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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ λα 

νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ θαη λα πξαγκαηνπνηήζσ έλα αλεθπιήξσην  γηα 

πνιιά ρξφληα φλεηξφ κνπ. Ηδηαίηεξε επγλσκνζχλε ρξσζηάσ ζηελ Κνζκήηνξα 

θαη Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ 

ηνπ Παλ/κίνπ Πει/ζνπ θαη επηβιέπνπζα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θα 

Άιθεζηε Κνληνγηάλλε, ε νπνία απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κε εκπηζηεχηεθε θαη κε 

ζηήξημε. Δπραξηζηψ ηδηαηηέξσο ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΣΘ, θν Σζηάξα θαη 

ηνπο ππφινηπνπο Καζεγεηέο, πνπ κνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα εκπινπηίζσ 

δεκηνπξγηθά ηηο γλψζεηο κνπ. Δθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ 

Καζεγεηή θαη Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ηνπ Παλ/κίνπ 

Πει/ζνπ, θν Γεκήηξε Θσκάθν γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Δθθξάδσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηά ηεο ζηε ζχληαμε θη επηκέιεηα ηνπ “Abstract” ζηελ θαιή κνπ 

θίιε, Βαζηιηθή ηξηκκέλνπ, θάηνρν πηπρίνπ κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο Ηνλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη κεηαπηπρηαθνχ ινγνηερληθήο κεηάθξαζεο Παλεπηζηεκίνπ 

East Anglia Βξεηαλίαο. Δπραξηζηψ «ηελ θξηηηθή θίιε», Μαξία Μπαθνπνχινπ, 

δαζθάια θαη κεηαπηπρηαθή ζεαηξνπαηδαγσγφ, γηα ηελ παξνπζία θαη ηε ζηήξημή 

ηεο ζηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο κνπ. Άπεηξε επγλσκνζχλε ρξσζηάσ ζηνπο 

γνλείο κνπ γηα ηελ αδηαπξαγκάηεπηε αγάπε θαη πνιχπιεπξε ζηήξημε πνπ κνπ 

παξείραλ φια ηα ρξφληα αιιά θαη γηα ηε δίςα πνπ κνπ ελζηάιαμαλ γηα ηε γλψζε, 

ηελ πξνθνπή, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ πξφνδν. Δγθάξδηα επραξηζηψ ηνλ ζχδπγφ 

κνπ γηα ηελ ακέξηζηε αθνζίσζε, ζπγθαηάζεζε θαη εζηθή ηνπ ζπκπαξάζηαζε 

ζηηο δχζθνιεο απνθάζεηο  πνπ επέιεμα λα πινπνηήζσ. Σέινο επραξηζηψ ηνπο 

καζεηέο κνπ θαη ηνπο γνλείο ηνπο, γηαηί ρσξίο απηνχο ε κειέηε κνπ δελ ζα είρε 

νινθιεξσζεί. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηεχεηαη έλα επαίζζεην θη επίθαηξν ζέκα, ην 

θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην Νεπηαγσγείν. Παξνπζηάδνληαη νη 

εθθάλζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, ηα αίηηά ηνπ θαη ζαλ κέζν πξφιεςεο πξνηείλεηαη έλα 

ακηγψο Θεαηξνπαηδαγσγηθφ Πξφγξακκα (ΘΠ)  κε ηελ  ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ 

ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΔ). Ζ ΓΣΔ ζηνρεχεη ζηελ πην 

επηθνηλσληαθή, βησκαηηθή, ελεξγεηηθή, δεκηνπξγηθή, πξσηφηππε θαη ηαπηφρξνλα 

πην απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. Δπηπιένλ, είλαη 

θαηάιιειε, σο εξγαιείν, γηα ηελ  δηεξεχλεζε δχζθνισλ  θνηλσληθψλ  ζεκάησλ, 

έλα απφ ηα νπνία είλαη θαη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζηα ζρνιεία. Ο ζηφρνο θαη ε 

πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ εθαξκνγή ελφο 

θαηάιιεινπ αλαπηπμηαθά ΘΠ ζηα λήπηα θαη ζηνπο γνλείο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

εδξαησζνχλ νη ζσζηέο βάζεηο, ζηάζεηο θαη λννηξνπίεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη γνλείο ζε ζέκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 

λα ελζπλαηζζαλζνχλ θνηλσληθά αιιά θαη λα εκπιαθνχλ ζπλεξγαηηθά ζηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ην ζρνιείν θαηά ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηε κειέηε πεξίπησζεο κηαο ηάμεο 

λεπηαγσγείνπ θη απηφ γηαηί ην λεπηαγσγείν απνηειεί γηα ην παηδί έλαλ δσηηθφ 

ρψξν δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, 

έλαλ ρψξν ζπλερνχο δηαπαηδαγψγεζεο θη ελεξγνχ θνηλσληθήο δξάζεο. 

Δθαξκφζηεθε έξεπλα δξάζεο, δειαδή κηα παξέκβαζε κηθξήο θιίκαθαο κε 

ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο ηεο εθαξκνγήο ελφο ΘΠ γηα ηελ πξφιεςε 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ζηε κεηαγελέζηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ λεπίσλ. Σα 

απνηειέζκαηα φπσο απνδείρηεθε απφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο αλάιπζε 

έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ κεηά 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΣΔ. Παξαηεξήζεθε ζεακαηηθή βειηίσζε ηνπο σο πξνο 

ηε ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα θαη σο πξνο ηελ απνδνρή ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο. Ληγνζηά πεξηζηαηηθά δηάδνζεο θεκψλ πνπ είραλ παξαηεξεζεί 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθκεδελίζηεθαλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο 

παξέκβαζε. Αμηνζεκείσηε βειηίσζε παξαηεξήζεθε θαη σο πξνο ηε ζσκαηηθή 

επηζεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ, ηα νπνία  ελαξκνλίζηεθαλ πιήξσο κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο νκάδαο, κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα απνηειέζκαηα απηά 

επηβεβαηψζεθαλ απφιπηα θαη απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 
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ζην πξφγξακκα. Ζ εθαξκνγή ηεο ΓΣΔ θαηάθεξε λα απνζνβήζεη ην θαηλφκελν 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν Νεπηαγσγείν θαη λα έρεη βειηηψζεη 

γεληθφηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζε επίπεδν ιεθηηθφ, ζσκαηηθφ θαη 

θνηλσληθφ. Καηάθεξε λα αιιάμεη ηε λννηξνπία φινπ ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζε απηφ. Παξφια απηά, ν επαίζζεηνο ηνκέαο ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη εξεπλεηηθά παξακειεκέλνο θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαη πεξαηηέξσ κειέηεο. Δπηπιένλ ε εθαξκνγή ηεο ΓΣΔ πξέπεη λα 

επεθηαζεί εξεπλεηηθά ζε κεγαιχηεξν δείγκα καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε γνλείο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα επεξγεηηθά ηεο νθέιε.  

Λέμεηο Κιεηδηά: ρνιηθφο εθθνβηζκφο, κειέηε πεξίπησζεο, πξνζρνιηθή ειηθία, 

Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, Θεαηξνπαηδαγσγηθφ Πξφγξακκα, 

Νεπηαγσγείν.  
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ABSTRACT 

This paper delves into an issue as delicate as it is topical, namely bullying in 

kindergarten. Laying out the various forms bullying in kindergarten takes, as 

well as its causes, the paper proceeds to propose, as a means of preventing 

relevant occurrences altogether, an innovative programme for the classroom 

featuring purely Drama-in-Education techniques. Such techniques were 

deemed ideal, as Drama in Education fosters a more communicative, process-

focused, action-based, creative, original, and also more effective approach to 

the curriculum; as a tool, as well, it lends itself to the exploration of challenging 

social issues, bullying included. The originality of this research lies in the 

implementation of a developmentally-adapted Drama-in-Education programme 

involving both preschoolers and their parents, the objective being, in the former, 

to shape behaviour by laying the foundation for the right attitudes, and, among 

the latter, to raise awareness regarding bullying and to forge, in a social context, 

both an understanding of the efforts made by the school system to combat 

bullying, and a willingness to become involved themselves. The research is, 

specifically, a case study of a kindergarten class   as kindergarten is, for pre-

schoolers, a vital space that mediates between their families and society, a 

space of ongoing education and of rigorous social activity. Action research was 

used, i.e. a small-scale intervention in order to examine the effects of 

implementing a Drama-in-Education programme to prevent bullying in the 

subsequent behaviour of preschoolers. The results, analysed both qualitatively 

and quantitatively, showed a statistically significant difference in post-

programme behaviour: preschoolers showed spectacular improvement in terms 

of both verbal aggressiveness and acceptance in peer relations; the few 

instances of rumour-spreading observed before programme implementation 

ceased to exist from the very first intervention; there was also noteworthy 

improvement in terms of physical abusiveness, as, by the end of the 

programme, preschoolers had come to fully comply with team rules. These 

results have also been fully confirmed by the parents of participating 

preschoolers. The implementation of Drama in Education actually staved off 

bullying in this particular kin ergarten, an  improve  t e wi er  on u t o  

pres  oolers     ver al, p  si al an  so ial. In ee , it manage  to   ange t e 



x 
 

attitudes of all those involved in the school system. This is only indicative of how 

neglected the sensitive area of preschool research is, and how it requires 

particular attention and further study. As  or t e anti- ull ing  ene its o  Drama 

in E u ation, t ese woul   e ome even more evi ent i  su   programmes were 

implemente  to a larger sample o  t e pre-s  ool population   i eally also in 

primary and secondary school, parents included. 

 

Keywords: Bullying, case study, preschooler, drama in education, kindergarten   
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ζην Νεπηαγσγείν (Alsaker & Gutzwiller-Helfenfinger, 2010·Φάιηε, 

Καζάπε, Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή, 2012) θαζψο απηφ πξνθαιεί έληνλα 

πξνβιήκαηα θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηφζν ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ θαηαξηηζηεί αλάινγα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

(Σξίγθα-Μεξηίθα, 2015), φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο, εθφζνλ εκπνδίδεη ηε 

καζεζηαθή ηνπο εμέιημε θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπο ηζνξξνπία (Κσζηειίδνπ, 

2014). Σν ζρνιείν σο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο νθείιεη λα δηαδξακαηίζεη 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία αζθαιψλ ζπλζεθψλ γηα ηα κέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, πξνιαβαίλνληαο θαη δηεπζεηψληαο ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη θνηλσληθήο έληαμεο φισλ ησλ καζεηψλ (Π.Η, 2004-2011). Σν 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κειέηεο απνηειεί ε νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε 

(Durrant,1995·Reynolds,1997·Σζηάξαο,2007·Φαξξά,2008·Μαηζφπνπινο,2009). 

Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ εθαξκνγή ελφο Θεαηξνπαηδαγσγηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο (ΘΠ), σο κέζνπ πξφιεςεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην 

Νεπηαγσγείν. Σν πξφγξακκα απηφ εθαξκφζηεθε σο έξεπλα δξάζεο ζηνπο 

καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο ηνπ 6νπ 1/ζεζίνπ Νεπηαγσγείνπ Ναππιίνπ. ηφρνο 

ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά 

παξνπζίαζαλ αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο πξνο ηε ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή 

ηνπο επηζεηηθφηεηα θαη σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη  αλ ε 

Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΔ) κπνξεί ζπλνιηθά λα δξάζεη 

πξνιεπηηθά απέλαληη ζην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, αιιάδνληαο ηε 

λννηξνπία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θη επαλαθαζνξίδνληαο ην ζρνιηθφ ζχζηεκα. 

Ζ πξσηνηππία θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

εθαξκφζηεθε έλα ακηγψο ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηα 

πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί αλά ηνλ θφζκν, ηφζν ζηα 

παηδηά, φζν θαη ζηνπο γνλείο, απφ κία ήδε θαηαξηηζκέλε εθπαηδεπηηθφ-

εκςπρψηξηα. Δπηπιένλ, ζηελ επαίζζεηε πξνζρνιηθή ειηθία, νη εξεπλεηέο δελ 

έρνπλ δψζεη κέρξη ζηηγκήο ηε δένπζα ζεκαζία. Δίλαη έλαο ηνκέαο πνπ πξέπεη 

λα δηεξεπλεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, δηφηη απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν ηεο 

δηακφξθσζεο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο δηάπιαζεο ηνπ παηδηνχ. Ζ παξνχζα 

κειέηε απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 
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Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν ηνπο. Απεπζχλεηαη θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία 

πξνηείλνληαο θαηλνηφκεο ηδέεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ ζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηνπ πιαηζίνπ ζπνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Δπηπιένλ, ε 

κειέηε είλαη επσθειήο θαη γηα ηνπο γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ  απέλαληη  ζην θαηλφκελν. ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη 

απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη παξνπζηάδνληαη νη 

εθθάλζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε, νη ξφινη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε ζπκβάληα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ε αηηηνινγία ηνπ 

θαηλνκέλνπ  θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια 

επηρεηξήζεθε ε  βηβιηνγξαθηθή αλαδίθεζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. ην 

δεύηεξν  θεθάιαην πξνβάιιεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε σο αξσγνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ θη 

επαίζζεησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο Θ.Π. γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζην 

Νεπηαγσγείν.  ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο πνπ  δηελεξγήζεθε  ζε 1/ζέζην  Νεπηαγσγείν ηνπ Ναππιίνπ, σο κειέηε 

πεξίπησζεο κηαο ηάμεο (Ησζεθίδεο, 2003). Σίζεληαη ην ζέκα, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, νη ππφ δηεξεχλεζε κεηαβιεηέο, ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηα 

εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε κεζνδνινγία αλάιπζεο ηνπο. 

Παξνπζηάδεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο θαη δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο 

γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Αλαθέξεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ΘΠ θαη δηαθξίλεηαη ε 

πξσηνηππία ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ αλά ηνλ θφζκν. Σέινο, γίλεηαη πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ηνλ επίινγν, πξνβάιινληαη ηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα, εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ θη εκπεηξηθφ πιαίζην 

θαη παξαηίζεληαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα κειινληηθή έξεπλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΣΗ ΓΝΧΡΗΕΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ 

1.1. ρνιηθόο εθθνβηζκόο 

Ζ ελδνζρνιηθή βία είλαη έλα θαηλφκελν ηφζν παιηφ φζν θαη ν ζεζκφο ηνπ 

ζρνιείνπ. Απηφ πνπ κεηαβάιιεηαη θάζε θνξά είλαη ε κνξθή πνπ ιακβάλεη, ε 

επίγλσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο  θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ απφ 

ηελ εθάζηνηε θνηλσλία. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ δηαθνξνπνηνχληαη θαη νη απφςεηο γηα 

ηε βία, θαζψο θαη νη κέζνδνη αληηκεηψπηζήο ηεο (Κνπκνπλδνχξνο, 2014).  

Ζ βία θαη ε επηζεηηθφηεηα ζην ζρνιείν έρεη δηεζλψο θπξηαξρήζεη κε ηνλ 

φξν “ ull ing” πνπ ζεκαίλεη ηελ θπξηαξρία ηνπ δπλαηφηεξνπ έλαληη ηνπ 

αζζελέζηεξνπ κέζα απφ ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηελ απεηιή. Γειψλεη θαη ηε 

ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο, εθαξκφδνληαο επαλαιακβαλφκελεο 

πξάμεηο παξαβαηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κεηαμχ αλειίθσλ 

(Αξηηλνπνχινπ, 2001:14). Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ε επηζεηηθφηεηα θαζνδεγείηαη 

απφ έκθπηε εζσηεξηθή νξκή, ελψ ε βία πξνυπνζέηεη ζπλεηδεηή επίγλσζε θαη 

είλαη απνηέιεζκα ηεο δηάδξαζεο αλάκεζα νξγαληζκηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο (Berkowitz, 1994).    

Σν “ ull ing” είλαη φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ θαλδηλαβία, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ 

Βξεηαλία γηα λα πεξηγξάςεη ην πξφβιεκα ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ/ζπκαηνπνίεζεο (Olweus, 2009:28). ηε θαλδηλαβία ζα 

ζπλαληήζνπκε ηνλ φξν “mobbing” ή “mobbning” πξνεξρφκελν απφ ηελ αγγιηθή 

ιέμε “mo ”, πνπ ζεκαίλεη φρινο, ζπκκνξία. Μηα κεγάιε νκάδα αλζξψπσλ 

δειαδή παξελνριεί  άιινπο, ζχκθσλα κε ηνλ Heinemann. Ζ ιέμε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα έλα κεκνλσκέλν άηνκν πνπ παξελνριεί θάπνηνλ άιιν 

(Schott & Sondergaard, 2014:22-23).  

Ο φξνο “ ull ing” ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο Δπξσπαίνπο γηα 

λα πεξηγξάςεη ηε ζρνιηθή βία. ηελ Διιάδα ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε κεηαθξάδεηαη 

σο ληαειίθη, παιεθαξηζκφο θαη εθθνβηζκφο θαη είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

θνξντδία, ην πείξαγκα θαη ηε βία (Κξφθνπ, 2015:25).  

χκθσλα κε ηνλ Κνπξάθε, (1999:29) βία είλαη ε επηβνιή ηεο θπζηθήο 

δχλακεο ή ε ρξήζε ηεο απεηιήο θαηά ελφο κεκνλσκέλνπ αηφκνπ ή νκάδαο 
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αλζξψπσλ θαη ελδέρεηαη λα απνηειέζεη ηε γελεζηνπξγφ αηηία ησλ ςπρνινγηθψλ 

δηαηαξαρψλ, λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ή αθφκα θαη ζάλαην.  

Ζ Γηάζθεςε ηεο Οπηξέρηεο ε νπνία ζπγθιήζεθε ην 1977 γηα ην ζέκα ηεο 

αζθάιεηαο ζηα ζρνιεία, φξηζε ηε ζρνιηθή βία σο ηελ επηβνιή ηεο βνχιεζεο 

ελφο κέινπο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζε θάπνην άιιν κε ζθνπφ ηελ 

πξφθιεζε βιάβεο (Αξηηλνπνχινπ, 2001:18).  

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ην 1985 αλαγλψξηζε ηελ χπαξμε ηεο βίαο ζε 

θάζε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ βιάπηεη ηε δσή, ηε θπζηθή αθεξαηφηεηα, ηελ 

ςπρηθή ηζνξξνπία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα βιάπηεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ (Αξηηλνπνχινπ & Μαγγαλάο, 1996:127).  

Αλ θαη ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ απνηεινχζε πξφβιεκα γηα αηψλεο, 

δελ έηπρε πνηέ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο. Σε δεθαεηία ηνπ ‟70 ν Olweus 

ήηαλ ν πξψηνο εξεπλεηήο πνπ εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζην θαηλφκελν θαη 

πξνζέθεξε ζεκαληηθά επηζηεκνληθά επξήκαηα ζηελ βηβιηνγξαθία. Θεσξείηαη 

πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα απηφλ θαη ε εξγαζία ηνπ γηα ην θαηλφκελν ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, έρεη πξνθαιέζεη ην  εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

επηζηεκφλσλ παγθνζκίσο (Sanders & Phye, 2004:18).  

Ο Olweus ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν “bullying” γηα λα δειψζεη φηη έλαο 

καζεηήο πθίζηαηαη εθθνβηζκφ ή ζπκαηνπνηείηαη, φηαλ εθηίζεηαη επαλεηιεκκέλσο 

θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε αξλεηηθέο ελέξγεηεο απφ ηε κεξηά ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ. Ο φξνο «αξλεηηθέο ελέξγεηεο» εζσθιείεη κεγάιεο 

επξχηεηαο ζπκπεξηθνξέο, πνπ πνηθίινπλ απφ ηελ κε ιεθηηθή βία, φπσο ηηο 

επίκνλεο καηηέο θαη ηα πεηξάγκαηα κέρξη θαη ηηο ζσκαηηθέο επηζέζεηο. 

Δθθνβηζκφο δελ πθίζηαηαη κεηαμχ δχν αηφκσλ ίζεο δχλακεο πνπ εκπιέθνληαη 

ζε κηα ζχγθξνπζε. Ο Olweus έδσζε έκθαζε ζηελ επαλάιεςε ησλ παξαπάλσ 

αξλεηηθψλ ελεξγεηψλ, γηα λα απνθιείζεη ηα ηπραία θαη αζήκαληα πεξηζηαηηθά  

παξελφριεζεο (Sanders & Phye, 2004:2-3). 

Οη Lagerspetz, Bjorkqvist θαη Peltonen (1988) ππνζηεξίδνπλ φηη έλα 

κεκνλσκέλν θξνχζκα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εθθνβηζκφο, εάλ ην ζχκα 

ηαιαηπσξείηαη γηα επξχ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηξφκν θαη αίζζεκα κεηνλεμίαο. 

 Οη Sharp & Smith (1991) δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη ν φξνο “ ull ing” 

ζεκαίλεη ηε «ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε ηεο δχλακεο». Απηφο ν νξηζκφο 

ελζσκαηψλεη ηελ επαλαιεπηηθή θχζε ηνπ θαηλνκέλνπ φπσο ηελ απέδσζε ε 

εμήγεζε ηνπ Olweus, επηπιένλ ππνλνεί θαη κηα αληζνξξνπία δχλακεο κέζα 
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ζηελ αιιειεπίδξαζε ζχηε-ζχκαηνο. Σν ζχκα δειαδή, δελ κπνξεί λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ γηα πνηθίινπο ιφγνπο, φπσο απηνχο ηεο κεηνςεθίαο 

ή ηεο ζσκαηηθήο θαησηεξφηεηαο απέλαληη ζηνλ ζχηε. 

 Ο Farrington (1993) ππνζηεξίδεη φηη bullying είλαη ε θαθνκεηαρείξηζε ελφο 

αλππεξάζπηζηνπ αηφκνπ απφ έλα πην δπλαηφ. Πεξηζηαηηθά ζηα νπνία 

εκπιέθνληαη παηδηά ίζεο δχλακεο, πνπ επηηίζεληαη ην έλα ζην άιιν, δελ 

ζπληζηνχλ ελδερφκελν bullying. 

Ο Rigby (1996:15) νξίδεη ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ σο κηα θαηαπίεζε, 

ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή, πνπ πθίζηαηαη έλα ιηγφηεξν δπλαηφ άηνκν απφ 

θάπνηνλ ή θάπνηνπο πην ηζρπξνχο θαη πνπ επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Σν νλνκάδεη ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο αληζφηεηαο ηεο 

δχλακεο (Φνπζηάλεο, 2014).  

χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ (2013), ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη «ε εζθεκκέλε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ καζεηέο ζε ζπκκαζεηέο ηνπο, κε ζηφρν λα πξνθαιέζεη θφβν, 

αλεζπρία, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή νδχλε ή αθφκα λα νδεγήζεη ζε έλα φθεινο, 

φπσο επραξίζηεζε, θνηλσληθφ θχξνο ή έλα πιηθφ απφθηεκα».  

Ο Boulton (1999) ππνζηεξίδεη φηη ηα παηρλίδηα ζσκαηηθήο πάιεο πνπ 

παίδνπλ ηα κηθξά παηδηά δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εθθνβηζηηθά 

πεξηζηαηηθά, θαζψο εκπιέθεηαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο θαη ηα άηνκα 

πνπ αιιειεπηδξνχλ δηαηεξνχλ θηιηθέο ζρέζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη 

ζθφπηκε πξφθιεζε ζσκαηηθνχ  ή ζπλαηζζεκαηηθνχ πφλνπ. 

πλνςίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ,  ζα ιέγακε 

φηη πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα ελεξγεηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κε επαλαιεπηηθφ ηξφπν, 

κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε βιάβεο θαη ππάξρεη αζπκκεηξία δχλακεο αλάκεζα ζε 

απηφλ πνπ εθθνβίδεη θαη ζε απηφλ πνπ πθίζηαηαη ηνλ εθθνβηζκφ (Κνινθπζά, 

2014).  

1.2. Οη εθθάλζεηο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

Ζ βία θαη ε επηζεηηθφηεηα δελ απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο αλάπηπμεο πνπ 

νπσζδήπνηε θάπνηα ζηηγκή ζα αλαδπζνχλ σο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. 

Τπάξρεη πίζσ ηνπο έλα νιφθιεξν ππφβαζξν επηβνιήο ή απνπζίαο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ. Σν παηδί πνπ ιχλεη ηηο 
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δηαθσλίεο ηνπ κε ηελ επίζεζε, είλαη πνιχ πηζαλφ φηη δελ έρεη κάζεη πνηέ έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο (Κσζηειίδνπ, 2014). Απφ ηελ άιιε κεξηά ν 

θαλνληζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ειιηπείο γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ νδεγεί πνιιά 

παηδηά ζηελ άξλεζε θαη ηελ απαμίσζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε θχξηα έθθξαζε ηελ θάζε κνξθήο βία (Καξθνχηαο, 2007). 

Μνξθέο βίαο είλαη ε άκεζε θαη ε έκκεζε, ε παξάλνκε θαη ε λφκηκε, 

ζσκαηηθή, ε ιεθηηθή, ε ςπρνινγηθή, ε ζπκβνιηθή θαη ηδενινγηθή, ε εζηθή, ε 

ζεμνπαιηθή, ν εμαλαγθαζκφο, ε παξακέιεζε, ν βαλδαιηζκφο θαη ε αλσηέξα βία 

(Σζίγθαλνπ, 2008). 

Σν θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ εθδειψλεηαη άκεζα κε ιεθηηθή 

επηζεηηθόηεηα (χβξεηο, θνξντδέκαηα, παξαηζνχθιηα, αξλεηηθά ζρφιηα γηα ην 

άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ριεπαζκφο θαη ηαπείλσζε ηεο ζξεζθείαο, ηεο 

έλδπζεο, ηεο θνηλσληθήο θαη εζληθήο θαηαγσγήο ηνπ αηφκνπ) (Σξίγθα-Μεξηίθα, 

2015:31-32).  

Ζ λεαληθή παξαβαηηθφηεηα επίζεο εμσηεξηθεχεηαη άκεζα κε ζσκαηηθή 

βία (γξνζηέο, θισηζηέο, ραζηνχθηα, ζπξψμηκν, απφρξεκςε, ηξηθινπνδηά, 

ηξάβεγκα καιιηψλ) (Κξφθνπ, 2015:25-26). 

Έκκεζε εθδήισζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ε δηαηαξαρή ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νκειίθσλ (θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ελφο παηδηνχ απφ έλα 

νκαδηθφ παηρλίδη, κηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, έλα πάξηη, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαθνπνίεζε,  δηάδνζε ςεπδψλ θεκψλ, θινπή θαη θαηαζηξνθή πξνζσπηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, εμαλαγθαζκφ ηνπ αλειίθνπ λα πξάμεη ελάληηα ζηε ζέιεζή ηνπ) 

(Crick, 1995).   

Δπίζεο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ πθίζηαηαη θαη ε ζεμνπαιηθή 

παξελόριεζε κε αλάξκνζηεο θηλήζεηο, θαζψο θη έλαο λένο ηχπνο εθθνβηζκνχ, 

ην cyberbullying1, έθθαλζε ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ην fotobullying (Γηνβάλνγινπ, 

2014). Ο δηαδηθηπαθφο ρψξνο πξνζθέξεη άπεηξεο δπλαηφηεηεο ζηνπο επίδνμνπο 

«εθθνβηζηέο», δηαηεξψληαο ηελ αλσλπκία ηνπο, λα παξελνρινχλ αθφκε θαη 

ζεμνπαιηθά, κέζσ κελπκάησλ ζηα θηλεηά ηειέθσλα, ζην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, λα παξαβηάδνπλ θαη λα δεκνζηνπνηνχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη 

                                                           
1
Ζιεθηξνληθή παξελφριεζε. (ρρ) Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page2&objId=Category18&childobjId=Categ
ory27#Category27 (ηειεπηαία πξφζβαζε 10/12/2015). 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page2&objId=Category18&childobjId=Category27#Category27
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page2&objId=Category18&childobjId=Category27#Category27
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θσηνγξαθίεο κέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηνπο ηζηνρψξνπο (Κξφθνπ, 

2015:25-26). 

Ο ςπρνινγηθόο εθθνβηζκόο ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε ηεο 

επξσπατθήο έξεπλαο γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (ABC Europe‟s 

antibullying campaign, 2012) εκπεξηέρεη πνιιέο κνξθέο εθθνβηζκνχ φπσο 

απεηιεηηθά κελχκαηα γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ, πξνζβιεηηθέο 

αλαξηήζεηο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, εθκεηάιιεπζε, ζπλαηζζεκαηηθφ 

εμαλαγθαζκφ κε ζθνπφ ηελ ηαπείλσζε, ηνλ εμεπηειηζκφ θαη ηελ πξφθιεζε 

ςπρνινγηθήο δεκηάο ζην ζχκα.  

1.3. Οη ξόινη ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε ζπκβάληα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

Οη ζχηεο ζχκθσλα κε ηνλ Olweus (1993:14-18) αηζζάλνληαη ηζρπξνί, 

απηάξεζθνη, είλαη άηνκα απηαξρηθά, αληηθνηλσληθά θαη ζπρλά αληηκεησπίδνπλ 

πνηθίια πξνβιήκαηα κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Καηά ηνλ Haber νη 

πεξηζζφηεξνη ζχηεο δελ δηαζέηνπλ ελζπλαίζζεζε θαη απηνέιεγρν, εθηίζεληαη ζε 

πξάμεηο παξαβαηηθφηεηαο θαη κηζαιινδνμίαο, αηζζάλνληαη δεκνθηιείο, 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θη έρνπλ ππνζηεί νη ίδηνη βία ζηελ 

νηθνγέλεηα ή ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν (Hirch & Lowen, 2012:7). 

