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Abstract: The following project is focused on the phenomenon of school bullying and the 

characteristics of the (perpetrator) bully, the victim, the spectator and the role of teachers and 

parents. The main source of information is the Europe’s Anti-Bullying Campaign web site, 

which contains information on the phenomenon, records the general personality of the 

persons involved and provides advice to support them. The movie “In a better world” (Danish 

Production 2010 - Oscar Best Foreign Language Film 2011) is usedas an educational tool, 

which attempts to identify the characteristics of the bully, the victim, the viewer and the role 

of parents and teachers. The purpose of the project is to raise awareness of school bullying 

and to highlight the importance of disengaging pupils from the triangle victim-victim-viewer 

and the adoption of behaviors that shield them against bullying incidents.This project is 

suggested to be applied to high school students. As a method of implementation, the project is 

mainly based on dialogue with the pupils upon the scenes of the movie. 

Keywords: School bullying, movies as a training tool, educational project. 

Πεπίλητη: Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζε δηδαθηηθή πξφηαζε κε ζέκα ην θαηλφκελν ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, εζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο, ηνπ ζεαηή, 

θαζψο θαη ζηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ. Κχξηα πεγή άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ απνηειεί ε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Δπξσπατθήο Κακπάληαο θαηά ηνπ ρνιηθνχ 

Δθθνβηζκνχ (Europe΄sAnti-BullyingCampaign), ε νπνία πεξηέρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά 

κε ην θαηλφκελν, θαηαγξάθεη ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

πξνζψπσλ, ελψ παξάιιεια παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηε ζηήξημε ησλ αηφκσλ απηψλ. Χο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ζηε δηδαθηηθή πξφηαζε ρξεζηκνπνηείηαη ε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία 

Inabetterworld (δαλέδηθε παξαγσγή 2010 – Όζθαξ θαιχηεξεο μελφγισζζεο ηαηλίαο 2011), 

κέζσ ηεο νπνίαο θαη επηρεηξείηαη ε αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο, 

ηνπ ζεαηή, νη επηπηψζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζε απηνχο θαη o ξφινο ησλ γνλέσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. θνπφο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο είλαη αθελφο ε επαηζζεηνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηηο εθθάλζεηο ηνπ θαη αθεηέξνπ ε 

αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο απεκπινθήο ησλ καζεηψλ απφ ην ηξίγσλν ζχηεο-ζχκα-ζεαηήο θαη 

ε πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ ηνχο ζσξαθίδνπλ απέλαληη ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. Ζ 

δηδαθηηθή πξφηαζε πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί ζε καζεηέο Λπθείνπ, θαζψο ε 

παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο δελ επηηξέπεηαη ζε λεφηεξε ειηθία. Χο κέζνδνο πινπνίεζεο 
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αθνινπζείηαη ην ζρέδην καζήκαηνο project, ην νπνίν βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ δηάινγν κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζην ζέκα.  

Λέξειρ-κλειδιά: ρνιηθφο εθθνβηζκφο, θηλεκαηνγξάθνο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ζρέδην 

καζήκαηνο project. 

1. Σσολικόρ εκθοβιζμόρ: Οπιζμόρ και ππυηαγυνιζηέρ ηος. 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (school bullying  ) είλαη έλα θαηλφκελν λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο, ην 

νπνίν αλ θαη εμ αξρήο ζπλππάξρεη κε ην νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαηαγξάθεθε 

θαη μεθίλεζε λα κειεηάηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, κε πξσηνπφξν ηνλ Ννξβεγφ θαζεγεηή 

ςπρνινγίαο DanOlweus.  Έθηνηε, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο έρεη κειεηεζεί θαη έρεη εξεπλεζεί 

εθηελψο ζε πνιιέο ρψξεο θαη σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ αηφκνπ πνπ εθθνβίδεη (ζχηεο) θαη ηνπ αηφκνπ πνπ εθθνβίδεηαη (ζχκα). Μάιηζηα, ε 6ε 

Μαξηίνπ έρεη θαζηεξσζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο σο Παλειιήληα Ζκέξα θαηά ηεο 

ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ. 

Ο εθθνβηζκφο ζην ζρνιείν εθδειψλεηαη κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

καζεηψλ (ν/νη ζχηεο/εο) πξνο έλα άιιν(ζχκα) πην αδχλακν θαη αλίζρπξν απφ απηνχο. Σν 

ζχκα ζηνρνπνηείηαη ζπλήζσο ιφγσ ηεο εκθάληζήο ηνπ, ηεο δηαθνξεηηθήο θπιήο, ησλ 

ζεμνπαιηθψλ ηνπ πξνηηκήζεσλ, ηεο ζξεζθείαο, ηεο ηδενινγίαο ή ηεο θνηλσληθήο ηνπ ηάμεο. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο εζηηάδνληαη ζηελ πξφζεζε ηνπ 

ζχηε γηα πξφθιεζε βιάβεο (ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο, πιηθήο) ζην ζχκα, ηελ επαλάιεςε ησλ 

πξάμεσλ απηψλ θαη ηελ αληζνξξνπία δχλακεο κεηαμχ ηνπο. πλεπψο, ν εθθνβηζκφο 

δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά απφ ην απιφ «πείξαγκα» κεηαμχ θίισλ ή ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ κεηαμχ παηδηψλ κε παξφκνηα ζσκαηηθή δχλακε(Δπξσπατθή έξεπλα γηα ην 

θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 2012).  

