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ΕΙΑΓΨΓΗ – ΜΠΑΓΙΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

Σο παρϐν βιβλύο αποτελεύ το αποτϋλεςμα επιμορφωτικόσ δρϊςησ που
παρακολοϑθηςαν οι εκπαιδευτικού των Δημοτικών χολεύων τησ 8ησ Περιφϋρειασ Π. Ε. Ν.
Ηρακλεύου το 2015, οι οπούοι ςτη ςυνϋχεια ςυγκρϐτηςαν κοινϐτητα πρακτικόσ. υγκεκριμϋνα
ϋνασ ό περιςςϐτεροι εκπρϐςωποι απϐ κϊθε ςχολεύο ςυμμετεύχαν ςε επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια
που διοργϊνωςε η χολικό ϑμβουλοσ κ. Μπαγιϊτη Ειρόνη, με θεματικό: «Μϋθοδοσ Project με
αντικεύμενο το ςχολικϐ εκφοβιςμϐ». τα ςεμινϊρια, οι ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδευτικού
παρακολοϑθηςαν προςομούωςη τησ παραπϊνω διδακτικόσ τεχνικόσ με ϋμφαςη ςτην
αξιοπούηςη τησ ςτη διδακτικό πρϊξη και ςτη ςυναιςθηματικό αγωγό των μαθητών. Οι
εκπαιδευτικού που παρακολοϑθηςαν τα εργαςτόρια ανϋλαβαν και την υποχρϋωςη να
υλοποιόςουν τισ αντύςτοιχεσ διδακτικϋσ τεχνικϋσ με μορφό μικροδιδαςκαλύασ για ϐλουσ τουσ
εκπαιδευτικοϑσ του ςχολεύου τουσ, ϋχοντασ ςτη διϊθεςη τουσ το κατϊλληλο εκπαιδευτικϐ
υλικϐ. τη ςυνϋχεια, οι εκπαιδευτικού απϐ κϊθε ςχολεύο – εφϐςον το επιθυμοϑςαν ςυνεργϊςτηκαν για να εφαρμϐςουν τη διδακτικό τεχνικό ςτην τϊξη τουσ ςε θϋμα ό θϋματα
δικόσ τουσ επιλογόσ, ϋχοντασ περιθώριο περύπου ενϐσ μόνα. Καθ ϐλη τη διϊρκεια του
επιμορφωτικοϑ προγρϊμματοσ υπόρχε κοινωνικό δικτϑωςη τϐςο μεταξϑ τησ χολικόσ
υμβοϑλου και των επιμορφοϑμενων, ϐςο και μεταξϑ των επιμορφοϑμενων, προκειμϋνου οι
ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδευτικού να ανταλλϊξουν απϐψεισ και εμπειρύεσ απϐ τη ςυμμετοχό τουσ
ςε κοινϐτητα πρακτικόσ.
Σα ςεμινϊρια αυτϐ εντϊςςονται ςε ϋνα διετϋσ πρϐγραμμα επιμϐρφωςησ που ςτοχεϑει
να αποκτόςουν οι ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδευτικού γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςε ςχϋςη με
ςϑγχρονεσ διδακτικϋσ μεθοδολογύεσ και τεχνικϋσ προκειμϋνου να καταςτοϑν ικανού να τισ
εφαρμϐζουν με επιτυχύα τϐςο ςτην καθημερινό διδακτικό τουσ πρακτικό, ϐςο και κατϊ την
υλοπούηςη ολοκληρωμϋνων ςχεδύων εργαςύασ ςτην ευϋλικτη ζώνη. Οι εκπαιδευτικού απϐ
κϊθε ςχολεύο ςχεδύαςαν ομαδικϊ διαθεματικϋσ μαθηςιακϋσ ενϐτητεσ που τισ δύδαξαν ςτο
πλαύςιο του προγρϊμματοσ ςπουδών τουσ και ςτη ςυνϋχεια τεκμηρύωςαν τισ μαθηςιακϋσ
επιδϐςεισ των μαθητών τουσ. Σα διδακτικϊ ςχϋδια που προϋκυψαν απϐ την κοινϐτητα
πρακτικόσ αναρτόθηκαν ςε μια ψηφιακό πλατφϐρμα και διαμοιρϊςτηκαν ςτο ςϑνολο τησ
εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ.
Σο παρϐν βιβλύο εύναι αναρτημϋνο ςτην ιςτοςελύδα (www.ebagiati.weebly.com ) τησ χολικόσ
υμβοϑλου (Εκπαύδευςη: ανακαλϑπτοντασ την ϊγνοια μασ) και ςτην ενϐτητα Επιμϐρφωςη Παραγϐμενο Επιμορφωτικϐ Τλικϐ.
Δρ. Ειρόνη Μπαγιϊτη
Βιολϐγοσ - Διδϊκτωρ ςτισ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ & χολικό ϑμβουλοσ 8ησ Περιφϋρειασ Π. Ε. Ν.
Ηρακλεύου
Email: ebagiati@gmail.com

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο : ΜΕΘΟΔΟ PROJECT – ΜΠΑΓΙΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΕΘΟΔΟ PROJECT
Α. ΕΙΑΓΨΓΗ
το τϋλοσ τησ δεκαετύασ του ’70 αναδϑθηκε ϋνασ ϋντονοσ προβληματιςμϐσ για την
αναποτελεςματικϐτητα τησ ςχολικόσ εκπαύδευςησ που επιβεβαιώνεται απϐ το γεγονϐσ ϐτι ϋνα
χρϐνο μετϊ την αποφούτηςη απϐ το ςχολεύο, η ςυντριπτικό πλειονϐτητα των μαθητών ϋχει
ςυγκρατόςει ελϊχιςτα απ’ ϐςα διδϊχτηκε, εκτϐσ αν κϊποια απϐ αυτϊ τα χρειϊςτηκε ςτη
ςυνϋχεια ωσ ςπουδϋσ ό επϊγγελμα (Gough 2002: 1212; Κουζϋλησ 2005: 30 – 31;
Γιαννικϐπουλοσ κ.ϊ. 2010: 28-36).
Η παραπϊνω διαπύςτωςη εύχε ωσ ςυνϋπεια να
αμφιςβητηθεύ ϋντονα η καθιερωμϋνη ςχολικό πρακτικό που μϋνει αγκιςτρωμϋνη ςτην
τακτικό τησ «μετϊδοςησ» γνώςησ που προςφϋρεται ϋτοιμη και δε ςυνδϋεται με τισ εμπειρύεσ ό
τα βιώματα του μαθητό. Η κριτικό απϋναντι ςτην παραδοςιακό ϊποψη διαμϐρφωςε νϋεσ
τϊςεισ ςτη διδακτικό που αφοροϑν περιςςϐτερο ςτην προετοιμαςύα των μελλοντικών
πολιτών και λιγϐτερο των μελλοντικών επιςτημϐνων, προκειμϋνου οι μαθητϋσ να αναπτϑξουν
δεξιϐτητεσ χρόςιμεσ ςτη μϊθηςη γενικϊ, ςτη διαχεύριςη γνώςεων και πληροφοριών, αλλϊ και
να βοηθηθοϑν ςτη διερεϑνηςη και ςτη λόψη αποφϊςεων για τα προβλόματα τησ
μεταβιομηχανικόσ κοινωνύασ. Οι «νϋεσ» τϊςεισ ςτη διδακτικό επϋβαλλαν μια αλλαγό ςτο
περιεχϐμενο των Προγραμμϊτων πουδών του ςχολεύου που εκφρϊςτηκε με την υιοθϋτηςη
διεπιςτημονικών προςεγγύςεων και την οργϊνωςη τησ διδαςκαλύασ με επύκεντρο θϋματα απϐ
την καθημερινό ζωό, ϐπωσ για παρϊδειγμα με τη μϋθοδο project και ϐχι με τη δομό τησ
κατακερματιςμϋνησ ακαδημαώκοϑ χαρακτόρα γνώςησ, ώςτε ο μαθητόσ να αποκτόςει μια
ολιςτικό εικϐνα τησ πραγματικϐτητασ. «Ο πολύτησ του 21ου αιώνα θα πρϋπει επύςησ, να
αποκτόςει κατϊρτιςη ςτη φιλοςοφύα, ςτη διαςαφόνιςη αξιών, ςτισ δεξιϐτητεσ
δραςτηριοπούηςησ πολιτικών δικαιωμϊτων προκειμϋνου να ςυμμετϊςχει ενεργϊ και
υπεϑθυνα ςε μια κοινωνύα που εγκυμονεύ αρκετϊ ρύςκα» (Ashley, 2000: 278).
Όλα αυτϊ προϒποθϋτουν μια μεγϊλη ςτροφό ςτην επαγγελματικό ταυτϐτητα του
εκπαιδευτικοϑ. Ο ςϑγχρονοσ εκπαιδευτικϐσ πρϋπει να εύναι ϋνασ ςχεδιαςτόσ περιβαλλϐντων
μϊθηςησ για τουσ μαθητϋσ ώςτε να εργϊζονται ενεργϊ ςε αυτϊ και δεν θα εύναι διεκπεραιωτόσ
ϋτοιμησ ϑλησ. Αντύ να εύναι αυταρχικϐσ, θα πρϋπει να επιτρϋπει ςτουσ μαθητϋσ να αναλϊβουν
μεγαλϑτερη ευθϑνη για τη δικό τουσ μϊθηςη. Ακϐμη, οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει να
εγκαταλεύψουν την απομϐνωςη τησ τϊξη τουσ να μοιρϊζονται τα διδακτικϊ/μαθηςιακϊ τουσ
ςχϋδια με τουσ ςυναδϋλφουσ τουσ, να εργϊζονται ςυλλογικϊ, να αναπτϑςςουν μια
επαγγελματικό κουλτοϑρα αμοιβαύασ υποςτόριξησ και ανταλλαγόσ και να δημιουργοϑν μια
επαγγελματικό κοινϐτητα πρακτικόσ (Μποϑντα, 2013: 67-68). Ακϐμη, ο ςϑγχρονοσ
εκπαιδευτικϐσ θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύ την εξωςχολικό κοινϐτητα ωσ πηγό για διδαςκαλύα
και μϊθηςη, ώςτε η ςχολικό ζωό να διαβεύ το τεύχοσ που τη χωρύζει απϐ την κοινωνύα και ο
μαθητόσ «να αντιληφθεύ ϐτι γύνεται γϑρω του, μϋςα και ϋξω απϐ το ςχολεύο, εύναι κομμϊτι και
των δικών του ενδιαφερϐντων» (Φρυςαφύδησ, 2005: 79).
Η μϋθοδοσ project ό η Βιωματικό – Επικοινωνιακό προςϋγγιςη τησ μορφωτικόσ διαδικαςύασ
διαμορφώνει ϋνα ιδιαύτερο κλύμα ςτη ςχολικό ζωό που απϋχει πολϑ απϐ αυτϐ του
παραδοςιακοϑ ςχολεύου. Ϊτςι, η ςχολικό ζωό αποκτϊ ενδεικτικϊ τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ:
 Οι μαθητϋσ μαθαύνουν να προςεγγύζουν αυτϐνομα τη γνώςη
 Διεπιςτημονικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ
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Ενεργητικό ςυμμετοχό των μαθητών ςτη διαμϐρφωςη τησ ςχολικόσ ζωόσ, ςτην
οργϊνωςη, ςτο ςχεδιαςμϐ και ςτην αξιολϐγηςη του μαθόματοσ
Καλλιϋργεια πνεϑματοσ ςυνεργατικϐτασ μϋςα απϐ ομαδοκεντρικϋσ δραςτηριϐτητεσ
που ςτοχεϑουν τϐςο ςε αμοιβαύουσ ςτϐχουσ, ϐςο και ςε επαρκεύσ ευκαιρύεσ για την
ανϊπτυξη του όθουσ τησ κοινϐτητασ
Αμφύδρομη ςϑνδεςη τησ ςχολικόσ ζωόσ με την κοινωνύα
Τποςτόριξη των παιδιών να γύνουν ικανϊ και να ςυνειςφϋρουν ςε μια δημοκρατικό
κοινωνύα (Helm & Katz, 2002: xxiii; Katz & Chard, 2004: 47 – 49).

Β. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η μϋθοδοσ project εύναι μια εκπαιδευτικό τεχνικό ςτην οπούα τα παιδιϊ καλοϑνται να λϑςουν
ϋνα πρακτικϐ πρϐβλημα για μια περύοδο αρκετών ημερών ό εβδομϊδων. Αυτϐ μπορεύ να
περιλαμβϊνει τη ςυναρμολϐγηςη ενϐσ πυραϑλου, τη ςχεδύαςη μιασ παιδικόσ χαρϊσ ό τη
δημοςύευςη μιασ εφημερύδασ τησ τϊξησ. H θεματολογύα του project μπορεύ να προταθεύ απϐ
τον δϊςκαλο, αλλϊ εύναι ςχεδιαςμϋνη και εκτελεςμϋνη, ςτο μϋτρο του δυνατοϑ, απϐ τουσ
ύδιουσ τουσ μαθητϋσ, ατομικϊ ό ςε ομϊδεσ. Οι εργαςύεσ του project επικεντρώνεται ςτην
εφαρμογό, δεν προςδύδουν ειδικϋσ γνώςεισ ό δεξιϐτητεσ, αλλϊ επιτυγχϊνεται η βελτύωςη τησ
ςυμμετοχόσ των μαθητών, καθώσ δύνουν κύνητρα για την προώθηςη τησ ανεξϊρτητησ ςκϋψησ,
τησ αυτοπεπούθηςησ και τησ κοινωνικόσ ευθϑνησ.
ϑμφωνα με την παραδοςιακό ιςτοριογραφύα, η ιδϋα του project εύναι ϋνα γνόςιο προώϐν του
Προοδευτικοϑ Εκπαιδευτικοϑ Αμερικανικοϑ Κινόματοσ. Η ιδϋα θεωρόθηκε ϐτι αρχικώσ
ειςόχθη το 1908, ωσ μια νϋα μϋθοδο διδαςκαλύασ τησ γεωργύασ, αλλϊ ο εκπαιδευτικϐσ William
H. Kilpatrick επεξεργϊςτηκε την ιδϋα και την διϋδωςε ςε ϐλο τον κϐςμο ςε αυτϐ το περύφημο
ϊρθρο του, «Η μϋθοδοσ Project" (1918). Πιο πρϐςφατα, ο Michael Knoll εύχε εντοπύςει τη
μϋθοδο project ςτην αρχιτεκτονικό εκπαύδευςη ςτο δϋκατο ϋκτο αιώνα ςτην Ιταλύα και ςτην
εκπαύδευςη των μηχανικών ςτο δϋκατο ϐγδοο αιώνα ςτη Γαλλύα.
Η μϋθοδοσ project ειςόχθη για πρώτη φορϊ ςε κολϋγια και ςτα ςχολεύα ϐταν κατϊ την
αποφούτηςη τουσ, οι μαθητϋσ ϋπρεπε να εφαρμϐςουν μϐνοι τουσ τισ δεξιϐτητεσ και τισ γνώςεισ
που ϋμαθαν κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ ςτα προβλόματα που εύχαν να λϑςουν κατϊ
την πρακτικό τουσ εξϊςκηςη. Με κϊποια απλοϑςτευςη, πϋντε φϊςεισ ςτην ιςτορύα τησ
μεθϐδου project μποροϑν να διακριθοϑν:








1590-1765: τισ ακαδημύεσ τησ αρχιτεκτονικόσ ςτη Ρώμη και το Παρύςι, προχωρημϋνοι
μαθητϋσ εργϊζονται ςε ϋνα δεδομϋνο πρϐβλημα, ϐπωσ το ςχεδιαςμϐ ενϐσ μνημεύου π.χ.
ςιντριβϊνι ό παλϊτι.
1765-1880: Σο project γύνεται μια τακτικό μϋθοδοσ διδαςκαλύασ ςτισ νεοςϑςτατεσ
ςχολϋσ μηχανικών ςτη Γαλλύα, ςτη Γερμανύα, ςτην Ελβετύα που υιοθετοϑν την ιδϋα. Σο
1865, το project ειςϊγεται απϐ τον William B. Rogers ςτο Ινςτιτοϑτο Σεχνολογύασ τησ
Μαςαχουςϋτησ ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ.
1880-1918: Ο Calvin Μ. Woodward προςαρμϐζει την ιδϋα του project ςτη ςχολικό
εργαςύα. το εγχειρύδιο του χολεύο Εκπαύδευςησ οι μαθητϋσ παρϊγουν πραγματικϊ τα
project που ϋχουν ςχεδιϊςει. ταδιακϊ η ιδϋα εξαπλώνεται απϐ το εκπαιδευτικϐ
εγχειρύδιο (Charles R. Richards) ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη (David S. Snedden,
Rufus W. Stimson) και γενικϊ ςτην επιςτόμη (John F. Woodhull).
1918-1965: Ο Kilpatrick αντιλαμβϊνεται το project γενικϊ ωσ «ολϐψυχη και ςκϐπιμη
δραςτηριϐτητα που λαμβϊνει χώρα ςε ϋνα κοινωνικϐ περιβϊλλον." Αφοϑ επικρύθηκε
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απϐ τον Boyd H. Bode και ϊλλουσ κορυφαύουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ Αμερικανικόσ
Προοδευτικόσ Παιδαγωγικόσ, η προςϋγγιςη Kilpatrick χϊνει την ελκυςτικϐτητα τησ
ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ, αλλϊ λαμβϊνει την γενικό αποδοχό ςτην Ευρώπη, ςτην Ινδύα
και ςτη οβιετικό Ϊνωςη.
Η δεκαετύα του 1970: Σϐτε η μϋθοδοσ project του Kilpatrick, θεωρεύται ωσ η μϐνη
κατϊλληλη μϋθοδοσ διδαςκαλύασ ςε μια δημοκρατικό κοινωνύα, και εδραιώνεται ςτη
Γερμανύα, ςτην Ολλανδύα και ςε ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ. Κϊτω απϐ την επύδραςη τησ
βρετανικόσ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, οι εκπαιδευτικού των ΗΠΑ προςπαθοϑν να
επαναπροςδιορύςουν το ολοκληρωμϋνο ςχϋδιο εργαςύασ ό project, θεωρώντασ το ωσ
ϋνα ςημαντικϐ ςυμπλόρωμα ςτο παραδοςιακϐ δϊςκαλο – κεντρικϐ και θεματικϊ
εςτιαςμϋνο πρϐγραμμα ςπουδών.

Τπϊρχουν δϑο βαςικϋσ προςεγγύςεισ για την εφαρμογό τησ μεθϐδου του project. ϑμφωνα με
την παλαιϐτερη ιςτορικϊ προςϋγγιςη, οι μαθητϋσ υλοποιοϑν το project ςε δϑο ςτϊδια: το
αρχικϐ, ϐπου διδϊςκονται κατϊ τρϐπο ςυςτηματικϐ ςτο πρϐγραμμα ςπουδών τουσ οριςμϋνεσ
δεξιϐτητεσ και γεγονϐτα, και ϋπειτα θα εφαρμϐςουν αυτϋσ τισ δεξιϐτητεσ και τισ γνώςεισ,
δημιουργικϊ και αυτοκατευθυνϐμενα ςε κατϊλληλα projects. ϑμφωνα με τη δεϑτερη
προςϋγγιςη, η διδαςκαλύα απϐ τον δϊςκαλο δεν προηγεύται του project, αλλϊ ϋχει
ενςωματωθεύ ςε αυτό. Με ϊλλα λϐγια, οι μαθητϋσ πρώτα θα επιλϋξουν το project και ϋπειτα θα
ςυζητόςουν τι πρϋπει να ξϋρουν για την επύλυςη του προβλόματοσ και τϋλοσ να μϊθουν τισ
απαιτοϑμενεσ τεχνικϋσ και ϋννοιεσ. Σϋλοσ, ο τρϐποσ εκτϋλεςησ του project θα επιλεγεύ απϐ
τουσ ύδιουσ. Και ςτισ δϑο προςεγγύςεισ, θα πρϋπει να παρϋχεται κατϊ τη διϊρκεια ϐλων των
φϊςεων του project χρϐνοσ για περιςυλλογό και μϊθηςη, δύνοντασ ςτουσ μαθητϋσ την
ευκαιρύα να αξιολογόςουν την πρϐοδϐ τουσ. Πολλού εκπαιδευτικού - ειδικϊ ςτην
επαγγελματικό εκπαύδευςη - χρηςιμοποιοϑν μια ςειρϊ απϐ projects μικρόσ κλύμακασ για να
βοηθόςουν τουσ μαθητϋσ να αναπτϑξουν ςυνεχώσ αυξανϐμενεσ επιδϐςεισ κατϊ την επύλυςη
πρακτικών προβλημϊτων (Katz & Chard, 1989; Knoll, 1995; Helm & Katz, 2002).
τισ μϋρεσ μασ κατϊ την υλοπούηςη ενϐσ project και υπϐ την επιρροό τησ Κριτικόσ Θεωρύασ, το
παιδύ δεν μαθαύνει απλώσ πρϊττοντασ αλλϊ δύνεται μεγϊλη ςημαςύα και ςτην καλλιϋργεια εκ
μϋρουσ των μαθητών ικανοτότων ϐπωσ: τησ υπεϑθυνησ κοινωνικόσ δρϊςησ, τησ αξιολϐγηςησ
κοινωνικών καταςτϊςεων, τησ διευθϋτηςησ ςυγκροϑςεων, τησ ευελιξύασ δρϊςησ, τησ
αυτοαξιολϐγηςησ, τησ ςυναπϐφαςησ, τησ αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ κ.ϊ. χαρακτηριςτικϊ
πολιτών που ςυγκροτοϑν μια δημοκρατικό κοινωνύα (Helm & Katz, 2002: xv).

Γ. ΣΑΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΕΡΓΑΙΑ Η PROJECT.
Γ1. τϊδια PROJECT
Η τεχνικό - η μϋθοδοσ ϐπωσ ςυνηθύζεται να αναφϋρεται - αυτό χρηςιμοποιόθηκε απϐ τουσ
παιδαγωγοϑσ ςτισ αρχϋσ του αιώνα μασ, παρουςιϊςτηκε ςυςτηματικϊ για πρώτη φορϊ απϐ
τον Killpatrick W. (1918) και τελειοποιόθηκε αργϐτερα απϐ τουσ ςυνεργϊτεσ του. Ορύζεται και
ωσ ομαδικό εργαςύα που ςχεδιϊζεται, διαμορφώνεται και επιτελεύται απϐ ϐλουσ/εσ που
ςυμμετϋχουν ς’ αυτόν, δηλαδό τϐςο απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐςο και απϐ τα παιδιϊ (Frey,
1986). Εύναι ύςωσ η πιο ολοκληρωμϋνη και ευρεύα τεχνικό που χρηςιμοποιεύται ςτην
εκπαύδευςη και μπορεύ να θεωρηθεύ ϐτι ϐλεσ οι ϊλλεσ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για να
λυθοϑν επιμϋρουσ προβλόματα που ςυναντώνται κατϊ τη διαδικαςύα ενϐσ project. Σα Projects
ςυνεπώσ, εύναι ςϑνθετα ϋργα τα οπούα βαςύζονται ςε ερωτόςεισ ό προβλόματα που εμπλϋκουν
τουσ μαθητϋσ ςτο ςχεδιαςμϐ, ςτην επύλυςη προβλόματοσ, ςτη λόψη αποφϊςεων ό ςε
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δραςτηριϐτητεσ ανακϊλυψησ. Ακϐμη, δύνουν ςτουσ μαθητϋσ την ευκαιρύα να εργϊζονται
ςχετικϊ αυτϐνομα για μικρϋσ (ςϑντομησ διϊρκειασ) ό μεγϊλεσ χρονικϋσ περιϐδουσ και
ολοκληρωνονται με καποιο πραγματικο προϊόν η παρουςιαςεισ (Jones, Ras - Μussen & Maffitt,
1997). Επύςησ ςϑμφωνα με την Katz et al (1988) ωσ project χαρακτηρύζεται εκεύνο το κομμϊτι
του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ που ενθαρρϑνει τα παιδιϊ να εφαρμϐςουν τισ δεξιϐτητϋσ τουσ
με ανεπύςημεσ, ανοικτϋσ δραςτηριϐτητεσ που ϋχουν ωσ ςκοπϐ τη βελτύωςη τησ κατανϐηςησ
τουσ για τον κϐςμο ςτον οπούο ζουν (Γεωργϐπουλοσ & Σςαλύκη, 2002: 85).
Η μϋθοδοσ project ςυνδϋεται με τη βιωματικό επικοινωνιακό διδαςκαλύα . Βιωματικη, καθώσ
αφορα ςε διδαςκαλιεσ που ξεκινουν απο τα βιωματα των μαθητων , και με τη λέ ξη βιώματα
εννοουμε ζητηματα που απαςχολουν τον μαθητη και ςυνδεονται με την ζωη του και με την
κοινωνια ςτην οποια ανηκει , με λιγα λογια προκειται για καταςταςεισ που ενδιαφερουν το
μαθητη. Επικοινωνιακη, καθωσ η μετά λλαξη των εμπειριών ςε διδακτικέ σ διεργαςίεσ που
οδηγουν ςτη γνωςη , γινεται ςτο πλαιςιο μιασ επικοινωνιακησ ςχεςησ που αναπτυςςεται ςτο
εςωτερικο μιασ ομά δασ η οποία ςυγκροτείται από τον εκπαιδευτικό και τουσ μαθητέ σ
(Φρυςαφιδησ, 1994).

τϊδια ενϐσ Project (Unesco, 1986)
I.

•

•

Επιλογό ενϐσ θϋματοσ που ενδιαφϋρει τουσ μαθητϋσ
Επιλογό θϋματοσ: τϐςο οι εκπαιδευτικού ϐςο και τα παιδιϊ που ςυμμετϋχουν ςτο
πρϐγραμμα ϋχουν δικαύωμα να προτεύνουν κϊποιο θϋμα. Αφορμϋσ και ερεθύςματα εύτε
απϐ το ςχολικϐ εύτε απϐ το ευρϑτερο κοινωνικϐ περιβϊλλον (αποκϐμματα εφημερύδων,
περιοδικϊ, ϋνα κεύμενο απϐ το βιβλύο τησ Γλώςςασ ό τησ Ιςτορύασ, μια εύδηςη, ϋνα
γεγονϐσ που ςυνϋβη ςτο ςχολεύο, μια ςχολικό εκδρομό κτλ). Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο
πρϐγραμμα προτεύνουν κϊποιο θϋμα.
Ανϊδειξη επιςτημονικόσ διϊςταςησ του θϋματοσ (π.χ. υπερκατανϊλωςη εντομοκτόνων
– επιςτόμεσ που εμπλϋκονται με το θϋμα: χημεύα, ιατρικό, οικολογύα – μπορεύ να
καταργηθοϑν, λϑςεισ για αειφϐρο ανϊπτυξη)

• Ικανοποιεύ τα κριτόρια επιλογόσ θϋματοσ (Μπαγιϊτη κ.ϊ, 2008), ϐπωσ:
 Ανταποκρύνεται ςτα ενδιαφϋροντα και τισ εμπειρύεσ των μαθητών;
 υνδϋεται με το πρϐγραμμα ςπουδών, ώςτε τα παιδιϊ να διαθϋτουν γνώςεισ και
δεξιϐτητεσ για να διερευνόςουν το ςυγκεκριμϋνο θϋμα;
 Δύνει την ευκαιρύα ςτουσ μαθητϋσ να αναλϊβουν κοινωνικό δρϊςη; Επιτυγχϊνεται
ςϑνδεςη ςχολεύου με κοινϐτητα;
 Τπϊρχουν εφικτϋσ λϑςεισ που εφαρμϐζοντασ τισ οι μαθητϋσ θα βελτιώςουν την
ποιϐτητα ζωόσ τουσ;
 Διερευνώνται αντικειμενικϊ εμπϐδια (οικονομικϊ, μετακύνηςη ςτο χώρο μελϋτησ,
βιβλιογραφύα), για να αναδειχθεύ η δυνατϐτητα υλοπούηςησ απϐ τουσ μαθητϋσ του
ςυγκεκριμϋνου project;
 Οι μαθητϋσ ςυνύςταται να ςυζητοϑν για θϋματα που αφοροϑν τουσ ύδιουσ και την εποχό
τουσ. Πρϋπει το θϋμα να τουσ εμπλϋκει ϊμεςα και να τουσ παρακινεύ να μϊθουν
περιςςϐτερα, τα οπούα να εμπεδώνουν και να τα αξιοποιοϑν για να εξηγόςουν ϐςα
ςυμβαύνουν ςτη ζωό τουσ ό για να επιλϑουν προβλόματα με τα οπούα ϋρχονται
αντιμϋτωποι. Δεν υπϊρχει ιςχυρϐτερο κύνητρο για εμπλοκό ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα,
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απϐ το θϋμα που παρϋχει δυνατϐτητεσ ςτον μαθητό να ςυζητόςει για τον εαυτϐ του και
τον κοινωνικϐ του περύγυρο.
• Προςϋγγιςη θϋματοσ (Μπαγιϊτη κ.ϊ, 2008):
 Διεπιςτημονικϊ: απϐ τη ςκοπιϊ ϐλων των παραμϋτρων και επιςτημών που
εμπλϋκονται με το πρϐβλημα, με ζητοϑμενο τησ ενοπούηςη τησ γνώςησ και τη ςφαιρικό
ανϊλυςη και κατανϐηςη τησ πραγματικϐτητασ. υγκεκριμϋνα, επιλϋγεται ϋνα θϋμα που
εξετϊζεται ςε βϊθοσ, αντλώντασ τισ αναγκαύεσ γνώςεισ απϐ διαφορετικϊ γνωςτικϊ
πεδύα και επιςτόμεσ.
 Ολιςτικϊ: Προςεγγύζω ολιςτικϊ ςημαύνει ϐτι επιτυγχϊνω μια ςφαιρικό «ανϊγνωςη» τησ
πραγματικϐτητασ και του κϐςμου ϐπου ζοϑμε. Τποςτηρύζω μια ολιςτικό προςϋγγιςη
τησ μϊθηςησ, ϐπου ςυνδυϊζει ϐλα τα πεδύα τησ γνώςησ και τησ εμπειρύασ (ανθρώπινο
και κοινωνικϐ, αιςθητικϐ και δημιουργικϐ, γλωςςικϐ, λογοτεχνικϐ, μαθηματικϐ,
φυςικϐ, επιςτημονικϐ, τεχνολογικϐ, ηθικϐ και πνευματικϐ).
II.

•

•

Αρχό τησ Ϊρευνασ
Κατϊλογοσ – ταξινόμηςη ερωτόςεων που εύναι απαραύτητο να απαντηθοϑν,
προκειμϋνου να αναλυθεύ και να γύνει κατανοητϐ το ζότημα υπϐ μελϋτη. Για
παρϊδειγμα η επιςτημονικό, η κοινωνικό πλευρϊ του ζητόματοσ κτλ επιςημαύνονται
και γύνεται καταγραφό των επιμϋρουσ πλευρών του θϋματοσ και με τη βοόθεια του
εκπαιδευτικοϑ. Μπορεύ να δημιουργηθεύ και ϋνασ νοητικϐσ χϊρτησ (Μπαγιϊτη, 2015:
79), ϐπου θα αναπτϑξουν οι μαθητϋσ τισ επιμϋρουσ πλευρϋσ του θϋματοσ, που
χρειϊζεται να διερευνηθοϑν κατϊ τη διϊρκεια του project
Πηγϋσ πληροφόρηςησ (βιβλιοθόκη – διαδύκτυο – μετακύνηςη ςτο πεδύο - ςυνεντεϑξεισ
με εμπλεκϐμενουσ - ενημϋρωςη απϐ ειδικοϑσ – πειρϊματα)

•

Συγκρότηςη Ομϊδων για κϊθε πηγό πληροφϐρηςησ ό για κϊθε επιμϋρουσ πλευρϊ του
γενικοϑ θϋματοσ που χρόζει περαιτϋρω διερεϑνηςησ ςϑμφωνα και με τισ απορύεσ ό τα
ενδιαφϋροντα των μαθητών. Σο υποθϋμα που αναλαμβϊνει να διερευνόςει η κϊθε
ομϊδα, διατυπώνεται υπϐ μορφό ερωτόματοσ που πρϋπει να απαντηθεύ, το οπούο εύναι
ςαφώσ διατυπωμϋνο και οριοθετημϋνο και με τη βοόθεια του εκπαιδευτικοϑ. Επύςησ, η
κϊθε ομϊδα καταμερύζει – εφϐςον το κρύνει απαραύτητο - αρμοδιϐτητεσ ςτα μϋλη τησ,
προκειμϋνου να ςυγκεντρωθοϑν τα απαραύτητα ςτοιχεύα – πληροφορύεσ που θα
αναδεύξουν την πτυχό υπϐ μελϋτη του θϋματοσ.
Ο εκπαιδευτικϐσ εύναι ςκϐπιμο να δύνει με ςαφόνεια, ακρύβεια και αργϐ ρυθμϐ τισ
οδηγύεσ ςχετικϊ με τον τρϐπο με τον ϐποιο ζητϊ να εργαςτοϑν οι ομϊδεσ. Ιδιαιτϋρα
φροντύζει τα εξόσ:
 Πρώτα να διαμορφωθοϑν οι ομϊδεσ και να κατανεμηθοϑν ςτο χώρο, και κατϐπιν να
δώςει τισ οδηγύεσ. Με αυτϐ τον τρϐπο οι μαθητϋσ εφαρμϐζουν πιο ενεργητικϊ τισ
οδηγύεσ, εφϐςον όδη γνωρύζουν με ποιουσ θα εργαςτοϑν και ποιο ρϐλο θα ϋχει η ομϊδα
τουσ. Η ομϊδα των τεςςϊρων ατϐμων αποτελεύ, κατϊ τη γνώμη πολλών παιδαγωγών,
την ιδανικό λϑςη για τισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ, προκειμϋνου να υπϊρχουν
ςυναινετικϋσ αποφϊςεισ, ενώ ϊλλοι ιςχυρύζονται ϐτι ιδανικϐσ αριθμϐσ εύναι τα πϋντε
ϊτομα, διϐτι ςε μια ομϊδα τεςςϊρων υπϊρχει κύνδυνοσ αδιϋξοδησ διαφωνύασ. Εύναι
ςκϐπιμο οι ομϊδεσ να ϋχουν μεικτό ςϑνθεςη απϐ ϊποψη γεωγραφικόσ προϋλευςησ,
φϑλου κα. Επύςησ, εύναι προτιμϐτερο οι μαθητϋσ με διαφορετικϋσ επιδϐςεισ (καλού –
αδϑνατοι) να κατανεμηθοϑν ςε διαφορετικϋσ ομϊδεσ, παρϊ να εργϊζονται ςτην ιδύα
ομϊδα. Ψςτϐςο, η ςϑνθεςη των ομϊδων μπορεύ να γύνει και με βϊςη κοινϋσ προτιμόςεισ
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III.

