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1. Διζαγωγή 

Σν ζρνιείν σο αλνηθηφ θνηλσληθφ ζχζηεκα αιιειεπηδξά ζπλερψο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ην νπνίν εμειίζζεηαη ξαγδαία. Η ζχγρξνλε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απαηηεί ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα 

θπξίσο κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο θαη 

θξίλεηαη σο άθξσο απαξαίηεηε θαηά ηνπο Everard θαη Morris (1999). Οη δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ αιιαγή θαη ηελ θαηλνηνκία πξέπεη λα κνξθνπνηνχληαη κέζα απφ ηηο ζεσξίεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο, ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο  (Everard 

& Morris, 1999˙ Κνληδάξε 2006). Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

πνιιψλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθαξκφζζεθαλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία ζηφρεπζαλ ζηε δηεξεπλεηηθή – νκαδνζπλεξγαηηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ 

(C.I.D.R.E.E., 1999). 

θνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ν ζρεδηαζκφο ελφο θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο, 

ηθαλνχ λα δηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζή ηνπ δίρσο ηελ παξεκβνιή απξφβιεπησλ 

εκπνδίσλ. Η θαηλνηνκία ζεσξείηαη σο κηα έλλνηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ αιιαγή, 

ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ θαηλνχξηνπ πνπ δελ ππήξρε πξνεγνπκέλσο, κηα λέα ηδέα ή 

πξαθηηθή ζθφπηκα ζρεδηαζκέλε ψζηε λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ επηζπκεηψλ 

ζηφρσλ (Παζηαξδήο, 2008). H εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία εζηηάδεηαη θαηά ηνλ Fullan 

(1991) ζε ελέξγεηεο πνπ πεξηέρνπλ θαη πξνσζνχλ λέεο αληηιήςεηο ζηελ εθπαίδεπζε 

ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή αξρψλ θαη πεπνηζήζεσλ, ηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ηε ρξήζε λέσλ δηδαθηηθψλ κέζσλ.  
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2. Ο πόλορ ηων καινοηόμων ππογπαμμάηων ζηη διδακηική ππάξη και ηο ππόβλημα 

ηος ζσολικού εκθοβιζμού 

Σα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα απνζθνπνχλ ζηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηξεηο 

επξχηεξεο ζπζρεηηδφκελεο θαηεγνξίεο κε θχξηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο: (α) ηελ 

αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ, (β) ζηελ αλάπηπμε ζε βάζνο ζεκειησδψλ δεμηνηήησλ πνπ 

δε ζπλδένληαη κε θαλέλα μερσξηζηφ αληηθείκελν, φπσο νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

κάζεζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, (γ) ηελ πξνψζεζε λέσλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (C.I.D.R.E.E., 1999). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαηλφκελα βίαο θαη επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο γίλνληαη νινέλα θαη 

πην έληνλα ηφζν ζε παλεπξσπατθφ φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν (Παπάδνγινπ, 2014), 

απνηειψληαο αληηθείκελν έξεπλαο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο. Έλα άηνκν δέρεηαη εθθνβηζκφ φηαλ 

εθηίζεηαη επαλεηιεκκέλα ζε εηο βάξνο ηνπ ελέξγεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα. Ο εθθνβηζκφο ζρεηίδεηαη κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία 

εθθξάδεηαη κε αλεπηζχκεηεο αξλεηηθέο ελέξγεηεο, πεξηιακβάλεη έλα κνηίβν κε 

αλαγλσξίζηκεο ζπκπεξηθνξέο θαη πξνυπνζέηεη δηαθνξά ηζρχνο κεηαμχ ζχκαηνο θαη 

ζχηε (Olweus, 1997).  

