόνο περιβάλλον τθσ κρίςθσ και οδθγοφν ςε 
αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ.  

Αν και ςυγκριτικά με άλλεσ χϊρεσ το φαινόμενο ςτθν Ελλάδα και τθν Κφπρο είναι πιο περιοριςμζνο, 
καταγράφεται μια ολοζνα αυξανόμενθ ςυχνότθτα κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Σφμφωνα με μελζτεσ, το 10-15% 
των Ελλινων μακθτϊν ζχει πζςει κφμα κάποιασ μορφισ βίασ ςτο ςχολείο. Στον ρόλο του «κφτθ» ζχει βρεκεί ζνα 
ποςοςτό 5%, ενϊ από τουσ μακθτζσ – «κφματα» οι μιςοί δεν αναφζρουν το γεγονόσ πουκενά. Στθν Κφπρο, 
αντίςτοιχα, ςφμφωνα με ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςε 24 ςχολεία, ζνα πολφ υψθλό ποςοςτό (32%) πζφτει 
κφμα εκφοβιςμοφ τουλάχιςτον μία ζωσ τρεισ φορζσ τον μινα, ενϊ το ποςοςτό αυτό αυξάνεται ανθςυχθτικά (ςτο 
44%), εάν ςτα αμιγι κφματα προςτεκεί το ποςοςτό ςυμμετεχόντων που κεωροφνται ταυτόχρονα κφτεσ και 
κφματα. 

Στο πλαίςιο των νζων δεδομζνων που αντιμετωπίηει θ ελλθνικι και θ κυπριακι κοινωνία, προςκζτουμε ότι ςτισ 
ςχολικζσ μονάδεσ φοιτοφν όλο και περιςςότεροι αλλοδαποί μακθτζσ. Μάλιςτα, ενϊ μζχρι πρόςφατα θ κυπριακι 
κοινωνία ιταν ςχετικά ομοιογενισ, τα ςτατιςτικά ςτοιχεία δείχνουν ςθμαντικι αφξθςθ των  αλλοδαπϊν – 
αλλόγλωςςων μακθτϊν τθσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Κφπρου (ποςοςτό τθσ τάξθσ του 13,4 του ςυνόλου του 
μακθτικοφ πλθκυςμοφ.)  

Σφμφωνα με μια ζρευνα ςε ςχζςθ με το «προφίλ» των κυμάτων ενδοςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ υπό το 
πρίςμα τθσ εκνο-πολιτιςμικισ προζλευςθσ:  
1. Μακθτζσ/τριεσ από τθν Αλβανία ι άλλεσ χϊρεσ εκτόσ Ευρϊπθσ ι ΘΡΑ αναφζρουν ότι γίνονται ςυχνότερα 
κφματα ενδοςχολικισ βίασ. 
2. Πςον αφορά τισ ςτάςεισ απζναντι ςτον εκφοβιςμό, οι μακθτζσ/τριεσ από τθν Ελλάδα φαίνεται ότι 
διαφωνοφν περιςςότερο από τουσ υπόλοιπουσ με τθ χριςθ εκφοβιςτικϊν ςυμπεριφορϊν ςτον χϊρο του 
ςχολείου.  

Συνδυάηοντασ τα ςτοιχεία αυτά με τθ ςτατιςτικά αποτυπωμζνθ καταγραφι ότι «οι μακθτζσ εκμυςτθρεφονται 
περιςτατικά βίασ εισ βάροσ τουσ ςε δαςκάλουσ μάλλον παρά ςτουσ γονείσ τουσ», αντιλαμβανόμαςτε τθν αξία που 
ζχει ο εκπαιδευτικόσ ωσ παράγοντασ εντοπιςμοφ, καταγραφισ και κυρίωσ αντιμετϊπιςθσ ανάλογων φαινομζνων.  

Επιπλζον, ωσ απόρροια τθσ «κρίςθσ», ςε ςχολεία τθσ περιφζρειασ τθσ Βϋ Ακινασ, (π.χ. Νζα Λωνία), ζχει 
καταγραφεί αφξθςθ των κρουςμάτων βίασ και παραβατικισ ςυμπεριφοράσ, παράλλθλα με τα φαινόμενα 
οικονομικισ ανζχειασ (αυξανόμενθ προςζλευςθ πολιτϊν ςτα «κοινωνικά παντοπωλεία του Διμου» κ.λπ.). 

Τζλοσ, δεδομζνου ότι οι μακθτζσ αφιερϊνουν όλο και περιςςότερο χρόνο ςτο διαδίκτυο, δεν πρζπει να 
παραγνωρίηουμε τθ ςοβαρότθτα που ζχει ο διαδικτυακόσ  εκφοβιςμόσ (cuber-bullying), φαινόμενο που ζχει λάβει 
επικίνδυνεσ διαςτάςεισ ιδιαίτερα με τθν εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων και τθσ ανωνυμίασ που παρζχει το 
διαδίκτυο. Αναφζρουμε ενδεικτικά ότι, ςφμφωνα με ζρευνα του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου, το 6% των 
παιδιϊν θλικίασ 9 - 16 ετϊν ζχουν λάβει κακόβουλα ι επιβλαβι μθνφματα μζςω διαδικτφου και το 3% ζχουν 
ςτείλει τζτοιου είδουσ μθνφματα ςε άλλουσ. 

Ασ ςθμειωκεί ότι θ υπεφκυνθ επίτροποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για κζματα Νεολαίασ και Εκπαίδευςθσ, κ. 
Ανδροφλα Βαςιλείου, υπογράμμιςε πωσ «… φαινόμενα ςχολικοφ εκφοβιςμοφ δεν είναι ανεκτά. Πλα τα παιδιά 
ζχουν δικαίωμα ςε ζνα αςφαλζσ ςχολικό περιβάλλον. Γι' αυτό οι προςπάκειεσ μασ πρζπει να επικεντρωκοφν ςτθν 
εξάλειψθ του προβλιματοσ από τισ ςχολικζσ αίκουςεσ….».  

Θ ςοβαρότθτα του προβλιματοσ οδιγθςε το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτθν κακιζρωςθ τθσ 6
θσ

 Μαρτίου ωσ 
«Ευρωπαϊκισ Θμζρασ κατά του Εκφοβιςμοφ και τθσ Βίασ ςτο ςχολείο». 
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Μια ςυνολικι παιδαγωγικι παρζμβαςθ, υπό το πρίςμα τθσ προτεινόμενθσ πρωτοβουλίασ, μπορεί να 
αποτελζςει τθν αρχι για ευαιςκθτοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (μακθτϊν, κακθγθτϊν, γονζων) με 
παράλλθλθ κάλυψθ τθσ ανάγκθσ για εξειδικευμζνθ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι ςτισ παροφςεσ 
ςυνκικεσ δείχνουν ανζτοιμοι ι ανεπαρκείσ. Θ βία και θ παραβατικι ςυμπεριφορά, ενδθμοφν ωσ φαινόμενα ςε 
περιόδουσ κρίςεων, όπωσ αυτι τθν οποία τόςο θ Ελλάδα όςο και θ Κφπροσ καλοφνται να αντιμετωπίςουν. 
Επομζνωσ, θ ανάλθψθ δράςεων εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα με ςτόχο να αντιμετωπιςτοφν ανάλογα περιςτατικά, 
κακίςταται ακόμθ πιο επιτακτικι. 

Στόχοι τθσ ςυνεργαςίασ των ςυμμετεχόντων φορζων του ςυγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ: 
1. Θ καταγραφι του φαινομζνου του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ ςτα ςχολεία τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ και του Ε.Γ.Μ.Ε. 
Ράφου 
2. Θ αιτιολογία του φαινομζνου 
3. Θ διαμόρφωςθ καλϊν πρακτικϊν για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ βίασ 
4. Θ ςφςταςθ ενόσ δικτφου, ϊςτε να προωκθκεί ζνα πλαίςιο διαλόγου (ςυνεργαςία αλλθλοχποςτιριξθ, 
ανταλλαγι ιδεϊν – εμπειριϊν, ςυνδιοργάνωςθ εκδθλϊςεων) κατά του εκφοβιςμοφ και τθσ βίασ ςτο ςχολείο 
5.  Θ ςυνολικότερθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ςχολικισ ηωισ μζςα από τθ ςυνεργαςία ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ, που προάγει τισ ειρθνικζσ ςχζςεισ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν εγριγορςθ όλων. 

Τα κζματα – προβλιματα που εξετάηονται  ςτο πλαίςιο τθσ ςφμπραξθσ εςτιάηουν ςε: 
1. Αποτφπωςθ των μορφϊν εκφοβιςμοφ των εφιβων (λεκτικι, ςωματικι, ψυχολογικι βία, διαδικτυακι) 
2. Καταγραφι ςυχνότθτασ και ζνταςθσ των μορφϊν του προβλιματοσ 
3. Συςχζτιςθ του προβλιματοσ με ατομικά - ψυχολογικά, ενδοςχολικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιςτικά 

δεδομζνα (βλ. οικο-ςυςτθμικι προςζγγιςθ) 
4. Επιςιμανςθ διαφορϊν και ομοιοτιτων φαινομζνου (ςυγκριτικι ζρευνα) 
5. Ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ των υφιςτάμενων πρακτικϊν αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του υπάρχοντοσ πλαιςίου τυπικισ και μθ τυπικισ παρζμβαςθσ που ιδθ εφαρμόηεται ςτα 
δφο ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ςυςτιματα 

6. Ετοιμότθτα και επάρκεια των εκπαιδευτικϊν για αποτελεςματικι παρζμβαςθ ςτο πρόβλθμα, 
προςδιοριςμόσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν τουσ 

7. Τρόπουσ για τθ διαμόρφωςθ ςχολικισ κουλτοφρασ κατά τθσ βίασ και για τθ μεταβολι ςτάςθσ κφτθ – 
κφματοσ – παρατθρθτι, με παρεμβάςεισ για τον επαναπροςδιοριςμό των ρόλων και αξιϊν ηωισ, ϊςτε ςτθ ςχολικι 
ηωι να εμπεδϊνεται ο αξιακόσ κϊδικασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

8. Ραρεμβάςεισ για τθν κατάκτθςθ τθσ ζννοιασ του πολίτθ (citizenship), όπωσ ορίηεται και προωκείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, αποςκοπϊντασ ςτθ διαμόρφωςθ ενεργϊν, δθμοκρατικϊν πολιτϊν 

9. Διδακτικζσ πρακτικζσ για τθν άρςθ ςτερεοτφπων που οδθγοφν ςτον αποκλειςμό (με ζμφαςθ ςτισ μειονοτικζσ 
ι μειονεκτοφςεσ ομάδεσ μακθτϊν) 

10. Ανάδειξθ των καταλλθλότερων τρόπων διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ για το Ρρόγραμμα ςε ςχζςθ με τθν 
ιδιαίτερθ φυςιογνωμία των ςχολικϊν κοινοτιτων και των τοπικϊν κοινωνιϊν. 

Θ «προςζγγιςθ» που ακολουκείται για τθν επίτευξθ των ςτόχων ςυνίςταται ςτισ παρακάτω παραδοχζσ: 
1. Ρρόκειται για ςυνεργαςία φορζων με παρεμβάςεισ ςε επίπεδο λειτουργίασ ςυςτθμάτων. Ο Σχολικόσ 

Εκφοβιςμόσ είναι προβλθματικι ςυμπεριφορά που μελετάται υπό το πρίςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ 
κοινωνικϊν ςυςτθμάτων (οικογζνεια - ςχολείο - ευρφτερθ κοινωνία). Οι εμπλεκόμενοι φορείσ ζχουν ωσ ςθμείο 
αναφοράσ των δράςεων και των παρεμβάςεϊν τουσ τθν ολιςτικι / «οικοςυςτθμικι προςζγγιςθ». Σφμφωνα με 
αυτιν, θ προβλθματικι ςυμπεριφορά πρζπει να εκλαμβάνεται ωσ δυςαρμονία του ςυςτιματοσ, είναι αποτζλεςμα 
κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και δεν προκαλείται μόνο από τον μακθτι που επιδεικνφει τθ ςυμπεριφορά. Επίςθσ, 
θ όποια αιτία για τθν εμφάνιςθ τθσ προβλθματικισ ςυμπεριφοράσ κατανοείται και αντιμετωπίηεται ςτο πλαίςιο 
των δράςεων και αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτα ςυςτιματα του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ.  

Σε πρακτικό επίπεδο θ προςζγγιςθ του προβλιματοσ είναι θ εξισ:  
Για τουσ μακθτζσ:  
 Α. Θ «ομοταγισ εκπαίδευςθ» (“peer - to - peer education”) με ςκοπό τθ διεξαγωγι δράςεων και τθν ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων από τουσ μακθτζσ  τζτοιων, ϊςτε όχι μόνο να είναι ςε κζςθ να αρνοφνται τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα 
φαινόμενα του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ ι να μποροφν να προςτατεφονται από αυτά, αλλά και να μποροφν να 
ςυμβουλεφουν / παρακινοφν τουσ «ομοταγείσ» (“peers”), δθλαδι ςυμμακθτζσ / ςυνομθλίκουσ τουσ, ςε παρόμοια 
αποτρεπτικι ςυμπεριφορά. 

Β. Θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ ςε «Ομάδεσ Δράςθσ και Διαμεςολάβθςθσ» με παρεμβατικό ρόλο μζςα από 
διαδικαςίεσ διαμεςολάβθςθσ ςε τρία επίπεδα: 1. Γενικι Διαμεςολάβθςθ, 2. Διαμεςολάβθςθ ςε επίπεδο Ομάδασ 
και  3. Διαμεςολάβθςθ ςε ατομικό επίπεδο. 
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Για τουσ γονείσ: 
Θ ενθμζρωςθ για τισ διαςτάςεισ του προβλιματοσ και θ ευαιςκθτοποίθςι τουσ με τακτικζσ ςυναντιςεισ και 

ςυμμετοχι τουσ ςτισ θμερίδεσ. 
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ: 
1. Θ επιμόρφωςθ με βιωματικά ςεμινάρια και ςυναντιςεισ εργαςίασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου τθσ 

Ράφου. Ειδικότερα, ςτθν επιμόρφωςθ που  δζχεται  ο εκπαιδευτικόσ αντιμετωπίηεται  ωσ φορζασ κετικισ αλλαγισ 
ςτο παιδαγωγικό κλίμα του ςχολείου, αλλά και ςτο κοινωνικό περιβάλλον που βρίςκεται ςε ςφνδεςθ με αυτό. Γι’ 
αυτό και θ  πρόταςθ ενκαρρφνει τθν ενδυνάμωςθ τθσ Ενεργθτικισ Βιωματικισ Εμπλοκισ των εκπαιδευτικϊν με το 
πρόβλθμα. Θ κινθτικότθτα, θ επικοινωνία, θ ςυμμετοχι ςε κοινζσ δράςεισ, θ επιμόρφωςθ και θ εφαρμογι 
μακθτοκεντρικϊν, ενεργθτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ καλλιεργοφν μία γενικότερθ διάκεςθ για τθν αλλαγι του 
παιδαγωγικοφ κλίματοσ που κυριαρχεί ςτο ςχολείο (Οπτικι του Αποτελεςματικοφ Σχολείου). 

2. Μζςα από τθν ομαδοςυνεργατικι διαδικαςία που εφαρμόςτθκε ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ, ο 
εποικοδομθτικόσ διάλογοσ  για  τθ ςτιριξθ κοινϊν παρεμβάςεων και ςυμπράξεων ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ςυμβάλλει ςτθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν κοινωνικι και ευρωπαϊκι πραγματικότθτα και 
δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για μια βακφτερθ καλλιζργεια  κοινϊν, ανκρωπιςτικϊν αξιϊν (Ραιδεία  δθμοκρατίασ 
και ανκρωπίνων δικαιωμάτων). 

3. Το ςχολείο καλλιεργεί τισ γνωςτικζσ και τισ κοινωνικζσ-ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν, 
δθμιουργϊντασ ς’ αυτοφσ εςωτερικά κίνθτρα για τθν άρνθςθ τθσ αντικοινωνικισ ςυμπεριφοράσ (Κατάκτθςθ 
ςταδίου ανϊτερθσ θκικισ και καλλιζργεια ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ). 

4. Ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ του προβλιματοσ μζςω τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ. Διαμόρφωςθ ενόσ ςτακεροφ 
πλαιςίου υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν (διαρκισ ανατροφοδότθςθ ζργου) για τον ζγκαιρο εντοπιςμό των 
πικανϊν εςωγενϊν και εξωγενϊν αιτίων που μποροφν να προκαλζςουν το πρόβλθμα, δθλαδι εντοπιςμόσ και 
διαχείριςθ ατόμων με αυξθμζνθ επικινδυνότθτα (“at-risk”) ι διαπίςτωςθ παραγόντων επικινδυνότθτασ (“risk 
factors”), όπωσ: ανεργία γονζων, κακοποίθςθ ςτθν οικογζνεια, απομόνωςθ και ζλλειψθ φίλων, ςυμμετοχι ςε 
ομάδεσ με ακραίεσ ιδεολογικζσ αναφορζσ κ.ά. 

5. Αξιοποίθςθ ποικίλων εργαλείων ζρευνασ και ποικίλων διδακτικϊν πρακτικϊν, όπωσ: ποςοτικι και ποιοτικι 
ζρευνα για αποτφπωςθ δεδομζνων, χριςθ μακθτοκεντρικϊν μεκόδων παρζμβαςθσ, δθλαδι: ομαδοςυνεργατικι 
μάκθςθ, διακεματικότθτα, μζκοδοσ project (Σφνκεςθ επιςτθμονικά ζγκυρων ερευνθτικϊν και παιδαγωγικϊν 
μεκόδων). 
 

Oμάδα εργαςίασ:  
Ακανάςιοσ Φαλοφκασ, Διευκυντισ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ - Τπεφκυνοσ του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ και 
Αντωνία Παπατριανταφφλλου - υντονίςτρια του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Comenius Regio ςε ςυνεργαςία 
με τον Κωνςταντίνο Μάλαμα, Κακθγθτι Πλθροφορικισ - Σεχνικό Τπεφκυνο του ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ. τθσ Δ.Δ.Ε. Β’ 
Ακινασ και με τουσ επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ του  3

ου
 ΓΕ.Λ. Θρακλείου Αττικισ - ςχολείου πυρινα του 

Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ: Απόςτολο Κωνςταντίνου, Φιλόλογο - υντονιςτι των Δράςεων  του Λυκείου, 
Γεωργία Ηάχου, Φιλόλογο, Καλλιόπθ Παππά, Κακθγιτρια Αγγλικισ Γλϊςςασ και Λεωνίδα Κωλζττθ, Θεολόγο - 
Ψυχολόγο 
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3. Θ ςυμβολι τθσ Μονάδασ Εφθβικισ Υγείασ Βϋ Ραιδιατρικισ Κλινικισ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν - Νοςοκομείο Ραίδων «Ρ. & Α. Κυριακοφ» ςτθν 

υλοποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ 

 

Οι ειδικοί επιςτιμονεσ τθσ Μονάδασ Εφθβικισ Υγείασ τθσ Βϋ Ραιδιατρικισ Κλινικισ του 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Νοςοκομείο Ραίδων «Ρ. και Α. Κυριακοφ» - Μ.Ε.Υ.:   

1) Συμμετείχαν με ειςθγιςεισ ςτισ θμερίδεσ, ςτισ διαλζξεισ, ςτο τριιμερο Συνζδριο και ςτθν επίςθμθ Τελετι Λιξθσ 
του Comenius Regio, που διοργανϊκθκαν από τθ Διεφκυνςθ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ και παρείχαν επιςτθμονικι 
κακοδιγθςθ, ςυμβουλευτικι ςτιριξθ και κακοδιγθςθ διαχείριςθσ ςυγκεκριμζνων περιςτατικϊν. Επίςθσ, 
ςυμμετείχαν ςτθν επιμόρφωςθ των 240 Μακθτϊν – Μεντόρων διαφορετικϊν ςχολείων τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. 
προετοιμάηοντάσ τουσ για τθν «Ομοταγι Εκπαίδευςθ» / “peer – to – peer education”.  Οι τρόποι εκπαίδευςθσ και 
τα ςυμπεράςματα παρουςιάςτθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ Μακθτζσ - Μζντορεσ ςτο πάνελ «Βουλι των Νζων» κατά 
τθ διάρκεια του 8

ου
 Εντατικοφ Σεμιναρίου ςτθν Εφθβικι Λατρικι ςτθν Ακινα (14 Μαρτίου 2015).  

2) Συμμετείχαν ςτθ ςχεδίαςθ ζρευνασ ςε μακθτζσ και γονείσ ςε ςυνεργαςία με τουσ Συντονιςτζσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Δ.Ε. Βϋ Ακινασ και το Τμιμα Γνωςτικισ Ψυχολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  

3) Επιμόρφωςαν εκπαιδευτικοφσ τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ και του Επαρχιακοφ Γραφείου Ραιδείασ Μ.Ε. 
Ράφου για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ του φαινομζνου, τον τρόπο προςζγγιςθσ του «κφτθ», του «κφματοσ» και του 
«παρατθρθτι», κακϊσ και τθν πρόλθψθ και τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν. Ρραγματοποίθςαν εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ ενθμζρωςθσ ςε ςχολεία τθσ Βϋ Ακινασ για κζματα Εκφοβιςμοφ (τόςο ςε πραγματικό περιβάλλον όςο 
και ςε διαδικτυακό), ςυμπεριφορϊν εξάρτθςθσ και αςφαλοφσ πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο.  

4) Υλοποίθςαν ενθμερωτικζσ παρεμβάςεισ ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων Α/κμιασ και Β/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ του Υ.ΡΟ.ΡΑΛ.Κ. «Κοινωνικό Σχολείο» φςτερα από ςχετικι 
ζγκριςθ υλοποίθςθσ από το Υ.ΡΟ.ΡΑΛ.Κ.. 

5) Συμμετείχαν ςε κοινζσ δράςεισ με τθ Διεφκυνςθ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ με ςκοπό τθ διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν ςε άλλεσ 
Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςε διαφορετικά Ρανεπιςτθμιακά Τμιματα, ςε 
Λδρφματα, ςε Κζντρα Ρρόλθψθσ και Ρροαγωγισ Υγείασ, ςε Διμουσ και ςε άλλουσ φορείσ.  

6) Σθμαντικι ιταν θ ςυμβολι των επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν τθσ Μ.Ε.Υ. με το Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα «ENABLE – 
Ενδυναμϊνω» - Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια ςτον Εκφοβιςμό ςε Ρεριβάλλον Μάκθςθσ ι/και Διαςκζδαςθσ: 
01/10/2014 – 30/09/2016, με τθ ςυμμετοχι ζξι εταίρων, πζντε χωρϊν, με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, των εταιρειϊν τεχνολογίασ και ερευνθτϊν διεκνοφσ εμβζλειασ: (http://enable.eun.org). 
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4. Δράςεισ του 3ου ΓΕ.Λ. Θρακλείου Αττικισ ωσ ςχολείου – πυρινα  
ςτο πλαίςιο  του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio 

 

1ο ζτοσ 
 Δφο διαλζξεισ ενθμερωτικοφ χαρακτιρα ςτουσ γονείσ των μακθτϊν όλων των τάξεων για το φαινόμενο τθσ 
ενδοςχολικισ βίασ και ειδικότερα τισ μορφζσ εκφοβιςμοφ ςτα ςχολεία -  Ενθμζρωςθ για τισ δράςεισ του 
Ρρογράμματοσ, τουσ τρόπουσ εμπλοκισ των γονζων και των μακθτϊν - Συλλογι 107 ερωτθματολογίων για 
αποτφπωςθ υφιςταμζνθσ κατάςταςθσ - Τα ερωτθματολόγια δόκθκαν για επεξεργαςία ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 Επιλογι κατάλλθλων και ςχετικϊν κεματικϊν ενοτιτων ςτο πλαίςιο των μακθμάτων (και των τριϊν τάξεων): 
Λογοτεχνία, Νεοελλθνικι Γλϊςςα, Ξζνθ Γλϊςςα, Λογοτεχνία (Διακεματικότθτα) Ζγκριςθ 4 (2 για Α' Λυκείου και 2 για 
Β' Λυκείου) ερευνθτικϊν εργαςιϊν με κζμα: «Σχολικόσ εκφοβιςμόσ» για το 1

ο 
τετράμθνο 

 Ραρουςίαςθ δειγματικϊν διδαςκαλιϊν ςτουσ Κφπριουσ εταίρουσ (ενότθτεσ γνωςτικϊν αντικειμζνων που 
ςυνδζονται με το κζμα του Ρρογράμματοσ) 

 Διάλεξθ - Ενθμζρωςθ μακθτϊν Αϋ Λυκείου για το «Διαδικτυακό Εκφοβιςμό» από τον Υπεφκυνο τθσ 
Μονάδασ Εφθβικισ Υγείασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κ. Γεϊργιο Κορμά 

 Συναυλία ευαιςκθτοποίθςθσ με ςυγκροτιματα του ςχολείου - Σφνκεςθ και παρουςίαςθ τραγουδιοφ ενάντια 
ςτθ βία: «Βία ςθμαίνει δυςτυχία» 

 Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ομαδικϊν εργαςιϊν με κζματα: ενδοςχολικι βία, εκφοβιςμόσ και  
κυματοποίθςθ  ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Ερευνθτικι Εργαςία (Project) ςτισ  Αϋ και Βϋ Λυκείου 

 Διάλεξθ ενθμερωτικοφ χαρακτιρα ςε γονείσ μακθτϊν 3
ου

 ΓΕ.Λ. για το ςχολικό εκφοβιςμό, τισ μορφζσ του, τα 
αίτια, τα αποτελζςματα, τα ςυναιςκιματα «κφτθ – κφματοσ – παρατθρθτι»  και τρόπουσ διαπραγμάτευςθσ, 
πρόλθψθσ και προςταςίασ 

 Διεξαγωγι Λογοτεχνικοφ Διαγωνιςμοφ με κζμα ςχετικό με τα φαινόμενα βίασ ςε ςχολικό επίπεδο - Κζμα: 
«Λόγοσ και Τζχνθ ενάντια ςτθ βία 

 Βιωματικό εργαςτιρι μακθτριϊν Β’ Λυκείου με τίτλο: «Συμμετζχουμε ςε δράςεισ, Συμβάλλουμε ςτθν 
καταπολζμθςθ τθσ Βίασ»: Επινοθμζνθ κεατρικι παράςταςθ (με μορφι χοροδράματοσ) 

 Μακθτικό  Καλλιτεχνικό Εργαςτιρι: Διαγωνιςμόσ για τθ δθμιουργία αφίςασ με κζμα: «Ευαιςκθτοποίθςθ 
κατά τθσ Βίασ» 

 Συηιτθςθ - ςυνζντευξθ ομάδασ μακθτϊν με τον ποιθτι Τίτο Ρατρίκιο («Θ ποίθςθ ωσ κουλτοφρα αντι-βίασ») -
Κινθματογράφθςθ ςυνζντευξθσ 

 Δειγματικζσ διδαςκαλίεσ ςτουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ Ραιδαγωγικισ του Ε.Κ.Ρ.Α.  (Ζκκεςθ Γϋ Λυκείου: 
«Διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ» και Λογοτεχνία Αϋ Λυκείου: «Ψυχολογικι βία και ζφθβοι»), από τουσ «Μζντορεσ» κα 
Ηάχου και κ. Κωνςταντίνου 

 Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ κακθγθτϊν 3
ου

 ΓΕ.Λ. για το Viennese Competence Program (ViSC) από τθν κα 
Πλγα Σολομϊντοσ - Κουντοφρθ (Ρανεπιςτιμιο Neapolis Ράφου - Εταίροσ Κφπρου) 

 Διεξαγωγι Θμερίδασ με κζμα: «Ραρζμβαςθ ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα και χριςθ καινοτόμων πρακτικϊν 
κατά τθσ βίασ» με ςυμμετοχι όλων των φορζων Ελλάδασ και Κφπρου - Ραρουςίαςθ δράςεων του 3

ου
 ΓΕ.Λ. Θρακλείου 

και αποτελεςμάτων τουσ - Βράβευςθ λογοτεχνικοφ ζργου και αφίςασ -  Σφνδεςθ με εορταςμό Ραγκόςμιασ Θμζρασ 
Ροίθςθσ (Κζμα Θμερίδασ: «Λόγοσ και Τζχνθ ενάντια ςτθ Βία») 

 Συμμετοχι – ειςθγιςεισ τθσ ομάδασ κακθγθτϊν του Ρρογράμματοσ ςτισ δράςεισ τθσ Διεφκυνςθσ  Δ.Ε.  Βϋ 
Ακινασ  για διάχυςθ τεχνογνωςίασ δράςεων 3

ου
 ΓΕ.Λ. Θρακλείου Αττικισ (με δείγματα δραςτθριοτιτων των μακθτϊν 

του 3
ου

 ΓΕ.Λ. Θρακλείου - κα Ραππά και κα Ηάχου) 

 

2ο ζτοσ 
 Διάλεξθ ενθμερωτικοφ χαρακτιρα ςτουσ γονείσ των μακθτϊν για το φαινόμενο βίασ και ειδικότερα τισ 
μορφζσ εκφοβιςμοφ ςτα ςχολεία (κ. Απόςτολοσ Κωνςταντίνου και κ. Γεωργία Ηάχου) 

 Σφςταςθ/βελτίωςθ του καταςτατικοφ χάρτθ του ςχολείου κατά τθσ βίασ (Σχολικόσ Κανονιςμόσ): Σφμφωνο 
τιρθςθσ των όρων του από τουσ μακθτζσ (Διευκυντισ και Ομάδα Εργαςίασ εκπαιδευτικϊν του ςχολείου) 

 Ζναρξθ δράςθσ eTwinning project ςε ςυνεργαςία με το Λφκειο Α’ Εκνάρχθ Μακαρίου Γ’/Μουςικό Λφκειο 
Ράφου. Το ζργο οργανϊκθκε, προτάκθκε ςτθν πλατφόρμα eTwinning από τον ςυντονιςτι των δράςεων του Λυκείου 
κ. Α. Κωνςταντίνου και εξακολουκεί να είναι ενεργό ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό του Λυκείου Ράφου, κ. 
Μαρίνο Χατηθμιτςι. Υπάρχει βοφλθςθ των δφο εταίρων ςχολείων να ςυνεχιςτεί τθν επόμενθ χρονιά κι ζχει ιδθ 
προτακεί επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ με εκπαιδευτικοφσ από Γαλλία, Νορβθγία, Λςπανία και Ελλάδα 
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 Δθμιουργία «Ομάδων Δράςθσ και Διαμεςολάβθςθσ κατά του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ» από τουσ μακθτζσ του 
Λυκείου, οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτθν επιμόρφωςθ των «Μακθτϊν – Μεντόρων τθσ Δ.Δ.Ε. Β’ Ακινασ» με τθν 
επίβλεψθ τθσ κ. Καλλιόπθσ Ραππά 

 Ρροςομοίωςθ ρόλων και ςενάρια αντιμετϊπιςθσ με τθν επίβλεψθ τθσ κ. Καλλιόπθσ Ραππά 

 Επινοθμζνεσ Μελζτεσ Ρερίπτωςθσ (αξιοποίθςθ ςχετικισ βιβλιογραφίασ) με ςκοπό τθ ςυναιςκθματικι και 
πρακτικι προετοιμαςία μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν για πραγματικζσ περιπτϊςεισ: επίβλεψθ από τισ κακθγιτριεσ κ. 
Γεωργία Ηάχου και κ. Καλλιόπθ Ραππά 

 Δειγματικζσ διδαςκαλίεσ ςτουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ Ραιδαγωγικισ του ΕΚΡΑ (Λογοτεχνία Γ’ Λυκείου: «Τα 
θκικά διλιμματα μζςα από τθ Λογοτεχνία και τα Αρχαία Ελλθνικά» και Γλϊςςα Α’ Λυκείου: «Οι λζξεισ πονάνε - 
Λεκτικι βία και ζφθβοι»), από τουσ «Μζντορεσ» κ. Γεωργία Ηάχου και κ. Απόςτολο Κωνςταντίνου 

 Δεφτερθ ενδοςχολικι επιμόρφωςθ κακθγθτϊν του 3
ου

 ΓΕ.Λ. Θρακλείου Αττικισ για το Ρρόγραμμα Viennese 
Competence Program (ViSC) από τθν κ. Πλγα Σολομϊντοσ – Κουντοφρθ – του Ρανεπιςτθμίου Neapolis Ράφου 

 Δθμιουργία ταινίασ μικροφ μικουσ από μακθτζσ του Λυκείου με τίτλο: «Ροιοσ κα τθν πζςει ςτο … φυτό;» - 
Ρρϊτο βραβείο Ρρωτοποριακισ Δράςθσ κατά του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 

 Μακθτικόσ διαγωνιςμόσ για το «ςχολικό τραγοφδι δράςθσ» του Ρρογράμματοσ: (Συγγραφι ςτίχων ςτα 
αγγλικά και θχογράφθςθ) – Ραρουςίαςθ ςε πολλζσ εκδθλϊςεισ τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ και τθσ Μ.Ε.Υ. του 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν  

 Συνολικι παρουςίαςθ των δράςεων του 3
ου

 Λυκείου ςτο τριιμερο ςυνζδριο τθσ Δ.Δ.Ε. Β’ Ακινασ. 
Ειδικότερα: 

 1
θ
 θμζρα: Ραρουςίαςθ του ζργου των μακθτϊν από τθν κ. Καλλιόπθ Ραππά με τίτλο: «Ζκφραςθ και 

Δθμιουργικότθτα: ΡΑΛΔ(Ε)ΛΑ ΟΧΛ ΒΛΑ» 

 3
θ
 θμζρα: Σφνοψθ διδακτικϊν παρεμβάςεων και παρουςίαςθ μικροδιδαςκαλιϊν με αναφορζσ ςτθν 

ψυχοπαιδαγωγικι τουσ τεκμθρίωςθ από τον κ. Απόςτολο Κωνςταντίνου και τθν κ. Γεωργία Ηάχου - Ειςιγθςθ με 
τίτλο: «Ουτοπία θ διαμόρφωςθ τθσ Ανϊτερθσ Θκικισ ςτο ςχολείο; “Αρχι του παραμυκιοφ, καλθμζρα ςασ”…» 

 Μακθτικό ζντυπο που παρουςιάηει το ςφνολο των δράςεων του 3
ου

 Λυκείου, καταγράφοντασ, κυρίωσ, τισ 
κζςεισ και τισ απόψεισ των μακθτϊν. Κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 3

ου
 Λυκείου και κα τοποκετθκεί με μορφι 

αφίςασ ςε αρκετά ςθμεία του ςχολείου – Αρχιςυνταξία: Ομάδα Μακθτϊν Α’ και Β’ Λυκείου με τθν επίβλεψθ τθσ 
κακθγιτριασ κ. Γεωργίασ Ηάχου. 
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5. Ρρόγραμμα «ομοταγοφσ εκπαίδευςθσ» - “peer - to - peer education”  
Μακθτϊν – Μεντόρων τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ 

Στο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio 2013-2015 τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Β’ Ακινασ πραγματοποιικθκε Ριλοτικό Ρρόγραμμα ςτο οποίο ςυμμετείχαν  240 Μακθτζσ – 
Μζντορεσ, που εκπαιδεφτθκαν,  για να ευαιςκθτοποιιςουν  τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ ςε κζματα ςχετικά με τον 
Σχολικό και Διαδικτυακό Εκφοβιςμό. Ρραγματοποιικθκαν ςυνολικά 
τζςςερισ ςυναντιςεισ. Θ εκπαίδευςθ πραγματοποιικθκε από τθ 
Συντονίςτρια του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio, κ. Αντωνία 
Ραπατριανταφφλλου, τουσ Επιςτθμονικοφσ Συνεργάτεσ τθσ Μονάδασ 
Εφθβικισ Υγείασ τθσ Βϋ Ραιδιατρικισ Κλινικισ  του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 
Νοςοκομείο Ραίδων «Ρ. & Α. Κυριακοφ», κ. Άρτεμθ Τςίτςικα και κ. ζα 
Δουμανά, τον επιςτθμονικό ςυνεργάτθ του Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου 
και των Σχολϊν Γονζων του Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ του Υ.ΡΟ.ΡΑΛ.Κ., κ. Γεϊργιο Κορμά, 
τον θκοποιό – ςκθνοκζτθ, κ. Γεϊργιο οφφα, τθν Υπεφκυνθ Δθμοςίων 
Σχζςεων τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «On line», κ. Στελλίνα Ανεμά και τουσ 
Υπευκφνουσ των Δομϊν Λειτουργίασ τθσ Δ.Δ.Ε. Β’ Ακινασ. 

Κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ οι μακθτζσ με τθ δθμιουργικι τουσ 
φανταςία ερμινευςαν τθν αφίςα του Ρρογράμματοσ, ανζλυςαν τα 
μθνφματα που προβάλλει και, με τθ μζκοδο του «καταιγιςμοφ ιδεϊν», 
ζδωςαν τον οριςμό του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ, τα χαρακτθριςτικά του 
παιδιοφ που εκφοβίηει, του παιδιοφ που εκφοβίηεται και των παρατθρθτϊν 
και πρότειναν τρόπουσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου. 

Το λογότυπο του Ρρογράμματοσ, δθμιουργία τθσ 
Συντονίςτριασ του Comenius Regio, είναι επθρεαςμζνο από 
το καράβι του Λάςονα τθσ Αργοναυτικισ Εκςτρατείασ. Δεν 
είναι ζνα ςφγχρονο πλεοφμενο, αλλά είναι εμπνευςμζνο 
από τα αρχαία ελλθνικά ναυπθγικά πρότυπα. Το νερό μάσ 
κυμίηει ότι θ Ελλάδα ιταν μεγάλθ ναυτικι δφναμθ και 
αποτελοφςε το ςυνδετικό ςτοιχείο τθσ με τον ζξω κόςμο. Τα 
νερά δεν είναι τελείωσ ιρεμα, αλλά καλοτάξιδα, πράγμα 
που ςθμαίνει ότι παρά τισ κοινωνικζσ αντιπαρακζςεισ κα 
βρεκεί λφςθ. Στο νερό γεννικθκε θ ηωι. Θ απεραντοςφνθ 
τθσ κάλαςςασ παρουςιάηει το μζγεκοσ του προβλιματοσ. 
Το καράβι ςυμβολίηει τθν επιςτροφι και τθν εναςχόλθςθ με 

τθν Ραιδεία,  κυρίωσ τθν Ανκρωπιςτικι: οι βάςεισ βρίςκονται ςτθν αρχαία ελλθνικι ανκρωπιςτικι παράδοςθ. 
Αντιπροςωπεφει το ταξίδι τθσ ηωισ μασ. Αποτελεί το ςφμβολο του ταξιδιοφ και τθσ αναηιτθςθσ ςτο κζμα του 
εκφοβιςμοφ των εφιβων. Οι μακθτζσ κεϊρθςαν τουσ εαυτοφσ τουσ «ταξιδευτζσ τθσ ηωισ» με όνειρα, ςτόχουσ, 
θκικζσ αξίεσ. Οπλιςμζνοι με εςωτερικι δφναμθ, επθρεάηονται  από τα κετικά πρότυπα, ςτθρίηονται γερά ςτα 
πόδια τουσ και προχωροφν. Ραρά τα λίγα ςφννεφα ςτον ορίηοντα, το ταξίδι είναι ευχάριςτο, οδθγεί ςτθ ςωςτι 
ενθμζρωςθ, τθν ευρεία γνϊςθ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ, τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ. Το 
πρόβλθμα λφνεται μζςα από τθ ςωςτι παιδεία. Με το ςφνκθμα «ΡΑΛΔ(Ε)ΛΑ ΟΧΛ ΒΛΑ», που εμπνεφςτθκαν ο 
Διευκυντισ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ, κ. Ακανάςιοσ Φαλοφκασ και ο Ρρϊτοσ Λειτουργόσ Εκπαίδευςθσ του Επαρχιακοφ 
Γραφείου Ραιδείασ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ Ράφου, κ. Λωάννθσ Ευκυμίου, μεταδίδεται το μινυμα ότι θ βία ςε καμιά 
περίπτωςθ δεν είναι λφςθ. Ροτζ δεν απαντάμε ςτθ βία με βία. Το  πανί του καραβιοφ ζχει αντικαταςτακεί από 
ζνα ανοιχτό βιβλίο. Θ γνϊςθ και θ αναηιτθςι τθσ μασ κακοδθγεί ςε αυτό το ταξίδι. Το άγραφο βιβλίο μάσ κυμίηει 
τθν ανωνυμία που αναηθτοφν τα κφματα ι και οι κφτεσ (κρφβουν τθν πραγματικι ταυτότθτά τουσ πίςω από 
ψεφτικα profiles). Το βιβλίο περιμζνει τισ ΛΔΕΕΣ των μακθτϊν, για να εμπλουτιςτεί. Θ προςζγγιςθ είναι ολιςτικι, 
δθλαδι το καράβι, για να ταξιδζψει, πρζπει όλοι, μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ, φορείσ πάνω ςε αυτό να 
«κάνουμε κουπί». Άρα απαιτείται θ ςυντονιςμζνθ προςπάκεια όλων μασ, για να προχωριςει θ πλεφςθ και να 
πιάςουμε λιμάνι. Θ δουλειά δεν είναι χαλαρι. Απαιτεί κόπο και  ζνωςθ δυνάμεων. Ο Ιλιοσ τθσ αφίςασ 
αντιπροςωπεφει το πνεφμα, τισ  αιϊνιεσ αξίεσ, τα ιδανικά μετουςιωμζνα ςε φωσ. Ρρζπει να μζνουμε άγρυπνοι ςε 
κάκε εκφοβιςτικι ςυμπεριφορά και όχι αμζτοχοι κεατζσ. Το μάτι που βλζπουμε ςτο ςκαρί του καραβιοφ μάσ 
υπενκυμίηει ότι πρζπει να ζχουμε τα «μάτια μασ ανοιχτά», γιατί το πρόβλθμα είναι δίπλα μασ. 
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Δεν κλείνουμε τα μάτια ςτο πρόβλθμα. Δε μζνουμε απακείσ οφτε αδρανείσ. Το ζμβολο που υπάρχει πάνω 
ςτο καράβι ςυμβολίηει το όπλο μασ ενάντια ςτισ δυςκολίεσ που κα ςυναντιςουμε. Θ γνϊςθ, θ επιμόρφωςθ και ο 
ςυντονιςμόσ των προςπακειϊν μασ κα είναι τα όπλα μασ ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ. Οι 
καμπφλεσ του ςχεδίου δείχνουν ςυγκίνθςθ, ςκίρτθμα, ςυναίςκθμα όλων των εμπλεκομζνων. Θ κατεφκυνςθ του 
ςχεδίου προσ τον ιλιο δείχνει το πζραςμα ςε άλλο, ανϊτερο επίπεδο ςυνειδθτότθτασ και ςτθ διεφρυνςθ των 
αντιλιψεων μασ. 

 

«Ο νταισ τθσ παρζασ δεν είναι κακόλου μάγκασ. Μάγκεσ είμαςτε εμείσ που αναγνωρίηουμε το πρόβλθμα, 
αντιδροφμε και προςπακοφμε να  ενθμερωκοφμε, για να είμαςτε ικανοί να   ςτθρίξουμε και να δϊςουμε 

λφςεισ, όταν χρειαςτεί.» 

Ραράλλθλα, αξιοποιικθκε  το ζργο τζχνθσ ενόσ κατεξοχιν μοντζρνου 
καλλιτζχνθ των αρχϊν του 20ου αιϊνα, του Γιάννθ Γαΐτθ, το οποίο 
βρίςκεται ςτθν Εκνικι Ρινακοκικθ αλλά και ςτον Στακμό Λαρίςθσ, «Τα 
Ανκρωπάκια». Θ Συντονίςτρια του Ρρογράμματοσ εξιγθςε ςτουσ 
μακθτζσ ότι ο Γιάννθσ Γαΐτθσ υπιρξε ζνασ από τουσ πρωτοπόρουσ 
καλλιτζχνεσ, με διεκνείσ διακρίςεισ και, ουςιαςτικά, ο πρϊτοσ που 
επιβεβαίωςε τθν άποψθ ότι ο καλλιτζχνθσ επθρεάηεται και ταυτόχρονα 
επθρεάηει τθν εποχι του και τον κόςμο του. Ρροςζκεςε ότι ο καλλιτζχνθσ 
παίρνει και ταυτόχρονα δίνει, δζχεται και εκφράηει τα ςτοιχεία που 
υπάρχουν γφρω του, αλλά και μζςα του, και γιϋ αυτό μασ δίνει πάντοτε 
τθν πορεία ενόσ πολιτιςμοφ, όπωσ τον τροποποιεί θ δθμιουργία του. Οι 
μακθτζσ ανταποκρίκθκαν με τον καλφτερο τρόπο ςτο κάλεςμα 
αποκωδικοποίθςθσ των μθνυμάτων του ζργου τζχνθσ, μιλϊντασ για το 
«Ανϊνυμο Ανκρωπάκι», τθ μαηικοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, τθν 
ομοιομορφία, τον καταναλωτιςμό, τθν εςωςτρζφεια, τθ μοναξιά μζςα 
ςτο πλικοσ, τθν απομόνωςθ, τθν υποταγι.  

Συγκρίνοντασ το ςυγκεκριμζνο ζργο τζχνθσ με το ζργο ενόσ ανϊνυμου 
ηωγράφου, που προτίμθςε να αποδϊςει το ζργο του με καμπφλεσ γραμμζσ και να περιγράψει μία άλλθ κοινωνία 
ανκρϊπων με περιςςότερο ςυναίςκθμα, οι μακθτζσ κατζλθξαν ςτο ότι πρζπει να αποκτιςουν «Νζα Συνείδθςθ» 
και όραμα για το μζλλον, τονίηοντασ ότι είναι απαραίτθτθ θ κοινωνικι ςυνοχι, θ αλλθλεγγφθ όπωσ και κάκε 
μορφι ςυλλογικισ προςπάκειασ και καταδικάηοντασ κάκε μορφι βίασ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτο γεγονόσ ότι 
θ «καμπφλθ» του ςυγκεκριμζνου ζργου τζχνθσ αποτελεί τον «φακό» τθσ κοινωνίασ, ο οποίοσ μεγεκφνει, 
εμβακφνει και δείχνει απλά ότι ςιμερα προςπερνάμε τθν ουςία και δεν καταπολεμοφμε το κακό από τθ ρίηα του. 
«Τρόποι πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου τθσ ενδοςχολικισ βίασ είναι απαραίτθτο να 
προςδιοριςτοφν και να καταγραφοφν», τόνιςαν οι μακθτζσ και ζτςι ςυμφωνικθκε να οργανϊςουν και να 
αναλάβουν δράςεισ αφφπνιςθσ των ςυμμακθτϊν τουσ, αναηθτϊντασ ςυμμαχίεσ και ενιςχφοντασ το ομαδικό 
πνεφμα και τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των μακθτϊν. 

Θ επιμόρφωςι τουσ ολοκλθρϊκθκε με καινοτόμεσ βιωματικζσ δράςεισ με ςφνκθμα: «Ενθμερϊνω – 
Εκπαιδεφω – Αποτρζπω τθ Βία ςτο Σχολείο». Οι Μακθτζσ – Μζντορεσ αξιοποίθςαν τισ γνϊςεισ τουσ και 
ςχεδίαςαν εκπαιδευτικό υλικό με τθ ςυνδρομι των κακθγθτϊν τουσ, μζςα από διαφορετικά γνωςτικά 
αντικείμενα. Από κοινοφ προϊκθςαν τα μθνφματα του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ με τθ ςτιριξθ του Δικτφου 
Εκπαιδευτικϊν Διαφορετικϊν Ειδικοτιτων με τίτλο «Είμαι Ραιδί: Υπάρχω – Αιςκάνομαι – Διεκδικϊ». 
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6.  «Φωνι Μακθτϊν - Μεντόρων» 

 

Αξιότιμε Διευκυντά Διεφκυνςθσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Βϋ Ακινασ, κφριε Φαλοφκα, 

Αξιότιμθ Συντονίςτρια του Comenius Regio, κυρία Ραπατριανταφφλλου, 

 

Κα ικελα από τθν πλευρά των Μακθτϊν - Μεντόρων να εκφράςω τισ ευχαριςτίεσ μασ για τθ δυνατότθτα που 
μασ προςφζρατε μζςω του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio τθσ Διεφκυνςθσ να αντιλθφκοφμε τθν 
αξία τθσ δικισ μασ παρουςίασ και ςυμμετοχισ ςτθν αντιμετϊπιςθ  πακογενειϊν τθσ εποχισ μασ.  

Κατανοιςαμε ότι το ςχολείο δεν παρζχει μονόπλευρθ γνϊςθ αλλά πολυδιάςτατθ αγωγι και αντιλθφκικαμε 
ότι οι ςυνειδθτοποιθμζνοι μακθτζσ είναι «φάροι» και «ςθματοδότεσ» για τθν αςφαλι πορεία και άλλων ςτουσ 
δαιδαλϊδεισ και επικίνδυνουσ δρόμουσ τθσ ηωισ. Μάκαμε πωσ δεν μποροφμε και δεν πρζπει να περιμζνουμε 
ζτοιμεσ λφςεισ. Δεν μποροφμε να ενοχοποιοφμε τουσ άλλουσ, δεν επιτρζπεται να ςιωποφμε ςτα δφςκολα. 

 Θ κοινωνία, μζροσ τθσ οποίασ είναι και το ςχολείο, μασ προςκαλεί, μασ προκαλεί και ςτθρίηεται ςε εμάσ. Οι 
δυνατοί, οι μεγάλοι είδαμε πωσ δεν μποροφν να τα καταφζρουν μόνοι τουσ. Νομίηουμε πωσ μζςα από το 
Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα αποδείξαμε πωσ μποροφν να μασ εμπιςτεφονται. Υποςχόμαςτε πωσ δεν πρόκειται να 
προδϊςουμε τθν εμπιςτοςφνθ τουσ, που άλλωςτε μασ ενδυναμϊνει και τονϊνει τθν αυτοπεποίκθςθ μασ. 

Σασ ευχαριςτοφμε κερμά. 

 

Αγγελικι – Βιργινία Καραοφλθ 

Μακιτρια Αϋ Τάξθσ 

5ου  Γενικοφ Λυκείου Αμαρουςίου 

Μζλοσ Οργανωτικισ Επιτροπισ  Μακθτϊν – Μεντόρων Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ 

 

 

 

 

7. Ερωτθματολόγιο ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio 
2013-2015,  που ςυμπλθρϊκθκε από 100 Μακθτζσ - Μζντορεσ 

 

Ο Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ (bullying) είναι ζνα φαινόμενο νεανικισ παραβατικότθτασ, που εμφανίηεται ςε πολλζσ 
χϊρεσ του κόςμου. Ο Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ αναφζρεται ςτθ χριςθ βίασ μεταξφ μακθτϊν ι ςυνομθλίκων παιδιϊν 
με ςτόχο να προκλθκεί πόνοσ ι αναςτάτωςθ. Εμφανίηεται με τθ μορφι του λεκτικοφ εκφοβιςμοφ (κοροϊδία, 
διακρίςεισ, ςεξουαλικά ςχόλια), του κοινωνικοφ εκφοβιςμοφ (διάδοςθ φθμϊν, καταςτροφι προςωπικϊν 
αντικειμζνων, κλοπι, απομόνωςθ από τθν ομάδα), του ςωματικοφ εκφοβιςμοφ (χτυπιματα, ςπρωξίματα, 
κλωτςιζσ), του θλεκτρονικοφ εκφοβιςμοφ (εκβιαςμόσ μζςω Διαδικτφου και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, μζςω 
μθνυμάτων ςτο κινθτό τθλζφωνο). Το ερωτθματολόγιο ζχει ωσ ςκοπό τθ διερεφνθςθ περιςτατικϊν βίασ και 
εκφοβιςμοφ ςτθ ςχολικι μονάδα. 
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Σθμείωςε ελεφκερα και ειλικρινά τισ απόψεισ ςου, όποιεσ και να είναι. 

 Το ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο. 

                      DON'T BULLY.... BE A FRIEND                                                                        

      Φφλο:                           Τάξθ: 

 1.Κεωρείσ τισ ςχζςεισ ςου καλζσ με τουσ ςυμμακθτζσ ςου;  

α) πολφ  β) αρκετά  γ) λίγο  δ) πολφ λίγο  ε) κακόλου 

2.Ροια είναι θ γνϊμθ ςου για τουσ μακθτζσ που είναι βίαιοι;  

α) Με ενοχλεί θ ςυμπεριφορά τουσ, αλλά τουσ καταλαβαίνω  β) Διαφωνϊ με τθ 
ςυμπεριφορά τουσ   

γ) Με φοβίηουν / με τρομάηουν  δ) Μου αρζςουν, κζλω να τουσ μοιάςω 

3.Ζχεισ πζςει κφμα εκφοβιςμοφ ι βίασ από άλλα παιδιά του ςχολείου;  

α) Πολφ ςυχνά  β) υχνά  γ) Μερικζσ φορζσ  δ) πάνια  ε) Ποτζ 

4.Γιατί οι παρατθρθτζσ δεν αντιδροφν; 

α) Φοβοφνται  β) Κεωροφν ότι δεν τουσ αφορά το ςυμβάν  γ) Ζχουν υπάρξει οι ίδιοι κφματα ι κφτεσ 

5.Ζχεισ υπάρξει κφτθσ εκφοβιςμοφ ι βίασ; 

α)Ναι επειδι:  i.ζχω υπάρξει και κφμα                            

ii .τα κφματα είναι αδφναμα                     iv.νιϊκω μειονεκτικά 

iii. νιϊκω υπεροχι                                  v.δεν κζλω να ξαναγίνω κφμα 

β)Πχι  

6.Αιςκάνεςαι αςφάλεια ςτο ςχολείο κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων; 

α) πολφ  β) αρκετά  γ) λίγο  δ) πολφ λίγο  ε) κακόλου 

7.Για ποιουσ λόγουσ γίνεται κάποιοσ κφμα εκφοβιςμοφ ςτο ςχολείο; 

α) Για το χρϊμα του δζρματόσ του και τθν καταγωγι του  β) Για το ντφςιμο του   γ) Γιατί είναι αδφναμοσ       δ) Γιατί 
είναι "διαφορετικόσ"     ε) Χωρίσ λόγο 

8.Με ποιουσ τρόπουσ εκδθλϊνεται ςυνικωσ θ βία ςτα κφματα; 

α) ςωματικι  β) λεκτικι  γ) ψυχολογικι  δ) θλεκτρονικι 

9.Σε ποιο χϊρο ςυμβαίνουν πιο ςυχνά; 

α) Σάξθ  β) Σουαλζτεσ  γ) Προαφλιο 

10.Ροιεσ ενζργειεσ κατά τθ γνϊμθ ςου κα πρζπει να γίνουν για να αιςκάνεςαι αςφάλεια ςτον ςχολικό χϊρο;  

α) Ο Διευκυντισ και οι κακθγθτζσ να ενδιαφζρονται περιςςότερο για τουσ μακθτζσ και να είναι αυςτθροί ςε 
περιςτατικά βίασ.   

β) Οι κανονιςμοί του ςχολείου να εφαρμόηονται και να τθροφνται.         

γ) Οι μακθτζσ να μάκουν / εκπαιδευτοφν ςτο να επιλφουν με ειρθνικά μζςα τισ διαφορζσ τουσ. 

δ) Να οριςκεί κάποιοσ ωσ υπεφκυνοσ ςτθ διαχείριςθ των περιςτατικϊν βίασ με θρεμία και ςοβαρότθτα.   

ε) Να υπάρχει ψυχολόγοσ ςτο ςχολείο, ο οποίοσ κα διαχειρίηεται τα περιςτατικά βίασ. 

11.Ροιουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ προτείνεισ εςφ για τον ςχολικό εκφοβιςμό;(γραπτϊσ) 

Επιμζλεια: Ζλενα Κορναράκθ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ01 - ΡΕ02 

ςτο 1ο Γενικό Λφκειο Ραπάγου  
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8. «Τι είναι ο Σχολικόσ  Εκφοβιςμόσ;» 

(Απόςπαςμα από τθν παρουςίαςθ των Μακθτϊν – Μεντόρων του 8
ου

 Γυμναςίου – Λ.Σ. Χαλανδρίου για τον χολικό 
Εκφοβιςμό με αφορμι τθν Παγκόςμια Θμζρα κατά τθσ χολικισ Βίασ, 6 Μαρτίου) 

Ο Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ χαρακτθρίηεται από τθν επαναλαμβανόμενθ, απρόκλθτθ παρενόχλθςθ, κάποιου παιδιοφ 
το οποίο δυςκολεφεται να υπεραςπιςτεί τον εαυτό του. 

Ρϊσ ορίηεται ο Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ; 
Στθν πραγματικότθτα, το φαινόμενο του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ δφςκολα μπορεί να οριςτεί, αφοφ εκδθλϊνεται 

με διάφορεσ μορφζσ:  
• Ψυχολογικισ βία, που εκφράηεται με διάφορα πειράγματα, παρατςοφκλια, κοροϊδία, διάδοςθ φθμϊν, 

εξφβριςθ, ταπείνωςθ, εξευτελιςμό, ρατςιςτικά ςχόλια, απειλζσ ι και τρομοκρατία. Θ ψυχολογικι βία 
περιλαμβάνει επίςθσ και τον εςκεμμζνο αποκλειςμό μακθτϊν από διάφορεσ κοινωνικζσ και ςχολικζσ 
δραςτθριότθτεσ.  

• Σεξουαλικι παρενόχλθςθ, που χαρακτθρίηεται από ςεξουαλικά ταπεινωτικά ςχόλια, ανεπικφμθτα αγγίγματα, 
εξαναγκαςμό του κφματοσ να παρακολουκεί ι να ςυμμετζχει ενεργά ςε ςεξουαλικζσ πράξεισ και βιαςμόσ. 
Πλα αυτά, το παιδί που εκφοβίηεται μπορεί μερικζσ φορζσ να εξαναγκαςτεί να τα υποςτεί ι και να τα πράξει 
μπροςτά ςε άλλουσ.  

• Σωματικι βία, που εκδθλϊνεται με χτυπιματα, ςπρωξίματα, κλοτςιζσ, τςιμπιζσ κλπ.  
• Οικονομικι εκμετάλλευςθ των παιδιϊν που εκφοβίηονται, με αποτζλεςμα τθν κλοπι ι φκορά ςτα προςωπικά 

αντικείμενα τουσ. 

Κφτθσ και κφμα 1 
Αυτό που διαχωρίηει τον Σχολικό Εκφοβιςμό από το απλό πείραγμα είναι θ ζνταςθ, θ διάρκεια και θ 

επανάλθψθ μιασ κατάςταςθσ και κυρίωσ θ ανιςορροπία δφναμθσ μεταξφ των εμπλεκόμενων μερϊν. Με άλλα 
λόγια, ςτον Σχολικό Εκφοβιςμό το παιδί «κφτθσ», δθλαδι το παιδί που εκφοβίηει, υπερζχει από το παιδί που 
εκφοβίηεται, δθλαδι το παιδί «κφμα» ι αλλιϊσ το παιδί «ςτόχο» (target). Αντικζτωσ, όταν για παράδειγμα δυο 
παιδιά τθσ ιδίασ ιςχφοσ ζχουν «πιαςτεί ςτα χζρια», αυτό το περιςτατικό δεν μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ Σχολικόσ 
Εκφοβιςμόσ. Επίςθσ, ο μακθτισ που εκφοβίηεται μπορεί να είναι ςυχνά μικρότερθσ θλικίασ και δεν ζχει 
προκαλζςει τον μακθτι-κφτθ. 

Επιπτϊςεισ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 
Οι επιπτϊςεισ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ είναι ποικίλεσ, ςοβαρζσ και μακροχρόνιεσ και αφοροφν ςτα παιδιά 

που κυματοποιοφνται αλλά και τα παιδιά κφτεσ κακϊσ επίςθσ και τα παιδιά παρατθρθτζσ. Θ τελευταία κατθγορία 
αναφζρεται ςτουσ μακθτζσ οι οποίοι παραμζνουν αμζτοχοι χωρίσ να υποςτθρίηουν ι να προςτατεφουν μία από 
τισ δφο πλευρζσ. Συνικωσ αιςκάνονται άβολα και είναι αναποφάςιςτοι ςχετικά με το ποιοσ είναι ο υπεφκυνοσ ι 
αν το κφμα άξιηε τθσ ςυγκεκριμζνθσ αντιμετϊπιςθσ ι όχι. Ενϊ οι παρακάτω επιπτϊςεισ ενδζχεται να 
προκαλοφνται και από άλλουσ παράγοντεσ, οι ζρευνεσ γφρω από το κζμα δείχνουν τισ επιπτϊςεισ αυτζσ να είναι 
πολφ ςυχνζσ ςτα κφματα, ςτουσ κφτεσ άλλα και ςτουσ αμζτοχουσ μακθτζσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ. 

 

Τα παιδιά που εκφοβίηονται 
 Ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να υποφζρουν από κατάκλιψθ και άγχοσ και μερικά από τα ςυμπτϊματα 

που αναγράφονται παρακάτω, μπορεί να εξακολουκιςουν να υπάρχουν μζχρι τθν ενθλικίωςθ. 
 Ζχουν ςυχνά τάςθσ αυτοκτονίασ που μπορεί να παρουςιάηεται και μζχρι τθν ενθλικίωςθ. Σε μία μελζτθ οι 

ενιλικεσ που υπιρξαν κφματα Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ ιταν 3 φορζσ πιο πικανόν να κάνουν ςκζψεισ για 
αυτοκτονία. 

 Είναι πιο πικανόν να παρουςιάςουν ςωματικά ςυμπτϊματα που περιλαμβάνουν πονοκζφαλουσ, 
θμικρανίεσ, δερματικά προβλιματα, κρίςεισ πανικοφ κ.α. Σχετικι ζρευνα ζδειξε ότι τα κφματα Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ – θλικίασ δθμοτικοφ – είχαν τισ διπλάςιεσ πικανότθτεσ να εμφανίςουν ψυχωτικά ςυμπτϊματα 
ςτθν εφθβεία. 

                                                           
1
 Παξόιν πνπ ζηνλ Οδεγό ρξεζηκνπνηνύληαη νη όξνη «ζύηεο» θαη «ζύκα», όπσο θαη ζηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ζπζηήλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα κε ρξεζηκνπνηνύληαη σο «ηακπέιεο» ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, 

θαζόηη πξόθεηηαη γηα αξλεηηθά θνξηηζκέλνπο όξνπο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απηό-εηθόλα ησλ καζεηώλ. Ωο πην 

δόθηκνη όξνη ζπζηήλνληαη «ν καζεηήο πνπ αζθεί εθθνβηζκό» θαη «ν καζεηήο πνπ δέρεηαη εθθνβηζκό».   
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 Είναι πιο πικανό να παραπονιοφνται για τθν υγεία τουσ. Σε μία μελζτθ, θ κυματοποίθςθ ςχετίςτθκε με τθν 
κατάςταςθ υγείασ χρόνια αργότερα. 

 Μείωςθ τθσ ςχολικισ απόδοςθσ και παρουςίασ ςτο ςχολείο, όπωσ και αυξθμζνεσ πικανότθτεσ να 
παρατιςουν εντελϊσ το ςχολείο. 

 Ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να αντιδράςουν με εξαιρετικά βίαιο τρόπο.  
 Ζχουν αυξθμζνο αίςκθμα κλίψθσ και μοναξιάσ. 
 Ραρουςιάηουν αλλαγζσ ςτον φπνο και ςτισ διατροφικζσ ςυνικειεσ. 

 Ραρουςιάηουν απϊλεια ενδιαφζροντοσ για δραςτθριότθτεσ. 

Τα παιδιά που εκφοβίηουν 
  ‘Ζχουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ κατάχρθςθσ αλκοόλ και άλλων ναρκωτικϊν κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ 

κακϊσ και ωσ ενιλικεσ. 
 Είναι πιο πικανό να εμπλακοφν ςε καυγάδεσ, ςε βανδαλιςμοφσ και να παρατιςουν το ςχολείο. 
 Είναι πιο πικανό να αςκιςουν πρόωρθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα. 
 Είναι πιο πικανό να ζχουν προβλιματα με τον νόμο, όταν ενθλικιωκοφν. Σε μία μελζτθ 60% των αγοριϊν 

που εκφόβιηαν ςτο Γυμνάςιο είχαν ιδθ προβλιματα με τον νόμο, πριν ςυμπλθρϊςουν τα 24 ζτθ. Επίςθσ 
αυτά τα άτομα, όταν ενθλικιωκοφν, είναι πιο πικανόν να αςκοφν βία ςτουσ ςυντρόφουσ τουσ και ςτα παιδιά 
τουσ και αδυνατοφν να κρατιςουν τισ φιλικζσ τουσ ςχζςεισ. 

Τα παιδιά παρατθρθτζσ 
 Ζχουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ να καπνίηουν και να κάνουν κατάχρθςθ αλκοόλθσ ι άλλων ναρκωτικϊν. 

 Ζχουν αυξθμζνα προβλιματα ψυχικισ υγείασ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ κατάκλιψθσ και του άγχουσ. 

 Είναι πιο πικανόν να απουςιάηουν ςυχνά από το ςχολείο. 

Τα χαρακτθριςτικά του κφματοσ 
 Το παιδί που εκφοβίηεται ςυνικωσ ζχει αναςφαλι προςωπικότθτα. 

 Τα παιδιά που είναι πακθτικά και αγωνιϊδθ είναι πικανότερο να είναι κφματα του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ. 
Τείνουν επίςθσ να αιςκάνονται αναςφάλεια, να ζχουν αρνθτικι εικόνα για τον εαυτό τουσ και να κλαίνε 
ςυχνά. Στθν πραγματικότθτα, μερικοί ερευνθτζσ κεωροφν ότι θ αναςφάλεια και θ ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ 
που χαρακτθρίηουν μερικά παιδιά, μπορεί να τα βάηουν ςτθν κζςθ του «τζλειου κφματοσ», αφοφ θ 
αδυναμία τουσ φαίνεται να προκαλεί τα παιδιά κφτεσ. Τα παιδιά που είναι κφματα του Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ είναι ςυνικωσ πιο ιςυχα και ευαίςκθτα από άλλα παιδιά. 

 Το παιδί που εκφοβίηεται είναι λιγότερο αποδεχτό από ςυνομιλικουσ του. 

 Τα κφματα του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ ζχουν λιγότερουσ φίλουσ από τα παιδιά που δεν εκφοβίηονται. Είναι 
λιγότερο αποδεκτά από ςυνομιλικουσ, δεν είναι κακόλου δθμοφιλι και μπορεί να ζχουν δεχτεί και τθν 
απόρριψθ. Αυτά τα παιδιά είναι ςυνικωσ μόνα τα διαλείμματα. Αυτι θ απόρριψθ από τουσ ςυνομιλικουσ 
εμφανίηεται πολφ πριν να αρχίςει ο εκφοβιςμόσ. 

 Δυςτυχϊσ, τα παιδιά με ειδικζσ ικανότθτεσ ζχουν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ να γίνουν κφματα του Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ. Για παράδειγμα, τα παιδιά με μακθςιακά προβλιματα ςυχνά αναφζρουν ότι εκφοβίηονται. 
Επίςθσ τα παιδιά με προφανι φυςικά ι διανοθτικά προβλιματα ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να είναι 
κφματα εκφοβιςμοφ. 

 Τα παιδιά που είναι κοντφτερα, λεπτότερα ι με λιγότερθ μυϊκι δφναμθ από τουσ ςυνομιλικουσ αποτελοφν 
ςυχνότερα ςτόχο για εκφοβιςμό. 

Τα χαρακτθριςτικά του κφτθ 
 Είναι ςυνικωσ δθμοφιλι παιδιά με πολφ καλζσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, που προςελκφουν υποςτθρικτζσ, 

τουσ οποίουσ μποροφν εφκολα να χειριςτοφν. Θ κζςθ που ζχουν μζςα ςτθν ομάδα ςυνομιλικων είναι 
ςθμαντικι, αφοφ ενιςχφει τθ δφναμι τουσ. 

 Το παιδί που εκφοβίηει τείνει να είναι πιο επικετικό. 

 Τα παιδιά που εκφοβίηουν ζχουν ςυχνότερα επικετικζσ προκζςεισ απζναντι ςτο κοινωνικό τουσ περιβάλλον 
και ζχουν πιο κετικζσ απόψεισ για τθ βία. Είναι παρορμθτικά άτομα, ζχουν τθν ανάγκθ να εξουςιάηουν άλλα 
παιδιά και δεν παρουςιάηουν ενςυναίςκθςθ για τα κφματα τουσ. 

Επιμζλεια κειμζνου: Νεκταρία Σκουτζλθ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ02 

ςτο 8ο Γυμνάςιο Χαλανδρίου με Λυκειακζσ Τάξεισ 
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9. Διαπιςτϊςεισ – Συμπεράςματα μετά από τθν εκπαίδευςθ “peer – to – peer 
education” των Μακθτϊν – Μεντόρων τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ 

 Καμία ολιγωρία 
 Διαφοροποίθςθ - Πχι μαηικοποίθςθ 
 Σκεπτόμαςτε, πριν ενεργιςουμε 
 Ζμφαςθ ςτθν ομάδα και ςτον διάλογο 
 Καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ 
 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα 
 Αποδοχι των ικανοτιτων του Άλλου  
 Κατα – Νόθςθ των ςυναιςκθμάτων του Άλλου  
 Θ ςιωπι είναι ςυνενοχι και οδθγεί ςε αδιζξοδο 
 Μιλϊ ςθμαίνει ενδιαφζρομαι και ενεργϊ 
 Δεν εγκαταλείπω, ςκζπτομαι κετικά 

ΒΘΜΑΤΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΑΛΔΛ ΡΟΥ ΕΚΦΟΒΛΗΕΛ 
1. Ενεργοποιοφμαι άμεςα και παίρνω κζςθ 
2. Καταδικάηω τθ βίαιθ ςυμπεριφορά και όχι το άτομο 
3. Ρροςεγγίηω το παιδί που εκφοβίηει 
4. Ρροςπακϊ να μάκω ιρεμα τι ςυμβαίνει και γιατί 
5. Ρροςπακϊ να το κάνω να μπει ςτθ κζςθ του παιδιοφ που εκφοβίηει 
6. Επιχειρϊ να το ευαιςκθτοποιιςω, αναδεικνφοντασ τα κετικά ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτάσ του 
7. Δείχνω υπομονι 
8. Δεν εμπλζκομαι ςυναιςκθματικά ςτθν κατάςταςθ. Ρροςτατεφω τον εαυτό μου 
9. Δεν επιδιϊκω ςυνάντθςθ κφτθ – κφματοσ «εν κερμϊ» 
10. Ραροτρφνω το παιδί που εκφοβίηει να αναλογιςκεί το ίδιο τισ πράξεισ του 

BHMATA ΓΛΑ ΤΟ ΡΑΛΔΛ ΡΟΥ ΕΚΦΟΒΛΗΕΤΑΛ 

1. Ενεργοποιοφμαι άμεςα και παίρνω κζςθ 
2. Ρροςεγγίηω το παιδί που εκφοβίηεται 
3. Το ακοφω με προςοχι 
4. Δεν αγνοϊ κανζνα παράπονο ι περιςτατικό 
5. Ενθμερϊνω κάποιον ενιλικα που εμπιςτεφομαι (εκπαιδευτικό, γονζα, ςυγγενικό πρόςωπο) 
6. Μακαίνω να μθν αντιδρϊ ςτθ βία με βία 
7. Αξιοποιϊ τον διάλογο ωσ μζςο επίλυςθσ των διαφορϊν 
8. Στθρίηω το παιδί «να ςτακεί γερά ςτα πόδια του» και να ξεπεράςει το φόβο του 
9. Ρροςπακϊ «να μπω ςτθ κζςθ» του παιδιοφ που εκφοβίηεται, παραμζνοντασ διακριτικόσ 
10. Ρροτρζπω το παιδί που εκφοβίηεται να αναπτφξει διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και να επιλζξει «χϊρο ζκφραςθσ» 

ΒΘΜΑΤΑ ΡΑΑΤΘΘΤΘ 

1. Ενεργοποίθςθ Ραρατθρθτι  
2. ΑΝΑΗΘΤΩ ΣΥΜΜΑΧΛΕΣ: Ανάπτυξθ ιςχυροφ υποςτθρικτικοφ δικτφου, με ςφνκθμα: Ενκαρρφννω -  
 Εμψυχϊνω -  Ενδυναμϊνω 
3. Δθμιουργοφμε Ομάδα Υπευκφνων Ευθμερίασ και Υποςτιριξθσ μακθτϊν που εκφοβίηονται και εκφοβίηουν 
4. Δθμιουργοφμε «Σχολικι Ομάδα Υποςτιριξθσ και Μακθτικισ Αλλθλεγγφθσ» - «Σ.Ο.Υ.Μ.Α.» 
5. Δθμιουργοφμε «Ομάδεσ Δράςθσ και Διαμεςολάβθςθσ» ςτο ςχολείο  
6. Ακοφμε και λαμβάνουμε υπόψθ τισ ανάγκεσ του κφτθ και του κφματοσ 
7. Τουσ προςεγγίηουμε ξεχωριςτά με ςυηιτθςθ και διάλογο  
8. Υποςτθρίηουμε και βοθκοφμε για ομαλι ζνταξθ ςτθν ομάδα 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΑΤΘΘΤΘ 

1. Βοθκάω το κφμα να νιϊςει ςθμαντικόσ 
2. Θ ςυμπεριφορά των γονζων αποτελεί ςθμαντικό πρότυπο 
3. Συμπεριφορά γονζων: ςυναιςκθματικι κάλυψθ και αγάπθ  
4. Δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ ςτθν οικογζνεια 
5. Πρια, Ραράδειγμα Ηωισ  
6. Σεβαςμόσ τθσ προςωπικότθτασ του παιδιοφ και των δικαιωμάτων του 
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ΚΩΔΛΚΑΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΤΩΝ ΕΦΘΒΩΝ 
 Ανικουμε ςε μία Ομάδα 

 Αντιδροφμε υπεφκυνα 

 Ρροςτατεφουμε και τουσ άλλουσ με τθ ςωςτι ςυμπεριφορά μασ 

 Πταν προςπακοφμε να επιβλθκοφμε με τθ βία, οι άλλοι μακαίνουν πωσ μόνο με τθ βία μπορεί κανείσ να 
κερδίηει 

 Ο διάλογοσ μπορεί να μασ βοθκιςει να βροφμε διζξοδο ςτα προβλιματα 

 Με τον διάλογο εκφράηουμε τα ςυναιςκιματά μασ, βρίςκουμε ευκολότερα λφςθ ςτα προβλιματά μασ 

 Μοιραηόμαςτε τον πόνο μασ, νιϊκουμε τθ ςυμπαράςταςθ του Άλλου 

 Με τον ςεβαςμό εκτιμάμε, αποδεχόμαςτε τα γνωρίςματα του χαρακτιρα του Άλλου 

 Δείχνοντασ ςεβαςμό ςτο ςυνομιλικό μασ απαιτοφμε και από τον ίδιο ςεβαςμό προσ εμάσ 

 Για να γινόμαςτε άξιοι ςεβαςμοφ, πρζπει να ςεβόμαςτε πρϊτα τον εαυτό μασ, να τον αποδεχόμαςτε με τα 
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματά του 

 Αλλθλοςεβαςμόσ και ανεκτικότθτα και όχι φόβοσ και ςκοπιμότθτα 

 Θ αλθκινι φιλία είναι καταφφγιο ςε κάκε δυςκολία, μασ βοθκάει να γνωρίςουμε τον εαυτό μασ μζςα από 
τθν παρζα, αναπτφςςει τθν αλλθλεγγφθ, τθ ςυνεργαςία, τθν άμιλλα και τθν ανκρωπιά 

 Θ αλθκινι φιλία, για να επιβιϊςει, χρειάηεται αγάπθ, αλλθλοκατανόθςθ, χρόνο, προςοχι, εμπιςτοςφνθ, 
ειλικρίνεια 

 Θ αλθκινι φιλία δεν απαιτεί αποκλειςτικότθτα, δεν περιμζνει ανταλλάγματα 

 Ασ ξεχάςουμε τον εγωιςμό, τθν επιβολι, τθ βία, τθ μονομερι ευχαρίςτθςθ 

 Οι ςυναναςτροφζσ απαιτοφν ςυνεχι άςκθςθ επικοινωνίασ μεταξφ μασ, ιπιο κλίμα, ελευκερία ζκφραςθσ, 
προςοχι, χιοφμορ, καλοπροαίρετθ διάκεςθ 

 Είναι ςθμαντικό οι μεγαλφτεροι να δείχνουν εμπιςτοςφνθ ςτισ δυνατότθτζσ μασ, να μασ ενκαρρφνουν 

 Με τον ζπαινο παίρνουμε πρωτοβουλίεσ, αρχίηουμε να αποκτοφμε εμπιςτοςφνθ ςτθν προςωπικι μασ αξία 
και αυτοεκτίμθςθ 

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 
1. Ασ αποφεφγουμε τισ ςκθνζσ βίασ 

2. Ασ μθν είμαςτε αυτοί που κα τθν προκαλοφμε 

3. Ασ μάκουμε να ελζγχουμε τα νεφρα, το κυμό, τθν οργι 

4. Τρόποσ ηωισ μασ ασ μθν είναι θ επίδειξθ δφναμθσ και επιβολισ οφτε θ ανταπόδοςθ τθσ βίασ 

5. Χωρίσ κόμπλεξ ασ κρίνουμε ςωςτά και ασ επιλζγουμε τισ παρζεσ μασ 

6. Είναι ςθμαντικό να ξζρουμε ποιοι είμαςτε 

7. Με τθ ςτάςθ μασ να δείχνουμε ζναν άλλο τρόπο ςκζψθσ, ϊςτε θ βία να περιορίηεται 

8. Ασ κυμόμαςτε πάντα τθ δφναμθ τθσ Ομάδασ 

9. Τα μζλθ τθσ Ομάδασ προςτατεφουν και αλλθλοβοθκοφν 

10. Μποροφμε και πρζπει να προςτατεφουμε τον εαυτό μασ και τουσ άλλουσ 

ΣΥΝΚΘΜΑΤΑ 

 Πχι ηιλεια οφτε ανταγωνιςμόσ, αλλά ενςυναίςκθςθ και ςεβαςμόσ 

 Ο ςεβαςμόσ δε χαρίηεται, κερδίηεται 

 Οι μόνοι που αξίηουν το χαμόγελό ςου είναι αυτοί που ςου το δθμιουργοφν 

 Ράλεψε τον φόβο ςου, μθν τον φοβάςαι 

 Μθν κάνεισ τον φόβο ςου «τροφι» τουσ 

 Ράρε κζςθ, δϊςε λφςθ! 

 Δεν κάνω αυτά που δε κζλω να μου κάνουν 

 Δεν παραςφρομαι από τθν ομάδα ςε παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ 

 Αντιμετωπίηω κάκε παιδί με αγάπθ και κατανόθςθ 

 Γνϊςθ και ζλεγχοσ των ςυναιςκθμάτων 

 Ρροςπερνϊ τθ δυςκολία, αλλά δεν ξεχνϊ ποτζ τι μου δίδαξε 
 

   «Θ Εκπαίδευςθ είναι το πιο ιςχυρό όπλο που μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ, για να αλλάξεισ 
τον κόςμο», ςφμφωνα με τον Nelson Mandela.  
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ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΜΑΚΘΤΩΝ – ΜΕΝΤΟΩΝ  

ΤΑΓΟΥΔΛ ΚΑΜΡΑΝΛΑΣ ΓΛΑ ΤΟ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ  

ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ Δ.Ε. Β’ ΑΚΘΝΑΣ  

 

«Αν ΕΤ, αν ΕΤ τολμιςεισ ΝΑ ΜΙΛΘΕΙ!» 

 

Αν είναι ο φόβοσ που ζμεινε από ςζνα, 

αν είναι ο πόνοσ που ζδωςεσ ςε μζνα, 

τϊρα πια ξζρουμε πωσ μασ ξεπερνάει, 

τϊρα το νιϊκουμε πωσ πια δε μασ πονάει. 

 

Αν είναι θ βία κλειςμζνθ ςτθ ματιά ςου, 

αν είναι όμοια με τα πάκθ τα δικά ςου, 

διϊξε για πάντα το ςκοτάδι μακριά ςου, 

φζρε το φωσ, φζρε το φωσ ςτα όνειρά ςου! 

 

ταμάτα πια να εκφοβίηεισ 

και τόςθ λφπθ να ςκορπίηεισ, 

οι φίλοι πια κα με ςτθρίηουν 

κι όςα κι αν λεσ δε με φοβίηουν! 

 

Ζμακα τίποτε να μθν κρφβω 

κι αυτό που νιϊκω να το δείχνω, 

μακριά απϋ τθ βία εγϊ κα μείνω 

τθ μοναξιά μου πίςω αφινω! 

 

Κι ΕΤ ποτζ ξανά ποτζ να μθ ςιωπιςεισ 

κι αν ςε χρειάηονται, να τρζξεισ να βοθκιςεισ, 

και όςα  και αν πζραςεσ με κάρροσ να τα ςβιςεισ, 

Αν ΕΤ, αν ΕΤ τολμιςεισ ΝΑ ΜΛΛΘΕΛ! 

 

Μουςικι: Νίκοσ Λαβράνοσ 

Ερμθνεία τραγουδιϊν ςε τρεισ γλϊςςεσ: Μίλλθ Καραλι 

Μετάφραςθ ςτα αγγλικά: Ελζνθ Εγγλζηου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ06 ςτο 2ο ΓΕ. Λ. Ρεφκθσ 

Μετάφραςθ ςτα γαλλικά: Αντωνία Ραπατριανταφφλλου, 

ΡΕ1 Διοικθτικοφ ςτθ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ  
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Θ εκπαίδευςθ των Μακθτϊν – Μεντόρων πραγματοποιικθκε ςτο 5ο ΓΕ.Λ. Αμαρουςίου 

και ςτο 3ο Γυμνάςιο Αγίασ Ραραςκευισ.  

Οργανωτικι Επιτροπι Μακθτϊν - Μεντόρων / Εκπαίδευςθ “peer – to – peer education”: 

Θλίασ - Άγγελοσ Αδάμθσ, 1
ο
 Γυμνάςιο Ραπάγου 

Γεωργία Ανδρεοποφλου, 5
ο
  ΓΕ.Λ. Αμαρουςίου 

Άννα Βλαχάκθ, Εκπαιδευτιρια Δοφκα 

Κωνςταντίνοσ Δθμόπουλοσ, 5
ο
  Γυμνάςιο Αμαρουςίου 

Αικατερίνθ Ηερβοποφλου, 3
ο
  ΓΕ.Λ. Θρακλείου Αττικισ 

Γεϊργιοσ Καλάθσ, 1
ο
 Γυμνάςιο Ραπάγου 

Αγγελικι - Βιργινία Καραοφλθ, 5
ο
  ΓΕ.Λ. Αμαρουςίου 

Κωνςταντίνοσ Κωνςταντίνου, 6
ο
  Γυμναςίου Θρακλείου Αττικισ 

Γεϊργιοσ Σεβαςτιάδθσ, 5
ο
  Γυμνάςιο Θρακλείου Αττικισ 

Αντωνία - Κανζλα Σκιαδαρζςθ, 6
ο
 ΓΕ.Λ. Αμαρουςίου 

Θλίασ - Ραναγιϊτθσ Συρμπόπουλοσ, 5
ο
  Γυμνάςιο Θρακλείου Αττικισ 

Κωνςταντίνοσ Χάροσ, 5
ο
  Γυμνάςιο Αμαρουςίου 

Κριτικι Επιτροπι Μακθτϊν - Μεντόρων - Εκπαίδευςθ «peer - to peer education»: 

Σταμάτθσ Κουλοφρθσ, Γυμνάςιο Κολλεγίου Ακθνϊν 

Ειρινθ Νεςτορίδθ, 6
ο
  ΓΕ.Λ. Αμαρουςίου 

Γεϊργιοσ - Ραναγιϊτθσ Τάςςθσ, 2
ο
  ΓΕ.Λ. Αμαρουςίου 

Γεράςιμοσ Τερεηάκθσ, 1
ο
  ΓΕ.Λ. Χαλανδρίου 
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10. Θ Ειδικι Επιςτθμονικι Ομάδα τθσ Μονάδασ Εφθβικισ Υγείασ  
Βϋ Ραιδιατρικισ Κλινικισ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν - Νοςοκομείο Ραίδων  

«Ρ. & Α. Κυριακοφ» ςυμβουλεφει: «ΑλλάΗω χωρίσ τον εκφοβιςμό» 

 

      Θ εφθβεία είναι μια ςυναρπαςτικι περίοδοσ κατά τθν οποία:  
• αλλάηεισ, αναπτφςςεςαι ςωματικά με ταχφ ρυκμό  

• αλλάηει ο τρόποσ ςκζψθσ ςου, θ ςυμπεριφορά ςου  
• κζτεισ ςτόχουσ και αποκτάσ εφόδια για το μζλλον ςου  
• αποκτάσ πρωτόγνωρεσ εμπειρίεσ  
• κοινωνικοποιείςαι μζςα από τισ ςχζςεισ ςου με τουσ φίλουσ – ςυνομθλίκουσ ςου,  
τουσ δαςκάλουσ, τθν οικογζνεια  
• μακαίνεισ να τθρείσ ιςορροπίεσ και να χειρίηεςαι καταςτάςεισ  
• αποκτάσ όλο και περιςςότερθ ανεξαρτθςία και ευκφνθ για τθν υγεία ςου  
(ςωματικι και ψυχολογικι), αλλά και τθ ηωι ςου γενικότερα.  

Συχνά μπορεί να προκφψουν ερωτθματικά, προβλθματιςμοί για κζματα που δεν γνωρίηεισ ι καταςτάςεισ 
που ςου είναι δφςκολο να αντιμετωπίςεισ. 

 

Είναι πολφ ςθμαντικό  να : 

✔ ςυηθτάσ με ενιλικεσ που εμπιςτεφεςαι (γονείσ, κακθγθτζσ, τον γιατρό ςου κ.λπ.)  

✔ κάνεισ τθν αυτοκριτικι ςου και να γνωρίςεισ τον εαυτό ςου ενιςχφοντασ τα κετικά ςου ςθμεία και βελτιϊνοντασ 
τισ αδυναμίεσ ςου.  
Θ διαδικαςία αυτοκριτικισ – αυτοβελτίωςθσ είναι ςθμαντικι για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ και πάντα οδθγεί ςε καλό 
αποτζλεςμα (πρόοδο, επιτυχία, αίςκθμα ικανοποίθςθσ)  

✔ αναγνωρίηεισ τα λάκθ ςου και να τα διορκϊνεισ  

✔ μθν απογοθτεφεςαι από τυχόν αποτυχίεσ και  να προςπακείσ κάνοντασ το καλφτερο δυνατό  

✔ ςζβεςαι τον εαυτό ςου και τουσ γφρω ςου 
Οριςμζνεσ φορζσ υπάρχουν άτομα  ςτο περιβάλλον ςου που ςε ςτεναχωροφν ι ςε δυςκολεφουν με διάφορουσ 
τρόπουσ: 

✔ μπορεί να είναι επικετικά και να φζρονται βίαια (ςπρϊχνουν, χτυποφν, κλωτςοφν κ.λπ.)  

✔ μπορεί να ςε ενοχλοφν λεκτικά (πειράγματα, προςβολζσ, κοροϊδίεσ)  

✔ μπορεί να ςε αποκλείουν από δραςτθριότθτεσ, παρζεσ ι να ςε ςυκοφαντοφν  
(να διαδίδουν φιμεσ αναλθκείσ για ςζνα)  

✔ μπορεί να ςε παρενοχλοφν διαδικτυακά δθμοςιεφοντασ προςωπικά ςου δεδομζνα και φωτογραφίεσ, 
ςτζλνοντασ απειλζσ και προςβλθτικά μθνφματα ι χρθςιμοποιϊντασ υλικό ακατάλλθλο που μπορεί να ςε βλάψει 

✔ μπορεί να ςε ωκοφν να κάνεισ πράγματα που δε κζλεισ και να ςε εκβιάηουν  

✔ μπορεί να ςε αγγίηουν ςε ςθμεία του ςϊματοσ που δε κζλεισ, να ςε πιζηουν να  
ζχεισ ςεξουαλικι ςχζςθ μαηί τουσ ι να ςου επιδεικνφουν ςθμεία του ςϊματόσ τουσ χωρίσ εςφ να το επικυμείσ.  

