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Πεξίιεψε 

Θα παξνπζηάζνπκε ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο, νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ηαηληώλ 

κηθξνύ κήθνπο σο ηερλήκαηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ κε 

ζηόρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ, ώζηε λα πεξηνξηζηεί ην 

θαηλόκελν πξνο όθεινο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Σν εθπαηδεπηηθό κνληέιν 

εθαξκόζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Δηδηθή Θεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα» ηεο Β’ 

ηάμεο ηνκέα Πιεξνθνξηθήο Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.). 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ΕΠΑΛ, επιθετικότητα, θςματοποίηση, σσολικόρ εκυοβισμόρ, ταινία. 

 

Θεωξεηηθό πιαίζην 

Η ζρνιηθή βία θαη ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο αθνξνύλ επαλαιακβαλόκελεο βίαηεο 

ζπκπεξηθνξέο, αηνκηθέο ή νκαδηθέο, ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθή βία, ιεθηηθή βία, ςπρνινγηθή βία, ξαηζηζηηθά ζρόιηα κε 

βάζε θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζύκαηνο (π.ρ., θύιν, ηζαγέλεηα, δηάιεθην, 

ζξήζθεπκα, εκθάληζε, ζσκαηηθή δηακόξθσζε, θ.α.), δηαδηθηπαθό εθθνβηζκό, 

εθβηαζκό, απνθιεηζκό από ηελ παξέα, ζεμνπαιηθή βία, θιπ. Δίλαη έλα θαηλόκελν πνπ 

αληηκεησπίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα επηζηακέλα από ηελ ειιεληθή πνιηηεία κε 

εθδειώζεηο, νκηιίεο θαη αθηεξώκαηα ζηα ζρνιεία, κε ηελ ηειεθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ ππνρξέσζε αλά ζρνιηθή κνλάδα γηα νξηζκό ππεπζύλσλ 

νκάδαο δξάζεο ελάληηα ζηε ζρνιηθή βία θαη ηνλ εθθνβηζκό. 

εκεηώλεηαη πσο ζε έξεπλα ηνπ ΟΟΑ (OEDC, 2017), κεηαμύ ησλ θξαηώλ πνπ ηνλ 

απαξηίδνπλ, ν κέζνο όξνο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

ζρνιηθό εθθνβηζκό είλαη 11%. Δλώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ηελ Διιάδα είλαη 

πεξίπνπ ζην κηζό. 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ κε επζύλε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξνύληαη:(α) ε ειιηπήο επίβιεςε ζην δηάιεηκκα θαη γεληθά 

ζηνπο ρώξνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο(β) ε απάζεηα ή/θαη απνδνρή βίαησλ 

ζπκπεξηθνξώλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ(γ) ε αζπλεπήο εθαξκνγή θαλόλσλ 

ζπκπεξηθνξάο (Σδαβέια & Σζηηζίθα, 2015α), (δ) νη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη 

ζηνπο/ζηηο καζεηέο/καζήηξηεο είλαη κηα κνξθή επηζεηηθόηεηαο πνπ ελ ηέιεη εληζρύεη 

ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη νδεγεί ζε έλα θαύιν θύθιν επηζεηηθόηεηαο 

(Καςάιεο, 2004), πνπ κπνξεί λα θαηεπζπλζεί θαη πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο/ 

ζπκκαζήηξηέο ηνπο. Δλώ αληίζεηα, πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο έλαληη ηνπ θαηλν-

κέλνπ από ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό κπνξεί λα είλαη ε δνκεκέλε επίβιεςε ζην 

δηάιεηκκα, ε επίγλσζε θαη εθαξκνγή ησλ ζρνιηθώλ θαλνληζκώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ε ππνζηήξημε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ(Σδαβέια & 

Σζίηζηθα, 2015α). Η ππνζηήξημε κπνξεί λα γίλεηαη θαη από άιια ζεζκνζεηεκέλα 

όξγαλα εθηόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όπσο π.ρ., κέρξη πξόηηλνο, νη πκβνπιεπηηθνί 

