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Εισαγωγή
Το παρόν έντυπο είναι το τελικό προϊόν που προέκυψε από το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

με τον ίδιο τίτλο, που εκπονήθηκε στο 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης κατά το σχολικό έτος 2009 –
2010 με υπεύθυνο καθηγητή τον Πασχάλη Σέντερη, ΠΕ19 – Πληροφορικής και συμμετέχοντες
μαθητές (30 συνολικά, 10 αγόρια και 20 κορίτσια) το σύνολο του τμήματος Γ4, δηλαδή οι μαθη-
τές:

ΣΙΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΡΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΤΑΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΤΟΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΡΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΦΑΛΥΡΑ ΣΥΜΕΛΑ
ΤΖΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΟΜΝΑ
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΔΑΝΑΗ - ΔΟΜΝΑ
ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΣΕΠΕΝΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΕΠΛΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΣΙΛΙΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΟΥΠΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΩΛΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΧΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η επιλογή ολόκληρου τμήματος και όχι επιλεγμένων μαθητών έγινε με στόχο να διαπι-
στωθεί αν η αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον με διαμεσολαβητές θα
μπορούσε να λειτουργήσει με οποιαδήποτε ομάδα μαθητών, κατάλληλα βέβαια εκπαιδευμένων
και ευαισθητοποιημένων. Δηλαδή, ο πειραματισμός μας δεν αφορούσε μόνο τη μέθοδο αντιμε-
τώπισης αλλά και τα άτομα που θα έπρεπε να εμπλακούν.
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Το 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης είναι ένα δημόσιο γυμνάσιο σε αστική περιοχή στο Δήμο
Σταυρούπολης, ο οποίος είναι ένας Δήμος που βρίσκεται στις δυτικές συνοικίες του πολεοδομι-
κού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Οι δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης κατοικούνται σε
μεγάλο ποσοστό από εργατοϋπαλληλικό πληθυσμό. Περίπου το 30% των μαθητών μας ανήκουν
σε μονογονεϊκές οικογένειες ή είναι χωρισμένοι οι γονείς τους (πηγή: ατομικές δηλώσεις των
γονέων των μαθητών μας). Ακούμε ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μητέρα (ο συνηθέστερος κη-
δεμόνας) που εργάζεται να μην έχει τη δυνατότητα και το χρόνο να ασχοληθεί με την πρόοδο ή
τις εξωσχολικές κινήσεις του παιδιού της, όπως αναφέρεται και στο [Ypepth3-2000].

Υπόθεση
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία διάχυτη αίσθηση ανάμεσα στα μέλη του συλλόγου δι-

δασκόντων ότι οι συγκρούσεις ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου μας έχουν ενταθεί. Πολλές
από αυτές τις συγκρούσεις καταλήγουν να αντιμετωπίζονται με αυστηρές τιμωρίες (όχι πάντα
αποτελεσματικά κατά τη γνώμη μου). Στα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής επιβάλλεται και η ποι-
νή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος και αποδέκτες αυτών των παιδιών είναι το σχολείο μας.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των παραβατικών συμπεριφορών των μαθητών του σχο-
λείου.

Στο [Ypepth1-2000] αναφέρονται οι θεωρίες που σχετίζονται με την επιθετικότητα και
αναφέρεται «Η σύγκρουση είναι κάτι φυσιολογικό. Η ολοκληρωτική απουσία της μπορεί να δηλώ-
νει αδιαφορία, αποξένωση, καταπίεση». Επίσης περιγράφεται η επιθετικότητα και ορίζεται ο εκ-
φοβισμός ως υποσύνολο της. Κάποιος σαφής ορισμός δεν δίνεται αλλά περιγράφεται η επιθετι-
κότητα όπως και στο [Rigby2008] όπου παραδίδονται οι μορφές της με πολύ καλή ανάλυση αν
και ο όρος που χρησιμοποιείται κυρίως είναι ο εκφοβισμός. Παρακάτω λοιπόν θα χρησιμοποιού-
νται οι όροι σύγκρουση και (σχολικός) εκφοβισμός όπου η πρώτη θα δηλώνει πιθανόν βία αλλά
όχι πάντα με πρόθεση εκφοβισμού.

Ο σχολικός εκφοβισμός (και ειδικά το κλίμα που δημιουργεί) επιδρά αρνητικά στην επί-
δοση των μαθητών, όπως αναφέρεται και στο [Ypepth2-2000] και στο [Rigby2008]. Μάλιστα
στο δεύτερο αναφέρεται:

«… Τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι περίπου 3 στα 10 παιδιά εμπλέκονται
στο φαινόμενο του εκφοβισμού είτε ως θύματα, είτε ως δράστες, είτε και τα δύο. Αντίστοιχες έρευ-
νες στη Ελλάδα δείχνουν ότι ο σχολικός εκφοβισμός λαμβάνει χώρα και στα σχολεία μας πολλές
φορές με συχνότητα μεγαλύτερη από άλλες χώρες.

Οι σχετικές έρευνες επίσης έρχονται να καταδείξουν με πειστικότητα τον αρνητικό αντίκτυ-
πο της σχολικής βίας σε κοινωνικό, ακαδημαϊκό, ψυχολογικό επίπεδο. Ο σχολικός εκφοβισμός έχει
συσχετιστεί με αυξημένο αριθμό απουσιών, χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, υψηλά ποσοστά σχολικής
διαρροής, συναισθηματικές δυσκολίες, αίσθημα μοναξιάς, αυτοκτονικό ιδεασμό και ψυχοσωματικά
συμπτώματα. …»

Ακόμη, σχεδόν κάθε χρόνο, έρχεται  (από το Δημοτικό) κάποιο παιδί που αντιμετωπίζει
πλήρη απομόνωση από τα υπόλοιπα με πολύ έντονα αποτελέσματα στη κοινωνική του συμπερι-
φορά. Αυτή τη στιγμή φοιτούν 4 παιδιά (πριν από λίγα χρόνια παρατηρούσαμε παρόμοιες περι-
πτώσεις με συχνότητα μία ανά δύο ή τρία χρόνια) στο σχολείο μας με παρόμοια προβλήματα αλ-
λά δεν καταγράφονται περισσότερες πληροφορίες για να προστατευτούν τα παιδιά αυτά.

Οι ενδείξεις που έχουμε ως εκπαιδευτικοί συγκλίνουν στο ότι η πλειοψηφία των συ-
γκρούσεων συμβαίνει ανάμεσα σε αγόρια – συνομήλικους, η διάδοση φημών ανάμεσα σε κορί-
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τσια – συνομήλικα και ο εκφοβισμός κατευθύνεται από τα μεγαλύτερα παιδιά προς τα μικρότερα
ή από ομάδες αγοριών προς τους υπόλοιπους. Επομένως, ως ανεξάρτητες μεταβλητές στο ερω-
τηματολόγιο επέλεξα το φύλο και την τάξη (η οποία είναι ενδεικτική της ηλικίας).

Τέλος, διερευνάται η υπόθεση ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα της οριστικής επίλυ-
σης των μεταξύ τους συγκρούσεων (η βιβλιογραφία υποδεικνύει τα μεγαλύτερα και ωριμότερα
παιδιά) άρα η ομάδα επιλέχθηκε από την Γ’ τάξη.

Μεθοδολογία
Η διερεύνηση της επίδρασης (και της έκτασής της) των ενδοσχολικών συγκρούσεων και

του εκφοβισμού στους συμμετέχοντες μαθητές έγινε με βιωματικό τρόπο, ώστε να τους δοθεί η
δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα αλλά και να μπορέσουν να δεθούν μεταξύ τους και φυσικά
να εμπιστευτούν τον υπεύθυνο καθηγητή του προγράμματος (όπως αναφέρεται και στο
[Malik2009]).

Ως μέσο συλλογής των απόψεων και στάσεων του συνόλου των μαθητών του σχολείου
επιλέχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις μεικτού τύπου, δηλαδή προκωδικοποιημένες ερω-
τήσεις με δυνατότητα επιλογής απάντησης ανοικτού τύπου (επιλογή κάτι άλλο (ανάφερε τι):
……………………….…).

Η αξιολόγηση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης έκρινα καλό να γίνει με συνέντευξη
των διαμεσολαβητών και εμπλεκόμενων σε σύγκρουση. Η συνέντευξη αυτή ήταν ημι - δομημέ-
νη, δηλαδή αρχικά απάντησαν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και κατόπιν ζητήθηκε να πουν την
άποψή τους και την αίσθηση που τους άφησε η όλη διαδικασία.

Γενικοί στόχοι
Οι γενικοί στόχοι (όπως τέθηκαν από την αρχή και στην αίτηση υλοποίησης του προ-

γράμματος) ήταν οι μαθητές:

 να μάθουν τα δικαιώματα τους
 να μάθουν να συμβιώνουν αρμονικά
 να διερευνήσουν το φαινόμενο των ενδοσχολικών συγκρούσεων
 να διερευνήσουν την έκταση του φαινόμενου των ενδοσχολικών συγκρούσεων
 να μάθουν τρόπους αντιμετώπισης των ενδοσχολικών συγκρούσεων

Υλοποίηση
Στο αρχικό σχέδιο του προγράμματος, όπως είχε υποβληθεί στο γραφείο Αγωγής Υγείας,

είχαν προγραμματιστεί κάποιες συγκεκριμένες δράσεις. Κατά την πορεία της υλοποίησης και
μετά από προτάσεις των συμμετεχόντων μαθητών κάποιες τροποποιήθηκαν, άλλες καταργήθη-
καν και κάποιες νέες προστέθηκαν.

Η δομή του προγράμματος ήταν η εξής:

α) Προετοιμασία – ευαισθητοποίηση
Αρχικά ζητήθηκε η συναίνεση των μαθητών του τμήματος προφορικά στην ολομέλεια

του τμήματος. Εφόσον η απάντηση ήταν καταφατική (με απόλυτη πλειοψηφία) ζητήθηκε η έγ-
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γραφη συναίνεση των γονέων – κηδεμόνων των μαθητών. Επίσης, μοιράστηκαν έντυπα που πε-
ριείχαν τα Δικαιώματα του παιδιού από το [Unicef] για τα μελετήσουν οι μαθητές.

Έγινε μία πρώτη ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου στην συνεδρίαση
έγκρισης του προγράμματος και ζητήθηκε η συνδρομή και η κατανόησή τους.

Στην πρώτη συνάντησή μας έγινε συζήτηση για τα δικαιώματα αυτά και αποσαφηνίστη-
καν κάποιες απορίες των μαθητών. Επίσης έγινε συζήτηση για τα άρθρα του κανονισμού λει-
τουργίας του 5ου Γυμνασίου Σταυρούπολης και διαπιστώσαμε ότι καλύπτουν σε γενικές γραμμές
το νομικό πλαίσιο που διέπει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά θα μπορούσαν να διατυπω-
θούν λίγο καλύτερα και να εμπλουτιστούν. Η εκπόνηση αυτού του βελτιωμένου κανονισμού ελ-
πίζω να είναι αντικείμενο κάποιου επόμενου προγράμματος Αγωγής Υγείας.

Οι μαθητές παρατήρησαν ότι κάποιες φορές συμβαίνει κάποιοι από τους καθηγητές τους
να μην είναι τόσο σχολαστικοί στην τήρηση αυτών των κανόνων και ότι θα έπρεπε να δεσμευ-
τούν να τους τηρούν χωρίς παρεκκλίσεις.

β) Διερεύνηση των συγκρούσεων

Βιωματική προσέγγιση
Πέρα από την ευαισθητοποίηση των μαθητών, θα έπρεπε να διερευνηθεί και η άποψή

τους για το τι θεωρούν σύγκρουση και τι εκφοβισμό, ή καλύτερα πως υπάρχουν αυτές οι έννοιες
στα βιώματά τους (γιατί στο λεξιλόγιό τους σίγουρα δεν υπάρχουν).

Στη συνέχεια λοιπόν προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε ποια είναι η στάση των παιδιών
αυτής της ηλικίας (του σχολείου μας), απέναντι στα φαινόμενα βίας και εκφοβισμού, πως τα α-
ντιλαμβάνονται, πως τα αντιμετωπίζουν και μέχρι σε ποιο σημείο τα αποδέχονται.

Ο προσφορότερος τρόπος γι’ αυτή τη διερεύνηση ήταν σίγουρα ο βιωματικός μια και θα
ήταν άστοχο να διαβάσουμε επιστημονικές μελέτες ή να κάνουμε διαλογικές συζητήσεις επιστη-
μονικού επιπέδου.

Αρχικά έγινε μία συνάντηση όπου δόθηκε σε κάθε μαθητή ένα έντυπο (Παράρτημα - έ-
ντυπο καταγραφής συγκρούσεων ή συμβάντων εκφοβισμού) για να συμπληρωθεί με κάποια σύ-
γκρουση ή φαινόμενο εκφοβισμού στο οποίο ήταν αυτόπτες μάρτυρες ή πρωταγωνιστές. Δόθη-
καν αναλυτικές εξηγήσεις πάνω στη διαδικασία καταγραφής (με την επισήμανση να μην γίνει
φανερά και άρα αφού μαθευτεί και διαδοθεί να έχουμε φαινόμενα πρόκλησης συμβάντων).

Αντίθετα, δόθηκαν ελάχιστες εξηγήσεις στο πως θα ξεχώριζαν και θα αναγνώριζαν ένα
τέτοιο συμβάν ή τι θα θεωρούσαν σαν σύγκρουση ή εκφοβισμό. Στις ερωτήσεις τους για επεξή-
γηση η απάντηση ήταν να βασιστούν στην κρίση τους. Άρα, οι μαθητές θα έπρεπε να κρίνουν
σύμφωνα με τις δικές τους εμπειρίες και βιώματα τι είναι σύγκρουση, να την καταγράψουν και
να τη σχολιάσουν.

Ο χρόνος που δόθηκε ήταν συνολικά 10 ημέρες στις αρχές Νοεμβρίου 2009. Σ’ αυτό το
διάστημα δεν έγινε τακτική συνάντηση της ομάδας αλλά σύντομες επιμέρους συναντήσεις με
μικρές ομάδες.