πλεπψο, έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηζεηηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/ηξησλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν φηαλ δηαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή φρη κφλν ησλ 

παηδηψλ αιιά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ, φηαλ δειαδή νη παξεκβάζεηο 

εθαξκφδνληαη ζε πνιιαπιά επίπεδα (Tremblay, Petitclerc, & Gervais, 2008). Απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαηηείηαη θαζνιηθή βνχιεζε θαη θνηλή αληίιεςε γηα ην 

ζχλνιν ησλ πξάμεσλ πνπ ζπληζηνχλ εθθνβηζκφ. Σν ζρέδην δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηζεγήζεηο θαη πξαθηηθέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηνπο 

καζεηέο, αιιά θαη γηα ηνπο γνλείο ψζηε λα επηηεπρζεί ε εγθαζίδξπζε κηαο ελδνζρνιηθήο 

θνπιηνχξαο πνπ ζα απαμηψλεη ηνλ εθθνβηζκφ. Η δεκηνπξγία αζθαινχο ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο μεπεξλά ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηππηθήο δηδαζθαιίαο θαη απαηηεί έλα 

πξφγξακκα βαζηζκέλν ζηελ ππφζεζε φηη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο απνηειεί ζπζηεκηθφ 

πξφβιεκα θαη θαηά ζπλέπεηα ε παξέκβαζε ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε νιφθιεξν ην 

ζρνιείν θαη φρη κφλν κεκνλσκέλα ζε ζχηεο θαη ζχκαηα.  

 

3. Ανάλςζη ηος εζωηεπικού πεπιβάλλονηορ ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γπκλαζίνπ νθάδσλ θαιχπηνπλ ην εχξνο ησλ αλαγθψλ πνπ 

δεκηνπξγεί ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαζψο πεξηιακβάλνπλ εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο θαη πνιπκέζσλ, αίζνπζα κνπζηθήο, μέλσλ γισζζψλ θαη πινχζην 

δηδαθηηθφ εμνπιηζκφ. Η θηηξηαθή ππνδνκή είλαη επαξθήο ψζηε λα ζηεξίμεη ηελ 

παξάιιειε εξγαζία πνιιψλ νκάδσλ. Η ζηάζε ηνπ δηεπζπληή είλαη ππνζηεξηθηηθή θαη 

νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θηλνχληαη ζε 

άξηζην θιίκα, ηθαλφ λα νδεγήζεη ζην πςειφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο πνπ απαηηεί ε 

εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. χκθσλα κε ηνπο Gendron, Williams θαη Guerra, (2011) 

θαη Troop-Gordon θαη Ladd (2015), νη εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο νη αληηδξάζεηο ηνπο ζε πεξηζηαηηθά ζπκαηνπνίεζεο 

ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ζρνιηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ελζαξξχλεη ή απνηξέπεη 

ηνλ εθθνβηζκφ. Η πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ θαίλεηαη λα δηεπθνιχλεηαη φηαλ νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο είλαη ζεηηθέο (Holt, 

Raczynski, Frey, Hymel & Limber, 2013). Δπνκέλσο, ε χπαξμε θαινχ θιίκαηνο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ επλνεί ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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Χο αδπλακία γηα ηελ εθπφλεζε ελφο δηεηνχο πξνγξάκκαηνο εκθαλίδεηαη ε αζηάζεηα ζηε 

ζχλζεζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαζψο ζην Γπκλάζην νθάδσλ νη κηζνί πεξίπνπ 

εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε ελψ νη ππφινηπνη κηζνί αιιάδνπλ θάζε ζρνιηθή 

ρξνληά. Δκπφδην επίζεο απνηειεί ε επηθπιαθηηθφηεηα ή θαη ε άξλεζε κε ηελ νπνία νη 

αξραηφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζην ζχλνιφ 

ηνπο, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα ην ζπγθεθξηκέλν θαζψο ην ζεσξνχλ σο κηα αρξείαζηε 

«παξαδνρή ήηηαο» ζηε κάρε ηνπ ζρνιείνπ κε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

εθφζνλ δε δηαβιέπνπλ θάπνην νμπκέλν πξφβιεκα. Η αλάπηπμε φκσο ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ φηαλ ν ραξαθηήξαο είλαη πξνιεπηηθφο θαη πνιχ 

θησρφηεξα απνηειέζκαηα φηαλ πξέπεη λα παξέκβεη ζε κηα ήδε έθξπζκε θαηάζηαζε.  