και ενδιαφϋροντα των μαθητών. Παρατηρεύται ϐτι ϐταν οι μαθητϋσ ϋχουν την ευκαιρύα
να επιλϋξουν απϐ ϋνα ςϑνολο θεμϊτων που τουσ προςφϋρονται, αυτϐ που τουσ
ενδιαφϋρει περιςςϐτερο και να ομαδοποιηθοϑν ςϑμφωνα με αυτϐ το κοινϐ ςτοιχεύο,
τϐτε αυξϊνεται η διϊθεςη τουσ να ςυνεργαςτοϑν για τη μελϋτη αυτοϑ του θϋματοσ,
ςτην ομϊδα. Τπϊρχει βϋβαια και η περύπτωςη οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ τησ τϊξησ να
επιθυμοϑν να διερευνόςουν την ύδια πτυχό του θϋματοσ ενϐσ project, οπϐτε πρϋπει να
διευκολϑνει πϊλι ο εκπαιδευτικϐσ τη ςϑνθεςη και τον καταμεριςμϐ εργαςύασ ςε ομϊδεσ.
Προκειμϋνου να αποφευχθοϑν ςφϊλματα, εύναι προτιμϐτερο να αναγρϊφονται ςτον
πύνακα τα θϋματα εργαςύασ, το αναμενϐμενο αποτϋλεςμα, η διϊρκεια και οι
εκπρϐςωποι. Δύνονται απϐ τον εκπαιδευτικϐ ςαφόσ οδηγύεσ, ώςτε τα μϋλη τησ κϊθε
ομϊδασ να αντιλαμβϊνονται πλόρωσ το project που αναλαμβϊνουν. τη ςυνϋχεια, ο
εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να δύνει απϐ καθϐλου (που εύναι το επιθυμητϐ) ϋωσ αρκετό
βοόθεια ςτο πώσ να δουλεϑουν μεταξϑ τουσ.
Οι ςτϐχοι που δύνει προφορικϊ να εύναι γραμμϋνοι και ςτον πύνακα, ό ςε ϋνα φϑλλο
χαρτιοϑ.
Να δύνει ςαφϋσ χρονικϐ ϐριο για την εργαςύα των ομϊδων. Να παροτρϑνει τα μϋλη των
ομϊδων να καθύςουν ϐςο πιο ϊνετα μποροϑν μϋςα ςτο χώρο (κυκλικϐ ςχόμα,
αξιοπούηςη βοηθητικών αιθουςών κ.λπ.), ώςτε να μποροϑν να ςυνεργϊζονται.
Να ειδοποιεύ ϋγκαιρα τισ ομϊδεσ ώςτε να ορύςουν εκπρϐςωπουσ που θα παρουςιϊςουν
το αποτϋλεςμα τησ εργαςύασ ςτην ολομϋλεια.
Να ζητεύ απϐ τισ ομϊδεσ να καταθϋτουν γραπτϊ το προώϐν τησ εργαςύασ τουσ (μια
περύληψη, τη λϑςη μιασ ϊςκηςησ, λϋξεισ-κλειδιϊ κα), υποκινώντασ τισ με αυτϐ τον
τρϐπο να δραςτηριοποιηθοϑν πιο ςυςτηματικϊ (Κϐκκοσ, 1998; Ματςαγγοϑρασ, 2004;
Φατζηδόμου – Αναγνωςτοποϑλου, 2011).

•

Συνϊντηςη ομϊδων – αλληλοενημϋρωςη. Παρϊθεςη ςτοιχεύων που ςυλλϋχθηκαν μϋχρι
εκεύνη τη ςτιγμό για κϊθε υποθϋμα, ςυζότηςη για τα προβλόματα που ανϋκυψαν κατϊ
την υλοπούηςη τησ εργαςύασ κτλ. Επιςημαύνεται ϐτι «το Project δεν αποτελεύ μια
ϊκαμπτη διαδικαςύα, αλλϊ μια ευϋλικτη διαδικαςύα μϊθηςησ. Ο ςχεδιαςμϐσ ναι μεν ϋχει
γύνει, αλλϊ η υλοπούηςη δεν εύναι ϐμηροσ του ςχεδιαςμοϑ. Η διαρκόσ αξιολϐγηςη τησ
πορεύασ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ εμπλεκομϋνουσ οδηγεύ ςυχνϊ ςε αναθεωρόςεισ του
ςχεδιαςμοϑ, των ςτϐχων, καμιϊ φορϊ και του ύδιου του θϋματοσ» (Βαςϊλα, 2011: 60)

•

Ταξινόμηςη πληροφοριών (επιςτημονικϋσ /κοινωνικϋσ αιτύεσ, ςυνϋπειεσ), αξιολϐγηςη
των πληροφοριών μεταξϑ των μελών κϊθε ομϊδασ

•

ϑνοψη ομαδικοϑ project: μπορεύ η τελικό μορφό τησ εργαςύασ κϊθε ομϊδασ να εύναι
ϋνα κεύμενο που να περιλαμβϊνει τα εξόσ μϋρη: i) τύτλο υποθϋματοσ που επεξεργϊςτηκε
η ομϊδα και μεθϐδουσ ςυλλογόσ ςτοιχεύων γι αυτϐ ii) παρουςύαςη πληροφοριών που
ςυλλϋχθηκαν και ςυμπερϊςματα ςτα οπούα κατϋληξε η ομϊδα iii) τυχϐν απορύεσ που
δεν διαλευκϊνθηκαν ό δυςκολύεσ που δεν αντιμετωπύςτηκαν iv) βιβλιογραφύα που
αξιοποιόθηκε.

•

Ϊκθεςη ϐλων των πληροφοριών που ςυνϋλεξαν οι ομϊδεσ ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ,
ςυζότηςη και ςϑνοψη τησ φϑςησ του προβλόματοσ, του κοινωνικοϑ πλαιςύου μϋςα ςτο
οπούο λαμβϊνει χώρα και των αποτελεςμϊτων του.
Προτϊςεισ και επεξεργαςύα πιθανών λϑςεων
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III.

•

Κατϊλογοσ εναλλακτικών λϑςεων – brainstorming «ςϑςκεψη για ανταλλαγό ιδεών» οι
μαθητϋσ ςε μικρϋσ ομϊδεσ προτεύνουν λϑςεισ

•

Ομϊδεσ παιδιών επεξεργϊζονται λϑςεισ με κριτόρια τισ ςυνϋπειεσ ςε διϊφορα επύπεδα
(π.χ. οικολογικϋσ, κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ, πολιτικϋσ ςυνϋπειεσ κα.)
και την
αποτελεςματικϐτητα τουσ ςτο παρϐν αλλϊ και ςτο μϋλλον (αειφορύα)

•

Η κϊθε ομϊδα παραθϋτει τισ προτϊςεισ που θεωρεύ καταλληλϐτερεσ και διεξϊγεται
ςυζότηςη μεταξϑ των ομϊδων για την επιλογό τησ «καλϑτερησ» λϑςησ

•
•

Ομϊδεσ μαθητών διερευνοϑν: προςωπικϊ χαρακτηριςτικϊ, θϋςεισ - ςτϊςεισ των
εμπλεκομϋνων απϋναντι ςε προτεινϐμενεσ λϑςεισ

•

Κατανϐηςη των διαφορετικών θϋςεων και απϐψεων για το θϋμα απϐ τουσ μαθητϋσ
μϋςα απϐ Παιχνύδι ρϐλων (εφϐςον επιθυμοϑν να επιλϋξουν αυτό τη τεχνικό)

•

Διερεϑνηςη κατϊ πϐςο η προτεινϐμενη λϑςη θα γύνει αποδεκτό απϐ αυτοϑσ που
αποφαςύζουν και αυτοϑσ που επηρεϊζονται.

IV.

IV.

Εμπλοκό με το πρϐβλημα
Καταγραφό ατϐμων ό ομϊδων ατϐμων που εμπλϋκονται ςτο πρϐβλημα

•

Επιςόμανςη πιθανών ςτρατηγικών για κοινωνικό δρϊςη
Προτεύνονται διϊφορεσ μορφϋσ (γρϊμματα, ςυνεντεϑξεισ, διαδηλώςεισ, δημοςιεϑςεισ,
εκδηλώςεισ)

•

Καταρτύζεται λύςτα με τισ προτεινϐμενεσ μορφϋσ κοινωνικόσ δρϊςησ

•

Επιλογό απϐ ομϊδεσ των κατϊλληλων μορφών με βϊςει κριτόρια, ϐπωσ κϐςτουσ,
αποτελεςματικϐτητασ, χρϐνου, προςωπικόσ προτύμηςησ, καταλληλϐτητασ για παιδιϊ

•

Αξιολϐγηςη κοινωνικόσ δρϊςησ
υζότηςη
Ψσ προσ την ικανϐτητα ανϊπτυξησ δρϊςησ απϐ τουσ μαθητϋσ, το Μοντϋλο Ανϊπτυξησ
Ικανϐτητασ Δρϊςησ που διαμορφώθηκε απϐ τουσ Jensen και Schnack (1997) προτεύνει
μια διαδικαςύα που εμπεριϋχει τϋςςερισ ςυνιςτώςεσ:
1.
Γνώςη/επύγνωςη του υπϐ μελϋτη ζητόματοσ, δηλαδό την κριτικό διερεϑνηςό του
(αιτύεσ, επιπτώςεισ, προτεινϐμενεσ λϑςεισ, αξύεσ κ.τ.λ.) που ςχετύζονται με αυτϐ
2.
Θϋληςη και δϋςμευςη που αφορϊ ςτην ενδυνϊμωςη των ατϐμων προκειμϋνου να
αιςθανθοϑν ικανϊ να επηρεϊζουν αποφϊςεισ
3.
Ορϊματα που ςχετύζονται με τη δυνατϐτητα των μαθητών να επεξεργϊζονται τισ
αντιλόψεισ και τα ϐνειρα τουσ ςχετικϊ με το πώσ θα όθελαν τη ζωό τουσ και την
κοινωνύα ςτο μϋλλον
4.
Εμπειρύεσ δρϊςησ (ΥλογαϏτη, 2006: 245).
Παρϊλληλα, οι Jensen και Schnack διαφοροποιοϑν την ϋννοια τησ δρϊςησ απϐ την
ϋννοια τησ δραςτηριϐτητασ. Δραςτηριϐτητα εύναι οτιδόποτε απλώσ εμπλϋκει ενεργϊ
τουσ μαθητϋσ ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ (εκδρομϋσ, πειρϊματα κ.τ.λ.). ε
αντιδιαςτολό, η δρϊςη εύναι ςυνειδητό, ςτοχευϐμενη και ςκϐπιμη και μαθαύνεται
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μϋςω μαθηςιακών εμπειριών, ϐπου τα ϊτομα αναπτϑςςουν ικανϐτητεσ για την
ανϊληψη των ευθυνών τουσ ωσ πολιτών. Επύςησ, περιλαμβϊνει δραςτηριϐτητεσ που
εςτιϊζονται ςε αλλαγϋσ που αφοροϑν κυρύωσ ςτα αύτια και ϐχι μϐνο ςτα ςυμπτώματα
ενϐσ ζητόματοσ. Για παρϊδειγμα, ϐταν το ζότημα εύναι η ρϑπανςη τησ θϊλαςςασ, μια
δραςτηριϐτητα για τον καθαριςμϐ των ακτών δε μπορεύ να θεωρηθεύ δρϊςη που
επιζητεύ τη λϑςη του προβλόματοσ. Ψςτϐςο, ςυχνϊ η αλλαγό ςυμπεριφορϊσ
ταυτύζεται ςε παιδαγωγικϐ επύπεδο με τη δρϊςη. Η εκδόλωςη μιασ ςυμπεριφορϊσ,
προςδιοριςμϋνησ και προκαθοριςμϋνησ, εύναι ςυχνϊ το επιθυμητϐ αποτϋλεςμα μιασ
παιδαγωγικόσ παρϋμβαςησ. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, ο μαθητόσ παραμϋνει παθητικϐσ
αποδϋκτησ των υποδεύξεων του εκπαιδευτικοϑ και ςε περύπτωςη επιτυχύασ πειθόνιο
ϐργανο (Jensen και Schnack, 1997· ςτο ΥλογαϏτη, 2006: 242 -249).

V.

•

Επανεξϋταςη κριτηρύων απϐ ϐλουσ

•

Λόψη απϐφαςησ
Παρουςύαςη προγρϊμματοσ (ϋκθεςη υλικοϑ, παιχνύδια ρϐλων, δομημϋνη ςυζότηςη,
δραματοπούηςη, ϋκδοςη Cd ROM).
Ψςτϐςο, το Project δεν εξαντλεύται ςτη ςϑλληψη και εκτϋλεςη ενϐσ project, ςτη
διατϑπωςη και λϑςη ενϐσ προβλόματοσ, ςτην παραγωγό ό τη μορφό ενϐσ τελικοϑ
προώϐντοσ. ημαςύα ϋχει η ιδύα η διαδικαςύα εξϋλιξησ του Project, ο δρϐμοσ που οδηγεύ
ςτην επύτευξη των ςτϐχων, οι ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτα μϋλη τησ ομϊδασ, η διευθϋτηςη των
διαφορών τουσ κα., τα οπούα αποτελοϑν πόγεσ μϊθηςησ απ’ οποϑ πηγϊζει η μϐρφωςη
(Βαςϊλα, 2011: 65).

Κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του project oι μαθητϋσ δουλεϑουν ατομικϊ, ςε μικρϋσ ομϊδεσ ό
ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, ϐλοι μαζύ, ανϊλογα με το πώσ ϋχει προγραμματιςτεύ. τα
διαλεύμματα ενημϋρωςησ τα μϋλη τησ ομϊδασ εργαςύασ διακϐπτουν τισ δραςτηριϐτητϋσ τουσ,
για μικρϐ ό μεγαλϑτερο χρονικϐ διϊςτημα και ςυγκεντρώνονται ϐλα μαζύ με ςκοπϐ να
αλληλοενημερωθοϑν για την εξϋλιξη τησ ϋρευνασ και να ανταλλϊξουν γνώμεσ για τισ επϐμενεσ
δραςτηριϐτητεσ. τα διαλεύμματα αυτϊ οι μικρϐτερεσ ομϊδεσ παρουςιϊζουν τα ςτοιχεύα που
ςυνϋλεξαν, ακοϑν τισ παρατηρόςεισ των υπϐλοιπων ομϊδων και αποφαςύζουν για τη ςυνϋχεια
τησ ϋρευνασ ςτον τομϋα που ανϋλαβαν. τα διαλεύμματα ενημϋρωςησ εξομαλϑνονται επύςησ τα
προβλόματα διαπροςωπικών ςχϋςεων, ςυζητοϑνται πιθανϋσ αλλαγϋσ ςτη ςϑνθεςη των
ομϊδων, καθώσ ϋνασ απϐ τουσ ςκοποϑσ τησ μεθϐδου εύναι να μϊθει τουσ μαθητϋσ να
επικοινωνοϑν και να δουλεϑουν ομαδικϊ. το τελικϐ ςτϊδιο του project γύνεται παρουςύαςη
του υλικοϑ που ςυνϋλλεξαν ό δημιοϑργηςαν τα παιδιϊ. Σο υλικϐ αυτϐ μπορεύ να εκτεθεύ ς’
ϋναν ειδικϊ διαμορφωμϋνο χώρο του ςχολεύου ό τησ κοινϐτητασ και να αποτελεύ ερϋθιςμα για
ςκϋψη και δρϊςη και ϊλλων μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών, κατούκων, ςυνδϋοντασ ϋτςι το
ςχολεύο με την κοινωνύα και τη ζωό (Κουρό, 2008).
Ο εκπαιδευτικϐσ κατϊ την ανϊπτυξη του προγρϊμματοσ φροντύζει να υλοποιηθοϑν οι ςτϐχοι
που ϋχει θϋςει καθοδηγώντασ διακριτικϊ το project των ομϊδων, βοηθϊ τουσ μαθητϋσ ςτην
επικοινωνύα τουσ με τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ, οργανώνει εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ και
φροντύζει να τηρηθεύ ϋνα χρονοδιϊγραμμα, καθώσ και ο οικονομικϐσ προϒπολογιςμϐσ. Ο
εκπαιδευτικϐσ εύναι κοντϊ ςτουσ μαθητϋσ για να λϑςει τυχϐν απορύεσ, να ενθαρρϑνει, να
βοηθόςει να ξεπεραςτοϑν προβλόματα που θα οδηγοϑςαν ςε χϊςιμο του ενδιαφϋροντοσ και
απογοότευςη (Klippert, 1989: 46). Ειδικϐτερα, «ςε ϐλεσ τισ φϊςεισ ο εκπαιδευτικϐσ
ςυμμετϋχει πολϑ διακριτικϊ ωσ ϋμπειροσ ςϑμβουλοσ, που βοηθϊ τουσ μαθητϋσ να εντοπύςουν
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και να οριοθετόςουν το πρϐβλημα, να εντοπύςουν τισ πηγϋσ και, ϐταν του ζητηθεύ, βοηθϊ τουσ
μαθητϋσ να διευκρινύςουν ςημεύα ςϑγχυςησ. τισ περιπτώςεισ που η ομϊδα παρουςιϊζει
προβλόματα ςυνεργαςύασ ό δηλώνει αδυναμύα να ξεπερϊςει τα ερευνητικϊ προβλόματα, δεν
αναλαμβϊνει να λϑςει τα προβλόματα αυτϊ, αλλϊ υποδεικνϑει πιθανοϑσ τρϐπουσ επύλυςησ
τουσ. Ακϐμη, ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να εξαςφαλύςει μϋςα ςτο πλαύςιο του ωρολογύου
προγρϊμματοσ χρϐνο, για να πραγματοποιηθοϑν ϐλα τα βόματα οργϊνωςησ και παρουςύαςησ
τησ εργαςύασ» (Ματςαγγοϑρασ, 2004: 205).
υνοπτικϊ τα ςτϊδια υλοπούηςησ ενϐσ project περιγρϊφονται ςτην εικϐνα Ι (Helm & Katz,
2002: 21).
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Εικόνα Ι
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Γ2. Διδακτικϋσ τεχνικϋσ που αξιοποιούνται ςτo πλαύςιο ενόσ project.
Μερικϋσ απϐ τισ διδακτικϋσ τεχνικϋσ που χρηςιμοποιοϑνται κατϊ τισ διϊφορεσ φϊςεισ
διεκπεραύωςησ ενϐσ project, παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ (Μπαγιϊτη κ.ϊ., 2008) ςτη
ςυνϋχεια:
1. Ο καταιγιςμόσ ιδεών ό brainstorming: εύναι ϋνα χρόςιμο εργαλεύο για τον εκπαιδευτικϐ
που μπορεύ να εφαρμοςτεύ εϑκολα ςτη καθημερινό διδακτικό πρϊξη. Πρϐκειται για μια
ςυμμετοχικό διαδικαςύα κατϊ την οπούα οι μαθητϋσ προβαύνουν ςε αυθϐρμητη και
ελεϑθερη ϋκφραςη ιδεών για ϋνα θϋμα, χωρύσ να απαιτεύται απαραύτητα να ϋχουν οι
μαθητϋσ ειδικϋσ γνώςεισ γι αυτϐ. Η εφαρμογό του brainstorming εξελύςςεται ςε
τϋςςερα ςτϊδια: αρχικϊ ο εκπαιδευτικϐσ εξηγεύ την τεχνικό ςτουσ μαθητϋσ, δύνει το
θϋμα και ζητϊ απϐ αυτοϑσ να εκφρϊςουν τισ ιδϋεσ για αυτϐ ϐπωσ τουσ ϋρχονται (χωρύσ
να τισ αξιολογεύ), θϋτει αντικειμενικϊ και αδιαμφιςβότητα κριτόρια ομαδοπούηςησ των
ιδεών των μαθητών και ςτη ςυνϋχεια επιλϋγει μια ό περιςςϐτερεσ ομαδοποιημϋνεσ
κατηγορύεσ ιδεών για να παρουςιϊςει με ςυνοπτικό ειςόγηςη τα ςχετικϊ θϋματα
(Βαςϊλα & ΥλογαϏτη, 2002; Μπαγιϊτη, 2015).
2. Διαλογικό αντιπαρϊθεςη ό Debate: πρϐκειται για μια δομημϋνη διαλογικό ςυζότηςη
ςτην οπούα ςυμμετϋχουν δϑο ομϊδεσ ομιλητών, οι οπούοι υποςτηρύζουν διαφορετικϋσ
απϐψεισ με ανταλλαγό επιχειρημϊτων. Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Debate ϋχουν την
ευκαιρύα να επιχειρηματολογόςουν για κρύςιμα κοινωνικϊ ζητόματα, να ακοϑςουν με
προςοχό τισ απϐψεισ των ϊλλων, να κρύνουν και να λϊβουν αποφϊςεισ.
Για παρϊδειγμα: Στην παραλύα που γεννούν τα αυγϊ ϋνασ θαλϊςςιεσ χελώνεσ πρόκειται
να γύνει ϋνασ μεγϊλοσ δρόμοσ. Τα φώτα κϊνουν τα χελωνϊκια να χϊνουν τι δρόμο για τη
θϊλαςςα και κινδυνεύουν να τα πατόςουν τα αμϊξια. Από την ϊλλη μεριϊ ο δρόμοσ εύναι
απαραύτητοσ για τη ζωό των κατούκων (πρόςβαςη των ψαρϊδων ςτη θϊλαςςα,
τουριςτικό ανϊπτυξη, ϊνετεσ μετακινόςεισ..). Άλλοι κϊτοικοι ςυμφωνούν και ϊλλοι
διαφωνούν. Παύρνουμε ρόλουσ, ςυζητϊμε και προτεύνουμε λύςεισ.
 Βόμα 1ο: θα χωριςτεύτε ςε δϑο ομϊδεσ (6 - 10 ϊτομα/ομϊδα). Η μια ομϊδα θα
υποςτηρύζει την καταςκευό του δρϐμου και η ϊλλη την αντύθετη ϊποψη ΟΜΑΔΑ
ΚΙΣΡΙΝΗ ΤΠΕΡ – ΟΜΑΔΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΚΑΣΑ. Σα μϋλη τησ κϊθε ομϊδασ θα αναλϊβουν
ςυγκεκριμϋνουσ ρϐλουσ ϐπωσ: Γραμματϋασ, ςυντονιςτόσ, ςυζητητόσ (3 παιδιϊ) και
κριτόσ. Οι υπϐλοιποι θα παρακολουθόςουν τη ςυζότηςη.
 Βόμα 2ο: Ορύςτε ϋνα ϊτομο τησ ομϊδασ γραμματϋα. Αυτϐσ θα καταγρϊψει τα
επιχειρόματϊ ςασ ςε ϋνα χαρτύ. Ορύςτε ϋνα μϋλοσ τησ ομϊδασ κριτό, αυτϐσ με το
δϊςκαλο και ϋνα κριτό απϐ την ϊλλη ομϊδα θα διαλϋξουν ποια ομϊδα όταν πιο
πειςτικό.
 Βόμα 3ο: Προτεύνετε τα επιχειρόματα ςασ. Ο γραμματϋασ θα γρϊψει τα επιχειρόματα
που διαλϋξατε ςε λύςτα και τρεισ απϐ ςασ θα ανακοινώςετε ο καθϋνασ ϋνα επιχεύρημα
την ώρα τησ αντιπαρϊθεςησ των ομϊδων. Να διαλϋξει ο κϊθε ςυζητητόσ απϐ τουσ τρεισ
το επιχεύρημα του απϐ τη λύςτα.
 Βόμα 4ο: κεφτεύτε τι μπορεύ να υποςτηρύξει η ϊλλη ομϊδα και προετοιμαςτεύτε να την
αντικροϑςετε.
 ΕΣΟΙΜΟΙ; Η ςυζότηςη θα αρχύςει ακολουθώντασ κϊποιουσ κανϐνεσ. Η ςειρϊ των
ομιλητών θα εύναι η παρακϊτω και ο δϊςκαλοσ θα εύναι υπεϑθυνοσ για το χρϐνο που θα
μιλϊ κϊθε παιδύ:
o ΟΜΑΔΑ ΚΙΣΡΙΝΗ ΤΠΕΡ: Ο 1ο ςυζητητόσ διατυπώνει επιχεύρημα
o ΟΜΑΔΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΚΑΣΑ: Ο 1οσ ςυζητητόσ τησ ομϊδασ απαντϊ και αντικροϑει το
επιχεύρημα τησ ϊλλησ ομϊδασ
o ΟΜΑΔΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΚΑΣΑ - Ο 2οσ ςυζητητόσ διατυπώνει επιχεύρημα
16

o ΟΜΑΔΑ ΚΙΣΡΙΝΗ ΤΠΕΡ: Ο 2οσ ςυζητητόσ τησ ομϊδασ απαντϊ και αντικροϑει το
επιχεύρημα τησ ϊλλησ ομϊδασ και οϑτω καθεξόσ
o ΟΜΑΔΑ ΚΙΣΡΙΝΗ ΤΠΕΡ: Ο υντονιςτόσ ςυνοψύζει τισ θϋςεισ τησ ομϊδασ του
o ΟΜΑΔΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΚΑΣΑ: Ο υντονιςτόσ ςυνοψύζει τισ θϋςεισ τησ ομϊδασ του
 Κϊθε ομιλητόσ δε μπορεύ να κρατόςει το χρϐνο πϊνω απϐ 5΄ λεπτϊ.
 Σϋλοσ τριμελόσ επιτροπό αξιολογεύ τη ςυμμετοχό τησ κϊθε ομϊδασ, με κριτόρια ϐπωσ:
τα μϋλη τησ ομϊδασ υποςτόριξαν με ϐμορφο λϐγο τισ θϋςεισ τουσ, τα επιχειρόματα όταν
τησ ομϊδασ όταν πειςτικϊ, η ομϊδα διατϑπωςε τα επιχειρόματα τησ ςτον καθοριςμϋνο
χρϐνο, η ομϊδα ςεβϊςτηκε τισ απϐψεισ τησ ϊλλησ ομϊδασ και τισ ϊκουςε με προςοχό
κ.α.
3. Ανϊλυςη και μελϋτη μιασ χαρακτηριςτικόσ περύπτωςησ: η περύπτωςη αυτό μπορεύ να
εύναι ϋνα ςυγκεκριμϋνο και χαρακτηριςτικϐ κοινωνικϐ θϋμα, προσ μελϋτη. Η τϊξη
χωρύζεται ςε μικρϋσ ομϊδεσ για να ςυζητόςει το θϋμα αυτϐ. Κϊθε μϋλοσ τησ ομϊδασ,
επιχειρηματολογεύ και προτεύνει κϊποιο εύδοσ δρϊςησ. Η κϊθε ομϊδα καταλόγει ςε μια
κοινϊ αποδεκτό ϊποψη την οπούα παρουςιϊζει ςτην τϊξη.
4. Πεύραμα: μια επιχεύρηςη που διεξϊγεται κϊτω απϐ ελεγχϐμενεσ ςυνθόκεσ, για να
ανακαλυφθεύ ϋνα ϊγνωςτο αποτϋλεςμα ό νϐμοσ, για να δοκιμαςτεύ ό να εγκαθιδρυθεύ
μια υπϐθεςη ό να καταδειχθεύ ϋνασ γνωςτϐσ νϐμοσ (Γεωργϐπουλοσ & Σςαλύκη, 2002:
68).
5. Επιςκόπηςη απόψεων: Σα ϐργανα που χρηςιμοποιοϑνται ςτην περύπτωςη αυτό εύναι το
ερωτηματολϐγιο και η ςυνϋντευξη. Οι απαντόςεισ ςε ςειρϊ ερωτόςεων και οι
αντιδρϊςεισ των ερωτωμϋνων ατϐμων, καθορύζουν τα ςυναιςθόματα, τισ ςτϊςεισ και
τισ γνώμεσ για κϊποιο θϋμα. Η μϋθοδοσ αυτό εύναι πολϑ χρόςιμη γιατύ βοηθϊ ςτην
καταγραφό των γνώςεων, του βαθμοϑ ενημϋρωςησ, τησ κατανϐηςησ και του
ενδιαφϋροντοσ μιασ κοινϐτητασ ανθρώπων για ϋνα θϋμα (Γεωργϐπουλοσ & Σςαλύκη,
2002: 69).
6. Παιγνύδια ρόλων: Σα καταςκευαςμϋνα παιγνύδια ρϐλων εύναι μια τεχνικό για τη λϑςη
προβλόματοσ. Μϋςα απϐ τη δραματοπούηςη μιασ κατϊςταςησ τησ πραγματικόσ ζωόσ,
αναδεικνϑονται οι ςυγκροϑςεισ, εκφρϊζονται οι απϐψεισ και τα ςυναιςθόματα και
αναζητεύται λϑςη των αντιθϋςεων. Σα βαςικϊ ςτϊδια μιασ τϋτοιασ δραςτηριϐτητασ
ςυνοπτικϊ εύναι: επιλϋγεται ϋνα κοινωνικϐ ζότημα απλϐ που να ςχετύζεται κατϊ
προτύμηςη με τη ζωό των παιδιών, καταγρϊφονται οι θιγϐμενεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, το
ςενϊριο που περιγρϊφει το πρϐβλημα, κϊθε ομϊδα αναλαμβϊνει να πρωταγωνιςτόςει
ςε ϋνα απϐ τουσ προτεινϐμενουσ ρϐλουσ, κϊθε ομϊδα επιχειρηματολογεύ και τϋλοσ
γύνεται ςυζότηςη για να αποτιμηθεύ τϐςο η γνώςη που κατακτόθηκε ϐςο και ολϐκληρη
η διαδικαςύα (Γεωργϐπουλοσ & Σςαλύκη, 2002: 75; Μπαγιϊτη, 2014).
7. Επύλυςη προβλόματοσ (problem solving)
Για να εύναι αποτελεςματικϋσ οι δραςτηριϐτητεσ του project θα πρϋπει να ϋχουν ςχϋςη
με τα προβλόματα τησ κοινϐτητασ η οπούα περιβϊλλει το ςχολεύο. Εξετϊζοντασ τα,
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ο εγχώριοσ πληθυςμϐσ τϐςο ωσ πηγό γνώςησ, ϐςο και ωσ
ςυνεργϊτησ ςτισ διαδικαςύεσ για την επύλυςη του προβλόματοσ. Οι δεξιϐτητεσ επύλυςησ
προβλημϊτων θεωροϑνται βαςικϋσ και αποτελεςματικϋσ για την καλϑτερη αφομούωςη
τησ γνώςησ, ωςτϐςο πϊρα πολϑ λύγοι ϊνθρωποι ςκϋφτονται πραγματικϊ με ϐρουσ
επύλυςησ προβλόματοσ μια και η παραδοςιακό εκπαύδευςη δεν καλλιεργεύ την
αντιμετώπιςη τϋτοιου εύδουσ ϊποψησ των πραγμϊτων (Γεωργϐπουλοσ & Σςαλύκη,
2002: 65- 66). Ψςτϐςο ϐταν λϋμε ϐτι μια ομϊδα μαθητών εμπλϋκεται ςτην επύλυςη ενϐσ
κοινωνικοϑ προβλόματοσ, δεν περιμϋνουμε να οδηγόςει και ςτην τελικό λϑςη του
προβλόματοσ. Αυτϐ που εύναι ςημαντικϐ εύναι η ύδια η διαδικαςύα που λειτουργεύ
ευνοώκϊ για την απϐκτηςη γνώςεων, ςτϊςεων, ςυμπεριφορών ικανοτότων και τελικϊ
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μεταφρϊζει τισ γνώςεισ ςε αποφϊςεισ και δρϊςη. Η ομϊδα η οπούα ϋχει εμπλακεύ ςτην
εκπαιδευτικό αυτό διαδικαςύα τελικϊ θα μποροϑςε να λειτουργόςει δυνητικϊ ωσ
φορϋασ πληροφϐρηςησ ενϐσ ευρϑτερου κοινωνικοϑ ςυνϐλου και, ύςωσ, ςε ϋνα δεϑτερο
επύπεδο, ωσ πυρόνασ κϊποιασ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ ςτο επύπεδο τησ κοινϐτητασ
(ΥλογαϏτη, 1998: 198 - 200).
Οι φϊςεισ επύλυςησ ενϐσ προβλόματοσ εύναι:
 Πιςτοπούηςη: δηλαδό πωσ εμφανύζεται το πρϐβλημα ωσ γεγονϐσ και πωσ θεωρεύται
αντύςτοιχα ςε γενικϋσ γραμμϋσ μια μη προβληματικό κατϊςταςη
 Μοντϋλο ανϊλυςησ προβλόματοσ: ςυγκροτεύται το δύκτυο ϐλων των πιθανών ό βϋβαιων
παραγϐντων που εμπλϋκονται ςτην προβληματικό κατϊςταςη και διαμορφώνεται ϋτςι
μια ολοκληρωμϋνη εικϐνα τησ προβληματικόσ κατϊςταςησ
 Εναλλακτικϋσ λύςεισ – διερεύνηςη – εκτύμηςη, διερευνϊται εϊν εύναι οι προτεινόμενεσ
λύςεισ: ςυμβατϋσ οικολογικϊ, αποτελεςματικϋσ, βιώςιμεσ ςτο χρϐνο, πιθανϐτητα να
υλοποιηθοϑν. Με βϊςη ϋνα ςϑςτημα αξιών επιλϋγονται οι πλϋον κατϊλληλεσ λϑςεισ.
 Project δρϊςησ – Εκπλόρωςη τησ προτεινόμενησ λύςησ: η φϊςη αυτό απαιτεύ την
κινητοπούηςη ϐλων των ικανοτότων που μετουςιώνουν μια απϐφαςη ςε
πραγματικϐτητα. Η δρϊςη μπορεύ να εύναι πολϑ απλό ϐπωσ πληροφϐρηςη και
ενημϋρωςη τησ κοινϐτητασ, ϋωσ πολϑ ςϑνθετη ϐπωσ προτϊςεισ για τη διαχεύριςη ενϐσ
ςυγκεκριμϋνου προβλόματοσ ό παρϋμβαςη ςε μια ςυγκεκριμϋνη προβληματικό
κατϊςταςη κτλ.
 Αξιολόγηςη: επανεκτύμηςη κϊθε φϊςησ και κϊθε ςταδύου τησ διαδικαςύασ (ΥλογαϏτη Ε.,
1998: 196 - 201).
8. Μετακύνηςη ςτο πεδύο μελϋτησ (field trip) (UNESCO,1983· 1985)
Η μϋθοδοσ αυτό προϒποθϋτει τον ςυνδυαςμϐ των 5 αιςθόςεων για παρατόρηςη,
καταγραφό, ςυλλογό δεδομϋνων, ώςτε μϋςα απϐ ερευνητικό διαδικαςύα και εμπειρύα
να αποκτόςουν τα παιδιϊ γνώςη του περιβϊλλοντοσ και των ςυναφών με αυτϐ
προβλημϊτων.
τϊδια
 Προετοιμαςύα απϐ τον εκπαιδευτικϐ τησ εκδρομόσ (ςκοπϐσ επύςκεψησ, ερωτόματα που
πρϋπει να απαντηθοϑν, κϐςτοσ, μεταφορικϐ μϋςο, κύνδυνοι, εφϐδια, διϊρκεια, αναλογύα
ενηλύκων προσ παιδιϊ)
 Ενημϋρωςη των μαθητών για το πεδύο
 υλλογό πληροφοριών απϐ τουσ μαθητϋσ για το προσ μελϋτη πεδύο και το αντικεύμενο
τησ εργαςύασ ςε αυτϐ.
 ϑνδεςη του προγρϊμματοσ ςπουδών, με το αντικεύμενο μελϋτησ τησ εργαςύασ πεδύου.
 Ενημϋρωςη των μαθητών για τη διαδικαςύα
 Εξοικεύωςη των μαθητών με ϐργανα (καςετϐφωνο, φωτογραφικό μηχανό, φακού,
μϋτρο, κιϊλια κ.τ.λ.…)
 Εξοικεύωςη με την τεχνικό τησ δειγματοληψύασ (ερωτηματολϐγιο ό ςυνϋντευξη,
ςυλλογό φυτών κτλ)
 Διαμϐρφωςη φϑλλων εργαςύασ κατϊλληλων για το προσ μελϋτη πεδύο και για τουσ
μαθηςιακοϑσ ςτϐχουσ που ϋχουν τεθεύ, προκειμϋνου να διευκολυνθοϑν οι μαθητϋσ ςτη
ςυγκϋντρωςη των απαραύτητων ςτοιχεύων και η εκπαιδευτικό διαδικαςύα να ϋχει τα
αναμενϐμενα αποτελϋςματα
 Φωριςμϐσ των μαθητών ςε μικρϋσ ομϊδεσ και καταμεριςμϐ ρϐλων ςτα μϋλη τησ κϊθε
ομϊδασ, ανϊλογα με τισ μαθηςιακϋσ δραςτηριϐτητεσ που ϋχει προγραμματιςτεύ να
υλοποιηθοϑν (πχ δημοςιογρϊφοσ, οδηγϐσ με τη βοόθεια χϊρτη, φωτογρϊφοσ,
βοτανικϐσ για αναγνώριςη φυτών, ζωγρϊφοσ κ.ϊ.)
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 Αναφορϊ ϋρευνασ (ςυγκϋντρωςη μετρόςεων π.χ. ςχεδιαγρϊμματα με αριθμοϑσ φυτών
ό ζώων, κατανομϋσ ρϑπων, δεύγματα που ελόφθηςαν, ακϐμη χϊρτη τησ περιοχόσ ςτον
οπούο να φαύνονται τα ςημεύα παρατηρόςεων)
 Επύδειξη υλικοϑ (φωτογραφύεσ, μετρόςεισ, δεύγματα, αναφορϊ) ςε μια ανοικτό
εκδόλωςη.
Οι Dettmann – Easler και Pease (1999) επύςησ, διαπύςτωςαν ϐτι ϋνασ παρϊγοντασ που
επηρϋαζε τη μεταβολό των ςτϊςεων των μαθητών μετϊ απϐ προγρϊμματα ςτο πεδύο
ςχετικϊ με την ϊγρια ζωό όταν εϊν το πρϐγραμμα ςτο πεδύο όταν προϋκταςη του
προγρϊμματοσ ςπουδών ςτην τϊξη και ϐχι ξεκομμϋνη δραςτηριϐτητα. Οι ερευνητϋσ
διαπύςτωςαν ϐτι οι ςτϊςεισ που αποκτοϑςαν οι μαθητϋσ απϐ την εργαςύα ςτο πεδύο
ενιςχϑονταν και υιοθετοϑνταν για μεγαλϑτερο χρονικϐ διϊςτημα, εφ’ ϐςον οι ϋννοιεσ που
αποκτοϑςαν ςτο πεδύο επανατροφοδοτοϑνταν κατϊ την επιςτροφό τουσ ςτην τϊξη απϐ
ςχετικό διδακτικό παρϋμβαςη. Οι Dettmannn – Easler και Pease προτεύνουν ϐτι οι
εμπειρύεσ ςτο πεδύο θα όταν αποτελεςματικϐτερεσ, εϊν όταν ενοποιημϋνεσ με τα μαθόματα
ςτην τϊξη. Αφοϑ, ϐπωσ αναφϋρουν ςυχνϊ οι καθηγητϋσ, επιλϋγουν δραςτηριϐτητεσ που
εύναι βολικϋσ για αυτοϑσ ό αρϋςουν ςτα παιδιϊ, χωρύσ ϐμωσ να ϋχουν ξεκϊθαρο ςτϐχο ωσ
προσ το τι επιδιώκουν οι μαθητϋσ τουσ να μϊθουν. Οι ερευνητϋσ καταλόγουν ϐτι μια τϋτοια
ςϑνδεςη του προγρϊμματοσ ςπουδών και των δραςτηριοτότων ςτο πεδύο θα μποροϑςε να
επιφϋρει βελτύωςη τϐςο ςτην αξιοπιςτύα των δραςτηριοτότων τησ εργαςύασ πεδύου, ϐςο
και τησ μϊθηςησ εκ μϋρουσ των μαθητών (Dettmann – Easler και Pease, 1999: 38·
Μπαγιϊτη, 2007: 129).
Γ3. Διδακτικού ςτόχοι
’ ϋνα project, εφϐςον αυτϐ αποτελεύ εκπαιδευτικό διαδικαςύα, τύθενται και διδακτικού
ςτϐχοι:
•