Πλα τα παραπάνω αποτελοφν ςυμπεριφορζσ που μπορεί να ςε βλάψουν και αναφζρονται με τουσ όρουσ 
εκφοβιςμόσ / παρενόχλθςθ (bullying) 

Χτίςε τθν αυτοεκτίμθςι ςου και αντιμετϊπιςε τισ δυςκολίεσ ςου 

✔ Μθν επιτρζπεισ να ςου φζρονται άςχθμα. Αντζδραςε με ψυχραιμία και αδιαφορία, αποφεφγοντασ  τθ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι (π.χ. μθν ανταποδϊςεισ τθν κακι  

ςυμπεριφορά, εκτόσ εάν χρειαςτεί να αμυνκείσ)   

✔ Συηιτθςε με φίλουσ και ηιτθςε τθ βοικεια ενθλίκων, εάν χρειαςτεί  ι και πλαιςίου ειδικϊν  

✔ Μθν απομονϊνεςαι – δεν είςαι μόνοσ  

✔ Εάν αυτό δε ςυμβαίνει ςε εςζνα αλλά ςε κάποιο φίλο ι ςυμμακθτι ςου, μθ διςτάςεισ να το ςυηθτιςεισ μαηί του 
και να βρείτε λφςθ. Μθν αδιαφοριςεισ γι’ αυτό που ςυμβαίνει ςτον διπλανό ςου.  
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Γνϊριηε ότι: 

✔ τα άτομα που ζχουν τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ, ςυνικωσ ζχουν τισ δικζσ τουσ δυςκολίεσ και χρειάηονται και 
αυτά βοικεια  

✔ οριςμζνεσ φορζσ θ διαφορετικότθτα ι οι επιτυχίεσ γεννοφν φκόνο που μπορεί  
να οδθγιςουν τουσ άλλουσ ςτο να ςε αδικιςουν και να ςου φερκοφν άςχθμα  

✔ όλοι οι άνκρωποι, κάποια ςτιγμι, ζχουν υποςτεί ανάλογεσ ςυμπεριφορζσ  
Εάν εςφ ζχεισ φερκεί άςχθμα ςε κάποιον:  
• κάνε τθν αυτοκριτικι ςου  
• ηιτθςε ςυγγνϊμθ   
• μθν κάνεισ κάτι που δε κα ικελεσ να ςου κάνουν  
• ςυηιτθςε το – ηιτθςε βοικεια από τουσ γονείσ ι τουσ δαςκάλουσ ςου ι απευκφνςου ςτο κατάλλθλο πλαίςιο.  

Μθν αφινεισ κανζναν να ςε κάνει να νιϊκεισ άςχθμα 

 

Τμιμα «ΑλλάΗω χωρίσ τον εκφοβιςμό» 

 Στθ Μονάδα Εφθβικισ Υγείασ (Μ.Ε.Υ) τθσ Βϋ Ραιδιατρικισ Κλινικισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Νοςοκομείο 
Ραίδων «Ρ.& Α. Κυριακοφ» (www.youth-health.gr),  λειτουργεί το τμιμα «ΑλλάΗω χωρίσ τον εκφοβιςμό» 
(http://youth-health.gr/i-monada/allazo), που αποτελεί μια υποςτθρικτικι δομι, ςτελεχωμζνθ άρτια από ειδικά 
καταρτιςμζνο διεπιςτθμονικό προςωπικό (παιδίατρο-εφθβίατρο, παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο) που ςτθρίηουν 
ςυμβουλευτικά παιδιά και εφιβουσ που ζχουν βιϊςει εμπειρίεσ κακοποίθςθσ, εκφοβιςμοφ, κοινωνικονικοφ 
αποκλειςμοφ κακϊσ και αποπλάνθςθσ.  

Το τμιμα «ΑλλάΗω χωρίσ τον εκφοβιςμό» τθσ Μ.Ε.Τ. προςφζρει φροντίδα και εξατομικευμζνθ 
προςζγγιςθ – αντιμετϊπιςθ των κεμάτων παιδιϊν και εφιβων που προςζρχονται ςτθ δομι με αιτιματα Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ, βίασ, παρενόχλθςθσ, αποκλειςμοφ, κακοποίθςθσ κ.α. Ρροςζρχονται ζφθβοι και οικογζνειεσ φςτερα 
από παραπομπι από εκπαιδευτικοφσ (υπάρχει δίκτυο ςυνεργαςίασ με όλα τα ςχολεία τθσ Ελλάδοσ μζςω των 
Υπουργείων Υγείασ και Ραιδείασ - Μνθμόνιο Συνεργαςίασ τον Λοφνιο του 2010 και Ρρόγραμμα ΕΣΡΑ «Αριάδνθ»), 
παραπομπι από ειδικοφσ, τθν ειςαγγελία ανθλίκων, και κυρίωσ μζςα από τθ Γραμμι Στιριξθσ «ΜΕ ΤποΣΘΡΙΗΩ» 
80011 80015, θ οποία λειτουργεί κακθμερινά 09:00 – 15:00, χωρίσ χρζωςθ. 

 

Ρεριπτωςιολογία 

 
Περίπτωςθ 1 

Ομολογία  παιδιοφ που αςκεί εκφοβιςμό 

        Από τότε που ιρκα ςτο Γυμνάςιο τα πράγματα είναι πολφ διαφορετικά από το Δθμοτικό. Εκεί ιμουν 
πρϊτοσ μακθτισ αλλά τϊρα δε με ενδιαφζρει κακόλου αυτό, δε διαβάηω κακόλου γιατί δε κζλω να με λζνε 
«φυτό». Σον Αλζξθ τον ξζρω από το Δθμοτικό, κάναμε παρζα.  το Γυμνάςιο προςπάκθςα να αλλάξω χαρακτιρα, 
να γίνω μάγκασ όπωσ οι άλλοι. Σο παραδζχομαι.  Από τον πρϊτο μινα που ιρκα ςτο Γυμνάςιο τον κορόιδευα και 
τον χτφπαγα ...ιρκε με ζπιαςε θ μθτζρα του για να ςταματιςω ...αλλά εγϊ δφςκολα. Με τθν παρζα μου βάηαμε 
ςτοιχιματα ποιόσ κα τον πονζςει ... πιο πολφ.  

   Οι θμζρεσ περνοφςαν και ο Αλζξθσ δεχόταν όλο και πιο ςυχνά χτυπιματα από μζνα και τθν παρζα μου. Ζνα 
πρωί, μετά τθν προςευχι, τον ζςπρωξα και ζπεςε από τισ ςκάλεσ, κακϊσ ανεβαίναμε ςτθν τάξθ. Δε μίλθςε..δεν 
αντζδραςε παρά μόνο μάηεψε από το πάτωμα τα γυαλιά του που είχαν ςπάςει. Ο Αλζξθσ δεν αντιδροφςε...τα 
κρατοφςε μζςα του. τθ μζςθ τθσ χρονιάσ άλλαξε ςχολείο ..καμιά φορά κζλω να τον πάρω τθλζφωνο να του 
ηθτιςω ςυγγνϊμθ, αλλά φοβάμαι μιπωσ και το μάκει θ παρζα μου και με κοροϊδεφουν. 

                                                                                                                   (Δθμιτρθσ, 12 ετϊν) 

                                                            ΠΘΓΘ: Γραμμι τιριξθσ «ΜΕ ΤποΣΘΡΙΗΩ» 80011 80015 

 
  

http://www.youth-health.gr/
http://youth-health.gr/i-monada/allazo


ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΛΚΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 

 

33 

Ρερίπτωςθ 2 
Ομολογία παιδιοφ που δζχεται εκφοβιςμό 

   Όλα όςα είναι ςθμαντικά για μζνα..ζμακα να τα κρατϊ κρυφά, ςαν  μυςτικό. Δεν μιλϊ με κανζναν. Καμιά 
φορά, όςα κζλω να πω ςε κάποιον ... τα γράφω ς’ ζνα θμερολόγιο, αυτό ςίγουρα δεν πρόκειται να με προδϊςει 
οφτε να με κοροϊδζψε,ι επειδι είμαι χοντρι. Πολφ ςυχνά ςτο ςχολείο μου με κοροϊδεφουν» χοντρι», ςτθν αρχι 
τουσ ζλεγα να ςταματιςουν αλλιϊσ κα ενθμζρωνα τον κακθγθτι, άλλεσ ςιωποφςα και ζκλαιγα ςτισ τουαλζτεσ 
μόνθ μου. Κζλω να τελειϊςει το μαρτφριο αυτό..δεν μπορϊ να κάνω κάτι άλλο πια... με ξεπερνά. 

                                                                                                 (ωτθρία, 16 ετϊν) 

                                                            ΠΘΓΘ: Γραμμι τιριξθσ «ΜΕ ΤποΣΘΡΙΗΩ» 80011 80015 

 

Ρερίπτωςθ 3 
Ομολογία παιδιοφ - παρατθρθτι 

      Ικελα να ςυηθτιςουμε για κάτι που μ’ απαςχολεί πολφ καιρό τϊρα… Νιϊκω μοναξιά και δεν ζχω κάποιον  
να μοιραςτϊ τα όςα μου ςυμβαίνουν… Κατερίνα λζνε τθν κολλθτι μου και εδϊ και ζνα εξάμθνο ζχει κολλιςει με 
μια ςυμμακιτριά μασ, τθ Διμθτρα...κζλει να τθσ κάνει κακό, κζλει τζλοσ πάντων με κάποιον τρόπο να τθν 
ρεηιλζψει - θ αλικεια είναι πωσ δεν ζχω καταλάβει ακριβϊσ τον λόγο- νομίηω πωσ ζχει πάκει κάτι ςαν εμμονι μαηί 
τθσ… Μζςα ςτθν τάξθ, τθσ κολλάει τςίχλεσ ςτα μαλλιά και μιλάει ςτουσ άλλουσ υποτιμθτικά για εκείνθ… μζχρι και 
ψζματα ζχει πει…. πωσ τθν είδε να κλζβει το κινθτό ενόσ ςυμμακθτι μασ… δεν ξζρω τι κάνω… δε κα ζφτανα ςτο 
ςθμείο να τα ςυηθτιςω … απλά τον τελευταίο καιρό … θ Κατερίνα παρεκτρζπεται όλο και πιο πολφ…  ζχει φτιάξει 
ψεφτικο προφίλ ςτο Facebook και αναρτά φωτογραφίεσ τθσ Διμθτρασ που δεν τθν κολακεφουν…. και τθσ κάνει tag 
ςε βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο, που φυςικά..αυτά δεν ζχουν ςχζςθ με τθ Διμθτρα. Όλο το ςχολείο 
γελάει… Νιϊκω άςχθμα που δεν ζχω κάνει κάτι τόςο καιρό..να ςταματιςω..τον παραλογιςμό. 

 (Μαίρθ, 14 ετϊν) 

Πθγι: Σμιμα «ΑλλάΗω χωρίσ τον εκφοβιςμό» 

Επιμζλεια κειμζνων:  

Άρτεμισ Σςίτςικα, Επίκουρθ Κακθγιτρια Παιδιατρικισ - Εφθβικισ Ιατρικισ - Ιατρικι χολι Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν, Επιςτ. Τπεφκυνοσ Μονάδασ Εφθβικισ Τγείασ Βϋ Παιδιατρικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
Νοςοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακοφ»  

Ελζνθ Σηαβζλα, Ψυχολόγοσ - Επιςτθμονικι υνεργάτθσ Μονάδασ Εφθβικισ Τγείασ - Μ.Ε.Τ. 

Ειρινθ Μθνοποφλου, Οικογενειακι φμβουλοσ - Επιςτθμονικι υνεργάτθσ Μονάδασ Εφθβικισ Τγείασ - Μ.Ε.Τ. 

Καλλιόπθ Ακαναςίου, Ψυχολόγοσ - Εκπρόςωποσ Γραμμισ τιριξθσ ΜΕ ΤποΘΡΛΗΩ - Επιςτθμονικι υνεργάτθσ 
Μονάδασ Εφθβικισ Τγείασ - Μ.Ε.Τ. 

 
Άρτεμισ Χλαάντ, μακιτρια 3ου ΓΕ.Λ. Θρακλείου Αττικισ 
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Β’ ΕΝΟΤΘΤΑ - ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΡΛΛΟΤΛΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 

1. «Κφκλοι επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και ενδυνάμωςθσ τθσ Ομάδασ»  
Ριλοτικό Ρρόγραμμα ολιςτικισ προςζγγιςθσ  

ςε Εκπαιδευτικοφσ – Μακθτζσ – Γονείσ 
 

Κατά το διάςτθμα Λανουάριοσ 2015 - Μάρτιοσ 2015 πραγματοποιικθκε το Ριλοτικό Ρρόγραμμα 
«Kφκλοι επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και ενδυνάμωςθσ τθσ Ομάδασ» ςτο 1ο Γενικό Λφκειο Χαλανδρίου 
και ςτο 3ο Γυμνάςιο Αγίασ Ραραςκευισ.  

Στόχοι του Ρρογράμματοσ ιταν αρχικά θ κατανόθςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων ςε 
ςχζςθ με το φαινόμενο του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ και ςε δεφτερο χρόνο ζγινε μια επεξεργαςία ςε ςχζςθ 
με τουσ τρόπουσ διαχείριςθσ  και πρόλθψθσ του φαινομζνου. Οι ςυναντιςεισ γίνονταν μία φορά τθν 
εβδομάδα και είχαν διάρκεια 90’. Υπιρχε ςυγκεκριμζνθ δομι, κεματολογία, ςτόχοι, μζκοδοσ  
υλοποίθςθσ  και οι ςυμμετζχοντεσ ιταν ςε ξεχωριςτζσ ομάδεσ Εκπαιδευτικϊν – Μακθτϊν –  Γονζων.  

 

Κφκλοι Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: 

1οσ κφκλοσ : Ενςυναίςκθςθ, αλλθλεγγφθ, διαφορετικότθτα, ενίςχυςθ κετικοφ κλίματοσ ομάδασ, 
ενδυνάμωςθ των κετικϊν προτφπων ςυμπεριφοράσ  

2οσ  κφκλοσ: Επιπτϊςεισ του εκφοβιςμοφ και τθσ βίασ ςτο ςχολείο, διερεφνθςθ ςυναιςκθμάτων, 
αναγνϊριςθ χολικοφ Εκφοβιςμοφ, ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ προςωπικισ ευκφνθσ 

3οσ κφκλοσ: Αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου, δθμιουργία υποςτθρικτικοφ κλίματοσ (εμπιςτοςφνθσ και 
ςυνεργαςίασ), ενδυνάμωςθ παρατθρθτϊν – κφματοσ – κφτθ, διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων, ανάπτυξθ 
κοινωνικϊν δεξιοτιτων, ενδυνάμωςθ ςχζςεων τθσ Ομάδασ, ενδυνάμωςθ τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ 
εντάςεων, μετουςίωςθ επικετικϊν ςυμπεριφορϊν μζςα από τθ δθμιουργικότθτα και τθν επικοινωνία. 

Ειδικότερα θ κεματολογία και οι ςτόχοι είναι: 

Α. Για τουσ Εκπαιδευτικοφσ (6 ςυναντιςεισ ομαδικζσ) από Λανουάριο - Μάρτιο 

o Συηιτθςθ για κατανόθςθ φαινομζνου 
o Επεξεργαςία  των ςυναιςκθμάτων των εκπαιδευτικϊν, όταν είναι παρόντεσ ςε περιςτατικά 

εκφοβιςμοφ και βίασ ςτο ςχολείο 
o Μιλϊντασ για τθ διαφορετικότθτα, εντοπίςαμε ομοιότθτεσ και διαφορζσ των ατόμων 

ενκαρρφνοντασ τθ διαφορετικότθτα και τθν αλλθλοςυμπλθρωματικότθτα 
o Αναγνωρίςαμε ςυμπεριφορζσ και ςυμπτϊματα που μπορεί να οφείλονται ςτο φαινόμενο του 

 εκφοβιςμοφ 
o Συηιτθςθ για ρόλο ςυμμακθτϊν, γονζων, δαςκάλων ςε περιςτατικά εκφοβιςμοφ και βίασ ςτο 

 ςχολείο 
o Δόκθκε ζμφαςθ ςτο ότι θ κοινοποίθςθ τζτοιων φαινομζνων δεν αποτελεί «κάρφωμα» 
o Συηιτθςθ για  τθν ενδυνάμωςθ του ομαδικοφ πνεφματοσ, ςυνεργαςίασ, υποςτθρικτικοφ κλίματοσ 

και ενεργθτικισ ςυμμετοχισ ςε ςυλλογικζσ δραςτθριότθτεσ. 
o Αξιολόγθςθ Ρρογράμματοσ με ερωτθματολόγιο 

Μζκοδοσ:  Λδεοκφελλα – Συηιτθςθ – Συμπεράςματα 

Β. Εργαςτιριο για Ραιδιά (6 ςυναντιςεισ για κάκε τάξθ, από 90’ θ κάκε ςυνάντθςθ) από 
Λανουάριο-Μάρτιο 

-Ενθμζρωςθ μακθτϊν για το πρόγραμμα και ςυηιτθςθ για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ 
ομάδασ (Υπογραφι Συμβολαίου) 

-Ενίςχυςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ μζςα από ςυηιτθςθ και παιχνίδια διαδραςτικά.  
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(Χωριςμόσ ςε μικρότερεσ ομάδεσ και μζςα από ελεφκερο ςυνειρμό - δθμιουργία οριςμοφ του ςχολικοφ 
εκφοβιςμοφ) 

-Με αφορμι ζνα κείμενο / βιβλίο αλλά και ζνα περιςτατικό από τθν επικαιρότθτα  μιλιςαμε για τισ 
καταςτάςεισ, τα πρόςωπα τθσ ιςτορίασ και εκφράςαμε ςυναιςκιματα. Αναγνωρίςαμε το φαινόμενο 
(κφτθσ-κφμα-παρατθρθτισ) και εκφράςτθκαν προβλθματιςμοί.  Ζπειτα οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε 3 
μικρότερεσ ομάδεσ και ζκανε θ κάκε ομάδα ςυναιςκθματικι επεξεργαςία του κάκε ρόλου ξεχωριςτά. 
Στθ ςυνζχεια ζγινε επιςτροφι ςτθ μεγάλθ ομάδα και ςυηιτθςθ προκειμζνου να δοφμε ξανά το 
περιςτατικό με μια άλλθ, πιο διευρυμζνθ, οπτικι και ενςυναίςκθςθ.   

-Συηιτθςθ, δραματοποίθςθ μιασ ιςτορίασ. Ροιοσ είναι ο κφτθσ, ποιοσ το κφμα και ποιοσ ο παρατθρθτισ  
(χωριςμόσ ςε  3 - 4 μικρότερεσ ομάδεσ και δθμιουργία ςεναρίου και δραματοποίθςθ)   

-Μιλιςαμε για ςυναιςκιματα μακθτϊν, όταν είναι παρόντεσ ςε περιςτατικά εκφοβιςμοφ και βίασ ςτο 
ςχολείο, κακϊσ επίςθσ και για πικανοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ που προτείνουν τα ίδια τα παιδιά. 
(Χρθςιμοποιικθκαν τα ςενάρια των παιδιϊν και ζγινε επεξεργαςία ομαδικι ωσ προσ τουσ τρόπουσ 
επίλυςθσ τθσ κάκε ιςτορίασ). 

-Μιλϊντασ και κάνοντασ ζνα βιωματικό (παιχνίδι ρόλων) για τθ διαφορετικότθτα, εντοπίςαμε 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ των ατόμων, ενκαρρφνοντασ τθ διαφορετικότθτα και τθν 
αλλθλοςυμπλθρωματικότθτα, κακϊσ και τθ ςυνεργαςία ςε δφςκολεσ ςτιγμζσ. Δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
ςτο αίςκθμα προςωπικισ ευκφνθσ, ςτουσ  ρόλουσ του παρατθρθτι, του κφματοσ και του κφτθ, κακϊσ 
και ςτον τρόπο με τον οποίο επιλζγει κανείσ να παρζμβει ι μθ ςε κάποιο περιςτατικό 

-Διερευνικθκε ο τρόποσ που επιλζγει κανείσ να  παρουςιάςει τον εαυτό του. Εικόνα προσ τουσ άλλουσ 
ςυνομθλίκουσ (επεξεργαςία του ρόλου του, ςυναιςκθματικι διερεφνθςθ και ςφνδεςθ με πρότυπα 
ςυμπεριφοράσ)   

Αξιολόγθςθ προγράμματοσ μζςα από ερωτθματολόγιο, ςυηιτθςθ και δθμιουργία ενόσ τραγουδιοφ / 
ςυνκιματοσ / πανό. 

Μζκοδοσ: Συηιτθςθ, ανάγνωςθ κειμζνου / βιβλίου, κεατρικό, εικαςτικι δθμιουργία, παιχνίδι ρόλων 

Γ. Μιλϊντασ ςτουσ Γονείσ για τον εκφοβιςμό και τθ βία ςτο ςχολείο (3 ςυναντιςεισ) από Λανουάριο - 
Μάρτιο 

1θ  Συνάντθςθ 

Αρχικι ενθμζρωςθ για τθ διεξαγωγι του Ρρογράμματοσ (Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ότι ςυμφωνοφν να 
παρακολουκιςει το παιδί τουσ το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα)  

2θ Συνάντθςθ 

o Ραρουςίαςθ υλικοφ των εργαςτθρίων με τα παιδιά 
o Συηιτθςθ με γονείσ 
o Ραρουςίαςθ του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ Ολιςτικισ Ρροςζγγιςθσ ςε επίςθμθ εκδιλωςθ για  

  εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και γονείσ. 

 

Αξιολόγθςθ Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ : 

Ενδοςχολικι Βία και Εκφοβιςμόσ - Bullying 

«Κφκλοι επικοινωνίασ ςυνεργαςίασ και ενδυνάμωςθσ τθσ Ομάδασ» 

Ο βαςικόσ ςκοπόσ του Ρρογράμματοσ εςτίαηε ςτθν προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ αςφαλοφσ 
πλαιςίου, ςτο οποίο οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊκθκαν για τα είδθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, τουσ 
τρόπουσ αναγνϊριςθσ και αντιμετϊπιςισ του. Τα παραπάνω επιτεφχκθκαν μζςα από βιωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιιςεισ και ςυηθτιςεισ των μελϊν τθσ  κάκε ομάδασ.  

Οι κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτισ οποίεσ ςτθρίχκθκε το ςυγκεκριμζνο Ρρόγραμμα ιταν: 

O Bion ( 1961) υποςτθρίηει πωσ το άτομο χρειάηεται τισ ομάδεσ για τθν πλιρθ ανάπτυξι του. Θ ομάδα 
ζχει ςφμφωνα με τον Bion τθν ικανότθτα τθσ «περίεξθσ»  όπωσ  και θ μθτζρα, θ οποία αφουγκράηεται 
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τισ ανάγκεσ του βρζφουσ, τισ επεξεργάηεται και κατόπιν το βρζφοσ βιϊνει τθν επεξεργαςμζνθ τουσ 
μορφι. Ζτςι και θ ομάδα ωσ όλον λειτουργεί με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο. 

Ο Bandura (1963)  μιλάει ιδιαίτερα για τθ «Μίμθςθ Ρροτφπου». Με πειράματά του ζχει αποδείξει ότι 
με τθν παρατιρθςθ οι άνκρωποι μποροφν να οδθγθκοφν ςε περιςςότερο προςαρμοςτικζσ 
ςυμπεριφορζσ. 

   Ζτςι λοιπόν, προςφζροντασ ο ςυντονιςτισ ι ο εκπαιδευτικόσ ζνα πρότυπο μθ επικριτικισ 
ςυμπεριφοράσ αλλά αποδοχισ και εκτίμθςθσ τόςο των δυνατϊν ςθμείων όςο και των δυςκολιϊν του 
ατόμου,  αυτό μπορεί να βοθκιςει ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ομάδασ με υγιι προςανατολιςμό. 

Από τθ ςυνολικι διεξαγωγι του Ρρογράμματοσ φάνθκε πωσ θ λειτουργία τθσ Ομάδασ, θ ςυνεργαςία και 
θ καλλιζργεια πνεφματοσ αποδοχισ, εμπιςτοςφνθσ και αλλθλεγγφθσ αποτελοφν από μόνα τουσ μορφζσ 
πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ. 

   Ριο αναλυτικά, όςον αφορά ςτισ ομαδικζσ ςυναντιςεισ των μακθτϊν, παρατθρικθκε πωσ 
ευαιςκθτοποιικθκαν, προάχκθκε θ ψυχοκοινωνικι τουσ ανάπτυξθ και ςε αυτό φάνθκε βοθκθτικό το 
κατάλλθλο διευκολυντικό κλίμα που υπιρχε. Μζςα ςτθν ομάδα δόκθκε θ ευκαιρία να ςυνεργαςτοφν 
και όχι να ανταγωνιςτοφν, να μοιραςτοφν ςυναιςκιματα, να εκφραςτοφν ελεφκερα, να διερευνιςουν 
τθ δυναμικι των διαπροςωπικϊν τουσ ςχζςεων, να επιλφςουν προβλιματα, να κάνουν διάλογο, 
βάηοντασ ωσ προχπόκεςθ τον ςεβαςμό προσ τον Άλλο και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ χωρίσ επίκριςθ.   
Ενδιαφζρον είχε επίςθσ πωσ, παρά το περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα διεξαγωγισ των εργαςτθρίων, 
υπιρξε φανερά μια ςυναιςκθματικι μετατόπιςθ των ςυμμετεχόντων.  

  Αναφορικά με τισ ομαδικζσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν, που πραγματοποιικθκαν ςτο 
πλαίςιο του ίδιου Ρρογράμματοσ, παρατθρικθκε πωσ θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ ενθμζρωςθ διευκόλυνε 
ςτθν ενδυνάμωςθ του ρόλου τουσ , οι ομαδικζσ ςυναντιςεισ και θ επεξεργαςία που γινόταν κάκε φορά  
βελτίωςε τθ ςυναιςκθματικι τουσ ενθμερότθτα,  διευκόλυνε τθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν και 
λειτοφργθςε ωσ ζνα αςφαλζσ πλαίςιο ςτιριξθσ και επεξεργαςίασ ςυναιςκθμάτων ςε ατομικό αλλά και 
ςε ομαδικό επίπεδο. Οι ομάδεσ των εκπαιδευτικϊν λειτοφργθςαν υποςτθρικτικά και ςκοπόσ του 
Ρρογράμματοσ ιταν οι εκπαιδευτικοί να γίνουν ςτθν πορεία οι διαμεςολαβθτζσ ςτθν δθμιουργία ενόσ 
υποςτθρικτικοφ κλίματοσ ικανοφ να εμπεριζχει ςυναιςκθματικά και τθν ευρφτερθ ομάδα (ςχολικι 
κοινότθτα). 

Θ ομάδα των γονζων φάνθκε να χρειάηεται περιςςότερθ ενίςχυςθ ωσ προσ τθ παρουςία τθσ  
ςτισ ομάδεσ. Κακϊσ ο ρόλοσ τουσ είναι καταλυτικόσ ςτο να υπάρξει μια ςυνζχεια  ςτθ ςυναιςκθματικι 
διεργαςία των εφιβων και μια ςτακεροποίθςθ του προτφπου ςυμπεριφοράσ.    

 

Υπεφκυνεσ για τον ςχεδιαςμό, τθ διοργάνωςθ και τον ςυντονιςμό του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: 

Κάτια Τρουμποφκθ, Ψυχολόγοσ – Ψυχοκεραπεφτρια – Χοροκεραπεφτρια,  

ενεργό μζλοσ τθσ Βρετανικισ Ομοςπονδίασ Ψυχολόγων (B.P.S) 

Αντωνία Ραπατριανταφφλλου,  

Συντονίςτρια του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio Δ.Δ.Ε. Β’ Ακινασ 

Συνεργαςία με : 

-1οΓενικό Λφκειο Χαλανδρίου: Διευκφντρια: Χαρίκλεια Ροντίκα 

Ευςτάκιοσ Ανδρισ,  Φιλόλογοσ 

-3οΓυμνάςιο Αγίασ Ραραςκευισ: Διευκφντρια: Ραραςκευι Λεβζντθ 

Μαριμζλ Χρφςθ, Φιλόλογοσ 
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2. «Καινοτόμεσ μθ τιμωρθτικζσ μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ: Σχολικι Βία και Εκφοβιςμόσ - Κφτεσ, Κφματα, Κεατζσ» 

Κεατροπαιδαγωγικό Ριλοτικό Ρρόγραμμα για μακθτζσ   
Α' Γυμναςίου – Α' Λυκείου 

 «Στθν Ελλάδα, οι προςπάκειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ ζχουν λίγα χρόνια ηωισ 
πίςω τουσ. Αξιοποιϊντασ τθν πλοφςια διεκνι επιςτθμονικι εμπειρία και γνϊςθ για το πρόβλθμα, με 
δικτφωςθ και ςυντονιςμό όλων των ενδιαφερόμενων φορζων, με το ςχεδιαςμό μίασ εκνικισ πολιτικισ 
για το κζμα, είναι δυνατόν, αν όχι να εξαλείψουμε, τουλάχιςτον να μειϊςουμε δραςτικά τθν ζκταςθ και 
τθν ζνταςθ του φαινομζνου για τθν προςταςία των δικαιωμάτων των παιδιϊν μασ να ηουν και να 
μακαίνουν ςε ζνα αςφαλζσ και ειρθνικό ςχολείο και για τθν εμπζδωςθ των αξιϊν τθσ αλλθλεγγφθσ και 
του αλλθλοςεβαςμοφ. Θ επιτυχία τθσ διαδικαςίασ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τον καλό χειριςμό τθσ ςυνάντθςθσ από τουσ ειδικοφσ ι 
ειδικά εκπαιδευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και από τθν ετοιμότθτα των γονζων και των μακθτϊν να 
λειτουργιςουν βάςει τθσ διαδικαςίασ που τουσ προτείνεται. Θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου 
εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ. Μερικοί από αυτοφσ είναι θ ςοβαρότθτα των περιςτατικϊν, θ 
επαρκισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, θ ςυνεργαςία γονζων και ςχολείου, τα διαφορετικά 
αποτελζςματα των μεκόδων ανάλογα με το εκάςτοτε ευρφτερο εκπαιδευτικό πλαίςιο».  

(Απόςπαςμα από το υνοπτικό Εγχειρίδιο Αντιμετϊπιςθσ του χολικοφ Εκφοβιςμοφ Εκπαιδευτικϊν 
Δ.Ε. – Καραβόλτςου Α. Ακθνά, Ακινα 2013) 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

Ειςαγωγικι δραςτθριότθτα (15 λεπτά) 

Ηζςταμα-Σπάςιμο πάγου: Θ οδθγία είναι «Αλλάηουμε κζςεισ όλοι όςοι ….» ζχουμε κάτι κοινό, π.χ. 
φοράμε κάτι μαφρο, αςχολοφμαςτε με τον υπολογιςτι πάνω από δφο ϊρεσ κάκε μζρα, κλπ. Αρχικά ο 
εμψυχωτισ, που βρίςκεται ςτθ μζςθ του κφκλου, διαλζγει τισ φράςεισ που κα ακουςτοφν και κατόπιν 
κάποιο άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ που μζνει όρκιο κάκε φορά, αφοφ οι καρζκλεσ είναι μία λιγότερθ από 
τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Με τθ δραςτθριότθτα αυτι μποροφν να διερευνθκοφν διάφορα κζματα που κα επιλζξει θ ομάδα. Ο 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει ερωτιςεισ από τισ κεματικζσ ενότθτεσ: ενδιαφζροντα, απόψεισ για το 
ςχολείο, αγαπθμζνα μακιματα, μουςικι, εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και μετά να περάςει και ςε 
φράςεισ όπωσ: «αλλάηουμε κζςεισ όςοι πιςτεφουμε ότι ςτο ςχολείο μασ οι μακθτζσ βρίηουν και 
προςβάλλουν ςυχνά ο ζνασ τον άλλο», «...όςοι μασ ζχει τφχει και εμάσ να μασ κοροϊδζψουν ζςτω μία 
φορά από τθν αρχι τθσ χρονιάσ», ειςάγοντασ ζτςι τουσ μακθτζσ ςτο κζμα τθσ ςχολικισ βίασ. 

 

Α Ενότθτα 

Σκοπόσ: Θ κατανόθςθ των παραμζτρων που ορίηουν το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ και τθσ βίασ μεταξφ 
μακθτϊν 

Συηιτθςθ (45 λεπτά) 

Στουσ ςυμμετζχοντεσ, μοιραςμζνουσ ςε ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων, παρουςιάηονται πικανά 
ςενάρια εκφοβιςμοφ μεταξφ μακθτϊν από τθ ςχολικι κακθμερινότθτα και τουσ ηθτείται να τα 
τοποκετιςουν ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

«Είναι», «Δεν είναι» και «Μςωσ να είναι» εκφοβιςμόσ. 

Τα ςενάρια, που δίνονται γραμμζνα ςε κάρτεσ, είναι τα εξισ: 

1. Μία ομάδα αγοριϊν ςφυρίηουν και κάνουν χειρονομίεσ με ςεξουαλικό υπονοοφμενο ςε μία 
μακιτρια, κακϊσ περνάει από μπροςτά τουσ 
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2. Θ Άννα πειράηει τθ φίλθ τθσ για ζνα αγόρι που φαίνεται να τθσ αρζςει 
3. Δφο ομάδεσ αγοριϊν ςυνζχεια κοροϊδεφουν θ μία τθν άλλθ 
4. Μία ομάδα αγοριϊν κοροϊδεφουν ζνα μικρότερο αγόρι για το επίκετό του, που είναι 

«Μπζμπθσ» 
5. Θ Κατερίνα αποφαςίηει θ παρζα τθσ να μθ μιλάει ςτθ Σοφία 
6. Στο διάλειμμα μία ομάδα αγοριϊν δεν αφινει το Γιάννθ να παίξει μαηί τουσ, λζγοντασ ότι 

πάντα τουσ χαλάει το παιχνίδι 
7. Δφο αγόρια μαλϊνουν και πιάνονται ςτα χζρια ςτθν αυλι 
8. Ο Γιϊργοσ ςπρϊχνει όλουσ τουσ άλλουσ που είναι ςτθν ουρά του κυλικείου, για να μπει αυτόσ 

πρϊτοσ 
9. Μία παρζα κοριτςιϊν φωνάηουν διαμαρτυρόμενεσ ςτθ Φωτεινι να κάνει πιο γριγορα, για να 

κερδίςουν κάποιο προνόμιο από τθν κακθγιτρια 
10. Ο Φάνθσ αρπάηει το ςάντουιτσ από ζνα μικρότερο αγόρι 
11. Θ φωτογραφία τθσ Μαρίασ ςτθν τουαλζτα ζχει αναρτθκεί ςτο facebook και ςχεδόν όλθ θ τάξθ 

γελάει μ’ αυτό 
12. Θ Αλεξάνδρα προδίδει τθ μυςτικι αγάπθ τθσ Λίηασ για ζνα αγόρι τθσ τάξθσ, ςε μία παρζα 

κοριτςιϊν, επειδι δεν ιρκε ςτο πάρτι τθσ  
13. Ο Αχμζτ κάκεται πάντα μόνοσ του ςτο διάλειμμα 
14. Στθν πόρτα τθσ τουαλζτασ είναι γραμμζνο ότι θ Κλειϊ είναι «τςοφλα» 
15. Ο Βαςίλθσ βάηει τρικλοποδιά ςτον Ρζτρο και γελάει 
16. Ρζντε αγόρια κάνουν «πολυκατοικία» ςτον Δθμιτρθ, πλακϊνοντάσ τον με τα ςϊματά τουσ 

κάτω ςτο πάτωμα του διαδρόμου, μία μζρα βροχερι 
17. Θ Καλλιόπθ λζει ςε όλουσ πωσ ο Ορζςτθσ ζπιαςε ςτα πράςα τθ μθτζρα του με άλλον άνδρα, όχι 

τον πατζρα του, μζςα ςτο ςπίτι 
18. Μία ομάδα αγοριϊν παλεφουν ςτα ψζματα 
19. Ο γυμναςτισ δίνει τθ μπάλα του ποδοςφαίρου ςτα αγόρια τθσ τάξθσ και ηθτά να παίξουν όλοι 

μαηί, καμία όμωσ ομάδα δε κζλει τον Κϊςτα, τον «άμπαλο». 

Ο εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ ςυμμετζχοντεσ να εξθγιςουν τισ επιλογζσ τουσ και να υποδείξουν τισ 
επιπλζον εκείνεσ πλθροφορίεσ που χρειάηονται, για να μπορζςουν να αποφαςίςουν, αν κα 
μετακινιςουν τισ κάρτεσ ςε διαφορετικι κατθγορία. 

Ερωτιςεισ για τθ διερεφνθςθ των κεμάτων: 

o Αν θ πρόκεςθ των αγοριϊν είναι να κάνουν πλάκα και θ μακιτρια γελάει κι αυτι και δεν 
 ενοχλείται; (απλό πείραγμα, οφτε βία, οφτε εκφοβιςμόσ)  
o Αν θ πρόκεςθ των αγοριϊν είναι να κάνουν πλάκα και θ μακιτρια γελάει, αλλά κατά βάκοσ 
 ενοχλείται; (βία, όχι εκφοβιςμόσ) 
o Αν θ πρόκεςθ των αγοριϊν είναι να κάνουν πλάκα και θ μακιτρια ενοχλείται και το δείχνει; (βία, 
 αλλά όχι εκφοβιςμόσ) 
o Αν θ πρόκεςθ των αγοριϊν είναι να τθν προςβάλλουν και θ μακιτρια απαντά με υβριςτικοφσ 
 χαρακτθριςμοφσ; (βία όχι εκφοβιςμόσ) 
o Αν θ πρόκεςθ των αγοριϊν είναι να τθν προςβάλουν και θ μακιτρια ενοχλείται και φεφγει 
 μακριά, επειδι φοβάται να αντιδράςει; (εκφοβιςμόσ) 
o Αν θ μακιτρια είναι παχουλι, επίτθδεσ ντυμζνθ προκλθτικά με ροφχα που δεν τθν κολακεφουν, 
 ερμθνεφει τθν προςβλθτικι πρόκεςθ των αγοριϊν ωσ κετικι προςοχι ςτο πρόςωπό τθσ, που 
 ανεβάηει τθν αυτοεκτίμθςι τθσ; (βία, που όμωσ δε γίνεται αντιλθπτι) 

 Διευκρινίηουμε ςε κάκε κζμα τθν πρόκεςθ των «κυτϊν» και τθν αντίδραςθ των «κυμάτων», 
 κακϊσ θ επικετικι ςυμπεριφορά χαρακτθρίηεται ωσ εκφοβιςμόσ, μόνο όταν ςυντρζχουν οι εξισ 
 δφο προχποκζςεισ: 

Α. Θ πρόκεςθ των κυτϊν είναι να βλάψουν το κφμα 

Β. Θ αντίδραςθ των κυμάτων να είναι πακθτικι, υποδθλϊνοντασ φόβο και ανιςότθτα ςτθ δφναμθ. 

Διακρίνουμε ακόμθ τισ διαφορζσ μεταξφ τθσ βίασ και του εκφοβιςμοφ, κακϊσ ςτθ βία υπάρχει ιςότθτα 
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ςτθ δφναμθ και τα κφματα δε φοβοφνται να αντιδράςουν, να πουν ότι τουσ ενοχλεί, να αναφζρουν ςτον 
εκπαιδευτικό ι να αςκιςουν και τα ίδια βία. Επιςθμαίνουμε πωσ κάκε ςυμπεριφορά ςυνοδεφεται 
πάντα από μία ερμθνεία από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Ζτςι, ςτθν τελευταία περίπτωςθ δε ςυμπίπτει θ 
ερμθνεία που δίνει το κορίτςι, ςτθν πρόκεςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των αγοριϊν με τθν πραγματικι τουσ 
πρόκεςθ, πικανά λόγω χαμθλισ αυτοεκτίμθςθσ και ζντονθσ ανάγκθσ για αποδοχι, από τθν ομάδα 
ςυνομθλίκων. Κλείνοντασ, ο ςυντονιςτισ τονίηει ότι προςδιοριςτικό ρόλο ςτον εκφοβιςμό παίηουν θ 
πρόκεςθ του κφτθ και θ αντίδραςθ του κφματοσ, τόςο θ εξωτερικι / φαινομενικι όςο και θ εςωτερικι. 
Επίςθσ, ρόλο παίηουν όχι μόνο τα πραγματικά γεγονότα αλλά και θ ερμθνεία των ατόμων για αυτά. 

Επίςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ, ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων, καλοφνται να δϊςουν ζναν οριςμό για το ςχολικό 
εκφοβιςμό. Στο τζλοσ όλεσ οι ομάδεσ, με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ, καταλιγουν ςτον οριςτικό 
οριςμό, που όλθ θ ομάδα αποδζχεται. Κατόπιν, παρουςιάηεται ο οριςμόσ που χρθςιμοποιείται από τθν 
επιςτθμονικι κοινότθτα, εντοπίηονται και ςυηθτιοφνται οι διαφορζσ μεταξφ των δφο οριςμϊν Τζλοσ, 
παρουςιάηονται από τον εκπαιδευτικό οι διάφορεσ μορφζσ τθσ βίασ: ςωματικι, λεκτικι, ψυχολογικι / 
κοινωνικι (βλ. ςελ 4-5 εγχειριδίου).   

Δραματοποίθςθ (45 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικόσ ηθτάει από τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων να αναπαραςτιςουν ςενάρια – 
ςκθνζσ από όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ τθσ βίασ. 

Δραματικό πλαίςιο / Οπτικι γωνία (20 λεπτά) 

Στθν αρχι ενόσ προγράμματοσ αγωγισ υγείασ (project) ι μίασ διακεματικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
διαφόρων ειδικοτιτων,  χριςιμο κα ιταν, για λόγουσ αποςταςιοποίθςθσ των μακθτϊν, να γίνει θ 
ειςαγωγι ενόσ πλαιςίου / οπτικισ γωνίασ μζςα από τθν οποία κα «δουν» το ςενάριο που 
αναπτφςςεται. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα μποροφςε να ειπωκεί ότι  οι μακθτζσ ςε ρόλο δθμοςιογράφου 
καλοφνται να διερευνιςουν τθ φανταςτικι ιςτορία που κα αναπτυχκεί ςτθ ςυνζχεια. Ραρακάτω 
δίνονται λεπτομζρειεσ για το “χτίςιμο” αυτοφ του πλαιςίου: 

Χρόνοσ: ςθμερινι εποχι 

Τόποσ: το γραφείο τθσ ςχολικισ εφθμερίδασ 

όλοσ για τουσ μακθτζσ: Δθμοςιογράφοι - αρκρογράφοι ςτθ ςχολικι εφθμερίδα 

όλοσ για τον εκπαιδευτικό: υπεφκυνοσ για τθ ςχολικι εφθμερίδα 

Σθματοδότθςθ ρόλου εκπαιδευτικοφ: ζνα ντοςιζ ςτο χζρι 

Χτίςιμο ρόλου μακθτϊν – Διαμόρφωςθ χϊρου 

-Τα κρανία τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε ενωμζνα οχτϊ ι δζκα μαηί να ςχθματίηουν ζνα μεγάλο τραπζηι 
γφρω από το οποίο οι μακθτζσ ςε ρόλο δθμοςιογράφου διεξάγουν τισ ςυνεδριάςεισ τουσ. 

-Ο εκπαιδευτικόσ καλεί τθν ομάδα των μακθτϊν να φανταςτοφν ότι θ αίκουςα είναι τα γραφεία τθσ 
εφθμερίδασ τουσ, να γράψουν ςε αυτοκόλλθτα χαρτάκια τα ονόματα των αντικειμζνων που κα 
υπάρχουν ςε αυτι τθν αίκουςα, να τα τοποκετιςουν ςε διάφορα ςθμεία του χϊρου, κακϊσ επίςθσ και 
να δϊςουν ζνα όνομα ςτθ ςχολικι εφθμερίδα. 

Β Ενότθτα 

Σκοποί: 

o Να κατανοιςουν βακφτερα το φαινόμενο τθσ βίασ  
o Να διερευνιςουν τα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ των κυτϊν και των κυμάτων 
o Να διερευνιςουν τισ βαςικζσ αξίεσ τθσ ηωισ και τθσ ςυμπεριφοράσ των κυτϊν και των κυμάτων 

1θ Δραςτθριότθτα (5 λεπτά) 

Ειςαγωγι ςτο ςενάριο  

Ο εκπαιδευτικόσ αφθγείται το παρακάτω ςενάριο ςε τζςςερισ μακθτζσ-εκελοντζσ: 
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Ο Γιϊργοσ κάκεται ςε ζνα παγκάκι μόνοσ του ςτο διάλειμμα, χαηεφει ζνα κόμικ που ζφερε από το ςπίτι, 
τρϊει ζνα ςάντουιτσ και πίνει το χυμό του. Είναι μικροκαμωμζνοσ για τθν θλικία του και δεν ζχει 
αναπτφξει ςτενζσ φιλίεσ. Είναι επίςθσ κάπωσ εςωςτρεφισ και ςυχνά περνάει τον χρόνο του μοναχικά, 
απορροφθμζνοσ ςτα δικά του και δεν επιδιϊκει ιδιαίτερα να μιλάει ςε άλλα παιδιά. Τρεισ ςυμμακθτζσ 
του απ’ το τμιμα του, γελάνε ςυνωμοτικά μεταξφ τουσ και τον πλθςιάηουν. Ο Αλκιβιάδθσ, ο ζνασ απ’ 
αυτοφσ, κάκεται δίπλα του και του παίρνει το βιβλίο απ’ τα χζρια, λζγοντασ: «Για να δω, τι είναι αυτό; 
Ράλι διαβάηεισ; Τι αθδία είναι αυτι; Ρου πασ και τα βρίςκεισ;». Οι άλλοι δφο, ο Αλζξθσ και ο Γιάννθσ 
κάκονται από τθν άλλθ μεριά και με το νόθμα του Aλκιβιάδθ, αρχίηουν να τον πιζηουν, τόςο δυνατά 
μάλιςτα, που πριν προλάβει να ςθκωκεί του πζφτουν το ςάντουιτσ και ο χυμόσ απ’ τα χζρια. Γελάνε κι 
οι τρεισ και φεφγουν. Ο Γιϊργοσ μζνει μόνοσ του και αναςτατωμζνοσ μαηεφει από κάτω τα πράγματά 
του. Για ακόμθ μία φορά... 

2θ Δραςτθριότθτα (35 λεπτά) 

Αναπαράςταςθ ςε «Ραγωμζνθ εικόνα» και «Ανίχνευςθ ςκζψεων» 

Μία ομάδα τεςςάρων εκελοντϊν καλοφνται να αυτοςχεδιάςουν τθ ςκθνι και να δθμιουργιςουν με τα 
ςϊματά τουσ μία «παγωμζνθ εικόνα», ακριβϊσ τθ ςτιγμι που πζφτουν κάτω τα πράγματα του Γιϊργου 
και οι υπόλοιποι γελάνε, λίγο πριν ςθκωκοφν από το παγκάκι. Τα μζλθ τθσ ομάδασ ςυνεννοοφνται 
μεταξφ τουσ, για το ποιοσ κα αναπαραςτιςει τι και αποφαςίηουν για τθ ςτάςθ του ςϊματοσ και τθν 
ζκφραςθ του προςϊπου του κάκε ατόμου, που ςυμμετζχει ςτθ ςκθνι. Ο εκπαιδευτικόσ καλεί εκελοντζσ 
να αγγίξουν ςτον ϊμο κάποιο ρόλο από τθν εικόνα και να πουν φωναχτά κάποιεσ φράςεισ, που κα 
μποροφςαν να απθχοφν τισ ςκζψεισ του και τα ςυναιςκιματά του, χρθςιμοποιϊντασ το πρϊτο ενικό 
πρόςωπο.  

3θ Δραςτθριότθτα (20 λεπτά) 

Εμβάκυνςθ ςτο ρόλο – «Ανακριτικι καρζκλα»  

Ο εκπαιδευτικόσ κάκεται ςε μία καρζκλα απζναντι από τον κφκλο των ςυμμετεχόντων. Ο ίδιοσ 
αντιπροςωπεφει το Γιϊργο και οι υπόλοιποι μποροφν να τον «ανακρίνουν», ςαν να είναι οι εαυτοί τουσ 
και όχι κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ ρόλοσ. Αυτόσ κα επιλζξει αν κα απαντιςει και τον τρόπο που κα 
απαντιςει. 

Ο Γιϊργοσ, ανάμεςα ςτα άλλα και ανάλογα με τισ ερωτιςεισ που κα δεχκεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ, 
λζει και τα παρακάτω: 

«Δεν ξζρω γιατί τα ζχουν βάλει μαηί μου, εγϊ δεν τουσ πειράηω κακόλου, προςπακϊ να μθν τραβάω 
κακόλου τθν προςοχι τουσ, μζχρι που ζχω αρχίςει και κρφβομαι ςτο διάλειμμα και πάω ςε μζρθ που δε 
φαίνομαι και πολφ, για να μθ με ενοχλοφν. Τϊρα τελευταία, μζνω τελευταίοσ, όταν τελειϊνει το 
ςχολείο, γιατί περιμζνω να φφγουν πρϊτα αυτοί. Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί ζχουν δει κάποιεσ 
φορζσ τι ςυμβαίνει, τουσ ζχουν μαλϊςει, αλλά δεν αλλάηει κάτι. Στουσ γονείσ μου δεν το ζχω πει, γιατί 
δε κζλω να τουσ ςτενοχωριςω και γιατί αν ζρκουν και το αναφζρουν ςτο ςχολείο και ηθτιςουν τθν 
τιμωρία τουσ, φοβάμαι ότι κα κελιςουν να με εκδικθκοφν και τα πράγματα κα γίνουν χειρότερα για 
μζνα. Άλλωςτε δε κζλω να με λζνε οφτε «καρφί» οφτε να με κεωροφν μαμόκρεφτο. Φίλουσ ςτο ςχολείο 
δεν ζχω. Μόνο με τα ξαδζρφια μου κάνω καλι παρζα, που με γνωρίηουν από παιδί και με εκτιμοφν 
πραγματικά. Οι ςυμμακθτζσ μου πιςτεφουν ότι είμαι λίγο περίεργοσ, ζτςι μου είχε πει μια φορά ζνα 
παιδί που το είχα ρωτιςει. Μςωσ επειδι διαβάηω ςυχνά, με ενδιαφζρουν πράγματα, όπωσ θ αςτρονομία 
- κα ικελα να γίνω αςτροφυςικόσ - και θ λογοτεχνία, ιδιαίτερα θ επιςτθμονικι φανταςία, που τουσ 
περιςςότερουσ δεν τουσ νοιάηουν κακόλου, ακοφω κλαςικι και ζντεχνθ μουςικι και μάλλον και επειδι 
δε μιλάω και πολφ. Κα ικελα πολφ να είχα ζναν καλό φίλο ςτο ςχολείο και ασ μθ ταιριάηουμε ςε όλα. 
Στα κορίτςια μου φαίνεται ότι δεν αρζςω και πολφ. Μςωσ φταίνε και τα γυαλιά μου. Γενικά, προςπακϊ να 
τα βγάλω πζρα μόνοσ μου. Ελπίηω ςφντομα να βαρεκοφν και να μ’ αφιςουν ιςυχο. Δε κζλω να τουσ 
χτυπιςω, αν και μου ζχει ζρκει μια φορά να το κάνω. Είχα κοκκινίςει τόςο πολφ από το κυμό μου, που 
αυτοί άρχιςαν τότε να με κοροϊδεφουν και γι’ αυτό και με λζγανε «ντοματοςαλάτα». Σκζφτομαι ότι, αν 
αρχίςω καράτε, ίςωσ τα καταφζρω καλφτερα να αμφνομαι, αλλά προσ το παρόν δε με βολεφουν οι ϊρεσ. 
Δε κζλω κακόλου να ζρχομαι ς’ αυτό το ςχολείο. Εδϊ δε με ςζβονται, δε με υπολογίηουν, μερικζσ φορζσ 
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είναι ςαν να είμαι αόρατοσ. Σκζφτομαι να ηθτιςω από τουσ γονείσ μου να αλλάξω ςχολείο, αν και δε 
νομίηω ότι κα το δεχτοφν. Νιϊκω πολφ μόνοσ μου…». 

Ραραλλαγι: Το παραπάνω ςενάριο κα μποροφςε να δοκεί και ςε ζνα μακθτι - εκελοντι, που κα μπει 
ςτο ρόλο του Γιϊργου, αντί του εκπαιδευτικοφ, για να τον «ανακρίνουν» οι ςυμμακθτζσ του. Αν δε 
βριςκόταν κάποιοσ εκελοντισ κα μποροφςε να δοκεί ωσ απλι αφιγθςθ από τον εκπαιδευτικό. 

Συηιτθςθ (10 λεπτά) 

Θ ομάδα καλείται να ςυηθτιςει αυτό που τθσ ζκανε εντφπωςθ, αν δυςκολεφτθκε ςτθ διατφπωςθ των 
ερωτιςεων, αν κατανόθςε καλφτερα τθ ςυμπεριφορά του Γιϊργου και τι ςυγκεκριμζνα κατάλαβε 
ςχετικά με τα κίνθτρα τθσ ςυμπεριφοράσ του.  

 

4θ Δραςτθριότθτα (45 λεπτά) 

Ομαδικόσ αναςτοχαςμόσ – Εμβάκυνςθ ςτον χαρακτιρα – Εγϊ και ο εαυτόσ μου  

«όλοσ ςτο πάτωμα» 

Ο εκπαιδευτικόσ ςχθματίηει ςε χαρτί του μζτρου το περίγραμμα του ςϊματοσ ενόσ εκελοντι, που 
αντιπροςωπεφει το Γιϊργο. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ γράφουν με μαρκαδόρουσ, λζξεισ ι φράςεισ που 
εκφράηουν ςκζψεισ, ςυναιςκιματα του ίδιου για τον εαυτό του – ςτο εςωτερικό του περιγράμματοσ – 
και αντιςτοίχωσ ςκζψεισ που κάνουν οι άλλοι γι αυτόν (φίλοι, ςυμμακθτζσ, γονείσ, δάςκαλοι) – ςτο 
εξωτερικό του περιγράμματοσ. Φςτερα θ ομάδα ςυγκεντρϊνεται γφρω από το χαρτί, διαβάηει από μζςα 
τθσ όςα γράφτθκαν και μετά ζνασ - ζνασ διαβάηει φωναχτά τθ φράςθ που του ζκανε τθ μεγαλφτερθ 
εντφπωςθ. 

Κατόπιν, ο εκπαιδευτικόσ ςχολιάηει, ςυνοψίηοντασ, τθν εικόνα του Γιϊργου για τον εαυτό του και τθν 
εικόνα που ζχουν οι άλλοι για αυτόν. Ρόςο μοιάηουν και πόςο διαφζρουν οι δφο εικόνεσ και ςε τι 
ακριβϊσ διαφζρουν; Ζχει αντιλθφκεί τον τρόπο που τον βλζπουν οι άλλοι; Φαίνεται αυτό από τα ςχόλια 
που κάνει ο ίδιοσ για τον εαυτό του;  

 

5θ Δραςτθριότθτα (20 λεπτά) 

Εμβάκυνςθ ςτον ρόλο του κφτθ 

Θ ομάδα ολόκλθρθ καλείται να ςυναποφαςίςει για το ποιοσ είναι ο Αλκιβιάδθσ, απαντϊντασ ςε 
ερωτιςεισ του εκπαιδευτικοφ και ςυμπλθρϊνοντασ γι αυτόν ςτον πίνακα, τζςςερισ βαςικζσ ςτιλεσ: 
οικογζνεια (τι δουλειά κάνουν οι γονείσ, τι ωράρια εργάηονται; ποια θ ςχζςθ του Αλκιβιάδθ μαηί τουσ; 
υπάρχουν αδζρφια;), ςχολείο (του αρζςει; διαβάηει; τι επάγγελμα ςκζφτεται να ακολουκιςει;), φίλοι 
(αγόρια; κορίτςια; πϊσ περνοφν τον χρόνο τουσ;) και ενδιαφζροντα (εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ; 
κάποια ιδιαίτερα ταλζντα;)  

 

6θ Δραςτθριότθτα (10 λεπτά) 

Συηιτθςθ: 

Ο εκπαιδευτικόσ κζτει τθν εξισ ερϊτθςθ προσ ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα: τι ςασ κάνει εντφπωςθ ςτο 
«προφίλ» του Αλκιβιάδθ ζτςι όπωσ το ζφτιαξε θ ομάδα μασ; 
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7θ Δραςτθριότθτα (20 λεπτά) 

Ομαδικόσ αναςτοχαςμόσ – «όλοσ ςτο πάτωμα» 

Θ ίδια διαδικαςία που ακολουκικθκε για το Γιϊργο ςτθν 4θ δραςτθριότθτα, τθρείται τϊρα και για τον 
Αλκιβιάδθ. Τα δφο χαρτιά του μζτρου αναρτϊνται δίπλα δίπλα ςε ζναν τοίχο. 

 

8θ Δραςτθριότθτα (35 λεπτά) 

Συηιτθςθ: 

Κατόπιν ο εκπαιδευτικόσ καταγράφει ςε δφο διαφορετικζσ ςτιλεσ τισ βαςικζσ αξίεσ ηωισ των δφο 
παιδιϊν, του Γιϊργου και του Αλκιβιάδθ. Επιηθτοφν και οι δφο τθν αλθκινι φιλία; τον ςεβαςμό; ζχουν 
ςτόχουσ ςτθ ηωι τουσ; Ροιοσ είναι αυτόσ που τα ζχει καταφζρει καλφτερα και με ποιον τρόπο; Ροιοσ 
δθλαδι ζχει αλθκινοφσ φίλουσ; Ροιοσ ζχει κερδίςει τον ςεβαςμό των άλλων; Μιπωσ τον Αλκιβιάδθ τον 
ςζβονται περιςςότερο ι μιπωσ τον φοβοφνται; Μιπωσ ο Αλκιβιάδθσ φαίνεται να κερδίηει περιςςότερα 
μζςω τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ του;  Αν τελικά θ φιλία είναι ςθμαντικι και για τουσ δφο, όπωσ 
επίςθσ και ο ςεβαςμόσ από τουσ άλλουσ αλλά και τα όνειρα και οι ςτόχοι ςτθ ηωι, μιπωσ τελικά τα δφο 
παιδιά δε διαφζρουν και τόςο, αφοφ κατά βάκοσ επιηθτοφν τα ίδια πράγματα αλλά με διαφορετικό 
τρόπο; Αν ο Αλκιβιάδθσ φαίνεται πιο κερδιςμζνοσ κοινωνικά, κακϊσ ζχει φίλουσ, ενϊ ο Γιϊργοσ όχι, και 
αυτό το πετυχαίνει «πουλϊντασ μαγκιά», ποιοι είναι αυτοί που τελικά τθν «αγοράηουν» και γιατί;  

Εν τζλει, ποιοσ πιςτεφετε ότι διακζτει περιςςότερθ αυτοπεποίκθςθ και αιςκάνεται δυνατόσ μζςα του; 
Τι είναι αυτό που μασ δίνει δφναμθ ςτθ ηωι και πίςτθ ςτον εαυτό μασ; Οι επιδόςεισ μασ ςτα μακιματα; 
Στον ακλθτιςμό; Στθν τζχνθ; Τα ιδιαίτερα ταλζντα μασ; Ρϊσ μποροφμε αυτά να τα ανακαλφψουμε; Τα 
δφο αυτά παιδιά τα ζχουν ανακαλφψει; Φτάνει να γνωρίηουμε μόνο εμείσ ςε τι είμαςτε καλοί; Μιπωσ 
χρειαηόμαςτε και τθν αναγνϊριςθ των άλλων; Τα δφο παιδιά ζχουν κερδίςει αυτι τθν αναγνϊριςθ; Ρϊσ 
κα μποροφςε κάποιοσ μακθτισ να βοθκιςει τον Γιϊργο να αναδείξει τισ γνϊςεισ και τα ταλζντα του 
μζςα ςτο ςχολείο και να κερδίςει φίλουσ μζςα από αυτό; Ρϊσ κα μποροφςε να βοθκιςει τον 
Αλκιβιάδθ; Ρϊσ κα μποροφςε να ςυμβάλλει το ςχολείο ςε αυτό και οι εκπαιδευτικοί; 

 

Γ  Ενότθτα 

Σκοποί: 

o  Να διερευνιςουν τισ πικανζσ αντιδράςεισ των κυμάτων 
o  Να διερευνιςουν τισ ςυνζπειεσ των πικανϊν αντιδράςεων 
o  Να αποφαςίςουν για τθν καταλλθλότθτά τουσ 
o  Να εντοπίςουν τα πικανά εμπόδια αναφοράσ των περιςτατικϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
o  Να προτείνουν τρόπουσ να ξεπεραςτοφν τα εμπόδια αυτά 

 

9θ Δραςτθριότθτα (15 λεπτά) 

Συηιτθςθ 

Ερϊτθςθ εκπαιδευτικοφ: Τι μπορεί να κάνει ο Γιϊργοσ; 

Οι απαντιςεισ των μακθτϊν καταγράφονται ςτον πίνακα. 

Απαντιςεισ που είναι πικανό να δοκοφν από τουσ μακθτζσ: 

o Να τουσ αγνοιςει, μζχρι να βαρεκοφν και να τον αφιςουν ιςυχο 
o Να είναι ψφχραιμοσ, να δείξει ότι το παίρνει για πλάκα, να γελάςει κι αυτόσ 
o Να αποφεφγει να μζνει μόνοσ του, να προςπακιςει να κάνει φίλουσ 
o Να πει κακαρά και καρραλζα: «Δε μ’ αρζςει αυτό που κάνετε» ι «Κόφτε το, δεν είναι μαγκιά» 



ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΛΚΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 

 

43 

o Να ςπρϊξει κι αυτόσ 
o Να μάκει μία πολεμικι τζχνθ (π.χ. καράτε), για να προςτατεφςει καλφτερα τον εαυτό του 
o Να το αναφζρει ςε ζναν εκπαιδευτικό  
o Να αλλάξει ςχολείο 

 

10θ Δραςτθριότθτα (35 λεπτά) 

Αναπαράςταςθ 

Οι παραπάνω προτάςεισ που αναφζρονται ςτθν αντίδραςθ εκείνθσ τθσ ςτιγμισ ι και λίγο αργότερα, 
αναπαριςτϊνται από τουσ μακθτζσ, με τον εξισ τρόπο: αρχικά, δείχνουν μία παγωμζνθ εικόνα, θ οποία 
ξεπαγϊνει για λίγα δευτερόλεπτα προκειμζνου να ακουςτοφν μερικζσ φράςεισ των ρόλων και μετά 
ξαναπαγϊνει, ϊςτε να τθν παρατθριςει θ ομάδα και αναλφςει τθ δυναμικι των ςχζςεων μεταξφ των 
ατόμων.  

 

11θ Δραςτθριότθτα (60 λεπτά) 

Συηιτθςθ: 

Ο εκπαιδευτικόσ καλεί τθν ομάδα ςε ςυηιτθςθ για τισ πικανζσ αντιδράςεισ του κφματοσ. Οι μακθτζσ 
χωρίηονται ςε υποομάδεσ των 3-4 ατόμων και καταγράφουν τα υπζρ και τα κατά τθσ κάκε μία από τισ 
παραπάνω αντιδράςεισ. 

Επίςθσ για κάκε αντίδραςθ ο εκπαιδευτικόσ κζτει και τισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

o Ρϊσ νομίηετε ότι κα βοθκοφςε το κφμα μία τζτοια αντίδραςθ; 

o Είναι εφικτι / εφκολθ για το κφμα; 

o Είναι δίκαιθ για το κφμα; 

o Σζβεται θ αντίδραςθ αυτι τθν αρχι τθσ «μθ βίασ»; 

Ο εκπαιδευτικόσ τονίηει και τα παρακάτω, αντιςτοίχωσ για κάκε πικανι αντίδραςθ: 

o Αγνοϊ, προςπακϊ να μθ δίνω ςθμαςία, κάνω πωσ δε μ’ ενοχλεί. 

Ο εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν τθν πικανότθτα το κφμα να αγνοιςει τον 
εκφοβιςμό κι αυτό να ερμθνευτεί ωσ δειλία από τουσ κφτεσ, με αποτζλεςμα θ επικετικι ςυμπεριφορά 
να επαναλθφκεί ςτο μζλλον. Επίςθσ, τονίηει πωσ το να αγνοϊ τθ βία, να «μθ δίνω ςθμαςία», «να κάνω 
πωσ δε μ’ ενοχλεί», ενϊ μζςα μου υποφζρω, δεν είναι δείγμα αυτοςεβαςμοφ και δίνει τθν εξουςία τθσ 
απόφαςθσ, για το πότε κα ςταματιςει ο εκφοβιςμόσ ςτουσ κφτεσ. Τζλοσ, αυτι θ πακθτικι ςυμπεριφορά  
των κυμάτων, ςυνικωσ δε ςυντελεί ςτθν οριςτικι αντιμετϊπιςθ του  προβλιματοσ. Τζλοσ, προτείνει το 
κφμα να απαντιςει ωσ εξισ: «Θ ςυμπεριφορά ςου με προςβάλλει, κυμϊνω ι ςτενοχωριζμαι ι... (άλλο 
ςυναίςκθμα) όταν μου το κάνεισ αυτό.... και πιςτεφω ότι μου οφείλεισ μία ςυγγνϊμθ». Εάν δεν υπάρξει 
ςυγγνϊμθ, που είναι και το πιο πικανό: «Τότε κα το αναφζρω ςτον εκπαιδευτικό». 

o Είμαι “cool”, αντιδρϊ ψφχραιμα, κάνω κι εγϊ πλάκα 

Θ αντίδραςθ αυτι δεν είναι κακόλου εφκολθ και ςυχνά αδφνατθ, ιδιαίτερα όταν θ βία είναι 
επαναλαμβανόμενθ και με «χτυπάει εκεί που πονάω» (ςε κάποιο μειονζκτθμα ι ιδιαιτερότθτα ςτθν 
εμφάνιςθ ι / και χαρακτθριςτικό τθσ προςωπικότθτασ). Ριο ζντονο είναι το αίςκθμα τθσ απελπιςίασ, 
όταν θ αφορμι τθσ εκφοβιςτικισ ςυμπεριφοράσ είναι ζνα χαρακτθριςτικό μου που δεν μπορϊ να 
αλλάξω κακόλου ι κακόλου εφκολα, όπωσ θ φυλι, θ εκνικότθτά, το φψοσ μου, το βάροσ μου, οι 
πνευματικζσ, ακλθτικζσ ικανότθτεσ, ο ςεξουαλικόσ μου προςανατολιςμόσ, κλπ. Εξάλλου, τα άτομα 
εκείνα που είναι «κουλ» με τα παραπάνω χαρακτθριςτικά και ζχουν υψθλι αυτοεκτίμθςθ, παρά αυτζσ 
τισ ιδιαιτερότθτεσ, δεν αποτελοφν υποψιφια κφματα για τουσ κφτεσ, κακϊσ οι τελευταίοι 
αντιλαμβάνονται πολφ γριγορα ότι δεν «τςιμπάνε». 

o Να απαντιςει με κάρροσ, να απορρίψει λεκτικά τθ ςυμπεριφορά 
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Θ αντίδραςθ αυτι ςυνιςτά αυτοςεβαςμό του κφματοσ και πικανά κα το ανεβάςει και ςτα μάτια των 
κυτϊν, κακϊσ ςυνικωσ δεν περιμζνουν τζτοιεσ αντιδράςεισ. Ραρόλα αυτά είναι πικανό, ςε μερικζσ 
περιπτϊςεισ ζντονθσ επικετικότθτασ, να οξφνει τα πνεφματα των κυτϊν και να χειροτερεφςει τθ κζςθ 
του κφματοσ. Για το λόγο αυτό, ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ίςωσ είναι καταλλθλότερο, το κφμα απλϊσ να 
απομακρφνεται. 

o Να αποφεφγει να μζνει μόνοσ του, να προςπακιςει να κάνει φίλουσ 

Οι ιςχυρζσ φιλίεσ και θ υποςτιριξθ από φίλουσ αποκαρρφνει ςυνικωσ τουσ κφτεσ του εκφοβιςμοφ, ενϊ 
τα κφματα που επιλζγονται απ’ τουσ τελευταίουσ είναι ςυχνά απομονωμζνα άτομα, που δεν ζχουν 
αναπτφξει ςτενζσ ςχζςεισ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ. Αυτό όμωσ ςυνικωσ ςθμαίνει, ότι πράγματι τα 
κφματα ζχουν ζλλειμμα ςε κάποιεσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και ζτςι το να ςυςτινουμε να «κάνουν 
φίλουσ» είναι εφκολο ςτθ κεωρία και δφςκολο, για τα άτομα αυτά, ςτθν πράξθ. Εν τζλει, είναι μεγάλθ θ 
ευκφνθ αυτι που τουσ «ρίχνουμε ςτθν πλάτθ» και δφςκολα κα ανταπεξζλκουν ς’ αυτιν, χωρίσ 
κατάλλθλθ υποςτιριξθ, τόςο από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, όςο και από τουσ ενιλικεσ, γονείσ και 
εκπαιδευτικοφσ. 

o Να μάκει μία πολεμικι τζχνθ, για να προςτατεφςει καλφτερα τον εαυτό του 

Συχνά θ πρόταςθ αυτι πζφτει ςτο τραπζηι, κακϊσ, ιδιαίτερα τα αγόρια, τα απαςχολεί ο εκφοβιςμόσ με 
τθ μορφι ςωματικισ βίασ και φαντάηονται ότι θ εκμάκθςθ μίασ πολεμικισ τζχνθσ κα τουσ βοθκιςει να 
υπεραςπιςκοφν τον εαυτό τουσ και να αμυνκοφν αποτελεςματικά ςε μία τζτοια περίςταςθ. Οι 
πολεμικζσ τζχνεσ, πράγματι, φαίνεται να ενδυναμϊνουν ςωματικά και ψυχικά τουσ νζουσ, ενϊ οι 
αντίςτοιχοι δάςκαλοι, τονίηουν ιδιαίτερα, ότι οι ςκοποί μίασ τζτοιασ εκπαίδευςθσ είναι κακαρά 
αμυντικοί και κζτουν ςυγκεκριμζνα όρια ςτθ χριςθ των τεχνικϊν, κακϊσ, ακόμα κι αν χρθςιμοποιθκοφν 
για άμυνα, ενδζχεται να προκαλζςουν ςοβαρζσ βλάβεσ ςτον αντίπαλο, ιδιαίτερα δε ς’ αυτόν που δεν τισ 
κατζχει. Αυτό που πρζπει να τονιςτεί ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ του εκφοβιςμοφ είναι πωσ δεν ζχει 
πάντα τθ μορφι ςωματικισ βίασ και επομζνωσ οι πολεμικζσ τζχνεσ, δε χρθςιμεφουν άμεςα ςτθν εκδοχι 
του λεκτικοφ ι ζμμεςου / κοινωνικοφ εκφοβιςμοφ. Αν και μποροφν πικανά να αυξιςουν τθν 
αυτοπεποίκθςθ του ατόμου, κάτι που κα «μυριςτοφν» οι κφτεσ και πικανά κα τουσ απομακρφνει.  
Επίςθσ, θ μόνθ ίςωσ κατάςταςθ ςτθν οποία είναι πράγματι χριςιμεσ, είναι αυτι ςτθν οποία κινδυνεφει 
θ ςωματικι ακεραιότθτα του κφματοσ, ενϊ δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ωσ μζκοδοσ επίκεςθσ, 
εφόςον τότε κακιςτοφν βίαιθ και τθ ςυμπεριφορά του κφματοσ. Τζλοσ, ωσ μζκοδοσ άμυνασ ςε 
περίπτωςθ ςωματικισ επίκεςθσ, πρζπει πάντοτε, να δίνεται θ ςχετικι προειδοποίθςθ για τθ χριςθ 
πολεμικϊν τεχνϊν –  «ξζρω καράτε και κα ςε χτυπιςω, αν δε μ’ αφιςεισ ιςυχο». 

o Να αλλάξει ςχολείο 

Θ «λφςθ» αυτι πρζπει να αποφεφγεται, όχι μόνο επειδι ςυνικωσ δεν είναι κακόλου εφικτι, λόγω τθσ 
κατοικίασ τθσ οικογζνειασ  και τθσ απόςταςισ τθσ από άλλα ςχολεία, αλλά κυρίωσ επειδι κυματοποιεί 
ςε μεγαλφτερο βακμό το κφμα, αφοφ με τον τρόπο αυτό κα χάςει τουσ φίλουσ του και το οικείο του 
περιβάλλον. Εξάλλου, θ αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ υποδθλϊνει αδυναμία των ενθλίκων να το 
προςτατεφςουν και αποτυχία του ςχολικοφ ςυςτιματοσ ςτθν αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ. 

o Να ςπρϊξει κι αυτόσ 

Οι ςυνζπειεσ αυτισ τθσ αντίδραςθσ, είτε πρόκειται για ςωματικι είτε για λεκτικι βία («να βρίςει κι 
αυτόσ αν τον βρίςουν») μπορεί να είναι: 

 ςωματικι βλάβθ του κφματοσ (ι / και των κυτϊν), εφόςον όλοι κα εμπλακοφν ς’ ζναν καυγά 

 πικανζσ τφψεισ ςυνειδιςεωσ των κυμάτων, ιδιαίτερα εκείνων που δε κεωροφν ότι θ βίαιθ 
ςυμπεριφορά ςυνάδει με τισ αρχζσ τουσ  

 ςτθν αναφορά του περιςτατικοφ από το κφμα, το τελευταίο ζχει «χάςει το δίκιο του», αφοφ τελικά 
και το ίδιο ζχει αςκιςει βία 

o Να  αναφζρει το περιςτατικό ςτον εκπαιδευτικό  

Ο εκπαιδευτικόσ, αφοφ τονίςει πωσ αυτι είναι θ καλφτερθ αντίδραςθ, κακϊσ είναι ευκφνθ των ενθλίκων 
να χειριςτοφν κατάλλθλα το κζμα και να προςτατεφςουν το δικαίωμα των παιδιϊν ςτο ςχολείο για 
ςωματικι αςφάλεια και ψυχικι ευθμερία, καλεί τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν τα πικανά εμπόδια ςτθ 
διαδικαςία αναφοράσ των περιςτατικϊν ςτον εκπαιδευτικό.  
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Κζτει τθν εξισ ερϊτθςθ: Τι κα μποροφςε, κατά τθ γνϊμθ ςασ, να αποτρζψει το κφμα να αναφζρει το 
περιςτατικό ςτον εκπαιδευτικό;  

Ρικανά εμπόδια:  

  Ψζματα, δθλαδι οι κφτεσ δεν παραδζχονται τον εκφοβιςμό 

Ο εκπαιδευτικόσ διερευνά μαηί με τουσ ςυμμετζχοντεσ, τισ ςυνζπειεσ αναφοράσ του βίαιου 
περιςτατικοφ από το κφμα χωρίσ μάρτυρεσ, καλϊντασ τουσ να ςκεφτοφν τθν εξισ πικανότθτα: ο κφτθσ 
αρνείται το περιςτατικό, λζει ψζματα και το κφμα δεν ζχει μάρτυρεσ τθσ αλικειασ, ο εκπαιδευτικόσ δεν 
ξζρει ποιον να πιςτζψει και, αφοφ δεν είναι ςίγουροσ, δεν προχωρά ςε περαιτζρω ενζργειεσ.  

Αυτι θ εκδοχι, ςυγκρίνεται με τθν εναλλακτικι αντίδραςθ του κφματοσ, που ςυνίςταται ςτθν αναφορά 
του βίαιου περιςτατικοφ με μάρτυρεσ, που κα αναηθτθκοφν από το κφμα, επί τόπου, κα το 
ςυνοδεφςουν ςτον εκπαιδευτικό και κα το υποςτθρίξουν με τθ μαρτυρία τουσ.  

o Θ κατθγορία «είςαι καρφί» 

Θ κατθγορία αυτι βαραίνει ιδιαίτερα ςτθν εφθβεία, όταν θ διάκεςθ για αυτονομία αυξάνεται, ο κόςμοσ 
των ενθλίκων αμφιςβθτείται ζντονα και επομζνωσ δεν είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ ανάμειξι τουσ ςτθ 
ηωι των εφιβων. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να αναφζρουν άλλα περιςτατικά, εκτόσ τθσ 
βίασ και του εκφοβιςμοφ όπου θ αναφορά ςτον εκπαιδευτικό κεωρείται «κάρφωμα». Ρικανζσ 
περιπτϊςεισ: αναφορζσ για κάπνιςμα, ηωγραφικι τθν ϊρα του μακιματοσ, κ.λπ. 

Ο εκπαιδευτικόσ ξεκακαρίηει, πωσ αν θ ςυμπεριφορά που αναφζρουν οι μακθτζσ δε βλάπτει, ςωματικά 
ι ψυχικά, τουσ ίδιουσ ι άλλουσ ςυμμακθτζσ τουσ, τότε, ναι, θ αναφορά αυτι είναι «κάρφωμα».  Στθ βία 
και τον εκφοβιςμό όμωσ, όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει και ςτθν κοινωνία των ενθλίκων, τα κφματα δεν είναι 
και δεν πρζπει να είναι μόνα τουσ, για να τα βγάλουν πζρα, αλλά να αναηθτιςουν βοικεια και 
υποςτιριξθ  από το ςχολείο (όπωσ κάνουν και οι ενιλικεσ εκτόσ ςχολείου), που αποτελεί ευκφνθ του να 
τα προςτατζψει. 

Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί ακόμα να κζςει τθν ερϊτθςθ: «Γιατί άραγε θ καταγγελία ςτθν αςτυνομία για 
πράξεισ βίασ δεν αποκαλείται κάρφωμα από τουσ ενιλικεσ»; Θ απάντθςθ δεν είναι άλλθ, από το ότι ενϊ 
οι ενιλικεσ, ζχουν ξεκακαρίςει το παραπάνω ηιτθμα, ςτουσ μακθτζσ είναι ακόμα κολό, και αυτι είναι 
μία ευκαιρία να ξεκακαριςτεί. Επίςθσ, ο εκπαιδευτικόσ εξθγεί, αν δεν το ζχουν ιδθ αναφζρει οι 
μακθτζσ, ότι πικανά να οφείλεται και ςτο γεγονόσ πωσ ςτθν κοινωνία των ενθλίκων ζχουν προςδιοριςτεί 
επακριβϊσ οι διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν και οι ευκφνεσ των αρμοδίων για τθν αντιμετϊπιςθ 
των καταγγελιϊν για βία, ενϊ ςτα ςχολεία τϊρα μόλισ ξεκινοφν να ορίηονται επακριβϊσ παρόμοιεσ 
διαδικαςίεσ και ευκφνεσ. 

o Ο φόβοσ τθσ εκδίκθςθσ από το κφτθ 

Αυτό είναι πάντα ζνα ςοβαρό ενδεχόμενο, που απ’ ότι φαίνεται το αντιμετωπίηουν όχι μόνο οι μακθτζσ 
αλλά κάποτε κι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Ο φόβοσ των κυμάτων για πικανι χειροτζρευςθ τθσ κατάςταςθσ 
για τα ίδια, μετά τθν αναφορά ςτον εκπαιδευτικό, είναι ςίγουρα ζνα ςοβαρό εμπόδιο για να 
προχωριςουν ςτθν αναφορά αυτι. Επιπλζον, απειλζσ του τφπου «αν με καρφϊςεισ, κα ςε πετφχω ζξω 
απ’ το ςχολείο και κα δεισ...» γίνονται ςχεδόν πάντα ςτα κρυφά, οπότε δεν υπάρχουν μάρτυρεσ για τον 
ψυχολογικό αυτό εκφοβιςμό. Αν όμωσ το κφμα καταφζρει και δεν υποκφψει ςτο φόβο και:  

 ειδοποιθκοφν οι γονείσ του κφτθ για πικανό εκφοβιςμό – και όχι βζβαιο, ελλείψει μαρτφρων 

 γνωςτοποιθκεί, απλϊσ, ςτο κφτθ θ αναφορά για εκβιαςμό που ιρκε γι’ αυτόν, χωρίσ απειλζσ για 
τιμωρία  

 καταγραφεί θ αναφορά, ζςτω και χωρίσ μάρτυρεσ, ςτο αρχείο ςυμβάντων ι ςτο ςχολικό 
θμερολόγιο, εν γνϊςει του κφτθ, του κφματοσ και των γονιϊν τουσ, τότε, επειδι ακριβϊσ όλα 
ιρκαν ςτο φωσ και οι υποψίεσ για τον κφτθ κα γίνουν βεβαιότθτεσ, αν το κφμα δεχκεί βία ι 
απειλι, ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των περιπτϊςεων, δεν πραγματοποιείται.  

Υπάρχουν βζβαια και ιδιαίτερα «ςκλθρζσ» περιπτϊςεισ κυτϊν, οπότε οι απειλζσ πρζπει να λθφκοφν 
πολφ ςοβαρά υπόψθ και  να παρκοφν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία του κφματοσ (π.χ. 
ςυνοδεία μακθτϊν ι ενθλίκων ςτθ διαδρομι από και προσ το ςχολείο), τουλάχιςτον μζχρι να γίνουν 
ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ για τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ του ίδιου του κφτθ. Τζλοσ, ο εκπαιδευτικόσ 
πρζπει να διαβεβαιϊςει τουσ μακθτζσ, πωσ, ςε κάκε περίπτωςθ, κα πάρει όλα εκείνα τα κατάλλθλα 
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μζτρα, για να προςτατζψει τα κφματα και να μθν επιτρζψει ςτον ψυχολογικό εκφοβιςμό να 
κυριαρχιςει. 

 

Δ Ενότθτα 

 Σκοποί: 

o Να διερευνιςουν τα ςυναιςκιματα και τισ αντιλιψεισ των κεατϊν του εκφοβιςμοφ 
o Να εντοπίςουν κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ, που κα υποςτθρίηουν τα κφματα και κα 

αποκαρρφνουν τθν εκφοβιςτικι ςυμπεριφορά των κυτϊν 
o Να αναλογιςτοφν και να ενκαρρυνκοφν να αναλάβουν τθν θκικι ευκφνθ τθσ αλλθλεγγφθσ που 

τουσ αναλογεί 
 

12θ Δραςτθριότθτα (15 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικόσ αφθγείται, επεκτείνοντασ το παραπάνω ςενάριο:  

Εκεί κοντά ςτο περιςτατικό υπάρχει και ο Μιχάλθσ, που δεν του αρζςει αυτό που γίνεται, αλλά δε 
ςυμπακεί και τον Γιϊργο ιδιαίτερα. Δίπλα του, κάκεται ο φίλοσ του ο Λάςονασ, που δε κζλει να 
αναμειχκεί κακόλου. Θ Γεωργία κάκεται πιο κει, με δφο φίλεσ τθσ, ςυμπακεί τον Γιϊργο, κυμϊνει μ’ 
αυτό που του κάνουνε, αλλά δεν ξζρει τι να κάνει. Οι φίλεσ τθσ Γεωργίασ, Φανι και Βάςω, γελάνε με το 
περιςτατικό, φαίνονται να καυμάηουν τον Αλκιβιάδθ και τθν παρζα του και τουσ χαιρετάνε λίγο μετά, 
χαμογελαςτζσ, όταν περνοφν από μπροςτά τουσ. 

Ο εκπαιδευτικόσ, κρυφά από τθν υπόλοιποι ομάδα, δίνει τισ παρακάτω οδθγίεσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
εκελοντζσ που ςτζκονται ωσ «αγάλματα»-κεατζσ του περιςτατικοφ και κατόπιν περνά από δίπλα τουσ, 
αγγίηοντάσ τουσ ςτον ϊμο, ϊςτε να εκφράςουν αυτζσ τισ ςκζψεισ: 

Γεωργία – «Κρίμα, τον λυπάμαι το Γιϊργο, αλλά τι να κάνω κι εγϊ, δεν ξζρω» 

Μιχάλθσ – «Εντάξει, δεν είναι κακόλου ςωςτό αυτό που του κάνουν αλλά κι αυτόσ ο μαμοφχαλοσ δεν 
κάνει και τίποτα» 

Λάςονασ – «Άντε πάλι τα ίδια...αλλά τι με νοιάηει εμζνα...εμζνα δε με πειράηει κανείσ» 

Φανι – « Ζλα μωρζ, πλάκα του κάνουν» 

Βάςω – «Μ’ αρζςει ο Κϊςτασ, ζχει ζναν αζρα...» 

 

13θ Δραςτθριότθτα (15 λεπτά) 

Συηιτθςθ 

Ερωτιςεισ του εκπαιδευτικοφ προσ τθν ομάδα: 

o Ροιοι ςυμμετζχουν ενεργά ςτον εκφοβιςμό; (Αλκιβιάδθσ, Αλζξθσ, Γιάννθσ) 

o Ζχουν όλοι τθν ίδια κζςθ (status) ςτθν παρζα των κυτϊν;  

 (ο Αλκιβιάδθσ είναι αρχθγόσ και οι υπόλοιποι ακολουκοφν) 

o Ροιοι ενιςχφουν με τθ ςυμπεριφορά τουσ τθν εκφοβιςτικι ςυμπεριφορά; (όλοι) 

o Ροιοι αδιαφοροφν για τον εκφοβιςμό; (Λάςονασ) 

o Ροιοι υποςτθρίηουν το κφμα κρυφά; (Γεωργία, Μιχάλθσ) 

o Ροιοι υποςτθρίηουν το κφμα ανοιχτά; (κανζνασ!) 
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14θ  Δραςτθριότθτα (35 λεπτά) 

Σωματικι ζκφραςθ 

Ρίςω από κάκε άγαλμα/κεατι, ο εκπαιδευτικόσ καλεί εκελοντζσ να ςχθματίςουν με τα ςϊματά τουσ ςε 
τριάδεσ, αγάλματα που κα απεικονίηουν, με ρεαλιςτικό ι όχι τρόπο, τα ςυναιςκιματα των κεατϊν (π.χ. 
φόβοσ, καυμαςμό, αδιαφορία). 

 

15θ  Δραςτθριότθτα (15 λεπτά) 

Συηιτθςθ 

Τι διαφορετικό κα μποροφςαν να κάνουν όλοι αυτοί, οι κεατζσ του εκφοβιςμοφ, για να βελτιωκεί θ 
κατάςταςθ για το κφμα; 

Ο εκπαιδευτικόσ ςυνοψίηει τισ πικανζσ απαντιςεισ. 

o Να πουν ςτον Αλκιβιάδθ και ςτθν παρζα του ότι αυτό που κάνουν δεν είναι μαγκιά Ραράδειγμα: 
Αν θ Βάςω που ανικει ςτθν παρζα του Αλκιβιάδθ, του μιλιςει και του ηθτιςει να αφιςει τον 
Γιϊργο ιςυχο, και του πει ότι αυτό τελικά δεν είναι «μαγκιά», αυτό κα επθρεάςει τον Γιϊργο. 

o Να κακίςουν για λίγο με τον Γιϊργο και να του ςυμπαραςτακοφν 

o Να αναφζρουν το περιςτατικό ς’ ζναν εκπαιδευτικό, είτε μόνοι τουσ, είτε μαηί με τον Γιϊργο 

Σε ποιεσ αξίεσ και βαςικζσ αντιλιψεισ βαςίηεται θ ςτάςθ τουσ; (Αδιαφορία, ανοχι ςτθ βία, ατομιςμόσ) 

Αν υιοκετοφςαν ποιεσ αξίεσ και αντιλιψεισ κα άλλαηε θ ςτάςθ τουσ; 

(Αλλθλεγγφθ, αλλθλοςεβαςμόσ, ομαδικότθτα / αίςκθμα «ανικειν» ςε μία κοινότθτα) 

 

16θ  Δραςτθριότθτα (35 λεπτά) 

Αυτοςχεδιαςμόσ – «Λεηάντα» 

Πλεσ οι παραπάνω προτάςεισ για τθν υπεράςπιςθ του Γιϊργου, αναπαριςτϊνται και ςτο τζλοσ τθσ κάκε 
δράςθσ παγϊνει θ ςκθνι και δίνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ζνα όνομα, ωσ λεηάντα ςτθν “παγωμζνθ 
εικόνα”. 