ηαζκνί Νέσλ (..Ν.) πνπ είραλ αξκνδηόηεηεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο 
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θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ε λέα δνκή ησλ Κέληξσλ Δθπαηδεπηηθήο 

θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ.) ζηα νπνία εληάζζνληαη νη αξκνδηόηεηέο 

ηνπο, ζύκθσλα κε ηνλ πξόζθαην λόκν 4547 (Φ.Δ.Κ. 102/η. Β’/12-6-2018). Ωζηόζν, 

δε ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλόο πσο ηα πξνβιήκαηα θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ επηβαξύλνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ην 

εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό (Spanhel & Huber, 1995, Terhart, 1996, Cooper & Marshall, 

1976, Kyriakou & Sutcliffe, 1978, ζην Αξγπξνπνύινπ Κ., 1999, Ι. Ππξγσηάθεο, 

1992, ζην Μιελάθεο, 2005). 

ρεηηθά κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα είλαη: (α) ην κεησκέλν δέζηκν κε ην ζρνιείν, (β) 

νη ρακειέο ζρνιηθέο επηδόζεηο, θαζώο ζπλδένληαη κε ηε ζπκαηνπνίεζε (Nakamoto & 

Schwartz, 2010, ζην Σδαβέια &Σζίηζηθα, 2015α), ελώ (γ) θαη ε εμάξηηζε από ην 

δηαδίθηπν ζπλδέεηαη κε επηζεηηθόηεηα θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Σζίηζηθα, 

2012). 

ρεηηθά κε ην γεληθόηεξν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, παξάγνληεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ην 

θαηλόκελν είλαη νη αθόινπζνη: (α) ν ζπγθεληξσηηζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο 

ζπζηήκαηνο θαη ην απηαξρηθό ζρνιείν (Υξηζηάθεο, 2001, ζην Σξίγθα-Μεξηίθα, 

2015), (β) ε αθαηαιιειόηεηα ησλ ππνδνκώλ ζρνιείσλ θαη ηνπ γεληθόηεξνπ 

πεξηβάιινληνο (Κσλζηαληόπνπινο, 1997,  ζην Σξίγθα-Μεξηίθα, 2015), (γ) νη 

ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνύ πνπ επηθξαηνύλ ζην ζρνιείν (Καλαβάθεο, 1995, ζην Σξίγθα-

Μεξηίθα, 2015), (δ) νη επηδξάζεηο ηνπ εμεηαζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε καζεζηαθή 

πνξεία θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ (Fontana, 1996). 

Η ζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκόο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο (Μπάξινπ & Σδαβέια, 2015), θαζώο: 

(α) επεξεάδνπλ γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη νδεγνύλ ζε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, (β) ν 

δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, 

πνπ νδεγνύλ ζε κεησκέλε απηνεθηίκεζε κε απνηέιεζκα ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο 

θαη κεησκέλε απνδνρή από ηελ θνηλσλία,(γ) ππάξρνπλ καθξνπξόζεζκεο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηα ζύκαηα, αιιά θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, πέξα από ηε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα θαη ηελ θνηλσλία. Δπίζεο, (δ) ζηηο πεξηπηώζεηο παηδηώλ πνπ πέθηνπλ 

ζύκαηα εθθνβηζκνύ κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη έληνλν άγρνο κε  ζσκαηηθά 

ζπκπηώκαηα, θαηάζιηςε, αλαζθάιεηα, ζρνιηθή άξλεζε, πξαγκαηνπνίεζε πνιιώλ 

απνπζηώλ θαη ελ ηέιεη ζρνιηθή απνηπρία, ελώ (ε) θαη ηα παηδηά-ζύηεο θηλδπλεύνπλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν, λα εκθαλίζνπλ ηάζεηο θπγήο από ην ζπίηη θαη λα έρνπλ 

αληηθνηλσληθή θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά σο ελήιηθεο (Καξαγεώξγνπ, 2015, ζην 

Κξόθνπ, 2015). 