Γνωςτικού: κατανϐηςη εννοιών, ςχϋςεων/αλληλεπιδρϊςεων/ςυνεπειών π.χ. ανθρώπου
– περιβϊλλοντοσ κτλ.
• Επιςτημονικού: εξοικεύωςη με την επιςτημονικό μϋθοδο εργαςύασ, ανϊπτυξη
επιςτημονικόσ νοοτροπύασ κτλ.
• υμμετοχικού: εργαςύα ςε ομϊδεσ, ανϊπτυξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ, ςεβαςμϐσ ςτισ
διαφορετικϋσ απϐψεισ, ςτον τρϐπο ζωόσ, ςτη δημιουργικό δρϊςη κτλ.
• Κοινωνικού: ςϑνδεςη τησ ςχολικόσ ζωόσ με την καθημερινό ζωό, καλλιϋργεια
υπευθυνϐτητασ, λόψησ αποφϊςεων, ιςϐτητασ παρϋμβαςησ κτλ.
• Αιςθητικού: δημιουργύα ςτενόσ ςχϋςησ με τη φϑςη ό την τϋχνη μϋςω ϐλων των
αιςθόςεων κτλ., καθώσ και τησ αιςθητικόσ απϐλαυςησ
• Αυτομορφωτικού: χρόςη βιβλιοθόκησ, εντϑπου τϑπου, Internet κτλ.
• τϊςεισ ζωόσ: ανϊπτυξη κριτικόσ και δημιουργικόσ ςκϋψησ, ανϊπτυξη κώδικα αξιών
και ςυμπεριφορϊσ
(Τ.Π.Ε.Π.Θ., ΥΕΚ 1376 18/10/2001).
Γ4. Αξιολόγηςη Project
Κατϊ το ςχεδιαςμϐ, την εξϋλιξη και την ολοκλόρωςη ενϐσ Project εύναι καλϐ να υπϊρχει
αξιολϐγηςη ϋτςι ώςτε να εκτιμϊται εϊν ικανοποιοϑνται οι ςκοπού και οι ςτϐχοι που ϋχουν
τεθεύ ό αν χρειϊζονται κϊποιεσ βελτιώςεισ. υνοπτικϊ η αξιολϐγηςη (Μπαγιϊτη κ.ϊ. , 2008)
περιλαμβϊνει τα εξόσ:
•

Υϊςεισ αξιολϐγηςησ: Αρχικό, διαμορφωτικό, τελικό
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•
•
•

Σι αξιολογεύται: χεδιαςμϐσ – πορεύα – δρϊςεισ
Ποιοι ςυμμετϋχουν: Μαθητϋσ – ςχολεύο, γονεύσ – εμπλεκϐμενοι
Μϋςα αξιολϐγηςησ: ερωτηματολϐγια – κλύμακεσ – ςυνεντεϑξεισ – χϊρτεσ εννοιών –
ςυςτηματικό παρατόρηςη τησ ςυμπεριφορϊσ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια εξϋλιξησ
του προγρϊμματοσ

ημαντικϊ ερωτόματα:
•
•
•
•
•
•
•

Επιτεϑχθηκαν οι ςτϐχοι του project;
Ϋταν κατϊλληλα τα αντικεύμενα που διερευνόθηκαν ςτο πλαύςιο του project;
Ο ςχεδιαςμϐσ, η οργϊνωςη βοόθηςαν ςτην εκπλόρωςη των ςτϐχων του project;
Σα μϋςα που χρηςιμοποιόθηκαν όταν αποτελεςματικϊ;
Τπόρξε ςυνεργαςύα των μαθητών και ανϊπτυξη ομαδικοϑ πνεϑματοσ;
Τπόρξε ανταπϐκριςη ςτην τοπικό κοινωνύα ε τι βαθμϐ προκϊλεςε το ενδιαφϋρον τησ
τοπικόσ κοινωνύασ;
Αναπτϑχθηκαν θετικϋσ ςτϊςεισ για το υπϐ μελϋτη ζότημα και παρατηρόθηκαν πιθανϋσ
αλλαγϋσ ςε ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ;

Δ. ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Ψ ΤΝΣΟΝΙΣΗ PROJECT.
Η ιςτορύα τησ εκπαύδευςησ εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνη με πολιτικϋσ ςκοπιμϐτητεσ και
αποφϊςεισ ςχετικϋσ με τη διαμϐρφωςη τησ ςχολικόσ ζωόσ. Ιδιαιτϋρωσ φορτιςμϋνοσ
ιδεολογικϊ εύναι ο χώροσ που αναφϋρεται ςτη διδακτικό προςϋγγιςη, ςτουσ κανϐνεσ δηλαδό
και ςτισ αρχϋσ που επιβϊλλονται για τη διαμϐρφωςη του μαθόματοσ, και λιγϐτερο αυτϐσ που
αναφϋρεται ςτα περιεχϐμενα τησ μϊθηςησ. Ϊντονα ιδεολογικϊ φορτιςμϋνη θα πρϋπει να
θεωρόςομε και τη μϋθοδο project, που αναφϋρεται ςτο προοδευτικϐ παιδαγωγικϐ κύνημα,
καθώσ ανατρϋπει μια ςειρϊ αντιλόψεων που καθηλώνουν τη ςχολικό ζωό ςε
ανταγωνιςτικϐτητα, ατομικιςμϐ, δαςκαλοκεντριςμϐ, απραξύα, αδιαφορύα κ.τ.λ. Οι αντιλόψεισ
που επιχειρεύ να ανατρϋψει η μϋθοδοσ project ϋχουν ςχϋςη με το ρϐλο του μαθητό ςτη
μαθηςιακό διαδικαςύα, τη ςημαςύα τησ καθημερινϐτητασ ςτη ςχολικό ζωό, τη διεπιςτημονικό
προςϋγγιςη των γνωςτικών αντικειμϋνων και γενικϐτερα τη ςϑνδεςη τησ ςχολικόσ δρϊςησ ςε
ϐλεσ τισ εκφϊνςεισ τησ, με την καθημερινό πραγματικϐτητα ωσ μια προςπϊθεια αυτονϐμηςησ
και αυτοδιϊθεςησ του ατϐμου και τησ ομϊδασ (Helm & Katz, 2002: xii).
Δ1. Σρόποι ό τυλ ηγεςύασ και ψυχολογικό κλύμα ςχολικόσ μονϊδασ/τϊξησ
Καθοριςτικό ςημαςύα για την επύτευξη τησ παραπϊνω προοδευτικόσ αλλαγόσ αποτελεύ το ϐλο
κλύμα τησ ςχολικόσ ζωόσ που εξαρτϊται κυρύωσ απϐ το ςτυλ ό ϑφοσ ηγεςύασ που υιοθετεύ τϐςο
ο διευθυντόσ του ςχολεύου, ϐςο και ο εκπαιδευτικϐσ τησ τϊξησ. Σο ςτυλ διδαςκαλικόσ ό και
διοικητικόσ ηγεςύασ προκϑπτει απϐ το ςυνδυαςμϐ ςε διαφορετικϐ βαθμϐ ςτοιχεύων ϐπωσ
εύναι ο ϋλεγχοσ και η καθοδόγηςη ςτο επιτελοϑμενο project και ο βαθμϐσ ςυναιςθηματικόσ
αποδοχόσ και ενθϊρρυνςησ τησ πρωτοβουλύασ και τησ διαφορετικϐτητασ. Ϊτςι διακρύνουμε το
«ανοιχτϐ» ςχολικϐ κλύμα κατϊ το οπούο ϐλοι οι εμπλεκϐμενοι ςυνεργϊζονται αρμονικϊ, με
αύςθημα ευθϑνησ, ενώ ο ηγϋτησ διακρύνεται για το χαμηλϐ βαθμϐ κατευθυντικόσ ςτϊςησ και
περιοριςμών. Εν αντιθϋςει με το «κλειςτϐ» ςχολικϐ κλύμα, ϐπου οι ηγϋτεσ τεύνουν περιςςϐτερο
να δύνουν κατευθϑνςεισ και να θϋτουν περιοριςμοϑσ παρϊ να ενθαρρϑνουν και να ςτηρύζουν
πρωτοβουλύεσ, με αποτϋλεςμα οι μαθητϋσ να διακρύνονται για την απραξύα και την αδιαφορύα
τουσ. Θα αναλϑςουμε τουσ δυο αυτοϑσ τρϐπουσ ϊςκηςησ εξουςύασ:
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 Αυταρχικό ηγεςύα: ο ηγϋτησ/εκπαιδευτικϐσ επιδιώκει υπακοό απϐ τουσ μαθητϋσ.
Παύρνει μϐνοσ του τισ αποφϊςεισ και καθοδηγεύ τισ ενϋργειεσ ϐλων των μελών τησ
ομϊδασ, χωρύσ να ενημερώνει για το ςυνολικϐ project δρϊςησ. Διατϊςει και κυρύωσ οι
διαταγϋσ του ςτηρύζονται ςε κυρώςεισ. Φρηςιμοποιεύ το φϐβο ωσ κύνητρο. Αρνεύται να
επεξηγόςει τισ πρϊξεισ του και διςτϊζει να δεχτεύ προτϊςεισ που εναντιώνονται ςτισ
απϐψεισ του. Απϋχει απϐ την εργαςύα και τισ ςυντροφιϋσ των μαθητών. Αυτϐσ ο τϑποσ
ηγεςύασ εκφρϊζεται καλϑτερα μϋςω δαςκαλοκεντρικών μορφών διδαςκαλύασ, ϐπου η
πρωτοβουλύα δρϊςησ και επικοινωνύασ ανόκει αποκλειςτικϊ ςτον εκπαιδευτικϐ. Ο
ρϐλοσ των μαθητών εξαντλεύται ςτην προςεκτικό παρακολοϑθηςη και απομνημϐνευςη
των πληροφοριών που παρουςιϊζει ο εκπαιδευτικϐσ.
 Δημοκρατικό ό ςυμμετοχικό ηγεςύα : ο εκπαιδευτικϐσ, αν και παραμϋνει πρϐςωπο
με αυξημϋνη αυθεντύα και εξουςύα, προςπαθεύ να εξαςφαλύςει τη ςυναύνεςη των
μαθητών και την κατανϐηςη και αποδοχό απϐ πλευρϊσ τουσ του ςκεπτικοϑ κϊθε
ενϋργειασ και απϐφαςόσ του. Η απειλό και η χλεϑη δεν χρηςιμοποιοϑνται απϐ
εκπαιδευτικοϑσ που υιοθετοϑν το ςυμμετοχικϐ κλύμα. Οι ηγϋτεσ με δημοκρατικϐ ςυμμετοχικϐ ςτυλ ςυμπεριφορϊσ πιςτεϑουν ςτισ εςωτερικϋσ δυνατϐτητεσ των ατϐμων
για μϊθηςη και αυτοκαθοδόγηςη. την πρϊξη ο εκπαιδευτικϐσ οφεύλει ςε καθημερινό
βϊςη να υποςτηρύζει τουσ μαθητϋσ μϋςω τησ ενθϊρρυνςησ και τησ εξαςφϊλιςησ ενϐσ
εργαςιακοϑ περιβϊλλοντοσ, το οπούο τουσ επιτρϋπει να ξεπερϊςουν τον ύδιο τουσ τον
εαυτϐ. Με αυτό την πρακτικό ενιςχϑει την αυτοπεπούθηςη των μαθητών και κατϊ
προϋκταςη αυξϊνει τισ πιθανϐτητεσ να φτϊςουν ςε εξαιρετικό επύδοςη. Εύναι δε οι
ηγϋτεσ αυτού ςυνόθωσ ϊτομα δημιουργικϊ, με ανοιχτοϑσ ορύζοντεσ και αυξημϋνεσ
επαγγελματικϋσ ικανϐτητεσ. Αυτϐ το ςτυλ ηγεςύασ ταιριϊζει καλϑτερα ςε
μαθητοκεντρικϋσ – διερευνητικϋσ μορφϋσ διδαςκαλύασ ϐπου ο εκπαιδευτικϐσ
χρηςιμοποιεύ χαλαρϐτερεσ μορφϋσ καθοδόγηςησ, ϐπωσ ςτη μϋθοδο project (αϏτησ,
:139 – 140; Ματςαγγοϑρασ, 2007: 200- 203) .
Σο θετικϐ ψυχολογικϐ κλύμα ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη απαιτεύ πρωτύςτωσ απϐ τον
ηγϋτη απϐ τη θϋςη του διευθυντό ςχολεύου ό του εκπαιδευτικοϑ τϊξησ να αναπτϑξει
ςυνεργατικό κουλτοϑρα, καλλιεργώντασ μια ςειρϊ απϐ ηγετικϋσ ικανϐτητεσ, ϐπωσ: α)
ενςυναύςθηςη και γνόςιο ενδιαφϋρον για τουσ ϊλλουσ β) ςυνεργατικϐτητα, ομαδικϐτητα
γ) ικανϐτητα να ακοϑει – ικανϐτητα επικοινωνύασ δ) ικανϐτητα καλλιϋργειασ ςχϋςεων
ςυνεργαςύασ ε) ικανϐτητα διαχεύριςησ των ςυγκροϑςεων ζ) ικανϐτητα ανϊπτυξησ των
ϊλλων και των ομϊδων η) ικανϐτητα λόψησ και παροχόσ ανατροφοδϐτηςησ θ) επιρροό,
ϋμπνευςη και υποκύνηςη των ϊλλων για επύτευξη υψηλών ςτϐχων ι) ικανϐτητα αποδοχόσ
– ςτόριξησ απϐ τουσ ϊλλουσ κ) ικανϐτητα να εκφρϊζει ϋμπρακτα την εμπιςτοςϑνη του
προσ τουσ ϊλλουσ Λ) ικανϐτητα να δημιουργεύ ζεςτϋσ διανθρώπινεσ ςχϋςεισ. ϑμφωνα με
πορύςματα ερευνών το θετικϐ ψυχολογικϐ κλύμα προωθεύ τη ςχολικό μϊθηςη, διϐτι
ενιςχϑει την αυτϐ – εκτύμηςη του μαθητό, δημιουργεύ την αύςθηςη αποδοχόσ του ωσ
ςημαντικοϑ προςώπου απϐ τον εκπαιδευτικϐ και παρϋχει δυνατϐτητεσ ςυλλογικόσ δρϊςησ
και πειραματιςμοϑ με νϋεσ ιδϋεσ και πρακτικϋσ Παρϐμοια, ο ηγϋτησ διευθυντόσ διακρύνεται
για την ικανϐτητα του να δημιουργεύ ϋνα ζεςτϐ, θετικϐ κλύμα μϊθηςησ, μια θετικό
αυτοεικϐνα του ςχολεύου (Ματςαγγοϑρασ, 2007: 185 – 191; Κατςαρϐσ, 2008: 99 - 101;
αϏτησ, 2008: 162 – 164; Γιαννικοποϑλου, 2011:27).
Δ2. Η θεωρύα των κινότρων και ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού ςτη μϋθοδο project
Η προςπϊθεια που καταβϊλλεται μϋςα απϐ τισ επικοινωνιακϋσ ςχϋςεισ για την κατανϐηςη
των αναγκών των ϊλλων ςυνδϋουν τη μϋθοδο project ϊμεςα με τον τομϋα τησ Παιδαγωγικόσ
Χυχολογύασ, που αναφϋρεται ςτη λειτουργύα των κινότρων, τα οπούα λειτουργοϑν ωσ
εςωτερικϋσ ανϊγκεσ και κινητοποιοϑν την προςωπικϐτητα ςτο ςϑνολϐ τησ. Ϊνα βαςικϐ
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ςφϊλμα εύναι να ληςμονοϑμε ωσ εκπαιδευτικού ϐτι οι ϊνθρωποι ϋχουν ςυνόθωσ ιςχυρϐτερα
κύνητρα να εργαςτοϑν προσ ϋνα ςτϐχο αν ϋχουν ςυμμετϊςχει ςτον καθοριςμϐ του και,
ςυνεπώσ τον αιςθϊνονται δικϐ τουσ. Αν κϊποιοσ δεν εύναι αφοςιωμϋνοσ ςε ϋναν
προκαθοριςμϋνο ςτϐχο ό ςε μια δραςτηριϐτητα, τα μϐνα κύνητρα που μποροϑμε να
εφαρμϐςουμε εύναι οι υποςχϋςεισ και οι απειλϋσ – δηλ. η ανταμοιβό και η τιμωρύα. Ϊνα απϐ τα
βαςικϊ μειονεκτόματα τησ παραδοςιακόσ αγωγόσ εντοπύζεται ςτο ϐτι οι εςωτερικϋσ ανϊγκεσ
των παιδιών ϐχι μϐνο δεν λαμβϊνονται υπϐψη, αλλϊ και ςτην προςπϊθεια που καταβϊλλεται
να καταςτοϑν οι μαθητϋσ κοινωνού επιβεβλημϋνων περιεχομϋνων μϊθηςησ, τισ περιςςϐτερεσ
φορϋσ ϋρχονται ςε ςϑγκρουςη τα εςωτερικϊ τουσ κύνητρα με τουσ επιβαλλϐμενουσ
μαθηςιακοϑσ ςτϐχουσ με τα γνωςτϊ ςε ϐλουσ αποτελϋςματα (αδιαφορύα, επιθετικϐτητα, κακό
επύδοςη ςτα μαθόματα κτλ). Αντιθϋτωσ ςε περύπτωςη ταϑτιςησ των ενδιαφερϐντων των
μαθητών με τουσ μαθηςιακοϑσ ςτϐχουσ ϋχουμε ϊκρωσ ικανοποιητικϐ αποτϋλεςμα (Everard &
Morris, 1999: 45; Helm & Katz, 2002: xvi – xvii).
υνεπώσ, και καθώσ ο ϊνθρωποσ κϊνει πρϐθυμα μϐνο εκεύνο για το οπούο ενδιαφϋρεται, ο
εκπαιδευτικϐσ οφεύλει να διεγεύρει το ενδιαφϋρον των μαθητών του για τα καθόκοντα που
εκτελοϑν. Ϋ, ϐπωσ χαρακτηριςτικϊ ειπώθηκε, «οι περιςςϐτεροι ϊνθρωποι ικανοποιοϑνται ό
παρακινοϑνται απϐ την εργαςύα τουσ, ϐταν μϋςω αυτόσ αναπτϑςςουν τισ γνώςεισ, τισ
ικανϐτητεσ τουσ καθώσ και την προςωπικϐτητα τουσ» (Μπουραντϊσ, 2005:296). Η ανϊπτυξη
των μαθητών επηρεϊζεται ιςχυρϊ απϐ τον εκπαιδευτικϐ, ο οπούοσ οφεύλει να τουσ εμψυχώνει
και να τουσ καθοδηγεύ, καθώσ και να τουσ παρϋχει ϋνα πλαύςιο ελευθερύασ πρωτοβουλιών,
δημιουργώντασ τουσ ϋτςι την αύςθηςη ϐτι οι ύδιοι μποροϑν να αναλϊβουν δρϊςη ςϑμφωνα με
τη δικό τουσ κρύςη. Ϊνασ τρϐποσ προσ την κατεϑθυνςη αυτό εύναι ο εκπαιδευτικϐσ να
εκχωρόςει αρμοδιϐτητεσ – ευθϑνεσ ςτουσ μαθητϋσ του. Ακϐμη, πϋρα απϐ το αύςθημα τησ
ευθϑνησ θα πρϋπει να αναπτϑξει το αύςθημα τησ αλληλεγγϑησ μεταξϑ των μελών τησ ομϊδασ
(αϏτησ, 2008: 37).
υνεπώσ, ο δϊςκαλοσ ωσ ςυντονιςτόσ project εξαςφαλύζει την ϑπαρξη ςχϋςησ ανϊμεςα ςτο
διδακτϋο και τουσ διδαςκομϋνουσ, περιορύζει φαινϐμενα ανταγωνιςμοϑ και ατομικιςμοϑ,
καλλιεργεύ πνεϑμα ςυνεργατικϐτητασ και αλληλεγγϑησ, κατανϋμει αρμοδιϐτητεσ ςε κϊθε
ομϊδα και ςε κϊθε μϋλοσ τησ λαμβϊνοντασ ςοβαρϊ υπϐψη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ κϊθε
μαθητό/ομϊδασ, μαθαύνει ςτουσ μαθητϋσ να εργϊζονται αυτοδϑναμα και τϋλοσ υιοθετεύ
παιδοκεντρικϋσ μορφϋσ ςχολικόσ δρϊςησ (Φρυςαφύδησ, 2005: 59 – 71).
Δ3. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού ςτο μεταςχηματιςμό του ςχολεύου/τϊξησ ςε
δημοκρατικό κοινότητα κατϊ την υλοπούηςη Project.
Οι παραπϊνω πρακτικϋσ ηγεςύασ που μϋχρι τώρα αναπτϑξαμε, ενιςχϑουν τη δυνατϐτητα που
δύνεται ςε εκπαιδευτικοϑσ και παιδιϊ να αντιμετωπύςουν το ςχολεύο και την τϊξη ωσ
κοινϐτητα. Σο όθοσ τησ κοινϐτητασ δημιουργεύται ϐταν αναμϋνεται απϐ ϐλα τα μϋλη τησ να
ςυνειςφϋρουν ςτη ζωό τησ ομϊδασ και ενθαρρϑνονται ςε αυτό τουσ την προςπϊθεια, ακϐμη
και αν πολλϊ το επιτυγχϊνουν με διαφορετικοϑσ τρϐπουσ. τα ανταγωνιςτικϊ περιβϊλλοντα
τα πρϐςωπα εςτιϊζουν το ενδιαφϋρον τουσ ςτισ αποτυχύεσ των ϊλλων και ο καθϋνασ
εργϊζεται ενϊντια ςτουσ ϊλλουσ προκειμϋνου να επιτϑχει ατομικοϑσ ςτϐχουσ. Αντιθϋτωσ, ςτα
ςυνεργατικϊ περιβϊλλοντα, τα ϊτομα ςυνεργϊζονται για τη μεγιςτοπούηςη του κοινοϑ
αποτελϋςματοσ, αναπτϑςςοντασ παρϊλληλα το όθοσ τησ κοινϐτητασ. Ϊτςι, εξυπηρετεύται ϋνασ
απϐ τουσ κυρύαρχουσ ςκοποϑσ τησ ειςαγωγόσ τησ μεθϐδου project ςτο Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα,
αυτϐσ τησ υποςτόριξησ των παιδιών να γύνουν ικανϊ να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςε μια
δημοκρατικό κοινωνύα, καθώσ το project ςυνειςφϋρει ώςτε: α) να βαθϑνει η εκτύμηςη των
παιδιών για τισ γνώςεισ και ικανϐτητεσ των ϊλλων, αλλϊ και τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ οι
προςπϊθειεσ των ϊλλων ςυνειςφϋρουν ςτην προςωπικό τουσ ευημερύα β) να μϊθουν
λεπτομερώσ τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ τα μϋλη μιασ κοινϐτητασ αλληλεξαρτώνται και γ)
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να μϊθουν να αποδύδουν αξύα ςτη διαφορετικϐτητα μϋςα ςτην κοινϐτητα και να την
αντιλαμβϊνονται ωσ ςτοιχεύο εμπλουτιςμοϑ τησ κοινωνύασ (Katz & Chard, 2004: 47 - 49).
Ο εκπαιδευτικϐσ τϊξησ μπορεύ να ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςτη διαμϐρφωςη δημοκρατικόσ
εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ εφϐςον: α) δημιουργεύ μια οργανωτικό κουλτοϑρα
ςυλλογικών οραμϊτων και ςτϐχων. Όταν το ϐραμα δεν εύναι ατομικϐ του
εκπαιδευτικοϑ, αλλϊ εύναι ςυλλογικϐ και ςυνδυϊζεται με το υψηλϐ ηθικϐ και την αμοιβαύα
αποδοχό, ϋχουμε ωσ αποτϋλεςμα την ενεργϐ εμπλοκό και εμμονό ςτην επιτυχύα ϐλων των
μελών, χωρύσ φαινϐμενα αδρανοπούηςησ και υπονϐμευςησ. Προϒπϐθεςη εύναι ο εκπαιδευτικϐσ
να εύναι ικανϐσ να μεταδώςει ςαφώσ διατυπωμϋνη την αποςτολό τησ εκπαιδευτικόσ
κοινϐτητασ ςτα εμπλεκϐμενα μϋρη (εκπαιδευτικοϑσ, μαθητϋσ, γονεύσ, κοινϐτητα). β) Ενιςχϑει
τισ αντιλόψεισ και τισ πρακτικϋσ τησ ςυλλογικόσ αυτονομύασ. Οι εκπαιδευτικού
ςυνόθωσ ταυτύζονται με την τϊξη τουσ και αντιλαμβϊνονται την επαγγελματικό αυτονομύα ωσ
ατομικϐ και ϐχι ωσ ςυλλογικϐ κτόμα. Ομούωσ, οι μαθητϋσ κυριαρχοϑνται απϐ βραχυπρϐθεςμα
ενδιαφϋροντα με επύκεντρο τον εαυτϐ τουσ. Ο ικανϐσ εκπαιδευτικϐσ λειτουργεύ ωσ εμψυχωτόσ
τησ ςυλλογικόσ προςπϊθειασ. Βελτιώνει τον τρϐπο επικοινωνύασ μεταξϑ μαθητών,
διευθετώντασ απϐ κοινοϑ τα προβλόματα ςυμπεριφορϊσ, δημιουργώντασ μια θετικϐτερη
εικϐνα για το ςχολεύο. Ο αποτελεςματικϐσ εκπαιδευτικϐσ αξιοποιεύ τισ διαφορετικϋσ απϐψεισ
των μαθητών, που δεν οφεύλονται ςε ιδιοτελεύσ λϐγουσ, για να αναδυθεύ η διαφορετικό οπτικό
ςτη θεώρηςη των πραγμϊτων και ο πλουραλιςμϐσ των πρακτικών και των λϑςεων ςε
πολϑπλοκα προβλόματα. Ελαχιςτοποιεύ τισ διαφορϋσ εξουςύασ μεταξϑ των μαθητών,
αναδεικνϑοντασ τισ ιςϐτιμεσ επικοινωνιακϋσ ςχϋςεισ, ϐπωσ και ςτη μϋθοδο project. Καλλιεργεύ
ςτουσ μαθητϋσ την αύςθηςη ϐτι «ανόκουν» ςτο ςχολεύο τουσ. Σϋλοσ, εξαςφαλύζει ϐλεσ τισ
προϒποθϋςεισ που διευκολϑνουν και ςτηρύζουν την εκπαιδευτικό αποςτολό του ςχολεύου
(Ματςαγγοϑρασ, 2007: 177 – 181).
Δ4. Ωνοιγμα του ςχολεύου ςτην κοινωνύα και ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού κατϊ την
υλοπούηςη του Project
Η τϊςη απομονωτιςμοϑ ςτο παραδοςιακϐ ςχολεύο εύναι ϋντονη. Ο ϋντονοσ διαχωριςμϐσ
ςχολικοϑ – εξωςχολικοϑ ϋχει ωσ ςυνϋπεια ο μαθητόσ ζώντασ ςε μια ιδιϐρρυθμη κατϊςταςη ό
να ταυτύζεται με το ςχολικϐ ςϑςτημα και να αρνεύται κϊθε προςϋγγιςη ςτη ζωό ό αποφαςύζει
να ςυνταχθεύ με την κοινωνύα, αρνοϑμενοσ να ακολουθόςει πιςτϊ τα κελεϑςματα του
ςχολεύου. Με τη μϋθοδο project επιδιώκεται ο μαθητόσ να εντοπύςει και να κατανοόςει τισ
ανϊγκεσ του που προϋρχονται βαςικϊ απϐ την καθημερινϐτητα και τα προβλόματα που αυτό
δημιουργεύ, καθώσ και τον κϐςμο που τον περιβϊλλει. Ελϊχιςτοι ϊλλωςτε, θα διαφωνόςουν
ϐτι ο βαςικϐσ ςκοπϐσ ενϐσ εκπαιδευτηρύου εύναι να προετοιμϊζει τουσ μαθητϋσ για τη ζωό. Η
επύτευξη ωςτϐςο του ςκοποϑ αυτοϑ δεν εύναι καθϐλου εϑκολη υπϐθεςη, καθώσ ςυχνϊ
ανακϑπτουν διαφωνύεσ που ϋχουν τη βϊςη τουσ ςτην ποικιλύα πεποιθόςεων και αξιών που
οριοθετοϑν το ορθϐ, το ςημαντικϐ, το αγαθϐ και πωσ αυτϊ ιεραρχοϑνται και αποτελοϑν
πρϐτυπα για το ςημερινϐ μαθητό και αυριανϐ πολύτη. Ο εκπαιδευτικϐσ, και ιδύωσ ο διευθυντόσ
ενϐσ ςχολεύου, πρϋπει να κατανοεύ τα αξιακϊ ςυςτόματα που επικρατοϑν ςτο ςχολεύο του.
Μόπωσ, υπϊρχει διϊςταςη αξιών, η οπούα γεννϊ ϋνταςη, την αύςθηςη ϐτι το ςχολεύο εύναι
εκτϐσ τϐπου και χρϐνου και, ωσ εκ τοϑτου, δυςαρϋςκεια και κακό διαγωγό των μαθητών, τα
οπούα μπορεύ να ενιςχϑονται απϐ τη ςτϊςη των γονϋων; Ο διευθυντόσ του ςχολεύου και ο
εκπαιδευτικϐσ επιβϊλλεται γι αυτϐ να ϋχουν ςτενό ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ και τουσ
ςυλλϐγουσ τουσ, ώςτε να προςπαθόςουν να ςυμφιλιώςουν αυτϊ τα αξιακϊ ςυςτόματα,
καταλόγοντασ ςε μια ςαφό διακόρυξη κοινών ςτϐχων, χωρύσ ϐμωσ υπαναχωρόςεισ ςε
βαςικοϑσ και θεςμοθετημϋνουσ ςτϐχουσ του ςχολεύου. Κατϊλληλοσ χειριςμϐσ του εξωτερικοϑ
περιβϊλλοντοσ του ςχολεύου απϐ τον διευθυντό/εκπαιδευτικϐ νοεύται να ςυνεργϊζεται
αρμονικϊ με τουσ διϊφορουσ κοινωνικοϑσ φορεύσ, ώςτε αυτού πραγματικϊ να ςυνειςφϋρουν
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ςτο ςχολεύο και να αιςθϊνονται μϋροσ του. Αυτϐ ο διευθυντόσ/εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να το
πετϑχει ϐταν:
 Λαμβϊνει υπϐψη ϐλεσ τισ πολιτιςμικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνιςτώςεσ τησ τοπικόσ
κοινωνύασ και τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ.
 Αναπτϑςςει ςτρατηγικϋσ αντιμετώπιςησ ρατςιςτικών και ϊλλων προκαταλόψεων και
διακρύςεων.
 Προωθεύ τη ςϑνδεςη & ςυςχϋτιςη των μαθηςιακών εμπειριών με την κοινωνικό
πραγματικϐτητα.
 υνεργϊζεται με φορεύσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ για την ακαδημαώκό, πνευματικό,
κοινωνικό, ςυναιςθηματικό, ηθικό και πολιτιςμικό ευημερύα των μαθητών.
 Αναπτϑςςει ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ με τουσ γονεύσ.
 υμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη τησ εκπαύδευςησ, προωθώντασ καινοτομύεσ, αναπτϑςςοντασ
διαςχολικϋσ ςυνεργαςύεσ κτλ.
Ο διευθυντόσ/ εκπαιδευτικϐσ θα πρϋπει να μη διςτϊζει να μεταφϋρει τισ δραςτηριϐτητεσ των
μαθητών του ϋξω απϐ το χώρο του ςχολεύου και να αναζητεύ χώρουσ ϐπου η δρϊςη θα εύναι
περιςςϐτερο παιδαγωγικό και αποδοτικό. Η ςυνεργαςύα με εξωςχολικϊ πρϐςωπα (ειδικοϑσ
ςυνεργϊτεσ, γονεύσ κτλ) οδηγεύ προσ την κατεϑθυνςη τησ ςϑςφιξησ των ςχϋςεων του ςχολεύου
και τησ κοινωνύασ και ςε μια δημιουργικό επαφό αυτών των δϑο κϐςμων. Σο «ϊνοιγμα» του
ςχολεύου ςτην κοινωνύα εύναι απαραύτητη προϒπϐθεςη για την υλοπούηςη του Project
(Everard & Morris, 1999: 216 - 217; Helm & Katz, 2002: xxii - xxiii; Katz & Chard, 2004: 31;
Φρυςαφύδησ, 2005: 76 – 77; Ματςαγγοϑρασ, 2007: 182; αϏτησ, 2008: 144).
Ακϐμη, οι γονεισ των μαθητών μπορού ν να εμπλακού ν ςτισ διαδικαςιεσ του
Project και να
ςυμβαλλουν ςτη διεξαγωγη του με τέ ςςερισ τρό πουσ : α) να ςυζητού ν τισ δικέ σ τουσ εμπειρίεσ
με τα παιδιά τουσ , οταν τα θεματα των Project τουσ είναι οικεία β ) να ρωτού ν τα παιδιά τουσ
για την πρό οδο του Project, ποιεσ δραςτηριό τητεσ αναλ αμβανουν και για τα μεχρι τωρα
ευρηματα τουσ. Ο εκπαιδευτικό σ θα πρέ πει να ενθαρρύ νει τουσ μαθητέ σ να μιλή ςουν ςτο ςπίτι
για την εργαςία τουσ . Με τον τρό πο αυτό , ο εκπαιδευτικό σ θεμελιώνει την επικοινωνία με
τουσ γονεύσ γ) να παρέ χουν πληροφοριεσ, εικονεσ, βιβλια και αντικειμενα, ωςτε να βοηθηςουν
ολοκληρη την ταξη ςτο «κυνηγι τησ γνωςησ» πανω ςτο θεμα. Επιςησ, οι γονεισ θα μπορού ςαν
να βοηθή ςουν οργανώνοντασ μια επίςκεψη ςε έ να εργοςτά ςιο , ενα αγροκτημα η ενα μαγαζι
δ) να προςκληθού ν ςτο ςχολείο ςτην παρουςίαςη του
Project. Καθε μαθητησ μπορει να
ξεναγηςει τουσ γονεισ του ςτουσ χωρουσ τησ εκθεςησ . Σετοιου ειδουσ επιςκεψεισ βοηθουν
τουσ γονεισ να αποκτή ςουν εμπιςτοςύ νη ςτο ςχολείο , αλλα και ςτη δικη τουσ ςυνειςφορά ςτη
ςυνεχιζομενη ατυπη εκπαιδευςη του παιδιου τουσ ςτο ςπιτι . Οι γονεισ νιώθουν με αυτό ν τον
τροπο οτι ςυμμετεχουν ςτη ςχολικη ζωη του παιδιου τουσ . Σελοσ, οι εκπαιδευτικοί πρέ πει να
αποςτελλουν ενημερωτικα ςημειωματα ς τουσ γονεύσ , με τα οποία θα γνωςτοποιού ν την
εξελιξη των εργαςιων , αλλα και να εχουν τακτικεσ ςυναντηςεισ μαζι τουσ . Η ςυμμετοχή και η
εμπλοκη των γονεων ςτισ δραςτηριοτητεσ του
Project ειναι ιδιαιτερα ουςιωδησ . Αυτη η
ςυμμετοχη ενιςχυει τη ςχέ ςη γονέ ων - παιδιων και η ςχολικη ζωη μεςα απο αυτη τη
ςυνεργαςια αποκτα δυναμιςμο και γινεται πολυδιαςτατη (Katz & Chard, 2004: 31 & 191-192).
Ε. Επύλογοσ
Αναπτϑξαμε πωσ η μϋθοδοσ project διαμορφώνει ϋνα ιδιαύτερο κλύμα ςτη ςχολικό ζωό, που
απϋχει πολϑ απϐ αυτϐ του παραδοςιακοϑ ςχολεύου. Η γνώςη δεν αποτελεύ αυτοςκοπϐ, αλλϊ
τύθεται ςτην υπηρεςύα των προςωπικών ενδιαφερϐντων και αναγκών των μελών τησ ομϊδασ.
Παρϊλληλα επιτυγχϊνεται με την τεχνικό του project διαφοροπούηςη τησ διδαςκαλύασ, καθώσ
οι μαθητϋσ ςχηματύζουν ομϊδεσ κϊθε φορϊ κυρύωσ ανϊλογα με τισ απϐψεισ τουσ και ϐχι τϐςο
με τισ επιδϐςεισ τουσ και αναλαμβϊνουν αρμοδιϐτητεσ ςε αυτϋσ ανϊλογα με τισ ικανϐτητεσ, τισ
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κλύςεισ και τα ενδιαφϋροντϊ τουσ. «Η διαφοροπούηςη εύναι βαςιςμϋνη ςτην αναγνώριςη τησ
αξύασ και η αξύα υπϊρχει ςε κϊθε ϊτομο» (Fenech Adami, 2004: 91).
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο : ΦΟΛΙΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ– ΠΑΝΑΓΙΨΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Εφηβεύα και Βύα : Όψεισ του ςχολικού εκφοβιςμού (bullying) και δυναμική τησ εκπαιδευτική σ
παρϋμβαςησ - Μαρύα Παναγιωτϊκη: Χυχολόγοσ-Κοινωνιολόγοσ, Εκπαιδευτικόσ