Ο εκπαιδευτικόσ, κλείνοντασ τθν ενότθτα, τονίηει για τουσ κεατζσ, τα εξισ: 

o Χρειάηεται να απορρίψουν ανοιχτά, όχι τουσ ίδιουσ τουσ κφτεσ, αλλά τθ ςυμπεριφορά τουσ 

o Να δείξουν ανοιχτά τθν υποςτιριξι τουσ ςτα κφματα, κάνοντάσ τα να νιϊςουν λιγότερο μόνα 
 απζναντι ςτο πρόβλθμα 

o Να υποςτθρίηουν με τθ μαρτυρία τουσ τα κφματα ςτθν αναφορά των περιςτατικϊν ςτουσ 
 εκπαιδευτικοφσ 

o Να μθν παρεμβαίνουν, αν κρίνουν ότι θ κατάςταςθ είναι ιδιαίτερα βίαιθ και απειλείται θ 
 ςωματικι τουσ ακεραιότθτα, αλλά να ηθτοφν άμεςα τθ βοικεια κάποιου ενιλικα 

o Θ πακθτικι ςτάςθ των κεατϊν είναι μζροσ του προβλιματοσ, ενϊ θ ανάλθψθ κατάλλθλθσ δράςθσ 
 από τθ μεριά τουσ μπορεί να είναι μζροσ τθσ λφςθσ του 

o Δεν είναι ευκφνθ του κφματοσ να ςταματιςει ο εκφοβιςμόσ αλλά όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ 
 κοινότθτασ 

o Οι εκπαιδευτικοί δεν μποροφν να λφςουν το πρόβλθμα χωρίσ τθ ςυμμετοχι των κεατϊν 

 

Ε  Ενότθτα 

Σκοποί: 

o ανάπτυξθ τθσ κατανόθςθσ, γνωςτικά και ςυναιςκθματικά, τθσ ζννοιασ «αυτοςεβαςμόσ», μζςα από 
 διαδικαςίεσ που αναδεικνφουν τθ ςθμαςία του να ανικουμε ςε μια ομάδα-παρζα αλθκινϊν 
 φίλων παράλλθλα με τθ διατιρθςθ των προςωπικϊν μασ αξιϊν 
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o διερεφνθςθ των ςυνεπειϊν μιασ ςυμπεριφοράσ που ςυνιςτά προδοςία των προςωπικϊν μασ 
 αξιϊν κακϊσ και των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται, όταν οι επιλογζσ των πράξεϊν μασ 
 εκπορεφονται από φόβο 
o διερεφνθςθ τθσ δυναμικισ των ςχζςεων που αναπτφςςονται μζςα ςε ομάδεσ νζων ανκρϊπων που 
 χρθςιμοποιοφν τθ βία 

 

17θ Δραςτθριότθτα (30λεπτά) 

«Συλλογικόσ χαρακτιρασ» 

Ο εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςχθματίςουν δφο παράλλθλεσ γραμμζσ, ο ζνασ απζναντι 
ςτον άλλο και να αναπαραςτιςουν από τθ μία μεριά τον ρόλο του Αλκιβιάδθ και από τθν άλλθ τον ρόλο 
του Γιϊργου, ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςι τουσ, τθν προςπάκεια «προςθλυτιςμοφ» του δεφτερου από τον 
πρϊτο. Τα μζλθ των δφο ομάδων καλοφνται να ςυμμετζχουν ςε ζνα διάλογο που κα διαμορφωκεί 
ςυλλογικά με τθ ςυμμετοχι ολόκλθρθσ τθσ ομάδασ. Ο εκπαιδευτικόσ δίνει ωσ επιπλζον πλθροφορία ςτα 
μζλθ τθσ υποομάδασ που αντιπροςωπεφουν τον Αλκιβιάδθ ότι ζχει και αυτόσ δεχκεί επικζςεισ από 
ςυνομθλίκουσ του ςτο παρελκόν και ότι θ ςφςταςθ τθσ ομάδασ ζχει κακαρά αμυντικοφσ και όχι 
επικετικοφσ ι εκδικθτικοφσ ςκοποφσ. Επίςθσ ότι κζλει να δυναμϊςει κι άλλο τθν ομάδα του και ο 
Γιϊργοσ είναι γεροδεμζνοσ και επομζνωσ χριςιμοσ. Κα του προςφζρουν τθν παρζα, τθν προςταςία 
τουσ, τον ςεβαςμό από τουσ άλλουσ ςυμμακθτζσ του, το τζρμα ςτθν «ξεφτίλα» που υφίςταται τόςο 
καιρό και καλφτερεσ επαφζσ με τα κορίτςια.  Ξεχωριςτά από τθν πρϊτθ, δίνεται ςτθ δεφτερθ υποομάδα, 
που αναπαριςτά ςυλλογικά το Γιϊργο, θ πλθροφορία ότι αντιπακεί όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ, ότι δε κα 
τουσ επζλεγε για φίλουσ του, κακϊσ επίςθσ και ότι δζχκθκε επίκεςθ (απειλι με ςουγιά, αρπαγι 
χρθμάτων και κινθτοφ, βιαιοπραγίεσ) μόλισ χκεσ από ομάδα μακθτϊν άλλου ςχολείου. Το τελευταίο 
αυτό γεγονόσ τον ζχει πιζςει ιδιαίτερα. 

Στο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ θ ομάδα ςυηθτάει ποιεσ ιταν οι πιο δυνατζσ ςτιγμζσ τθσ μεταξφ τουσ 
ςυνομιλίασ και ποια τελικά επιχειριματα επθρζαςαν τον Γιϊργο περιςςότερο. 

Ο διάλογοσ τελειϊνει όταν ο Γιϊργοσ πάρει μία απόφαςθ ι απλϊσ πει ότι κζλει χρόνο να το ςκεφτεί. 

 

18θ Δραςτθριότθτα (45 λεπτά) 

Κφκλοσ ςυνείδθςθσ – Εμβάκυνςθ του διλιμματοσ – Δθμιουργία ατμόςφαιρασ 

Πλθ θ ομάδα καλείται να δθμιουργιςει δφο ομόκεντρουσ κφκλουσ. Ο εςωτερικόσ αναπαριςτά τον 
Γιϊργο και ο εξωτερικόσ τισ φωνζσ τθσ ςυνείδθςισ του, που ςυνιςτοφν το δίλθμμα που αντιμετωπίηει 
λίγο πριν πάρει τθν τελικι του απόφαςθ να ενταχκεί ι όχι ςτθν παρζα του Αλκιβιάδθ. Τα μζλθ του 
εξωτερικοφ κφκλου λζνε  μία φράςθ ο κακζνασ, ςε πρϊτο ενικό πρόςωπο που ξεκινά: «Κα πάω μαηί 
τουσ, επειδι ....» ι «Δεν κα πάω μαηί τουσ, επειδι....». Αρχικά αναφζρουν τθ φράςθ τουσ ξεχωριςτά 
ζνασ ζνασ και ακίνθτοι και φςτερα όλοι μαηί, ταυτόχρονα και ψικυριςτά επαναλαμβάνουν τθν ίδια 
φράςθ πολλζσ φορζσ και κινοφμενοι κυκλικά, γφρω από τον εςωτερικό κφκλο, τα μζλθ του οποίου 
ζχουν τα μάτια τουσ κλειςτά. Θ δραςτθριότθτα επαναλαμβάνεται με τα μζλθ του μζςα κφκλου να 
παίρνουν τθ κζςθ του ζξω και αντίςτροφα.  

Στο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να αναφζρουν πωσ ζνιωςαν και ποια φράςθ 
τουσ επθρζαςε περιςςότερο. 

Συηιτθςθ 

o Ροιεσ αξίεσ κα προδϊςει ο Γιϊργοσ, αν ενταχκεί ςτθν ομάδα του Αλκιβιάδθ; (αυτοςεβαςμό, 
 αλθκινι φιλία, θ αρχι τθσ μθ βίασ) 
o Ρόςο δικαιολογείται ο Γιϊργοσ αν κάνει κάτι τζτοιο;  
o Ρϊσ ςχετίηεται θ τιρθςθ ενόσ προςωπικοφ ςυςτιματοσ αξιϊν με τον αυτοςεβαςμό μασ; 
o Ροφ μπορεί να τον οδθγιςει μία όχι ελεφκερθ επιλογι, αλλά μία επιλογι που βαςίςτθκε ςτον 
 φόβο; 
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o Είναι πιο ςθμαντικι θ ςωματικι ακεραιότθτα από τθν τιρθςθ των προςωπικϊν μασ αξιϊν; 
o Ροιεσ ανάλογεσ περιπτϊςεισ μπορείτε να ςκεφκείτε όπου οι άνκρωποι κυςίαςαν τθ ςωματικι 
 τουσ ακεραιότθτα για κάποια άλλθ αξία; (εκνικι ελευκερία, δθμοκρατία, αυτοςεβαςμόσ και 
 αλλθλοςεβαςμόσ ςτθν άρνθςθ τζλεςθσ βαςανιςτθρίων) 
o Υπάρχουν ςιμερα άτομα που μπορεί να κυςιάηουν αν όχι το “ηθν” αλλά το “ευ ηθν” για κάποια 
 άλλθ αξία που κζτουν ωσ ανϊτερθ αυτοφ; 

19θ Δραςτθριότθτα (45 λεπτά) 

Ομαδικι γλυπτικι – Σωματικι και ςυμβολικι ερμθνεία των γεγονότων 

Σε ομάδεσ των τεςςάρων οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να δθμιουργιςουν μόνο με τα ςϊματά τουσ 
«γλυπτά ςυμπλζγματα» ςτα οποία κα ςυμμετζχουν ο Γιϊργοσ, ο Αλκιβιάδθσ, ο Αλζξθσ και ο Γιάννθσ. 
Δεν πρζπει να γίνει ςφγχυςθ με τισ λεγόμενεσ «παγωμζνεσ εικόνεσ» κακϊσ το ηθτοφμενο εδϊ δεν είναι 
ο ρεαλιςμόσ. Θ οδθγία που δίνεται ςτουσ τρεισ από αυτοφσ - μζλθ τθσ ομάδασ του Αλκιβιάδθ είναι θ 
εξισ: «ςκεφκείτε τισ ςχζςεισ μεταξφ ςασ και τι ςθμαίνει θ ομάδα που φτιάξατε για ςασ», ενϊ ςτον 
Γιϊργο: «ςκζψου τθ ςχζςθ ςου με αυτι τθν ομάδα και τι ςθμαίνει αυτι για ςζνα». Ο μακθτισ μπορεί 
να αποφαςίςει αν κα ενςωματωκεί ι όχι ςτο ςφμπλεγμα (κυριολεκτικά και μεταφορικά). Τα γλυπτά 
παρουςιάηονται ςτθν ομάδα και ακολουκεί ςυηιτθςθ περί των ερμθνειϊν που δίνει ο κακζνασ πάνω ςε 
αυτζσ τισ «ςωματικζσ εικόνεσ». 

20θ  Δραςτθριότθτα (35 λεπτά) 

Θμερολόγιο – Γραπτι ζκφραςθ 

Ο Γιϊργοσ, αφοφ ζχουν ςυμβεί όλα αυτά, γράφει τισ ςκζψεισ του ςτο θμερολόγιό του κακϊσ επίςθσ και 
τθν τελικι του απόφαςθ για το αν κα ενταχκεί ι όχι ςτθν παρζα του Αλκιβιάδθ. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ 
καλοφνται, εντόσ ρόλου, να γράψουν αυτι τθ ςελίδα ςτο θμερολόγιο του Γιϊργου, ενϊ φςτερα, τισ 
τοποκετοφν ανάποδα ςτο πάτωμα, διαλζγουν μία που δεν είναι δικι τουσ, τθ διαβάηουν από μζςα τουσ 
και μοιράηονται ςτθν ομάδα τισ φράςεισ που τουσ ζκαναν περιςςότερο εντφπωςθ. 

21θ Δραςτθριότθτα (60 λεπτά) 

Αυτοςχεδιαςμόσ  - Ρροβολι ςτο μζλλον 

Οι ςυμμετζχοντεσ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων, ςχθματίηουν ςκθνζσ από τθ ηωι του 
Αλκιβιάδθ και του Γιϊργου, 10 χρόνια μετά, τόςο για τθν περίπτωςθ που τα πράγματα εξελιχκοφν 
αρνθτικά για αυτοφσ όςο και για τθν περίπτωςθ που εξελιχκοφν κετικά. Αμζςωσ μετά από κάκε 
αυτοςχεδιαςμό, θ ομάδα ςυηθτά τισ εντυπϊςεισ τθσ. 

ΣΤ Ενότθτα 

Σκοποί: 

o Να χαλαρϊςουν μζςα από ζνα ςωματικό και ςυμβολικό παιχνίδι 

o Να δοκεί ζνα τελικό μινυμα από τον εκπαιδευτικό 

o Να μοιραςτοφν ςκζψεισ και ςυναιςκιματα για το πρόγραμμα 

Κλείςιμο του προγράμματοσ 

 

22θ Δραςτθριότθτα (10 λεπτά) 

Ραιχνίδι «Κόμποσ». Ο  εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ να ςχθματίςουν όρκιοι ζναν κφκλο. Πλοι 
κλείνουν τα μάτια, απλϊνουν τα χζρια τουσ εμπρόσ και κινοφνται ελαφρά προσ το κζντρο, μζχρι να 
πιάςουν τα χζρια κάποιου άλλου. Κάκε χζρι πρζπει να κρατάει μόνο ζνα άλλο χζρι. Κατόπιν ανοίγουν τα 
μάτια. Θ ομάδα πρζπει τϊρα να λφςει τον κόμπο που ζχει δθμιουργθκεί, χωρίσ να λυκοφν τα χζρια. Στο 
τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ, ο εκπαιδευτικόσ επιςθμαίνει πωσ θ ςυνεργαςία που απαιτικθκε ςτο να 
λυκεί ο κόμποσ χρειάηεται και ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ, ςτον 
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οποίο όλοι είμαςτε μπλεγμζνοι, με τον ζνα ι με τον άλλο τρόπο, είτε το κζλουμε είτε όχι, ωσ μζλθ τθσ 
ίδιασ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Συηιτθςθ (25 λεπτά) 

Στο τζλοσ, όλοι κάκονται ςε κφκλο και αναφζρουν, πρϊτα οι μακθτζσ και ςτο τζλοσ και ο ίδιοσ ο 
εκπαιδευτικόσ, ζνα ςυναίςκθμα και μία ςκζψθ/φράςθ, ςε ςχζςθ με τθν εμπειρία τουσ από το 
βιωματικό εργαςτιριο. 

23θ Δραςτθριότθτα (Εργαςία για το ςπίτι – παρουςίαςθ ςτθν ομάδα, 45 λεπτά)  

Συμπεράςματα – Γραπτι ζκφραςθ – Συνάντθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ 

Ο εκπαιδευτικόσ ςε ρόλο υπεφκυνου τθσ ςχολικισ εφθμερίδασ, ςυηθτά με τουσ μακθτζσ-
δθμοςιογράφουσ για τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνάσ τουσ για τθ βία και τον εκφοβιςμό ςτο ςχολείο, τα 
οποία ηθτά να παρουςιάςουν γραπτϊσ ςτα άρκρα τθσ εφθμερίδασ τουσ, δουλεφοντασ 
ομαδοςυνεργατικά ςε ομάδεσ των 3 - 4 ατόμων. Θ ζρευνά τουσ ςτο διαδίκτυο κα ιταν εδϊ απαραίτθτθ, 
ενϊ χριςιμθ κα ιταν θ παρουςίαςθ των εργαςιϊν τουσ και ςτουσ γονείσ.  

 

Η Ενότθτα 

Σκοποί: 

o Να εντοπίςουν τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν  

o Να διατυπϊςουν τθ γνϊμθ τουσ για τισ δραςτθριότθτεσ του Ρρογράμματοσ  

o Να διερευνιςουν τισ πικανζσ αλλαγζσ ςτισ ςτάςεισ τουσ απζναντι ςτα κφματα και ςτουσ κεατζσ 
του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

o Να αναλογιςτοφν και να προτείνουν δράςεισ αντιμετϊπιςθσ και πρόλθψθσ για το πρόβλθμα από 
το ςχολείο 

o Να αναλογιςτοφν και να προτείνουν βελτιϊςεισ για το πρόγραμμα 

o Να αναλογιςτοφν τθν ανάγκθ τουσ για περαιτζρω διερεφνθςθ του ηθτιματοσ 

o Να ενδυναμωκοφν μζςω αυτισ τθσ καταγραφισ των απόψεϊν τουσ  

24θ Δραςτθριότθτα (20 λεπτά) 

Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ 

Στο τζλοσ του προγράμματοσ, ο εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ να καταγράψουν τισ εντυπϊςεισ τουσ 
από το πρόγραμμα, απαντϊντασ ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

o Ροιο ιταν το ςθμαντικότερο πράγμα που ζμακαν; 

o Τι ιταν αυτό που τουσ άρεςε περιςςότερο / λιγότερο ςτο πρόγραμμα; 

o Ροια δραςτθριότθτα τουσ ικανοποίθςε περιςςότερο / λιγότερο; 

o Ροια θ γνϊμθ τουσ για τα κφματα του εκφοβιςμοφ και τισ αντιδράςεισ τουσ πριν το πρόγραμμα; 

o Ροια είναι τϊρα; 

o Ροια θ γνϊμθ τουσ για τουσ κεατζσ του εκφοβιςμοφ και τισ αντιδράςεισ τουσ πριν από το 
πρόγραμμα; 

o Ροια είναι τϊρα; 

o Ροιεσ βελτιϊςεισ προτείνουν για το πρόγραμμα; 

o Ροιεσ άλλεσ πλευρζσ του φαινομζνου του εκφοβιςμοφ κα ικελαν να διερευνιςουν; 

o Τι μζτρα προτείνουν να λάβει το ςχολείο για τθν αντιμετϊπιςθ  του εκφοβιςμοφ; 

o Τι μζτρα προτείνουν να λάβει το ςχολείο για τθν πρόλθψθ του εκφοβιςμοφ; 

o Τι άλλο κα ικελαν να ςυμπλθρϊςουν; 

Συνολικι διάρκεια Ρρογράμματοσ: 20 διδακτικζσ ϊρεσ 
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3. Κεατροπαιδαγωγικό Εργαςτιριο για τον Σχολικό Εκφοβιςμό:  
Κφτεσ, Κφματα, Κεατζσ 

 

Ρεριγραφι εφαρμογισ Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ 

Στόχοι: 

 Να κατανοιςουν τισ παραμζτρουσ που ορίηουν το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ και τθσ βίασ μεταξφ 
 μακθτϊν 

 Να διερευνιςουν τόςο τα ςυναιςκιματα όςο και τισ βαςικζσ αξίεσ τθσ ςυμπεριφοράσ των κυτϊν  και 
των κυμάτων 

 Να διερευνιςουν τισ πικανζσ αντιδράςεισ των κυμάτων ςτον εκφοβιςμό και τισ ςυνζπειεσ αυτϊν  και 
να αποφαςίςουν για τθν καταλλθλότθτά τουσ 

 Να εντοπίςουν τα πικανά εμπόδια αναφοράσ των περιςτατικϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και να  προτείνουν 
τρόπουσ υπζρβαςισ τουσ 

 Να διερευνιςουν τισ ςυνζπειεσ μιασ ςυμπεριφοράσ που ςυνιςτά προδοςία των προςωπικϊν μασ 
 αξιϊν κακϊσ και των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται, όταν οι επιλογζσ των πράξεϊν μασ 
 εκπορεφονται από φόβο 

 Να αναςτοχαςτοφν πάνω  ςτθ δυναμικι των ςχζςεων που αναπτφςςονται μζςα ςε ομάδεσ νζων 
 ανκρϊπων, που χρθςιμοποιοφν τθ βία 

 Να διερευνιςουν τα ςυναιςκιματα και τισ αντιλιψεισ των κεατϊν του εκφοβιςμοφ 

 Να εντοπίςουν κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ, που κα υποςτθρίηουν τα κφματα και κα 
 αποκαρρφνουν τθν εκφοβιςτικι ςυμπεριφορά των κυτϊν 

 Να αναλογιςτοφν και να ενκαρρυνκοφν να αναλάβουν τθν θκικι ευκφνθ τθσ αλλθλεγγφθσ που  τουσ 
αναλογεί ωσ κεατϊν περιςτατικϊν εκφοβιςμοφ μεταξφ μακθτϊν 

 

Μεκοδολογία: 

Το κεατροπαιδαγωγικό εργαςτιριο χρθςιμοποιεί τθ μεκοδολογία του εκπαιδευτικοφ δράματοσ. To εκπαιδευτικό 
δράμα ορίηεται ωσ μια παιδαγωγικι διαδικαςία θ οποία χρθςιμοποιεί τισ τεχνικζσ και τισ ςτρατθγικζσ τθσ 
δραματικισ τζχνθσ με ςκοπό τθν ολόπλευρθ, προςωπικι και κοινωνικι, ανάπτυξθ των ςυμμετεχόντων, κακϊσ και 
τθν αποτελεςματικότερθ αφομοίωςθ τθσ γνϊςθσ μζςα ςτο κοινωνικό τθσ πλαίςιο. Το δράμα ξεκινάει πάντα από 
μια αιςκθτι διατάραξθ των ανκρϊπινων ςχζςεων, ζνα πρόβλθμα, το οποίο δθμιουργεί ζνταςθ και ταυτόχρονα 
ανάγκθ για λφςθ αυτισ τθσ ζνταςθσ, μζςα από δράςθ. Οι μακθτζσ, μζςα και ζξω από τουσ ρόλουσ τουσ, καλοφνται 
να ενεργοποιιςουν τθ φανταςία αλλά και τθν κρίςθ τουσ, για να πάρουν αποφάςεισ και να οδθγθκοφν ςε λφςεισ. 

 

Αποτελζςματα / Αξιολόγθςθ: 
Στο πρόγραμμα οι μακθτζσ ςυμμετείχαν με ενδιαφζρον, ιδιαίτερα ςτθ δραςτθριότθτα «όλοσ ςτο πάτωμα» όπου 
καταγράφονται τα ςυναιςκιματα και οι ςκζψεισ του παιδιοφ που δζχεται εκφοβιςμό (ςτο ςενάριο του δράματοσ 
αναφζρεται ωσ «Ρερικλισ») για τον ίδιο του τον εαυτό αλλά και των άλλων, ενθλίκων και ςυμμακθτϊν του, για 
αυτόν. Ομοίωσ, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν αποτίμθςθ του προγράμματοσ από τουσ μακθτζσ, κζρδιςε το ενδιαφζρον 
τουσ και παρόμοια δράςθ ςε ςχζςθ με τον «Αλκιβιάδθ», ο οποίοσ ςτο ςενάριο είναι ο μακθτισ που αςκεί 
εκφοβιςμό. Μία από τισ δραςτθριότθτεσ που τουσ άρεςαν περιςςότερο, όπωσ διλωςαν, ιταν και θ «Ανακριτικι 
καρζκλα». Σε αυτιν, θ ςτάςθ τθσ εκπαιδευτικοφ που μπικε ςτο ρόλο του Ρερικλι και αρνιόταν οποιαδιποτε 
πρόταςι τουσ, για να κάνει κάτι να αντιμετωπίςει του μακθτζσ – «κφτεσ», φάνθκε να δθμιουργεί ζντονα 
ςυναιςκιματα. Σφμφωνα με τθν εκπαιδευτικό που εφάρμοςε το πρόγραμμα «τουσ ζκανε ζξαλλουσ» με τθν 
πακθτικότθτά του, τθν αδυναμία του να κάνει κάτι αλλά και τα εμπόδια που προζβαλε, όλα ςφμφωνα με το 
ςενάριο και προκειμζνου να τονιςτεί το αδιζξοδο ςτο οποίο νιϊκουν ότι περιζρχονται οι μακθτζσ – «κφματα». Οι 
μακθτζσ διλωςαν χαρακτθριςτικά: «δεν είναι κατάςταςθ αυτι, κάτι πρζπει να γίνει». 

Σθμαντικι ιταν θ διαφορά ςτθν εξζλιξθ του προγράμματοσ ανάμεςα ςτισ δφο ομάδεσ μακθτϊν ςτισ οποίεσ 
πραγματοποιικθκε. Ζτςι, θ ομάδα μακθτϊν τθσ Β' Γυμναςίου ςτθν οποία παρατθροφνταν από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, εδϊ και καιρό, βίαια περιςτατικά και κακι γενικά κοινωνικι υγεία, φάνθκε ότι ςυμμετείχε με 
αρκετι αμθχανία ςε δράςεισ του προγράμματοσ που απαιτοφςαν μεγαλφτερθ ςυναιςκθματικι δζςμευςθ. Οι 
μακθτζσ δε, που είναι ςυχνά επικετικοί ςε ςυμμακθτζσ τουσ, φάνθκε να νιϊκουν αρκετά άβολα, κακϊσ 
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διακωμωδοφςαν κάποιεσ δραςτθριότθτεσ, παρότι ςυμμετείχαν ςε αυτζσ, κακϊσ, ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ τθσ 
εκπαιδευτικοφ, φάνθκε να «ταυτίηονται» κατά κάποιο τρόπο με τουσ ρόλουσ των «κυτϊν» ςτο φανταςτικό 
ςενάριο του δράματοσ. Από τθν άλλθ, ςτο ίδιο τμιμα, υπιρχαν μακθτζσ, ςυχνά κφματα επικετικισ ςυμπεριφοράσ, 
που ςυμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτο πρόγραμμα. Στθν ομάδα των μακθτϊν τθσ Α' Γυμναςίου, που 
αποτελοφνταν από παιδιά με καλφτερεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ, παρατθρικθκε καλφτερθ ανταπόκριςθ 
ςτο πρόγραμμα, με πιο ουςιαςτικι ςυμμετοχι και αυξθμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ. 

Αξίηει επίςθσ να επιςθμανκεί θ επίδραςθ του προγράμματοσ ςε πραγματικό περιςτατικό που προζκυψε προσ το 
τζλοσ τθσ διεξαγωγισ του. Θ υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ εκτιμά ότι οι μακθτζσ. επθρεαηόμενοι από το πρόγραμμα, 
υποςτιριξαν, από τθ κζςθ των κεατϊν, μία μακιτρια που δζχκθκε λεκτικι βία θλεκτρονικισ μορφισ ςε μζςο 
κοινωνικισ δικτφωςθσ και θ ςτάςθ τουσ αυτι ςυνετζλεςε τόςο ςτο να αποςυρκοφν άμεςα τα υβριςτικά ςχόλια 
από ςυμμακιτριά τθσ, όςο και ςτο να νιϊςει θ μακιτρια – «κφμα» βακιά ανακουφιςμζνθ από αυτι τθν εξζλιξθ. 
Στο περιςτατικό αυτό φάνθκε επίςθσ να επζδραςε θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν μζςω του προγράμματοσ ςε 
ςχζςθ με ζνα πολφ ςυχνό εμπόδιο ςτθν αναφορά των βίαιων περιςτατικϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και αφορά ςτο 
ότι κεωροφν τθν αναφορά αυτι «κάρφωμα». Ο ξεκάκαροσ οριςμόσ που δόκθκε και θ ςυηιτθςθ γφρω από αυτόν, 
πριν από το περιςτατικό, φάνθκε ότι ςυνετζλεςε ςτο να μθν κατθγοριςει κανείσ τθ μακιτρια – «κφμα» ότι είναι 
«καρφί».  

Θ βαςικι αδυναμία του προγράμματοσ ιταν, ςφμφωνα και με τουσ μακθτζσ που ηιτθςαν περιςςότερο χρόνο, ότι 
δεν πραγματοποιικθκε ολόκλθρο, λόγω ακριβϊσ ζλλειψθσ χρόνου, κακϊσ το πρόγραμμα ξεκίνθςε τον Νοζμβριο 
και ςταμάτθςε τον Απρίλιο. Ριο ςυγκεκριμζνα, δεν πραγματοποιικθκε θ τρίτθ και τελευταία ενότθτα του 
προγράμματοσ, που αποςκοπεί ςτθν  ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ ςυγκεκριμζνων ςτρατθγικϊν υποςτιριξθσ των 
«κυμάτων» από τουσ μακθτζσ – κεατζσ περιςτατικϊν εκφοβιςμοφ. Σθμαντικι αδυναμία επίςθσ αποτελεί θ μερικι 
γραπτι αξιολόγθςι του από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ ςε ςχετικό ερωτθματολόγιο, κακϊσ τουσ δόκθκαν  μόνο 
δφο ερωτιςεισ: «Τι τουσ άρεςε περιςςότερο ςτο πρόγραμμα;» και «Τι πιςτεφουν ότι αποκόμιςαν από αυτό;», 
λόγω κυρίωσ τθσ απρόοπτθσ διακοπισ του προγράμματοσ. 

Γενικότερα, το πρόγραμμα φάνθκε να πετυχαίνει τθν αφξθςθ τθσ ενςυναίςκθςθσ ςθμαντικοφ ποςοςτοφ μακθτϊν - 
κεατϊν ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ που δζχονται εκφοβιςμό. Επίςθσ επζδραςε ςε αρκετό βακμό ωσ προσ τον ςτόχο 
τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ αναφοράσ των περιςτατικϊν εκφοβιςμοφ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Σφμφωνα με δθλϊςεισ των 
ίδιων των μακθτϊν το πρόγραμμα άλλαξε τθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτα παιδιά που δζχονται εκφοβιςμό και 
ςυγκεκριμζνα οι περιςςότεροι μακθτζσ διλωςαν: «κατάλαβα πωσ αιςκάνονται», «πρζπει να τα 
υπεραςπιηόμαςτε» «δε κα γυρίηω τθν πλάτθ μου, κα προςπακϊ να βοθκιςω», «κα το αναφζρω ςε ενιλικα, γονιό 
ι εκπαιδευτικ. Επίςθσ, διαπιςτϊκθκε θ αλλθλεξάρτθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του με το κοινωνικό κλίμα τθσ 
ομάδασ μακθτϊν ςτθν οποία εφαρμόηεται.  

Τζλοσ, ωσ βελτίωςθ του προγράμματοσ και για τθν άρςθ του εμποδίου τθσ ταφτιςθσ των επικετικϊν μακθτϊν με 
τουσ αντίςτοιχουσ ρόλουσ ςτο δράμα και τθσ ςυνεπαγόμενθσ άρνθςθσ ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ αυτι 
επιςθμάνκθκε παραπάνω, προτείνεται θ επζκταςι του ωσ προσ τθ χριςθ ςτρατθγικϊν αποςταςιοποίθςθσ, οι 
οποίεσ εξάλλου ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ μεκοδολογία του εκπαιδευτικοφ δράματοσ (π.χ. θ χριςθ διαφορετικισ 
οπτικισ γωνίασ κζαςθσ του προβλιματοσ για τουσ μακθτζσ, όπωσ αυτι του δθμοςιογράφου που ερευνά 
περιςτατικό Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ).   

 

Ομάδα ςτόχοσ: Μακθτζσ Α' και Β' 
Γυμναςίου, 1ο Γυμνάςιο Ψυχικοφ 

Υπεφκυνθ Εκπαιδευτικόσ: 
Ελζνθ Καμπαράκθ, κλ. ΡΕ14.04 

 

Σχεδιαςμόσ Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: 
Καραβόλτςου Α. Ακθνά  

Εκπαιδευτικόσ Αγωγισ Υγείασ (Msc),    
Κεατρολόγοσ (Mst), Μακθματικόσ 
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4.  «Δθμιουργϊντασ κουλτοφρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ  
για τον Σχολικό Εκφοβιςμό» 

 

ΣΚΟΡΟΛ ΤΘΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ:  

Θ «καλι πρακτικι» αποςκοποφςε ςτο να καλλιεργιςει ςτουσ μακθτζσ τθ δεξιότθτα τθσ επίγνωςθσ τθσ 
ςυμπεριφοράσ τουσ και των ςυναιςκθμάτων που προκαλεί τόςο ςτουσ άλλουσ όςο και ςτο ίδιο το 
άτομο. Εάν ζνα παιδί μάκει να ςυνειδθτοποιεί κάποια ςυναιςκιματα και τθ ςυμπεριφορά που 
προθγείται αλλά και ζπεται του ςυγκεκριμζνου ςυναιςκιματοσ, τότε ζχει περιςςότερεσ πικανότθτεσ να 
ελζγχει και να βελτιϊνει τθ ςυμπεριφορά του.  

Ζνα παράδειγμα είναι θ διαχείριςθ τθσ επικετικότθτασ. Σφμφωνα με τθ κεωρία των DOLLAR και 
ςυνεργατϊν, θ επικετικότθτα προκφπτει από τθ ματαίωςθ και, όταν ο παράγοντασ που προκαλεί τθ 
ματαίωςθ είναι ιςχυρόσ ι αόριςτοσ τότε θ επικετικότθτα μεταφζρεται από τον αλθκινό παράγοντα ςε 
ζνα άλλο εφκολο ςτόχο («αποδιοπομπαίο τράγο»). Στο ςχολείο πολφ ςυχνά κάποια  παιδιά 
ςτοχοποιοφνται ωσ «αποδιοπομπαίοι τράγοι». Το φαινόμενο αυτό αποτελεί τθ ςυνθκζςτερθ εκδιλωςθ 
ςχολικισ βίασ.  

ΣΤΟΧΟΛ ΤΘΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ:  

Οι ςτόχοι που τζκθκαν για τθ ςχολικι χρονιά 2014-2015 ιταν οι εξισ:  

 Αναγνϊριςθ των ςωματικϊν αλλαγϊν που προκαλοφν  τα ζντονα ςυναιςκιματα (φόβοσ, άγχοσ, 
κυμόσ, ματαίωςθ, χαρά, ικανοποίθςθ, καυμαςμόσ, αςφάλεια κ.α.) 

 Αναγνϊριςθ των ςκζψεων και πράξεϊν μασ οι οποίεσ απορρζουν από ςυγκεκριμζνο ςυναίςκθμα. 
Εντοπιςμόσ τθσ αιτίασ του ςυναιςκιματοσ 

 Επίγνωςθ τθσ ζνταςθσ του ςυναιςκιματοσ 

 Μείωςθ τθσ ζνταςθσ του ςυναιςκιματοσ (αποκλιμάκωςθ)  

 Αναγνϊριςθ του ςυναιςκιματοσ του Άλλου 

 Γνωριμία με τθν ζννοια τθσ ενςυναίςκθςθσ. 

ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

Οι βιωματικζσ αςκιςεισ ςτόχευαν ςτο να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν ότι τα 
ςυναιςκιματα ςτθν αλθκινι ηωι είναι ςυνικωσ περίπλοκα και τα αίτια τουσ ςυχνά δυςδιάκριτα. Εάν 
αυτό γίνει κατανοθτό και το άτομο αναλφει τα  ςυναιςκιματά του, τότε βοθκάει τον εαυτό του να 
αντιμετωπίηει καλφτερα τισ καταςτάςεισ, να επιλφει προβλιματα και όχι να δθμιουργεί. Με αυτόν τον 
τρόπο μακαίνει ςτθν πράξθ τθ κεωρία του Ρλάτωνα ςφμφωνα με τθν οποία για τθν ευδαιμονία τθσ 
ψυχισ «Το Συναίςκθμα, με τθ βοικεια τθσ Λογικισ, ελζγχει τθν Επικυμία». Ζτςι αποκαρρφνει πράξεισ 
ςχολικισ βίασ.  

ΤΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ:  

Βιωματικι μάκθςθ με τθν τεχνικι τθσ ςυςτθμικισ κατεφκυνςθσ. Ζγιναν ςυνολικά 16 ςυναντιςεισ. Τα 
κζματα αφοροφςαν τα εξισ ςυναιςκιματα:  

1. Φόβοσ, 2. Γαλινθ, 3. Απόρριψθ, 4. Αςφάλεια – Εμπιςτοςφνθ, 5. Ματαίωςθ, 6. Κυμόσ, 7. Χαρά, 8. 
Απϊλεια - Αποχωριςμόσ  

Μζςα από τισ βιωματικζσ αςκιςεισ οι μακθτζσ εξαςκικθκαν ςτισ εξισ δεξιότθτεσ:  

Ενεργόσ Ακρόαςθ: Ζμακαν τι ςθμαίνει «ακοφω προςεκτικά και κατανοϊ τον Άλλον». Ειδικότερα 
αςκικθκαν ςτθν επαναδιατφπωςθ, ςε ερωτιςεισ που δεν περιζχουν κρίςθ για τον άλλον και ςτον 
δθμιουργικό διάλογο με ςεβαςμό ςτθ ςειρά και ςτθν επιχειρθματολογία. Θ εξάςκθςθ ςτον διάλογο 
εντάςςεται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα του μακιματοσ τθσ Γλωςςικισ Διδαςκαλίασ ςτο Λφκειο.  
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Ενςυναίςκθςθ: Οι μακθτζσ βίωςαν τι ςθμαίνει μπαίνω ςτθ κζςθ του Άλλου, κατανοϊ τθν εκδοχι του, 
του επιτρζπω να μου δείξει τθν οπτικι του, ςυναιςκάνομαι τθ δφςκολθ κζςθ του ςυμμακθτι μου και 
τον ςτθρίηω να διαχειριςτεί το ςυναίςκθμα του.  

Ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων: Οι μακθτζσ ζμακαν να αναηθτοφν το ςυναίςκθμα που δθμιουργεί ςτον Άλλο 
θ ςυμπεριφορά τουσ, το ςυναίςκθμα που τουσ δθμιουργοφν οι άλλοι με τισ δικζσ τουσ αντιδράςεισ, το 
αναγνϊριςαν και προςπάκθςαν να ανακαλφψουν τρόπουσ διαχείριςθσ και αποκλιμάκωςθσ.  

Επικοινωνία: Οι μακθτζσ ζμακαν να ηθτοφν βοικεια αλλά και να προςφζρουν. Κατανόθςαν ότι θ 
αδιαφορία και θ ανοχι ςθμαίνει ςυνενοχι.  

ΟΛ ΕΝΤΥΡΩΣΕΛΣ ΤΩΝ ΜΑΚΘΤΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΜΡΕΛΛΑ ΤΟΥΣ  

Τα παιδιά, όπωσ φαίνεται και ςτα ζντυπα αξιολόγθςθσ που ςυμπλιρωςαν για το Ρρόγραμμα, 
ενκουςιάςτθκαν, διαςκζδαςαν και κατανόθςαν καλφτερα τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ. Θ τάξθ ζγινε 
ομάδα.  

ΟΛ ΕΝΤΥΡΩΣΕΛΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΛΣΤΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ  

Ο ςθμαντικότεροσ ςτόχοσ, που ιταν θ κατανόθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ των ςυναιςκθμάτων, 
κατακτικθκε. Επίςθσ με εντυπωςίαςε το γεγονόσ ότι και παιδιά που ςυνικωσ ζκαναν φαςαρία ιταν 
πολφ ιςυχα και ςυμμετείχαν ενεργά. Τουσ άρεςαν περιςςότερο οι αςκιςεισ αυτογνωςίασ και μπόρεςαν 
να δουν τρόπουσ δθμιουργικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ διαφορετικισ οπτικισ. Τουσ άρεςε πολφ θ άςκθςθ 
αυτοεκτίμθςθσ και αυτογνωςίασ «κάτι καλό για μζνα» και όλα ηιτθςαν ςυνζχεια του Ρρογράμματοσ. 
Επίςθσ το παιχνίδι «ςυναιςκθμάτων», μία παραλλαγι του κλαςικοφ παιχνιδιοφ «φιδάκι», τα 
διαςκζδαςε και τα ενκουςίαςε. Ριςτεφω ότι το παιχνίδι αυτό είναι πραγματικά πολφ «καλι πρακτικι».  

ΟΛ ΕΝΤΥΡΩΣΕΛΣ ΤΟΥ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΥ ΤΘΣ ΤΑΞΘΣ  

«To Ρρόγραμμα βοικθςε τουσ μακθτζσ να γνωρίςουν πολλά διαφορετικά ςυναιςκιματα και να τα 
διαχωρίςουν ςε ςφνκετεσ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ. Επίςθσ μζςα από τθν ςυηιτθςθ και τισ 
βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ ςυνειδθτοποίθςαν πωσ όλα τα ςυναιςκιματα είναι φυςιολογικά 
(δυςάρεςτα κι ευχάριςτα),«μπικαν» ςτθ κζςθ των Άλλων, μοιράςτθκαν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ 
και βρικαν λφςεισ κοινά αποδεκτζσ.  

Αυτοφ του είδουσ θ παρζμβαςθ, το να μποροφν δθλαδι τα παιδιά να διαχειρίηονται κυρίωσ τα αρνθτικά 
τουσ ςυναιςκιματα χωρίσ να κατακλφηονται από αυτά, ζβαλε τα κεμζλια ςτθν πρόλθψθ εκφοβιςτικϊν 
ςυμπεριφορϊν ςτο ςχολικό πλαίςιο, αφοφ βοθκά ςτθν ψυχοκοινωνικι υγεία και ανάπτυξθ των παιδιϊν 
κι ενιςχφει υγιείσ ςυμπεριφορζσ». 

 

 

Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δφο Ριλοτικϊν Ρρογραμμάτων  
Συγγραφι Μονόπρακτου με τίτλο: «Λζμε Πχι» 

 Κυριακι Καμποφκου 
Εκπαιδευτικόσ, Msc Σχολικισ Ψυχολογίασ 

 
 

Σε ςυνεργαςία με: Ελζνθ Ροφλου, Εκπαιδευτικό ΡΕ16 ςτο 2ο Γυμνάςιο Χαλανδρίου 
Μαρία Χριςτοφυλάκου, Εκπαιδευτικό ΡΕ12  ςτο 1ο ΓΕ.Λ. Χολαργοφ 
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5. Σχολικι Διαμεςολάβθςθ «ΝΕΥΩΝΕΣ ΔΥΝΑΜΘΣ» 

 
Θ διαμεςολάβθςθ αποτελεί μία εναλλακτικι πρόταςθ για τθν επίλυςθ των ςυγκροφςεων μεταξφ των 
μακθτϊν μζςα ςτο ςχολείο. Αποβλζπει ςτο να βοθκιςει τισ αντίπαλεσ πλευρζσ να επιλφςουν τισ 
διαφωνίεσ τουσ με δθμιουργικό και αμοιβαία ικανοποιθτικό τρόπο. Εφαρμόηεται από εκπαιδευμζνουσ 
μακθτζσ διαμεςολαβθτζσ οι οποίοι  αναλαμβάνουν να διαμεςολαβιςουν πριν μία διαφωνία γίνει 
ςφγκρουςθ ι ακόμθ και όταν ζχει γίνει, ϊςτε να αποκλιμακωκεί ειρθνικά.  Ρρόςκετα οφζλθ για τθ 
ςχολικι κοινότθτα φαίνεται ότι υπάρχουν κατά τθν υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν 
ςτθ ςχολικι διαμεςολάβθςθ «Νευρϊνεσ Δφναμθσ». Θ επιμόρφωςθ ςτθν πρακτικι αυτι βοθκά ςτθν 
ανάπτυξθ κλίματοσ ςυνεργαςίασ ςε όλθ τθ ςχολικι μονάδα (μακθτϊν - κακθγθτϊν, μακθτϊν – 
μακθτϊν, κακθγθτϊν – κακθγθτϊν ςτα πλαίςια τθσ υποςτιριξθσ ομθλίκων), αναπτφςςει δεξιότθτεσ 
επικοινωνίασ όπωσ γνωςτικι και ςυναιςκθματικι ενςυναίςκθςθ, αναπτφςςει ενεργθτικι ςτάςθ των 
παρατθρθτϊν κατά τθσ βίασ, ενϊ μειϊνει τθν ανοχι και τθν πακθτικότθτα ςε περιςτατικά βίασ 
(αναφζρεται παρακάτω ςχετικι ζρευνα). Ακόμα, κεωροφμε πωσ βοθκά ςτθν βελτίωςθ τθσ διδακτικισ 
και παιδαγωγικισ ανταπόκριςθσ των εκπαιδευτικϊν. 

Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Κ με Αρικ. Ρρωτ.: 18890/Γ2  τθσ 
14θσ/02/2011 : «…..Θ ενίςχυςθ του ρόλου των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ ςυγκροφςεων, 
ενδεχόμενα μζςα από τθ δθμιουργία ομάδων φιλίασ ι διαμεςολάβθςθσ, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ 
υποςτιριξθσ των ομάδων αυτϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ…...» Σθμαντικι 
προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ - όπωσ εκφράηεται και ςτο παραπάνω εδάφιο - αποτελεί θ κατάλλθλθ 
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν των ςχολικϊν μονάδων ςτισ οποίεσ επιχειρείται να υλοποιθκοφν 
αντίςτοιχα προγράμματα. 

 

Ρϊσ το πρόγραμμα τθσ μακθτικισ διαμεςολάβθςθσ «Νευρϊνεσ Δφναμθσ» 

εφαρμόηεται ςτα ςχολεία μζχρι ςιμερα 

 

Θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν διαμεςολαβθτϊν γίνεται ςτα πλαίςια ενόσ ετιςιου ςχολικοφ 
προγράμματοσ (αγωγισ υγείασ, πολιτιςτικϊν, βιωματικϊν δράςεων κ.ά.). Θ εκπαίδευςι τουσ ςε 
τεχνικζσ και δεξιότθτεσ επικοινωνίασ είναι κυρίωσ βιωματικι με κεωρθτικι υποςτιριξθ και ςυνοδεφεται 
από πρακτικι εφαρμογι και ανάλθψθ πραγματικϊν περιςτατικϊν με εποπτεία. Θ εκπαίδευςθ διαρκεί 
από Οκτϊβριο ζωσ Μάρτιο και ςτθ ςυνζχεια οι εκπαιδευμζνοι μακθτζσ αναλαμβάνουν τθ 
διαμεςολάβθςθ ςε περιςτατικά αντιπαλότθτασ μεταξφ ςυμμακθτϊν τουσ,  με τθν εποπτεία των 
αρμόδιων κακθγθτϊν τουσ. 

Οι εκπαιδευτζσ των μακθτϊν διαμεςολαβθτϊν είναι εκπαιδευτικοί του ςχολείου τουσ οι οποίοι 
ειδικεφονται  ςτθ διαμεςολάβθςθ μζςω του βιωματικοφ προγράμματοσ «Νευρϊνεσ Δφναμθσ». Είναι 
ςθμαντικό οι εκπαιδευτζσ να είναι εκπαιδευτικοί, οφτωσ ϊςτε να ζχουν αφενόσ τθ δυνατότθτα άμεςθσ 
παρζμβαςθσ αφετζρου εμπειρία ςχετικι με τα προβλιματα και τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και 
των μακθτϊν. Κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ των Ρρογραμμάτων διαμεςολάβθςθσ ςτα ςχολεία οι 
εκπαιδευτικοί δζχονται εποπτεία και υποςτιριξθ από τουσ επιμορφωτζσ τουσ με ευκφνθ των φορζων 
που ζχουν τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ (Ε.ΣΥ.ΟΜ., Ε.Ε.Σ).   

Θ διάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν είναι 101 ϊρεσ. Τθ διάρκεια αυτι κεωροφμε ελάχιςτθ 
απαραίτθτθ, με το ςκεπτικό ότι οι ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ και εμπειρίεσ που απαιτοφνται 
προκειμζνου ο εκπαιδευτικόσ να ςχεδιάςει, να οργανϊςει, να υλοποιιςει το Ρρόγραμμα και προπαντόσ 
προκειμζνου να αναλάβει το ρόλο του ςυντονιςτι ωσ μζλοσ τθσ ομάδασ, αποκτϊνται με εκπαίδευςθ όχι 
μόνο ςτο γνωςτικό επίπεδο, αλλά κυρίωσ ςτο βιωματικό. Αν ο εκπαιδευτικόσ ζχει μεν τθν καλι 
πρόκεςθ, αλλά δε διακζτει κατάλλθλθ βιωματικι εκπαίδευςθ και εμπειρία ςε δεξιότθτεσ 
ςυμβουλευτικισ ψυχολογίασ και αυτογνωςίασ, κεωροφμε ότι, μπορεί μεν να ςυμβάλλει ςτο οργανωτικό 
μζροσ (και υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει άλλοσ εκπαιδευτικόσ επιμορφωμζνοσ με ζτοιμο 
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πρόγραμμα εκπαίδευςθσ), αλλά δεν μπορεί να ςυντονίςει, να  εκπαιδεφςει και να εποπτεφςει τουσ 
μακθτζσ επαρκϊσ. 

Μζκοδοι – Ρροςζγγιςθ  

Τεχνικζσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν 

Τόςο θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν όςο και θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν περιλαμβάνουν ςτοιχεία 
μεκοδολογίασ τθσ Συμβουλευτικι Ψυχολογίασ – ςυνκετικισ προςζγγιςθσ - και τεχνικζσ από το 
εκπαιδευτικό δράμα.  

Τθ Συνκετικι Ρροςζγγιςθ κεωροφμε πιο κατάλλθλθ για τθν εκπαίδευςθ ςτθ διαμεςολάβθςθ, επειδι 
ζχουμε τθν πεποίκθςθ, ότι το ςυνκετικό μοντζλο ςυμβουλευτικισ απευκφνεται με μεγαλφτερθ 
πλθρότθτα ςτθν πολυδιάςτατθ προςωπικότθτα του κάκε μακθτι. Ακόμθ δεχόμαςτε ότι κάκε μακθτισ 
ζχει διαφορετικι προςωπικότθτα κακϊσ και διαφορετικι ετοιμότθτα μάκθςθσ, θ οποία, κα μποροφςε 
να ενεργοποιθκεί με διάφορουσ τρόπουσ. Θ ςυνκετικι προςζγγιςθ που ακολουκείται ζχει κφρια 
ςυνκετικά τθσ από τθν προςωποκεντρικι, υπαρξιςτικι με ςτοιχεία ψυχοδυναμικισ. 

Υπαρξιςτικι, επειδι λαμβάνουμε υπόψθ ότι ςτθν εφθβεία ο άνκρωποσ, κακϊσ περνά ζντονα τθν 
αναηιτθςθ τθσ υπαρξιακισ του οντότθτασ και τθσ κοινωνικισ του αξίασ, ζχει επιτακτικι ανάγκθ τθσ 
επίλυςθσ των ςυγκροφςεων (μζςα του και ζξω) με τρόπο ςυνειδθτό, τζτοιο που να απαντά ςε βαςικά 
υπαρξιακά του ερωτιματα. 

Τα ψυχοδυναμικά ςτοιχεία τθσ ψυχαναλυτικισ προςζγγιςθσ κεωροφμε ότι ανταποκρίνονται ςτθν 
ζντονθ επίςθσ ανάγκθ του εφιβου να κατανοιςει βακφτερα τον εαυτό του και, μζςα από αυτι τθν 
επίγνωςθ, να κατανοιςει και τον άλλον. 

Ρροςωποκεντρικι προςζγγιςθ, επειδι ενςτερνιηόμαςτε τθν άποψθ ότι θ αποδοχι (εαυτοφ και άλλου), 
θ ενςυναίςκθςθ και θ αυκεντικότθτα είναι προχποκζςεισ και όροι για τθν αποτελεςματικι και ςε βάκοσ 
χρόνου λφςθ τθσ ςφγκρουςθσ και τθσ αντιπαλότθτασ, πολφ δε μάλλον για τθν ανάπτυξθ φιλίασ και 
ςυνεργαςίασ. 

Για τθν εφαρμογι του πλαιςίου διαμεςολάβθςθσ, χρθςιμοποιοφνται ςυμπλθρωματικά κάποιεσ τεχνικζσ 
από άλλεσ προςεγγίςεισ, όπωσ ςυςτθμικι (παιχνίδι ρόλων), Gestalt (τεχνικι τθσ άδειασ καρζκλασ), 
ςυναλλακτικι (ενιλικοσ, παιδί, γονιόσ), γνωςιακι (δίνοντασ πλθροφορίεσ ςτο γνωςτικό επίπεδο) και 
ςυμπεριφοριςτικι (κρατάμε κανόνεσ, βάηουμε όρια, κλείνουμε ςυμβόλαια και τα τθροφμε). 

 

Στάδια εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

Μζχρι ςιμερα το Ρρόγραμμα ζχει υλοποιθκεί με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

o Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ (ζνασ ι περιςςότεροι) 

o Ενθμζρωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (μακθτϊν, κακθγθτϊν, γονζων) για τουσ ςκοποφσ και το 
πρόγραμμα τθσ εφαρμογισ τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ ςτο ςχολείο 

o Ρρόςκλθςθ ςτουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςτθν εκπαίδευςθ υποψιφιων διαμεςολαβθτϊν-
επιλογι μακθτϊν υποψιφιων, ζγκριςθ από τουσ γονείσ 

o Εκπαίδευςθ τθσ ομάδασ των υποψιφιων διαμεςολαβθτϊν (κεωρθτικι, βιωματικι και πρακτικι) 

o Ενθμζρωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των διαμεςολαβθτϊν 
και πρόςκλθςθ για παραπομπι περιςτατικϊν ςυγκροφςεων ι αντικζςεων ςτουσ διαμεςολαβθτζσ 

o Εφαρμογι τθσ διαμεςολάβθςθσ ςε περιςτατικά και εποπτεία τουσ 

o Συντονιςμόσ και ανταλλαγι εμπειρίασ των ςχολικϊν μονάδων μζςω του δικτφου ςχολείων  με 
διαςχολικζσ δράςεισ (π.χ. φεςτιβάλ) 

o Αξιολόγθςθ και παρουςίαςθ δράςεων  ςτθ ςχολικι μονάδα ι και τθν ευρφτερθ κοινότθτα 
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Στόχοι του Δικτφου 

 Να δθμιουργιςει ζνα ςφςτθμα υποςτιριξθσ και εμπλουτιςμοφ των ςχολείων, ϊςτε να 
αλλθλοχποςτθρίηονται, να ςυνεργάηονται και να  αυτο – οργανϊνονται, ϊςτε να επιλφουν καλφτερα τισ 
ςυγκροφςεισ που προκφπτουν 

 Να διευρφνει τθν ςυμμετοχι ςχολείων, να δθμιουργιςει μία  ομάδα μακθτϊν - διαμεςολαβθτϊν 
μζςα ςε κάκε ςχολείο  

 Να εξοπλίςει μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ με δεξιότθτεσ και τεχνικζσ επικοινωνίασ που κα 
βοθκιςουν πρϊτα τουσ ίδιουσ αλλά και τα άλλα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ϊςτε να βελτιϊςουν τθν 
αυτογνωςία τουσ και τον τρόπο που ςυναλλάςςονται με τουσ άλλουσ 

 Να εφοδιάςει τουσ εκπαιδευτικοφσ με εργαλεία οργάνωςθσ και εποπτείασ των δράςεων, 
υποςτιριξθσ των μακθτϊν-διαμεςολαβθτϊν 

Συνεργαςίεσ κατά τθν ανάπτυξθ του Ρρογράμματοσ Διαμεςολάβθςθσ 

Το Ρρόγραμμα τελεί υπό τθν αιγίδα : 

 τθσ Ελλθνικισ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ Συμβουλευτικισ Ομθλίκων Ε.ΣΥ.ΟΜ  www.esyom.gr  

 τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Συμβουλευτικισ  Ε.Ε.Σ. www.hac.gr 

Άλλεσ ςυνεργαςίεσ: 

 Συνεργαςία με τον Συνιγορο του παιδιοφ, κ. Γ. Μόςχο από το 2010 και κοινι παρουςίαςθ ομάδων 
εκπαιδευμζνων μακθτϊν ςτο 8ο  Ρανελλινιο Συνζδριο που διοργάνωςε το Ρανελλινιο Δίκτυο 
Φορζων Ρρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ και πραγματοποιικθκε ςτο Μεςολόγγι από 23 ζωσ 26 
Σεπτεμβρίου 2010, με κζμα «Θ πρόλθψθ ωσ αναγκαιότθτα και δικαίωμα μπροσ ςτισ ςφγχρονεσ 
προκλιςεισ»  http://www.0-18.gr/gia-megaloys/bia-sto-scholeio  

 Συνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ρολιτιςτικϊν Β/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Αττικισ, θ οποία οργάνωςε 
και ςυντόνιςε το δίκτυο «Νευρϊνεσ Δφναμθσ» κατά τα ςχολικά ζτθ 2012-14 

 Συνεργαςία με τον Συμβουλευτικό Στακμό Νζων Δ.Ε. Αϋ Ακινασ ςτισ 6 Μαΐου 2015 

 Συνεργαςία με το  Γραφείο Σχολικϊν Συμβοφλων Διεφκυνςθσ Εκ/ςθσ Β Ακινασ ςτο επιμορφωτικό 
ςεμινάριο με κζμα: «Διαχείριςθ προβλθμάτων ςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ», 8 Μαΐου 2015 

 Συνεργαςία με τον Συμβουλευτικό Στακμό Νζων Δευτ/κμιασ Εκ/ςθσ Λωαννίνων Απρίλιο 2015 

 Συνεργαςία με τον Συμβουλευτικό Στακμό Νζων Δευτ/κμιασ Εκ/ςθσ Ζυβοιασ Σεπτζμβρθ 2014 

Οικονομικι υποςτιριξθ - Διαχείριςθ 

Κεωροφμε ςθμαντικό οι εκπαιδευτικοί να ζχουν τθν δυνατότθτα να υποςτθριχκοφν ςτθν υλοποίθςθ του 
Ρρογράμματοσ από τθν Ρολιτεία, όχι μόνο θκικά – με τθν αιγίδα τθσ - αλλά και οικονομικά, ϊςτε όλο 
και περιςςότεροι εκπαιδευτικοί να μπορζςουν να το εφαρμόςουν ςτα ςχολεία τουσ. Θ μζχρι τϊρα 
υλοποίθςθ (2013 ζωσ ςιμερα) ζχει γίνει με τθν οικονομικι ςυμμετοχι- επιβάρυνςθ των ίδιων 
εκπαιδευτικϊν για τθν επιμόρφωςι τουσ. Ο οικονομικόσ διαχειριςτισ τθσ επιμόρφωςθσ για το ζτοσ 
2013-14 ιταν θ Ελλθνικι Εταιρεία Συμβουλευτικισ και ςτθ ςυνζχεια και ζωσ ςιμερα θ Επιςτθμονικι 
Εταιρεία Συμβουλευτικισ Ομθλίκων.  

 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: Γεωργία ουμπζα, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ 04.01, 
Διευκφντρια ςτο Ρρότυπο Ρειραματικό Λφκειο Βαρβακείου Σχολισ 

 
Μαρία Σφζτκου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ18.33, Σφμβουλοσ Ψυχικισ Υγείασ 

  

http://www.esyom.gr/
http://www.hac.gr/
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/bia-sto-scholeio
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6. «Σχολικι Διαμεςολάβθςθ – Διαμεςολάβθςθ ομθλίκων» 

Ρεριγραφι του Ρρογράμματοσ 

 Στόχοι 
Ο βαςικόσ ςτόχοσ του Ρρογράμματοσ είναι θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό, 
ϊςτε να ενταχκοφν ςτθν Ομάδα Δράςθσ και Διαμεςολάβθςθσ Συμμακθτϊν (Ομότιμων), να μποροφν να επιλφουν 
απλζσ ςυγκροφςεισ μεταξφ των ςυμμακθτϊν τουσ με τρόπο ειρθνικό και διαλλακτικό, αλλά και να αναλαμβάνουν 
τθν εποπτεία τθσ Ομάδασ. 

Στόχοσ, επίςθσ, είναι να εκπαιδευτοφν οι μακθτζσ ςτθν τζχνθ τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ, τθσ επικοινωνίασ, τθσ 
επίλυςθσ προβλθμάτων και τθσ διαχείριςθσ κρίςεων. Ακόμθ να δθμιουργιςουν ουςιαςτικζσ ςχζςεισ με τουσ 
ςυνομθλίκουσ τουσ, κακϊσ και ςχζςεισ αλλθλεγγφθσ. 

Το Ρρόγραμμα επιδιϊκει να αναπτφξει και να βελτιϊςει τθν αυτοπεποίκθςθ και τισ προςωπικζσ δεξιότθτεσ των 
παιδιϊν που ςυμμετζχουν, κακϊσ και τθν ικανότθτά τουσ να αναλαμβάνουν ενεργθτικό και κακοδθγθτικό ρόλο 
για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ενδοςχολικισ ηωισ. Τα μζλθ τθσ Ομάδασ (Συμμακθτζσ – Διαμεςολαβθτζσ) είναι 
διακζςιμα και προετοιμαςμζνα κατάλλθλα να βοθκιςουν - όταν τουσ ηθτθκεί - όποιον ςυμμακθτι/ςυμμακιτρια 
αντιμετωπίηει μια ςυγκρουςιακι ςχζςθ ι μια επικετικι ι προςβλθτικι ςυμπεριφορά ςτο ςχολικό περιβάλλον, 
χωρίσ τθν παρζμβαςθ του Διευκυντι ι των κακθγθτϊν, ϊςτε να επιλυκοφν τα προβλιματα με τρόπο ειρθνικό και 
διαλλακτικό. Συμβάλλουν ςτον εκδθμοκρατιςμό του ςχολείου και ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν εκ μζρουσ των 
ίδιων των μακθτϊν/μακθτριϊν. Ο απϊτεροσ ςκοπόσ του Ρρογράμματοσ είναι θ αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ και θ πρόλθψθ τθσ ενδοςχολικισ βίασ, ϊςτε το ςχολείο να καταςτεί ζνα ιρεμο και αςφαλζσ 
περιβάλλον για όλα τα παιδιά. 

Μεκοδολογία 
Οι μακθτζσ/μακιτριεσ εξοικειϊνονται με τθν μζκοδο τθσ ομαδοςυνεργατικισ προςζγγιςθσ και αποκτοφν τισ 
απαραίτθτεσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ μζςω αυτισ. Στθρίηεται ςε βιωματικι, μθ τυπικι μάκθςθ και ςε τεχνικζσ όπωσ 
ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, το κεατρικό παιχνίδι και το παιχνίδι ρόλων, κακϊσ και ςε αςκιςεισ γνωριμίασ, χαλάρωςθσ 
και δεςίματοσ τθσ ομάδασ. 

Εφαρμογι 
Οι ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ πραγματοποιοφνται μία φορά τθν εβδομάδα εκτόσ ωραρίου διδαςκαλίασ και με τουσ 
εξισ κεματικοφσ άξονεσ:  

1. Αναγνϊριςθ των προςόντων του διαμεςολαβθτι 

    2.Ο ρόλοσ και θ ςτάςθ του διαμεςολαβθτι όςον αφορά ςυγκροφςεισ και επικετικζσ ςυμπεριφορζσ ςτο ςχολικό 
περιβάλλον 

3. Θ εχεμφκεια ωσ βαςικι δεξιότθτα του διαμεςολαβθτι 

4. Θ ενεργθτικι ακρόαςθ 

5. Θ χριςθ των ανοιχτϊν ερωτιςεων 

6. Ο αντικατοπτριςμόσ ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 

7. Θ ενςυναίςκθςθ και θ αναγνϊριςθ ςυναιςκθμάτων  

8. Θ προςφορά βοικειασ ςτο προαφλιο του ςχολείου 

9. Θ εποπτεία τθσ Ομάδασ των Διαμεςολαβθτϊν 

Το Ριλοτικό Ρρόγραμμα υλοποιικθκε με τθν ςυνεργαςία: 

Α. Του Συνθγόρου του Ραιδιοφ (κ. Μόςχου), ο οποίοσ ςτθρίηει και προωκεί τθν ιδζα τθσ Σχολικισ 
Διαμεςολάβθςθσ 

Β. Του Λδρφματοσ Αικατερίνθσ Λαςκαρίδθ, με πρωτοβουλία του οποίου ζγινε θ εκπαίδευςθ των υπεφκυνων 
του Ρρογράμματοσ 

Δθμιουργικθκε και αναρτικθκε πίνακασ ανακοινϊςεων ςε εμφανζσ ςθμείο για τθν ενθμζρωςθ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν του ςχολείου, κακϊσ και αφίςα και οπτικοακουςτικό μινυμα για τθν προϊκθςθ τθσ ιδζασ 
τθσ διαμεςολάβθςθσ ςτθ μακθτικι κοινότθτα. 
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Αξιολόγθςθ – Αποτίμθςθ 
Ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία θ εκπαίδευςθ των παιδιϊν – διαμεςολαβθτϊν, τα  οποία διαχειρίςτθκαν ςτθ ςυνζχεια 
με αποτελεςματικότθτα τα περιςτατικά που ανζκυψαν. Ραρατθρικθκε ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςταμάτθςαν οι 
αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ μετά τθν παρζμβαςθ των διαμεςολαβθτϊν. Ζτςι, καταςτάςεισ που κα μποροφςαν να 
οδθγιςουν ςε βία, εκφοβιςμό, κυματοποίθςθ ςταμάτθςαν ςτθ γζνεςι τουσ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ δθμιουργία 
κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο. 
Τα παιδιά τθσ Ομάδασ  Δράςθσ και Διαμεςολάβθςθσ μοιράηονται τθ χαρά και τθν ικανοποίθςθ τόςο από τθν 
εκπαίδευςι τουσ, όςο και από τθ βοικεια που προςφζρουν ςτουσ/ςτισ ςυμμακθτζσ/ςυμμακιτριζσ τουσ. Οξφνεται 
θ κρίςθ τουσ ςε κοινωνικά ηθτιματα, γίνονται ωριμότερα και πιο ευαιςκθτοποιθμζνα ςε κζματα ςχζςεων, 
καλλιεργοφν αξίεσ όπωσ θ αλλθλεγγφθ, θ εμπιςτοςφνθ, θ εχεμφκεια, θ αμερολθψία, θ τιρθςθ κανόνων, που κα τα 
ςυνοδεφουν ςτθν υπόλοιπθ ηωι τουσ. Τονϊνεται το αυτοςυναίςκθμά τουσ και θ πίςτθ ότι με τθν ενεργό 
ςυμμετοχι βελτιϊνονται οι ςχζςεισ ςτο κοινωνικό ςφνολο. 
Οριςμζνα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ αρχικά αντιμετϊπιςαν με κάποια επιφυλακτικότθτα τθν ιδζα τθσ 
Διαμεςολάβθςθσ.  
 

 
 

Μετά τθν εφαρμογι τθσ όμωσ άρχιςαν να ςυνειδθτοποιοφν ότι μποροφν να εμπιςτεφονται τουσ 
Διαμεςολαβθτζσ/τριεσ Συμμακθτζσ/τριζσ τουσ και να ηθτοφν από αυτοφσ βοικεια, εφόςον δεν μποροφν να 
διαχειριςτοφν μια ςυγκρουςιακι ςχζςθ. Επίςθσ ςυνειδθτοποιοφν ότι μπορεί μια αρνθτικι, προςβλθτικι 
ςυμπεριφορά να αποκαταςτακεί χωρίσ να επιβλθκεί τιμωρία από κάποιο δάςκαλο ι τον Διευκυντι.  
Θ «αποκαταςτατκι δικαιοςφνθ» που είναι μια βαςικι αρχι ςτθ Διαμεςολάβθςθ, δθλαδι θ επανόρκωςθ τθσ 
προςβολισ από τον δράςτθ και θ αποκατάςταςθ των ςχζςεων, οδθγεί ςε μια από κοινοφ ςυμφωνία των 
εμπλεκομζνων τθν οποία δεςμεφονται να τθροφν ςτο μζλλον. Ζτςι, κατανοοφν τα όρια των ςχζςεων και ότι 
υπάρχει θ δυνατότθτα διορκωτικϊν κινιςεων, επεξεργάηονται τα ςυναιςκιματά τουσ, βελτιϊνονται ωσ άνκρωποι. 
Θ Σχολικι Διαμεςολάβθςθ ανάμεςα ςε ςυμμακθτζσ/τριεσ δεν είναι θ μοναδικι λφςθ ςε κζματα ςυγκροφςεων, 
βίασ και Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ. Αποτελεί μια καλι πρακτικι που ςυμβάλλει ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςι τουσ 
κακϊσ και ςτθ δθμιουργία ενόσ αςφαλοφσ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ και γενικά κετικοφ κλίματοσ για τουσ 
μακθτζσ/μακιτριεσ μζςα ςτο ςχολείο. 
 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ:  Κεοδϊρα Δελλαπόρτα, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ10 
 

Βαςιλικι Συριοποφλου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ02 
ςτο 2ο Γενικό Λφκειο Αγίασ Ραραςκευισ  
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Γ’ ΕΝΟΣΗΣΑ - ΖΩΝΗ ΒΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ  

ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ  

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑϋΓΥΜΝΑΣΛΟΥ: ΣΧΟΛΛΚΘ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΗΩΘ – ΣΚΗ 

ΒϋΓΥΜΝΑΣΛΟΥ: ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ ΤΕΧΝΘΣ 

ΓϋΓΥΜΝΑΣΛΟΥ: ΣΧΟΛΛΚΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟΣ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΛΣΜΟΣ 

ΤΟΡΛΚΘ ΛΣΤΟΛΑ 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΑΓΩΓΘ 

1. «Σχολικζσ Ομάδεσ Δράςθσ και Διαμεςολάβθςθσ» 
Εκπαίδευςθ Μακθτϊν – Μεντόρων τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ 

Ο εκφοβιςμόσ αποτελεί ςε διεκνζσ επίπεδο, ζνα ανθςυχθτικό φαινόμενο με ςοβαρζσ επιπτϊςεισ για ζνα μεγάλο 
αρικμό μακθτϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Τα τελευταία χρόνια λαμβάνει μεγάλεσ 
διαςτάςεισ και ςτα ελλθνικά ςχολεία και αποτελεί κζμα αυξανόμενου προβλθματιςμοφ για όλθ τθ ςχολικι 
κοινότθτα και για τουσ γονείσ. Θ ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου του εκφοβιςμοφ ςτο πλαίςιο του 
ςχολείου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, διότι το ςχολείο λειτουργεί ωσ μικρογραφία τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ και οι 
μακθτζσ αναπαράγουν όςα διδάςκονται, μακαίνουν και βιϊνουν μζςα ςε αυτό. 

Θ αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ πρζπει να αποτελεί πρωτοβουλία του ςυνόλου τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και να 
περιλαμβάνει τόςο ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ όςο και ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ. Μία από τισ αποτελεςματικότερεσ 
πρακτικζσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςισ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ είναι θ Σχολικι Διαμεςολάβθςθ. 

Τι είναι θ Σχολικι Διαμεςολάβθςθ 
Θ Σχολικι Διαμεςολάβθςθ είναι μζκοδοσ κατεξοχιν ςχεδιαςμζνθ για να προάγει τον αυτοπροςδιοριςμό και τθ 
ςυνεργαςία και αποτελεί μια δίκαιθ, αποτελεςματικι και δθμιουργικι μζκοδο για τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων με 
τρόπο αξιοπρεπι και εποικοδομθτικό.  

 Οι μακιτριεσ/τριεσ, μετά από εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ, διαμεςολαβοφν ςε μακθτικζσ ςυγκροφςεισ με τον 
διάλογο, τθν ενςυναίςκθςθ και τθν ενεργθτικι ακρόαςθ. Θ Σχολικι Διαμεςολάβθςθ ζχει κεαματικά 
αποτελζςματα ωσ προσ τθ μείωςθ τθσ ενδοςχολικισ βίασ, τθν ζνταςθ, τθ ςυχνότθτα και τθ διάρκειά τθσ, επειδι 
παρζχει χϊρο και χρόνο ςτα παιδιά να μιλιςουν και κυρίωσ να ακουςτοφν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ βζβαια 
είναι οι εμπλεκόμενοι να ηθτιςουν τθ βοικεια των διαμεςολαβθτϊν ςυμμακθτϊν τουσ, προκειμζνου να 
ερευνθκοφν τα αίτια τθσ διαμάχθσ και να δεςμευτοφν ότι δε κα επαναλθφκεί παρόμοια ςυμπεριφορά. 

Στθ ςχολικι διαμεςολάβθςθ οι μακθτζσ ςυηθτοφν ανοιχτά χωρίσ να δζχονται κριτικι ερμθνεία από τουσ 
διαμεςολαβθτζσ, εκφράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ και τισ ανάγκεσ τουσ. Στισ ςυναντιςεισ των διαμεςολαβιςεων, 
διερευνοφνται τα εξισ :  

 τι ςυνζβθ,  

 πϊσ νιϊκουν για αυτό,  

 τι κα ικελαν να γίνει και  

 τι πιςτεφουν ότι πραγματικά μπορεί να γίνει; 

Μζςω τθσ εμπιςτοςφνθσ, τθσ επικοινωνίασ και τθσ ενδυνάμωςθσ τθσ ςχζςθσ των εμπλεκομζνων, αναηθτοφνται 
από κοινοφ πικανζσ λφςεισ και δεςμεφονται ςτθν τιρθςθ αυτϊν. Τζλοσ, ορίηουν μία μελλοντικι ςυνάντθςθ 
ανατροφοδότθςθσ και διερεφνθςθσ ςτθν περίπτωςθ επανάλθψθσ περιςτατικοφ εκφοβιςμοφ ανάμεςά τουσ ι με 
άλλεσ/άλλουσ. 

Οφζλθ τθσ Σχολικισ Διαμεςολάβθςθσ 

H Σχολικι Διαμεςολάβθςθ, ωσ μζκοδοσ και πρακτικι ειρθνικισ επίλυςθσ τθσ ςφγκρουςθσ, περιλαμβάνεται ςτο 
πλαίςιο των ςτρατθγικϊν αντι-βίασ που αναπτφςςονται από το ίδιο το ςχολείο, τθ ςχολικι κοινότθτα και τθν 
τοπικι κοινωνία και εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ επανορκωτικισ δικαιοςφνθσ. Ρροχποκζτει τθ λειτουργικι ςχζςθ 
μεταξφ ςχολείου και κοινότθτασ και τθν ενεργό δράςθ όλων των παραγόντων τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Θ 
Σχολικι Διαμεςολάβθςθ αυξάνει το αίςκθμα αςφάλειασ ςτο ςχολείο, προςφζρει αίςκθςθ θρεμίασ ςτο ςχολικό 
χϊρο και βελτιϊνει το ςχολικό κλίμα. Ενδυναμϊνει τον ρόλο του μακθτι διδάςκοντασ τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατικισ 
ςυμμετοχισ και του ενεργοφ πολίτθ.  
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Στο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ «Εκφοβιςμόσ των εφιβων: 
Τρόποι πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον Ελλάδασ και Κφπρου» κατά τθν εκπαίδευςθ των 
μακθτϊν – μεντόρων ςτθ διαμεςολάβθςθ, υλοποιικθκαν βιωματικζσ αςκιςεισ και τεχνικζσ διαμεςολάβθςθσ 
που αςκοφν τουσ μακθτζσ ςτισ δεξιότθτεσ τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ, ενςυναίςκθςθσ, αναγνϊριςθσ 
ςυναιςκθμάτων, αντιμετϊπιςθσ κυμοφ κ.α., οι οποίεσ αποτελοφν απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για το ζργο των 
διαμεςολαβθτϊν. 
Θ επιμόρφωςθ των μακθτϊν ζγινε ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ «βιωματικισ μάκθςθσ». Βιωματικι μάκθςθ είναι θ 
μάκθςθ που προκφπτει μζςα από τθν εμπειρία, μζςα από τθν πράξθ. Κατά τθ βιωματικι μάκθςθ οι μακθτζσ 
πρϊτα εκτίκενται ςε μία εμπειρία ι ανακαλοφν μία παλαιότερθ και μετά ενκαρρφνονται να αναςτοχαςτοφν και να 
αναπτφξουν νζεσ ικανότθτεσ, νζεσ ςυμπεριφορζσ ι νζουσ τρόπουσ ςκζψθσ. 

 
Σκοπόσ των βιωματικϊν δράςεων: 

 Να αναπτφξουν ςτάςεισ και κοινωνικζσ, (μετα-)γνωςτικζσ, αυτο-γνωςιακζσ, κιναιςκθτικζσ και μεκοδολογικζσ 
ικανότθτεσ που απαιτεί θ αυτορρυκμιηόμενθ μάκθςθ («Μακαίνω πϊσ να μακαίνω») 

 Να αξιοποιοφν παλιζσ και νζεσ γνϊςεισ, για να κατανοοφν ςε βάκοσ τα κζματα που μελετοφν. 

 Να αξιοποιοφν τισ νζεσ ςτάςεισ, γνϊςεισ και ικανότθτεσ, για να κάνουν ςτοχευμζνεσ βελτιωτικζσ 
παρεμβάςεισ 

 Να ςυναρτοφν τισ μακθςιακζσ τουσ εμπειρίεσ με ςυναιςκιματα δθμιουργικότθτασ, χαράσ και απόλαυςθσ 

Οι βιωματικζσ αςκιςεισ που επελζγθςαν αφοροφςαν ςτθν απόκτθςθ τθσ δεξιότθτασ τθσ ενςυναίςκθςθσ, τθσ 
ενεργθτικισ ακρόαςθσ, τθσ αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ, τθσ διάκριςθσ και αναγνϊριςθσ των ςτερεότυπων και 
πϊσ αυτά επθρεάηουν τθν ςυμπεριφορά μασ. 

  

Βιωματικζσ αςκιςεισ που εφαρμόςτθκαν 

ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν - διαμεςολαβθτϊν ωσ καλζσ πρακτικζσ 

1.  Άςκθςθ που επικεντρϊνεται ςτισ επιπτϊςεισ του εκφοβιςμοφ και τθσ βίασ: 

«Το Τςαλακωμζνο Σκίτςο» 

Διαδικαςία: 

Οι μακθτζσ/τριεσ ςε ομάδεσ των 15 ατόμων κάκονται ςε κφκλο και ο/θ εκπαιδευτικόσ τοποκετεί ςτο κζντρο του 
κφκλου ζνα ςυμβολικό ςκίτςο ενόσ παιδιοφ. Δίνει ζνα όνομα και ηθτά από κάκε μακθτι/τρια να ςθκωκεί και να 
γράψει γφρω από το ςκίτςο ζνα μειονεκτικό ςχόλιο, μια κοροϊδία, κάτι αρνθτικό, χωρίσ να αποτελεί βριςιά. Ο 
εκπαιδευτικόσ ηθτά από ζναν εκελοντι να ςθκωκεί και να ποδοπατιςει αυτό το ςκίτςο. Στθ ςυνζχεια του ηθτά να 
το τςαλακϊςει. Το παρουςιάηει ςτθν τάξθ και ςυηθτάμε με τα παιδιά τισ ψυχολογικζσ και ςωματικζσ βλάβεσ που 
μπορεί να προκαλζςουμε με τα λόγια μασ ι με τισ πράξεισ μασ ςε κάποιον άλλο. Κολλάει το ςκίτςο ςτον τοίχο. Στθ 
ςυνζχεια τοποκετεί ζνα ίδιο ςκίτςο και ηθτά από κάκε παιδί να γράψει μόνο κετικά ςχόλια, όμορφα λόγια γφρω 
από το ςκίτςο. Το παρουςιάηει και ςυηθτάμε για τισ διαφορζσ αυτοφ με το προθγοφμενο ςκίτςο. Το κολλά δίπλα 
ςτο τςαλακωμζνο, ϊςτε τα παιδιά να ζχουν και οπτικά τθν εικόνα των δυο ςκίτςων που αντιπροςωπεφουν δυο 
διαφορετικζσ καταςτάςεισ και ςτάςεισ ηωισ. 

Στόχοι τθσ άςκθςθσ: 

 καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ 

 ανάπτυξθ αυτογνωςίασ 

 άςκθςθ ςτθν ενεργθτικι ακρόαςθ 

 δίνεται χϊροσ και χρόνοσ να μιλιςουν όλοι οι μακθτζσ/τριεσ και να εκφραςτοφν τα ςυναιςκιματα των 
κυμάτων, των κυτϊν και των παρατθρθτϊν 

2. Άςκθςθ που πραγματεφεται τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ: 

«Τα λεμόνια και το μιλο» 

Απαραίτθτα υλικά άςκθςθσ: λεμόνια, μιλο 
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Διαδικαςία:  

α) Ο/Θ εκπαιδευτικόσ ηθτά από τα παιδιά να περιγράψουν τα χαρακτθριςτικά ενόσ λεμονιοφ (κίτρινο, ςτρογγυλό, 
πικρό, ξινό κ.λπ). Γράφει τισ απαντιςεισ ςτον πίνακα. 

β) Χωρίηει τα παιδιά ςε μικρότερεσ ομάδεσ (4-5 άτομα) και δίνει ςτθν κακεμιά από ζνα λεμόνι.  Τουσ ηθτά να 
γνωρίςουν το λεμόνι τουσ εξετάηοντάσ το, παρατθρϊντασ όλα τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του. Τουσ λζει να μθ 
ςθμαδζψουν ι παραμορφϊςουν το λεμόνι τουσ με οποιοδιποτε τρόπο. Μποροφν να του δϊςουν ζνα όνομα, να 
δθμιουργιςουν μια ιςτορία, να αρχίςουν να το προςωποποιοφν, ςαν να είχε προςωπικότθτα. 

γ) Ζνα παιδί - εκπρόςωποσ από κάκε ομάδα μιλά ςτθν ολομζλεια για το λεμόνι τθσ ομάδασ του και τουσ αφθγείται 
τθν ιςτορία του. 

δ) Ο/θ εκπαιδευτικόσ βάηει όλα τα λεμόνια ςτο κζντρο του κφκλου και τα ανακατεφει. Ηθτά από κάποιο παιδί να 
ζρκει να αναγνωρίςει και να πάρει το λεμόνι τθσ δικισ του ομάδασ  (αναμζνεται ότι, μετά τθ δουλειά που ζγινε, 
κα του είναι εφκολο). 

ε) Τα παιδιά βάηουν και πάλι όλα τα λεμόνια ςτο κζντρο του κφκλου. Ο/θ εκπαιδευτικόσ φζρνει δίπλα τουσ ζνα 
κόκκινο μιλο.  ωτά τα παιδιά, αν αυτό το νζο φροφτο «χωράει» ςε αυτόν τον λεμονόκοςμο. 

Κζματα για τθ ςυηιτθςθ: 

-Γιατί ιταν τόςο εφκολο να αναγνωρίςετε το λεμόνι ςασ; 

-Είχατε ποτζ ιδζεσ/γνϊμθ για κάποιο πρόςωπο που, όταν τον/τθν γνωρίςατε, δεν ίςχυαν πια; 

-Είχε ποτζ κανείσ ιδζεσ/γνϊμθ για ςασ που τισ εγκατζλειψε, όταν ςασ γνϊριςε; 

-Γιατί τα ςτερεότυπα είναι επικίνδυνα; 

-Υπιρξατε ποτζ το άλλο φροφτο ςε ζναν λεμονόκοςμο;  Ροια ιταν τα ςυναιςκιματά ςασ και πϊσ το 
διαχειριςτικατε; 

Στόχοι τθσ άςκθςθσ: 

 θ ανάπτυξθ αυτογνωςίασ 

 κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ γενίκευςθσ και ςτερεότυπων, 

 θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ και 

 θ καλλιζργεια Ενςυναίςκθςθσ και Εν-νόθςθσ 

 

3. Άςκθςθ που επικεντρϊνεται ςτθν απόκτθςθ αυτογνωςίασ και ςτθ διαδικαςία αλλαγισ και εφαρμόηεται 
ςυνικωσ ςτο κλείςιμο των βιωματικϊν ςεμιναρίων: 

«Ραρελκόν – Ραρόν - Μζλλον» 

Απαραίτθτα υλικά άςκθςθσ: Τρεισ καρζκλεσ τοποκετθμζνεσ ςτθ ςειρά. 

Διαδικαςία:  

Οι τρεισ καρζκλεσ ςυμβολίηουν το παρελκόν, το παρόν και το μζλλον. 

Ηθτάμε από τον κάκε μακθτι να κακίςει ςτθν πρϊτθ καρζκλα που ςυμβολίηει το παρελκόν και να πει «Τι αφινει 
ςτο χκεσ» ςχετικά με το κζμα που πραγματεφεται θ κάκε βιωματικι άςκθςθ που προθγικθκε. Στθ ςυνζχεια, 
περνάει ςτθν καρζκλα που ςυμβολίηει το παρόν και λζει «Τι κρατάει ςτο ςιμερα» και τζλοσ κάκεται ςτθν τρίτθ 
καρζκλα που ςυμβολίηει το μζλλον και εκφράηει «Τι προςδοκά για το αφριο». 

Στόχοι τθσ άςκθςθσ: 

 καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ 

 ανάπτυξθ αυτογνωςίασ 

 άςκθςθ ςτθν ενεργθτικι ακρόαςθ 

 διαδικαςία αλλαγισ  

 αναπλαιςίωςθ/αναςτοχαςμόσ 

Θ αξιοποίθςθ των μακθτϊν διαμεςολαβθτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ αλλά και άλλων 
προβλθματικϊν ςυμπεριφορϊν, μπορεί να ςυνειςφζρει ςθμαντικά. Θ δφναμθ των ςυνομθλίκων είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικι, αφοφ αν και ςυχνά αποτελεί τθν αιτία του εκφοβιςμοφ, μπορεί ςυγχρόνωσ να χρθςιμοποιθκεί για τθν 
αποτροπι του.  
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ΦΩΤΟΓΑΦΛΕΣ ΒΛΩΜΑΤΛΚΩΝ ΑΣΚΘΣΕΩΝ 
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Επιμορφϊτρια - Εμψυχϊτρια: Πλγα - Λουκία Ηοφηουλα 

Φιλόλογοσ – Ψυχολόγοσ - Οικογενειακι Ψυχοκεραπεφτρια 
Υπεφκυνθ ΣΕΡ του ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Ν. Λωνίασ (Κζντρο Συμβουλευτικισ & Ρροςανατολιςμοφ) 
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2. Βιωματικζσ Δράςεισ ςτο Γυμνάςιο: «Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ» 

ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΡΛΛΟΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
1. Γνωριμία Ομάδασ – Ρροςδοκίεσ – Βαςικζσ Αξίεσ και Στόχοι του Ρρογράμματοσ 

2. Ονοματοδοςία Ομάδασ  – Οι Κανόνεσ τθσ Ομάδασ (Δικαιϊματα και Ευκφνεσ) –  

Θ ςφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ – Υπογραφι Συμβολαίου 

3. Ενθμζρωςθ για το φαινόμενο του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 

4. Ο ρόλοσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ και τθσ Εν-νόθςθσ 

 ςτθν πρόλθψθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 

5. Θ κεωρία τθσ Εν-νόθςθσ 

6. Αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ 

7. Θλεκτρονικόσ / Διαδικτυακόσ Εκφοβιςμόσ 

8. Οι ςυνζπειεσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 

9. Υγιείσ Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ εφιβων 

10. Κλείςιμο και Αξιολόγθςθ του Ρρογράμματοσ 

 

Ρεριγραφι Βιωματικϊν Αςκιςεων 

«Δεξιότθτεσ Συντονιςμοφ και Δθμιουργίασ Δεςμϊν Ομάδασ 

και Συνεργαςίασ με κζμα τον χολικό Εκφοβιςμό» 

 

1θ Συνάντθςθ 

Γνωριμία Ομάδασ – Ρροςδοκίεσ – Βαςικζσ Αξίεσ και Στόχοι του Ρρογράμματοσ 
Κάνουμε μια ειςαγωγι προκειμζνου να ενθμερϊςουμε τα παιδιά ςχετικά με το Ρρόγραμμα και τουσ ςτόχουσ του 
(Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ ςτο ςχολείο). Μποροφμε να αναφζρουμε τουσ τίτλουσ των 
εργαςτθρίων ι να τουσ δϊςουμε ςε φωτοτυπία θ οποία κα μπει ςτον Ατομικό Φάκελό τουσ.  

Δραςτθριότθτα: Οι Ρροςδοκίεσ (ανάγκεσ, επικυμίεσ) μασ από το Ρρόγραμμα 
Αφοφ ζχουμε παρουςιάςει το περιεχόμενο του Ρρογράμματοσ, τοποκετοφμε ζνα χαρτί του μζτρου με τθ λζξθ 
«ΡΟΣΔΟΚΛΕΣ» ςτο κζντρο του κφκλου* ι το κολλάμε ςτον πίνακα και προτρζπουμε κάκε παιδί να ζρκει να γράψει 
μια προςδοκία του από το πρόγραμμα. Το χαρτί κα μείνει ςτον τοίχο τθσ αίκουςασ μζχρι το τζλοσ των ςυναντιςεων 
για να δοφμε, τότε, εάν εκπλθρϊκθκαν οι Ρροςδοκίεσ μασ.  

Εξθγιςτε ςτα παιδιά ότι δεν κρίνονται για όςα γράφουν. 

Βαςικζσ αξίεσ του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: Σεβαςμόσ, Συνεργαςία, Συμμετοχι, Υπευκυνότθτα, Δικαιοςφνθ, 
Ελευκερία Ζκφραςθσ, Εχεμφκεια, Φροντίδα του κάκε μζλουσ από/προσ τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ.  

Δραςτθριότθτα γνωριμίασ και ενδυνάμωςθσ ςχζςεων: «Κολάκεψε με» 

Κακόμαςτε με τα παιδιά ςε κφκλο και τουσ ηθτάμε να πουν, κακζνασ με τθ ςειρά του, μια κολακεία ςτον διπλανό 
τουσ. Μποροφμε να ξεκινιςουμε, εμείσ οι ίδιοι για να δϊςουμε το παράδειγμα. 