Οη δξάζηεο δελ αηζζάλνληαη ληξνπή, νχηε ληψζνπλ φηη θέξνπλ πξνζσπηθή 

επζχλε. Γελ έρνπλ ηελ παξακηθξή επαηζζεζία γηα ηνλ δηπιαλφ ηνπο θαη 

δηαθαηέρνληαη απφ έλα ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ. Οη επηζεηηθέο  ηνπο κεζνδεχζεηο 

είλαη αδηθαηνιφγεηεο θαη ππνθηλνχληαη απφ ην αίζζεκα ηεο επραξίζηεζεο απφ 

ηελ «επηβνιή» πάλσ ζηνλ άιινλ (Rigby,2010b). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα ζχκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ άγρνο θαη 

αλαζθάιεηα ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, αηζζάλνληαη απφξξηςε πηζαλφλ 

θαη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη 

ζπρλά πάζρνπλ απφ ην θαηαζιηπηηθφ ζχλδξνκν (Olweus,1993:14-18). Θχκαηα 

κπνξεί λα ππάξμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο φινη νη ελ 

δπλάκεη καζεηέο. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θάπνηεο νκάδεο καζεηψλ πην επάισηεο 

λα ππνζηνχλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ απφ άιιεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά κε 

δηαθνξεηηθή εζληθφηεηα, κε πνιηηηζηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Δπίζεο, 

ηα παηδηά πνπ πθίζηαληαη ξαηζηζκφ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα ή πνπ 

έρνπλ ιάβεη εηδηθή αγσγή. Δπηπιένλ, εθείλα πνπ ππνιείπνληαη ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ άιισλ παηδηψλ ή νη καζεηέο πνπ ζεσξνχληαη 

πην επαίζζεηνη θαη αλππεξάζπηζηνη ζπγθξηηηθά κε ηελ πιεηνςεθία (Κνινθπζά, 
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2014).  Σέινο, ππάξρνπλ θαη νη κνλαρηθνί ηχπνη, πνπ δελ έρνπλ ηελ ππνζηήξημε 

ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο, φπσο θαη  ηα ραξηζκαηηθά παηδηά (Hirch & Lowen, 

2012:6). 

Δθηφο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ζχηε-ζχκαηνο, ππάξρεη θαη ν ξφινο ηνπ 

παξαηεξεηή ζε έλα επεηζφδην ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σν παηδί-κάξηπξαο κπνξεί 

λα παξακείλεη απαζέο, ρσξίο λα πάξεη ζέζε, παξαηεξψληαο απφ απφζηαζε 

αζθαιείαο ην γεγνλφο. Ζ απάζεηα ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ απνηειεί επηβεβαίσζε 

ηνπ ζχηε πνπ ελδπλακψλεη ηε ζέζε ηνπ σο δξάζηε. Έρνπλ επίζεο θαηαγξαθεί 

άιινη δχν ηχπνη παξαηεξεηψλ. Ο έλαο ηχπνο-κάξηπξα βνεζάεη ην ζχκα θαλεξά 

θαη παξνπζηάδεη κηα ελεξγεηηθή αληίδξαζε. Ο άιινο ηχπνο-κάξηπξα, ζηεξίδεη 

ηνλ ζχηε, παίξλνληαο ην κέξνο ηνπ θαη εληζρχνληαο ηνλ εζηθά ή βνεζάεη ηνλ 

ζχηε θαη εκπιέθεηαη ελεξγεηηθά σο ζπλεξγφο ζην εθθνβηζηηθφ πεξηζηαηηθφ 

(Salmivalli, θ.ά.,1996). Σα παηδηά ζχηεο επηηίζεληαη ζπλήζσο ζε κνλαρηθνχο 

νκειίθνπο ηνπο, κε ηε ζπλέξγεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ (Ro kin, θ.ά., 

2006).  

1.4. Οη αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζην θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

Γηάθνξεο ζεσξίεο πξνζπαζνχλ λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ.  

Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία εξκελεχεη ηελ πξνβιεκαηηθή  

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ σο κε επηηξεπηή θαη εζθαικέλε κάζεζε. Ζ 

γλσζηηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ πεγάδνπλ απφ ηελ έιιεηςε ή ηηο δηαηαξαρέο ησλ γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο (Μαθξή – Μπφηζαξε, 2010:51–59). Ζ θνηλσληθή πξνζέγγηζε  ζεσξεί 

ηελ θνηλσλία ππεχζπλε φηη δεκηνπξγεί «ηακπέιεο» ζε φζα άηνκα απνθιίλνπλ 

απφ ηελ αξκφδνπζα  θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Καηά ζπλέπεηα ηα άηνκα 

απηά αληηδξνχλ αξλεηηθά ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη (Λάκληαο, 

2002:227). Οη Cooper & Upton (1990) ππνζηεξίδνληαο ηελ νηθνζπζηεκηθή 

πξνζέγγηζε αλαθέξνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο εμσηεξηθήο 

επίδξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (Σξίγθα-Μεξηίθα, 2015:59-60). 

Οη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο πνηθίιινπλ, θαζψο νη ςπρνινγηθέο δνκέο, ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην γλσζηηθφ θαη βηνηηθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ θαη νη 
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ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβιεηέο αιιειεπηδξνχλ αλαηξνθνδνηηθά κεηαμχ ηνπο 

(Νηθνιαΐδεο & Παπαζηπιηαλνχ, 2007-2013). 

Χο πηζαλά αίηηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ νξίδνληαη ε αληζφηεηα ηεο 

δχλακεο αλάκεζα ζηνλ ζχηε θαη ην ζχκα (Olweus, 2009:30). Δπίζεο ηα 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα φπσο ε βία, ε αδηαθνξία, ε εγθαηάιεηςε, ε 

αλαζθάιεηα, ε έιιεηςε νξίσλ, αγσγήο θαη θνπιηνχξαο, ε έιιεηςε αγάπεο, 

απηνεθηίκεζεο, θαηαλφεζεο θη επηθνηλσλίαο αιιά θαη ν ζπκφο θαη ν θφβνο 

νδεγνχλ ζε αξλεηηθέο πξάμεηο παξελφριεζεο (Σζηάληεο, 2010). Δπηπιένλ ηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα φπσο ε θηψρεηα, ε αλεξγία θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ είλαη αίηηα πξφθιεζεο επεηζνδίσλ (Σζηάληεο,1993:29-

40). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ε ειιηπήο 

θαιιηέξγεηα, ε ζρνιηθή απνηπρία θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε, νη βίαηεο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ εληζρχνληαη απφ ην πεξηβάιινλ, ε δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ, ν αλεπαξθήο γνληθφο ξφινο, νη άδηθεο 

ηηκσξίεο θαη ε θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ νδεγνχλ επίζεο ζε πξάμεηο βίαο.  Αιιά 

θαη ε απηαξρηθή ή εζθαικέλε ηαθηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη αμηνπξφζερηεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ελφο καζεηή θαη ην απεξηπνίεην ή  αθηιφμελν πεξηβάιινλ 

ελφο ζρνιείνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξάμεηο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

(Μπεινγηάλλε, 2009). Σέινο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο ή νη θαηαπηεζκέλεο επηζπκίεο ηνπ ζχηε, ε θαηάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ αμηψλ, ε αλνρή ηνπ πεξίγπξνπ, ε επηξξνή ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, 

νη θνηλσληθέο λφξκεο, ε αιφγηζηε θαη απεξίζθεπηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ν 

ππεξπιεζπζκφο θαη ν ζπλσζηηζκφο (Αξηηλνπνχινπ, 2007). 

1.5.  Οη επηπηώζεηο ηνπ εθθνβηζκνύ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν 

ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ επεηζφδηα εθθνβηζκνχ κπνξεί λα 

δηαδξακαηηζηνχλ ζην πξναχιην, ζηελ αίζνπζα, ζηνπο δηαδξφκνπο, ζηηο 

ηνπαιέηεο. Δπίζεο, επίθνβε γηα πεξηζηαηηθά βίαο πνπ δελ γίλνληαη εχθνια 

αληηιεπηά απφ ηνπο ελήιηθεο, είλαη θαη ε δηαδξνκή απφ θαη πξνο ην ζρνιείν 

(Κνινθπζά, 2014).   

Οη ζπλέπεηεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαζψο νη 

επηδξάζεηο ηνπο ζηα εκπιεθφκελα άηνκα είλαη αμηνζεκείσηεο (Αλησλίνπ &  

Κακπφιε, 2014).  
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Παηδηά-ζχκαηα βηψλνπλ έληνλε αλαζθάιεηα θη άγρνο (Craig,1998) θαη 

απνπζηάδνπλ ζπρλά απφ ηε ζρνιηθή ηάμε γηα λα κελ έξζνπλ αληηκέησπα κε 

ηνπο εθθνβηζηέο ηνπο ή αθφκε κπνξεί λα γίλνπλ ηα ίδηα ζχηεο ζε άιια παηδηά 

(Klomek, θ.ά., 2007). Παξνπζηάδνπλ αξλεηηζκφ γηα ην ζρνιείν ζην ζχλνιφ ηνπ, 

εθκεδελίδνπλ ηελ απηφ-εηθφλα ηνπο, εκθαλίδνπλ ρακειή απφδνζε, καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη είλαη επηξξεπή ζηελ ζρνιηθή απνηπρία. Νηψζνπλ κνλαμηά, έρνπλ 

ζπγθερπκέλε γλψκε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ζπκψλνπλ θαη απνζχξνληαη εχθνια, 

απνγνεηεχνληαη θαη παξαηηνχληαη κε ην παξακηθξφ (Κνπξάθεο, 2010). Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζε απηά ηα παηδηά αλαδχνληαη επίζεο ζνβαξέο  

ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο, φπσο πνλνθέθαινη, θνβίεο, δπζθνιίεο ζηνλ χπλν, 

πφλνη ζηελ θνηιηά, δηάξξνηα ή ελνχξεζε, απηνάλνζα λνζήκαηα, θαηαζιηπηηθά 

επεηζφδηα (Kaltiala-Heino θ.ά.,1999) θαη ηάζεηο απηνθηνλίαο (Russell, θ.ά., 2012). 

Σα παηδηά πνπ έρνπλ γίλεη ζηφρνο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ άιια, 

απνκνλψλνληαη θνηλσληθά, έρνπλ ειάρηζηνπο θίινπο θαη ην γεγνλφο απηφ ηα 

θαζηζηά πην επάισηα ζηηο δηαζέζεηο ησλ επηζεηηθψλ παηδηψλ (Σξίγθα-Μεξηίθα, 

2015:103-105).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα παηδηά-ζχηεο απνθηνχλ ην θνηλσληθφ ζηίγκα ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ ηελ ηάζε γηα παξαβαηηθφηεηα θαη παξαπησκαηηθφηεηα 

(Σξίγθα-Μεξηίθα, 2015:105). Έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα λα απνβιεζνχλ απφ ην 

ζρνιείν, λα δηαθφςνπλ ηε θνίηεζή ηνπο, λα παξνπζηάζνπλ ηάζεηο θπγήο απφ ην 

ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη λα εμειηρζνχλ ζε αληηθνηλσληθνχο θαη παξαβαηηθνχο 

ελήιηθεο ζε πνζνζηφ 50% (Κξφθνπ, 2015:36). Ο Olweus (2009:55) ζε έξεπλά 

ηνπ δηαπίζησζε φηη ην 60% ησλ παηδηψλ-ζπηψλ ζηα 12-15 έηε, είραλ ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπο ηνπιάρηζηνλ κία θαηαδίθε σο ηα 24 έηε ηνπο, ελψ ν Farrington 

(1993) ππνζηεξίδεη φηη, ελήιηθεο πνπ δηέπξαμαλ παξαπηψκαηα, είραλ ππάξμεη 

ζην παξειζφλ παηδηά-ζχηεο ζην ζρνιείν. 

Σα παηδηά-παξαηεξεηέο ηνπ εθθνβηζκνχ πνιχ ζπρλά παξνπζηάδνπλ 

έληνλν ζηξεο ζηελ ηδέα φηη κπνξεί θαη ηα ίδηα λα ππνζηνχλ ηελ θαθνκεηαρείξηζε, 

ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ λα ζπκβαίλεη ζε άιινπο. Απηή είλαη θαη ε αηηία πνπ 

ζε κεγάιν πνζνζηφ, δελ ηνπο επηηξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ζηα ζπκβάληα 

(Janson, θ.ά., 2009).  

1.6. Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα 

Πξφζθαηε δηεζλήο έξεπλα, αλάκεζα ζε 40 ρψξεο, θαηαηάζζεη ηελ 

Διιάδα ζηελ ηξίηε ζέζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 
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επεηζφδηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, βίαο θαη ζπκαηνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

θαηλφκελν ζρεηίδεηαη άκεζα κε έλα ζηα ηξία παηδηά θη εθήβνπο ζηε ρψξα καο 

(Craig, θ.ά., 2009). 

Δπξσπατθή έξεπλα πνπ δηνξγαλψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εθζηξαηείαο 

«ΔΑΝ-Δπξσπατθφ Γίθηπν θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ» θαη δεκνζηεχζεθε ην 

2012, θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ ηξίηε ζέζε ζηα πνζνζηά ζπκαηνπνίεζεο κε 

έλαλ ζηνπο ηξεηο καζεηέο λα έρνπλ ππνζηεί ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ζε πνζνζηφ 

32%2.  

Πξφζθαηεο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν απέδεημαλ 

φηη νη καζεηέο πνπ βίσζαλ θάπνην εθθνβηζηηθφ επεηζφδην θπκαίλνληαη ζε 

πνζνζηά 8,2% - 21,5% (Kokkinos & Panagiotou, 2004). Έξεπλα ηεο Φάιηε 

(Psalti, 2012) ζε δείγκα παηδηψλ Ν=3869 απέδεημε φηη πεξίπνπ ηα κηζά παηδηά 

βίσζαλ εκπεηξίεο εθθνβηζκνχ θαη ζπκαηνπνίεζεο, είηε σο ζχηεο, είηε σο ζχκαηα 

ή σο ζχκαηα-ζχηεο. Μειέηε ηνπ ηαπξηλίδε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (Stavrinidis, 

θ.ά., 2010) ζε ζρνιεία ηεο Κχπξνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην 17% ησλ παηδηψλ 

έρνπλ εκπιαθεί ή έρνπλ βηψζεη ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη 

αξθεηά πςειφ γηα λα δηαηαξάμεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θηάλεη ζην πςειφηεξν ζεκείν έμαξζεο ηνπ ζηηο 

ειηθίεο κεηαμχ 13-14 εηψλ, ελψ κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο εθεβείαο 

(Arseneualt, Bowes & Shakoor, 2009). Σα αγφξηα εκπιέθνληαη ζε εθθνβηζηηθά 

πεξηζηαηηθά πην ζπρλά απφ ηα θνξίηζηα (Borg,1999). Σα αγφξηα ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν ζε ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ, ηνπ νπνίνπ νη απνδέθηεο είλαη ζπλήζσο 

ηα θνξίηζηα (Myrand & Joseph,2000).  

Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επξχ δείγκα πιεζπζκνχ ειηθίαο 

παηδηθήο κέρξη εθεβηθήο, απέδεημαλ φηη ζηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ ν δείθηεο 

ηεο επηζεηηθφηεηαο θηάλεη ζηνλ πςειφηεξν βαζκφ (Hasan, Drolet, & Paquin, 

2003).  ηα θνξίηζηα ππάξρεη ε ηάζε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ςπρνινγηθήο βίαο σο 

κέζνπ πξφθιεζεο ςπρηθνχ ηξαχκαηνο ζε θάπνηνλ, πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηα 

αγφξηα (Galen & Underwood,1997). Έξεπλεο ζηελ Ακεξηθή αλαδεηθλχνπλ σο ηα 

πην επίθνβα κέξε γηα λα εθδεισζεί εθθνβηζηηθφ επεηζφδην, ηελ απιή θαη ηελ 

                                                           
2
Γίθηπν πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ. (ρρ) 
Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν,  http://stop-bullying.sch.gr/learn/course/view.php?id=4  
(ηειεπηαία πξφζβαζε 12/12/2015). 
 

http://stop-bullying.sch.gr/learn/course/view.php?id=4
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ηάμε ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ηνλ δξφκν ηεο επηζηξνθήο ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη 

ηνπο (Borg, 1999).  

Οη πξψηεο κειέηεο ζηνλ ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο δηαπίζησζαλ 

ηελ χπαξμε ζσκαηηθήο βίαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Russell, 2003). 

Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεθαλ ζηνλ Καλαδά απέδεημαλ φηη πξάγκαηη ππάξρεη ν 

ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Alsaker & Nägele,2008). Αιιά 

θαη ζηηο Ζ.Π.Α. επηβεβαηψζεθε ε χπαξμε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην 

Νεπηαγσγείν (Ostrov, θ.ά., 2004). Ζ Alsaker (2004:289-306) ππνζηεξίδεη φηη ν 

ζρνιηθφο εθθνβηζκφο κε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο εκθαλίδεηαη ηφζν ζην 

Νεπηαγσγείν φζν θαη ζην Γεκνηηθφ.   

ηελ Διιάδα θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σαπηφηεηεο θχινπ, 

Δζληθέο ηαπηφηεηεο θαη ρνιηθή Βία: Γηεξεπλψληαο ηε βία θαη ηε ζπκαηνπνίεζε 

ζην ζρνιηθφ πιαίζην» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ-ΠΤΘΑΓΟΡΑ, 

2004-2007, δηεμήρζεζαλ έξεπλεο γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ζηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή είρε παξαηεξήζεη δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν ηνπο θαη ήηαλ ζε ζέζε λα θαηνλνκάζεη αθφκε θαη 

νλφκαηα ζπκκεηερφλησλ ζε απηά ηα πεξηζηαηηθά. Σν 21,5% ηνπ δείγκαηνο είρε 

ζπκπεξηθεξζεί σο δξάζηεο, ην 42,2% ππήξμε ζχκα εθθνβηζηηθνχ επεηζνδίνπ 

θαη ην 35,6% δελ είρε θακία εκπινθή ζηα ζπκβάληα. Χο πξνο ηηο κνξθέο κε ηηο 

νπνίεο εθδειψλεηαη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, φπσο 

απηέο απνηππψζεθαλ απφ ηηο αλαθνξέο ησλ ζπλνκειίθσλ, ηα ζχκαηα έρνπλ 

ππνζηεί ιεθηηθφ εθθνβηζκφ ζε πνζνζηφ 39,3%, ζσκαηηθή επίζεζε ζε πνζνζηφ 

38,5%, θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε πνζνζηφ 28,9% θαη δηάδνζε θεκψλ ζε 

πνζνζηφ 9,6% (Φάιηε, Καζάπε & Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή, 2012:72, 110-112). Χο 

πξνο ην θχιν ησλ παηδηψλ, πεξηζζφηεξα αγφξηα δήισζαλ ηελ εκπινθή ηνπο ζε 

ζσκαηηθφ θαη ιεθηηθφ εθθνβηζκφ. Χο πξνο ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηε 

δηάδνζε θεκψλ ηα δχν θχια δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ 

ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ αγνξηψλ ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Konchenderfer & Ladd, 

1996).  

Έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Σξίγθα-Μεξηίθα (2015:203-207) δηεξεπλψληαο 

ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ, θαηέιεμε ζηηο αηηίεο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην Νεπηαγσγείν. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έλδεηα ζηε ζχλαςε ζηαζεξψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ 

αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ην παηδί, νη ζπδπγηθέο ζπγθξνχζεηο, ε απηαξρηθή ή 

αλεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, έλα αδηάθνξν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε 

αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ λα εμππεξεηήζεη παηδηά κε δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά, 

είλαη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Βιάρνπ (2011:191-194) ηα πνζνζηά 

εκθάληζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη αλάινγα κε 

απηά ησλ παηδηψλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Σα αγφξηα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηνλ ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ, ελψ θαη ηα δχν θχια αλακηγλχνληαη ην ίδην ζε 

πεξηζηαηηθά ιεθηηθνχ εθθνβηζκνχ ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σα αγφξηα 

επηιέγνπλ πεξηζζφηεξεο ερζξηθέο ζηξαηεγηθέο ζσκαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

επηζεηηθφηεηαο απφ ηα θνξίηζηα, ελψ δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο λεπίσλ-πξνλεπίσλ. πκβάληα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν ζηνλ εζσηεξηθφ φζν θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ. Φαηλφκελα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ παξαηεξνχληαη ζηνλ εζσηεξηθφ 

νξγαλσκέλν ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ, ελψ πεξηζηαηηθά ζσκαηηθνχ εθθνβηζκνχ 

παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηνπο ειεχζεξνπο αδφκεηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, απνπζία ησλ νκειίθσλ.  Σα δεκνθηιή 

παηδηά νξγαλψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο ελψ κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ παξαηεξνχζε ακέηνρν ηα ζπκβάληα.   

Με βάζε ηελ έξεπλα ηεο Καηζίγηαλλε (2006:269-270) γχξσ απφ ην 

θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, ε ιεθηηθή θαη κεηά ε ζσκαηηθή 

ζπκαηνπνίεζε είλαη νη πην ζπρλέο κνξθέο εθθνβηζκνχ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο εθθνβίδνπλ ζε 

κεγαιχηεξα πνζνζηά. Μεηά ηελ εθδήισζε εθθνβηζηηθψλ επεηζνδίσλ ηα πην 

ζπλεζηζκέλα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ ηα ζχκαηα είλαη ζπκφο, κνλαμηά, 

θφβνο, επηζπκία γηα εθδίθεζε. Ο καζεηήο εκπηζηεχεηαη πεξηζζφηεξν ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, γηα λα αλαθέξεη έλα εθθνβηζηηθφ ζπκβάλ παξά ηνλ δάζθαιφ ηνπ.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Βεγηάλλε (2011:94,95,101) ζρεηηθά κε ηελ 

αληίιεςε θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γχξσ απφ ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη θαηαξηηζηεί ή επηκνξθσζεί πάλσ ζην 

ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νχηε έρεη 
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ζπκκεηάζρεη ζε ζεκηλάξην ζπκβνπιεπηηθήο. Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηα 

γνλετθά πξφηππα θαη ηα ΜΜΔ είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν.   

Οη Monks, Smith & Swettenham (2005) κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζηελ 

Μ. Βξεηαλία, ρξεζηκνπνηψληαο αλαθνξέο νκειίθσλ απέδεημαλ φηη ην 25% ησλ 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ζχηεο, ην 22% 

ήηαλ ζχκαηα, ην 2% δξάζηεο-ζχκαηα, ην 29,8% κε εκπιεθφκελνη, ην 16,3% 

ππεξαζπηζηέο ησλ ζπκάησλ θαη ην 4,8% ήηαλ ππεξαζπηζηέο-ζχκαηα.  

Οη Perren & Alsaker (2006) κεηά απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ζηελ Διβεηία, ζπιιέγνληαο αλαθνξέο απφ εθπαηδεπηηθνχο πξνζρνιηθήο ειηθίαο,  

θαηέιεμαλ φηη ην 12% ησλ παηδηψλ ήηαλ ζχηεο, ην 7% ήηαλ δξάζηεο θαη ζχκαηα, 

ην 7% ζχκαηα θαη ην 54% κε εκπιεθφκελνη.  

Οη Atlas & Pepler (1998) απέδεημαλ φηη ηα πεξηζηαηηθά ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζπκβαίλνπλ ζε πνζνζηφ 85% 

κπξνζηά ζε νκειίθνπο.  

Οη Alsaker & Gutzwiller-Helfenfinger (2010) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά 

ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο εθδειψλνπλ ηφζν ιεθηηθφ θαη ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ, 

φζν θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη δηάδνζε θεκψλ.  

Κξίλεηαη επνκέλσο επηηαθηηθή ε αλάγθε εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο 

πξφιεςεο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξφσξε αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ 

κνξθψλ εθθνβηζηηθψλ κεζνδεχζεσλ αθφκε θαη ζε πνιχ πξψηκε ειηθία, φπσο 

είλαη ε λεπηαθή. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ε επηζεηηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξψησλ καζεηηθψλ ρξφλσλ απνηειεί πξνάγγειν κηαο αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο (Κσζηειίδνπ, 2014).  ην ζεκείν 

απηφ πξνηείλεηαη ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε ζαλ εξγαιείν αγσγήο, 

επηθνηλσλίαο, ελεξγνχ αληηκεηψπηζεο θη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

 

 

 

 

 

 



25 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΓΡΑΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

2.1. Ο ξόινο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΔ) 

Όηαλ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα εκθαλίζηεθε ην «Θέαηξν ζηελ 

Δθπαίδεπζε» ζηε Βξεηαλία, νη Jonson  & Cook ππνζηήξημαλ φηη ην δξάκα, 

φπσο θαη ην παηρλίδη ησλ κηθξψλ παηδηψλ, είλαη έλαο θπζηθφο θαη αβίαζηνο 

ηξφπνο κάζεζεο (Σζηάξαο, 2004:22). Σν ειεχζεξν δξακαηηθφ παηρλίδη ζεσξείηαη 

ε απαξρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, θαζψο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην ζπκβνιηθφ 

παηρλίδη πξνζπνίεζεο ησλ παηδηψλ, πνπ απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ηνπ δαζθάινπ. Ο Neelands πηζηεχεη (1984:6-7) φηη ην δξάκα ζηελ 

εθπαίδεπζε πξνέξρεηαη απφ ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ πνπ ν δάζθαινο 

ζπλδπάδεη κε ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ, πξνθεηκέλνπ λα εκβαζχλεη θαη λα 

εκπεδψζεη ηε κάζεζε. 

Οη Slade (1995), Way (Wooster, 2007), Heathcote (1984) θαη Bolton (1998) 

ηφληζαλ ηελ παηδεπηηθή αμία ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα πνπ ζα 

παξάγεη. Με ην δξάκα ην παηδί ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, απνδέρεηαη, 

ελζπλαηζζάλεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ άιινλ (Slade, 1954: 105).  χκθσλα 

κε ηελ Heathcote ην παηδί αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν κέζα απφ ηελ ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε πνπ ηνπ παξέρεη ην δξάκα, εμειίζζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη αλαπηχζζεη 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ (Bolton, 1998:174). Ζ Ward ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζε απηνζρεδηαζηηθά δξψκελα πξνθεηκέλνπ 

θαιιηεξγεζεί ε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Ζ λέα απηή νπηηθή ζπλδέζεθε κε ηηο 

ζεσξίεο κεγάισλ παηδαγσγψλ φπσο  ησλ Froebel, Rousseau  θαη Pestalozzi, νη 

νπνίνη επαλαθαζφξηζαλ ην παηρλίδη σο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πιένλ γελλά 

εκπεηξία θαη κάζεζε (McCaslin, 1981:7). Ζ ΓΣΔ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ 

θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, γη‟ απηφ θαη πνιιέο 

ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ν Καλαδάο, ε Ακεξηθή θαη ε Απζηξαιία ηελ έρνπλ ήδε 

ελζσκαηψζεη ζηα αλαιπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα κε ηνλ φξν Drama in Education 

(Σζηάξαο, 2003:7-9).   

Ζ ΓΣΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ζηνρεχεη ζηελ πην επηθνηλσληαθή, 

βησκαηηθή, ελεξγεηηθή, δεκηνπξγηθή, επράξηζηε, πξσηφηππε θαη ηαπηφρξνλα πην 



26 
 

απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. Ο καζεηήο ηνπνζεηείηαη ζην 

επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ ηνπ θηλεί ηελ πεξηέξγεηα γηα εμεξεχλεζε θαη απηνέθθξαζε, κε ηε ρξήζε ηεο 

θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ (Πεξδηθάξε, 2007:8-13). Δπηπιένλ 

παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ελαιιαθηηθέο θαη επθάληαζηεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ πην ελδηαθέξνπζα θαη άξα πην 

παξαγσγηθή. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη εθείλνο πνπ ζα επηιέμεη ηηο θαηάιιειεο 

δξακαηηθέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο εξγαζίαο, ψζηε λα θαζνδεγήζεη θαη λα 

ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κέζα 

απφ ηελ θίλεζε θαη ηνλ ιφγν (Παπισκαηά, 2004). 

Ζ ΓΣΔ δεκηνπξγεί κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη αληίιεςε ηεο ζεαηξηθήο 

δεκηνπξγίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε πνπ απαμηψλεη ηε «ζρνιεηνπνίεζε» ηνπ ζεάηξνπ, 

ελαξκνλίδεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο 

αηζζεηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη ςπραγσγηθνχο ζηφρνπο ηφζν ηεο 

εθπαίδεπζεο φζν θαη ηνπ ζεάηξνπ (Somers, 2001). Μέζσ ηεο ΓΣΔ νη καζεηέο 

απνθηνχλ δηαπνιηηηζκηθή παηδεία, θαιιηεξγνχλ ηελ ειεχζεξε έθθξαζή ηνπο, 

απηελεξγνχλ θαη ζπλδεκηνπξγνχλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαλεψλνπλ ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο καζεηέο, 

αθνχ φιε παηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη κε ακεζφηεηα θαη παξαζηαηηθφηεηα, 

κέζα ζε πιαίζηα ελαξκνληζκέλα κε ηηο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη ηεο ζεαηξνινγίαο (Σδακαξγηάο, 2001). 

Σνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ δξάκαηνο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ είραλ ηνλίζεη 

ν Piaget (Courtney,1989),o Vygotsky (McGuinn, 2014) θαη o Bruner (Marsico, 

2015). Ζ Heathcote (1984) ππνγξακκίδεη φηη ν ζθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηε δηνξαηηθφηεηα λα βιέπνπλ ηελ 

νπζία ησλ πξαγκάησλ θαη ηηο πξνζσπηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο πνπ ηε 

ζηεξίδνπλ. Ο Bolton (1998:271) ζεσξεί ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα σο έλαλ 

ηδηαίηεξν ηξφπν άζθεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο απνηειεί κηα ζπλεξγαηηθή 

κνξθή ηέρλεο πνπ ζηεξίδεηαη απαξαηηήησο ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ 

ακνηβαηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. χκθσλα κε ηνλ Grotowski  ην ζέαηξν είλαη 

έλα ζχλνιν θπζηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ νδεγεί ηνπο καζεηέο 

ζηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε, ελψ ν Boal επηζεκαίλεη φηη ην ζέαηξν κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα θνηλσληθή απειεπζέξσζε θαη 

δηθαηνζχλε (Γεσξγηάδεο & Εήζηκνο, 2009). 
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Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα είλαη κία δσληαλή δηαδηθαζία, έλα εξγαιείν αγσγήο 

πνπ ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο καζεηέο θαη φρη ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, εηδηθά αλ απηφ πξνβιέπεη έλα «ηειηθφ» πξντφλ.  