Στο τέλος της προθεσμίας είχαν παραδοθεί 12 συμπληρωμένα έντυπα. Κάποια παιδιά δι-
καιολογήθηκαν ότι δεν είχαν παρατηρήσει κάτι αξιόλογο ενώ άλλα απλά παραδέχτηκαν (ή άφη-
σαν να εννοηθεί) ότι βαρέθηκαν να συμπληρώσουν.

Η συζήτηση πάνω στα έντυπα αυτά έγινε στις 4 επόμενες συναντήσεις. Σαν τόπος επιλέ-
χθηκε η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου που λόγω του μεγέθους της έδινε τη δυνατό-
τητα να τοποθετήσουμε πάγκους και να καθίσουμε κυκλικά αλλά και λόγω του άφθονου ελεύθε-
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ρου χώρου της επέτρεπε την άνετη αναπαράσταση των συμβάντων. Επιπλέον είχε και διαθέσιμο
επιπλέον χώρο για προετοιμασία των ομάδων.

Η διαδικασία ήταν η εξής: τα έντυπα είχαν τοποθετηθεί ανάποδα (με τα γράμματα προς
τα κάτω) και ένας μαθητής ή μαθήτρια αναλάμβανε να τραβήξει τυχαία ένα έντυπο. Κατόπιν κα-
λούνταν ο μαθητής ή μαθήτρια που είχε καταγράψει το έντυπο να πάρει 2 ή περισσότερους μα-
θητές (όσοι ήθελαν να συμμετάσχουν σήκωναν το χέρι τους) παράμερα και τους εξηγούσε το
συμβάν, τις κουβέντες που ανταλλάχθηκαν καθώς και αν υπήρχαν θεατές. Επίσης, τους «δίδα-
σκε» τη συμπεριφορά τους ώστε να μπορέσουν να την αναπαραστήσουν. Ο χρόνος που είχε δια-
θέσιμη η ομάδα ήταν περίπου 10 λεπτά ή λίγο παραπάνω.

Εικόνα 1: Προετοιμάζοντας τη βιωματική αναπαράσταση

Ένα θέμα που τέθηκε ευθέως από την αρχή από τους μαθητές ήταν το πόσο ρεαλιστικά
θα μπορούσαν να αναπαραστήσουν τους διαλόγους ή για να δανειστώ την έκφραση του μαθητή
Α. «Κύριε, μπορούμε να βρίσουμε;». Συμφωνήθηκε ότι μπορούσαν να αναπαραστήσουν όσο ρε-
αλιστικά ήθελαν ή θεωρούσαν σωστό αλλά με τον όρο να μην συζητηθεί με τους υπόλοιπους
μαθητές του σχολείου (δηλαδή τους εκτός προγράμματος). Επίσης, συμφωνήθηκε ότι αν ήθελαν
μπορούσαν να αναφέρουν τα ονόματα των εμπλεκομένων (είτε ήταν μαθητές είτε ήταν καθηγη-
τές) με την ίδια συμφωνία (δηλαδή να μην συζητηθεί εκτός προγράμματος).

Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι η συμφωνία αυτή τηρήθηκε άψογα! Είχα την ευκαιρία είτε
με συζητήσεις με άλλους μαθητές είτε με γονείς να διαπιστώσω ότι δεν είχε ειπωθεί τίποτα. Βέ-
βαια αυτή η συμφωνία μεταξύ μας έδινε και μία συνωμοτική χροιά για την υλοποίηση του προ-
γράμματος από παιδιά της ομάδας και βοήθησε στην υλοποίηση.

Τελικά, κάποια παιδιά ανάφεραν ονόματα ενώ άλλα δεν θέλησαν να αναφέρουν. Κάποια
ανάφεραν ότι ήταν θύματα ενός συμβάντος ενώ άλλα μίλησαν για κάποιο τρίτο παιδί αλλά τα
έντονα συναισθήματα τους ήταν δείγμα ότι ήταν θύματα στην περιγραφόμενη σύγκρουση. Γενι-
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κά, δεν βρέθηκε κάποιο παιδί να αναφέρει συμβάν όπου ήταν θύτης ο ίδιος (ή η ίδια) ή να παρα-
δεχτεί (ανοιχτά τουλάχιστον) ότι το προκάλεσε.

Μετά το τέλος της αναπαράστασης το παιδί που είχε καταγράψει το συμβάν διάβαζε τις
παρατηρήσεις του δηλαδή τα αίτια που κατά τη γνώμη του προκάλεσαν τη σύγκρουση. Κατόπιν
το κάθε παιδί που συμμετείχε στην αναπαράσταση περίγραφε τα συναισθήματά του (ταυτιζόμενο
με το θύμα ή το θύτη ή το θεατή). Έπειτα, όποιο παιδί ήθελε μπορούσε να πει τη γνώμη του ή τα
συναισθήματά του για το συμβάν που μόλις παρακολούθησε.

Στη συνέχεια έλεγαν την άποψή τους για το ποια θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική
συμπεριφορά των δύο πλευρών ώστε να μην φτάσουν σε σύγκρουση. Τέλος ανάφεραν τη γνώμη
τους για τα πιθανά αποτελέσματα του συμβάντος κυρίως στο θύμα αλλά και στο θύτη αλλά και
στο συνολικό σχολικό περιβάλλον.

Εικόνα 2: Βιωματική αναπαράσταση – δύο αγόρια συμπλέκονται
(στα αγόρια άρεσε πολύ η ρεαλιστική αναπαράσταση)

Εδώ πρέπει να αναφέρω το ζωηρό ενδιαφέρον των παιδιών και την πολύ ενεργητική
συμμετοχή τους σ‘ αυτή τη φάση του προγράμματος. Αρκετές φορές ξεπεράσαμε το όριο της δι-
αθέσιμης ώρας και όμως δεν διαμαρτύρονταν όπως θα ήταν φυσιολογικό να συνέβαινε τέτοια
ώρα (αργά το μεσημέρι).

Παρακάτω αναφέρονται τα συμβάντα που αναπαραστάθηκαν και ειδικό βάρος δίνεται σε
αυτά που οδήγησαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα και επισημάνσεις χωρίς φυσικά διάθεση
υποβιβασμού των υπολοίπων τα οποία επίσης ήταν σημαντικά και οδήγησαν σε ενδιαφέρουσες
συζητήσεις. Ονόματα, τάξεις, διδακτική ώρα και ειδικότητες καθηγητών δεν αναφέρονται παρα-
κάτω, για ευνόητους λόγους. Σε όλες τις περιγραφές και παρατηρήσεις των μαθητών διατηρείται
η ορθογραφία και η σύνταξη των μαθητών που το κατέγραψαν. Η αναπαράσταση έγινε από τα
μέσα Νοεμβρίου έως λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων.
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Συμβάν 1ο

Το κατέγραψε η μαθήτρια Μ. (εικόνα 7) και έγινε ανάμεσα σε καθηγήτρια και συμμαθη-
τή της σε προηγούμενο σχολικό έτος. Συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή της η Μ. :
«Ενώ η καθηγήτρια παρέδιδε μάθημα, ένας μαθητής μιλούσε ασταμάτητα. Του έκανε παρα-

τήρηση και αυτός συνέχισε. Η καθηγήτρια του φώναξε έντονα και κατά τη γνώμη μου τον πρόσβαλε
για ορισμένα μειονεκτήματά του. Αυτός θύμωσε και αντιμίλησε χωρίς σεβασμό. Οι φωνές και των
δύο είχαν υψωθεί έντονα. Η καθηγήτρια έφτασε σε σημείο να ασκήσει βία προς το μαθητή ο οποίος
έγινε έξαλλος και έφυγε με ένταση απ’ την τάξη.»

Οι λόγοι που προβάλει η Μ.:
«Πιστεύω πως η καθηγήτρια δεν είχε βρει τον κατάλληλο τρόπο για να δείξει στον μαθητή

το καλό. Απ’ την άλλη ούτε ο μαθητής ήταν “άγιος” (οι επισημάνσεις είναι της μαθήτριας). Ο σε-
βασμός προς τους καθηγητές και η ησυχία μες την τάξη είναι άγραφτοι κανόνες που πρέπει να τη-
ρούμε, αυτός δεν τους τήρησε».

Στη συζήτηση που ακολούθησε όλοι οι μαθητές συμφώνησαν ότι η συμπεριφορά του μα-
θητή ήταν προκλητική (και άρα η καθηγήτρια ήταν υποχρεωμένη να αντιδράσει) αλλά και ότι η
αντίδραση της καθηγήτριας ήταν υπερβολική.

Ενδιαφέρον έχουν οι πραγματικοί λόγοι που έμμεσα πρόβαλαν οι μαθητές (το συμβάν έ-
γινε την 7η – τελευταία διδακτική ώρα):

« … ήμασταν κουρασμένοι, το πρόγραμμα της ημέρας ήταν δύσκολο …» (κορίτσι),
« … εγώ πεινούσα, δεν είχα φάει τίποτα. Δεν έβλεπα την ώρα να φύγω … » (αγόρι),
« … το μάθημα ήταν βαρετό. Δεν γίνεται να γίνει πιο ενδιαφέρον; …» (κορίτσι).

Εικόνα 3: Βιωματική αναπαράσταση
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Συμβάν 2ο

Το κατέγραψε ο μαθητής Π. και έγινε ανάμεσα σε δύο μαθητές στις αρχές Νοεμβρίου.
Συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή του ο Π. :
«Ο ένας έβρισε ένα άλλο παιδί, τον έλεγε χαζό, χοντρό και τα λοιπά και έπειτα πιάστηκαν

στα χέρια αλλά δεν υπήρχαν τραυματισμοί στο τέλος έδωσαν τα χέρια.»
Οι λόγοι που προβάλει ο Π.:
«Οι λόγοι που προκάλεσαν το συμβάν επειδή το ένα παιδί έβριζε και το άλλο συγχήστηκε».

Στη συζήτηση που ακολούθησε δεν ήταν δυνατό να αποσαφηνιστεί αν υπήρξε προηγού-
μενη πρόκληση από τον δεύτερο μαθητή αλλά τα παιδιά συμφώνησαν ότι « … αυτά συμβαίνουν
συνέχεια … ».

Εικόνα 4: Βιωματική αναπαράσταση

Συμβάν 3ο

Το κατέγραψε η μαθήτρια Α. και έγινε στις 5 Οκτωβρίου 2009 (θυμόταν την ακριβή ημε-
ρομηνία!) ανάμεσα σε αυτήν (όπως ομολόγησε μετά) και έναν  μαθητή (παλιότερο και μεγαλύ-
τερο). Συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή της η Δ. :
«Σε ένα σχολείο (!) ένας μαθητής απείλησε μία μαθήτρια ότι αν δεν πάρει τις “ουσίες” που

της πρόσφερε θα την σκοτώσει. Αυτή η μαθήτρια το ανέφερε στον Διευθυντή του σχολείου και εκεί-
νος έκανε ότι μπορούσε. Προσπάθησε να αποτρέψει τον μαθητή από αυτό το δρόμο, αλλά δεν τα
κατάφερε.»
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Οι λόγοι που προβάλει η Δ.:
«Ο λόγος που προκάλεσε το συμβάν ήταν γιατί αυτός ο μαθητής ήθελε να κάνει και άλλα

άτομα να νιώσουν όπως αυτός.»

Στη συζήτηση η Δ. ομολόγησε ότι ήταν τρομοκρατημένη και φοβόταν να έλθει στο σχο-
λείο. Για ένα μεγάλο διάστημα ερχόταν στο σχολείο συνοδευμένη αν και δεν συνάντησε άλλη
φορά αυτόν τον μαθητή. Φάνηκε ότι την συντάραξε και ότι δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα.

Συμβάν 4ο

Το κατέγραψε η μαθήτρια Α. και έγινε από μία ομάδα μαθητών του σχολείου μας και άλ-
λου σχολείου εναντίον μαθητών του σχολείου. Συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνά-
ντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή της η Α. :
«Μία μαθήτρια του 7ου σχολείου Σταυρούπολης μαζί με την παρέα της πουλούσε μαγκιά σε

κάποια παιδιά της πρώτης Γυμνασίου του 5ου τα οποία ήταν μικρότερα τους και έτσι ως μικρότερα
δεν τολμούσαν να τους βαρέσουν ή να τους αντιμιλήσουν. Και το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν
ήταν να πάνε στον Διευθυντή.»

Οι λόγοι που προβάλει η Α.:
«Απλά η ……(αναφέρει το όνομα της μαθήτριας) και η παρέα της ήθελαν να δείξουν ότι

είναι μεγαλύτερα και πιο δυνατά, το κάναν βέβαια για μαγκιά.»

Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι το 7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης συστεγαζόταν με το 5ο μέχρι
πριν δύο χρόνια και τα παιδιά των δύο σχολείων συναντιόνταν στην αλλαγή της βάρδιας. Ανά-
μεσα στους μαθητές των δύο σχολείων πάντα υπήρχε μία κόντρα και μία αντιπάθεια. Τα παιδιά
του 7ου κατοικούν πάνω από τον περιφερειακό στην περιοχή της Νικόπολης. Υπάρχουν πολλές
κοινωνικές, οικονομικές αλλά και καταγωγής διαφορές που προκαλούν αυτή την αντιπάθεια.
Πάντα οι μαθητές του ενός σχολείου κατηγορούσαν τους μαθητές του άλλου για οποιαδήποτε
ζημιά γινόταν. Ακόμα και τώρα οι μαθητές των δύο σχολείων όταν σχολάνε συναντιόνται και
κοντράρονται παρόλο που τα σχολεία τα χωρίζει μεγάλη απόσταση. Επίσης οι γονείς των μαθη-
τών μας (αλλά και τα ίδια παιδιά δεν θέλουν να φοιτούν) δεν θέλουν να στέλνουν τα παιδιά τους
στο 4ο Ενιαίο Λύκειο της Σταυρούπολης, γιατί πηγαίνουν οι απόφοιτοι του 7ου. Κανονικά οι α-
πόφοιτοι του 5ου φοιτούν στο 3ο Ενιαίο Λύκειο της Σταυρούπολης αλλά λόγω έλλειψης χώρου
του 3ου Λυκείου κάποιοι απόφοιτοί μας εγγράφονται στο 4ο Λύκειο. Αυτός είναι ένας λόγος που
προκαλεί πολλές και έντονες διαμαρτυρίες από τους γονείς των μαθητών μας.