Στθ ςυνζχεια ρωτάμε...  

 πϊσ τουσ φάνθκε που είπαν κάτι κετικό για κάποιο ςυμμακθτι τουσ, 

 πϊσ τουσ φάνθκε που άκουςαν κάτι κετικό από κάποιο ςυμμακθτι τουσ, 

 πϊσ τουσ φάνθκε που μοιράςτθκαν τισ προςδοκίεσ τουσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ, 

 τι καινοφριο ζμακαν ςιμερα, 

 πϊσ αιςκάνονται...  
 Σθμείωςθ: Να δίνεται χρόνοσ ςτα παιδιά που δεν είναι εξοικειωμζνα με τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να 
αποφαςίςουν το πότε κζλουν να ςυμμετάςχουν ςτισ Β.Δ. 

*Επιςιμανςθ: Πλεσ οι ςυναντιςεισ γίνονται ςε κφκλο. 
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2θ Συνάντθςθ 

Ονοματοδοςία Ομάδασ - Οι Κανόνεσ τθσ Ομάδασ (Δικαιϊματα και Ευκφνεσ) – 

Θ ςφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ – Υπογραφι Συμβολαίου 

Κάνουμε ςφνδεςθ με τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ. Επιλζγουμε ζνα όνομα για τθν ομάδα μασ με τθ διαδικαςία 
τθσ ψθφοφορίασ. 

Ρροκειμζνου να λειτουργοφν όλοι με ίςουσ όρουσ, κα υπογραφεί ζνα ςυμβόλαιο το οποίο κα αναφζρει τα 
Δικαιϊματα και τισ Ευκφνεσ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ. Στο τζλοσ, όλοι κα βάλουν τισ υπογραφζσ τουσ 
αναλαμβάνοντασ, ζτςι, τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ των Δικαιωμάτων και των Ευκυνϊν ςτισ οποίεσ κατζλθξαν. 

Δραςτθριότθτα Αντιςτοίχιςθσ Δικαιωμάτων και Ευκυνϊν 

 Συηθτάμε με τα παιδιά για τθ χρθςιμότθτα των Δικαιωμάτων. Ηθτάμε από τα παιδιά να μασ πουν ποια 
δικαιϊματα γνωρίηουν ότι ζχουν.  

 Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ζνα μεγάλο χαρτί του μζτρου χωριςμζνο ςτα δφο. Αριςτερά, κα γράφει 
κάκε παιδί ζνα δικαίωμα και αργότερα, ςτο δεξί μζροσ του χαρτιοφ, μια υποχρζωςθ ι, ακόμθ καλφτερα, τθν 
αντίςτοιχθ υποχρζωςθ, μιασ και τα Δικαιϊματα γεννοφν, πάντοτε, υποχρεϊςεισ. Μποροφν να αναφζρουν όςα 
Δικαιϊματα κα ικελαν να ιςχφουν μζςα ςτθν τάξθ. Αντιςτοίχωσ ςθμειϊνονται οι απορρζουςεσ από αυτά, 
υποχρεϊςεισ. 

 Στο τζλοσ όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ υπογράφουν το Συμβόλαιο. 

 Μοιράηουμε ςτα παιδιά αντίγραφα από τθ «Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ» και τα αφινουμε να 
ρίξουν μια ματιά και να μασ πουν εάν υπάρχει κάτι ποφ δεν καταλαβαίνουν. Τα ρωτάμε εάν γνϊριηαν ότι είχαν όλα 
αυτά τα δικαιϊματα και εάν υπάρχει/ουν κάποιο/α που τουσ ζκανε/αν ιδιαίτερθ εντφπωςθ.  

 Εναλλακτικά, κα μποροφςαμε να μοιράςουμε τα δικαιϊματα και τισ ευκφνεσ, ανακατωμζνα, ςτα παιδιά και 
να τουσ ηθτιςουμε να τα αντιςτοιχίςουν, δθλαδι, να βρουν το ταίρι τουσ, και ςτθ ςυνζχεια να τα γράψουν ςτο χαρτί.   

 Στθ ςυνζχεια ηθτάμε από κάκε παιδί να ςθμειϊςει ςε ζνα φφλλο χαρτί: «Ροια πζντε (5) δικαιϊματα κεωρείσ 
ωσ πιο βαςικά και γιατί;». Το χαρτί κα τοποκετθκεί ςτθ ςυνζχεια ςτον Α.Φ. του κακενόσ μαηί με τθ «Σφμβαςθ για τα 
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ». 

Σθμείωςθ: Εάν ο χρόνοσ δεν επαρκεί αυτι κα είναι μία εργαςία για το ςπίτι.  

 
Επιςιμανςθ: Στο τζλοσ του Συμβολαίου μπορεί να προβλζπονται ΣΥΝΕΡΕΛΕΣ για περιπτϊςεισ ακζτθςθσ των κανόνων 
του Συμβολαίου. (Κα ζχουν οριςτεί κατόπιν ςυηιτθςθσ και κα είναι από κοινοφ αποδεκτζσ). 

 

3θ Συνάντθςθ 

Ενθμζρωςθ για το φαινόμενο του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 
 

ΚΕΩΛΑ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ: Σχολικόσ εκφοβιςμόσ είναι θ «εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και 
επαναλαμβανόμενθ βίαιθ και επικετικι ςυμπεριφορά με ςκοπό τθν επιβολι, καταδυνάςτευςθ και πρόκλθςθ 
ςωματικοφ και ψυχικοφ πόνου ςε μακθτζσ από ςυμμακθτζσ τουσ εντόσ και εκτόσ ςχολείου» (Olweus 1991). 
Συνικωσ αςκείται εκφοβιςμόσ από ζνα μεμονωμζνο μακθτι/τρια ι μια ομάδα μακθτϊν, προσ ζναν άλλον μακθτι 
αδφναμο ςωματικά ι ψυχικά, και ςπανιότερα προσ μία άλλθ ομάδα μακθτϊν/τριϊν. Να επιςθμάνουμε εδϊ ότι θ 
φιλονικία δφο μακθτϊν ίςθσ δφναμθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να λογίηεται ωσ εκφοβιςμόσ. Το κφμα 
αιςκάνεται ανυπεράςπιςτο και μπορεί πολφ εφκολα να μετατραπεί ςε κφτθ όταν εμφανιςτοφν οι κατάλλθλεσ 
ςυνκικεσ. 
Ο εκφοβιςμόσ μπορεί να εκδθλωκεί με χειρονομίεσ (κοροϊδευτικζσ, ςεξουαλικζσ, απειλθτικζσ), ςπρωξιζσ, 
ξυλοδαρμοφσ, φραςτικζσ επικζςεισ (κοροϊδίεσ, βριςιζσ, προςβολζσ, απειλζσ), με εκβιαςμοφσ, φκορά ι καταςτροφι 
προςωπικϊν αντικειμζνων, κλοπζσ, ςεξουαλικι παρενόχλθςθ και κακοποίθςθ, κακϊσ και με αποκλειςμό και 
απομόνωςθ από παρζεσ, από ομαδικά παιχνίδια και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ. 
Διακρίνεται ςε: 1. Σωματικό  2. Λεκτικό  3. Ζμμεςο ι κοινωνικό  4. Εκφοβιςμό που βαςίηεται ςτθ διαφορετικότθτα  5. 
Θλεκτρονικό και 6. Σεξουαλικόσ 
Εκτόσ από τον Κφτθ και το κφμα υπάρχουν ςυνικωσ και μάρτυρεσ, οι Ραρατθρθτζσ οι οποίοι μποροφν να ενιςχφςουν 
ι, αντικζτωσ, να αποδυναμϊςουν το περιςτατικό. Αυτοί μπορεί να είναι: μακθτζσ, εκπαιδευτικοί ι γονείσ. 
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ΔΟΜΘ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ: 
Κάνετε ςφνδεςθ με το προθγοφμενο εργαςτιρι. 

Δραςτθριότθτα: «Ηωγραφίςτε τον Εκφοβιςμό» 

Ηθτάμε από τα παιδιά να ηωγραφίςουν ςε ζνα χαρτί ζνα περιςτατικό Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ ςφμφωνα με όςα 
γνωρίηουν μζχρι ςιμερα. Στθ ςυνζχεια, γίνεται ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα για:  

1
ον

:  Τι είναι Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ 
2

ον
:   Ρϊσ εκδθλϊνεται; 

3
ον

:   Σε πόςα είδθ διακρίνεται; 

Κάνουμε τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτον Εκφοβιςμό και τθ Βία ι τθ Φιλονικία.  

Γράφουμε ςτον πίνακα τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ Επικετικισ Συμπεριφοράσ ςτον Σχολικό Εκφοβιςμό: -
Απρόκλθτθ, -Επαναλαμβανόμενθ, -Σκοπόσ τθσ θ πρόκλθςθ πόνου, φόβου, ανθςυχίασ, -Υπάρχει ανιςορροπία  
δφναμθσ, -Ο κφτθσ αντλεί ικανοποίθςθ, -Το κφμα αιςκάνεται ανυπεράςπιςτο. 

Τζλοσ, ηθτάμε από τα παιδιά να ηωγραφίςουν, εκ νζου, ςτο πίςω μζροσ του χαρτιοφ τουσ ζνα περιςτατικό 
εκφοβιςμοφ, τϊρα που γνωρίηουν περί τίνοσ ακριβϊσ πρόκειται. Το χαρτί κα μπει ςτον Α.Φ. των παιδιϊν. 

Στθ ςυνζχεια ρωτάμε τα παιδιά εάν ζχουν αντιλθφκεί περιςτατικά Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ ςτο ςχολείο ι εάν ζχουν 
εμπειρίεσ που κα ικελαν να μοιραςτοφν ι εάν ζχουν αναγνωρίςει τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του. Ρϊσ αιςκάνονται 
τόςο τα κφματα όςο και οι κφτεσ; Ακοφμε τα παιδιά προςεκτικά και δεν αςκοφμε κριτικι ςε όςα λζνε με ςκοπό να 
δθμιουργθκεί κλίμα εμπιςτοςφνθσ και αςφάλειασ  μζςα ςτθν ομάδα.  

Δραςτθριότθτα: «Είναι ι δεν είναι Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ;»   

Συηθτάτε με τα παιδιά ςχετικά με το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ (χρθςιμοποιϊντασ τθν προαναφερκείςα ΚΕΩΛΑ) 
και ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται τα παρακάτω ςενάρια με περιςτατικά και ηθτάτε από τα παιδιά να ςασ πουν αν 
πρόκειται για Σχολικό Εκφοβιςμό ι όχι. 

 

ΡΕΛΣΤΑΤΛΚΑ  ΒΛΑΣ, ΦΛΛΟΝΛΚΛΑΣ, ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 
Επειςόδιο 1: 

Ο Κϊςτασ είναι πειραχτιρι και δεν αφινει ςε χλωρό κλαρί τον διπλανό του, τον Δθμιτρθ. Εκείνοσ κάνει υπομονι, 
αλλά ςτο τζλοσ γυρνάει και του ρίχνει μια ςφαλιάρα. 

Επειςόδιο 2: 

Θ Κατερίνα είναι πολφ ςτενοχωρθμζνθ. Ο Ραναγιϊτθσ τθν κορόιδευε πάλι ςιμερα. Μπροςτά ςτα παιδιά θ φίλθ 
τθσ θ Μαρία δεν του είπε κουβζντα, μόνο ζκανε ςτροφι επί τόπου και ζφυγε. Τθν άφθςε μόνθ τθσ ανάμεςα ςτουσ 
«λφκουσ»! Ρόςο κα κρατιςει αυτό ακόμθ... 

Επειςόδιο 3: 

Ο Γιάννθσ με τον Κωμά πλακϊκθκαν ςτο ξφλο τθν ϊρα του αγϊνα μπάςκετ. Ο Γιάννθσ ιταν ζτοιμοσ να βάλει 
καλάκι και ο Κωμάσ τον ζκοψε αντικανονικά. Του τςάκιςε το χζρι. Επίτθδεσ το ζκανε... 

Επειςόδιο 4: 

Ο Κοςμάσ είναι το παχφ αγόρι του ςχολείου και ο Κανάςθσ είναι ο ωραίοσ, ο αρχθγόσ. Αυτόσ κάνει κουμάντο και 
όλα τα παιδιά κζλουν να είναι ςτθν παρζα του. Τϊρα τελευταία ζχουν βάλει ςτο μάτι τον Κοςμά και τον 
πειράηουν, ζτςι για πλάκα. Το τι γζλια ρίχνουν με τθ χοντρόφατςα του δε λζγεται: «καρπουηομοφρθ» τον 
ανεβάηουν, «κολοκυκόφατςα» τον κατεβάηουν. Κι είναι τόςο «χαηόσ» και «θλίκιοσ» και «βοφρλο» που δε λζει 
κουβζντα. Μόνο βάηει τα κλάματα και ςθκϊνεται να φφγει. Α! ε γζλια! 

Επειςόδιο 5: 

Θ Μυρτϊ ζλαβε μινυμα ςτο κινθτό τθσ να τισ περιμζνει ςτθν είςοδο του ςχολείου ςτισ 2:10. 

Θ Κικι με τθ Γεωργία τθν πιραν παράμερα. Θ μια τθσ ζπιαςε τα χζρια πιςκάγκωνα και θ άλλθ άρχιςε να τθν 
βαράει ςτθν κοιλιά: «Να για να μάκεισ να κοιτάσ το αγόρι μου. Ξανατόλμα αν ςου βαςτάει!», είπε θ Κικι... 
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4θ Συνάντθςθ 

Δεξιότθτεσ αυτογνωςίασ και Διαχείριςθσ Συναιςκθμάτων 

Ρρόλθψθ του φαινομζνου 
ΚΕΩΛΑ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ: Ο ρόλοσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ τθσ Ενςυναίςκθςθσ και τθσ Εν-
νόθςθσ ςτθν πρόλθψθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ. 

Ζχει διαπιςτωκεί ότι το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ αφορά ςτο ςφνολο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Θ πρόλθψθ του 
ςχετίηεται με τθ δθμιουργία ενόσ κετικοφ, αςφαλοφσ ςχολικοφ κλίματοσ και με τθν εκμάκθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων 
που βοθκοφν ςτθ δθμιουργία ςτενϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων, ςτθν ζκφραςθ και διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων 
και ςτθν αφξθςθ τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ ςυγκροφςεων. 

Οι δεξιότθτεσ αυτζσ ςχετίηονται με τθν ικανότθτα τθσ Ενςυναίςκθςθσ και ακόμθ περιςςότερο με εκείνθ τθσ Εν-
νόθςθσ (επίγνωςθ των δικϊν μασ ψυχονοθτικϊν καταςτάςεων αλλά και των άλλων) που βοθκοφν ςτθν αλλαγι 
δυςλειτουργικϊν ςυμπεριφορϊν και τθν προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ. Μακθτζσ με Εν-νόθςθ, κοινωνικι 
υπευκυνότθτα και αλλθλεγγφθ μποροφν να ενεργιςουν ωσ Ενεργοί Ραρατθρθτζσ και να ςυμβάλουν ςτθν 
πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ επικετικϊν ςυμπεριφορϊν όπωσ ο εκφοβιςμόσ. Εδϊ πρζπει να επιςθμάνουμε ότι 
θ διαδικαςία τθσ Εν-νοιςθσ ςτθν εφθβεία είναι αρκετά δφςκολθ, λόγω του ανελαςτικοφ τρόπου ςκζψθσ των 
εφιβων, οι οποίοι δυςκολεφονται να δεχκοφν ότι κάποιοσ άλλοσ μπορεί να ζχει μια διαφορετικι άποψθ για ζνα 
κζμα. Και είναι αυτό ακριβϊσ που πρζπει να καλλιεργιςουμε και να διαςφαλίςουμε δια μζςου των Ομάδων, τθν 
ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων, τθ ςυνδιαλλαγι και τθν ανταλλαγι απόψεων. 

ΔΟΜΘ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ: 

Κάντε ςφνδεςθ με τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ και ρωτιςτε  τουσ μακθτζσ για ποιο λόγο πιςτεφουν ότι θ 
αναγνϊριςθ των ςυναιςκθμάτων των άλλων βοθκάει ςτθν πρόλθψθ του Εκφοβιςμοφ. 

Δραςτθριότθτα:  

 «Ζνασ κόςμοσ από ςυναιςκιματα» (Το λεξιλόγιο των ςυναιςκθμάτων) (Εννοιολογικόσ χάρτθσ μορφισ δικτφου με 
Καταιγιςμό ιδεϊν). 

Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να κακιςουν ανά ομάδεσ. 

Μοιράςτε τουσ μία κόλλα Α4 και ηθτιςτε τουσ να ςχθματίςουν ζναν κφκλο ςτθ μζςθ. 

Ηθτιςτε τουσ να γράψουν μζςα ςτον κφκλο τθ λζξθ ςυναιςκιματα. Το χαρτί κα φυλαχκεί ςτον Ο.Φ τουσ. ( Ο.Φ= 
Ομαδικόσ Φάκελοσ) 

Στθ ςυνζχεια κα ζχουν 5ϋ ϊςτε να γράψουν, τριγφρω, όςα ςυναιςκιματα γνωρίηουν. 

Αφοφ τελειϊςουν ς’ ζνα κομμάτι χαρτί του μζτρου που ζχετε κολλιςει ςτον πίνακα κα περάςετε τα 
ςυναιςκιματα των Ομάδων. 

Μοιράςτε το φφλλο με τα ςυναιςκιματα και οι μακθτζσ κα ελζγξουν εάν υπάρχουν κάποια που λείπουν για να τα 
ςυμπλθρϊςετε. 

Ηθτιςτε από τα παιδιά να ςασ πουν πότε αιςκάνονται χαρά, λφπθ, ενκουςιαςμό, άγχοσ κ.α.  

Κάντε τουσ τισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ:  

-Τι είναι τα ςυναιςκιματα;  
-Οι άλλοι καταλαβαίνουν πϊσ αιςκάνεςτε;  
-Εςείσ καταλαβαίνετε πωσ αιςκάνονται οι άλλοι;  
-Ρϊσ επθρεάηουν τα ςυναιςκιματα τθ ηωι μασ;  
-Ρϊσ νιϊκουμε όταν... (τςακωνόμαςτε με το φίλο μασ, πθγαίνουμε ταξίδι...). 

Κάντε τθ διάκριςθ ανάμεςα ςε Συναίςκθμα* και Συγκίνθςθ*. 

Μιλιςτε για τισ Λδιότθτεσ των Συναιςκθμάτων: Ζνταςθ, Διάρκεια, Ροιότθτα (= το είδοσ τθσ ψυχικισ διάκεςθσ που 
προκαλεί ςτο άτομο).  

Δεν υπάρχουν καλά ι κακά ςυναιςκιματα, υπάρχουν καλοί και κακοί τρόποι ζκφραςθσ, π.χ: Μποροφμε να ποφμε 
ότι είμαςτε κυμωμζνοι με κάποιον, αλλά, δεν μποροφμε να εκφράςουμε επικετικότθτα απζναντι του. 

Μπορείτε, επίςθσ, να κάνετε αναφορά ςτα κετικά ςυναιςκιματα και πϊσ αυτά επθρεάηουν τθ ηωι μασ και τθ ηωι 
των γφρω μασ. Video: «Εγϊ ο απαιςιότατοσ» Νο 2 

ι https://www.youtube.com/watch?v=VmjPCybkkys&x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260  

  

https://www.youtube.com/watch?v=VmjPCybkkys&x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260
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     αβεβαιότθτα 
αγανάκτθςθ 
αγάπθ 
άγχοσ  
αγωνία  
αδιαφορία 
αδυναμία 
αθδία  
αμθχανία  
αναιςκθςία 
ανακοφφιςθ  
ανανδρία 
αναςτάτωςθ 
αναςφάλεια 
άνεςθ 
ανία 
ανοθςία 
ανυπομονθςία 
ανθςυχία 
ανωτερότθτα 
απάκεια 
απελπιςία 
απεριςκεψία 
απόγνωςθ 
απογοιτευςθ 
αποκάρρυνςθ 
απόλαυςθ 
απορία 
απόρριψθ 
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βαρεμάρα 
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γαλινθ 
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δειλία 
δζοσ 
δθμιουργικότθτα  
δφναμθ 
δυςαρζςκεια 
δυςπιςτία 
δυςτυχία  
δυςφορία 
εγκατάλειψθ 
εκμετάλλευςθ 
εκνευριςμόσ 
ζκπλθξθ 
ζκςταςθ 
ζλεοσ 
ελευκερία 
εμπιςτοςφνθ 
ενκουςιαςμόσ 
ενοχι 

εξαγρίωςθ 
εξάντλθςθ 
εξαπάτθςθ 
εξαςκζνθςθ 
ζξαψθ 
επικετικότθτα 
ζρωτασ 
ευαιςκθςία 
ευγζνεια 
ευγνωμοςφνθ 
ευδιακεςία 
ευκυμία 
ευτυχία 
ευχαρίςτθςθ 
ζχκρα  
εχκρότθτα 
ηιλια 
ηιλοσ 
θρεμία  
καυμαςμόσ 
κλίψθ 
κυμόσ 
ικανοποίθςθ 
κακία 
κακομοιριά 
καλοςφνθ 
κατάκλιψθ 
κατιφεια 
κατωτερότθτα 
κολακεία 
κόπωςθ 
κοφραςθ 
λαγνεία 
λφπθ 
ματαίωςθ 
μετάνοια 
μικροψυχία 
μίςοσ 
μοναξιά 
ντροπι 
οδφνθ 
πάκοσ 
πζνκοσ  
περθφάνια 
περιζργεια 
περιφρόνθςθ 
πικρία 
πλιξθ 
πλθρότθτα 
προδοςία 
προςβολι 
προςμονι 
ςαςτιμάρα 
ςπουδαιότθτα 
ςτενοχϊρια 
ςτοργι 
ςυγκίνθςθ 

ςυγκλονιςμόσ 
ςφγχυςθ 
ςυμπόνια  
ςυντριβι 
ςυςτολι 
ταπείνωςθ 
ταραχι 
τόλμθ 
τρόμοσ 
τρυφερότθτα 
τφψεισ 
υπερθφάνεια 
υπεροχι 
υπεροψία 
υςτερία 
φκόνοσ ≠ φιλικότθτα 
φιλοδοξία 
φόβοσ  
φρίκθ 
χαλαρότθτα  

     χαρά 
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Δραςτθριότθτα: «Οι κάρτεσ των ςυναιςκθμάτων» 

Μοιράςτε, τυχαία, ςε κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ από μία κάρτα με ζνα ςυναίςκθμα, ι τοποκετείςτε τισ ςε 
ζνα κουτί ςτο κζντρο του κφκλου. Κάκε μακθτισ παίρνει μία ςτθν τφχθ.  Στθ ςυνζχεια, κακζνασ μιλάει 
για αυτά που του προκαλοφν το ςυγκεκριμζνο ςυναίςκθμα. 

Εάν κάποιο παιδί αιςκάνεται άβολα με το ςυναίςκθμα που διάλεξε, μπορεί να διαλζξει εκ νζου. 
Συηθτιςτε με τα παιδιά ςχετικά με το ...  

 -Τι είναι τα ςυναιςκιματα;  
 -Οι άλλοι καταλαβαίνουν πϊσ αιςκανόμαςτε;  
 -Εμείσ καταλαβαίνουμε πότε πϊσ αιςκάνονται οι άλλοι;  
 -Ρϊσ επθρεάηουν τα ςυναιςκιματα τθ ηωι μασ;  
 -Ρϊσ νιϊκουμε όταν... (τςακωνόμαςτε με το φίλο μασ, πθγαίνουμε ταξίδι...). 

Κάντε τθ διάκριςθ ανάμεςα ςε Συναίςκθμα και Συγκίνθςθ. Μιλιςτε για τισ Λδιότθτεσ των 
Συναιςκθμάτων: Ζνταςθ, Διάρκεια, Ροιότθτα (=το είδοσ τθσ ψυχικισ διάκεςθσ που προκαλεί ςτο άτομο)  

Δεν υπάρχουν καλά ι κακά ςυναιςκιματα, υπάρχουν καλοί και κακοί τρόποι ζκφραςθσ τουσ. Ρ.χ: 
Μποροφμε να ποφμε ότι είμαςτε κυμωμζνοι με κάποιον, αλλά, δεν μποροφμε να εκφράςουμε 
επικετικότθτα απζναντι του. 

Μπορείτε, επίςθσ, να κάνετε αναφορά ςτα κετικά ςυναιςκιματα και πϊσ αυτά επθρεάηουν τθ ηωι μασ 
και τθ ηωι των γφρω μασ. Video: «Εγϊ ο απαιςιότατοσ» Νο2 ι https: //www. youtube. Com 
/watch?v=VmjPCybkkys&x-ytts=1422327029&x-yt-cl=84838260  

 
*«Συναίςκθμα είναι μια ψυχικι κατάςταςθ, κετικι ι αρνθτικι, που βιϊνεται ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι, ωσ 

αποτζλεςμα αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν ερεκιςμάτων και ςυνοδεφεται από ελαφριζσ 
μεταβολζσ των λειτουργιϊν του οργανιςμοφ. Το ςυναίςκθμα διαφζρει από τθ ςυγκίνθςθ επειδι ζχει μεγαλφτερθ 
διάρκεια από αυτιν. Ρ.χ. μια ευγενικι χειρονομία ενόσ φίλου μασ μάσ προκαλεί ςτιγμιαία ςυγκίνθςθ, ενϊ το 
ςυναίςκθμα τθσ εκτίμθςθσ και τθσ φιλίασ που ζχουμε γι αυτόν είναι διαρκζσ.» (ΚΑΤΑ-Νοϊντασ το ςχολικό 
εκφοβιςμό, Ε.Ψ.Υ.Ρ.Ε. 2014) 

5θ Συνάντθςθ 

Θ κεωρία τθσ Εν-νόθςθσ 
Εν-νόθςθ είναι θ δυνατότθτα όχι μόνο να «διαβάηουμε» τα ςυναιςκιματα τα δικά μασ και των άλλων 
(Ενςυναίςκθςθ) αλλά και τισ ςκζψεισ τισ δικζσ μασ και των άλλων. 

Μζςω τθσ ανάπτυξθσ τθσ ικανότθτασ τθσ καλισ εν-νόθςθσ μποροφμε να δθμιουργιςουμε υγιείσ διαπροςωπικζσ 
ςχζςεισ αναλλοίωτεσ ςτο χρόνο, επειδι δθμιουργείται ζνα πλαίςιο ανοικτισ επικοινωνίασ όπου τα άτομα 
επικοινωνοφν με αυτογνωςία και ενςυναίςκθςθ. 

Ο ςκοπόσ είναι να μάκουν οι άνκρωποι μζςω αυτισ να ςυμπεριφζρονται με ςτακερότθτα ςε δφςκολεσ 
καταςτάςεισ μιασ και κα διακζτουν τον ζλεγχο των ςυναιςκθμάτων τουσ από τθ μια, αλλά και κα αντιλαμβάνονται 
τισ ςυμπεριφορζσ των άλλων.  

Λδιαίτερθ προςοχι, όμωσ, κα πρζπει να δίνουμε ςτισ υποκζςεισ που κάνουμε για τουσ άλλουσ, είτε αφορά ςτισ 
ςκζψεισ τουσ είτε ςτα ςυναιςκιματα τουσ, προκειμζνου να αποφεφγονται οι παρεξθγιςεισ. 

Σθμαντικό είναι, επίςθσ, όχι μόνο να παρατθροφμε και να αντιλαμβανόμαςτε τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα 
μασ, αλλά, να μάκουμε να τα εκφράηουμε και να τα επικοινωνοφμε με τουσ άλλουσ, γεγονόσ που ςυντείνει ςτθν 
βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ μασ μαηί τουσ και ςτθν αποφυγι παρεξθγιςεων.  

Κατά ςυνζπεια:  - Σεβόμαςτε τισ ψυχονοθτικζσ καταςτάςεισ των άλλων 

    - Κατανοοφμε τα ςυναιςκιματα τουσ 
    - Ακοφμε και λαμβάνουμε υπόψθ τθν οπτικι και τισ ανάγκεσ τουσ, χωρίσ να  
      κρίνουμε και να κατακρίνουμε 
    - Διεκδικοφμε να μασ ακοφν και να μασ λαμβάνουν και οι άλλοι υπόψθ 
    - Καλλιεργοφμε τθν ικανότθτα τθσ καλισ εν-νόθςθσ, αναγνωρίηοντασ και  
      κατανοϊντασ τθν ψυχονοθτικι κατάςταςθ των άλλων, ενθμερϊνοντασ τουσ  
      άλλουσ για τθν κατανόθςθ αυτι και ενθμερϊνοντασ τουσ για τθ δικι μασ  
      ψυχονοθτικι κατάςταςθ 

https://www.youtube.com/watch?v=VmjPCybkkys&x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260
https://www.youtube.com/watch?v=VmjPCybkkys&x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260
https://www.youtube.com/watch?v=VmjPCybkkys&x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260
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    - Αποδεχόμαςτε το γεγονόσ ότι λόγω τθσ αλλθλεπίδραςθσ μπορεί να επζλκει αλλαγι του νου του δικοφ μασ και 
των άλλων.  

Θ ζλλειψθ εν-νόθςθσ ςτθ διαπροςωπικι επικοινωνία οδθγεί ςε επαναλαμβανόμενα προβλθματικά μοτίβα 
αλλθλεπίδραςθσ. Ο εκφοβιςμόσ αναπτφςςεται, ςυνικωσ, ςε περιβάλλοντα όπου κυριαρχεί αίςκθμα αναςφάλειασ 
και ο φόβοσ του αποκλειςμοφ, ςυναιςκιματα τα οποία δφνανται να ενεργοποιιςουν τον αμυγδαλοειδι πυρινα, 
δθλ. το «κζντρο ςυναγερμοφ» του εγκεφάλου και ςτθν περίπτωςθ αυτι ο «ςυναιςκθματικόσ εγκζφαλοσ», ςε 
αντίκεςθ με τον «ςκεπτόμενο εγκζφαλο», ςτζλνει, ταχφτατα, μθνφματα ϊςτε να αποτραπεί ο ενδεχόμενοσ 
κίνδυνοσ του αποκλειςμοφ. Ζτςι αυξάνει το ρίςκο εμφάνιςθσ ςυμπεριφορϊν παρενόχλθςθσ των άλλων ι 
περιςτατικϊν εκφοβιςμοφ. 

«Σε επίπεδο τάξθσ ζχει αποδειχκεί, ότι θ απουςία εν-νόθςθσ από μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ μπορεί να οδθγιςει 
ςε αναποτελεςματικι διαχείριςθ ςυγκροφςεων οι οποίεσ εξαρτϊνται από τθ δυναμικι τθσ ομάδασ και ζχουν ωσ 
χαρακτθριςτικό τθν επίδειξθ εξουςίασ (π.χ. όταν ζνασ μακθτισ κάνει επίδειξθ ιςχφοσ μζςα ςτθν τάξθ) με 
αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ αρνθτικϊν, βίαιων ι διαςπαςτικϊν ςυμπεριφορϊν.» (ΚΑΤΑ-Νοϊντασ το ςχολικό 
εκφοβιςμό, Ε.Ψ.Υ.Ρ.Ε., 2014). Το ίδιο ιςχφει και ςε επίπεδο ςχολείου.  Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, θ δθμιουργία 
αςφαλϊν πλαιςίων μζςα ςτα οποία κα μποροφν οι μακθτζσ να εκφράςουν τισ απόψεισ, τισ ςκζψεισ και τα 
ςυναιςκιματα τουσ χωρίσ τον φόβο του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ καλλιζργειασ 
τθσ εν-νόθςθσ, ανάπτυξθσ του αλλθλοςεβαςμοφ και τθσ ομαλισ και αρμονικισ, μεταξφ τουσ, ςυνεργαςίασ. 
Γίνονται επίςθσ, πιο ανκεκτικοί ψυχονοθτικά ςε περίεργεσ, μθ αποδεκτζσ ςυμπεριφορζσ. 

ΔΟΜΘ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ:  Γίνεται ςφνδεςθ με τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ. 

Ενθμερϊνουμε τα παιδιά ότι ςτθ ςθμερινι ςυνάντθςθ κα αςχολθκοφμε με τα ζντονα ςυναιςκιματα τα οποία 
όλοι νιϊκουμε περιςταςιακά και τα οποία επθρεάηουν τισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ. Κα εςτιάςουμε, επίςθσ, 
ςτο πϊσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν καλι εν-νόθςθ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι για να βελτιϊςουμε τισ 
διαπροςωπικζσ μασ ςχζςεισ και να επιλφουμε τισ διαπροςωπικζσ μασ ςυγκροφςεισ. Στθ ςυνζχεια κάνετε τθν 
ακόλουκθ Μελζτθ Ρερίπτωςθσ 

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ και Ραιχνίδι όλων 

«Ζνα περιςτατικό ςτο ςχολείο» 
Σενάριο 1: 
Θ Κατερίνα μπαίνει ςτθν τάξθ πολφ ςτενοχωρθμζνθ επειδι τθσ ζκλεψαν, ςτο διάλειμμα, το κινθτό. Ράει 
κατευκείαν και κάκεται ςτο κρανίο τθσ. Θ διπλανι τθσ, θ Μαρία, κάνει εκείνθ τθν ϊρα επανάλθψθ ςτα 
μακθματικά. Θ Κατερίνα αρχίηει να τθσ λζει τι ζχει ςυμβεί και ποιον υποψιάηεται και ηθτάει τθ ςυμβουλι τθσ. 
Εκείνθ δεν τθσ δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία. Θ κακθγιτρια ζχει ιδθ μπει ςτθν αίκουςα και βλζποντάσ τισ να μιλάνε, 
κατευκφνεται προσ το κρανίο τουσ και τουσ λζει: « Τι κα γίνει; Κα ςταματιςετε, επιτζλουσ, για να αρχίςουμε το 
μάκθμα;». Θ Κατερίνα νιϊκει...  
Σενάριο 2: 

Θ Μαρία κάκεται ςτο κρανίο τθσ και κάνει επανάλθψθ ςτα μακθματικά, επειδι κα γράψουν τεςτ. Εκείνθ τθν ϊρα 
μπαίνει ςυγχυςμζνθ θ Κατερίνα και αρχίηει τθν γκρίνια για το κινθτό τθσ που, απ’ ότι φαίνεται, το ζχαςε. Θ 
μακθματικόσ τισ βλζπει και τουσ κάνει παρατιρθςθ: «Τι κα γίνει; Κα ςταματιςετε, επιτζλουσ, για να αρχίςουμε το 
μάκθμα;». Θ Μαρία νιϊκει... 

Σενάριο 3: 

Θ Μακθματικόσ μπαίνει ςτθν τάξθ με ςκοπό να κάνει μια γριγορθ επανάλθψθ του τελευταίου μακιματοσ και να 
λφςει τισ απορίεσ των μακθτϊν, για να τουσ βάλει το τεςτ που ζχει ετοιμάςει. Αφινει τα πράγματα τθσ ςτθν ζδρα, 
καλθμερίηει τα παιδιά και τουσ λζει τι ζχει κατά νου να κάνει ςτο ςθμερινό μάκθμα. Πμωσ θ Μαρία και θ Κατερίνα 
δε βάηουν γλϊςςα μζςα τουσ. Τισ πλθςιάηει και τουσ λζει: « Τι κα γίνει; Κα ςταματιςετε, επιτζλουσ, για να 
αρχίςουμε το μάκθμα;». Θ κακθγιτρια νιϊκει... 

Χωρίηετε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ ομάδεσ και δίνετε ςε κάκε παιδί ζνα φφλλο χαρτί Α4 και ςε κάκε ομάδα ζνα 
ςενάριο. 

Ζνα παιδί από κάκε ομάδα κα διαβάςει το ςενάριο τθσ ομάδασ του ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ και κάκε μζλοσ τθσ  1
θσ

 
ομάδασ, κα γράψει ςε ζνα χαρτί ζνα ςυναίςκθμα που νιϊκει θ Κατερίνα. Κάκε μζλοσ τθσ  2

θσ
 ομάδασ, ζνα 

ςυναίςκθμα που νιϊκει θ Μαρία,  και κάκε μζλοσ τθσ  3
θσ

 ομάδασ, ζνα ςυναίςκθμα που νιϊκει θ κακθγιτρια. 

Στθ ςυνζχεια, ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να επιςτρζψουν ςτθν ολομζλεια. Ζνασ εκελοντισ από κάκε ομάδα κα 
διαβάςει το ςενάριο τθσ ομάδασ του και τα ςυναιςκιματα που κατζγραψαν τα μζλθ τθσ. 

Εντοπίςτε ομοιότθτεσ και διαφορζσ ωσ προσ τα καταγεγραμμζνα ςυναιςκιματα, τόςο ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ίδιασ 
ομάδασ, όςο και ανάμεςα ςτισ ομάδεσ. Είναι ςθμαντικό να ςυνειδθτοποιιςουμε τον διαφορετικό τρόπο ςκζψθσ 
ακόμθ και ατόμων που ανικουν ςτθν ίδια ομάδα και γνωρίηονται μεταξφ τουσ. 
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Μιλιςτε ςτα παιδιά, με απλά λόγια, για τον «ςκεπτόμενο εγκζφαλο», τον «ςυναιςκθματικό εγκζφαλο» και τον 
αμυγδαλοειδι πυρινα, και πϊσ αυτά ςχετίηονται με τον ζλεγχο των ςυναιςκθμάτων. Επιςθμαίνουμε ότι, όςο το 
«κζντρο ςυναγερμοφ» είναι ενεργοποιθμζνο, θ επικοινωνία είναι από δφςκολθ ζωσ αδφνατθ.  

Δραςτθριότθτα: Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να ςασ αναφζρουν τι ιταν αυτό που ενεργοποίθςε το «κζντρο 
ςυναγερμοφ» των ατόμων που ςυμμετείχαν ςτο παραπάνω περιςτατικό και το οποίο τα οδιγθςε ςε λανκαςμζνα 
ςυμπεράςματα και ςυμπεριφορζσ. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε:  

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ και Ραιχνίδι ρόλων: «Ρϊσ ο κυμόσ πζραςε από το διευκυντι ςτθ γάτα» 

Μια μζρα, ςε μια μεγάλθ εταιρεία, ο Γενικόσ Διευκυντισ ζχει μπροςτά του τον οικονομικό απολογιςμό των 
τελευταίων μθνϊν και διαπιςτϊνει ότι ο τηίροσ τθσ εταιρείασ ζχει πζςει κατακόρυφα. Ζντονα κορυβθμζνοσ και 
ζξαλλοσ από κυμό, καλεί τον Ρροϊςτάμενο τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ για να του τα ψάλει «χφμα και 
τςουβαλάτα» και τον προειδοποιεί ότι, εάν δεν ανζβουν οι τιμζσ μζςα ςτο επόμενο δίμθνο, καλά κα κάνει να βρει 
αλλοφ δουλειά. Εκείνοσ χωρίσ να τολμιςει να πει κουβζντα, φοβοφμενοσ ότι κα χάςει τθ κζςθ του μια ϊρα 
αρχφτερα, βγαίνει από το γραφείο του Γενικοφ με ςκυμμζνο κεφάλι. 

Επιςτρζφει ςτο ςπίτι του όπου θ ςφηυγόσ του τον υποδζχεται καλοντυμζνθ και χαροφμενθ ζχοντασ ετοιμάςει ζνα 
από τα αγαπθμζνα του φαγθτά. Εκείνοσ όμωσ τθν αποπαίρνει και τθσ ηθτάει να τον παρατιςει ιςυχο. Στθ 
ςυνζχεια πάει και κλείνεται ςτο δωμάτιο του. 

Θ μθτζρα με τθ ςειρά τθσ, ςτθν αρχι, παραξενεφεται, αλλά ςτθ ςυνζχεια τθν πιάνει το παράπονο: «Γιατί να μου 
φερκεί ζτςι;», αναρωτιζται. «Εγϊ κάνω, πάντοτε, ό,τι καλφτερο μπορϊ προκειμζνου να τον ευχαριςτιςω». Σιγά, 
ςιγά, το παράπονο αντικακιςτά ο κυμόσ: «Καλά λοιπόν, κα του δείξω εγϊ άλλθ φορά, να δοφμε, αν κα μου 
ξαναφερκεί ζτςι!» 

Εκείνθ τθν ϊρα μπαίνει ςτθν κουηίνα ο γιοσ ο οποίοσ κζλει να ςυηθτιςει κάτι με τθν μθτζρα του: «Αι! παράτα με κι 
εςφ. Πλο μαηί ςου κα αςχολοφμαι;», του λζει εκείνθ. Κυμϊνει κι ο γιοσ και μπαίνοντασ ςτο υπνοδωμάτιο 
χαςτουκίηει τθ μικρι αδερφι του που κάκεται και παίηει με τισ κοφκλεσ τθσ. Εκείνθ με τθ ςειρά τθσ βγαίνει ςτον 
κιπο, αρπάηει τθ γάτα από τθν ουρά και τθν εκτοξεφει ςτο διπλανό οικόπεδο! 

Εργαςία:  
1. Είναι μια ςυνθκιςμζνθ ιςτορία; Τθν ζχετε δει να επαναλαμβάνεται; 
2. Ρϊσ χαρακτθρίηετε τθ ςτάςθ κακενόσ από τουσ ιρωεσ τθσ ιςτορίασ; 
3. Ρϊσ κα αιςκανόςαςταν και πϊσ κα αντιδροφςατε, εάν ιςαςταν ςτθ κζςθ του γιου ι του πατζρα; 
4. Ρϊσ κα αιςκανόςαςταν και πϊσ κα αντιδροφςατε, εάν ιςαςταν ςτθ κζςθ τθσ κόρθσ ι τθσ μθτζρασ; 
5. Τι κα κάνατε, προκειμζνου να λυκοφν οι παρεξθγιςεισ; 
6. Σκεφτείτε υγιείσ και εποικοδομθτικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του κυμοφ. 

Συηθτιςτε με τα παιδιά:  
- Είναι εφκολο να κάνουμε υποκζςεισ για τα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ των άλλων; 
- Σε τι μασ βοθκάει να αςκοφμε τθν καλι εν-νόθςθ τόςο ςτον εαυτό μασ όςο και ςτουσ άλλουσ; 
- Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ υπιρξαν διαφορετικζσ ερμθνείεσ για τα ςυναιςκιματα που βίωναν οι 
πρωταγωνιςτζσ τθσ Μελζτθσ Ρερίπτωςθσ: «Ζνα περιςτατικό ςτο ςχολείο»  

Σε τι οφείλεται το γεγονόσ αυτό; 
- Τι μποροφμε να κάνουμε για τθν αποφυγι παρεξθγιςεων; 
- Είναι ςθμαντικό να αντιλαμβανόμαςτε πότε ενεργοποιείται το «κζντρο ςυναγερμοφ»; Γιατί; 
- Εςείσ καταλαβαίνετε πότε ενεργοποιείται και γιατί το δικό ςασ «κζντρο ςυναγερμοφ»; Τι κάνετε, τι λζτε 
ςτουσ άλλουσ; 
- Τι κάνουμε, όταν κζλουμε να μάκουμε τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα των άλλων ι όταν κζλουμε να 
εκφράςουμε τα δικά μα; 
- Ροιουσ τρόπουσ επικοινωνίασ με εν-νόθςθ κεωρείτε πιο ενδεδειγμζνουσ ςτθν επίλυςθ διαπροςωπικϊν 
ςυγκροφςεων; (SMS, email, τθλεφϊνθμα,...); 

Σθμείωςθ: Στθν εφθβεία δεν είναι ακόμθ αυτονόθτο το γεγονόσ ότι οι ζφθβοι μποροφν να αναγνωρίηουν με 
επιτυχία τα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ των άλλων. Κζλει ςυνεχι προςπάκεια ανάπτυξθσ τθσ εν-νόθςθσ. Ρρζπει 
επανειλθμμζνα, να τουσ δείχνουμε ότι πολλζσ φορζσ οι άνκρωποι παρερμθνεφουν τα ςυναιςκιματα και τισ 
προκζςεισ των άλλων ανκρϊπων και κατά ςυνζπεια και ο ίδιοσ ο ζφθβοσ μπορεί να παρερμθνεφει τα 
ςυναιςκιματα, τισ ςκζψεισ, τισ προκζςεισ όλων όςων τον περιςτοιχίηουν. 
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6θ Συνάντθςθ 

Αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ 
ΚΕΩΛΑ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ 

Στο χϊρο του ςχολείου πολλζσ φορζσ κάποια παιδιά γίνονται κφματα εκφοβιςμοφ, επειδι ζχουν κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά που τα κάνουν να ξεχωρίηουν, π.χ.: ωσ προσ το φφλο τουσ, τθν εμφάνιςθ και τθ ςωματικι τουσ 
διάπλαςθ, το χρϊμα του δζρματοσ τουσ ι τθν καταγωγι τουσ, τθ κρθςκεία ι τθν ιδεολογία τουσ, τθν οικογενειακι 
τουσ κατάςταςθ, τισ ςεξουαλικζσ τουσ προτιμιςεισ κ.λπ. Επίςθσ πολλά παιδιά εκφοβίηονται λόγω κάποιασ 
αναπθρίασ ι νοθτικισ υςτζρθςθσ ι άλλθσ μακθςιακισ δυςκολίασ. 

Στθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ μιλιςαμε για τθν εν-νόθςθ και επιςθμάναμε τθ ςθμαςία τθσ για τθ δθμιουργία 
υγιϊν και ςτενϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων. Είπαμε πωσ αυτι ςυντελεί ςτθν απομάκρυνςθ ι μείωςθ του 
φαινομζνου του εκφοβιςμοφ ςτθ ςχολικι κοινότθτα. Αντικζτωσ, θ αδυναμία εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ Εν-
νόθςθσ και ιδιαίτερα ςε περιόδουσ αυξθμζνων δυςκολιϊν, όπωσ θ ςθμερινι, ωκεί τουσ ανκρϊπουσ και κατ’ 
επζκταςθ τα παιδιά, να ρίξουν τισ ευκφνεσ ςε κάποιουσ άλλουσ,  εςτιάηοντασ ςυνικωσ ςε πιο «ευάλωτα» άτομα 
με διαφορετικά χαρακτθριςτικά, τα οποία καταλιγουν ςτο περικϊριο. 

Ο ςτόχοσ του εργαςτθρίου για τθ διαφορετικότθτα είναι να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ ότι ο κακζνασ μασ 
είναι διαφορετικόσ από τουσ άλλουσ και ότι αυτά τα χαρακτθριςτικά που μασ κάνουν να διαφζρουμε είναι αυτά 
που μασ κάνουν ξεχωριςτοφσ. Κανζνασ δεν είναι ίδιοσ με τον άλλον, αλλά είμαςτε όλοι ίςοι. 

Κατά ςυνζπεια, κα πρζπει να αναγνωρίςουμε και να αποδεχκοφμε πρϊτα τα δικά μασ διαφορετικά 
χαρακτθριςτικά και μετά, των άλλων γφρω μασ. 

Θ ρατςιςτικι ςυμπεριφορά εκδθλϊνεται είτε με κάποιασ μορφισ βία (ςωματικι, λεκτικι, ςυναιςκθματικι) είτε με 
κάποιου είδουσ απειλι είτε με περικωριοποίθςθ. 

Σθμαντικό ρόλο ςτο φαινόμενο του ρατςιςμοφ παίηουν οι όροι Ρροκατάλθψθ, Στερεότυπο, Διάκριςθ. 

Ρροκατάλθψθ = εκδιλωςθ εφνοιασ ι ςυνθκζςτερα δυςμζνειασ, όχι με βάςθ αντικειμενικά κριτιρια και δεδομζνα 
αλλά προςωπικζσ ςυμπάκειεσ, ατομικά ςυμφζροντα ι αςτιριχτεσ ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ. 

Στερεότυπο = ςυμβατικόσ και απλουςτευτικόσ χαρακτθριςμόσ που αποδίδεται ςτα μζλθ μιασ ομάδασ ανκρϊπων 
και βαςίηεται ςε γενικεφςεισ 

Διάκριςθ = θ διαφορετικι μεταχείριςθ των ανκρϊπων που προκφπτει από προκαταλιψεισ ι ςυμφζροντα Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=tZkw6eFUuzE (Πλοι χρειαηόμαςτε μια ηεςτι αγκαλιά...) 
https://www.youtube.com/watch?v=qCCt2V02buk (Stand Up Us People – Lee Ryan) 

https://www.youtube.com/watch?feature=player%20embedded&v=Y5W9H73Za-k  (Cartoons for Child Rights - 
Freedom from Discrimination | UNICEF) 

ΔΟΜΘ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ:  Γίνεται ςφνδεςθ με το προθγοφμενο εργαςτιριο. 

Ενθμερϊνουμε τα παιδιά ότι ςτθ ςθμερινι ςυνάντθςθ κα αςχολθκοφμε με τθ διαφορετικότθτα και πωσ αυτι 
επθρεάηει τθν κακθμερινότθτα μασ. 

ωτάμε τα παιδιά να μασ πουν ποια χαρακτθριςτικά μπορεί να είναι εκείνα που μασ κάνουν να διαφζρουμε από 
τουσ άλλουσ.  

ωτάμε τα παιδιά εάν παρατθροφν κακθμερινά, ςτο ςχολείο ι αλλοφ, να γίνονται και με ποιουσ τρόπουσ, 
διακρίςεισ εισ βάροσ κάποιων παιδιϊν για κάποια χαρακτθριςτικά τουσ και πϊσ ονομάηεται αυτό το φαινόμενο. 

Για ποιουσ λόγουσ μπορεί κάποιοσ να φζρεται ρατςιςτικά; 

Τι επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει αυτό για το άτομο που ειςπράττει ρατςιςτικι  ςυμπεριφορά; 

Δραςτθριότθτα: «Τα λεμόνια και το μιλο», Επιμορφϊτρια: ΟΛΓΑ ΗΟΥΗΟΥΛΑ 

7θ Συνάντθςθ 

Θλεκτρονικόσ/ διαδικτυακόσ Εκφοβιςμόσ 
ΚΕΩΛΑ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ: Είναι θ επικετικι ςυμπεριφορά από πρόκεςθ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων  

Αίτια: Θ δυναμικι αλλθλεπίδραςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ προςωπικότθτασ των παιδιϊν που 
εμπλζκονται, θ δομι του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και ο τρόποσ επικοινωνίασ μζςα ςε αυτό, το ψυχολογικό 
κλίμα του ςχολείου, οι ςτάςεισ που ζχουν διαμορφωκεί ςτθν κοινότθτα των ςυνομθλίκων, κακϊσ  και τα 
γενικότερα προβλιματα και οι διεργαςίεσ που τείνουν να ενιςχφουν αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ (Χατηθπζμοσ, 
2007), υπζρμετρθ προβολι βίασ από ΜΜΕ άδικεσ τιμωρίεσ ςτο ςχολικό και οικογενειακό πλαίςιο, ρατςιςμόσ, 
ανοχι τθσ βίασ από τθν κοινωνία 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
https://www.youtube.com/watch?v=tZkw6eFUuzE
https://www.youtube.com/watch?v=qCCt2V02buk
https://www.youtube.com/watch?feature=player%20embedded&v=Y5W9H73Za-k
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Μορφζσ Διαδικτυακοφ Εκφοβιςμοφ:  

 Μθνφματα (SMS, MMS, email)   με απειλθτικό  ι προςβλθτικό  περιεχόμενο (π.χ. ςαρκαςμόσ, μοχκθρά 
πειράγματα, παρατςοφκλια, απειλζσ) 

 Ανάρτθςθ προςβλθτικϊν/εξευτελιςτικϊν φωτογραφιϊν με ιδιωτικζσ ςτιγμζσ του κφματοσ (sexual 
cyberbullying), βίντεο και άλλου υλικοφ ςε ιςτοςελίδεσ ι παρενόχλθςθ ανθλίκου με αποςτολι μθνυμάτων 
ςεξουαλικοφ περιεχομζνου (“sexting”) 

 Θ διάδοςθ φθμϊν ςτο περιβάλλον του κφματοσ, υβριςτικά ςυνκιματα, χλευαςτικά ςχόλια για τθ κρθςκεία 
ι τθν εκνικι προζλευςθ, τθν εξωτερικι εμφάνιςθ, φυςικά ελαττϊματα ι τον τρόπο ζνδυςθσ του παιδιοφ.  

 Κλοπι ταυτότθτασ (θ πρακτικι του να χρθςιμοποιεί κανείσ τθν εικονικι ταυτότθτα ενόσ άλλου ατόμου, 
δθλαδι να χρθςιμοποιεί το όνομα χριςθσ (username) και τον κωδικό πρόςβαςθσ (password) του ατόμου 
αυτοφ ςε διάφορεσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ, υποδυόμενοσ ζτςι το άτομο αυτό).  

 Δθμιουργία ψεφτικου προφίλ που υποτίκεται πωσ διαχειρίηεται το κφμα ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (π.χ. 
Facebook) και υπονόμευςθ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτάσ του. 
 

Θ ςυχνότθτα των απειλϊν: 
1. Θ επικοινωνία πραγματοποιείται μόνο μια φορά 
2. Θ επικοινωνία επαναλαμβάνεται με ίδιο ι διαφορετικό τρόπο 
3. Θ επικοινωνιακι δραςτθριότθτα αυξάνεται 
4. Τρίτα άτομα εμπλζκονται ςτθν επικοινωνία με αποτζλεςμα το άτομο να λαμβάνει μθνφματα από 
διαφορετικοφσ παραλιπτεσ 
 
Τρόποι αντιμετϊπιςθσ: 
1. Αγνόθςθ ενοχλθτικϊν μθνυμάτων, ςε περίπτωςθ ωςτόςο απειλϊν ςυνιςτάται αναφορά των μθνυμάτων και 

λιψθ προλθπτικϊν μζτρων  
2. Αποκλειςμόσ του αποςτολζα που ςτζλνει απειλθτικά ι ενοχλθτικά μθνφματα 
3. Ρροειδοποίθςθ του αποςτολζα 
4. Αλλαγι Θλεκτρονικισ Διεφκυνςθσ 
5. Αναφορά του περιςτατικοφ ςτον γονζα ι τον κθδεμόνα του ατόμου 
6. Αναφορά του περιςτατικοφ ςτθν Αςτυνομία είτε ςε κάποια αρμόδια υπθρεςία Δίωξθσ  Θλεκτρονικοφ 

εγκλιματοσ ι ςτο Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου: 
 

Τρεισ άξονεσ δράςθσ: 
Saferinternet.gr: Δράςθ ενθμζρωςθσ 
Safeline.gr: Γραμμι καταγγελιϊν 
ΥποΣΤΘΛΗΩ:  Γραμμι βοικειασ 800 11 800 15  για παιδιά και εφιβουσ 
 (Μ.Ε.Υ. Βϋ Ραιδιατρικι Κλινικι Ραν/μίου Ακθνϊν) 
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τθ Safeline: 211 9558450 ι report@safeline.gr ι μζςω του ιςτοχϊρου  
www.safeline.gr. 

Είδθ Ραρατθρθτϊν: 
Ππωσ ακριβϊσ και ςτον  Σχολικό Εκφοβιςμό, ζτςι και ςτον Διαδικτυακό Εκφοβιςμό - που μπορεί να αποτελζςει 
προζκταςθ του πρϊτου - καταγράφονται κυρίωσ δφο είδθ παρατθρθτϊν (bystanders): 
Στθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν οι επιβλαβείσ για το κφμα παρατθρθτζσ, κακϊσ επιδοκιμάηουν τθν ςυμπεριφορά 
του κφτθ ενιςχφοντασ ζτςι τθν ζνταςθ του εκφοβιςτικοφ γεγονότοσ ι άλλοτε παρατθροφν το περιςτατικό με 
απάκεια δίχωσ να ςθμειϊνουν κάποια αντίδραςθ ι παρζμβαςθ για τθν καταςτολι του εκφοβιςμοφ. 
Σε αντίκεςθ με τθν πρϊτθ κατθγορία, οι βοθκοί παρατθρθτζσ αντιδροφν άμεςα και ενεργά ςτο ςυμβάν του 
Διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ. Ραράλλθλα, ςτοχεφουν ςτθν κινθτοποίθςθ περιςςότερων ατόμων για τθν 
καταπολζμθςθ του Διαδικτυακοφ Εκφοβιςμοφ. 

 Συνζπειεσ: Αποχι από τα μακιματα και τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ, απότομθ πτϊςθ  ςχολικϊν επιδόςεων, 
εκτζλεςθ πράξεων αντίκετων με το χαρακτιρα του παιδιοφ ι παράνομεσ πράξεισ λόγω εκβιαςμοφ, κατάκλιψθ, 
αυτοκτονία. 

Θ ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα ςτον παραδοςιακό ςχολικό εκφοβιςμό και τον θλεκτρονικό εκφοβιςμό, είναι ότι 
ςτον δεφτερο θ πλθροφορία μπορεί να μεταδοκεί με απίςτευτθ ταχφτθτα και να πάρει τεράςτιεσ διαςτάςεισ ςε 
ελάχιςτο χρόνο. Επίςθσ μπορεί ο εκφοβιςμόσ να ξεκινιςει από ζνα άτομο και κακ’ οδόν να εμπλακοφν κι άλλοι. 
Πταν τα δφο είδθ (παραδοςιακοφ και θλεκτρονικοφ εκφοβιςμοφ) ςυμβαίνουν ταυτόχρονα τότε ζχουμε ανάπτυξθ 
πιο ζντονων αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων (εγκλωβιςμόσ, απόγνωςθ, ζντονο καταλυτικό άγχοσ, απειλι...) που 

http://saferinternet.gr/index.php?objId=Category64&parentobjId=Page5
http://saferinternet.gr/index.php?objId=Category51&parentobjId=Page5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
mailto:report@safeline.gr
http://www.safeline.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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οδθγοφν, τισ περιςςότερεσ φορζσ ςε νευρικό κλονιςμό. Το κφμα δζχεται εκφοβιςμό κακϋ όλο το εικοςιτετράωρο 
με αποτζλεςμα και οι αντιδράςεισ του να είναι είτε ζντονα αυτοκαταςτροφικζσ είτε ζντονα επικετικζσ, εκδικθτικζσ 
και απειλθτικζσ τόςο ωσ προσ τουσ κφτεσ, όςο και προσ το ςφνολο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και ενίοτε με τθ χριςθ 
όπλων.  

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ, πρζπει να γίνεται πολφ προςεκτικι χριςθ του Διαδικτφου, λιψθ μζτρων, 
εφαρμογι κανόνων και καλι γνϊςθ των ιςτοτόπων (Τμιμα Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ: Λεωφόροσ 
Αλεξάνδρασ 173, Ακινα, τθλ. 210-6476464, 2106476000 Λςτοςελίδα: http://www.cybercrimeunit.gr 

 

ΔΟΜΘ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ: Κάντε ςφνδεςθ με το προθγοφμενο εργαςτιρι. 

Ενθμερϊςτε τα παιδιά ότι ςιμερα κα αςχολθκείτε με τον Θλεκτρονικό Εκφοβιςμό. 

ωτιςτε εάν γνωρίηουν τι είναι Θλεκτρονικόσ Εκφοβιςμόσ και εάν γνωρίηουν τισ μορφζσ του. 

Αςχολθκείτε με τθ Μελζτθ Ρερίπτωςθσ που ακολουκεί: 

 

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ και Ραιχνίδι όλων: «Λςτορία Θλεκτρονικοφ Εκφοβιςμοφ» 

Θ Κατερίνα και θ Άννα είναι φίλεσ και ςυμμακιτριεσ ςτο ίδιο Γυμνάςιο και είναι ςυνζχεια μαηί. Μια μζρα θ Άννα 
αποφαςίηει να βγει βόλτα με κάποια κορίτςια από τθν καταςκινωςθ. Θ Κατερίνα το μακαίνει και κυμϊνει που δεν 
τθν κάλεςε κι αυτιν. Ζτςι αποφαςίηει να ανεβάςει ςτο Facebook μια αςτεία φωτογραφία τθσ Άννασ, τθν οποία 
φφλαγε ςτο κινθτό τθσ. Θ φωτογραφία με τθν γκριμάτςα δεν κολακεφει κακόλου τθν Άννα θ οποία, μάλιςτα, είχε 
ηθτιςει από τθν Κατερίνα να τθ διαγράψει κι εκείνθ τθσ το είχε υποςχεκεί. Το ςχόλιο που ςυνοδεφει τθ 
φωτογραφία είναι πολφ υποτιμθτικό για τθν Άννα. 

Ερωτιςεισ 

1
θ
 Ομάδα: 

 Ρϊσ πιςτεφετε ότι αιςκάνεται θ Άννα; 

 Τι κα μποροφςε να κάνει, για να αντιμετωπίςει το περιςτατικό; 

 Τι κα μποροφςε να κάνει, για να διαχειριςτεί τθ ςχζςθ τθσ με τθ φίλθ τθσ; 

 Ρϊσ κα αιςκανόςαςταν και τι κα κάνατε εςείσ, αν ιςαςταν ςτθ κζςθ τθσ; 

2
θ
 Ομάδα: 

 Ρϊσ πιςτεφετε ότι αιςκάνεται θ Κατερίνα; 

 Γιατί πιςτεφετε ότι ςυμπεριφζρκθκε κατ’ αυτόν τον τρόπο; 

 Εςείσ κα αντιδροφςατε με τον ίδιο τρόπο, ακόμθ κι αν ιςαςταν πολφ κυμωμζνοι; 

 Ροια πιςτεφετε ότι είναι τα ςυναιςκιματα τθσ Κατερίνασ αρκετζσ μζρεσ μετά το περιςτατικό, δεδομζνου ότι 
 τα μθνφματα μζςω Facebook διαδίδονται αςτραπιαία και ζχουν άπειρουσ αποδζκτεσ; 

 Στθν περίπτωςθ που θ Κατερίνα μετάνιωςε για τθν πράξθ τθσ, μπορεί εφκολα να επανορκϊςει και πϊσ; 

3
θ
 Ομάδα: 

 Τι μπορεί να ςκζφτθκαν όςοι (ςυμμακθτζσ, φίλοι) είδαν το μινυμα; 

 Ροιεσ μπορεί να είναι οι διαφορετικζσ αντιδράςεισ των παιδιϊν που το είδαν; 

 Τι ςυνζπειεσ μπορεί να ζχει κάκε μια από αυτζσ τισ αντιδράςεισ; 

4
θ
 Ομάδα:  

(Επιπλζον παράμετροσ) 

Θ Άννα ςτεναχωρθμζνθ, μόλισ αντιλαμβάνεται τι ζχει ςυμβεί, ενθμερϊνει τουσ γονείσ τθσ.  

Ρϊσ αντιδροφν εκείνοι και τι κάνουν, για να τθν ςτθρίξουν; 

Εργαςία: Ραιχνίδι όλων 

Γράψτε ζνα ςενάριο βαςιςμζνο ςτθν παραπάνω ιςτορία ςτο οποίο να φαίνεται και μία πικανι ζκβαςθ τθσ 
ιςτορίασ και ςτθ ςυνζχεια δραματοποιείςτε το. 

Ενδεικτικό πλαίςιο ςυηιτθςθσ: 

«Στόχοσ τθσ άςκθςθσ είναι να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν ότι, ενϊ μπορεί να κυμϊνουν εφκολα, 
αλλά και να τουσ περνάει εφκολα, όταν «ανεβάηουν» ςχόλια ςτο διαδίκτυο, αυτά διαςκορπίηονται ταχφτατα και θ 
επίδραςθ τουσ μεγεκφνεται πολφ και ξεφεφγει των αρχικϊν προκζςεων. Είναι ςθμαντικό να κατανοιςουν ότι οι 
ψυχονοθτικζσ καταςτάςεισ των ανκρϊπων (ςκζψεισ, ςυναιςκιματα, πεποικιςεισ, επικυμίεσ) μπορεί να 
οδθγιςουν ςε οριςμζνεσ ςυμπεριφορζσ και ότι θ ίδια θ κατάςταςθ ζχει διαφορετικι επίδραςθ ςε κάκε άνκρωπο. 
Σε αυτό το πλαίςιο είναι βοθκθτικι και θ ικανότθτα τθσ Εν-νόθςθσ κακϊσ βαςικό τθσ ςτοιχείο είναι θ αναγνϊριςθ 

http://www.cybercrimeunit.gr/
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των ςυναιςκθμάτων και των ςκζψεων των δικϊν τουσ και των άλλων και πϊσ αυτά ςυνδζονται με τθ 
ςυμπεριφορά...». 

Εςτιάςτε ςτα ςυναιςκιματα των δφο κοριτςιϊν και πϊσ κα μποροφςε θ Κατερίνα να είχε φερκεί διαφορετικά. 
Ραράλλθλα επιςθμάνετε ότι όςοι ζλαβαν το μινυμα μπορεί να εκνευρίςτθκαν, να το βρικαν αςτείο ι να 
φοβικθκαν και ότι μπορεί να το ζςβθςαν ι να το προϊκθςαν. Τζλοσ επικεντρωκείτε ςτο γεγονόσ ότι ακόμα κι αν 
θ Κατερίνα το μετάνιωςε, δεν μπορεί να επανορκϊςει εφκολα, γιατί το διαδίκτυο είναι ζνασ ανεξζλεγκτοσ χϊροσ 
μετάδοςθσ μθνυμάτων.», από το Ρρόγραμμα Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ του 
Ε.Ψ.Υ.Ρ.Ε «ΚΑΤΑ-Νοϊντασ τον Σχολικό Εκφοβιςμό. Μιλιςτε ςχετικά με τισ ςυνζπειεσ του Θλεκτρονικοφ 
Εκφοβιςμοφ. 

 

8θ Συνάντθςθ 

Οι ςυνζπειεσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 

ΚΕΩΛΑ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ 
Από τουσ κφριουσ ςτόχουσ του ςχολείου είναι ο ολόπλευρθ ανάπτυξθ του παιδιοφ. Ο ςχολικόσ Εκφοβιςμόσ, όμωσ 
είναι ζνα φαινόμενο που υπονομεφει τόςο τθν ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ του, όςο και τθν ακαδθμαϊκι του 
επιτυχία. 

Το παιδί κφμα βιϊνει ςυναιςκιματα άγχουσ, λφπθσ, φόβου και ενοχισ. Αιςκάνεται αναςφάλεια, αναπτφςςει 
χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και κατά ςυνζπεια ζχει μειωμζνθ αυτοπεποίκθςθ. Μπορεί να εμφανίςει ςχολικι άρνθςθ 
και να οδθγθκεί ςε ςχολικι αποτυχία. 

Το παιδί κφμα μπορεί να παραπονεκεί για πονοκεφάλουσ, πόνουσ ςτθν κοιλιά, διαταραχζσ του φπνου και να 
εμφανίςει αγχϊδεισ διαταραχζσ και τζλοσ, κατάκλιψθ. Θ ζλλειψθ φροντίδασ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, οδθγεί, 
πολφ ςυχνά, ςτθν ζναρξθ ψυχωςικϊν ςυμπτωμάτων και ςε απόπειρα αυτοκτονίασ. Να επιςθμάνουμε, εδϊ, ότι 
όλα τα παιδιά δεν αντιδροφν με τον ίδιο τρόπο. Ρ.χ.: Ζνα μικρό αςτείο για κάποιο πιο ευαίςκθτο παιδί μπορεί να 
αποτελεί πολφ ςοβαρό κζμα. 

Ριο ςοβαρζσ είναι οι επιπτϊςεισ ςε περιςτατικά θλεκτρονικοφ εκφοβιςμοφ λόγω τθσ ταχφτθτασ διάδοςθσ τθσ 
κακόβουλθσ ταπεινωτικισ ενζργειασ (φωτογραφία, ςχόλιο...) ι παρενόχλθςθσ. Το κφμα αιςκάνεται ζντονθ 
απόγνωςθ και απελπιςία που μποροφν να το οδθγιςουν ςε ακραίεσ ενζργειεσ. Αλλά και ςτθν ενιλικθ ηωι του το 
κφμα μπορεί να εμφανίςει διαταραχζσ προςωπικότθτασ και ψυχϊςεισ. 
Το παιδί κφτθσ χρειάηεται κι αυτό ςυμπαράςταςθ, κατανόθςθ και φροντίδα, τόςο από τουσ κακθγθτζσ του, όςο 
και από τουσ ςυμμακθτζσ του. Επειδι δεν ζχει βιϊςει αποδοχι, αγάπθ, επιβράβευςθ από τθν οικογζνεια του, 
προςπακεί να βρει αναγνϊριςθ και αποδοχι ςτα πλαίςια τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, χρθςιμοποιϊντασ, όμωσ, 
λανκαςμζνουσ τρόπουσ. Το ςχολείο, το οποίο αποτελεί μία δεφτερθ ευκαιρία για αυτό το παιδί, μπορεί να μθν 
καταφζρει τελικά να το βοθκιςει αποτελεςματικά και να χρειαςκεί και θ ςυνδρομι ειδικϊν ψυχικισ υγείασ. 
Ωςτόςο οφείλει να προςπακιςει να δθμιουργιςει ζνα υποςτθρικτικό κλίμα αποδοχισ, αναδεικνφοντασ 
ταυτόχρονα τα κετικά χαρακτθριςτικά του παιδιοφ και τα ταλζντα του. 
Το παιδί κφτθσ / κφμα αποτελεί μία ιδιαίτερα δφςκολθ και δυςοίωνθ, ςτθν μετεξζλιξθ τθσ, περίπτωςθ και είναι 
κατά περίςταςθ πότε κφμα και πότε κφτθσ - τιμωρόσ και εκδικθτισ που ξεςπάει ςε πιο αδφναμουσ από αυτόν. 
Συνικωσ εξελίςςεται ςε ψυχωςικό άτομο ι άτομο με παραβατικι ςυμπεριφορά. 
Οι Ραρατθρθτζσ αντιμετωπίηουν επίςθσ ανάλογεσ ψυχοκοινωνικζσ καταςτάςεισ με τισ προθγοφμενεσ κατθγορίεσ. 
Θ ακαδθμαϊκι τουσ πορεία επθρεάηεται και ζχουν χαμθλζσ επιδόςεισ λόγω τθσ ενοχισ που αιςκάνονται κάκε 
φορά που μπροςτά ςε ζνα περιςτατικό εκφοβιςμοφ, μζνουν αδρανείσ και δε βοθκοφν το κφμα ι του άγχουσ που 
βιϊνουν από το φόβο μθν τφχει και γίνουν και οι ίδιοι κφματα εκφοβιςμοφ. Είναι δυνατόν να οδθγθκοφν και αυτοί 
ςε κατάκλιψθ. 
ΔΟΜΘ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ: Γίνεται ςφνδεςθ με το προθγοφμενο εργαςτιρι. 
Ενθμερϊςτε τα παιδιά ότι ςιμερα κα αςχολθκείτε με τισ ςυνζπειεσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 
Δραςτθριότθτα: «Θ ρυτιδιαςμζνθ ίτα»: Επιμορφϊτρια: ΟΛΓΑ ΗΟΥΗΟΥΛΑ 
Συηθτιςτε με τα παιδιά τισ ςυνζπειεσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ…... ςτο Κφμα, ςτο Κφτθ, ςτουσ Ραρατθρθτζσ. 
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9θ Συνάντθςθ 

Δεξιότθτεσ Ανάπτυξθσ Εμπιςτοςφνθσ  και Επίλυςθσ Συγκροφςεων 

ΚΕΩΛΑ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ 

Υγιείσ Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ εφιβων: 
Κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ (11

ο 
- 18

ο  
ζτοσ) ο ζφθβοσ βιϊνει ραγδαίεσ ψυχοςωματικζσ αλλαγζσ. Αρχίηει τισ 

αμφιςβθτιςεισ και τισ ςυγκροφςεισ με τουσ γφρω του κυρίωσ τουσ γονείσ του, ςτθν προςπάκεια του να 
επαναπροςδιοριςτεί και να δθμιουργιςει μία νζα ταυτότθτα, θ οποία πολφ ςφντομα, κα του επιτρζψει να 
ενταχκεί ςτον κόςμο των ενθλίκων. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ ο ζφθβοσ ςυναναςτρζφεται περιςςότερο τουσ ομθλίκουσ του, μιασ και 
απομακρφνεται από τθν οικογζνεια και χρειάηεται ςτιριξθ. Οι ομάδεσ ςτισ οποίεσ επιδιϊκει να ενταχκεί ζχουν 
τουσ δικοφσ τουσ κανόνεσ, τουσ οποίουσ ο ζφθβοσ οφείλει να αποδεχτεί. Οι κανόνεσ αυτοί μπορεί να επθρεάςουν 
κετικά ι αρνθτικά τθ ςυμπεριφορά του και για το λόγο αυτό οι ςυναναςτροφζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εφθβείασ 
παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν πορεία του εφιβου. Ο ζφθβοσ πρζπει να ξζρει να διαχειρίηεται τισ πιζςεισ που κα 
δεχκεί από τισ ομάδεσ αυτζσ, ιδιαίτερα εάν οι πιζςεισ αυτζσ οδθγοφν ςε ςυμπεριφορζσ επικίνδυνεσ, επιβλαβείσ ι 
παράνομεσ (π.χ. κοπάνεσ από τα μακιματα, μικροκλοπζσ, χριςθ ουςιϊν, προτροπι για εκφοβιςμό ι ςεξουαλικζσ 
πράξεισ κ.λπ.). 

Ζνασ ζφθβοσ με χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, αυτοπεποίκθςθ και ςχολικζσ επιδόςεισ, ζνασ ζφθβοσ που αιςκάνεται 
αναςφάλεια για τθ κζςθ του μζςα ςτθν παρζα και δεν ζχει εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ είναι περιςςότερο 
επιρρεπισ ςτο να υποκφψει ςε αρνθτικζσ πιζςεισ.  

Ο ζφθβοσ πρζπει να είναι προετοιμαςμζνοσ για τζτοιεσ καταςτάςεισ, να ξζρει να λζει όχι και να βάηει πλαίςιο ςτισ 
ςχζςεισ του με τουσ ςυνομθλίκουσ του, που πρζπει να είναι βαςιςμζνεσ ςτον αλλθλοςεβαςμό και τθν 
αλλθλοεκτίμθςθ. 

 

ΔΟΜΘ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ: Κάνετε ςφνδεςθ με το προθγοφμενο εργαςτιριο. 

Ρζςτε ςτα παιδιά ότι ςιμερα κα αςχολθκείτε με τισ υγιείσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ των εφιβων. 

Ηθτιςτε από τα παιδιά να ςασ πουν πόςο ςθμαντικοί είναι οι φίλοι τουσ και οι παρζεσ τουσ για αυτοφσ και πόςο 
επθρεάηουν τθν κακθμερινότθτα τουσ 

ωτιςτε τουσ αν κάποιεσ φορζσ εφαρμόηουν τισ προτροπζσ των φίλων και των ςυμμακθτϊν τουσ, ακόμθ κι αν δεν 
είναι ςφμφωνοι με αυτζσ, αν θ γνϊμθ τουσ μετράει για εκείνουσ και αν επθρεάηονται κετικά ι αρνθτικά από τισ 
παρζεσ τουσ. Ηθτιςτε να ςασ αναφζρουν παραδείγματα κετικϊν και αρνθτικϊν επιρροϊν. Στθ ςυνζχεια κάντε τθν 
επόμενθ δραςτθριότθτα. 

 

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ και Ραιχνίδι όλων:  

«Εςφ τι κα ζκανεσ ςτθ κζςθ τουσ; Μακαίνω να λζω ΟΧΛ» 
Σενάριο 1: 

Ο Ραναγιϊτθσ (13 ετϊν) ζχει κανονίςει ραντεβοφ με τον Ραφλο (15 ετϊν) να πάνε μία βόλτα ςτο Mall για bowling. 
Εκεί ο Ραφλοσ του προτείνει να περάςουν από το Σοφπερ Μάρκετ για ζνα αναψυκτικό επειδι διψάει. Ο 
Ραναγιϊτθσ δζχεται. Τα χριματα όμωσ που ζχουν φτάνουν μόνο για το bowling. Τότε ο Ραφλοσ προτείνει να τα 
πάρουν κρυφά και εξθγεί ςτον Ραναγιϊτθ τι πρζπει να κάνει... Ο Ραναγιϊτθσ διςτάηει. Ξζρει ότι θ κλεψιά είναι 
κακό πράγμα και ότι μπορεί να μπλζξουν, αλλά δεν ξζρει και πϊσ να αρνθκεί ςτον Ραφλο. Τι κα κάνατε ςτθ κζςθ 
του; Ρϊσ κα λζγατε όχι; 

Σενάριο 2: 

Θ Μαρία είναι μζλοσ τθσ ομάδασ μπάςκετ του ςχολείου τθσ. Τθν προθγοφμενθ εβδομάδα ιρκε μια καινοφρια 
μακιτρια. Τα κορίτςια δεν τθν κζλουν ςτθν ομάδα, επειδι είναι παχουλι και ςίγουρα δε κα μπορεί «να πάρει τα 
πόδια τθσ» ςτουσ αγϊνεσ. Αυτό κα ζχει άςχθμεσ επιπτϊςεισ για τθν ομάδα τουσ. Λζνε ςτθ Μαρία να πάει να τθσ 
το πει. Θ Μαρία όμωσ διαφωνεί. Δε κζλει να ςτεναχωριςει το καινοφριο κορίτςι. Το κεωρεί άδικο. Τι πρζπει να 
κάνει; Τι τθν ςυμβουλεφετε; 

Σενάριο 3: 

Ο Κϊςτασ και ο Γιϊργοσ κζλουν να κάνουν πλάκα ςε μία ςυμμακιτρια τουσ ςτο Facebook και ςκζφτθκαν να 
παρακαλζςουν το Σπφρο, τον κολλθτό τουσ, που είναι ςαΐνι ςτα κομπιοφτερ, να τουσ βοθκιςει να φτιάξουν ζνα 
ψεφτικο προφίλ για το ςκοπό αυτό. Ο Σπφροσ ξζρει ότι μπορεί να μπλζξουν, αλλά δε κζλει να κακοκαρδίςει τουσ 
κολλθτοφσ του. Τι πρζπει να κάνει; Τι κα κάνατε ςτθ κζςθ του; 
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Σενάριο 4: 

Θ Κεοδϊρα ζχει καλζςει τθ Φωτεινι ςτο ςπίτι τθσ, για να περάςουν μαηί το βράδυ. Θ Κεοδϊρα ζχει εξαςφαλίςει 
μία ταινία ακατάλλθλου περιεχομζνου. Το λζει ςτθ φίλθ τθσ και τθν προτρζπει να πάνε ςτο δωμάτιο τθσ να το 
δουν ςτο laptop τθσ. Κανζνασ δε κα τισ πάρει είδθςθ. Θ Φωτεινι δε βλζπει ποτζ τζτοιου είδουσ ταινίεσ και το λζει 
ςτθ φίλθ τθσ. Εκείνθ τθ ςτιγμι μπαίνει ςτο ςπίτι και ο ςυμμακθτισ τουσ ο Γιάννθσ. Ο Γιάννθσ αρζςει πολφ ςτθ 
Φωτεινι και ενκουςιάηεται με τθν ταινία τθσ Κεοδϊρασ. Θ Φωτεινι δε κζλει να τθν πει ο Γιάννθσ «ξενζρωτθ». Τι 
πρζπει να κάνει; Τι κα τθν ςυμβουλεφατε; 

Σενάριο 5: 

Θ Κατερίνα είναι μια ντροπαλι μακιτρια. Τα περιςςότερα αγόρια ςτθν τάξθ τθν πειράηουν και αςτειεφονται μαηί 
τθσ. Θ Ηωι το ζχει αντιλθφκεί και ςτεναχωριζται πολφ. Κζλει να βοθκιςει τθ ςυμμακιτρια τθσ, αλλά χωρίσ να 
γίνει ο καινοφριοσ ςτόχοσ των αγοριϊν. Φοβάται πολφ. Τι πρζπει να κάνει; Τι κα κάνατε ςτθ κζςθ τθσ; 

Συηθτιςτε με τθν ομάδα ςασ ςχετικά με τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα ςασ, κακϊσ και τα όςα όλοι αποκομίςατε 
από τθ ςθμερινι ςυνάντθςθ. 

Ηθτιςτε να ςασ πουν ποια είναι τα ςτοιχεία εκείνα που κεμελιϊνουν υγιείσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςτο χϊρο του 
ςχολείου. 

Ενδεικτικά αναφζρουμε: Εν-νόθςθ, κετικι ψυχολογία, κετικά ςχόλια, ςεβαςμόσ, αποδοχι του διαφορετικοφ, 
αλλθλεγγφθ – ςτιριξθ, εμπιςτοςφνθ, ομαδικότθτα, ςυνεργαςία, αγάπθ. 

 
10θ Συνάντθςθ 

Κλείςιμο και Αξιολόγθςθ του Ρρογράμματοσ 

ΔΟΜΘ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ: 

Κάνετε ςφνδεςθ με το προθγοφμενο εργαςτιρι. 
Ενθμερϊςτε τα παιδιά ότι ςιμερα ολοκλθρϊνεται ο κφκλοσ των ςυναντιςεων με κζμα τον Σχολικό Εκφοβιςμό και 
ότι κα αξιολογιςετε όλοι μαηί το Ρρόγραμμα. 
Τα παιδιά παίρνουν τθ φωτοτυπία με τα εργαςτιρια που ζχουν ςτον Α.Φ. από τθν αρχι του Ρρογράμματοσ και 
ξανακυμοφνται... 
Αξιολογοφμε το κάκε εργαςτιρι ξεχωριςτά με ςκοπό να δοφμε τα κετικά ι τα αρνθτικά ςθμεία του ι προτείνουμε 
κάποιεσ βελτιϊςεισ. 

Δραςτθριότθτα: «Τι παίρνω μαηί μου;» 

Τοποκετείτε ζνα κουτί ςτο κζντρο του κφκλου (προαιρετικό). 
Μοιράηετε από ζνα φφλλο χαρτί Α4 και ηθτάτε από τα παιδιά να γράψουν: «Κάτι που ζμακα για τον εαυτό μου 
είναι...», «Κάτι που μου ζκανε εντφπωςθ από τα εργαςτιρια είναι...», «Μια γλυκιά ανάμνθςθ ι μια ςκζψθ που κα 
κρατιςω από τισ ςυναντιςεισ μασ και το Ρρόγραμμα είναι...» 
Κάκε ζνα παιδί που τελειϊνει τισ φράςεισ του τοποκετεί το χαρτί μζςα ςτο κουτί ι ςτον Α.Φ. του. 

Συηιτθςθ: 

 Εκπλθρϊκθκαν οι προςδοκίεσ ςασ; 

 Τι ςασ άρεςε και τι δε ςασ άρεςε ςτο Ρρόγραμμα; 

 Ζχετε προςπακιςει να εφαρμόςετε κάτι από αυτά που μάκατε; 

 Ροιο ιταν το πιο χριςιμο πράγμα που μάκατε; 

 Ροια ιταν θ πιο δφςκολθ ςτιγμι ςτθν ομάδα; 

 Ροιο ιταν το καλφτερο ςθμείο; 

 Ρϊσ αιςκάνεςτε τϊρα που τελείωςε το Ρρόγραμμα; 

 Κλείςιμο Ομάδασ – αποχαιρετιςμόσ 

 Αξιολόγθςθ Σεμιναρίου: Συμπλιρωςθ Ερωτθματολογίου 

ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ: 
- Ρρόγραμμα Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ του Ε.Ψ.Υ.Ρ.Ε «ΚΑΤΑ-Νοϊντασ τον 

Σχολικό Εκφοβιςμό». 
- 205 Βιωματικζσ Αςκιςεισ για εμψφχωςθ ομάδων, Ηάννα Αρχοντάκθ και Δάφνθ Φιλίππου, εκδόςεισ 

ΚΑΣΤΑΝΛΩΤΘ 
Επιμορφϊτρια: Ελευκερία Χάρθ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ05 

ςτο 6
ο
 Γυμνάςιο Αμαρουςίου  
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3. Βιωματικι Δράςθ: «Βαρόμετρο Συναιςκθμάτων»2 

Το «βαρόμετρο ςυναιςκθμάτων» είναι μια απλι δραςτθριότθτα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και να 
προςαρμοςτεί κατάλλθλα  ςε μακθτζσ οποιαςδιποτε θλικίασ. 

 

Στόχοι:  

• Να επιςθμάνει πωσ τα παιδιά μποροφν να νιϊςουν διαφορετικά ςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ 

• Να αναδείξει πωσ θ ίδια κατάςταςθ μπορεί να αξιολογθκεί διαφορετικά από τα άτομα 

• Να υπογραμμίςει τθ ςθμαςία του ςεβαςμοφ των ςυναιςκθμάτων των άλλων, αλλά και   τθσ ανοχισ 
απζναντι ςε όςουσ ζχουν διαφορετικι άποψθ από τθ δικι μασ. 

 

Ρροετοιμαςία:  

• Κόψτε ικανό αρικμό καρτϊν (δίνεται παράδειγμα καρτϊν παρακάτω), ϊςτε να υπάρχει τουλάχιςτον 
μια κάρτα ανά μακθτι.  

• Αφοφ κόψετε τα δφο άκρα του βαρόμετρου των ςυναιςκθμάτων «Δεν με ενόχλθςε κακόλου», «Με 
πλιγωςε πολφ» τα δείχνετε ςτθν τάξθ και εξθγείτε ότι ιςχφουν για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
περιγράφονται ςτισ κάρτεσ και αποτελοφν τα δφο άκρα απαντιςεων. Τα τοποκετείτε είτε ςτο πάτωμα 
(π.χ. επάνω ςε κάποια ράβδο) είτε ςτον τοίχο, είτε ςχεδιάηετε ςτον πίνακα με κιμωλία, ϊςτε οι μακθτζσ 
να τοποκετιςουν τισ κάρτεσ τουσ ενδιαμζςωσ (κλίμακα 0-10), ανάλογα με το πϊσ νοιϊκουν.  

• Μπορείτε να προςαρμόςετε τθν περιπτωςιολογία των καρτϊν ςτισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ και των 
μακθτϊν ςασ (Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο). 

 

Χριςθ ςτθν τάξθ:  

• Δϊςτε ςτουσ μακθτζσ από μια κάρτα και ηθτιςτε τουσ να μθν τθν αποκαλφψουν.  

• ωτιςτε τουσ μακθτζσ ςασ πϊσ κα ζνιωκαν, αν το περιςτατικό που περιγράφει θ κάρτα ςυνζβαινε ςε 
αυτοφσ.  

• Ηθτιςτε τουσ να τοποκετιςουν τισ κάρτεσ από τθν ανάποδθ πλευρά ςτο βαρόμετρο ςυναιςκθμάτων.  

• Πταν τοποκετθκοφν όλεσ οι κάρτεσ ςτο βαρόμετρο, τότε μπορεί είτε ο κάκε μακθτισ ξεχωριςτά είτε ο 
δάςκαλοσ να αποκαλφπτει μια-μια τισ κάρτεσ. Μζςα από τθ διαδικαςία αυτι οι μακθτζσ βλζπουν ότι οι 
κάρτεσ ζχουν τοποκετθκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ κλίμακασ και αντιλαμβάνονται πωσ δεν νιϊκουν 
όλα τα παιδιά το ίδιο ςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ, κάτι που είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό να το 
εμπεδϊςουν.  

• Αφιερϊςτε χρόνο για ςυηιτθςθ. ωτιςτε τουσ μακθτζσ ςασ με ποια κριτιρια τοποκζτθςαν τισ κάρτεσ 
ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο ςτθν κλίμακα, και προάγετε τον διάλογο μεταξφ τουσ.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Θ δραςτθριότθτα αυτι εφαρμόςτθκε ςτουσ μακθτζσ μζντορεσ τθσ Β’ Ακινασ ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ 

Comenius-Regio 2013-2015, με τίτλο: «Εκφάνςεισ τθσ βίασ ςτο ςχολικό περιβάλλον: κεωρθτικζσ & βιωματικζσ προςεγγίςεισ, 
πρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ». 
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                          Κάρτεσ περιπτϊςεων … αλλάηουμε κατά                    Αυτοςχζδιο Βαρόμετρο-Κερμόμετρο! 

                                     περίπτωςθ και κατά θλικία….                                                

 

Ρόςο «κερμά» είναι τα ςυναιςκιματα που μου προκαλεί κάκε περίπτωςθ; 

«Δε με πείραξε κακόλου», βακμολογϊ με 0. 

«Με πλιγωςε πολφ», βακμολογϊ με 10. 

Και ενδιάμεςα από 1-9 ανάλογα με τθν προςωπικι βαρφτθτα…. 