Μέζσ απηνχ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο 

θαη ε δηαζεκαηηθή εμαθηίλσζή ηεο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, πξνζεγγίδνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

δχζθνια θνηλσληθά ζέκαηα, έλα απφ ηα νπνία είλαη θαη ε βία ζηα ζρνιεία 

(Γθφβαο, 2001). 

ηφρνο επνκέλσο ηεο ΓΣΔ δελ είλαη κφλν νη γλψζεηο πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη 

καζεηέο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηεο αιιειεγγχεο, ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο αιιεινπξνζηαζίαο πνπ ζα 

αλαπηχμνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ηα νπνία ζα ζρεκαηίζνπλ αζπίδα πξφιεςεο θαη 

πξνζηαζίαο ελάληηα ζην θαηλφκελν (Κνινθπζά, 2014).  

2.2. Ζ αλαγθαηόηεηα ελόο Πξνγξάκκαηνο ΓΣΔ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ 

ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

Ζ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο ελάληηα ζηνλ ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, ηφζν ηεο Πξσηνβάζκηαο φζν θαη ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θξίλεηαη επηηαθηηθή, θαζψο ζηε ρψξα καο ην 

θαηλφκελν βξίζθεηαη ζε έμαξζε, θαηαηάζζνληάο ηελ ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν θαη απνδίδεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο  ζηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα (Σζίγθαλνπ, 2004:107-108). Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

ζπζηάζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο «Σν Παξαηεξεηήξην γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ» (Αξ.Πξση.159704/Γ7/17-12-

2012/ΤΠΑΗΘΠΑ).    

ηα ειιεληθά ζρνιεία ζα ζπλαληήζνπκε ην θαηλφκελν ηεο βίαο ζηε 

ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ ζπλνκειίθσλ, ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηνπο καζεηέο, ζηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δηεπζπληή απέλαληη ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηέινο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Μπεινγηάλλε, 2009). 

Ζ πξνζρνιηθή ειηθία απνηειεί πεξίνδν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ (Bredekamp &  Copple, 1998). Ζ εθπαίδεπζε ζηελ ειηθία απηή έρεη 
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ζθνπφ ηελ νιφπιεπξε εμέιημε ηνπ παηδηνχ, κέζα ζε έλα πξνζηαηεπκέλν 

πεξηβάιινλ, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη αλαπηπμηαθά ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα ηνπ 

παξέρεη εκπεηξίεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο (Prescott & Jones, 1971). 

θνπφο ηνπ Νένπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Π.Η. 2004-2011) ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ είλαη ε θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή, γισζζηθή, θηλεηηθή θη 

αηζζεηηθή αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ κε έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ, ζηελ αλαθάιπςε θαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη ζην παηρλίδη, 

πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο.  

 Ζ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε έλα ΘΠ θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ  ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

ηέηνησλ, πνπ ζα ηα θαηαζηήζεη ελεξγεηηθά ππεχζπλνπο θαη θνηλσληθά 

επαίζζεηνπο πνιίηεο, κε δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε θαη θξίζε απέλαληη ζε 

δπζάξεζηα θαηλφκελα γηα ηελ θνηλσλία (Marchuk, 2007). Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην, ε λεπηαγσγφο είλαη ην άηνκν εθείλν πνπ παξέρεη έλα ππνζηεξηθηηθφ 

πεξηβάιινλ αζθάιεηαο, εμεξεχλεζεο, παξνρήο εκπεηξηψλ θαη κάζεζεο ζηα 

παηδηά (Νηνιηνπνχινπ, 2003:32-33). 

Ζ ΓΣΔ ζεσξείηαη ην πιένλ θαηάιιειν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ζεκάησλ φπσο ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, δηφηη ν πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ δξάκαηνο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ (Άιθεζηηο, 2000:62).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1.  Σν ζέκα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη νη ππό κειέηε κεηαβιεηέο 

Πξφζεζε ηεο εξεπλήηξηαο απνηέιεζε ε εθαξκνγή ηεο ΓΣΔ σο εξγαιείν 

πξφιεςεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην Νεπηαγσγείν.   

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

Βειηηψλεη ε ρξήζε ηεο ΓΣΔ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ σο πξνο ηε 

ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα; 

Βειηηψλεη ε ρξήζε ηεο ΓΣΔ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ σο πξνο ηελ 

άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο;   

Βειηηψλεη ε εθαξκνγή ηνπ ΘΠ ελάληηα ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νκειίθσλ; 

Σειηθά ε εθαξκνγή ηεο ΓΣΔ πξνιακβάλεη ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ζην λεπηαγσγείν; 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηήζεθαλ δχν κεηαβιεηέο, ε Γξακαηηθή Σέρλε 

ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΔ) (αλεμάξηεηε) θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζε 

ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (εμαξηεκέλε).  

Ζ ππφζεζε πξνο έιεγρν ηεο έξεπλαο ήηαλ, θαηά πφζν ε ρξήζε ηεο ΓΣΔ ζην 

Νεπηαγσγείν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πξνιεπηηθά απέλαληη ζην θαηλφκελν ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.  

3.2.  Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθά εξγαιεία 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΣΔ σο εξγαιείν πξφιεςεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

ζην Νεπηαγσγείν επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ 1/ζεζίνπ 6νπ Νεπ/γείνπ 

Ναππιίνπ.  

Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη ε επεμεξγαζκέλε δηεξεχλεζε κηαο κνλάδαο, κηαο 

ηάμεο ζηελ παξνχζα πεξίζηαζε, κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ζε βάζνο ησλ  

θαηλνκέλσλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ ζηάζεσλ, ησλ εκπεηξηψλ ησλ αηφκσλ πνπ 

απαξηίδνπλ κηα ηάμε πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θπξίαξρε ηάζε  πνπ επηθξαηεί ζηελ νκάδα (Ησζεθίδεο, 

2003).  
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Ζ  εξεπλήηξηα – εθπαηδεπηηθφο εθάξκνζε  ηελ έξεπλα δξάζεο, δειαδή κηα 

παξέκβαζε κηθξήο θιίκαθαο κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηηο επηδξάζεηο ηεο 

εθαξκνγήο ελφο Θεαηξνπαηδαγσγηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΘΠ) γηα ηελ πξφιεςε 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ζηε  ζπκπεξηθνξά ησλ λεπίσλ.  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε πνηθηιία  

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη πεγψλ αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη ππφ κειέηε κεηαβιεηέο θαη λα δηαπηζησζνχλ, κέζσ ηεο 

ηξηγσλνπνίεζεο,  ηα απνηειέζκαηα (Cohen, Manion & Morrison, 2000:321).   

ηελ αξρή ηεο ρξνληάο θαη πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΘΠ, ε εξεπλήηξηα 

πήξε ζπλέληεπμε απφ ηα παηδηά, αθνινπζψληαο ην «Πξσηφθνιιν ηεο 

δνκεκέλεο αηνκηθήο ζπλέληεπμεο»3 κε ηε βνήζεηα  νπηηθνπνηεκέλνπ πιηθνχ 

(Φάιηε,  Καζάπε & Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή, 2012:251-259). Ζ ίδηα ζπλέληεπμε 

επαλαιήθζεθε θαη κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζνχλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα.  

ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ε εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε σο 

εξγαιείν ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ε νπνία ζπληαηξηάδεη ηε  δηεξεχλεζε ησλ 

ληνθνπκέλησλ, ηηο ζπλεληεχμεηο, ηελ άκεζε ζπκκεηνρή, ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

ζε βάζνο εμέηαζε (Patton, 1990:4). Ζ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εκεξνινγίνπ, κε ηελ θιείδα παξαηήξεζεο γηα 

θάζε ζπλεδξία θαη ζπκπιεξψζεθε ην «θχιιν παξαηήξεζεο ζπκβάλησλ 

ζπκαηνπνίεζεο»4 (Βιάρνπ, 2011:269). Όιεο νη παξεκβάζεηο θαηαγξάθεθαλ ζε 

καγλεηφθσλν, απνκαγλεηνθσλήζεθαλ, βηληενζθνπήζεθαλ θαη απνηππψζεθαλ 

ζηνλ θσηνγξαθηθφ θαθφ (Cohen, θ.ά., 2000) κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ.    

Σέζζεξηο ηπραίεο ζπλεδξίεο παξαθνινπζήζεθαλ απφ κία «θξηηηθή θίιε» 

(Σζάθνο, 2010:4-5) κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ ΣΘ, ηεο ρνιήο Καιψλ 

Σερλψλ, ηνπ Παλ/κίνπ Πει/λήζνπ θαη ζπληαμηνχρν εθπαηδεπηηθφ.  

                                                           
3
 Βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. 

4
 Βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. 
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ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ δφζεθε εξσηεκαηνιφγην5 ζηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ γηα λα δηαπηζησζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηνπ ΘΠ ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. 

Ζ έξεπλα νινθιεξψζεθε κε δχν ζπλεδξίεο γηα ελήιηθεο-γνλείο. ηελ πξψηε 

ζπλεδξία πνπ ήηαλ ελεκεξσηηθή, κε αθνξκή ην πξφγξακκα παξέκβαζεο, 

αλαπηχρζεθε έλαο γφληκνο θη επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, 

φπνπ εμέζεζαλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. 

Δπεμεγήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα νη κνξθέο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ 

ζπλαληψληαη ζην Νεπηαγσγείν, θαζψο θαη ν ξφινο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ζ 

δεχηεξε ζπλεδξία αθνξνχζε έλα Θεαηξνπαηδαγσγηθφ Πξφγξακκα (ΘΠ) γηα 

ηνπο γνλείο δηάξθεηαο δχν σξψλ, κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε 

ζέκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ηελ ελζηάιαμε ηεο θνηλσληθήο ελζπλαίζζεζεο 

αιιά θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ  νξγαλσκέλε εξγαζία πνπ ζπληειείηαη κέζα 

ζηελ ηάμε.  

Οη ζπλεδξίεο καγλεηνθσλήζεθαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα αιιά θαη ν 

αλαζηνραζκφο παξνπζηάδνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.  

3.3. Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο 

 Ζ παξνχζα κειέηε πηνζεηεί ηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη ην ζρνιείν απνηειεί έλα νιηζηηθφ ελεξγφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ηα 

κέιε δξνπλ, αληηδξνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Καλέλα ζηνηρείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ είλαη αλεμάξηεην απφ ηα άιια (Φαξξά, 2008).  

Μηα πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε απηφ ην πιαίζην ελζαξξχλεηαη, 

ζπληεξείηαη θαη δηαησλίδεηαη απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ ζπλφινπ (Durant, 1995). Γηα 

παξάδεηγκα ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο καζεηή εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, 

φζν νη εθπαηδεπηηθνί, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη νη γνλείο, ηηκσξνχλ, 

πξνζβάιινπλ ή απεηινχλ ην ζπγθεθξηκέλν παηδί. Δπηπιένλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ 

ην απνξξίπηνπλ θαη ην πεξηζσξηνπνηνχλ. Γηα λα αιιάμεη ινηπφλ κηα κεηαβιεηή 

ηνπ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα αιιάμεη φιν ην ζχζηεκα απφ ηα ζεκέιηά ηνπ 

(Durrant, 1995:144-156). Ο δάζθαινο γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα θαηαθχγεη ζε κεζφδνπο πνπ ζα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο 

πξσηαξρηθέο ζπλζήθεο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Απηφ ζα ζπκβεί φηαλ αλαιχζεη ην 

πξφβιεκα, αμηνινγήζεη ηηο δπλαηέο ιχζεηο πνπ ηνπ παξέρνληαη θαη εθαξκφζεη 

                                                           
5
 Βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3. 
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κία απφ απηέο, επαλαθαζνξίδνληαο νιφθιεξν  ην ζχζηεκα (Σζηάξαο, 2007:48-

50). 

ην ειιεληθφ ζρνιείν ζπλήζσο νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ κηαο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζε 

αηνκηθφ επίπεδν θαη φρη ζηελ αλαδήηεζε ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ πνπ ηελ 

πξνθαινχλ, αγλνψληαο νινθιεξσηηθά ην ζπζηεκηθφ επίπεδν. Καηά ζπλέπεηα, νη 

πξνζπάζεηεο απηέο νδεγνχλ ζε ζχγρπζε θαη ην απνηέιεζκα είλαη ακθίβνιν θαη 

βξαρππξφζεζκν (Μαηζφπνπινο, 2009).  

Ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ππήξμε ε εθαξκνγή ηεο νηθνζπζηεκηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηα «απνηειεζκαηηθά ζρνιεία» (effective schools movement) ηεο 

Β. Ακεξηθήο. Σα πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά (Reynolds,1997) πνπ 

επηθπξψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

επηζεηηθήο θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη ηελ πςειή επίδνζε θαη 

πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν είλαη ηα εμήο: Ζ ζπλερήο θαη πςεινχ επηπέδνπ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε ελεξγήο θαη ηειέζθνξε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνλ 

δηεπζπληή, ε αλαβαζκηζκέλε πνηνηηθά δηδαζθαιία, ε νξγαλσκέλε θαη γφληκε 

εκπινθή ησλ γνλέσλ θαη γεληθφηεξα ε αιιαγή λννηξνπίαο γηα ην ζρνιείν θαη ην 

θιίκα πνπ επηθξαηεί κέζα ζε απηφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ζρνιείν αλνίγεηαη 

θπξηνιεθηηθά πξνο ηελ θνηλσλία. Οη γνλείο εκπιέθνληαη θαη αλαβαζκίδεηαη ν 

ξφινο ηνπο. Σαπηφρξνλα πξνάγεηαη θη ελδπλακψλεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαιακβάλνληαο θνηλέο επζχλεο, κε ζηφρν ηελ ζηήξημε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ (Πεληέξε & 

Πεηξνγηάλλεο, 2013). ηηο ζπλέπεηεο ηεο γνληθήο εκπινθήο αλαθέξζεθαλ θαη νη  

Eccles & Harold (1996) ππνζηεξίδνληαο ηελ νηθνινγηθή ζεσξία (Πεηξνγηάλλεο, 

2012) θαη ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο (Getzels,1978).  

3.4. Γηεπθξηλήζεηο θαη πεξηνξηζκνί 

 Ζ έξεπλα θαη θαηά ζπλέπεηα ην ΘΠ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ μεθίλεζε απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Σν δπλακηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ ήηαλ αλνκνηνγελέο θαη απαξηηδφηαλ απφ 23 παηδηά, 18 λήπηα (78%) 

θαη 5 πξνλήπηα (22%), 15 θνξίηζηα (65%) θαη 8 αγφξηα (35%).  
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Δθαξκφζηεθε ε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο θαη ζθνπηκφηεηαο6 θαζψο ε 

εξεπλήηξηα ήηαλ ηαπηφρξνλα θη εθπαηδεπηηθφο ζην ζπγθεθξηκέλν λεπηαγσγείν 

θαη ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ, 

Ν<30, δελ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφο.  

Δκςπρψηξηα θαη εξεπλήηξηα ήηαλ ε ίδηα ε λεπηαγσγφο ηεο ηάμεο, ε νπνία 

ηαπηνρξφλσο εθηεινχζε θαη θαζήθνληα Πξντζηακέλεο ηνπ 1/ζεζίνπ 

Νεπηαγσγείνπ θη επνκέλσο ρξεηαδφηαλ λα εμαθηηλσζεί ζε πνιιαπινχο ξφινπο. 

Χο εκςπρψηξηα ζεάηξνπ, είρε ηαπηφρξνλα θαη γλψζεηο ηεο παηδαγσγηθήο 

επηζηήκεο θαη κπνξνχζε θαηά ζπλέπεηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα πξνζαξκφζεη 

ην ΘΠ ζηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πνηθίιεο 

αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ηεο ζπρλά δηέθνπηαλ ην πξφγξακκα ή ηελ 

πιήξε επνπηεία ησλ παηδηψλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, σο εθπαηδεπηηθφο πξνλννχζε θαη πξνιάβαηλε 

πεξηζηαηηθά επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα θη έμσ απφ ηελ ηάμε. Σν γεγνλφο 

απηφ απφ ηελ αξρή ειαρηζηνπνηνχζε ην πνζνζηφ εκθάληζεο θξνπζκάησλ 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Καηά ζπλέπεηα, σο εξεπλήηξηα δελ δηαπίζησζε απφ 

ηελ αξρή πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο θαη ζπκαηνπνίεζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα παηδηψλ, παξά κφλν κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

3.5. Ση πεξηιάκβαλε ην ΘΠ 

Σν ΘΠ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην Νεπηαγσγείν 

πεξηιάκβαλε δψδεθα εξγαζηήξηα-παξεκβάζεηο,7 πνπ έγηλαλ ζε ηξεηο θχθινπο, 

εληαγκέλα ζηα πιαίζηα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠ θαη ην 

ΑΠ ηνπ Νεπηαγσγείνπ (Π.Η. 2004-2011). Οη παξεκβάζεηο απηέο δηήξθεζαλ 

ζρεδφλ δχν κήλεο. 

Ζ θάζε ζπλεδξία ήηαλ νινήκεξε, κε δηαθνπή γηα ην πξφγεπκα θαη ην 

δηάιεηκκα ησλ παηδηψλ. Δκπεξηείρε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο ηερληθέο ηεο 

ΓΣΔ, πνπ ελαιιάζζνληαλ θάζε 15΄-20΄ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ακείσην 

ην ελδηαθέξνλ θαη αληαπνθξίλνληαλ ζηα ειηθηαθά θξηηήξηα ησλ παηδηψλ ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Κάζε παξέκβαζε είρε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή 

αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηεο εκςπρψηξηαο. Αλά ηέζζεξηο παξεκβάζεηο 

                                                           
6
 Ζ δεηγκαηνιεςία ζηηο έξεπλεο θαη αιινχ. (ρρ) Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν,   

 http://users.uoa.gr/~roussosp/stats/sampling.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε 13/12/2015). 
7
 Βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4. 
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πξαγκαηνπνηνχληαλ αλαζηνραζκφο, ηξνπνπνίεζε θη επαλαθαζνξηζκφο ησλ 

αζθήζεσλ ηνπ ΘΠ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα σο 

πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

Πξσηαξρηθή ππφζεζε θαη ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα κάζνπλ ηα 

παηδηά λα αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη λα κεησζεί 

ε ζπρλφηεηα ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Lepp, 2001). Μέζσ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ηα λήπηα δηεξεχλεζαλ ηα αίηηα ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ, ηηο κνξθέο θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ, επηλφεζαλ αιιά θαη 

κεζφδεπζαλ ηαθηηθέο πξφιεςεο, θαηαπνιέκεζεο, ειαρηζηνπνίεζεο θαη 

δηεπζέηεζεο ησλ ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ (O‟Toole, 2001). 

Ζ έξεπλα θαη ε ζεαηξνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε νινθιεξψζεθε κε δχν 

ζπλεδξίεο θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ θαη ζπκκεηείρε ε πιεηνςεθία ηνπο, θαζψο πνιχ ζπρλά, ε πξνζπάζεηα 

αιιαγήο λννηξνπίαο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, αλαραηηίδεηαη απφ ηελ αξλεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρνληαη, φηαλ επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη. ηελ πξψηε 

ζπλεδξία παξνπζηάζηεθε ην ΘΠ ησλ παηδηψλ θαη απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα κηα 

γφληκε θαη δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο απνξίεο, ηηο γλψζεηο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ.   

Ζ δεχηεξε ζπλεδξία ήηαλ κηα δπλακηθή εκςχρσζε κε ζηφρν ηε γλσξηκία θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έγηλε ζην ζρνιείν γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, αιιά θαη ηελ κεηάιιαμε ηεο λννηξνπίαο θάπνησλ γνλέσλ 

πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζην αηνκηθφ θαη φρη ζην θνηλφ θαιφ.  

3.6. Ζ πξσηνηππία ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο 

θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ αλά ηνλ θόζκν 

 Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη επηδείμεη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ πηνζέηεζαλ 

ζηξαηεγηθέο ζπκβνπιεπηηθήο, ζεξαπείαο θη εθπαίδεπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

παηρλίδηα ξφισλ (Breakstone, Dreiblatt, & Dreiblatt 2009:104). Δπηπιένλ 

πάξζεθαλ κέηξα (Rigby, 2007:272-273) ηηκσξίαο, επαλάιεςεο θνίηεζεο, 

πεξηνξηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο θη επαλνξζσηηθήο δηθαηνζχλεο κε δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα αλά ηνλ θφζκν (Lund, θ.ά., 2012). 



35 
 

Μέζσ ησλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ, επηρεηξείηαη ε επηκφξθσζε θαη 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε ιήςε 

θνηλσληθήο κέξηκλαο κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο θαη καζεηψλ γηα 

ηελ πξφιεςε (πλήγνξνο ηνπ παηδηνχ, 2010). Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ 

επνπηεία θαη δηαρείξηζε ησλ θξνπζκάησλ ζρνιηθήο βίαο  κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ ζην κέιινλ8.   

 ηηο ΖΠΑ ην θίλεκα ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ, Effective Schools 

Movement, πηνζέηεζε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ έθιεηςε ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία (Reynolds & Teddie, 2000:238-

239). Αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ήηαλ νη ηθαλνπνηεηηθά εθπαηδεπκέλνη 

δάζθαινη, ε απνδνηηθή εγεζία, ε πνηνηηθή δηδαζθαιία θαη ε ζαθήο θαη δηεμνδηθή 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ (Μαηζφπνπινο, 2009). 

 Ο Olweus εθάξκνζε ην πξφγξακκά ηνπ, Olweus Bullying Prevention 

Program-OBPP, ζε ζρνιεία ηεο Ννξβεγίαο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90. 

Σα απνηειέζκαηα ππήξμαλ ζεακαηηθά θαζψο νδήγεζαλ ζε κείσζε ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαηά 50%. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε 

δξάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ, φπσο δεκηνπξγία επηηξνπήο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ δξάζεσλ, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ, ζρνιηθνί 

θαλφλεο, επνπηηθφ ζχζηεκα, ελαξθηήξηα εθδήισζε, γνληθή εκπινθή. ε 

επίπεδν ηάμεο ζεκαληηθφ ξφιν έπαηδαλ ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα, ε επηβνιή 

θαλφλσλ, νη ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο. Σέινο νη δξάζεηο επηθεληξψζεθαλ ηφζν 

ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν θνηλφηεηαο. Σν πξφγξακκα ηνπ Olweus έηπρε 

δηεζλνχο αλαγλψξηζεο, πξνζαξκφζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ζε ζρνιεία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά ηνλ θφζκν (Olweus,1993) 

θαη απεπζχλζεθε ζε παηδηά ειηθίαο 5-15 εηψλ.9 

Σν θαηλνηφκν πξφγξακκα KiVa πνπ εθαξκφδεηαη ζηε Φηιαλδία θαη 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Christina Salmivalli θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, 

πεξηιακβάλεη θαζνιηθέο φζν θαη εμαηνκηθεπκέλεο δξάζεηο. Οη θαζνιηθέο δξάζεηο 

έρνπλ ζηφρν ηελ πξφιεςε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ νη εμαηνκηθεπκέλεο 

                                                           
8
Effective schools. (ρρ) Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, http://www.effectiveschools.com/  
(ηειεπηαία πξφζβαζε 12/12/2015). 
9
Πξφγξακκα «Olweus» ηεο Ννξβεγίαο.  (ρρ)  Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, 

http://stop-bullying.sch.gr/learn/mod/book/view.php?id=96&chapterid=255    
(ηειεπηαία πξφζβαζε 12/12/2015). 

http://www.effectiveschools.com/
http://stop-bullying.sch.gr/learn/mod/book/view.php?id=96&chapterid=255
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απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Απεπζχλεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο ειηθίαο 6+ εηψλ θαη δελ πξννξίδεηαη γηα 

κνλνεηή αιιά γηα κφληκε εθαξκνγή. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηά ηνπ είλαη 

αμηνζεκείσηα, παξφια απηά, κέξνο κφλν ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηίζεηαη πξνο 

ρξήζε εθηφο ηεο Φηιαλδίαο10.   

Αμηνζεκείσηα είλαη επίζεο ηα πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ηνπ έθηιλη (Sheffield anti-bulling program), ην πξφγξακκα 

πξναγσγήο ηεο εηξεληθήο ζπκβίσζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (The project 

ploughshares puppets for peace) πνπ εθαξκφζηεθε ζηνλ Καλαδά, ηα «Φηιηθά 

ζρνιεία» (Friendly schools) ζηελ Απζηξαιία θαη ζην πιαίζην ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο ην πξφγξακκα Be-Prox, πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Διβεηία. Έρεη 

απνδεηρηεί φηη, φπνπ έρνπλ εθαξκνζηεί πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ, ην θαηλφκελν έρεη κεησζεί ζε πνζνζηφ 20-23% θαη ε 

ζπκαηνπνίεζε θαηά 17-20% (Βιάρνπ, 2011:86-92).  

Σα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζε κηα 

εληαία εθζηξαηεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.  

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξσπατθό Γίθηπν θαηά ηνπ ρνιηθνύ 

Δθθνβηζκνύ-ΔΑΝ», ην «Υακφγειν ηνπ παηδηνχ» θαη άιινη 16 θνξείο απφ 12 

θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, πξαγκαηνπνίεζαλ εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ κε ηίηιν «Μηα εκέξα γηα ηελ 

Δπξψπε, θάζε εκέξα γηα ηα παηδηά». ηφρνο ηεο εθζηξαηείαο ήηαλ ε 

παλεπξσπατθή ζπληνληζκέλε θηλεηνπνίεζε θαηά ηνπ δπζκελνχο θαηλνκέλνπ 

ηεο ζρνιηθήο βίαο, ε αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ αλάκεζα ζε ζρνιεία ηεο 

Δπξψπεο, επηδηψθνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο «Παλεπξσπατθήο 

Ζκέξαο ελάληηα ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ» πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

αμίσζε ηνπ θάζε παηδηνχ λα κελ πέζεη ζχκα θαηαδπλάζηεπζεο ζην ζρνιείν 

(Παξδάιεο Γξέζηνο, 2014).  

Σν δηαθξαηηθφ πξφγξακκα DAPHNE III (2007-2013) ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, κε ηελ ζπλαπφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ  Τπνπξγψλ, ζηα πιαίζηα 

                                                           
10
Πξφγξακκα «KiVa» ηεο Φηιαλδίαο. (ρρ)  Γηαζέζηκν ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο,  

http://www.kivaprogram.net/  &  
http://stop-bullying.sch.gr/learn/mod/book/view.php?id=96&chapterid=256   
(ηειεπηαία πξφζβαζε 12/12/2015). 
 

http://www.kivaprogram.net/
http://stop-bullying.sch.gr/learn/mod/book/view.php?id=96&chapterid=256


37 
 

ηνπ επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο «Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα θαη Γηθαηνζχλε», 

κάρεηαη ελάληηα ζε θάζε κνξθήο βία θαη ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε κε 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζε ζέκαηα 

βίαο. ηεξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγελέζηεξσλ πξνγξακκάησλ, 

DAPHNE( 2000-2003) θαη DAPHNE II (2004-2008)11.  

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο DAPHNE ζηνηρεηνζεηήζεθε ε «Δπξσπατθή 

θακπάληα θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ» ηελ νπνία ζηελ Διιάδα ζπληνλίδεη ην 

Υακφγειν ηνπ παηδηνχ12. ηα ίδηα πιαίζηα θαη ε Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο πγείαο 

ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ, Δ.Φ.Τ.Π.Δ., πξνηείλεη ζηα ζρνιεία «θαιέο 

πξαθηηθέο» γηα ηελ πξφιεςε ηεο βίαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ13.  

 Σν πξφγξακκα «I am not scared»14 (2010-2012) πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηα πιαίζηα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

ζπκκεηείραλ νρηψ ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο,  

απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα βαζηθά παθέηα εξγαζίαο. Σα παθέηα απηά ζηφρεπαλ 

ζηελ δηαπίζησζε θαη αλαγλψξηζε ησλ βέιηηζησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο ζπκαηνπνίεζεο ζηα ζρνιεία θαη 

πεξηείραλ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, κειέηεο πεξηπηψζεσλ, δηαθξαηηθή ζπδήηεζε 

θαη  επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 ηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Comenius Regio 2013, 

αλαπηχρζεθαλ νη δξάζεηο «Δθθνβηζκόο ησλ εθήβσλ: Σξόπνη πξόιεςεο θαη 

αληηκεηώπηζεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ». Οη 

δξάζεηο ζηφρεπαλ ζηελ θνηλσληθή αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζηε κειέηε 

απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ εθήβσλ, ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είρε ρξνληθή 

δηάξθεηα απφ ηνλ Οθηψβξην 2013 έσο θαη ηνλ Ηνχλην 2015 θαη εκπεξηείρε 

                                                           
11
Δπξσπατθή θακπάληα θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ: Πξφγξακκα DAPHNE III. (ρρ) 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, http://www.e-abc.eu/gr/to-ergo/programma-daphne-iii  (ηειεπηαία 
πξφζβαζε 12/12/2015).  
12
Δπξσπατθή θακπάληα θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ:  ρνιηθφο εθθνβηζκφο. (ρρ) Γηαζέζηκν 

ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/ (ηειεπηαία πξφζβαζε 
12/12/2015).  
13
Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο πγείαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. (ρρ) Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν, http://www.epsype.gr/index.php/el/ (ηειεπηαία πξφζβαζε 12/12/2015). 
14
Πξφγξακκα «I am not s are ». (ρρ)  Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν,  http://iamnotscared.pixel-

online.org/  (ηειεπηαία πξφζβαζε 12/12/2015). 

http://www.e-abc.eu/gr/to-ergo/programma-daphne-iii
http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/
http://www.epsype.gr/index.php/el/
http://iamnotscared.pixel-online.org/
http://iamnotscared.pixel-online.org/


38 
 

εξεπλεηηθέο κειέηεο, εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα θαη 

δηαιέμεηο15.  

 ηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε δηθηχνπ πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ» (γηα ηα ζρνιηθά 

έηε 2013-2014, 2014-2015), εθαξκφζηεθαλ δχν πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. Σν 

«STOP! ηελ Δλδνζρνιηθή Βία»16 ζηφρεπε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηελ 

ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε καζεηψλ, γνλέσλ θη εθπαηδεπηηθψλ, πξνέβαιε θαη 

δεκνζίεπζε ηηο παξεκβάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Απεπζχλζεθε ζε παηδηά Γ΄, Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ. Σν πξφγξακκα «ΚΑΣΑ-

λνώληαο ην ρνιηθό Δθθνβηζκό»17 απεπζχλζεθε ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ, 

ζηεξίρηεθε ζηε ζεσξία ηεο ελ-λφεζεο θαη ζηφρεπζε ζηελ θαηαζηνιή ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Σζηάληεο, 2014).  

 Ο πλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ πξνηείλεη «θαιέο πξαθηηθέο», δειαδή 

δνθηκαζκέλεο δξάζεηο γηα λα εθαξκνζηνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηέο πξνέθπςαλ θαηφπηλ κειέηεο ησλ απφςεσλ 

καζεηψλ θη εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζην ζέκα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο 

ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Οη «θαιέο πξαθηηθέο» ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:  

ην ζρνιείν πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θη 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ καζεηψλ θη εθπαηδεπηηθψλ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη λα 

εθαξκφδνληαη θαλφλεο μεθάζαξνη ζηνλ ζρνιηθφ θαλνληζκφ. Σα καζεηηθά 

ζπκβνχιηα κπνξνχλ λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηνπ επηηεξεηή ησλ θαλφλσλ. Να 

ππάξρεη δηαξθήο ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. Ζ δηεμαγσγή βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία, ηελ 

εγγχηεηα θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή. Ζ θαζηέξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αθξφαζεο, 

ζπκθηιίσζεο θαη ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ εληζρχεηαη κε ηνλ ξφιν ησλ καζεηψλ 

                                                           
15

 Πξσηνβνπιίεο ζηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ COMENIUS. (ρρ) Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ 
ηφπν,http://stop-bullying.sch.gr/learn/mod/book/view.php?id=96&chapterid=262   
(ηειεπηαία πξφζβαζε 12/12/2015). 
16

 Πξφγξακκα «Stop- ull ing». (ρρ) Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν,  http://stop-bullying.sch.gr/ 
(ηειεπηαία πξφζβαζε 12/12/2015). 
17

 Πξφγξακκα  «ΚΑΣΑ-λνψληαο ην ρνιηθφ Δθθνβηζκφ». (ρρ) (Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, 
http://stop-bullying.sch.gr/learn/mod/book/view.php?id=96&chapterid=268   
(ηειεπηαία πξφζβαζε 12/12/2015). 
 

http://stop-bullying.sch.gr/learn/mod/book/view.php?id=96&chapterid=262
http://stop-bullying.sch.gr/
http://stop-bullying.sch.gr/learn/mod/book/view.php?id=96&chapterid=268
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σο δηακεζνιαβεηψλ ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεηνη 

νη εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο, ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θιπ., σο 

ππνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί ζε θαηαζηάζεηο δηακάρεο. Οη γνλείο, ηέινο δελ ζα 

πξέπεη λα κέλνπλ ακέηνρνη, αιιά λα επηθνηλσλνχλ ηαθηηθά κε ην ζρνιείν θαη λα 

ελεκεξψλνληαη δηαξθψο θη επαξθψο (πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, 2010).  

 πκπεξαζκαηηθά θαη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, δελ ππάξρεη 

κηα θαζνιηθή κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

θαη ηεο ζπκαηνπνίεζεο. Κη απηφ γηαηί ε ίδηα ε θχζε ηεο βίαο παίξλεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζηα ζρνιεία ηνπ θφζκνπ. Άιινπ ηχπνπ παξεκβάζεηο ζα 

πινπνηεζνχλ ζηηο ΖΠΑ γηα παξάδεηγκα, φπνπ ππάξρεη νπινθαηνρή θαη 

νπινρξεζία ζηα ζρνιεία θαη άιινπ ηχπνπ ζηελ Δπξψπε ή ζηελ Διιάδα. 

Δπίζεο, άιια πξνγξάκκαηα εκθαλίδνπλ κεδεληθή αλνρή (Morrison, 2007:48-58) 

απέλαληη ζην παξακηθξφ θαηλφκελν βίαο (βι. ΖΠΑ), ελψ άιια απνδέρνληαη 

αξθεηέο ζπκπεξηθνξέο σο θνηλσληθά απνδεθηέο ή σο παηρλίδηα κεηαμχ θίισλ18. 

Σα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή θαη θαλέλα δελ είλαη ακηγψο ζεαηξνπαηδαγσγηθφ, φπσο ην παξφλ πνπ 

εθαξκφζηεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Δίλαη απνθαξδησηηθφ επίζεο ην γεγνλφο 

φηη ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Hasan, Drolet & Paquin), κηα πεξίνδν 

πνιχ θξίζηκε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, θαζψο δηακνξθψλνληαη ζε 

θαζνξηζηηθφ βαζκφ ε ζπκπεξηθνξά, ηα πξφηππα, νη ζπλήζεηεο, νη ζηάζεηο θαη νη 

αμίεο ηνπ. Δπηπιένλ ε πξσηνηππία ηεο έξεπλαο δηαθαίλεηαη θαη ζηελ εκπινθή 

ησλ γνλέσλ ζε ζεαηξνπαηδαγσγηθφ  πξφγξακκα19 κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο 

λννηξνπίαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Σέινο, ππάξρνπλ 

ειάρηζηεο έξεπλεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ κειεηνχλ ηε ρξήζε ηεο ηέρλεο 

γεληθφηεξα σο κέζνπ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

(Σζέξγαο, Μπφηνπ & Αλησλνπνχινπ, 2014).  

 

 

                                                           
18
Γίθηπν πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθήο βίαο θη εθθνβηζκνχ. (ρρ) 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν,     
http://stop-bullying.sch.gr/learn/mod/book/view.php?id=96&chapterid=240  
(ηειεπηαία πξφζβαζε 12/12/2015). 
19

 Βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6. 

http://stop-bullying.sch.gr/learn/mod/book/view.php?id=96&chapterid=240
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3.7. Πνηνηηθή αλάιπζε ησλ  δεδνκέλσλ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα  δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ κε 

πνηθίιεο κεζφδνπο θαη απφ πνιιαπιέο πεγέο (Burns, 2000·Yin, 2003) 

πξνθεηκέλνπ κε ηελ ηξηγσλνπνίεζε φπσο ππνζηεξίδεη ν Denzin (1994β) λα 

εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ηνπο (credibility) θαη ε εγθπξφηεηά ηνπο (vali it ). 

Αμηνπνηήζεθαλ ηφζν νη πνηνηηθέο, φζν θαη νη πνζνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ.  Οη εξκελείεο πξνέθπςαλ ζπλεηξκηθά απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηα 

παηδηά, απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ηεο βησκαηηθήο δξάζεο ζην πεδίν θαη 

ηηο αληηιήςεηο ηεο εξεπλήηξηαο, απφ ηηο απφςεηο ηεο θξηηηθήο θίιεο, απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη ηε ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ελδειερψο νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα, ησλ γνλέσλ θαη ηεο θξηηηθήο θίιεο. Οη απφςεηο ηνπο παξαηίζεληαη 

κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ησλ πνζνηηθψλ επξεκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

ησλ παηδηψλ θαη πξνθεηκέλνπ ν ίδηνο ν αλαγλψζηεο λα έξζεη άκεζα ζε επαθή 

κε ηηο καξηπξίεο θαη λα θξίλεη ν ίδηνο θαηά πφζν ηα ζπκπεξάζκαηα ζηεξίδνληαη 

ζε ξεαιηζηηθά δεδνκέλα (Mulholland & Wallace, 2003), αιιά θαη λα ηα 

αληηπαξαζέζεη κε ηα δεδνκέλα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεηζζεί 

θαη λα λνκηκνπνηήζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλήηξηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηβεβαηψλεηαη ε βαζηκφηεηα (dependability), ε επηβεβαησζεκφηεηα 

(confirmability) θαη ε κεηαβηβαζηκφηεηα (transferability) ή γεληθεπζηκφηεηα ηεο 

έξεπλαο ζχκθσλα κε ηνπο Guba & Lincoln (1994). Ζ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο 

αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αληηζηνίρηζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη 

ππνζέζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (Πεγηάθε,1988:118-122).  

 Γηεξεπλήζεθε ε ππφζεζε φηη ε ρξήζε ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε κπνξεί λα πξνιάβεη ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην 

Νεπηαγσγείν, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ηεο ζσκαηηθήο 

επηζεηηθφηεηαο, ηεο ιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο δηαηαξαρήο ζηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηε δηάδνζε 

ησλ θεκψλ. 

Σν ΘΠ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θιείδαο παξαηήξεζεο πνπ 

ηεξήζεθε ζε θάζε ζπλεδξία, ήηαλ πιήξσο απνηειεζκαηηθφ ζηα ζπγθεθξηκέλα 
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παηδηά. Οη καζεηέο παξέκεηλαλ ζπγθεληξσκέλνη ζηελ νινήκεξε παξέκβαζε, ε 

νπνία πεξηείρε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ κε ηερληθέο ηεο ΓΣΔ, κε δηαθνπή γηα 

πξφγεπκα θαη δηάιεηκκα. Ο ηξφπνο θαη ε δηάξθεηα απφθξηζεο ησλ παηδηψλ ζην 

ΘΠ, κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, δελ δηέθεξε αλάκεζα ζηα 

λήπηα-πξνλήπηα, αγφξηα-θνξίηζηα, εκεδαπνχο-αιινδαπνχο, κε εμαίξεζε έλα 

εκεδαπφ αγφξη πξνλήπην, ην νπνίν ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο κηινχζε θαη 

θαηά δηαζηήκαηα είρε αδπλακία ζπγθέληξσζεο. Όια ηα παηδηά αληέδξαζαλ  

ρξνληθά άκεζα ζηηο παξεκβάζεηο θη απηφ απνηππψζεθε ζην νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ. Καη νη δψδεθα ζεκαηνινγίεο, φπσο θαη νη ηξφπνη παξνπζίαζήο ηνπο 

θξάηεζαλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, θαζψο πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο 

ειηθηαθέο, αλαπηπμηαθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλεδξίεο είραλ αληαπφθξηζε ζηα επηζεηηθά παηδηά, φπσο απηφ δηαπηζηψζεθε 

θαη απνηππψζεθε ζην εκεξνιφγην ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο.  

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ σο πξνο ηε ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή 

επηζεηηθφηεηα θαζψο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλνκειίθσλ βειηηψζεθαλ θαη 

γεληθφηεξα ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θάλεθε φηη πξνιήθζεθε.   

Απφ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο ζεκεηψζεθαλ: 

38 πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο επηζεηηθόηεηαο (θαηά θχξην ιφγν 

ζπξσμίκαηα γηα ηελ δηεθδίθεζε παηρληδηψλ, ρηππήκαηα, πεηάγκαηα παηρληδηψλ, 

δάγθσκα θαη ηξάβεγκα καιιηψλ).  

18 πεξηζηαηηθά ιεθηηθήο επηζεηηθόηεηαο (ιεθηηθή επίζεζε γηα 

δηεθδίθεζε παηρληδηψλ, βξίζηκν, θνξφηδεκα, ιέμεηο πνπ πιεγψλνπλ φπσο «δελ 

ζ‟ έρσ θίιε», «θχγε, δελ ζε ζέινπκε», ιφγηα επηβνιήο γηα λα θάλεη θάπνηνο 

θάηη, αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ πάλσ ζε άιιν 

παηδί).  

25 επεηζόδηα θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ (άξλεζε απνδνρήο ηεο 

θνχθιαο-κεηαλάζηξηαο, απφξξηςε ησλ θνξηηζηψλ απφ ην παηρλίδη δχν αγνξηψλ, 

επαλεηιεκκέλε πεξηθξφλεζε θνξηηζηνχ κε ζνβαξφ πξφβιεκα ιφγνπ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηεο, δηφηη δελ κπνξνχζαλ λα ζπλελλνεζνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

καδί ηεο. Πξνζέγγηζε ηνπ παξαπάλσ παηδηνχ απφ άιια θη επηιεθηηθφο 

απνθιεηζκφο ηνπο απφ κέξνπο ηεο. Δπίζεο, απηναπνθιεηζκφο κνλαρηθψλ θαη 

ζπλεζηαικέλσλ παηδηψλ, παξαγθσληζκφο θίιεο απφ ηελ εηζβνιή ηξίηνπ 

πξνζψπνπ θαη άξλεζε επηζηξνθήο πξνζσπηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηαπηφρξνλε 

απφξξηςε ζπκκαζεηή.  
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8 πεξηζηαηηθά δηάδνζεο θεκώλ αλάκεζα ζε θνξίηζηα-λήπηα 

πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθεζεί θίιε.  

Ήδε απφ ηηο πξψηεο παξεκβάζεηο θαη κε ηελ πεξαηηέξσ πξφνδν ηνπ ΘΠ, 

ηα αξλεηηθά πεξηζηαηηθά άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ δίλνληαο ηε ζέζε ηνπο ζε 

πεξηζζφηεξα ζεηηθά:  

21 πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο πξνζέγγηζεο (ζψπεπκα καιιηψλ, αγθαιηά, 

θξνληίδα, παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο θαη ηελ εμεχξεζε ιχζεο 

ζε πξφβιεκα, ζπκπαξάζηαζε θαη πεξηπνίεζε πεξηζηαηηθνχ ξηλνξξαγίαο, 

απνδνρή θαη πεξπάηεκα ρέξη κε ρέξη θνξηηζηνχ κε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα 

κε ζπκκαζεηή ηεο, αλαθνξά ιηγφηεξσλ ζσκαηηθψλ επηζέζεσλ αλάκεζα ζε 

αδέξθηα, παξεγνξηά θαη ζπκπαξάζηαζε ζε παηδί πνπ έθιαηγε). 

133 πεξηζηαηηθά ζεηηθώλ ιεθηηθώλ ζρνιίσλ (ιέμεηο επγέλεηαο, αγάπεο 

θαη απνδνρήο, ζπγλψκεο, ελζπλαίζζεζεο, ππελζχκηζε ζεηηθψλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο, απνδνρή ηεο θνχθιαο-κεηαλάζηξηαο απφ ηα παηδηά πνπ ηελ 

είραλ αξρηθά απνξξίςεη, επεμεγήζεηο γηαηί πξέπεη ηα παηδηά λα απνδέρνληαη ην 

θνξίηζη κε ηα πνηθίια πξνβιήκαηα, ζεηηθνί έπαηλνη αλάκεζα ζηνπο ζπκκαζεηέο, 

απνηξνπή αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, επγεληθή αμίσζε γηα παηρλίδη, επγεληθή 

απφξξηςε παξνρήο βνήζεηαο κε επηρεηξήκαηα, έλδεημε θαηαλφεζεο ηδηαίηεξεο 

θαηάζηαζεο, θαζνδήγεζε ηεο νηθνγέλεηαο λα απνδερηεί θαλφλεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην ζρνιείν απφ ηα παηδηά. Δπίζεο ζεκεηψζεθε βειηίσζε ηεο 

ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα πεξηζζφηεξα παηδηά, εθδειψζεθαλ ζεηηθά ζρφιηα 

γηα ην ζρνιείν απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ θη εκπινπηίζηεθε ε νκηιία ηνπο 

κε επηρεηξήκαηα).  

90 πεξηζηαηηθά απνδνρήο (κνλαρηθά παηδηά παίδνπλ κε άιια, αγφξηα 

απνδέρνληαη  ηα θνξίηζηα θαη παίδνπλ καδί ηνπο νκαδηθά παηρλίδηα, πξνζέγγηζε, 

απνδνρή, βνήζεηα θαη ζπλεξγαζία κε ην θνξίηζη πνπ αληηκεησπίδεη ζνβαξά 

αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζίαο ηεο θη επεμήγεζε κε 

επηρεηξήκαηα απφ δχν παηδηά πξνο ηα ππφινηπα, γηα πνηνλ ιφγν πξέπεη λα 

έρνπλ θίιε ην θνξίηζη κε ηηο λνεηηθέο δπζθνιίεο. Αμηνζεκείσηα ήηαλ ην κνίξαζκα 

ησλ παηρληδηψλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά,  ε ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο 

θνηλσληθφηεηαο ησλ πξνλεπίσλ κέζα απφ ηελ απνδνρή ησλ άιισλ, ε αλνρή 

επηζεηηθνχ πξνλεπίνπ αγνξηνχ θαη ε παξνρή βνήζεηαο πξνο απηφ θαη ε  

ελζσκάησζε λέαο ζπκκαζήηξηαο.  Δπίζεο, κηα νκάδα παηδηψλ πξνζπαζεί λα 
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θάλεη έλα ιππεκέλν παηδί ζηελ απιή λα ρακνγειάζεη θαη φια ηα παηδηά έρνπλ 

ελζσκαηψζεη πιήξσο ην αιινδαπφ θνξίηζη  κέζα ζηελ νκάδα ηνπο).  

 πκπεξαζκαηηθά δηαπηζηψζεθε ζεακαηηθή βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ παηδηψλ, σο πξνο ηελ ιεθηηθή ηνπο επηζεηηθφηεηα θαη σο πξνο ηελ απνδνρή 

ηνπο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Σα ιηγνζηά πεξηζηαηηθά ηεο δηάδνζεο θεκψλ 

πνπ είραλ παξαηεξεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθκεδελίζηεθαλ 

ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηεο νκάδαο απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο παξέκβαζε. Χο πξνο ηε ζσκαηηθή επηζεηηθφηεηα παξαηεξήζεθε 

αμηνζεκείσηε βειηίσζε ζηα πεξηζζφηεξα παηδηά απφ ηηο πξψηεο παξεκβάζεηο, 

εθηφο απφ δχν, έλα πξνλήπην αγφξη θη έλα λήπην θνξίηζη πνπ άξρηζαλ λα 

δείρλνπλ βειηίσζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ ηε κέζε πεξίπνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ είραλ ελαξκνληζηεί απφιπηα κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ επέβαιε ε ίδηα ε νκάδα.  

Σν θιίκα κέζα ζηελ ηάμε θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ΘΠ 

απνηππψζεθε θαη ζηηο ζεηηθέο απόςεηο ηεο θξηηηθήο θίιεο,20 ε νπνία ζηελ 

ηειηθή αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ηεο έξεπλαο επεζήκαλε ηα εμήο:  

«Χο πξνο ηε  ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα, δελ παξαηεξήζεθαλ 

ρεηξνλνκίεο, ζπξσμηέο, μπινδαξκνί, θαθνπνηήζεηο. Χο πξνο ηελ ιεθηηθή βία, 

δηαπηζηψζεθαλ θάπνηεο κεκνλσκέλεο θξαζηηθέο επηζέζεηο (βξηζηέο) ζηηο 

πξψηεο παξεκβάζεηο, ελψ εμαιείθζεθαλ ζηελ πνξεία ησλ επφκελσλ. Οη 

ζρέζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ δελ πθίζηαλην θακηά δηαηαξαρή, δελ εληνπίζηεθε 

θακία ζρέζε αλάκεζα ζε παηδί πνπ αζθεί βία θαη ζε παηδί πνπ δέρεηαη ηνλ 

εθθνβηζκφ. Ζ ζρνιηθή ελζσκάησζε θαη πξνζαξκνγή, παξά ηε κηθξή ειηθία ησλ 

λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ, επηηεχρζεθε αλψδπλα θαη νκαιά. Κνηλσληθόο 

απνθιεηζκόο κε επαλαιακβαλφκελν ηξφπν δελ παξαηεξήζεθε, παξά κφλνλ 

ζηελ πεξίπησζε κηαο κηθξήο, ε νπνία, επεηδή παξνπζίαδε πξνβιήκαηα 

θσλνινγηθά, θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπρνινγηθά (αλαζθάιεηα, ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάξηεζε), νη ζπκκαζεηέο ηεο ηελ απέθεπγαλ ζηηο νκαδηθέο  δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο. Παξά ηελ πξνβιεκαηηθή επηθνηλσλία ηεο κηθξήο, δελ ηελ 

πεξηζσξηνπνηνχζαλ νη ζπκκαζεηέο ηεο, αληίζεηα θαηαλννχζαλ θαη 

πξνζπαζνχζαλ γηα ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο». 

                                                           
20

 Βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5. 
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«Γεληθφηεξα, νη ζεαηξνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο επλφεζαλ θαη 

ππνζηήξημαλ ηηο ελέξγεηεο  ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα λα πξνιάβεη ηελ εκθάληζε ηνπ 

εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν πνπ είλαη: λα εληζρχεη ηε θηιία θαη ηελ 

αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, λα επαηζζεηνπνηεί ηνπο γνλείο γηα ην ζέκα 

απηφ, λα δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμε ζηε ζρνιηθή νκάδα ηεο 

κηθξήο καζήηξηαο κε εηδηθά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο.» 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψζεθε φηη ε θξηηηθή θίιε έδσζε θαη κηα άιιε 

δηάζηαζε ζηελ έξεπλα, παξαηεξψληαο θαη εμαηνκηθεχνληαο ηελ πξνζσπηθή ηεο 

άπνςε ζην ηδηαίηεξν παηδί πνπ ππήξρε ζην Νεπηαγσγείν. Σφζν ε εξεπλήηξηα 

φζν θαη ε θξηηηθή θίιε δηαπίζησζαλ φηη ε κεγαιχηεξε επίδξαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζηεθε ζην δηαθνξεηηθφ απηφ παηδί, πνπ είρε κεγάιε 

δπζθνιία ζην ιφγν, έλησζε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα, ήηαλ επηζεηηθή 

απέλαληη ζηα άιια παηδηά θαη βξηζθφηαλ δηαξθψο θνληά ζηε λεπηαγσγφ. Όιε ηε 

κέξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεχζεξεο ψξαο, ηνπ θαγεηνχ θαη ηνπ δηαιείκκαηνο, 

ήηαλ  πξνζθνιιεκέλε ζε έλα κφλν παηρλίδη θαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Σν 

πξφγξακκα ηεο ΓΣΔ επέδξαζε ζεηηθά πάλσ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ 

απνδέρηεθε ην ζπγθεθξηκέλν παηδί, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, ην θνξίηζη 

εληάρζεθε θαλνληθά ζηελ ππφινηπε νκάδα, δελ αλαδεηνχζε ηε λεπηαγσγφ θαη 

αθνινπζνχζε πηζηά ηνπο θαλφλεο ησλ παηρληδηψλ. Όια ηα παηδηά επέδεημαλ 

ελζπλαίζζεζε θαη αλνρή ζην θνξίηζη απηφ θαη ζην πξφβιεκά ηνπ. Σν 

αγθάιηαδαλ, ην ππνζηήξηδαλ ιεθηηθά θαη ην δηθαηνινγνχζαλ δηαξθψο. ην 

νπηηθφ πιηθφ ηεο εξεπλήηξηαο δελ μερσξίδεη θαζφινπ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ 

παηδηψλ. Δπηπιένλ ην πξφγξακκα επέδξαζε θαηεπλαζηηθά ζηελ 

επηζεηηθόηεηα ηνπ θνξηηζηνύ, ην νπνίν αληί λα ζπξψρλεη, πξνζέγγηδε 

ζσκαηηθά ηα άιια παηδηά αγθαιηάδνληάο ηα, επηβεβαηψλνληαο ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ΓΣΔ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο βίαο.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ εμέθξαζαλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

εθηηκήζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζε ελεκεξσηηθή 

ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε λεπηαγσγφ-εξεπλήηξηα.  

Χο πξνο ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ζε ζρέζε κε 

ηελ ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα δηαπίζησζαλ ηα εμήο:  

ρφιην 1: Ζ Υ. έρεη αιιάμεη πάξα πνιχ ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο κε ηηο αδεξθέο 

ηεο, γηαηί ήηαλ πνιχ επηζεηηθή. Έρεη εξεκήζεη θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζε 
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ζρέζε κε ηελ κεγαιχηεξε αδεξθή ηεο. Σεο ππνδεηθλχεη πνιιέο θνξέο θαλφλεο 

ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο.  

ρφιην 2: Ζ Δ. δελ είλαη παηδί πνπ ζα ζεθψζεη ρέξη. Ο αδεξθφο ηεο είλαη πην 

επηζεηηθφο. Σνπ θάλεη παξαηήξεζε εθείλε ηελ ψξα. 

ρφιην 3: Μνπ είπε θάπνηα ζηηγκή πνπ ηε κάισζα, «δε καιψλνπκε, δελ 

ρηππάκε, ηέινο!» θαη ήηαλ θάζεηε. Σεο ιέσ, έρεηο δίθην. 

ρφιην 4: Ζ δηθή κνπ πέξπζη είρε θαθή ζρέζε κε ηνλ αδεξθφ ηεο, ηζαθψλνληαλ. 

Φέηνο είλαη κηα ραξά. 

ρφιην 5: Ο κηθξφο ηεο αδεξθφο πνπ είλαη δχν ρξνλψλ καο ρηππάεη θαη ηνπ ιέεη 

δελ ρηππάκε ηνπο άιινπο. 

ρφιην 6: Σε κάισλα θαη κνπ ιέεη, κακά δε καιψλνπκε ηα παηδηά. Σν είπε 

μεθάζαξα, φρη λα ην δηαπξαγκαηεπηνχκε. 

ρφιην 7: Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ έρεη βειηησζεί αηζζεηά απέλαληη ζε κηθξφηεξά ηνπ 

θνξίηζηα, ζηα νπνία δελ είλαη πιένλ αξλεηηθφο θαη ζπγθξαηεί ηελ επηζεηηθφηεηά 

ηνπ. Γελ ηνπο επηηίζεηαη φπσο έθαλε ζην παξειζφλ. 

ρφιην 8: Γηαπίζησζα ιηγφηεξνπο θαπγάδεο αλάκεζα ζηα (δίδπκα) αδέξθηα.  

ρφιην 9: Μνπ αλέθεξε φηη δελ πξέπεη λα ρηππάκε, λα ζπξψρλνπκε θαη λα 

γξαηδνπλάκε  ηα παηδηά. 

ρφιην 10: Μνπ αλέθεξε έλα ζρφιην φηη ζηνλ θφζκν ππάξρνπλ παηδηά πνπ δελ 

ηα θξνληίδνπλ θαη ηα ρηππάλε νη κεγάινη θαη γη‟ απηφ πξέπεη λα θάλνπκε θάηη. 

Χο πξνο ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ζε ζρέζε κε 

ηε ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα δηαπίζησζαλ ηα εμήο:  

ρφιην 1: Ζ δηθηά κνπ έρεη γίλεη πνιχ επαίζζεηε. Αλ αλεβάζσ ιίγν ηνλ ηφλν ηεο 

θσλήο κνπ θαη ηε καιψζσ, βάδεη ηα θιάκαηα θαη κνπ ιέεη „κε κε καιψλεηο‟, 

πξάγκα πνπ δελ ην είρε πξηλ.  Απαηηεί θαη θάζε θνξά πνπ ηε καιψλσ λα ηεο 

δεηάσ θαη ζπγλψκε. 

ρφιην 2: ην ζπίηη κάισλε ηνλ παηέξα ηεο επεηδή έιεγε άζρεκεο ιέμεηο. Σνπ 

έιεγε δελ ιέκε θαθέο ιέμεηο. 

ρφιην 3: Δκέλα ν δεχηεξνο είλαη πην επηζεηηθφο απφ ηα ηξία. Έρεη αξρίζεη λα 

ζπξψρλεη. Ζ Φ. φκσο δελ αληηδξνχζε. Σψξα έξρεηαη θαη κνπ ιέεη φηη απηφ πνπ 

θάλεη δελ είλαη ζσζηφ θαη κε θαιεί λα κηιήζσ εγψ θαη λα  δηνξζψζσ ηελ 

θαηάζηαζε. 

ρφιην 4: Υξεζηκνπνηεί ζπλέρεηα ην «επραξηζηψ» θαη ην «παξαθαιψ». Μνπ 

κηιάεη γηα φ,ηη γίλεηαη ζην ζρνιείν κε ιεπηνκέξεηεο, πνπ δελ ην έθαλε πνηέ πξηλ, 
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δηφηη ήηαλ ζπλεζηαικέλνο θαη εζσζηξεθήο. Δπίζεο, απεπζπλφκελνο ζηνλ 

κεγαιχηεξν αδεξθφ ηνπ είπε «λα κελ θάλεηο ζηνπο άιινπο φ,ηη δελ ζέιεηο νη 

άιινη λα θάλνπλ ζε ζέλα». Δγψ ηα έραζα απφ ηελ έθπιεμε θη ακέζσο 

ζπκπέξαλα φηη απηφ εηπψζεθε ζην Νεπηαγσγείν. 

ρφιην 5: Ο παηέξαο ηεο θψλαμε ζην ζπίηη θαη ε Α. ηνπ είπε, «δελ θσλάδνπκε, 

δε καιψλνπκε, δελ ηζαθσλφκαζηε, ππνγξάςακε ζχκβαζε, ηέινο!» 

ρφιην 6: Ο Π. ρξεζηκνπνηεί πνιχ πεξηζζφηεξν ηε ιέμε «επραξηζηψ». 

Χο πξνο ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ζε ζρέζε κε 

ηελ θνηλσληθή απνδνρή νη γνλείο δηαπίζησζαλ ηα εμήο:  

ρφιην 1: Ζ Υ. έρεη γίλεη πνιχ επαίζζεηε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα θησρά 

παηδηά. 

ρφιην 2: Δκέλα κνπ ιέεη, γηαηί δελ κηιάο κε φιεο ηηο κακάδεο; Γηαηί δελ ηηο 

θάλεηο παξέα; Όιν κε ηηο ίδηεο ζα κηιάο; 

ρφιην 3: Ο δηθφο κνπ έρεη θνηλσληθνπνηεζεί απφηνκα. 

ρφιην 4: Μνπ αλέθεξε φηη πξέπεη λα είκαζηε φινη θίινη. 