Μέσα στα πλαίσια αυτής της διαμάχης εντάσσεται και το παραπάνω γεγονός – όπως
προέκυψε από τη συζήτηση – και σε κάποια παιδιά (κυρίως σε ομάδες) αρέσει να ασκούν τρομο-
κρατία (και άρα εξουσία όπως ομολόγησαν τα παιδιά της ομάδας) σε μικρότερα και κυρίως άλ-
λου σχολείου ώστε να μειώσουν και τις πιθανότητες τιμωρίας.

Οι επόμενες δύο συγκρούσεις αφορούν (κυριολεκτικά τυχαία) έναν μαθητή του σχολείου
μας που είναι αλλοδαπός και ταυτόχρονα ανήκει και σε μειονότητα.

Συμβάν 5ο

Το κατέγραψε η μαθήτρια Α. και έγινε ανάμεσα σε δύο μαθητές του σχολείου στις 11
Νοεμβρίου 2009 στις 9:50 (κατά τη διάρκεια του διαλείμματος). Συζητήθηκε κατά τη διάρκεια
της δεύτερης συνάντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή της η Α. :
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«Κάθονταν όλοι μαζί στις σκάλες της πρώτης και ο (κενό στο έντυπο της μαθήτριας)
έπαιζε με έναν κύβο με χρώματα. Κάποια στιγμή ήρθε ο (κενό στο έντυπο της μαθήτριας) και
τον έσπρωξε και τον έβρισε. Ο (κενό στο έντυπο της μαθήτριας) αρπάχτηκε αμέσως τον κυνή-
γησε και προσπάθησε να τον χτυπήσει. Τον προκάλεσε να έρθει να τον ξανασπρώξει αλλά αυτός
έφυγε.»

Οι λόγοι που προβάλει η Α.:
«Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος λόγος που τον έσπρωξε και τον έβρισε. Πιστεύω πως το

συγκεκριμένο παιδί το κοντράρουνε πολλοί μόνο επειδή είναι διαφορετικός.»

Εικόνα 5: Βιωματική αναπαράσταση

Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο παιδί, μου έχει παραπονεθεί πάρα πολλές
φορές ότι το προκαλούνε και το βρίζουνε, αυτόν, την καταγωγή του και την οικογένειά του και
έχει εμπλακεί σε πάρα πολλούς καυγάδες.

Στη συζήτηση που ακολούθησε τα παιδιά ανάφεραν ότι σχεδόν καθημερινά αυτό το παιδί
δέχεται προκλήσεις (και άλλοι είχαν παρατηρήσει επιθέσεις εναντίον του αλλά δεν το ανάφε-
ραν). Κάποιο κορίτσι είπε ότι δεν θα άντεχε να έρχεται στο σχολείο αν και σ’ αυτήν φέρονταν
έτσι και τα υπόλοιπα παιδιά συμφώνησαν. Επίσης παρατήρησαν ότι δεν έχει κάποιον κολλητό
ώστε να μπορεί να μιλήσει και να πει «τον πόνο του». Όταν ρώτησα την ομάδα πόσο χρονικό
διάστημα νομίζουν ότι θα άντεχαν χωρίς κάποιο «κολλητό» ή φίλο για να μπορούν να μιλάν μου
απάντησαν από μία έως τρεις ημέρες. Φυσικά αυθόρμητα ήρθε η ερώτηση: « … πόσο ακόμα θα
αντέξει; …»
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Συμβάν 6ο

Το κατέγραψε η μαθήτρια Ε. (εικόνα 6) και έγινε ανάμεσα σε δύο μαθητές του σχολείου
στις 19 Νοεμβρίου 2009 στις 8:10 (πριν την έναρξη των μαθημάτων). Συζητήθηκε κατά τη διάρ-
κεια της δεύτερης συνάντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή της η Ε. :
«Το πρωί πριν να χτυπήσει το κουδούνι καθόμασταν στα παραθυράκια και δίπλα καθό-

ντουσαν δύο παιδιά. Ήρθε μετά από λίγο ο ………(αναφέρει το όνομα του μαθητή) και με το που
πήγε κοντά στα παιδιά αυτά του είπαν να φύγει και να πάει στο διάολο. Ο ……… (αναφέρει το ό-
νομα του μαθητή) πήγε να τον πλακώσει αλλά ο ………(αναφέρει το όνομα του μαθητή) έτρεξε να
φύγει, γύρισε και τον ξαναέβρισε του είπε σκληρά λόγια.»

Οι λόγοι που προβάλει η Ε.:
«Κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος τσακωμού αλλά αυτό που κυριαρχεί

γενικά στην Ελλάδα είναι ο ρατσισμός.»

Φυσικά η συζήτηση συνεχίστηκε από εκεί που είχε σταματήσει από το προηγούμενο ε-
πεισόδιο και επειδή μου έκανε εντύπωση η άποψη της Ε. ρώτησα και τους υπόλοιπους αν συμ-
φωνούσαν μαζί της. Κανένας δεν διαφώνησε οπότε έθεσα το θέμα σε ψηφοφορία: Εμείς οι Έλ-
ληνες είμαστε ρατσιστές ή όχι;. Αποτέλεσμα (με ανάταση του χεριού): 30 ναι και 1 λευκό (το
δικό μου).

Παραπέρα σχολιασμός νομίζω ότι περιττεύει.

Εικόνα 6: Έντυπο καταγραφής σύγκρουσης
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Συμβάν 7ο

Το κατέγραψε η μαθήτρια Μ. και έγινε ανάμεσα σε δύο μαθητές. Συζητήθηκε κατά τη
διάρκεια της τρίτης συνάντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή της η Μ. :
«Καθώς σχολούσαμε και περπατούσαμε στον δρόμο μπροστά από το σχολείο βλέπουμε δύο

παιδιά από το σχολείο μας να μαλώνουν και να χτυπάν ο ένας τον άλλον με κλωτσιές και μπουνιές.
Δεν κράτησε όμως για πολύ καθώς ήταν μες στον δρόμο και κόρναρε συνεχώς ένα αμάξι για να
σταματήσουν.»

Οι λόγοι που προβάλει η Μ.:
«

 Παρεξήγηση ανάμεσά τους
 Διαφωνία

».
Οι κουκίδες είναι επιλογή της Μ.

Φυσικά μπροστά στο συμβάν ήταν και άλλοι μαθητές της ομάδας (θεατές ήταν τουλάχι-
στον το μισό σχολείο όπως ανάφεραν) και συζητήθηκε με ιδιαίτερη έξαψη. Όλα ξεκίνησαν από
κάποια «παρεξήγηση» (ο όρος των μαθητών) και επέλεξαν να λύσουν τις διαφορές τους στο σχό-
λασμα εκτός σχολείου. Ο ρόλος των μαθητών – θεατών ήταν σημαντικός (όπως συμφώνησαν
όλοι). Κανένας δεν έκανε κάποια κίνηση να τους χωρίσει και μάλιστα κάποιοι ενθάρρυναν τον
έναν ή τον άλλο συμπλεκόμενο. Όταν έβαλαν τον εαυτό τους στη θέση των συμπλεκόμενων οι
μαθητές ομόφωνα ομολόγησαν ότι ήταν αδύνατο να μην συμπλακούν γιατί όποιος υποχωρούσε
μπροστά στους θεατές θα στιγματιζόταν ως δειλός. Επίσης κάποιοι ανάφεραν ότι φοβούνταν να
επιχειρήσουν να τους χωρίσουν για να μην τις «φάνε» και αυτοί.

Συμβάν 8ο

Το κατέγραψε η μαθήτρια Μ. και έγινε ανάμεσα σε δύο μαθήτριες του σχολείου μας. Συ-
ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της τέταρτης συνάντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή της η Μ. :
«Η μία κοπέλα μίλησε άσχημα στην άλλη για ένα θέμα στο είπα (?) την είχε βάλει λόγια μια

άλλη κοπέλα. Έτσι μαλώσαν, μιλούσαν άσχημα και υπήρχε μια ένταση στην κουβέντα τους. Τελικά
αυτό το συμβάν έλειξε χωρίς να πέσει ξύλο επειδή τους διακόψανε άλλοι.»

Οι λόγοι που προβάλει η Μ.:
«Πιστεύω ότι έγινε μια παρεξήγηση ανάμεσα στα κορίτσια, εξαιτίας ενός άλλου κορίτσι το

οποίο έλεγε ψέματα και στις 2.»

Η Μ. ανάφερε ότι αφού συζήτησαν μέσω κοινών φίλων οι δύο μαθήτριες βγήκε το συ-
μπέρασμα ότι ένα τρίτο κορίτσι έλεγε ψέματα και στις δύο διαβάλλοντας την μία στην άλλη για
να τις κάνει να τσακωθούν και να πάψουν να είναι φίλες. Η καλύτερη αντιμετώπιση σ’ αυτές τις
περιπτώσεις – κατέληξαν τα παιδιά της ομάδας – είναι να μιλήσεις άμεσα με αυτόν τον οποίον
κατηγορούν για διαδόσεις για να λυθεί η παρεξήγηση. Η δυνατότητα ξυλοδαρμού του ψεύτη α-
πορρίφτηκε αλλά η περιφρόνησή προς αυτόν (και απομόνωσή του) θεωρήθηκε θεμιτή.

Πάντως τα παιδιά της ομάδας ανάφεραν ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι σπάνια και δεν
είναι χαρακτηριστικό μόνο των κοριτσιών.

Τα υπόλοιπα 4 επεισόδια συζητήθηκαν στην τρίτη και τέταρτη συνάντηση αλλά δεν απέ-
δωσαν κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με τα προηγούμενα. Παρατίθενται παρακάτω:
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Συμβάν 9ο

Το κατέγραψε ο μαθητής Χ. και έγινε ανάμεσα σε δύο μαθητές του σχολείου μας. Συζη-
τήθηκε κατά τη διάρκεια της τρίτης συνάντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή του ο Χ. (τα μικρά ονόματα καταγράφονται μια και είναι αρ-
κετά συνηθισμένα) :

«Ο Αντώνης έβρισε τον Νίκο και ο Νίκος τον βάρεσε στην μάπα μπουνοιά. Όταν σχόλασαν
ο Αντώνης έφερε μερικούς φίλους του και έβαλαν τον Νίκο σε μια γωνιά και τον βαρούσαν.»

Οι λόγοι που προβάλει ο Χ.:
«Ο Αντώνης έβρισε τον Νίκο.»

Συμβάν 10ο

Το κατέγραψε ο μαθητής Χ. (άλλος από τον προηγούμενο) και έγινε ανάμεσα σε δύο μα-
θητές του σχολείου μας. Συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της τρίτης συνάντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή του ο Χ. (τα μικρά ονόματα καταγράφονται μια και είναι αρ-
κετά συνηθισμένα) :

«Ο Βασίλης καθός έκανε βόλτες με τους φίλους του ο Νίκος πίγε μπροστά του και έκανε
άσχιμες χιρονομίες στον Βασίλη και μετά ο Νίκος έφηγε. Την επόμενη  μέρα ο Βασίλης πήγε του
μίλησε για να τον ροτίση εξηγίσεις αλλά ο Νίκος δεν απαντούσε και λογομαχίσανε και ήταν στο
τσακ να τσακοθούν άμα δεν τους σταματούσαμε.»

Οι λόγοι που προβάλει ο Χ.:
«Κατά τη γνώμη μου ο λόγος είναι ότι ο Νίκος δεν σιμπαθεί τον Βασίλη.»

Εικόνα 7: Έντυπο καταγραφής σύγκρουσης
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Συμβάν 11ο

Το κατέγραψε ο μαθητής Γ. και έγινε στις 1 Νοεμβρίου 2009 ανάμεσα σε δύο μαθητές
του σχολείου μας. Συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της τέταρτης συνάντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή του ο Γ.:
«Ο ………(αναφέρει το όνομα του μαθητή το οποίο δεν είναι συνηθισμένο) χτύπησε τον

Γιάννη στο  πρόσωπο, μετά αρχίσαν έναν μικρό αγώνα με μπουνιές. Τέλος τους χωρίσανε και έφυ-
γε ο καθένας με την παρέα του.»

Οι λόγοι που προβάλει ο Γ.:
«Μάλλον θα βρίσανε ο ένας τον άλλο, πιστεύω πως αυτός ήταν ο κύριος λόγος.»

Συμβάν 12ο

Το κατέγραψε η μαθήτρια Α. και έγινε ανάμεσα σε δύο μαθητές του σχολείου μας. Συζη-
τήθηκε κατά τη διάρκεια της τέταρτης συνάντησης.

Αναφέρει στην περιγραφή της η Α.:
«Ο ………(αναφέρει το όνομα του μαθητή το οποίο δεν είναι συνηθισμένο) έσπρωξε αρ-

χικά για πλάκα τον Κώστα και έπεσε μετά ο Κώστας νευρίασε και τον λέει τι με έσπρωξες ρε μαλά-
κα? Και το ένα έφερε τ’ άλλο και σπροχνώντουσαν μεταξύ τους και μαλώσανε. Το μάτι του Κώστα
πρήστικε.»

Οι λόγοι που προβάλει η Α.:
«Το συμβάν ξεκίνησε για πλάκα αλλά μετά συνεχίστηκε.»

Μετά την αναπαράσταση των καταγραφών έγινε και μία συνάντηση σύνοψης όπου επι-
χειρήσαμε να ανακεφαλαιώσουμε όσο ειπώθηκαν και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.

Τα παιδιά θεώρησαν ότι πολλές συγκρούσεις συμβαίνουν χωρίς ιδιαίτερο λόγο (ή για
πλάκα ή γιατί είναι κουρασμένοι ή γιατί κάτι τους έκανε νευρικούς εκείνη την ημέρα) και θα
μπορούσαν να αποφευχθούν αν υπήρχε επικοινωνία ανάμεσα τους. Εδώ έκανε μία μαθήτρια μία
εύστοχη παρατήρηση ότι οι περισσότεροι σημερινοί Έλληνες δεν συζητούν μεταξύ τους και
τσακώνονται χωρίς λόγο.

Διαχώρισαν άμεσα την σύγκρουση ή τον εκφοβισμό που συμβαίνει περιστασιακά από
την διαρκή πίεση κάθε είδους εναντίον κάποιου συγκεκριμένου παιδιού. Αποδίδουν την συμπε-
ριφορά των ομάδων στην «μαγκιά» αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν τους λόγους που ωθούν
μία ομάδα μαθητών ή μαθητριών να φέρονται παραβατικά.