Πρακτικα Ημεριδασ Επιμορφωςησ του Πανελληνιου υλλο

γου Καθηγητών Γαλλική σ Γλώςςασ

–

Πανεπιςτημιο Πειραια, 31-10-2009, ς. 8-23. Ϊκδοςη: Κεντρο Ερευνων Πανεπιςτημιου Πειραιωσ

Περύληψη
Ο ςκοπό σ τησ παρού ςασ μελέ τησ είναι η περιγραφή και η παρουςίαςη του θέ ματοσ τησ ενδοςχολική σ
βιασ (bullying), που μελετά ται από την επιςτημονική κοινό τητα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ . Με αφορμή
την έ ξαρςη τησ επιθετικό τητασ ό πωσ παρατηρείται ςτα ελληνικά ςχολεία τα τελευταία χρό νια

,

αναζητιεται ενα επαρκεσ ερμηνευτικο πλαιςιο , υπο το π ριςμα των επιςτημονικων και ερευνητικων
δεδομενων, ωςτε να υπογραμμιςτουν οι βαςικεσ ςυνιςταμενεσ του φαινομενου. Επιπλεον, ςτοχοσ ειναι
να προςδιοριςτού ν η δυναμική του εκπαιδευτικού ρό λου και οι τεχνικέ σ μιασ γό νιμησ και
αποτελεςματικησ εκπαιδευτική σ παρέ μβαςησ.
Για τον ςκοπό αυτό η παρού ςα εργαςία δομείται ωσ εξή σ : αρχικα γινεται αναφορα ςτην εννοια και το
περιεχομενο του ςχολικου εκφοβιςμου , καθωσ επιςησ και ςτισ ψυχοκοινωνικεσ επιπτωςεισ του
Παρουςιαζονται οριςμ ενεσ οψεισ του

bullying που αφορού ν ςτην ηλικία

.

, το φύ λο και το

ςκιαγραφημενο απο ερευνητικεσ μελετεσ προφιλ των δραςτων , των θυμά των και των μαθητών που
παριςτανται ςε περιςτατικα εκφοβιςμου . τη ςυνέ χεια γίνεται μια προςπά θεια κατανό η
φαινομενου ςε ςυναρτηςη με το οικογενειακο πλαιςιο των εμπλεκομενων μαθητων

ςησ του

. Η παρού ςα

εργαςια ολοκληρωνεται με μια διερευνητικη πορεια ςτη ςυλλογιςτικη των προγραμματων
εκπαιδευτικησ παρεμβαςησ και ςτο δυναμικο ρολο του εκπαιδευτικου.
Λεξεισ κλειδια : ςχολικοσ εκφοβιςμοσ , bullying, επιθετικη ςυμπεριφορα , ενδοςχολικη βια , ρολοσ
γονεων, εκπαιδευτικη παρεμβαςη
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1. Ορύζοντασ την Επιθετικότητα
Η επιθετικό τητα αφορά μια πρά ξη κατά την οποία κά ποιοσ πληγώνει από προθεςη καποιον αλλο (Cole
& Cole, 2002). Σο βαςικό ςτοιχείο τησ πρό θεςησ καθώσ και το ςυμπληρωματικό του
προκληςησ βλαβησ –δηλαδη να εχει αρνητικεσ ςυνεπειεσ για τον αποδεκτη τησ

, αυτο τησ

- εμπεριεχονται ςτον

οριςμο τησ επιθετικοτητασ . (Κοκκινακη, 2006). τοιχεια του οριςμου λοιπον ειναι η επιβολη τησ
βουληςησ, η πρό κληςη ζημιά σ ή βλά βησ

, η απειλή εκφοβιςμού , κακομεταχειριςησ η κακοποιηςησ

(Αρτινοπουλου, 2001).
Τπογραμμιζοντασ την δυςκολια οριςμου τησ επιθετικοτητασ

1

1,

αρκετοι μελετητεσ ςυμπορευονται με

διαπιςτωςεισ κατα τισ οποιεσ υπαρχει η ςυντελεςτικη επιθετικοτητα που κατευθυνεται ςτην
αποκτηςη επιθυμητων αγαθων και η εχθρικη τησ οποιασ κυριοσ ςτοχοσ ει ναι να προκαλέ ςει πό νο ς ’
ενα αλλο προςωπο . υμπληρωματικα, ςκιαγραφειται η επιθετικοτητα ςχεςεων , δηλαδη η προςβολη
τησ φιλίασ κά ποιου , η, ο αποκλειςμό σ του από μια κοινωνική ομά δα . Επιπλεον, τονιζεται η ταςη των
αγοριων να χρηςιμοποιουν ςυντελεςτικη επιθετικοτητα, προκαλωντασ ςωματικο πονο και εκεινη των
κοριτςιων να χρηςιμοποιουν επιθετικοτητα ςχεςεων , προκαλωντασ ψυχικο πονο (Cole & Cole, 2002·
Crick, Casas, & Mosher, 1997· McEvoy, Estrem, Rodriguez, & Olson, 2003· Rigby, 2008). Βεβαια, μερικεσ
απο τισ διαφορεσ αναμεςα ςτην επιθετικοτητα των αγοριων και των κοριτςιων ιςωσ οφειλονται ςτο
γεγονοσ οτι οι γονεισ ςτο δυτικο πολιτιςμο ςυνηθιζουν να αποδοκιμαζουν περιςςοτερο την
επιθετικοτητα ςτα κοριτςια, παρα ςτα αγορια (Herbert, 1998b).
2. Η έ ννοια του ςχολικού εκφοβιςμού (Bullying)
Ο ςχολικό σ εκφοβιςμό σ 2, ειναι μια μορφη επιθετικησ ςυμπεριφορασ παλια , οςο και η διαδικαςια τησ
ςχολικησ μαθηςησ. Ειναι δε τοςο γνωριμη ςε ολουσ , που ςυχνά θεωρειται ωσ εκ των ων ουκ ανευ τησ
ενταξησ των παιδιων ςτη ςχολικη κοινοτητα

∆ιακρύςεισ τησ Ενδοςχολικόσ Βύασ
1

Ο Herbert (1998a) αναγνωριζει την επιθετικοτητα , ωσ έ να φυςιολογικό , αν και ενοχλητικό μέ ροσ τησ

διαδικαςιασ τησ κοινωνικοποιηςησ που εμφανιζεται ηδη απο βρεφικη ηλικια ωσ θυμοσ

· ομωσ, διαφοροποιειται

οςον αφορα ςτισ εκδηλωςεισ του , ςε μεγαλύ τερεσ ηλικίεσ (Herbert, 1998a). Ο ίδιοσ ό ροσ, προςδιοριζει τη διαρκη
διαθεςη του ατομου να εμπλακει ςε πραγματικεσ η φανταςιωτικεσ επιθετικεσ διαγωγεσ (Μπεζε, 1998).
Ϋ, αλλιωσ, ενδοςχολικη βια , θυματοποιηςη, bullying, ψευτοπαλληκαρια, «μαγκια». (Eslea & Ress, 2001· Rigby,
2008· Φαντζη, Φουντουμιαδη & Πατερακη, 2000). Απο το 1970, ο Νορβηγό σ καθηγητή σ Dan Olweus κατεγραψε
και μελέ τηςε ςυςτηματικά το φαινό μενο , διαςαφηνιζοντασ ταυτοχρονα τον ορο «εκφοβιςμοσ»: «Ϊνα ατομο
υφιςταται εκφοβιςμο οταν εκτιθεται επανειλημμενα και για μακρο χρονικο διαςτημα ςε αρνητικεσ πρακτικεσ εκ
μερουσ ενοσ η περιςςοτερων αλλων» (Olweus, 1994· Φαντζη, Φουντουμιαδη & Πατερακη, 2000).
2
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Η ενδοςχολική βία γίνεται κατά κανό να αντιληπτή ωσ μια μορφή εχθρική σ ςυμπεριφορά σ που ςτό χο
εχει τη θυματοποιηςη ενο

σ αδύ ναμου παιδιού

. Όπωσ υπογραμμιζεται , δεν υπά ρχει δρά ςτησ

εκφοβιςμου (bully), αν δεν υπά ρχει θύ μα (Ahmed & Braithwaite, 2004· Garandeau & Cillessenb, 2005·
Gini, 2006a). Μιλωντασ για εχθρικεσ ςυμπεριφορεσ η
επαναλαμβανομενεσ πραξεισ ςωματικησ βιασ
αντικειμενων), η και λεκτικησ

«αρνητικεσ πρακτικεσ » αναφερομαςτε ςε

(ςπρωξιμο, χτυπημα, χειρονομιεσ, καταςτροφη

(βριςιεσ, απειλεσ, εξευτελιςμοι). ημαντικο ειναι οτι η εννοια του

εκφοβιςμου εμπεριεχει την ιδεα τησ ανιςοτητα σ δύ ναμησ (Solberg & Olweus, 2003), διοτι οταν ενα
παιδι ςυςτηματικα θυματοποιειται απο καποιον δυνατοτερο , καταληγει να αιςθανεται περιςςοτερο
αβοηθητο (Rigby, 2003a).
ε ά λλεσ μελέ τεσ γίνεται η παραπέ ρα διά κριςη ανά μεςα ςε μορφέ σ ά μεςου και έ μμεςου εκφοβιςμού ,
οπου ο αμεςοσ χαρακτηριζεται απο ανοιχτεσ επιθεςεισ

, ενω ο εμμεςοσ αφορα περιςςοτερο

ςυγκεκαλυμμενεσ ςυμπεριφορεσ (Πινακασ 1) οπωσ η περιθωριοποιηςη και η διαδοςη ςχολιων με
ςκοπο τον διαςυρμο καποιου

(Baldry, 2004· Bosworth, Espelage, & Simon, 1999· Garandeau, &

Cillessenb, 2005· Owens, Shute, & Slee, 2000· Pakaslahti & Keltikangas-Jarvinen, 2000· Van der Wal, de
Wit, & Hirasing, 2003).
Ϊνα ςυγχρονο προςωπο θυματοποιηςησ ειναι κεινο που ςκιαγραφει ται διαδικτυακά , η, μεςω κινητων
τηλεφωνων. Ο εκφοβιςμό σ με τη χρή ςη τησ τεχνολογίασ (cyber bullying), ευνοειται απο την ανωνυμια
και «ςτηριζει» την ενδοςχολική βία

, μια και αρκετοί δρά ςτεσ πέ ρα από την ςυνή θη

«ψευτοπαλληκαροςυνη», εκφοβιζουν και με την «μαςκα» τησ τεχνολογίασ (Li, 2007).

Εν
κατακλειδι, η βιβλιογραφία περιγρά φει τον εκφοβιςμό ωσ έ να φαινό μενο που περιλαμβά νει ςωματική
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κακοποιηςη, λεκτικο εμπαιγμο η ςυςτηματικη αποφυγη (shunning) καποιων μαθητων που γινονται
αντιληπτοι ωσ τρωτοι και διαφορετικοι απο τουσ δραςτεσ

(Kokkinos, & Panayiotou, 2007· Naylor,

Cowie, & del Rey, 2001· Tanaka, 2001). Οι τελευταίοι είναι αξιοςημείωτο ό τι βρίςκονται ςε έ ναν
κυριαρχο ρολο , ειτε εξαιτιασ τησ δυναμη σ τουσ είτε ωσ μέ λη μιασ πλειοψηφίασ (Κaltiala-Heino, et al.,
2000).
3. Οι ∆ρϊςτεσ και τα Θύματα του Εκφοβιςμού
∆ιερευνωντασ την ταυτοτητα των δραςτων , παρατηρουμε οτι απολαμβανουν την επιδειξη δυναμησ
προσ τα θύ ματα και αποτυγχά νουν ςτην εκ δηλωςη ενςυναιςθηςησ 3, διευκολυνοντασ ετςι το πιθανο
μελλοντικο τουσ περαςμα ςτην παραβατικοτητα (Ahmed & Braithwaite, 2004). ιγουροι για τον εαυτο
τουσ, δημοφιλεισ, αυταρχικοι και παρορμητικοι, απολαμβανουν την ανοιχτη, δημοςια διαμαχη ω ςτε να
αυτοεπιβεβαιωθουν και να επιβληθουν ςτουσ αλλουσ (Φαντζη, Φουντουμαδη, & Πατερακη, 2000).
Κατα τη ςτερεοτυπικη εικονα τουσ , οι επιτιθέ μενοι είναι ανή ςυχοι , αναςφαλεισ, διχωσ ιδιαιτερα καλεσ
ςχολικεσ επιδοςεισ και βεβαιωσ επιρρεπ εισ ςτη βια, την οποία χρηςιμοποιού ν και αντιλαμβά νονται ωσ
μονο διαθεςιμο μηχανιςμο επιλυςησ των ςυγκρουςεων (Gini, et al., 2007).
Όςον αφορα ςτα θυματα, οι έ ρευνεσ (Ahmed, & Braithwaite, 2004· Nansel, et al., 2001· Schwartz, et al.,
1998) που έ χουν αςχοληθεί με τη ςκιαγρά φηςη των χαρακτηριςτικών των θυμά των εκφοβιςμού
περιγραφουν μαθητεσ που ειναι μη επιθετικοι , αγχωδεισ, αναςφαλεισ, μοναχικοι, μη δημοφιλείσ , με
χαμηλη αυτοεκτιμηςη και ελλειψη δυναμιςμου.

4. Οι Παριςτά μενοι ςε περιςτατικά Εκφοβιςμού
Οι παριςτά μενοι είναι οι θεατέ σ ςε έ να περιςτατικό εκφοβιςμού . Οι μαθητέ σ αυτοί αποτελού ν το κοινό
που παρακολουθεί το δρώμενο που εκτυλίςςεται , διαμορφωνοντασ με τη ςταςη τουσ την καταςταςη .
∆ιχωσ να εμπλεκ ονται ενεργά με υποςτηρικτικέ σ παρεμβά ςεισ , μοιαζουν να εχουν ρολο παθητικο .
Όμωσ, το «να μην κά νεισ τίποτα » εχει ενα πραγματικο αντικτυπο ςτα γεγονοτα

, και μπορεί να

ενιςχυςει τη βια δινοντασ το ςτιγμα τησ ςιωπηλησ εγκριςησ . Μελετητεσ μά λιςτα αναφέ ρουν ό τι ςτα
προγραμματα παρεμβαςησ πρεπει να δοθει μεγαλυτερη προςοχη τοςο ςτο ρολο του παριςταμενου ωσ
«δυναμικου ςυντονιςτη τησ ςυμπεριφορασ

», οςο και ς ’ εκεινον του υποςτηρικτη του θυματοσ

(Salmivalli,1999· Smith & Ananiadou, 2003). Μια και τα περιςςό τερα περιςτατικά εκφοβιςμού
ςυμβαινουν περα απο το οπτικο πεδιο των ενηλικων , ειναι ςημαντικη η αναφορα των περιςτατικων

3

Ενςυναιςθηςη ειναι το μοιραςμα τησ ςυναιςθηματικησ καταςταςησ ενοσ αλλου προςωπου

(Eisenberg, &

Strayer, 1987). Θεωρειται εν γενει οτι η ςυμμετοχη ςτο ςυναιςθηματικο βιωμα του αλλου παρεχει τα απαραιτητα
θεμελια για μια λειτουργική ςυμπεριφορά (Cole, & Cole, 2002, Jolliffe, & Farrington, 2006).
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βιασ απο τουσ θεατεσ , διχωσ η πραξη αυτη να νοειται ωσ «καρφωμα» των ςυνομηλίκω ν. Οι ενέ ργειεσ
του κοινού αποτελού ν βαςική πηγή κινητοποίηςησ τησ ςχολική σ κοινό τητασ ώςτε να δημιουργή ςει
ενα παρεμβατικο ςυςτημα για την αντιμετωπιςη του εκφοβιςμου.
5. Επιθετικότητα και Υύλο
Σο επιθετικό πρό ςωπο των αγοριών ό πωσ έ χ

ει ή δη αναφερθεί , ειναι κοινοσ τοποσ . Σα αγό ρια ,

πρωτεργατεσ εκφοβιςτικων ςυμπεριφορων , δεχονται βια κυριωσ απο ομοφυλουσ τουσ

, ενω τα

κοριτςια –που καταφεύ γουν ςε διαπροςωπική επιθετικό τητα με «οπλο» το ςυναίςθημα- αποτελουν
ςτοχο και για τα δύ ο φύ λα (Smith, 2000). Θεωρειται μαλιςτα οτι η επιθετικοτητα ςυνδεεται αμεςα με
κοινωνικα καταςκευαςμενεσ ταυτοτητεσ των δυο φυλων

. ε έ ρευνα των ∆εληγιαννη-Κουϊμτζη &

ακκα (2005), η επιθετικό τητα ςτα αγό ρια ερμηνεύ θηκε –απο μαθητεσ και μαθητριεσ - ωσ φύ ςη («ο
αντρασ το εχει μεςα του »), ωσ αποτέ λεςμα μά θηςησ («ειναι μαθημενοι ετςι ») και ωσ αποτέ λεςμα
κοινωνικων ςυνθηκων («ειναι ςε μια παρεα... και πά νε να κά νουνε μαγκιά »).
6. Επιπτώςεισ του Bullying
Όπωσ ηδη αναφερθηκε, η επιθετική ςυμπεριφορά ςυχνά χαρακτηρίζεται από ανιςό τητα δύ ναμησ και
ςταθεροτητα ςτουσ ρολουσ του δραςτη και του θυματοσ. Γι αυτό ά λλωςτε ονομά ζεται και ερμηνεύ εται
ωσ «ςυςτηματικη καταχρηςη δυναμησ» (Stassen Berger, 2007· Smith, 2000). Επιςησ τονιςτηκε η ταςη
των παιδιών να θεωρού ν τον εκφοβιςμό

«φυςικη ταξη πραγματων »· μεροσ τησ θυελλωδουσ

διαδικαςιασ τησ αναπτυξησ τουσ , φαςη δυςκολη που πρεπει να υπομεινει κανεισ προκειμενου να ειναι
καλυτερα προετοιμαςμενοσ για τη ζωη (Borg, 1998).
Παρα την επιφαςη τησ φυςιολογικοτητασ , οι επιπτώςεισ του εκφοβιςμού ςτην ψυχική υγεία και
γενικοτερα ςτην ςυνολικη ςυμπεριφορα των παιδιων ειναι ςημαντικεσ και πολυεπιπεδεσ.
Ο εκφοβιςμό σ φαίνεται να ςυνδέ εται με φτωχέ σ φιλικέ σ ςχέ ςεισ , με ςχολικό ςτρεσ (Karatzias, et al.,
2002), με ςυμπεριφορέ σ αποφυγή σ του ςχολείου (Kochenderfer & Ladd, 1997) και με αυξημέ νο αριθμό
απουςιων (Bosworth, Espelage & Simon, 1999· Dake, Price, & Telljohann, 2003). Σα παιδιά -θυματα
εχουν λιγοτερεσ κοινωνικεσ δεξιοτητεσ ςτισ ςχεςεισ με εκπαιδευτικουσ και γονεισ και επιπλεον

,

αφηνουν τουσ τελευταιουσ να αποφαςιζουν για λογαριαςμο τουσ (Nation, et al., 2008).
Η θυματοποίηςη ςυμπορεύ εται επίςησ με

κοινωνικη δυςπροςαρμοςτικοτητα και μοναξια (Crick, &

Grotpeter, 1995· Eslea, et al., 2004), αυτοκτονικο ιδεαςμο (Schäfer, et al., 2004· Van der Wal, de Wit &
Hirasing, 2003), ψυχοςωματικα ςυμπτωματα (Due, et al.,, 2005· Fekkes, et al., 2004· Natvig, et al.,
2001) -ομοια με τα κακοποιημενα παιδια (Fekkes, et al., 2004)- και ςε ακραίεσ περιπτώςεισ ςυμβά λλει
ςτον κίνδυνο μελλοντική σ εμφά νιςησ κατά θλιψησ και ά γχουσ (Bond, et al., 2001).
Η χαμηλή αυτοεκτίμηςη αποδίδεται επίςησ ςτα θύ ματα, ςε αντίθεςη με τουσ δρά ςτεσ (Karatzias, et al.,
2002· Natvig, Albrektsen, & Qvarnstrom, 2001· Olweus, 1994), αν και ςτην περίπτωςη των τελευταίων
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υπαρχουν ερευνεσ με ενδειξεισ επιςησ χαμηλησ αυτοεκτιμηςησ

(O' Moore & Kirkham, 2001). Ϊχει

προταθει ακομα οτι τα επιθετικα θυματα ενδεχεται να παρουςιαζουν μεγαλυτερη ψυχοπαθολογια και
να προέ ρχονται από οικογέ νειεσ με αδύ ναμεσ ςχέ ςεισ (Kokkinos & Panayiotou, 2007).
Παντωσ και ςτουσ δραςτεσ εντοπιζονται αυξημενα επιπεδα ςχολικου

ςτρεσ (Karatzias, et al., 2002),

αγχοσ και καταθλιψη (Baldry, 2004), αυτοκτονικοσ ιδεαςμοσ (Van der Wal, et al., 2003), μελλοντικη
παραβατικη ςυμπεριφορα (Khartri, Kupersmidt, & Patterson, 2000) και κατανά λωςη αλκοό λ (KaltialaHeino, et al., 2000).
υνοψιζοντασ τα ευρηματα των προαναφερθεντων ερευνων, προκυπτει ο παρακατω πινακασ:

7. Bullying και Αναδυό μενη Εφηβεί α
Οι διά φορεσ μορφέ σ του εκφοβιςμού και οι αρνητικέ σ του επιπτώςεισ ακολουθού ν την αναπτυξιακή
και ςυναιςθηματική πορ

εια των παιδιων και ςτην εφηβεια

(Ahmed, & Braithwaite, 2004·

Kochenderfer, & Ladd, 1996). Η ενδοςχολική βία έ χει προταθεί ό τι κορυφώνεται ςτο τέ λοσ του
∆ημοτικου και περιοριζεται ςτισ εφηβικεσ ηλικιεσ (Baldry, & Farrington, 2000· Nation, Vieno, Perkins, &
Santinello, 2008· Stassen Berger, 2006), αν και υπά ρχουν έ ρευνεσ που υποςτηρίζουν ό τι απλώσ αλλά ζει
μορφη (Eslea & Ress, 2001). Οι έ φηβοι χρηςιμοποιού ν λιγό τερο ςωματικέ σ μορφέ σ επιθετικό τητασ ςε
ςχεςη με μικροτερα παιδια , δινοντασ το προβά διςμα ςε περιςςό τερο έ μμεςεσ και διαπροςωπικέ σ
μορφεσ εκφοβιςμου (Bjorkqvist, Lagerspetz, & Kaukiainen, 1992), οι οποίεσ εξ’ οριςμου ειναι λιγοτερο
παρατηρηςιμεσ (Pakaslahti, & Keltikangas – Jarvinen, 2000).
Η μορφή τησ επιθετι κοτητασ αλλαζει ωσ αποτελεςμα τησ ωριμανςησ και ςυναμα αναπτυςςεται η
κοινωνικοτητα, η αίςθηςη του «ανηκειν» ςε μία ομά δα ̇ έ τςι, οι παρέ εσ και οι φί λοι αποκτού ν ιδιαίτερη
ςημαςια για την δημιουργια των διαπροςωπικων ςχηματων ςυμπεριφορ

ασ. υχνα, η επιθυμία των

εφηβων για θετικη κοινωνικη ταυτοτητα και ομοιογενεια ςτη δικη τουσ ομαδα
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, τουσ προκαλεί να

επιτιθενται ςτην απεναντι ομαδα ωςτε να μεγιςτοποιειται η αποςταςη

«οι δικοί μασ και οι ά λλοι »

(Tajfel & Turner, 2004· Duffy & Nesdale, 2009· Gini, 2006b· Gini, 2007).
ημαντικη επιςησ η υπογραμμιςη οτι η ιδια η εφηβεια , ωσ εςωτερικό κύ μα μεταμό ρφωςησ, κινδυνευει
να γίνει αντιληπτή από τον έ φηβο ωσ μια εςωτερική βία

(Courtecuisse, 1998). Ωλλωςτε, το να

μεγαλωνει κανεισ αντιςτοιχει ςυμβολικα με μια επιθετικη πραξη

, η οποία ςημαίνει ό τι ο έ φηβοσ

παιρνει τη θεςη καποιου αλλου (Braconnier, & Marcelli, 1999).
8. Bullying και Οικογέ νεια
Η ποιό τητα τησ γονική σ ςχέ ςησ έ χει ςυνδεθεί με τη βέ λτιςτη κοινωνική και ςυναιςθηματική ανά πτυξη.
∆ιαφορεσ θεωριεσ οικογενειακων ςυςτηματων καθωσ επιςησ και οικολογικεσ προςεγγιςεισ
υπογραμμιζουν οτι η οικογενεια λειτουργει ωσ ςημαντικη δυναμη που ςυμβαλλει ςτην προςαρμοςτικη
η μη, αναπτυξη των παιδιών (Bronfenbrenner, 1979, 2006, αναφ. ςτο Guajardoa, Snyderb, & Petersen,
2009).
υγκεκριμενα, εχει προταθει οτι η οικογενειακη εμπειρια του παιδιου πριν το ςχολειο
την ικανό τητά του να προςαρμοςτεί και να αντιμετωπίςε

, διαμορφωνει

ι ενδοςχολικέ σ καταςτά ςεισ (Ahmed, &

Braithwaite, 2004). Ϊτςι, υποςτηριζεται οτι οριςμενοι τυποι γονεων προδιαθετουν τα παιδια να
αντιγραψουν ςυμπεριφορεσ η να απαντηςουν ςε αυτεσ

. Παραδειγματοσ χαριν , το αυταρχικό ύ φοσ

ενδεχεται να οδη γηςει ςε μιμηςη (περιπτωςη δραςτων ), η να ενθαρρυνει ςε μια υποχωρητικη η
ενδοτικη ςυμπεριφορα (περιπτωςη θυματων). Επιςησ, τα παιδιά που μεγαλώνουν με αυταρχικό γονέ α
φαινεται να αναπτυςςουν τελειομανια , καταθλιψη και παραβατικοτητα (Heaven, Newbury, & Mak,
2004· Wolfradt, Hempel, & Miles, 2003).
Η οικογέ νεια και το ςχολείο αποτελού ν δύ ο βαςικού σ θεςμού σ που αλληλεπιδρού ν και εμπλέ κονται
ςτην διαμό ρφωςη τησ παιδική σ και τησ εφηβική σ ςυμπεριφορά σ . Η κατανό ηςη του ρό λου τ ουσ ςτην
«καταςκευη» τησ ταυτό τητασ τό ςο του δρά ςτη ό ςο και του θύ ματοσ , κρινεται αναγκαια (Ahmed, &
Braithwaite, 2004· Griffin, & Gross, 2004). Η έ ρευνα εν γέ νει , οςον αφορα ςτισ γονικεσ πρακτικεσ ,
υποςτηριζει τη βαςικη αποψη οτι η βια ςτο ςπίτι γεννά τη βία ςτο ςχολείο.
Η απουςία ζεςταςιά σ ςτην οικογέ νεια , η εχθρό τητα, η από ρριψη και οι ςκληρέ σ , αδικεσ η αδιαλλακτεσ
μεθοδοι τιμωριασ, ενιςχυουν την επιθετικοτητα των παιδιων μεςα κι εξω απο το ςπιτι και , βεβαια, ςτο
ςχολειο (Georgiou, 2008). Ϊχει ειπωθει αλλωςτε πωσ ενα παιδι που εχει τοςο λιγη μητρικη αγαπη και
τοςο πολλη ελλειψη οριων οςον αφορα ςτην επιθετικοτητα

, μεγαλωνει εντοσ του εναν επιθετικο

εφηβο (Olweus, 1980: 657).
ε γενικέ σ γραμμεσ, η δομή και η οργά νωςη τησ οικογέ νειασ (ορια, κανονεσ, ςυναιςθηματικο κλιμα), οι
παιδαγωγικεσ ςταςεισ των γονεων , η ποιό τητα και το είδοσ των πειθαρχικών μέ τρων , καθωσ και οι
επιμερουσ ςχεςεισ των γονεων με τα παιδια τουσ θεωρουν ται ό τι ςχετίζονται ςε υψηλό βαθμό με την
αναπτυξη η μη, επιθετικων ςυμπεριφορων (Κουρκουτασ, 2008).
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9. Ο ρό λοσ του Εκπαιδευτικού : Προτϊςεισ για Παρϋμβαςη
Ϊνασ ςημαντικοσ αριθμοσ ςχολικων παρεμβαςεων και προληπτικων προγραμματων οργαν
ςυχνα –και αρκετά αποτελεςματικά -, ωσ απά ντηςη ςτην ενδοςχολική βία

ωνεται

(Ahmed, & Braithwaite,

2004). Γνωριζοντασ την αμφιβολη αποτελεςματικοτητα τησ καταςταλτικησ αντιμετωπιςησ του
φαινομενου, μπορουμε να παρεμβουμε ςτοχευοντασ να μειωθουν οι παραγοντεσ που ςυμβαλλουν ςτην
αναπτυξη, ενδυναμωςη και διατηρηςη του (Galloway, & Rolland, 2004).
Ο εκπαιδευτικό σ μπορεί να λειτουργή ςει ανατρεπτικά ςε φαινό μενα εκφοβιςμού εφαρμό ζοντασ
προγραμματα και τεχνικεσ για την αντιμετωπις η κρίςιμων καταςτά ςεων ςτο ςχολείο . Ειδικοτερα, η
εκμαθηςη κοινωνικων δεξιοτητων , πρωτιςτωσ ενςυναιςθηςησ, αποτελει ςημαντικο ςτοιχειο για τον
περιοριςμο τησ επιθετικησ ςυμπεριφορασ (Herbert, 1998b). Σο τελευταίο ιςχύ ει και για τα θύ ματα, μια
και παρουςιά ζουν ευαλωτό τητα και δυςκολία ςτισ κοινωνικέ σ δεξιό τητεσ

(Fox, & Boulton, 2005).