 

4. Η ανάγκη ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ  

χκθσλα κε ηνλ Μαηζφπνπιν (2009), νη ςπρνιφγνη δηαπηζηψλνπλ απφ ηελ θιηληθή ηνπο 

εκπεηξία φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη άλνδνο ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο 

ζηνπο καζεηέο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ππάξρεη αχμεζε ησλ πνζνζηψλ εθθνβηζκνχ 

θαη ζπκαηνπνίεζεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία (Houndoumandi & 

Pateraki, 2001). Αλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα δελ έρνπλ θαηαγξαθεί 

ζεκαληηθά πεξηζηαηηθά φπσο ε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, ε εθπφλεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

είλαη δπλαηφ λα απνηξέςεη κειινληηθά πεξηζηαηηθά αιιά θαη λα εμαιείςεη ηηο 

πεξηπηψζεηο νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ζηε δηεχζπλζε θαη δελ απαζρνινχλ ηνπο 

εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνχο αιιά ζπληζηνχλ κνξθέο βίαο, φπσο ν απνθιεηζκφο 

καζεηψλ απφ παξέεο, ε δηάδνζε αλππφζηαησλ θεκψλ εηο βάξνο θάπνησλ 

καζεηψλ/ηξησλ θαη ε εθηεηακέλε αληηθαηάζηαζε ησλ νλνκάησλ απφ ηα ιεγφκελα 

«παξαηζνχθιηα». Όηαλ κάιηζηα νη ζπκπεξηθνξέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αληζνξξνπία δχλακεο αλάκεζα ζηνπο δξάζηεο θαη ζηνπο δέθηεο θαη επαλαιακβάλνληαη 
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ζπζηεκαηηθά παξά ηελ ελφριεζε ησλ δεθηψλ, ηφηε θαηά ηνλ Olweus (1997) παχνπλ λα 

ζπληζηνχλ παηρλίδη πεηξαγκάησλ αιιά πξάμεηο εθθνβηζκνχ. Η ζρνιηθή θνηλφηεηα 

νθείιεη λα αληηκεησπίδεη θάζε κνξθή βίαο έζησ θαη αλ γηα ηνπο έκπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δε ζπληζηά απεηιή.  

Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαηλνκέλσλ ελδνζρνιηθήο 

βίαο θαη εθθνβηζκνχ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ (Αξηηλνπνχινπ, 2009˙ Craig, Pepler & Blais, 2007). 

Καηά ηνπο Αλδξένπ (2007), Eslea θαη Smith (1998), θαη Nicolaides, Toda θαη Smith 

(2002), ε απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαηηεί εμεηδίθεπζε ζε ηνκείο 

πνπ μεπεξλνχλ ηε ζπλήζε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Η αλάγθε πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εληείλεηαη απφ ηε δηαπίζησζε ειιείκκαηνο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα παξεκβαίλνπλ αθφκε θαη ζε ήπηα πεξηζηαηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ εθθνβηζκφ θαη ηε ζρνιηθή 

βία, ρξεηάδεηαη λα εληζρχζεη ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ελ ηέιεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ε παξέκβαζή ηνπο θξίλεηαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο (Ahtola et al., 2012˙ Crothers & Kolbert, 2008˙ Orpinas et al., 

2004).  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο φηαλ εκπιαθνχλ ζε πεξηζηαηηθά επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη εθθνβηζκνχ, είηε σο ζχκαηα είηε σο παξαηεξεηέο, δελ απεπζχλνληαη εχθνια ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Novick & Isaacs, 2010). Μηα εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη φηη 

δελ εκπηζηεχνληαη ηελ ηθαλφηεηα ή αθφκα ρεηξφηεξα ηελ πξφζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα παξέκβνπλ απνηειεζκαηηθά ψζηε λα δψζνπλ ηέινο ζην πεξηζηαηηθφ. Μεξηθνί 

κάιηζηα καζεηέο θνβνχληαη φηη κε ηελ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ην δήηεκα κπνξεί 

λα ρεηξνηεξέςεη (Crothers & Kolbert, 2004). Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ πιεπξά ηνπο, 

ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ ΤΠΟΠΑΙΘ (Αξηηλνπνχινπ, Μπακπάιεο & 
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Νηθνιφπνπινο, 2016), παξεκβαίλνπλ δεηψληαο απφ ην καζεηή – ζχηε λα δεηήζεη 