Επίσκεψη του Συνηγόρου του Παιδιού
Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 επισκέφτηκε το σχολείο μας ο κος Μόσχος, ο Συνή-

γορος του Παιδιού, κατόπιν προηγούμενης πρόσκλησής μας.
Είχε προηγηθεί συνάντηση προετοιμασίας με την ολομέλεια της ομάδας όπου εξήγησα

στους μαθητές της ομάδας τις αρμοδιότητες και δράσεις του Συνηγόρου του παιδιού και ποιος
και πως μπορεί να καταφύγει στον Συνήγορο του Παιδιού.

Οι μαθητές τοποθέτησαν τα θρανία της τάξης τους σε κύκλο και κατόπιν ο κος Μόσχος
αναφέρθηκε σε θέματα συγκρούσεων στο σχολείο αλλά και κακοποίησης στο οικογενειακό πε-
ριβάλλον (και όχι μόνο), καθώς και στο ρόλο των καθηγητών και των ίδιων των παιδιών σε περι-
πτώσεις σύγκρουσης μαθητών του σχολείου (κυρίως σαν θεατές). Η συζήτηση έγινε με τη μαιευ-
τική μέθοδο όπου οι μαθητές καλούνταν να πουν τη γνώμη και άποψή τους πάνω σε συγκεκριμέ-
νες ερωτήσεις.
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Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά κάποια θέματα που συζητήθηκαν καθώς και κάποιες
απόψεις που έγιναν δεκτές από την πλειοψηφία.

Κάποιες ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν:
- Οι μεγάλοι θα πρέπει να παρεμβαίνουν στις συγκρούσεις; (των μαθητών εννοείται)
- Αν ένα παιδί έρθει δαρμένο στο σχολείο τι κάνουμε;
- Τι μπορεί να κάνει ο καθηγητής; (σε μία σύγκρουση μαθητών)
- Πως νοιώθεις που είσαι στον καβγά;
και άλλες πολλές.

Διαπιστώθηκε πως πολλοί μαθητές νοιώθουν ότι είναι καλύτερο να αποταθούν στη διεύ-
θυνση του σχολείου σε περιπτώσεις εκφοβισμού τους από άλλους μαθητές, κάποιοι να ζητήσουν
τη συνδρομή κοινών τους φίλων και λίγοι να προτιμούσαν να ζητήσουν από κάποιους τρίτους
μαθητές να μεσολαβήσουν.

Η διαδικασία αντιμετώπισης των συγκρούσεων μαθητών (όταν φτάσουν στη διεύθυνση
του σχολείου) θεωρούν ότι είναι η συζήτηση και η εξήγηση των αιτιών και η απόδοση ευθυνών
(με την επιβολή της τιμωρίας που προβλέπεται). Κάποια στιγμή αναφέρθηκε από τους μαθητές
ότι οι καθηγητές τους δεν ενδιαφέρονται σε τέτοιες περιπτώσεις να συζητήσουν και να αναζητή-
σουν σε βάθος τις πραγματικές αιτίες.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το ρόλο τους ως θεατές ενός συμβάντος που συμβαίνει σε
δημόσιο χώρο. Καταλήξαμε ότι όταν ξεκινάς έναν καβγά σε δημόσιο χώρο δίνεις δικαίωμα σε
όλους τους υπόλοιπους να συμμετάσχουν (αρνητικά ή θετικά) ενώ η ψυχολογική επίδραση των
θεατών στον δράστη και στο θύμα είναι έντονη. Το θύμα νοιώθει άσχημα ενώ ο θύτης ωθείται να
το προχωρήσει στα άκρα.

Οι μαθητές στους τέλος της συζήτησης δήλωσαν ότι έχουν ανάγκη από ψυχολόγο για να
τον συμβουλεύονται και άρα θα ήταν καλό να υπήρχε κάποιος στο σχολείο, καθώς και μια ώρα
την εβδομάδα για ελεύθερη συζήτηση με τους καθηγητές τους. Ανάφεραν ότι καταπιέζονται ψυ-
χολογικά από τις απειλές των καθηγητών τους οι οποίοι σαν μέσο επιβολής χρησιμοποιούν τη
φράση «θα σε αφήσω». Δυστυχώς, ανάφεραν ότι κάποιοι καθηγητές τους θα έπρεπε να περάσουν
από ψυχολογικά τεστ.

γ) Διαμεσολάβηση

Προετοιμασία – κανόνες διαμεσολάβησης
Ο Συνήγορος του Παιδιού είχε θίξει το θέμα του ποιος θα ήταν καλύτερο να διαμεσολα-

βήσει ανάμεσα σε πλευρές που συγκρούονται αλλά τα παιδιά δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία, κυ-
ρίως λόγω των άλλων θεμάτων που είχαν τεθεί στη συζήτηση και τους ενδιέφεραν περισσότερο
να τοποθετηθούν.

Σ’ αυτό το σημείο θεώρησα ότι ήταν ευκαιρία να θέσω την ομάδα απέναντι από το δί-
λημμα: ποιος είναι ο ιδανικότερος για να διαμεσολαβήσει σε συγκρούσεις ανάμεσα σε μαθητές;

Η συζήτηση ξεκίνησε από το παράδειγμα της μαθήτριας Σ. η οποία είχε τσακωθεί πολύ
έντονα με μία άλλη μαθήτρια και είχαν έρθει στο γραφείο μου όπου μετά από κουβέντα είχαν
«εξαναγκαστεί» σε συμφιλίωση. Η Σ. περίγραψε τις σχέσεις της με την άλλη μαθήτρια και ανά-
φερε ότι ποτέ δεν ξαναέφτασαν σε τόσο έντονο τσακωμό και απέφευγαν αρκετά η μία την άλλη
αλλά δεν συμφιλιώθηκαν πραγματικά ποτέ και από τύχη κυρίως δεν συγκρούστηκαν ξανά.
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Από την κουβέντα προέκυψε ότι ελάχιστες φορές μετά από τσακωμό και αφού είχε έρθει
το θέμα σε διαιτησία της διεύθυνσης ή των καθηγητών οι σχέσεις των παιδιών είχαν επανέλθει
στο προ της σύγκρουσης επίπεδο. Επίσης η πλειοψηφία των παιδιών θεώρησε ότι η καλύτερη
επιλογή διαμεσολαβητή θα ήταν ένας κοινός φίλος (κυρίως) και αν δεν υπήρχε τέτοιος τότε κά-
ποιος άλλος μαθητής (ίσως λίγο μεγαλύτερος ή ωριμότερος και φυσικά αντικειμενικός) θα ήταν
η επόμενη καλύτερη επιλογή.

Εικόνα 8: Δείγματα κανόνων συμπεριφοράς διαμεσολαβητών όπως παραδόθηκαν από τους μαθητές

Καταλήξαμε τελικά ότι θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε αυτό το μοντέλο στο σχολείο
μας στο επόμενο διάστημα. Κάποια παιδιά δήλωσαν ότι θα φοβούνταν να παίξουν το ρόλο του
διαμεσολαβητή γιατί νόμισαν ότι θα έπρεπε να παρεμβάλλονται ανάμεσα στους αντιμαχόμενους
και αφού τους χωρίσουν να κάνουν συμφιλίωση. Τελικά αποφασίσαμε να διαθέσουμε τις επόμε-
νες δύο ή τρεις συναντήσεις μας στο να διευκρινίσουμε ποιοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν
ως διαμεσολαβητές, με ποιόν τρόπο και σε ποια φάση. Οι μαθητές ανέλαβαν να σκεφτούν κανό-
νες συμπεριφοράς των διαμεσολαβητών καθώς και τα βήματα ενός πρωτοκόλλου διαμεσολάβη-
σης και να τα παραδώσουν γραπτά στην επόμενη συνάντηση για συζήτηση.

Στις επόμενες συναντήσεις και προσπαθώντας να φανταστούμε τα συναισθήματα και την
ψυχική διάθεση δύο συγκρουόμενων μαθητών καταλήξαμε σε κάποιους κανόνες συμπεριφοράς
(Παράρτημα - Κανόνες συμπεριφοράς διαμεσολαβητή) καθώς και κάποιους κανόνες - βήματα
διαμεσολάβησης (Παράρτημα - Βήματα διαμεσολάβησης) για να χρησιμοποιήσουν ως οδηγό οι
διαμεσολαβητές.

Δυστυχώς, ακόμα και μετά από αυτές τις συναντήσεις κάποια παιδιά δίσταζαν να παίξουν
το ρόλο του διαμεσολαβητή. Συνολικά 9 μαθητές (από τους 30) δήλωσαν ότι θα ήθελαν να είναι
διαμεσολαβητές και μερικοί ακόμα με δισταγμό δήλωσαν ότι θα το σκεφτούν. Από τους 9, οι 4
ήταν αγόρια και οι 5 κορίτσια.
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Στους υποψήφιους διαμεσολαβητές δόθηκαν γραπτοί οι κανόνες συμπεριφοράς και δια-
μεσολάβησης καθώς και ένα έντυπο «Συμβόλαιο τιμής» (Παράρτημα - Συμβόλαιο τιμής) όπως
το ονομάσαμε για να συμπληρωθεί από τους εμπλεκόμενους στο τέλος της διαμεσολάβησης.

Οι διαμεσολαβητές, κάθε φορά που θα εμπλέκονταν σε μία διαμεσολάβηση θα έπρεπε
αμέσως μετά να μου αναφέρουν τι έγινε καθώς και τα αποτελέσματα. Επίσης, γνώριζαν ότι μπο-
ρούσαν να μου ζητήσουν, αν υπήρξε ανάγκη, να μεσολαβήσω ώστε να απαλλαχθούν από κάποια
υποχρέωσή τους ώστε να ασχοληθούν με τη διαμεσολάβηση.

Τέλος, έγινε ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου για την δράση που θα
ακολουθούσε ώστε να ανεχθούν τη δράση των διαμεσολαβητών. Κάποιοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον ενώ άλλοι σκεπτικισμό.

Εφαρμογή διαμεσολάβησης
Στο επόμενο διάστημα (λίγο πριν και αμέσως μετά το Πάσχα) έγιναν συνολικά 5 διαμε-

σολαβήσεις.

Εικόνα 9: «Συμβόλαιο τιμής»

Τη μία από αυτές την διέκοψα στην εξέλιξή της (σχεδόν στην έναρξη της) γιατί οι υπο-
ψήφιοι διαμεσολαβητές σχεδόν θέλησαν να υποχρεώσουν τα παιδιά (2 αγόρια της Α’ τάξης) να
«υποστούν» διαμεσολάβηση αλλά και επέτρεψαν και σε άλλους μαθητές (που δεν ανήκαν στην
ομάδα και ήρθαν από περιέργεια) να εμπλακούν ως διαμεσολαβητές.

Δύο ακόμα διαμεσολαβήσεις ήταν σχεδόν αποτυχία γιατί αναλώθηκαν σε συζητήσεις χω-
ρίς ουσία και χωρίς να ακολουθήσουν τους κανόνες (όπως προέκυψε αργότερα) και έμμεσα πα-
ραδέχτηκαν ότι έγιναν κατά το διάστημα διδακτικής ώρας με στόχο να μην παρακολουθήσουν το
μάθημά τους.
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Άλλες δύο διαμεσολαβήσεις έγιναν με άψογο τρόπο, ακολουθήθηκαν όλοι οι κανόνες που
είχαν οριστεί και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα από τα αναμενόμενα (όπως φάνηκε αρ-
γότερα και από τη συνέντευξη που μου έδωσαν οι εμπλεκόμενοι μαθητές).

Βέβαια το διάστημα εφαρμογής ήταν μικρό για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ενώ
και ο αριθμός των συγκρούσεων που αντιμετωπίστηκαν ήταν πολύ μικρός αλλά εύκολα προέκυ-
ψαν κάποια παραδείγματα προς μίμηση και κάποια άλλα προς αποφυγή για μια μελλοντική ε-
φαρμογή διαμεσολάβησης.

Τέλος, δεν κατέληξαν όλες οι συγκρούσεις στους διαμεσολαβητές. Έγιναν και κάποιες
άλλες (όχι πολλές) που αντιμετωπίστηκαν από τη διεύθυνση του σχολείου. Σε μία από αυτές έτυ-
χε να είμαι εγώ διαμεσολαβητής ανάμεσα σε δύο μαθητές που ήρθαν στα χέρια και κατέληξαν
στο γραφείο μου (είμαι υποδιευθυντής) με κοκκινίλες στα πρόσωπά τους. Σχεδόν ασυναίσθητα
εφάρμοσα τους κανόνες που τόσους μήνες είχαμε κουβεντιάσει και αναπτύξει με τα παιδιά και
τα αποτελέσματα ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Περισσότερα για την σύγκρουση αυτή υπάρ-
χουν στην αξιολόγηση παρακάτω.

δ) Έρευνα στο σχολείο
Όλες οι προηγούμενες συζητήσεις και δράσεις δημιούργησαν κάποια ερωτηματικά τα

οποία σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να διερευνηθούν.
Είναι το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας έντονο ή όχι και σε ποιο σημείο; Πολλές φο-

ρές στις συζητήσεις μας αναφερόταν οι φράσεις « … τον χτύπησα για πλάκα …», « … τον κλώ-
τσησα γιατί παίζαμε …». Μάλιστα ένα παιχνίδι μαθητών της πρώτης τάξης στο διάλειμμα ήταν
να κλωτσούν ένα μεταλλικό κουτί και όποιο παιδί έχανε (άγνωστο με ποιο τρόπο) «έτρωγε»
σφαλιάρες από τους υπόλοιπους. Όποτε το βλέπανε οι εφημερεύοντες καθηγητές και το σταμα-
τάγανε τα παιδιά διαμαρτύρονταν ότι απλώς παίζανε. Βέβαια το παιδί που είχε «φάει» το ξύλο
ήταν αξιολύπητο αλλά δεν διαμαρτύρονταν! Μέχρι σε ποιο σημείο τα παιδιά θεωρούν τη βία ε-
νταγμένη μέσα στην καθημερινότητά τους; Την αποδέχονται και αποτελεί συστατικό των παιχνι-
διών τους – όπως αναφέρουν – ή απλώς υποκρίνονται;

Οι διαμεσολαβητές είναι αποδεκτοί ή επειδή είναι κάτι καινούργιο τα παιδιά απλά ντρέ-
πονται και δίνουν τη συναίνεσή τους;

Υπάρχουν όλα τα είδη σχολικού εκφοβισμού που αναφέρονται στη βιβλιογραφία στο
σχολείο μας ή όλα αυτά είναι μία υπερβολή;

Ως μέσο συλλογής των απόψεων και στάσεων του συνόλου των μαθητών του σχολείου
επιλέχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις μεικτού τύπου, δηλαδή προκωδικοποιημένες ερω-
τήσεις με δυνατότητα επιλογής απάντησης ανοικτού τύπου (επιλογή κάτι άλλο (ανάφερε τι):
……………………….…).