Βιωματικι μεκοδολογία…. κυκλικι διάταξθ….. εμπιςτοςφνθ…. ςυηιτθςθ ….το ςθμαντικότερο κομμάτι μιασ 
βιωματικισ δραςτθριότθτασ είναι πάντα θ ςυηιτθςθ…. φροντίηουμε να ζχουμε ικανό χρόνο να μιλιςουν όλα τα 
παιδιά που επικυμοφν… φροντίηουμε να ζχει εμπεδωκεί κλίμα ςεβαςμοφ και εχεμφκειασ, ϊςτε να μιλιςουν αν 
είναι δυνατόν και όλα τα παιδιά… 

 

Θ βιωματικι δραςτθριότθτα «βαρόμετρο ςυναιςκθμάτων» αποτζλεςε μζροσ τθσ επιμόρφωςθσ ΑΛΑΔΝΘ: 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΨΥΧΛΚΘΣ ΥΓΕΛΑΣ ΓΛΑ ΤΟ ΦΑΛΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΕΚΛΣΜΟΥ» ΤΩΝ 
ΕΦΘΒΩΝ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΚΑΚΩΣ ΚΑΛ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΡΟΥ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΗΟΥΝ ΤΑ ΡΑΛΔΛΑ ΚΑΛ ΟΛ ΕΦΘΒΟΛ 
ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΘ ΧΘΣΘ ΤΟΥ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟΥ 

 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: Κατερίνα ουμπι, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ03  
ςτο 1ο Γυμνάςιο Αμαρουςίου 

 
Επιςτθμονικι Συνεργάτθσ του Ρρογράμματοσ: ΑΛΑΔΝΘ 
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Δ’  ΕΝΟΣΗΣΑ - ΔΙΑΦΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΗ – 
ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ: «ΚΑΝΟΝΕ “ΕΠΙΒΙΩΗ”, 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ:  

ΑΝΣΙΔΟΣΟ ΣΟΝ ΕΚΥΟΒΙΜΟ ΣΩΝ ΕΥΗΒΩΝ» 
 

1. «Τρία χρόνια Ενςυναίςκθςθ» 

Ειςαγωγι 

Τα περιςτατικά Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ υπιρχαν πάντοτε. Τα τελευταία χρόνια, όμωσ, θ αφξθςθ αυτϊν των 
περιςτατικϊν και θ αλλαγι ςτισ μορφζσ βίασ που αςκοφνται, ζχουν οδθγιςει ζνα μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ 
κοινότθτασ να αςχολθκεί εντατικά με το κζμα. Το ερϊτθμα που τίκεται είναι αν υπάρχουν κατάλλθλεσ δράςεισ 
που μποροφν να επιδράςουν κετικά ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να περιορίςουν το φαινόμενο. Ριςτεφουμε ότι 
υπάρχουν μζκοδοι και ςυμπεριφορζσ που μποροφν ςε ζνα ςθμαντικό βακμό να αντιςτρζψουν αυτι τθν «πορεία 
προσ τθ βία». 

Στο 5
ο
 Γυμνάςιο Νζασ Λωνίασ υλοποιοφμε τθ δράςθ «Ενςυναίςκθςθ» τα τελευταία τρία χρόνια 2012-2015. 

Ραρουςιάηουμε ςυγκριτικά αποτελζςματα που καταγράφθκαν ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ 
δράςθσ ςτουσ μακθτζσ μασ. 

Ρεριγραφι τθσ δράςθσ 

Αναπτφξαμε τθ βιωματικι άςκθςθ βαςιηόμενοι ςε οπτικοακουςτικό υλικό που ςχεδιάςτθκε από το «Χαμόγελο του 
Ραιδιοφ» ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ European – AntiBullying Campaign και τθσ εκςτρατείασ «ΚΑΝΕ ΣΘ 
ΔΛΑΦΟΡΑ…. ΜΛΛΑ ΣΩΡΑ».  

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει δφο ςενάρια Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ διάρκειασ περίπου τεςςάρων λεπτϊν. Το πρϊτο 
ςενάριο παρουςιάηει μια ιςτορία περιςτατικοφ ςωματικισ – λεκτικισ βίασ και το δεφτερο μια ιςτορία 
διαδικτυακισ βίασ. Μετά τθν προβολι του ενόσ εκ των δφο ςεναρίων, ακολουκεί παιχνίδι ρόλων και ςυηιτθςθ (θ 
επιλογι του ςεναρίου γίνεται με θλικιακά κριτιρια). Ακολοφκωσ προβάλλονται διαφορετικζσ εκδοχζσ εξζλιξθσ του 
ςεναρίου από τθν οπτικι γωνία του κάκε εμπλεκομζνου (παιδί που εκφοβίηεται, παιδί που εκφοβίηει και 
παρατθρθτισ). 

Σκοπόσ τθσ βιωματικισ δράςθσ είναι θ οριοκζτθςθ του φαινόμενου του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ, θ αφφπνιςθ των 
παιδιϊν ςε ςχζςθ με τθν ςυναιςκθματικι κατάςταςθ των εμπλεκομζνων και θ υιοκζτθςθ πρακτικϊν λφςεων. 

Επιδιϊκουμε οι μακθτζσ μασ να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τισ μορφζσ βίασ που αςκοφνται, να διακρίνουν ζνα 
απλό περιςτατικό επικετικότθτασ από ζνα περιςτατικό ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, να αναγνωρίηουν τθν 
ςυναιςκθματικι κατάςταςθ όλων των εμπλεκομζνων, να περιγράφουν τισ πικανζσ ςκζψεισ των εμπλεκομζνων, να 
ςυγκρίνουν με περιςτατικά που βίωςαν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ και να αναγνωρίηουν τθ ςοβαρότθτα 
ανάλογων περιςτατικϊν. Επίςθσ, να διακρίνουν τον πιο δυνατό ρόλο ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ του περιςτατικοφ, 
να εφαρμόηουν μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ τζτοιων περιςτατικϊν και να μιλοφν για τα περιςτατικά εκφοβιςμοφ που 
παρατθροφν. 

Ραράλλθλα κζλουμε οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να απορρίπτουν επικετικζσ και προςβλθτικζσ ςυμπεριφορζσ, να 
ενκαρρφνουν και να υποςτθρίηουν το παιδί που εκφοβίηεται, να αποδζχονται τθ διαφορετικότθτα των 
ςυμμακθτϊν τουσ και τελικά να αρνοφνται τθ  ςυμμετοχι ςε περιςτατικά εκφοβιςμοφ. 

Συλλογι και παρουςίαςθ Δεδομζνων 

Ταυτότθτα Ζρευνασ 
• Ζγινε ςε 3 ςυνεχόμενα ςχολικά ζτθ ςτο 5

ο
 Γυμνάςιο Ν. Λωνίασ. 

• 2012-13: 208 μακθτζσ Αϋ, Βϋ και Γϋ τάξθσ (106 αγόρια, 102 κορίτςια) 
• 2013-14: 140 μακθτζσ Αϋ, Βϋ και Γϋ τάξθσ (72 αγόρια, 68 κορίτςια) 
• 2014-15:  67 μακθτζσ Αϋ τάξθσ (37 αγόρια, 30 κορίτςια) 
• Χϊροσ: Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ & αίκουςεσ διαδραςτικϊν Ρινάκων με διευκζτθςθ κρανίων ςε 6 ομάδεσ 

των 4 μακθτϊν 
• Σθν πρϊτθ χρονιά χρθςιμοποιικθκε ερωτθματολόγιο ανοικτοφ τφπου. Κλειςτοφ τφπου ερωτθματολόγιο 

χρθςιμοποιικθκε τα 2 τελευταία χρόνια 

Οι πιο ςθμαντικζσ ερωτιςεισ που  τζκθκαν ςτο ερωτθματολόγιο και οι αντίςτοιχεσ απαντιςεισ που δόκθκαν τόςο 
πριν όςο και μετά τθν βιωματικι δράςθ παρουςιάηονται παρακάτω.   
1
Οι υπόλοιπεσ ερωτιςεισ μαηί με τθν ανάλυςι τουσ υπάρχουν ςτο παράρτθμα 

Ερϊτθςθ 1θ:  Ζχεισ παρατθριςει κάποιο περιςτατικό εκφοβιςμοφ ςτο ςχολείο ςου; 



ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΛΚΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 

 

81 

 
 

 

Ερϊτθςθ 2θ: Ροιοσ είναι ο πιο δυνατόσ ρόλοσ; Ροιοσ μπορεί να ςταματιςει το περιςτατικό; 

 2012-13 2013-14 2014-15 

 Ρριν % Μετά % Ρριν % Μετά % Ρριν % Μετά % 

Το παιδί που εκφοβίηει 13,46 8,65 25,00 8,57 4,48 2,99 

Το παιδί που εκφοβίηεται 54,33 25,00 40,71 18,57 28,36 11,94 

Ο παρατθρθτισ 32,21 66,35 34,29 72,86 67,16 85,07 

 

 
 

Ερϊτθςθ 3θ: Ροιο είναι το κυρίαρχο ςυναίςκθμα - ςτάςθ του παιδιοφ που εκφοβίηεται; 

Συναίςκθμα-Στάςθ 2012-13 2013-14 2014-15 

 
Ρριν % Μετά % Ρριν % Μετά % Ρριν  % Μετά % 

Φόβοσ 65 71 60 85 42 48 

Ενοχζσ-Ντροπι 34 37 5 - 3 1,5 

Μοναξιά 27,5 30,5 - 25 29 34 

2
Στον παραπάνω πίνακα παρουςιάηονται τα τρία ςυναιςκιματα με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ. 

Ραρακζτουμε όλεσ τισ μετριςεισ ανά ζτοσ για το παιδί που εκφοβίηεται  ςτο παράρτθμα 

 

Ερϊτθςθ 4θ: Ροιο είναι το κυρίαρχο ςυναίςκθμα - ςτάςθ του παιδιοφ που εκφοβίηει; 

-

10.00   

20.00   

30.00   

40.00   

2012-13 2013-14 2014-15  
(μόνο Αϋ)

% Ρριν % Μετά

-
20.00   
40.00   
60.00   
80.00   

100.00   

Ρριν % Μετά % Ρριν % Μετά % Ρριν % Μετά %

2012-13 2013-14 2014-15

Το παιδί που εκφοβίηει Το παιδί που εκφοβίηεται Ο παρατθρθτισ

Απάντθςαν  ΝΑΛ: 

 
2012-13 2013-14 

2014-15 
(μόνο Αϋ 

τάξθ) 

%  Ρριν 30,29 29,29 32,84 

%  Μετά 20,19 19,29 
17,91 
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Συναίςκθμα-Στάςθ 2012-13 2013-14 2014-15 

 
Ρριν % Μετά % Ρριν % Μετά % Ρριν  % Μετά % 

Μαγκιά* 87 93 65 75 77 82 

Δφναμθ 80 60 45 40 61 45 

Αδυναμία - 8 - 5 - 9 

3
Στον παραπάνω πίνακα παρουςιάηονται τα τρία ςυναιςκιματα με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ. 

Ραρακζτουμε όλεσ τισ μετριςεισ ανά ζτοσ για το παιδί που εκφοβίηει  ςτο παράρτθμα 

Ερϊτθςθ 5θ : Ροιο είναι το κυρίαρχο ςυναίςκθμα - ςτάςθ του παιδιοφ που παρατθρεί; 

Συναίςκθμα-Στάςθ 2012-13 2013-14 2014-15 

 
Ρριν % Μετά % Ρριν % Μετά % Ρριν % Μετά % 

Ενοχζσ - Ντροπι 67 52 62 45 42 27 

Σιωπι 51 34 50 30 23 7 

Δφναμθ 6 35 12 37 25 67 

Κυμόσ 28 44 20 38 19 41 

4
Στον παραπάνω πίνακα παρουςιάηονται τα τζςςερα ςυναιςκιματα με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ. 

Ραρακζτουμε όλεσ τισ μετριςεισ ανά ζτοσ για το παιδί που παρατθρεί  ςτο παράρτθμα 

 

Ερϊτθςθ 6θ: Τι επιλογι ζχει το παιδί που εκφοβίηεται 

 

Στισ απαντιςεισ  κλειςτοφ τφπου κυριαρχεί θ άποψθ να ηθτθκεί  βοικεια από κακθγθτι με ποςοςτό 65%* και να 
ηθτθκεί βοικεια από τουσ γονείσ με ποςοςτό  45%* 

Επιπλζον πρότειναν τισ εξισ επιλογζσ: 

• Να τον αντιμετωπίςει 
• Να τον αγνοιςει 
• Να καλζςει ςε γραμμι βοικειασ 
• Να ενταχκεί ςε παρζα 

*κατά μζςο όρο και ςτα 3 ζτθ περίπου  

Ερϊτθςθ 7θ: Τι επιλογι ζχει το παιδί που παρατθρεί; 

 

Στισ απαντιςεισ  κλειςτοφ τφπου κυριαρχεί θ άποψθ να ηθτθκεί  βοικεια από κακθγθτι με ποςοςτό 68%* και να 
ηθτθκεί βοικεια από τουσ γονείσ με ποςοςτό 21%*. 

Επιπλζον πρότειναν τισ εξισ επιλογζσ: 
• Να επιχειριςει διαμεςολάβθςθ (40%) 
• Να τον εντάξει ςε παρζα 
• Να ςυμπαραςτακεί ςτο παιδί που εκφοβίηεται (30%) 

*κατά μζςο όρο και ςτα 3 ζτθ περίπου  
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Συμπεράςματα 
 Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά που ζχει ζνα περιςτατικό ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

καλφτερα από πριν. 

 Το ποςοςτό μακθτϊν που ζχουν παρατθριςει τζτοια περιςτατικά διατθρείται περίπου αμετάβλθτο. 

 Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν τθ δφναμθ του ρόλου του παρατθρθτι. 

 Ειδικότερα τον τελευταίο χρόνο παρατθριςαμε πολφ μεγάλθ αφξθςθ. Θ δράςθ  λειτοφργθςε  
ενιςχυτικά και αφξθςε το ιδθ μεγάλο ποςοςτό από 67% ςε 85%.  
Αυτό διερευνικθκε και διαπιςτϊςαμε ότι οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ (του ςχολικοφ ζτουσ 2014-15) είχαν 
κάνει δράςεισ ςχετικζσ με το κζμα του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ ςτο Δθμοτικό  Σχολείο απ’ όπου 
αποφοίτθςαν και κατά ςυνζπεια ιταν πιο εκπαιδευμζνοι ςτο να αναγνωρίηουν και να αντιμετωπίηουν  
τζτοια περιςτατικά. 

 Διαπιςτϊςαμε από το ςχολικό ζτοσ 2012-13 που ξεκινιςαμε τθ δράςθ μζχρι ςιμερα, ότι οι τρεισ ρόλοι 
γίνονται πιο ξεκάκαροι ςτθν αντίλθψθ των μακθτϊν. 

 Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν ότι τόςο το παιδί που εκφοβίηει όςο και το παιδί που εκφοβίηεται 
χρειάηονται βοικεια και είναι αδφναμοι ρόλοι. 

 Ο παρατθρθτισ ζχει ενιςχυμζνο και δυνατό ρόλο παρζμβαςθσ και διαπιςτϊνουν ότι θ ςιωπι που τισ 
περιςςότερεσ φορζσ ςυνοδεφει αυτά τα περιςτατικά  πρζπει να ςταματιςει να υπάρχει. 

 

Βιβλιογραφία 

Rigby Ken. Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ – Σφγχρονεσ Απόψεισ, Εκδόςεισ Τόποσ, Ακινα 2008. 

http://www.e-abc.eu/gr/ 

http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/index.html 

http://www.antibullying.eu/el 

Ψθφιακι Εφθμερίδα 5ου Γυμναςίου Νζασ Λωνίασ «Εκτόσ Ρρογράμματοσ»: 

https://ektosprogrammatos.wordpress.com/ 

 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: Νικόλαοσ Κοκκινάκθσ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ04 

Διευκυντισ ςτο 5ο Γυμνάςιο Νζασ Λωνίασ 

 

Κωνςταντίνα Κοεμτηίδου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ19 ςτο 5ο Γυμνάςιο Νζασ Λωνίασ 
  

http://www.antibullying.eu/el
http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/index.html
http://www.antibullying.eu/el
https://ektosprogrammatos.wordpress.com/
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2. «Συναιςκθματικι ενδυνάμωςθ των μακθτϊν και προαγωγι  
του κετικοφ κλίματοσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα» 

Αν και θ ςυναιςκθματικι πλευρά των ανκρϊπινων εμπειριϊν και φυςικά και τθσ μάκθςθσ κεωρείται κακοριςτικι 
(Dewey, 1934, 1938; Denzin, 1984), ςυχνά δίνεται ζμφαςθ κυρίωσ ςτθν επιςτθμονικι κατάρτιςθ των 
εκπαιδευτικϊν και υποβακμίηονται εξίςου ςθμαντικζσ ςυναιςκθματικζσ διαςτάςεισ, όπωσ είναι το πάκοσ για τθ 
διδαςκαλία και το ενδιαφζρον τόςο για τθ μάκθςθ όςο και για τθ ηωι των μακθτϊν (Hargreaves & Goodson, 1996; 
Hargreaves, 2000). Οι εκπαιδευτικοί ζχουν ζνα ιςχυρό όπλο ςτθ διάκεςι τουσ, για να διαμορφϊςουν ευνοϊκό 
κλίμα μάκθςθσ, να διαχειρίηονται αποτελεςματικά τθν τάξθ, να αντιλαμβάνονται τθν δυναμικι τθσ και να 
προάγουν το κετικό κλίμα και αυτό είναι θ οικοδόμθςθ κετικϊν ςχζςεων (Elbaz, 1992).  

Στισ αρχζσ αυτζσ ςτθρίχτθκε το Ριλοτικό Ρρόγραμμα «Συναιςκθματικισ ενδυνάμωςθσ των μακθτϊν και 
προαγωγισ του κετικοφ κλίματοσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα», που ςυμβάλλει εκτόσ των άλλων και ςτθν πρόλθψθ του 
Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ.  

Το Ρρόγραμμα αυτό περιλάμβανε βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ αγωγισ, που 
ςτόχο είχαν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να πορευτοφν ςτον δφςκολο κόςμο των ςυναιςκθμάτων, να 
εκπαιδευτοφν ςτο να τα αναγνωρίηουν, να τα εκφράηουν με κοινωνικά αποδεκτζσ ςυμπεριφορζσ εποικοδομθτικά, 
να διαχειρίηονται κρίςεισ, να αναπτφςςουν τθν ενςυναίςκθςθ και κατά ςυνζπεια τον αμοιβαίο ςεβαςμό, να 
ενιςχφουν τθν αυτοεκτίμθςθ τουσ και να ςυνυπάρχουν αρμονικά. Πλα αυτά ςυμβάλλουν ςτθν καλλιζργεια 
δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ςτθ δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ ςτο χϊρο του ςχολείου και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ψυχικισ 
ανκεκτικότθτασ δθλαδι τθσ κετικισ προςαρμογισ των ςθμερινϊν μακθτϊν και αυριανϊν πολιτϊν, μίασ δυναμικισ 
διαδικαςίασ που ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων (Henderson & Milstein, 1996) ιδιαίτερα ςτθν 
εποχι μασ που πολλά προβλιματα και αντιξοότθτεσ ορκϊνονται απειλθτικά και επιπλζον θ βία και θ 
επικετικότθτα ςτον χϊρο των ςχολείων ζχουν λάβει ανθςυχθτικζσ διαςτάςεισ.  

Το Ρρόγραμμα εφαρμόςτθκε για πζντε μινεσ (Δεκζμβριοσ 2014 -Απρίλιοσ 2015) και απζβλεπε ςτθν ενίςχυςθ 
διαςχολικϊν ςυνεργαςιϊν. Αξιοποιικθκε θ όχι και τόςο διαδεδομζνθ εκπαιδευτικι τεχνικι τθσ ομότιμθσ μάκθςθσ 
(peer mentoring) (Cowie, 2001). Ρρόκειται για τθν καλλιζργεια μιασ δυναμικισ και αμοιβαία επωφελοφσ ςχζςθσ 
κατά τθν οποία ζνα άτομο (ο μζντορασ-mentor) ενκαρρφνει και βοθκάει ζνα ι περιςςότερα άτομα (mentees) να 
αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςε ζνα κοινό πεδίο ενδιαφερόντων ςε ζνα όμωσ ιςότιμο μθ ιεραρχικό πλαίςιο 
αλλθλεπίδραςθσ. Δθμιουργείται ζτςι μία κοινότθτα μάκθςθσ που ςυμβάλλει ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των 
εκπαιδευτικϊν κακϊσ και ςτθ διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν, οι οποίεσ δοκιμάηονται, εξελίςςονται και 
εμπλουτίηονται. Στθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν και τον αναςτοχαςμό πάνω ςτισ πρακτικζσ, εκτόσ από τισ 
πρϊτεσ κατ’ ιδίαν ςυναντιςεισ, ςθμαντικά ςυνζβαλαν οι δυνατότθτεσ τόςο τθσ ςφγχρονθσ όςο και τθσ αςφγχρονθσ 
και εξ αποςτάςεωσ επικοινωνίασ που παρζχει θ ςφγχρονθ τεχνολογία .  

Οι ενότθτεσ του Ρρογράμματοσ, «Ψαρεφοντασ Κοπλιμζντα», «Ραρουςιάηω τον εαυτό μου», «Αποςκευζσ με 
αξίεσ», «Ζνα ςυναίςκθμα…. πολλζσ καταςτάςεισ - Μία κατάςταςθ….. πολλά ςυναιςκιματα», «Αγχογόνεσ 
καταςτάςεισ», «Διαχειρίηομαι τον κυμό μου», «Τι τφποσ είςαι;» ενκάρρυναν τθ βιωματικι και ομαδοςυνεργατικι 
μάκθςθ και περιελάμβαναν δραςτθριότθτεσ, όπωσ επεξεργαςία φφλλων εργαςίασ, ιδεοκφελλα, προβολι power 
point παρουςιάςεων και ςυηιτθςθ με βάςθ ςυγκεκριμζνουσ κάκε φορά άξονεσ, εκπαίδευςθ βαςιςμζνθ ςε μελζτθ 
περιπτϊςεων, παιχνίδια ρόλων, κακϊσ και ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ των μακθτϊν (ηωγραφικι, 
ςφνκεςθ τραγουδιϊν κ.λπ). Τα φφλλα εργαςιϊν που επιμελικθκε ι διαμόρφωςε θ εκπαιδευτικόσ Λευκοκζα 
Μπινιάρθ ςυνοδεφονται και από οδθγίεσ χωρίσ ωςτόςο να περιορίηουν τουσ εκπαιδευτικοφσ που, γνωρίηοντασ τθ 
δυναμικι τθσ τάξθσ τουσ, μποροφςαν να αξιοποιιςουν και δικζσ τουσ ιδζεσ. Αξιοποιικθκε θ εμπειρία τθσ 
ςυντονίςτριασ από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Ρρόγραμμα Connecting for Caring (C4C) (Χατηθχριςτου et al, 
2004),κακϊσ και το διαδίκτυο, που αποτελεί ανεξάντλθτο και διαρκϊσ ανανεοφμενο αποκετιριο καλϊν πρακτικϊν 
παγκοςμίωσ.  

Οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν, ςυμπλιρωςαν μετά τθν ολοκλιρωςι του φόρμα αξιολόγθςθσ του Διαςχολικοφ 
Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ. Σε αυτιν όλοι ανεξαιρζτωσ εκφράηουν τθν επικυμία τουσ να ςυνεχίςουν να 
εφαρμόηουν ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ και τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά και να ςυμβάλλουν ςτθ διάχυςθ του 
Ρρογράμματοσ με ενθμζρωςθ των ςχολείων ςτα οποία υπθρετοφν. Ζκριναν ιδιαίτερα κετικι τόςο τθν 
ανταπόκριςθ των μακθτϊν όςο και τθ ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο του Δικτφου Σχολείων. Συμφϊνθςαν ότι το 
Ρρόγραμμα αυτό ςυνζβαλε  ςτθ βελτίωςθ του κλίματοσ ςτθν τάξθ χωρίσ, ωςτόςο, ιδιαίτερεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο 
που οι μακθτζσ διαχειρίηονται τα ςυναιςκιματά τουσ. Ωσ προβλιματα εντόπιςαν τθ ςτενότθτα και πίεςθ του 
χρόνου που δεν επζτρεψε τόςο τθν εφαρμογι και άλλων δραςτθριοτιτων όςο και τθ δυςκολία πραγματοποίθςθσ 
των προγραμματιςμζνων, κακϊσ εφαρμόςτθκαν εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου και όχι από τθν αρχι τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ. Μία άλλθ επιςιμανςθ από τρεισ κακθγιτριεσ ιταν ότι οι μακθτζσ του γυμναςίου δυςκολεφονται να 
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κατανοιςουν ζννοιεσ όπωσ είναι οι αξίεσ, ενϊ ζχουν τθν τάςθ να απαντοφν χωρίσ να εμβακφνουν ςε ό,τι αφορά 
τα ςυναιςκιματά τουσ.  

Θ ανταπόκριςθ τόςο των μακθτϊν όςο και των εκπαιδευτικϊν ιταν καταρχιν κετικι και ανζδειξε τθν ανάγκθ 
κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ αγωγισ και κωράκιςθσ των μακθτϊν και από το ςχολείο ςε περιβάλλοντα ςτα 
οποία αιςκάνονται ότι τουσ εκτιμοφν και τουσ ςζβονται.  

 

 
Δραςτθριότθτα 1

θ
 : Ψαρεφοντασ κοπλιμζντα

3 

Στόχοι: 

Θ ακόλουκθ δραςτθριότθτα ςτοχεφει ςτο να ενιςχφςει το κετικό κλίμα ςτθν τάξθ τισ ςχζςεισ των μακθτϊν, και τθν 
κοινωνικι αυτοαντίλθψθ των μακθτϊν (Higgins,1989). 

Διαδικαςία: 

Μοιράηουμε ςτουσ μακθτζσ το φφλλο με τθν αντίςτοιχθ δραςτθριότθτα. Γράφουν το όνομά τουσ και ςτθ ςυνζχεια 
τα χαρτιά κυκλοφοροφν ςτθν τάξθ και οι ςυμμακθτζσ γράφουν μόνο κολακευτικά ςχόλια είτε για τα εςωτερικά 
είτε για τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά. Σκόπιμα ςτο φφλλο δραςτθριοτιτων υπάρχουν μόνο ζξι κυκλάκια, για να 
λάβουν όλοι οι μακθτζσ ιςάρικμα κετικά ςχόλια. Στθ ςυνζχεια τα φφλλα επιςτρζφουν ςτουσ μακθτζσ ςτουσ 
οποίουσ αναφζρονται και οι τελευταίοι απαντοφν ςτο ερϊτθμα που τίκεται. 

 

Άξονεσ ςυηιτθςθσ: 

Οι μακθτζσ διαβάηουν τα ςχόλια των ςυμμακθτϊν τουσ και ακολουκεί ςφντομθ ςυηιτθςθ ςχετικά με το πόςο 
ςθμαντικό είναι να αναηθτοφμε κετικά ςτοιχεία ςτουσ γφρω μασ και πϊσ αυτό επθρεάηει τισ ςχζςεισ μασ και τθν 
εικόνα που διαμορφϊνουμε για τον εαυτό μασ. Κα μποροφςαμε να τουσ ρωτιςουμε εάν τουσ ζκανε εντφπωςθ 
κάτι από αυτά που ζγραψαν  για αυτοφσ και, αν ναι, τι τουσ ζκανε τθ μεγαλφτερθ εντφπωςθ. Υπάρχει κάτι που δεν 
το αναγνωρίηουν ςτον εαυτό τουσ; Τουσ είναι εφκολο να εκφράηονται κετικά για τουσ άλλουσ; 
2
 Φφλλο Δραςτθριότθτασ 

  

                                                           
3 Διαςκευι δραςτθριότθτασ Λευκοκζα Μπινιάρθ από το φυλλάδιο 

http://ong.ohio.gov/frg/FRGresources/emotional_intellegence_13-18.pdf 

http://ong.ohio.gov/frg/FRGresources/emotional_intellegence_13-18.pdf
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Δραςτθριότθτα 2
θ
 : Ραρουςιάηω τον εαυτό μου - Ο κυρεόσ μου 

Στόχοι: 

Μζςω τθσ αυτοπαρουςίαςθσ οι μακθτζσ αναγνωρίηουν τα κετικά και τα αρνθτικά τουσ ςτοιχεία και 
αντιλαμβάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο αφινουν τουσ άλλουσ να γνωρίςουν πτυχζσ που ενδεχομζνωσ δεν ζχουν 
εντοπίςει. Θ δραςτθριότθτα αποτελεί άςκθςθ αλλθλογνωριμίασ και ςφγκριςθσ τθσ κοινωνικισ και τθσ προςωπικισ 
αυτοεικόνασ. 

Διαδικαςία: 

Στο ζμβλθμα του φφλλου εργαςίασ οι μακθτζσ ςχεδιάηουν το ζμβλθμά τουσ ωσ εξισ 
 Στο πρϊτο τεταρτθμόριο γράφουν ποιο είναι ζνα ςθμαντικό προτζρθμά τουσ.  
 Στο δεφτερο ποιο είναι ζνα ςθμαντικό ελάττωμά τουσ. 
 Στο τρίτο τεταρτθμόριο γράφουν τι τουσ αρζςει να κάνουν. 
 Στο τζταρτο μία βαςικι αξία που τουσ κακοδθγεί ςτθ ηωι τουσ. Στθν κορδζλα ζνα μότο/μία άποψθ που τουσ 

εκφράηει. 

 Άξονεσ ςυηιτθςθσ: 
o Ρόςο εφκολο ι δφςκολο ιταν να καταγράψουν οι μακθτζσ/τριεσ τα χαρακτθριςτικά του εαυτοφ τουσ; 
o Το γεγονόσ ότι γνϊριηαν εξαρχισ πωσ οι άλλοι κα ακοφςουν τθν αυτοπαρουςίαςι τουσ, τουσ επθρζαςε ωσ 

προσ τθν επιλογι των χαρακτθριςτικϊν που ζγραψαν ςτο χαρτί τουσ; 
o Ακοφγοντασ τισ αυτοπαρουςιάςεισ των ςυμμακθτϊν τουσ, ανακάλυψαν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ςε ςχζςθ με 

τθν εικόνα που είχαν οι ίδιοι για αυτά τα παιδιά; 
o Για ποιουσ λόγουσ θ αντίλθψθ που ζχει κάποιοσ για τον εαυτό του μπορεί να μοιάηει ι να διαφζρει λιγότερο 

ι περιςςότερο με τθν εικόνα που ζχουν οι άλλοι για αυτόν; 
o Ρϊσ αιςκάνονται που όλοι μοιράςτθκαν με όλουσ κάποια ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ τουσ και που 

μοιράςτθκαν με τουσ άλλουσ τόςο  προτεριματα όςο και  αδυναμίεσ τουσ; 
 
     Φφλλο δραςτθριότθτασ 
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Δραςτθριότθτα 3θ : Αποςκευζσ με ΑΞΛΑ!

4 

Στόχοι: 
Στόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ είναι να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ ότι οι αξίεσ μασ αποτελοφν πυξίδεσ που 
κακοδθγοφν τισ ςκζψεισ και τισ ενζργειεσ μασ και ςυνεκτικοφσ κρίκουσ που μασ βοθκοφν να ςυνυπάρχουμε 
αρμονικά. 
Διαδικαςία: 

Χωρίηουμε τθν τάξθ ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων και δίνουμε ςε κάκε ομάδα μία φωτοτυπία του φφλλου με τίτλο 
«Αποςκευζσ με Αξία». Ηθτάμε από τον κάκε μακθτι χωριςτά να γράψει ςτο πρόχειρό του 2-3 αξίεσ ςτισ οποίεσ 
πιςτεφει και οι οποίεσ κακορίηουν τον τρόπο που ςκζφτεται και ενεργεί. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ατομικϊν 
καταγραφϊν κάκε ομάδα ςυνδυάηει τισ αξίεσ των μελϊν τθσ ςε ζνα κείμενο που καταγράφει ςτο φφλλο με τίτλο 
αποςκευζσ με αξία. Είναι πικανό να χρειαςτεί να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ να κατονομάςουν με πιο 
ςυγκεκριμζνο τρόπο τθν αξία που ζχουν αναφζρει. Αν για παράδειγμα ζνασ μακθτζσ γράψει «είναι ςθμαντικό να  

μιλάω με τουσ φίλουσ μου», θ αξία ςτθν οποία αναφζρεται είναι θ επικοινωνία. Τα κείμενα όλων των ομάδων  

ανακοινϊνονται ςτθν τάξθ από ζναν εκπρόςωπο κάκε ομάδασ. Ο εκπαιδευτικόσ κάνει μία ανακεφαλαίωςθ των 
αξιϊν που αναφζρκθκαν. Ολοκλθρϊνοντασ τθ δραςτθριό 

τθτα ηθτοφμε από τθν τάξθ να ςυνκζςει ζναν τίτλο που κα περιγράφει με ςυντομία το περιεχόμενο των 
…αποςκευϊν τθσ. Στισ αξίεσ αυτζσ κα ανατρζχει θ ομάδα, όταν αντιμετωπίηει κάποια δυςκολία. 

Τισ αξίεσ τισ ςυγκεντρϊνει ο εκπαιδευτικόσ και φτιάχνει ζνα ενιαίο κείμενο το οποίο αναρτά ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων τθσ τάξθσ. Εναλλακτικά το κείμενο αυτό μποροφν να το κάνουν πόςτερ μακθτζσ ςε ςυνεργαςία 
μεταξφ τουσ, βάηοντασ, εάν κζλουν, ζναν ευφάνταςτο τίτλο. 
  

                                                           
4 3 Θ δραςτθριότθτα είναι δραςτθριότθτα του Ρρογράμματοσ Connecting for Caring και το φφλλο δραςτθριοτιτων το ζχει 

διαμορφϊςει θ κακθγιτρια Λ. Μπινιάρθ. 
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Φφλλο δραςτθριότθτασ 

 
Δραςτθριότθτα  4

θ
 : Ζνα ςυναίςκθμα ………….πολλζσ καταςτάςεισ- 

Μία κατάςταςθ …….. πολλά ςυναιςκιματα 
Στόχοι: 
Στόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ είναι οι μακθτζσ να αναγνωρίςουν και να κατονομάςουν ποικίλα ςυναιςκιματα, 
να κατανοιςουν τον πλοφτο των ςυναιςκθμάτων που μασ κατακλφηει κακθμερινά και τισ διαβακμίςεισ τουσ και να 
μποροφν να τα εκφράηουν με κοινωνικά αποδεκτοφσ τρόπουσ. 
Διαδικαςία: 
Στθν αρχι παρουςιάηουμε εικόνεσ με ανκρϊπουσ που εκδθλϊνουν μία ποικιλία ςυναιςκθμάτων και οι μακθτζσ 
προςπακοφν να μαντεφουν από τισ εικόνεσ τα ςυναιςκιματα των προςϊπων. Κα ςχολιάηουν τισ καταςτάςεισ που 
παρουςιάηουν οι εικόνεσ και ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να χρθςιμοποιεί κατευκυνόμενο διάλογο για να τουσ δίνει τα 
κατάλλθλα ερεκίςματα. Εναλλακτικά μποροφν με παντομίμα να προςπακιςουν να αποδϊςουν ςυναιςκιματα τα 
οποία κα κλθκοφν να αναγνωρίςουν οι ςυμμακθτζσ τουσ. Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ κα ςυμπλθρϊςουν ατομικά το 
φφλλο τθσ δραςτθριότθτασ ςτο οποίο καλοφνται να περιγράψουν ποικίλεσ καταςτάςεισ που τουσ προκαλοφν 
ςυγκεκριμζνα ςυναιςκιματα και να αναφζρουν ποικίλα ςυναιςκιματα που ςε διαφορετικά άτομα προκαλεί θ ίδια 
κατάςταςθ. 
Άξονεσ ςυηιτθςθσ: 
Οι άξονεσ τθσ ςυηιτθςθσ που κα ακολουκιςει είναι οι εξισ: 
 Επεξεργαηόμαςτε  τα ςυναιςκιματα που βιϊνουμε; 
 Γιατί παρόμοιεσ καταςτάςεισ προκαλοφν ποικίλα και διαφορετικισ ζνταςθσ ςυναιςκιματα; 
 Για ποιουσ λόγουσ αποφεφγουμε να αναλφςουμε τα ςυναιςκιματά μασ  (π.χ. επειδι φοβόμαςτε να τα 
αντιμετωπίςουμε, επειδι δεν ζχουμε μάκει να τα εκφράηουμε κλπ) 
Γιατί   είναι χριςιμο να προςπακοφμε να αναγνωρίςουμε και να κατανοιςουμε  τα ςυναιςκιματά μασ; (π.χ. 
Μποροφμε ζτςι να τα διαχειριηόμαςτε καλφτερα, να επικοινωνοφμε καλφτερα με τουσ άλλουσ κ.λπ.) 
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Φφλλο δραςτθριότθτασ 
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Δραςτθριότθτα 5θ: Αγχογόνεσ καταςτάςεισ 5 

Στόχοι: 

Στόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να κατανοιςουν οι μακθτζσ τα αίτια που τουσ προκαλοφν άγχοσ, να 
ςυνειδθτοποιιςουν τισ αντιδράςεισ τουσ και να αναγνωρίςουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ 
τουσ. 

Διαδικαςία: 

Μοιράηουμε τα φφλλα εργαςίασ ςτουσ μακθτζσ και τουσ ηθτάμε να μασ δϊςουν οριςμό του άγχουσ. Τουσ 
εξθγοφμε ότι ο όροσ άγχοσ (ι ςτρεσ) προζρχεται από το ριμα ἄγχω, που ςτθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα 
ςθμαίνει ςφίγγω ι πνίγω. Το άγχοσ είναι μια φυςιολογικι ςωματικι και ψυχικι αντίδραςθ ςε μια απειλι 
μία κατάςταςθ ςυναγερμοφ, ζνασ  μθχανιςμόσ επιβίωςθσ, με άλλα λόγια ζνα  ςυναίςκθμα που βιϊνουμε, 
όταν καλοφμαςτε να αντιμετωπίςουμε απαιτθτικζσ καταςτάςεισ. Μασ ενεργοποιεί. Πςο όμωσ πιο ςυχνό 
και ζντονο είναι το ςτρεσ, τόςο πιο δφςκολο μασ είναι να αντιμετωπίςουμε μασ κακθμερινζσ μασ 
υποχρεϊςεισ.  

Στθ ςυνζχεια ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν τθν μπροςτινι πλευρά του φφλλου εργαςίασ 
και να μοιραςτοφν αυτά που ζχουν γράψει. Από τουσ ςτρεςογόνουσ παράγοντεσ υπογραμμίηουμε αυτοφσ 
που αναφζρονται με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα. Ρροαιρετικά μποροφν οι μακθτζσ να παρουςιάςουν ςε α’ 
πρόςωπο ςφντομουσ μονολόγουσ με τισ αρνθτικζσ ςκζψεισ που κάνουν, όταν αντιμετωπίηουν αγχογόνεσ 
καταςτάςεισ π.χ. εξετάςεισ, ελζγχουσ, καινοφργιο ςχολείο, εμφάνιςθ ςτθ ςκθνι κ.λπ. 

Με βάςθ τισ παρατθριςεισ των μακθτϊν για τθ ςωματοποίθςθ του άγχουσ διαπιςτϊνουμε ότι αυτό 
μπορεί να επθρεάςει ολόκλθρο το ςϊμα μασ: ταχυπαλμία, γριγορθ αναπνοι, ςυςφικτικό αίςκθμα ςτο 
ςτικοσ, αίςκθμα δφςπνοιασ, κόμποσ ςτο λαιμό, ςφίξιμο ςτο ςτομάχι, ναυτία, διάρροια, εφίδρωςθ, 
αίςκθμα τάςθσ ςε όλο το ςϊμα (πρόςωπο, αυχζνασ, άκρα), δυςκολία ςτθν αναπνοι, αίςκθμα ηάλθσ, 
πονοκζφαλοσ, ξζςπαςμα ςε κλάμα κ.λπ Εκτόσ από τα ςωματικά ςυμπτϊματα εμφανίηονται και ψυχικά π.χ. 
οξυκυμία και εριςτικότθτα ι μελαγχολία και απομόνωςθ, αχπνία ι υπνθλία, κ.λπ. Συηθτάμε με τουσ 
μακθτζσ ποια άλλα ςυναιςκιματα μποροφν να ςυνδεκοφν με το άγχοσ π.χ. φόβοσ, αναςφάλεια, 
μελαγχολία. 

Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν τθ δεφτερθ ςελίδα και μοιράηονται τισ ςκζψεισ τουσ με τθν 
υπόλοιπθ τάξθ. Αναφζρουν ςυνικειεσ που τουσ κάνουν να αιςκάνονται χαλαροί όπωσ π.χ. όταν κάκονται 
ςε μία ςεηλόνγκ ςτο ιλιο, όταν ακοφν το κφμα κ.λπ. και αναηθτοφν ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ του άγχουσ, 
όπωσ είναι: ο καλόσ φπνοσ, θ άςκθςθ, θ ςωςτι διατροφι, οι αγκαλιζσ, το γζλιο, θ ςυηιτθςθ, χαλαρωτικζσ 
ςυνικειεσ, θ ζγκαιρθ προετοιμαςία κ.λπ. 

Ρροαιρετικά μποροφμε να δείξουμε ςτουσ μακθτζσ κάποιεσ αςκιςεισ χαλάρωςθσ μυϊν δθλαδι να 
ςφίξουν για 5 δευτερόλεπτα και ςτθ ςυνζχεια να χαλαρϊςουν κάκε μυϊκι ομάδα (πόδια, γροκιζσ κοιλιά, 
πρόςωπο κλπ.) ι τθ χαλαρωτικι αναπνοι (Οι μακθτζσ, αφοφ κλείνουν τα μάτια τουσ ειςπνζουν πολφ αργά 
από τθ μφτθ (μετρϊντασ μζχρι το 4) νιϊκοντασ τθν κοιλιά τουσ (και όχι το ςτικοσ τουσ) να φουςκϊνει με 
αζρα. Ρροςπακοφν να κρατιςουν τον αζρα ςτο ςτομάχι (μετρϊντασ μζχρι το 4) και εκπνζουν αργά 
(μετρϊντασ πάλι μζχρι το 4).  

Κλείνοντασ ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ να διαβάςουν τα ςυνκιματά τουσ. 
  

                                                           
5 Θ δραςτθριότθτα και το φφλλο εργαςίασ διαμορφϊκθκε από τθν κακθγιτρια Λ. Μπινιάρθ 
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Φφλλο δραςτθριοτιτων για το άγχοσ 
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Δραςτθριότθτα 6
θ :

Διαχείριςθ κυμοφ 
6
 

Στόχοι: 

Στόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ είναι οι μακθτζσ να αναγνωρίηουν τον κυμό και τισ διαβακμίςεισ του, να 
εκφράηουν τθ δυςαρζςκεια τουσ με κοινωνικά αποδεκτά ςυμπεριφορζσ, να καλλιεργιςουν τθν ενςυναίςκθςθ και να 
αναπτφξουν δεξιότθτεσ επίλυςθσ διαφορϊν, να επιδεικνφουν ψυχραιμία και να αναηθτοφν εναλλακτικζσ λφςεισ. 

Διαδικαςία: 

Ο εκπαιδευτικόσ ςτθν αρχι ηθτά από τουσ μακθτζσ ατομικά ςτο φφλλο δραςτθριοτιτων να περιγράψουν 
περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ βίωςαν τα διαβακμιςμζνα αρνθτικά ςυναιςκιματα που αναγράφονται ςτο κερμόμετρο (ζνα 
παράδειγμα για κάκε ςυναίςκθμα) και τον τρόπο με τον οποίο αντζδραςαν. Ενδεικτικά τζτοια ςυναιςκιματα 
βιϊνουμε όταν μασ ςτενοχωροφν ι μασ φζρονται άςχθμα, μασ προςβάλλουν, βιϊνουμε οικογενειακά προβλιματα 
κ.λπ. Ο εκπαιδευτικόσ επιςθμαίνει ότι όλοι νιϊκουμε κυμωμζνοι οριςμζνεσ φορζσ. Είναι φυςιολογικό και υγιζσ να 
κυμϊνουμε, όταν υπάρχει κάποιοσ ςοβαρόσ λόγοσ. Δεν είναι κακό να δείξουμε ότι είμαςτε κυμωμζνοι. Πταν 
κυμϊνουμε, το ςϊμα μασ εκδθλϊνει τθ λεγόμενθ αντίδραςθ «μάχθσ ι φυγισ» που προκαλείται από τθν αδρεναλίνθ, 
μια ορμόνθ που βοθκάει το ςϊμα μασ να αντιδράςει άμεςα ςτο ςτρεσ. Τα δόντια, το ςτομάχι, οι ϊμοι, οι γροκιζσ και 
οι μφεσ μασ ςφίγγονται, ενϊ θ καρδιά μασ χτυπάει γρθγορότερα. Πλεσ αυτζσ οι αντιδράςεισ είναι φυςιολογικζσ και 
ςυχνά αποτελοφν χριςιμεσ ενδείξεισ που μασ προειδοποιοφν ότι ζχουμε αρχίςει να εκνευριηόμαςτε. Σθμαςία 
ωςτόςο ζχει ο τρόποσ με τον οποίο τον δείχνουμε τον κυμό μασ. Είναι ςθμαντικό να αντιμετωπίηουμε το κυμό μασ 
και να μθν τον καταπιζηουμε. 

Στθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να γράψουν ςτο φφλλο πότε ο κυμόσ γίνεται πρόβλθμα. Αφοφ 
εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ, αναφζρει ότι είναι πολφ δφςκολο να αντιμετωπίςουμε κάποιον, όταν είναι πολφ 
κυμωμζνοσ, ανεξάρτθτα από το αν είναι δικαιολογθμζνα ι αδικαιολόγθτα κυμωμζνοσ. Είναι καλφτερο να αφιςουμε 
να περάςει κάποιο χρονικό διάςτθμα, πριν αρχίςουμε να ςυηθτάμε το κζμα. Άλλεσ φορζσ οι άνκρωποι ςυγκρατοφν 
το κυμό τουσ και εκτονϊνονται ξαφνικά και απρόβλεπτα με αποτζλεςμα να φαίνονται άδικοι και ςκλθροί. Ζνα άλλο 
φαινόμενο είναι το «ντόμινο του κυμοφ» δθλαδι θ μετάδοςθ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων ςτουσ άλλουσ. π.χ. ζνασ 
μακθτισ που είναι εκνευριςμζνοσ, επειδι τον επζπλθξε θ κακθγιτριά του, μιλά απότομα ςτον φίλο του. Εκείνοσ 
προςβάλλεται και φζρεται με αγζνεια ςτθ μθτζρα του, όταν επιςτρζφει ςπίτι, επειδι δεν ζχει όρεξθ να τθσ μιλιςει. Θ 
μθτζρα του πλθγϊνεται κοκ Μιπωσ οι εκριξεισ οργισ χειροτερεφουν μια κατάςταςθ; Γι αυτό ςτθ ςυνζχεια ο 
εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν πάνω ςτα πζταλα των δφο λουλουδιϊν, ςε ομάδεσ των δφο 
ι των τεςςάρων, τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του κυμοφ. Αφοφ κατακζςουν τισ απόψεισ τουσ οι μακθτζσ ο κακθγθτισ 
εξθγεί πϊσ λειτουργοφν τα «μθνφματα - Εγϊ» που είναι ζνασ  τρόποσ  να  εξθγιςουμε  ςτουσ  άλλουσ  πϊσ 
αιςκανόμαςτε και τι είναι αυτό που μασ ενοχλεί και όχι απλϊσ και μόνο να εκτονϊςουμε το κυμό μασ χωρίσ να 
δϊςουμε ςτον άλλον να κατανοιςει τθν αιτία του κυμοφ μασ. Για να είναι ζνα «μινυμα – Εγϊ» αποτελεςματικό και 
να ζχει το μεγαλφτερο δυνατό αντίκτυπο, κα πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ τρία ςτοιχεία:  

α) περιγραφι τθσ ενοχλθτικισ ςυμπεριφοράσ χωρίσ καμία απολφτωσ αρνθτικι κριτικι για τον άλλον. Το ςτοιχείο 
αυτό αποτελεί ςυνικωσ το πρϊτο μζροσ τθσ πρόταςθσ και αρχίηει με το «όταν» ι το «κάκε φορά που», 

β) ανάλυςθ  με ςαφινεια των  επιπτϊςεων που ζχει θ ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά ςτθ ηωι μασ  

γ) αναφορά ςτα ςυναιςκιματα που προκαλεί  θ ςυμπεριφορά αυτι. Δεν πρζπει να περιλαμβάνει β’ πρόςωπο.  

 

Ραράδειγμα :  

Αντί για παράδειγμα ζνασ κακθγθτισ να πει ςε ζναν μακθτι «Σταμάτα να με διακόπτεισ, γίνεςαι ενοχλθτικόσ!», όταν 
ο μακθτισ πετάγεται ςυνεχϊσ ςτο μάκθμα κα μποροφςε να πει:   

«Πταν με διακόπτουν, ενϊ μιλάω (περιγραφι τθσ ενοχλθτικισ ςυμπεριφοράσ χωρίσ  κριτικι),  αντιμετωπίηω 
πρόβλθμα, γιατί χάνω τον ειρμό μου, δυςκολεφομαι να ςυνεχίςω τθν παράδοςθ και διαταράςςεται το κλίμα τθσ 
τάξθσ, κακϊσ αποςπάται θ προςοχι των μακθτϊν (απτι επίπτωςθ ςτον κακθγθτι) και αυτό μου προκαλεί 
ςτεναχϊρια και ςφγχυςθ (ςυναιςκιματα του κακθγθτι ςε ςχζςθ με τθν πρόβλθμα).» (Gordon, 2003).  

Τζλοσ για εξάςκθςθ καλοφνται οι μακθτζσ να γράψουν ζνα μινυμα Εγϊ και όποιοι κζλουν να το μοιραςτοφν με τθν 
τάξθ. 

                                                           

                6 Θ δραςτθριότθτα και το φφλλο εργαςίασ διαμορφϊκθκε από τθν κακθγιτρια Λ. Μπινιάρθ 
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Δραςτθριότθτα 7
θ
 : Τι τφποσ είςαι; (7ο τεφχοσ ςελίδα 36 από το δραςτθριότθτεσ Κοινωνικι και Συναιςκθματικι 

Αγωγι ςτο Σχολείο των εκδόςεων Τυπωκιτω υπό τθν επιμζλεια τθσ Χρυςισ Χατηθχριςτου) 
 
Στόχοι: 
Θ δραςτθριότθτα αυτι ςτοχεφει ςτθν επίλυςθ ςυγκροφςεων μεταξφ εφιβων με τθν αναηιτθςθ εναλλακτικϊν 
λφςεων και ςτθν καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ και του αλλθλοςεβαςμοφ. 
Διαδικαςία: 
Δίνεται ζνα ςενάριο ςτουσ μακθτζσ που αφορά μία γνϊριμθ ςε αυτοφσ κατάςταςθ που τουσ προκαλεί δυςαρζςκεια. 
Για παράδειγμα βγαίνουν δφο φίλοι βόλτα και αποκρφπτουν το γεγονόσ από ζναν τρίτο φίλο τουσ τον οποίο δεν 
καλοφν να τουσ ςυνοδεφςει. Χωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ και αναλαμβάνουν να μπουν ςτθ κζςθ ενόσ εκτόσ των 
προςϊπων τθσ ιςτορίασ και να εκφράςουν τα ςυναιςκιματα, τισ ςκζψεισ και τισ ςυνζπειεσ τθσ κζςθσ που 
υιοκζτθςαν κακϊσ και πικανζσ λφςεισ ςτα προβλιματα που ανζκυψαν. Αφοφ ςυμπλθρϊςουν ατομικά τα φφλλα 
δραςτθριοτιτων ανά ομάδεσ, αυτοί που υποδφονται τον ίδιο ρόλο φτιάχνουν ζνα μονόλογο που αποτελεί μία 
ςφνκεςθ των ςκζψεων τουσ και τον διαβάηουν ςτθν τάξθ με φφοσ που να προςιδιάηει ςτο ρόλο. 
Άξονεσ ςυηιτθςθσ: 
Στθ ςυνζχεια ακολουκεί διάλογοσ με ςτόχο να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι τα προβλιματα που προκφπτουν 
μποροφμε να τα αντιμετωπίςουμε με πολλοφσ και διαφορετικοφσ τρόπουσ και θ διαχείριςθ κρίςεων μπορεί να είναι 
πιο αποτελεςματικι, όταν διατθροφμε τθν ψυχραιμία μασ, εξετάηουμε εναλλακτικζσ λφςεισ, διαπραγματευόμαςτε με 
τουσ άλλουσ και τουσ εκφράηουμε με κοινωνικά αποδεκτοφσ τρόπουσ τα ςυναιςκιματά μασ ςε μία βάςθ αμοιβαίου 
ςεβαςμοφ.  
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3.  «Σχολεία ενωμζνα κατά του ατςιςμοφ» 

Κζμα: «Θ μάχθ κατά του ατςιςμοφ ςτα ςχολεία:  

Οι Διαςχολικζσ Συνεργαςίεσ, οι Βιωματικζσ Δράςεισ και οι Σχολικζσ Εκδθλϊςεισ  

ςτθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ» 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: Οι μακθτζσ των τριϊν τάξεων του Γυμναςίου 

ΣΤΟΧΟΛ:  

1. Ραρουςίαςθ του Διαςχολικοφ Ρρογράμματοσ «Σχολεία ενωμζνα κατά του ατςιςμοφ» και των εργαλείων που 
χρθςιμοποιικθκαν 

α) Γενικοί: 

1. Ανάπτυξθ διαςχολικισ ςυνεργαςίασΑντιμετϊπιςθ του ατςιςμοφ ςτον χϊρο του ςχολείου αλλά και ςτθν 
κοινωνία γενικότερα 
β) Ειδικοί: 

2. Ευαιςκθτοποίθςθ ςε διάφορεσ μορφζσ και εκφάνςεισ του ατςιςμοφ 
3. Ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν ζννοια του «Άλλου» και ςτθν ζννοια του «Διαφορετικοφ» 
4. Ενίςχυςθ του κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο 
5. Δθμιουργία ομάδων ςυνεργαςίασ, ενθμζρωςθσ και πρόλθψθσ 
6. Σφςφιξθ των ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ αλλά και ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και τουσ κακθγθτζσ 
7. Αξιοποίθςθ των ταλζντων – κλίςεων των μακθτϊν (Ρολλαπλζσ ευφυΐεσ) / (Διακεματικότθτα) 

Επιπλζον: 
8. Ενθμζρωςθ και επαφι με διάφορα επαγγζλματα 
9. Συνεργαςία με φορείσ και ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό Γαλλοφωνίασ 
10. Διοργάνωςθ Διαςχολικισ Εκδιλωςθσ για τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του Ρρογράμματοσ. 

2. Ραρουςίαςθ τθσ Διαςχολικισ Εκδιλωςθσ που ζλαβε χϊρα ςτισ 20 Μαρτίου 2015 ςτο 6ο Γυμνάςιο Αμαρουςίου, 
επ’ ευκαιρία τθσ 21θσ Μαρτίου, Ραγκόςμιασ Θμζρασ κατά των φυλετικϊν διακρίςεων και με ςκοπό τθν 
παρουςίαςθ των εργαςιϊν των μακθτϊν των τριϊν ςχολείων που ςυμμετείχαν ςτο εν λόγω Διαςχολικό Ρρόγραμμα 
(Διακεματικότθτα) 
 

Στόχοι: 

1. Ραρουςίαςθ των εργαςιϊν των μακθτϊν των τριϊν ςχολείων που ςυμμετείχαν ςτο Διαςχολικό 
Ρρόγραμμα «Σχολεία ενωμζνα κατά του ατςιςμοφ» (Θ μάχθ κατά του ατςιςμοφ και του Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ ςτο μάκθμα των γαλλικϊν) 

2. Γνωριμία με τουσ μακθτζσ των άλλων ςχολείων που ςυμμετείχαν ςτο Ρρόγραμμα και ανταλλαγι 
εμπειριϊν, ςυναιςκθμάτων και απόψεων 

3. Επιςτροφι ςτισ ρίηεσ, τθν ελλθνικι παράδοςθ και τισ διαχρονικζσ αξίεσ μζςα από Ελλθνικοφσ 
παραδοςιακοφσ χοροφσ, τραγοφδια και ελλθνικά παραδοςιακά εδζςματα παραςκευαςμζνα από τουσ 
ίδιουσ τουσ μακθτζσ 

4. Ραρουςίαςθ και πραγματοποίθςθ Βιωματικϊν Δράςεων-Αςκιςεων 

5. Ρροβολι μουςικοχορευτικϊν δρϊμενων 

6. Ρροβολι των βίντεο και των παρουςιάςεων των μακθτϊν/τριων από τθν κοινι ιςτοςελίδα που 
δθμιουργικθκε για τισ ανάγκεσ του Διαςχολικοφ Ρρογράμματοσ 

7. Συηιτθςθ και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του ατςιςμοφ και του 
Εκφοβιςμοφ. 

 

3. Ραρουςίαςθ των κετικϊν αποτελεςμάτων των Βιωματικϊν Δράςεων των Διαςχολικϊν Συνεργαςιϊν και των 
Σχολικϊν Εκδθλϊςεων ςτθν ενίςχυςθ του κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ, που ςτόχο ζχει τθ ςφςφιξθ των ςχζςεων 
ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, ϊςτε τόςο τα παιδιά - κφματα, όςο και τα παιδιά - κφτεσ, αλλά και 
οι παρατθρθτζσ να βρίςκουν αςφαλζσ και υποςτθρικτικό περιβάλλον, για να εκφράςουν τα ςυναιςκιματα τουσ, να 
μιλιςουν για τα προβλιματα τουσ και να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ - ευφυΐεσ τουσ.  

Μεκοδολογία: 

1. Project – Ομαδοςυνεργατικι 
2. Βιωματικζσ Αςκιςεισ 
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3. Διακεματικι προςζγγιςθ (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, εικαςτικά, μουςικι, γυμναςτικι, ΣΕΡ)  

Συνεργαςίεσ: 

1. Διαςχολικι ςυνεργαςία (6
ο
 Γυμνάςιο Αμαρουςίου, Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο Βαρβακείου Σχολισ, 4

ο
 

Γυμνάςιο Αγίασ Ραραςκευισ) 
2. Βιωματικά Εργαςτιρια – Συνεργαςία με φορείσ (Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων, Συνεργαςία με Φορείσ 

Ψυχικισ Υγείασ Ραιδιϊν και Εφιβων) 
 

Αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν καλι πρακτικι πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του ςχολικοφ και διαδικτυακοφ 
εκφοβιςμοφ: 

Ο κεντρικόσ ςτόχοσ ο οποίοσ ιταν θ βελτίωςθ των ςχζςεων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα, επιτεφχκθκε. Κακζνα από τα 
μζλθ τθσ ευρφτερθσ αυτισ ομάδασ ενθμερϊκθκε και μζςα από βιωματικζσ αςκιςεισ αυτογνωςίασ, αποδοχισ τθσ 
διαφορετικότθτασ, ςυνεργαςίασ, μζςα από κόμικσ, ταινίεσ, βίντεο, ποιιματα, κείμενα, ςυνεντεφξεισ, δθμιουργία 
μουςικοχορευτικϊν δρϊμενων και φωτογραφίεσ, ιρκε ςε επαφι με τα ςυναιςκιματα, κετικά ι αρνθτικά, που 
γεννοφν οι υγιείσ ι αντιςτοίχωσ, προβλθματικζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Κάκε μζλοσ ζβγαλε τα ςυμπεράςματα του 
για τθ ςθμαςία τθσ αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ απόρριψθσ, κατ’ επζκταςθ, του ατςιςμοφ και του 
Εκφοβιςμοφ. Συνεργάςτθκε με τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ και ςυνειςζφερε ςτθν κοινι προςπάκεια, αναδεικνφοντασ 
και καλλιεργϊντασ τα ατομικά ταλζντα και τισ κλίςεισ του. Απζκτθςε εμπειρίεσ μζςα ςε ζνα ευχάριςτο και 
διαφορετικό ςχολικό κλίμα. Θ ςχολικι τάξθ μετατράπθκε, κατά περίςταςθ, ςε αίκουςα ζρευνασ, ςφνταξθσ, 
τθλεοπτικό ςτοφντιο, πλατό μουςικισ εκπομπισ για ανερχόμενα ταλζντα, ςτοφντιο θχολθψίασ και θχογράφθςθσ, 
χοροφ, φωτογραφικό κάλαμο. 

Στο πλαίςιο τθσ διαςχολικισ ςυνεργαςίασ χρθςιμοποιικθκε μζςα ςτισ τάξεισ των γαλλικϊν κοινό υλικό από τισ 
διδάςκουςεσ, όπωσ κόμικσ, γελοιογραφίεσ, ποιιματα ςχετικζσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ ςτα γαλλικά, για τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο κζμα τθσ μάχθσ κατά του ατςιςμοφ. Το υλικό  ζχει αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα : dleontaridou.wordpress.com → Διαςχολικζσ Συνεργαςίεσ → Σχ.ζτοσ 2014-15 → Sujet : Ecoles unies 
contre le racisme. 

Οι μακθτζσ παρακολοφκθςαν εργαςτιρια δθμιουργίασ τραγουδιοφ, θχολθψίασ. Σχθμάτιςαν εννοιολογικοφσ χάρτεσ 
για τον ατςιςμό και τον Αντιρατςιςμό. Για τθ διοργάνωςθ ενόσ Φεςτιβάλ, φωτογράφθςαν λεξιλόγιο, ζκαναν 
εικαςτικι παρζμβαςθ πάνω ςε ζνα ποίθμα, δθμιοφργθςαν ςυνκιματα, αφίςεσ κ.α. 

Στθν προςπάκεια μασ να βροφμε τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου ανακαλφψαμε ότι το Ραραδοςιακό 
Ελλθνικό Γλζντι αποτελεί πατροπαράδοτθ ςυνικεια ςφςφιξθσ των ςχζςεων. Θ κοινι τράπεηα, με τα εδζςματα που 
από κοινοφ ετοιμάηουμε, ο χορόσ και το τραγοφδι ςυμβάλουν ςτθ γνωριμία, τθ ςυνεργαςία, τθν επικοινωνία, τθν 
κοινι ψυχαγωγία, το κζφι και τθν ατομικι ευτυχία και ςυνειςφζρουν ςτθν ενίςχυςθ κετικοφ κλίματοσ, 
παραμερίηοντασ τισ διακρίςεισ, τισ αντιπαρακζςεισ και τον ατςιςμό. 

Ζτςι, αποφαςίςαμε να διοργανϊςουμε από κοινοφ τα τρία ςχολεία, ζνα Φεςτιβάλ με κζμα το Ραραδοςιακό Ελλθνικό 
Γλζντι και τίτλο «Θ Αντιρατςιςτικι Ελλάδα ςάσ καλεί», ςτο οποίο παρουςιάςαμε τα αποτελζςματα τθσ πολφμθνθσ 
προςπάκειασ μασ.  

Αξιολόγθςθ - Αποτίμθςθ του Ρρογράμματοσ: 

Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ μζςα από τισ οποίεσ μποροφν να εκφραςτοφν δθμιουργικά βοθκά ςτθ 
διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ και ςτθν πρόλθψθ του ατςιςμοφ και τθσ Ενδοςχολικισ Βίασ,  που είναι και ο 
ςτόχοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio.  

Θ Ελλάδα ξεκινϊντασ από το χκεσ, μζςα από μία διαδρομι αιϊνων, μασ δίνει τθν εμπειρία και τθ γνϊςθ τθσ 
ςυνφπαρξθσ των λαϊν, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ φιλοξενίασ, τθσ ψυχαγωγίασ. 

Θ Ελλάδα του ςιμερα μασ ενϊνει μζςα από γεφςεισ, μουςικι, χοροφσ, τραγοφδια και δθμιουργίεσ. 

Σθμείωςθ:  

Τισ εργαςίεσ των μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτο Διαςχολικό Ρρόγραμμα κα βρείτε ςτθν παρακάτω θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ: 

https://ecolescontreleracisme.wordpress.com/ 

 

Επιμζλεια Διαςχολικοφ Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: Ελευκερία Χάρθ,  

Εκπαιδευτικόσ ΡΕ05 ςτο 6
ο
 Γυμνάςιο Αμαρουςίου 

Χαρίκλεια Νιφλι, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ05 ςτο 4
ο
 Γυμνάςιο Αγίασ Ραραςκευισ 

Ντόρα Λεονταρίδου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ05 

ςτο Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο Βαρβακείου Σχολισ  

https://ecolescontreleracisme.wordpress.com/
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Ε’ ΕΝΟΤΘΤΑ – ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΚΤΥΟΥ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ  
ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ 

 

1. Δίκτυο Εκπαιδευτικϊν Διαφορετικϊν Ειδικοτιτων με ςφνκθμα:  
«Είμαι Ραιδί: Υπάρχω – Αιςκάνομαι – Διεκδικϊ» - Εφαρμογι 

 
Το Δίκτυο των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοποιικθκε με κεματικό άξονα: «Κανόνεσ “επιβίωςθσ”, ανάπτυξθσ, αρμονικισ 
οργάνωςθσ και εμπιςτοςφνθσ: αντίδοτο ςτον εκφοβιςμό των εφιβων». 
Στόχοι: Διαφορετικζσ ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν δθμιοφργθςαν δίκτυο για τθ διάχυςθ Καλϊν Ρρακτικϊν – 
Στρατθγικϊν κετικισ αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον ςτο πλαίςιο του γνωςτικοφ 
αντικείμενου. Αλλαγι ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν. 
Αρχικι ομάδα που δζχτθκε τισ παρεμβάςεισ: Μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου. Βαςίςτθκε ςτθν ΑΝΑΓΚΘ που εξζφραςαν οι 
ίδιοι και αποτφπωςαν με τθ φράςθ: «Ευτυχιςμζνοσ κα είςαι, αν τισ ςτιγμζσ ςου τισ φτιάχνεισ ΕΣΥ!». 
Μζκοδοσ που αξιοποιείται κατά τθ διάρκεια τριϊν διδακτικϊν ωρϊν αφιερωμζνων ςτθ κεματικι ενότθτα του 
εκφοβιςμοφ των εφιβων: ομαδοςυνεργατικι, ενεργθτικι – βιωματικι μάκθςθ με μακθτζσ ςε κφκλο, μθ τυπικι 
μάκθςθ.  
Ρρόκειται για ζνα ςφνκετο και πολφπλευρο Δίκτυο, που λειτοφργθςε με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ μιασ ςειράσ 
προβλθμάτων κοινωνικϊν ςχζςεων και ςυμπεριφοράσ. Στο πλαίςιο αυτό θ προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ ςυνδζεται με τισ 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ που πρζπει να διακζτει ο ςφγχρονοσ μακθτισ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να ςυνυπάρχει με τουσ 
άλλουσ ςε μια μεταβαλλόμενθ και πολυπολιτιςμικι κοινωνία, αλλά και ζναν τρόπο ηωισ που κα του εξαςφαλίηει το 
ευ ηθν.  
Θ εποχι μασ, που ςτρζφεται περιςςότερο ςτον υλικό ευδαιμονιςμό, ζχει ανάγκθ να ςτραφεί κατϋ εξοχιν προσ τον 
άνκρωπο, προσ τισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ, που «τρζφουν» το πνεφμα και τθν ψυχι του. Ανκρωπιςμόσ ςθμαίνει 
κοςμιότθτα τρόπων, πίςτθ ςτθν αξία «άνκρωποσ», φιλανκρωπικι διάκεςθ, «ανκρωπιά».  
Θ αυξανόμενθ εμφάνιςθ περιςτατικϊν βίαιθσ, παρεκκλίνουςασ και γενικότερα αντιςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ, 
ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ να υιοκετιςουν τθ δράςθ και να καλλιεργιςουν το ςεβαςμό απζναντι ςτο 
διαφορετικό και ζτςι να ενιςχυκεί θ αλλθλεγγφθ και θ ςυλλογικι ςυνείδθςθ. Ωςτόςο, για τθν επιτυχία του Δικτφου, 
ιταν απαραίτθτο να πιςτζψει ςε αυτό και να το αγκαλιάςει θ ίδια θ ςχολικι κοινότθτα: οι μακθτζσ και οι 
εκπαιδευτικοί καλλιζργθςαν μεταξφ τουσ υγιείσ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ, βαςιςμζνεσ ςτθν αποδοχι και το ςεβαςμό τθσ 
ζμφυτθσ αξίασ του κάκε εμπλεκόμενου μζλουσ ςτθν όλθ διαδικαςία και υπιρξε δθμιουργικόσ ςυναγωνιςμόσ. Θ 
προςπάκεια αυτι πζτυχε, γιατί το ςυγκεκριμζνο Ριλοτικό Ρρόγραμμα αντιμετϊπιςε ςυνολικά τον μακθτι και τισ 
διαφορετικζσ του ανάγκεσ, πνευματικζσ, ψυχο-κοινωνικζσ, ςωματικζσ. 
Εξαςφαλίηοντασ κλίμα εμπιςτοςφνθσ και εχεμφκειασ ςτο μάκθμα, οι κακθγθτζσ πζτυχαν τθν υλοποίθςθ του 
Ρρογράμματοσ του Δικτφου, δίνοντασ τα κατάλλθλα ερεκίςματα ςτουσ μακθτζσ τουσ και αναπτφςςοντασ κίνθτρα για 
ενθμζρωςθ και μάκθςθ, εκμεταλλευόμενοι κάκε μορφι ευφυΐασ μζςα ςε κλίμα ομαδικότθτασ και ςφμπνοιασ.  
Το Δίκτυο Εκπαιδευτικϊν Διαφορετικϊν Ειδικοτιτων με τίτλο: «Είμαι Ραιδί: Υπάρχω – Αιςκάνομαι – Διεκδικϊ» 
αποτελεί τθ βάςθ μιασ ανκρωπιςτικισ παιδείασ. Ο Ρλάτωνασ ςτο ζργο του «Μενζξενοσ» γράφει ότι θ γνϊςθ και θ 
επιςτιμθ ταυτίηονται με το ικοσ. Το ςυγκεκριμζνο Δίκτυο δεν είναι μόνο ςυνδυαςμόσ γνϊςθσ και επιςτιμθσ, είναι θ 
διεργαςία, θ διαδικαςία, ο μεταςχθματιςμόσ τθσ γνϊςθσ ςε ικοσ και αρετι. Ο παιδαγωγόσ Δελμοφηοσ αναφζρει ότι 
όςο φτωχι και εάν είναι θ πραγματικότθτα όπου δουλεφει ζνα ςχολείο, τον δάςκαλό του πρζπει να τον εμπνζει ζνα 
ιδανικό: ο κακολικόσ ανκρωπιςμόσ. Είναι γεγονόσ ότι οι εκπαιδευτικοί μασ το απζδειξαν αναδεικνφοντάσ τον.  
Mε τθν εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου πολφπλευρου Δικτφου Δράςθσ Εκπαιδευτικϊν Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ, 
παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ όπωσ: δθμιουργικι γραφι, ςυγγραφι 
λογοτεχνικοφ κειμζνου / ποιιματοσ, δθμιουργία κινθματογραφικισ ταινίασ, κεατρικισ παράςταςθσ, τραγουδιοφ, 
μουςικισ, χορογραφίασ και εικαςτικϊν ζργων. Στόχοσ του κακθγθτι είναι να ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία, να 
αποκαρρφνει τθν αποςταςιοποίθςθ των μακθτϊν, προβάλλοντασ εςτίεσ  δθμιουργικισ ζκφραςθσ μζςα από το 
μάκθμά του.  
Αφιερϊςαμε τθν θμζρα τθσ τελετισ λιξθσ του Comenius Regio με αφορμι τθν 21θ Λουνίου, θμζρα του Ανκρωπιςτι, 
ςτθν αναλυτικι παρουςίαςθ των δράςεων του Δικτφου και ςτθ βράβευςθ των εκπαιδευτικϊν και των ζργων των 
μακθτϊν. Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ μεκοδολογία ζχει δθμοςιευτεί ςτον ιςτότοπο τθσ Διευκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ: 
dedebathinas.wordpress.com 
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ΣΧΕΔΛΟ – ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΡΛΛΟΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΛΑ 

1. Τα παιδιά γράφουν ςτουσ φίλουσ τουσ (ζκφραςθ, επικοινωνία) 

2. Τα παιδιά γράφουν ςτα παιδιά του Κόςμου (ενεργόσ πολίτθσ του κόςμου) 

3. Τα παιδιά γράφουν ςτουσ μεγάλουσ (ενεργόσ ςυμμετοχι) 

4. Τα παιδιά γράφουν ςτουσ μεγάλουσ που κυβερνοφν τον κόςμο μασ (πολίτεσ του Κόςμου – ενδιαφζρον 
για το κοινό ςυμφζρον) 

5. Λίγθ ϊρα με τον εαυτό μου… (αυτοπεριγραφι, αυτογνωςία) 

6. Ρϊσ κα ικελα τον εαυτό μου; (αυτοεικόνα, αυτοεκτίμθςθ, ιδανικά) 

7. Τι εκτιμϊ περιςςότερο ςε ζναν άνκρωπο; (αξίεσ, π.χ. φιλότιμο, ειλικρίνεια κλπ.) 

8. Ροια ιςτορικι προςωπικότθτα καυμάηω; (πρότυπα) 

9. Τι κα ικελα πιο πολφ ςτθ ηωι μου; (επικυμίεσ) 

10. Τι κα κάνω άραγε ςτθ ηωι μου; «Μιπωσ τον κφκλο τθσ ηωισ;» (ςτόχοι, ςκοποί) 

11. Κα κζλατε να είςτε πάντα παιδιά; (ευκφνθ) 

12. Θ μοναδικότθτα του κάκε παιδιοφ και τα δικαιϊματά του (αποδοχι, διαφορετικότθτα) 

13. Δικαίωμα ςτα όνειρα: ΡΑΛΔ(Ε)ΛΑ ΟΧΛ ΒΛΑ 

(«Ο Ταξιδευτισ» που ζχει  όνειρα, ιδανικά, προωκεί τισ θκικζσ αξίεσ) 

14. Αυκορμθτιςμόσ ςτθν τάξθ (κοινωνικο – ςυναιςκθματικόσ τομζασ του μακθτι) 

15. Μελζτθ περίπτωςθσ (εξατομικευμζνθ ζρευνα) 

16. Ρροςομοίωςθ, παιχνίδια ρόλων (βιωματικι μάκθςθ) 

 

ΕΦΑΜΟΓΘ ΡΛΛΟΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΔΛΚΤΥΟΥ 

 
Κατά τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ του Δικτφου ακολουκοφνται κάποιοι κατευκυντιριοι άξονεσ, όπωσ για 
παράδειγμα ακολουκικθκαν κατά τθν εκπαίδευςθ “peer – to – peer education” 240 Μακθτϊν – Μεντόρων, που 
επιμορφϊκθκαν για να επιμορφϊςουν τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ ςτο κζμα του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ. Αρχικά 
χρθςιμοποιοφνται ςυνεντεφξεισ που αφοροφν ςτισ μορφζσ και ςτισ διαςτάςεισ τθσ γονεϊκισ ςυμπεριφοράσ και ςτθν 
κλίμακα αυτοεκτίμθςθσ, ϊςτε να ανιχνευτοφν βίαιεσ ςυμπεριφορζσ από τουσ ενιλικεσ και τα ςυναιςκιματα των 
εφιβων. Ζπειτα με τθ μζκοδο Χιονοςτιβάδα οι μακθτζσ ςχολιάηουν γραπτά ι προφορικά τισ μορφζσ βίασ, 
ςυγκρίνουν τα ςχόλιά τουσ, εντοπίηουν κοινά ςθμεία και διαφορζσ και γίνεται ςφνκεςθ από τθν ολομζλεια. 
Συνεχίηουν με τθ μζκοδο «καταιγιςμόσ ιδεϊν» και προβαίνουν ςε ελεφκερθ, αυκόρμθτθ ζκφραςθ ιδεϊν ςε ό,τι 
αφορά ςτα αίτια τθσ βίασ, τισ μορφζσ και τισ ςυνζπειζσ τθσ.  Πλοι εκφράηονται χωρίσ να κρικοφν ι να αξιολογθκοφν, 
ξεπερνοφν τισ αναςτολζσ εκφράηοντασ και τα δικά τουσ βιϊματα και βελτιϊνονται οι ςχζςεισ των ςυμμετεχόντων. 
Από τθν ιδζα του ενόσ προκφπτει θ ιδζα του άλλου, οι μακθτζσ ςυνκζτουν, ταξινομοφν τισ ιδζεσ και καταλιγουν ότι 
πρζπει να ςζβονται τθ γνϊμθ του Άλλου. Μζςα από τισ ομάδεσ εργαςίασ εξαςφαλίηεται θ ςυμμετοχι όλων, θ 
καλλιζργεια κριτικοφ πνεφματοσ και δθμιουργικότθτασ και επιτυγχάνεται θ καλι επικοινωνία των ςυμμετεχόντων. 
Επειδι θ ομάδα αποτελείται από αρκετοφσ μακθτζσ εφαρμόηεται θ ταυτόχρονθ ςυηιτθςθ ανά ηεφγθ (εταιρικι) και 
επιτυγχάνεται να αίρονται ι να μειϊνονται οι αναςτολζσ. Θ ςυηιτθςθ ςυνεχίηεται με διάταξθ δφο κφκλων: τον 
εςωτερικό και τον εξωτερικό. Ο εςωτερικόσ κφκλοσ ςυηθτάει για τα αποτελζςματα τθσ βίασ, ενϊ ςυγχρόνωσ τα μζλθ 
του εξωτερικοφ κφκλου παρατθροφν τθν επικοινωνία, τισ αντιδράςεισ, τα επιχειριματα, καταγράφουν και ςτο τζλοσ 
ανατροφοδότθςθ (“Feed-back”) γίνεται για τα μζλθ του εςωτερικοφ κφκλου. Στθ ςυνζχεια γίνεται δομθμζνθ 
ςυηιτθςθ (“Debate”)  και παρουςιάηονται προτάςεισ, λφςεισ, μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ, τεχνικζσ διαπραγμάτευςθσ 
κατά τθσ Βίασ και επιτυγχάνεται με οριςμό τριμελοφσ επιτροπισ μακθτϊν, δθμιουργία δφο ομάδων με αντίκετεσ 
απόψεισ, θ κάκε μία με δικό τθσ γραμματζα και ςυντονιςτι. Μετά τθ διεξαγωγι τθσ ςυηιτθςθσ, γίνεται ςφνοψθ των 
ςτρατθγικϊν για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των εφιβων και αξιολόγθςθ για τθν πρόλθψθ βίαιων 
ςυμπεριφορϊν. Στο ενδιάμεςο τθσ διαδικαςίασ του ςχεδίου αλλά και ςτο τζλοσ θ μζκοδοσ «Ραιχνίδι ρόλων» 
ςυνδζεται με τθν πραγματικότθτα και αποβλζπει ςτθν αλλαγι βίαιων ςυμπεριφορϊν. Οι μακθτζσ υποδφονται 
ρόλουσ, με ςτόχο μζςα από το βίωμα, να κατανοιςουν βακφτερα τθν ζννοια τθσ βίασ και των ςυγκροφςεων, αλλά 
και τθν ζννοια τθσ προάςπιςθσ των δθμοκρατικϊν αξιϊν και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Θ δράςθ αυτι 
προςομοιϊνεται ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ και ταυτόχρονα ανατροφοδοτεί και εξαςφαλίηει τθ ςυνζχιςθ των 
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δραςτθριοτιτων, επιτρζποντασ τθ χαλάρωςθ. Ζτςι ζρχεται το τελικό ςτάδιο, μια επινοθμζνθ κεατρικι παράςταςθ  
με τίτλο παραδείγματοσ χάρθ «Το οφκαλμόσ αντί οφκαλμοφ κα τελειϊςει με το να κάνουμε τον κόςμο τυφλό;», 
όπου εκεί με ςφνκεςθ λογοπαίγνιων, Κϊδικα Επικοινωνίασ, δεκαλόγου και ςυνκθμάτων, ςφνκεςθ μουςικϊν 
κομματιϊν, χοροφ και μίμθςθσ φαίνεται θ ςτάςθ που αποκτοφν οι νζοι απζναντι ςτθ βία, ςτισ προκαταλιψεισ, ςτισ 
διακρίςεισ και ςτισ ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ. 
 

ΧΑΑΚΤΘΕΣ ΑΝΚΩΡΩΝ: 
Ο εγωιςτισ, ο υποςτθρικτισ, ο αχάριςτοσ, ο ηθλιάρθσ, ο αδιάφοροσ, ο αγνϊμων, ο ειλικρινισ, ο ψεφτθσ, ο τίμιοσ, ο 
οικονόμοσ, ο φιλάργυροσ, ο  ςπάταλοσ, ο υπεφκυνοσ,  ο τολμθρόσ, ο ντροπαλόσ 

ΑΞΛΕΣ - ΛΔΑΝΛΚΑ: 
Αλθκινι φιλία, δείγματα ανκρωπιςμοφ, εκτίμθςθ, εμπιςτοςφνθ, εχεμφκεια, φιλότιμο, πατριωτικι δράςθ, 
υπερθφάνεια, δικαιοςφνθ, αξιοπρζπεια, ςυνεργαςία, πράξεισ καλισ κζλθςθσ – ςυμπαράςταςθσ – αλλθλεγγφθσ – 
αγάπθσ – ςεβαςμοφ – ειρινθσ – μθ βίασ 

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ: 
Επιςτζγαςμα του Δικτφου αποτζλεςαν το τριιμερο Συνζδριο, που πραγματοποιικθκε ςτισ 8, 9 και 10 Μαΐου 2015 και 
θ Τελετι Λιξθσ, που πραγματοποιικθκε ςτισ 18 Λουνίου 2015. Στισ δφο εκδθλϊςεισ ςυμμετείχε μεγάλοσ αρικμόσ 
ειδικϊν επιςτθμόνων και εκπαιδευτικϊν, παρουςιάηοντασ 102 ςυνολικά ειςθγιςεισ. Επίςθσ παρουςιάςτθκαν πολλζσ 
εργαςίεσ μακθτϊν από τα 158 ςχολεία αρμοδιότθτασ τθσ Δ.Δ.Ε. Β’ Ακινασ.  
Στο Δίκτυο απονεμικθκε το 1

ο
 Βραβείο «Καλφτερθσ Ρρακτικισ – “Best Practice” – Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ του 

Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ» από τθν TransArt e.V. του Μονάχου Γερμανίασ. Επίςθσ θ πρακτικι “Peer to peer education”, 
που αφορά ςτθν εκπαίδευςθ των Μακθτϊν - Μεντόρων ζλαβε Ζπακλο «Καλφτερθσ Ρρακτικισ – “Best Practice” – 
από τθ Μονάδα Εφθβικισ Υγείασ τθσ Β’ Ραιδιατρικισ Κλινικισ   του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Νοςοκομείο Ραίδων «Ρ. 
& Α. Κυριακοφ». 

 

ΔΛΑΚΕΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΓΝΩΣΤΛΚΩΝ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ  

1. ΦΛΛΟΛΟΓΛΚΑ ΜΑΚΘΜΑΤΑ: επιλογι λογοτεχνικϊν, δθμοςιογραφικϊν κειμζνων / άρκρων, επίκλθςθ ςτθν 
αυκεντία, φιλαναγνωςία, θ ςυμβολι τθσ ρθτορικισ ςτθ δθμιουργία ικουσ (ρθτορικι του μίςουσ), 
δθμιουργικι γραφι. 

2. ΡΛΘΟΦΟΛΚΘ: δθμιουργία ερωτθματολογίων, εφαρμογζσ (video game),  δθμιουργία διαδραςτικοφ 
παιχνιδιοφ με τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ scratch, δθμιουργία θλεκτρονικοφ ςχολικοφ εντφπου, 
εξερεφνθςθ ςτο διαδίκτυο: δυνατότθτεσ και περιοριςμοί του διαδικτυακοφ κόςμου, διδάςκοντασ τθν 
προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων ςε μακθτζσ.  

3. ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ: θ διδακτικι διαςφνδεςθ τζχνθσ και μακθματικϊν ωσ παράγοντασ διαμόρφωςθσ κριτικισ 
ςκζψθσ ςε μια διαπολιτιςμικι κοινωνία.  

4. ΧΘΜΕΛΑ: προςομοίωςθ χθμικϊν ενϊςεων – αντιδράςεων (ςυμπεριφορζσ – δυςκολίεσ). 
5. ΛΣΤΟΛΑ: θ χριςθ βίασ από ιςτορικζσ προςωπικότθτεσ, θ υιοκζτθςθ κετικϊν προτφπων ςυμπεριφορϊσ από 

ιρωεσ, ιςτορία τθσ τζχνθσ. 
6. ΛΣΤΟΛΑ – ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΑ: υιοκζτθςθ αρχαίου κεάτρου ωσ παράδειγμα μίμθςθσ (υιοκζτθςθ του 

Αμφιαραείου κεάτρου ςτον Ωρωπό από τθ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ). 
7. ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΑΓΩΓΘ: δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ μιασ δθμοκρατικά οργανωμζνθσ κοινωνίασ, 

αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ. 
8. ΚΟΛΝΩΝΛΟΛΟΓΛΑ: υπεφκυνοσ πολίτθσ, ιςότθτα, ξενοφοβία, ρατςιςμόσ, ανάλθψθ δράςθσ, ομάδεσ 

διαμεςολάβθςθσ. 
9. ΦΥΣΛΚΘ: μελζτθ δυνάμεων, ςυνζπειεσ τθσ ςφγκρουςθσ, ζρευνα των αιτιϊν για τθν αλλαγι ςτάςεων και 

αντιλιψεων των μακθτϊν. 
10. ΒΛΟΛΟΓΛΑ: θ επίδραςθ του άγχουσ ςτον άνκρωπο μζςα από πράξεισ βίασ, διαμεςολαβθτζσ, 

κλθρονομικότθτα - διαφορετικότθτα. 
11.  ΑΓΓΛΛΚΑ – ΓΑΛΛΛΚΑ – ΓΕΜΑΝΛΚΑ: δθμιουργία μθνυμάτων, προγράμματα eTwinning, χριςθ των 

κοινωνικϊν δικτφων. 
12.  ΜΟΥΣΛΚΘ ΡΑΛΔΕΛΑ: καταςκευι μουςικϊν οργάνων, δθμιουργία ιχων, ςφνκεςθ τραγουδιοφ για τθν 

καμπάνια ενάντια ςτθ βία. 
13.  ΚΘΣΚΕΥΤΛΚΑ: ανάλογα κεολογικά κείμενα, ανκρωπιςτικά μθνφματα, «Ραιδεία Ειρινθσ». 
14. ΟΛΚΛΑΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ: επιρροζσ των εφιβων – πρότυπα. 
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15.  ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΘ ΡΑΛΔΕΛΑ: μθνφματα μζςα από ηωγραφιζσ – αφίςεσ – μακζτεσ – φωτογραφίεσ.  
16. ΓΕΩΛΟΓΛΑ: επίδραςθ του γεωφυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν ψυχοςφνκεςθ των ανκρϊπων. 
17. ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ: ςχολικι αρχιτεκτονικι, θ ςχολικι αίκουςα και θ ςχζςθ τθσ με το ςφγχρονο ςχολείο, 

δθμιουργία μακζτασ: «το ιδανικό ςχολείο» – «ςχολείο χωρίσ βία» – ζρευνα και πειραματιςμόσ.  
18. ΦΥΣΛΚΘ ΑΓΩΓΘ: λεκτικι / ςωματικι βία, μθνφματα του «ευ αγωνίηεςκαι»,  (“fair play”), θ αποδοχι τθσ 

ετερότθτασ και θ ενίςχυςθ τθσ κετικισ εικόνασ του εαυτοφ μζςα από το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. 
19. EEYNHTIKΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ (PROJECTS) ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΛΑ ΚΑΛ ΛΥΚΕΛΑ: ενδεικτικά αναφζρονται: «Χτίηοντασ γζφυρεσ 

δικαιοςφνθσ, ειρινθσ και ςυνεργαςίασ: αντίδοτο ςτον εκφοβιςμό των εφιβων», «Ουτοπία θ διαμόρφωςθ 
τθσ ανϊτερθσ θκικισ ςτο ςχολείο;», «Εξερεφνθςθ ςτο διαδίκτυο: δυνατότθτεσ και περιοριςμοί του 
διαδικτυακοφ κόςμου», «Αξιοποιϊντασ τθν τζχνθ ςυνειςφζρουμε ςτθν πρόλθψθ εκφοβιςτικϊν 
ςυμπεριφορϊν και ςτθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, «Σθμερινοί Μακθτζσ – Αυριανοί Ενεργοί Ρολίτεσ: 
αντίδοτο ςτον Σχολικό Εκφοβιςμό». 