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο εκπεξηέρεη βία ζε άκεζε κνξθή, φπσο ζσκαηηθή βία (ρηππήκαηα, 

πξφθιεζε αηπρεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ), αιιά θαη πιηθέο θζνξέο ζε αληηθείκελα ηνπ 

ζχκαηνο (θξχςηκν αληηθεηκέλσλ ηνπ ή θαηαζηξνθή ηνπο) . Σν θαηλφκελν ιακβάλεη ρψξα θαη 

κε έκκεζεο κνξθέο βίαο, φπσο ιεθηηθή βία (ππνηηκεηηθά ζρφιηα, θνξντδία, πξνζβνιέο, 

πεξηπαηθηηθέο εθθξάζεηο),ζπλαηζζεκαηηθή βία(θνηλσληθή απνκφλσζε, επηδησθφκελε 

απνκάθξπλζε ησλ θίισλ, δηάδνζε θαθνήζσλ θαη ςεπδψλ θεκψλ, εθβηαζκφο, απεηιέο) θαη 

ειεθηξνληθή βία κέζσ δηαδηθηχνπ ή θηλεηψλ ηειεθψλσλ, πεξηέρνληαο κελχκαηα κε 

πξνζβιεηηθφ ή ζπθνθαληηθφ πεξηερφκελν (Αλδξένπ θ.ά., 2016). 

1.1. Οι ππυηαγυνιζηέρ ηος ζσολικού εκθοβιζμού 

Σα θχξηα εκπιεθφκελα κέξε ζηελ πξάμε είλαη ε ηξηάδα ζχηεο (παηδί πνπ εθθνβίδεη) – ζχκα 

(παηδί πνπ εθθνβίδεηαη) – ζεαηήο (παηδί πνπ παξαθνινπζεί), ελψ ζεκαληηθφο απνδεηθλχεηαη ν 

ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή ηνπ θαηλνκέλνπ.  

https://www.sansimera.gr/almanac/0603
https://www.sansimera.gr/almanac/0603
https://www.sansimera.gr/almanac/0603
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1.1.1. Ο θύηηρ 

Σν παηδί πνπ εθθνβίδεη ζεσξείηαη ζπλήζσο επηζεηηθφ, κε πςειή απηνπεπνίζεζε, ε νπνία 

νθείιεηαη θπξίσο ζην πςειφ επίπεδν θπζηθήο ηνπ δχλακεο, θαη γεληθά παξνπζηάδεηαη σο 

δεκνθηιέο κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. ε θάπνηεο έξεπλεο ραξαθηεξίδεηαη επαξθέο ή θαη 

έμππλν θνηλσληθά, δηαζέηνληαο ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ άιισλ. Έηζη, φρη κφλν απνπζηάδεη 

ε ζπκπφληα θαη ε ελζπλαίζζεζε απέλαληη ζηα ζχκαηά ηνπ, αιιά θαίλεηαη επηπιένλ λα 

δηαζέηεη πιήξε ζπλείδεζε ηφζν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, φζν θαη ηεο βιάβεο πνπ πξνμελεί ζην 

ζχκα.  

Ο δξάζηεο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ληψζεη ηελ αλάγθε λα ζηνρνπνηεί θαη λα δεκηνπξγεί 

ζπγθεθξηκέλα ζχκαηα, λα θαηεπζχλεη δειαδή ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ πξνο άηνκα πην αδχλακα 

απφ απηφλ, κε ζθνπφ λα επηβεβαηψλεηαη ν ίδηνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνλ αθνινπζνχλ ζηηο 

πξάμεηο ηνπ θαη άιινη ζπλνκήιηθνί ηνπ, νη νπνίνη ελδφκπρα θνβνχληαη γηα δηθή ηνπο 

απνκφλσζε ή αθφκα θαη ζπκαηνπνίεζε(Μφζρα, 2015).  

Σέινο, έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο νη ζχηεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πηνζεηνχλ απηνχ ηνπ είδνπο 

ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη σο ελήιηθεο, νη νπνίεο, πιένλ, ηνπο έρνπλ γίλεη ηξφπνο 

δσήο(Δπξσπατθή έξεπλα γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 2012). 

1.1.2. Το θύμα 

Χο ραξαθηήξαο εκθαλίδεηαη εζσζηξεθήο, ήζπρνο, επαίζζεηνο, κνλαρηθφο, κε ειιηπείο 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη κε δεκνθηιήο ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Ζ κνλαρηθφηεηα απηή 

ηνλ θάλεη επηξξεπή ζηε ζπκαηνπνίεζή ηνπ απφ άιιν ηζρπξφηεξν άηνκν ή νκάδα αηφκσλ.   

Σν ζχκα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ζηηο πξάμεηο εθθνβηζκνχ πνπ πθίζηαηαη, 

δηαρσξίδεηαη ζε ελδνηηθφ ή ππάθνπν θαη ζε πξνθιεηηθφ. Σν ελδνηηθφ/ππάθνπν ζχκα, πνπ 

ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα, ηείλεη λα κελ αληηδξά, λα απνκνλψλεηαη θαη λα μεζπά 

ζπλαηζζεκαηηθά κε θιάκα. Σν πξνθιεηηθφ ζχκα, αληίζεηα, αληηδξά άκεζα θαη ζπαζκσδηθά 

ζηηο επηζέζεηο πνπ δέρεηαη, ρσξίο φκσο επηηπρία, κε απνηέιεζκα λα επηβεβαηψλεηαη ε 

αδπλακία ηνπ απέλαληη ζηνλ ηζρπξφηεξν ζχηε ή ηελ νκάδα πνπ ηνλ εθθνβίδεη. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ην παηδί πνπ εθθνβίδεηαη ζπλήζσο ζηεξείηαη θίισλ, νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα ην 

ππνζηεξίμνπλ ζπλαηζζεκαηηθά(Φεινχθα, 2010). 