ρφιην 5: Μα ηη ηνπο έρεηε θάλεη θαη παίδνπλ ηφζν σξαία καδί ζηελ πιαηεία; 

ρφιην 6: Δγψ ζαο επραξηζηψ, γηαηί πνηέ θαλέλα παηδί δελ έρεη πεη ηελ θφξε 

κνπ «αιβαλέδα», ελψ ην θαινθαίξη ζηελ πιαηεία καο είραλ κηιήζεη πνιχ 

άζρεκα θαη δελ έπαηδαλ ην θνξίηζη κνπ. 

Χο πξνο ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ζε ζρέζε κε 

ηε δηάδνζε ησλ θεκώλ νη γνλείο δηαπίζησζαλ ηα εμήο:  

ρφιην 1: Όηαλ ραξαθηήξηζα θάπνηα γπλαίθα γηα ηα θηιά ηεο, ε θφξε  κνπ  είπε  

«κακά, απηφ είλαη bullying,δελ είλαη θαζφινπ ζσζηφ απηφ πνπ θάλεηο» θη φηη ε 

θπξία είλαη πνιχ φκνξθε. 

ρφιην 2: Πεγαίλακε κηα κέξα βφιηα κε ηελ θφξε κνπ θαη πεξλάεη κηα θπξία κε 

κπιε καιιηά παλθ. Μνπ ιέεη  «θνίηα θάηη καιιηά, κνπ αξέζνπλ πνιχ!» 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ θαηαγξάθεθαλ ζην εκεξνιόγην ηεο 

εξεπλήηξηαο θαη γεληθόηεξα ζρόιηα ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ 

είραλ δηαπηζηψζεη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ άπνςε 

πνπ ζρεκάηηζαλ νη ίδηνη γηα ην θιίκα ζην ζρνιείν.  

ρφιην 1: Μνπ αξέζεη, γηαηί έρεη γίλεη πην νκηιεηηθή θαη φ,ηη γίλεηαη, έξρεηαη θαη 

κνπ ην ιέεη. 

ρφιην 2: Σα κελχκαηα πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά απφ ην Νεπηαγσγείν είλαη πνιχ 

θαιά. 
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ρφιην 3: Δκείο απνθηήζακε „ειεγθηηθφ κεραληζκφ‟ ζην ζπίηη. Γηα ηε βία καο ιέεη 

ζπλέρεηα θαη είλαη πνιχ απζηεξή. Καη είκαη πνιχ ηπρεξή πνπ ην παηδί κνπ 

ζπλέπεζε λα είλαη θέηνο ζην Νεπηαγσγείν, γηαηί γίλνληαη θνβεξά πξάγκαηα θαη 

ζπγραξεηήξηα. 

ρφιην 4: Δγψ ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ηπρεξφο ν δάζθαινο πνπ ζα ηα έρεη ηνπ 

ρξφλνπ, γηαηί απηά ηα παηδάθηα, ζα έρνπλ άπνςε θαη θξηηήξηα πηα. Δκείο ζην 

Γεκνηηθφ παξαηεξνχκε φηη ζηα παηδηά, επεηδή δελ έρνπλ πηα ρξφλν νη γνλείο κε 

ηηο δνπιεηέο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, δελ ηνπο έρνπλ κηιήζεη γηα αμίεο. Σα 

παηδηά ζην Νεπηαγσγείν αζρνινχληαη πνιχ κε απηφ ην ζέκα. Δίλαη θάηη πνπ ζηα 

ζπίηηα καο δελ ην θάλνπκε πνιινί θαη γίλεηαη εδψ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Απηά 

ηα παηδηά λνκίδσ φηη δελ ζα παξαζχξνληαη εχθνια απφ άιια. Γηαηί έρνπλ 

ζθεθηεί, έρνπλ κπεη ζηε δηαδηθαζία λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, έρνπλ 

δνπιέςεη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ απηφ. Γηα ηε δσή 

ηνπο νιφθιεξε. 

ρφιην 5: Δκέλα κνπ δηεγείηαη φ,ηη θάλεηε ζην ζρνιείν θαη θαζνδεγεί φιε ηελ 

νηθνγέλεηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρεηε κάζεη. 

ρφιην 6: Μήπσο έρεηε θάλεη πνιχ επαίζζεηνπο ηνπο καζεηέο ζαο θαη ηνπ 

ρξφλνπ έρνπλ πξφβιεκα, φηαλ ζα πάλε ζην Γεκνηηθφ; 

ρφιην 7: Σεο δηθηάο κνπ ηεο αξέζεη πνιχ λα έξρεηαη ζην ζρνιείν. 

ρφιην 8: Ζ ζεία ηνπ πνπ είρε θαηξφ λα ηνλ δεη, δηαπίζησζε ζεηηθή αιιαγή πάλσ 

ηνπ θαη ζρνιίαζε «κπξάβν, έγηλεο πνιχ θαιφο». 

ρφιην 9: Σν παηδί κνπ θαίλεηαη λα έρεη θαηαλνήζεη απφιπηα ην ηη ζεκαίλεη 

ζρνιηθή βία, ππαθνχεη ζε θαλφλεο πνπ δελ ππάθνπε, θαηαλνεί θαη αθήλεη ρξφλν 

ζηελ αδεξθή ηνπ γηα δηάβαζκα. 

πκπεξαζκαηηθά θαη απφ ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ παξαηεξήζεθε  

αμηνζεκείσηε πξφνδνο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Σν πξφγξακκα ηεο ΓΣΔ 

αχμεζε ηελ απηνεθηίκεζε ησλ λεπίσλ κε απνηέιεζκα λα δεηήζνπλ απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο αιιαγή ζηάζεο απέλαληί ηνπο, νξίδνληαο θαλφλεο απνδεθηήο 

ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην ίδην ηνπο ην ζπίηη. Κνηλσληθνπνηήζεθαλ θαη έγηλαλ πην 

εμσζηξεθή θη νκηιεηηθά. Αλέπηπμαλ ελζπλαίζζεζε θη επαηζζεζία απέλαληη ζηνλ 

άιινλ θαη δελ εθδήισλαλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Έκαζαλ λα βξίζθνπλ 

πξνηεξήκαηα ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη λα ηνπο απνδέρνληαη φπσο είλαη. 

Έζεηαλ φξηα ζηνλ εαπηφ ηνπο πνπ δελ ηνπο ηα επέβαιε ην ζρνιείν ή ε 

λεπηαγσγφο θαη πξνζπαζνχζαλ ηα ίδηα ηα παηδηά λα αιιάμνπλ ηε λννηξνπία 
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ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Δπηπιένλ νη γνλείο εμήξαλ ην έξγν ηνπ Νεπηαγσγείνπ γηα 

ηα απνηειέζκαηα πνπ δηαπίζησζαλ ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη θαλείο δελ αλέθεξε ην παξακηθξφ αξλεηηθφ ζρφιην γηα 

ην ηδηαίηεξν παηδί πνπ ππήξρε ζην λεπηαγσγείν. 

ηηο 20/11/2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ΘΠ απφ ηελ εκςπρψηξηα-εξεπλήηξηα 

πνπ απεπζπλφηαλ ζηνπο γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη νιφπιεπξε θαη 

θαζνιηθή επηκφξθσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλαζηνραζκνχ ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνχζηεθαλ νη 

εμήο απφςεηο: 

Άπνςε 1: Μνπ άξεζε πνιχ. Θεσξψ φηη κπήθα θαη ζηνπο δχν ξφινπο έηζη ψζηε 

λα θαηαιάβσ θαη ηνλ ζχηε θαη ην ζχκα.  

Άπνςε 2: Θεσξψ φηη ήηαλ πάξα πνιχ σξαίν. Πεξάζακε σξαία, ραιαξψζακε, 

αθνχζακε θαη κάζακε. Μαθάξη λα είλαη ε αξρή γηα λα αιιάμεη ην κπαιφ φισλ 

ησλ νηθνγελεηψλ θαη λα ζηακαηήζεη λα ππάξρεη απηφ ην θαηλφκελν.  

Άπνςε 3: Όινη καδί κπνξνχκε! 

Άπνςε 4: Πνιχ ελδηαθέξνλ, πνιχ ζεκαληηθφ ην ζέκα. Σν πξφγξακκα ήηαλ 

απνιαπζηηθφ. Μνπ άξεζε πάξα πνιχ, ζπλεηδεηνπνίεζα θάπνηα πξάγκαηα κελ, 

μεδηπιψζεθα θηφιαο.  

Άπνςε 5: Κη εκέλα κνπ άξεζε. Μαθάξη λα ην μαλαθάλνπκε. Μαθάξη λα κπνξεί 

απηφ λα κεηαθεξζεί ζε φινπο,  ζε θάζε νηθνγέλεηα. Όινη καδί κπνξνχκε λα 

θάλνπκε πνιχ θαιχηεξα πξάγκαηα.  

Άπνςε 6: Πνιχ ρξήζηκν […] Θα πξέπεη αληί λα αξρίζνπκε λα ππξνβνινχκε θη 

εκείο, λα δνχκε ηη γίλεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ πξνθαιεί θάπνηα 

θαζαξία, απφ εθεί λα μεθηλήζνπκε, βνεζψληαο ην, ρσξίο λα ην 

πεξηζσξηνπνηήζνπκε θη απηφ ζα έρεη αληίθηππν κεηά. Όηαλ γίλεη θάπνηα αιιαγή, 

μεθηλψληαο απφ ην πξφβιεκα, φια αιιάδνπλ κεηά.  

Άπνςε 7: Ξέξσ ηη ζα πσ ζηα παηδηά κνπ, φηαλ κε ξσηάλε, γηαηί θάπνηα 

παηδάθηα θέξνληαη άζρεκα. Γηαηί απηφ νθείιεηαη ζηελ αλαζθάιεηα πνπ έρνπλ θαη 

ζέινπλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή.  

Άπνςε 8: Κη εκέλα κνπ άξεζε. Γηαπίζησζα θη εγψ φρη κφλν ηε ζέζε ηνπ 

ζχκαηνο, αιιά θαη ηνπ ζχηε. Γελ είρα ζθεθηεί πνηέ φηη ηειηθά ν γνληφο είλαη 

απηφο πνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζην παηδί ηνπ. Θα πξνζέμσ, πψο λα θεξζψ θη 

εγψ ζηα δηθά κνπ παηδηά, γηα λα κε γίλνπλ νχηε ην ζχκα, νχηε ν ζχηεο.  
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Άπνςε 9: Απηφ ην πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηε εζείο εδψ θαη πνπ είλαη πάξα 

πνιχ θαιφ θαη πξσηνπνξηαθφ, δελ ην έρσ μαλαθνχζεη ζε θαλέλα ζρνιείν, απηφ 

δελ κπνξεί λα γίλεη θαη ζε άιια ζρνιεία θαη ζε Γεκνηηθά; 

Άπνςε 10: Σψξα πνπ εκβαζχλακε πεξηζζφηεξν, δελ καο πεξλά ζαλ ζθέςε 

επηδεξκηθά. Σψξα εκβαζχλνπκε θαη ζθεθηφκαζηε φηη ην έλα θέξλεη ην άιιν θαη 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. 

Άπνςε 11: Δγψ ζεσξψ φηη κε ςπρξαηκία ν γνληφο πξέπεη λα παξαδεηγκαηίζεη ην 

παηδί ηνπ, λα ην βνεζήζεη θαη λα ηνπ πεη φηη πίζσ απφ κηα ζπκπεξηθνξά 

ππάξρεη θη έλαο ιφγνο πνπ πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε. Μαζαίλεηο ζην παηδί ζνπ 

πψο λα αληηκεησπίζεη δηάθνξα δηάζπαξηα πξνβιήκαηα, πέξα απφ ην bullying, 

γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Να ζσξαθίδνπκε ηνλ εαπηφ καο, γηα λα 

αληαπεμέιζνπκε ζην θάζε ηη.  

Άπνςε 12: Πξέπεη ην παηδί καο λα κηιήζεη. Πξέπεη λα κηιάλε θαη ζε ζαο θαη 

ζηνπο δαζθάινπο ηνπο. ‟ έλαλ ηδαληθφ θφζκν ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ην άηνκν 

πνπ πξέπεη λα ζθεθηεί θαη λα δξάζεη. Όινη θάλνπκε ιάζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη νη γνλείο. Μπεο ζηε ζέζε ηνπ. Όηαλ απνθιείζεηο έλα παηδί, δελ κπνξείο λα 

ην δηαπαηδαγσγήζεηο. Πξέπεη λα δίλεηο αμία ζην θάζε παηδί.  

πκπεξαζκαηηθά ην ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα δηαπηζηψζεθε φηη 

ελζνπζίαζε ηνπο γνλείο. Σν ζεψξεζαλ ειθπζηηθφ, ελδηαθέξνλ θαη ραιαξσηηθφ. 

Σνπο επαηζζεηνπνίεζε θαη ηνπο επαγξχπλεζε πάλσ ζην ζνβαξφ θνηλσληθφ 

ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σν ζεψξεζαλ ρξήζηκν θαη λεσηεξηζηηθφ. Σνπο 

πξφζθεξε απηνγλσζία θαη ηνπο θέληξηζε ηελ απηνεπίγλσζή ηνπο θάλνληάο ηνπο 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο κέζα ζην ζρνιηθφ θαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα. Σέινο, ελδπλάκσζε ηνλ ραξαθηήξα ηνπο κέζα 

απφ ηελ εκβάζπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αλέδεημε.   

3.8. Πνζνηηθή  αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην «Πξσηφθνιιν ηεο δνκεκέλεο αηνκηθήο 

ζπλέληεπμεο»21 πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΘΠ, αιιά θαη κεηά ην ηέινο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη δηαθνξέο ή φρη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 

ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Απηφ πεξηιάκβαλε 14 

εξσηήζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο πεξηείραλ αξθεηά ππνεξσηήκαηα. Οη 

                                                           
21

 Βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. 
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εξσηήζεηο 1-5 αθνξνχζαλ «ηε δσή ζην Νεπηαγσγείν». Οη εξσηήζεηο 6.1-9.18 

αθνξνχζαλ δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά πνπ ίζσο ζπλέβεζαλ ζην Νεπηαγσγείν θη 

είραλ ζρέζε κε ιεθηηθφ εθθνβηζκφ, θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ 

θαη δηάδνζε θεκψλ. Οη εξσηήζεηο 10-14 αλαθέξνληαλ ζηηο «θνηλσληθέο ζρέζεηο 

ζηα πιαίζηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ». Αξθεηέο εξσηήζεηο ήηαλ αλνηρηέο, θάπνηεο 

ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο ην παηδί κπνξνχζε λα 

απαληήζεη κε λαη/φρη. Οη απαληήζεηο ηνπ θάζε παηδηνχ πξηλ θαη κεηά ην ΘΠ 

θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ φζεο απφ απηέο κπνξνχζαλ λα 

δψζνπλ αξηζκεηηθά δεδνκέλα.  

ηε ζπλέρεηα δφζεθε έκθαζε ζε απηέο ηηο απαληήζεηο πνπ ε εξεπλήηξηα 

ζεψξεζε πην ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ήηαλ ηα εμήο: 

Βειηηψλεη ε ρξήζε ηεο ΓΣΔ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ σο πξνο ηε 

ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα; 

Βειηηψλεη ε ρξήζε ηεο ΓΣΔ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ σο πξνο ηελ 

άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο;   

Βειηηψλεη ε εθαξκνγή ηνπ ΘΠ ελάληηα ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ νκειίθσλ; 

Σειηθά ε εθαξκνγή ηεο ΓΣΔ πξνιακβάλεη ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ζην λεπηαγσγείν;  

Πνζνηηθά δεδνκέλα επίζεο ζπιιέρζεθαλ θαη κε ην εξσηεκαηνιφγην22 ην 

νπνίν δφζεθε ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ, ζην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ή φρη αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη 

απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ γνλέσλ ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε πεληαβάζκηα θιίκαθα, ηχπνπ Likert (δηαθσλψ πιήξσο, 

δηαθσλψ ιίγν,  δελ μέξσ/δελ απαληψ, ζπκθσλψ  ιίγν, ζπκθσλψ πιήξσο). 

Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο, καδί κε ηηο βαζηθέο πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο 

ηνπο, φπνπ νη απαληήζεηο είλαη πνζνηηθνχ ραξαθηήξα, δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1-

                                                           
22

 Βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3.  
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7. εκεηψλεηαη φηη φιεο νη εξσηήζεηο κε απαληήζεηο πνζνηηθνχ ραξαθηήξα είηε 

έρνπλ δπαδηθή κνξθή (Ναη/Όρη), είηε κνξθή κε ηεξαξρηθή αμηνιφγεζε 

(κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζεκαίλεη θαιχηεξν απνηέιεζκα, κε εξκελεία θαηά 

πεξίπησζε ηεο εξψηεζεο).  

Βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε είλαη ε εγγελήο απμεκέλε 

αβεβαηφηεηα ησλ απαληήζεσλ ιφγσ ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ, δει. ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σν γεγνλφο απηήο ηεο αβεβαηφηεηαο πεξηνξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο αλάιπζεο πνπ έρνπκε, θαζψο δελ ππάξρεη απζηεξή επηβνιή ησλ 

απαληήζεσλ ζην πξηλ θαη κεηά ηεο έξεπλαο. Αλ φια ηα παηδηά είραλ απαληήζεη 

ζε φιεο ηηο πξηλ θαη κεηά εξσηήζεηο (φπσο ζα γηλφηαλ ζε πεξηβάιινλ εθήβσλ ή 

ελειίθσλ) ηφηε ζα είρακε κηθξφηεξε αβεβαηφηεηα. Δπηπιένλ, ππήξρε θαη ην 

πξφβιεκα ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο πνπ επηηείλεη ην κέγεζνο ηνπ ηππηθνχ 

ζθάικαηνο ηεο έξεπλαο. 

Παξφια απηά, θαη κε ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν απινχζηεξνο δπλαηφο ηξφπνο ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ, κε  

ζηαηηζηηθή ειέγρνπ γηα ηελ δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα ζηνλ κέζν φξν 

ηνπ πιεζπζκνχ, γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο, κε αξθεηά δεδνκέλα γηα λα απαληεζνχλ 

ζσζηά. Ζ αληίζηνηρε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ην πξφγξακκα δελ είρε θακία 

επίδξαζε. Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1, 2, 5 

θαη 6 κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ ηα εμήο: 

ρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ηα παηδηά, ν Πίλαθαο 6 καο δίλεη ηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 

15% ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο.  

ηα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο ζηαηηζηηθήο ειέγρνπ 

θαη, γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα, ηα απνηειέζκαηα είλαη 

μεθάζαξα. Μπνξνχκε λα δνχκε φηη πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. Όρη κφλν 

θαίλεηαη φηη ηα παηδηά ηψξα ζπλαλαζηξέθνληαη θαη παίδνπλ κε πεξηζζφηεξνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, αιιά θαη φιεο νη εξσηήζεηο κε αξλεηηθή πξνδηάζεζε απέλαληη 

ζηνλ εθθνβηζκφ (θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, δηάδνζε ςεκάησλ θαη θεκψλ, 

ζσκαηηθή θαη ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα), δείρλνπλ λα έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. (Οη 
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ηηκέο ησλ ζηαηηζηηθψλ απηψλ είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν άλσ ηνπ 5% πιελ 

κηαο πνπ είλαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν 15%). Παξαηεξείηαη φηη ην πξφζεκν ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ειέγρνπ έρεη λφεκα εδψ, θαζψο ζηελ πξψηε εξψηεζε πνπ έρεη ν 

Πίλαθαο 6, ζέινπκε λα είλαη ζεηηθφ αιιά αξλεηηθφ ζηηο ππφινηπεο. Δίλαη επίζεο 

ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε φηη βξήθακε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο απαληήζεηο 

ζηηο πην θξίζηκεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά. Ζ κεδεληθή ππφζεζε 

θαίλεηαη λα απνξξίπηεηαη ππέξ ηεο ελαιιαθηηθήο, φηη δειαδή ην πξφγξακκα είρε 

επλντθή επίδξαζε ζηα παηδηά. 

ηνλ Πίλαθα 5 έρνπκε ηνπο ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πηζαλή αληαπφθξηζε 

ησλ γνλέσλ ζηα απνηειέζκαηα ηηο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη έιεγρνη 

εδψ έρνπλ απινχζηεξε κνξθή, θαζψο ε θιίκαθα ησλ απαληήζεσλ καο δίλεη ηελ 

αληίζηνηρε κεδεληθή ππφζεζε, φηη δειαδή δελ μέξνπλ ή δελ αληηιακβάλνληαη νη 

γνλείο ηελ δηαθνξά ζηα παηδηά ηνπο, κέζα απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Κνηηψληαο ζηηο ζηαηηζηηθέο, ζην δεμί πεξηζψξην ηνπ πίλαθα, 

παξαηεξνχκε φηη νη γνλείο απνξξίπηνπλ ηζρπξά ηελ κεδεληθή ππφζεζε ππέξ 

ηεο ελαιιαθηηθήο, φηη ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 5%. 

πκπεξαζκαηηθά θαη πάληνηε ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο ηεο 

απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο πνπ είρακε ζηελ δηάζεζή 

καο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ζηεξίδνπλ ηελ ζεηηθή 

επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθηελψο ηεθκεξηψζεθε πνηνηηθά ζην 

πξνεγνχκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο. 
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Σθμειϊςεισ: 

1. Ο πίνακασ παρουςιάηει τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου που δόκθκαν πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. 

2. Δίνονται μόνο οι ερωτιςεισ των οποίων οι απαντιςεισ είχαν ποςοτικι κωδικοποίθςθ. 

3. ΝΑ ςθμαίνει μθ-διακζςιμθ τιμι. 

4. Στα όρια του πίνακα δίνεται ο αρικμθτικόσ μζςοσ, ανά ερϊτθςθ και ανά παιδί, μαηί με το αντίςτοιχο τυπικό ςφάλμα του. 

Κωδικοί

παιδιών
Q2 Q3 Q4 Q5 Q6,1 Q6,3 Q6,4 Q6,5 Q6,6 Q6,7 Q6,8 Q6,9 Q6,11 Q6,12 Q6,13 Q6,14 Q6,15 Q6,16 Q6,17 Q7,1 Q7,3 Q7,4 Q7,5 Q7,6 Q7,7 Q7,8 Q7,9 Q7,11 Q7,12 Q7,13 Q7,14 Q7,15 Q7,16 Q7,17 Q8,1 Q8,3 Q8,4 Q8,5 Q8,6 Q8,7 Q8,8 Q8,9 Q8,11 Q8,12 Q8,13 Q8,14 Q8,15 Q8,16 Q8,17 Q9,1 Q9,3 Q9,4 Q9,5 Q9,6 Q9,7 Q9,8 Q9,9 Q9,11 Q9,12 Q9,13 Q9,14 Q9,15 Q9,16 Q9,17 Q11

Μζςοσ

Όροσ

Συπική

απόκλιςη

Ρ1 1 3 2 1 1 0 3 0 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 1 0,6 0,2

Ρ2 1 3 2 0 ΝΑ NA ΝΑ 0 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 1 0,4 0,2

Ρ3 1 3 2 1 1 0 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 2 0 1 1 1 3 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,9 0,1

Ρ4 1 1 0 1 1 0 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 2 1 1 0 1 3 0 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 3 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 1 0 0 0 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,7 0,1

Ρ5 1 3 2 1 1 0 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,5 0,2

Ρ6 1 3 2 1 3 1 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 3 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 1 0 3 1 1 0 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1,4 0,1

Ρ7 1 3 2 0 ΝΑ NA ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΝ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,5 0,2

Ρ8 1 1 1 1 3 1 3 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 3 1 1 3 1 1 1 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 1 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1,1 0,1

Ρ9 1 3 1 0 ΝΑ NA ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ Ν ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,4 0,2

Ρ10 1 3 2 0 ΝΑ NA ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ Ν ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 2 1 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 1 1 1 1 1 0,7 0,2

Ρ11 1 3 2 1 1 0 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 2 0 1 3 1 1 0 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 2 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 2 1 1 0 0 2 1 0,9 0,1

Ρ12 1 3 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,4 0,2

Ρ13 1 3 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,4 0,2

Ρ14 1 3 0 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 1 0 0 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,5 0,1

Ρ15 1 1 2 1 3 1 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 3 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 3 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0Ν ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1,0 0,1

Ρ16 1 3 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,4 0,2

Ρ17 1 1 0 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,6 0,1

Ρ18 1 2 2 1 1 0 ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 2 1 1 3 1 2 1 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 2 1 2 1 1 0 1 3 1 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 2 1 1 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1,1 0,1

Ρ19 1 2 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 2 0 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 2 1 1 1 1 2 1 0,8 0,2

Ρ20 1 2 0 1 1 1 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 2 1 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 1 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 1 3 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,9 0,1

Ρ21 1 3 2 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 0 1 1 1 1 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,6 0,2

Ρ22 1 3 0 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 0 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 0,3 0,2

Μζςσ όροσ 1,0 2,5 1,4 0,5 1,6 0,4 1,9 0,0 0,3 1,6 0,1 1,7 0,9 0,9 2,0 0,4 1,4 0,7 1,4 0,1 1,5 0,5 2,0 0,4 2,0 0,8 1,6 0,5 0,6 1,3 0,4 1,8 0,6 1,3 0,0 1,0 0,0 3,0 0,3 1,2 0,2 1,3 0,5 0,5 1,0 0,3 1,7 0,8 1,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,2 2,0 0,8 1,0 0,8 0,8 2,0 1,0

Συπική απόκλιςη 0,0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,5 1,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,0 0,1 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,4 0,0

Πίνακασ 1. υνοπτική Παρουςίαςη Απαντήςεων υνεντεφξεων Παιδιών - ΠΡΙΝ/Ερωτήςεισ με Ποςοτική Απάντηςη
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Σθμειϊςεισ: 

5. Ο πίνακασ παρουςιάηει τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου που δόκθκαν μετά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. 

6. Δίνονται μόνο οι ερωτιςεισ των οποίων οι απαντιςεισ είχαν ποςοτικι κωδικοποίθςθ. 

7. ΝΑ ςθμαίνει μθ-διακζςιμθ τιμι. 

8. Στα όρια του πίνακα δίνεται ο αρικμθτικόσ μζςοσ, ανά ερϊτθςθ και ανά παιδί, μαηί με το αντίςτοιχο τυπικό ςφάλμα του



 
 

55 
 

 

Σθμειϊςεισ: 

9. Ο πίνακασ παρουςιάηει τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου που 

δόκθκαν πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. 

10. Δίνονται μόνο οι ερωτιςεισ των οποίων οι απαντιςεισ είχαν ποιοτικι κωδικοποίθςθ. 

11. ΝΑ ςθμαίνει μθ-διακζςιμθ τιμι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6,2 Q6,10 Q7,2 Q7,10 Q9,2 Q8,2 Q9,10 Q8,10 Q12 Q13 Q14

Ρ2,Ρ4,Ρ11,Ρ22 Ρ21 NA ΝΑ NA NA ΝΑ ΝΑ Ρ2 Ρ10,Ρ11,Ρ20 Ρ4,Ρ22,ΡΝΑ

ΡΝΑ NA NA ΝΑ NA NA ΝΑ ΝΑ Ρ(1..22) Ρ12,Ρ5,6 Ρ10,Ρ16,Ρ19

Ρ21 Ρ21 Ρ8,Ρ12,Ρ4,Ρ22 Ρ3,Ρ5 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ5,Ρ8,Ρ9,Ρ15 Ρ8,Ρ5,Ρ15 Ρ22,Ρ4,Ρ21

Ρ22 Ρ6 Ρ(1..22)-Ρ20 Ρ4 ΝΑ Ρ22 Ρ22 Ρ4 Ρ22,Ρ20 Ρ22,Ρ20,Ρ2 Ρ21,ΡΝΑ,Ρ1

Ρ14 Ρ15 ΝΑ Ρ15 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ15,Ρ17,ΡΝΑ,Ρ11 Ρ15,Ρ11,ΡΝΑ Ρ4,Ρ1,Ρ18

ΡΝΑ Ρ6,Ρ8,Ρ2 Ρ9,Ρ21 Ρ8,Ρ11,Ρ18 Ρ17,Ρ22 Ρ(1..22) Ρ4,Ρ1,Ρ4,Ρ21,Ρ22 ΡΝΑ,Ρ8,Ρ3 Ρ5,Ρ3,Ρ18 Ρ5,Ρ9,Ρ18 Ρ22,Ρ4,Ρ11

ΡΝΑ ΝΑ Ρ8 Ρ3 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ(1..22) Ρ13,Ρ9,Ρ3 ΡΝΑ,Ρ1,Ρ4

Ρ18 Ρ5,Ρ8 Ρ15,Ρ18 Ρ8 Ρ10,Ρ1 Ρ4,Ρ19 Ρ19 Ρ5,Ρ9,ΡΝΑ Ρ3,Ρ5 Ρ9,Ρ19,Ρ16 Ρ11,Ρ15,ΡΝΑ

ΡΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ16,Ρ21,Ρ12,Ρ7 Ρ4,Ρ7,Ρ16 Ρ22,ΡΝΑ,Ρ4

ΡΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ14 ΝΑ Ρ10 ΝΑ Ρ17,Ρ18 Ρ17,Ρ18,Ρ11 Ρ14,Ρ15,Ρ20

Ρ21 Ρ11 Ρ19,Ρ22 ΡΝΑ,Ρ1,Ρ20 Ρ4,Ρ19 Ρ1,ΡΝΑ Ρ10 Ρ19,ΡΝΑ Ρ5,Ρ19,Ρ10,Ρ8 Ρ5,Ρ19,Ρ10 Ρ12,Ρ1,ΡΝΑ

ΡΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ19,Ρ9,Ρ16,Ρ21,Ρ7 Ρ7,Ρ19,Ρ16 Ρ5,ΡΝΑ,Ρ1

ΡΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ3,Ρ20,Ρ6 Ρ20,Ρ6,Ρ3 Ρ(ΑΓΟΙΑ)-Ρ20

ΡΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ8 ΝΑ Ρ14 Ρ20 Ρ20,Ρ4,Ρ22 ΡΝΝΑ,Ρ8,Ρ5

Ρ18,Ρ19 Ρ5,Ρ8 Ρ8 Ρ15 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ8 Ρ8,Ρ14,Ρ10 Ρ17,ΡΝΑ,Ρ12

ΡΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ9,Ρ12,Ρ21 Ρ12,Ρ15,ΡΡ9 Ρ3,Ρ8,Ρ21

ΡΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ15 ΝΑ Ρ20 ΝΑ ΡΝΑ Ρ16,Ρ8,Ρ9,Ρ21 Ρ10,Ρ15,Ρ21 Ρ19,Ρ1,Ρ5

Ρ18 Ρ15,Ρ19 Ρ20,Ρ1,Ρ21,12,Ρ16 Ρ4,Ρ22 ΝΑ ΡΝΑ,Ρ1 ΝΑ Ρ18 Ρ22,Ρ11,Ρ17 Ρ1,Ρ4,Ρ22 Ρ8,Ρ15,Ρ20

ΡΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ1,Ρ22,Ρ8 ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ22,Ρ4,Ρ20,Ρ11 Ρ4,Ρ22,Ρ1 Ρ5,Ρ8,ΡΝΑ

Ρ5,Ρ11,Ρ13 Ρ3,Ρ1 Ρ3,Ρ1,Ρ8 ΡΝΑ Ρ8,ΡΝΑ,Ρ1,Ρ4,Ρ19 ΡΝΑ,Ρ1,Ρ13 Ρ1,Ρ13 Ρ8,ΡΝΑ Ρ1 Ρ1,Ρ8,Ρ13 Ρ10,Ρ22,Ρ4

ΡΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ16,Ρ18,Ρ1,Ρ19 Ρ5,Ρ9,Ρ15 Ρ19,Ρ22,Ρ20

ΡΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Ρ11,Ρ4,Ρ19,Ρ14 Ρ4,Ρ19,Ρ11 Ρ1,Ρ15,Ρ10

Πίνακασ 3. υνοπτική Παρουςίαςη Απαντήςεων υνεντεφξεων Παιδιών - ΠΡΙΝ/Ερωτήςεισ με Ποιοτική Απάντηςη
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Σθμειϊςεισ: 

12. Ο πίνακασ παρουςιάηει τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου που 

δόκθκαν πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. 