Παρόλο που κάποια από τα θέματα έρευνας του ερωτηματολόγιου συζητήθηκαν με την
ομάδα, την σύνταξη του ερωτηματολογίου ανέλαβα εγώ αφ’ ενός μεν γιατί θα ήταν δύσκολο να
εξηγήσω στα παιδιά τη σωστή χρήση ερωτηματολογίου σε τόσο σύντομο χρόνο (ούτε και εγώ
είμαι απόλυτα σίγουρος ότι την γνωρίζω) και αφ’ ετέρου γιατί και τα παιδιά της ομάδας θα έπρε-
πε να το συμπληρώσουν και επομένως θα ήταν προκατειλημμένα απέναντι στις ερωτήσεις μια
και θα γνώριζαν τον λόγο ύπαρξής τους στο ερωτηματολόγιο.

Όπως αναφέρθηκε και στην υπόθεση, ως ανεξάρτητες μεταβλητές στο ερωτηματολόγιο
επιλέχθηκαν το φύλο και η τάξη η οποία είναι ενδεικτική της ηλικίας και κυρίως των συνανα-
στροφών (αλλά όχι πάντα).

Η 1η ερώτηση επιτρέπει να διερευνήσουμε την λεκτική βία και η 2η τη συχνότητά της (α-
πέναντι στο παιδί που ομολογεί ότι ήταν θύμα της).



Πασχάλης Σέντερης                                Σελίδα      από 5625

Η 3η ερώτηση επιτρέπει να διερευνήσουμε την σωματική βία και η 4η τη συχνότητά της
(απέναντι στο παιδί που ομολογεί ότι ήταν θύμα της).

Η 5η ερώτηση επιδιώκει να ανιχνεύσει την ηλικία του παιδιού – θύτη (αν και πολλές φο-
ρές οι διετείς και τριετείς μαθητές είναι οι συχνότεροι θήτες εναντίον των συμμαθητών τους της
κανονικής για την τάξη ηλικίας, αυτό όμως δεν φαίνεται από το ερωτηματολόγιο).

Η 6η ερώτηση στοχεύει να αναδείξει το φαινόμενο της ψυχολογικής βίας που ασκείται
στο παιδί – θύμα μέσω της διάδοσης ανυπόστατων φημών για το άτομό του.

Η 7η ερώτηση ζητά από τους μαθητές να αποτυπώσουν τα συναισθήματά τους από κά-
ποιο φαινόμενο εκφοβισμού που υπέστησαν.

Η 8η ερώτηση ζητά τη γνώμη των μαθητών όσον αφορά την ασφάλεια του σχολείου για
έναν μαθητή που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Η 9η ερώτηση επιτρέπει να καταγράψουμε την προσφυγή των μαθητών σε κάποιον μετά
από κάποιο φαινόμενο εκφοβισμού.

Η 10η ερώτηση επιδιώκει να καταγράψει αν κάποιος μαθητής ένοιωσε ποτέ συναισθήμα-
τα θύτη (για οποιονδήποτε λόγο).

Η 1η ερώτηση ζητά τη γνώμη των μαθητών για το ποιος νοιώθουν ότι θα μπορούσε να εί-
ναι ένας πιθανός διαμεσολαβητής.

Η 12η ερώτηση ζητά τη γνώμη των μαθητών όσον αφορά την ασφάλεια του σχολείου για
τους ίδιους.

Το ερωτηματολόγιο το απάντησαν συνολικά 329 μαθητές, από τους οποίους οι 162 ήταν
αγόρια και οι 167 κορίτσια.

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η κατανομή των μαθητών σε σχέση με τις δύο μετα-
βλητές (τάξη και φύλο):

51 52 53 54 55 56 57

ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α

Β

Γ

ΤΑ
ΞΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΟΡΙΤΣΙ
ΑΓΟΡΙ

Εικόνα 10: Γράφημα κατανομής μαθητών κατά τάξη και κατά φύλο

Δηλαδή τα αγόρια ήταν 55 από την Α’, 54 από τη Β’ και 53 από τη Γ’ τάξη ενώ τα κορί-
τσια ήταν 57 από την Α’, 54 από τη Β’ και 56 από τη Γ’ τάξη.
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Παρακάτω καταγράφονται κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών.

Το πλήθος των παιδιών που υπέστησαν λεκτική βία φαίνεται στο παρακάτω γράφημα:
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Κορίτσια Γ τάξης
Κορίτσια Β τάξης
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Αγόρια Γ τάξης
Αγόρια Β τάξης
Αγόρια Α τάξης

Εικόνα 11: Γράφημα πλήθους μαθητών που υπέστησαν λεκτική βία

Συνολικά το 84% (136) των αγοριών και το 71% (118) των κοριτσιών που απάντησαν
στο ερωτηματολόγιο δηλώνουν ότι υπέστησαν λεκτική βία.

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται από ποιόν προήλθε αυτή η βία:
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Εικόνα 12: Γράφημα κατανομής του φύλου των μαθητών που άσκησαν λεκτική βία
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Η λεκτική βία προήλθε κατά κύριο λόγο από αγόρια (185 περιπτώσεις), κατόπιν από ο-
μάδα αγοριών (61 περιπτώσεις), έπειτα από κορίτσια (59 περιπτώσεις) και τέλος από ομάδα κο-
ριτσιών (30 περιπτώσεις).

Τα σύνολα είναι μεγαλύτερα από το πλήθος των μαθητών γιατί οι μαθητές έχουν δικαίω-
μα να συμπληρώσουν περισσότερες από μία επιλογές που είναι πιθανόν να συμπεριλαμβάνονταν
σε ένα φαινόμενο εκφοβισμού.

Το είδος της λεκτικής βίας φαίνεται στο γράφημα:
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Σεξουαλικά υπονοούμενα
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Κακόβουλα ονόματα
Κοροϊδίες
Βρισιές

Εικόνα 13: Γράφημα κατανομής είδους λεκτικής βίας

και κατά κύριο λόγο είναι βρισιές (162 περιπτώσεις) και κοροϊδίες (148 περιπτώσεις).
Η συχνότητα της λεκτικής βίας που ασκούνταν, ήταν:
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Κάθε μέρα
Κάθε βδομάδα
Μερικές φορές το μήνα
Μερικές φορές το χρόνο

Εικόνα 14: Γράφημα συχνότητας λεκτικής βίας
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Το είδος αυτό της βίας τα περισσότερα παιδιά (156 περιπτώσεις) το βίωσαν «μερικές φο-
ρές» το χρόνο (κάποια διευκρινίζουν «έγινε μια φορά …»). Οι υπόλοιπες περιπτώσεις όμως είναι
οι σοβαρότερες και αυτές με τη μικρότερη συχνότητα. 57 παιδιά δηλώνουν ότι έγινε «μερικές
φορές το μήνα», 21 «κάθε εβδομάδα» και 18 «κάθε μέρα», δηλαδή αρκετά παιδιά συνολικά βιώ-
σαν επανειλημμένα λεκτικές επιθέσεις και όπως είπαμε παραπάνω αυτές οι επιθέσεις έχουν σο-
βαρό αντίκτυπο στη συμπεριφορά και στην απόδοσή τους.

Το πλήθος των παιδιών που υπέστησαν σωματική βία φαίνεται στο παρακάτω γράφημα:
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Εικόνα 15: Γράφημα πλήθους μαθητών που υπέστησαν σωματική βία

 Συνολικά το 63% (102) των αγοριών και το 34% (57) των κοριτσιών που απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο δηλώνουν ότι υπέστησαν λεκτική βία.

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται από ποιόν προήλθε αυτή η βία:
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Εικόνα 16: Γράφημα κατανομής του φύλου των μαθητών που άσκησαν σωματική βία
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Η σωματική βία προήλθε κατά κύριο λόγο από αγόρια (129 περιπτώσεις), κατόπιν από
ομάδα αγοριών (34 περιπτώσεις), έπειτα από κορίτσια (15 περιπτώσεις) και τέλος από ομάδα κο-
ριτσιών (4 περιπτώσεις).

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το φαινόμενο της σωματικής βίας είναι κατά κύριο λόγο χαρα-
κτηριστικό των αγοριών τα οποία δρουν κυρίως ατομικά και λιγότερο ομαδικά.

Το είδος της σωματικής βίας φαίνεται στο γράφημα:
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Εικόνα 17: Γράφημα κατανομής είδους σωματικής βίας

Κατά σειρά πλήθους περιπτώσεων είναι οι σπρωξιές (90 περιπτώσεις), κατόπιν τα χτυπή-
ματα (82 περιπτώσεις), μετά οι κλωτσιές (54 περιπτώσεις) και 7 περιπτώσεις «άλλο» όπου ανα-
φέρουν: «με έπιασε από το λαιμό» (κορίτσι), «με περίμεναν έξω από το σχολείο με σουγιά» (α-
γόρι), «με δάγκωσε» (κορίτσι) και άλλα πολύ πιο ήπια.

Η συχνότητα της λεκτικής βίας που ασκούνταν, ήταν:
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Κάθε μέρα
Κάθε βδομάδα
Μερικές φορές το μήνα
Μερικές φορές το χρόνο

Εικόνα 18: Γράφημα συχνότητας σωματικής βίας
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Αυτό το είδος της βίας τα περισσότερα παιδιά (100 περιπτώσεις) το βίωσαν «μερικές φο-
ρές» το χρόνο (όπως και με τη λεκτική βία). Οι υπόλοιπες περιπτώσεις όμως είναι επίσης οι σο-
βαρότερες και επίσης και αυτές με τη μικρότερη συχνότητα. 31 παιδιά δηλώνουν ότι έγινε «με-
ρικές φορές το μήνα», 19 «κάθε εβδομάδα» και 8 «κάθε μέρα». Άρα αρκετά παιδιά συνολικά
βιώσαν επαναλαμβανόμενες σωματικές επιθέσεις που επηρέασαν σημαντικά την γενική συμπε-
ριφορά τους.

Σημαντικό επίσης θέμα είναι προς τα πού κατευθύνει την προσπάθεια εκφοβισμού η κάθε
κατηγορία μαθητών – θητών που εξετάζουμε.

Η βία από τα αγόρια κατευθύνεται προς:
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Εικόνα 19: Γράφημα κατανομής «στόχων» βίας των αγοριών

και από ομάδες αγοριών κατευθύνεται προς:
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Εικόνα 20: Γράφημα κατανομής «στόχων» βίας των ομάδων αγοριών
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Η βία από τα κορίτσια κατευθύνεται προς:
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Εικόνα 21: Γράφημα κατανομής «στόχων» βίας των κοριτσιών

και από ομάδες κοριτσιών κατευθύνεται προς:
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Εικόνα 22: Γράφημα κατανομής «στόχων» βίας των ομάδων κοριτσιών
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Τα περιστατικά εκφοβισμού που καταγράφονται προέρχονται από (όσον αφορά την τάξη
και έμμεσα την ηλικία):

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ …
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Εικόνα 23: Γράφημα κατανομής ηλικίας (έμμεσο συμπέρασμα) των θητών του εκφοβισμού

δηλαδή κυρίως προέρχονται από συνομήλικους σε ποσοστό 57% (148 απαντήσεις) και
κατόπιν από μεγαλύτερους (στην τάξη) σε ποσοστό 41% (107 απαντήσεις). Ένα πολύ μικρό πο-
σοστό 2% (6 απαντήσεις) προέρχεται από μικρότερους. Αυτό επιβεβαιώνει και τις καταγγελίες
των μικρότερων παιδιών (ειδικά της Α’ τάξης) ότι όταν πρωτοέρχονται στο σχολείο υφίστανται
επιθετικότητα και εκφοβισμό από τα μεγαλύτερα παιδιά.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αναφέρθηκαν οι άμεσες (πρόσωπο με πρόσωπο) περι-
πτώσεις εκφοβισμού που συνήθως προέρχονται από την ασυμμετρία δύναμης ([Rigby2008]) του
θύτη με το θύμα. Στην επόμενη ερώτηση καταγράφονται οι περιπτώσεις ψυχολογικής βίας δηλα-
δή η διάδοση ψευδών φημών που αποτελούν τα όπλα όλων των παιδιών και όχι μόνο των δυνα-
τότερων.

Οι ψευδείς φήμες που αναφέρονται κατευθύνονται προς:
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Εικόνα 24: Γράφημα κατανομής εμπειρίας ψευδής φήμης κατά φύλο και τάξη
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Παρατηρούμε λοιπόν μια ισοκατανομή των παιδιών τα οποία υφίστανται διάδοση φημών
για το άτομό τους και στις ηλικίες και στα φύλα με μόνο μικρή υπεροχή στα κορίτσια Γ’ τάξης.
Επίσης το ποσοστό των αγοριών – θυμάτων φημών είναι 43% (70) και των κοριτσιών 48% (80).

Οι ψευδείς φήμες προήλθαν από:

0 20 40 60 80

ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΥ
Ν

Ο
ΛΑ

ΦΗΜΕΣ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ …

Ομάδα κοριτσιών
Ομάδα αγοριών
Κορίτσι
Αγόρι

Εικόνα 25: Γράφημα κατανομής μαθητών που διαδίδουν ψευδείς φήμες

όπου φαίνεται ότι τα αγόρια έχουν την τάση να διαδίδουν φήμες πιο εύκολα!
Επομένως, μπορούμε να απορρίψουμε την κατεστημένη αντίληψη ότι τα κορίτσια είναι

αυτά που επιδίδονται περισσότερο στη διάδοση φημών.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει πόσο συχνά υπέστησαν οι μαθητές την διάδοση φημών
για το άτομό τους:
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Εικόνα 26: Γράφημα κατανομής μαθητών που υπέστησαν διάδοση φημών για το άτομό τους
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Αυτό το είδος της ψυχολογικής βίας τα περισσότερα παιδιά (111 περιπτώσεις) το βίωσαν
«μερικές φορές» το χρόνο. 30 παιδιά δηλώνουν ότι έγινε «μερικές φορές το μήνα», 8 «κάθε ε-
βδομάδα» και 1 «κάθε μέρα».