1.1.3. Ο θεαηήρ 

Χο ζεαηήο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζεσξείηαη εθείλνο πνπ παξαθνινπζεί θαη αληηιακβάλεηαη ην 

πεξηζηαηηθφ, ρσξίο φκσο λα ιακβάλεη κέξνο ελεξγά ζε απηφ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

θπξηαξρεί ν θφβνο ηνπ παξηζηακέλνπ ζην γεγνλφο θαη  ε αληθαλφηεηά ηνπ γηα άκεζε βνήζεηα 

πξνο ην ζχκα ή ε αδηαθνξία ηνπ πξνο απηφ (Μφζρα, 2015). 

Σα ζχκαηα αληηιακβάλνληαη ηελ απαζή ζηάζε ηνπ αηφκνπ πνπ παξαθνινπζεί σο κία 
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αξλεηηθή εηθφλα νπδεηεξφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ ηδηαίηεξα  νδπλεξφ ην γεγνλφο φηη 

θαλείο δελ ηνπο ππνζηεξίδεη θαη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ 

(Salmivalli&Poskiparta, 2012).Αληίζεηα, ε ζεηηθή ζηάζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζεαηή 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηνπ ζπκβάληνο ππέξ ηνπ ζχκαηνο. Χο ζεηηθή ζηάζε 

ελλνείηαη εελζπλαίζζεζε πξνο ην ζχκα, ε ππεξάζπηζή ηνπ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ε κείσζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ επηβξαβεχνπλ ηηο πξάμεηο ηνπ ζχηε. 

Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε ζθνπφ ηελ 

απνηξνπή ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θαη ε αλάπηπμε θηιηθήο ζρέζεο κε ην παηδί πνπ εθθνβίδεηαη 

(Salmivalliet.al., 2013;Salmivalli&Poskiparta, 2012). 

1.1.4. Οι εκπαιδεςηικοί 

ηελ εθδήισζε ελφο ζπκβάληνο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, πξψην ιφγν νθείινπλ λα έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Κακπάληα θαηά ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ 

(Europe’sAnti-BullyingCampaign), κέζα ζην ζρνιείν είλαη ζεκαληηθφ λα επηθξαηεί ζεηηθφ 

θιίκα, ην νπνίν λα κελ επλνεί επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αιιά θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ 

απνζηψπεζε πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ θαη βίαο(Λακπξηαλνχ θ.ά., 2018). Ο εθπαηδεπηηθφο, 

ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αγλνήζεη ή ππνηηκήζεη θάηη πνπ ηνπ αλαθέξεη ην παηδί, 

αιιά αληίζεηα λα ην εληζρχζεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα πξνβεί ζε άκεζε θαη απζηεξή 

παξαηήξεζε πξνο ην άηνκν πνπ εθθνβίδεη. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε«ζπκθηιίσζε» 

κεηαμχ παηδηνχ – ζχκαηνο θαη ηνπ παηδηνχ – ζχηε δελ πξέπεη λα επηδηψθεηαη, θαζψο ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα επαλαζπκαηνπνηεζεί ην ζχκα, ελψ ν ζχηεο απιά λα επηβεβαηψζεη ηε δχλακε θαη 

ηελ θπξηαξρία ηνπ(Δπξσπατθή έξεπλα γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 2012). 

2. Ο κινημαηογπάθορ υρ εκπαιδεςηικό επγαλείο 

Δπηιεγκέλεο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν 

ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γεληθά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Άιισζηε, 

ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα ελεξγνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα αηζζήζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ(Κνιεηδάθεο&Σδαλεηάθε,2014). 

Αλ θαη ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα δελ εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ή 

ελφηεηεο  χιεο(Αζαλαζάηνπ, θ.ά.,2011), παξφια απηά πξνζθέξνληαη γηα ηελ αλάιπζε 

πνηθηιίαο ζεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο, φπσο θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά, ηζηνξηθά, εζηθά, 

πνιηηηζηηθά δεηήκαηα (Εαλλεηίδε& Ραγηάο,2016). Έηζη ινηπφλ, νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, 

κέζσ ηεο ςπραγσγηθήο ηνπο δηάζηαζεο, φρη κφλν δηεπθνιχλνπληνπο ζεαηέο ζηελ εκπέδσζε 

θνηλσληθψλ θαη ηδενινγηθψλ κελπκάησλ (Μσξαΐηεο & Υξηζηνδνχινπ, 2016), αιιά επηπιένλ 

ηνπο παξέρνπλ ην θίλεηξν λα δηαρεηξηζηνχλ νη ίδηνη ηα κελχκαηα θαη ηηο παξαζηάζεηο, ψζηε 

απφ παζεηηθνί δέθηεο λα γίλνπλ ελεξγνί κέηνρνη ζε έλα πεδίν δσληαλνχ θαη δεκηνπξγηθνχ 
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δηαιφγνπ (Πνχιηνο θ.ά., 2017). Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα πξνβνιήο κηαο 

ηαηλίαο απνηειεί ε ελζπλαίζζεζε σο ςπρηθή δηεξγαζία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε ηνπ ζεαηή κε θάπνηνλ απφ ηνπο πξσηαγσληζηηθνχο ραξαθηήξεο. Ζ 

ηαχηηζε απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν ζεαηήο λα «εθπξνζσπείηαη» ζηνλ θφζκν ηεο ηαηλίαο απφ 

έλα ραξαθηήξα, ηνλ νπνίν εκπηζηεχεηαη αλεπηθχιαθηα θαη ζπκπάζρεη καδί ηνπ(Καιακπάθαο, 

ρ.ρ.) 

Κνκβηθή ζεκαζία απνθηά ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ(Αζαλαζάηνπ θ.ά., 

2011).Hπαξαθνινχζεζε επηιεγκέλεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο, κε ηελ θαηάιιειε 

πξνεξγαζία θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ζπλνδεπηηθφ πιηθφ, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ην καζεηή ζηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ άλζξσπν, ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. πλεπψο, κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

θφζκνο ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απφ 

απηνχο (Κνιεηδάθεο&Σδαλεηάθε, 2014). 