Επιςησ, με το να μαθαίνουν ό λα τα παιδιά πώσ να δίνουν έ μφαςη ςτα ςυναιςθή ματα των θυμά των

,

επιχειρειται μια περιεκτικοτερη προςεγγιςη ςτην π

.

αρεμποδιςη και τη μειωςη του εκφοβιςμου

(Nickerson, Mele, & Princiotta, 2008).
Προληψη, δε ςημαίνει αγνό ηςη τησ βίασ . Ειναι ςημαντικο να αναζητηςουμε τα εκπαιδευτικα μεςα που
θα μασ επέ τρεπαν να ελέ γξουμε και να διανοητικοποιή ςουμε τισ βί αιεσ τά ςεισ, προςφεροντασ τροπουσ
εκφραςησ αναπληρωςησ μεςα ςτο πλαιςιο τησ κοινωνιασ ςυμφωνα με τισ εξησ εκπαιδευτικεσ αρχεσ:
• δεν προκαλού με τη βία,
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• ςταματουμε εξαρχησ την ενταςη,
• επιβαλλουμε ποινη (ωσ επανό ρθωςη),
• παρεχουμε αςφά λεια,
• καθιερωνουμε ανοιχτεσ ςυζητηςεισ,
• εκπαιδευουμε τουσ μαθητεσ ςτην αναπτυξη κοινωνικων δεξιοτητων,
• ςτοχευουμε ςε βαςικη και διαρκη καταρτιςη των εκπαιδευτικων (Fortin, 1998).
Μεςα ςτην ιδια λογικη , θεωρειται εξαιρετικα ςημαντικοσ ο ρολοσ τησ διευθυνςησ του ςχολειου . Ϊτςι,
διδεται εμφαςη ςτη ςαφηνεια και ςτη ςταθεροτητα οςον αφορα ςτισ αρχεσ τησ ςυμπεριφορασ(οχι «τη
μια με το καλό , την ά λλη με το ά γριο ») και περιορίζονται οι τρό ποι που διαιωνίζουν τισ προβληματικέ σ
ςυμπεριφορεσ ςτο ςχολειο: δηλαδη η εμφαςη ςτισ τιμωριεσ, η αδυναμία ςυνεργαςίασ με ςυναδέ λφουσ,
οι αντιςτά ςεισ ςτην αλλαγή ςτά ςησ και ςτην ςυνεργαςία με ειδικού σ , καθωσ και η προςκολληςη ςε
προςωπικεσ δυςλειτουργικεσ πεποιθηςεισ απο οριςμενουσ εκπαιδευτικουσ.
Ο ευαιςθητοποιημέ νοσ εκπαιδευτικό σ μπορεί να πραγματοποιή ςει προγρά μματα πρωτογενού σ
προληψησ τα οποια ςτηριζονται ςτισ αρχεσ τησ ςυναιςθηματικησ νοημοςυνησ και ςτη βιωματικη
προςεγγιςη οπου πρωτα γωνιςτουν τεχνικεσ οπωσ το εκπαιδευτικο δραμα και το παιχνιδι ρολων . Σα
βιωματικα εργαςτηρια (βιωνω, νιωθω τον εαυτο μου και τον αλλον , κατανοω) δινουν το προβαδιςμα
ςτην εμπειρία παρά ςτη θεωρία (Παπαςτυλιανου, 2000). Μεςα ς ́ αυτην την οπτική το παιχνίδι ρό λων
χρηςιμοποιειται για να βοηθηςει τουσ μαθητεσ να επιλυςουν ςυγκρουςεισ και

, κυριωσ, να μπουν ςε

εναν αλλο ρολο· ςε νιώςουν τα βιώματα του ά λλου, να κατανοή ςουν τα ςυναιςθή ματά του, να ριζώςει
μεςα τουσ η ενςυ ναιςθηςη. Σο εκπαιδευτικό δρά μα επίςησ , ωσ ολοκληρωμέ νη πρό ταςη βιωματική σ
μαθηςησ, προωθει την αυτοεκφραςη, ενιςχυει την αυτοπεποιθηςη, επαυξανει τη δημιουργικοτητα και
ενθαρρυνει την ςυνεργαςια.
ε ό λεσ τισ εκπαιδευτικέ σ διεργαςίεσ δί

δεται πλέ ον βαρύ τητα ςτη ςυςτηματική ςυναιςθηματική

αγωγη, εφοςον εχει αποδειχθει οτι τα παιδια που την δεχονται εχουν καλυτερη ψυχικη υγεια

,

επιτυγχανουν υψηλοτερεσ ςχολικεσ επιδοςεισ , δημιουργουν ποιοτικα καλυτερεσ και ςταθεροτερε σ
φιλιεσ· χαρη ςτην αναπτυςςομενη ενςυναιςθηςη τουσ δε

, εμφανιζουν λιγοτερα προβληματα

ςυμπεριφορασ και ειναι λιγοτερο επιρρεπη ςε πραξεισ βιασ (Gottman, 2000).
Ϊχει προταθει αλλωςτε πωσ η ςυναιςθηματικη νοημοςυνη ωσ ενα ςυνολο ικανοτ ητων, αναπτυςςεται
και εξελίςςεται και μπορεί να αποκτηθεί ή να βελτιωθεί μέ ςω εκπαιδευτικών προγραμμά των
(Goleman, 1998· Mayer, Roberts, & Barsade, 2008 · Slaski, & Cartwright, 2003).
Με βά ςη την παραπά νω οπτική , η ςυναιςθηματική νοημοςύ νη ωσ δυναμικό ςτοιχείο προςωπικό τητασ
μπορει να ενιςχυθει με μεθοδουσ /τεχνικεσ που μπορουν να εφαρμοςτουν ςτα πλαιςια του ςχολειου
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απο εκπαιδευτικουσ . ’ αυτεσ εντοπιζει κανεισ διαδικαςιεσ που ενδυναμωνουν την αυτοεκτιμηςη και
θεμελιωνουν βαςικέ σ κοινωνικέ σ δεξιό τητεσ , οπωσ εχει πολλαπλωσ προταθει ςε ςχετικα παρεμβατικα
προγραμματα (Rigby, 2008), οπωσ το Προγραμμα Προληψησ του Olweus. Εφαρμοςμενο απο τα μεςα
τησ δεκαετίασ του ́ 80, εχει ωσ βαςικη του ςτρατηγικη την κινη

τοποιηςη γονεων , μαθητων και

προςωπικου του ςχολειου. Η τριεπίπεδη εφαρμογή του προγρά μματοσ είναι ςχεδιαςμέ νη ωσ εξή σ:
α) χολειο: ∆ιεξαγωγη ερευνασ απο το προςωπικο για να διαπιςτωθει η εκταςη του προβληματοσ

,

αυξηςη τησ επιτηρηςησ των μαθητών κατά τα διαλείμματα 4, διεξαγωγη ςχολικων ςυνελευςεων . β)
χολικη Σαξη : Επιβολη κανονων κατα του εκφοβιςμου , ςυζητηςη με μαθητεσ , εφαρμογη παιχνιδιου
ρολων οπου η ενςυναιςθηςη πρωταγωνιςτει.
γ) Ατομικα: υναντηςεισ με γονε

ισ, μεςολαβηςη μεταξυ των εμπλεκομενων

(Olweus, 2004·

πυροπουλοσ, 2008).
Ωλλα προγραμματα, οπωσ το No Blame Approach η το Participant Role Approach, διαδεδομενα ςτην
Αμερικη, επικεντρωνονται ςτη δυναμικη τησ ομαδασ (οπου οι ρολοι εχουν ς υγκεκριμενο περιεχομενο),
ενδυναμωνοντασ την ςυνοχη τησ και ενεργοποιωντασ τουσ μαθητεσ . Η ανατροπή επιτυγχά νεται μέ ςα
απο την ενιςχυςη των θετικων κοινωνικων ςυμπεριφορων , τη ςυνυπευθυνό τητα και την υιοθέ τηςη
αντι- εκφοβιςτικων ςυμπεριφορ ων (Κουρκουτασ, 2008· Salmivalli, 1999· Salmivalli, Kaukiainen, &
Voeten, 2005).
Σο Πρό γραμμα ∆εξιοτητεσ για τη ζωη -Skills for Life (1994), το Πρό γραμμα για τη Βελτίωςη τησ
Κοινωνικησ Αυτο-επιγνωςησ και Επιλυςησ Κοινωνικων Προβληματων των Elias & Clabby (1989), το
Προγραμμα ∆ημιουργικησ Λυςησ ∆ιαφωνιων, οπωσ και το Προγραμμα Ελεγχου των υγκρουςεων
εχουν ςτοχο την προςωπικη αναπτυξη και τον εμπλουτιςμο των κοινωνικων δεξιοτητων

,

. ∆ιδεται

προβαδιςμα ςτην ενςυναιςθηςη , την καλύ τερη προςαρμογή ςτισ ςωματικέ σ και ψυχικέ σ αλλαγέ σ τησ
ηβησ, τη δημιουργία θετικών διαπροςωπικών ςχέ ςεων και, ωσ αποτέ λεςμα, την επί λυςη ςυγκρού ςεων
(Σριλιβα, & Ρουςςη, 2000). Ο Ε ́λεγχοσ των υγκρού ςεων λειτουργεί ωσ εργαςτή ρι και περιλαμβ ανει
ατομικεσ, ομαδικεσ δραςτηριοτητεσ και δραςτηριοτητεσ ςε ζευγαρια . τηριζεται ςτη μαθηςη μεςω
παρατηρηςησ και μιμηςησ οπου ο εκπαιδευτικοσ λειτουργει ωσ

«μοντελο», ςτην αποφυγή τησ

τιμωριασ, την προώθηςη τησ γενίκευςησ και το παιχνί δι ρό λων (Σριλιβα, & Chimienti, 1998). Προσ την
ιδια κατευθυνςη η ∆ημιουργια χολειου υναιςθηματων με το Προγραμμα τησ Επιςτημησ του Εαυτου ,
εκπαιδευει το ςυναιςθημα, αντι να το χρηςιμοποιει για να μορφωςει (Goleman, 1998).
Ϊνα προγραμμα που έ χει εφαρμοςτεί με επιτυχία ςτην Αγγλία και τη Νορβηγία ςτηριζό μενο ςτον
δημιουργικο αυθορμητιςμο των εκπαιδευτικων ειναι το Προγραμμα

Steps to Respect, το οποίο

βελτιωνει το κλιμα ςε ολο το ςχολικο περιβαλλον εκπαιδευοντασ τουσ διδαςκοντεσ ώςτε :
4

Ειναι πρωτευων ο ρολοσ τησ αιςθηςησ αςφαλειασ ςτο ςχολειο

επηρεαζεται ολοκληρο το ςχολικο κλιμα και ςυχνα οι μ

(Gini, et al., 2008). Εξαιτιασ του εκφοβιςμου

αθητεσ αιςθανονται οτι οι καθηγητεσ δεν εχουν τον

ελεγχο η οτι απλα ειναι αδιαφοροι.
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• να θέ τουν ξεκά θαρουσ κανό νεσ για την αντιμετώπιςη του εκφοβιςμού

. • να αντιδρού ν με

ευαιςθηςια και ςυνεπεια απεναντι ςτο φαινομενο του εκφοβιςμου • να υποςτηρίζουν την κοινωνικά
υπευθυνη ςυμπεριφορα των μαθητων • να ενιςχυουν την επιτηρηςη τουσ ςτην αυλη • να εμπλέ κουν
ενεργα και τουσ γονεισ ςτην επιλυςη του προβληματοσ (Hirschstein, et al., 2007· Frey, et al., 2005)
Ενδεικτικα, αναφερονται τεχνικεσ που , κατα τουσ μελετητεσ (De Rossier, 2004· Newman et al., 2000·
Rigby, 2003b· Rigby, 2005· Wright, 2003) δρουν αποτελεςματικά προσ τη μείωςη τησ ενδοςχολική σ
βιασ:
Α. Εκπαιδευςη των μαθητων να παρεμβαινουν

, αποτρεποντασ τη βια

μαθητεσ που παριςτανται ςε περιςτατικα βιασ ο

κοποσ: να διδαχθού ν οι

τι μπορού ν και οφεί λουν να επεμβαίνουν

υποςτηριζοντασ το θυμα. Για παρά δειγμα, το ακό λουθο ςχέ διο μαθή ματοσ εκπαιδεύ ει τουσ μαθητέ σ να
κινητοποιηθουν ωσ «ςυντελεςτεσ προληψησ» του εκφοβιςμού : 1. Ειςαγωγη του ορου εκφοβιςμοσ . Ο
εκπαιδευτικοσ ζητα απο τουσ μαθητεσ οριςμουσ και τουσ καταγραφει ςτον πινακα

. υνοψιζει και

ςυνταςςει εναν απλο, λειτουργικο οριςμο για τον εκφοβιςμο . (π.χ. Εκφοβιςμοσ ειναι οταν ενα ατομο η
μια ομά δα πληγώνει κά ποιο ά λλο ά τομο επίτηδεσ χρης

ιμοποιωντασ βριςιεσ , οταν του επιτιθεται

ςωματικα, η οταν καταςτρεφει τα πραγματα του .) 2. Ο εκπαιδευτικό σ ενημερώνει τουσ μαθητέ σ ό τι ο
εκφοβιςμοσ βλαπτει ολοκληρο το ςχολειο και οτι ο καθενασ εχει ευθυνη να βοηθηςει ςτην προληψη
του. Ζητα απο τουσ μαθητεσ να ςκεφτουν κανονεσ τουσ οποιουσ η ταξη θα μπορεςει να ακολουθηςει
ωςτε να αποτρεψει τον εκφοβιςμο. Γραφει τουσ κανονεσ ςτον πινακα και ςυζητα με τα παιδια ωςτε να
διαμορφωςουν απο κοινου ενα τελικο ςυνολο

κανονων5 ςυμπεριφορασ. 3. Γινεται διακριςη των

εννοιων καρφωμα και πληροφορηςη 6 ωςτε να απενοχοποιηθουν οι μαθητεσ και να μειωθει το αγχοσ
των μαρτύ ρων. 4. Ενθαρρυνονται οι μαθητεσ ωςτε να υπενθυμιζουν τουσ κανονεσ ςτουσ ςυμμαθητεσ
τουσ ςε περιπτώςεισ που παρατηρού ν περιςτατικά ά μεςου ή έ μμεςου εκφοβιςμού

. 5. Ζητειται απο

τουσ μαθητέ σ να κά νουν προτά ςεισ παρέ μβαςησ και περιοριςμού βίαιων ςυμπεριφορών

, τισ οποίεσ

καταγραφουν ςε χρωματιςτα χαρτονια και αναρτουν ςτουσ τοιχουσ τησ ταξησ.
Β. ∆ημιουργια δεςμων φροντιδασ για προςταςια των θυματων (Wright, 2003) α) θεςπιςη επιτροπησ
καλωςοριςματοσ για τουσ νεουσ μαθητεσ7 β) διαχωριςμοσ τησ ταξησ ςε ομαδεσ, οριςμοσ ενοσ μαθητη –
5

Ο μικρό σ αριθμό σ κανό νων προτιμά ται γιατί έ τςι τουσ θυμού νται οι μαθητέ σ . Η δή λωςη του κά θε κανό να καλό
ειναι να ειναι μια καταφατικη (π.χ., ‘Να ςυμπεριφέ ρομαι ςτουσ ά λλουσ με ευγέ νεια και ςεβαςμό ’), παρα μια
αρνητικη προταςη (π.χ., ‘Να μην φωνά ζω ή να προςβά λω τουσ ά λλουσ ’). Ϊνα δειγμα κανονων εναντια ςτον
εκφοβιςμο μπορει να ειναι : • Να ςυμπεριφέ ρομαι ςτουσ ά λλουσ με ευγέ νε ια και ςεβαςμό . • Να κά νω τουσ
αλλουσ να νιωθουν ευπροςδεκτοι και ενταγμενοι ςτην ομαδα . • Να βοηθώ τουσ ά λλουσ που τουσ εκφοβίζουν και
τουσ πειρά ζουν.
6

το κά ρφωμα καταδεικνύ ονται οι πρά ξεισ ενό σ μαθητή με ςκοπό ο τελευταίοσ να μπει ς

ε μπελά δεσ , ενω

πληροφορηςη ειναι οταν ενημερωνεται ο εκπαιδευτικοσ ςχετικα με τισ πραξεισ ενοσ μαθητη που ηταν
επικινδυνεσ η εβλαψαν ενα αλλο ατομο.
7

Η δημιουργία φιλικών δεςμών αποτρέ πει φαινό μενα βίασ .
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ικανου να αναγνωριςει ποτε ενα μελοσ χρειαζεται βοηθεια- ωσ πρεςβευτή τησ ομά δασ , γ) ςυνεργαςια
των μεγαλύ τερων με τουσ μικρό τερουσ μαθητέ σ.
υμπεραςματικα, ςε ό λα τα προγρά μματα προτά ςςονται η διδαςκαλία κοινωνικών δεξιοτή των ό πωσ
εμπιςτοςυνη ςτουσ αλλουσ , ευαιςθηςια, ικανοτητα να μπαινουμε ςτη θεςη των αλλων και να
διαμορφωνουμε ορθεσ αποψεισ για τουσ ανθρωπουσ

, βαςικεσ ικανοτητεσ διαλογου , δεξιοτητεσ

εκφραςησ οπωσ χρηςη τησ γλωςςασ του ςωματοσ, κοινωνικεσ τεχνικεσ για ειδικεσ καταςταςεισ, καθωσ
και δεξιό τητεσ που προωθού ν την αυτοπεποίθηςη και τη διεκδικητικό τητα

(Herbert, 1999). Εαν

μπορεςουμε να βοηθηςουμε τα παιδια να ςυναιςθανονται την καταςταςη των γυρω τουσ , τοτε ιςωσ
να προςφεύ γουν λιγό τερο ςε διαταρακτικέ σ μορφέ σ ςυμπεριφορασ. Οι δεξιό τητεσ αυτέ σ μπορού ν να
βοηθηςουν τουσ εφηβουσ που τισ μαθαινουν να αντιμετωπιζουν πιο αποτελεςματικα καταςταςεισ
οπου υπαρχουν ςυγκρουςεισ και διλημματα , οπωσ να επιλεξουν αναμεςα ςε πολλουσ εναλλακτικουσ
τροπουσ δ ραςησ, να πά ρουν μαζί με τουσ γονείσ αμοιβαία αποδεκτέ σ αποφά ςεισ και να αναπτύ ξουν
ςυνεργαςια με την ομαδα των ςυνομηλικων τουσ.

10. Παρϋμβαςη ςε Γονεύσ
Για να μεγιςτοποιηθεί η αποτελεςματικό τητα ενό σ προγρά μματοσ παρέ μβαςησ

, πρεπει να

ενςωματωθει η οικογενειακη προςεγγιςη ςτο πλαιςιο τησ ςχολικησ κοινοτητασ (Ahmed & Braithwaite,
2004). Κατα μια περιςςοτερο διευρυμενη προςεγγιςη

, οι παρά γοντεσ που εμπλέ κονται και

αλληλεπιδρουν ςτο φαινομενο του εκφοβιςμου πρεπει να αντιμετ
προοπτικη που να εμπεριεχει την οικογενεια

ωπιςθουν απο μια οικολογικη

, τουσ ςυνομηλίκουσ , το ςχολείο και την κοινό τητα

(Espelage, & Swearer, 2003).
Η ςχέ ςη γονέ α-παιδιου, ειναι μοναδικη απο πολλεσ πλευρεσ, αλλα κυριωσ ωσ προσ την αςυμμετρια τησ.
Οι γονείσ γνωρίζουν , επιλεγουν, ςχεδιαζουν, ελεγχουν το περιβαλλον των παιδιων · ειναι μεγαλυτεροι
και δυνατό τεροι. Κυριωσ, πρεπει να χρηςιμοποιουν τισ δεξιοτητεσ τουσ ςτισ ςχεςεισ τουσ με τα παιδια ·
χρειαζεται λοιπον ενςυναι ςθηςη των ςυναιςθηματικών καταςτά ςεων του παιδιού και του τρό που με
τον οποίο ςκέ πτεται

(Maccoby, 1997). Για να κατακτηθεί η επιδεξιό τητα και να περιοριςτεί η

επιθετικοτητα του παιδιου, ο γονιό σ μπορεί να εκπαιδευτεί.
Ϊχει διαπιςτωθει οτι οι γονείσ των παιδιών με επιθετική ςυμπεριφορά παρουςιά ζουν μια βαθύ τερη
ανεπαρκεια ςε κοινωνικεσ δεξιοτητεσ

(Patterson, 1982, αναφ. ςτο Herbert, 1998b). Μια

αποτελεςματικη προταςη παρεμβαςησ ειναι η δημιουργια χολων Γονεων οπου οι γονει

σ

ςυνειδητοποιουν οτι το να ακουν ειναι το πρωτο ςκαλι για την ουςιαςτικη επικοινωνια

(Παππα,

2006). Μαθαινοντασ δεξιοτητεσ επικοινωνιασ , οι γονείσ των παιδιών που εκδηλώνουν ή υφίςτανται
εκφοβιςτικη ςυμπεριφορα, μπορουν να υιοθετηςουν την προοπτική του παιδιού , ςυναιςθηματικα και
γνωςτικα, διατηρωντασ ςυγχρονωσ τουσ δικουσ τουσ ενηλικουσ προςανατολιςμουσ . Ϊπειτα, μπορουν
40

να λειτουργή ςουν ωσ κανά λια μετά δοςησ τησ ενςυναίςθηςησ προσ τα παιδιά τουσ

, προαγοντασ ετςι

την ευημερια τουσ και περιοριζοντασ τισ πιθανοτητεσ να εμπλακουν ςε περιςτατικα εκφοβιςμου.

11. Εν κατακλεί δι
Εκεινο που πρωτιςτωσ αναδυεται ςτη μελετη του bullying ειναι η ςυνθετη φυςη του , η ςυμπό ρευςη
δηλαδη πολλων αιτιωδων ανθρωπινων χαρα κτηριςτικων. Ενδοςχολικοι και εξωςχολικοι παραγοντεσ
ςυναινουν, αλληλεπιδρουν και ςυνδιαλεγονται προκειμενου να εμφανιςτει και να ριζωςει το
κοινωνικο προβλημα τησ εκφοβιςτικησ ςυμπεριφορασ

(Galloway, & Rolland, 2004). ∆ιχωσ αλλο , η

ολιςτικη αντιμετωπιςη ενοσ τοςο πολυπλευρου φαινομενου αποτελει φλεγον ζητημα.
Σο φαινό μενο τησ επιθετική σ ςυμπεριφορά σ ςτο ςχολείο , οπωσ παρουςιαζεται απο τα αποτελεςματα
ερευνων, δινει μια πολυπλοκη εικονα που χρειαζεται ςυνεχη και πολυ
καλυτερα κατανοητη η δυναμικη που το διεπει

πλευρη μελέ τη ώςτε να γίνει

. Ο ςχεδιαςμό σ παρεμβά ςεων επικεντρωμέ νων ςτισ

εκπαιδευτικεσ πρακτικεσ με ςτοχο την επιθετικοτητα των μαθητων αλλα και τη δυςλειτουργικοτητα –
ςυχνα- του ςχολικού και του οικογενειακού πλαιςίου, κρινεται απαραιτητοσ.
Γεγονοσ ειναι πωσ η εξαιρετικη ςημαςια του φαινομενου εγκειται κυριωσ ςτην αρνητικη καταγραφη
που έ χει ςτην ψυχοκοινωνική και ςυναιςθηματική ανά πτυξη των εμπλεκό μενων μαθητών

. Σουτη η

διαπιςτωςη, περα απο το οτι κινητοποιει διαδικαςιεσ περαιτερω διερευνηςησ , θετει ςτο προςκηνιο το
ρολο του εκπαιδευτικου ο οποιοσ μπορει –και οφεί λει - να γίνει εμπνευςτή σ , εμψυχωτησ, δημιουργοσ
μιασ νέ ασ οπτική σ , μιασ δυναμική σ εφαρμο γησ δεξιοτητων ζωησ που αποτελουν και μια ουςιαςτικη
προταςη για παρεμβαςη ςτο μειζον προβλημα τησ ενδοςχολικησ βιασ.
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Κακοποιηςη-Trafficking-Bullying. (ςς. 327-335). Αθηνα: Αρχιπελαγοσ.
47

• Σριλιβα, ., & Chimienti, G. ( 1998). Προγραμμα Ελεγχου των υγκρουςεων . Αθηνα: Ελληνικα
Γραμματα.
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2Ο 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΨΝ
ΘΕΜΑ: ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΥΟΒΙΜΟ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ - «Όταν η ςιωπό δεν εύναι χρυςόσ»

ΕΚΠ/ΚΟΙ: ΜΑΘΙΟΤΔΑΚΗ ΓΕΨΡΓΙΟ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ ΦΡΤΗ
ΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ:

Ε΄ 1 , Α΄ 2

ΕΙΗΓΗΗ: Ο ϐροσ «εκφοβιςμϐσ» ό «θυματοπούηςη» κοινώσ (bullying), περιγρϊφει την

εςκεμμϋνη,

απρϐκλητη και επαναλαμβανϐμενη επιθετικό ςυμπεριφορϊ με ςκοπϐ την πρϐκληςη ςωματικοϑ και
ψυχικοϑ πϐνου. Οι μορφϋσ που μπορεύ να πϊρει εύναι πολλϋσ και ςυγκεκριμϋνα η λεκτικό, η ηλεκτρονικό, η
ςωματικό, η ςεξουαλικό

και η ψυχολογικό. Σο ελληνικϐ ςχολεύο δυςτυχώσ δεν αποτελεύ εξαύρεςη, με

αποτϋλεςμα να παρατηροϑνται

φαινϐμενα βύαιησ ςυμπεριφορϊσ, ενύοτε πολϑ ςκληρϊ, τα οπούα εύτε δεν

αντιμετωπύζονται επιτυχώσ, εύτε ςκϐπιμα αγνοοϑνται, εύτε ςτη χειρϐτερη περύπτωςη επικρατεύ ο ϊγραφοσ
νϐμοσ τησ

ςιωπόσ, ϐπου το θϑμα αρνεύται να υποδεύξει το θϑτη, καθώσ φοβϊται τισ ςυνϋπειεσ.

πραγματικϐτητα πρϐκειται για μια βύαιη και επικύνδυνη παρϋμβαςη ςτην ομαλό ανϊπτυξη
παιδιών, που προκαλεύ ςοβαρϊ προβλόματα ςτη λειτουργύα του ςχολεύου και ςυ-

την

και πορεύα των

νεπώσ χρειϊζεται ϊμεςη

αντιμετώπιςη αλλϊ και πρϐληψη.

ΣΙΣΛΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:

ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΥΟΒΙΜΟ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ «Όταν η ςιωπό δεν εύναι χρυςϐσ»

ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ:

τα πλαύςια τησ ευϋλικτησ ζώνησ, αλλϊ και μαθημϊτων με ςχετικϐ

περιεχϐμενο ϐπωσ αυτϐ τησ κοινωνικόσ και πολιτικόσ αγωγόσ, των θρηςκευτικών κ.ϊ., πραγματοποιόθηκε το
παραπϊνω πρϐγραμμα, με ςυμμετοχό εύκοςι (20) μαθητών απϐ τα τμόματα Α΄2 και Ε΄1 του ςχολεύου
καθώσ και των εκπαιδευτικών των παραπϊνω τμημϊτων,

Μπελιβανϊκη Φρυςόσ και Μαθιουδϊκη Γεωργύου

αντύςτοιχα., ενώ η διϊρκεια του προγρϊμματοσ όταν τρεισ (3) εβδομϊδεσ.

ΚΟΠΟ: Η ενημϋρωςη και η ευαιςθητοπούηςη γϑρω απϐ το ςημαντικϐ αυτϐ θϋμα με αναφορϋσ ςτισ αιτύεσ,
τισ επιπτώςεισ αλλϊ και τουσ τρϐπουσ αντιμετώπιςησ.

ΣΟΦΟΙ: Η δημιουργύα κλύματοσ ςυνεργαςύασ και εμπιςτοςϑνησ. Η ευαιςθητοπούηςη γϑρω απϐ θϋματα
ηθικών αξιών. Η αναγκαιϐτητα να αντιληφθοϑν οι μαθητϋσ αλλϊ και οι γονεύσ, ϐτι οι ςχολικού κανονιςμού
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πρϋπει να τηροϑνται ϐχι για να κϊνουν δϑςκολη τη ζωό των μαθητών αλλϊ για να δια-

ςφαλύζουν τη

ςωματικό και ψυχικό υγεύα των παιδιών και κατϊ ςυνϋπεια την εϑρυθμη λει τουργύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ.
Να μϊθουν τα παιδιϊ τρϐπουσ και τεχνικϋσ με τισ οπούεσ μποροϑν να ελϋγχουν τα αρνητικϊ

ςυναιςθόματα

και το θυμϐ τουσ. Να ενημερωθοϑν οι μαθητϋσ για τισ μορφϋσ τησ ςχολικόσ βύασ. Να προβληθοϑν
παραδεύγματα και καλϋσ πρακτικϋσ με τισ οπούεσ μπορεύ κϊποιοσ να

αντιμετωπύςει ϋνα θυμωμϋνο ό

ανώριμο ϊτομο. Να γύνει κατανοητϐ απϐ ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ ϐτι η ςχολικό βύα δεν εύναι μϑθοσ
αλλϊ

ςκληρό

πραγματικϐτητα

και

ϐτι

απαιτεύται

η

κινητοπούηςη ϐλων

για να αντιμετωπιςθεύ

ικανοποιητικϊ. Να αναγνωρύςουν οι μαθητϋσ τη ςημαςύα του να διεκδικοϑν τα δικαιώματϊ τουσ και να μη
διςτϊζουν να μιλόςουν ϐταν αυτϊ καταπατοϑνται.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ:

Βιωματικό

επικοινωνιακό διδαςκαλύα (Μϋθοδοσ Project) .
Παιχνύδια ρϐλων.

Θεατρικϐ παιχνύδι.

Αςκόςεισ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ.
υναιςθηματικό ϋκφραςη.

Δομημϋνη ςυζότηςη.

Ανταλλαγό εμπειριών.
Ενεργητικό μϊθηςη.

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ:
Δραςτηριότητα 1: Μορφϋσ βύασ
Σα παιδιϊ χωρύζονται ςε ομϊδεσ ϐπου η κϊθε μια καταγρϊφει διϊφορεσ μορφϋσ βύασ π.χ. λεκτικό βύα
(βρύςιμο, ειρωνικό ςυμπεριφορϊ, απειλϋσ), ηλεκτρονικϐσ εκφοβιςμϐσ (κινητϊ τηλϋφωνα, υπολογιςτϋσ, κ.ϊ.),
ψυχολογικό βύα (διϊδοςη φημών).
τη ςυνϋχεια τα παιδιϊ πϊλι ςε ομϊδεσ απαντοϑν ςε ερωτόςεισ του τϑπου:
-Διαφωνεύτε ςυχνϊ με ϊλλουσ και με ποιο τρϐπο;

-- - -

Μπορεύτε να αναφϋρετε κϊποιο περιςτατικϐ βύασ που ςυνϋβη ςτο ςχολεύο ςασ;
-Ϊχετε αςκόςει ποτϋ λεκτικό βύα ςε ςυμμαθητό ςασ;
- Ϊχετε αςκόςει ποτϋ ςωματικό βύα ςε ςυμμαθητό ςασ;
Δραςτηριότητα
Σα

παιδιϊ

2:

χωρύζονται

Αναγνώριςη
ςε ομϊδεσ

των

και

ςημειώνουν

ατομικών
ϐςα

ατομικϊ

δικαιωμϊτων
δικαιώματα μποροϑν να

ςκεφτοϑν ϐπωσ: το δικαύωμα να εκφρϊζουν ελεϑθερα τη γνώμη τουσ, τα ςυναιςθόματϊ τουσ, (χωρύσ ϐμωσ
να θύγουν τα ςυναιςθόματα των ϊλλων), το δικαύωμα να αντιμετωπύζονται

με ςεβαςμϐ απϐ τουσ ϊλλουσ

και να μαθαύνουν βιωματικϊ μϋςα απϐ τα λϊθη τουσ κ.ϊ. τη ςυνϋχεια γύνεται ςυζότηςη για τα ανθρώπινα
δικαιώματα,

αναφορϊ

Δραςτηριότητα
υζητϊμε

με

3:
τα

ςτη

Γαλλικό

Αναφορϊ
παιδιϊ

Επανϊςταςη,
ςτουσ

ςτη

ςημερινό

κανόνεσ

για το αν χρειϊζεται να υπϊρχουν
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πραγματικϐτητα
του

κ.ϊ.

ςχολεύου

κανϐνεσ γενικϊ ςτη ζωό μασ.

Γύνεται

διαχωριςμϐσ

ϊγραφων

και

γραπτών

νϐμων

ςτη

ζωό

και

ςτο

ςχολεύο.

Ακολουθεύ ςυζότηςη για τον τρϐπο ϋκφραςησ των μαθητών και μαθητριών προσ τουσ δαςκϊλουσ τουσ αλλϊ
και για τον τρϐπο ϋκφραςησ των μαθητών μεταξϑ τουσ. Για την κατοχό και χρόςη κινητών. Για την ελευθερύα
ϋκφραςησ

ιδεών

και

Καταγρϊφονται

ςυναιςθημϊτων.

οι

απϐψεισ

Για

την

των

τόρηςη

μαθητών

των

κανϐνων

και

καθαριϐτητασ.

των

μαθητριών.