ζπγγλψκε απφ ηνλ καζεηή ζχκα, εμεγνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπδεηνχλ 

καδί ηνπ γηα λα επηιχζνπλ ην ζέκα, ελέξγεηεο ρξήζηκεο αιιά φρη ηθαλέο λα νδεγήζνπλ 

ζηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

5. Σο πποηεινόμενο ππόγπαμμα 

5.1 Γομή ηος ππογπάμμαηορ  

Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα έρεη σο θνξκφ ηε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο πνπ δηεξεπλνχλ δεηήκαηα εθθνβηζκνχ θαη έλα ζεαηξηθά έξγν ην νπνίν ζα 

ζρεδηαζηεί απφ ην Γπκλάζην νθάδσλ θαη έλα Γπκλάζην ηεο πξσηεχνπζαο ψζηε ε 

ζχλζεζε ησλ εκπεηξηψλ λα επηηχρεη πςειφηεξν επίπεδν πξνβιεκαηηζκνχ. Σα ζεκηλάξηα 

ζα δηεμαρζνχλ ηαπηφρξνλα θαη μερσξηζηά θαηά ην πξψην απφ ηα ηέζζεξα ηεηξάκελα 

ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο ψζηε ην Γπκλάζην νθάδσλ θαη έλα Γπκλάζην ηεο Αηηηθήο 

λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα απνηππψλνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπο πιαηζίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ παξνπζηάδνληαη ζην θνηλφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζθελέο νη νπνίεο έρνπλ θηλεκαηνγξαθεζεί κε ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ. Η δηαθνπή ηεο πξνβνιήο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο 

βηληενζθφπεζεο δίλεη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αληηδξνχλ πξνηείλνληαο ηξφπνπο 

ψζηε λα μεπεξαζηεί ε δχζθνιε θαηάζηαζε ηνπ ζελαξίνπ. Με απηέο ηηο νκαδηθέο 

πξνζεγγίζεηο νη καζεηέο ζπλεηζθέξνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

εθθνβηζκνχ. Σα κέιε ηνπ θνηλνχ έπεηηα απφ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο 

ηξφπνπο αληίδξαζεο ζηα πεξηζηαηηθά βίαο θαινχληαη ζηε ζθελή γηα λα πξνζνκνηάζνπλ 

απηή ηελ αληίδξαζε θαη λα δηεξεπλήζνπλ πφζν απνηειεζκαηηθή ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή.  



8 

 

Παξάιιεια, νη νκάδεο εξγαζίεο θαηά ηηο ηαθηηθέο ηνπο ζπλεδξηάζεηο εξγάδνληαη ψζηε 

λα πξνηείλνπλ κεραληζκνχο δηάδνζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ 

απνθνκίδνπλ απφ ηα ζεκηλάξηα, δηεμάγνπλ έξεπλεο θσδηθνπνηψληαο ηηο εθθνβηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιείν θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο πνπ 

εθδειψλνληαη, αλαγλσξίδνπλ ηηο επζχλεο θαη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ησλ «ακέηνρσλ 

ζεαηψλ», εληνπίδνπλ ηηο πνιιαπιέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ν εθθνβηζκφο θαη αζθνχληαη 

κέζσ κειέηεο πεξηπηψζεσλ ή ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Μηα 

νκάδα δεκηνπξγεί θνπηί παξαπφλσλ ην νπνίν ππνδέρεηαη αλψλπκα ζεκεηψκαηα ζρεηηθά 

κε εθθνβηζηηθά πεξηζηαηηθά. Μηα νκάδα εθπνλεί ζρνιηθφ θαλνληζκφ κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ελάληηα ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ελψ κηα άιιε δηακνξθψλεη έλα 

πξσηφθνιιν αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ βίαο θαη εθθνβηζκνχ. Η νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ απηψλ ζπκβαίλεη εληφο ηνπ δεχηεξνπ ηεηξακήλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ηελ 

αξρή ηνπ δεχηεξνπ έηνπο θαη θαηά ην ηξίην ηεηξάκελν νη νκάδεο εξγαζίαο 

παξνπζηάδνπλ ζην ππφινηπν ζρνιείν ζεκηηνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο κηαο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Πάληνηε αμηνινγνχλ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπο 

ηεξψληαο εκεξνιφγην.  