2.1. Το πεπιεσόμενο ηηρ πποβαλλόμενηρ κινημαηογπαθικήρ ηαινίαρ 

Ζ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία In a better world(2010), ζε ζθελνζεζία SusanneBier, αλαθέξεηαη 

ζην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ, αιιά επεθηείλεηαη θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ 

ρψξνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία επηιέρζεθε ιφγσ ηεο ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο παξαδείγκαηνο 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκάησλ, 

ηνπ ζχηε, ησλ ζεαηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ. Δπηπιένλ, θαηαζέηεη 

παξαδείγκαηα εμέιημεο ηεο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ, παξέρεη πιηθφ 

γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ, ηηο 

επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη ε βία ζηε δσή ηνπ ζχκαηνο, αιιά θαη ηνπ ζχηε. 

Αθφκε, αλαδεηθλχνληαη ζηνηρεία απφ ηνλ ραξαθηήξα εξψσλ κέζα ζηελ ηαηλία, νη νπνίνη 

απνθεχγνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ εκπινθή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ θαη βίαο. Σν έξγν 

απέζπαζε ην βξαβείν Όζθαξ θαιχηεξεο μελφγισζζεο ηαηλίαο ην 2011. 

3. Το Project 

Χο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ projectπιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη πνπ αληινχληαη απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Κακπάληαο Καηά ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ (Europe΄sAnti-

Bullying Campaign). Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα πεξηέρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ην 

θαηλφκελν, θαηαγξάθεη ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

πξνζψπσλ, δειαδή ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ ζεαηή, ελψ παξάιιεια παξέρεη ζπκβνπιέο 

γηα ηε ζηήξημή ηνπο. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεη ζηε ζεκαηνινγία ηνπ θαη ηνλ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σέινο, ζηελ θαξηέια «Έξεπλα» ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δηεμαγσγή θαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο εκθάληζεο  ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ ζηε 
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δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. πλνιηθά, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 16.227 καζεηέο απφ ηηο 

ρψξεο Διιάδα(απφ ηε ρψξα καο ζπκκεηείραλ 4.999 καζεηέο απφ 167 ζρνιεία κε επξχηαηε 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά),Ηηαιία, Ληζνπαλία, Δζζνλία, Λεηνλία, Βνπιγαξία,  γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2011 έσο Μαΐνπ 2012. Ζ έξεπλα βξίζθεηαη δηαζέζηκε γηα αλάθηεζε ζε 

έληππε κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα, κε ηίηιν: «Δπξσπατθή Κακπάληαο Καηά ηνπ ρνιηθνχ 

Δθθνβηζκνχ (Europe΄sAnti-BullyingCampaignProject)». 

πλήζσο, ε κέζνδνο project αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα, φπσο ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζέκαηνο βάζεη ησλ πξφηεξσλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ηνλ ρσξηζκφ ησλ 

καζεηψλ ζε νκάδεο έξεπλαο, ηελ αλαδήηεζε θαη ζπγθέληξσζε πιηθνχ,ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο νκάδεο, ηε δεκηνπξγία ελφο ηειηθνχ έξγνπ απφ 

ηελ νινκέιεηα ησλ καζεηψλ, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζή ηνπ. Βέβαηα, ζηε 

δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ ππάξρνπλ ζηεγαλά. Απηή θαζνξίδεηαη αλάινγα κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Φξαγθάθε,  

2011).  

Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ project αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην νπνίν 

θαηαηίζεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνπο καζεηέο, ε αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ παξέρνληαη απφ δεδνκέλε ηζηνζειίδα θαη θηλεκαηνγξαθηθφ πιηθφ θαη σο 

δξαζηεξηφηεηεο ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή φζα απφ καζεηέο 

πηζαλψο αλαδπζνχλ, πξνο επεμεξγαζία θαη απάληεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ηε 

δηαδηθαζία δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ρσξηζκφο ζε νκάδεο ησλ καζεηψλ γηα ηνλ επηκεξηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αλάζεζε ξφισλ. Παξφια απηά, αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ππνινγηζηέο, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ ή 

ηεζζάξσλ αηφκσλ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηελ παξαπάλσ ηζηνζειίδα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη θαζνδεγεηή ηεο δηαδηθαζίαο. Σα 

επνπηηθά πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη νη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ν βηληενπξνβνιέαο θαη ην δηαδίθηπν. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε νινθιεξψλεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο ζρνιηθήο 

εκέξαο αθηεξσκέλε ζην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο. Όκσο, ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηκήκα ελφο εθηελέζηεξνπ project(εηήζην ή ελφο ηεηξακήλνπ) κε 

παξφκνην ζέκα. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά Λπθείνπ (15 εηψλ θαη άλσ), θαζψο ε 

παξαθνινχζεζεο ηεο ηαηλίαο δελ ελδείθλπληαη  γηα κηθξφηεξεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ 

εγθχθιην Φ1/180151/Γ2 κε ζέκα «Παξαθνινχζεζε ζεακάησλ απφ καζεηέο/ηξηεο εληφο 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ», ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλπξνυπνζέηεη ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα.  

3.1. Βαζικόρ ζκοπόρ και διαδικαζία ςλοποίηζηρ ηος project: 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπproject είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη ε πηνζέηεζε θξηηηθήο ζθέςεο 

πάλσ ζην δήηεκα ηεο βίαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ν ηξφπνο απνθπγήο ηεο θαηάζηαζεο 
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λα βξεζεί ην άηνκν ζηε ζέζε ηνπ ζεαηή θαη ηνπ ζχκαηνο, αιιά θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα ζέζε. Παξάιιεια, παξέρεηαη ε επθαηξία ζηνλ καζεηή 

λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα θνηλή βησκαηηθή εκπεηξία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, κέζα απφ ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη απφ κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία θαη λα 

ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνπ θφζκνο, κε απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ project πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξεηο θάζεηο.  