Δραςτηριότητα 4: Ανϊλυςη ςυναιςθημϊτων
Σα ςυναιςθόματα εύναι πολϑ ςημαντικϊ για κϊθε ϊνθρωπο. Καθορύζουν ςε μεγϊλο βαθμϐ τη
μασ απϋναντι ςτουσ

ϊλλουσ

ανθρώπουσ. Ακϐμη κι ϐταν προςποιοϑμαςτε

ό

ςυμπεριφορϊ

κρϑβουμε επιμελώσ

τα

ςυναιςθόματα, αυτϊ αργϊ ό γρόγορα θα βρουν τρϐπο να βγουν ςτην επιφϊνεια και θα εκδηλωθοϑν με μια
αρνητικό

ςυμπεριφορϊ

που

ςυχνϊ

καταλόγει

ςε

βύαιη

ςυμπεριφορϊ.

Φωρύζουμε τα παιδιϊ ςε ομϊδεσ και ζητϊμε να καταγρϊψουν ςυνόθεισ ςυμπεριφορϋσ που εύχαν

ςτο παρελθϐν

ςυςχετύζοντϊσ τισ με ςυγκεκριμϋνα ςυναιςθόματα. Για παρϊδειγμα πώσ αντιδροϑςαν ϐταν όταν θυμωμϋνα ό
ϐταν ϋνιωθαν φϐβο, λϑπη κ.ϊ. υγκεντρώνουμε τισ απαντόςεισ ςε

χαρτύ και ακολουθεύ ςυζότηςη με τα

παιδιϊ.
Δραςτηριότητα

5:

Σρόποι

αντιμετώπιςησ

αρνητικών

ςυναιςθημϊτων

υζητϊμε με τα παιδιϊ για το πϐςο ςημαντικϐ εύναι να ςυγκρατοϑμε το θυμϐ μασ. Ζητϊμε απ’ τα παιδιϊ να
καταγρϊψουν τρϐπουσ με τουσ οπούουσ μπορεύ κϊποιοσ να ελϋγξει την εκδόλωςη αρνητικών ςυναιςθημϊτων.
Σϋτοιοι τρϐποι εύναι π.χ. το να απομακρυνθοϑμε απϐ το χώρο που εξελύςςεται το ςυμβϊν. Σο να ςυζητόςουμε
κϊποια ϊλλη ςτιγμό το πρϐβλημα με ϊτομα που εμπιςτευϐμαςτε και που μποροϑν να μασ καταλϊβουν
καλϑτερα. Σο να αποφϑγουμε την αντιμετώπιςη του θϋματοσ ϊμεςα αλλϊ να περιμϋνουμε μια ϊλλη ςτιγμό που
θα νιώθουμε πιο όρεμοι ϐταν θα ϋχουν καταλαγιϊςει τα αρνητικϊ ςυναιςθόματα. υγκεντρώνουμε τισ
απαντόςεισ ςε χαρτύ και ακολουθεύ ςυζότηςη με τα παιδιϊ.
Ανϊληψη δρϊςεων από τουσ μαθητϋσ:
Οι μαθητϋσ παραμϋνουν χωριςμϋνοι ςε ομϊδεσ ενώ ο ειςηγητόσ προτεύνει ϋνα θϋμα προσ
θϋμα ϋχει ωσ τύτλο : «Δρϊςεισ που μποροϑν να αναλϊβουν οι μαθητϋσ, ώςτε το

ςυζότηςη. Σο

ςχολεύο τουσ να γύνει

αςφαλϋσ και φιλικϐ απϋναντι ςτα παιδιϊ ϐλων των τϊξεων». Ζητϊμε απϐ την κϊθε ομϊδα να καταγρϊψει τισ
δρϊςεισ που προτεύνει, ενώ δύνεται ϋμφαςη ςτο ϐτι οι προτεινϐμενεσ παρεμβϊςεισ πρϋπει να εύναι απλϋσ και
κατανοητϋσ, ώςτε να μη δημιουργόςουν ςϑγχυςη αλλϊ να ςυμβϊλλουν ουςιαςτικϊ ςτη λϑςη του προβλόματοσ.
Οι προτεινϐμενεσ

δρϊςεισ καθαρογρϊφονται ςε ϋνα μεγϊλο χαρτύ και παρουςιϊζονται ςε ϐλα τα παιδιϊ.

Μερικϋσ απϐ αυτϋσ: διανομό ϋντυπου υλικοϑ, επικοινωνιακό πολιτικό, δηλαδό να γύνει ευρϑτερα γνωςτϐ ϐτι το
ςχολεύο εύναι ευαιςθητοποιημϋνο ςε θϋματα ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ, διϊλογοσ τϐςο με τα θϑματα ϐςο και με
τουσ θϑτεσ, ςτοχευϐμενεσ παρεμβϊςεισ με τη βοόθεια ψυχολϐγων, ϋρευνα με ανώνυμα ερωτηματολϐγια κ.ϊ..
Ωλλεσ δρϊςεισ ϐπωσ δημιουργύα κϑκλου φύλων, ομϊδεσ βοόθειασ που θα βοηθοϑν και θα αυξϊνουν την
επιτόρηςη ςτο διϊλειμμα.
Βιωματικϋσ δρϊςεισ: Σα παιδιϊ ςχεδύαςαν υποθετικϊ ςενϊρια ςϑμφωνα με τα οπούα θα ϋπρεπε να πουν πώσ
θα αντιδροϑςαν κϊτω απϐ ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ πύεςησ και ποιοσ θα όταν ο βαθμϐσ ανεκτικϐτητασ που θα
επιδεύκνυαν. Επύςησ αν θα δϋχονταν ποτϋ να ςυμμετϋχουν ςε ομϊδεσ εκφοβιςμοϑ ϊλλων παιδιών ό αν αυτϐ ϋχει
όδη ςυμβεύ. Οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ πόραν μϋςα απϐ το παιχνύδι ρϐλων, το ρϐλο του θϑτη αλλϊ και του
θϑματοσ. Βύωςαν τα αρνητικϊ ςυναιςθόματα που βιώνει το θϑμα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ και παρουςύαςαν
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διϊφορεσ

εκβϊςεισ

τησ

ιςτορύασ

μϋςα

απϐ

διαφορετικϊ

ςενϊρια.

Αποτελϋςματα τησ ςυζότηςησ των παιδιών: Σϐςο απϐ την ύδια τη ροό του προγρϊμματοσ ϐςο και απϐ τη
ςυζότηςη που ϋγινε ςτο τϋλοσ αυτοϑ, προϋκυψε ϐτι τα παιδιϊ όταν ιδιαύτερα ενημερωμϋνα και
ευαιςθητοποιημϋνα

γϑρω απϐ το θϋμα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. Σα βαςικϊ ςημεύα ςτα οπούα ϐλοι

ςυμφώνηςαν όταν τα εξόσ: 1. Η ςημαςύα τησ υποςτόριξησ των ςυμμαθητών εύναι ουςιαςτικό. 2. Σα
αποτελϋςματα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ ςτην ψυχό ενϐσ παιδιοϑ δεν εύναι πϊντοτε ορατϊ, οϑτε πϊντοτε
αντιμετωπύςιμα. 3. Σα παιδιϊ – θϑματα ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ, χρειϊζονται τη βοόθεια τησ οικογϋνειασ και του
ςχολεύου – δαςκϊλων τουσ. 4. Η ςιωπό χειροτερεϑει το πρϐβλημα γιατύ ο δρϊςτησ ξϋρει ϐτι δεν κινδυνεϑει και
εξακολουθεύ να εκφοβύζει. 5. Κανεύσ δεν θα βοηθόςει το θϑμα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ εκτϐσ και αν αυτϐ
ζητόςει βοόθεια. 6. Σο να μιλόςεισ ςε ϋναν ενόλικα για το πρϐβλημα εκφοβιςμοϑ δεν ςε κϊνει «καρφύ», γιατύ
ςημαύνει απλϊ ϐτι προςπαθεύσ να ςταματόςεισ τον εκφοβιςμϐ και ϐχι να προκαλϋςεισ πρϐβλημα. Η
ψυχοςυναιςθηματικό ανϊπτυξη των παιδιών μασ αλλϊ και η πολϑ ςημαντικό διαδικαςύα τησ
πλόττονται βϊναυςα απϐ το «bullying». Ασ αντιδρϊςουμε ϐλοι τώρα πριν να εύναι πολϑ αργϊ.
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μϊθηςησ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΒΨΡΨΝ
Θϋμα: Η δυναμικό απϊντηςη κατϊ τησ ενδοςχολικόσ βύασ

Τπεύθυνοσ εκπαιδευτικόσ: Ντιςπυρϊκη Μαρύα
υμμετϋχοντεσ εκπαιδευτικού: Όλοι οι εκπαιδευτικού του ςχολεύου (Γερωνυμϊκη Ελϋνη-Δ/ντρια,
Ζαχαριουδϊκη Μαρύα, Παπαδϊκη Φριςτύνα, Δημαρϊσ εραφεύμ, Παχατουρύδου Αικατερύνη, Λαγοϑ
Ιωϊννα, Παραςκευοποϑλου Ευφροςϑνη και Δαλακοϑρα Αλεξϊνδρα )
Σϊξεισ: Όλεσ οι τϊξεισ του ςχολεύου (χωριςμϋνεσ ςε 2 ομϊδεσ: Α-Β-Γ και Δ-Ε-Σ)
Μαθητϋσ: 96
χολικό Ϊτοσ: 2014-2015
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΣΟ
Σο θϋμα τησ ενδοςχολικόσ βύασ επελϋγη απϐ την περςινό χρονιϊ ςτα πλαύςια εκπϐνηςησ ςχετικοϑ
project απϐ τη ςχολικό ςϑμβουλο με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. Γνωρύζοντασ ϐτι τα ςχολεύα
αντιμετωπύζουν αρκετϋσ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτο bullying και θϋλοντασ να προλϊβουμε την
πιθανϐτητα εμφϊνιςησ τϋτοιων φαινομϋνων, επιλϋξαμε ςτα πλαύςια ςχετικόσ ςυζότηςησ ςε
ςυνεδρύαςη του ςυλλϐγου το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. τα πλαύςια τησ ενδοςχολικόσ βύασ εντϊξαμε ϐλεσ τισ
περιπτώςεισ εκεύνεσ οι οπούεσ μπορεύ να θεωρηθοϑν ενδοςχολικό βύα, καθώσ ενδϋχεται να ϋχουν
ςοβαρϋσ επιπτώςεισ τϐςο ςτη ςωματικό και ψυχικό υγεύα, ϐςο και ςτην ψυχοκοινωνικό ανϊπτυξη του
παιδιοϑ. Οι περιπτώςεισ αυτϋσ ξεκινοϑν απϐ χειρονομύεσ, ξυλοδαρμοϑσ, φραςτικϋσ και υβριςτικϋσ
επιθϋςεισ, προςβολϋσ, καταςτροφό προςωπικών αντικειμϋνων, κλοπϋσ και φτϊνουν μϋχρι ςεξουαλικό
παρενϐχληςη καθώσ και αποκλειςμϐ ό απομϐνωςη απϐ παρϋεσ, παιχνύδια και ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ.
ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΠΟ
Η αναγνώριςη και πρϐληψη φαινομϋνων ενδοςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ ςτο ςχολεύο μασ και η παρουςύαςη
του ςωςτοϑ τρϐπου αντιμετώπιςησ ςε περύπτωςη εμφϊνιςόσ του.

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΦΟΙ
Οι μαθητϋσ να αναγνωρύςουν ϐλεσ εκεύνεσ τισ πτυχϋσ των εκφοβιςτικών ςυμπεριφορών.
Να μπουν ςτη διαδικαςύα τησ ενςυναύςθηςησ και τησ ςυναιςθηματικόσ νοημοςϑνησ. Να καταλϊβουν
ϐτι ϐταν ϋνα παιδύ εύναι μϐνο του και περιθωριοποιημϋνο, πονϊει το ύδιο με αυτϐν που μπαύνει ςτη
θϋςη του. Πρϋπει ϐλοι οι ϊνθρωποι να βροϑμε τρϐπο επικοινωνύασ μϋςα απϐ το διϊλογο, το ςεβαςμϐ,
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την κατανϐηςη και κυρύωσ την οριοθϋτηςη του εγώ του καθενϐσ και ϐχι ςτην παραβύαςη των
δικαιωμϊτων του ϊλλου.
Να καταλϊβουν τη θϋςη ςτην οπούα βρύςκεται ο απειλοϑμενοσ καθώσ και τουσ λϐγουσ τουσ οπούουσ
ώθηςαν το θϑτη ςε αυτό τη θϋςη, ώςτε να καταλϊβουν ϐτι πρϐκειται για ϋναν μηχανιςμϐ ϊμυνασ, ο
οπούοσ μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ.
Να αναγνωρύςουν τουσ τρϐπουσ αντιμετώπιςησ, ςυμπεριφορϊσ και ςυνεργαςύασ ςε περιπτώςεισ που
εμφανιςτοϑν φαινϐμενα ενδοςχολικόσ βύασ.
Να εγκαθιδρυθεύ μια ενδοςχολικό κουλτοϑρα ςτην οπούα τα ύδια τα παιδιϊ θα λειτουργόςουν ωσ
προςτϊτεσ ςτουσ πιο αδϑναμουσ, απομονώνοντασ τουσ θϑτεσ, ςυμμετϋχοντασ ενεργϊ οι ύδιοι, χωρύσ
απλϊ να μϋνουν θεατϋσ.
Να προτεύνουν δρϊςεισ οι οπούεσ θεωροϑν ϐτι θα διαμορφώςουν ϋνα θετικϐτερο κλύμα ςτο ςχολεύο και
θα προλαμβϊνουν εμφϊνιςη τϋτοιων φαινομϋνων.
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Οι δραςτηριϐτητεσ διακρύνονται ςε 3 υποκατηγορύεσ: Πρώτη αυτό που ςυμμετεύχε ϐλο το ςχολεύο,
δεϑτερη η ομϊδα των Α-Β-Γ τϊξεων και τρύτη η ομϊδα των Δ-Ε-Σ τϊξεων.
υνολικϊ όλο το ςχολεύο: . Σην Πανελλόνια ημϋρα χολικοϑ Αθλητιςμοϑ ( 6 Οκτωβρύου 2014) με
θϋμα: «Ρατςιςμϐσ και Διαφορετικϐτητα – ϐλοι διαφορετικού ϐλοι ύςοι», οργανώθηκαν οι Αθλητικϋσ
Δραςτηριϐτητεσ KIDS ATHLETICS και Θεατρικϐ παιχνύδι μετϊ απϐ προβολό ταινύασ . Σϋλοσ οι μαθητϋσ
μασ αςχολόθηκαν με εικαςτικϋσ δημιουργύεσ.
τισ 30 Νοεμβρύου 2014, Παγκϐςμια ημϋρα των δικαιωμϊτων του παιδιοϑ, προβϊλλαμε βύντεο (Youth
for the Human Rights) και παύξαμε παιχνύδια που αφοροϑςαν τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ των
παιδιών. Προβϊλλαμε την ταινύα «Σα μπλε γυαλιϊ» και δουλϋψαμε με διϊλογο και ςυζότηςη πϊνω ςτο
ςενϊριο.
Σην Παγκϐςμια Ημϋρα

ατϐμων με αναπηρύα (3 Δεκεμβρύου 2014), κϊναμε βιντεοπροβολό

Παραολυμπιακών αγώνων ςτο μϊθημα τησ Υυςικόσ Αγωγόσ και μιλόςαμε για τη διαφορετικϐτητα.
υνεργαςτόκαμε ϐλοι οι εκπαιδευτικού, με την καθοδόγηςη τησ Δ/ντριασ-εκπ/κοϑ Υυς. Αγωγόσ του
ςχολεύου μασ ώςτε οι μαθητϋσ μασ να παύξουν παιχνύδια Παραολυμπιακών αγώνων.
Tην Ημϋρα Δρϊςησ κατϊ τησ χολικόσ Βύασ (6 Μαρτύου 2015) οργανώςαμε ημερύδα κατϊ τησ ςχολικό
βύασ και του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ, ο κϊθε εκπαιδευτικϐσ ςτην τϊξη του, χρηςιμοποιώντασ υλικϐ απϐ
παιδαγωγικϊ παραμϑθια, ταινύεσ μικροϑ μόκουσ, ζωγραφιϋσ, τραγοϑδια κατϊ τησ διαφορετικϐτητασ.
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τα διαλεύμματα προωθόςαμε την ιδϋα ςυμμετοχόσ των παιδιών ςε μη ανταγωνιςτικϊ παιχνύδια ϐροσ
ο οπούοσ αναφϋρεται ςτην ανϊγκη ςυνεργαςύασ του εγώ με τουσ ϊλλουσ αποκλεύοντασ τη
διαφορετικϐτητα. Παιχνύδια ϐπωσ η αρανταποδαροϑςα, Σρενϊκια, το Μεγϊλο Υύδι. Αφορμό για τα
παιχνύδια αυτϊ αποτϋλεςε η ανϊλογη δρϊςη ϊλλου ςχολεύου την οπούα και ενςωματώςαμε.
Διοργϊνωςη ϋκθεςησ ζωγραφικόσ κατϊ τησ διαφορετικϐτητασ και ϋκθεςη των ϋργων των παιδιών
ςτουσ διαδρϐμουσ του ςχολεύου.
Τλικϐ απϐ ϐλεσ τισ παραπϊνω δραςτηριϐτητεσ ϋχει αναρτηθεύ κα ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου μασ
http://blogs.sch.gr/dimvoron/
Ομϊδα Α-Β-Γ τϊξεων: Δημιουργύα θεατρικοϑ παιχνιδιοϑ με τη ςυμμετοχό ϐλων των τϊξεων ϐπου ϋνα
παιδύ κϊνει το θϑτη και ϋνα το θϑμα. Οι υπϐλοιποι ςυμμετϋχουν και πρϋπει να αναγνωρύςουν ςαν
θεατϋσ τον ςωςτϐ τρϐπο δρϊςησ.
Μελϋτη περιπτώςεων ςε κοινό δρϊςη των τϊξεων ϐπου αναφϋρονται ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ
ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ και οι μαθητϋσ πρϋπει να αναγνωρύςουν το ςωςτϐ
τρϐπο αντύδραςησ και να παρουςιϊςουν πωσ θα αντιδροϑςαν.
Προβλόθηκαν ςε ημερύδα ταινύεσ μικροϑ μόκουσ και ϋγινε ανϊγνωςη διδακτικών παραμυθιών με
ταυτϐχρονη οπτικό παρουςύαςη ϐπωσ: Ο μαϑροσ κϐτςυφασ και ο ϊςπροσ γλϊροσ, Η Μϐνα η Μικρό
Φελώνα, Σα μπαλϐνια τησ Υιλύασ, ϐλα προςαρμοςμϋνα ςτο επύπεδο κατανϐηςησ των μαθητών των
μικρϐτερων τϊξεων του ςχολεύου.
Η Α' τϊξη υλοπούηςε φϋτοσ πρϐγραμμα Ανϊπτυξησ υναιςθηματικόσ Νοημοςϑνησ με ςκοπϐ ακριβώσ
την πρϐληψη εμφϊνιςησ περιπτώςεων ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ μϋςα απϐ μελϋτη περιπτώςεων για κϊθε
ςυναύςθημα ξεχωριςτϊ. τϐχοσ του προγρϊμματοσ η ενςυναύςθηςη και μϋςα απϐ το παιχνύδι ρϐλων η
αναγνώριςη των ςυναιςθημϊτων που διακατϋχουν το θϑτη και το θϑμα κατϊ περύπτωςη.
Η Β' Σϊξη καταςκεϑαςε κολϊζ και εννοιολογικοϑσ χϊρτεσ με ανϊλυςη των ςυναιςθημϊτων και
αναγνώριςη τησ ενςυναύςθηςησ μϋςα απϐ παραδεύγματα και διδακτικϋσ ιςτορύεσ.
Ομϊδα Δ-Ε-Σ τϊξεων: το ςχολεύο μασ ςυνεργαςτόκαμε οι δαςκϊλεσ των Δ΄, Ε΄, τ΄ τϊξεων και
δουλϋψαμε το ςενϊριο κατϊ του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ, με το ςϑνθημα «Μύλα». Αφοϑ
παρακολουθόςαμε κϊποια βύντεο απϐ διϊφορα ςχολεύα που ϋχουν κϊνει ανϊλογα ςενϊρια, φτιϊξαμε
το δικϐ μασ με πρωταγωνιςτό ϋνα μαθητό που όρθε απϐ ϊλλο ςχολεύο, λϐγω του επαγγϋλματοσ των
γονιών του και εύναι αναγκαςμϋνοσ να υποςτεύ μια αρνητικό υποδοχό απϐ τρεισ μαθητϋσ που κατϊ
βϊθοσ τον ζηλεϑουν. Δώςαμε ςτουσ μαθητϋσ την ιςτορύα ςε περύληψη και αυτού την ϋφτιαξαν ςτον
ευθϑ λϐγο, τη δραματοπούηςαν και ϋδωςαν το δικϐ τουσ χρώμα και ϑφοσ ςτο ςενϊριο. Με τη μϋθοδο
αυτό καταφϋραμε να ευαιςθητοποιόςουμε τα παιδιϊ, να τα κϊνουμε να πϊρουν θϋςη υπϋρ του
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αδϑνατου, να δώςουμε το μόνυμα τησ φιλύασ, τησ αλληλεγγϑησ και του ςεβαςμοϑ του ςυνανθρώπου
μασ. Επύςησ, ϋνιωςαν και εξϋφραςαν με παντομύμα, με γκριμϊτςεσ και περιγραφό των ςυναιςθημϊτων,
την ϋνταςη και την αρνητικό διϊθεςη των παιδιών – θυτών καθώσ και τον ϋντονο πϐνο και λϑπη του
παιδιοϑ - θϑματοσ. Μερικϊ απϐ αυτϊ που περιϋγραψαν εύναι: ζόλεια, φθϐνοσ, κακύα, ϊρνηςη, μύςοσ
αλλϊ κατϊ βϊθοσ κατωτερϐτητα για τουσ θϑτεσ και πύκρα, θλύψη, ςτεναχώρια, μοναξιϊ, απϐγνωςη,
αδυναμύα για το θϑμα. Σϋλοσ, δώςαμε κϊποια ςυνθόματα τα οπούα τα γρϊψαμε και τα ζωγραφύςαμε ςε
πανϐ, εύπαμε ϐλοι μαζύ ϋνα βροντερϐ ΟΦΙ ςτο bullying και τραγουδόςαμε για τη φιλύα και το ςεβαςμϐ.
υνθόματα που γρϊψαμε: ΟΦΙ ΣΗ ΒΙΑ ΝΑΙ ΣΗ ΥΙΛΙΑ, ΟΦΙ ΣΟ ΡΑΣΙΜΟ, ΜΙΛΑ ΜΗΝ ΣΟ ΚΡΑΣΑ
ΜΕΑ ΟΤ, ΜΙΛΑ Ε ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ε ΒΟΗΘΗΕΙ ,ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΕΡΝΟΤΜΕ ΟΙ ΛΕΞΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΓΨΝΟΤΝ. Κϊναμε και τη ςχετικό πορεύα με τα πανϐ που
δημιουργόςαμε μεταφϋροντασ την πρϐθεςό μασ για την αντιμετώπιςη του φαινομϋνου ςε ϐλο το
ςχολεύο. Σραγοϑδια που εύπαμε: τα «Φϋρια» των Locomondo «Αν ϐλα τα παιδιϊ τησ γησ». Επύςησ, ςε
ςυνεργαςύα με την ςυγγραφϋα παιδικών βιβλύων κ. Ρουςοχατζϊκη Μαρύα, παρουςιϊςαμε και
αναλϑςαμε το βιβλύο ΒΟΤΛΑ Η ΦΣΑΠΟΔΟΤΛΑ. το μϊθημα τησ Ευϋλικτησ Ζώνησ δουλεϑτηκε το πρώτο
τρύμηνο απϐ τουσ μαθητϋσ τησ Δ΄ τϊξησ, και παρουςιϊςτηκε απϐ τουσ ύδιουσ μαζύ με τη ςυγγραφϋα,
αλλϊ και με τουσ μαθητϋσ ϐλου του ςχολεύου. Προβϊλαμε το ςυναιςθηματικϐ κϐςμο μιασ χταποδοϑλασ
που χτυπόθηκε απϐ ϋναν δϑτη και ϋχαςε το ϋνα τησ πλοκϊμι. Παρϊλληλα δουλεϑτηκε και το βιβλύο ο
«Κόποσ των υναιςθημϊτων» ϐπου ϋμπρακτα με παιχνύδια και δρϊςεισ πόραν τα παιδιϊ την απϊντηςη
κατϊ τησ βύασ.
Η μϋθοδοσ project μασ ϋδωςε τη δυνατϐτητα να ευαιςθητοποιόςουμε τα παιδιϊ, να τουσ δώςουμε αξύεσ
και ιδανικϊ και να τουσ δεύξουμε το δρϐμο του διαλϐγου, τησ δικαιοςϑνησ, τησ αλληλοβοόθειασ και τησ
οριοθϋτηςησ των πρϊξεών μασ. Οι μαθητϋσ μασ λειτοϑργηςαν ςαν αυτϐνομεσ προςωπικϐτητεσ,
ϋπραξαν ςαν ενόλικεσ ώριμοι και δύκαιοι, ςυναιςθϊνθηκαν και βύωςαν την ϋνταςη του ςεναρύου και
ϋδωςαν μια ζεςτό και τρυφερό απϊντηςη ςτον ςκληρϐ κϐςμο τησ βύασ.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Διαθεματικό προςϋγγιςη, Καταιγιςμϐσ ιδεών, Θεατρικϐ παιχνύδι, Παιχνύδια, ρϐλων, Παρουςιϊςεισ,
Επιςκϋψεισ, Διϊλεξη, Επύλυςη προβλόματοσ, Μελϋτη περιπτώςεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Η γενικό μασ κρύςη εύναι ϐτι η ςυμμετοχό και ανταπϐκριςη των παιδιών όταν τουλϊχιςτον
ικανοποιητικό. Σο ςχολεύο μασ δεν αντιμετωπύζει περιπτώςεισ ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ, οπϐτε μετϊ και
την ανϊλυςη των παραπϊνω δρϊςεων μποροϑμε να εύμαςτε ςύγουροι ϐτι οι μαθητϋσ μασ θα εύναι ςε
θϋςη να αντιμετωπύςουν τϋτοιεσ περιπτώςεισ και να μη θυματοποιηθοϑν χωρύσ να μιλόςουν.
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ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ
Όλεσ οι δρϊςεισ του ςχολεύου μασ καθώσ και υλικϐ που παρϊχθηκε μαζύ με εκθϋςεισ και ϊλλεσ
δραςτηριϐτητεσ που ϋλαβαν χώρα, υπϊρχουν δημοςιευμϋνεσ ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου μασ.
Επιπλϋον ϋλαβαν χώρα ημερύδεσ και ςυναντόςεισ των ομϊδων εργαςύασ ϐπου παρουςιϊςτηκαν και
ςυζητόθηκαν περιπτώςεισ καθώσ και οργανώθηκαν οι δρϊςεισ και οργανώθηκε η πορεύα με τα
ςυνθόματα που φώναξαν οι μαθητϋσ των τϊξεων του ςχολεύου μασ. Επιπλϋον τραγουδόςαμε για τη
φιλύα και κατϊ τησ διαφορετικϐτητασ ςε ςυναντόςεισ των ομϊδων εργαςύασ ενώνοντασ τισ φωνϋσ μασ
μπροςτϊ ςτον εκ των ϋςω εχθρϐ. ύνδεςμοσ: http://blogs.sch.gr/dimvoron/

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ
Ενδοςχολικό Βύα και εκφοβιςμϐσ, Ε.ΧΤ.ΠΕ.,
Μη ανταγωνιςτικϊ παιχνύδια, http://mhbiacrete.blogspot.gr/p/blog-page_1.html
O κόποσ των ςυναιςθημϊτων, Νύκη Κϊντζου, Δύπτυχο, 2009
Βοϑλα η Φταποδοϑλα, Μαρύα Ρουςοχατζϊκη, Λϐγοσ, 2010
Πρϐγραμμα Ανϊπτυξησ υναιςθηματικόσ Νοημοςϑνησ, Βαςιλικό Πλωμαρύτου, Γρηγϐρη, 2004
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ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΖΑΡΟΤ
Θϋμα: Project : χολικόσ εκφοβιςμόσ
ΣΑΞΕΙ: Α΄ - Β΄

υντονιςτϋσ εκπαιδευτικού: Πυραλεμύδου Μαρύα, Παπανικολϊου Παναγιώτησ
τοιχεύα μαθητών: (Α΄ Σϊξη) Αλεβιζϊκη Ωννα, Αλεξϊξη Κατερύνα, Ανωγειανϊκησ Γιώργοσ,
Γερουκϊκη Π. Κατερύνα, Γερουκακη Φ. Κατερύνα, Ζαχαριουδϊκη Γεωργύα, Ζαχαριουδϊκη
Μαρύα, Ζωγραφϊκη Ειρόνη, Ζωγραφϊκησ Εφραύμ, Καουκϊκησ Βαςύλησ, Λεμονϊκησ Μιχϊλησ,
Λεμονϊκη τϋλλα, Νικολαντωνϊκη Ελϋνη, Ρωμανϊκησ Φαρϊλαμποσ, αμιωτϊκησ Αντώνησ,
αμιωτϊκη Ελϋνη, αριδϊκησ Νικϐλαοσ, Υανουρϊκη Αθηνϊ, Φαλκιαδϊκη Ευαγγελύα,
Παπαδϊκη Δόμητρα, Ιβϊνοβα Ιβϊνκα, Ιβϊνοβα Μαρτύνα,(Β΄ Σϊξη) Αλπαντϊκησ τϋλιοσ,
Αναγνωςτϊκη Κωνςταντύνα, Ζαμπετϊκη Κυριακό, Λεμονϊκησ Παϑλοσ, Μανιουδϊκησ Φαρύτοσ,
Παπαδοβαςιλϊκησ Ζαχαρύασ, Πετρϊκησ ϊββασ, Ρομπογιαννϊκη ταυροϑλα, αμιωτϊκη
Μαρύα,

Σςικριτςϊκησ

Γιϊννησ,

Φαλκιαδϊκη

Κατερύνα

Κυριακό,

Φαλκιαδϊκη

οφύα,

Φαραλαμπϊκησ Μανϐλησ.
τόχοι: 1) Ευαιςθητοπούηςη των μαθητών ςχετικϊ με το θϋμα τησ βύασ ςτα ςχολεύα.
2) Ανακϊλυψη και διερεϑνηςη του ϐρου ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ.
3) Προτϊςεισ αντιμετώπιςησ του φαινομϋνου.
Η ευαιςθητοπούηςη ςτο θϋμα, ϋγινε με τη μϋθοδο τησ Ιδεοθϑελλασ. τουσ μαθητϋσ
τϋθηκε η διερευνητικό ερώτηςη «Σι εύναι βύα;» ςτην οπούα απϊντηςαν ελεϑθερα και
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εξϋφραςαν

τισ

υπϊρχουςεσ

ιδϋεσ

και

εμπειρύεσ

τουσ.
τη ςυνϋχεια κατηγοριοποιόςαμε τισ απαντόςεισ ςε τρεύσ ομϊδεσ: 1) Πονϊω κϊποιον
ςτο ςώμα. 2) Πονϊω κϊποιον με τισ λϋξεισ. 3) Πονϊω κϊποιον ςτην ψυχό του – τα αιςθόματϊ
του.