 

 

Σχεδιαςμόσ του Ρρογράμματοσ του Δικτφου Εκπαιδευτικϊν:  
Αντωνία Ραπατριανταφφλλου 

Συντονίςτρια του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio 
 

Ελιςάβετ Τςαγκουρνοφ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ 18.07 
Ρρ. Υπεφκυνθ ΣΕΡ του ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Αγίασ Ραραςκευισ 
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2. «Θ Δθμιουργικι Γραφι ωσ καλι πρακτικι ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ 
του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ» 

 
Θ γάτα του Σρζντιγκερ 

 
Κα μποροφςε κανείσ να ξεκινιςει αυτιν τθν ειςιγθςθ με μια γελοιογραφία, όςο κι αν το κζμα που καλείται να 
πραγματευτεί απαιτεί ςοβαρότθτα και τθν αντίςτοιχθ υπευκυνότθτα. Εντοφτοισ,  όπωσ ςτο πείραμα με τθ γάτα του 
Σρζντιγκερ, εξαρτάται από τθν οπτικι που κα τθν ερμθνεφςεισ, ωσ νεκρι ι ωσ ηωντανι, ζτςι και εδϊ θ οπτικι που κα 
ακολουκιςει κανείσ κα παραγάγει τισ αντίςτοιχεσ πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου του Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ ςτο οποίο καλοφμαςτε να τοποκετθκοφμε. Υπάρχουν, λοιπόν, καλά και κακά νζα. Τα κακά νζα είναι 
αυτά που λίγο πολφ όλοι υποκζτουμε ι γνωρίηουμε: Σε μια εποχι διάρρθξθσ του κοινωνικοφ ιςτοφ, ζντονων 
κοινωνικϊν και οικονομικϊν προβλθμάτων, ανεργίασ και διευρυνόμενθσ φτωχοποίθςθσ μεγάλων τμθμάτων 
πλθκυςμοφ θ βία ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ διαχζεται και είναι ορατι, είτε άμεςα είτε ζμμεςα. Τα ποςοςτά 
ενδοοικογενειακισ βίασ ζχουν αυξθκεί κατακόρυφα. Μία ςτισ τρεισ γυναίκεσ ζχει υπάρξει κφμα κακοποίθςθσ. Οι 
γενικότερεσ ςυνκικεσ δε κα μποροφςαν να αφιςουν αλϊβθτο και τον εκπαιδευτικό χϊρο, το χϊρο του ςχολείου. Θ 
ςχολικι βία ωσ ζνα πολυςφνκετο  και πολυπαραγοντικό φαινόμενο διαπιςτϊνεται μζςα από ερευνθτικά δεδομζνα 
ότι  ενδθμεί και ςτθ ςχολικι κοινότθτα πλζον. Οι αναφορζσ και τα περιςτατικά περί κρουςμάτων βίασ μεταξφ 
μακθτϊν αποτελεί παράγοντα ενεργοποίθςθσ και προβλθματιςμοφ πολλαπλϊν φορζων και δε κα μποροφςε να γίνει 
κι αλλιϊσ, δεδομζνου ότι το ίδιο το πρόβλθμα εμπλζκει πολυεπίπεδα ζνα ευρφ φάςμα παραγόντων. Αυτά είναι τα 
κακά νζα. Τα καλά νζα είναι το γεγονόσ πωσ τα φαινόμενα βίασ και εκφοβιςμοφ ζχουν αποτελζςει αντικείμενο 
μελζτθσ, παρζμβαςθσ, ερμθνείασ, δράςθσ από ζνα ςθμαντικό πλζγμα διεπιςτθμονικϊν φορζων με ςτόχο τθν 
ενθμζρωςθ, τθ γνϊςθ των διαςτάςεων του φαινομζνου, τθν πρόλθψθ, κυρίωσ αυτι, και τθν παρζμβαςθ με τθ 
ςυνεργαςία εξειδικευμζνων φορζων, όπου αυτό είναι δυνατό, για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Ενδεικτικό  
αυτισ τθσ προςπάκειασ αποτελεί και αυτό το τριιμερο ςυνζδριο  που διοργάνωςε θ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ με ςτόχο τθν 
ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν για τθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν δεςμϊν μεταξφ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ 
κοινότθτασ, τθν ανάδειξθ του προβλιματοσ, αλλά και τισ δράςεισ που πραγματοποιικθκαν από μακθτζσ, 
εκπαιδευτικοφσ και φορείσ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο φαινόμενο. Στο πλαίςιο αυτό θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ζχει 
ςτόχο να αναδείξει τθ δυνατότθτα που παρζχει ωσ ζνα δυναμικό εργαλείο ςτθ φαρζτρα του εκπαιδευτικοφ θ 
δθμιουργικι γραφι ςτθν πρόλθψθ κι αντιμετϊπιςθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, εςτιάηοντασ ςτθ ςχζςθ τθσ γραφισ 
και των ςυναιςκθμάτων των εμπλεκόμενων υποκειμζνων. Αν ανατρζξει κανείσ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία περί καλϊν 
πρακτικϊν ςτθν εκπαίδευςθ, αυτό που κα διαπιςτϊςει είναι ότι θ δθμιουργικι γραφι  εντάςςεται τόςο ςτο τι ορίηει 
κανείσ «καλι πρακτικι» όςο και ςτισ μεκόδουσ εκείνεσ παραγωγισ ςκζψθσ και γνϊςθσ που χαρακτθρίηονται από 
δθμιουργικότθτα. Θ μφθςθ ςτθ δθμιουργικι γραφι μπορεί να αποτελζςει «όπλο» αυτογνωςίασ του ςφγχρονου νζου 
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ανκρϊπου, κακϊσ θ παροχι των απαραίτθτων εργαλείων για καλλιτεχνικι ζκφραςθ προςφζρει, πζραν των γνϊςεων, 
προςωπικό αντίβαρο, κεμιτό και ευκταίο παιδαγωγικά ςε εποχζσ δφςκολεσ, ανοίγοντασ ζναν αναγνωςτικό (ι και 
ςυγγραφικό) δρόμο δια βίου. 
 
Καλζσ πρακτικζσ 
Ο όροσ «καλζσ πρακτικζσ», ωσ τεχνικόσ όροσ, χρθςιμοποιείται, για να περιγράψει ζνα πλαίςιο ι πλζγμα δράςεων 
που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ μακθςιακισ και εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αλλά και των κοινωνικϊν ςχζςεων που 
αναπτφςςονται μεταξφ των ςυμμετεχόντων. Ρρόκειται για δράςεισ που, αξιολογοφμενεσ, αποδεικνφονται -τόςο κατά 
τθν ανάπτυξι τουσ όςο και ςτο αποτζλεςμά τουσ- επιτυχείσ, αποτελεςματικζσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ ι ςε 
ζνα ςυγκεκριμζνο περιβάλλον ι ακόμθ και παραδειγματικζσ. Το ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο, με όλα τα προβλιματα 
που αυτό αντιμετωπίηει κατά τθν περίοδο τθσ οικονομικισ και τθσ γενικότερθσ κρίςθσ των αξιϊν και των κεςμϊν, 
μπορεί να  ςυμβάλει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ, τθσ ςυνφπαρξθσ, και του ςεβαςμοφ ςτο διαφορετικό, 
μζςω πρακτικϊν που αποβλζπουν ςτθν πολιτιςμικι ποικιλότθτα, διαμορφϊνοντασ νζα πρότυπα, νζα αξιακά 
κοινωνικά ςυςτιματα, κακϊσ και νζεσ κοινωνικζσ αλλά και ατομικζσ πρακτικζσ διαβίωςθσ. 

 

Δθμιουργικότθτα 
 

Γενικά δθμιουργικότθτα μπορεί να κεωρθκεί θ ικανότθτα κάποιου 
να παράγει ζνα πρωτότυπο ζργο που ανταποκρίνεται ςτουσ 
περιοριςμοφσ τθσ εκάςτοτε εργαςίασ του ι όπωσ αναφζρει ο 
Ραραςκευόπουλοσ, ο οποίοσ ίδρυςε το 1985 ςτο Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι, ςτον τομζα τθσ Ψυχολογίασ το 
«Κζντρο Ανάπτυξθσ τθσ Δθμιουργικότθτασ»: «Δθμιουργικι ςκζψθ 
είναι θ ικανότθτα του ανκρϊπινου νου να αναηθτεί και να βρίςκει 
πολλζσ πρωτότυπεσ - καινοτόμεσ εναλλακτικζσ, για τθν επίλυςθ των 
διαφόρων προβλθμάτων, ιδζεσ – λφςεισ». 
Θ δθμιουργικότθτα μπορεί να υπολογιςκεί με βάςθ τθν αντίδραςθ – 
απάντθςθ (απόκριςθ) ςε μια ποικιλία δοκιμαςτικϊν ςεναρίων, 
όπωσ: 
Tθν ζκφραςθ ιδεϊν: τθν ικανότθτα δθλαδι να αναπτφςςουμε με 
ευχζρεια μια ποικιλία ςυλλογιςμϊν και ςυςχετιςμϊν, όταν μασ 
παρουςιάηεται μια απλι λζξθ ι εικόνα. 
Τον ςυνδυαςμό ιδεϊν με νζο τρόπο: τθν ανάπτυξθ ενόσ ευρζοσ 

φάςματοσ καινοτόμων προςεγγίςεων και λφςεων, όταν μασ ηθτείται θ εξερεφνθςθ νζων δυνατοτιτων για ζνα 
ςυνθκιςμζνο απλό αντικείμενο τθσ κακθμερινότθτάσ μασ (π.χ. ζνα τοφβλο). 
Τθν ανάδειξθ νζων χρθςιμοτιτων για ιδθ υπάρχουςεσ ιδζεσ: τθν ενεργοποίθςθ πρωτότυπων ιδεϊν ι λφςεων 
ςτθριγμζνων ςτθ βάςθ προχπαρχουςϊν ιδεϊν. 
Τθ διερεφνθςθ: τθν ικανότθτα επεξεργαςίασ μιασ ιδζασ, ϊςτε να καταςτεί πρακτικά λειτουργικι. 
Τθν εςτίαςθ και διάκριςθ: τον εντοπιςμό των πιο ςθμαντικϊν ςτοιχείων μιασ ιδζασ και κατόπιν τθν προςζγγιςι τουσ 
ςτθν προςπάκεια επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ με ταυτόχρονθ αξιολόγθςθ των δυςκολιϊν. 
Τθν ανταλλαγι προοπτικισ: τθν ικανότθτα να προτείνουμε τρόπουσ κεϊρθςθσ και επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ υπό 
το πρίςμα διαφορετικϊν προοπτικϊν. 

Εκφοβιςμόσ 
Το αγόρι που εξαφανίςτθκε 

αποξιρανε τισ λίμνεσ 
και φάνθκαν οι αρχαίεσ πζτρεσ ςτο νερό 

ενόσ λικοβολιςμοφ που αιϊνεσ τϊρα ςυνεχίηεται 
 

Τζλλοσ Φίλθσ, «Το αγόρι που εξαφανίςτθκε» 
(Saloniqueuberrealism.blogspot.com) 

 
Θ ςυγκρότθςθ, θ μακροθμζρευςθ, και θ αναπαραγωγι τθσ βίασ ςτο ςχολικό περιβάλλον είναι ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν κουλτοφρα μασ, ςτον τρόπο πρόςλθψθσ εννοιϊν όπωσ «ταυτότθτα», «δθμόςια ςφαίρα», 
«ςυλλογικότθτα», «καταςτατικι διαφορά» και «ςυγκροτθςιακι ετερότθτα». Θ δε αντιμετϊπιςι του, ςε όλα τα 
επίπεδα, από το προςωπικό μζχρι το ςυλλογικό και το κεςμικό, είναι ηιτθμα εντελϊσ πολιτικό. Ονομάηουμε bullying 
τθν επίμονθ, επαναλαμβανόμενθ, άςκθςθ βίασ, λεκτικισ ι/και ςωματικισ, θ οποία βαςίηεται ςυνικωσ ςτθ διαφορά 
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ζμφυλθ, φυλετικι, κρθςκευτικι, εκνικι κοινωνικι κοκ. Κακίςταται αντιλθπτό πωσ θ φπαρξθ  του ςυνδζει το ατομικό 
με το ςυλλογικό, και το δθμόςιο με το ιδιωτικό. Είναι, κατά βάςθ, παιχνίδι κυριαρχίασ, και μάλιςτα παραδειγματικό. 
Απαιτεί τθ διαρκι επιβεβαίωςθ και υπό αυτι τθν ζννοια ενζχει ςτοιχεία κεαματικότθτασ, παραςταςιακά ςτοιχεία 
βάςει των οποίων, ςφμφωνα και με τθν αντίλθψθ του Γκόφμαν, ο κακζνασ απ τουσ παριςτάμενουσ παίηει δομικό 
ρόλο ωσ προσ τθν τζλεςθ τθσ παράςταςθσ. Θ ςιωπι εδϊ είναι καταλυτικι. Χωρίσ αυτιν δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί θ 
παράςταςθ. Κι επειδι ακριβϊσ είναι ηιτθμα πολιτικό, ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι ςθμαντικόσ ωσ προσ το ςπάςιμο 
αυτισ τθσ ςιωπισ. Στο πλαίςιο αυτό θ Λογοτεχνία παράλλθλα με τθ Δθμιουργικι Γραφι ςυμβάλλει με το μικρό τθσ 
λικαράκι προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Στον Πμθρο θ εποφλωςθ των τραυμάτων γίνεται, πζραν των φαρμάκων, με 
λζξεισ και ιςτορίεσ που ανακουφίηουν. Τα ανακουφιςτικά φάρμακα ενϊνονται με τα ανακουφιςτικά λόγια και τισ 
ιςτορίεσ. Οι ιςτορίεσ γίνονται φάρμακα, όπωσ γίνονται φάρμακα οι λζξεισ οι ακατάλθπτεσ ςτθν λαϊκι πρακτικι 
Λατρικι για το κακό μάτι. Θ δφναμθ του λόγου δραςτικι. «Λόγο ςτον Λόγο, λοιπόν, και ξεχαςτικαμε», λόγο ςτον λόγο 
και τςακωκικαμε, γιατί θ γλϊςςα κόκκαλα δεν ζχει και κόκαλα τςακίηει. Στόχοσ των ςεμιναρίων που εκπονικθκαν  
ςτο πλαίςιο καλϊν πρακτικϊν διάχυςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ ιταν θ εκτροπι του ςε κανάλια 
δθμιουργικότθτασ  
Ο Μίμθσ Σουλιϊτθσ, ο ιδρυτισ του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ «Δθμιουργικι Γραφι» ςτο Ρανεπιςτιμιο Δ. 
Μακεδονἰασ,  είχε πει πωσ «κάκε γραφι εξ οριςμοφ είναι δθμιουργικι.». Κάκε αντίςτοιχα δθμιουργικι ςκζψθ είναι 
ζργο, παράγει ζργο. Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα οφείλει να καλλιεργεί αυτι τθ λοξι ματιά ςτα πράγματα ενιςχφοντασ 
τθ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν ωσ πρακτικι και ωσ τρόπο αντίλθψθσ και ςτάςθ ηωισ. Θ ζνταξθ τθσ Δθμιουργικισ 
Γραφισ μζςω των ΑΡΣ ςτα αντικείμενα τθσ Λογοτεχνίασ και Γλϊςςασ αποτελεί μια καλι αρχι προσ τθν ενίςχυςθ τθσ 
δθμιουργικισ ςκζψθσ των παιδιϊν. 
Δθμιουργικι  Γραφι 
Θ δθμιουργικι γραφι ωσ καινοτόμο εργαλείο παραγωγισ λόγου, πζραν των αποτελεςμάτων που επιφζρει ςτθ ςχζςθ 
του μακθτι με τθ λογοτεχνία και τθν κατανόθςθ / πρόςλθψθ μιασ πραγματικότθτασ, φανταςτικισ ι όχι, επιτρζπει 
τθν αποτφπωςθ του ψυχιςμοφ του γράφοντοσ. Ο μακθτισ γράφει για ζναν άλλο, όχι για τον εαυτό του άμεςα, 
εντοφτοισ, τόςο θ διαδικαςία τθσ γραφισ όςο και το παραγόμενο αποτζλεςμα, είναι υλικό κυρίωσ τθσ δικι του 
εμπειρίασ, τθσ αξιοποίθςθσ των βιωμάτων τα οποία τροφοδοτοφν τουσ ιρωεσ των ιςτοριϊν των ποιθμάτων του ι 
οποιονδιποτε άλλων μορφϊν παραγόμενου ζργου. Πταν δε θ γραφι επικεντρϊνεται ςε ηθτιματα ενδοςκοπικά που 
ςχετίηονται άμεςα με τθν ταυτοτικι π.χ. πρόςλθψθ κι αναπαράςταςθ του υποκειμζνου, τθν αυτό και ζτερθ 
αντίλθψθ, είναι ςε κζςθ να ζρκει ςε επαφι με καίρια βακφτερα ερωτιματα που αφοροφν τθ ςχζςθ του με τον εαυτό 
του και τονχϊρο του.  Κινθτοποιεί ζνα υψθλό δυναμικό αυτοςυνειδθςίασ και  δίνει ερεκίςματα για περιςυλλογι. 
Στθν πράξθ πρόκειται για μια ςειρά τεχνικϊν  όπου θ μεταφορά  αποτελεί το κφριο όχθμα για τθν ζκφραςθ και 
επικοινωνία πτυχϊν του εαυτοφ, εξερεφνθςθσ και οργάνωςθσ ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων, (π.χ. γιατί νιϊκω αυτό 
που νιϊκω κι όχι κάτι άλλο). 
Αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που παρζχει θ Δθμιουργικι Γραφι, είτε μζςω ελεφκερων ςυνειρμϊν είτε ποίθςθσ, 
επιςτολϊν, αυτοβιογραφικϊν αφθγιςεων, ερωτιςεων, θμερολογιακϊν καταγραφϊν, διαλογικϊν ςκθνϊν κακϊσ και 
των ανάλογων αφθγθματικϊν τεχνικϊν, ανακαλφπτουμε κρυμμζνεσ ακζατεσ πτυχζσ του ψυχιςμοφ μασ, που 
ενδεχομζνωσ να αποτελοφςαν τροχοπζδθ ςτθν ιςορροπία κι εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό μασ. Με άλλα λόγια, 
γράφοντασ, το υποκείμενο οργανϊνει, ταξινομεί, εκφράηει, αποτυπϊνει τθν ταυτοτικι του καταςκευι και 
ταυτόχρονα τθν αςκεί ςτο κακεςτϊσ επεξεργαςίασ, ερμθνείασ - κριτικισ. Θ αφθγθματικοποίθςθ αποτελεί φυςικι 
ανάγκθ του ανκρϊπου, θ οποία ςυμβάλλει ςτθν ταξινόμθςθ των εμπειριϊν, αποτελεί  ζνα όργανο οικοδόμθςθσ τθσ 
υποκειμενικισ και κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Θ αφιγθςθ λειτουργεί αποκαλυπτικά για το υποκείμενο που 
γράφει, θ γνϊςθ δθλαδι  ςχθματοποιείται, οργανϊνεται και εκφράηεται ακριβϊσ επειδι και ενόςω εξαςκείται ςε 
τεχνικζσ γραφισ. 
Κάποια από τα οφζλθ τθσ δθμιουργικισ γραφισ κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ςτα εξισ: 

 Ανάκτθςθ ελζγχου εαυτοφ μζςω τθσ καταγραφισ ςτοιχείων, ςυμπεριφορϊν, ςκζψεων, ςυναιςκθμάτων που 
αφοροφν τθ ηωι του. Υποκείμενο γραφισ και αντικείμενο γραφισ ταυτόχρονα 

 Εργαλείο διαχείριςθσ ςυναιςκθμάτων. Σε ό,τι αφορά τον εκφοβιςμό θ διαχείριςθ μζςω γραφισ των δφο 
κυρίαρχων ςυναιςκθμάτων, του φόβου και του κυμοφ, επιτρζπει τθ ςε βάκοσ ανάγνωςθ και διερεφνθςι 
τουσ, με απϊτερο ςτόχο τθν κατανόθςθ και τον ζλεγχό τουσ 

 Ερζκιςμα για περιςυλλογι, για μια αξονικι τομογραφία εαυτοφ 

 Απελευκζρωςθ προςωπικισ φωνισ, φφουσ 

 Ζκφραςθ αυτϊν που πιςτεφεισ, που νομίηεισ, που γνωρίηεισ, που βιϊνεισ, που αιςκάνεςαι 

 Διερϊτθςθ περί του γιατί γράφεισ αυτά που γράφεισ και πωσ γράφεισ ό,τι γράφεισ 

 Ρειραματιςμόσ με είδθ γραφισ και διαφοροποίθςθ οπτικϊν γραφισ. Ρ.χ. αν ενίςχυα το κωμικό ζναντι του 
δραματικοφ, αν το ζβλεπα από απόςταςθ ζνα γεγονόσ πϊσ κα ζνιωκα; Τι κα ζκανα, πϊσ κα αντιδροφςα; 
Γιατί δεν το ζπραξα τθ ςτιγμι που ςυνζβθ; 



ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΛΚΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 

 

108 

 Οργάνωςθ ςκζψθσ, ςυναιςκιματοσ. Λδιωτικι επικοινωνία με τον εαυτό μασ που δεν απαιτεί ιδιαίτερεσ  
δεξιότθτεσ και ειδικζσ γνϊςεισ 

 Αμφιςβιτθςθ παγιωμζνων αντιλιψεων, πεποικιςεων που δθμιουργοφν εγκλωβιςμοφσ, αυτοπαγιδεφςεισ,  
αλλοιϊςεισ πρόςλθψθσ υποκειμενικότθτασ 

 Ρροςωπικό ίχνοσ  γραφισ, εαυτοφ, χρόνοσ για επεξεργαςία αρχείου βιωμάτων. 

Για όλα τα παραπάνω αποτελεί  κετικό γεγονόσ θ ζνταξθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και μάλιςτα ςε ζναν άξονα 
οριηόντιο, διακεματικό, που ςυμβάλλει ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ ταυτότθτασ. Ρροσ επίρρωςθ αυτϊν, αν μελετιςει 
κανείσ τα προγράμματα Αγωγισ  Υγείασ που ζχουν εκπονθκεί ςτον χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ και αναφζρομαι και ςτα 
δομθμζνα προγράμματα, κα μποροφςε να διακριβϊςει πωσ οι δθμιουργοί τουσ είτε ςυνειδθτά είτε όχι είτε με 
επίγνωςθ είτε όχι, ςε ότι αφορά ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι υγεία του μακθτικοφ δυναμικοφ, ζνα μεγάλο μζροσ τουσ 
ςτθρίηεται ρθτά και υπόρρθτα ςτθ δθμιουργικι γραφι και μάλιςτα ςτθν εκφραςτικι. Θ εκφραςτικι δθμιουργικι 
γραφι ζχει καταςτεί μια ςθμαντικι τεχνικι γραφισ θ οποία τα τελευταία χρόνια εφαρμόηεται ς ζνα ευρφ πεδίο 
δράςθσ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ψυχικισ υγείασ τθσ ιατρικισ. Ρρόκειται για μια μζκοδο γραφισ θ οποία 
χρθςιμοποιεί τα μεκοδολογικά εργαλεία τθσ δθμιουργικισ γραφισ εςτιαςμζνα κάκε φορά ςτθν επίλυςθ του 
εκάςτοτε ηθτιματοσ που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ. Βαςίηεται ςε τεχνικζσ επεξεργαςίασ τθσ 
ςυναιςκθματικισ ςχζςθσ μεταξφ υποκειμζνου και γραπτοφ κειμζνου και ςτθ δομθμζνθ διαχείριςθ του παραγόμενου 
ςυναιςκθματικοφ αποτελζςματοσ. Ζνα τζτοιο εργαςτιρι εκφραςτικισ γραφισ είναι ςκοποφμενο και προκετικό υπό 
τθν ζννοια ότι ςτόχοσ του είναι θ ενκάρρυνςθ και θ κινθτοποίθςθ του υποκειμζνου προσ μία διαδικαςία βιωματικισ 
εμπειρίασ μζςω μιασ γραφισ απελευκερωτικισ και ςυνάμα αυτογνωςτικισ. Ρρόκειται για μια κακοδθγοφμενθ 
γραφι, ςτόχοσ τθσ οποίασ είναι να οδθγθκεί το άτομο ςταδιακά ςτθν κατανόθςθ από τθν αποφόρτιςθ, ςτθν επαφι 
με τον εςωτερικό του κόςμο και ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ψυχικισ του ιςορροπίασ.  
 
Σεμινάριο επιμόρφωςθσ 
 Με αφετθρία  τθν προθγοφμενθ παραδοχι, τα ςεμινάρια επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν για τθν ταυτοτικι 
ενδυνάμωςθ των μακθτϊν τα οποία  πραγματοποιικθκαν  ς όλθ τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ 2014-15 είχαν τρεισ άξονεσ.  
Α. Διαχείριςθ  αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων με εςτίαςθ ςτον φόβο και τον κυμό ωσ δομικά ςυςτατικά τθσ εκφοβιςτικισ 
ςυνκικθσ.  
Β. Τθ διερεφνθςθ μζςω τθσ Δθμιουργικθσ Γραφισ τθσ ςχζςθσ γλϊςςασ - φφλου. Με  επικζντρωςθ ςτισ λειτουργίεσ και 
το ρόλο τθσ γλϊςςασ  παριχκθςαν   κείμενα με ςτόχο τθν ανάδειξθ όψεων του ρατςιςμοφ και κυρίωσ του ςεξιςμοφ 
και του τρόπου αναπαραγωγισ του. Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί αςκικθκαν μζςω τθσ Δθμιουργικθσ Γραφισ 
ςτθν παραγωγι ενόσ λόγου αντιςεξιςτικοφ και ςε δθμιουργικζσ πρακτικζσ διαχείριςισ τθσ. 
Γ. Τθ διακεματικι προςζγγιςθ, τθν οριηόντια δθλαδι  διάχυςθ τθσ Δθμιουργικθσ Γραφισ με ςτόχο, μζςω τθσ 
αξιοποίθςθσ τθσ ςε όλο το φάςμα των γνωςτικϊν αντικειμζνων, να προκλθκεί μια λοξι οπτικι ςτον τρόπο 
διδαςκαλίασ τουσ αφενόσ και αφετζρου να καταδειχκεί πϊσ μπορεί να ςυςχετιςτεί το εκάςτοτε αντικείμενο με 
πρακτικζσ διαχείριςθσ του εκφοβιςμοφ δια τθσ δθμιουργικισ γραφισ. 
Ενδεικτικζσ αςκιςεισ – παραδείγματα 
 
Άςκθςθ 1θ  
Ωσ πρϊτθ άςκθςθ προκζρμανςθ ηθτιςτε απ τουσ μακθτζσ να παρουςιάςουν με ακροςτιχίδεσ το όνομα τουσ. Ρ.χ. Γ ι 
ά ν ν θ σ: Γελϊ/Γράφω ίςωσ αν νιϊςω νικθτισ θττθμζνοσ  ςτίχοσ.  
1.Ραρουςιάςτε τον εαυτό ςασ με ζνα ςυναίςκθμα. Μια λζξθ. Ουςιαςτικό. 
2. Ρροςδιορίςτε με επίκετο μεταφορικό ι που να δθλϊνει χρϊμα.   
3. Επιλζξτε ζνα ριμα που να δθλϊνει ςυναίςκθμα ι ψυχικι διάκεςθ και ςυμπλθρϊςτε το παραπάνω ονοματικό 
ςφνολο. 
4.Υπογράψτε  με ετερϊνυμο. 
Άςκθςθ 2θ  
Άςκθςθ γραφισ Χαϊκοφ (τρίςτιχα αποτελοφμενα από πζντε-επτά-πζντε ςτίχουσ) 
Ρρϊτθ λζξθ ριμα ι ουςιαςτικό που να δθλϊνει ψυχικι διάκεςθ. 
Ανακοφφιςθ 
Χαμόγελα Υπάρχουν 
Τα Ριο Πμορφα 
 
Συγγνϊμθ Μου Λεσ  
Αλλά Τα Δάκρυά Σου  
Ρόνο Ρροκαλοφν  
                                 (από κείμενα μακθτϊν) 
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Άςκθςθ 3θ  
Αναδιιγθςθ τθσ ιςτορίασ θ οποία περιλαμβάνει μια υποκετικι ςκθνι βίασ.  Θ ιςτορία δεν αλλάηει εκτόσ κι αν εςφ 
αποφαςίςεισ να τθν αναδιθγθκείσ. Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να γράψουν μια ςκθνι βίασ,  ηθτιςτε να 
δραματοποιθκεί θ καλφτερθ ςτθν τάξθ,  επαναλάβετε τθ δραματοποίθςθ αλλά αυτι τθ φορά ηθτιςτε από τουσ 
υπόλοιπουσ μακθτζσ να παρεμβαίνουν, ϊςτε να διορκϊνουν τθν ιςτορία, αφαιρϊντασ τα ςτοιχεία εκείνα που 
προωκοφν τθ βία, ενιςχφοντασ το κλίμα διαλόγου.  
Άςκθςθ 4θ  
Ξαναγράψτε το ςενάριο. Ρροβάλλετε ςτθν τάξθ κάποια ταινία με κζμα τον εκφοβιςμό. Αλλάξτε τθν ιςτορία είτε από 
τθν πλευρά του ουδζτερου παρατθρθτι είτε του κφματοσ είτε και των δυο μαηί.  Χωρίςτε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ 
και ηθτιςτε να καταγράψουν τισ ςκζψεισ τουσ θ κάκε ομάδα από διαφορετικι οπτικι γωνία ϊςτε να ακουςτοφν όλεσ 
οι φωνζσ των ςυμμετεχόντων ςε ζνα περιςτατικό εκφοβιςμοφ. Κφτθσ, κφμα, κετικόσ παρατθρθτισ, ουδζτεροσ, γονείσ 
παιδιϊν εκπαιδευτικοί. Ηθτιςτε να απαντιςουν με κατευκυνόμενα ερωτιματα. Ηθτιςτε να αναφερκοφν ςτισ 
ςυμπεριφορζσ που προάγουν τθ βία και ξαναγράψτε τουσ διαλόγουσ ζτςι ϊςτε να προάγουν το διάλογο, τθν 
αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, τθν ειρθνικι επίλυςθ των διαφορϊν. 
Αντί επιλόγου 
Με βάςθ τθ διεκνι βιβλιογραφία, ζνασ από τουσ πιο πρόςφορουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 
αποτελεί θ ενίςχυςθ και εμπλοκι των μακθτϊν ςε βιωματικζσ δράςεισ, ςε δράςεισ που ενιςχφουν τθ ςυνεργαςία, 
τθν αλλθλεγγφθ, τθ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ θ Λογοτεχνία και θ Δθμιουργικι 
Γραφι παρζχουν τισ προχποκζςεισ  οικείωςθσ κι αποδοχισ τθσ ετερότθτασ, τθσ διαφορετικότθτασ αφενόσ και τθσ 
δυνατότθτασ κατάκτθςθσ αυτοςυνειδθςίασ αφετζρου. 
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3. Κεφάλαιο: «Τι κα ικελα πιο πολφ ςτθ ηωι μου;»  
Ραιδεία Ειρινθσ, 

Μάκθμα: Κρθςκευτικά 
 

«Ειρινθ φίλθ, το παρά πάντων μεν επαινοφμενον αγακόν  
υπ’ ολίγων δε φυλαςςόμενον»( Αγ. Γρθγόριοσ Θεολόγοσ) 

Eίναι μια ειςιγθςθ ςτο κζμα του εκφοβιςμοφ από μια άλλθ οπτικι, κεολογικι- ελλθνοχριςτιανικι. Ρόςο 
ψάξαμε αλικεια το γιατί του εκφοβιςμοφ; Μιπωσ αυτό μασ πονάει; Μιπωσ φοβόμαςτε να κάνουμε τθν 
αυτοκριτικι μασ, όπου κα ανιχνεφςουμε τθ ςκλθρότθτα τθσ καρδιάσ μασ να ντφνει τισ διαπροςωπικζσ μασ 
ςχζςεισ; Μιπωσ θ άρνθςθ τθσ χριςτιανικισ ταυτότθτασ μασ άνοιξε το δρόμο τθσ απαξίωςθσ των 
αρχζγονων θκικϊν αξιϊν που κρατοφςαν τθν οικογζνεια υγιζσ κερμοκιπιο νεαρϊν βλαςτϊν; 
«Χωρίσ Κεό όλα επιτρζπονται», είχε πει αλάνκαςτα ο μεγάλοσ Ντοςτογιζφςκι. 
Ζτςι χωρίσ Κεό ςτθ ςκζψθ μασ, χωρίσ Κεό ςτθν καρδιά μασ, χωρίσ Κεό ςτα παιδιά μασ είναι παράλογο να 
ελπίηουμε πωσ κα διϊξουμε τον εκφοβιςμό από τθ ςχολικι κοινότθτα, όςο κι αν ςυνεδριάηουμε, μελετάμε 
και τραγουδάμε τον πόνο μασ για τθ βία ςτα ςχολεία. 
 
Ο λόγοσ για Παιδεία Ειρινθσ7 

Ο δρόμοσ αυτόσ επιςτθμονικά είχε ανοιχτεί πριν από πενιντα περίπου χρόνια ςτθν Ευρϊπθ των 
ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν μετά το Β ϋπαγκόςμιο πόλεμο. Το 1966 ο Adorno ζγραψε ζνα πολφ ςθμαντικό 
κείμενο με τίτλο «Αγωγι μετά το Άουςβιτσ», τονίηοντασ τθν ανάγκθ επαναπροςδιοριςμοφ τθσ αγωγισ και 
τθσ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν πρόλθψθ ενόσ νζου ολοκαυτϊματοσ». Στθ Δυτ. Γερμανία τότε προβάλλεται 
ςαν ιςχυρι ελπίδα για τθν εδραίωςθ τθσ ειρινθσ ςτθ γθ θ ςχολικοποίθςθ του ηθτιματοσ τθσ ειρινθσ, θ 
ςυςτθματικι αγωγι προσ ειρινθ ςε όλα τα επίπεδα, μορφζσ και είδθ τθσ εκπαίδευςθσ. Τότε ιταν που 
άρχιςε να αναπτφςςεται ο ειδικόσ παιδαγωγικόσ κλάδοσ τθσ «Παιδαγωγικισ τθσ Ειρινθ»8. 

Το ιδεϊδεσ τθσ ειρινθσ, ωσ αίτθμα και ςκοπόσ τθσ αγωγισ, είναι παλαιό. Απαςχόλθςε ςοβαρά και τουσ 
αρχαίουσ προγόνουσ μασ. Ο Αριςτοτζλθσ μάλιςτα μπορεί να κεωρθκεί και πρϊτοσ ειςθγθτισ τθσ παιδείασ 
προσ ειρινθ, επομζνωσ και κεμελιωτισ του κλάδου τθσ «Ραιδαγωγικισ τθσ ειρινθσ» (κακθγθτισ Λ. 
Μαρκαντϊνθσ). Ιδθ ζχουμε Ραιδαγωγικι τθσ ειρινθσ ςτο Βυηάντιο, ςτον Μεςαίωνα, ςτον Διαφωτιςμό. 

Θ ειρινθ είτε ωσ πρωταρχικι κατάςταςθ αρμονίασ και τάξθσ είτε ωσ ςυνϊνυμο τθσ ευθμερίασ και 
ευδαιμονίασ είτε ωσ καρπόσ ςωτθρίασ και δϊρο Κεοφ υπιρξε πάντοτε και κα υπάρχει κατ’ εξοχιν 
προςφιλισ και επικυμθτι9. Ο Κεολόγοσ Γρθγόριοσ ποιθτικά κα τθν αποκαλζςει φίλθ: «Ειρινθ φίλθ, το 
γλυκφ και πράγμα και όνομα. Ειρινθ φίλθ, το εμόν μελζτθμα κα καλλϊπιςμα…»10. 

Στθν Ραλαιά Διακικθ ο προφιτθσ Θςαΐασ κα ορίςει τθν ειρινθ ωσ ζργο δικαιοςφνθσ: «ζςται τα ζργα τθσ 
δικαιοςφνθσ ειρινθ»(Θς. 32,17). 

Συχνά ςτθ διδαςκαλία των Ρατζρων οι ζννοιεσ τθσ Ειρινθσ και τθσ Δικαιοςφνθσ αλλθλοπεριχωροφνται: 
«ειρινθ γεϊργιόν εςτιν αλθκείασ και αμπελϊν δικαιοςφνθσ και ποταμόσ ευςεβείασ»11. Στο ςθμείο αυτό 
αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθ ςχολικι κοινότθτα οι μακθτζσ διεκδικοφν τθν επικράτθςθ τθσ δικαιοςφνθσ με 

                                                           
7 Βι. Ι.Σ. Μαξθαληώλε, Παιδεία Ειρήνης. Δεδομένα και προϋποθέζεις δια ηην θεμελίωζιν ηης αγωγής προς ειρήνην, Αζήλαη 1977, 

ζ.7-8. (ζην εμήο Μαξθαληώλε, Παιδεία Ειρήνης) 

8 Βι. httpq// www.srv-ipeir.pde.sch.gr Επθξνζύλεο Θενδσξνπνύινπ, Η Εκπαίδεσζη για ηην Ειρήνη και ηα Δικαιώμαηα ηοσ 

Ανθρώποσ: Μια ζύγτρονη προοπηική για ηο ζτολείο ηοσ Μέλλονηος, (ζην εμήο Θενδσξ. Ε.) ζ.10, ππνζ. 1, όπνπ κεηαμύ άιισλ 

αλαθέξεη: «Τν 1966, ν Adorno έγξαςε έλα πνιύ ζεκαληηθό θείκελν κε ηίηιν “Αγωγή μεηά ηο ΄Αοσζβιης” , ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε 

επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο κε ζηόρν ηελ πξόιεςε ελόο λένπ νινθαπηώκαηνο.» Βι. αθόκε ζ. 13-

15:Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη Η αγσγή Εηξήλεο ζηελ Ειιάδα. 

9 Μαξθαληώλε, Παιδεία Ειρήνης,ζ.7 

10 Ε.Π.Ε. 1.328. 

11 Σεπβεξηαλνύ επηζθόπνπ Γαβάισλ, ζην Μαξθαληώλε, Παιδεία Ειρήνης, ζ. 13 θαη ππνζ. 9  
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ςκζνοσ και αγωνία. Ο ςοφόσ Σειράχ αιϊνεσ προ Χριςτοφ ςυμβουλεφει: «Παιδείαν εν ειρινθ 
ςυντθριςατε»( 41, 14). 

Σιμερα μια ςυςτθματικι αγωγι προσ ειρινθ ςε όλα τα επίπεδα και είδθ τθσ εκπαίδευςθσ κα μποροφςε να 
αποτελζςει μια δυνατι ελπίδα για τθν εδραίωςθ τθσ ειρινθσ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ του βίου, ατομικοφ, 
κοινωνικοφ, εκνικοφ και κατά ςυνζπεια ζνα δυνατό αντίδοτο ςε κάκε μορφι βίασ. 

Θ ςφγχρονθ Ραιδαγωγικι τθσ Ειρινθσ κζτει ωσ ςτόχουσ τθσ: 
1. Τθν υποςτιριξθ των βαςικϊν δικαιωμάτων των παιδιϊν 
2. Τθ λειτουργία ειρθνικϊν ηωνϊν (για τα παιδιά) όπου τα παιδιά να είναι αςφαλι από βίαιεσ 
ςυγκροφςεισ. 
3. Τθ διαμόρφωςθ κλίματοσ ειρθνικισ ςυμβίωςθσ με ςεβαςμό ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ μακθτικισ 

κοινότθτα και τθσ κοινωνίασ γενικότερα. 
4. Τθ προετοιμαςία των νζων για ενεργό ςυμμετοχι ςτθ δθμοκρατία 
5. Τθν ανάδειξθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ 
6. Τθν οικοδόμθςθ τθσ ειρινθσ ωσ γνϊςθ τθσ κοινότθτασ. 
7. Τθ διαχείριςθ των ςυγκροφςεων με τρόπουσ που να προάγουν το ςεβαςμό για τα δικαιϊματα και 
τθν αξιοπρζπεια όλων των εμπλεκομζνων12 . 

Σε αυτοφσ τουσ καίριουσ ςτόχουσ τθσ Ραιδαγωγικισ κα ιταν απαραίτθτο να προςτεκεί θ καλλιζργεια 
τθσ εςωτερικισ ειρινθσ ωσ ταυτότθτασ ορκόδοξθσ πνευματικότθτασ που ςτθρίηεται ςτο κεμζλιο τθσ 
χριςτιανικισ αγάπθσ και  αντανακλάται ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ αλλά και ςτθ ενδυνάμωςθ τθσ ςχζςθσ 
ανκρϊπου – Κεοφ. Από τθ ςχζςθ μάλιςτα αυτι εμπνζεται ο άνκρωποσ τθν ειρθνοποιό ςυμπεριφορά και 
του δωρίηεται θ «άνωκεν ειρινθ», θ  «παρά Κεοφ» χορθγοφμενθ.  

Θ Ραιδαγωγικι τθσ Ειρινθσ κα πρζπει να αναγνωρίςει το Ευαγγζλιο ωσ κφριο μινυμα Ραιδείασ προσ 
Ειρινθ, ϊςτε να μθν εκπζςει ςε ζνα ςφςτθμα άγονου ςυμπεριφοριςμοφ. Αυτό κα αποτελοφςε μια μεγάλθ 
ανατροπι ςτθν παραδεδομζνθ και εφαρμοςμζνθ Ραιδαγωγικι των μεταμοντζρνων καιρϊν, θ οποία 
παρόλο που εξελίςςεται εντυπωςιακά, ςτθ μεκοδολογία τθσ δε φζρνει τα ποκοφμενα αποτελζςματα. 
Σε ςχετικι μελζτθ του ο ομοτ. Κακθγθτισ Λωάν. Μαρκαντϊνθσ επιςθμαίνει: «Αν πράγματι το Ευαγγζλιο 
του Χριςτοφ προςφζρεται, όςον τίποτε άλλο, δια τθν κεμελίωςιν ενόσ ςυςτιματοσ οικουμενικισ Παιδείασ 
πρόσ ειρινθν, δικαιοςφνθν και αγάπθν, όπωσ πιςτεφομεν, τότε ο Χριςτόσ του Ευαγγελίου είναι δυνατόν να 
προβλθκι εισ τθν περιοχιν τθσ Παιδαγωγικισ τθσ ειρινθσ ωσ ο αρχζτυποσ τθσ ειρινθσ, ο οποίοσ “ελκϊν 
ευθγγελίςατο ειρινθν τοισ μακράν και τοισ εγγφσ”(Εφες.2,17)».13 

 

«ΚΑΛΘ ΡΑΚΤΛΚΘ» ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΣΤΘΚΕ ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΤΘΣ ΕΛΘΝΘΣ 
 

Σϋ αυτό το πνεφμα κινοφμενοι ζχουμε κζςει ωσ ςτόχο ςτθ ςχολικι μασ κοινότθτα να κατακτιςουν οι 
μακθτζσ τθν  ζννοια τθσ ειρινθσ με μικρά και ςτακερά βιματα. Αυτό μπορεί να γίνει θ βάςθ ενόσ 
ςχολείου που κλείνει τθν πόρτα του ςτο εκφοβιςμό. 
1ο Βιμα: Σε ςυνεργαςία με τουσ εκπροςϊπουσ των μακθτϊν αποφαςίςτθκε να τεκεί ζνα ςφνκθμα ςτθν 
αρχι τθσ χρονιάσ που κα αποτφπωνε τθν κοινι βοφλθςθ όλων να ηοφμε ςϋζνα ςχολείο ειρθνικό και 
κακαρό. Ζνα ςφνκθμα μπορεί να ενκουςιάςει, μπορεί να εντυπωκεί καλφτερα, μπορεί να πείςει 
περιςςότερο από μια διδακτικι παρζμβαςθ. Ζτςι ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςτθν πρωινι 
ςυγκζντρωςθ λζγαμε με ηωντάνια και καταςκθνωτικό κζφι το ςφνκθμά μασ: «ΗΟΥΜΕ ΣϋΕΝΑ ΣΧΟΛΕΛΟ 
ΕΛΘΝΛΚΟ ΚΑΛ ΚΑΚΑΟ».  
2o Βιμα: Φςτερα από λίγο καιρό, που θ προςιλωςι μασ ςτο ςφνκθμά μασ άρχιςε να χαλαρϊνει, 
αναρτιςαμε ςε περίοπτο ςθμείο του ςχολείου αφίςα με αυτό που ποκοφςαμε όλοι: να ηοφμε ςϋ ζνα  
ςχολείο ειρθνικό και κακαρό. 

                                                           
12 Βι. Θενδσξ. Ε.,ζ.16. 
13 Μαξθαληώλε, Παιδεία Ειρήνης,ζ.52 
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3ο Βιμα: Στα πλαίςια του μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν προςεγγίςαμε τθν ζννοια τθσ ειρινθσ ςφαιρικά. 
Διατυπϊςαμε τθν ζννοια τθσ κοινωνικισ και εκνικισ ειρινθσ και οι μακθτζσ εξζφραςαν τθν άποψθ ότι θ 
πολφμορφθ κρίςθ που δοκιμάηει θ πατρίδα μασ μπορεί να γίνει αιτία να κλονιςτεί θ κοινωνικι ειρινθ. 
4ο Βιμα: Θ ειρινθ ωσ χαρακτθριςτικό τθσ προςωπικότθτασ. Ρϊσ διαμορφϊνει ο άνκρωποσ ειρθνικό 
χαρακτιρα; Εδϊ αναπτφςςεται θ διδαςκαλία του χριςτιανικοφ ανκρωπιςμοφ, δθλαδι θ διδαςκαλία του 
Ευαγγελίου, θ εντολι τθσ αγάπθσ. Ο ειρθνικόσ άνκρωποσ είναι ο ειρθνοποιόσ. Γιϋ αυτόν ιςχφει ο 
μακαριςμόσ του Κυρίου: «Μακάριοι οι ειρθνοποιοί ότι υιοί Κεοφ κλθκιςονται». 
5ο Βιμα: Θ ειρινθ ωσ κατάςταςθ τθσ ψυχισ. Οι μακθτζσ καλοφνται να κατανοιςουν τθν ειρινθ ωσ 
εςωτερικό πνευματικό βίωμα με τθ βοικεια τθσ χριςτιανικισ διδαςκαλίασ. Ο ειρθνοποιόσ Κφριοσ ιρκε για 
να φζρει «επί γθσ ειρινθ», ιρκε για να μασ επανενϊςει με το Κεό-Ρατζρα, ιρκε, για να νικιςει το 
ςκοτάδι του ψεφδουσ και του κανάτου, ιρκε και ανζςτθ. Αλθκϊσ Ανζςτθ. Θ δφναμθ τθσ Ανάςταςθσ 
μπορεί να τραβιξει τοφσ μακθτζσ από το κάμποσ και τθν ουτοπία τθσ ψθφιακισ οκόνθσ ςτο φωσ του 
ουρανοφ.  
6ο Βιμα: Ο Χριςτόσ είναι ο Αρχζτυποσ τθσ ειρινθσ, είναι ο χορθγόσ τθσ ειρινθσ! 
Θ ατμόςφαιρα ςτθν τάξθ είναι ειρθνικι.  Θ ζξοδοσ ςτο διάλειμμα χαροφμενθ… .Αυτόσ που μζνει 
ταραγμζνοσ είναι αυτόσ που δεν πιςτεφει …. Τθν ταραχι του όμωσ μποροφν να τθν κατευνάςουν οι 
ειρθνικοί!! 
Ρόςο αντιεκφοβιςτικι και καταλυτικι κάκε εκφοβιςμοφ κα ιταν μια ςυςτθματικά αςκοφμενθ αγωγι τθσ 
ειρινθσ;  
Μιπωσ ιρκε τελικά θ ϊρα να ανακεωριςουμε τθν αξία τθσ κρθςκευτικισ αγωγισ;  
 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ :  

Δρ. Κ. Χοπτιρθ Ευλαμπία, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ01 - 1ο Γυμνάςιο Κθφιςιάσ 

 

 

Σχζδιο μακθτϊν του 3ου Γυμναςίου Ν.Λωνίασ   
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4. Κεφάλαιο: «Τα παιδιά γράφουν ςτουσ μεγάλουσ που κυβερνοφν τον κόςμο 
μασ» Χτίηοντασ γζφυρεσ δικαιοςφνθσ, ειρινθσ και ςυνεργαςίασ 

Μακιματα: Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι – Ρλθροφορικι – Νεοελλθνικι 
Γλϊςςα – Νεοελλθνικι Λογοτεχνία 

 
Ραρουςίαςθ Καλϊν Ρρακτικϊν που αναπτφχκθκαν ςτο 5

ο
 Γυμνάςιο 

Αμαρουςίου με κζμα «Σθμερινοί μακθτζσ, αυριανοί ενεργοί πολίτεσ: 
αντίδοτο ςε κάκε μορφι εκφοβιςμοφ».  
Ρρόκειται για μια απόπειρα να κάνουμε ζνα βιμα εμπρόσ, φζρνοντασ 
τον μακθτι ςτο κζντρο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και δίνοντασ του 
τθν ευκαιρία να γνωρίςει τα ανκρϊπινα δικαιϊματα κακϊσ και να 
βιϊςει μζςα από δράςεισ τθν ζννοια του ενεργοφ πολίτθ, με άλλα 
λόγια να κατανοεί, να ερμθνεφει, να επεξεργάηεται κριτικά τα όςα 
ςυμβαίνουν γφρω του και κατ’ επζκταςθ να λζει όχι ςτον εκφοβιςμό. 
Για τθν ανάπτυξθ των Καλϊν Ρρακτικϊν ςυνεργάςτθκαν 
εκπαιδευτικοί και μακθτζσ ςτα μακιματα  τθσ Κοινωνικισ και 

Ρολιτικισ Αγωγισ, τθσ Ρλθροφορικισ, τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και  τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ: 
Συγκεκριμζνα: ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Κοινωνικισ και πολιτικισ Αγωγισ, μία ομάδα μακθτϊν τθσ Γϋ 
Γυμναςίου, μελζτθςε τθν ιςτορικι εξζλιξθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου από τθν ενότθτα «Δικαιϊματα και 
υποχρεϊςεισ» αξιοποιϊντασ οπτικοακουςτικό υλικό που αναηιτθςε ςτο διαδίκτυο. Άλλθ ομάδα, αφοφ κατζγραψε 
ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα, τα παρουςίαςε με διαδραςτικό τρόπο, αντιδιαςτζλλοντασ κάποια από τα 
δικαιϊματα με τα προβλιματα που γεννά θ παραβίαςι τουσ, όπωσ δικαίωμα για εργαςία και όχι ανεργία, δικαίωμα 
για παιδεία και όχι αναλφαβθτιςμό, δικαίωμα ςτθ διαφορετικότθτα και όχι ςτον ρατςιςμό και ςτον εκφοβιςμό και 
δθμιοφργθςε ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Ρλθροφορικισ διαφάνειεσ που αξιοποιικθκαν ςτθν εκδιλωςθ 
διάχυςθσ τθσ δράςθσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα. 
Μια τρίτθ ομάδα αναηιτθςε μζςα από το διαδίκτυο τραγοφδια (“Strange Fruit”, αντιρατςιςτικόσ «φμνοσ» που 
ερμινευςε θ Μπίλι Χόλιντεϊ και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποίθςε («ςαμλπ») ο ράπερ Κάνιε Γουζςτ, Know your Rights - 
the Glash, Rage Against the Machine –Wake up. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι εδϊ οι μακθτζσ ζδειξαν υπερβάλλοντα ηιλο, 
υπογραμμίηοντασ ζτςι τθν αξία τθσ μουςικισ ωσ μακθςιακοφ εργαλείου. Video και ταινίεσ που αναφζρονται ςτο ίδιο 
κζμα και τα διερεφνθςε όςον αφορά ςτισ αξίεσ και ςτθ ςτάςθ ηωισ που προβάλλουν. Με άλλα λόγια, ενςωματϊκθκε 
ςτθ μακθςιακι διαδικαςία θ επαφι των μακθτϊν με τθν τζχνθ (αιςκθτικι εμπειρία) και ενκαρρφνκθκαν να 
εκφράςουν ςυναιςκιματα και να δουν το κζμα των Δικαιωμάτων μζςα από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. 
Τζλοσ, ομάδα μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ αναηιτθςε ποιιματα με τθ ςχετικι κεματολογία και τα 
επεξεργάςτθκε με τθ μζκοδο των κριτικϊν ερωτθμάτων που 
ςθμειωτζον διατυπϊκθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. («κα 
‘ρκει καιρόσ» Κατερίνα Γϊγου, «Αν ζβρεχε δάκρυα» Μπορίσ Βιάν, 
«Για το παιδί», Γιάννθσ ίτςοσ).                          
Στόχοσ: Αφενόσ να  προβλθματιςτοφν οι μακθτζσ και να ςυηθτιςουν 
για τα κανάςιμα αμαρτιματα του ςφγχρονου πολιτιςμοφ που 
απειλοφν να καταςτιςουν τθ Διακιρυξθ των Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων κενό γράμμα και αφετζρου να ςτακοφν κριτικά και 
αυτοκριτικά απζναντι ς’ αυτά. 
Ραράλλθλα οι μακθτζσ τθσ Βϋ Γυμναςίου ςτο μάκθμα τθσ 
Λογοτεχνίασ, ευαιςκθτοποιικθκαν ςτο κζμα τθσ παραβίαςθσ των 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων μζςα από το ποίθμα του Τόλθ 
Νικθφόρου «όταν πεκαίνει ζνα παιδί» και ζντυςαν τουσ ςτίχουσ του 
ποιιματοσ με εικόνεσ και μουςικι με το πρόγραμμα Power point. 
Ζγραψαν ποιιματα με τίτλο «όταν πεκαίνει ζνα παιδί» που δθμοςιεφτθκαν ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. 
Οργάνωςαν ζκκεςθ ηωγραφικισ με κζμα «Ηωγραφίηω τα δικαιϊματα για ηωι και αξιοπρζπεια». 
Ακόμθ, αξιοποιικθκε θ 6

θ
  ενότθτα του μακιματοσ τθσ Γλϊςςασ Ζκφραςθσ τθσ Γϋ Γυμναςίου «Ενεργοί Ρολίτεσ για 

τθν υπεράςπιςθ οικουμενικϊν αξιϊν» προκειμζνου οι μακθτζσ να προςεγγίςουν κεωρθτικά τθν ζννοια του 
κοινωνικά υπεφκυνου πολίτθ, να ςκεφτοφν και να  μιλιςουν τόςο για τθν αξία τθσ αλλθλεγγφθσ όςο και  τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί αυτι να εκδθλωκεί.  
Ωσ αφόρμθςθ λειτοφργθςε το ποίθμα του Ναηίμ Κιχμζτ, «Ππωσ ο Κερζμ»  
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Αν δε καϊ εγϊ 
Αν δεν καείσ εςφ 
Αν δεν καοφμε εμείσ 
Ρϊσ κα γενοφνε τα ςκοτάδια λάμψθ;   
Με τθ μζκοδο τθσ ιδεοκφελλασ οι μακθτζσ  παρακινικθκαν ςτθ 
διατφπωςθ του οριςμοφ του ανκρωπιςτι: 
ΑΝΚΩΡΛΣΤΘΣ: ο άνκρωποσ που δρα προτάςςοντασ το 
πανανκρϊπινο ςυμφζρον 
Ακόμθ ζγραψαν ςυνκιματα ςε χαρτόνια τα οποία και τα κρζμαςαν 
ςτον τοίχο τθσ τάξθσ. Ενδεικτικά αναφζρω: 
Σζβομαι το ςυνάνκρωπο - Καταγγζλλω τα κακϊσ κείμενα - Δρω για 
τθν υπεράςπιςθ των οικουμενικϊν αξιϊν 
Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ υλοποίθςαν μια ςειρά δράςεων: 
Δράςεισ  

 Το πρϊτο τμιμα τθσ Γ τάξθσ (Γ1) ανζλαβε τθν πρόςκλθςθ τθσ ανκρωπιςτικισ οργάνωςθσ «Γιατροί Καρδιάσ», 
προκειμζνου οι μακθτζσ να γνωρίςουν από κοντά ενεργοφσ πολίτεσ και να προςφζρουν φαρμακευτικό υλικό 
που ςυγκζντρωςαν από όλο το ςχολείο. Θ επιςτολι που ςυντάχκθκε για τθν πρόςκλθςι τουσ ιταν μια 
ευκαιρία διδαςκαλίασ του επικοινωνιακοφ πλαιςίου τθσ επιςτολισ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

 Το δεφτερο τμιμα (Γ2) επιςκζφκθκε το «Κοινωνικό Ραντοπωλείο» του Διμου Αμαρουςίου, όπου οι 
μακθτζσ πρόςφεραν εκελοντικι εργαςία προετοιμάηοντασ «γεφματα αγάπθσ». 

 Το τρίτο τμιμα (Γ3) δθμιοφργθςε αφίςα ευαιςκθτοποίθςθσ  και πιρε μζροσ ςε δρϊμενο για τον Σχολικό 
Εκφοβιςμό που παραβιάηει το δικαίωμα των μακθτϊν για αςφάλεια, αξιοπρζπεια, διαφορετικότθτα. 

Μακθτισ ςυνζκεςε, μελοποίθςε και απζδωςε το τραγοφδι «Ζλα κι εςφ» που υπογραμμίηει τθν ανάγκθ 
κινθτοποίθςθσ των νζων για τθν άρςθ των παγκόςμιων αδιεξόδων, που βραβεφτθκε ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ 
Ρρογράμματοσ Comenius Regio. 

 

 Ζγινε προβολι τθσ ταινίασ «το καναρινί ποδιλατο» και αξιοποιικθκε με τθ βοικεια φφλλου εργαςίασ για 
τθ μελζτθ του εκφοβιςμοφ και των ςυνεπειϊν του κατά τθν θμζρα ακλθτιςμοφ και δράςεων κατά του ςχολικοφ 
εκφοβιςμοφ 

 Οργανϊκθκε αγϊνασ λόγου με το γειτονικό μασ  6
ο
 Γενικό Λφκειο Αμαρουςίου με κζμα «Κεμιτι και ακζμιτθ 

βία» 
Κάτι που αξίηει να ςθμειωκεί είναι ότι οι μακθτζσ τθσ Β ϋκαι Γϋ τάξθσ  ςυνεργάςτθκαν για τθν οργάνωςθ μίασ από 
κοινοφ εκδιλωςθσ με ςκοπό τθ διάχυςθ των δράςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα. 
  
Αποτίμθςθ: Μζςα από αυτό το πλζγμα των ποικίλων δράςεων  δόκθκε θ ευκαιρία ςε όλουσ τουσ μακθτζσ να βρουν 
τον τρόπο να εμπλακοφν και να εκφραςτοφν με ευφάνταςτο και δθμιουργικό τρόπο,  να ςυνεργαςτοφν,  να 
επιλφςουν προβλιματα, να διαχειριςτοφν κρίςεισ που προζκυψαν κατά τθν προετοιμαςία τθσ εκδιλωςθσ, να 
καλλιεργιςουν τθν ενςυναίςκθςθ, να βελτιϊςουν τισ κοινωνικζσ τουσ ςχζςεισ, να βιϊςουν τθν αξία τθσ 
αλλθλεξάρτθςθσ μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα και τζλοσ  τθσ αξία του ςεβαςμοφ και του αυτοςεβαςμοφ, 
προχποκζςεων για τον περιοριςμό κάκε μορφισ εκφοβιςτικϊν ςυμπεριφορϊν. 
Τζλοσ, κα ικελα να υπογραμμίςω τθν ανάγκθ όλων μασ 
που εμπλεκόμαςτε με τθν Εκπαίδευςθ να αλλάξουμε τον 
τρόπο που βλζπουμε τθν Εκπαίδευςθ (τον κόςμο), να 
ανοίξουμε τα αυτιά και τα μάτια μασ, να ακοφςουμε όςα 
λζνε και όςα δεν λζνε τα παιδιά και μετά ασ τα διδάξουμε 
να ςζβονται τον εαυτό τουσ κατ’ αρχάσ και τουσ γφρω 
τουσ ςτθ ςυνζχεια. Ζτςι, κα ζχει γίνει το πρϊτο βιμα προσ 
τα εμπρόσ. 
 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: 
Γεωργία Δανιιλ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ02 

ςτο 5ο Γυμνάςιο Αμαρουςίου 

  

Πώσ την είπαμε την  6η

ενότητα τησ Γλώςςασ; 
«Ενεργοί Πολίτεσ»;                                                          

«Ενεργοί Πολίτεσ,                 
Υπεραςπιςτέσ των 

Οικουμενικών 
Αξιών» 
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5. Κεφάλαιο: «Δικαίωμα ςτο Πνειρο» 
Φιλολογικά Μακιματα: Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα – Οδφςςεια –  

Νεοελλθνικι Γλϊςςα – Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ – Αϋ Γυμναςίου 
 

Αφόρμθςθ για τθν εργαςία αποτζλεςαν τα Κείμενα τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ «Ο πιςτόσ φίλοσ», «Τα 
πράγματα ςτρϊνουν περιςςότερο», «Ο δρόμοσ για τον παράδειςο είναι μακρφσ», «Λεϊνθ», και οι ενότθτεσ 2, 6, 7, 
10 και 13 των Αρχαίων Ελλθνικϊν. Με φφλλα εργαςίασ οι μακθτζσ αςχολικθκαν με τθν εντόπιςθ των αξιϊν και των 
ιδανικϊν που κυριαρχοφν ςτθ ηωι τουσ και τουσ οδθγοφν. Στθ ςυνζχεια, ςτθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςυνζκεςαν 
ομαδικι ζκκεςθ ανά τμιμα, με κζμα τθν αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ. Επιπλζον, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ 
και με οδθγό θλεκτρονικά και επιτραπζηια λεξικά ςυνζλεξαν ουςιαςτικά και ριματα ςχετικά με το κζμα και 
ηωγράφιςαν δζντρα, με ρίηεσ το ςφνκθμα «ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΛΟ» και με κλαδιά και φφλλα τα κλαδικά 
διαγράμματα ουςιαςτικϊν και ρθμάτων αντίςτοιχα που αντιπροςϊπευαν το κζμα. Ακόμθ, γφριςαν ςτο ςχολείο και 
ςτο ςπίτι ταινίεσ μικροφ μικουσ και δθμιοφργθςαν το δικό τουσ αλφαβθτάρι για τον εκφοβιςμό. Επίςθσ, ςτθν 
Οδφςςεια, με αφορμι τθ ςχεδία του Οδυςςζα και τθ ςυνάντθςι του με τον Κφκλωπα, ζγινε παραλλθλιςμόσ με το 
ςχολείο ωσ καράβι-φορζα με βάςθ το ςφνκθμα του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ, αλλά και τα κζματα «Τι εκφράηει θ 
Λκάκθ: Λδανικά - αξίεσ», «Ροιουσ κα ικελα για ςυντρόφουσ», «Το δικό μου καράβι», «Οδυςςζασ και Κφκλωπασ: κφμα 
και κφτθσ» «Ρϊσ νιϊκω; (αντιςτροφι των ρόλων), «Τι χρειάηομαι για να δεχκϊ τθ ςυγγνϊμθ του Άλλου», «Πλοι 
ζχουν δικαίωμα ςτο όνειρο». Στο ςπίτι τουσ τα παιδιά ηωγράφιςαν τα δικά τουσ καράβια αξιϊν, τα οποία 
αξιολογικθκαν και ςχολιάςτθκαν ςτθν τάξθ. Επιπρόςκετα, τθν παγκόςμια θμζρα κατά του Σχολικοφ και 
Διαδικτυακοφ Εκφοβιςμοφ, το τμιμα Α2 ζφτιαξε ελεφκερα χαϊκοφ, ενϊ όλο το ςχολείο ηωγράφιςε. Τζλοσ, τθν ίδια 
μζρα, και με τθ βοικεια των ςυναδζλφων, όλοι οι μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Αϋ και Β’ Γυμναςίου  ςχθμάτιςαν ςτο 
προαφλιο του ςχολείου ζνα ανκρϊπινο γλυπτό, χρθςιμοποιϊντασ τα ςϊματά τουσ αντί για αντικείμενα: 
ςυμβόλιςαν ζτςι τθν προςωπικι τουσ ευκφνθ και ςυμμετοχι ςτθ λφςθ του προβλιματοσ. Το γλυπτό δεν ιταν 
τζλειο, με το ςκεπτικό ότι και εμείσ, μικροί και μεγάλοι, ωσ άνκρωποι δεν είμαςτε τζλειοι, αλλά υπό διαμόρφωςθ…  
Πλεσ οι επιμζρουσ πτυχζσ τθσ δράςθσ αυτισ παρουςιάςτθκαν ςτο τριιμερο Συνζδριο που διοργανϊκθκε από τθ 
Διεφκυνςθ Δ.Ε. ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλιρωςθσ του Ρρογράμματοσ Comenius Regio. Πλα τα ζργα είναι αναρτθμζνα 
ςτον ιςτότοπο «ΡΑΛΔ(Ε)ΛΑ ΟΧΛ ΒΛΑ» τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ και ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ. 
(http://1gym-vriliss.att.sch.gr/joomla25/index.php/sxoliko-etos-2014-2015/124-ergasies-a-gymnasiou)  
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ΑΧΑΛΑ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ Α’    

Ενότθτα 13: Α. ΔΑΜΩΝ ΚΑΛ ΦΛΝΤΛΑΣ 

Α. Στθν τάξθ: 

1. Ασ κυμθκοφμε ποια ζλεγε ο Σωκράτθσ ότι είναι τα χαρακτθριςτικά του φίλου; 
2. Τι φαντάηεςτε ότι ζκανε τον Δάμωνα να πάρει τθ κζςθ του φίλου του ςτθ φυλακι; 
3. Τι ιταν οι Ρυκαγόρειοι; Είχε ςθμαςία που ο Δάμων ιταν φιλόςοφοσ για τθν πράξθ του; 
4. Δραματοποιιςτε τον διάλογο Φιντία και Δάμωνα (ηευγάρια) 

Β. Στο ςπίτι: 1,2,3 και 5, 6 γραπτά 

5. Ροια χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ ενόσ ανκρϊπου μποροφν να τον οδθγιςουν να φερκεί με 
αλλθλεγγφθ και κατανόθςθ προσ τον ςυνάνκρωπό του; 

6. Τι λζμε ιδανικά; Συηθτιςτε με τουσ δικοφσ ςασ τι κερδίηει με το να ζχει κανείσ ιδανικά ςτθ ηωι του και 
γράψτε τισ απόψεισ ςασ; 

Γ. Στθν τάξθ:  
Α) Πλοι μαηί: ςυηιτθςθ για τα ιδανικά (15’). Τα γράφουμε ςτον πίνακα με καταιγιςμό ιδεϊν. 
Β) Σε ομάδεσ: 7, 8, 9, 10 (15ϋ): 
7. Κα ικελεσ για φίλο ζναν άνκρωπο με ιδανικά; Γιατί; 
8. Ροια ςτάςθ κα κρατοφςεσ ωσ μακθτισ με ιδανικά και αξίεσ, αν παρατθροφςεσ ζναν μακθτι να ενοχλεί ζναν 

ςυμμακθτι φίλο ςου; 
9. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ζνασ μακθτισ που ζχει ιδανικά και αξίεσ ςτθ ηωι του μπορεί να προκαλζςει ςχολικό 

εκφοβιςμό; Να υποςτθρίξετε τθν άποψι ςασ. 
10. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ζνασ μακθτισ που ζχει ιδανικά και αξίεσ ςτθ ηωι του μπορεί να είναι κφμα ςχολικοφ 

εκφοβιςμοφ; 
11. Ροιον ςυνθκίηω να εμπιςτεφομαι ι να αποφεφγω για φίλο; 
Δ. Συηιτθςθ ςτθν τάξθ (15’) 
Ε. Στο ςπίτι: 
12. Αν κάποιοσ δεν ζχει πάρει αξίεσ και ιδανικά από τθν οικογζνεια ι ακόμθ και αν τα ζχει, πϊσ κα μποροφςαν 

τα μακιματα των Αρχαίων από πρωτότυπο να τον βοθκιςουν να τα καλλιεργιςει; Να δϊςετε ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα από τα κείμενα των ενοτιτων που ζχετε διδαχκεί. 

13. Ρροτάςεισ για δράςθ μζςα και ζξω από το ςχολείο  

 

ΟΜΘΟΥ ΟΔΥΣΣΕΛΑ  

Φφλλο εργαςίασ τ... μακ....................................................................Τμιμα:........ 

ΑΨΩΔΛΑ ε (Θ ςχεδία του Οδυςςζα) 

Α. Ενθμζρωςθ από τθ μακιτρια - μζντορα ςτουσ ςυμμακθτζσ για τον ςυμβολιςμό του καραβιοφ του προγράμματοσ 
Comenius Regio. 

Β. Πλοι μαηί: Ροια κοινά ςθμεία εντοπίηετε ανάμεςα ςτθ ςχεδία του Οδυςςζα και το καράβι του προγράμματοσ; 

Γ. Σε ομάδεσ: α) Αν το ςχολείο ιταν καράβι, πϊσ το φαντάηεςτε αυτό; β) Ροιουσ κα κζλατε για ςυντρόφουσ; γ) Αν οι 
ςφντροφοί ςασ ιταν αξίεσ-ιδανικά, με ποιεσ κα κζλατε να ςυνταξιδεφετε;  δ) Ροιεσ αλλαγζσ κα χρειάηονταν να γίνουν 
ςτο ςχολείο προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ; 

Δ. Συηιτθςθ ςτθν ολομζλεια – Καταγραφι με καταιγιςμό ιδεϊν 

Ε. Για το ςπίτι: α) Ηωγραφίςτε το δικό ςασ ςχολείο - καράβι β) Ροιεσ αξίεσ-ιδανικά ςασ ζχει εμπνεφςει το μάκθμα τθσ 
Οδφςςειασ; 

ΑΨΩΔΛΑ ι (Κυκλϊπεια): ΣΧΘΜΑ: ΑΤΘ - ΥΒΛΣ - ΝΕΜΕΣΛΣ –ΤΛΣΛΣ 

Α. Πλοι μαηί: (15’) 1. Εξζταςθ του ςχιματοσ. Εφαρμογι ςτθν περίπτωςθ του Ρολφφθμου και του Οδυςςζα. 2. Γιατί ο 
Οδυςςζασ δεν τιμωρείται τυφλϊνοντασ τον Κφκλωπα, αλλά όταν απομακρφνεται;3. Ροια ακριβϊσ ςυμπεριφορά του 
Οδυςςζα κυμϊνει τουσ κεοφσ; 4. Ροιεσ αρετζσ / ικανότθτεσ / δεξιότθτεσ δεν ζχει ο Οδυςςζασ λίγο πριν διαπράξει τθν 
φβρθ; 

Β. Σε ομάδεσ: (15’) 
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Αφοφ ςυηθτιςετε τα παρακάτω ερωτιματα, να ςθμειϊςετε λζξεισ-κλειδιά ςτο φφλλο ςασ και να διατυπϊςετε ςε μια 
παράγραφο τισ ςχετικζσ απόψεισ τθσ ομάδασ ςτο τετράδιό ςασ: 
1. Ροιοσ ζχει τον ρόλο του κφτθ και ποιοσ τον ρόλο του κφματοσ και γιατί: 
α. Μζςα ςτθ ςπθλιά του Κφκλωπα, β. Στθ κάλαςςα, όταν απομακρφνεται ο Οδυςςζασ και οι ςφντροφοι του; 
2. Υπάρχουν παρατθρθτζσ ςτισ ςκθνζσ αυτζσ; Είναι ενεργοί ι πακθτικοί; Κα μποροφςαν να ζχουν διαφορετικι ςτάςθ 
και γιατί; 
Γ. Συηιτθςθ ςτθν τάξθ για τθν ευκολία μετατροπισ του κφτθ ςε κφμα και αντίςτροφα, για τθν ικανότθτα 
ψυχογράφθςθσ των προςϊπων που είχε Πμθροσ, για τθν ενςυναίςκθςθ. 
Δ. Για το ςπίτι:1. Φανταςτείτε ότι ςυμμετζχετε ςτθ ραψωδία ι. Ροιον ιρωα δε κα υποδυόςαςταν και γιατί; 2. Γράψτε 
ςτο τετράδιό ςασ ζναν φανταςτικό μονόλογό του, μιλϊντασ για τα ςυναιςκιματά του, προςπακϊντασ να καταλάβετε 
πϊσ κα ζνιωκε εκείνοσ. Χρθςιμοποιιςτε για αρχι τθ φράςθ του προγράμματοσ: «Ζχω δικαίωμα ςτο όνειρο». 

 

KEIMENA ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑΣ 

 

Φφλλο εργαςίασ τ.....μακθτ........................................................................Τμιμα.......... 

για το απόςπαςμα «Ο δρόμοσ για τον Ραράδειςο είναι μακρφσ»  

(ςχ. βιβλίο ςελ. 146) τθσ Μ. Κλιάφα 

 

Α. Στθν τάξθ: 

14. Ροια χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ ενόσ ανκρϊπου κεωρείτε ότι μποροφν να τον φζρουν ςε 
απόςταςθ και αντιπαράκεςθ με τον ςυνάνκρωπό του; 

15. Τι είναι αυτό που κάνει τθν Ελζνθ να μπορεί να ςυνδεκεί ςυναιςκθματικά με τθ Βερόνικα; 
16. Αν δεν είχαν αντίςτοιχα βιϊματα, τι κα ζκανε τθν Ελζνθ να καταλάβει τθ κζςθ τθσ Βερόνικασ; 

 

Β. Στο ςπίτι: 1,2,3 και 4,5 γραπτά 

17. Α. Ροια χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ ενόσ ανκρϊπου μποροφν να τον οδθγιςουν να φερκεί με 
αλλθλεγγφθ και κατανόθςθ προσ τον ςυνάνκρωπό του; 
Β. Τι λζμε ιδανικά; Τι κερδίηει με το να ζχει κανείσ ιδανικά ςτθ ηωι του; 
 

Γ. Στθν τάξθ: Α) Πλοι μαηί: ςυηιτθςθ για τα ιδανικά (10’) Β) Σε ομάδεσ: 6, 7, 8, 9 (20ϋ): 
18. Α. Ρϊσ φζρεται κανείσ αν δεν ζχει ιδανικά και αξίεσ; 
Β. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ζνασ μακθτισ που ζχει ιδανικά και αξίεσ ςτθ ηωι του μπορεί να προκαλζςει ςχολικό 

εκφοβιςμό; Να υποςτθρίξετε τθν άποψι ςασ. 
19. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ζνασ μακθτισ που ζχει ιδανικά και αξίεσ ςτθ ηωι του μπορεί να είναι κφμα ςχολικοφ 

εκφοβιςμοφ; 
20. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ζνασ μακθτισ που ζχει ιδανικά και αξίεσ ςτθ ηωι του ποια ςτάςθ κα ζχει ωσ 

παρατθρθτισ ενόσ περιςτατικοφ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ; 
Δ. Συηιτθςθ ςτθν τάξθ (20’) 

 

Ε. Στο ςπίτι: 

21. Αν κάποιοσ δεν ζχει πάρει αξίεσ και ιδανικά από τθν οικογζνεια ι ακόμθ και αν τα ζχει, πϊσ κα μποροφςαν 
τα μακιματα των Αρχαίων, τθσ Λογοτεχνίασ και τθσ Γλϊςςασ να τον βοθκιςουν να τα καλλιεργιςει; Να δϊςετε 
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα. 
22. Ρροτάςεισ για δράςθ μζςα και ζξω από το ςχολείο. 
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NEOΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ 

Ραραγωγι λόγου 2θ 

Ονοματεπϊνυμο:......................................................................Τμιμα:...... 

Θέμα: Ωπ εκποόσωπξπ τηπ Α΄ τάνηπ γοάυω μια επιστξλή για τιπ σςέσειπ τωμ μαθητώμ τξρ σςξλείξρ μξρ 

και τα ποξβλήματά τξρπ ποξπ τξμ σςξλικό σύμβξρλξ 

ΡΟΛΟΓΟΣ 

Τόποσ, Θμερ. 

Ρροςφϊνθςθ: 

Κεματικι πρότ. 

Λεπτομζρεια 1 

Λεπτομζρεια 2 

Για επιςτολζσ 

Βριλιςςια, 06/11/14 

    Κε Σφμβουλε, 

    Με αφορμι τθν επίςκεψι ςασ ςτο ςχολείο μασ κα ικελα ωσ εκπρόςωποσ τθσ Αϋ 
τάξθσ να ςασ εκφράςω τισ απόψεισ μου για τισ ςχζςεισ των μακθτϊν του ςχολείου 
μασ, του 1

ου
 Γυμναςίου Βριλθςςίων. Κα ςασ επιςθμάνω τόςο τα κετικά τουσ ςτοιχεία, 

όςο και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουμε. 

ΚΥΛΟ 
ΚΕΜΑ:1

Θ
Κεματικι 

πρότ. 

Λεπτομζρεια 1 

Επεξιγθςθ 1.1 

Επεξιγθςθ 1.2 

Επεξιγθςθ 1.3 

Λεπτομζρεια 2 

Επεξιγθςθ 2.1 

Λεπτομζρεια 3 

Επεξιγθςθ 3.1 

Λεπτομζρεια 4 

Επεξιγθςθ 4.1 

Επεξιγθςθ 4.2 

Επεξιγθςθ 

Κατακλείδα 
παραγράφου 

Ραράγραφοσ: 

Κα ξεκινιςω πρϊτα από τα κετικά, παρότι τα αρνθτικά τραβοφν περιςςότερο τθν 
προςοχι μασ.Καταρχάσ, το ςχολείο μασ διακζτει ζνα μεγάλο αρικμό παιδιϊν με καλι 
ανατροφι. Οι περιςςότεροι μακθτζσ και μακιτριεσ είναι ευγενείσ και προςπακοφν να 
ςυμμετζχουν ςτα μακιματα με κζφι.Ακόμθ,είναι ςυνεργάςιμοι με τουσ κακθγθτζσ 
τουσ και τουσ αντιμετωπίηουν με ςεβαςμό.Επιπρόςκετα,ςτα διαλείμματα φζρονται 
κόςμια και παίηουν χαροφμενοι ςτο προαφλιο.Γενικά, το κλίμα και θ ατμόςφαιρα ςτο 
ςχολείο είναι πολφ κετικι. Κατά ςυνζπεια,τα περιςςότερα προβλιματα που 
παρουςιάηονται, αντιμετωπίηονται με τον διάλογο και τθν αμοιβαία κατανόθςθ.Τζλοσ, 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν επίλυςθ διαφορϊν μεταξφ των μακθτϊν παίηει θ ομάδα 
διαμεςολάβθςθσ ςυνομθλίκων που λειτουργεί για πρϊτθ χρονιά φζτοσ, όπωσ μάκαμε 
από τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ. Μποροφμε, λοιπόν, να είμαςτε αρκετά 
ευχαριςτθμζνοι από τθν κακθμερινότθτα ςτο ςχολείο μασ. 

 

ΚΥΛΟ ΚΕΜΑ: 2
θ
 

Κεματικι πρότ. 

 

Λεπτομζρεια 1 

Επεξιγθςθ 1.1 

Επεξιγθςθ 2.2 

Λεπτομζρεια 2 

Επεξιγθςθ 2.1 

Λεπτομζρεια 3 

Επεξιγθςθ 3.1 

Κατακλείδα 

Ραράγραφοσ 

Από τθν άλλθ όμωσ,.... 

 

Εχκρικι αντιμετϊπιςθ από τουσ μακθτζσ τθσ Γ τάξθσ 

Άςκθςθ πίεςθσ ςτουσ μικροφσ ςτο κυλικείο και ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ 

Βλαβερζσ ςυνικειεσ των μεγάλων – ζλλειψθ προτφπου για τουσ μικροφσ 

Μεμονωμζνα περιςτατικά λεκτικισ βίασ μεταξφ ςυμμακθτϊν ςτο διαδίκτυο 

Δυςκολία δθμιουργίασ κλίματοσ οικειότθτασ ςτισ νζεσ τάξεισ 

Αλλαγζσ αικουςϊν, καταςτροφζσ 

Ζλλειψθ ςεβαςμοφ των ζργων των μικρϊν μακθτϊν 

Ανάγκθ για ενθμζρωςθ από ειδικοφσ για τον ςχολικό και τον διαδικτυακό εκφοβιςμό. 

 

Επίλογοσ 

Κεματικι πρότ. 

 

     Ελπίηω με όςα ςασ είπα να ςασ ζδωςα ςαφι εικόνα για τισ ςχζςεισ ςτο ςχολείο μασ 
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Λεπτομζρειεσ 

Κατακλείδα 

από τθν πλευρά των μακθτϊν τθσ Αϋ τάξθσ. Ριςτεφω ότι και από ςασ εξαρτάται να μασ 
βοθκιςετε να αντιμετωπίςουμε τα κζματα που μασ απαςχολοφν. Τότε μόνο κα 
ζχουμε δθμιουργιςει ζνα δθμιουργικό και ςφγχρονο ςχολείο, όπου οι μακθτζσ 
μποροφν να βρουν ζνα αςφαλι χϊρο μάκθςθσ. 

 

NEOΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ 

Φφλλο εργαςίασ  ΕΝΟΤΘΤΑ 5Β – ΘΜΑΤΑ (Φωνζσ – ςυηυγίεσ - διακζςεισ) – 1θ διδ. ϊρα 

Ονοματεπϊνυμο:...................................................................... Τμιμα:...... 

 

1. Λφςτε τισ αςκιςεισ επιλζγοντασ  με Ctlr+κλικ  
ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ:  
Α) Άςκθςθ για τισ φωνζσ των ρθμάτων 
Β) Άςκθςθ για τισ ςυηυγίεσ 
2. Διαβάςτε τθ κεωρία ςτο: Διακζςεισ ρθμάτων 

3. Συμπλθρϊςτε τουσ παρακάτω πίνακεσ (εκτόσ από τισ τάξεισ): 
4. Να εντοπίςετε τθ διάκεςθ των παρακάτω ρθμάτων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλοι μαηί: 
5. Α. Να αναγνωρίςετε τουσ χρόνουσ των παρακάτω 

ρθματικϊν τφπων και να τουσ κατατάξετε ανάλογα με: α) 
τθ χρονικι τουσ βακμίδα και β) το ποιον ενζργειασ που 
δθλϊνουν: 

Βοθκϊ, βοθκοφςα, κα βοθκϊ, βοικθςα, κα βοθκιςω, ζχω 
βοθκιςει, είχα βοθκιςει, κα ζχω βοθκιςει. 

Β. Στο ςπίτι: οι αςκιςεισ 6, 7και 8.  
6. Κάνετε το ίδιο ςτο τετράδιό ςασ μεταφζροντασ τον 

πίνακα τθσ πρϊτθσ ςελίδασ και το ριμα του δεφτερου 
πίνακα του φυλλαδίου ςασ ςτθν πακθτικι φωνι. 

7. Να ςθμειϊςετε ςε ποιεσ κατθγορίεσ ανικουν οι 
παρακάτω ρθματικοί τφποι: κτυπϊ, γυρίηω, νυςτάηω, 
βαςανίηομαι, ςυγκροφομαι, ερθμϊνω, βαριζμαι, 
τθλεφωνιζμαι, παρκάρω προςποιοφμαι. 

  

Οι φωνζσ 

ενεργθτικι 
φωνι 

πακθτικι 
φωνι 

γράφω 

γελϊ, κεωρϊ 

γράφομαι 

γελιζμαι, 
κεωροφμαι 

Οι ςυηυγίεσ 

α' ςυηυγία β' ςυηυγία 

Γράφω -γράφομαι 

Γελϊ, κεωρϊ 

γελιζμαι, κεωροφμαι  

κυμάμαι 

 

 

α' τάξθ β' τάξθ 

ϊ ι άω 
άσ 
ά ι άει 

-ιζμαι 

-ιζςαι 

-ιζται 

-ϊ 
-είσ 
-εί 

-οφμαι ι -άμαι 
-είςαι ι -άςαι 
-είται ι -άται 

ΘΜΑ ΔΛΑΚΕΣΘ 

Ονειρεφομαι 
 

Αγκαλιάηω 
 

Αγκαλιάηομαι 
 

Βαριζμαι 
 

Ρονϊ 
 

Αφαιροφμαι 
 

Χτυπικθκα 
 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/foni1.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/sizigia1.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/diathesi-rim-NE.htm
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8. Σχεδιάηω και ηωγραφίηω ςτο μπλοκ μου ζνα δζντρο, τα κλαδιά του οποίου ζχουν όλεσ τισ κατθγορίεσ που 
μελετιςαμε (ενεργθτικι – πακθτικι φωνι, αϋ- β’ ςυηυγία (αϋβ’ τάξθ), ενεργθτικι, μζςθ, πακθτικι, μζςθ, 
ουδζτερθ διάκεςθ, παρελκόν, παρόν, μζλλον, ποιόν ενζργειασ). Αφινω χϊρο ςτισ ρίηεσ, για να 
ςυμπλθρϊςουμε κάτι. 

 Τα καλφτερα ςχζδια μπορεί να γίνουν αρχθγοί των ομάδων τθν επόμενθ φορά! 
9. Κυμάμαι να φζρω μαηί μου το λεξικό!!! 
 

Φφλλο εργαςίασ  ΕΝΟΤΘΤΑ 5Β – ΘΜΑΤΑ (Φωνζσ – ςυηυγίεσ - διακζςεισ)  
 

 2θ διδακτικι ϊρα 
Ονοματεπϊνυμο:......................................................................Τμιμα:...... 

 
1. Δείχνετε τα δζντρα ςασ και επιλζγουμε τα 4 καλφτερα.  
2. Φτιάχνετε 4 ομάδεσ με αρχθγοφσ όςουσ ζφεραν τα ωραιότερα ςχζδια. Εκείνοι διαλζγουν τα μζλθ τθσ 

ομάδασ τουσ. Ο τελευταίοσ γίνεται παρουςιαςτισ. Ο ταχφτεροσ ςτθ γραφι γίνεται γραμματζασ. 
3. Ηωγραφίηετε ςτισ ρίηεσ του δζντρου τθ φράςθ – ςφνκθμα του ςχολείου μασ ςτθ ςυμμετοχι του ςτο 

Ρρόγραμμα Comenius Regio «Δικαίωμα ςτο όνειρο». 
4. Ελζγχετε πόςα λεξικά ζχετε και ηθτάτε ανάλογα. 
5. Ζχετε 10’ λεπτά να αναηθτιςετε ςτο λεξικό ριματα που ςυνδζονται με τθν καταπολζμθςθ του εκφοβιςμοφ.  

 Θ 1
θ
 ομάδα αυτά που αρχίηουν από Α-Η, θ 2

θ
 από Θ-Μ, θ 3

θ
 από Ν-Σ και θ 4

θ
 από Τ-Ω.  

 Χωρίηετε τα γράμματα του λεξικοφ ανάλογα με τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

 Ζχετε 20’ λεπτά για να  ταξινομιςετε τα ριματα ανά κατθγορία (φωνζσ, ςυηυγίεσ, τάξεισ, διακζςεισ) 

   προςκζςετε ριματα ςτισ κατθγορίεσ που λείπουν ηθτϊντασ βοικεια. 

   επιλζξετε τα πιο αντιπροςωπευτικά, ϊςτε να ζχετε ζνα ςε κάκε κατθγορία. 

   χρθςιμοποιιςετε κάποια ενδεικτικά για τουσ χρόνουσ και το ποιον ενζργειασ. 

   καταγράψετε τα ριματα ςτο τετράδιό ςασ και ο γραμματζασ ςε ζνα χαρτί. 
6. Ανακοινϊςεισ των αποτελεςμάτων ςτθν τάξθ.  
 Επιλζγουμε μαηί τα πιο αντιπροςωπευτικά και τα καταγράφουμε (10’). 
7. Στο ςπίτι ςυμπλθρϊνετε το δζντρο ςασ  

 βάηοντασ τισ κατάλλθλεσ λζξεισ ςτα κλαδιά από τθ φωτοτυπία με το ςυνολικό λεξιλόγιο που κα πάρετε. 

 ηωγραφίηοντασ φφλλα και κλαδιά και προςκζτοντασ λζξεισ που ςυνειρμικά ςασ ζρχονται ςτον νου από τον 
κατάλογο των αξιϊν και ιδανικϊν που καταγράψαμε δφο μακιματα πριν ςτα ουςιαςτικά. 