 Α θάζε:  

Μέζα απφ ηα δεδνκέλα πνπ αληινχληαη θπξίσο  απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Κακπάληαο Καηά ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ (Europe΄sAnti-BullyingCampaign), λα 

ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο/καζήηξηεο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη 

λα ην δηαθξίλνπλ απφ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πεηξάγκαηνο, δηαθσλίαο ή ζχγθξνπζεο 

κεηαμχ ζπλνκειίθσλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, λα εληνπίζνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ ζεαηή, αιιά θαη λα γλσξίζνπλ ηξφπνπο, νη 

νπνίνη πξνηείλνληαη γηα ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην 

θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο Α θάζεο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηε κία ψξα. 

 Β θάζε:  

Πξνβνιή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο Inabetterworld, δηάξθεηαο δχν σξψλ.  

 Γ θάζε:  

Αθνινπζεί ε θξηηηθή θαη ν δηάινγνο ζε απνζπάζκαηα ηεο ηαηλίαο ζρεηηθά κε ηνλ ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ θαη ηε βία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ Α 

θάζε, θαηαιήγνληαο ζε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα. Ζ δηαδηθαζία ππνινγίδεηαη ζηηο 2 ψξεο. 

3.2. Υλοποίηζη ηος project. 

3.2.1. Α θάζη: Ενημέπυζη ζσεηικά με ηο θαινόμενο ηος ζσολικού 

εκθοβιζμού (1 ώπα) 

Ο εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη κηα εηζαγσγηθή ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηε 

βία ζην ζρνιείν, ηνπο δεηά λα αλαθέξνπλ θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο έρνπλ νη ίδηνη 

βηψζεη θαη ζην ηέινο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην θαηλφκελν (Εαλλεηίδε& Ραγηάο, 

2016).  

Αλαδήηεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπξσπατθήο Κακπάληαο Καηά ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ 

(Europe΄sAnti-Bullying Campaign), ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-

ekfovismos/.  

Πεξαηηέξσ δεηήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ, φπσο ζα κπνξνχζαλ λα 

απεπζπλζνχλ ζηνπο καζεηέο, πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ: 
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 Με βάζε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Κακπάληαο Καηά ηνπ ρνιηθνχ 

Δθθνβηζκνχ (Europe΄sAnti-Bullying Campaign), ζηελ Καξηέια ρνιηθφο Δθθνβηζκφο – 

Οξηζκφο, νξίζηε ηελ έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Αλαθέξεηε ηηο παξακέηξνπο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην θαηλφκελν θαη δηαθξίλεηέ ην απφ ην απιφ πείξαγκα κεηαμχ θίισλ.  

(ρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο, νη καζεηέο αλακέλεηαη λα αλαθέξνπλ ηελ  πξφζεζε ηνπ δξάζηε 

λα βιάςεη, ηελ επαλάιεςε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αληζνξξνπία ηζρχνο 

κεηαμχ ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο) 

 Αλαθέξεηε ηα θχξηα θαη δεπηεξεχνληα εκπιεθφκελα κέξε ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. 

Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ πνπ εθβηάδεη, ηνπ παηδηνχ πνπ εθβηάδεηαη θαη 

εθείλνπ ην νπνίν παξαθνινπζεί ην πεξηζηαηηθφ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ; Πψο κπνξεί λα 

ππνζηεξηρηεί ε θάζε κηα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ; 

(Ζ απάληεζε αθνξά ζε γεληθέο γξακκέο ζηελ ηξηάδα Θχηεο-ζχκα-ζεαηήο σο θχξηα 

εκπιεθφκελα κέξε θαη ηνπο θαζεγεηέο θαη γνλείο σο δεπηεξεχνληα. ηελ θαξηέια ρνιηθφο 

Δθθνβηζκφο – Οξηζκφο, αλαδχεηαη ιίζηα κε ηελ θάζε θαηεγνξία, ζπκβνπιέο γηα ηνπο ίδηνπο  

θαη πξνηάζεηο γηα ηελ ζηήξημή ηνπο.) 

3.2.2. Β θάζη: Πποβολή ηηρ ηαινίαρ.  

Αθνινπζεί ε πξνβνιή νιφθιεξεο ηεο ηαηλίαο In a better world, δηάξθεηαο πεξίπνπ δχν σξψλ. 

Ζ ππφζεζε εθηπιίζζεηαη γχξσ απφ ηε δσή θαη ηε θηιία δχν εθήβσλ καζεηψλ ζε ζρνιείν ηεο 

Γαλίαο, ηνπ Κξίζηηαλ θαη ηνπ Διίαο. Ο Κξίζηηαλ είλαη Γαλφο πνπ πξφζθαηα έρεη κεηαθνκίζεη 

απφ ηελ Αγγιία καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ (Κιάνπο) ζην ζπίηη ηεο γηαγηάο ηνπ, ζηε Γαλία. Ζ 

κεηέξα ηνπ Κξίζηηαλ έρεη θχγεη απφ ηε δσή κεηά απφ επψδπλε θαη άληζε κάρε κε ηνλ 

θαξθίλν. Σν παηδί δηαηεξεί πνιχ ζπκφ κέζα ηνπ, παξακέλεη απφκαθξν απφ ηνλ παηέξα ηνπ 

θαη απνθεχγεη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.  