ηελ επφκελε θάζε ηνπ ηξίηνπ ηεηξακήλνπ απαηηείηαη ε ζχλζεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

δπν ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Μέζα ζε κηα εβδνκάδα ππθλή ζε γεγνλφηα, ην έλα ζρνιείν ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ πφιε ηνπ άιινπ. ε θνηλέο πιένλ 

εγθαηαζηάζεηο νη νκάδεο εξγαζίαο ησλ δχν ζρνιείσλ θαινχληαη λα εξγαζηνχλ ψζηε ηελ 

πξψηε εκέξα (Γεπηέξα) λα ζπλζέζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζεκηλαξίσλ, ηελ επφκελε 

εκέξα (Σξίηε) λα νξγαλψζνπλ έλα θνηλφ ζεκηλάξην πξνβιεκαηηζκνχ ζην νπνίν ζα 

εκβαζχλνπλ ζην θαηλφκελν κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο αιιά θαη 

ηεο κειέηεο ηεο θχζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε έλα ζρνιείν ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη ζε έλα ζρνιείνπ ηεο πξσηεχνπζαο. Σελ Σεηάξηε θαινχληαη λα 
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εθπνλήζνπλ ην ζελάξην ηνπ ζεαηξηθνχ πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ην απφγεπκα ηεο 

ηειεπηαίαο εκέξαο αθνχ ην εηνηκάζνπλ κε δηαδνρηθέο πξφβεο ηελ Πέκπηε θαη ηελ 

Παξαζθεπή ην πξσί. Σελ Παξαζθεπή ην απφγεπκα ζα παξνπζηάζνπλ ηελ παξάζηαζε 

ζε θνηλφ ε νπνία ζα βηληενζθνπεζεί θαη ζα πξνβιεζεί θαη ζηα δπν Γπκλάζηα. 

 

5.2 κοπόρ και ζηόσοι ηος ππογπάμμαηορ 

ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θσδηθνπνηνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 

δηεξεπλάηαη ην θαηλφκελν ζπγθξηηηθά ψζηε λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ κεηαμχ ελφο ακηγνχο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κηαο κηθξήο πφιεο ηεο 

πεξηθέξεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ ησλ δπν ζρνιείσλ 

αληαιιάζζνληαη ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ κεραληζκψλ δηάδνζεο 

ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, ησλ ζρνιηθψλ θαλνληζκψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί θαζψο θαη ησλ 

πξσηνθφιισλ αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ βίαο. Η ζπγθξηηηθή κειέηε ζα αλαδείμεη ηηο 

βαζχηεξεο αλάγθεο πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ γηα θάζε 

πεξηβάιινλ θαη ζα πξνβιεκαηίζεη ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ελφο θνηλνχ 

ζπζηήκαηνο αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ησλ δπν ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ.   

Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ζηε δεκηνπξγία αζθαινχο πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν νη 

καζεηέο ζα κπνξνχλ λα ζπδεηνχλ αλνηρηά γηα φζα δπζθνιεχνληαη λα απνθαιχςνπλ 

ψζηε λα ληψζνπλ φηη ζα βνεζεζνχλ λα μεπεξάζνπλ ην γεγνλφο ηνπ εθθνβηζκνχ. Η 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο θαη ε πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο ηερληθψλ δξάκαηνο ζε έλα πιαίζην 

νινθιεξσκέλεο ζρνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ 
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απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκφο 

απνζθνπεί θπξίσο ζηελ πξφιεςε, κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

γνλέσλ, ζηελ αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ ελδνζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ θαη ζηε δηθηχσζε ησλ ζρνιείσλ ψζηε λα ζπγθξνηεζεί έλα ζπλεθηηθφ 

πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

5.3 Οι ειζποέρ και οι εκποέρ ηος ππογπάμμαηορ 

Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (ΤΠΟΠΑΙΘ, 2016) ε νπνία ζρεδηάδεη ην πξφγξακκα 

θαζψο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν πξνβιέπεη θαη ελζαξξχλεη δξάζεηο 