Πηζαλέο ιύζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

κπνξεί λα είλαη: 

1. Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ ήδε έγηλε κεξηθώο ηα ηειεπηαία ρξόληα 

κέζσ ηειεθπαίδεπζεο από ηελ ειιεληθή πνιηηεία, θάηη πνπ ην δείρλεη θαη παιηόηεξε 

έξεπλα εθπαηδεπηηθώλ όπνπ νη κηζνί, θαη ηδίσο νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πηζηεύνπλ πσο ε επηκόξθσζε ζα επηιύζεη ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ (Παπαλανύκ, 2003). 

2. Μεηαλάιπζε εξεπλώλ από ηνπο Ttofi & Farrington (2011, ζην Σδαβέια & 

Σζίηζηθα, 2015β) ππνγξακκίδεη πσο απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα γηα κείσζε ηνπ 

εθθνβηζκνύ απνηεινύλ ε πιεξνθόξεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ, ε επίβιεςε ηνπ 

πξναύιηνπ ρώξνπ, ε πξνβνιή βίληεν θαη νη εκέξεο επαηζζεηνπνίεζεο, θ.ά. Οκνίσο, 

γηα ηελ κείσζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε ζε νκάδεο ζπλνκειίθσλ, 

πεηζαξρηθέο κέζνδνη, πξνβνιή βίληεν, νκαδηθή εξγαζία, θ.ά. 
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3. Ο Goleman (1995) πξνηείλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή παηδεία σο πξόιεςε ηεο βίαο ζην 

ζρνιείν κε αλαθνξέο ζε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ζηηο Η.Π.Α. όπσο ηα αθόινπζα 

πξνγξάκκαηα: (α) Πξόγξακκα δεκηνπξγηθήο ιύζεο ησλ δηαθσληώλ κε εθπαίδεπζε 

καζεηώλ σο κεζνιαβεηώλ θαη επίιπζε ησλ εληάζεσλ ζην πξναύιην ησλ ζρνιείσλ 

ηεο Νέαο Τόξθεο, (β) Γνλείο θαη δάζθαινη πνπ βνεζνύλ καζεηέο (PATHS) κε 

εθαξκνγή ζην ζύλνιν ησλ καζεηώλ κηαο ηάμεο θαη εζηίαζε, κεηαμύ άιισλ, ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπκνύ ζηα ζρνιεία ηεο Οπάζηλγθηνλ, (γ) Πξόγξακκα θνηλσληθήο 

επάξθεηαο ζηα ζρνιεία ηνπ Νηνπ Υέηβελ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ελζπλαίζζεζε ησλ 

καζεηώλ, αιιά αμηνπνηεί θαη ηνπο ζπλνκήιηθνπο κεζνιαβεηέο, όπσο θαη ηάμεηο 

γνλέσλ. 

4. Με πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη δξάζεηο ζηα ειιεληθά ζρνιεία ζε 

ζέκαηα πξόιεςεο εμαξηήζεσλ αιθνόι/θαπλνύ, ελεκέξσζεο γηα ην AIDS/ 

εμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα, θαηαπνιέκεζεο ηνπ άγρνπο, θαηαπνιέκεζεο 

ηνπ ζπκνύ, ζεβαζκνύ ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ζέκαηα δηαηξνθήο, θ.ά., ώζηε νη καζεηέο 

λα ζσξαθίδνληαη θαη λα έρνπλ πην πγηή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. Έλα 

επηηπρεκέλν πξόγξακκα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αγσγήο πγείαο πνπ πινπνηήζεθε 

θαηά ην παξειζόλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε είλαη ην «ηεξίδνκαη ζηα πόδηα κνπ» 

κε πνηνηηθή έληππε ηεθκεξίσζε.  