13. Δίνονται μόνο οι ερωτιςεισ των οποίων οι απαντιςεισ είχαν ποιοτικι κωδικοποίθςθ. 

14. ΝΑ ςθμαίνει μθ-διακζςιμθ τιμι. 
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Σθμειϊςεισ: 

15. Ο πίνακασ παρουςιάηει τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου που 

δόκθκαν ςτουσ γονείσ. 

16. Πλεσ οι ερωτιςεισ ζχουν ποςοτικι κωδικοποίθςθ. 

17. ΝΑ ςθμαίνει μθ-διακζςιμθ τιμι. 

18. Στα όρια του πίνακα δίνεται ο αρικμθτικόσ μζςοσ, ανά ερϊτθςθ και ανά γονζα, μαηί με το 

αντίςτοιχο τυπικό ςφάλμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9 Π10 Π11 Π12 Π13 Π14 Π15 Π16 Π17 Π18 Π19 Π20 Π21 Π22 Π23
D1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

D3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

D4 2 2 2 2 2 4 6 2 6 NA 3 NA 2 2 6 4 3 3 6 NA 1 0 2

D5 NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

D6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

D7 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 Μζςοσ Συπ. Απόκλιςη

Q1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,61 0,10

Q2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1,91 0,06

Q3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 0 2 1 1 2 2 2 2 1 1,96 0,04

Q4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1,61 0,14

Q5 0 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 0 1 2 1 2 2 2 2 1 1,74 0,11

Q6 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 -2 2 1,52 0,14

Q7 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1,48 0,21

Q8 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,78 0,09

Q9 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,83 0,08

Q10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,78 0,09

Μζςοσ 1,30 1,90 2,00 2,00 2,00 1,90 1,80 1,80 1,70 1,50 1,60 1,90 1,50 1,80 1,40 1,70 1,70 1,80 1,80 2,00 2,00 1,60 1,80

Συπ. Απόκλιςη 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,13 0,13 0,15 0,27 0,16 0,10 0,17 0,13 0,27 0,15 0,15 0,13 0,13 0,00 0,00 0,40 0,13

Πίνακασ 5. υνοπτική Παρουςίαςη Απαντήςεων Ερωτηματολογίου Γονζων - Ερωτήςεισ με Ποςοτική Απάντηςη
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Σθμειϊςεισ: 

19. Ο πίνακασ παρουςιάηεισ τθν ςτατιςτικι ελζγχου για τθν ιςότθτα των αντίςτοιχων μζςων 

τιμϊν για επιλεγμζνεσ ερωτιςεισ των ερωτθματολογίων των παιδιϊν με βάςθ τουσ 

Ρίνακεσ 1 και 2.  

20. Ραρουςιάηονται τιμζσ για τισ οποίεσ θ προςεγγιςτικι τιμι του p-value του ελζγχου είναι 

περίπου ςτο 15% ι μικρότερθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4. Στο ςχολείο παίηεισ με…. (δείχνεισ εικόνεσ) 

1. πολλά παιδιά                2. λίγα παιδιά                 3. μόνοσ /θ μου
1,95

Q6,1  Ξζρεισ ι ζχεισ δει κάποια παιδιά ςτθν τάξθ ςου να κοροϊδεφουν ι να λζνε άςχθμα λόγια για άλλα παιδάκια, ςαν αυτό 

το παιδάκι ςτθν εικόνα;          (δείχνεισ τθν φιγοφρα ςτο 1ο ςκίτςο εκφοβιςμοφ)

1. Ναι  2. Πχι
-2,41

Q6,11 Εςζνα ςε κοροϊδεφουν ι ςου μιλάνε με άςχθμο τρόπο ςτθν τάξθ ςου;

(1ο ςκίτςο εκφοβιςμοφ)

1. Ναι  2. Πχι
-1,44

Q7,1 Ξζρεισ ι ζχεισ δει κάποια παιδιά ςτθν τάξθ ςου να μθν αφινουν κάποιο παιδάκι να παίξει μαηί τουσ και να το 

διϊχνουν ςυνζχεια, ςαν αυτό το αρκουδάκι ςτθν εικόνα;   (δείχνεισ τθ φιγοφρα ςτο 2ο ςκίτςο εκφοβιςμοφ)

1. Ναι    2. Πχι
-2,56

Q8,1 Ξζρεισ ι ζχεισ δει κάποια παιδιά ςτθν τάξθ ςου να χτυπάνε, να κλωτςάνε ι να τςιμπάνε άλλα παιδιά ςαν αυτό το 

αρκουδάκι ςτθν εικόνα;  (δείχνεισ τθ φιγοφρα ςτο 3ο ςκίτςο εκφοβιςμοφ)

1. Ναι   2. Πχι
-2,08

Q9,1 Ξζρεισ ι ζχεισ δει κάποια παιδιά ςτθν τάξθ ςου να λζνε ψζματα για άλλα παιδιά ςτθν τάξθ, ςαν αυτό το αρκουδάκι 

ςτθν εικόνα; (δείχνεισ τθ φιγοφρα ςτο 4ο ςκίτςο εκφοβιςμοφ)

1. Ναι   2. Πχι
-2,17

Πίνακασ 6. Έλεγχοσ τατιςτικήσ ημαντικότητασ ΠΡΙΝ/ΜΕΣΑ ςε Επιλεγμζνεσ Ερωτήςεισ υνεντεφξεων Παιδιών
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Σθμειϊςεισ: 

21. Ο πίνακασ παρουςιάηει τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου που 

δόκθκαν ςτουσ γονείσ. 

22. Πλεσ οι ερωτιςεισ ζχουν ποςοτικι κωδικοποίθςθ. 

23. ΝΑ ςθμαίνει μθ-διακζςιμθ τιμι. 

24. Στα όρια του πίνακα δίνεται ο αρικμθτικόσ μζςοσ, ανά ερϊτθςθ και ανά γονζα, μαηί με το 

αντίςτοιχο τυπικό ςφάλμα. 
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3.9. Δπίινγνο-πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθε ν ξφινο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηηο κνξθέο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην Νεπηαγσγείν. Οη κνξθέο απηέο είλαη ε ζσκαηηθή 

επηζεηηθφηεηα, ε ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα θαη ε δηαηαξαρή ζηηο ζρέζεηο ησλ 

ζπλνκειίθσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηε δηάδνζε 

θεκψλ (Φάιηε, Καζάπε & Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή, 2012· Alsaker & Gutzwiller-

Helfenfinger, 2010).   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο θαη ε πξσηνηππία ηεο 

έγθεηηαη ζηελ εθαξκνγή ελφο ακηγψο ζεαηξνπαηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο κε 

ηερληθέο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε, ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζεί ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην 

Νεπηαγσγείν. Ζ  δεμακελή δεδνκέλσλ ησλ αζθήζεσλ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ζ 

εξεπλήηξηα έπξεπε λα πξνζαξκφζεη  αζθήζεηο πνπ αθνξνχζαλ κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο, ζην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ζην ζέκα 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Μειεηήζεθε ε πεξίπησζε ηνπ 1/ζεζίνπ 6νπ 

Νεπηαγσγείνπ Ναππιίνπ ηνπ Ν. Αξγνιίδαο. Δθαξκφζηεθε ε έξεπλα δξάζεο, 

δειαδή δψδεθα νινήκεξα εξγαζηήξηα-παξεκβάζεηο ζηνπο καζεηέο, πνπ 

δηελεξγήζεθαλ ζε ηξεηο θχθινπο. Αλά ηέζζεξηο παξεκβάζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ αλαζηνραζκφο, ηξνπνπνίεζε θη επαλαθαζνξηζκφο ησλ 

αζθήζεσλ ηνπ ΘΠ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα σο 

πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Δπηπιένλ, έλα ζεαηξνπαηδαγσγηθφ 

εξγαζηήξη πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ηνπο γνλείο. 

Τηνζεηήζεθε ε νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, κε ζηφρν ηελ 

αλαπξνζαξκνγή θαη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ην παξαπάλσ θνηλσληθφ θαηλφκελν. Σα απνηειέζκαηα 

ήηαλ εληππσζηαθά. Απνηειεζκαηηθέο, ζχκθσλα κε ηνλ Charach (2004) θαη ηνλ 

Μαηζφπνπιν (2009), είλαη νη παξεκβάζεηο θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ 

είλαη νιηζηηθέο θαη ζηνρεχνπλ ζην ζχζηεκα θαη ζηελ αιιαγή ηνπ, ελέξγεηεο πνπ 

έγηλαλ θη επηβεβαηψζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν Νεπηαγσγείν.   
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Σφζν ηα πνηνηηθά δεδνκέλα φζν θαη ηα πνζνηηθά, 

αιιεινεπηβεβαηψλνληαη, επηθπξψλνληαο ηελ επηηπρία ηνπ ζεαηξνπαηδαγσγηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο έξεπλαο πάλσ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

Παξαηεξήζεθε  ζεακαηηθή βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, σο 

πξνο ηελ ιεθηηθή ηνπο επηζεηηθόηεηα θαη σο πξνο ηελ απνδνρή ηνπο ζηηο 

κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. Αξθεηνί εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ε δξακαηηθή ηέρλε 

βνεζάεη ηα παηδηά ζηελ έθθξαζε θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο (Heathcote,1984:56·Lindon,2001:102), 

πξνθεηκέλνπ λα αιιειεπηδξάζνπλ επηηπρψο κε ηνπο άιινπο (Pellegrini, 

1986:115). Δπηπιένλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζεαηξηθέο δξάζεηο, 

θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα ηεο ζπκπάζεηαο, ηεο ζπκπφληαο θαη ηεο επαηζζεζίαο 

απέλαληη ζηνπο άιινπο (Wessels, 1987:110).  

Σα ιηγνζηά πεξηζηαηηθά ηεο δηάδνζεο θεκώλ, πνπ είραλ παξαηεξεζεί 

κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθκεδελίζηεθαλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο 

παξέκβαζε. Χο πξνο ηε ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα, ππήξμε αμηνζεκείσηε 

βειηίσζε ζηα πεξηζζφηεξα παηδηά απφ ηηο πξψηεο παξεκβάζεηο, εθηφο απφ 

δχν, έλα πξνλήπην αγφξη θη έλα λήπην θνξίηζη πνπ άξρηζαλ λα δείρλνπλ 

βειηίσζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ ηε κέζε πεξίπνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

κέρξη ην ηέινο ηνπ, είραλ ελαξκνληζηεί απφιπηα κε ηνπο θαλφλεο πνπ επέβαιε ε 

ίδηα ε νκάδα. Παξφκνηα  ν Bolton (1986:93) δηαβεβαηψλεη φηη ρξεηάδνληαη 

κεξηθέο ζπλεδξίεο δξακαηηθήο ηέρλεο, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ δάζθαιν, γηα λα μεδηπισζνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αζθήζεηο ηεο ΓΣΔ. Οη Cowie, Smith, 

& Boulton, (1994) ζπκθψλεζαλ φηη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ζεαηξνπαηδαγσγνχ, ηα πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθά απφ ηελ έλαξμή ηνπο ζην ζέκα ησλ 

βίαησλ πξνζηξηβψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σε ζεκαζία ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

δξακαηηθήο ηέρλεο ζηε δηεξεχλεζε θνηλσληθψλ ζεκάησλ, έλα απφ ηα νπνία είλαη 

θαη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, εμήξε θαη ν Leyser (1979). 
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Σα παηδηά κε ηελ πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνηθεηψζεθαλ κεηαμχ ηνπο, 

ελδπλακψζεθαλ νη ζρέζεηο θηιίαο θη επέηξεπαλ ν έλαο ζηνλ άιινλ κεγαιχηεξε 

ζσκαηηθή πξνζέγγηζε θη επαθή. Πνιινί κειεηεηέο πηζηεχνπλ φηη νη ζρέζεηο 

θηιίαο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ είλαη σθέιηκεο γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα. (Elksnin & Elksnin, 2003· 

Bloomquist & S  nell, 2002·Roeser, Eccles & Sameroff, 2000). Οη Σζηάξαο 

(2004), Cohen (1996), McKinney & Golden (1973) ππνζηήξημαλ ηνλ επεξγεηηθφ 

ξφιν ηεο δξακαηνπνίεζεο θαη ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ζηελ αιιειεπίδξαζε, 

ηε ζπλεξγαζία θη επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ.  

Σφζν ε εξεπλήηξηα φζν θαη ε θξηηηθή θίιε δηαπίζησζαλ  φηη ε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζηεθε ζην θνξίηζη-λήπην κε 

αλαπηπμηαθέο, λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο. Σν πξφγξακκα ηεο ΓΣΔ 

επέδξαζε ζεξαπεπηηθά πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν παηδί, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηά 

ηνπ, έπαςε λα είλαη επηζεηηθφ, εληαζζφηαλ θαλνληθά ζηελ ππφινηπε νκάδα θαη 

αθνινπζνχζε πηζηά ηνπο θαλφλεο ησλ παηρληδηψλ. Ζ κεγάιε επηηπρία ηεο 

έξεπλαο θάλεθε επίζεο θαη ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη αλνρή πνπ επέδεημαλ φια ηα 

παηδηά ζην θνξίηζη απηφ θαη ζην πξφβιεκά ηνπ. Σν αγθάιηαδαλ, ην ππνζηήξηδαλ 

θαη ην δηθαηνινγνχζαλ δηαξθψο, επηβεβαηψλνληαο ηελ επαηζζεηνπνίεζε πνπ 

αζθεί ε δξακαηηθή ηέρλε ζηνπο καζεηέο σο πξνο ηα ηδηαίηεξα παηδηά. Οη Marsh, 

Parada, Craven, & Finger, (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απμάλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ θαη 

δεκηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ απηνέθθξαζε ησλ παηδηψλ κέζα 

απφ ηε Γξακαηηθή Σέρλε, ηνπο παξέρεη δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηνχλ 

ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ζπλνκειίθνπο ηνπο κε δπζθνιίεο 

πξνζαξκνγήο θαη δεηήκαηα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο  (Cowie, 1994). χκθσλα κε ηελ Karkou (2009) ε αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ 

ζηελ ηάμε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ελζαξξχλεη ηνπο 

επάισηνπο καζεηέο. Ο Greenberg (1974) ππνζηεξίδεη φηη ην δξάκα κεηαιιάζζεη 

ηε ζπκπεξηθνξά. Δίλαη ην κέζν γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη βνεζά ηα 

παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζηελ ηάμε.  

Απφ ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ παξαηεξήζεθε αμηνζεκείσηε πξφνδνο 

ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα ηα παηδηά αλέπηπμαλ 

ελζπλαίζζεζε θη επαηζζεζία απέλαληη ζηνλ άιινλ. Όκνηα θαη νη Joronen, 
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Häkämies & Astedt-Kurki (2011α) πηζηεχνπλ φηη ε βίαηε ζπκπεξηθνξά ζην 

ζρνιείν κπνξεί λα ακβιπλζεί κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ  ζεαηξνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ. χκθσλα κε ηελ 

Κνινθπζά (2014), ζηφρνο ηεο ΓΣΔ δελ είλαη κφλν νη γλψζεηο πνπ ζα 

απνθνκίζνπλ νη καζεηέο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ εθθνβηζκνχ. Θα αλαπηχμνπλ θαη  

ζπλαηζζήκαηα  αιιειεγγχεο,  ελζπλαίζζεζεο θαη  αιιεινπξνζηαζίαο κεηαμχ 

ηνπο, κε ηα νπνία ζα ζρεκαηίζνπλ αζπίδα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ελάληηα 

ζην θαηλφκελν, ζην ζρνιείν, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνλ επξχηεξν δηαπνιηηηζκηθφ, 

θνηλσληθφ πεξίγπξν.  

Σν πξφγξακκα ηεο ΓΣΔ αχμεζε ηελ απηνεθηίκεζε ησλ λεπίσλ κε 

απνηέιεζκα λα δεηήζνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο αιιαγή ζηάζεο απέλαληί ηνπο, 

νξίδνληαο θαλφλεο απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην ίδην ηνπο ην ζπίηη. 

Κνηλσληθνπνηήζεθαλ θαη έγηλαλ πην εμσζηξεθή θη νκηιεηηθά. Γελ εθδήισλαλ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, έκαζαλ λα βξίζθνπλ πξνηεξήκαηα ζηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο θαη λα ηνπο απνδέρνληαη φπσο είλαη. Έζεηαλ φξηα ζηνλ εαπηφ ηνπο 

πνπ δελ ηνπο ηα επέβαιε ην ζρνιείν ή ε λεπηαγσγφο θαη πξνζπαζνχζαλ ηα ίδηα 

ηα παηδηά λα αιιάμνπλ ηε λννηξνπία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Παξφκνηα θαη ν 

Beale (2001) ππνζηεξίδεη φηη ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ απνηειεί  ζπνπδαίν κέζν γηα 

ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπ αηφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηελ 

επηζεηηθφηεηα. πκθσλψληαο γηα ηελ αμία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, ν 

O‟Toole (2001) δηαπηζηψλεη φηη κέζσ απηνχ, ηα παηδηά δηεξεπλνχλ ηα αίηηα ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ηηο κνξθέο θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ, επηλννχλ θαη 

κεζνδεχνπλ ηαθηηθέο πξφιεςεο, θαηαπνιέκεζεο, ειαρηζηνπνίεζεο θαη 

δηεπζέηεζεο ησλ ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ.  

Δπηπιένλ, νη γνλείο δηαπίζησζαλ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ νπνία απέδσζαλ ηφζν ζην πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, φζν θαη ζηνλ ξφιν ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Σελ αιιαγή ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νκάδαο θαη ηε κείσζε 

ησλ εληάζεσλ νη νπνίεο νθείινληαη ζηε ΓΣΔ, έρνπλ δηαπηζηψζεη θαη νη 

εξεπλεηέο Cole & Cole (1996:369).    

Σέινο, θαλέλαο απφ ηνπο γνλείο δελ αλέθεξε ην παξακηθξφ αξλεηηθφ 

ζρφιην γηα ην ηδηαίηεξν παηδί πνπ ππήξρε ζην λεπηαγσγείν. Όκνηα θαη ν Σζηάξαο 
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(2004) ππνζηεξίδεη φηη ε δξακαηηθή ηέρλε ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ.  

Σν ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ησλ γνλέσλ 

ηνπο πξνθάιεζε ελζνπζηαζκφ. Σν ζεψξεζαλ ειθπζηηθφ, ελδηαθέξνλ θαη 

ραιαξσηηθφ. Σνπο επαηζζεηνπνίεζε θαη ηνπο επαγξχπλεζε πάλσ ζην ζνβαξφ 

θνηλσληθφ ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σν ζεψξεζαλ ρξήζηκν θαη 

λεσηεξηζηηθφ. Σνπο πξφζθεξε απηνγλσζία θαη ηνπο θέληξηζε ηελ απηνεπίγλσζή 

ηνπο θάλνληάο ηνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο κέζα ζην 

ζρνιηθφ θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα. Σέινο, ελδπλάκσζε ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο κέζα απφ ηελ εκβάζπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αλέδεημε.  

Όκνηα θαη νη Bouchard (2002), Joronen, Häkämies, & Astedt-Kurki (2011a) 

πηζηεχνπλ φηη ην δξάκα κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ επηζεηηθψλ ζθελψλ θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπο, νδεγεί ην άηνκν λα θάλεη απηνθξηηηθή, λα αλαζηνραζηεί γηα 

ηνπο ξφινπο ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο θαη λα αλαδεηήζεη δηεμφδνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.  

χκθσλα κε φζα εηπψζεθαλ παξαπάλσ, ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Δθπαίδεπζε νδήγεζε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο, ζπλεηέιεζε ψζηε ην 

κάζεκα λα γίλεη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ, ηα παηδηά  λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

θαη λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ππεχζπλα, κε απνηέιεζκα λα απνθχγνπλ 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.  Οη γνλείο ελζσκαηψζεθαλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

σο ζπλεξγάηεο. Σν πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε πξνιεπηηθά δεκηνπξγψληαο κηα 

«αλζεθηηθή ηάμε» (Doll, Zu ker, & Bre m, 2004) απέλαληη ζην θαηλφκελν ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.  

Πξνηείλεηαη επνκέλσο ε εθαξκνγή ηεο ΓΣΔ θαη ε επέθηαζε ηεο έξεπλαο 

ζε κεγαιχηεξν δείγκα καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, 

δηφηη ην Νεπηαγσγείν απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ 

θαη ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ, αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ.   

Έρνληαο ηεζεί ε βάζε γηα ηελ απνηξνπή ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ΓΣΔ θαη ηεο έξεπλαο θαη 

ζε καζεηέο Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη Γπκλαζίσλ πξνθεηκέλνπ ε πξφιεςε λα 

έρεη καθξνπξφζεζκε ηζρχ. χκθσλα κε ηνπο Arseneualt, Bowes & S akoor, 
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(2009) ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θηάλεη ζην πςειφηεξν ζεκείν έμαξζεο ηνπ ζηηο 

ειηθίεο κεηαμχ 13-14 εηψλ, ελψ κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο εθεβείαο. 

 Πεξαηηέξσ, έλα πξφγξακκα πξφιεςεο ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ κε ηε ρξήζε ηερληθψλ Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ζα 

κπνξνχζε άξηηα λα ζπλδπαζηεί κε πξνγξάκκαηα γηα ηελ εηξήλε, ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηελ πνιηηεηφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα παηδηνχ, γηα 

κειινληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

Σέινο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ΓΣΔ θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζε γνλείο, θαζψο νη αλελεκέξσηνη θαη ακέηνρνη γνλείο ζηα 

ζρνιηθά δξψκελα, ζπρλά αλαραηηίδνπλ ηε ζνβαξή εξγαζία πνπ επηηειείηαη ζε 

θάζε βαζκίδα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.  

Ζ παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξεζηηθφ εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κέζα ζηελ ηάμε. Δπίζεο κπνξεί λα ιεθζεί 

ζνβαξά ππφςε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

αλαιπηηθψλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ πιαηζίνπ ζπνπδψλ ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ, ζηα νπνία ζα δίλεηαη πιένλ ε αξκφδνπζα ζεκαζία ζηε 

Γξακαηηθή Σέρλε, σο εξγαιείν βησκαηηθήο κάζεζεο. Καη εηδηθφηεξα λα ιεθζνχλ 

ππφςε πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Δπηπιένλ ε κειέηε είλαη 

επσθειήο θαη γηα ηνπο γνλείο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ  απέλαληη  ζην θαηλφκελν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  1 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

I. Ζ δσή ζην Νεπηαγσγείν 

1. Πψο ζε ιέλε; ………………………………………………… 

2. νπ αξέζεη ην ζρνιείν;        

1 2  

3.Ση ζνπ αξέζεη πην πνιχ ζην ζρνιείν;…………………………………………… 

4. ην ζρνιείν παίδεηο κε…. (δείρλεηο εηθφλεο) 

1 2 3.  

5. Παίδεηο κε… 

1. 2. 3.  

II. Γπζάξεζηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην Νεπηαγσγείν 

Οδεγίεο πξνο ην παηδί: «Θα ζνπ δείμσ θάπνηεο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ θάπνηα 

αξθνπδάθηα λα θάλνπλ θάηη. Γεο ηηο πξνζεθηηθά θαη κεηά ζα παίμνπκε ην 

παηρλίδη ησλ εξσηήζεσλ. Να, απηή είλαη ε πξψηε.» 

ελάξην 1εο εηθόλαο:  

Απηά ηα αξθνπδάθηα ιέλε ζπλέρεηα άζρεκα ιόγηα θαη θνξντδεύνπλ ην 

αξθνπδάθη πνπ θάζεηαη θάησ. Σν αξθνπδάθη πνπ θάζεηαη θάησ 

ζηελαρσξηέηαη (1ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ). 

6.1 Ξέξεηο ή έρεηο δεη θάπνηα παηδηά ζηελ ηάμε ζνπ λα θνξντδεχνπλ ή λα ιέλε 

άζρεκα ιφγηα γηα άιια παηδάθηα, ζαλ απηφ ην παηδάθη ζηελ εηθφλα;  

        (δείρλεηο ηελ θηγνχξα ζην 1ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

 

6.2 Πνηα είλαη απηά; Κάπνηνο άιινο; .……………………………………………… 

6.3 Σν θάλνπλ ζε… ή θνξντδεχνπλ (δείρλεηο εηθφλεο) 
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 Πνιιά παηδηά                  2. Έλα παηδί 

6.4 Σν θάλνπλ … ή θνξντδεχνπλ  

 ηα ίδηα παηδηά                      ε δηαθνξεηηθά παηδηά θάζε θνξά 

6.5 Κνξντδεχνπλ ή ιέλε άζρεκα ιφγηα ζε άιια παηδηά 

 Κάζε κέξα             Μεξηθέο θνξέο                3  

6.6 Δζχ ην θάλεηο; Δζχ θνξντδεχεηο ή ιεο άζρεκα ιφγηα ζε άιια παηδηά;  

               (1ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

 Ναη                              2  

6.7 Σν θάλεηο ζε… Κνξντδεχεηο… (δείρλεηο εηθφλεο) 

 Πνιιά παηδηά                  Λίγα παηδηά                  Έλα παηδί 

6.8 Σν θάλεηο … Κνξντδεχεηο 

 ηα ίδηα παηδηά    ε δηαθνξεηηθά παηδηά θάζε θνξά 

6.9 Σν θάλεηο… 

 Κάζε κέξα   Μεξηθέο θνξέο    Μφλν κία θνξά 

6.10 Πνην παηδί είλαη ζαλ απηφ ην αξθνπδάθη; Πνηα παηδηά ηεο ηάμεο ζνπ ηνπο 

κηιάλε κε άζρεκν ηξφπν ή ηα θνξντδεχνπλ; Κάπνηνο άιινο;  

(δείρλεηο ηελ θηγνχξα ζην 1ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

……………………………………………………………………..……………… 

6.11 Δζέλα ζε θνξντδεχνπλ ή ζνπ κηιάλε κε άζρεκν ηξφπν ζηελ ηάμε ζνπ; 

(1ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

 Ναη   Όρη 

6.12 νπ κηιάλε άζρεκα … ε θνξντδεχνπλ (δείρλεηο εηθφλεο) 

 Πνιιά παηδηά   Λίγα παηδηά   Έλα παηδί 
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6.13 Δίλαη…  

 ηα ίδηα παηδηά             δηαθνξεηηθά παηδηά θάζε θνξά 

6.14 Σν θάλνπλ… 

 Κάζε κέξα   Μεξηθέο θνξέο       Μφλν κία θνξά 

6.15 Σν είπεο ζηε δαζθάια ζνπ;  

 Ναη    Όρη 

6.16 Σν είπεο ζε θάπνηνλ ζην ζπίηη; ηε κακά; ην κπακπά; 

 Ναη    Όρη 

6.17 Όηαλ ζε θνξντδεχνπλ ή ζνπ ιέλε απηά ηα άζρεκα ιφγηα εζχ ηη έθαλεο;  

(δείρλεηο εηθφλεο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο) 

 Κάλεηο θαη εζχ ην ίδην, θνξντδεχεηο & εζχ 

 Φεχγεηο 

 Φσλάδεηο θάπνην θίιν ζνπ λα ζε βνεζήζεη 

 Κιαηο 

 Σν ιεο ζε θάπνην κεγάιν, π.ρ. δαζθάια 

6.18 Όηαλ βιέπεηο θάπνην παηδί λα κηιάεη άζρεκα ή λα θνξντδεχεη έλα άιιν 

παηδί ηη θάλεηο; 

……………………………………………………………………………………… 

ελάξην γηα ηε 2ε εηθόλα:  

Απηό ην αξθνπδάθη είλαη κόλν ηνπ θαη πεγαίλεη ζε απηά ηα αξθνπδάθηα γηα 

λα παίμεη καδί ηνπο. Απηά όκσο ηα αξθνπδάθηα ηνπ απαληνύλ «Γελ 

κπνξείο λα παίμεηο καδί καο, δελ καο αξέζεηο, δε ζε ζέινπκε ζηελ παξέα 

καο. Να κελ μαλαέξζεηο». Σν αξθνπδάθη κέλεη κόλν ηνπ. (2ν ζθίηζν 

εθθνβηζκνχ) 
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7.1 Ξέξεηο ή έρεηο δεη θάπνηα παηδηά ζηελ ηάμε ζνπ λα κελ αθήλνπλ θάπνην 

παηδάθη λα παίμεη καδί ηνπο θαη λα ην δηψρλνπλ ζπλέρεηα, ζαλ απηφ ην 

αξθνπδάθη ζηελ εηθφλα;   

(δείρλεηο ηε θηγνχξα ζην 2ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

 Ναη     Όρη 

7.2 Πνηα είλαη απηά; Κάπνηνο άιινο;……………………………………………… 

7.3 Σν θάλνπλ ζε… (δείρλεηο εηθφλεο) 

 Πνιιά παηδηά   Λίγα παηδηά   Έλα παηδί 

7.4 Σν θάλνπλ … 

 ηα ίδηα παηδηά    ε δηαθνξεηηθά παηδηά θάζε θνξά 

7.5 Σν θάλνπλ … 

 Κάζε κέξα   Μεξηθέο θνξέο    Μφλν κία θνξά 

7.6 Δζχ ην θάλεηο; (δείρλεηο ηε θηγνχξα ζην 2ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

1   Όρη 

7.7 Σν θάλεηο ζε… (δείρλεηο εηθφλεο) 

 Πνιιά παηδηά  Λίγα παηδηά  3  Έλα παηδί 

7.8 Σν θάλεηο … 

 ηα ίδηα παηδηά   ε δηαθνξεηηθά παηδηά θάζε θνξά 

7.9 Σν θάλεηο… 

 Κάζε κέξα   Μεξηθέο θνξέο    Μφλν κία θνξά 

7.10 Πνην παηδί είλαη ζαλ απηφ ην αξθνπδάθη; Πνην παηδί ηεο ηάμεο ζνπ ηα 

ππφινηπα παηδηά δε ζέινπλ λα παίδεη καδί ηνπο; Κάπνηνο άιινο;  

(δείρλεηο ηε θηγνχξα ζην 2ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

…………………………………………..…………………………………………… 
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7.11 Δζέλα ζνπ ην έρνπλ θάλεη; Γειαδή ζε δηψρλνπλ, φηαλ ηα ππφινηπα παηδηά 

ηεο ηάμεο θάλνπλ θάηη; (δείρλεηο 2ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

 Ναη   Όρη 

7.12 νπ ην θάλνπλ…. (δείρλεηο εηθφλεο) 

 Πνιιά παηδηά    Λίγα παηδηά    Έλα παηδί 

7.13 Δίλαη…  

 ηα ίδηα παηδηά    δηαθνξεηηθά παηδηά θάζε θνξά 

7.14 Σν θάλνπλ… 

 Κάζε κέξα   Μεξηθέο θνξέο    Μφλν κία θνξά 

7.15 Σν είπεο ζηε δαζθάια ζνπ;  

 Ναη    Όρη 

7.16 Σν είπεο ζε θάπνηνλ ζην ζπίηη; ηε κακά; ην κπακπά;  

 Ναη    Όρη 

7.17 Όηαλ ζε δηψρλνπλ ηα άιια παηδηά, εζχ ηη έθαλεο;  

(δείρλεηο εηθφλεο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο) 

 Κάλεηο & εζχ ην ίδην. Γε ηνπο παίδεηο & εζχ 

2.  