Ο Διίαο κέλεη ζηε Γαλία κε ηνλ κηθξφηεξν αδειθφ ηνπ θαη ηε κεηέξα ηνπ (Μάξηαλ), ε νπνία 

είλαη γηαηξφο ζε λνζνθνκείν ηεο πεξηνρήο. Ο παηέξαο ηνπ είλαη ρεηξνχξγνο θαη 

πεγαηλνέξρεηαη ζπρλά ζε ρψξα ηεο Αθξηθήο, θαζψο εξγάδεηαη εζεινληηθά ζε απηνζρέδην 

λνζνθνκείν ελφο θαηαπιηζκνχ. Ζ Μαξηάλ θαη ν Αληφλ είλαη ζηα πξφζπξα δηαδπγίνπ. Ο Διίαο 

δηαηεξεί πνιχ θαιή επηθνηλσλία κε ηνλ παηέξα ηνπ, ελψ αληηδξάεη πξνο ηε κεηέξα ηνπ, αθνχ 

αηζζάλεηαη αδχλακνο λα ηε κεηαπείζεη γηα ην επηθείκελν δηαδχγην. Δπηπιένλ, είλαη έλα 

εζσζηξεθέο, επαίζζεην αιιά θαη θηιηθφ παηδί, ην νπνίν, ιφγσ ηεο εκθάληζήο ηνπ 

(κηθξνθακσκέλνο, ζηδεξάθηα ζηα δφληηα) θαη ηεο θαηαγσγήο ηνπ απφ ηε γεηηνληθή νπεδία, 

δέρεηαη εθθνβηζκφ θαη θξνχζκαηα βίαο απφ έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ(φθνπο) θαη ηελ παξέα ηνπ. 

Ζ θαηάζηαζε απηή αιιάδεη, φηαλ ν Κξίζηηαλ, κεηά ηε κεηαθφκηζή ηνπ ζηε Γαλία, γξάθεηαη 

ζην ζρνιείν ηνπ Διίαο θαη απνθαζίδεη λα ηνλ ζηεξίμεη. 

Με θαηλφκελα βίαο θαη εθθνβηζκνχ βξίζθεηαη αληηκέησπνο θαη ν παηέξαο ηνπ Διίαο, Αληφλ, 

ζηε ρψξα δηακνλήο ηνπ, Γαλία, φηαλ ηνχ επηηίζεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ ηνπ ν 

νμχζπκνο θαη ληαήο Λαξο, Σα δχν αγφξηα, Κξίζηηαλ θαη Διίαο, ζα πείζνπλ ηνλ Αληφλ λα 
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αληηκεησπίζεη θαηά πξφζσπν ηνλ Λαξο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα εθδηθεζνχλ 

ηνλ ηειεπηαίν κε απξφβιεπηεο γηα ηα ίδηα ζπλέπεηεο.   

Απφ ηελ άιιε, ν Αληφλ ζηελ Αθξηθαληθή ρψξα δεη ηελ θαζεκεξηλή βία θαη απφγλσζε ησλ 

άνπισλ θαη απξνζηάηεπησλ θαηνίθσλ ηεο απφ έλνπιεο ζπκκνξίεο πνπ θαζνδεγνχληαη απφ 

ηνλ αηκνζηαγή αξρεγφ ηνπο, ηνλ επνλνκαδφκελν Μεγάιν. Κάπνηα ζηηγκή, ν Μεγάινο 

ηξαπκαηίδεηαη ζνβαξά θαη δεηάεη απφ ηνλ Αληφλ λα ηνλ ζεξαπεχζεη. Ο ηειεπηαίνο δέρεηαη λα 

ην θάλεη, ζέηνληαο ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο, παξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ ακάρσλ θαηνίθσλ. Ζ 

γεληθφηεξε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνχ απέλαληη ζην ζπκβάλ θαη ηελ απξνζδφθεηε 

εμέιημή ηνπ, αλαδεηθλχνπλ ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Αληφλ. 

3.2.3. Γ θάζη: Κπιηική και διάλογορ ζε αποζπάζμαηα ηηρ ηαινίαρ ζσεηικά με 

ηον ζσολικό εκθοβιζμό και ηη βία. 

 ην ηέινο ηεο πξνβνιήο, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα δηεγεζνχλ ην πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο 

θαη ηα ζεκεία ηα νπνία ηνπο έθαλαλ εληχπσζε. Αθνινπζνχλ εξσηήζεηο θαη δηάινγνο 

βαζηζκέλα ζε ζηηγκηφηππα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο 

παξαθάησ πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ:  

 Αλαγλψξηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη δηάθξηζή ηνπ απφ απιά πεξηζηαηηθά βίαο. 

 Αληηδξάζεηο ζχκαηνο, ζχηε, ζεαηψλ.  

 Υεηξηζκφο ησλ θαηαζηάζεσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.  

 χλδεζε αλήιηθνπ ζχηε ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κε ελήιηθν ρξήζηε βίαο. 

 Παξάδεηγκα κε «ελδνηηθφ/ππάθνπν» θαη «πξνθιεηηθφ» ζχκα. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο αηφκνπ πνπ δε ζπκαηνπνηείηαη. 

 εκεία ζηα νπνία δηαθξίλεηαη ε έκπξαθηε πξνζπάζεηα ηεξκαηηζκνχ ηνπ εθθνβηζκνχ 

κε ηε βνήζεηα θίισλ. 

Παξαθάησ πξνηείλνληαη ζρεηηθέο εξσηήζεηο γηα ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ. 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο: 11:10 – 12:15,  13:25-15:00  θαη  21:45-23:25 

Δξσηήκαηα: Δληνπίδεηε ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζηελ ηαηλία; Με πνηα κνξθή εκθαλίδεηαη; 

Τπάξρεη επαλάιεςε ζην θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ; Πνηα είλαη ηα εκπιεθφκελα κέξε; 

Πνηνο είλαη ν ζχηεο θαη πνην ην ζχκα ζηα πεξηζηαηηθά; Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ησλ/ηνπ 

ζχκαηνο; Σα ζχκαηα αλαθέξνπλ ην πεξηζηαηηθφ ζηνπο γνλείο ηνπο; 

(Παξαηεξείηαη φρη κφλν ν εθθνβηζκφο ηνπ Διίαο, αιιά θαη ε βία απέλαληη ζηνλ λεναθηρζέληα 