 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: Ζλενα Αρκοφδθ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ02 

ςτο 1ο  Γυμνάςιο Βριλθςςίων 
  

ΘΜΑ ΦΩΝΘ ΣΥΗΥΓΛΑ ΤΑΞΘ ΔΛΑΚΕΣΘ 
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6. Κεφάλαιο: «Ροια ιςτορικι προςωπικότθτα καυμάηω» 
«Τα αποτελζςματα του Αϋ  Ραγκοςμίου Ρολζμου και θ πορεία 

προσ τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο μζςα από τθν Τζχνθ» 
Μάκθμα: Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία Γϋ Γυμναςίου 

 

Διδακτικι Ενότθτα: 34 

«Θ λιξθ του Αϋ Ραγκοςμίου πολζμου και οι μεταπολεμικζσ ρυκμίςεισ» 

Διδακτικοί ςτόχοι: Ρρόςλθψθ τθσ ιςτορικισ εποχισ του ΑϋΡ.Ρ. και του Μεςοπολζμου μζςα 
από τθν Τζχνθ τθσ εποχισ αυτισ - καλλιζργεια οπτικοφ και ακουςτικοφ γραμματιςμοφ 

Στο πλαίςιο του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ «Χτίηοντασ γζφυρεσ δικαιοςφνθσ, ειρινθσ και ςυνεργαςίασ – αντίδοτο 
ςτο Σχολικό Εκφοβιςμό» που υλοποιικθκε ςτο 3

ο
 Γυμνάςιο Αγίασ Ραραςκευισ τθ ςχολικι περίοδο 2014-2015, με 

υπεφκυνεσ τισ κ. Τόνια Ραπατριανταφφλλου και κ. Κάτια Τρουμποφκθ, πραγματοποιικθκε Δειγματικι Διδαςκαλία 
ςτο μάκθμα τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Λςτορίασ τθσ Γϋ Γυμναςίου. Οι ςτόχοι ιταν θ ςυνεργαςία και ενδυνάμωςθ 
τθσ Ομάδασ με βάςθ τθν ομαδοςυνεργατικι μζκοδο, θ βιωματικι πρόςλθψθ τθσ ιςτορικισ περιόδου του 
Μεςοπολζμου μζςα από τθν προςζγγιςθ και ανάλυςθ των αιςκθτικϊν ρευμάτων που αναπτφχκθκαν ωσ παράλλθλα 
με τον Αϋ Ρ. Ρ. ι και μετά το τζλοσ του, κακϊσ επίςθσ θ καλλιζργεια του οπτικοφ και ακουςτικοφ γραμματιςμοφ των 
μακθτϊν.  

Θ δειγματικι διδαςκαλία παρουςιάςτθκε ςε δφο διδακτικζσ ϊρεσ, απαιτικθκε προετοιμαςία και ερευνθτικι εργαςία 
των μακθτϊν ςε ομάδεσ εκτόσ του ςχολικοφ χϊρου και θ παρουςίαςθ υλοποιικθκε ςε αίκουςα διδαςκαλίασ με 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και βίντεο-προβολζα.   

Τθν πρϊτθ διδακτικι ϊρα ζγινε ςφντομθ επανάλθψθ ςτα κφρια γεγονότα – ςτακμοφσ του Αϋ Ρ. Ρ. (αφορμι πολζμου, 
αντίπαλα ςτρατόπεδα, αποτελζςματα) και μοιράςτθκε ςε φωτοτυπία ςχετικό ςχεδιάγραμμα που είχε εκπονιςει 
ομάδα μακθτϊν.  

Θ τζχνθ ακολουκεί τθ ηωι και τθν εκφράηει. Πταν θ ηωι ζχει να πει πολλά, τότε θ τζχνθ ανκίηει. Το 1920, που 
οριοκετεί το τζλοσ του Ρολζμου με τθν ολοκλιρωςθ του Συνεδρίου του Ραριςιοφ, όπου υπογράφθκαν οι όροι των 
ςυνκθκϊν ειρινθσ, ςθματοδοτεί για τθν τζχνθ τθν εκκίνθςθ μιασ βακιάσ αλλαγισ ςτθν αντίλθψθ τθσ αιςκθτικισ

14
. Οι 

καλλιτζχνεσ που απεικόνιςαν τον πόλεμο ανικαν ςε όλεσ τισ εκνικότθτεσ, Γερμανοί, Αυςτριακοί, Γάλλοι, Άγγλοι, 
ϊςοι, και, ωσ αυτόπτεσ μάρτυρεσ οι περιςςότεροι, μετζφεραν τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ και βιϊματα από τισ 
μάχεσ, τα χαρακϊματα ι τα μετόπιςκεν. Ανεξάρτθτα από τθν καλλιτεχνικι τάςθ ςτθν οποία εντάχκθκαν, τα ζργα 
τουσ αποτελοφν ζμμεςθ ιςτορικι μαρτυρία. Από τθν άλλθ μεριά υπιρξαν και καλλιτζχνεσ που ςκόπιμα αποςιϊπθςαν 
τον πόλεμο και αρνικθκαν να τον εκκζςουν. Και αυτοί, ωςτόςο, εξζφραςαν με τον τρόπο αυτό τθ ςυναιςκθματικι 

εμπλοκι τουσ με τθν πραγματικότθτα του πολζμου. 

Στο ςθμείο αυτό ζγινε ςφντομθ διακεματικι αναφορά ςτο μάκθμα τθσ Δραματικισ 
Ροίθςθσ τθσ Γϋ Γυμναςίου, που αποτελεί ζνα αντίςτοιχο παράδειγμα ζργου τζχνθσ που 
απεικονίηει τθν ιςτορικι εποχι ςτθν οποία εντάςςεται και τθν ςχολιάηει. Συγκεκριμζνα, 
ο Ευριπίδθσ, μζςα από τθ κεατρικι παράςταςθ τθσ τραγωδίασ «Ἑλζνθ», διατυπϊνει 
ςαφι αντιπολεμικά μθνφματα που απευκφνονται ςτουσ Ακθναίουσ πολίτεσ του 412 π. 
Χ. και ζχουν ςτόχο να τουσ υπενκυμίςουν τα ολζκρια αποτελζςματα του πολζμου, 
ακόμα κι όταν ο πόλεμοσ αυτόσ είναι «νικθφόροσ», όπωσ ιταν θ Τρωικι Εκςτρατεία

15
. 

Το πρόςωπο του Μενζλαου ςτθν τραγωδία, ο οποίοσ αρχικά εμφανίηεται ωσ 
ρακζνδυτοσ επαίτθσ, αποτελεί πρόςφορο παράδειγμα και μπορεί να αντιπαραβλθκεί 
με τθ φωτογραφία του ανάπθρου Γερμανοφ αξιωματικοφ που ηθτιανεφει φορϊντασ τθν 
επίςθμθ ςτολι του (ςχολικό βιβλίο Λςτορίασ Γϋ Γυμναςίου, ςελ. 111). Μζςα από τθ 
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  W. Frisch, German Modernism, Music and the Arts, University of California Press, London 2005, ςελ. 2. 

15
 Ριο ειδικά, θ αναφορά ςτο πρόςωπο του βαςιλιά και αρχιςτράτθγου των Αχαιϊν Μενζλαου, ο οποίοσ ςτθν τραγωδία 

εμφανίηεται ωσ ρακζνδυτοσ επαίτθσ, που κάκε άλλο παρά κυμίηει τον ζνδοξο πορκθτι τθσ Τροίασ, είναι κάτι που ςίγουρα κα 
πρζπει να δθμιοφργθςε ιδιαίτερα ζντονθ αντίδραςθ ςτουσ κεατζσ τθσ παράςταςθσ (δεσ και ερϊτθςθ βϋ ςτο “Ασ εμβακφνουμε”, 
ςτο ςχολικό βιβλίο Δραματικι Ποίθςθ- Ευριπίδθ Ελζνθ, ςελ. 41). Επίςθσ το πρόςωπο τθσ Ελζνθσ μασ δίνει τθ δυνατότθτα να 
ςχολιάςουμε πόςο υποφζρουν από τα δεινά του πολζμου ακόμα κι εκείνοι που δεν ζχουν ευκφνθ γι’ αυτόν. 
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διακεματικι αυτι παρζκβαςθ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να επαναφζρουν ςτθν μνιμθ τουσ και να 
ςυνειδθτοποιιςουν καλφτερα τισ αρχζσ του αττικοφ δράματοσ που είχε ςτόχο τθν εκπαίδευςθ των πολιτϊν και τθν 
ανάπτυξθ τθσ ατομικισ ςυνείδθςθσ και ευκφνθσ που απορρζει από τθ δθμοκρατικι πολιτειακι οργάνωςθ

16
.  

  Επανερχόμενοι ςτα αιςκθτικά ρεφματα τθσ εποχισ του Αϋ Ρ. Ρ., ξεκινιςαμε από τθ  ηωγραφικι. Ειςαγωγικά 
είπαμε ότι θ απεικονιςτικι – ρεαλιςτικι – ηωγραφικι του 19

ου
 αιϊνα αντικαταςτάκθκε από κινιματα που 

μετατόπιηαν το κζντρο του ενδιαφζροντοσ ςτθν υποκειμενικι πρόςλθψθ τθσ πραγματικότθτασ, δθλαδι εςτίαηαν 
ςτθν εςωτερικοποίθςθ τθσ πραγματικότθτασ, ιδωμζνθσ μζςα από το προςωπικό φίλτρο του καλλιτζχνθ. Μζςα από 
τον πόλεμο είχε προκφψει αυτι θ εντφπωςθ τθσ «αόρατθσ αλλά όμωσ υπαρκτισ παρουςίασ» και ωσ παράδειγμα 
αναφζρκθκε ότι τα όπλα που χρθςιμοποιικθκαν ςτον Α’ Ραγκόςμιο πολλζσ φορζσ ιταν «αόρατα», αλλά τα 
αποτελζςματά τουσ ιταν απτά. Στον αντίποδα τθσ υποκειμενικότθτασ που κυριάρχθςε ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ, 
αναπτφχκθκε τθν ίδια εποχι θ φωτογραφία, που αντικατζςτθςε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τθ ηωγραφικι, αφοφ 
μποροφςε να αποτυπϊςει τθν εξωτερικι πραγματικότθτα με τον πιο αξιόπιςτο τρόπο και μάλιςτα μζςα ςε μια 
ςτιγμι.  

Στθ ςυνζχεια οι ομάδεσ των μακθτϊν παρουςίαςαν το υλικό που είχαν βρει ςχετικά με τα αιςκθτικά ρεφματα ςτθ 
ηωγραφικι και ζδειξαν ςε power point ενδεικτικοφσ πίνακεσ των αντίςτοιχων ρευμάτων. Μετά από τθν ειςαγωγικι 
παρουςίαςθ κάκε πίνακα, θ τάξθ ςυηθτοφςε τθν εντφπωςθ που είχε δθμιουργθκεί ςτουσ μακθτζσ, μζςω του οπτικοφ 
γραμματιςμοφ. Κατευκυντιρια οδθγία ιταν ότι δε χαρακτθρίηουμε «ςωςτι» ι «λάκοσ» τθν ερμθνεία, αφοφ ο ςτόχοσ 
των καλλιτεχνϊν δεν ιταν να απευκυνκεί ςτθ λογικι αλλά ςτο υποςυνείδθτο του κοινοφ, ξυπνϊντασ ςυνειρμοφσ και 
εγείροντασ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ προςωπικζσ για κάκε αποδζκτθ. 

                       

Otto Dix, Skull from the portfolio War, 1924  George Grosz, Punishment, 1934 

Τα αιςκθτικά ρεφματα που παρουςιάςτθκαν ιταν ο φοβιςμόσ, ο 
εξπρεςιονιςμόσ ο φουτουριςμόσ, ο ντανταϊςμόσ και ο ςουρεαλιςμόσ ι 
υπερρεαλιςμόσ και είπαμε ότι θ τζχνθ, μζςα ς’ εκείνο τον ςυνεχϊσ και 
ραγδαία μεταβαλλόμενο κόςμο, δεν μποροφςε παρά να εκφράηει όλο και 
μεγαλφτερθ αγωνία και απαιςιοδοξία, κακϊσ επίςθσ και ότι ςτθν τζχνθ 
πζραςαν και πολλά ςτοιχεία από τθν αναπτυςςόμενθ επιςτιμθ τθσ εποχισ, 
που με ζννοιεσ, όπωσ θ ςχετικότθτα του χϊρου και του χρόνου, θ ςχζςθ τθσ 
ενζργειασ με τθν φλθ κ.λπ., ςυνζτεινε ςε μια νζα –όχι απαραίτθτα 
αντικειμενικι– προςζγγιςθ τθσ πραγματικότθτασ.  

Τθ δεφτερθ διδακτικι ϊρα αςχολθκικαμε με κάποια τραγοφδια τθσ εποχισ 
του Μεςοπολζμου. Ειςαγωγικά αναφζρκθκε ότι ςτθ μουςικι 
δθμιουργικθκαν επίςθσ πολλά ρεφματα, ιδιαίτερα, όμωσ, κυριάρχθςε ο 
εξπρεςιονιςμόσ, όπωσ και ςτθ ηωγραφικι, με ςυνκζτεσ όπωσ ο Schoenberg, 
που κατζλυςαν τθν παραδοςιακι τονικότθτα ι ο νεοκλαςικιςμόσ, μια 
αναδρομι ςτο κλαςικό – ιδανικό (Stravinsky) ι θ ζνταξθ απλϊν τραγουδιϊν 
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  Για τισ αρχζσ του δράματοσ βλ. ςχολικό βιβλίο Λςτορία τθσ αρχαίασ Ελλθνικισ Γραμματείασ, Αττικι ι Κλαςικι Περίοδοσ, 

“υνκικεσ ανάπτυξθσ”.  

Marcel Janco, Café 

Concert 
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ςτθν κλαςικι ςφνκεςθ, με ςτόχο να γίνει θ μουςικι προςιτι ςτισ χαμθλζσ κοινωνικζσ τάξεισ, τουσ εργάτεσ, κλπ. (Kurt 
Weill, Hans Eisler). H τελευταία αυτι τάςθ ιταν και θ πιο πολφ ςυνδεδεμζνθ με τθν πολιτικι. 

Στο ςθμείο αυτό παρουςιάςτθκε ςτουσ μακθτζσ θ μπαλάντα του Μπρεχτ: 
«Εγϊ ο Μ. Μ. είμαι από τα μαφρα δάςθ 
Θ μάνα μου ςτισ πολιτείεσ με κουβάλθςε 

Σαν ιμουν ακόμα ςτθν κοιλιά τθσ. Και των 
Δαςϊν θ παγωνιά 

Μζςα μου κα ’ναι ωσ το κάνατό μου.» 

Ππωσ ζγινε και ςτθν περίπτωςθ των ζργων ηωγραφικισ, μετά τθν παρουςίαςθ τθσ μπαλάντασ του Μπρεχτ οι μακθτζσ 
ενκαρρφνκθκαν να ςυηθτιςουν εντυπϊςεισ από τθν αλλθγορικι αυτι πλοκι, με αναφορζσ ςτα διδαγμζνα γεγονότα. 
Για παράδειγμα, επιςιμαναν τισ ζννοιεσ του εκνικιςμοφ, που είχε διδαχκεί ςτο κεφάλαιο των αιτίων του πολζμου 
(«δακρφηουν με πατριωτιςμό/ ςτο φψοσ των περιςτάςεων/ ςτου ζκνουσ τον παλμό»), του μιλιταριςμοφ («και ξάφνου 
τον επιςκζπτεται/ μία επιτροπι/ με φτυάρι και με αγιαςμό ξεκάβουν το νεκρό/ του λζνε “γφρνα ςτο μζτωπο και 
βγάλε το ςκαςμό”»), τα αυταρχικά ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα («κι ο Αυτοκράτωρ οργίηεται/ και βγάηει διαταγι/ ο 
κάνατοσ αναβάλλεται/ θ νίκθ όςο αργεί»), αλλά κυρίωσ τα ανφπαρκτα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

Ωσ δεφτερο παράδειγμα παρουςιάςτθκε το τραγοφδι τθσ Μάνασ Κουράγιο από το ομϊνυμο κεατρικό ζργο του ίδιου 
ςυγγραφζα Θ Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά τθσ

17
 (1939), ςτο οποίο ο Μπρεχτ εκφράηει μια κραυγι αγωνίασ για τον 

επερχόμενο Β' Ραγκόςμιο Ρόλεμο.  

Στα κεατρικά του ζργα ο Μπρεχτ χρθςιμοποίθςε ςυχνά τθν παραβολι. Μ’ αυτό τον τρόπο προςπάκθςε να κάνει τον 
κεατι να δει με διαφορετικό μάτι κάτι που κεωροφςε δεδομζνο ι γνωςτό και αυτονόθτο, και άρα να ςκεφτεί με 
νζουσ όρουσ τα δεδομζνα μιασ κατάςταςθσ ι μιασ πράξθσ.   

Κλείνοντασ τθν παρουςίαςθ, οι μακθτζσ κλικθκαν να γράψουν ςε μία παράγραφο ςχόλια και εντυπϊςεισ από τθν 
επαφι τουσ με τα ζργα τζχνθσ ωσ άςκθςθ δθμιουργικισ γραφισ, δθλαδι παροτρφνκθκαν να μθ χρθςιμοποιιςουν τισ  
ιςτορικζσ γνϊςεισ που είχαν αποκομίςει από τα διδαγμζνα κεφάλαια αλλά πθγαίεσ και αυκόρμθτεσ ςκζψεισ και 
αντιδράςεισ. 
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 Θ υπόκεςθ του ζργου είναι θ εξισ: Θ Μάνα Κουράγιο ακολουκεί το ςτράτευμα, με ζναν αραμπά-καντίνα, πουλϊντασ 

προμικειεσ και ποτό για τουσ ςτρατιϊτεσ. Χάνει και τα δυο τθσ αγόρια ςτον πόλεμο. Θ μουγγι κόρθ τθσ Κατερίνα πεκαίνει 

χτυπθμζνθ από ςφαίρα κακϊσ προςπακεί μ’ ζνα τφμπανο να ςτείλει μινυμα ςτθν πόλθ Χάλλε για μια επερχόμενθ επίκεςθ. Θ 

Μάνα Κουράγιο απομζνει μοναχι τθσ με τον αραμπά τθσ, γριά, ωςτόςο αποφαςιςμζνθ να ςυνεχίςει το εμπόριό τθσ Θ Άννα 

Φίρλιγκ, (γνωςτι με το όνομα Μάνα Κουράγιο) κεντρικόσ χαρακτιρασ του ζργου, δεν είναι μια ςυνθκιςμζνθ θρωίδα. Ρρόκειται 

για μια γυρολόγιςςα που με τον αραμπά τθσ, μαηί και τα τρία παιδιά τθσ, περιφζρεται ςτα πεδία των μαχϊν τθσ ρθμαγμζνθσ 

Ευρϊπθσ. Ρουλάει τρόφιμα, ποτά και βαςικζσ προμικειεσ ςτα αντίπαλα ςτρατόπεδα, για να επιβιϊςει και να προςτατεφςει τα 

παιδιά τθσ. Αυτι θ πλευρά τθσ, προκαλεί τθ ςυμπάκειά μασ. Ο  ςυγγραφζασ όμωσ δε μασ κζλει να αγνοιςουμε τθν άλλθ τθσ 

πλευρά. Θ Μάνα Κουράγιο μιλά για τον πόλεμο ςαν να ιταν ευλογία και επιβιϊνει ςαν επιχειρθματίασ, εκμεταλλευόμενθ τον 

πόλεμο. Με το δικό τθσ τρόπο, κάνει δθλαδι, εκείνο που κάνουν οι ςτρατοί: επιβιϊνουν ςε βάροσ των άλλων. 
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7. Κεφάλαιο: «Τα παιδιά γράφουν ςτουσ φίλουσ τουσ»  

Καλι Ρρακτικι για τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, τον αλλθλοςεβαςμό, 

τθν επικοινωνία ενςωματωμζνθ ςε Σχζδιο μακιματοσ Βιολογίασ 

 
Γϋ Γυμναςίου – Κεφάλαιο 5, με τίτλο: 

«Κλθρονομικότθτα – Διαφορετικότθτα» 
Θ ιδζα ςτθρίηεται ςτο εκπαιδευτικό εργαλείο debate που γνϊριςα ςε επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςε 
πρόγραμμα τθσ Action Aid, κακϊσ και ςτθ χριςθ του ςτο μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ Βϋ Γυμναςίου από ζναν 
ςυνάδελφο. 
Στθν  αίκουςα διδαςκαλίασ, ςτο χϊρο ανάμεςα πίνακα και κρανία ςθμαδεφουμε με κιμωλία μία γραμμι 4 
μζτρα μικοσ περίπου.  
Στο ζνα άκρο ςχεδιάηουμε ζναν κφκλο, διαμζτρου ενόσ μζτρου, με τίτλο ΣΥΜΦΩΝΩ. 
Στο άλλο άκρο ςχεδιάηουμε ζναν κφκλο διαμζτρου ενόσ μζτρου με τίτλο ΔΛΑΦΩΝΩ. 
Στθ μζςθ ςχεδιάηουμε ζναν κφκλο διαμζτρου ενόσ μζτρου με τίτλο ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΡΟΨΘ. 
Ραρουςιάηουμε 2-3 κάρτεσ με πλθροφορίεσ Γενετικισ - κλθρονομικότθτασ χαρακτθριςτικϊν ςτο ςφνολο 
τθσ τάξθσ και ερευνοφμε τθν άποψθ των μακθτϊν ςχετικά με τθν κάκε κάρτα μζςω τθσ επιλογισ τουσ ςτα: 
ΣΥΜΦΩΝΩ – ΔΛΑΦΩΝΩ - ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΡΟΨΘ. 
Οι μακθτζσ μοιράηονται χωροταξικά ςτουσ κφκλουσ τθσ γραμμισ ςφμφωνα με τθν επιλογι τουσ. 
Κάποιοι που ςυμφωνοφν με τισ πλθροφορίεσ τθσ κάρτασ τοποκετοφνται ςτον κφκλο του ΣΥΜΦΩΝΩ, άλλοι 
ςτον κφκλο του ΔΛΑΦΩΝΩ, κάποιοι ςτον κφκλο του ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΡΟΨΘ. 
Μετά ρωτάμε αυτοφσ που ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ να υπεραςπιςτοφν τθ γνϊμθ τουσ με ςθμαντικά επιχειριματα. 
Ακολουκεί θ ςειρά αυτϊν που ΔΛΑΦΩΝΟΥΝ να υπεραςπιςτοφν τθ γνϊμθ τουσ με επιχειρθματολογία. 
Αυτοί, τθσ μζςθσ, που δεν ζχουν άποψθ μπορεί να μετακινοφνται προσ τα άκρα όταν τουσ πείκουν τα 
επιχειριματα. 
Το ίδιο μπορεί να ςυμβεί ςε όλεσ τισ κζςεισ, απτο ζνα άκρο να βρεκοφν ςτο άλλο άκρο ι ςτθ μζςθ. 
Το παιχνίδι - μάκθμα τελειϊνει μετά από ζνα 15λεπτο – μιςάωρο με τθν παρζμβαςθ του κακθγθτι ο 
οποίοσ ανακοινϊνει τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ. 
Οι μακθτζσ εξαςκοφνται ςτο να ΑΚΟΥΝ τα επιχειριματα των άλλων, να ΚΛΝΟΥΝ, να ΡΑΛΝΟΥΝ 
ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ, να ΑΛΛΑΗΟΥΝ ΚΕΣΘ, να ΣΥΝΚΕΤΟΥΝ τθ ΓΝΩΣΘ ΡΛΟΥΑΛΛΣΤΛΚΑ. 
 
 
 

Ραραδείγματα ΚΑΤΩΝ: 
 

ΚΑΤΑ   1 ΚΑΤΑ   2 ΚΑΤΑ   3 

ΤΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΜΑΣ ΤΑ 
ΚΛΘΟΝΟΜΟΥΜΕ ΑΡΟ ΤΘΝ 

ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΘ ΓΕΝΛΑ 

ΤΑ ΑΔΕΦΛΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΛΑΦΟΕΤΛΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΛ ΛΔΛΑ 

ΓΟΝΛΔΛΑ 

Θ ΟΜΟΦΥΛΟΦΛΛΛΑ ΕΛΝΑΛ 
ΚΛΘΟΝΟΜΛΣΛΜΘ 

 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: Εφα Δαγκλι, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ04.04 
ςτο 6ο Γυμνάςιο Θρακλείου Αττικισ 
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8. Κεφάλαιο: «Ρϊσ κα ικελα τον εαυτό μου» 
Διδακτικό ςενάριο ςτθ Γαλλικι Γλϊςςα με τίτλο: “Ce n’est pas juste!” 

Στο πλαίςιο του ωρολογίου προγράμματοσ πραγματοποιικθκε διδακτικι παρζμβαςθ για τθν πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ με βάςθ μία ενότθτα του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ του Δικτφου 
Εκπαιδευτικϊν Διαφορετικϊν Ειδικοτιτων: «Είμαι Ραιδί: Υπάρχω – Αιςκάνομαι – Διεκδικϊ». Το ςενάριο 
απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ Βϋ Γυμναςίου και ζχει διάρκεια τρεισ διδακτικζσ ϊρεσ. Στουσ ςτόχουσ του 
περιλαμβάνονται: θ διδαςκαλία τθσ γαλλικισ γλϊςςασ (ριματα ςτον ενεςτϊτα και επίκετα που περιγράφουν το 
χαρακτιρα προςϊπων), θ χριςθ των ΤΡΕ (Διαδίκτυο, λογιςμικό word και λογιςμικό Cmap-tools), θ άςκθςθ των 
μακθτϊν ςτθν εργαςία ςε ομάδεσ, θ καλλιζργεια τθσ παρατθρθτικότθτασ, τθσ κριτικισ ικανότθτασ, τθσ 
ενςυναίςκθςθσ και τθσ ζκφραςθσ αλλθλεγγφθσ. Αφόρμθςθ για τθ δραςτθριότθτα αποτζλεςε ζνα  γαλλικό ςποτ 
αναρτθμζνο ςτο youtube με κζμα τθν αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ. Οι μακθτζσ καλοφνται να 
επεξεργαςτοφν με διάφορουσ τρόπουσ το περιεχόμενο του ςποτ και καταλιγουν να δραματοποιιςουν ςτιγμιότυπα 
που τουσ άγγιξαν ιδιαίτερα. 
 

“Les claques” 

 
 

Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 
Γνωςτικά αντικείμενα: 
  Γαλλικά 
  Κοινωνικό ςχολείο 
  Ρλθροφορικι 
  Λδιαίτερθ περιοχι του γνωςτικοφ αντικειμζνου του ςεναρίου: 
  Αdjectifs qualificatifs  
  Verbes au présent  
  Αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 
Τάξθ ςτθν οποία απευκφνεται 
  Μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ  
Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ 
 Εργαςία ςε ομάδεσ 
 Εργαςία με το ςφνολο τθσ τάξθσ  
 Εκτιμϊμενθ διάρκεια 
Τρεισ  διδακτικζσ ϊρεσ 
 
Γνωςτικά Ρροαπαιτοφμενα 
Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο:  
Τα ριματα τθσ 1

θσ
 ςυηυγίασ ςτον ενεςτϊτα 

Τα ριματα avoir, être, faire ςτον ενεςτϊτα 
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Το λεξιλόγιο περιγραφισ προςϊπων (τα επίκετα που περιγράφουν τον χαρακτιρα). 
Ωσ προσ τθ χριςθ των ΤΡΕ:  
Cmap tools (εννοιολογικοί χάρτεσ) 
 Λογιςμικό Word  
Απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 
Φφλλα εργαςίασ (ζντυπα) 
Θ/Υ  και πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο  
Βιντεοπροβολζασ            
Λογιςμικό word  
Το Cmap-tools εγκατεςτθμζνο ςτον Θ/Υ  
Διδακτικοί ςτόχοι (γνϊςεισ  και δεξιότθτεσ που κα αποκτιςουν οι μακθτζσ) 
Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο: 
Adjectifs qualificatifs, verbes au présent  
Ωσ προσ τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν: 
Cmap-tools, word  
Ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία: 
Εργαςία ςε ομάδεσ, παρατθρθτικότθτα, κριτικι ικανότθτα, ενςυναίςκθςθ, υποκριτικι ικανότθτα 
Διαδικαςία 
Το ςενάριο κα διαρκζςει τρεισ διδακτικζσ ϊρεσ.  
1

θ
 ϊρα: Στθν αίκουςα τθσ Ρλθροφορικισ που διακζτει βιντεοπροβολζα.  

Στθν ολομζλεια: Διανζμουμε το πρϊτο φφλλο εργαςίασ. Δίνουμε το λεξιλόγιο. 
Σε ομάδεσ των τεςςάρων: Συμπλθρϊνουν τθν άςκθςθ λεξιλογίου. 
Εξθγοφμε ςτουσ μακθτζσ ότι κα δουν ζνα ςφντομο φιλμ που παρουςιάηει ζνα ςτιγμιότυπο από τθ ςχολικι ηωι. Στθ 
ςυνζχεια οι ομάδεσ κα πρζπει να δθμιουργιςουν, με τθ βοικεια του λογιςμικοφ  cmap-tools, ζναν εννοιολογικό 
χάρτθ ςτον οποίο κα αναπαριςτάνεται το ςτιγμιότυπο αυτό. Ο χάρτθσ αυτόσ κα περιλαμβάνει τον τόπο, τον χρόνο, 
τα πρόςωπα, τισ πράξεισ τουσ  και το χαρακτθριςμό των προςϊπων με βάςθ αυτζσ τισ πράξεισ. 
Γίνεται θ πρϊτθ προβολι του βιντεοκλίπ. 
2

θ
 ϊρα:  Στουσ Θ/Υ, οι ομάδεσ δθμιουργοφν τον εννοιολογικό τουσ χάρτθ, με τθν κακοδιγθςθ του κακθγθτι.  

Γίνεται θ δεφτερθ προβολι του βιντεοκλίπ.  
Σε ομάδεσ: Οι ομάδεσ ςυμπλθρϊνουν τον εννοιολογικό χάρτθ. Στα πρόςωπα δίνουν ονόματα. Ο κακθγθτισ βοθκάει 
δίνοντασ λεξιλόγιο, μόνο όταν είναι απολφτωσ απαραίτθτο.  
Ο εκπρόςωποσ τθσ κάκε ομάδασ ανακοινϊνει ό,τι ζχει γραφεί ςτον εννοιολογικό τθσ χάρτθ. 
Γίνεται ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια. 
3

θ
 ϊρα:  

Καλοφμε τισ ομάδεσ να ςκθνοκετιςουν τθ ςυνζχεια τθσ ταινίασ. 
Πποιεσ ομάδεσ κζλουν μποροφν να παίξουν τισ ςκθνζσ που ςκθνοκζτθςαν.   
Επζκταςθ του ςεναρίου.  
Βιντεοςκόπθςθ του ςκθνοκετθμζνου μζρουσ. 
Σφνταξθ άρκρου με κζμα το περιςτατικό που υποτίκεται ότι ςυνζβθ ςτο ςχολείο μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 actif Agressif Antipathique Faible Fort Indifférent Innocent Méchant  Sympathique  violent 

Il souffre           
Il a peur 
 

          

Il aide   
 

          

Il ironise 
 

          

Il insulte 
 

          

Il harcèle 
 

          

Il frappe 
 

          

Il claque 
 

          

Il respecte 
 

          

Il parle à 
son 
professeur 
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“Arrêtez! Ҫa suffit!” 
“Tu as mal?” 
“Ce n’est pas juste!”       
 

 
 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: 
Ζφθ Φραγκόγιαννθ,  

Εκπαιδευτικόσ ΡΕ05 ςτο 2ο Γυμνάςιο Νζασ Λωνίασ 
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9. Κεφάλαιο: «Θ μοναδικότθτα του κάκε παιδιοφ και τα δικαιϊματά του» 
Διακεματικι Ρροςζγγιςθ του φαινομζνου του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 

Μάκθμα Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ 
 

Το μάκθμα τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ, και ςτο Α και ςτο Β μζροσ του, προςφζρεται, για  να 
προςεγγίςει κανείσ,  ςτα πλαίςια τθσ διακεματικότθτασ, το  κοινωνικό και ευαίςκθτο κζμα του Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ.  
Επιλζξαμε τθν προςπάκεια ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν ςτο ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτασ του 
παιδιοφ και των δικαιωμάτων του. Κεωροφμε ότι θ αναγνϊριςθ και θ αποδοχι τθσ ζννοιασ του 
δικαιϊματοσ γεννά τθν υποχρζωςθ και θ υποχρζωςθ αποτελεί ανάχωμα ςτθ βία. Πταν ο μακθτισ 
αναγνωρίηει ότι ο ςεβαςμόσ ςτθ δικι του προςωπικότθτα απαιτεί το δικό του ςεβαςμό ςτθν 
προςωπικότθτα του άλλου, κα εςωτερικεφςει τθν αντίλθψθ  τθσ  πλιρουσ αποδοχισ τθσ 
διαφορετικότθτασ.  
Θ γνϊςθ ότι θ φπαρξθ των δικαιωμάτων αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ για τθν φπαρξθ μιασ δθμοκρατικά 
οργανωμζνθσ κοινωνίασ, οδθγεί τα παιδιά  ςτθν υιοκζτθςθ προτφπων αποδοχισ και ςεβαςμοφ τθσ 
διαφορετικότθτασ, με όποια μορφι αυτι παρουςιάηεται, όπωσ επίςθσ και ςυμπεριφορϊν άρνθςθσ ςτθ 
βία και των προβλθμάτων που αυτι δθμιουργεί.  
Οι μακθτζσ, μζςα από τθ μελζτθ των άρκρων τθσ Οικουμενικισ Σφμβαςθσ για τα δικαιϊματα των παιδιϊν, 
τθν εξοικείωςθ με το οπτικοακουςτικό υλικό που αναηιτθςαν και επζλεξαν από το διαδίκτυο, κατζλθξαν 
ςτθν καταςκευι διαλόγων που αποκρυςταλλϊνουν  τθν πεποίκθςθ τθσ αποδοχισ του διαφορετικοφ 
παιδιοφ ωσ αποδοχι του ίδιου τουσ του εαυτοφ.  
Ραράλλθλα μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ ζλαβαν 
χϊρα ςτο ςχολείο κατά το  χρονικό διάςτθμα 2013-2015: Συμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δθμιουργικισ 
ζκφραςθσ με ειδικι διάκριςθ για μία ποιθτικι δθμιουργία, παραγωγι οπιτικοαουκουςτικοφ υλικοφ, 
κεατρικό δρϊμενο, δθμιουργία κειμζνων, ςυνκιματα, αφίςεσ, ςελιδοδείκτεσ, ωσ αποδείξεισ διάχυςθσ τθσ 
γνϊςθσ γφρω από το φαινόμενο  του  ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ.  Οργανϊκθκαν Ομάδεσ Υποςτιριξθσ και Μακθτικισ Αλλθλεγγφθσ και ςτισ τρεισ Τάξεισ του 
ςχολείου, προκειμζνου να βοθκοφν μακθτζσ ςε περιπτϊςεισ  εκφοβιςμοφ. Γίνεται προςπάκεια 
καλλιζργειασ τθσ αντίλθψθσ του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ του άλλου, δθμιουργίασ κανόνων 
ςυνεργαςίασ, εμπιςτοςφνθσ, ενςυναίςκθςθσ  του άλλου.  
Οι ζφθβοι πρζπει να αποδεχτοφν τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ,  να υιοκετιςουν ςτάςθ ηωισ που κα 
προάγει τθ ςωματικι και ψυχικι τουσ υγεία. Νοιϊκουμε ότι ανικουμε ςτο Δίκτυο:  «Είμαι Ραιδί: Υπάρχω 
-  Αιςκάνομαι - Διεκδικϊ». 
 
 
 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ:  
Στυλιανι Κορδονοφρθ, 

Εκπαιδευτικόσ ΡΕ13 ςτο 4ο Γυμνάςιο Αμαρουςίου 
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10. Κεφάλαιο: «Τα παιδιά γράφουν ςτα παιδιά του κόςμου» -  
Το eTwinning ωσ εργαλείο επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ, γνϊςθσ, 

 διάδοςθσ καλϊν  πρακτικϊν πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ  
του Σχολικοφ και Διαδικτυακοφ Εκφοβιςμοφ 

 
Μακιματα: Αγγλικι γλϊςςα - Ρλθροφορικι 

 
Το 5

ο
 Γυμνάςιο Θρακλείου Αττικισ ςυμμετείχε ενεργά ςτο Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα με ςειρά δραςτθριοτιτων που 

είχαν κζμα το Σχολικό Εκφοβιςμό (Bullying): 

 Επιμόρφωςθ των μακθτϊν-πολλαπλαςιαςτϊν του ςχεδίου  

 Δθμιουργία λογοτεχνικοφ κειμζνου ςχετικοφ με το κζμα 

 Συγγραφι εργαςίασ για το Bullying και μετάφραςι τθσ ςτα Αγγλικά 

 Δθμιουργία κόμικσ, ςκίτςων και ςχεδίων για το Σχολικό Εκφοβιςμό. 
  

eTwinning 
Το eTwinning είναι μια Ευρωπαϊκι δράςθ ςτθν οποία ςυμμετζχουν ςχολεία από διαφορετικζσ χϊρεσ.  Θ δράςθ 
eTwinning δίνει ςτα ςχολεία τθν ευκαιρία να: 

  Συνεργάηονται κάνοντασ χριςθ εργαλείων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ).  

 Αποκομίηουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιςμικά οφζλθ.  

 Οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί δθμιουργοφν και μακαίνουν μαηί, μοιράηονται τισ απόψεισ τουσ και 
δθμιουργοφν καινοφργιεσ φιλίεσ.  
Το 5

ο
 Γυμνάςιο Θρακλείου Αττικισ, κατά τθ ςχολικι χρονιά 2014-2015 ςυμμετείχε ςε ζνα Ρρόγραμμα eTwinning με 

τίτλο: “European Language Ties Us (ELT-U)” 
Το Ρρόγραμμα περιλάμβανε τθ δθμιουργία πρωτότυπων γλωςςικϊν δραςτθριοτιτων με χριςθ ομαδοςυνεργατικϊν 
εργαλείων του WEB 2.0 
Στο Ρρόγραμμα ςυμμετείχαν ςχολεία από τισ εξισ χϊρεσ: Ελλάδα, Τουρκία, Σλοβακία, Ρολωνία και Γαλλία. 
Στα πλαίςια του προγράμματοσ πραγματοποιικθκαν ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ: 

 Online ςυναντιςεισ τάξεων μζςω SKYPE 

 Δθμιουργία Video-Ραρουςίαςθσ των ςχολείων 

 Δθμιουργία διαλόγων ςτα Αγγλικά και μετατροπι τουσ ςε podcasts 

 Δθμιουργία Comics ςτα Αγγλικά 

 Ανταλλαγι καρτϊν για τα Χριςτοφγεννα/Νζο Ζτοσ 

 Δθμιουργία Online Posters 

 Webinars επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν ςε νζα λογιςμικά 

 Ομάδα ELT-U ςτο Facebook 

 Πλεσ οι εργαςίεσ ανζβθκαν ςτο Twinspace 
 

Θ Σφηευξθ των δφο Ρρογραμμάτων 
Λόγω τθσ ςυχνισ επικοινωνίασ και τθσ άριςτθσ ςχζςθσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςχολείων ςτο eTwinning 
προτάκθκε θ δθμιουργία μιασ νζασ κοινισ δραςτθριότθτασ ςτα Αγγλικά με αντικείμενο το Σχολικό Εκφοβιςμό 
«Bullying». Οι μακθτζσ από όλα τα ςχολεία δθμιοφργθςαν,  προςάρμοςαν και παρουςίαςαν δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ 
με το κζμα. 
Συγκεκριμζνα οι μακθτζσ του ςχολείου μασ: 

 Μετζφραςαν ςτα Αγγλικά τθν εργαςία τουσ, που είχαν εκπονιςει για το Comenius Regio τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ 
Ακινασ 

 Δθμιοφργθςαν μία εφλθπτθ παρουςίαςθ με το πρόγραμμα PowerPoint 

 Θ εργαςία τουσ ανζβθκε ςτο Twinspace (http://twinspace.etwinning.net/418)  
και ςτθν αντίςτοιχθ  ομάδα του προγράμματοσ ELT-U ςτο Facebook (https://www.facebook.com/groups/projecteltu/) 

 Ζγιναν παρουςιάςεισ των εργαςιϊν των άλλων ςχολείων ςτα ςυμμετζχοντα ςχολεία και  ακολοφκθςε 
ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ. 

  

http://twinspace.etwinning.net/418
https://www.facebook.com/groups/projecteltu/
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Επίλογοσ 
Με βάςθ τθν παραπάνω εμπειρία, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι πολλά ανεξάρτθτα Ευρωπαϊκά προγράμματα:  

 Μποροφν να λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά μεταξφ τουσ 

 Με τθ ςφηευξι τουσ μπορεί να γίνει ευκολότερα θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων τουσ 

 Δίνουν τθν ευκαιρία να πραγματοποιθκεί εποικοδομθτικι ςυνεργαςία ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ 
διαφορετικϊν κλάδων 

 Επιτρζπουν τθν διεπιςτθμονικι και διακεματικι προςζγγιςθ διαφορετικϊν εκπαιδευτικϊν αντικειμζνων. 
 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμμτοσ: Ραναγιϊτθσ Γεωργάλασ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ19 
Διμθτρα Βαςιλάκου, Εκπαιδευτικόσ  ΡΕ06 

ςτο 5ο Γυμνάςιο Θρακλείου Αττικισ 
 
 

 

Σχζδιο μακθτϊν του 3ου ΓΕ.Λ. Θρακλείου Αττικισ  
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11. Κεφάλαιο: «Μελζτθ περίπτωςθσ – Εξατομικευμζνθ ζρευνα» 
Το Ερωτθματολόγιο για το Σχολικό Εκφοβιςμό ωσ μζςο ευαιςκθτοποίθςθσ 

και κινθτοποίθςθσ όλου του ςχολείου 
 
 

Καλι Ρρακτικι ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. 
Βϋ Ακινασ: 
 
Ερωτθματολόγιο για τθν ενδοςχολικι βία 
 
1.  Ζχετε υποςτεί ποτζ βία ; 
ΝΑΛ ................. ΟΧΛ ..............  
2.  Ζχετε υποςτεί ποτζ βία μζςα ςτο ςχολείο ; 
ΝΑΛ ................. ΟΧΛ ..............  
Αν ναι τι είδουσ ;  
Λεκτικι 
Σωματικι 
Ψυχολογικι 
Διαδικτυακι 
Σεξουαλικι 
3. Ζχετε αντιδράςει ;  
ΝΑΛ ................. ΟΧΛ ..............  
4. Σε ποιον ζχετε μιλιςει; 
5. Σασ βοικθςε ;   
ΝΑΛ ................. ΟΧΛ ..............  
Αν ναι με ποιον τρόπο ; 
 
6. Ζχετε υπάρξει ποτζ κφτθσ ; 
ΝΑΛ ................. ΟΧΛ ..............  
Αν ΝΑΛ με ποιεσ από τισ παραπάνω βίεσ που αναφζραμε ; 
7. Ζχετε υπάρξει ποτζ κεατισ ; 
ΝΑΛ ................. ΟΧΛ ..............  
Αν ΝΑΛ  πωσ αντιδράςατε ;  
Καλζςατε βοικεια ; .......................................................................................................  
Μιλιςατε ςε κάποιον μεγαλφτερο ; ..............................................................................  
Αδιαφοριςατε ; .............................................................................................................  
Ρροςπακιςατε να επιλφςετε μόνοι ςασ το πρόβλθμα ; ..............................................  
8. Κάποιοσ από τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ απευκυνκικατε αδιαφόρθςε ι αςχολικθκε με τθν 
επίλυςθ του κζματοσ ; 
ΝΑΛ ................. ΟΧΛ ..............  
9. Αν ιςαςταν μάρτυρεσ ενόσ περιςτατικοφ βίασ, πϊσ κα αντιδροφςατε ; 
10. Νομίηετε ότι  θ βία είναι ζνασ τρόποσ να αντιμετωπίςετε τθ βία ; 
11. Αντιλαμβάνεςτε ότι θ ΑΝΟΧΘ είναι ΣΥΝΕΝΟΧΘ ; 
ΝΑΛ ................. ΟΧΛ ..............  
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Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: Μαρία Μαρι 

Εκπαιδευτικόσ ΡΕ05  -  Κεατρολόγοσ 

ςτο 1ο  Γυμνάςιο Ρεφκθσ 
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12. Κεφάλαιο: «Τι εκτιμϊ περιςςότερο ςε ζναν άνκρωπο» 
Ενϊνοντασ τα χζρια 

Μακιματα: Αγγλικι και Γαλλικι γλϊςςα – Μουςικι 
 

Στο πλαίςιο των δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio για τον Σχολικό Εκφοβιςμό, το 
ςχολείο μασ υλοποίθςε τθ δράςθ με κζμα: «Ενϊνοντασ τα χζρια». Ρρόκειται για μια μαξιμαλιςτικι 
προςζγγιςθ ςτθν ζννοια «Χτίηοντασ γζφυρεσ δικαιοςφνθσ, ειρινθσ, ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ, 
εμπιςτοςφνθσ και δθμιουργίασ» ωσ αντίδοτο ςτον εκφοβιςμό των εφιβων, όχι μόνο ενϊνοντασ τα χζρια 
ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ ςχολικι μασ μονάδα, αλλά και απλϊνοντασ τα χζρια ςτθν κοινωνία, και 
ιδιαίτερα ςε ομάδεσ ατόμων που προςωρινά ζχουν αποκοπεί από το υπόλοιπο κοινωνικό πλαίςιο και που 
δίνουν τθ μάχθ τουσ να επανενταχτοφν ςε αυτό. 
Σ’ αυτι τθν προςπάκεια ςυμμετείχαν: 
α. Μακθτικι ομάδα αποτελοφμενθ από 21 μακθτζσ τθσ Αϋ & Βϋ τάξθσ του ςχολείου 
β. Ομάδα κρουςτϊν του Κ.Ε.Κ.Ε.Α «ΡΑΕΜΒΑΣΘ». 
Στόχοι τθσ εκπόνθςθσ του Ρρογράμματοσ: 
1. Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του μακθτικοφ εκφοβιςμοφ τόςο μζςα ςτο ςχολείο όςο και ζξω από 

αυτό (περιορίηοντασ το κυμό, τισ επικίνδυνεσ και ακραίεσ  ςυμπεριφορζσ) 
2. Επαφι των μακθτϊν και γνωριμία με εξωγενείσ ομάδεσ από το ςχολείο, οι οποίεσ βιϊνουν 

τεράςτιεσ δυςκολίεσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, αλλά ατενίηουν το μζλλον τουσ κετικά μζςα από 
ςυνεργαςία, αλλθλεγγφθ και προςπάκεια 

3. Εφαρμογι ορκϊν και πρωτοποριακϊν πρακτικϊν: Οι μακθτζσ μζςα από ςεμινάρια που 
πραγματοποιικθκαν ςτο ςχολείο από τθν ομάδα του Κ.Ε.Κ.Ε.Α «ΡΑΕΜΒΑΣΘ», καταςκεφαςαν 
κρουςτά μουςικά όργανα  

4. Καλλιτεχνικι διερεφνθςθ και προϊκθςθ μακθτικϊν ταλζντων ςτθ μουςικι, ςτο χορό, ςτθ  
ηωγραφικι, ςτο λόγο: Υπό τον ιχο των κρουςτϊν, οι μακθτζσ  εξζφραςαν ςυναιςκιματα και 
πζραςαν μθνφματα μζςα από μια κεατρικι παρουςίαςθ χρθςιμοποιϊντασ το ςϊμα τουσ και το 
λόγο τουσ, τραγουδϊντασ τθ δικι τουσ δθμιουργία  με τίτλο «Ενϊνοντασ τα χζρια», κακϊσ επίςθσ  
ανζδειξαν τθν  όλθ πορεία του Ρρογράμματοσ ςε ντοκιμαντζρ 

5. Ραρότρυνςθ και ενίςχυςθ Ρρωτοβουλιϊν χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ: λογότυπο 
για το ςχολικό εκφοβιςμό, αφίςα 

6. Αντίςταςθ ςτον κοινωνικό ρατςιςμό: κατανόθςθ και ενίςχυςθ  των ιδεϊν ότι θ διαφορετικότθτα 
είναι δίπλα μασ, τθν αφουγκραηόμαςτε, τθν αγγίηουμε, τθ ςτθρίηουμε και όλοι μαηί προχωροφμε 
για να αλλάξουμε τον κόςμο μακριά από κάκε είδουσ βία. 

  Αναμενόμενα αποτελζςματα 
Στοχαηόμενοι και ευαιςκθτοποιθμζνοι μζςα από τα παραπάνω  εργαλεία και μζςα από αντιλιψεισ  που 
υιοκζτθςαν, οι μακθτζσ κατανόθςαν πωσ όλοι είμαςτε απαραίτθτοι, πολφτιμοι και  κανείσ μασ δεν 
περιςςεφει. Με αρμονία και ανκρωπιά, με ευαιςκθςία και προτροπι, με ενθμζρωςθ και πράξθ 
αντιμετωπίηουμε τθ διαφορετικότθτα και ςυμπορευόμαςτε ςε  δθμιουργικά μονοπάτια που κα μασ 
οδθγιςουν ςε ζνα ιδεατό μζλλον. Ρικανόν να φαντάηουν όλα τζλεια ςτο άκουςμα. Εμείσ είμαςτε εδϊ, για 
να δείξουμε πωσ χζρι-χζρι κάτι μπορεί  να αλλάξουμε!!!  
 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: 
 Ελζνθ Αυγερινοφ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ05 

Μαρία Γκίμθ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ06 
Ελζνθ Ροφλου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ16 

ςτο 2ο Γυμνάςιο Χαλανδρίου 
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13. Κεφάλαιο: «Λίγθ ϊρα με τον εαυτό μου …»  
Διαγωνιςμόσ Αφίςασ για τον ατςιςμό και τον Σχολικό Εκφοβιςμό  

 
Στισ 6 Μαρτίου, ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ κατά τθσ Ενδοςχολικισ Βίασ  προκθρφξαμε 
διαγωνιςμό δθμιουργίασ αφίςασ από τουσ μακθτζσ μασ με κζμα ςχετικό με το ατςιςμό και το Σχολικό Εκφοβιςμό.  
Οι αφίςεσ των μακθτζσ απεικονίηουν μθνφματα κατά τθσ ενδοςχολικισ βίασ και του ρατςιςμοφ και παρακινοφν 
όποιον υφίςταται Σχολικό Εκφοβιςμό «να ςπάςει» τθ ςιωπι του και να ηθτιςει βοικεια.  

Μια εικόνα χίλιεσ λζξεισ 

                   

 

 

 

Υπεφκυνεσ κακθγιτριεσ : Ραναγιϊτα Μαρτάκθ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ06 

Χάιδω Ραπαϊωάννου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ05 

ςτο 1ο Γυμνάςιο Χαλανδρίου  

http://blogs.sch.gr/1gymchal/files/2015/05/may-2015-012.jpg
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14. Κεφάλαιο: «Αυκορμθτιςμόσ ςτθν τάξθ» 
Ρρόγραμμα Δραςτθριοτιτων και προτεινόμενων Δράςεων για τθν 6θ Μαρτίου - 

Ραγκόςμια Θμζρα κατά τθσ Σχολικισ Βίασ και του Εκφοβιςμοφ 
 

Α ΤΑΞΘ : ΔΘΜΛΟΥΓΩ  ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΗΩ 

 

Α) Βιβλιοπαρουςίαςθ, ειςιγθςθ και ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ με αφορμι βιβλία που αναφζρονται ςτθ 
ςχολικι βία και πρόςκλθςθ ςε δθμιουργό και εικονογράφο παιδικϊν βιβλίων ςχετικϊν με το κζμα  (2 
διδακτικζσ ϊρεσ). 

Β) Κεατρικό εργαςτιρι ςε κάκε τάξθ: Οι μακθτζσ, με αφορμι τθ ςυηιτθςθ που προθγικθκε και αντλϊντασ 
ζμπνευςθ από χαρακτιρεσ βιβλίων, χωρίηονται ςε ομάδεσ και γράφουν/δθμιουργοφν τα δικά τουσ ςκετσ 
με κζμα τον ςχολικό εκφοβιςμό, προτείνουν λφςεισ και ςυηθτοφν εναλλακτικζσ ςυμπεριφορζσ. Στθ 
ςυνζχεια παρουςιάηουν / παίηουν τα ζργα τουσ ςτθν ολομζλεια του τμιματόσ και/ι τθσ τάξθσ τουσ (3 
διδακτικζσ ϊρεσ). 

 

Β ΤΑΞΘ : ΕΚΦΑΗΟΜΑΛ  ΡΕΛΚΩ 

 

Α) Ομιλία ψυχολόγου ι/και ειδικισ παιδαγωγοφ. Ακολουκεί ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ, ϊςτε να 
καλυφκοφν απορίεσ και να αναδειχκοφν κζματα ςχετικά με τθν πρόλθψθ, αντιμετϊπιςθ και ειρθνικι 
επίλυςθ τθσ βίασ.  Οι μακθτζσ ανταλλάςςουν εμπειρίεσ, απόψεισ και προβλθματιςμοφσ ςτο πλαίςιο τθσ 
ςυηιτθςθσ που κα ζχουν με τουσ ομιλθτζσ (2 διδακτικζσ ϊρεσ). 

Β) Εικαςτικά εργαςτιρια: Δθμιουργία αφιςϊν, φυλλαδίων, ςλόγκαν με μθνφματα και ιδζεσ κατά τθσ βίασ, 
τθν πρόλθψι τθσ, τθν καταςτολι τθσ (2-3 διδακτικζσ ϊρεσ). 

Να οριςτοφν ςυντονιςτζσ (2) για κάκε τμιμα, οι οποίοι να οργανϊνουν τα υλικά, το μάηεμα των τελικϊν 
δθμιουργιϊν, τθν ανάρτθςθ-ζκκεςθ των ζργων ςτθν τάξθ και ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου. 

 

Γ ΤΑΞΘ : ΕΕΥΝΩ-ΚΑΤΑΓΑΦΩ  ΕΡΛΛΥΩ 

 

Α) Δθμιουργία ερωτθματολογίου-ζρευνασ για το φαινόμενο τθσ ςχολικισ βίασ, οι λόγοι που τθ 
δθμιουργοφν,  πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ (2 διδακτικζσ ϊρεσ). 

Να προθγθκεί ςυηιτθςθ μεταξφ των μακθτϊν και των υπεφκυνων κακθγθτϊν των τμθμάτων, ϊςτε να 
αναδειχκοφν προβλθματιςμοί, ςκζψεισ, απορίεσ κ.λπ. τόςο ςχετικά με το φαινόμενο τθσ ςχολικισ βίασ, 
όςο και για τθ δθμιουργία ερωτθματολογίου (2 διδακτικζσ ϊρεσ). 

Β) Ανταλλαγι και καταγραφι απόψεων μεταξφ τμθμάτων δια αντιπροςϊπων, προκειμζνου να ψθφίςουν 
και να καταλιξουν ςτθν οριςτικι μορφι του ερωτθματολογίου, το οποίο κα κακαρογραφκεί και κα 
διανεμθκεί ςε όλεσ τισ τάξεισ (1 διδακτικι ϊρα). 

Γ) Συλλογι αποτελεςμάτων, καταγραφι και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, τα οποία κα ανακοινωκοφν ςτθν 
ολομζλεια (οριςμόσ 2 ςυντονιςτϊν ανά τμιμα, 1 διδακτικι ϊρα).  
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Ραράδειγμα αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ θμζρασ και δράςεων 

 

ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΦΥΛΛΑΔΛΟ ΚΑΚΘΓΘΤΩΝ  

ΩΕΣ  ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ-ΔΑΣΕΛΣ ΡΟΥ ΚΑΚΘΓΘΤΕΣ 

1θ 08:15-
09:00 

Συηιτθςθ και βιωματικά εργαςτιρια 
ςτθν τάξθ18 

Στα τμιματά τουσ Ορίςτε τα ονόματα 
κακθγθτϊν ανά 
τμιμα και διδακτικι 
ϊρα 

2θ 09:05-
09:50 

3θ 10:00-
10:45 

Ομιλία και ςυηιτθςθ με ψυχολόγο / 
ςυγγραφζα… 

ΑΛΚΟΥΣΑ 
ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 

ΧΘΣΕΩΝ 

 

4θ 10:55-
11:40 

Ομιλία και ςυηιτθςθ με ψυχολόγο / 
ςυγγραφζα… 

Στα τμιματά τουσ  

5θ 11:50-
12:35 

Ραρουςίαςθ και καταγραφι 
δρϊμενων / εργαςιϊν / 
ερωτθματολογίου 
 

 Στα τμιματά 
τουσ 

 

6θ 12:40-
13:25 

Ρροβολι αποςπαςμάτων από 
ςχετικζσ ταινίεσ 

 
 

7θ 13:30-
14:10 

Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςτθν 
ολομζλεια 

 
 

 

Α. ΚΟΛΝΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ-ΣΥΗΘΤΘΣΕΛΣ ΡΟΥ ΚΑ ΥΛΟΡΟΛΘΚΟΥΝ ΑΡΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΘΓΘΤΕΣ ΣΤΛΣ 
ΤΑΞΕΛΣ 

 

  1. Διαβάςτε ςτθν τάξθ δυνατά τον οριςμό του εκφοβιςμοφ και τα είδθ του εκφοβιςμοφ. 

   2. Χωρίςτε τθν τάξθ ςε ομάδεσ των  4 και μετακινιςτε τα κρανία ϊςτε τα παιδιά να ςυνεργάηονται ςαν 
μία ομάδα των 4 ατόμων. (Χωρίςτε τισ ομάδεσ με βάςθ τον αλφαβθτικό κατάλογο). 

   3. Συηθτιςτε μαηί τουσ με βάςθ τον οριςμό που διαβάςατε τθ διαφορά μεταξφ «καρφϊματοσ» και δίνω 
μία πλθροφορία που αφορά ςτθ βία προσ εμζνα ι προσ τρίτουσ. Εξθγιςτε ότι «κάρφωμα»=ζνασ μακθτισ 
λζει κάτι ςε κάποιον ενιλικα με ςκοπό να βάλει ςε μπελάδεσ ζνα ςυμμακθτι του. 

   4. Γράψτε ςτον πίνακα τισ λζξεισ ΚΥΤΘΣ, ΚΥΜΑ και ΜΑΤΥΕΣ και ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ ςασ να 
καταγράψουν ανά ομάδα το προφίλ του κάκε ρόλου. Αφοφ καταγράψετε ςτον πίνακα τα επίκετα ι τισ 
λζξεισ που ταιριάηουν ςε κάκε τφπο, επιςθμάνετε τον ςθμαντικό ρόλο των μαρτφρων. Δϊςτε τουσ τθν 
πλθροφορία ότι ςε όςα περιςτατικά εκφοβιςμοφ υπιρχαν μάρτυρεσ που πιραν κζςθ εναντίον του κφτθ, 
το 75% των παρεμβάςεων κατάφεραν να ςταματιςουν τον εκφοβιςμό. 

  5. ωτιςτε τουσ για το αν πιςτεφουν ότι θ διαμεςολάβθςθ μακθτϊν ςε περιςτατικά εκφοβιςμοφ (“peer 
to peer”) κα λειτουργοφςε πιο δραςτικά για τουσ κφτεσ και πιο προςτατευτικά για τα κφματα. 

  6. Συηθτιςτε για τον ρόλο του ςχολείου.  

  7. Μιλιςτε για τον θλεκτρονικό εκφοβιςμό και επιςθμάνετε τουσ εξισ κινδφνουσ: α) δε δθμοςιεφουμε 
προςωπικά μασ δεδομζνα ι δεδομζνα άλλων προςϊπων, β) Το θλεκτρονικό μασ αποτφπωμα δε ςβινεται 
ποτζ, γ) το facebook μασ ηθτά πάντα τθν άδειά μασ, όταν κάποιοσ κζλει να μασ κάνει tag – να γράψει το 
όνομά μασ ςε φωτογραφία, δ) ζχουμε όλοι ςυναινζςει να χρθςιμοποιεί το facebook τισ φωτογραφίεσ μασ, 
ακόμα και αυτζσ που ζχουμε ςβιςει, για διαφθμιςτικοφσ λόγουσ, ε) κάνουμε ςυχνά αναηιτθςθ του 
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ονόματόσ μασ ςτο google, για να δοφμε ποια προςωπικά μασ δεδομζνα βρίςκονται ςτο διαδίκτυο,  ςτ) 
ΕΝΕΓΕΛΕΣ: Ηθτάμε από τον πάροχο να αποςφρει οποιαδιποτε προςωπικι πλθροφορία μασ. 

  8. Μοιράςτε ςτθν τάξθ τουσ ονομαςτικοφσ καταλόγουσ. Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να γράψουν 
ανϊνυμα δίπλα ςε κάκε όνομα και ςτο δικό τουσ, ζνα τουλάχιςτον κετικό χαρακτθριςτικό που 
καυμάηουν ι πιςτεφουν ότι ζχουν οι ςυμμακθτζσ τουσ. Αφοφ μαηζψετε όλα τα φυλλάδια διαβάςτε 
δυνατά για κάκε μακθτι τα χαρακτθριςτικά που του ζχουν δοκεί ςτο ςφνολό τουσ. (ΝΑ ΓΛΝΕΛ 
ΟΡΩΣΔΘΡΟΤΕ) 

 

Β. ΕΛΔΛΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΣΕΛΣ ΑΝΑ ΤΑΞΕΛΣ: 

 

Α’ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ Οι μακθτζσ είναι χωριςμζνοι ςε ομάδεσ των 4 από προθγοφμενεσ ϊρεσ. Κάκε ομάδα 
εμπνευςμζνθ από αυτά που άκουςε και ςυηιτθςε ςτθν παρουςίαςθ τθσ προθγοφμενθσ ϊρασ και από τα 
βιωματικά εργαςτιρια, καλείται να φτιάξει το δικό τθσ ςενάριο δίνοντασ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ τθσ το ρόλο 
του κφτθ, του κφματοσ και των μαρτφρων. Σε κάκε ςενάριο πρζπει να δϊςει δφο διαφορετικά 
εναλλακτικά αποτελζςματα με βάςθ τθν αλλαγι ςτάςθσ των μαρτφρων (για να ςυνειδθτοποιιςουν οι 
μακθτζσ τθ βαρφτθτα  του ρόλου που ζχουν οι μάρτυρεσ ςε ζνα ςυμβάν).  Πταν όλοι ζχουν γράψει και 
προβάρει τα ςενάριά τουσ, κα τα παρουςιάςουν ςτθν ολομζλεια του τμιματόσ τουσ. Δϊςτε χρόνο φςτερα 
από κάκε παρουςίαςθ των ςκετσ να ςυηθτιςουν τα παιδιά τισ διαφορετικζσ αντιδράςεισ των μαρτφρων 
και κατά πόςο αυτζσ διαφοροποιοφν τθν ζκβαςθ ενόσ περιςτατικοφ εκφοβιςμοφ. 

 

Β’ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ Οι μακθτζσ είναι χωριςμζνοι ςε ομάδεσ των 4 από προθγοφμενεσ ϊρεσ. Κάκε ομάδα 
εμπνευςμζνθ από αυτά που άκουςε και ςυηιτθςε ςτθν παρουςίαςθ των προθγοφμενων ωρϊν κακϊσ και 
από τα βιωματικά εργαςτιρια, αποφαςίηει τι κα δθμιουργιςει: ςλόγκαν, αφίςα, κείμενο, ποίθμα, 
γκράφιτι, ηωγραφικό πίνακα κ.λπ. Τα κζματα κα είναι ςχετικά με τθν πρόλθψθ, αντιμετϊπιςθ και 
καταςτολι τθσ ενδοςχολικισ βίασ. Είναι πολφ ςθμαντικό να εμπλακοφν όλα τα μζλθ από κάκε ομάδα ςτθ 
λιψθ αποφάςεων, το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ κάκε ζργου. Μετά το τζλοσ τθσ υλοποίθςθσ των 
ζργων  τουσ, κα τα παρουςιάςουν ςτθν τάξθ και κα ψθφίςουν με μυςτικι ψθφοφορία τα δφο καλφτερα, 
για να διαγωνιςτοφν με των άλλων τμθμάτων.  

 Να οριςτοφν ςε κάκε τμιμα τρεισ ςυντονιςτζσ για να μεταφζρουν και να κολλιςουν τα ζργα που κα 
αναρτθκοφν ςε χϊρουσ του ςχολείου. 

 

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ Να δοκεί ζμφαςθ ςε ςυηιτθςθ ςτο ςυναίςκθμα του κυμοφ: Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να 
γράψουν ςε ζνα χαρτί τι είναι αυτό που τουσ κυμϊνει, τι πιςτεφουν ότι είναι αυτό που κυμϊνει τουσ 
κακθγθτζσ, τουσ γονείσ τουσ, τα παιδιά τθσ θλικίασ τουσ, τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Εξθγιςτε ςτουσ μακθτζσ 
τθν ζννοια του κυμοφ (δευτερογενισ παράγοντασ), το ότι «κυμϊνω δε ςθμαίνει πάντα ότι δεν πρζπει ι ότι 
ζχω άδικο», και ρωτιςτε τουσ α) για το ποια είναι θ αντίδραςι τουσ κάκε φορά που κυμϊνουν, β) αν 
ξζρουν γιατί κυμϊνουν, γ) αν γνωρίηουν τεχνικζσ για να εκφράςουν το κυμό τουσ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε 
να μθν ξεπεράςουν τα όρια που μπορεί να τουσ ωκιςουν ςε βίαιεσ πράξεισ. 

 

Δθμιουργία ερωτθματολογίου-ζρευνασ για το φαινόμενο τθσ ςχολικισ βίασ, τουσ λόγουσ που τθ 
δθμιουργοφν, πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ. Ορίςτε δφο εκπροςϊπουσ ανά τμιμα, οι οποίοι κα διαβάςουν 
τισ ερωτιςεισ του δικοφ τουσ τμιματοσ ςτα υπόλοιπα, ϊςτε να καταλιξουν ςε κοινζσ ερωτιςεισ και να 
ςυντάξουν το τελικό ερωτθματολόγιο, να κακαρογραφκεί και να βγουν αντίτυπα για όλο το ςχολείο. Να 
μοιραςτεί. Να ςυλλζξουν τα ερωτθματολόγια και να καταλιξουν ςε γραπτά ςυμπεράςματα ανά τμιμα. 

 

 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ :  Χαρίκλεια Νιφλι, Εκπαιδευτικόσ  ΡΕ05 

Άννα  Σακελλαροποφλου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ07 

ςτο 4ο  Γυμνάςιο Αγίασ Ραραςκευισ  
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15. Ραράδειγμα Μακθτικισ Δθμιουργίασ:  
Ταινία «Βρε … πϊσ αλλάηουν οι καιροί», 

 βαςιςμζνθ ςτθν ταινία του Γ. Δαλιανίδθ «Νόμοσ 4000» 
Ραράλλθλα με το Ρρόγραμμα Αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων Σχολικισ βίασ και  εκφοβιςμοφ που υλοποίθςε το ςχολείο 
μασ, αναπτφξαμε μια ςειρά πολιτιςτικϊν δράςεων ςυναφϊν με το ςφνολο των Ρρογραμμάτων που είχαμε αναλάβει 
ωσ ςχολικι μονάδα.  

Το αποτζλεςμα των δράςεων αυτϊν ιταν θ παραγωγι  ταινίασ με τίτλο «Βρε ... πωσ αλλάηουν οι καιροί» και 
αφοροφςε, μεταξφ άλλων, ςε μια ςειρά αμφιλεγόμενων εκπαιδευτικϊν πρωτοβουλιϊν των ελλθνικϊν κυβερνιςεων.  

Το 1958 κα εφαρμοςτεί για πρϊτθ φορά ο Νόμοσ  4000 που τάραξε τθν ελλθνικι κοινωνία για πολλά χρόνια. 
Σφμφωνα με αυτόν, οι νεαροί ταραχοποιοί που κατθγοροφνταν για το αδίκθμα τθσ εξφβριςθσ, κα τιμωροφνταν αφοφ 
ςυλλαμβάνονταν, με κοφρεμα  και ςκίςιμο των ρεβζρ ςτα παντελόνια τουσ. Το κοφρεμα με τθν ψιλι (μθχανι 
κουρζματοσ) κεωροφνταν προςβλθτικό και ςκοπό είχε να «τςαλακϊςει» τθν προςωπικότθτα του νζου ανκρϊπου, να 
τον κάνει άβουλο και αμιχανο όν. 

Το θμερολόγιο ζγραφε 4 Σεπτεμβρίου του 1958, όταν θ φοβερι αυτι παιδαγωγικι διάταξθ πρϊτο-εφαρμόςτθκε ςε 
τζςςερισ «τεντιμπόθσ». Ο όροσ «τεντιμπόθσ» προζρχεται από τθν αγγλικι ζκφραςθ teddy boy, όροσ με τον οποίο 
ςτθν Αγγλία χαρακτθρίηονταν τότε οι νζοι με ακριβό ι μοντζρνο ντφςιμο και κοφρεμα. Οι αςτυνομικοί κοφρεψαν με 
τθν ψιλι τουσ νεαροφσ  και τουσ διαπόμπευςαν, ρίχνοντασ τουσ ςτο δρόμο και  κρεμϊντασ τουσ ςτο λαιμό   μια 
πινακίδα που ζγραφε "Είμαι τεντιμπόθσ".  

Θ διαδικαςία υπιρξε αμφιλεγόμενθ και δίχαςε τθν ελλθνικι κοινωνία επί χρόνια για τον παιδευτικό τθσ ρόλο. 
Σκοπόσ τθσ πολιτείασ ιταν θ ςυμμόρφωςθ, θ πεικαρχία και ο παραδειγματιςμόσ των νζων απζναντι ςε απρεπείσ 
ςυμπεριφορζσ των ςυνομθλίκων τουσ. Μιλάμε βζβαια για μια εποχι που θ νεολαία ζχει αρχίςει να αμφιςβθτεί 
γενικϊσ τθν κοινωνία και τουσ κεςμοφσ τθσ.  

Στθ μεταπολεμικι και μετεμφυλιακι Ελλάδα, βζβαια, όλα αυτά ιταν ςχετικά αλλά θ αμφιςβιτθςθ υπιρξε και ιταν 
ανθςυχθτικι για τθν ςυντθρθτικι κοινωνία τθσ εποχισ. Το γιαουρτάκι που ζπεφτε (κυρίωσ ςε κακθγθτζσ και 
αςτυνομικοφσ ) άρχιςε να γίνεται μόδα και μζτρο ζκφραςθσ  και ο ςυγκεκριμζνοσ Νόμοσ κεωρικθκε ότι κα 
νουκετοφςε τθ νεολαία τθσ εποχισ. 

Ο νόμοσ καταργικθκε τελικά το 1983. Θ τελευταία φορά που εφαρμόςτθκε ιταν το 1981. Ουςιαςτικά όμωσ, για 
αρκετά χρόνια λειτοφργθςε με το κράτοσ ςτο ρόλο του κφτθ ...... εκφοβιςτικά προσ τθ νεολαία τθσ εποχισ.  

Κάτω από αυτό το πρίςμα το ςυμπεριλάβαμε ςτθν ταινία μασ και ςτο Ρρόγραμμα Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ 
φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και  Εκφοβιςμοφ τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ. 

 

Συγγραφι ςεναρίου - Επιμζλεια προγράμματοσ:  

Αγλαΐα Γιαννίτςαρθ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ04 

ςτο 8ο Γυμνάςιο Χαλανδρίου με Λυκειακζσ Τάξεισ 

 

 
Σχζδιο μακθτϊν του 5ου ΓΕ.Λ. Αμαρουςίου  
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Σ’ ΕΝΟΣΗΣΑ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΕ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ 

Α΄ΚΑΙ Β΄ΛΤΚΕΙΟΤ: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ – PROJECTS 

 
1. «Ο όλοσ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν (Projects) ςτθν πρόλθψθ  

και αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 
 

Στο 2
ο
 Γενικό Λφκειο Ρεφκθσ, πραγματοποιικθκε Ριλοτικό Ρρόγραμμα ςτο πλαίςιο του Comenius Regio κατά το 

ςχολικό ζτοσ 2013-14 με τίτλο «Δθμιουργϊντασ Κουλτοφρα Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ». Στθ διάρκεια αυτισ τθσ χρονιάσ εργαςτικαμε κυρίωσ ςε κεωρθτικό επίπεδο, με τθν παρακολοφκθςθ 
ςεμιναρίων που πραγματοποιικθκαν από τθ Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Β' Ακινασ. Ραράλλθλα, ζγινε προςπάκεια 
ςυγκζντρωςθσ υλικοφ από διάφορεσ ιςτοςελίδεσ και βιβλία ςχετικά με τον εκφοβιςμό.  
Το Ρρόγραμμα ςυνεχίςτθκε και ολοκλθρϊκθκε κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-15. Καταρχάσ, το κζμα τθσ ενδοςχολικισ 
βίασ αποτζλεςε αντικείμενο ερευνθτικισ εργαςίασ από ομάδα μακθτϊν τθσ Α' Λυκείου. Ζτςι εξαςφαλίςτθκαν 2 ϊρεσ 
εβδομαδιαίωσ, ενταγμζνεσ ςτο πρόγραμμα του ςχολείου, τισ οποίεσ αξιοποιιςαμε, για να αντεπεξζλκουμε ςτον όγκο 
δουλειάσ ςτο πλαίςιο του Comenius Regio. Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου τετραμινου, τα παιδιά επεξεργάςτθκαν 
κεωρθτικά τα ερευνθτικά ερωτιματα του project, χρθςιμοποιϊντασ ωσ ερευνθτικά εργαλεία ερωτθματολόγια που 
δθμιοφργθςαν τα ίδια, κακϊσ και πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο και τθ ςχετικι βιβλιογραφία. Το ερευνθτικό 
αντικείμενο διαιρζκθκε ςε τζςςερα επιμζρουσ πεδία, ενϊ αντιςτοίχωσ χωρίςτθκαν ςε τζςςερισ ομάδεσ οι μακθτζσ 
του τμιματοσ. Τα τζςςερα αυτά πεδία ιταν τα εξισ: α. ''cyber bullying'', β. ''verbal bullying'', γ. ''bullying at school'' 
και δ. ''bullying in the family''. Θ κάκε ομάδα ςτο τζλοσ του Α' τετραμινου ςυνζγραψε μία ερευνθτικι ζκκεςθ, ςτθν 
οποία παρουςίαςε τα ςυμπεράςματά τθσ ςε ςχζςθ με τα ερευνθτικά ερωτιματα, που ιταν οι τρόποι πρόλθψθσ και 
αντιμετϊπιςθσ όλων των μορφϊν βίασ. 
Στο Β' τετράμθνο πραγματοποιιςαμε Ριλοτικό Ρρόγραμμα με τίτλο «Δθμιουργϊντασ Κουλτοφρα Ρρόλθψθσ και 
Αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ». Ρεράςαμε, λοιπόν, από τθ γνϊςθ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και από τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ ςτθ δθμιουργία. Οι μακθτζσ τθσ Α' Λυκείου – και όχι μόνο τα παιδιά του project – 
κινθτοποιικθκαν και πραγματοποίθςαν μια ςειρά από εκπλθκτικζσ δράςεισ, που τιμοφν το Comenius Regio, τουσ 
ίδιουσ τουσ μακθτζσ  και εμάσ τουσ κακθγθτζσ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 Μια ομάδα μακθτϊν ηωγράφιςε ςε χρωματιςτά χαρτόνια, δίνοντασ τα δικά τθσ μθνφματα κατά τθσ βίασ.  

 Μακιτρια τθσ Β' τάξθσ ζγραψε ποίθμα γεμάτο ευαιςκθςία για τα ςυναιςκιματα που βιϊνει ο δζκτθσ βίαιθσ 
ςυμπεριφοράσ.  

 Άλλθ μακιτρια ζγραψε πεηό  κείμενο – αφιζρωμα ςτθ μνιμθ ενόσ πρόςφατου κφματοσ του θλεκτρονικοφ 
εκφοβιςμοφ. 

 Δθμιουργικθκε πόςτερ με κολλάη από αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ ςχετικζσ με τθ βία και μθνφματα  κατά του 
bullying ςτα αγγλικά. Το πόςτερ αναρτικθκε ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του ςχολείου και απζςπαςε το δεφτερο 
βραβείο από τθ Δ.Δ.Ε. Β’ Ακινασ ςτο διαγωνιςμό με κζμα «Ζνα βιμα εμπρόσ: Θ ανζλιξθ του ανκρϊπου ςε 
πραγματικό Homo Humanis». 

 Οι μακθτζσ – μζντορεσ φιλοτζχνθςαν χρωματιςτοφσ ςελιδοδείκτεσ με μθνφματα ςτα ελλθνικά και τα αγγλικά. 

      Δθμιουργικθκε αφίςα, προκειμζνου να προβλθκεί θ ςυμμετοχι του ςχολείου μασ ςτο πρόγραμμα, κατά τθν 
τελετι λιξθσ του. 

 Άλλθ δυναμικι δράςθ ιταν θ δθμιουργία (ςτίχοσ, μουςικι) και θ ερμθνεία από μακθτζσ του ςχολείου ενόσ 
τραγουδιοφ, με τίτλο ''Λt is unfair''. Επίςθσ, παρουςιάςτθκε χορογραφία με τίτλο ''Τake me to church''. 

 Tζλοσ, θ πιο πρωτοποριακι, ίςωσ, δράςθ και ςυνάμα επίπονθ ιταν θ δθμιουργία  ενόσ θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ 
με τίτλο ''3Β'', δθλ. ''Βye Bye Bullying'', από μακθτζσ του ςχολείου μασ. Οι μακθτζσ του 2

ου
 Γενικοφ Λυκείου Ρεφκθσ 

αγκάλιαςαν το Comenius Regio και μζςα από αυτό δθμιοφργθςαν μια κουλτοφρα αντι-βίασ ςτθ ςχολικι μασ 
κοινότθτα. Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα ςαν και αυτό δίνουν άλλθ διάςταςθ ςτθν εκπαίδευςθ και αναβακμίηουν το 
δθμόςιο ςχολείο, το οποίο οφτωσ ι άλλωσ ςτθρίηεται ςτο όραμα και τθν ψυχι των εκπαιδευτικϊν που το υπθρετοφν. 
 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: Ελζνθ Εγγλζηου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ06 
 

Ραραςκευι Ξζνου- Στροφηα, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ 13 ςτο 2ο ΓΕ.Λ. Ρεφκθσ 
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2. Μακθτικι Δθμιουργία με τίτλο: “3Β - BYE BYE BULLYING” 
από τθν ομάδα Active Observers 

 
Στο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio μακθτζσ διαφορετικϊν ςχολείων τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ 
είχαν τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν, με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν τουσ,  ςτο Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα 
«Enable – Ενδυναμϊνω». Οι μακθτζσ ςυγκρότθςαν τθν Ομάδα “Active Observers”, που μζςα από μία διαςκεδαςτικι 
και βιωματικι εμπειρία, δθμιοφργθςε το παιχνίδι εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου 3Β BYE BYE BULLYING, 
παρουςιάηοντασ τθ δικι τθσ εκδοχι ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτον ενεργό 
ρόλο που διαδραματίηει ο παρατθρθτισ, «πρόςωπο – κλειδί» για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου. Το παιχνίδι κα 
παρουςιαςτεί ςτον Ρανευρωπαϊκό Μακθτικό Διαγωνιςμό “Hackathon” ςτο Λονδίνο τον Οκτϊβριο του 2015. 

Το παιχνίδι, που ζχει ψθφιακι μορφι, περιλαμβάνει ανκρϊπινεσ φιγοφρεσ και ρεαλιςτικι προςομοίωςθ των οικείων 
χϊρων. Απευκφνεται ςε παιδιά δθμοτικοφ ςχολείου – προεφθβικισ θλικίασ και τα προετοιμάηει με τον καλφτερο 
τρόπο για τθν αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων bullying ςτθν εφθβικι θλικία και για τθ φοίτθςι τουσ ςτθν ανϊτερθ 
ςχολικι βακμίδα, το Γυμνάςιο.  

Ο παίκτθσ, που ταυτίηεται με τον παρατθρθτι, ζρχεται αντιμζτωποσ με μία πλθκϊρα διαφορετικϊν ειδϊν 
εκφοβιςμοφ (λεκτικι, ςωματικι, ςεξουαλικι, ψυχολογικι, θλεκτρονικι βία) που διαδραματίηονται ςε οικείουσ για 
τουσ μακθτζσ χϊρουσ: ςτο ςχολείο (τάξθ, προαφλιο, γιπεδο μπάςκετ κ.λ.π.), εκτόσ ςχολείου (ακλθτικοί χϊροι, βόλτα 
ςτο πάρκο, μπάνιο και άςκθςθ ςε πιςίνα) αλλά και ςτο διαδικτυακό περιβάλλον. Ραράλλθλα, μζςα από διαλόγουσ 
βγαλμζνουσ από τθν κακθμερινι ηωι, καλείται να επιλζξει τον ςωςτότερο και αποτελεςματικότερο για τον ίδιο 
τρόπο αντίδραςθσ και ςυνεπϊσ αντιμετϊπιςθσ του περιςτατικοφ (αποςτροφι, αποτροπι κφτθ, υποςτιριξθ 
κφματοσ). Οποιαδιποτε ςωςτι απάντθςθ οδθγεί ςτθν επιβράβευςθ του παίκτθ και ςτθν παρότρυνςι του να 
ςυνεχίςει, ενϊ για κάκε λανκαςμζνθ απάντθςθ, εμφανίηεται μία ςφντομθ ςυμβουλι που κατευκφνει τον παίκτθ, 
ϊςτε να ςκεφτεί εκ νζου τθν επιλογι του. Ζτςι, κακϊσ ο παίκτθσ ενεργεί αυτοβοφλωσ, μζςα από μία ευχάριςτθ και 
διδακτικι εμπειρία, μακαίνει ποιεσ είναι οι ςωςτζσ και ποιεσ οι λανκαςμζνεσ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του 
φαινομζνου. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνφεται θ ςθμαςία των ςωςτϊν ενεργειϊν ςε τζτοιεσ καταςτάςεισ, ενϊ 
παράλλθλα προωκοφνται θ  ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ του παίκτθ - παρατθρθτι για το φαινόμενο. 

Δεδομζνου ότι το φαινόμενο του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ απαςχολεί όλο και περιςςότερο τουσ μακθτζσ, τουσ 
εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ και ςτθν Ελλάδα και δεδομζνου ότι θ αναγνϊριςι του δεν ζχει ακόμθ ωριμάςει ςτθ 
χϊρα μασ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι θ αξιοποίθςθ τθσ άποψθσ των ίδιων των μακθτϊν κακϊσ και των μθνυμάτων 
προσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Μζςα από τθ δράςθ δίδεται θ ευκαιρία ζκφραςθσ και δθμιουργίασ των μακθτϊν και το 
παιχνίδι 3Β - BYE BYE BULLYING δείχνει ότι ο εφθςυχαςμόσ απζναντι ςτθ βία και ςτα αίτια που τθν προκαλοφν 
μπορεί να προκαλζςει ανεπανόρκωτα προβλιματα, ενϊ θ δραςτθριοποίθςθ και θ γνϊςθ αποβαίνουν ωφζλιμεσ για 
ζνα ςχολείο χωρίσ βία, για ζνα ςχολείο πιο ανκρϊπινο και πιο ςυνεργατικό αλλά και για μία κοινωνία με 
ανκρωπιςτικζσ αξίεσ.  

Μζςα από το ςυγκεκριμζνο παιχνίδι προκφπτει πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο κα εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ των 
μακθτϊν και κα αποβεί εξαιρετικά χριςιμο ςε όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Θ γνϊςθ και θ εμπειρία που κα 
αποκτιςουν οι μακθτζσ – παίκτεσ, οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ κακϊσ και θ ανκρωπιςτικι και πολιτιςτικι ςυνείδθςθ κα 
αξιοποιθκοφν για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ τθσ επικετικότθτασ, όχι μόνο ςτο ςχολείο αλλά και ςτθν 
κοινωνία γενικότερα.  

Τα παιδιά, με τισ γνϊςεισ που αποκτοφν κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ μζςω τθσ διάδραςθσ και διακίνθςθσ ιδεϊν, 
αλλά και με τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςε διάφορα περιςτατικά bullying – μελζτεσ περίπτωςθσ, γίνονται 
ανατροφοδότεσ – πολλαπλαςιαςτζσ ςτα ςχολεία τουσ και αναηθτοφν ςυμμαχίεσ απορρίπτοντασ ρατςιςτικζσ 
ςυμπεριφορζσ, υιοκετϊντασ κετικζσ ςτάςεισ ηωισ και εν γζνει καλλιεργϊντασ τισ αξίεσ τθσ ανκρωπιςτικισ παιδείασ. 
Το 3Β - BYE BYE BULLYING αποτελεί ζνα πρωτότυπο και ελκυςτικό παιχνίδι για παιδιά, δίνει ζνα ψθφιακό μινυμα 
και τονίηει τθν αξία τθσ αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ, τθσ επικοινωνίασ, τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ τουσ και τθσ 
ςυνεργαςίασ. Οι παίκτεσ – παρατθρθτζσ επωφελοφνται, λοιπόν, ςθμαντικά από τθν ευκαιρία που προςφζρει το 
ςυγκεκριμζνο παιχνίδι για μάκθςθ/εκπαίδευςθ, παιχνίδι/ψυχαγωγία και κοινωνικοποίθςθ.           

Το παιχνίδι μπορεί να προςαρμοςτεί ςε: 1. Android, 2. iOS, Playstation, 4. Xbox, 5. Vr (Virtual Reality), 6. Κάρτα SIM. 
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Επιμορφωτζσ-Εμψυχωτζσ: Αντωνία Ραπατριανταφφλλου,  

Συντονίςτρια Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ 

 

Άννα Βεςυροποφλου: Εκπαιδευτικόσ ΡΕ19 ςτθ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ 

 

 

Συμμετζχοντεσ μακθτζσ και μακιτριεσ: 

Βαςίλθσ Βάρςοσ, 2ο ΓΕ.Λ. Ρεφκθσ 

Αγγελικι Καραοφλθ, 5ο ΓΕ.Λ. Αμαρουςίου 

Μιχάλθσ-Σεμπάςτιαν Λοφισ, 2ο ΓΕ.Λ. Ρεφκθσ 

Κωνςταντίνα Μποκϊρου, 8 ο Γυμνάςιο Χαλανδρίου με Λ.Τ. 

Θλίασ Συρμπόπουλοσ, 2ο ΓΕ.Λ. Θρακλείου Αττικισ 
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3. Διδάςκοντασ τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων ςε μακθτζσ» 
Υπάρχει δυςκολία ςτθν διδαςκαλία περί προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων ςτουσ μακθτζσ Γυμναςίου και 
Λυκείου, τόςο ςτθν αποςαφινιςθ τθσ ζννοιασ των προςωπικϊν δεδομζνων όςο και ςτον τρόπο που αυτι θ ζννοια 
ςυνδζεται με τθν ιδιωτικι τουσ ηωι ςε κακθμερινι βάςθ.  Στθν υπάρχουςα βιβλιογραφία και ςτα τεφχθ περί 
προςταςίασ δεδομζνων αναφζρεται ότι «Τα προςωπικά δεδομζνα είναι όλεσ οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςε 
ςζνα. Είναι το όνομά ςου, θ διεφκυνςι ςου, ο αρικμόσ του κινθτοφ ςου, το ςχολείο ςτο οποίο πθγαίνεισ, τα μζρθ 
όπου ταξιδεφεισ, τα αντικείμενα που αγοράηεισ, το προφίλ ςου ςτο facebook, οι φωτογραφίεσ ςου από πζρυςι το 
καλοκαίρι, το βίντεο τθσ παρζασ ςου από τθ χκεςινι γιορτι...»,  «Γι’ αυτό πρζπει να μπορείσ να επιλζγεισ ποιεσ 
πλθροφορίεσ δίνεισ ςτουσ άλλουσ και ποιεσ κρατάσ μόνο για τον εαυτό ςου» , 
«Αν δεν προςζξεισ πϊσ και ποφ τα δθμοςιοποιείσ ι αν πζςουν ςε λάκοσ χζρια, 
τα προςωπικά ςου δεδομζνα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από κάποιουσ για 
να ςε δυςφθμίςουν ι να ςε φζρουν ςε δφςκολθ κζςθ, αποκαλφπτοντασ 
ιδιωτικζσ ςου ςτιγμζσ...», «Οι πλθροφορίεσ αυτζσ  είναι δυνατόν να 
δυςκολζψουν τθ ηωι ςου ςτο μζλλον, π.χ. όταν κα ψάχνεισ για δουλειά ι κα 
κεσ να ςπουδάςεισ ςτο Ρανεπιςτιμιο ι να πάρεισ δάνειο από μία τράπεηα». 
Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται το μζγεκοσ του προβλιματοσ και ςυχνά δε 
δζχονται ςυμβουλζσ, απαγορεφςεισ, όπωσ:  «πρόςεχε», «δεν πρζπει», «να 
μθν το κάνεισ» , «μάκε πρϊτα», «κα ζχεισ πρόβλθμα», και άλλα. 