απηνχ ηνπ είδνπο κέζα απφ ηελ επέιηθηε δψλε θαη ηε δηαζεκαηηθφηεηα απνηεινχλ 

εηζξνέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ, ε ζηάζε ηεο 

δηεχζπλζεο θαη ε παξνρή ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ «απνξξνθά» ηηο 

δηαηαξαρέο πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξεη ζην σξνιφγην πξφγξακκα ε εθπφλεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ επίζεο πνιχηηκεο εηζξνέο. Απηνλφεηε εηζξνή 

απνηεινχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην ππφινηπν αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε θαζψο θαη νη ίδηνη νη καζεηέο κε 

ηηο δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο θέξνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σέινο, ζηηο 

πιηθέο εηζξνέο θαηαγξάθνληαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ αιιά 

θαη ε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ππνζηεξίδεη ην πξνηεηλφκελν 

πξφγξακκα.  

Η εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνζθνπεί ζε αιιαγή ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζην θαηλφκελν, φρη κφλν απφ 

πιεπξά καζεηψλ αιιά θαη γνληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. ην βαζκφ πνπ νη ζηφρνη 

επηηπγράλνληαη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηηο σθέιεηεο απηέο σο θχξηεο εθξνέο. 

ηηο εθξνέο εληάζζνληαη επίζεο: 
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 Η βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία θηινμελνχληαη νη αλαθνξέο ησλ καζεηψλ 

απφ ην θνπηί ησλ παξαπφλσλ, ν λένο ζρνιηθφο θαλνληζκφο θαη ην 

πξσηφθνιιν αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ βίαο. 

 Η απφθηεζε ηερλνγλσζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Σν ζεαηξηθφ ην νπνίν έρεη θηλεκαηνγξαθεζεί θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εθπαηδεπηηθνχ πιηθφ γηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία. 

 Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα ζεκηλάξηα ηα νπνία ζα δεκνζηνπνηεζνχλ κέζσ 

κηαο εθδήισζεο ψζηε πεξηζζφηεξα ζρνιεία λα ελζαξξπλζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ παξφκνηα εξγαιεία. 

 Παξαγσγή έληππνπ πιηθνχ (αθίζα) ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο. 

 Ο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο παξακέλεη ζην 

ζρνιείν αλαβαζκίδνληάο ην ηερλνινγηθά.  

 

5.4 Ο πποϋπολογιζμόρ ηος ππογπάμμαηορ 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ θσδηθψλ 

αξηζκψλ εμφδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ θσδηθψλ αξηζκψλ εμφδσλ 

(2015) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηα έμνδα ηνπ 

δηεηνχο πξνγξάκκαηνο έρεη σο εμήο: 

Κωδικός 

δαπάνης 
Καηηγορία 

δαπάνης 
Είδη/ σπηρεζίες Προϋπολογιζμός ζε 

εσρώ 

00.00 ΠΛΗΡΩΜΔ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ 

08.00 Πληπωμέρ για λοιπέρ ςπηπεζίερ 11.000 

08.20 Μεηαθοπέρ, επικοινωνίερ 

Δβδνκαδηαία επίζθεςε ζε ζρνιείν ηεο Αζήλαο 

 9.000 

08.21 Γαπάλε κίζζσζεο 

κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ: Γηακνλή, 

δηαηξνθή, 

Γαπάλεο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζην 

ηνπξηζηηθφ – ηαμηδησηηθφ γξαθείν πνπ ζα 

νξγαλψζεη ηε καζεηηθή επίζθεςε. 

Γαπάλεο δηακνλήο, δηαηξνθήο, 

9.000  
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αζθάιηζηξα, θαη 

ρεξζαία κεηαθίλεζε  

κεηαθίλεζεο, αζθάιεηαο αζηηθήο επζχλεο 

θαη αηπρήκαηνο ησλ καζεηψλ. 