Οι δραςτηριϐτητεσ ςυνεχύςτηκαν με την ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ «Σα μπαλϐνια τησ
φιλύασ». Σα παιδιϊ αντιλόφθηκαν εϑκολα την ϋννοια τησ διχϐνοιασ και κατανϐηςαν τη
ςημαςύα τησ ςυνεργαςύασ και του ςεβαςμοϑ. το τϋλοσ ϋγραψαν τα δικϊ τουσ μηνϑματα
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ςυμπαρϊςταςησ, αγϊπησ, βοόθειασ και τα τοποθϋτηςαν μϋςα ςτα δικϊ τουσ μπαλϐνια, τα
οπούα ϋςπαςαν ςτην γιορτό λόξησ του ςχολεύου και τα διϊβαςαν.
Προκειμϋνου να εμβαθϑνουμε περιςςϐτερο ςτο θϋμα χωριςτόκαμε ςε δϑο ομϊδεσ (1 η
ομϊδα Α΄ Σϊξη, 2η ομϊδα Β΄ Σϊξη) και επεξεργαςτόκαμε δϑο παραμϑθια που αναδεικνϑουν το
πρϐβλημα τησ ενδοςχολικόσ βύασ. Η Α΄ Σϊξη αςχολόθηκε με το παραμϑθι «Μην κϊνεισ
αγριϊδεσ, γιατύ θα βρεισ μπελϊδεσ.», ενώ η Β΄ Σϊξη αςχολόθηκε με το παραμϑθι «Η Μϐνα ςε
καινοϑριο ςχολεύο.». Μετϊ την ανϊγνωςη των κειμϋνων οι μαθητϋσ κλόθηκαν να καταδεύξουν
ποιοι αςκοϑςαν βύα, πούοι δϋχονταν την βύα, ποια όταν η ϋκβαςη τησ ιςτορύασ, και ποια όταν η
ψυχολογικό τοποθϋτηςη των ηρώων που υφύςταντο τη βύα απϋναντι ς’ αυτοϑσ που την
αςκοϑςαν. Οι μαθητϋσ αυθϐρμητα πρϐτειναν να δραματοποιόςουμε τισ ιςτορύεσ και
ςυμμετεύχαν ενεργϊ ςτη διανομό των ρϐλων και τη διαμϐρφωςη των διαλϐγων.
Επεκτεύνοντασ τισ δραςτηριϐτητεσ μασ καλϋςαμε τουσ μαθητϋσ να ςυμμετϋχουν ςε μια
βιωματικό δραςτηριϐτητα. Καθύςαμε ςε κϑκλο και καθϋνασ απϐ εμϊσ ανϋφερε, αν όθελε,
κϊποιο περιςτατικϐ βύασ ενδοςχολικόσ, ςτο οπούο όταν πρωταγωνιςτόσ η μϊρτυρασ. Για να
γύνει πιο εϑκολο και κατανοητϐ, ξεκινόςαμε εμεύσ οι δϊςκαλοι, αναφϋροντασ εμπειρύεσ απϐ τη
δικό μασ ζωό ωσ μαθητϋσ. Με τον τρϐπο αυτϐ και ξεκαθαρύζοντασ ϐτι τα παιδιϊ δεν όταν
υποχρεωμϋνα να αναφϋρουν ονϐματα, οι μαθητϋσ ανταποκρύθηκαν. Πρϋπει να ςημειώςουμε
ϐτι κϊποιοι μαθητϋσ δεν όθελαν να ςυμμετϋχουν, πρϊγμα που ςεβαςτόκαμε. Επύςησ κϊποια
παιδιϊ ανϋφεραν παραδεύγματα που δεν εύχαν και πολϑ ςχϋςη με το θϋμα αλλϊ δεχτόκαμε τη
γνώμη τουσ χωρύσ να τη ςχολιϊςουμε. Κατϊ τη διϊρκεια τησ δραςτηριϐτητασ ενϋκυψε ϋνα
ζότημα με μια μαθότρια τησ Β΄ Σϊξησ η οπούα ϊρχιςε να κλαύει και να ιςχυρύζεται ϐτι οι
ςυμμαθότριϋσ τησ την εύχαν απομονώςει και ϐτι αυτϐ ςυνϋβαινε απϐ την εποχό που
φοιτοϑςαν ςτον παιδικϐ ςταθμϐ. Ϊτςι μασ δϐθηκε η ευκαιρύα να επϋμβουμε αμϋςωσ, να
κϊνουμε μελϋτη περύπτωςησ ώςτε να βροϑμε τα βαθϑτερα αύτια και να διευθετόςουμε το
ζότημα. Σο περιςτατικϐ ϋληξε με τη διόγηςη απϐ το δϊςκαλο ενϐσ παρϐμοιου περιςτατικοϑ
που ςυνϋβη ϐταν όταν μαθητόσ γυμναςύου. Απϐ τη διόγηςη τα παιδιϊ κατϊλαβαν ςε πϐςο
δυςϊρεςτη θϋςη ϋφεραν τη ςυμμαθότριϊ τουσ και προςπϊθηςαν να διορθώςουν

την

προηγοϑμενη ςυμπεριφορϊ τουσ αγκαλιϊζοντϊσ την και ζητώντασ τησ ςυγνώμη. τη ςυνϋχεια
καλϋςαμε τουσ μαθητϋσ να βϊλουν τον εαυτϐ τουσ ςτη θϋςη των θυμϊτων τησ βύασ και να μασ
εκφρϊςουν τα ςυναιςθόματα που ϋνιωθαν. Μασ ξϊφνιαςε το επύπεδο ενςυναύςθηςησ τουσ
απϐ την ακρύβεια των απαντόςεων τουσ. Σα παιδιϊ εύπαν ϐτι αν όταν ςτη θϋςη κϊποιου που
δεχϐταν βύα θα ϋνιωθαν: λϑπη, θυμϐ, απϐρριψη, απομϐνωςη, δυςτυχύα, μύςοσ, δεν θα όθελα να
πηγαύνω ςτο ςχολεύο, θα ϋλεγα ϐτι εύμαι ϊρρωςτοσ για να μην πϊω ςχολεύο, θα όθελα κι εγώ
να μποροϑςα να χτυποϑςα ϐςουσ με πεύραζαν.
Η τελικό μασ εργαςύα για την εμπϋδωςη και την αξιολϐγηςη όταν «Σο ςχολεύο των
ςυναιςθημϊτων και τησ καλόσ ςυμπεριφορϊσ». ε μια μακϋτα με ϐλουσ τουσ χώρουσ του
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ςχολεύου, οι μαθητϋσ κλόθηκαν να γρϊψουν τισ ςκϋψεισ – μηνϑματϊ τουσ πϊνω ςε ϐποιο χώρο
του ςχολεύου επιθυμοϑςαν, ώςτε να μπορϋςουν μ’ αυτϐν τον τρϐπο να τα γνωςτοποιόςουν
και ςτην υπϐλοιπη μαθητικό κοινϐτητα. Η μακϋτα τοποθετόθηκε ςε κεντρικϐ ςημεύο ςτην
εύςοδο

του

ςχολεύου.
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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΖΑΡΟΤ
Θϋμα: Λεκτικό και ωματικό Βύα
Σϊξη: Γ΄

τοιχεύα Μαθητών: Αντώνησ Δουλγερϊκησ, Γιϊννησ Αλεξϊκησ, Κων/νοσ αριδϊκησ, Κων/νοσ
Καπετανϊκησ, Ζαχαρϋνια αριδϊκη, Αντωνύα Ζαχαριουδϊκη,
Νύκοσ Μαλλιαρϊκησ, Κατερύνα
Βαςιλϊκη Ν., Κατερύνα Βαςιλϊκη Γ., Γιϊννησ Βαςιλϊκησ, Αργυρώ Ρομπογιαννϊκη, Ζαχαρύασ
Φαλκιαδϊκησ, Γιώργοσ Νικολλιδϊκησ, Βαςύλησ Βεώςϊκησ, Ιβϊνα Δημότροβα, Μαριρϋνα αμιωτϊκη,
Γιώργοσ αμιωτϊκησ, Γιϊννησ Παπαδοβαςιλϊκησ, Δόμητρα Γιουρλεμϊκη, τϋλλα ταματϊκη, Βϊλια
Παπουτςϊκη, Παραςκευό Παπαδογιαννϊκη.
υντονιςτόσ Εκπαιδευτικόσ: Πριοβϐλου Παραςκευό
τόχοι Εργαςύασ: Α) Ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη των μαθητών.
Β) Καλλιϋργεια ομαδικοϑ πνεϑματοσ και ςυνεργαςύασ.
Γ) Επύλυςη διαπροςωπικών προβλημϊτων.
Οι μϋθοδοι που ακολουθόθηκαν όταν οι εξόσ:
Α) υζότηςη: Αρχικϊ τϋθηκε μια ερώτηςη απϐ μϋρουσ μου για το αν ποτϋ οι ύδιοι οι μαθητϋσ
εύχαν αςκόςει ό δεχθεύ λεκτικό ό ςωματικό βύα. Ο καθϋνασ ξεχωριςτϊ κατϋθεςε τισ εμπειρύεσ του. Σο
ςυμπϋραςμα τησ ςυζότηςησ αυτόσ, όταν ϐτι οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ μαθητϋσ μου ϋχουν δεχθεύ
ςωματικό και λεκτικό βύα κυρύωσ απϐ μεγαλϑτερουσ τουσ ηλικιακϊ.
Β) Καταιγιςμόσ Ιδεών: Κατϐπιν και ςυζητόςεωσ ϋγγραψα ςτον πύνακα την λϋξη ΒΙΑ
και
ζότηςα απϐ τουσ μαθητϋσ μου (απϐ καθϋνα ξεχωριςτϊ) να μου πουν μια λϋξη που τουσ ϋρχεται ςτο
μυαλϐ και την ϋχουν ςυνδϋςει με την Βύα. την ςυνϋχεια ϐλοι μαζύ καταγρϊψαμε ςε ϋνα χαρτϐνι τα
αποτελϋςματα.

Γ) Φαρτογρϊφηςη εννοιών: Εν ςυνεχεύα, ςυζητόςαμε για τισ διϊφορεσ μορφϋσ βύασ που υπϊρχουν
και αποφαςύςαμε να αναλϑςουμε τη Λεκτικό και ωματικό βύα με τισ οπούεσ θα αςχοληθοϑμε.
Υτιϊξαμε ςε ϋνα χαρτϐνι το διϊγραμμα και καθϋνασ απϐ τουσ μαθητϋσ ϋγγραψε απϐ μια λϋξη που
ςυνδϋεται με αυτϋσ τισ μορφϋσ βύασ.
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Δ) Αναζότηςη ςτο διαδύκτυο φωτογραφικού υλικού.
Πρόταςη μαθητών: Οι μαθητϋσ αποφϊςιςαν να δημιουργόςουν ϋνα μόνυμα κατϊ τησ ςωματικόσ και
λεκτικόσ βύασ ςε αφύςεσ προκειμϋνου να ενημερώςουν
και
να
ευαιςθητοποιόςουν
τουσ
υπϐλοιπουσ ςυμμαθητϋσ τουσ.
Δρϊςη μαθητών: Οι μαθητϋσ χωρύςτηκαν ςε δϑο ομϊδεσ. Κϊθε ομϊδα εύχε απϐ 11 μϋλη. Ορύςτηκε
ϋνασ αρχηγϐσ και ϋνασ γραμματϋασ, ςε κϊθε ομϊδα, οι οπούοι θα ςυντϐνιζαν τισ ενϋργειεσ των
υπολούπων. Η μια ομϊδα αςχολόθηκε με την Λεκτικό βύα και η ϊλλη με την ωματικό βύα. Απϐ κϊθε
ομϊδα ανϊλαβαν τϋςςερα παιδύα να αναζητόςουν φωτογραφικϐ υλικϐ για τισ αφύςεσ τουσ. Οι ϊλλοι
επτϊ απϐ κϊθε ομϊδα κατϋγραψαν ςυνθόματα. Για την ανεϑρεςη του φωτογραφικοϑ υλικοϑ δϐθηκε
περιθώριο δυο εβδομϊδων. το τϋλοσ τησ τρύτησ εβδομϊδασ κϊθε ομϊδα παρουςύαςε τισ
φωτογραφύεσ που βρόκε. Επύςησ κϊθε ομϊδα παρουςύαςε τα ςυνθόματα που θα καταγρϊφονταν ςτισ
αφύςεσ. τη ςυνϋχεια κϊθε ομϊδα ςυζότηςε για το ποια ςυνθόματα θα επϋλεγε να βϊλει ςτην αφύςα
τησ. το τϋλοσ τησ
τϋταρτησ εβδομϊδασ, οι ομϊδεσ κϐλληςαν τισ φωτογραφύεσ ςτισ αφύςεσ τουσ
και ϋγγραψαν τα ςυνθόματα με πολϑχρωμα γρϊμματα.

1η ΟΜΑΔΑ

2η ΟΜΑΔΑ

Παρουςύαςη: Η εργαςύα ολοκληρώθηκε ςε τϋςςερισ εβδομϊδεσ. Η κϊθε ομϊδα παρουςύαςε ςτην
τϊξη τισ αφύςεσ τησ. Ϊπειτα οι αφύςεσ τοποθετόθηκαν ςτο ςχολεύο για να τισ βλϋπουν ϐλοι οι μαθητϋσ.
Αποτελϋςματα: Οι μαθητϋσ απϐ κϊθε ομϊδα ςυνεργϊςτηκαν ειρηνικϊ και αντιλόφθηκαν τισ
επιπτώςεισ τησ ωματικόσ και Λεκτικόσ βύασ. Ευαιςθητοποιημϋνοι, αποφϊςιςαν να επιλϑουν τισ
διαφορϋσ τουσ μϋςα απϐ την ςυζότηςη.
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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΖΑΡΟΤ
Θϋμα: χολικόσ Εκφοβιςμόσ
ΣΑΞΗ: Ε’

υντονιςτόσ Εκπαιδευτικόσ: Κατςιουλϋρη Φριςτύνα
τοιχεύα Μαθητών:
Κωςτόσ Ρωμανϊκησ, Ορϋςτησ Μούρασ, Δημότρησ Βεώςϊκησ, Μιχϊλησ Αλεξϊκησ, Γιώργοσ
Πετρϊκησ, Νύκοσ Γουλιελμϊκησ, Μαρύα Υραγκϊκη, Κυριακό αριδϊκη, τϋλλα Αναςταςϊκη,
Βύλη Δαςκϊλοβα, Μαρύα Πϋνεβα, Νικολϋτα Ιβαώλοβα, Βαγγελιώ Σςικριτςϊκη, Αργυρώ
Καπετανϊκη, Μϊνια Μαλλιαρϊκη, Βαγγελιώ Νικολιδϊκη, Κατερύνα ταματϊκη

τόχοι
2. Γνώςη και κατανϐηςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ
3. Ευαιςθητοπούηςη των μαθητών
4. Καλλιϋργεια ομαδικοϑ πνεϑματοσ και ενύςχυςη τησ ςυνεργατικϐτητασ

Εφόρμηςη
Αφορμό για την εναςχϐληςη μασ με το φαινϐμενο του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ αποτϋλεςαν
διϊφορα περιςτατικϊ που ϋχουν ςυμβεύ ςε πολλϋσ περιοχϋσ με θϑματα αλλϊ και θϑτεσ μαθητϋσ
ςχολεύων. Η ςυζότηςη πραγματοποιόθηκε μϋςα απϐ το πλϋγμα τησ διαφορετικϐτητασ, ωσ
προσ τον τϐπο καταγωγόσ, τισ ειδικϋσ ανϊγκεσ, την ανομοιομορφύα χαρακτηριςτικών. Οι
μαθητϋσ ενθαρρϑνθηκαν να καταθϋςουν τισ δικϋσ τουσ εμπειρύεσ και να χαρακτηρύςουν το
φαινϐμενο αυτϐ.
Μεθοδολογικόσ ςχεδιαςμόσ

4. Καταιγιςμόσ ιδεών
τον πύνακα γρϊφτηκε ο ϐροσ “ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ” και ςτη ςυνϋχεια κϊθε μαθητόσ
ςυμπλόρωνε μια φρϊςη ό λϋξη που για αυτϐν ςχετύζεται με το φαινϐμενο.

5. Παιχνύδι ρόλων
Αναγνωρύζοντασ ϐτι ςτον ςχολικϐ εκφοβιςμϐ υπϊρχουν τρεισ κυρύαρχοι ρϐλοι (θϑτησ,
θϑμα, παρατηρητόσ) αποφαςύςαμε να δραματοποιόςουμε μικρϋσ ιςτορύεσ που
δημιουργόςαμε εκεύνη τη ςτιγμό. το τϋλοσ τησ δραματοπούηςησ, κϊθε μαθητόσ
χρηςιμοποιοϑςε μια μϐνο λϋξη για να μασ εξηγόςει τα ςυναιςθόματϊ του.
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6. Διαθεματικό προςϋγγιςη
Η εναςχϐληςη μασ με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα όταν πολϑπλευρη. Αρχικϊ παρακολουθόςαμε
την ταινύα Σο καναρινύ ποδόλατο, ϐπου οι μαθητϋσ αναγνώριςαν το ςχολικϐ εκφοβιςμϐ
και το ρατςιςμϐ αλλϊ και τρϐπουσ να καταπολεμηθοϑν τα φαινϐμενα αυτϊ και ϋκαναν
ςχετικϋσ ζωγραφιϋσ που αναρτόθηκαν ςε ταμπλϐ τησ τϊξησ.
Επύςησ, για τη λόξη του ςχολικοϑ ϋτουσ επιλϋχθηκε ϋνα τραγοϑδι που μιλϊ για τη
διαφορετικϐτητα μϋςα απϐ τισ αναπηρύεσ και το ςεβαςμϐ που πρϋπει να δεύχνουμε ςτα
παιδιϊ αυτϊ. Σο τραγοϑδι ϋχει τύτλο “Για τα παιδιϊ” τησ Παιδικόσ χορωδύασ πϑρου
Λϊμπρου και κατϊφερε να τα ευαιςθητοποιόςει αλλϊ και να τα προβληματύςει.
Σϋλοσ, ςτη διϊρκεια των δϑο τελευταύων μηνών του ςχολικοϑ ϋτουσ, παύζαμε ϋνα παιχνύδι
που το ονομϊςαμε “Μυςτικϐσ φύλοσ”. Μετϊ απϐ κλόρωςη, ο κϊθε μαθητόσ επϋλεγε τυχαύα
ϋνα ςυμμαθητό του, διαφορετικϐ κϊθε φορϊ, και μϋςα ςε μύα βδομϊδα ϋπρεπε να τον
προςεγγύζει θετικϊ με ϐποιον τρϐπο μποροϑςε, αλλϊ κρυφϊ χωρύσ να γύνει αντιληπτϐσ απϐ
τουσ ϊλλουσ. Οι μαθητϋσ ανταποκρύθηκαν με ιδιαύτερη επιτυχύα ςτο νϋο τουσ ρϐλο κϊθε
φορϊ, και όταν ιδιαύτερα χαροϑμενοι που τϐςο πρϐςφεραν ϐςο και λϊμβαναν την αγϊπη
των ςυμμαθητών τουσ. Με αυτϐν τον τρϐπο όρθαν πιο κοντϊ μαθητϋσ οι οπούοι δεν εύχαν
ϊλλοτε τϐςο καλϋσ ςχϋςεισ ενώ ταυτϐχρονα κοινωνικοποιόθηκαν μαθητϋσ που ϋνιωθαν
απομονωμϋνοι.
Παρουςύαςη
Οι μαθητϋσ παρουςύαςαν τισ ζωγραφιϋσ τουσ και τραγοϑδηςαν ςτουσ υπϐλοιπουσ ςυμμαθητϋσ
τουσ αλλϊ και ςτουσ γονεύσ το τραγοϑδι που ϋμαθαν.
Αποτελϋςματα
Οι μαθητϋσ ςυνεργϊςτηκαν ειρηνικϊ και αντιλόφθηκαν τισ αρνητικϋσ επιπτώςεισ του ςχολικοϑ
εκφοβιςμοϑ. Ευαιςθητοποιημϋνοι, αποφϊςιςαν να επιλϑουν τισ διαφορϋσ τουσ μϋςα απϐ την
ςυζότηςη.
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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΖΑΡΟΤ
Θϋμα: χολικόσ Εκφοβιςμόσ
ΣΑΞΗ: τ’

υντονιςτόσ Εκπαιδευτικόσ: Σςικαλϊκη Αθαναςύα
τοιχεύα Μαθητών:
Ευτϑχησ Παπαδοβαςιλϊκησ, Ιωϊννα Υανουρϊκη, Ελϋνη Αλεξϊκη, Ρϋνα Ιβϊνοβα, Καλλιϐπη
αμιωτϊκη, Κικό αριδϊκη, Ωννα Καρανδινοϑ, Πελαγύα Αλεξϊκη, Βαςύλησ Ξεκαρδϊκησ, Γιϊννησ
Πετρογιαννϊκησ, Μαρύα Ζαχαριουδϊκη, Φριςτύνα Γερουκϊκη, Αντωνύα Καρανδινοϑ, Γιϊννησ
Υανουρϊκησ

τόχοι




Γνώςη και κατανϐηςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ
Ευαιςθητοπούηςη των μαθητών
Καλλιϋργεια ομαδικοϑ πνεϑματοσ και ενύςχυςη τησ ςυνεργατικϐτητασ

Εφόρμηςη

Αφορμό για την εναςχϐληςη μασ με το φαινϐμενο του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ αποτϋλεςε ϋνα
περιςτατικϐ βύασ που ϋλαβε χώρα ςτην τοπικό κοινωνύα και ςτο οπούο εμπλϋκονταν ανόλικοι.
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Καταγρϊφηκε ςτην τοπικό εφημερύδα, προβλημϊτιςε τουσ μαθητϋσ μου και θϋληςαν να γύνει
αντικεύμενο ςυζότηςησ ςτην τϊξη μασ.

Μεθοδολογικόσ ςχεδιαςμόσ


Καταιγιςμϐσ ιδεών

Ζότηςα απϐ μια μαθότρια να γρϊψει ςτον πύνακα τον ϐρο ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ και ςτη
ςυνϋχεια κϊθε μαθητόσ/τρια ςυμπλόρωνε μια φρϊςη ό λϋξη που για αυτϐν/όν ςχετύζεται
με το φαινϐμενο.



υζότηςη

Αφοϑ καταγρϊφηκαν οι ςκϋψεισ ϐλων, ςυζητόςαμε αναλϑοντασ την ϋννοια, τα
ςυναιςθόματα και τουσ προβληματιςμοϑσ που προκλόθηκαν.


Παιχνύδι ρϐλων

Αναγνωρύζοντασ ϐτι ςτον ςχολικϐ εκφοβιςμϐ υπϊρχουν τρεισ κυρύαρχοι ρϐλοι (θϑτησ,
θϑμα, παρατηρητόσ) αποφαςύςαμε να δραματοποιόςουμε μικρϋσ ιςτρορύεσ που
δημιουργόςαμε εκϋινη τη ςτιγμό. Προςπϊθηςα κϊθε μαθητόσ να περϊςει και απϐ τουσ
τρεισ ρϐλουσ. το τϋλοσ κϊθε δραματοπούηςησ, κϊθε μαθητόσ χρηςιμοποιοϑςε μια μϐνο
λϋξη για να μασ εξηγόςει πωσ ϋνιωςε διεκπαιρεώνοντασ το ρϐλο του.


Διαθεματικό προςϋγγιςη

Η εναςχϐληςη μασ με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα ςυνϋπεςε με τη διδαςκαλύα τησ ενϐτητασ 15
(Κινηματογρϊφοσ-Θϋατρο) ςτη Γλώςςα, ςτην οπούα μεταξϑ ϊλλων αναφϋρεται η ταινύα Σο
καναρινί ποδήλατο. την ταινύα αυτό οι μαθητϋσ αναγνώριςαν το ςχολικϐ εκφοβιςμϐ και
το ρατςιςμϐ αλλϊ και τρϐπουσ να καταπολεμηθοϑν τα φαινϐμενα αυτϊ.
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υμπερϊςματα και προτϊςεισ
Μετϊ απϐ την αναγνώριςη, παρουςύαςη και κατανϐηςη του φαινομϋνου επιχειρόςαμε να
δώςουμε το δικϐ μασ οριςμϐ.

Οριςμόσ
χολικϐσ εκφοβιςμϐσ καλεύται το φαινϐμενο νεανικόσ παραβατικϐτητασ, που εμφανύζεται ςε
πολλϋσ χώρεσ του κϐςμου. Ο ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ αναφϋρεται ςτη χρόςη βύασ, λεκτικόσ ό
ςωματικόσ, μεταξϑ μαθητών ό ςυνομηλύκων παιδιών με ςτϐχο να προκληθεύ πϐνοσ ό
αναςτϊτωςη.

Αναζητόςαμε τισ αιτύεσ οι οπούεσ οδηγοϑν ςε τϋτοιεσ αρνητικϋσ, ανεπιθϑμητεσ ςυμπεριφορϋσ
και οι μαθητϋσ ςυμπϋραναν ϐτι πύςω απϐ το ςχολικϐ εκφοβιςμϐ κρϑβονται :
-

Σο οικογενειακϐ περιβϊλλον
Η μη ανοχό ςτη διαφορετικϐτητα
Ο φϐβοσ απϋναντι ςε καθετύ που δεν εύναι οικεύο
Η αναςφϊλεια
Ο ρατςιςμϐσ

Παρουςύαςη


Οι μαθητϋσ κατϋγραψαν ςε ϋνα χαρτϐνι τα αποτελϋςματα απϐ τον καταιγιςμϐ ιδεών
και τα κολλόςαν ϋξω απϐ την τϊξη μασ.



Ιδιαύτερα ευαιςθητοπούηςε τουσ μαθητϋσ το φαινϐμενο του ρατςιςμοϑ και η μηδενικό
ανοχό ςτη διαφορετικϐτητα. Επιθυμώντασ να δώςουν το δικϐ τουσ μόνυμα και να
εκφρϊςουν τη θϋςη τουσ απϋναντι ςε κϊθε εύδουσ βύα που ςυναντοϑν ςτο κοντινϐ αλλϊ
και ςτο ευρϑτερο περιβϊλλον τουσ, αποφϊςιςαν να παρουςιϊςουν μια ςϑντομη
θεατρικό παρϊςταςη, ςτη γιορτό λόξησ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, η οπούα εύναι βαςιςμϋνη
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ςτο παραμϑθι ‘’ Η χώρα με τουσ παρϊξενουσ ανθρώπουσ’’ του Νικϐλα
Ανδικϐπουλου.
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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΖΑΡΟΤ
Θϋμα: Η ΒΙΑ –ΦΟΛΙΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ
ΣΑΞΗ: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΜΗΜΑ

ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΝΙΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ: 2014-2015
ΣΟΙΦΕΙΑ ΜΑΘΗΣΨΝ: Ζωγραφϊκησ Εφραύμ, Ζωγραφϊκη Ειρόνη, αμιωτϊκη Μαρύα,
Φαλκιαδϊκη οφύα, Γουρλεμϊκη Δόμητρα, Φαλκιαδϊκησ Ζαχαρύασ, Νικολιδϊκησ Γιώργοσ,
Παπουτςϊκη Ευαγγελύα, Σςικριτςϊκη Βϊςω, Πααπουτςϊκη Καδιανό, Φαλκιαδϊκη Αθηνϊ,
αριδϊκησ Νύκοσ, Νταβιγλϊκη Ιωϊννα, Νικολιδϊκη Ευαγγελύα, αριδϊκη Κυριακό, Καρανδινοϑ
Ωννα
ΣΟΦΟΙ
-

Γνώςη και κατανϐηςη τησ ϋννοιασ του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ.
Ευαιςθητοπούηςη των μαθητών.
Επύλυςη ςυγκροϑςεων και δημιουργύα ςυνεργατικοϑ πνεϑματοσ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σο πρϐγραμμα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ μασ απαςχϐληςε καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ
φετινόσ ςχολικόσ χρονιϊσ, με αφορμό ϊλλοτε περιςτατικϊ που ϋλαβαν χώρα ςτο ςχολεύο μασ
κι ϊλλοτε ςοβαρϐτερα γεγονϐτα τησ τοπικόσ αλλϊ και τησ ευρϑτερησ κοινωνύασ, τα οπούα
προβλημϊτιζαν τουσ μαθητϋσ κι ϋδιναν αφορμό για ςυζότηςη και προςεκτικϐτερη ϋρευνα.
Ϊτςι, με ενδιϊμεςα διαλεύμματα ανατροφοδϐτηςησ το πρϐγραμμα που ακολουθόςαμε
περιλαμβϊνει τισ δρϊςεισ που ακολουθοϑν.
ΦΨΡΙΜΟ Ε ΟΜΑΔΕ
Κατϊ την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ τα παιδιϊ χωρύζονταν ςε μικρϐτερεσ ομϊδεσ,
ενώ ςε οριςμϋνεσ δρϊςεισ εργϊςτηκε και ϐλο το τμόμα ωσ μύα ομϊδα. Ανϊλογα με τη
δραςτηριϐτητα μποροϑςε να γύνει και αναδιαμϐρφωςη των ομϊδων ώςτε με ϋναν κυκλικϐ
τρϐπο, ςτο τϋλοσ ϐλα τα παιδιϊ να ϋχουν ςυνεργαςτεύ μεταξϑ τουσ τουλϊχιςτον μύα φορϊ.
ΑΥΟΡΜΗΗ
Όλα ξεκύνηςαν απϐ ϋνα παιχνύδι παντομύμασ που κατϋληξε ςτην ϋκφραςη των
ςυναιςθημϊτων των μαθητών. Σουσ ϋδινα ϋνα ςυναύςθημα κι εκεύνα, χωρύσ να μιλόςουν,
ϋπρεπε να μιμηθοϑν το ςυναύςθημα αυτϐ. Αμϋςων μετϊ κϊλεςα τα παιδιϊ να τοποθετόςουν
τον εαυτϐ τουσ ςτο ρολϐι των ςυναιςθημϊτων ανϊλογα με το πώσ ϋνιωθαν εκεύνη τη ςτιγμό.
Αφοϑ αναγνώριςαν το ςυναύςθημα που δεύχνει κϊθε πρϐςωπο του ρολογιοϑ, τοποθϋτηςαν
τον εαυτϐ τουσ ςτο ςυναύςθημα που τουσ ταύριαζε δικαιολογώντασ την απϊντηςό τουσ.
Εκεύνη τη μϋρα λοιπϐν, υπόρχαν κϊποια παιδιϊ προβληματιςμϋνα, λυπημϋνα και ςκεπτικϊ,
ϐπωσ τα ύδια ομολϐγηςαν. Μετϊ απϐ ςυζότηςη καταλόξαμε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ϋνα
περιςτατικϐ βύασ εύχε χαλϊςει το κϋφι τουσ εκεύνη τη μϋρα
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Κατηγοριοποιόςαμε τα ςυναιςθόματα ςε ϐμορφα και ϊςχημα και μιλόςαμε για τουσ
λϐγουσ που μπορεύ κϊποιοσ να νιώθει ϋτςι και για το τι μποροϑμε να κϊνουμε εμεύσ ςε κϊθε
περύπτωςη για να τον βοηθόςουμε. Μετϊ τα ςυναιςθόματα ςειρϊ εύχαν τα χρώματα, τα οπούα
κατηγοριοποιόςαμε ανϊλογα με τα ςυναιςθόματα που μασ προκαλοϑν ςυνόθωσ. Σϋλοσ τα
παιδιϊ χωρύςτηκαν ςε ομϊδεσ και καθεμιϊ χρωμϊτιςε το δϋντρο των ςυναιςθημϊτων με
διαφορετικό τεχνικό.
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ΔΡΑΕΙ
Καταιγιςμόσ Ιδεών
Ϊγραψα ςτον πύνακα τη φρϊςη «Βύα – χολικϐσ Εκφοβιςμϐσ» και ζότηςα απϐ τα
παιδιϊ να μου πουν ϐ,τι τουσ ϋρχεται ςτο μυαλϐ ςχετικϊ με αυτϐ. Κϊποια ανϋφεραν τα ςκοϑρα
χρώματα που εύχαμε χρηςιμοποιόςει ςτο δϋντρο των ςυναιςθημϊτων, ϊλλα περιςτατικϊ απϐ
την ευρϑτερη κοινωνύα και ϊλλα εύπαν απλϊ λϋξεισ ϐπωσ ςπρώχνω, κλωτςϊω, κοροώδεϑω,
χοντρό, φτωχϊ ροϑχα, ζόλια κ.ϊ. Ϊτςι κατϋληξαν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι η βύα μπορεύ να ϋχει
πολλϋσ μορφϋσ και αιτύεσ.
Διαθεματικό προςϋγγιςη
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ
Αναζότηςη υλικού
Σα παιδιϊ των μεγαλϑτερων τϊξεων μοιρϊςτηκαν ςε ομϊδεσ των δϑο ατϐμων και αναζότηςαν
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη βύα και τισ μορφϋσ τησ ςτο διαδύκτυο.
Παρουςύαςη
τη ςυνϋχεια πρϐβαλλαν ςχετικϊ βύντεο και παρουςιϊςεισ που βρόκαν ςτουσ υπϐλοιπουσ
μαθητϋσ προτρϋποντϊσ τουσ να χρηςιμοποιοϑν τα λϐγια και το ςώμα τουσ με τον πιο ϐμορφο
τρϐπο και για καλϐ ςκοπϐ.
ΣΕΦΝΙΚΑ
Καταςκευό αφύςασ
Με αφορμό και την Ημϋρα κατϊ τησ ενδοςχολικόσ βύασ, ϐλοι μαζύ προχώρηςαν ςτην
καταςκευό αφύςασ με θϋμα «Σα χϋρια δεν εύναι για να δϋρνουμε..» με ςκοπϐ να
ευαιςθητοποιόςουν και τουσ υπϐλοιπουσ μαθητϋσ του ςχολεύου. Μϋςα ςτην παλϊμη του το
κϊθε παιδύ ϋγραψε ϋνα λϐγο για τον οπούο χρηςιμοποιοϑμε τα χϋρια μασ.

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟ-ΘΕΑΣΡΟ
Η Ημϋρα κατϊ τησ ενδοςχολικόσ βύασ (6 Μαρτύου) ςτο ολοόμερο τμόμα αφιερώθηκε ςτην
προβολό τησ ταινύασ «Σο καναρινύ ποδόλατο» και ακολϑθηςε ςχολιαςμϐσ απϐ τα παιδιϊ.
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ΜΟΤΙΚΗ
τα πλαύςια τησ μουςικόσ τα παιδιϊ ϊκουςαν κι ϋμαθαν το τραγοϑδι «Φϋρια ςαν αυτϊ» των
Locomondo και προετοιμϊζονται να το παρουςιϊςουν με τραγοϑδι και χορευτικϐ ςκετσ ςτη
γιορτό λόξησ του ςχολεύου μασ και να περϊςουν με αυτϐ τον τρϐπο τα αποτελϋςματα του
προγρϊμματοσ.
ΥΙΛΑΝΑΓΝΨΙΑ
τα πλαύςια τησ Υιλαναγνωςύασ που προςπαθώ να καλλιεργόςω ςτουσ μαθητϋσ, ςτην
Ελεϑθερη Ώρα μοιραζϐμαςταν ςε ομϊδεσ και διαλϋγαμε ϋνα βιβλύο απϐ τη βιβλιοθόκη μασ.
Διαβϊςαμε λοιπϐν τα βιβλύα «Η βύα» και «Η διαφορετικότητα» από τη ςειρϊ «Για να
ζόςουμε μαζύ». Για καθεμιϊ απϐ τισ περιπτώςεισ που διαβϊζαμε τα παιδιϊ
προβληματύζονταν, ϋμπαιναν ςτη θϋςη των ηρώων και απαντοϑςαν ςτα ερωτηματολόγια των
βιβλύων. Ϊπειτα ϋβλεπαν τη ςυνϋπεια τησ ςυμπεριφορϊσ που διϊλεγαν κϊθε φορϊ κι ϋτςι
επϋλεγαν την πιο ςωςτό αντύδραςη για την επϐμενη φορϊ που τυχϐν εμπλακοϑν ςε
περιςτατικϐ ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. Οι μικρϐτερεσ τϊξεισ διϊβαςαν το βιβλύο «Οι καλού και οι
κακού πειρατϋσ» και με ευχαρύςτηςη ξεχώριςαν την καλό απϐ την κακό ςυμπεριφορϊ
δύνοντασ τα χϋρια για καλοϑσ κι ευγενικοϑσ τρϐπουσ ςτο ςχολεύο εισ το εξόσ.