καζεηή Κξίζηηαλ, ν νπνίνο επηιέγεη λα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνλ Διίαο. εκαληηθφ είλαη λα 

αλαθεξζεί φηη ν Κξίζηηαλ, αλ θαη ζχκα επίζεζεο, δελ ζπκπεξηθέξεηαη ν ίδηνο ζαλ ζχκα, δηφηη 

δελ επηηξέπεη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ην ζηνηρείν ηνπ θφβνπ. Δπίζεο, δελ απνηειεί πξνθιεηηθφ 

ζχκα, γηα ην ιφγν φηη δελ αληαπαληά κε άκεζε θαη θαηά κέησπν επίζεζε πξνο ηνλ δπλαηφηεξν 
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φθνπο θαη ηελ παξέα ηνπ. Αληίζεηα, ν Διίαο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ελδνηηθφ-ππάθνπν ζχκα.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο: 12:15-13:25,  18:30-20:30  θαη  30:52-32:00 

Δξψηεκα: Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαζεγεηψλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο θαη πψο 

αληηκεησπίδνπλ ην θαηλφκελν; 

(Μέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, επηηξέπνληαη ζρφιηα θαη πεηξάγκαηα 

απέλαληη ζηνλ Διίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί, θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ, αλάγνπλ ηελ αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ ζην επηθείκελν δηαδχγηφ ηνπο, ρσξίο λα 

πξνβαίλνπλ ζε άιιεο επνηθνδνκεηηθέο ιχζεηο. ηελ πεξίπησζε ηεο επίζεζεο ηνπ Κξίζηηαλ 

πξνο ηνλ φθνπο, δεηνχλ ηε ζπκθηιίσζε ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο, πξάμε πνπ δελ 

ελδείθλπηαη, αιιά αληίζεηα πξέπεη λα απνθεχγεηαη.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο: 32:00-32:15 70:00- 70:15  

Δξψηεκα: Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ φθνπο απέλαληη ζηνλ Κξίζηηαλ θαη ηνλ Διίαο κεηά ην 

πεξηζηαηηθφ ηεο επίζεζεο πνπ ππέζηε; 

(Παξαηεξείηαη φηη ν ζχηεο πξνζπαζεί λα πξνζεηαηξηζηεί ην πξφζσπν πνπ πξνζπάζεζε 

αξρηθά λα ζπκαηνπνηήζεη (Κξίζηηαλ), αιιά απνδείρζεθε δπλαηφ απέλαληί ηνπ. Ο Κξίζηηαλ 

δελ ελδίδεη ζηελ πξφζθιεζε ηνπ φθνπο, αιιά ζπλερίδεη λα δηαηεξεί θηιία κε ηνλΔιίαο, 

γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ ηειεπηαίν ζπλαηζζεκαηηθά.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο: 36:30 – 38:05, 40:10-41:40θαη 43:00- 47:00  

Δξσηήκαηα: Πψο ν Αληφλ θαη πψο ν Λαξο ρεηξίδνληαη ηε ζπκπινθή ησλ παηδηψλ ηνπο;  

Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Λαξο απέλαληη ζηνλ 

Αληφλ θαη ηνπ φθνπο απέλαληη ζηνλ Διίαο;  Πψο αληηδξά ν Αληφλ απέλαληη ζηνλ Λαξο θαη 

πψο δηθαηνινγεί ηελ παζεηηθή ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα παηδηά-ζεαηέο ηνπ γεγνλφηνο; 

Πηζηεχεηε φηη ν Αληφλ θνβάηαη ηνλ Λαξο; 

 (ηηο παξαπάλσ ζθελέο παξνπζηάδεηαη ην πεξηζηαηηθφ βίαο ηνπ Λαξο απέλαληη ζηνλ Αληφλ. 

Πξνηείλεηαη λα εληνπηζηνχλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο ζχηε κεηαμχ ηνπ 

αλήιηθνπ φθνπο θαη ηνπ ελήιηθα Λαξο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φρη κφλν φηη 

ν Αληφλ δελ θνβάηαη ηνλ ζχηε ηνπ, αιιά θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ αληέδξαζε φηαλ 

δέρηεθε επίζεζε, θάηη πνπ εμήγεζε ζηα παηδηά. Αληίζεηα, ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ν Αληφλ 

ζπκπεξηθέξεηαη σο έλα πξνθιεηηθφ ζχκα φηαλ, κεηά ηελ πίεζε ησλ παηδηψλ, αλαγθάδεηαη λα 

επηζθεθηεί θαη λα αληηκεησπίζεη θαηά πξφζσπν ηνλ Λαξο. Σέινο, αλαδεηθλχεηαη ε ζηάζε ησλ 

Αληφλ θαη Λαξο σο γνλείο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ απηά έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο: 52:40 – 55:00, 62:00- 63:00 

Δξσηήκαηα: Πνηνλ ηξφπν εθθνβηζκνχ θαη βίαο δηαθξίλεηε; Πνηνο είλαη ν ζχηεο, πνην ην ζχκα 

θαη πνηνη νη ζεαηέο; Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ ζχηε απέλαληη ζηα ζχκαηα;  

 (ηηο παξαπάλσ ζθελέο δηαθξίλνληαη θξνχζκαηα εθβηαζκνχ θαη βίαο ελαληίνλ άκαρνπ 
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πιεζπζκνχ θαη θπξίσο άνπισλ γπλαηθψλ απφ ηνλ Μεγάιν θαη ηελ έλνπιε ζπκκνξία ηνπ. 