Τα συναισθήματα των αγοριών που υπέστησαν οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού ήταν:
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Θυμός

Εικόνα 26: Γράφημα κατανομής συναισθημάτων των αγοριών που υπέστησαν οποιαδήποτε μορφή εκφοβι-
σμού

όπου στο «άλλο» κάποια αγόρια δηλώνουν: «Οργή, θέλω να πεθάνουν», «μίσος» (περισ-
σότερα από ένα) και άλλα πιο ήπια. Το συναίσθημα που κυριαρχεί είναι ο θυμός 52% (83 απα-
ντήσεις) και ακολουθούν η αδιαφορία 34% (55 απαντήσεις) και η απογοήτευση 11% (18 απα-
ντήσεις).

Τα συναισθήματα των κοριτσιών που υπέστησαν οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού ήταν:
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Εικόνα 27: Γράφημα κατανομής συναισθημάτων των κοριτσιών που υπέστησαν οποιαδήποτε μορφή εκφοβι-
σμού
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όπου στο «άλλο» κάποια κορίτσια δηλώνουν: «τσατίστικα και θύμωσα», «μίσος, εκδήκι-
ση» (η ορθογραφία είναι των παιδιών όπου το μίσος ήταν σε περισσότερα από ένα) και άλλα πιο
ήπια. Το συναίσθημα που κυριαρχεί είναι ο θυμός 44% (72 απαντήσεις) και ακολουθούν η αδια-
φορία 30% (49 απαντήσεις) και η απογοήτευση 22% (36 απαντήσεις).

Οι ερωτήσεις 8 και 10 επιχειρούν να καταγράψουν το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών
για τον εαυτό τους αλλά και για έναν «αδύναμο» μαθητή.

Στην ερώτηση 8 (θεωρείς ασφαλές το σχολείο για έναν ανυπεράσπιστο μαθητή), τα αγό-
ρια απαντούν:
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Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

Εικόνα 28: Γράφημα κατανομής πλήθους αγοριών που θεωρούν το σχολείο ασφαλές για έναν ανυπεράσπιστο
μαθητή

Το 53% (87 απαντήσεις) των αγοριών θεωρούν ότι το σχολείο είναι από λίγο έως καθό-
λου ασφαλές, το 33% (53 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι μέτρια ασφαλές και μόνο το 12% (20
απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι πολύ και πάρα πολύ ασφαλές. Αρκετά αναπάντεχο αποτέλεσμα
και ίσως ένας λόγος να μας ωθήσει να κάνουμε κάποιες προσπάθειες για παρεμβάσεις με δεδο-
μένο ότι το σχολείο έχει γενικά τη φήμη του καλού σχολείου (και ήσυχου σχετικά) στην τοπική
κοινωνία.

Οι απαντήσεις αυτές πάντως δείχνουν μία διάχυτη ανασφάλεια των παιδιών, η οποία (ό-
πως προέκυψε και από τις συνεντεύξεις) πιθανόν να προέρχεται και από τα περιστατικά παραβα-
τικότητας που παρατηρούνται λίγα μέτρα πιο έξω από το σχολείο ή στην πλατεία λίγο πιο πέρα
με ομάδες παιδιών.

Στην ίδια ερώτηση τα κορίτσια απαντούν:
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Πάρα πολύ
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Εικόνα 29: Γράφημα κατανομής πλήθους κοριτσιών που θεωρούν το σχολείο ασφαλές για έναν ανυπεράσπι-
στο μαθητή

Το 52% (87 απαντήσεις) των κοριτσιών θεωρούν ότι το σχολείο είναι από λίγο έως καθό-
λου ασφαλές, το 38% (63 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι μέτρια ασφαλές και μόνο το 10% (17
απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι πολύ και πάρα πολύ ασφαλές. Παρόμοιο αποτέλεσμα με ελάχιστη
διαφορά που ενισχύει την αίσθηση των αγοριών.

Ενδιαφέρον έχει τα ίδια στοιχεία να εξεταστούν για τους μαθητές που δεν υπέστησαν πο-
τέ εκφοβισμό (σύμφωνα με τις δηλώσεις τους):
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Δεν απαντώ
Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

Εικόνα 30: Γράφημα κατανομής πλήθους αγοριών που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό και αποφαίνονται αν
θεωρούν το σχολείο ασφαλές για έναν ανυπεράσπιστο μαθητή
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Το 43% (9 απαντήσεις) των αγοριών που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό θεωρούν ότι το
σχολείο είναι από λίγο έως καθόλου ασφαλές, το 38% (8 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι μέτρια
ασφαλές και μόνο το 14% (3 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι πολύ και πάρα πολύ ασφαλές.

Τα ποσοστά είναι χαμηλότερα – όπως ήταν αναμενόμενο – αλλά και πάλι είναι αρκετά
υψηλά και δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά χωρίς να υποστούν εκφοβισμό σίγουρα ήταν θεατές περι-
πτώσεων εκφοβισμού και έχουν παρόμοιο αίσθημα ανασφάλειας για αδύναμα παιδιά.
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ΜΑΘΗΤΗ; - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Δεν απαντώ
Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

Εικόνα 31: Γράφημα κατανομής πλήθους κοριτσιών που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό και αποφαίνονται αν
θεωρούν το σχολείο ασφαλές για έναν ανυπεράσπιστο μαθητή

Το 37% (17 απαντήσεις) των κοριτσιών που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό θεωρούν ότι
το σχολείο είναι από λίγο έως καθόλου ασφαλές, το 48% (22 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι μέ-
τρια ασφαλές και μόνο το 16% (7 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι πολύ και πάρα πολύ ασφαλές.
Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στις απαντήσεις των αγοριών και είναι επίσης αρκετά ψηλά.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι ο αριθμός των αγοριών που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό
είναι 21 (13% επί του συνόλου) ενώ των κοριτσιών 46 (28% επί του συνόλου). Αυτές οι συχνό-
τητες δικαιολογούν και την διαφοροποίηση ανάμεσά τους.

Στη συνέχεια γίνεται καταγραφή του συναισθήματος των παιδιών να «κάνουν κακό σε
άλλο μαθητή» είτε σαν θύτες (κυρίως) είτε σαν θύματα που αποζητούν εκδίκηση (και φυσικά
ενισχύουν τον κύκλο της βίας).

Τα αγόρια λοιπόν απαντούν:
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Δεν απαντώ
Πολλές φορές
Μερικές φορές
Σπάνια
Ποτέ

Εικόνα 32: Γράφημα κατανομής πλήθους αγοριών που απαντούν αν θα έκανα κακό σε άλλο μαθητή

Το 25% (41 απαντήσεις) των αγοριών απαντούν ποτέ, το 34% (55 απαντήσεις) σπάνια, το
22% (36 απαντήσεις) μερικές φορές και το 18% (29 απαντήσεις) πολλές φορές. Δηλαδή περίπου
το 40% των αγοριών έχουν νοιώσει αρκετές έως πολλές φορές τη διάθεση να κάνουν κακό και
άρα να γίνουν θύτες των συμμαθητών τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις των κοριτσιών:
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Εικόνα 33: Γράφημα κατανομής πλήθους κοριτσιών που απαντούν αν θα έκανα κακό σε άλλο μαθητή
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Οι απαντήσεις των κοριτσιών διαφοροποιούνται αρκετά. Το 54% (90 απαντήσεις) των
κοριτσιών απαντούν ποτέ, το 29% (49 απαντήσεις) σπάνια, το 11% (18 απαντήσεις) μερικές φο-
ρές και το 5% (8 απαντήσεις) πολλές φορές. Δηλαδή περίπου το 16% των κοριτσιών έχουν νοιώ-
σει αρκετές έως πολλές φορές τη διάθεση να κάνουν κακό και άρα να γίνουν θύτες των συμμα-
θητών τους.

Τα άτομα που επιθυμούν να μεσολαβήσουν σε μια σύγκρουση είναι για τα αγόρια:
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Ένας από τους γονείς σου
Ένας άλλος μαθητής
Μια Καθηγήτρια
Ένας καθηγητής
Κανένας

Εικόνα 34: Γράφημα επιθυμητών διαμεσολαβητών των αγοριών

Το 32% (57 απαντήσεις) επιθυμούν να μην μεσολαβήσει κανένας, το 9% (15 απαντήσεις)
επιθυμούν ένας καθηγητής, το 3% (5 απαντήσεις) επιθυμούν μια καθηγήτρια, το 45% (79 απα-
ντήσεις) επιθυμούν ένας άλλος μαθητής, το 2% (4 απαντήσεις) επιθυμούν ένας από τους γονείς
τους και το 9% (16 απαντήσεις) κάποιος άλλος. Η πλειοψηφία των αγοριών στην επιλογή άλλος
συμπληρώνουν «κάποιος κοινός φίλος».

Τα άτομα που επιθυμούν να μεσολαβήσουν σε μια σύγκρουση είναι για τα κορίτσια:
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Εικόνα 35: Γράφημα επιθυμητών διαμεσολαβητών των κοριτσιών
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Δηλαδή, το 35% (63 απαντήσεις) επιθυμούν να μην μεσολαβήσει κανένας, το 6% (10 α-
παντήσεις) επιθυμούν ένας καθηγητής, το 7% (12 απαντήσεις) επιθυμούν μια καθηγήτρια, το
36% (65 απαντήσεις) επιθυμούν ένας άλλος μαθητής, το 4% (8 απαντήσεις) επιθυμούν ένας από
τους γονείς τους και το 13% (23 απαντήσεις) κάποιος άλλος. Παρόμοια επιλογή με τα αγόρια
κάνουν και τα κορίτσια και στην επιλογή άλλος συμπληρώνουν και αυτά «κάποιος κοινός φί-
λος».

Επομένως, συνειδητά και με μεγάλη πλειοψηφία οι μαθητές επιθυμούν σαν διαμεσολα-
βητή κάποιο συμμαθητή τους ή κανέναν, ίσως γιατί δυσπιστούν να εμπιστευτούν κάποιον για
τους ίδιους λόγους που στη συνέντευξη οι μαθητές της Α’ τάξης επιλέγουν μεγαλύτερα παιδιά
για διαμεσολαβητές και γιατί οι συγκεκριμένοι διαμεσολαβητές δεν διέδωσαν τίποτα από όσα
ειπώθηκαν.

Στην ερώτηση 12 (θεωρείς ασφαλές το σχολείο για σένα;), τα αγόρια απαντούν:

0 10 20 30 40 50 60

ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α
ΓΟ

ΡΙ
Α

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ; - ΑΓΟΡΙΑ

Δεν απαντώ
Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

Εικόνα 36: Γράφημα κατανομής πλήθους αγοριών που θεωρούν το σχολείο ασφαλές για τον εαυτό τους

Το 43% (70 απαντήσεις) των αγοριών θεωρούν ότι το σχολείο είναι από λίγο έως καθό-
λου ασφαλές, το 32% (52 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι μέτρια ασφαλές και μόνο το 23% (38
απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι πολύ και πάρα πολύ ασφαλές. Οι απαντήσεις είναι πολύ κοντά
στις απαντήσεις της ερώτησης 8 και έρχονται για να επιβεβαιώσουν τις αντίστοιχες παρατηρή-
σεις.

Στην ίδια ερώτηση τα κορίτσια απαντούν:
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Δεν απαντώ
Πάρα πολύ
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Καθόλου

Εικόνα 37: Γράφημα κατανομής πλήθους κοριτσιών που θεωρούν το σχολείο ασφαλές για τον εαυτό τους

Το 27% (45 απαντήσεις) των κοριτσιών θεωρούν ότι το σχολείο είναι από λίγο έως καθό-
λου ασφαλές, το 36% (60 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι μέτρια ασφαλές ενώ το 35% (59 απα-
ντήσεις) θεωρούν ότι είναι πολύ και πάρα πολύ ασφαλές. Τα κορίτσια φαίνεται να νοιώθουν πιο
ασφαλείς σε σχέση με τα αγόρια και αυτό ταιριάζει με το γεγονός ότι τα αγόρια είναι οι πιο συ-
νηθισμένοι στόχοι εκφοβισμού.

Οι απαντήσεις για αγόρια που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό, είναι:
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Δεν απαντώ
Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

Εικόνα 38: Γράφημα κατανομής πλήθους αγοριών που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό και απαντούν αν θεω-
ρούν το σχολείο ασφαλές για τον εαυτό τους
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Το 39% (8 απαντήσεις) των αγοριών που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό θεωρούν ότι το
σχολείο είναι από λίγο έως καθόλου ασφαλές, το 38% (8 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι μέτρια
ασφαλές ενώ το 24% (5 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι πολύ και πάρα πολύ ασφαλές. Όπως ήταν
αναμενόμενο και οι απαντήσεις ταιριάζουν με τις απαντήσεις του συνόλου των μαθητών.

Οι απαντήσεις για κορίτσια που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό, είναι:
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ; - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Δεν απαντώ
Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

Εικόνα 39: Γράφημα κατανομής πλήθους κοριτσιών που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό και απαντούν αν θε-
ωρούν το σχολείο ασφαλές για τον εαυτό τους

Το 15% (7 απαντήσεις) των κοριτσιών που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό θεωρούν ότι
το σχολείο είναι από λίγο έως καθόλου ασφαλές, το 35% (16 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι μέ-
τρια ασφαλές ενώ το 46% (21 απαντήσεις) θεωρούν ότι είναι πολύ και πάρα πολύ ασφαλές. Ό-
πως ήταν αναμενόμενο και οι απαντήσεις ταιριάζουν με τις απαντήσεις του συνόλου των μαθη-
τών. Η ερώτηση αυτή δείχνει ότι τα κορίτσια που δεν υπέστησαν ποτέ εκφοβισμό φαίνεται να
νοιώθουν πιο ασφαλείς σε σχέση με τα αγόρια (και συνολικά αλλά και που δεν υπέστησαν ποτέ
εκφοβισμό).