 Φσλάδεηο θάπνην θίιν ζνπ λα ζε βνεζήζεη 

4.  

 Σν ιεο ζε θάπνην κεγάιν, π.ρ. δαζθάια 

7.18 Όηαλ βιέπεηο θάπνηα παηδηά λα δηψρλνπλ θάπνην παηδί απφ ηα παηρλίδηα 

ηνπο ηη θάλεηο; 

 …………………………………………………………….. 
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ελάξην γηα ηελ 3ε εηθόλα:  

Απηά ηα αξθνπδάθηα ζπξώρλνπλ, ρηππάλε, θισηζάλε απηό ην αξθνπδάθη. 

Σν αξθνπδάθη πνπ είλαη πεζκέλν θάησ παξαπνληέηαη όηη ην ρηππάλε 

ζπλέρεηα θαη όηη δε κπνξεί λα θάλεη θάηη γηα λα ηνπο ζηακαηήζεη, γηαηί 

είλαη πην δπλαηά από εθείλν. (3ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

8.1 Ξέξεηο ή έρεηο δεη θάπνηα παηδηά ζηελ ηάμε ζνπ λα ρηππάλε, λα θισηζάλε ή 

λα ηζηκπάλε άιια παηδηά ζαλ απηφ ην αξθνπδάθη ζηελ εηθφλα;  

(δείρλεηο ηε θηγνχξα ζην 3ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

 Ναη    Όρη 

8.2 Πνηα είλαη απηά; Πνηνο ην θάλεη; Κάπνηνο άιινο;…………………………... 

8.3 Σν θάλνπλ ζε… ή ρηππάλε (δείρλεηο εηθφλεο) 

 Πνιιά παηδηά    Λίγα παηδηά    Έλα παηδί 

8.4 Σν θάλνπλ …. Ή ρηππάλε 

 ηα ίδηα παηδηά    ε δηαθνξεηηθά παηδηά θάζε θνξά 

8.5 Σν θάλνπλ ….. 

 Κάζε κέξα   Μεξηθέο θνξέο    Μφλν κία θνξά 

8.6 Δζχ ην θάλεηο; Δζχ ρηππάο, θισηζάο ή ηζηκπάο άιια παηδηά;  

(δείρλεηο 3ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

 Ναη    Όρη 

8.7 Σν θάλεηο ζε… ή ρηππάο (δείρλεηο εηθφλεο) 

 Πνιιά παηδηά    Λίγα παηδηά    Έλα παηδί 

8.8 Σν θάλεηο …. Ή ρηππάο 

 ηα ίδηα παηδηά     ε δηαθνξεηηθά παηδηά θάζε θνξά 

8.9 Σν θάλεηο…. ή ηα ρηππάο… 
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 Κάζε κέξα   Μεξηθέο θνξέο    Μφλν κία θνξά 

8.10 Πνην παηδί είλαη ζαλ απηφ ην αξθνπδάθη; Πνηα παηδηά ηεο ηάμεο ζνπ ηα 

ρηππάλε ή ηα θισηζάλε; Κάπνηνο άιινο;  

(δείρλεηο ηε θηγνχξα ζην 3ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

………………………………………………………………………………………… 

8.11 Δζέλα ζε ρηππάλε ζηελ ηάμε ζνπ; Ή ζνπ θάλνπλ θάηη ηέηνην; 

 (δείρλεηο ηε θηγνχξα ζην 3ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

 Ναη    Όρη 

8.12 νπ ην θάλνπλ… ή ζε ρηππάλε… (δείρλεηο ζθίηζα) 

 Πνιιά παηδηά    Λίγα παηδηά    Έλα παηδί 

8.13 Δίλαη…  

 ηα ίδηα παηδηά    δηαθνξεηηθά παηδηά θάζε θνξά 

8.14 Σν θάλνπλ… ή ζε ρηππάλε… 

 Κάζε κέξα   Μεξηθέο θνξέο    Μφλν κία θνξά 

8.15 Σν είπεο ζηε δαζθάια ζνπ;  

 Ναη    Όρη 

8.16 Σν είπεο ζε θάπνηνλ ζην ζπίηη; ηε κακά; ην κπακπά; 

 Ναη    Όρη 

8.17 Όηαλ ρηππάλε εζχ ηη θάλεηο; (δείρλεηο εηθφλεο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο) 

ή φηαλ ζε ρηχπεζαλ εζχ ηη έθαλεο; 

 Κάλεηο θαη εζχ ην ίδην, ρηππάο θαη εζχ. 

 Φεχγεηο 

 Φσλάδεηο θάπνην θίιν ζνπ λα ζε βνεζήζεη 

 Κιαηο 
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 Σν ιεο ζε θάπνην κεγάιν, π.ρ. δαζθάια 

8.18 Όηαλ βιέπεηο θάπνην παηδί λα ρηππάεη έλα άιιν παηδί ηη θάλεηο; 

………………………………………………………………………………………… 

ελάξην 4εο εηθόλαο:  

Απηό ην αξθνπδάθη (Α) πηάλεη ηα ππόινηπα αξθνπδάθηα ηεο ηάμεο θαη ηνπο 

ιέεη κπζηηθά. Σνπο ιέεη ςέκαηα γηα απηό ην αξθνπδάθη (Β). ην ηέινο ηα 

πεξηζζόηεξα αξθνπδάθηα ηεο ηάμεο πηζηεύνπλ ην Α θαη δελ κηιάλε ζην 

αξθνπδάθη Β. (4ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

9.1 Ξέξεηο ή έρεηο δεη θάπνηα παηδηά ζηελ ηάμε ζνπ λα ιέλε ςέκαηα γηα άιια 

παηδηά ζηελ ηάμε, ζαλ απηφ ην αξθνπδάθη ζηελ εηθφλα;  

(δείρλεηο ηε θηγνχξα ζην 4ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

 Ναη    Όρη 

9.2Πνηα είλαη απηά; Κάπνηνο άιινο;       

……………………………............................................…………………………… 

9.3 Σν θάλνπλ ζε… (δείρλεηο εηθφλεο) 

 Πνιιά παηδηά    Λίγα παηδηά    Έλα παηδί 

9.4 Σν θάλνπλ … 

 ηα ίδηα παηδηά    ε δηαθνξεηηθά παηδηά θάζε θνξά 

9.5 Σν θάλνπλ … 

 Κάζε κέξα   Μεξηθέο θνξέο    Μφλν κία θνξά 

9.6 Δζχ ην θάλεηο; (δείρλεηο 4ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

  

9.7 Σν θάλεηο ζε… (δείρλεηο εηθφλεο) 

 Πνιιά παηδηά    Λίγα παηδηά    Έλα παηδί 
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9.8 Σν θάλεηο … 

  ηα ίδηα παηδηά    ε δηαθνξεηηθά παηδηά 

9.9 Σν θάλεηο… 

 Κάζε κέξα   Μεξηθέο θνξέο    Μφλν κία θνξά 

9.10 Πνην παηδί είλαη ζαλ απηφ ην αξθνπδάθη; Γηα πνηα παηδηά ιέλε ςέκαηα ζηελ 

ηάμε; Κάπνηνο άιινο;   (δείρλεηο ηε θηγνχξα ζην 4ν ζθίηζν εθθνβηζκνχ) 

………………………………………………………………………………………… 

9.11 Λέλε ςέκαηα ή άζρεκα πξάγκαηα γηα ζέλα ζηε ηάμε; (δείρλεηο 4ν ζθίηζν 

εθθνβηζκνχ) 

 Ναη   Όρη 

9.12 Απηά ηα ςέκαηα ηα ιέλε… (δείρλεηο εηθφλεο) 

 Πνιιά παηδηά    Λίγα παηδηά    Έλα παηδί 

9.13 Δίλαη…  

 ηα ίδηα παηδηά    δηαθνξεηηθά παηδηά θάζε θνξά 

9.14 Σν θάλνπλ… 

 Κάζε κέξα   Μεξηθέο θνξέο    Μφλν κία θνξά 

9.15 Σν είπεο ζηε δαζθάια ζνπ;  

 Ναη    Όρη 

9.16 Σν είπεο ζε θάπνηνλ ζην ζπίηη; ηε κακά; ην κπακπά; 

 Ναη    Όρη 

9.17 Όηαλ ιέλε απηά ηα ςέκαηα γηα ζέλα, εζχ ηη έθαλεο;  

(δείρλεηο εηθφλεο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο) 

1.  ιέσ & εγψ ςέκαηα γηα ηα άιια παηδηά. 
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 Φεχγεηο 

 Φσλάδεηο θάπνην θίιν ζνπ λα ζε βνεζήζεη 

 Κιαηο 

 Σν ιεο ζε θάπνην κεγάιν, π.ρ. δαζθάια 

9.18 Όηαλ αθνχζεηο θάπνην ζπκκαζεηή ζνπ λα ιέεη κπζηηθά ζηα ππφινηπα 

παηδηά ηεο ηάμεο γηα θάπνην παηδί ηη θάλεηο;  

…………………………………………………. 

III. Κνηλσληθέο ζρέζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

10.Ση παηρλίδηα ζνπ αξέζεη λα παίδεηο;  

………………………………………………………………………………………… 

11. Έρεηο θίινπο ζηε ηάμε ζνπ;  

 Ναη    Όρη 

12.Πνηνη είλαη νη θίινη ζνπ;         

………………………………………………………………………………………..... 

13. Πεο κνπ ηξία παηδηά απφ ηελ ηάμε ζνπ πνπ ζνπ αξέζνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

φια ηα άιια παηδηά ηεο ηάμεο. 

1. ……………………….……………………………. 

2. …………………………………………………….. 

3. …………………………………………………….. 

14. Πεο κνπ ηξία παηδηά απφ ηελ ηάμε ζνπ πνπ δελ ζνπ αξέζνπλ ή ζνπ αξέζνπλ 

πην ιίγν απφ ηα άιια παηδηά ηεο ηάμεο. 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

 

ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΤΜΒΑΝΣΧΝ ΘΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ 

ΥΟΛΔΗΟ:                                        ΖΜ/ΝΗΑ:                                     ΧΡΑ: 

                                       πκβάλ 1      πκβάλ 2      πκβάλ 3      πκβάλ 4 

ΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΧΝΗΑ ΑΗΘΟΤΑ 

ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ:   ΝΑΗ / ΟΥΗ 

ΠΑΗΥΝΗΓΗ 

 ΑΣΟΜΗΚΟ          

 ΓΤΑΓΗΚΟ           

 ΟΜΑΓΗΚΟ          

 ΜΔ ΚΑΝΟΝΔ   

ΘΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ 

 ΧΜΑΣΗΚΖ 

 ΛΔΚΣΗΚΖ 

 ΥΔΔΧΝ 

 ΓΗΑΓΟΖ ΦΖΜΧΝ 

ΟΜΑΓΗΚΖ ΘΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ:    ΝΑΗ / ΟΥΗ 

ΡΟΛΟ ΘΤΣΖ 

1.ΦΤΛΟ 

2.ΖΛΗΚΗΑ 

3.ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΡΟΛΟ ΘΤΜΑ 

1.ΦΤΛΟ 

2.ΖΛΗΚΗΑ 

3.ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΝΖΠΗΑ (αξηζκόο) 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΘΤΜΑΣΟ ……………………………………………………….. 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΘΤΣΖ ……………………..………………………………………. 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ………………………………………………. 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ………………………….……………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ  

Δίλαη ζπλδπαζκφο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (Φάιηε, Καζάπε, & Γειεγηάλλε-

Κνπτκηδή, 2012:339) θαη εξσηήζεσλ (Brewer,2013:59-64), κεηαθξαζκέλσλ απφ 

επίζεκν κεηαθξαζηή θαη πξνζαξκνζκέλσλ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα.   

Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

1. Φχιν: 

 Άληξαο  

 Γπλαίθα  

2. Ζιηθία: 

 Μέρξη 30 εηψλ 

 31-40 εηψλ 

 41-50 εηψλ 

 51 εηψλ θαη άλσ 

3. Σφπνο θαηνηθίαο ……………………………………. 

4. πνπδέο 

 Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 

 Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ 

 Απνιπηήξην Λπθείνπ 

 Πηπρίν Η.Δ.Κ. 

 Πηπρίν Σ.Δ.Η. 

 Πηπρίν Α.Δ.Η. 

 Γχν πηπρία Α.Δ.Η. 

 Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 

 Γηδαθηνξηθφ δίπισκα 

 Άιιν:……………………… 

5. Δπάγγεικα ………………………………………….. 

6. ε πνηα ρψξα γελλεζήθαηε;……………………….. 

7. Φχιν παηδηνχ: 

 Αγφξη 

 Κνξίηζη 
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Παξαθαιείζζε λα απαληήζεηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην 

Πξφγξακκα πξφιεςεο ελάληηα ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ζην νπνίν ην παηδί 

ζαο πήξε κέξνο, ζηα πιαίζηα ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

πκπιεξψζηε ηελ απάληεζε πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηηο ζθέςεηο ζαο 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Όιεο 

νη απαληήζεηο ζα παξακείλνπλ αλψλπκεο.  

1. Σν παηδί κνπ έρεη θαηαιάβεη πεξηζζόηεξν ηη είλαη ε ζρνιηθή βία, 

από ηόηε πνπ ζπκκεηείρε ζην Πρόγραμμα πρόληψης ενάντια στον 

σχολικό εκυοβισμό. 

 Γηαθσλψ πιήξσο     

 Γηαθσλψ ιίγν    

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ      

 πκθσλψ  ιίγν     

 πκθσλψ πιήξσο 

2. Από ηόηε πνπ ζπκκεηείρε ην παηδί κνπ ζην Πρόγραμμα πρόληψης 

ενάντια στον σχολικό εκυοβισμό έρεη απνθηήζεη πεξηζζόηεξεο 

γλώζεηο ζρεηηθά κε ην πώο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηε ζρνιηθή βία. 

 Γηαθσλψ πιήξσο     

 Γηαθσλψ ιίγν    

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ      

 πκθσλψ  ιίγν     

 πκθσλψ πιήξσο 

3. Σν παηδί κνπ έρεη αληηιεθζεί  ην πόζν επηβιαβήο είλαη ε ζρνιηθή 

βία γηα ηνπο άιινπο από ηόηε πνπ ζπκκεηείρε ζην Πρόγραμμα 

πρόληψης ενάντια στον σχολικό εκυοβισμό  

 Γηαθσλψ πιήξσο     

 Γηαθσλψ ιίγν    

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ      

 πκθσλψ  ιίγν     

 πκθσλψ πιήξσο 

4. Από ηόηε πνπ ην παηδί κνπ ζπκκεηείρε ζην Πρόγραμμα πρόληψης 

ενάντια στον σχολικό εκυοβισμό, έρεη αλαθέξεη ιηγόηεξα 
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θξνύζκαηα ζσκαηηθήο βίαο (γξνζηέο, θισηζηέο, ζπξώμηκν, 

θηύζηκν) ζην ζρνιείν. 

 Γηαθσλψ πιήξσο     

 Γηαθσλψ ιίγν    

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ      

 πκθσλψ  ιίγν     

 πκθσλψ πιήξσο 

5. Από ηόηε πνπ ην παηδί κνπ ζπκκεηείρε ζην Πρόγραμμα πρόληψης 

ενάντια στον σχολικό εκυοβισμό έρεη αλαθέξεη ιηγόηεξα 

θξνύζκαηα ιεθηηθήο βίαο (βξίζηκν, θνξόηδεκα, παξαηζνύθιηα, 

αξλεηηθά ζρόιηα) ζην ζρνιείν. 

 Γηαθσλψ πιήξσο     

 Γηαθσλψ ιίγν    

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ      

 πκθσλψ  ιίγν     

 πκθσλψ πιήξσο 

6. Από ηόηε πνπ ην παηδί κνπ ζπκκεηείρε ζην Πρόγραμμα πρόληψης 

ενάντια στον σχολικό εκυοβισμό έρεη αλαθέξεη ιηγόηεξα 

πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζην ζρνιείν 

(απνθιεηζκόο παηδηνύ από ην παηρλίδη, δηάδνζε ςεπδώλ θεκώλ, 

θινπή ή θαηαζηξνθή πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ).  

 Γηαθσλψ πιήξσο     

 Γηαθσλψ ιίγν    

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ      

 πκθσλψ  ιίγν     

 πκθσλψ πιήξσο 

7. Σώξα πνπ ην παηδί κνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζτο Πρόγραμμα 

πρόληψης ενάντια στον σχολικό εκυοβισμό, είλαη πνιύ πην εύθνιν 

λα κηιήζεη γηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο ζε έλαλ ελήιηθα. 

 Γηαθσλψ πιήξσο     

 Γηαθσλψ ιίγν    

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ      

 πκθσλψ  ιίγν     
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 πκθσλψ πιήξσο 

8. Πηζηεύσ όηη ε δηαγσγή ηνπ παηδηνύ κνπ, σο πξνο ηε ιεθηηθή ηνπ 

επηζεηηθόηεηα, (βξίζηκν, θνξόηδεκα, παξαηζνύθιηα, αξλεηηθά 

ζρόιηα) έρεη βειηησζεί κεηά από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

Πρόγραμμα πρόληψης ενάντια στον σχολικό εκυοβισμό. 

 Γηαθσλψ πιήξσο     

 Γηαθσλψ ιίγν    

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ      

 πκθσλψ  ιίγν     

 πκθσλψ πιήξσο 

9. Πηζηεύσ όηη ε ζηάζε θαη ε ζθέςε ηνπ παηδηνύ κνπ, σο πξνο ηελ 

άζθεζε ζσκαηηθή βίαο, έρεη αιιάμεη κεηά από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζην Πρόγραμμα πρόληψης ενάντια στον σχολικό εκυοβισμό. 

 Γηαθσλψ πιήξσο     

 Γηαθσλψ ιίγν    

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ      

 πκθσλψ  ιίγν     

 πκθσλψ πιήξσο 

10. Πηζηεύσ όηη ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ κνπ ζην Πρόγραμμα 

πρόληψης ενάντια στον σχολικό εκυοβισμό  έρεη βειηηώζεη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ.  

 Γηαθσλψ πιήξσο     

 Γηαθσλψ ιίγν    

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ      

 πκθσλψ  ιίγν     

 πκθσλψ πιήξσο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 

Ση πεξηιάκβαλε ην ΘΠ γηα ηα παηδηά 

 

Ζ 1ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Έλαο λένο θίινο ζην ζρνιείν καο» 

πεξηιάκβαλε πέληε δξαζηεξηφηεηεο.  Με ηελ εκθάληζε ζην Νεπηαγσγείν κηαο 

λέαο ζπκκαζήηξηαο, κεηαλάζηξηαο θαη θαθνπνηεκέλεο θνχθιαο (persona doll) ηα 

παηδηά επεμεξγάζηεθαλ θαη θαηαλφεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. 

Με ηελ ηερληθή ηεο ηδενζχειιαο θαη ησλ παγσκέλσλ εηθφλσλ αληηιήθζεθαλ θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηνλ ξφινπ ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ ζεαηή, ζε έλα 

εθθνβηζηηθφ επεηζφδην ζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο, θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη δηάδνζεο θεκψλ, απφ ηα πνιιά πνπ ππέζηε ε θνχθια ζην 

παιηφ ηεο ζρνιείν. Με ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ 

ππνγξαθή νκαδηθνχ ζπκβνιαίνπ πξνσζήζεθε ε ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο θαη ε απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ. Με ην εηθαζηηθφ θαη βησκαηηθφ 

εξγαζηήξη πνπ αθνινχζεζε σο αλαζηνραζκφο ηεο παξέκβαζεο, πξνήρζε  ε 

ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ησλ λεπίσλ θαζψο θαη ε ειεχζεξε έθθξαζε θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο κέζα απφ ηελ ζεαηξηθή ηέρλε.  

Ζ 2ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Σα ρέξηα δελ είλαη γηα λα δέξλνπλ» 

πεξηιάκβαλε νρηψ δξαζηεξηφηεηεο. Οη δχν πξψηεο αθνξνχζαλ παηρλίδη 

γλσξηκίαο θαη άζθεζε ελδπλάκσζεο ησλ κπψλ. ηφρεπαλ ζην δέζηακα θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα θηλεηνπνίεζε ηεο πξνζνρήο θη 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο. Ο «ραηξεηηζκφο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θάζε θνξά» 

επηθεληξψζεθε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο επηινγήο πνπ έρεη ν 

θαζέλαο καο λα ρξεζηκνπνηεί κε θαιφ ή θαθφ ηξφπν ηα ρέξηα ηνπ θαη ζηε 

ζχλδεζε ησλ δξάζεσλ ησλ ρεξηψλ κε ηα ζπλαηζζήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε 

ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ ρψξν. Ζ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε παληνκίκα θαη 

ε απεηθφληζε θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ κε ηα ρέξηα, βνήζεζε ηα παηδηά  λα 

ζπλδέζνπλ ηηο δξάζεηο ησλ ρεξηψλ κε ηε βίσζε ησλ  ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη 

ηελ παξνπζίαζε πνιιψλ θη ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ρεηξηζκνχ ησλ ρεξηψλ ηνπο, 

ρσξίο λα θαηαθχγνπλ ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. ηε ζπλέρεηα ηα ρέξηα έγηλαλ 

«κνληέια» γηα λα ςπραγσγήζνπλ ηα παηδηά κέζα απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη. Ζ 

δηαδξαζηηθή βησκαηηθή αθήγεζε ηνπ νκψλπκνπ παξακπζηνχ ηεο Μαξηίλ Αγθάζη 

(2011), επεδίσμε λα αληηιεθζνχλ ηα παηδηά φηη ε άζθεζε βίαο δελ είλαη πνηέ ν 
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ζσζηφο ηξφπνο επίιπζεο ησλ δηαθσληψλ.  Με ηε θηινηέρλεζε ηεο «αθίζαο ηεο 

θηιίαο ησλ ρεξηψλ», ηα παηδηά εθθξάζηεθαλ εηθαζηηθά κε ηε ρξήζε πνηθίισλ 

εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα λα απνηππψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ην βίσκα, ληψζνληαο παξάιιεια θαη ηε ραξά ηεο πξνζσπηθήο 

δεκηνπξγίαο. ην ηέινο φινη απνραηξέηεζαλ ηελ νκάδα κε κηα αγθαιηά θη έλαλ 

μελφγισζζν ραηξεηηζκφ.  

Ζ 3ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Οη ιέμεηο δελ είλαη γηα λα πιεγώλνπλ» 

πεξηιάκβαλε νρηψ δξαζηεξηφηεηεο. Ξεθίλεζε κε αζθήζεηο ραιάξσζεο θαη 

απειεπζέξσζεο, κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηε ζχζθημε ησλ δεζκψλ ηεο 

νκάδαο. Δπηζηξαηεχνληαο ν θαζέλαο ηνλ «θαιφ ηνπ ιφγν γηα ηνλ άιινλ», 

παξνπζίαδε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε κέινπο, γλψκεο θαη πξνηηκήζεηο 

κέζα ζε έλα θιίκα επράξηζην θαη ζεηηθφ. Με αθνξκή  κηα 10ιεπηε ζθελή απφ 

ηαηλία ηνπ βνπβνχ θηλεκαηνγξάθνπ κε πξσηαγσληζηή ηνλ Σζάξιη Σζάπιηλ ζην 

δηαδίθηπν, ηα παηδηά αληηιήθζεθαλ ηα ζπκβάληα ηεο ζθελήο παξφιν πνπ δελ 

αθνχγνληαλ νη θσλέο ησλ πξσηαγσληζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ εμνηθεηψζεθαλ 

ηφζν κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο, φζν θαη κε ηε 

δξακαηηθή ηέρλε θαη ηα νπηηθνθηλεηηθά εξεζίζκαηα ηεο, κε ηα νπνία αλαθάιπςαλ 

ηνλ θφζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη δηακφξθσζαλ ηε δηθή ηνπο αληίιεςε γη‟ απηφλ.  

ηε ζπλέρεηα ηα λήπηα απηνζρεδίαζαλ κε ηελ ηερληθή ηεο παληνκίκαο, γηα λα 

ζηείινπλ έλα κήλπκα ζηνλ άιινλ, εθθξάδνληαο απιέο ιέμεηο ή θξάζεηο. Με ηε 

βησκαηηθή αθήγεζε ηνπ νκψλπκνπ παξακπζηνχ ηεο Διίδακπεζ Βέξληηθ (2007), 

ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε δχλακε ησλ ιέμεσλ θαη φηη πξηλ κηιήζνπλ 

πξέπεη λα ζθεθζνχλ ζνβαξά, πνηα ιέμε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, γηα λα κελ 

πιεγψζνπλ ηνλ άιινλ. Κη αλ αθφκε ζπκβεί απηφ, ππάξρεη ε ιέμε θαη ε δχλακε 

ηεο ζπγλψκεο. Με ηα «ηξελάθηα ησλ ζπιιαβψλ», ηα λήπηα ελεξγνπνίεζαλ ηε 

ινγηθνκαζεκαηηθή ηνπο ζθέςε πάλσ ζε ιέμεηο, πνπ ρψξηζαλ ζε ζπιιαβέο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζρεκάηηζαλ κε ηα ζψκαηά ηνπο ηξέλα κε βαγφληα, αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ησλ ιέμεσλ. ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο παξέκβαζεο, ηα 

παηδηά απνηχπσζαλ ζην ραξηί κηα γιπθηά ιέμε γη‟απηφλ πνπ θάζνληαλ απέλαληί 

ηνπ, κε ζθνπφ λα επηθνηλσλήζνπλ θαινπξναίξεηα κε ηνλ άιινλ, δεκηνπξγψληαο 

ηζρπξέο ζρέζεηο θηιίαο θη εκπηζηνζχλεο.  