Μία διαφορετικι προςζγγιςθ του παραπάνω κζματοσ μζςω μιασ πρακτικισ πρόταςθσ διδαςκαλίασ είναι θ 
οριοκζτθςθ του «δικοφ μου χϊρου»  που ωσ ςτόχο τθσ ζχει το «ξζρω το χϊρο μου    προςτατεφω το χϊρο μου». 
Με τον όρο «προςωπικόσ χϊροσ» δεν αναφερόμαςτε αποκλειςτικά ςε κάποιον δομθμζνο χϊρο που δικαιωματικά 
μασ ανικει (π.χ. το ςπίτι μασ, το δωμάτιό μασ, το διαδίκτυο), αλλά ςε ζναν κεωρθτικά αςαφι χϊρο γφρω από τον 
εαυτό μασ τον οποίο κεωροφμε προςωπικό και ενοχλοφμαςτε, αν κάποιοσ τον παραβιάςει, κακϊσ κάκε άνκρωποσ 
νιϊκει τθν ανάγκθ να επιςθμάνει μια περιοχι ωσ αποκλειςτικά δικι του. Είναι μάλλον μια ζμφυτθ τάςθ που ςκοπό 
ζχει να μασ προςτατζψει από πικανοφσ κινδφνουσ. Αν κάποιοσ ειςβάλλει ςτον προςωπικό μασ χϊρο χωρίσ άδεια, 
γνωρίηοντασ πωσ αυτόσ είναι δικόσ μασ, τότε, αυτόματα, μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνασ πικανόσ εχκρόσ.  

Το Κεωρθτικό υπόβακρο βαςίηεται ςε  τρείσ (3)  βαςικζσ κεωρίεσ: 

 Θ κεωρία τθσ εγγφτθτασ του Edward Hall, θ ζννοια τθσ απόςταςθσ, οριοκζτθςθσ προςωπικοφ χϊρου. 
Σφμφωνα με αυτι, ο χϊροσ γφρω από το κάκε άτομο χωρίηεται αυτόματα ςε διαφορετικζσ ηϊνεσ, κακεμία 
από τισ οποίεσ ζχει διαφορετικά χαρακτθριςτικά όςον αφορά τον βακμό τθσ  «ιδιωτικότθτασ»  τουσ  

 Θ κεωρία των τφπων του Birtchnell, ο άνκρωποσ επιδιϊκει καταςτάςεισ μζςω Αλλθλεπίδραςθσ του με τουσ 
άλλουσ. Σφμφωνα με τον Birtchnell (1990-1996) κεωρία των τφπων, ο άνκρωποσ επιδιϊκει να ζρκει ςε αυτζσ 
τισ καταςτάςεισ μζςω Αλλθλεπίδραςθσ με τουσ άλλουσ. 

 
 

 Κεωρία τθσ οισ, Flow theory, Csikzenmihalyi, προκλιςεισ – ευτυχία- ικανοποίθςθ. Ο ίδιοσ περιγράφει τθ 
ροι ωσ «τθν πλιρθ ςυμμετοχι ςε μια δραςτθριότθτα», όπου το Εγϊ απουςιάηει. οι άνκρωποι είναι 
ευτυχιςμζνοι, όταν βρίςκονται ςτθν κατάςταςθ τθσ ροισ, ζνα είδοσ εςωτερικισ ζμπνευςθσ που προκαλεί 



ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΛΚΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 

 

148 

ζντονθ ςυγκζντρωςθ-εςτίαςθ ςε κάποια αςχολία. Οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ μποροφν  να καταγραφοφν ςε 
τζςςερισ πόλουσ δφο κακζτων τεμνόμενων αξόνων. 

«Ο χρόνοσ ρζει αρμονικά. Κάκε δράςθ, κίνθςθ, ςκζψθ αναδφεται με αρμονικι ςυνζχεια από τθν προθγοφμενθ, ςαν 
ζνα μουςικό κομμάτι τηαη. Συμμετζχει ολόκλθρθ θ φπαρξθ και αξιοποιοφνται ςτο ζπακρο όλεσ οι ικανότθτεσ».  

Στθν πρακτικι δθμιουργικθκαν ερωτιματα όπωσ:  

 Σε περίπτωςθ διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ ςε ποιον κα το πείτε;  
 Τι κζςθ κατζχουν οι γονείσ  ςτο προςωπικό ςασ χϊρο;  

 Αλλάηουν οι φίλοι ςασ ςυχνά κζςεισ; 

 Ροφ βρίςκονται τα αρχεία του υπολογιςτι μου, οι φωτογραφίεσ 
μου, κωδικοί μου, είναι ςε αςφαλι κζςθ; 

 Εκτελϊ εφαρμογζσ άγνωςτεσ του  διαδικτφου; Ροιεσ είναι γνωςτζσ 
εφαρμογζσ που κάνω χριςθ; 

 Τι ςθμαίνει «Tα αρχεία μου»;  
 

Επιμζλεια κειμζνου: Κωνςταντίνοσ Φφτροσ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ19   

ςτο 4
ο
 ΓΕ.Λ.  Χαλανδρίου 

 

4. Μακθτικι δθμιουργία με τίτλο: 
“The Hidden Dimensions” από τθν ομάδα MOS (Μy Οwn Space) 

Στο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ «Enable – Ενδυναμϊνω», θ Ομάδα MOS (Μy Οwn Space), μζςα από μία 
διαςκεδαςτικι και βιωματικι εμπειρία, δθμιοφργθςε τθ δικι τθσ εκδοχι ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του 
Εκφοβιςμοφ,παρουςιάηοντασ τθν εφαρμογι “The Hidden Dimensions”, που δίνει ζμφαςθ ςτθν ζννοια τθσ 
Διαπροςωπικισ Απόςταςθσ. 

Θ ζννοια των επιπζδων τθσ Διαπροςωπικισ Απόςταςθσ (οικειότθτα, προςωπικι απόςταςθ, κοινωνικι απόςταςθ, 
δθμόςια απόςταςθ), αποτελοφν ςτθν πραγματικότθτα «κρυμμζνεσ διαςτάςεισ» ςτισ ςχζςεισ των ανκρϊπων. 

Διαμορφϊνονται μικροί και μεγαλφτεροι ομόκεντροι κφκλοι, εςτιάηοντασ ςτο κζμα αντιμετϊπιςθσ και ενδυνάμωςθσ 
ςχετικά με ςυμπεριφορζσ βίασ. 

Θ Διαπροςωπικι Απόςταςθ My Own Space: 

 εξατομικεφεται 

 αποτελεί ωςτόςο αναγκαία ςυνκικθ των ανκρωπίνων ςχζςεων 

 είναι ζνα προςωπικό εργαλείο 

 κάκε κατάςταςθ – πρόβλθμα – κζμα, πρζπει να λφνεται ςε χϊρο που επιλζγεται 

 ςτόχοι τθσ εφαρμογισ τθσ είναι πάντα θ ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ του ατόμου 

 μζςω αυτισ περιορίηονται θ μοναχικότθτα και θ απομόνωςθ 

 αποτελεί τρόπο ενδυνάμωςθσ τθσ υγείασ των ςχζςεων 

 αποτελεί προςωπικό χϊρο, δυναμικό, με αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ τθσ κρίςθσ και τθσ λιψθσ αποφάςεων 

 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ: Κωνςταντίνοσ Φφτροσ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ19 

ςτο 4
ο
 ΓΕ.Λ.  Χαλανδρίου 

Καλλιόπθ Ακαναςίου, Ψυχολόγοσ, Εκπρόςωποσ Γραμμισ Στιριξθσ «ΜΕ.ΥποΣΤΘΛΗΩ»,  

Επιςτ. Συνεργάτθσ Μονάδασ Εφθβικισ Υγείασ – Μ.Ε.Υ. 

 

Συμμετζχοντεσ μακθτζσ και μακιτριεσ: 

Χριςτίνα Ακαναςιάδθ, 3
ο
 ΓΕ.Λ. Αμαρουςίου 

Κάλια Καλαντηι, Λδιωτικά Εκπαιδευτιρια «Θ Ελλθνικι Ραιδεία» 
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5.  «Αξιοποιϊντασ τθν Τζχνθ, ςυνειςφζρουμε ςτθν πρόλθψθ εκφοβιςτικϊν 

ςυμπεριφορϊν και ςτθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ ςτο ςχολικό περιβάλλον» 
 

Το ςχολείο αποτελεί μια πολυπλθκι κοινότθτα όπου τα μζλθ τθσ, (Μακθτζσ, Διδακτικό Ρροςωπικό, Διεφκυνςθ και 
Γονείσ) βρίςκονται ςε άμεςθ αλλθλεπίδραςθ, θ οποία εκδθλϊνεται είτε βρίςκονται  μζςα ςτο ςχολικό χϊρο, είτε ζξω 
από αυτόν. Θ μεγάλθ αφξθςθ τθσ ενδοςχολικισ βίασ τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα δείχνει ότι από αυτι τθν 
κοινότθτα ζχουν χακεί κάποια βαςικά ςυνεκτικά ςτοιχεία τθσ που κα ζπρεπε να τθν διζπουν, ζνα εκ των οποίων 
είναι και ο αλλθλοςεβαςμόσ των μελϊν τθσ. 

Ωσ μζλθ αυτισ τθσ κοινότθτασ, αλλά και ωσ ενεργοί πολίτεσ, ζχουμε υποχρζωςθ να εςτιάςουμε ςτο πρόβλθμα και να 
προτείνουμε λφςεισ. Κακικον μασ είναι θ κινθτοποίθςθ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ μζςα από τθν 
ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ, ϊςτε να αναλάβουν δράςθ και να αναδειχκεί  θ ςπουδαιότθτα τθσ 
μεταξφ τουσ ςχζςθσ και κυρίωσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ που αςκοφν και υφίςτανται. 

Το Ρρόγραμμα Comenius Regio, ζχει δϊςει τθ δυνατότθτα ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ, να αναπτφξουν καλζσ πρακτικζσ 
και δράςεισ, προκειμζνου να προλθφκοφν φαινόμενα ενδοςχολικισ βίασ, αλλά και να αντιμετωπιςτοφν. 

Πςον αφορά το πρόγραμμα ςπουδϊν ςτο Λφκειο, το μάκθμα τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ, μπορεί να αξιοποιθκεί ωσ 
εργαλείο για τθν προϊκθςθ  τθσ αυτενζργειασ και τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν με τθν κατάλλθλθ επιλογι 
κεμάτων. 

Στο ςχολείο μασ, 6
ο
 ΓΕΛ Αμαρουςίου, κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2014-2015 εκπονικθκαν τρεισ 

ερευνθτικζσ εργαςίεσ με κζμα: «Οι Τζχνεσ του Δρόμου»: 

1.Κζατρο  

2. Graffiti  

3. Μουςικι                                                                                        

 Ζνασ από τουσ ςκοποφσ μασ, είναι να δείξουμε ότι θ τζχνθ «ςπάει» τα δεςμά και τισ προκαταλιψεισ, 
απελευκερϊνει, λυτρϊνει και είναι ζνασ τρόποσ ζκφραςθσ, που καταφζρνει να ενϊςει τουσ ανκρϊπουσ, να 
ενεργοποιιςει το αίςκθμα τθσ ενςυναίςκθςθσ ςτον κακζνα μασ, ϊςτε να μπορζςουμε να ξεφφγουμε από τον 
προςωπικό μασ μικρόκοςμο και εγωιςμό, δίνοντάσ μασ τθ δυνατότθτα να αντιλθφκοφμε τα πράγματα ςφαιρικά. 

Είναι ςε όλουσ μασ γνωςτό, πωσ μζςα από τισ τζχνεσ περνοφςαν και εξακολουκοφν να περνοφν μθνφματα: 

Ειρινθσ 

Υπζρ και κατά τθσ Βίασ 

Αντιπολεμικά 

Ρολιτικισ Διαμαρτυρίασ, Κοινωνικά κ.λπ. 

Ραλαιά οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφςαν τισ τζχνεσ του λόγου, Κζατρο και Ροίθςθ, για να περάςουν τα επικυμθτά 
μθνφματα και όχι μόνο. 

Σιμερα  όμωσ που ο άνκρωποσ καταδυναςτεφεται από τθν Εικόνα, που προβάλλει: 

Σκθνζσ βίασ 

Ρολζμου 

Φρικαλεοτιτων και αίματοσ  

Τίκεται το ερϊτθμα: 

Άραγε περνοφν  κετικά ι αρνθτικά μθνφματα  ι ζχουμε φτάςει πλζον ςε τζτοιο βακμό  εκιςμοφ ςε μια εικόνα που 
πουλάει μεν, αλλά χωρίσ  να αγγίηει; Αυτό και άλλα ερωτιματα προςπακιςαμε να απαντιςουμε μζςα από τισ τρεισ 
ερευνθτικζσ εργαςίεσ, που αναφζρκθκαν και ζνα μικρό δείγμα αυτισ τθσ δουλειάσ των μακθτϊν, παρουςιάηεται με 
τισ παρακάτω ερευνθτικζσ εργαςίεσ.  

 

1θ ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ 
ΚΕΜΑ: «Το Κζατρο του Δρόμου, μια Τζχνθ με Λςτορία και Διάρκεια ςτο Χρόνο» 

ΕΕΥΝΘΤΛΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ 

1
θ
 Ενότθτα: Ειςαγωγι, ςκοπόσ, παρουςίαςθ του κζματοσ, Λςτορία και μορφζσ 

2
θ
 Ενότθτα: Λόγοι που οδιγθςαν ςτθν εναςχόλθςθ με αυτιν τθ μορφι τζχνθσ και ποιουσ ςκοποφσ εξυπθρετεί 

(Ερωτθματολόγιο, ςυνεντεφξεισ) 

3
θ 

Ενότθτα: Επιρροι που αςκεί ςτθν κοινωνία (Ερωτθματολόγιο) 
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4
θ 

Ενότθτα: Το κζατρο του δρόμου ςιμερα, λόγοι εξάπλωςθσ 

Ππωσ αναφζρει ο Κάρολοσ Κουν: 

«Κάκε μορφι τζχνθσ, εκφράηει ςυναιςκιματα, ιδζεσ και μθνφματα.» 

Με πίςτθ ςτθ δφναμθ του κεάτρου, κζλουμε να προκαλζςουμε κετικζσ αλλαγζσ ςτθν κοινωνία μασ και να 
ςυμβάλουμε ςτθν καταπολζμθςθ των φαινομζνων βίασ και εκφοβιςμοφ μζςα κι ζξω από τα ςχολεία.  

Το δικαίωμα του να μθν εκφοβίηεςαι είναι κεμελιϊδεσ ανκρϊπινο δικαίωμα.  

Το κζατρο μπορεί να γίνει ζνασ αλθκινόσ δάςκαλοσ, που κα διδάξει ςτον κόςμο τα ικθ και τισ αξίεσ που πρζπει να 
διακατζχουν τον ςφγχρονο άνκρωπο. 

Βία και τζχνθ 

Δεν αποτελεί  ζκπλθξθ ότι το κζατρο ανζκακεν κεωρικθκε παιδαγωγικό και διδακτικό μζςο υψθλισ αξίασ για τον 
λαό, κακϊσ και βιμα προπαγάνδασ κάκε άποψθσ που επικυμοφςε να κερδίςει τισ λαϊκζσ μάηεσ.  

Ανάλογα με τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν και τθ ςυνείδθςθ του καλλιτζχνθ του κεάτρου -ςυγγραφζα, 
θκοποιοφ, ςκθνοκζτθ- θ ςκθνι αςκοφςε τθν επίδραςι τθσ, άλλοτε ςε προοδευτικι και άλλοτε ςε αντιδραςτικι 
κατεφκυνςθ, με το να αποκαλφπτει ι να καλφπτει αντίςτοιχα πτυχζσ τθσ πραγματικότθτασ.  

Ζτςι, λοιπόν, θ τζχνθ αποτελεί ζνα μζςο διαπαιδαγϊγθςθσ που ευκολότερα μπορεί να καταπολεμιςει το φαινόμενο 
τθσ βίασ, που μαςτίηει ςτισ μζρεσ μασ.  

 

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ 

ΚΕΜΑ: «Οι τζχνεσ κατά τθσ Βίασ» 
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2θ ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ 

ΚΕΜΑ: «Το Graffiti, μία τζχνθ του δρόμου, με ιςτορία και επιρροζσ 

ςτθν κοινωνία και τον πολιτιςμό μασ» 

 
ΕΕΥΝΘΤΛΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ 

1
θ 

Ενότθτα: Ειςαγωγι, ςκοπόσ, παρουςίαςθ του κζματοσ και ιςτορία του graffiti.  

2
θ 

Ενότθτα: Το graffiti ωσ τρόποσ ζκφραςθσ και ςτάςθσ ηωισ. Ερωτθματολόγιο.  

3
θ 

Ενότθτα: Ρθγζσ ζμπνευςθσ των κεμάτων και επιρροζσ ςτθν κοινωνία και τον πολιτιςμό. Ερωτθματολόγιο.  

4
θ 

Ενότθτα: Το graffiti ςιμερα. Ερωτθματολόγιο.  

Σα ςυνκιματα που γράφονται ςυνικωσ ζχουν κάποιο ςυγκεκριμζνο νόθμα:  

α) περνοφν μθνφματα ςτον κόςμο και γενικότερα ζχουν ενθμερωτικό χαρακτιρα 

β) εκτόσ των άλλων, το γκράφιτι αποτελεί για τουσ νζουσ, ζνα τρόπο  εκτόνωςθσ και αντίδραςθσ μζςα από το 
δθμιουργικι ζκφραςθ τθσ ηωγραφικισ κακϊσ και ζνα μζςο, όπωσ οι ίδιοι λζνε, να αφιςουν το ςθμάδι τουσ ςτον 
κόςμο 

Συμπεραςματικά:  

Το ςφγχρονο Graffiti είναι ζνα είδοσ ζκφραςθσ και προϊκθςθσ  μθνυμάτων, αλλά και ζνα είδοσ διαμαρτυρίασ για τθ 
λειτουργία των δομϊν  του κράτουσ. 
Το Graffiti χρθςιμοποιείται από όλεσ τισ θλικιακζσ και κοινωνικζσ ομάδεσ  και απ’ αυτοφσ που «χτυπάνε» κεωρείται 
τζχνθ και όχι βανδαλιςμόσ. 
Κραυγζσ αποτυπωμζνεσ ςυνικωσ με ςπρζι από ομάδεσ νζων που επικυμοφν να δϊςουν το ςτίγμα τουσ ςτθν 
ανϊνυμθ μουντάδα τθσ πόλθσ. 
 Ρολλοί είναι αυτοί που δεν τουσ αρζςουν, ενϊ άλλοι τα καυμάηουν και τα βλζπουν ωσ μικρά ζργα τζχνθσ. 

 

3θ ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ 

ΚΕΜΑ: «Ταξιδεφοντασ με τουσ μουςικοφσ του δρόμου  

από το παρελκόν ςτο ςιμερα» 
ΕΕΥΝΘΤΛΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ  

1
θ  

Ενότθτα: Ειςαγωγι, ςκοπόσ, παρουςίαςθ του κζματοσ, Λςτορία μουςικϊν και μουςικισ του δρόμου  

2
θ  

Ενότθτα: Τα είδθ τθσ μουςικισ του δρόμου (Συνεντεφξεισ- Ερωτθματολόγια)  

3
θ  

Ενότθτα: Οι λόγοι εξάπλωςθσ και ςφνδεςθσ του παρελκόντοσ με το ςιμερα (εξζλιξθ) 

4
θ  

Ενότθτα: Θ άποψθ τθσ κοινωνίασ για τουσ μουςικοφσ του δρόμου, Ερωτθματολόγιο (καταγραφι απόψεων) 

5
θ  

Ενότθτα: Θ επιρροι που αςκοφν οι μουςικοί του δρόμου με τθν μουςικι τουσ και τα μθνφματα που δίνουν 
(Ερωτθματολόγιο) 

  

80%

20%

Συμφωνείτε ότι θ τζχνθ 
είναι ζνασ καλόσ …

Ν… 23%

24%31%

22%

Ροιεσ τζχνεσ πιςτεφετε ότι περνοφν πιο 
εφκολα τα μθνφματα; 

Κζατρο
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Θ μουςικι του δρόμου ςτο παρελκόν 

Σφμφωνα με ιςτορικζσ πθγζσ, θ μουςικι του δρόμου υπιρχε από τθν αρχαιότθτα.  

Κφριοσ ςτόχοσ των αρχαίων μουςικϊν του δρόμου ιταν, μζςα από τθ μουςικι ζκφραςθ, να προβάλλουν τισ πολιτικζσ 
και κυβερνθτικζσ τουσ απόψεισ και αντιπαρακζςεισ.  

Οι μουςικοί του δρόμου, με τισ ιδεολογίεσ και τισ νοοτροπίεσ τουσ, αςκοφςαν βακφτατθ επιρροι ςτο λαό τθσ 
παλαιότερθσ κοινωνίασ.  

Στα αρχαία χρόνια, είχε ωσ  κφριο ςτόχο τθν αφφπνιςθ των πολιτϊν ςχετικά με τθν πολιτικι κυβζρνθςθ και θ επιρροι 
τθσ ιταν κακοριςτικι για τισ ενζργειεσ και τισ αντιδράςεισ των πολιτϊν.  

Τζλοσ, θ μουςικι ςυνζλαβε και ςτθν ψυχαγωγία, ςτθν τζρψθ τθσ ψυχισ και τθν ευδαιμονία του ανκρϊπου.  

 

Θ μουςικι του δρόμου ςτο παρόν 

Οι άνκρωποι τθσ ςθμερινισ κοινωνίασ, επθρεάηονται ςε περιςςότερουσ τομείσ από τθ μουςικι  ςε ςχζςθ με τθν 
αρχαιότθτα. 

Θ επιρροι κατά βάςθ είναι πολιτικι. Ραρουςιάηουν τισ απόψεισ τουσ και τισ ιδζεσ τουσ για τθν κατάςταςθ που 
επικρατεί και καλοφν το λαό να πάρει ενεργό κζςθ ςτα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν ωσ πολίτεσ. 

Σκοπόσ τουσ είναι και θ ιδεολογικι παρακίνθςθ των πολιτϊν. 

Αυτό το είδοσ τζχνθσ προβάλλει ηθτιματα από τθν κοινωνικι ηωι. Κζματα δθλαδι που αφοροφν τα προβλιματα που 
αντιμετωπίηει κάκε κοινωνικι τάξθ ι ακόμα παρουςιάηουν γενικά τα διάφορα ςτοιχεία που αντιμετωπίηει θ κάκε 
θλικία διαφορετικά. 

Θ μουςικι του δρόμου ςτο μζλλον (Υποκζςεισ) 

Θ επίδοςθ τθσ μουςικισ του δρόμου υπάρχει περίπτωςθ να μειωκεί ςε αρκετά υψθλό ποςοςτό ανάλογα με τισ 
διάφορεσ νομοκετικζσ, πολιτικζσ και κοινωνικζσ μεταβολζσ που πρόκειται να λάβουν χϊρα. 

Θ αλματϊδθσ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ μπορεί να επθρεάςει τον τομζα τθσ μουςικισ του δρόμου. Από τθ μια, θ 
επιρροι αυτι μπορεί να ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτο κοινωνικό ςφνολο. 

Από τθν άλλθ ίςωσ με αυτι τθν πρόοδο τθσ τεχνολογίασ θ παράδοςθ τθσ μουςικισ  του δρόμου κα προςελκφςει 
περιςςότερο τουσ κοινοφσ ανκρϊπουσ. 

 

ΑΡΟΣΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΟ ΑΚΟ ΓΛΑ ΤΘ ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΤΘΣ ΜΟΥΣΛΚΘΣ 
Οι φιλόςοφοι και οι ςοφοί κατά το πζραςμα των αιϊνων, ζχουν μιλιςει για τθ δφναμθ που αςκεί θ μουςικι ςτον 
αναπτυςςόμενο χαρακτιρα των νζων. Θ επίδραςθ αυτι, ζχει τισ επιπτϊςεισ  ςτθν θκικι ανάπτυξθ των νζων και ςτθ 
διαμόρφωςθ του πολιτιςμοφ που ακολουκεί. 

Θ κίνθςθ που δθμιουργοφν οι μουςικζσ νότεσ μποροφν να εκφράςουν μζςω τθσ μελωδίασ, τθσ αρμονίασ, του ρυκμοφ 
και του τόνου τα ενδότερα πάκθ και τα αιςκιματα του ςυνκζτθ.  

Θ μουςικι μπορεί να μιμθκεί τθ λογικι, ζντιμθ και ενάρετθ μορφι  ηωισ, αλλά μπορεί να επιφζρει και το 
αντίκετο αποτζλεςμα, αν είναι τζτοιοσ ο ρυκμόσ, θ μελωδία τθσ και ο ςκοπόσ του ςυνκζτθ.  

 

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ 
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4
θ
: Ριςτεφετε ότι θ μουςικι του δρόμου θρεμεί τον  άνκρωπο ι τον εξαγριϊνει και  τον  οδθγεί ςε  βίαιεσ 

ενζργειεσ; 

 

 

 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟΥ 

 Θ πλειοψθφία του κόςμου δίνει αρκετζσ φορζσ προςοχι ςτουσ μουςικοφσ του δρόμου, ενϊ ελάχιςτοι είναι 
αυτοί που τουσ αγνοοφν εντελϊσ. 

 Επίςθσ ,οι περιςςότεροι πιςτεφουν ότι θ μουςικι του δρόμου δεν επθρεάηει τθν κοινωνία, ενϊ ζνα μζροσ 
υποςτθρίηει ότι τθν επθρεάηει και μάλιςτα ςε διάφορουσ τομείσ με κυριότερο αυτόν του πολιτιςμοφ. 

 Στο μεγαλφτερο μζροσ των ερωτθκζντων τα ςυναιςκιματα που προκαλεί θ μουςικι του δρόμου είναι 
κετικά (ευχαρίςτθςθ, χαλάρωςθ , καυμαςμόσ) πολφ λίγοι είναι αυτοί που νιϊκουν ντροπι και ενόχλθςθ. 

 Οι περιςςότεροι είναι τθσ άποψθσ ότι θ μουςικι του δρόμου θρεμεί τον άνκρωπο και αποτρζπει τθ βία.  

 Γενικά επικρατεί θ αντίλθψθ ότι οι μουςικοί του δρόμου προάγουν τθν ψυχαγωγία και δεν αποτελοφν 
κομμάτι του «υποκόςμου». 

 Θ γενικι άποψθ που επικρατεί είναι ότι θ μουςικι του δρόμου, είναι κομμάτι τθσ  κοινωνίασ και επθρεάηει 
κετικά τουσ ανκρϊπουσ.  

 Τζλοσ, δεν προτρζπει τθ βία αλλά αντικζτωσ λειτουργεί αναςταλτικά!  
 

 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ:  

Ρερςεφόνθ Σάλτα, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ 17.01 

ςτο 6ο ΓΕ.Λ. Αμαρουςίου 
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Ζ’ ΕΝΟΣΗΣΑ - Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ:  

ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΣΟΝΣΑΙ ΣΟΤ ΓΝΩΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

 

1. Γνωςτικό Αντικείμενο: Νεοελλθνικι Γλϊςςα 
 Ζκκεςθ – Ζκφραςθ ςτθ Γϋ Λυκείου 

 
Σενάριο Μακιματοσ 

Λδιαίτερθ περιοχι του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

 Ενότθτα ςχολικοφ εγχειριδίου: «Άρκρο και Δοκίμιο», τα κείμενα και τα αποςπάςματα κειμζνων (ς.190-
195),όπου κίγεται ο ρόλοσ τθσ πλθροφορικισ και του διαδικτφου ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ και άλλουσ 
«κρίςιμουσ» τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ.  

 Εςτίαςθ ςτα ςφντομα κείμενα: «Στο Internet φυτρϊνουν και “άνκθ του κακοφ”»  και «Δυςοίωνα τα 
ευριματα μιασ ζρευνασ του Ρανεπιςτθμίου Carnegie - Mellon ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ του Δικτφου ςτον 
ψυχιςμό και ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των ανκρϊπων». 

Συμβατότθτα με το ΑΡΣ:   

 Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο διδαςκαλίασ ακολουκεί το ΑΡΣ  για το μάκθμα τθσ Ζκφραςθσ –Ζκκεςθσ, 
προτάςςοντασ τθν ανάγκθ για τθν κινθτοποίθςθ νοθτικϊν, ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων 
των μακθτϊν με ςκοπό τθν κατανόθςθ απαιτθτικϊν κειμζνων αποδεικτικοφ λόγου από αυτοφσ.  

 Επίςθσ, και ςφμφωνα με το ΑΡΣ, ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ ςτθν αναςφνκεςθ και προζκταςθ των ιδεϊν του 
κειμζνου, ϊςτε να το επεξεργαςτοφν ςε βάκοσ και ςτθ ςυνζχεια να ςχεδιάςουν το δικό τουσ κείμενο.  

 Καλλιεργείται θ κριτικι ςκζψθ (ςτθ ςυγκλίνουςα και ςτθν αποκλίνουςα εκδοχι τθσ) , θ ελεφκερθ ζκφραςθ 
και ενκαρρφνεται θ ςφνκεςθ των επιμζρουσ, ατομικϊν και διαφορετικϊν προςλιψεων του κειμζνου.  

 Δίνεται ζμφαςθ ςτο ςχεδιαςμό και ςτθ ςφνκεςθ γραπτοφ λόγου, ωσ επιςτζγαςμα διαλογικισ – προφορικισ 
διαπραγμάτευςθσ του κζματοσ μεταξφ των μακθτϊν, εντόσ των ομάδων εργαςίασ. 

Ραιδαγωγικι κεμελίωςθ – Εφαρμογι παιδαγωγικϊν αρχϊν: 

 Εφαρμόηεται θ μακθτοκεντρικι κεϊρθςθ τθσ διδαςκαλίασ, κακϊσ αυτι οργανϊνεται με τθν 
ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ, ςε μεγάλο βακμό, χωρίσ να παρακάμπτει και τθν παραδοςιακι, μετωπικι 
διδαςκαλία, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

 Θ διδακτικι πρακτικι ςυνάδει επίςθσ με τισ αρχζσ περί «ψθφιακοφ» και νζου γραμματιςμοφ, κακϊσ 
ςυνδυάηει τόςο τισ δυνατότθτεσ των νζων τεχνολογιϊν (Θ/Υ, μζςα προβολισ βίντεο), όςο και με τισ 
παραδοςιακζσ και κλαςικζσ μορφζσ προςζγγιςθσ.  

 Επιδιϊκεται θ γνϊςθ να «οικοδομείται» ςταδιακά από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ και ο ρόλοσ του 
εκπαιδευτικοφ να είναι αυτό του κακοδθγθτι - εμψυχωτι.  

 Στθρίηεται δε:  
Λ) ςτθν αρχι τθσ Διερευνθτικισ Ρροςζγγιςθσ τθσ Μάκθςθσ, 
ΛΛ) ςτθν αρχι τθσ διαφοροποίθςθσ του περιεχομζνου, τθσ διαδικαςίασ και του Ρλαιςίου τθσ Μάκθςθσ ανάλογα με τισ 
ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ του τμιματοσ και των μακθτϊν (differentiated learning) και  
ΛΛΛ) ςτθν αρχι τθσ ςυνεργαςίασ - αλλθλεπίδραςθσ των μακθτϊν. Μζςα από τθν ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ, 
εξάλλου,  ενκαρρφνεται θ καλλιζργεια των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν και ωκοφνται ςτθν άςκθςθ τθσ 
«προφορικότθτασ» με ςτόχο τον καίριο και αποτελεςματικό επικοινωνιακά λόγο που αξιοποιεί το γλωςςικό κϊδικα 
για τθν οργάνωςθ αφαιρετικισ ςκζψθσ. 

Σκοπόσ & Στόχοι τθσ Διδακτικισ Ρρακτικισ: 

Γενικόσ Σκοπόσ: Θ ςυνειδθτοποίθςθ των μορφϊν διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ, θ λογικι και θκικι διερεφνθςθ του 
προβλιματοσ και θ κωδικοποίθςθ τρόπων αποτροπισ και αντιμετϊπιςισ του. 

Επιμζρουσ Στόχοι (απορρζουν τόςο από τθ ςκοποκεςία του ΑΡΣ, όςο και από τισ «κειμενικζσ» δεξιότθτεσ που 
περιγράφονται ωσ αντικείμενο εξζταςθσ για το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτθν Υ.Α. του οριςμοφ τθσ 
εξεταςτζασ φλθσ για τισ Ρανελλινεσ Εξετάςεισ). 
Επιδιϊκουμε οι μακθτζσ μασ: 
Α. ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο 

 Να εντοπίςουν τθ ςχζςθ του κειμζνου με τθν κακθμερινι πραγματικότθτα (αναγνϊριςθ περίςταςθσ 
διαδικτυακισ επικοινωνίασ) 
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 Να χρθςιμοποιιςουν οικεία γνωςτικά ςχιματα (εμπειρίεσ) προκειμζνου να κατανοιςουν το περιεχόμενο 
του κειμζνου και το φαινόμενο του «Κυβερνοεκφοβιςμοφ» διατυπϊνοντασ το κεματικό κζντρο του κειμζνου 
και τα υπο-κζματά του 

 Να ςχεδιάςουν και να προετοιμάςουν ςυνεργατικά το δικό τουσ κείμενο (καλλιζργεια ςχολικοφ λόγου ςτθ 
ςφνκεςθ κειμζνου) 

Β. ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία 

 Να αςκθκοφν ςτθν κριτικι ανάγνωςθ και ςτθ ςφνδεςθ του κειμζνου (κατ’ επζκταςθ του ςχολείου) με τθ 
ηϊςα κακθμερινότθτά τουσ 

 Να αςκθκοφν ςτθν ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ τθσ ςχολικισ εργαςίασ 
Γ. ωσ προσ τισ ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ τουσ δεξιότθτεσ 

 Να αναπτφξουν ενςυναίςκθςθ (ςε ςχζςθ με τθν πικανι εμπλοκι τουσ ςτο πρόβλθμα ωσ κφτεσ, κφματα και 
παρατθρθτζσ) και αναςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ (ςε ςχζςθ με τθ δικι τουσ διαδικτυακι ςυμπεριφορά) 

Αξιοποίθςθ  Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) 

 Για τθν αφόρμθςθ του μακιματοσ και τθσ ενίςχυςθ τθσ διερεφνθςθσ κα προβλθκοφν δφο ςχετικά με το 
κζμα video από το youtube (online ι downloaded) 

 Για τθν παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων που προβλζπει το φφλλο εργαςίασ και τθν κακοδιγθςθ του ζργου 
των μακθτϊν από τον διδάςκοντα κα χρθςιμοποιθκεί λογιςμικό παρουςίαςθσ (Ms PowerPoint) 

 Απαιτείται θ χριςθ προβολικοφ μθχανιματοσ (προτηζκτορασ) και φορθτόσ υπολογιςτισ (ςφνδεςθ ςτο 
διαδίκτυο, όχι απαραίτθτθ, αλλά κεμιτι) 

Σφνδεςθ με προτεραία γνϊςθ και εμπειρίεσ:  
Θ γνϊςθ οικοδομείται πάνω ςε προγενζςτερθ εμπειρία: οι μακθτζσ ζχουν ιδθ αςχολθκεί με τα κζματα τθσ χριςθσ 
των Νζων Τεχνολογιϊν και του διαδικτφου. Θ οικειότθτά τουσ με το κζμα καλλιεργικθκε και με αφορμι τθσ 
κατάκεςθσ δικϊν τουσ βιωματικϊν εμπειριϊν ςε ςχζςθ με τθν κακθμερινι χριςθ του Facebook από μζρουσ τουσ ςτο 
προθγοφμενο μάκθμα, με αφορμι πρόςφατο περιςτατικό με μακθτι του ςχολείου. 
 Ϊρα ζναρξθσ:4

θ
 διδακτικι ϊρα, ςφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου. Ο διδάςκων ζχει ανοίξει 

τον φορθτό Θ/Υ, το προβολικό μθχάνθμα και ζχει φροντίςει, ϊςτε θ διάταξθ τθσ τάξθσ να ευνοεί τθν 
παρακολοφκθςθ – εργαςία. Το μάκθμα γίνεται ςτθν αίκουςα του τμιματοσ.  

 Διάρκεια: Το προτεινόμενο ςχζδιο μακιματοσ υλοποιείται ςε 2-3 διδακτικζσ  ϊρεσ (4
θ 

 και 5
θ
  διδακτικι ϊρα), 

Ρζμπτθσ– ςτθν εξζλιξθ τθσ διδαςκαλίασ πρζπει να ςυνεκτιμθκεί θ κόπωςθ των μακθτϊν) 
Συχνότθτα: ανάλογθ διδακτικι πρακτικι, διαφοροποιθμζνθ και ανατροφοδοτοφμενθ, επαναλαμβάνεται ςτθ 
διάρκεια του τετραμινου, μζχρι να  επιτευχκοφν οι γνωςτικοί και παιδαγωγικοί ςτόχοι. 
Γενικι Ρεριγραφι Διδακτικισ Ρρακτικισ 
Το ςχζδιο διδαςκαλίασ που προτείνεται λειτουργεί ςτθ βάςθ μιασ παιδαγωγικισ που επιδιϊκει να εξοικειϊςει τουσ 
μακθτζσ με μθ ςυμβατικζσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ, ςτθριηόμενεσ κατά κανόνα ςτθν αντιμετϊπιςθ του μακθτι ωσ 
πρωταγωνιςτι ςτθ διερεφνθςθ ποικίλων «πραγματικϊν» ηθτθμάτων μζςα από τθν προςζγγιςθ των κειμζνων με τθ 
μζκοδο τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ. Το κείμενο αντιμετωπίηεται κριτικά και λειτουργικά. Θ διδακτικι πρακτικι που 
επιλζγεται για τθ μελζτθ και αξιοποίθςθ του κειμζνου ςυνοψίηεται ςτθν αρχι ότι: θ γλϊςςα (δθλ. τα κείμενα) 
κατανοείται ωσ μζροσ τθσ ςφνκετθσ και απτισ κοινωνικισ, πολιτικισ και πολιτιςμικισ πραγματικότθτασ, με τθν οποία 
και ςυνδζεται ςτενά. 
Επειδι οι δραςτθριότθτεσ του φφλλου εργαςίασ είναι απαιτθτικζσ, υιοκετείται θ πρακτικι: από το οικείο ςτο 
λιγότερο οικείο // από τον κακθμερινό ςτον ςχολικό λόγο (που απαιτεί θ εξζταςθ του μακιματοσ ςτισ Ρανελλινιεσ). 
Μζςα από τθν ομαδοςυνεργατικι  διαδικαςία καλλιεργείται  θ ςυνεργαςία και θ κριτικι ςκζψθ, ενϊ ο ρόλοσ του 
κακθγθτι, περιορίηεται ςε αυτόν του κακοδθγθτι - εμψυχωτι. Θ παραδοςιακι προςζγγιςθ τθσ ατομικισ εργαςίασ 
δίνει τθ κζςθ τθσ ςτθν ομαδικι εργαςία και ςτθν άςκθςθ επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων. Μετά τθν αρχικι οριοκζτθςθ 
του τρόπου εργαςίασ , από τθν πλευρά του διδάςκοντα, οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να ερευνιςουν και να 
οικοδομιςουν ςυνεργατικά τθ γνϊςθ, με κφριο «ςφνκθμα» τθν πρωτοτυπία και τθν αυτοζκφραςθ - αυτενζργεια. 
(καλλιζργεια προφορικότθτασ). Σθμειϊνεται, δε, ότι παράλλθλα με τον τυπικό γραμματιςμό, επιδιϊκεται και ο 
ψθφιακόσ γραμματιςμόσ, κακϊσ και θ «προετοιμαςία» των μακθτϊν για τθν κριτικι ςτάςθ και κζςθ τουσ ςτθν 
κοινωνία του μζλλοντοσ (καλλιζργεια τθσ εγγράμματθσ πολιτειότθτασ).  
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Αναλυτικι Ρεριγραφι τθσ Διδακτικισ Ρρακτικισ.  

Α’ φάςθ :Ανακοίνωςθ, διαμόρφωςθ, αναςφνκεςθ πρότερων εμπειριϊν και γνϊςεων για το κζμα: Ο διδάςκων 
υπενκυμίηει τα ςχετικά με τθ ςυηιτθςθ για τθ χριςθ και κατάχρθςθ του FB και κζτει το ερϊτθμα: «Είμαςτε ςε κζςθ 
να αναγνωρίςουμε και να αντιμετωπίςουμε τον διαδικτυακό εκφοβιςμό;». Λδιαίτερθ αναφορά ςτον όρο με ςφντομο 
ςχολιαςμό. Οι μακθτζσ κάκονται ιδθ ςτισ ομάδεσ και καλοφνται από το διδάςκοντα να παρακολουκιςουν το video 
που κα λειτουργιςει ωσ αφόρμθςθ για τθν ανάγνωςθ του κειμζνου.  

Β’ φάςθ: Δίνεται ςε όλουσ τουσ  μακθτζσ το φφλλο εργαςίασ (παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια), με ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ 
για τισ δραςτθριότθτεσ του 1

ου
 μζρουσ: Ενεργόσ ανάγνωςθ – Το κείμενο το διαβάηει ο διδάςκων. Οι μακθτζσ κρατοφν 

πρόχειρεσ ςθμειϊςεισ πυκνϊνοντασ τα νοιματα του κειμζνου και προςπακϊντασ να αναγνωρίςουν τθν 
προκετικότθτα του ςυγγραφζα ςε κάκε ενότθτα.  Ακολουκεί θ  εργαςία ςτισ ομάδεσ (με οριςμζνο χρόνο ςυηιτθςθσ) 
για κακεμιά από τισ τρεισ πρϊτεσ δραςτθριότθτεσ. Στο τζλοσ, κάκε δραςτθριότθτασ κάκε ομάδα ανακοινϊνει τισ 
απαντιςεισ τθσ, οι οποίεσ κωδικοποιοφνται ςτισ διαφάνειεσ του Power Point, που προβάλλεται ςε κοινι κζα όλων 
των ομάδων. 

Γϋ φάςθ: Ρροβολι video: «το cyberbullying ωσ ιόσ» - Δραςτθριότθτεσ2
ου

 μζρουσ φφλλου εργαςίασ – οι μακθτζσ 
καλοφνται να παρατθριςουν και να καταγράψουν, ζπειτα από ςυηιτθςθ ςτισ ομάδεσ τουσ,  τα ςυναιςκιματα του 
κφματοσ και να αντιλθφκοφν τον τρόπο που προτείνεται ωσ ενδεδειγμζνθ και αποτελεςματικι πρακτικι για τθν 
αντιμετϊπιςθ του «ιοφ». Στθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊνουν ςτισ ομάδεσ τουσ τον νοθτικό χάρτθ που οργανϊνει 
ςυςτθματικά τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου. Κάκε ομάδα ανακοινϊνει τισ ιδζεσ τθσ, οι οποίεσ καταγράφονται 
ςτθν αντίςτοιχθ διαφάνεια του Power Point Power Point.  Ο διδάςκων ηθτεί ςφντομα, ςυμπεραςματικά ςχόλια από 
τουσ μακθτζσ και ανακζτει να γράψουν ζνα δικό τουσ άρκρο, αξιοποιϊντασ το ενδεικτικό για το κζμα τθσ 
αντιμετϊπιςθσ του Κυβερνοεκφοβιςμοφ ςχεδιάγραμμα, που όλοι μαηί δθμιοφργθςαν, ωσ εργαςία για το ςπίτι. 
Ρροτείνει τα καλφτερα να αναρτθκοφν ςτον ιςτότοπο του ςχολείου (ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ 
Comenius Regio τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ, ςτο οποίο το ςχολείο ςυμμετζχει). 

 

Διαδικαςίεσ Αξιολόγθςθσ 

Σε όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ ο κακθγθτισ τθρεί μια διακριτικι αλλά ενεργό ςτάςθ 
παρατιρθςθσ και κακοδιγθςθσ. Θ αξιολόγθςθ από τθ μεριά του είναι διαρκισ και διαμορφωτικι, κακϊσ είναι 
πικανόν να χρειαςτεί θ άμεςθ παρζμβαςθ του αν παραςτεί ανάγκθ.        

Ραράλλθλα, αξιολογεί διαρκϊσ τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν, παροτρφνοντασ τουσ λιγότερο ενεργοφσ μακθτζσ ι 
επαναπροςδιορίηοντασ τουσ ρόλουσ μζςα ςτισ ομάδεσ. Θ αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ των μακθτϊν, γίνεται 
διαμορφωτικά, επιτρζποντασ ζτςι τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου τουσ, ενϊ ταυτόχρονα φροντίηει, ϊςτε οι 
ςχζςεισ μζςα ςτθν ομάδα να είναι ιςότιμεσ και να ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ τθσ ςυνεργατικότθτασ, τθσ αμοιβαιότθτασ 
και του ςεβαςμοφ.  Βεβαίωσ, θ οικειότθτα και οι φιλικζσ ςχζςεισ είναι μια καλι βάςθ ςυνεργαςίασ, οφείλει όμωσ ο 
διδάςκων να διατθρεί τισ λεπτζσ εκείνεσ ιςορροπίεσ που απαιτοφνται προκειμζνου να μθν ξεπεραςτοφν τα όρια και 
να διατθρείται το ιρεμο κλίμα που ευνοεί τθν εργαςία και τθ γνϊςθ.  

Σθμαντικι εξάλλου είναι και θ διαδικαςία τθσ αυτοαξιολόγθςθσ / ετεροαξιολόγθςθσ των μακθτϊν μεταξφ τουσ, θ 
οποία πραγματοποιείται ζμμεςα κατά τθ ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων του ζργου κάκε ομάδασ ςτθν ολομζλεια ι 
και άμεςα μζςα ςε κάκε ομάδα ι με τον διδάςκοντα. Ακόμθ όμωσ, κι αν δεν επικυμοφν μια δθμόςια 
αυτοαξιολόγθςθ, θ διαδικαςία του αναςτοχαςμοφ ςτο τζλοσ των εργαςιϊν λειτουργεί ωσ μια πολφ καλι βάςθ 
οικοδόμθςθσ αυτοκριτικισ και αυτοβελτίωςθσ. 

Από τθν πλευρά του ο επιβλζπων κακθγθτισ, ςθμειϊνει και καταγράφει τισ παρατθριςεισ των μακθτϊν, ενϊ θ 
προςωπικι του διαδικαςία αναςτοχαςμοφ  και αυτοαξιολόγθςθσ καταγράφεται ςτο θμερολόγιο του και αποτελεί 
πθγι  για ανα-διαμόρφωςθ ι επαναπροςδιοριςμό των διδακτικϊν μεκόδων και πρακτικϊν.  
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Κείμενο: Διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ 

Οριςμόσ 

 

Οι μορφζσ  
εκδιλωςισ του. 

    Με το φαινόμενο θλεκτρονικοφ εκφοβιςμοφ (Cyberbullying) αναφερόμαςτε ςτθν ενδο και 
εξωςχολικι βία που εκδθλϊνεται μζςω θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Ρεριλαμβάνει τθν 
επαναλαμβανόμενθ αποςτολι θλεκτρονικϊν ι τθλεφωνικϊν μθνυμάτων με απειλθτικό, 
ρατςιςτικό ι ςεξιςτικό περιεχόμενο, δθμιουργία  διαδικτυακϊνπροφίλ με ψευδι ςτοιχεία, 
ανάρτθςθ ψεφτικων ειδιςεων, προςωπικϊν πλθροφοριϊν, φωτογραφιϊν, 
βιντεοςκοπθμζνου υλικοφ κακϊσ και τθν υποκίνθςθ ενόσ ατόμου να λάβει μζροσ ςε μια 
ομάδα που ζχει ςκοπό τθσ τθν άςκθςθ βίασ. 

Αίτια ευρείασ 
εκδιλωςθσ 

και 
επιτπτϊςεων 

 

   Θ τεχνολογία προςφζρει μια μορφι  ανωνυμίασ  που οδθγεί οριςμζνουσ να 
ςυμπεριφζρονται καταχρθςτικά online, με τρόπουσ που ποτζ δεν κα ςυναντοφςαμε ςτον 
πραγματικό κόςμο. Εντόσ των κοινωνικϊν δικτφων το κακόβουλο ι δυςφθμιςτικό 
περιεχόμενο μπορεί να κυκλοφοριςει με ευκολία και να το δει ζνα ευρφτερο ακροατιριο. Το 
περιεχόμενο αυτό μπορεί ενδεχομζνωσ να υπάρχει για πάντα, ακόμθ και παρά τισ 
προςπάκειεσ για τθν αφαίρεςι του. Θ αδυναμία τθσ μόνιμθσ αφαίρεςθσ online 
περιεχομζνου και  εικόνων μποροφν να προςκζτουν περιςςότερο άγχοσ ςτθν ταλαιπωρία 
του κφματοσ.  
Ζνα κφμα θλεκτρονικισ παρενόχλθςθσ είναι δυνθτικά ευάλωτο 24 ϊρεσ το 24ωρο και δεν 
ζχει πλζον ζνα αςφαλζσ καταφφγιο μακριά από αυτόν που τον φοβερίηει. Θ ψυχικι 
επιβάρυνςθ είναι μεγαλφτερθ από τθ ςωματικι. Ο κακζνασ μπορεί να ςυμπεριφερκεί ωσ 
κφτθσ με περιοριςμζνεσ πικανότθτεσ να τιμωρθκεί δεδομζνου ότι το περιεχόμενο των 
πλθροφοριϊν δεν ελζγχεται και δεν λογοκρίνεται. Ζτςι δίνεται θ δυνατότθτα ςτον κακζνα να 
δθμοςιεφςει ό, τι κζλει. 

Ψυχολογικζσ 
και κοινωνικζσ 
διαςτάςεισ τθσ 
εμπλοκισ 

Δυνθτικά είναι εφκολο κάκε μακθτισ να εμπλακεί ςε περιςτατικό κυβερνοεκφοβιςμοφ. Ωσ 
κφτθσ διακρίνεται από αςυνικιςτα ελάχιςτο άγχοσ και αναςφάλεια, νιϊκει τθν ανάγκθ να 
κυριαρχεί και να ζχει τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ, αδυνατϊντασ ωςτόςο, να ελζγξει τον 
εαυτό του, πόςο μάλλον για τον πόνο που προκαλεί. Ωσ κφμα ςπάνια υπεραςπίηεται τον 
εαυτό του ι αντεπιτίκεται, αποςφρεται κλαίγοντασ ι κυμϊνοντασ, είναι αγχϊδθσ, 
εςωςτρεφισ και χωρίσ πολλοφσ φίλουσ, δίχωσ κοινωνικζσ και διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ, με 
πακθτικι ςτάςθ ςτα γεγονότα. Ωσ παρατθρθτισ, επιλζγει να μθν εμπλακεί από φόβο, γιατί 
δεν ξζρει τι να κάνει, φοβάται τθν εκδίκθςθ, κεωρεί πωσ οι ενιλικεσ δεν κα τον πιςτζψουν ι 
δεν κα κάνουν τίποτα. Αποτελοφν τθ ςιωπθρι πλειοψθφία και οι κφτεσ το εκλαμβάνουν ςαν 
ζγκριςθ- αποδοχι. 

Αντιμετϊπιςθ 
Στουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ, θ πρωτογενισ είναι αμιγϊσ προλθπτικι παρζμβαςθ. Αφορά 
ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ και περιλαμβάνει τθν ενθμζρωςθ όλων (παιδιϊν, εφιβων, 
εκπαιδευτικϊν και γονζων) για κζματα νεανικισ παραβατικότθτασ και τθν εκπαίδευςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτισ νζεσ μορφζσ νεανικισ παραβατικότθτασ και ςε τρόπουσ πρόλθψθσ, 
εντοπιςμοφ και αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου.  
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Φφλλο Εργαςίασ  (για όλεσ τισ ομάδεσ) 
[1

ο
 μζροσ]*Μελζτθ του κειμζνου* 

1. Αφοφ μελετιςετε το κείμενο, ςυμπλθρϊςτε το παρακάτω διάγραμμα με τισ μορφζσ εκδιλωςθσ του 
Κυβερνοεκφοβιςμοφ: 

 
2. Δίπλα ςτα φαινόμενα που διευκολφνουν τθν εκδιλωςθ και τθν εξάπλωςθ του διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ, 

ςκεφτείτε και ςυμπλθρϊςτε τισ βακφτερεσ αιτίεσ που μποροφν να τα προκαλοφν. 

 
3. Μελετιςτε ξανά το κείμενο, ςυηθτιςτε ςτθν ομάδα ςασ και απαντιςτε ςφντομα:  
α.  Γιατί είναι εφκολο να γίνει κάποιοσ κφτθσ;  
β. Ροια είναι ςυνικωσ θ ςτάςθ του κφματοσ;  
γ. Ροια θ ςτάςθ του παρατθρθτι; 

[2
ο
 μζροσ] 

4. Ραρακολουκιςτε το video και απαντιςτε: 
α. Ροια ςυναιςκιματα νομίηετε ότι αναπτφςςει θ κοπζλα – κφμα μετά από τθν «επίκεςθ» που δζχκθκε; 
β. Ροια είναι, ςφμφωνα με το video, θ πιο αποτελεςματικι ςτάςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του διαδικτυακοφ 
εκφοβιςμοφ; 
5.  Συμπλθρϊνουμε τθν εικόνα με τουσ πρακτικοφσ τρόπουσ και τισ προχποκζςεισ για να αποτρζψουμε και 

να αντιμετωπίςουμε το διαδικτυακό εκφοβιςμό. Φτιάχνουμε ςυνεργατικά ζνα... 
6. Γράφουμε ζνα δικό μασ άρκρο (600 λζξεων), αξιοποιϊντασ τθ ςυμπλθρωμζνθ «αφίςα», για τουσ τρόπουσ 
αντιμετϊπιςθσ του «Κυβερνοεκφοβιςμοφ»(εργαςία για το ςπίτι). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Επιμζλεια κειμζνων:  
Απόςτολοσ Κ. Κωνςταντίνου,  Εκπαιδευτικόσ ΡΕ02 

ςτο 3ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ – 
 ςχολείο πυρινα των δράςεων 

 του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ  

Ανωνυμία

Ανεξζλεγκτθ διάδοςθ

Αδυναμία διαγραφισ περιεχομζνου

Ατιμωρθςία
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2. «Λόγοσ και Ραιδεία απζναντι ςτθ Βία : 
Θ ςυμβολι του μακιματοσ τθσ θτορικισ ςτθν εςωτερίκευςθ  

διαλεκτικοφ ικουσ από τουσ μακθτζσ» 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΟΛΟΓΛΑΣ ΓΛΑ ΤΑ ΦΑΛΝΟΜΕΝΑ ΤΘΣ ΒΛΑΣ ΚΑΛ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ  

                (χολικά ζτθ 2013 -2015) 

Α) «ΡΟΡΑΛΔΕΥΣΘ» - ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ:       Βαςικι ορολογία: επιχειριματα, είδθ, κατάςτρωςθ, αξιολόγθςθ 

                    Εξάςκθςθ ςε κείμενα 

                   «Αγϊνεσ λόγου» - «Διςςοί λόγοι» 

       (ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ) 

 

Σφνκεςθ ςυμπεραςμάτων: κατανόθςθ τθσ πολλαπλότθτασ τθσ αλικειασ, ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα,      ανάγκθ 
για επαρκι ςτιριξθ των απόψεων. 

Β) Για τθν προςπζλαςθ του φαινομζνου τθσ βίασ αξιοποιικθκαν ανάλογοι τρόποι ςε ςυνδυαςμό με μια γενικότερθ  
ενθμζρωςθ για το φαινόμενο και αξιοποίθςθ κειμζνων ελλθνικισ και ξζνθσ λογοτεχνίασ. 

 

ΔΛΔΑΚΤΛΚΘ ΡΟΕΛΑ ΣΕ ΤΛΑ ΕΡΛΡΕΔΑ 

                             ↙        ↓           ↘ 

1. Ανιχνεφω    2. Αιτιολογϊ   3. Αντιμετωπίηω 
 

ΕΡΛΡΕΔΟ  1. – ΑΝΛΧΝΕΥΣΘ 

α) Δθμιουργία λογικϊν προτάςεων του τφπου «Αςκείται βία, όταν κάποιοσ ……………….» 

β) Συμπλιρωςθ πικανϊν ρθμάτων → ανάδειξθ μορφϊν βίασ 

    → το πρόςωπο των «κυτϊν» 

γ) Σφνκεςθ:  πολλαπλζσ οι μορφζσ τθσ βίασ 

     Οι «κφτεσ» εμφανίηουν κοινά γνωρίςματα: δφναμθ, αδικία, ζλλειψθ ςεβαςμοφ, προςωπικά προβλιματα κλπ. 

ΕΡΛΡΕΔΟ  2. – ΑΛΤΛΟΛΟΓΘΣΘ 

α. Δθμιουργία λογικϊν προτάςεων του τφπου : «Αςκϊ βία, επειδι ………………………» 

β. Συμπλιρωςθ πικανϊν ρθμάτων και εκ νζου αιτιολόγθςθ: π.χ. αςκϊ βία, επειδι φοβάμαι. Ζτςι επιτίκεμαι, για να 
μθ φανϊ αδφναμοσ και να δείξω τθν οντότθτά μου κ.λπ. 

γ.  Κατθγοριοποίθςθ των αιτιάςεων (κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ χϊροσ) 

δ. Σφνκεςθ:  θ βία μονόδρομοσ ςε περιπτϊςεισ μειωμζνθσ ψυχικισ αντοχισ ι και ελλείμματοσ παιδείασ 

        θ βία ζκφραςθ αντίδραςθσ ςε περιπτϊςεισ καταπάτθςθσ δικαιωμάτων και αφαίρεςθσ ελευκεριϊν 

ε. Ρζραςμα από τθν αιτιολόγθςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ: καταγραφι ςυναιςκθμάτων «κυτϊν» και «κυμάτων»  

    →  Διαπιςτϊνεται θ κοινότθτα  ςυναιςκθμάτων (οργι, κυμόσ, πόνοσ, φόβοσ, άρνθςθ, τφψεισ  κλπ) 

    →  αμφότεροι χριηουν βοικειασ (αντιμετϊπιςθ) 

ΕΡΛΡΕΔΟ  3. – ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ 

α. Δθμιουργία λογικϊν προτάςεων του τφπου «πρζπει να …………. , επειδι ζτςι ……………..»  

β. Συμπλιρωςθ κενϊν με ενζργειεσ, φορείσ και αποτελζςματα δράςεων (ομαδοςυνεργατικά) 

γ. Σφνκεςθ : →  το υγιζσ οικογενειακό περιβάλλον βαςικόσ παράγοντασ δθμιουργίασ καλλιεργθμζνων και ψυχικά  

                              ανκεκτικϊν ατόμων 

        →  ανάγκθ για ςυνεργαςία φορζων – βαςικι μζριμνα Ρολιτείασ για το κζμα 

        →  ανάγκθ για επίλυςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων και δθμιουργία αποτελεςματικοφ κράτουσ 
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Γ) ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ: 

1. Ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν – πλθρζςτερθ κατανόθςθ φαινομζνων βίασ και εκφοβιςμοφ –  

     Αλλαγι ςτάςεων 

2.  Απάλειψθ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων και ενεργοποίθςθ ενςυναίςκθςθσ, ανεκτικότθτασ, ςεβαςμοφ 

3.  Ενίςχυςθ κριτικισ ικανότθτασ, τόνωςθ αυτοπεποίκθςθσ  

4.  Αλλαγι νοοτροπίασ :  διαχείριςθ δυςχερϊν καταςτάςεων «δια λόγου» 

    εςωτερίκευςθ τθσ ανάγκθσ για κριτικι διικθςθ των δεδομζνων.  

 

Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ : 

 Καλλιόπθ Μουδατςάκθ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ02 

ςτο 2ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ 

 

 

 

Σχζδιο μακθτϊν του 3ου ΓΕ.Λ. Θρακλείου Αττικισ 
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3. «Θ διδακτικι διαςφνδεςθ Τζχνθσ και Μακθματικϊν, ωσ παράγοντασ 
διαμόρφωςθσ κριτικισ ςκζψθσ ςε μια διαπολιτιςμικι κοινωνία» 

Μζςα ςε μια ζντονα διαπολιτιςμικι κοινωνία όπου όμωσ θ διαφορετικότθτα τθσ φυλισ αντιμετωπίηεται 
ωσ διαφορετικότθτα τθσ ίδιασ τθσ ανκρϊπινθσ αξίασ, όπου θ προςωπικι ζκφραςθ δεν είναι αποδεκτι, 
όπου θ αυτοδιάκεςθ του ίδιου του ατόμου είναι λζξθ χωρίσ νόθμα, όπου ο ςεβαςμόσ ςε ανκρϊπινεσ  
ιδιαιτερότθτεσ είναι ανφπαρκτοσ, όπου θ ανάπτυξθ λογικισ επιχειρθματολογίασ είναι αδφνατθ, όπου θ 
ζννοια του δικαίου είναι ςυνυφαςμζνθ με το προςωπικό ςυμφζρον, όπου θ αλλθλζγγυα ςχζςθ 
αντικακίςταται από τον ακζμιτο ανταγωνιςμό, αναπτφςςονται φαινόμενα περικωριακότθτασ, βίασ και 
εκφοβιςμοφ. Το ςχολικό περιβάλλον ωσ μζροσ του ευρφτερου κοινωνικοφ ιςτοφ, εμφανίηει όλα αυτά τα 
ςυμπτϊματα ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των παιδιϊν. Ο ρόλοσ λοιπόν τθσ ανάπτυξθσ νζων εκπαιδευτικϊν 
προςεγγίςεων που κα ςυντελζςουν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ουςιαςτικισ Ραιδείασ, κακίςταται περιςςότερο 
από κάκε άλλθ φορά αναγκαίοσ. 

Ζχοντασ λοιπόν κατά νου όλα τα προθγοφμενα, αναπτφξαμε ςε ερευνθτικό επίπεδο   διδακτικζσ 
δραςτθριότθτεσ  που εδράηονται ςτθν διαςφνδεςθ τθσ Τζχνθσ (και ιδιαίτερα τθσ Ηωγραφικισ) με τα 
Μακθματικά, κεωρϊντασ ότι:  

 Μζςα από τθν  Τζχνθ τθσ ηωγραφικισ εμφανίηεται θ ανάγκθ του ανκρϊπου-ηωγράφου να ξεχωρίςει 
μζςα από τισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ πλθροφορίεσ του οπτικοφ κόςμου εκείνεσ που είναι 
απαραίτθτεσ για να αναπαραςτιςει υπό τθν δικι του προςωπικι οπτικι τα ςτακερά και ουςιϊδθ 
χαρακτθριςτικά των αντικειμζνων. 

 Στα  Μακθματικά εμφανίηεται θ ανάγκθ του ανκρϊπου-μακθματικοφ να αναηθτιςει τθν Αλικεια 
διατυπωμζνων ιςχυριςμϊν όχι με τρόπο εμπειρικό, όπωσ, για παράδειγμα, από τθν άμεςθ εποπτεία 
ενόσ ςχιματοσ αλλά μζςω λογικϊν ςυλλογιςμϊν. Ζτςι, ςτα Μακθματικά που διαχωρίηονται από τον 
αιςκθτό κόςμο, παρότι οι προκλιςεισ βρίςκονται ωσ επί το πλείςτον ς’ αυτόν, το περιεχόμενο κάκε 
ζννοιασ δεν μπορεί να γίνει γνωςτό  μονάχα με τθ βοικεια κάποιου ςχιματοσ αλλά με τθ διατφπωςθ  
ενόσ ακριβοφσ οριςμοφ.  

Θ  Τζχνθ και τα Μακθματικά αναδεικνφουν τθν ςυμπλθρωματικότθτα και δυαδικότθτα τθσ ανκρϊπινθσ 
φφςθσ που υπαγορεφεται από τθν ανάγκθ για ζκφραςθ και  τθν ανάγκθ για πρόβλεψθ και κατανόθςθ, 
ςυνκζτοντασ από κοινοφ δυο κφριεσ πνευματικζσ δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ. 

Τα βαςικά «εργαλεία» πάνω ςτα οποία ςυγκροτοφμε τθ μεκοδολογία μασ είναι: 

Α. ηωγραφικοί πίνακεσ από τθ ςειρά Tridim των εικαςτικϊν ζργων του Vasarely 

Β. το αναπαραςτατικό παιχνίδι Tridio 

Στόχοσ μασ είναι: τα παιδιά, μζςα από κοινά οπτικά ερεκίςματα και αλλθλεπιδραςτικά εργαλεία να 
διατυπϊςουν τισ προςωπικζσ τουσ κζςεισ, να αναπτφξουν διάλογο ςεβόμενοι τισ διαφορετικζσ απόψεισ 
που κα κατατεκοφν και από κοινοφ να αναηθτιςουν τισ υποκρυπτόμενεσ γεωμετρικζσ δομζσ των 
ςυγκεκριμζνων ζργων τζχνθσ. Ζτςι, με τρόπο βιωματικό, αντιλαμβάνονται ότι θ αναηιτθςθ τθσ αλικειασ, 
που ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ αντιςτοιχίηεται ςτθν υπόρρθτθ γεωμετρικι δομι των πραγμάτων, είναι 
προϊόν μιασ υγιοφσ ςυνεργαςίασ, αλλθλζγγυασ ςτάςθσ ηωισ, υιοκζτθςθσ ςυλλογικϊν αποφάςεων, 
ανάπτυξθσ ορκισ επιχειρθματολογίασ, ςεβαςμοφ ςτισ ανκρϊπινεσ αξίεσ και τζλοσ αγάπθσ για τθν ίδια τθ 
Ηωι.   

Τα αποτελζςματα υπιρξαν ιδιαιτζρωσ αξιοςθμείωτα και ενκαρρυντικά για τθ ςυνζχιςθ και εδραίωςθ 
αυτισ τθσ προςπάκειασ όχι μόνο για τθν καταπολζμθςθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και τθσ ςχολικισ βίασ 
αλλά για μια γενικότερθ αναβάκμιςθ του επιπζδου τθσ παιδείασ. 
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Επιμζλεια Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ:  
Αποςτόλθσ Ραπανικολάου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ03 

Άρθσ Μαυρομάτθσ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ03  
ςτο Γενικό Λφκειο Μεταμόρφωςθσ 
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4. Διάχυςθ υλικοφ και αποτελεςμάτων του COMENIUS REGIO:  
Μακθτικό Διαδικτυακό αδιόφωνο  

  EUROPEAN SCHOOL RADIO - Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο 

Το Μακθτικό Διαδικτυακό αδιόφωνο, Εuropean School Radio (www.europeanschoolradio.eu), είναι το πρϊτο και 
μοναδικό Διαδικτυακό Μακθτικό αδιόφωνο ςτθν Ελλάδα που λειτουργεί 24 ϊρεσ 365 μζρεσ. Eχει γενικό ςκοπό 
τθ δθμιουργία Δικτφου Σχολείων, δθμόςιων και ιδιωτικϊν, κάκε τφπου τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, ϊςτε από κοινοφ να παράγουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Οι ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ ζχουν 
χαρακτιρα ταυτόχρονα ψυχαγωγικό, ενθμερωτικό και εκπαιδευτικό. 

 Είναι μια πρωτότυπθ δράςθ θ οποία εντάςςεται ςε μια ευρφτερθ εκπαιδευτικι φιλοςοφία και κζλει τον 
μακθτι να βλζπει το ςχολείο ωσ χϊρο δθμιουργίασ και ζκφραςθσ. 

 Το Μακθτικό Διαδικτυακό αδιόφωνο προβάλλει τισ ιδζεσ, τισ δθμιουργίεσ, τισ ανθςυχίεσ τθσ μακθτικισ 
κοινότθτασ και τισ επικοινωνεί με το ςιμερα.  

 Αποτελεί δίαυλο επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο 
εξωτερικό ςυμβάλλοντασ παράλλθλα και ςτθν Δικτφωςθ Σχολείου - Κοινωνίασ. 

ΣΤΟΧΟΛ: 

Ωσ προσ το ςχολείο 

 Δικτφωςθ Σχολείου – Κοινωνίασ / Δικτφωςθ Σχολείων 

 Θ ενςωμάτωςθ τθσ δθμιουργίασ  οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και θ χριςθ του μζςου ςτθν εκπαιδευτικι - 
ςχολικι διαδικαςία (αναλυτικά προγράμματα) 

Ωσ προσ τουσ μακθτζσ 

 Θ ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν δεξιοτιτων και θ ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ  

 Θ δθμιουργικι χριςθ του διαδικτφου 

 Θ προϊκθςθ τθσ αςφάλειασ ςτο διαδίκτυο, τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων και πνευματικϊν 
δικαιωμάτων και θ εξαςφάλιςι τουσ 

Ωσ προσ το περιεχόμενο των ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν 

 Θ ψυχαγωγία και θ διαςκζδαςθ με πλθκϊρα εκπομπϊν και ραδιοφωνικϊν παραγωγϊν 

 Θ πλουραλιςτικι μετάδοςθ πλθροφοριϊν κακϊσ και προϊόντων του λόγου και τθσ τζχνθσ 

 Θ εξαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ ςτάκμθσ των προγραμμάτων  

 Θ ευαιςκθτοποίθςθ των ακροατϊν για ηθτιματα που άπτονται τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνολογίασ και του 
πολιτιςμοφ, τόςο ειδικοφ όςο και ευρφτερου ενδιαφζροντοσ 

 Θ προβολι και διάχυςθ δραςτθριοτιτων ςχολικϊν ι μακθτικϊν και θ κοινοποίθςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν 
(projects) με ενδιαφζρουςα  για τουσ μακθτζσ - παραγωγοφσ κεματολογία. Σχολικά,  μακθτικά νζα και νζα 
τθσ εκπαίδευςθσ (π.χ. ανακοινϊςεισ και βραβεφςεισ μακθτϊν ςε διαγωνιςμοφσ, ςυμμετοχι ςχολείων ςε 
μακθτικά ςυνζδρια κ.λπ., καινοτόμεσ δράςεισ) 

 Θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και θ ενίςχυςθ του «κριτικοφ γραμματιςμοφ» μζςω του «γραμματιςμοφ 
ςτα μζςα» (media literacy) 

Δθμιουργικθκε τθν Άνοιξθ του 2010. Αποτελεί τθ μετεξζλιξθ του “άδιο Εκάλθ” που λειτοφργθςε ςτο Γυμνάςιο 
Εκάλθσ (2008-2010). Από το 2009 άρχιςε να ςυμμετζχει και το Γυμνάςιο - Λφκειο Καμπάνθ Κιλκίσ. 

Από το 2010-11 το Γυμνάςιο - Λφκειο Καμπάνθ ανζλαβε εξολοκλιρου τον ςυντονιςμό και τθν οργάνωςθ των 
δραςτθριοτιτων για το ανανεωμζνο ραδιόφωνο και απθφκυνε ανοιχτι πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτα ςχολεία, 
τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, ϊςτε να ςυμμετζχουν με δικζσ τουσ παραγωγζσ. 
Λδρυτζσ ιταν όλοι κακθγθτζσ του Σχολείου Καμπάνθ. Τα ιδρυτικά μζλθ αποτζλεςαν και τθ Συντονιςτικι 
Ομάδα. Το 2014 εντάχκθκε ςτθν ςυντονιςτικι και θ Ευτυχία Τοφλιου, δαςκάλα. Θ Συντονιςτικι Ομάδα 
πλιρθσ αποτελείται από τουσ κακθγθτζσ και τισ κακθγιτριεσ: Γιαγκοφλθσ Νικόλαοσ (ΡΕ19), Γενιτηζσ 
Αναγνϊςτθσ(ΡΕ19), Χατηθκαμάρθ-Σιάνου Ραναγιϊτα( (ΡΕ 17), Βαφειάδθσ Αναςτάςιοσ (ΡΕ 04.02), Ευτυχία 
Τοφλιου(ΡΕ70). 

http://www.europeanschoolradio.eu/
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Από το Δεκζμβριο του 2013, το ραδιόφωνο εκπροςωπείται από τθν Επιςτθμονικι Εταιρεία «ΔΛΑΚΕΜΑΤΛΚΟ, 
ΔΛΑΡΟΛΛΤΛΣΜΛΚΟ ΑΔΛΟΦΩΝΟ ΤΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘΣ ΚΟΛΝΟΤΘΤΑΣ» με διακριτικό τίτλο 

European School Radio, Το Ρρϊτο Μακθτικό αδιόφωνο 

http://www.esradiosociety.eu 

Το European School Radio λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του Υ.ΡΟ.ΡΑΛ.Κ. Εκπζμπει ςτο Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο 
(ΡΣΔ) και χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ του (VOD , ιςτολόγιο, email κ.α.) και ταυτόχρονα από το Αλεξάνδρειο ΤΕΛ 
Κεςςαλονίκθσ. Με αυτόν τον τρόπο, ενιςχφει και αναδεικνφει με τον πιο θχθρό τρόπο, τθ δράςθ και τισ υπθρεςίεσ 
του ΡΣΔ ςε όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα αλλά και ευρφτερα ςτθν κοινωνία. 

Τα τελευταία 4 χρόνια μζχρι ςιμερα ζχουν εγγραφεί πάνω από 500 ςχολεία, με εκατοντάδεσ ραδιοφωνικζσ ομάδεσ 
και χιλιάδεσ μακθτζσ και μακιτριεσ. Μόνο το ζτοσ 2014-15 ζχουν εγγραφεί περίπου 250 ςχολεία. Οι θχογραφθμζνεσ 
εκπομπζσ ζχουν ξεπεράςει τισ 2000, αυκεντικζσ και πρωτότυπεσ, και αυξάνουν εβδομαδιαία κακϊσ και οι ηωντανζσ 
είναι δεκάδεσ, ξεκινϊντασ από το καλοκαίρι του 2012. Ζχει εξαςφαλίςει τα πνευματικά δικαιϊματα ςτθ μουςικι από 
τον αρμόδιο φορζα ΑΕΡΛ και τθν ανανεϊνει κάκε ζτοσ. 

Επίςθσ, υπάρχει κανονιςμόσ λειτουργίασ και ςυντονιςτικι ομάδα των κακθγθτϊν, που μαηί με τουσ υπεφκυνουσ 
κακθγθτζσ κάκε ςχολείου (και Διευκυντζσ), εξαςφαλίηουν  τθν εφρυκμθ λειτουργία του και εξαςφαλίηουν τθν 
ποιότθτα του περιεχόμενου  των μεταδόςεων. Επιπλζον υπάρχει ςυντονιςτικι ομάδα μακθτϊν απο όλθ τθν Ελλάδα 
που κακορίηει τισ εκπομπζσ , τθ μουςικι, το περιεχόμενο του blog, του Facebook,  κ.λπ. 

Θ εφαρμογι του European School Radio ςτο ςχολικό περιβάλλον απζδειξε τον αντίκτυπο που ζχει το ραδιόφωνο ςτθ 
διαμόρφωςθ ςτάςεων των μακθτϊν ςε αρκετά ςτάδια. Θ διακεματικότθτα, θ ςυνεργατικι μάκθςθ και 
αλλθλεπίδραςθ εντόσ και εκτόσ κεματικϊν ενοτιτων του ςχολείου, οι ςυνεργαςίεσ μακθτϊν μζςω Διαδικτυακϊν 
εργαλείων και θ ταυτόχρονθ παραγωγι ενθμερωτικϊν και ψυχαγωγικϊν εκπομπϊν, ζχουν δθμιουργιςει ζνα 
καινοτομικό πλαίςιο δθμιουργικότθτασ που παριγαγε αποτελζςματα πζρα και από τισ προςδοκίεσ και αρχικοφσ 
ςτόχουσ μασ. Ανζδειξε ζνα ιδιαίτερα παραγωγικό δίκτυο - και ίςωσ το μοναδικό ςτο είδοσ του για τα ελλθνικά και 
ευρωπαϊκά δεδομζνα - με κακθμερινι ςυνεργατικι δραςτθριότθτα και παραγωγι πρωτότυπου υλικοφ. 

Επειδι δφςκολα εντάςςεται ςτθν κακθμερινι ηωι του ςχολικοφ προγράμματοσ, το πρόγραμμα υλοποιείται κυρίωσ 
εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου. Πλο το παραπάνω γίνεται πράξθ ςε κακθμερινι βάςθ με τθ μζριμνα και προςωπικι 
φροντίδα των μακθτϊν κάκε ςχολείου και τθσ Συντονιςτικισ Ομάδασ των κακθγθτϊν. Είναι μια δραςτθριότθτα που 
ζχει ξεπεράςει τισ προςδοκίεσ μασ και θ περαιτζρω ανάπτυξι του απαιτεί τθν υποςτιριξθ από όλεσ τισ πλευρζσ τθσ 
Εκπαιδευτικισ Κοινότθτασ και τθσ Διοίκθςθσ. 

Θ περαιτζρω ανάπτυξθ του ραδιοφϊνου είναι απαίτθςθ των ίδιων των μακθτϊν και τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ 
που κακθμερινά δθμιουργοφν νζουσ τρόπουσ και μεκόδουσ λειτουργίασ τουσ με προτάςεισ και πρωτοβουλίεσ. Ιδθ 
επιχειροφνται «Εκπαιδευτικά Σενάρια» για τθν ενςωμάτωςι του ςτα Αναλυτικά Ρρογράμματα του ςχολείου. 

ΔΛΑΧΥΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ COMENIUS REGIO ΑΡΟ ΤΟ ESRADIO ΚΑΛ ΤΟ 
ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ  ΣΧΟΛΛΚΟ ΔΛΚΤΥΟ 

Ανάρτθςθ υλικοφ του προγράμματοσ (κείμενα, αφίςεσ, βίντεο κ.α.) 

Ρραγματοποίθςθ εκπομπισ  αφιερωμζνθσ  ςτο  πρόγραμμα με  προςκεκλθμζνουσ ςυντονιςτζσ  και  ςτελζχθ  του  
προγράμματοσ  από  Ελλάδα  και Κφπρο κακϊσ και κακθγθτζσ, που  υλοποίθςαν  δράςεισ  του  προγράμματοσ. 

Ραραγωγι θχθτικϊν ςποτ και εκπομπϊν κατά του εκφοβιςμοφ 

Ρροβολι των δράςεων του Ρρογράμματοσ,  ςυνεντεφξεισ  και  αφιερϊματα. 

Ρροβολι διαγωνιςμϊν που διοργανϊκθκαν ι πρόκειται να διοργανωκοφν ςτο πλαίςιο  του προγράμματοσ 

Ανάρτθςθ  υλικοφ  αξιολόγθςθσ  του  προγράμματοσ. 

 

site: http://blogs.sch.gr/ 

esrblog 
blog:http://schoolpress. 
ch.gr/6lykion 
www.yousmile.gr 
 

Επιμζλεια κειμζνων: Θλίασ Κουρκουλάκοσ, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ02 
Διευκυντισ ςτο 6ο ΓΕ.Λ. Νζασ Λωνίασ 

Στζλεχοσ Υποςτιριξθσ  ESRADIO  

https://esradiosociety.wordpress.com/
https://esradiosociety.wordpress.com/
https://esradiosociety.wordpress.com/
http://www.yousmile.gr/
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Επίλογος 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν παγκόςμια προαγωγι των Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων και κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ είναι θ Ελευκερία, θ Δθμοκρατία και θ Λςότθτα. Βαςιηόμενθ 
ςτο κράτοσ δικαίου, ενκαρρφνει τον αλλθλοςεβαςμό και τθν αμοιβαία κατανόθςθ ανάμεςα ςτισ 
χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Το Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα Comenius Regio ανταποκρίνεται ςτουσ ίδιουσ ςτόχουσ 
με το να υποςτθρίηει τθ δράςθ, τθ ςυηιτθςθ μεταξφ των εφιβων, αλλά και τον προβλθματιςμό τουσ 
ςχετικά με τα ιδανικά του ευρωπαίου πολίτθ. Οι μακθτζσ τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ μοιράηονται τισ 
εμπειρίεσ τουσ, τα βιϊματά τουσ, ερευνοφν τα αίτια τθσ βίασ και επιχειροφν να βρουν τρόπουσ 
αποφυγισ και άρςθσ του φαινομζνου, μζςα από ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ τθσ Ράφου. 
Μακαίνουν και εκτιμοφν το ςθμαντικό ρόλο τθσ Δθμοκρατίασ, ενθμερϊνονται για τα Ανκρϊπινα 
Δικαιϊματα, τα αντιμετωπίηουν με ςεβαςμό και υποςτθρίηουν ενεργά, με πράξεισ, τθ διάδοςι τουσ. 
Το πρόγραμμα λαμβάνει ανάλογεσ διαςτάςεισ, ϊςτε όχι μόνο οι ζφθβοι, αλλά και τα υπόλοιπα μζλθ 
τθσ κοινωνίασ να οργανωκοφν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Από το κφριο κζμα του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio: «Εκφοβιςμόσ των 
εφιβων: Τρόποι πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον Ελλάδασ και Κφπρου» 
επωφελοφνται οι ςυμμετζχοντεσ και οι αντίςτοιχεσ τοπικζσ κοινότθτεσ, τόςο ςε πνευματικό όςο και 
ςε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Με τθ διεξαγωγι του Ρρογράμματοσ οι ζφθβοι 
αντιλαμβάνονται και αποκτοφν επίγνωςθ των διαφορετικϊν κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν 
πραγματικοτιτων. Επίςθσ αποκτϊνται δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτθν αλλαγι νοοτροπίασ και ςτάςεων 
απζναντι ςτθ διαφορετικότθτα και ςε κάκε μορφι αιςκιματοσ απόρριψθσ και κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ. Ενιςχφεται θ αμοιβαία κατανόθςθ, οι μακθτζσ  εμπλζκονται ςε διαπολιτιςμικζσ ςχζςεισ 
με ςυνεχιηόμενο διάλογο, αναλαμβάνουν νζεσ πρωτοβουλίεσ και ςυνειδθτοποιοφν τθν ζννοια του 
Ευρωπαίου Ρολίτθ μζςα από ομάδεσ και διοργανϊςεισ διαπολιτιςτικϊν δρϊμενων.  

Θ ευαιςκθτοποίθςθ του νζου Ζλλθνα πολίτθ ςχετικά με τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ 
μζςα ςτθν κοινωνικι ομάδα, με αλλθλζγγυα αντιμετϊπιςθ προσ τουσ αςκενζςτερουσ και ενάντια ςτο 
ρατςιςμό, τθν ξενοφοβία, τθ βία, αποτελοφν προχποκζςεισ που ςτοιχειοκετοφν μία ςυμπεριφορά 
που δεν παράγει βία. Θ αλλθλεγγφθ που προζρχεται μζςα από τθ γνωριμία των άλλων ατόμων και 
από το ςεβαςμό προσ τθ διαφορετικι προςωπικότθτα του «Άλλου», προάγει και τον εκελοντιςμό. 
Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ οι ζφθβοι επιδόκθκαν ςε 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ δθμιουργία blogs και video, παιχνίδια ρόλων, καλλιτεχνικζσ και εικαςτικζσ 
δράςεισ, επινοθμζνεσ κεατρικζσ παραςτάςεισ με ςτόχο τον προβλθματιςμό για το φαινόμενο τθσ 
βίασ, ςυςπειρϊκθκαν ωσ «Σχολικι Ομάδα Υποςτιριξθσ και Μακθτικισ Αλλθλεγγφθσ» - «Σ.Ο.Υ.Μ.Α.» 
και πρότειναν  τρόπουσ διαχείριςθσ, μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ, τεχνικζσ διαπραγμάτευςθσ και 
πρόλθψθσ τθσ βίασ. Κατά τθν ομαδοςυνεργατικι διαδικαςία, μζςα από Ενεργθτικι Βιωματικι 
Μζκοδο και μθ τυπικι μάκθςθ των διεπιςτθμονικϊν αξόνων, οι μακθτζσ απζκτθςαν νζεσ ςτάςεισ 
ηωισ, διαμόρφωςαν το δικό τουσ κοςμοείδωλο και ενίςχυςαν τθν ταυτότθτά τουσ ωσ Ευρωπαίοι 
πολίτεσ, αποκτϊντασ πολιτιςμικι ςυνείδθςθ. 

Συμπεραςματικά, θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ιταν επικερδισ για όλουσ και κυρίωσ για τουσ 
«νζουσ με λιγότερεσ ευκαιρίεσ». Ξενοφοβία, ρατςιςμόσ, κοινωνικόσ αποκλειςμόσ ζδωςαν τθ ςκυτάλθ 
ςτισ διαχρονικζσ αξίεσ του Σεβαςμοφ, τθσ Αλλθλεγγφθσ, του Εκελοντιςμοφ, που αποτελοφν διαφλουσ 
επικοινωνίασ μεταξφ των λαϊν. 

 

Θ Συντονίςτρια του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio 

Αντωνία Ραπατριανταφφλλου  
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Απόςπαςμα από τθν ομιλία του Διευκυντι Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ κατά τθν επίςθμθ 
τελετι λιξθσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio  

 «…Κα ικελα να επιςθμάνω πωσ το πρόβλθμα του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ που 
κλθκικαμε να προςεγγίςουμε μασ αποκάλυψε τισ ευρείεσ διαςτάςεισ του. Τα δθμοςιογραφικά 
δεδομζνα, τα οποία ςτο διάςτθμα αυτό απαςχολοφςαν τα δελτία ειδιςεων και γενικά τθν 
κοινωνία απζδειξαν πωσ το μικρό πρόβλθμα εξελίχκθκε ιδθ ςε κοινωνικι πακογζνεια και πωσ 
ζνασ χϊροσ εκδιλωςισ τθσ είναι και το ςχολείο. Το αςφαλζσ ςχολικό περιβάλλον για κάποιουσ 
αποδείχκθκε χϊροσ βαςανιςμοφ. 
 Θ ερευνθτικι μασ διετισ προςπάκεια κατάφερε να «κζςει τον δάκτυλον επί τον τφπον» του 
πολυδιάςτατου αυτοφ προβλιματοσ. Και δεν το χαρακτθρίηουμε τυχαία πολυδιάςτατο. Δεν 
είναι μόνο τα κφματα του εκφοβιςμοφ που καλοφν ςε βοικεια. Το ίδιο άξιοι προςεγγίςεωσ και 
βοικειασ είναι και οι κφτεσ. Ραράλλθλα διαπιςτϊςαμε τθν ανάγκθ δράςθσ του «ενεργοφ 
παρατθρθτι», που πλζον δεν επιτρζπεται να μζνει αδιάφοροσ και αποςταςιοποιθμζνοσ. Το 
οικογενειακό, το ςχολικό και το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον καλοφνται επίςθσ να 
επιδείξουν τθν ευαιςκθςία τουσ.  
 Ρρζπει να επενδφςουμε ςτθν εγριγορςθ των αιςκθτθρίων οργάνων μασ  αλλά κυρίωσ ςτθν 
κινθτοποίθςθ τθσ ψυχισ μασ. Ρολλά κζματα, για να αντιμετωπιςκοφν, απαιτοφν τρόπο και όχι 
τόςο κόπο ι άλλου είδουσ κυςίεσ.  
  Ευχαριςτϊντασ κερμά όλουσ μαηί και τον κακζνα ξεχωριςτά που ςυνζδραμε ςτθν 
ολοκλιρωςθ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio, εκφράηω και τα ειλικρινι μου 
ςυγχαρθτιρια για τθν πανκομολογοφμενθ επιτυχία του». 

 

Ο Υπεφκυνοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Comenius Regio 

Ακανάςιοσ Φαλοφκασ 

Διευκυντισ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ 
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Επιςτιμεσ Λ.  Κάνω πλάκα ι εκφοβίηω; http://www.yousmile.gr/article/blog/1713/kanoplaka-i-ekfovizo  



ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ - ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΛΚΟΥ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ 

 

168 

“Ηω ζναν εφιάλτθ” http://www.yousmile.gr/article/blog/1348/zo-enan-efialti  Μίςοσ ςτθν οκόνθ του 
κινθτοφ ςου!!! http://www.yousmile.gr/article/blog/1453/cyberbullying-ekfovismos-stinothoni-soy 
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(blog), 2014) (Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολικό εκφοβιςμό, 2014) 
 

http://blogs.sch.gr/kyriakou/files/2013/02/sxolikos_ekfovismos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C0B9uNgwUp4
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