Τα αποτελέσματα της έρευνας στο σχολείο δείχνουν ότι οι υποθέσεις που έγιναν αρχικά
ήταν γενικά σωστές. Τα αγόρια δείχνουν περισσότερη επιθετικότητα (λεκτική, σωματική αλλά
και το αναπάντεχο ψυχολογική) και την κατευθύνουν κυρίως προς άλλα αγόρια. Ο εκφοβισμός
γίνεται κυρίως σε συνομήλικους αλλά και σε μικρότερους λόγω και της ασυμμετρίας της δύνα-
μης που υπάρχει από τη διαφορά ηλικίας. Πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών δεν θεωρεί ασφα-
λές το σχολείο.

Οι περιπτώσεις εκφοβισμού που προκαλούνται από την ασυμμετρία δύναμης και την διά-
θεση εφαρμογής κάποιας μορφής εξουσίας ή επιβολής δεν είναι πάντα ασυμμετρία σωματικής
δύναμης αλλά και ασυμμετρία ψυχολογικής δύναμης. Αρκετές φορές παρατηρούμε παιδιά πιο
κοντά σε ύψος και με μικρότερη μυϊκή δύναμη αλλά πιο «περπατημένα» και με λίγους ενδοια-
σμούς να εμπλακούν σε καβγά, να επιβάλλονται ή και να τρομοκρατούν παιδιά πολύ πιο δυνατά
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τους. Ήμουν μάρτυρας σε μια παρόμοια περίπτωση όπου δύο μαθητές της Β’ τάξης Γυμνασίου
τρομοκράτησαν (παλιότερό μας) μαθητή της Α’ λυκείου (αμέσως μετά το σχόλασμα) και πολύ
ψηλότερο τους και αναγκάστηκε να καταφύγει στο γραφείο μου ζητώντας τη συνδρομή μου. Ό-
ταν επιχείρησα να μιλήσω με τα μικρότερα παιδιά ανάφεραν ότι διέδιδε μέσω άλλου παιδιού
διάφορα γι’ αυτούς. Μετά από συζήτηση με όλους τους ενδιαφερόμενους καταλήξαμε ότι μπο-
ρούσαμε να απαλλάξουμε τον μαθητής της Α’ λυκείου προσωρινά λόγω αμφιβολιών.

Το περιστατικό ήταν εντυπωσιακό γιατί η διαφορά ύψους ήταν περίπου μισό μέτρο αλλά
ο μαθητής της Α’ λυκείου (απ’ ότι κατάλαβα αλλά και γνώριζα) δεν είχε εμπλακεί ποτέ ξανά σε
καβγά και άρα δεν είχε επίγνωση της δύναμης και των δυνατοτήτων του με αποτέλεσμα τα μι-
κρότερα παιδιά (που αντίθετα είχαν την αντίστοιχη εμπειρία) να μπορέσουν να τον τρομοκρατή-
σουν τόσο ώστε παρόλο που η διαφωνία είχε ομαλή έκβαση να φύγει κρυφά και από την πίσω
πόρτα του σχολείου.

ε) Αξιολόγηση και συνέντευξη με διαμεσολαβητές και εμπλεκόμε-
νους

Συνέντευξη με τους διαμεσολαβητές.
Συμμετείχαν οι τρεις μαθητές της Γ’ τάξης που είχαν μεσολαβήσει σε δύο περιπτώσεις με

ιδιαίτερη επιτυχία και καλά αποτελέσματα. Το εντυπωσιακό ήταν ότι όλοι συμμερίζονταν τις ίδι-
ες απόψεις και σκέψεις και συνήθως η απάντηση του πρώτου έβρισκε σύμφωνους και τους άλ-
λους χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Να σημειωθεί εδώ ότι μόνο ο ένας τους είναι μαθητής με
βαθμολογία στη ζώνη του «Πολύ καλά». Οι άλλοι δύο έχουν μέσο όρο λίγο πάνω από τη βάση
και ο ένας τους είναι αλλοδαπός.

Ζήτησα λοιπόν από τους διαμεσολαβητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις:

1. Περίγραψε τα συναισθήματά σου κατά τη διαμεσολάβηση:
Τα συναισθήματα που εξέφρασαν οι μαθητές συνοψίζονται πολύ καλά στην φράση του

Χ. «Ένοιωσα πολύ ωραία γιατί βοηθούσα τους συμμαθητές μου να λύσουν τα προβλήματά τους και
αισθανόμουνα ότι προσφέρω …»

2. Νομίζεις ότι είναι εύκολο για έναν μαθητή να διαμεσολαβεί;
 Ο άλλος Χ. Αναφέρει: «Ναι, είναι εύκολο αρκεί ο μαθητής να ξέρει τους κανόνες και να

τους τηρεί». Μάλιστα ο πρώτος Χ. στη συζήτηση ανάφερε ότι « … είναι εύκολο αρκεί να μην εί-
ναι άλλοι μπροστά και σου χαλάσουν το σχέδιο» και θεωρεί ότι υπάρχει μία δομή στο πρωτόκολ-
λο που πρέπει να ακολουθείται σε περιπτώσεις διαμεσολάβησης και αν την ακολουθήσεις είναι
πολύ πιθανό να έχεις αποτελέσματα.

3. Νομίζεις ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο θεσμός των διαμεσολαβητών σε όλα τα
σχολεία;

Ο Β. λέει: «Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο ο θεσμός να είναι σε όλα τα σχολεία γιατί οι μαθητές
επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους και δεν θα φοβούνται μην πέσουν αποβολές»

4. Τι προϋποθέσεις / προσόντα πρέπει να έχει ένας μαθητής – διαμεσολαβητής;
Οι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι κοινωνικοί, να ξέρουν να μιλούν, να έχουν επιχειρή-

ματα και να σέβονται τους μαθητές που τους εμπιστεύονται, ήταν η απάντηση.

Οι παραπάνω μαθητές έκαναν αυτό που έπρεπε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα και
μάλιστα όταν τους ρώτησα αν τους πείραξε που έχασαν κάποια από τα διαλείμματά τους απά-
ντησε ο Χ. σοβαρά εκ μέρους όλων: «Ξεφύγαμε και λίγο γιατί βαριόμασταν στο διάλειμμα» χωρίς
όμως να γίνει πιστευτός.
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Συνέντευξη με τους εμπλεκόμενους
Οι εμπλεκόμενοι ήταν τρεις μια και ο ένας τους είχε τσακωθεί με τους άλλους δύο σε δύο

διαφορετικές περιπτώσεις. Πρόκειται για τον μαθητή που αναφέρεται στα συμβάντα 5ο και 6ο της
βιωματικής αναπαράστασης. Κατά τη δεύτερη διαμεσολάβηση όταν ρωτήθηκε από τους διαμε-
σολαβητές ζήτησε ρητά να γίνει διαμεσολάβηση και να μην συζητηθεί το θέμα με τη διεύθυνση
του σχολείου (όπως ανάφεραν οι διαμεσολαβητές αργότερα).

Ζήτησα λοιπόν από τους εμπλεκόμενους να απαντήσουν στις ερωτήσεις:

1. Περίγραψε τα συναισθήματά σου κατά τη διαμεσολάβηση:
Ανάφεραν ότι στην αρχή φοβήθηκαν λίγο αλλά όταν κατάλαβαν τον ρόλο των διαμεσο-

λαβητών ένοιωσαν καλά.
Για πριν ο Α. απαντά: «Ένοιωσα φόβο, νόμιζα ότι θα με πλακώσουν»
Για μετά ο Α. απαντά: «Ανακουφίστηκα, με βοήθησαν πολύ»

Για πριν ο Σ. απαντά: «Φοβήθηκα»
Για μετά ο Σ. απαντά: «Ένοιωσα ωραία γιατί δε θα μαλώναμε πια και δεν θα έτρωγα ξύ-

λο»
Για πριν ο Α. απαντά: «Στην αρχή νόμιζα ότι θα μας είχαν τιμωρία αλλά μετά κατάλαβα»
Για μετά ο Α. απαντά: «Ήταν ωραία, δε θα ξαναμαλώσουμε»

Μάλιστα ο Α. (ο δεύτερος) λέει «καλό θα ήταν να υπάρχουν πάντα αυτά τα παιδιά» (για
τους διαμεσολαβητές»)

2. Τι ηλικίας θα πρέπει να είναι οι διαμεσολαβητές κατά τη γνώμη σου:
Απάντησαν: Ο Α. «μεγαλύτεροι», ο Σ. «μεγαλύτεροι» και ο Α. «της Γ’ τάξης, ξέρουν πε-

ρισσότερα»

Εδώ ανάφεραν ότι οι συνομήλικοί τους συνήθως τους λένε όταν τσακώνονται « … μη δί-
νεις συνέχεια εδώ, βρείτε τα έξω» και αν ήταν αυτοί διαμεσολαβητές « … θα το έλεγαν σ’ όλο το
σχολείο» ενώ τα παιδιά της ομάδας δεν είπαν πουθενά τίποτα.

3. Ήταν θετικό το ότι μεσολάβησαν οι διαμεσολαβητές;
Απάντησαν: Ο Α. «καλύτερα έτσι παρά να φάμε τιμωρία», ο Σ.  (χωρίς τους μεσολαβητές)

«αντί να λυθεί το πρόβλημα θα επεκταθεί» και ο Α. «όποτε ανακατεύτηκαν άλλοι ανταλλάξαμε
βρισιές και κοροϊδίες» ο δε Σ. τονίζει «εγώ την τήρησα την υπόσχεσή μου, δεν ξανατσακώθηκα με
τον Α.» και ο Α. δίπλα συμφωνεί. Επίσης, τόνισαν ότι άλλες φορές που ανακατεύονταν άλλα
παιδιά σε τσακωμό έριχναν το φταίξιμο στον έναν απ’ τους δυο και δεν βοηθούσαν να λυθεί το
πρόβλημα

Στη συνέχεια η συζήτηση προχώρησε ελεύθερα και οι μαθητές ανάφεραν αυθόρμητα
διάφορες περιπτώσεις εκφοβισμού που είχαν εμπλακεί εκτός σχολείου, κάποιες από τις οποίες
ήταν σοβαρές. Η συζήτηση ήταν σε φιλικό τόνο και τα παιδιά έδειξαν ότι δεν είχαν κατάλοιπα
από την προηγούμενη διαμάχη τους. Ο Α. (που υφίσταται συνεχή παρενόχληση λόγω καταγω-
γής) ανάφερε ότι πολλές φορές οι άλλοι μαθητές του λένε ότι μυρίζει (μπορώ να σας βεβαιώσω
για το αντίθετο) και τον βρίζουνε αυτόν και όταν δεν αντιδράσει τη μητέρα του, θεώρησε δε ότι
θα ήταν καλό να συζητούσαμε το θέμα με το τμήμα του. Δυστυχώς, αυτό δεν μπόρεσε να γίνει
μέχρι το τέλος της χρονιάς. Με τα λεγόμενα του Α. συμφώνησαν και οι άλλοι δύο μαθητές.
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Αξιολόγηση από τον υπεύθυνο του προγράμματος
Θα χαρακτήριζα αυτό το πρόγραμμα ως επιτυχημένο και για τα θετικά αποτελέσματα αλ-

λά και για τα αρνητικά του. Όλα προσέφεραν πολύτιμη εμπειρία.
Η συμμετοχή των μαθητών ήταν από πολύ ενθαρρυντική έως απογοητευτική, αλλά φυσι-

κά αυτό ήταν αποτέλεσμα της επιλογής ολόκληρου τμήματος και όχι κάποιας ομάδας με κάποια
δεδομένα χαρακτηριστικά.

Η στήριξη του διευθυντή ήταν σημαντική και εξασφάλισε την επιτυχία ενώ η συμμετοχή
των υπόλοιπων καθηγητών ανύπαρκτη αλλά τουλάχιστον δεν παρεμπόδισαν τις διάφορες δρά-
σεις μας.

Το πρόγραμμα επέδρασε καταλυτικά στον τρόπο σκέψης μου και στον τρόπο που αντιμε-
τωπίζω πια τις συγκρούσεις και περιπτώσεις εκφοβισμού των μαθητών του σχολείου. Η επίδρα-
ση του προγράμματος σε μένα φάνηκε σε ένα επεισόδιο άγριου τσακωμού ανάμεσα σε δύο μα-
θητές της Γ’ τάξης. Όπως ανάφερα και στην εφαρμογή διαμεσολάβησης δύο μαθητές ήρθαν στα
χέρια και κατέληξαν στο γραφείο μου. Στο [DeMarco1997] αναφέρονται πολύ γλαφυρά οι λόγοι
για τους οποίους ο διαμεσολαβητής δεν πρέπει να έχει σχέση εξουσίας με τους εμπλεκόμενους
γι’ αυτό και εγώ δίστασα και σκέφτηκα να βρω κάποια παιδιά της ομάδας για να ασχοληθούν με
τον τσακωμό. Αυτό όμως ήταν αδύνατο οπότε αποφάσισα να ασχοληθώ αλλά δεν εφάρμοσα την
συνηθισμένη πρακτική του υποδιευθυντή που είχα συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια αλλά τους
κανόνες που είχαμε συζητήσει και αποφασίσει με την ομάδα. Τους άφησα να ηρεμήσουν, ζήτησα
τη συναίνεσή τους και ακολούθησα το πρωτόκολλο της ομάδας. Ο λόγος του τσακωμού τους ή-
ταν το γεγονός ότι κάποιος μετακινούσε και έκρυβε την τσάντα του ενός κάθε μέρα. Για το γεγο-
νός αυτό κατηγορούσε τον δεύτερο ο οποίος φυσικά υποστήριζε ότι δεν είχε ανάμιξη. Τα αποτε-
λέσματα ήταν αναπάντεχα και έφυγαν από το γραφείο μου σχεδόν φιλικά.

Τέλος, τα αποτελέσματα στα παιδιά της ομάδας αλλά και σε όσους άλλους συμμετείχαν
φάνηκε να είναι θετικά. Καλό θα ήταν να εφαρμοστεί μια χρονιά το πρόγραμμα πιλοτικά από την
αρχή της σχολικής χρονιάς και τηρώντας κάποιους κανόνες που προέκυψαν από την εμπειρία
ώστε να μπορέσουμε να αποφανθούμε οριστικά. Πάντως μόνο η διαμεσολάβηση χωρίς την ε-
φαρμογή κάποιων άλλων κανόνων και συμπεριφορών δεν αρκεί.