Ζ 4ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Δίκαζηε όινη δηαθνξεηηθνί, είκαζηε όινη 

ίδηνη» πεξηιάκβαλε επηά δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξέκβαζε μεθίλεζε κε ηα λήπηα 
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λα «ραξίδνπλ» ην έλα ζην άιιν έλα δηαθνξεηηθφ ζπκβνιηθφ αληηθείκελν. ηφρνο 

ήηαλ ν απηνζρεδηαζκφο ζηελ θίλεζε, ηνλ ξπζκφ θαη ηελ νκηιία κέζα απφ έλα 

παηρλίδη αιιειεπίδξαζεο, φπνπ παξάιιεια παξνπζηάζηεθε θη έλαο ελαιιαθηηθά 

ζεηηθφο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ρεξηψλ καο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

αλεπίηξεπηε ρξήζε ηεο βίαο. Έπεηηα ην θάζε παηδί εμέθξαδε ηε γλψκε ηνπ γηα 

ηνπο άιινπο, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη, ελψ φινη νη άλζξσπνη κνηάδνπλ 

κεηαμχ ηνπο, σο πξνο ηα βαζηθά εμσηεξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ν θαζέλαο 

είλαη δηαθνξεηηθφο, κνλαδηθφο θαη αλεπαλάιεπηνο. Παξνπζηάζηεθε ε 

θνπθινζεαηξηθή παξάζηαζε «Βαηξαράθη, ην δηαθνξεηηθφ θηιαξάθη», πνπ 

έγξαςε ε δαζθάια Μ. Μπαθνπνχινπ, κε ζηφρν λα εμνηθεηψζεη ηα παηδηά κε ηελ 

έλλνηα ηεο  δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ θνηλσλία, λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα 

εληξπθήζνπλ ζηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, λα δηαρεηξηζηνχλ πξνζσπηθέο  ηνπο 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη ηέινο λα ςπραγσγεζνχλ. Με ηελ ηδενζχειια πνπ 

αθνινχζεζε ην θνπθινζέαηξν, ηα παηδηά εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ θαη ηηο εληππψζεηο πνπ απνθφκηζαλ. Με αθνξκή 

ηελ παξάζηαζε, ηα παηδηά παξαθηλήζεθαλ λα γξάςνπλ ην δηθφ ηνπο «ηξειφ 

πνίεκα», κε ζηφρν  ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε θη εκπινπηηζκφ ηνπ πξνθνξηθνχ 

ηνπο ιφγνπ. ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο παξέκβαζεο δσγξάθηζαλ φ,ηη ηνπο έθαλε 

εληχπσζε απφ ην θνπθινζέαηξν θαη απνραηξέηηζαλ ηελ νκάδα κε ην ηξαγνχδη 

ηνπ βαηξάρνπ.  

Ζ 5ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Νηώζσ, ληώζεηο, ληώζεη!» πεξηιάκβαλε επηά 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξέκβαζε μεθίλεζε κε ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ λεπίσλ κε ιφγν, θίλεζε ή κνξθαζκφ, κε ζθνπφ λα δνζεί ε αθνξκή γηα λα  

δψζνπλ ηα παηδηά πιεξνθνξίεο  γηα ζέκαηα πνπ ηα απαζρνινχλ. Έπεηηα 

ρσξίζηεθαλ ζε δεπγάξηα γηα λα «νδεγήζνπλ ηνλ αφκκαην», κε ζηφρν ηελ  

απφθηεζε εκπηζηνζχλεο θαη ηε ζπλεξγαζία ζε κηα δξαζηεξηφηεηα ραιάξσζεο 

θη απειεπζέξσζεο. Με ηα «παγσκέλα αγάικαηα» εμέθξαζαλ ζπλαηζζήκαηα γηα 

πνηθίιεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Με ην παηρλίδη ηνπ «θαζξέπηε» 

αλαπαξήγαγαλ ζπλαηζζήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί ε επηθνηλσλία, ε 

παξαηεξεηηθφηεηα θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Με ην 

θνπθινζέαηξν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ ην θαζέλα ηνλ δηθφ 

ηνπ ήξσα «θαηζνινχινπδν», ηνλ νπνίν θαη παξνπζίαζε κέζα απφ κηα 

απηνζρέδηα ηζηνξία, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγηθή εμσηεξίθεπζε ησλ 
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ζπλαηζζεκάησλ θαη  έθθξαζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ παξαζηαηηθή ηέρλε 

ηνπ θνπθινζεάηξνπ. ηνλ αλαζηνραζκφ ηα λήπηα απνηχπσζαλ κε ρξψκαηα 

έλαλ «ζπλαηζζεκαηηθφ αηνκηθφ ηξνρφ» θαη ε παξέκβαζε έθιεηζε κε έλα 

παηρληδνηξάγνπδν.  

Ζ 6ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Δίκαζηε νκάδα» πεξηιάκβαλε έμη 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξέκβαζε μεθίλεζε κε πεξπάηεκα θαη ηελ έλσζε ησλ 

ζσκάησλ ησλ λεπίσλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο, γηα λα θηλεηνπνηεζεί θαη λα 

ζπληνληζηεί ε νκάδα. ηε ζπλέρεηα νη «λαπαγνί έςαρλαλ ηηο αηφιεο ηνπο» 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζεί ε εκπηζηνζχλε, ε νκαδηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε 

ππνζηήξημε θαη  ε αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Έπεηηα νη γαληφθνπθιεο 

αθεγήζεθαλ ην παξακχζη γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, Η Μόλα ζε θαηλνύξην 

ζρνιείν, ηνπ Δ.Φ.Τ.Π.Δ (2008-2010), γηα λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά 

απέλαληη ζην θαηλφκελν. Αθνινχζεζε ε δξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ απφ 

ηα ίδηα ηα παηδηά. Απηφ ζπλέιαβε ζην λα θαηαλνήζνπλ ηα λήπηα  ππνηππψδε 

ζηνηρεία ηνπ δξάκαηνο, φπσο είλαη ε έληαζε θαη ε ζχγθξνπζε, ε αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο. ηνλ αλαζηνραζκφ δφζεθε ε επθαηξία 

έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη εμσηεξίθεπζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ λεπίσλ,  

απνηππψλνληαο ζην ραξηί φ,ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε απφ ην παξακχζη. Ζ 

ραιάξσζε θαη ε απνθφξηηζε ηεο νκάδαο έγηλε κε έλα ηξαγνχδη, ην «ηξαγνχδη 

ηεο νκάδαο» φπσο νλνκάζηεθε.   

Ζ 7ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Μίια, κε θνβάζαη» πεξηιάκβαλε επηά 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξέκβαζε μεθίλεζε κε ξπζκηθφ παηρλίδη θαη «βφιηα» κέζα 

ζηελ ηάμε κε πνηθίινπο ηξφπνπο πεξπαηήκαηνο, γηα δέζηακα θη ελεξγνπνίεζε 

ηεο νκάδαο. ηε ζπλέρεηα γαληφθνπθια αθεγήζεθε ην παξακχζη ηεο Γεσξγίαο 

Λάηηα (2013), Η θσλή ζνπ ε δύλακή ζνπ, κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα 

κηινχλ, φηαλ αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Σα παηδηά απέδσζαλ ηηο 

ζθελέο απφ ην παξαπάλσ παξακχζη κε παγσκέλεο εηθφλεο. Αθνχ επέιεμαλ κία 

ζθελή απφ ηελ ηζηνξία, δεκηνχξγεζαλ ηνλ «δηάδξνκν ηεο ζπλείδεζεο» κε 

ζθνπφ ηελ εκβάζπλζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζχκαηνο, 

κέζα απφ ηελ πάιε ησλ ζεηηθψλ θη αξλεηηθψλ ζθέςεσλ. ηε ζπλέρεηα 

απνηππψζεθαλ ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ ηα πεξηγξάκκαηα ελφο ζχηε θη ελφο 

ζχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα βαζχηεξα θίλεηξα, ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη νη ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ ησλ δχν ξφισλ, σο «ξφινη ζηνλ ηνίρν». ηνλ 
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αλαζηνραζκφ ηα λήπηα θιήζεθαλ λα απνηππψζνπλ ζε θχιιν εξγαζίαο ηη ηα 

ελνριεί ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη, ζηε γεηηνληά, απνβιέπνληαο ζηελ ελζάξξπλζή 

ηνπο λα εμσηεξηθεχνπλ ζπζζσξεπκέλεο θαηαζηάζεηο άγρνπο, πνπ ηπρφλ ηα 

ηαιαλίδνπλ.  

Ζ 8ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Όηαλ ζπκώλεηο, δεο ην αιιηώο» 

πεξηιάκβαλε ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. Σα λήπηα παξίζηαλαλ φηη πάιεπαλ ρσξίο λα 

αγγίδνληαη, δηφηη δελ είραλ πξφζεζε πξφθιεζεο βιάβεο ζηνλ άιινλ, αιιά γηα 

ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ θαη ηελ ζηαδηαθή ελεξγνπνίεζε ηεο νκάδαο. 

Ζ εκςπρψηξηα «ζε ξφιν», αθεγήζεθε ην παξακχζη ηεο Νέλαο Γεσξγηάδνπ 

(2013:68-73), Ο πξάζηλνο δξάθνο θαη ην καγηθό θνπηί. Έπεηηα θάιεζε ηα παηδηά 

λα δεκηνπξγήζνπλ ην καγηθφ θνπηί ηεο ηάμεο ηνπο, κέζα ζην νπνίν ζα 

κπνξνχζαλ λα ξίρλνπλ  κελχκαηα,  φπνπ ζα απνηχπσλαλ θάηη πνπ ηνπο είρε 

πξνθαιέζεη ζπκφ. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ν έιεγρνο ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ 

ηξφπνπ αληίδξαζεο ησλ παηδηψλ. Ζ παξέκβαζε νινθιεξψζεθε κε ηελ «άζθεζε 

ραιάξσζεο ηεο ρειψλαο» πνπ απνζθνπνχζε ζηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ πνπ 

πξνθαινχλ άγρνο θαη ζηνλ  θαηεπλαζκφ ηνπ ζπκνχ.  

Ζ 9ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ» πεξηιάκβαλε έμη 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξέκβαζε μεθίλεζε κε άζθεζε  ελεξγνπνίεζεο ηεο νκάδαο 

θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεθηηθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα 

γαληφθνπθια αθεγήζεθε ην ηαπσληθφ παξακχζη, Οη δύν αλόεηνη γάηνη, 

(Κακπέξε – Σδνπξηάδνπ & Παληαδή, 2004:29-30) θαη θάιεζε ηα παηδηά λα 

παίμνπλ παηρλίδηα ξφισλ κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο. θνπφο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ λα αληηιεθζνχλ ηα παηδηά, φηη ε δίθαηε επίιπζε είλαη ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ θαθνπνηεκέλε θνχθια-

ζπκκαζήηξηα (persona doll) ζέιεζε λα εμηζηνξήζεη ζηα παηδηά κηα πεξηπέηεηα 

πνπ είρε ζην παιηφ ηεο ζρνιείν, παξνπζηάδνληαο έλα θαληαζηηθφ ζελάξην 

ζσκαηηθνχ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ζην νπνίν ε ίδηα ππήξμε ην ζχκα. Με ηελ 

ηερληθή ηεο αλαθξηηηθήο θαξέθιαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδενζχειια, μεθίλεζε 

κηα ζπδήηεζε κε ζηφρν ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ φηη ε αλαδήηεζε βνήζεηαο, 

φηαλ ππάξρεη αλάγθε, είλαη πνιχηηκε πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζεί κηα 

ζχγθξνπζε. Δπηπιένλ ε ζπδήηεζε  είλαη έλδεημε ζάξξνπο, δπλακηζκνχ θαη 

απηνπεπνίζεζεο. ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ άζθεζεο, ηα λήπηα ζε νκάδεο, 

απνθάζηζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ κεραλέο πνπ ζα επίιπαλ θαπγάδεο θαη 
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ζπγθξνχζεηο. Οη κεραλέο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκηνπξγνχο 

ηνπο ζην «κνπζείν ησλ κεραλψλ». Ζ παξέκβαζε νινθιεξψζεθε κε κηα 

ραιαξσηηθή άζθεζε καζάδ, γηα λα απνθνξηηζηεί ε νκάδα απφ ηελ έληαζε.  

Ζ 10ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Έρσ δηθαίσκα…» πεξηιάκβαλε επηά 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη δχν πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχζαλ αζθήζεηο 

ελεξγνπνίεζεο,  ζπλεξγαζίαο θαη  επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο.  

Αθνινχζεζε αθήγεζε ηζηνξηψλ απφ γαληφθνπθια, πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ ζε φινλ ηνλ θφζκν, δεκηνπξγψληαο 

πξνβιεκαηηζκφ ζηα λήπηα γηα ηε δσή ησλ παηδηψλ ζηηο ππαλάπηπθηεο θη 

εκπφιεκεο δψλεο, ελεκεξψλνληαο ηα ηαπηφρξνλα θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα νη «γιχπηεο» πξνζπάζεζαλ λα απνδψζνπλ, ζσκαηηθά θαη κε 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πάλσ ζηα 

«γιππηά ηνπο». Έπεηηα ε εκςπρψηξηα έδσζε ζηα παηδηά έλα καγηθφ ξαβδάθη θαη 

ηα θάιεζε λα θαληαζηνχλ φηη ζα ήηαλ παληνδχλακα θαη αφξαηα γηα κηα κέξα. Ση 

ζα άιιαδαλ ζηνλ θφζκν; Ση ζα έθαλαλ κε ηνπο κεγάινπο γηα λα κελ θαζηζηνχλ 

ηα παηδηά δπζηπρηζκέλα; θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε ελζάξξπλζε  ησλ 

παηδηψλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ θαη ηηο 

εληππψζεηο πνπ απνθφκηζαλ κέζα απφ ηελ θαηάζηαζε πξνβιεκαηηζκνχ, πνπ 

ηνπο εηζήγαγε ε θνχθια. Σέινο δεκηνχξγεζαλ αθίζα κε ην δέληξν ησλ 

δηθαησκάησλ, πνπ έθηηαμαλ απφ ηα πεξηγξάκκαηα ηεο παιάκεο ηνπο, πάλσ ζηα 

νπνία ππήξρε έλα κήλπκα. Ζ παξέκβαζε νινθιεξψζεθε κε άζθεζε 

ραιάξσζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο απνθφξηηζεο ηεο νκάδαο, σο κέζν 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπκνχ.  

Ζ 11ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Γξάκκα απόγλσζεο» πεξηιάκβαλε ηξεηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα αθνξνχζε άζθεζε γηα ην «μχπλεκα» 

θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο. Ζ δεχηεξε αθνξνχζε έλα γξάκκα, πνπ έζηεηιε 

ζηνπο καζεηέο ηνπ Νεπηαγσγείνπ έλαο απειπηζκέλνο δάζθαινο θαη δεηνχζε ηε 

βνήζεηα ησλ παηδηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην 

ζρνιείν ηνπ. πγθεθξηκέλα, δήηεζε απφ ηα παηδηά λα θηηάμνπλ έλα βηβιίν θαηά 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, κε δηθέο ηνπο ηζηνξίεο θαη εηθφλεο γηα λα ην ζηείινπλ 

ζηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. Με ηελ ηερληθή ηνπ «καλδχα ηνπ εηδηθνχ» ηα 

παηδηά κεηακνξθψζεθαλ ζε ζπγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνπο πξνθεηκέλνπ λα 

θέξνπλ ζε πέξαο ην έξγν ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγήζεθε ζηα παηδηά 
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ε ελζπλαίζζεζε θαη ε ζπλεξγαζία θαη θηλεηνπνηήζεθε ε θαληαζία ηνπο. Σα 

παηδηά ελεπιάθεζαλ ζε βησκαηηθή, ελεξγεηηθή δξάζε, πξνβιεκαηίζηεθαλ θη 

επηθέληξσζαλ ηελ πξνζνρή ζε έλαλ θνηλφ ζηφρν. Έκαζαλ λα δηαρεηξίδνληαη 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο κέζα ζε θιίκα θηιηθφηεηαο, ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο θη 

εκπηζηνζχλεο. Ζ παξέκβαζε νινθιεξψζεθε κε έλα ηξαγνχδη αθηεξσκέλν ζηα 

παηδηά ηνπ ζρνιείνπ ηεο «Απειπηζκέλεο ρψξαο», ψζηε ε νκάδα λα 

απνθνξηηζηεί κέζα ζε έλα επράξηζην θιίκα.  

Ζ 12ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Απνραηξεηηζκόο» πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο 

δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, γαληφθνπθια πνπ παξίζηαλε ηνλ 

δεκνζηνγξάθν, έζηεηιε ζην ζρνιείν έλα βαιηηζάθη γεκάην θσηνγξαθίεο θαη 

ζθίηζα πνπ απεηθφληδαλ ζθελέο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Κάζε παηδί επέιεμε κηα 

θσηνγξαθία, ηελ παξνπζίαζε ζηελ νκάδα θαη δηεγήζεθε ηελ «ηζηνξία» ηεο. 

Έπεηηα ηα λήπηα ζε κηθξέο νκάδεο, παξίζηαλαλ κε παγσκέλεο εηθφλεο ηελ 

απεηθφληζε. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε ελδπλάκσζε ηεο ζθέςεο ησλ 

λεπίσλ, ε ζπλεξγαζία, ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο ησλ παηδηψλ απφ 

ην πξφγξακκα, ε ειεχζεξε έθθξαζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ηε ζπλέρεηα, ηα 

παηδηά παξνπζίαζαλ ην βηβιίν πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξία, 

ζε θαλάιη ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ. Με ηελ ηερληθή ηνπ «καλδχα ηνπ εηδηθνχ» 

επέιεμαλ ην φλνκα ηνπ θαλαιηνχ θαη ηνπο ξφινπο πνπ αλέιαβαλ (ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ, ηνπ παξνπζηαζηή, ηνπ θακεξακάλ, ησλ ππεπζχλσλ ήρνπ θαη 

θσηηζκνχ). ην πιαηφ θαιεζκέλνη ήηαλ φινη  φζνη ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα 

(γαληφθνπθιεο, persona doll, θιπ.). Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

απνζθνπνχζε ζηελ αλαζηνραζηηθή επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ζ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα αθνξνχζε ζηνλ 

αλαζηνραζκφ ηεο παξέκβαζεο. Σα λήπηα απνηχπσζαλ ζε ραξηφλη, κε κηα 

κνλαδηθή γξακκή, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ζρεκαηίδνληαο ηε  «κνλνθνληπιηά ηεο 

θηιίαο». Δθεί πνπ ζηακάηεζε ε γξακκή ηνπ ελφο, ζπλέρηδε ε γξακκή ηνπ άιινπ. 

ην ηέινο νη θακπχιεο γέκηζαλ  κε ρξψκαηα. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 

ε εηθαζηηθή ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο, ε εμσηεξίθεπζε ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ην ραξνχκελν θιείζηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 

Απόςεηο θξηηηθήο θίιεο 

«…είλαη έλα πνιχ νξγαλσκέλν Νεπηαγσγείν, ζε θάζε ιεπηνκέξεηά ηνπ 

…ην πξφγξακκά ζνπ έρεη κηα εμέιημε πάξα πνιχ σξαία, πνιχ απνηειεζκαηηθή 

κεηά απφ ηελ ζπδήηεζε πνπ θάλαηε […] είζαζηε κφλν ζηελ 4ε ζπλεδξία θαη ηα 

παηδηά έρνπλ ήδε κπεη ζην θιίκα θαη ζην πλεχκα ηνπ ζέκαηνο πνπ ζεο λα 

πεξάζεηο. Αλ θαη είλαη κηθξά ηα παηδηά έρνπλ θαηαιάβεη ηελ έλλνηα ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ θη αο είλαη αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία 

απηφ. Βιέπσ φηη έλαο γλσζηηθφο ηνπιάρηζηνλ ζηφρνο έρεη θαηαθηεζεί. ηελ 

πνξεία ησλ ζπλεδξηψλ ζίγνπξα ζα θαηαθηεζνχλ θαη νη επφκελνη ζηφρνη, νη 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθνί, νη θνηλσληθνί πάλσ ζε απηφ ην ζέκα…23 

«… κεηά απφ 15 εκέξεο βιέπσ κηα πεξηζζφηεξε ζχκπλνηα θαη κηα 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή εθ κέξνπο ησλ κηθξψλ καζεηψλ, αθφκε θαη απφ ην 

δχζθνιν παηδί, ηελ Γ. Ήηαλ αθφκε πην ζπκκεηνρηθή θαη πην αλεμάξηεηε θαη δελ 

θφιιαγε πίζσ απφ ηα ζψκαηα ησλ άιισλ θαη βαζηθά ην δηθφ ζνπ. Ζ ζπδήηεζε 

κεηά απφ ην παξακχζη γηα ηνλ ζπκφ ήηαλ απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηελ 

εκπέδσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ. Οη κηθξνί καζεηέο εμέθξαζαλ εκπεηξίεο 

θαη βηψκαηα ζρεηηθά κε ηα αηζζήκαηά ηνπο πνπ έδεζαλ απφ δηάθνξεο 

πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο ζπκνχ θαη απφ πνχ πξνήιζαλ […] Έηζη, κέζα απφ 

ηελ έθθξαζε απηή αλαβίσζαλ ηα άζρεκα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ θη έκκεζα 

έθαλαλ κηα ελδνζθφπεζε, έλαλ απηνέιεγρν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

Πέξα απφ απηφ, κνηξάζηεθαλ θαη κεηαμχ  ηνπο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη απηφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ νκαδνπνίεζε, ηελ θνηλσληθνπνίεζε, εηδηθά ζε 

απηήλ ηελ ειηθία θαη κνηξάζηεθαλ, κνπ έθαλε εληχπσζε, θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ηνλ ζπκφ ηνπο θάζε θνξά. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δήηεζαλ ηε 

βνήζεηα ηεο κακάο ηνπο ή ηεο δαζθάιαο ηνπο ή ζπδήηεζαλ κε ην ίδην άηνκν πνπ 

ηα ελνρινχζε ή ηα ζχκσλε. Σν καγηθφ θνπηί πνπ ήξζε ζην θιείζηκν ηνπ 

παξακπζηνχ είλαη γη‟ απηά έλα εξγαιείν θη έλα κέζν γηα λα δηνρεηεχζνπλ ην ζπκφ 

ηνπο θαη λα ηνπο πεξάζεη. Έκκεζα είλαη έλα κήλπκα γηα λα δείμνπκε ζηνπο 

καζεηέο, φηη κπνξνχκε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο κε απηφ ην καγηθφ θνπηί,  

λα βξίζθνπκε δηάθνξνπο αλψδπλνπο ηξφπνπο, ψζηε λα δηνρεηεχνπκε θαη λα 

δηαρεηξηδφκαζηε ην ζπκφ καο, αλψδπλα σο πξνο ηνλ εαπηφ καο θαη σο πξνο 

                                                           
23

 Απφςεηο θξηηηθήο θίιεο ζηελ 4
ε
 παξέκβαζε ( 12-10-2015).  
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ηνπο άιινπο. Οπφηε έηζη απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα άηνκα. 

Λεηηνχξγεζε ην θνπηί πνιχ ζεξαπεπηηθά θαη πνιχ παηδαγσγηθά, σο πξνο ηνλ 

ζηφρν ηεο ππνιαλζάλνπζαο ή ηεο εκθαλνχο επηζεηηθφηεηαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνχ.»24  

«… ζπκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζα λα πσ πάλσ ζηε ζπλεδξία θαη πάλσ 

ζηε δηαδηθαζία πνπ εθάξκνζεο, φηη ην ηαπσληθφ παξακχζη πνπ είπε ε 

γαληφθνπθια Εη-Εν θαη πνπ δηαδξαζηηθά νινθιεξψζεθε κε παηρλίδηα ξφισλ απφ 

ηα παηδηά, νδήγεζε απηά ηα παηδηά έκκεζα ζην λα κάζνπλ λα πξνηείλνπλ 

ιχζεηο, φηαλ ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο θαη δηαθνξέο. Υξεζηκνπνίεζεο ην 

παηδαγσγηθφ κέζν ηνπ παξακπζηνχ, φπνπ ηα δψα ηεο ηζηνξίαο δψζαλε 

καζήκαηα δσήο κε έκκεζν, αλψδπλν θαη κε βεξκπαιηζηηθφ ηξφπν. Ζ persona 

doll πνπ ρξεζηκνπνίεζεο, είπε ηα πάζε ηεο ζηελ νκάδα θαη βνήζεζε ηα παηδηά 

ηεο νκάδαο λα θαηαλνήζνπλ φηη ε αλαδήηεζε βνήζεηαο, εηδηθά απφ έκπηζηνπο 

αλζξψπνπο είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα βγεη εηο πέξαο κία 

ζχγθξνπζε.»25 

«… κε πνιχ ραξά παξαθνινπζψ ηηο ζπλεδξίεο ζνπ, σο θξηηηθή θίιε ζηελ 

έξεπλά ζνπ γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Οη κηθξνί καζεηέο θαη ζήκεξα 

ζπκκεηείραλ σο εηδηθνί, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ έλα πξφβιεκα 

ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ ελφο άιινπ ζρνιείνπ. Πξφβιεκα πνπ ην έκαζαλ κέζσ 

ελφο γξάκκαηνο. Ζ πξνβνιή απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ε 

έκκεζε δηαρείξηζή ηεο καζαίλεη έκκεζα ζηα παηδηά λα αληηκεησπίδνπλ δηθά ηνπο 

ζέκαηα δπζθνιηψλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ηελ 

ελζπλαίζζεζε. Ζ ζπγγξαθή ηδεψλ θαη ε ζρεηηθή εηθνλνγξάθεζε απφ ηα 

πξνλήπηα θαη ηα λήπηα θαζψο θαη ε δεμηφηεηα πνπ αλαδχζεθε κέζα απφ ηελ 

αλαδπφκελε γξαθή πνπ θαιιηεξγήζεθε, είλαη ε πην ελδεδεηγκέλε ζεαηξηθή 

δξάζε γηα ηνλ ζεκεξηλφ ζηφρν ηεο ζπλεδξίαο ζνπ. πλέρηζε θαη ζα έρεηο άξηζηα 

απνηειέζκαηα ζ‟ απηφ πνπ ςάρλεηο.»26  

 

 

 

                                                           
24

 Απφςεηο θξηηηθήο θίιεο ζηελ 8ε παξέκβαζε ( 02-11-2015). 
25

 Απφςεηο θξηηηθήο θίιεο ζηελ 9ε παξέκβαζε ( 04-11-2015). 
26

 Απφςεηο θξηηηθήο θίιεο ζηελ 11ε παξέκβαζε ( 09-11-2015). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6 

Ση πεξηιάκβαλε ην ΘΠ γηα ηνπο γνλείο 

Ζ παξέκβαζε μεθίλεζε κε άζθεζε γλσξηκίαο θαη ελδπλάκσζεο ησλ 

δεζκψλ ηεο νκάδαο. Κάζε παξηζηάκελνο είπε ην φλνκά ηνπ θαη πξφζθεξε ζηνλ 

δηπιαλφ ηνπ έλα ζπκβνιηθφ αληηθείκελν σο δψξν. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ήηαλ ν  απηνζρεδηαζµφο ζηελ θίλεζε, ζηνλ ξπζκφ θαη ζηελ νκηιία. Παξάιιεια 

παξνπζηάζηεθε θη έλαο ελαιιαθηηθά ζεηηθφο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

ρεξηψλ ζε αληίζεζε κε ηελ αλεπίηξεπηε ρξήζε ηεο βίαο. 

ηε ζπλέρεηα, ν έλαο ραηξέηεζε ηνλ άιινλ κε πέληε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Τπνρξέσζή ηνπ ήηαλ λα βξεη θαη λα πεη ηνλ “θαιφ ηνπ ιφγν” ζε  απηφλ 

πνπ θάζε θνξά ραηξεηνχζε. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ λα αληηιεθζνχλ 

νη παξηζηάκελνη φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο ρξήζεο ησλ ρεξηψλ ηνπο, 

λα ζπλδέζνπλ ηηο δξάζεηο ησλ ρεξηψλ κε ηε βίσζε ησλ  ζπλαηζζεκάησλ θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ρψξν. Δπηπιένλ, θάζε κέινο ηεο νκάδαο επηζηξάηεπζε ηελ 

πξνζνρή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζεη ραξαθηεξηζηηθά νκνηφηεηαο θαη 

δηαθνξάο κε ηνλ άιινλ. 

Παξνπζηάζηεθε ζηνπο γνλείο ε θαηλνχξηα ζπκκαζήηξηα ησλ παηδηψλ, ε 

θνχθια-ζχκα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (persona doll) θαη αθεγήζεθε ηελ ηζηνξία 

ηεο. Με ηελ ηερληθή ηεο “ηδενζχειιαο” νη γνλείο πξνζπαζνχζαλ λα καληέςνπλ 

κε πνηνλ ηξφπν θαθνπνηήζεθε ε θνχθια, ζσκαηηθά, ιεθηηθά θαη ςπρνινγηθά ζην 

παιηφ ηεο ζρνιείν.   

Με βάζε ηα θαληαζηηθά ζελάξηα ζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήο βίαο θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πνπ αθνχζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, 

κηθξέο νκάδεο γνλέσλ θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ “παγσκέλεο εηθφλεο” 

απνηππψλνληαο ηα ζελάξηα απηά.  

Δπηιέγνληαο ην ζελάξην ηεο αξεζθείαο ηνπο ζρεκάηηζαλ ηνλ “δηάδξνκν 

ηεο ζπλείδεζεο” κε ζθνπφ ηελ εκβάζπλζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, κέζα απφ ηελ πάιε ησλ ζεηηθψλ θη αξλεηηθψλ ζθέςεσλ. 

Σνπνζεηήζεθε ν πξσηαγσληζηήο ηεο επηινγήο ηνπο (ζχηεο, ζχκα, 

παξαηεξεηήο) ζηελ “αλαθξηηηθή θαξέθια” πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ζε βάζνο 

ν ραξαθηήξαο ηνπ. 
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Με αθνξκή έλα γξάκκα πνπ έζηεηιε γνλέαο παηδηνχ-ζχκαηνο ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ζηελ Πξντζηακέλε  ηνπ Νεπηαγσγείνπ, νη γνλείο ρσξίζηεθαλ ζε 

νκάδεο αλαιακβάλνληαο ξφινπο (ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, ηνπ 

ζπιιφγνπ γνλέσλ & θεδεκφλσλ, ηνπ Γεκάξρνπ & ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ηεο θνηλφηεηαο). Κάζε νκάδα απφ ηε κεξηά ηεο παξνπζίαζε ηηο απφςεηο ηεο 

θαη πξφηεηλε ηηο ιχζεηο ηεο.  

ηε ζπλέρεηα απνηππψζεθαλ ζε ραξηί ηα πεξηγξάκκαηα ελφο ζχηε θη 

ελφο ζχκαηνο, σο “ξφινη ζηνλ ηνίρν”, πξνθεηκέλνπ νη παξηζηάκελνη λα 

εκβαζχλνπλ θαη λα αληηιεθζνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο 

ζπλαηζζεκάησλ, ζε ζρέζε κε απηά πνπ ληψζεη ε θνηλή γλψκε γη‟ απηνχο.  

Ζ παξέκβαζε νινθιεξψζεθε κε ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο νκάδαο.  

 

 