 

Μεζνδνινγία 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Δηδηθή Θεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα» ηεο Β’ ηάμεο ηνκέα 

Πιεξνθνξηθήο ΔΠΑ.Λ. Άκθηζζαο, πινπνηήζεθε έξεπλα πνπ κεηαμύ άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ πεξηειάκβαλε ηε δεκηνπξγία ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο ζρεηηθά κε ηε 

ζρνιηθή βία θαη ηνλ εθθνβηζκό. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο εξγάζηεθαλ κε βάζε ηε 

κέζνδν project, κε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη εξεπλεηηθή εξγαζηεξηαθή άζθεζε 

(Μαπξόπνπινο, 2004). Δπέιεμαλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζέκαηνο κεηαμύ 

ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ (ηζηόηνπνο, θόκηθο, βηληενπαηρλίδη, ηαηλία κηθξνύ κήθνπο). 

Απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί βίληεν ζρεηηθά κε ην ζέκα, βάζε θαη ηεο κεηα-

έξεπλαο ησλ Ttofi&Farrington. Υσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 3-4 αηόκσλ κε ηπραίν 

ηξόπν αξθεηέο θνξέο, αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληηκεηώπηζαλ πξηλ λα 

θαηαιήμνπλ ζηηο βαζηθέο νκάδεο εξγαζίαο. ε θάζε κάζεκα ζπκπιεξώλνληαλ ηα 

αληίζηνηρα έληππα-εκεξνιόγηα κε ηηο δξάζεηο θάζε νκάδαο, αιιά θαη ηηο αηνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ κειώλ ηεο θάζε νκάδαο, έληππα πνπ αξρεηνζεηνύληαλ ζε εηδηθό 

θάθειν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπλδένληαλ κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ (Μαηζαγγνύξαο, 2012). Οη νκάδεο, κειέηεζαλ ην θαηλόκελν ηεο 

ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ κε εηζεγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο, κε 

παξαθνινύζεζε ζρεηηθώλ βίληεν ζηνλ ηζηόηνπν YouTube από δεκηνπξγίεο 

ειιεληθώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, κε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ, κε παηρλίδη 

ξόισλ, κε δεκηνπξγία αθηζώλ ελάληηα ζην δηαδηθηπαθό εθθνβηζκό θαη έξεπλα ζην 

δηαδίθηπν κέζσ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Σειηθά, απνθαζίζηεθε νη νκάδεο λα 

αλαπηύμνπλ νιηγόιεπηα ζελάξηα, γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπκάησλ (π.ρ., απμεκέλν 

ζσκαηηθό βάξνο, άιιε εζληθόηεηα), ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή βία θαη ηνλ εθθνβηζκό θαη 

λα ηα βηληενζθνπήζνπλ κε πνιιαπιέο ιήςεηο, κέρξη λα εληνπηζηεί ε πην πηζηή ζην 

πλεύκα ηνπ ζελαξίνπ, κε πξσηαγσληζηέο/-ηξηεο ηνπο/ηηο ίδηνπο/ίδηεο. Υξεζηκνπνίεζαλ 

βαζηθά ηελ ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο 

1
νπ

Δξγαζηεξηαθνύ Κέληξνπ (Δ.Κ.) Άκθηζζαο πνπ ππνζηήξηδε θαη ιήςε βίληεν, ελώ 

θάπνηεο ζθελέο θαιύθζεθαλ θαη κε θηλεηά ηειέθσλα πνπ δηέζεηαλ θάκεξα. ηε 

ζπλέρεηα, ε θάζε νκάδα, έθαλε επεμεξγαζία ζηελ ηαηλία ηεο (επεμεξγαζία βίληεν, 

κνληάδ) κε ρξήζε εηδηθνύ ινγηζκηθνύ. Όηαλ νη ηαηλίεο εηνηκάζηεθαλ, ε θάζε νκάδα 
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έγξαςε κηα πεξίιεςε παξνπζίαζεο ηεο θάζε ηαηλίαο θαη όιεο καδί εηζήρζεζαλ ζε 

έλαλ νπηηθό δίζθν DVD. Όιεο νη ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο πξνινγίζηεθαλ από ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπο θαη παξνπζηάζηεθαλ ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.) Άκθηζζαο.  