Γηαθξίλεηαη θαζαξά ν θφβνο ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζεαηψλ ζηα πεξηζηαηηθά βίαο, ε 

αληθαλφηεηά ηνπο λα αληηδξάζνπλ θαη ε παληειήο έιιεηςε πξνζηαζίαο ηνπο.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο:  63:00-65:00, 67:00-68:30 θαη 70:00-73:00  

Δξσηήκαηα: Πψο ζπκπεξηθέξεηαη ν Αληφλ απέλαληη ζηνλ Μεγάιν σο αζζελή ηνπ; Πψο 

ζπκπεξηθέξεηαη ν Μεγάινο απέλαληη ζηνλ Αληφλ; Ση πεξηζηαηηθφ βίαο παξνπζηάδεηαη; Πνηνο 

ν ζχηεο, ην ζχκα θαη νη ζεαηέο; 

 (Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί αθελφο ε ςχρξαηκε αληίδξαζε ηνπ Αληφλ απέλαληη ζηελ παξνπζία 

ηνπ αηκνζηαγνχο αξρεγνχ ηεο ζπκκνξίαο θαη αθεηέξνπ ν δπλακηζκφο ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ 

απαηηεί λα ζέζεη ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεχζεη ηνλ αζζελή αξρεγφ ηεο 

έλνπιεο ζπκκνξίαο (Μεγάιν). Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζείφηη ν Μεγάινο πξνζπαζεί λα ηνλ 

πξνζεηαηξηζηεί θαη ηνπ πξνηείλεη λα γίλνπλ θίινη, γηα ηνλ ιφγν φηη ν Αληφλ ζπκπεξηθέξεηαη 

κε δπλακηζκφ θαη φρη ζαλ θνβηζκέλν ζχκα. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε ζηηγκή πνπ νη ξφινη 

αληηζηξέθνληαη, φηαλ ν ζχηεο (Μεγάινο) βξίζθεηαη ζε ζηηγκή αδπλακίαο θαη ηα πξψελ 

ζχκαηα, πνπ ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά, πξνβαίλνπλ ζε  βίαηε εθδίθεζε απέλαληί ηνπ.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο:  49:00-50:20, 73:00 - 75:00-76:00  θαη 81:00-84:00 

Δξσηήκαηα: Γηαηί ηα παηδηά ζέινπλ λα εθδηθεζνχλ ηνλ Λαξο; Δίλαη θαη νη δχνπξφζπκνη γηα 

ηελ πξάμε απηή; Πνην πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ-βίαο παξνπζηάδεηαη; Πνηνο ν ζχηεο, ην ζχκα 

θαη πνηνη νη ζεαηέο ηνπ πεξηζηαηηθνχ; Πνηεο νη επηπηψζεηο ηνπ πεξηζηαηηθνχ; 

(Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ε ςπρνινγηθή πίεζε ηνπ Διίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

βνκβηζηηθή ελέξγεηα, ιφγσ ηνπ θφβνπ ηνπ λα απνρσξηζηεί ην πξφζσπν πνπ ηνλ ζηεξίδεη θαη 

λα ζπκαηνπνηεζεί εθ λένπ, αιιά θαη ην ζπκπέξαζκα φηη κηα πξάμε βίαο κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη απξφβιεπηεο θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνλ ίδην ηνλ ζχηε). 

3.2.4. Σςμπεπάζμαηα ηος project . 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνβνιή 

κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο δελ κπνξεί λα είλαη πνηέ ίδηα γηα φινπο, αιιά 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ επαηζζεζία, ηελ σξηκφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία (Γθνπιηάκα&Πίληνπ, 2016). Βαζηθφο ζθνπφο, άιισζηε, ηεο 

παξαπάλσ δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ θαη βίαο, θαζψο θαη ε πηνζέηεζε θξηηηθήο ζθέςεο πάλσ ζην δήηεκα απηφ απφ 

ηνπο καζεηέο. Γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνηάζεηο, φκσο, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

πξνβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ ζχηε, ηνλ ζχκα θαη ηνλ ζεαηή ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Χο πξνο ηνλ ζχηε, κπνξεί λα επηζεκαλζεί φηη θαλείο δελ είλαη άηξσηνο 

θαη αιψβεηνο, αιιά ζε ζηηγκή αδπλακίαο ηνπ ελδερνκέλσο θαη ν ίδηνο λα θαηαζηεί ζχκα, 

φπσο θαη φηη νη πξάμεηο ηνπ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ απξφβιεπηεο θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο 

αθφκα θαη ζηνλ ίδην.  
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Χο πξνο ην ζχκα, πξνθχπηεη φηη ν θφβνο είλαη έλα βαζηθφ ζεκάδη αδπλακίαο, ην νπνίν φηαλ 

ππεξληθεζεί, κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ςχρξαηκε αληίδξαζε ηνπ πξνο ηα άηνκα πνπ ην 

εθθνβίδνπλ, αιιά θαη ε αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. εκεηψλεηαη 

φηη φηαλ ην ζχκα θαίλεηαη ςχρξαηκν, αιιά φρη αληηδξαζηηθφ θαη βίαην, ν ζεαηήο ππνβνεζείηαη  

σο πξνο ηελ παζεηηθφηεηά ηνπ θαη πηζαλφηαηα πην εχθνια κπνξεί λα πάξεη ζέζε ππέξ ηνπ 

ζχκαηνο. Απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε αιιεινυπνζηήξημήο κεηαμχ ηνπο, πνπ λα 

«ζπάζεη» ηνλ θαχιν θχθιν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Αλαθνξηθά κε ηνλ ζεαηή ηέηνησλ 

γεγνλφησλ, πξνθχπηεη φηη ε άκεζε ππεξάζπηζε ηνπ πξνο ην ζχκα, αιιά θαη ε πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ επηβξαβεχεη ηηο πξάμεηο ηνπ ζχηε, κπνξεί λα επηδξάζεη δξαζηηθά ζηε 

κείσζε ή θαη απνηξνπή ηνπ θαηλνκέλνπ (Salmivalliet.al,2013). 
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