Παιχνύδι ρόλων
Ομϊδεσ
Ζότηςα απϐ ϐλουσ του μαθητϋσ να ςηκωθοϑν και να μετακινηθοϑν ςτο χώρο ελεϑθερα. Όταν
χτϑπηςα το χϋρι μου τουσ ζότηςα να καθύςουν ςε μύα διαφορετικό καρϋκλα απϐ ϐτι
προηγουμϋνωσ ϐςοι απϐ αυτοϑσ πιςτεϑουν ϐτι ςτο ςχολεύο μασ υπϊρχουν παιδιϊ που βρύζουν,
χτυπϊνε και ςυμπεριφϋρονται ϊςχημα. Όςοι πιςτεϑουν ϐτι δεν υπϊρχουν να ϋμεναν ϐρθιοι.
Όλοι οι μαθητϋσ του ολοόμερου κϊθιςαν ςε μια διαφορετικό καρϋκλα. τη ςυνϋχεια ζότηςα
ϐςοι απϐ αυτοϑσ ϋχουν κϊτι να πουν για παιδιϊ που βρύζουν, χτυπϊνε και ςυμπεριφϋρονται
ϊςχημα να πϊρουν την καρϋκλα τουσ και να ςχηματύςουν ϋναν κϑκλο. Και πϊλι ϐλα τα παιδιϊ
πόραν την καρϋκλα τουσ και ςχημϊτιςαν ϐλοι μαζύ ϋναν κϑκλο.
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Προβληματιςμόσ
Ϊτςι ϐπωσ κϊθιςαν ςε κϑκλο τουσ χώριςα ςε τριϊδεσ και ϋδωςα ςε κϊθε ομϊδα μύα πρϐταςη
ϐπωσ «Η Φριςτύνα κατϊγεται απϐ μια φτωχό οικογϋνεια και οι ςυμμαθητϋσ τησ την
κοροώδεϑουν για τα ροϑχα τησ.» ό «Ο Γερϊςιμοσ εύναι ϋνα παιδύ λύγο παχουλϐ και κϊποιοι τον
κοροώδεϑουν ςτο διϊλειμμα.» ό «Ο Φϊρησ δϋχτηκε επύθεςη απϐ τουσ ςυμμαθητϋσ του επειδό
εύχε αντύθετη ϊποψη με τουσ περιςςϐτερουσ απϐ αυτοϑσ.». Σα μϋλη κϊθε ομϊδασ ςκϋφτονται
την εκϊςτοτε περύπτωςη και αποφαςύζουν να πουν αν πρϐκειται ό ϐχι για φαινϐμενο
ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ αυτϐ που περιγρϊφεται κϊθε φορϊ. Με αυτϐ τον τρϐπο καταλόξαμε ςε
ϋνα πρώτο οριςμϐ τησ ενδοςχολικόσ βύασ.
Μελϋτη περύπτωςησ
τη ςυνϋχεια περιϋγραψα ςτα παιδιϊ μια ςκηνό βύασ που ςυνϋβη ςε κϊποιο ςχολεύο και
ζότηςα να τη δραματοποιόςουν. Ϊτςι ο Γιώργοσ, ϋνα αδϑνατο αγϐρι με γυαλϊκια κϊθεται
μϐνο του ςτο διϊλειμμα ςτο παγκϊκι του ςχολεύου, τρώει ϋνα ςϊντουιτσ, πύνει το χυμϐ του και
διαβϊζει το αγαπημϋνο του κϐμικ. Ξαφνικϊ ο Αλκιβιϊδησ με την παρϋα του, το Γιϊννη και τον
Αλϋξη, τον πληςιϊζουν. Ο Αλκιβιϊδησ του αρπϊζει το κϐμικ χωρύσ να τον ρωτόςει και το πετϊει
κϊτω κοροώδεϑοντϊσ τον. Κϊνει νϐημα ςτο Γιϊννη και τον Αλϋξη κι ϋρχονται κι αυτού
περιγελώντασ το Γιώργο. Σαυτϐχρονα υπϊρχουν ςε διϊφορα ςημεύα τησ αυλόσ ϊλλα τρύα
παιδιϊ που απϐ μακριϊ παρατηροϑν την επύθεςη του Αλκιβιϊδη εναντύον του Γιώργου και το
καθϋνα αντιδρϊ διαφορετικϊ. Η Ιωϊννα γελϊει, η Κατερύνα εύναι ςκεπτικό και μπερδεμϋνη και
ο Παϑλοσ κϊνει χειρονομύεσ με τα χϋρια του.
Δραματοπούηςη
Ζότηςα απϐ τα παιδιϊ να δραματοποιόςουν αυτό τη ςκηνό λεσ και ςυνϋβαινε εκεύνη τη
ςτιγμό. Με μεγϊλη προθυμύα εφτϊ παιδιϊ ανϋλαβαν το ρϐλο τουσ και ϋπαιξαν τη ςκηνό ϐπωσ
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την περιϋγραψα. Ζότηςα απϐ τα υπϐλοιπα παιδιϊ που κϊθονταν ακϐμα ςτον κϑκλο να μπουν
ςτη θϋςη του κϊθε παιδιοϑ - πρωταγωνιςτό και να ςηκωθοϑν να το ακουμπόςουν και να
ςυμπληρώςουν τη φρϊςη «Νιώθω……….» . Ϊτςι μπόκαν ςτη θϋςη ϐλων των παιδιών κι
εξϋφραςαν τα ςυναιςθόματϊ τουσ. τη ςυνϋχεια ρώτηςα καθϋνα απϐ τα παιδιϊ που πόραν
μϋροσ και μασ εύπαν πώσ ϋνιωθαν κι αν ςυμφωνοϑςαν με ϐςα εύπαν οι ςυμμαθητϋσ τουσ για τα
ςυναιςθόματϊ τουσ. Η ςκηνό ϋκλειςε ςε αυτϐ το ςημεύο κι ϐλοι κϊθιςαν ξανϊ ςτισ θϋςεισ τουσ
ςτον κϑκλο.
Ευαιςθητοπούηςη – Επύλυςη προβλόματοσ
Ζότηςα απϐ τα παιδιϊ να φανταςτοϑν ϐτι εγώ εύμαι ο Γιώργοσ και να ακοϑςουν προςεκτικϊ
το γρϊμμα που ϋγραψα ςτο ημερολϐγιϐ μου τη μϋρα που ϋγινε το παραπϊνω περιςτατικϐ. ’
αυτϐ το γρϊμμα ο Γιώργοσ εξηγοϑςε τα ςυναιςθόματϊ του προσ το ςχολεύο, τουσ ςυμμαθητϋσ
του και τον Αλκιβιϊδη καθώσ και τη διαφορετικϐτητα ςτο χαρακτόρα τουσ, τα ϐνειρα, τισ
ςκϋψεισ, τισ ανηςυχύεσ του και τον προβληματιςμϐ του για τισ επϐμενεσ κινόςεισ του. Ο
προβληματιςμϐσ των μαθητών όταν εμφανόσ. Σουσ ζότηςα λοιπϐν υποθϋτοντασ ϐτι εύμαι ο
Γιώργοσ να μου πουν αυτϐ που νιώθουν και να μου προτεύνουν λϑςεισ καθώσ βρύςκομαι ςε
απϐγνωςη και θϋλω να αλλϊξω την κατϊςταςη ςτο ςχολεύο. Μετϊ απϐ ςυζότηςη, απανωτϋσ
ερωταπαντόςεισ και ςυνεργαςύα των μαθητών ψηφύςτηκε η καλϑτερη πρϐταςη για την
επύλυςη του προβλόματοσ. Ο Γιώργοσ θα ϋπρεπε να προςεγγύςει παιδιϊ ϐπωσ η Κατερύνα που
όταν ςκεπτικό και μπερδεμϋνη, να μιλόςει μαζύ τουσ όρεμα και ϐλοι μαζύ να βρουν τρϐπο να
πληςιϊςουν τον Αλκιβιϊδη και την παρϋα του και να του αλλϊξουν γνώμη.
Παρουςύαςη
Αφοϑ ϐλοι ςυμφωνόςαμε πωσ αςκόθηκε βύα ςτο Γιώργο (θϑμα) αλλϊ και ςτα υπϐλοιπα
παιδιϊ που ακολουθοϑςαν τον Αλκιβιϊδη επειδό τον φοβοϑνταν, και πωσ παρϐμοια
περιςτατικϊ ςυμβαύνουν κι ακϐμα μποροϑν να ςυμβοϑν ςτο ςχολεύο μασ, καταλόξαμε ςτη
δημιουργύα αφύςασ με ςκοπϐ την ευαιςθητοπούηςη ϐλων των παιδιών του ςχολεύου μασ. ε
χαρτύ του μϋτρου ςχεδιϊςαμε το περύγραμμα ενϐσ μικροϑ παιδιοϑ και ϐλοι μαζύ ςε ομϊδα
ςκεφτόκαμε το κεύμενο που βρύςκεται μϋςα ςτο ςώμα του και περιγρϊφει την ιςτορύα του
Γιώργου και τα ςυναιςθόματϊ του ςτην περύπτωςη που μελετόςαμε. Ϊξω απϐ το ςώμα του
ςχεδιϊςαμε βϋλη πϊνω ςτα οπούα γρϊψαμε ςκϋψεισ και ςυναιςθόματα των υπϐλοιπων
παιδιών που ςυμμετεύχαν ςτη ςκηνό. Σο τελικϐ ςτϊδιο τησ αποτϑπωςησ τησ αφύςασ ανϋλαβαν
οι μεγαλύτερεσ τϊξεισ.
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Όςο οι μεγαλϑτερεσ τϊξεισ ϋφτιαχναν την αφύςα, οι μικρότεροι ϊκουςαν το παραμϑθι «Σα
μπαλόνια τησ φιλύασ». Ϊμαθαν τη ςημαςύα τησ λϋξησ «διχϐνοια» κι αποφϊςιςαν να τη
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διώξουν μακριϊ απϐ το ςχολεύο μασ. Γι’ αυτϐ ϋφτιαξαν τα δικϊ τουσ μπαλϐνια απϐ χαρτϐνι,
γρϊφοντασ ο καθϋνασ μϋςα ϋνα μόνυμα κατϊ τησ βύασ και το ϐνομϊ του.

Όλα τα ϋργα των μαθητών δημοςιοποιόθηκαν ςε χώρουσ του ςχολεύου για την
ευαιςθητοπούηςη και των υπϐλοιπων παιδιών.
Σοιχογραφύα ςτο ςχολεύο μασ
Λύγο πριν το τϋλοσ τησ χρονιϊσ οι μαθητϋσ του ολοόμερου δύνουν τα χϋρια και αφόνουν το
αποτϑπωμϊ τουσ ςε ϋνα απϐ τουσ τούχουσ του ςχολεύου μασ.
Τποςχϐμαςτε λοιπϐν ϐτι:
Σ’ αυτό το ςχολεύο εύμαςτε αληθινού
Κϊνουμε λϊθη και λϋμε ςυγγνώμη
Δύνουμε δεύτερη ευκαιρύα
Εύμαςτε φύλοι αγαπημϋνοι
Συγχωρούμε
Προςπαθούμε πολύ
Εύμαςτε μια οικογϋνεια
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Αγαπϊμε…
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Οι μαθητϋσ του ολοόμερου τμόματοσ αναγνώριςαν και κατανϐηςαν το φαινϐμενο του
ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ και χώριςαν τη βύα ςε λεκτικό και ςωματικό. Προςπαθοϑν να επιλϑουν
τα προβλόματϊ τουσ με ειρηνικϐτερο τρϐπο και ςκϋφτονται τα αύτια που μπορεύ να οδόγηςαν
κϊποιον ςε παραβατικό ςυμπεριφορϊ. κϋφτονται το πρϐβλημα και τα αύτια που οδόγηςαν ςε
αυτϐ και ςυζητοϑν ςε ομϊδα κι αν το κρύνουν ςημαντικϐ ό δυςκολεϑονται ςτην επύλυςό του
τϐτε απευθϑνονται ςε μϋνα.
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1/ΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΚΡΟΣΟΤ
Θϋμα: «Με αφορμό την Παγκόςμια Ημϋρα κατϊ τησ χολικόσ Βύασ»

Τπεύθυνη: Σριαματϊκη Αθηνϊ
χολικό χρονιϊ: 2014-2015
Διϊρκεια

Προγρϊμματοσ: Μϊρτιοσ 2015 ϋωσ

Ιοϑνιοσ 2015
Μαθητϋσ:

Α΄  2 μαθητϋσ
Β΄  1 μαθητόσ
Γ΄  1 μαθητόσ

Δ΄  4 μαθητϋσ
Σ΄  3 μαθητϋσ

ΒΑΙΚΟ ΚΟΠΟ-ΑΥΟΡΜΗΗ
Βαςικϐσ ςκοπϐσ τησ εναςχϐληςόσ μασ με αυτϐ το θϋμα όταν η ενημϋρωςη και η
ευαιςθητοπούηςη των μαθητών ςε θϋματα ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ αλλϊ και γενικϐτερα η
αναγνώριςη και η διαχεύριςη φαινομϋνων βύασ.
Παρϐτι ςτο ςχολεύο μασ δεν εύχαμε ςοβαρϊ και ϋντονα θϋματα ενδοςχολικόσ βύασ, με
αφορμό την Παγκϐςμια Ημϋρα κατϊ του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ ςτισ 6 του Μϊρτη και ο
ϋντονοσ ςχολιαςμϐσ που υπόρχε απϐ τουσ μαθητϋσ ϐςον αφορϊ ςτην υπϐθεςη Γιακουμϊκη
που όταν επύκαιρη, αποφαςύςαμε να μιλόςουμε λύγο για το τι εύναι ο ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ,
πωσ εκδηλώνεται, ποιεσ μορφϋσ μπορεύ να πϊρει, ποιουσ εμπλϋκει, τι ςυνϋπειεσ ϋχει για κϊθε
πλευρϊ (θϑματοσ - θϑτη - παρατηρητό - γονϋων - δαςκϊλων) και με ποιον τρϐπο μποροϑμε να
παρϋμβουμε ό να αντιμετωπύςουμε τϋτοιου εύδουσ φαινϐμενα με απώτερο ςτϐχο την μεύωςη
τουσ.
Σα παιδιϊ, καθώσ ορύζαμε την ϋννοια, ϊρχιζαν να θυμοϑνται και να ςυνειδητοποιοϑν ϐτι
ϋχουν υπϊρξει κϊποιεσ φορϋσ δϋκτεσ ςχολικόσ βύασ ό ςε μερικϋσ περιπτώςεισ μπορεύ και να
ϊςκηςαν βύα κϊποια ςτιγμό ςτο παρελθϐν (λεκτικό ό ψυχολογικό). Ωρχιςαν να θυμοϑνται, να
ςυζητοϑν και να μοιρϊζονται με ϐλη την ομϊδα περιςτατικϊ που εύχαν βιώςει ςτο παρελθϐν.
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Όλη αυτό η ςυζότηςη οδόγηςε την ομϊδα να θϋςει το ερώτημα «Γιατύ να μην μποροϑμε
να δεχτοϑμε ϐτι ο καθϋνασ μασ εύναι διαφορετικϐσ;» και να ςυμπερϊνει ϐτι ο τρϐποσ για να
μειωθοϑν τϋτοιου εύδουσ περιςτατικϊ εύναι να

αποδεχτεύ και να ςεβαςτεύ ο ϋνασ την

διαφορετικϐτητα του ϊλλου.
αν κατακλεύδα ϐλησ αυτόσ τησ ςυζότηςησ διαβϊςαμε μαζύ με τα παιδιϊ το παραμϑθι
«Σο χαροϑμενο λιβϊδι» τησ Υυλλιώσ Νικολοϑδη για να δοϑμε τι προβλόματα αντιμετώπιςε μια
κατακϐκκινη παπαροϑνα ϐταν εύχε την τϑχη – ό την ατυχύα - να φυτρώςει ςε ϋνα λιβϊδι
γεμϊτο μϐνο απϐ μαργαρύτεσ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
1. Παρουςύαςη εικϐνων απϐ λιβϊδια με μϐνο ϋνα εύδοσ λουλουδιών και λιβϊδια με πολλϊ εύδη
λουλουδιών
2. Ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ «Σο χαροϑμενο λιβϊδι»

3. Δραματοπούηςη του παραμυθιοϑ και θεατρικϐ παιχνύδι με αφορμό αυτϐ
(γύναμε οι μιςού παπαροϑνεσ και οι ϊλλοι μιςού μαργαρύτεσ και λογομαχόςαμε μϋχρι που ςτο
τϋλοσ βρόκαμε μια ςυμβιβαςτικό λϑςη)
4. Εικαςτικό αναπαρϊςταςη ενϐσ λουλουδιοϑ που θα όταν το πιο παρϊξενο, το πιο
διαφορετικϐ λουλοϑδι για τον κϊθε μαθητό
5. Κολλϊζ ϐλων των λουλουδιών που ϋφτιαξαν οι μαθητϋσ ςε ϋνα μεγϊλο πρϊςινο χαρτύ ώςτε
να φτιϊξουμε το δικϐ μασ διαφορετικϐ λιβϊδι.

6. Καταςκευό αφύςασ με ςυνθόματα απϐ τα παιδιϊ ϐπωσ «ΌΦΙ ΣΗ ΒΙΑ» ό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΕ ΠΑΝΣΑ ΠΙΟ ΔΤΝΑΣΟΙ».
7. Ανϊγνωςη παραμυθιοϑ «Ϊλμερ, ο παρδαλϐσ ελϋφαντασ» και παιχνύδι ρϐλων με αφορμό
αυτϐ.
8. Εικαςτικό αναπαρϊςταςη ενϐσ ελϋφαντα που θα όταν ο πιο παρδαλϐσ ελϋφαντασ που θα
φανταζϐταν κϊθε μαθητόσ
9. Σοποθϋτηςη παρδαλών ελεφϊντων ςτο κολλϊζ του «διαφορετικοϑ λιβαδιοϑ» που τώρα
ονομϊςτηκε απϐ τα παιδιϊ «Σο λιβϊδι τησ διαφορετικϐτητασ και τησ φιλύασ».
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10. το τϋλοσ τησ χρονιϊσ φτιϊξαμε ϐλοι μαζύ μια παλαμοκαρδιϊ ςτον τούχο του ςχολεύου μασ
για να θυμϐμαςτε ϐτι ϐλοι μαζύ εύμαςτε πιο δυνατού και με την
βύα δεν ϋχει κανεύσ να κερδύςει τύποτα.

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ









Σα παιδιϊ ενημερώθηκαν πιο διεξοδικϊ για το θϋμα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ και ϋμαθαν να
αναγνωρύζουν τϋτοιου εύδουσ φαινϐμενα που μπορεύ να εκδηλώνονταν εντϐσ και εκτϐσ
ςχολεύου ό ςε ϊλλα πρϐςωπα του περιβϊλλοντϐσ τουσ.
Απϋκτηςαν κριτικό ςκϋψη πϊνω ςτο θϋμα, εύχαν ϊποψη και ςυνειδητοπούηςαν ϐτι γεγονϐτα
απϐ το παρελθϐν τουσ ςχετύζονταν με την ςχολικό βύα.
Ϊμαθαν ϐτι εκτϐσ απϐ τη ςωματικό βύα, μπορεύ να υπϊρξει και λεκτικό ό ψυχολογικό βύα.
ε ςυγκροϑςεισ που μπορεύ να εύχαν με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ προςπαθοϑςαν να θυμοϑνται
ϐτι δεν πρϋπει να γύνουν ςαν τισ μαργαρύτεσ που απαξύωναν και περιθωριοποιοϑςαν την
κϐκκινη παπαροϑνα και ςε αυτϐ τα βοόθηςε το παιχνύδι ρϐλων που κϊναμε.
Τιοθϋτηςαν περιςςϐτερο ςαν τρϐπο επύλυςησ των διαφωνιών τουσ, το διϊλογο και την
ςυζότηςη απϐ ϐ, τι την απομϐνωςη ό την περιθωριοπούηςη αυτών που διαφωνοϑςαν.
Μειώθηκαν κατϊ πολϑ τα περιςτατικϊ που αφοροϑςαν την κοροώδύα πιο «αδϑναμων»
μαθητών ωσ προσ κϊποιο ιδιαύτερο χαρακτηριςτικϐ τουσ αφοϑ θυμϐντουςαν ϐλοι ϐτι ϐλοι
εύμαςτε διαφορετικού ςε κϊτι ϐπωσ και οι μαργαρύτεσ και οι ελϋφαντεσ μεταξϑ τουσ .
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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ
ΘΕΜΑ: «Λϋω ΟΦΙ ςτη βύα - Δεν φοβϊμαι να μιλόςω»

Εκπαιδευτικϐσ: Αλαμπϊνου Βαςιλικό
υμμετεύχαν οι τϊξεισ: Α΄- Γ΄- Δ΄ (ςϑνολο 18 μαθητϋσ)

ΒΑΙΚΟ ΚΟΠΟ
Η ευαιςθητοπούηςη των μαθητών ϐςον αφορϊ την ϊςκηςη οποιαςδόποτε μορφόσ βύασ

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΦΟΙ
 Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ την ϋννοια τησ βύασ και τισ μορφϋσ που μπορεύ αυτό να
παρουςιϊζεται.
 Να μποροϑν οι μαθητϋσ να αναγνωρύζουν περιςτατικϊ βύασ.
 Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ την ϋννοια του εκφοβιςμοϑ εντϐσ και εκτϐσ ςχολεύου.
 Να μποροϑν οι μαθητϋσ να αναγνωρύζουν περιςτατικϊ ενδοςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ.
 Να εύναι ςε θϋςη οι μαθητϋσ να διακρύνουν τον θϑτη και το θϑμα ςε περιςτατικϊ
ενδοςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ.
 Καλλιϋργεια ενςυναύςθηςησ και αλληλεγγϑησ.
 Να γνωρύςουν τα δικαιώματϊ τουσ και τρϐπουσ αντιμετώπιςησ περιςτατικών
ενδοςχολικόσ βύασ, εύτε απϐ τη μεριϊ του θϑτη εύτε του θϑματοσ.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ
Καταιγιςμϐσ ιδεών
Παιχνύδι ρϐλων
Προβολό βύντεο
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
-

Καταιγιςμϐσ ιδεών: «ΒΙΑ»

Κατϋγραψα ςτον πύνακα χωρύσ καμύα αξιολϐγηςη, ϐλεσ τισ ιδϋεσ των μαθητών για τη λϋξη
«βύα». τη ςυνϋχεια φιλτρϊραμε, οργανώςαμε και ομαδοποιόςαμε τισ λϋξεισ αυτϋσ και
προϋκυψαν οι εξόσ κατηγορύεσ-ομπρϋλεσ:
1. Μορφϋσ βύασ
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2. υναιςθόματα θϑματοσ
3. υναιςθόματα θϑτη
- Καταιγιςμϐσ ιδεών: «ΕΚΥΟΒΙΜΟ»
Κατϋγραψα ςτον πύνακα χωρύσ καμύα αξιολϐγηςη, ϐλεσ τισ ιδϋεσ των μαθητών για τη λϋξη
«εκφοβιςμϐσ». τη ςυνϋχεια φιλτρϊραμε, οργανώςαμε και ομαδοποιόςαμε τισ λϋξεισ αυτϋσ και
προϋκυψαν οι εξόσ κατηγορύεσ-ομπρϋλεσ:
1. Μορφϋσ εκφοβιςμοϑ
2. υναιςθόματα θϑματοσ
3. υναιςθόματα θϑτη

- Παιχνύδι ρϐλων
Δϐθηκε ςτουσ μαθητϋσ το εξόσ κεύμενο ςτο οπούο περιγρϊφεται ϋνα περιςτατικϐ ενδοςχολικόσ
βύασ:
Ο Πϋτροσ εύναι μαθητόσ τησ Α΄ δημοτικού και εύναι ο πιο μικρόςωμοσ από όλο το ςχολεύο. Έχει
γεννηθεύ με κινητικό πρόβλημα και ενώ μπορεύ να περπατόςει, δυςκολεύεται να τρϋξει και να
λϊβει μϋροσ ςε αγωνύςματα. Εύναι πολύ ευγενικό, όςυχο και αγαπητό παιδύ και πολύ καλόσ
μαθητόσ. Συνόθωσ ςτα διαλεύμματα κϊθεται μόνοσ γιατύ δεν μπορεύ να παύξει μπϊλα και
κυνηγητό όπωσ οι ςυμμαθητϋσ του. Στο ςχολεύο εύναι και ο Χϊρησ, μαθητόσ τησ Ε΄ δημοτικού. Ο
Χϊρησ εύναι ϋνα πολύ δυναμικό παιδύ που μπλϋκεται ςυνεχώσ ςε καβγϊδεσ. Οι περιςςότεροι
μαθητϋσ τον φοβούνται γιατύ τον ϋχουν δει πολύ ςυχνϊ να χτυπϊει και να ςπρώχνει παιδιϊ, να
απειλεύ και να κοροώδεύει, χρηςιμοποιώντασ ϊςχημεσ λϋξεισ. Η παρϋα του Χϊρη εύναι τϋςςερα
παιδιϊ που τον ακολουθούν παντού και κϊνουν ό,τι τουσ πει. Ο Χϊρησ και η παρϋα του δεν
χϊνουν ευκαιρύα να ενοχλούν τον μικρό Πϋτρο. Τον κοροώδεύουν για τον τρόπο που περπατϊει
και ςυχνϊ τον αποκαλούν πιγκουύνο. Τον ςπρώχνουν και τον χτυπούν ενώ δεν εύναι λύγεσ οι
φορϋσ που ϋχουν ρύξει κϊτω το κολατςιό του. Ο Πϋτροσ κλαύει και δεν ϋχει μιλόςει ςε κανϋναν για
όλα αυτϊ, γιατύ τον απειλούν πωσ αν τα αποκαλύψει θα τον κλειδώςουν ςτισ τουαλϋτεσ. Πολλού
ςυμμαθητϋσ του Πϋτρου ενώ τα γνωρύζουν όλα αυτϊ, δεν μιλούν από φόβο.
Αφού οι μαθητϋσ μελϋτηςαν το κεύμενο, ϋγινε διανομό των εξόσ ρϐλων:
-Πϋτροσ
-Φϊρησ
-Παρϋα του Φϊρη (4 παιδιϊ)
-Παρατηρητϋσ περιςτατικοϑ - ςυμμαθητϋσ
-Γονεύσ
-Δϊςκαλοι
Ακολοϑθηςε δραματοπούηςη ενϐσ περιςτατικοϑ ενδοςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ ανϊμεςα ςτον
Φϊρη και ςτον Πϋτρο. τη ςυνϋχεια, ςυζητόςαμε τουσ διαφορετικοϑσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ
θα μποροϑςαν να ϋχουν αντιδρϊςει τα πρϐςωπα τησ ιςτορύασ και τϋλοσ δραματοποιόςαμε τισ
διαφορετικϋσ εκδοχϋσ του περιςτατικοϑ.
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-Προβολό βύντεο
https://vimeo.com/61199235
https://www.youtube.com/watch?v=FaHIJrv_74I

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ
Οι μαθητϋσ κατανϐηςαν ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ τισ ϋννοιεσ «βύα» και «εκφοβιςμϐσ» εντϐσ
αλλϊ και εκτϐσ ςχολεύου και εύναι πλϋον ςε θϋςη να αναγνωρύζουν τϋτοια περιςτατικϊ . Σο
ςημαντικϐτερο εύναι ϐτι αντιλόφθηκαν τον ςπουδαύο και καταλυτικϐ ρϐλο που μπορεύ να ϋχει
η δικό τουσ ςτϊςη απϋναντι ςε περιςτατικϊ εκφοβιςμοϑ, εύτε εύναι θϑματα εύτε απλού
παρατηρητϋσ.
Επύςησ, οι μαθητϋσ γνώριςαν τα δικαιώματϊ τουσ, αντιλόφθηκαν ϐτι δεν εύναι μϐνοι τουσ
και ϐτι πρϋπει να απευθϑνονται χωρύσ φϐβο ςτουσ μεγαλϑτερουσ για την αντιμετώπιςη
τϋτοιων φαινομϋνων. Σϋλοσ, μϋςω του παιχνιδιοϑ ρϐλων που εφαρμϐςτηκε, οι μαθητϋσ
καλλιϋργηςαν την ενςυναύςθηςό τουσ, καθώσ κατανϐηςαν τα ςυναιςθόματα και το αδιϋξοδο
που βιώνει το θϑμα ενδοςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ
1. Σριλύβα, ., & Chimienti, G. (1998). Σετρϊδιο δραςτηριοτότων - Πρϐγραμμα ελϋγχου
των ςυγκροϑςεων: “Εγώ” και “Εςύ” γινόμαςτε “Εμεύσ”. Αθόνα: Ελληνικϊ Γρϊμματα.
2. Μπαγιϊτη Ειρόνη, (2009). ΚΠΕ Αρχανών-Εργαςύεσ χολεύων ΙΙ
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ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΗ ΔΡΑΗ



2/06/2014: Δύωρο εμινϊριο για Διευθυντϋσ με θϋμα: «Βύα ςτο Σχολεύο: Αύτια,
διαςτϊςεισ, αντιμετώπιςη ςε ςυνεργαςύα με την Τπεϑθυνη του υμβουλευτικοϑ
ταθμοϑ Νϋων Ηρακλεύου Msc. Παναγιωτϊκη Μαρύα



10οσ - 11οσ/2014: Επιμορφωτικϋσ ημερύδεσ με θϋμα: «Δυναμικό τησ Ομϊδασ: Βαςικϋσ
αρχϋσ και ζητόματα τησ εργαςύασ με ομϊδεσ μϋςα ςτην τϊξη» ςε ςυνεργαςύα με το
ΚΕΑΝ Ηρακλεύου



24.11.2014: Εκδόλωςη με θϋμα «Εκπαιδευτικϋσ διερευνητικϋσ δρϊςεισ και φαινόμενα
ςχολικόσ βύασ» που απευθυνϐταν ςε εκπαιδευτικοϑσ και γονεύσ



4/03/2015: Δύωρο εμινϊριο με θϋμα: «Στρατηγικϋσ παρϋμβαςησ και διαχεύριςησ του
ςχολικού εκφοβιςμού» ςε ςυνεργαςύα με την Τπεϑθυνη του υμβουλευτικοϑ ταθμοϑ
Νϋων Ηρακλεύου τη Msc Παναγιωτϊκη Μαρύα



18/03/2015: «Δύωρο εμινϊριο με θϋμα: Ειςαγωγό ςτη μϋθοδο project» με ειςηγότρια
τη Δρ. Μπαγιϊτη Ειρόνη.
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ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΜΠΑΓΙΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

Πτυχιοϑχοσ του
Σμόματοσ Βιολογύασ τησ χολόσ
Θετικών Επιςτημών του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου
Θεςςαλονύκησ, κϊτοχοσ Μεταπτυχιακού Δύπλωματοσ
Ειδύκευςησ ςτισ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ (Msc) ςτο
γνωςτικϐ πεδύο «Διδακτικό των Υ.Ε.» του Παιδαγωγικοϑ
Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Πανεπιςτημύου Κρότησ
και διδϊκτορασ ςτο γνωςτικϐ πεδύο «Περιβαλλοντικό
Εκπαύδευςη» του Σμόματοσ Εκπαύδευςησ και Αγωγόσ ςτην
Προςχολικό Ηλικύα (Σ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικοϑ και
Καποδιςτριακοϑ Πανεπιςτημύου Αθηνών.
Απϐ την 1/01/2000 ϋωσ τισ 31/12/2003 όταν Τπότροφοσ του Ι.Κ.Τ. ςτο
γνωςτικϐ πεδύο τησ Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ.
Απϐ το 1993 εργϊςτηκε ςε ολιγοθϋςια και πολυθϋςια δημοτικϊ ςχολεύα των
Νομών Ηρακλεύου και Ρεθϑμνησ. Τπηρϋτηςε ςε Κϋντρο Περιβαλλοντικόσ
Εκπαύδευςησ ςτη θϋςη τησ Αναπληρώτριασ και Τπϋυθυνησ λειτουργύασ του ΚΠΕ
τα ϋτη 2005 -2011. Απϐ το 2012 ϋωσ ςόμερα υπηρετεύ ωσ χολικό ϑμβουλοσ
Π/θμιασ Εκπ/ςησ ςτην 8η Περιφϋρεια Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ηρακλεύου με
ϋδρα τισ Μούρεσ.
Ϊχει διοργανώςει πλόθοσ εμιναρύων – Ημερύδων – Εκδηλώςεων με αντικεύμενο
τισ νϋεσ διδακτικϋσ τεχνικϋσ,
την Εκπαύδευςη για την Αειφορύα, τισ
Περιβαλλοντικϋσ ςπουδϋσ και τα Παιδαγωγικϊ. Τπόρξε μϋλοσ επιςτημονικόσ και
οργανωτικόσ επιτροπόσ του Διεθνοϑσ υνεδρύου International Conference on
Tourism Development and Management (ICTDM 2009). Εύναι τακτικϐ μϋλοσ τησ
Ελληνικόσ Επιςτημονικόσ Εταιρεύασ Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ για την
Αειφορύα. υμμετεύχε με ανακοινώςεισ – δημοςιεϑςεισ ςε Διεθνό και Πανελλόνια
υνϋδρια, υμπϐςια, Επιςτημονικϋσ υναντόςεισ, Επιςτημονικϊ περιοδικϊ με
κριτϋσ. Σϋλοσ, ϋχει ςυγγρϊψει βιβλύα με αντικεύμενο την Περιβαλλοντικό
εκπαύδευςη και τισ νϋεσ διδακτικϋσ τεχνικϋσ.
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Στισ μζρεσ μασ απαιτείται ο εκπαιδευτικόσ να αποκτιςει μεγάλουσ βακμοφσ ελευκερίασ και να
ςχεδιάςει και να τεκμθριϊςει τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, που κα ςυντελείται μζςα ςτθν τάξθ.
Επίςθσ, κα πρζπει από τθν ατομικι υπόκεςθ μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ να περάςει ςτθ ςυλλογικι
ςυνδιαμόρφωςι τθσ με τουσ μακθτζσ και με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ. Ακόμθ, ο εκπαιδευτικόσ κα
πρζπει να αμφιςβθτιςει τθν κακιερωμζνθ ςχολικι πρακτικι που μζνει αγκιςτρωμζνθ ςτθν
τακτικι τθσ «μετάδοςθσ» γνϊςθσ που προςφζρεται ζτοιμθ και δε ςυνδζεται με τισ εμπειρίεσ ι
τα βιϊματα του μακθτι. Τα παραπάνω προχποκζτουν τθ ςυνεχι επαγγελματικι ανάπτυξθ των
εκπαιδευτικϊν. Στθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςθμαντικό ρόλο παίηουν οι Σχολικοί
Σφμβουλοι.
Το παρόν βιβλίο αποτελεί το αποτζλεςμα επιμορφωτικισ δράςθσ που παρακολοφκθςαν οι
εκπαιδευτικοί των Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ 8θσ Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου κατά τθν
περίοδο Απρίλιοσ 2014 – Μάιοσ 2015, οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια ςυγκρότθςαν κοινότθτα πρακτικισ.
Σκοπόσ τθσ επιμόρφωςθσ ιταν να καταςτοφν ικανοί οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόηουν με άνεςθ
ςφγχρονεσ διδακτικζσ τεχνικζσ που απαιτοφν τόςο τθν ενεργι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ
διαδικαςία μάκθςθσ, όςο και τθν ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν και άλλων υψθλϊν δεξιοτιτων εκ
μζρουσ των μακθτϊν όπωσ: κριτικι ςκζψθ, επίλυςθ προβλθμάτων, αποδοχι διαφορετικϊν
οπτικϊν – απόψεων, ανταλλαγι ιδεϊν μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυμμετοχι των
μακθτϊν ςε ομάδεσ εργαςίασ. Ειδικότερα, τα ςχολεία τθσ 8 θσ Περιφζρειασ ΠΕΝ Ηρακλείου
λειτοφργθςαν ωσ κοινότθτα μάκθςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ του ςχολικοφ κλίματοσ, μζςα από
τεχνικζσ διαχείριςθσ ςυγκροφςεων ςτο χϊρο του ςχολείου και ςυναιςκθματικισ αγωγισ των
μακθτϊν. Στο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ πρακτικισ οι εκπαιδευτικοί από κάκε ςχολείο ςχεδίαςαν
ομαδικά διακεματικζσ μακθςιακζσ ενότθτεσ που τισ δίδαξαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
ςπουδϊν τουσ και τισ επαναςχεδιάςανε ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ. Ειδικότερα,
ςτο βιβλίο παρατίκενται τα projects που υλοποιιςαν οι εκπαιδευτικοί κάκε ςχολείου με
αντικείμενο τθ ςχολικι βία. Η μζκοδοσ project ι θ Βιωματικι – Επικοινωνιακι προςζγγιςθ τθσ
μορφωτικισ διαδικαςίασ διαμορφϊνει ζνα ιδιαίτερο κλίμα ςτθ ςχολικι ηωι που απζχει πολφ
από αυτό του παραδοςιακοφ ςχολείου. Ζτςι, θ ςχολικι ηωι χαρακτθρίηεται από το ανοικτό
ςχολικό κλίμα, από δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν τόςο ςε αμοιβαίουσ ςτόχουσ, όςο και ςε
επαρκείσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ του ικουσ τθσ κοινότθτασ αλλά και περιλαμβάνει
υποςτιριξθ των παιδιϊν να γίνουν ικανά και να ςυνειςφζρουν ςε μια δθμοκρατικι κοινωνία.

Δρ. Μπαγιάτη Ειρήνη
Σχολική Σφμβουλος 8ης Περιφέρειας ΠΕΝ Ηρακλείου
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