Η αμηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο βαζίζηεθε, πέξαλ ηεο 

εθηίκεζεο ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη ηα 

αηνκηθά/νκαδηθά εκεξνιόγηα εξγαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, θαη 

ζην ηειηθό απνηέιεζκα ηεο ηαηλίαο (παξνπζίαζε, ηεθκεξίσζε, ζθελνζεζία, ζελάξην, 

κνληάδ, ερνιεςία, πξσηνηππία, εξκελείεο, αηζζεηηθή). Δπίζεο, ζπλεθηηκήζεθαλ ε 

εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ρξήζεο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη ε ρξήζε 

ησλ ηαηληώλ σο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 

Η όιε δηαδηθαζία ήηαλ πνιύηηκε γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/καζήηξηεο θαζώο κειέηεζαλ ζε 

βάζνο έλα ζνβαξό ζέκα πνπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο πξνεθηάζεηο ζηε δσή θάπνησλ 

από απηνύο/απηέο θαη κε κεζόδνπο βησκαηηθήο κάζεζεο (δεκηνπξγία ζελαξίνπ, 

ππόδεζε ξόισλ, ιήςε ζθελώλ) θαη ρξήζεο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληώλ (Σ.Π.Δ.) νδεγήζεθαλ ζε θαηαλόεζε/εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ 

δηακνξθώλνληαο ζηάζεηο δσήο. 

 

Δπηιύνληαο πξνβιήκαηα 

Καζώο ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο έγηλε κε ςεθνθνξία, ρξεζηκνπνηώληαο ην 

ελδηαθέξνλ ησλ πεξηζζόηεξσλ καζεηώλ/καζεηξηώλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ώζηε 

λα ελεξγνπνηεζεί θαη ε δεκηνπξγηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα βάζε ησλ γλώζεσλ – 

δεμηνηήησλ πνπ θαηείραλ (Νηξάηθνξο, Ρ. & Νηηλθκέγεξ, Ν., 1989, ζην Νηξάηθνξο, Π., 

1989), θάπνηνη/θάπνηεο καζεηέο/καζήηξηεο πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα αλάπηπμε άιινπ 

ζέκαηνο, έπξεπε λα πεηζηνύλ γηα ηελ ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνύ θαη λα ην αμηνινγήζνπλ σο ελδηαθέξνλ. 

Πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ήηαλ νη 

αιιαγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ καζήκαηνο, ε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ ζηηο νκάδεο 

εξγαζίαο, ε επηινγή ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ηόπνπ ησλ βηληενζθνπήζεσλ, ην λα πεηζζνύλ 

θάπνηεο καζήηξηεο πνπ ληξέπνληαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα θαηαηεζεί ζρεηηθή 

ππεύζπλε δήισζε ζπκκεηνρήο από ηνπο/ηηο θεδεκόλεο ηνπο. ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ρξόλνπ, νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκόδνληαο κεζόδνπο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο αμηνινγνύζαλ ζπλερώο ηελ θαηάζηαζε θαη κπνξεί λα πεξηόξηδαλ ην 

εύξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνξξίπηνληαο ηηο πην επνπζηώδεηο. Η επηινγή ηνπ 

ρξόλνπ θαη ηνπ ηόπνπ ιήςεσλ ζπλδένληαλ κε ζηηγκέο πνπ δελ ππήξραλ πνιινί 

καζεηέο ζην πξναύιην ή ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη 

δελ ππήξρε ελόριεζε ζε παξαθείκελεο ηάμεηο/εξγαζηήξηα όπνπ γίλνληαλ κάζεκα. Οη 

πξνζπάζεηεο γηα βηληενζθόπεζε κε θηλεηά ηειέθσλα ζπλνδεύηεθαλ κε πξνβιήκαηα  

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζηνπο ππνινγηζηέο, θαζώο θαη αζπκβαηόηεηεο δεδνκέλσλ κε 