08.40 Γημοζιεύζειρ, εκδόζειρ και λοιπέρ δαπάνερ δημοζίων ζσέζεων  1.200 

08.41 Γηαθεκίζεηο θαη 

δεκνζηεχζεηο  

Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ 

ηχπν, δεκνζίεπζε ησλ δξάζεσλ 

400  

08.43 Δθδφζεηο θαη 

εθηππψζεηο 

Ηκεξνιφγην δξάζεσλ θαη αθίζεο  600  

08.44 Οξγάλσζε εκεξίδαο Ηκεξίδα παξνπζίαζεο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

200  

08.60 Αμοιβέρ για ζςνηήπηζη και επιζκεςή μησανικού και λοιπού 

εξοπλιζμού 

 200 

08.69 πληήξεζε θαη 

επηζθεπή 

εμνπιηζκνχ 

Έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε 

δηεηία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

200  

08.80 Αμοιβέρ για εκπαίδεςζη  600 

08.81 Ακνηβέο γηα 

εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε 

Οη καζεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ κηα 

επαγγεικαηηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε κε 

παξφκνην ζέκα αθνχ πξνεγεζεί 

ζηνρεπκέλε δηάιεμε επαγγεικαηηψλ 

εζνπνηψλ.  

600  

10.00 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

11.00 Ππομήθεια ειδών εξοπλιζμού ςπηπεζιών, επγαζηηπίων κλπ 1.150 

11.10 Ππομήθεια ειδών γπαθικήρ ύληρ, ςλικών,  και 

μικποεξοπλιζμού 

 1.000 

11.11 Γξαθηθή χιε θαη 

αλαιψζηκα  

Πξνκήζεηα έληππνπ πιηθνχ θαη 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, CD ROM’s, 

DVD’s, γξαθηθήο χιεο, άγξαθσλ 

δηζθεηψλ θαη άγξαθσλ CD’s   

1.000  

11.30 Ππομήθεια εκπαιδεςηικού ςλικού  150 

11.31 Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ Αγνξά βηβιίσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ 

150  

17.00  Ππομήθεια κεθαλαιακού εξοπλιζμού 2.700 

17.20 Ππομήθεια μησανικού και λοιπού εξοπλιζμού  2.700 

17.23 Πξνκήζεηα 

ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη 

ινηπψλ πιηθψλ 

Τπνινγηζηήο κε DVD Player  

Φεθηαθή θάκεξα, ζχζηεκα θαηαγξαθήο 

ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ηεο παξάζηαζεο 

1.500  
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17.29 Πξνκήζεηα θάζε 

είδνπο κεραληθνχ 

θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ 

Πξνβνιηθφ κεράλεκα (interactive 

projector)  

Γεκνζηνγξαθηθφ θαζεηφθσλν 

1.200  

     

ΤΝΟΛΟ 14.850  

 
 

 

6. ςμπεπάζμαηα 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (bullying) δηαπεξλά ηα εζληθά ζχλνξα θαη απνηειεί 

πξφβιεκα φρη κφλν γηα κεκνλσκέλεο ρψξεο, αιιά γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν, φπσο 

εμάιινπ ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο εθθάλζεηο ηεο βίαο. Ο πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο 

είλαη ηθαλφο λα μεπεξάζεη ηηο αδπλακίεο ησλ ηππηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο 

νδεγψληαο ζε πνιιαπιά νθέιε γηα ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Η ελδερφκελε απνπζία 

θξαπγαιέσλ πεξηπηψζεσλ εθθνβηζκνχ θαη ζπκαηνπνίεζεο ζηηο κηθξφηεξεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ή ε ηάζε ησλ κηθξψλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ λα παξαβιέπνπλ 

πεξηζηαηηθά ζεσξψληαο ηα σο αζήκαληα, δελ απνηειεί ιφγν καηαίσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αιιά έλα ππφβαζξν γηα πεξαηηέξσ επαηζζεηνπνίεζε, ηδηαίηεξα 

φηαλ απηφ εκπινπηηζηεί κε ηελ εκπεηξία κεγαιχηεξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξν βαζκφ εηεξφηεηαο θαη καζεηέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

πξνθίι. Σέινο, ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ ζα 

δηεξεπλήζεη ην εάλ θαη θαηά πφζν ν πςειφηεξνο βαζκφο εηεξφηεηαο απνηειεί 

πεξηζζφηεξν επηθίλδπλν ππφβαζξν γηα ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ, επηβεβαηψλνληαο ή απνξξίπηνληαο κηα ππφζεζε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο καο, ηδίσο θαηά ηα ηειεπηαία έηε. 
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