ηα εηδηθά ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο βίληεν, πνπ μεπεξάζηεθαλ κε εύξεζε ζρεηηθώλ 

θαισδίσλ, ζπζθεπήο αλαγλώζηε θαξηώλθαη ινγηζκηθνύ κεηαηξνπήο κνξθνηύπσλ 

αξρείσλ βίληεν. Δπίζεο, έλα πξόβιεκα πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

βίληεν ήηαλ ε ζσζηή αξρεηνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ζηηγκηνηύπσλ θάζε 

θνξά ζηελ εθάζηνηε ηαηλία, θάηη πνπ ιύζεθε ζηελ πνξεία κέζσ ηεο εμνηθείσζεο ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ κε ην ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο βίληεν. Σέινο, ζεκεηώλεηαη πσο 

ην κνληάδ κηαο ηαηλίαο κε εηδηθό ινγηζκηθό είλαη κηα πνιύσξε θαη επαλαιακβαλόκελε 

δηαδηθαζία, κέρξη λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ 

έρεη ζέζεη ν/ε εθάζηνηε δεκηνπξγόο (ζθελνζεηηθή άπνςε, αηζζεηηθή, ελαιιαγέο θαη 

βέιηηζηεο επηινγέο ζηηγκηνηύπσλ, κίμε ήρνπ, ππνηηηιηζκνί, ηειηθή κνξθνπνίεζε 
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αξρείνπ ηαηλίαο, θ.ά.). Όζνλ αθνξά ηνλ ήρν ησλ ηαηληώλ, απηόο βαζίζηεθε ζε 

επηινγέο από αγνξαζκέλε ζπιινγή ήρσλ από ην 1
ν
 Δ.Κ. Άκθηζζαο.  

 

Απνηειέζκαηα 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζσξαθίζηεθαλ απέλαληη ζε θαηλόκελα ζρνιηθνύ 

εθθνβηζκνύ κέζα από βησκαηηθέο δηεξγαζίεο, αλαδεηθλύνληαο θαη θαηαλνώληαο 

παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο όπσο ε ειιηπήο επίβιεςε ρώξσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ν ζπλσζηηζκόο ησλ καζεηώλ ζηηο ηάμεηο, ην απηαξρηθό 

ζρνιείν, ε απάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ, θ.ά. Από ηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζηε ζπλέρεηα, δηαπηζηώζεθε πσο κεηώζεθε ε 

επηζεηηθόηεηα θαη ε ηάζε ζπκαηνπνίεζεο.  

Παξάιιεια,  ζπκκεηείραλ ζε έλα έξγν Πιεξνθνξηθήο πνπ ηνπο/ηηο πξνεηνίκαζε γηα 

ην κάζεκα ησλ «Πνιπκέζσλ» ηεο Γ’ ηάμεο ηνκέα Πιεξνθνξηθήο, ελώ αζθήζεθαλ ζε 

ρξήζε δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ όπσο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο, ελλνηνινγηθνύο 

ράξηεο, ππεξεζία YouTube, θόξα, θιπ. 

Αθόκε,  ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ έβδνκε ηέρλε θαηαζθεπάδνληαο απηνηειείο ηαηλίεο 

κηθξνύ κήθνπο κε ηε δηθή ηνπο δεκηνπξγηθή καηηά. Οη καζεηέο/καζήηξηεο κέζα από 

κηα παηγληώδε δηαδηθαζία νκάδσλ, βξέζεθαλ ζε κηα βέιηηζηε θαηάζηαζε λνεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο πνπ βνήζεζε λα αλαδεηρζεί ε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε θαη ε γλσζηηθή 

επειημία κε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ πξαγκάησλ (Goleman, 2006).   

Έηζη, ην «ηερλνπώιην», όπσο νλνκάδεη ν Ν. Πόζηκαλ (1999) ηε δηαξθή «θαηάζηαζε 

ηερλνινγηθνύ νινθιεξσηηζκνύ» ηεο επνρήο καο ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο δσήο καο, 

θπζηθά θαη ζηελ εθπαίδεπζε, απνθηά θαη κηα εζηθή δηάζηαζε θαιιηεξγώληαο ην 

θξηηηθό πλεύκα ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη ζπλεηζθέξνληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

θνηλσληθνύ ηνπο αηζζεηεξίνπ, βειηηώλνληαο ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα επηθνηλσλνύλ θαη 

λα ζπλεξγάδνληαη. ηνηρεία πνπ κπνξεί λα θαλνύλ ρξήζηκα ζηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο ζην ζρνιείν «παξάγνληαο» κάζεζε (Θεξηαλόο, 

2006). 

Σέινο, κηα ηέηνηα εξγαζία, βάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο εθηέιεζήο ηεο πεξηνξίδεη ην 

«απηαξρηθό ζρνιείν», όπσο ην πεξηγξάθεη ν Μαπξνγηώξγνο (2000), δίλνληαο ηελ 

ειεπζεξία ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο λα απνθαζίζνπλ γηα ηε ζεκαηνινγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ, γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη ηνλ ηξόπν 

νινθιήξσζήο ηνπ, κέζα από κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. Ωζηόζν, ζέκαηα ηεο 

αμηνιόγεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη 

ηεο νξγάλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ζα πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ ζέκα πξνο δηεξεύλεζε. 

 

Πξνηάζεηο 

Θα κπνξνύζε λα δηνξγαλσζεί κηα εκεξίδα επαηζζεηνπνίεζεο αλνηθηή ζηελ θνηλσλία 

θαηηε ζρνιηθή θνηλόηεηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηάρπζε ηόζν ηνπ κελύκαηνο όζν θαη 

ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, αληίηππα ηέηνησλ ηαηληώλ ζα κπνξνύζαλ λα 

δηαλεκεζνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο, ελώ νη ηαηλίεο ζα κπνξνύζαλ λα 

θνξησζνύλ ζηνλ ηζηόηνπν θόξησζεο βίληεν ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ 

(Π..Γ.), http://vod.sch.gr, αιιά θαη ζηνπο ηζηόηνπνπο/ηζηνιόγηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο.Οη ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίεο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο 

εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αγσγήο 

πγείαο ή καζεκάησλ ηνπ ηνκέα Τγείαο Πξόλνηαο Δπεμίαο ΔΠΑ.Λ. Δπίζεο, ηέηνηεο  

ηαηλίεο ζα κπνξνύζαλ λα ζπκκεηέρνπλ, ύζηεξα από ζπγθαηάζεζε ησλ θεδεκόλσλ ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ, ζε καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο. Σέινο, ζα 
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κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί έλα εξγαζηήξην ζηα πιαίζηα καζεηηθνύ θεζηηβάι ή 

ζεξηλνύ ζρνιείνπ, όπνπ ε θάζε νκάδα καζεηώλ λα παξάγεη ηε δηθή ηεο ηαηλία κηθξνύ 

κήθνπο γηα θάπνην ζέκα ζηα πιαίζηα ελόο καζήκαηνο βάζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

πεξηγξάθεθε πην πάλσ. εκεηώλεηαη πσο εθηόο από παξαγσγή ηαηληώλ, γηα ην ίδην 

ζέκα, ζα κπνξνύζαλ λα ζρεδηαζηνύλ δξαζηεξηόηεηεο θαηαζθεπήο ζεαηξηθνύ έξγνπ, 

θόκηθο, βηληενπαηρληδηνύ, ηζηνηόπνπ, θσηνγξαθίαο-θνιάδ, αθίζαο, έληππεο έθδνζεο, 

πξόζθιεζεο εηδηθώλ γηα νκηιίεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, θ.ά.    
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Abstract 

We will present the process of designing, organizing and implementing short films as 

a tool for coping with school bullying with the aim of empowering pupils to reduce 

the phenomenon to the benefit of the school community. The educational model was 

implemented during the lesson of “Special thematic unit” in Information Computer 

Technology Department of Vocational High School (EPAL). 
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