Προτάσεις
Αυτό που πρέπει να τονιστεί από την αρχή είναι ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι πανάκεια.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί (πχ όταν υπάρχουν σοβαρά ψυχο-
λογικά προβλήματα ή προβλήματα κακοποίησης από το σπίτι που θα μεταφερθούν και στο σχο-
λείο). Όταν όμως μπορεί να εφαρμοστεί, πρέπει να είναι σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν θε-
σμοθετημένοι κανόνες συμπεριφοράς όλων των ατόμων του σχολικού περιβάλλοντος και φυσικά
να γίνονται σεβαστοί (αυτοί οι κανόνες) από όλους. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να βασίζονται στη
νομοθεσία αλλά και στο κοινό αίσθημα δικαιοσύνης και να έχουν την αποδοχή όλων, άρα πρέπει
να συμμετέχουν όλοι στη σύνταξή τους. Η λέξη που πρέπει να κυριαρχεί σε κάθε φάση της ε-
φαρμογής της είναι η «συναίνεση» και κατόπιν η «εμπιστοσύνη» που θα προέλθει από την έντι-
μη συμπεριφορά.

Μια σχολική μονάδα για να εμπλακεί θα πρέπει να γίνει με τη συναίνεσή της και όχι ε-
πειδή το προβλέπει κάποια εγκύκλιος ή προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει η θέλη-
ση του διευθυντή / διευθύντριας για την εφαρμογή του αλλά και του συλλόγου διδασκόντων.

Πρέπει να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος (ή υπεύθυνοι) ο οποίος πρέπει να εκπαιδευτεί κα-
τάλληλα και να είναι ο εαυτός του, όπως λέει το [Malik2009] « … η μόρφωση του παιδαγωγού
μπορεί να παραλληλιστεί με την εκπαίδευση του ψυχαναλυτή, ο οποίος χρειάζεται μακροχρόνιες
σπουδές και σοβαρή προσπάθεια για να αποβάλλει τις φαντασιώσεις του και να “είναι ο εαυτός
του” κατά την άσκηση του έργου του» (οι επισημάνσεις με έντονα γράμματα δικές μου).
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Αυτός ο υπεύθυνος πρέπει να μπορεί να διαθέσει ώρες από τα διαλείμματά του και τα κε-
νά του, άρα καλό θα ήταν να είχε κάποια μείωση ωραρίου. Επίσης θα πρέπει να εκπαιδευτεί κα-
τάλληλα (με βιωματικό τρόπο πιστεύω) στις θεωρίες της επιθετικότητας και στους κανόνες δια-
μεσολάβησης (οι οποίοι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι μέσα στη βασική κατάρτιση ό-
λων των στελεχών της διοίκησης). Το μοντέλο ευαισθητοποίησης του ΚΕΘΙ στην ισότητα των
δύο φύλων, με βιωματικά επιδοτούμενα εργαστήρια και υποχρέωση εφαρμογής στο σχολείο, μου
φαίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένο (συμμετείχα σε αυτό άρα μπορώ να έχω γνώμη και άποψη).

Οι μαθητές – διαμεσολαβητές πρέπει να δώσουν τη συναίνεσή τους και να είναι επίσης
έτοιμοι να χάσουν διαλείμματα ή να μείνουν στο σχολείο εκτός ωραρίου. Αν είναι ήδη γνωστοί
και φίλοι μπορούν άμεσα να εκπαιδευτούν βιωματικά στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Αν
είναι άγνωστοι μεταξύ τους θα πρέπει πρώτα να γνωριστούν καλά (με πχ παιχνίδια γνωριμιών)
και να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλο. Καλά θα είναι να συμμετέχουν και παιδιά της Β’ τάξης
μαζί με της Γ’ τάξης ώστε να εκπαιδευτούν δίπλα στα μεγαλύτερα και άρα να μπορούν να συνε-
χίσουν την επόμενη χρονιά και να υπάρχει πάντα μία ομάδα εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών. Η
εφαρμογή δείχνει ότι δεν μπορούν όλα τα παιδιά που θα εκπαιδευτούν να παίξουν και το ρόλο
του διαμεσολαβητή αποτελεσματικά.

Επίσης, πρέπει να υλοποιηθεί σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στον /
στους υπεύθυνους του προγράμματος και τα παιδιά, γι’ αυτό και είναι σημαντικό και οι υπεύθυ-
νοι να συμμετέχουν στα παιχνίδια γνωριμίας.

Απαραίτητο είναι να αναπτυχθεί και να υιοθετηθεί ένα πρωτόκολλο διαμεσολάβησης (υ-
πάρχουν πάρα πολλά και καλά στο διαδίκτυο) το οποίο θα ακολουθείται σχετικά πιστά ώστε να
αποφεύγονται οι άστοχες παρελκύσεις.

Καλό θα ήταν να γίνονται συχνές συναντήσεις των διαμεσολαβητών με τους υπευθύνους
ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση και τροποποίηση πρακτικών που αποδεικνύονται αναποτελε-
σματικές. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα οι υπεύθυνοι θα πρέπει να παίρνουν συνεντεύ-
ξεις των εμπλεκομένων μαθητών (δηλαδή αυτών που συγκρούστηκαν) ώστε να υπάρχει συνεχής
αξιολόγηση της πορείας. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχουν θεσμοθετημένες κάποιες τακτικές συνε-
λεύσεις όλης της ομάδας διαμεσολάβησης.

Καλό θα ήταν να γίνει κάποια πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και όσα σχολεία δι-
στάζουν να το εφαρμόσουν μπορούν να επισκέπτονται αυτά όπου εφαρμόζεται πιλοτικά ώστε να
διαλύονται όλες οι αμφιβολίες τους (νομίζω ότι είναι αποτελεσματικότερο να δείχνεις το παρά-
δειγμα προς μίμηση παρά το παράδειγμα προς αποφυγή).
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Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο με λέξη κλειδί τη λέξη «mediation» μπορεί να απο-
δώσει πάρα πολλούς και καλούς οδηγούς διαμεσολάβησης. Ενδεικτικά και (κυριολεκτικά) τυ-
χαία αναφέρω κάποιους (υπάρχουν σε μορφή pdf): Special Education Mediation, A guide for
parents (από συλλόγους γονέων της Αμερικής), Mediation on Campus: A history and planning
guide by Bill Walters, Mediation An employer’s guide (ACAS & CEDR) και άλλοι.
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Παράρτημα
Εδώ εμφανίζονται όλα τα έντυπα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του προ-

γράμματος με τη μορφή και τη σειρά που χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή:

 Έντυπο καταγραφής συγκρούσεων ή συμβάντων εκφοβισμού (σελίδα 49)

 Κανόνες συμπεριφοράς διαμεσολαβητή (σελίδα 50)

 Βήματα διαμεσολάβησης (σελίδα 51)

 Συμβόλαιο τιμής (σελίδα 52)

 Ερωτηματολόγιο (σελίδες 53, 54)
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Η ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Κατά τη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου καταγράφω όσο πιο αναλυτικά μπορώ μια σύ-
γκρουση, μια έντονη απειλή ή ένα περιστατικό εκφοβισμού που έγινε στο σχολικό χώρο και μου
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.

 Η καταγραφή έγινε από τον / την: …………………………………………………………

 Προκλήθηκε από τον / την: ………………………………………………………………..
Μαθητής / μαθήτρια   (Τάξη: …….)  Καθηγητής / καθηγήτρια   Άλλος 

 Έγινε εναντίον του / της: …………………………………………………………………..
Μαθητή / μαθήτρια   (Τάξη: …….)  Καθηγητή / καθηγήτρια  Άλλου 

 Ημερομηνία και ώρα που έγινε το συμβάν: ………………………………………………..

 Σύντομη περιγραφή του συμβάντος: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 Λόγοι που προκάλεσαν το συμβάν (κατά τη γνώμη μου): …………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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Κανόνες συμπεριφοράς διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής βοηθάει δύο ή περισσότερους ανθρώπους σε διαφωνία να
επιχειρήσουν έρθουν σε συμφωνία. Πάντα, όμως η συμφωνία προέρχεται από
τους διαφωνούντες και όχι από τον διαμεσολαβητή!

Ο Διαμεσολαβητής:

 Ελέγχει τη διαδικασία αναζήτησης λύσης του προβλήματος

 Βοηθάει τους εμπλεκόμενους να απομονωθούν και να συζητήσουν το
πρόβλημα

 Δεν διαδίδει σε τρίτους ότι ειπώθηκε κατά τη διαδικασία

 Δεν δικάζει!

 Δεν κρίνει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο

 Δεν ειρωνεύεται κανέναν από τους εμπλεκόμενους

 Ερευνά τα θέματα της διαφωνίας, τα συναισθήματα και τις επιδιώξεις
των εμπλεκομένων και προσπαθεί να ξαναχτίσει σχέσεις επικοινωνίας
ανάμεσα τους

 Βοηθάει τους εμπλεκόμενους να καταλάβουν τα συναισθήματα αυτών
που με τους οποίους είναι σε σύγκρουση και άρα να τους δίνει την ευ-
καιρία να αλλάξουν συμπεριφορά

 Ενθαρρύνει την επικοινωνία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους ώστε να
βρουν μία λύση την οποία και τα δύο μέρη αποδέχονται
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Βήματα διαμεσολάβησης

1. Ζητάμε τη συναίνεση και των δύο εμπλεκομένων

2. Ζητάμε από τον κάθε εμπλεκόμενο να πει την ιστορία του – ξεχω-
ριστά και σε ξεχωριστά μέρη, αν είναι δυνατό – ώστε να διαπιστώ-
σουμε το είδος της διαφωνίας και κυρίως τι επιδιώκουν από την δι-
αδικασία της διαμεσολάβησης

3. Συγκεντρωνόμαστε όλοι οι εμπλεκόμενοι μαζί και συγκεντρώνου-
με τα σημεία που συμφωνούν και διαφωνούν οι δύο πλευρές

4. Ενθαρρύνουμε την επικοινωνία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους
ώστε να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση (των αισθημάτων και των δύο
πλευρών) κοιτάζοντας προς το μέλλον (προς τη λύση) και όχι προς το
παρελθόν (προς τη διαφωνία)

5. «Χτίζουμε» σταδιακά και καταγράφουμε ένα «Συμβόλαιο Συμφω-
νίας»

6. Ο Διαμεσολαβητής δίνει από ένα αντίγραφο του συμβολαίου σε
κάθε εμπλεκόμενο εξηγώντας τους τις ευθύνες τους για την εφαρμο-
γή του

Κάποιο από τα παραπάνω βήματα μπορεί να διασπαστεί σε περισσό-
τερα ή δύο βήματα να συγχωνευτούν, ανάλογα με την περίσταση
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΙΜΗΣ

Σήμερα, ………………………………………………………….. 2010, οι παρακάτω

υπογράφοντες, μαθητές του 5ου Γυμνασίου Σταυρούπολης, ……..…………………….

……………………………………... και ……………………………………………….,

……………………………………………………………………………………………

παρουσία των μαθητών του σχολείου μας …………………………………..,

……………………………………….. και ……………………………………………

ως Διαμεσολαβητών, υποσχόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να

σταματήσουμε να προκαλούμε ο ένας στον άλλο και να ερχόμαστε σε σύγκρουση.

Επίσης, συμφωνούμε ότι αν ο ένας από τους δύο δεν τηρήσει την συμφωνία αυτή θα

ζητήσουμε τη βοήθεια των παραπάνω Διαμεσολαβητών.

Αν και τότε δεν υπάρξει αποτέλεσμα συμφωνούμε να τιμωρηθούμε σύμφωνα με τους

κανόνες που ισχύουν στο σχολείο μας.

Οι Διαμεσολαβητές

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Οι εμπλεκόμενοι μαθητές

………………………………………

………………………………………

………………………………………
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Τάξη: Α    Β    Γ         Φύλο: Αγόρι    Κορίτσι        Έτος γέννησης: …………….

Όλα όσα αναφέρονται παρακάτω αφορούν τη σχολική ζωή και οποιοδήποτε γεγονός πρό-
κειται να αναφέρεις πρέπει να έγινε μέσα στο σχολείο.  Μπορείς να επιλέξεις περισσότερα
από 1 κουτάκια.

1. Συνέβη κάποια φορά

κάποιος μαθητής  κάποια μαθήτρια 

κάποιοι μαθητές (ομάδα)  κάποιες μαθήτριες (ομάδα) 

    να σου πει άσχημα και δυσάρεστα λόγια, δηλαδή:

Βρισιές   Κοροϊδίες   Κακόβουλα ονόματα   Λέξεις που σε πλήγωσαν  Απειλές 

Σεξουαλικά υπονοούμενα   κάτι άλλο (ανάφερε τι): …………………………………….

    που σε προβλημάτισαν ή σου προκάλεσαν έντονα συναισθήματα;

2. Αν συνέβη κάτι από τα παραπάνω (ερώτηση 1), πόσες φορές συνέβη;

Ποτέ    Μερικές φορές το χρόνο   Μερικές φορές το μήνα 

Κάθε βδομάδα   Κάθε μέρα 

3. Συνέβη κάποια φορά

κάποιος μαθητής  κάποια μαθήτρια 

κάποιοι μαθητές (ομάδα)  κάποιες μαθήτριες (ομάδα) 

    να σου φερθεί / φερθούν βίαια, δηλαδή:

    Σε χτύπησε / χτύπησαν   Σε κλώτσησε / κλώτσησαν   Σε έσπρωξε / έσπρωξαν 

 κάτι άλλο (ανάφερε τι): ……………………….……………………….

4. Αν συνέβη κάτι από τα παραπάνω (ερώτηση 3), πόσες φορές συνέβη;

Ποτέ    Μερικές φορές το χρόνο   Μερικές φορές το μήνα 

Κάθε βδομάδα   Κάθε μέρα 

5. Αν συνέβη κάποιο από τα παραπάνω περιστατικά (ερώτηση 1 και 3), έγινε από:

    μεγαλύτερο από σένα   συνομήλικο με σένα   μικρότερο από σένα 

6. Έτυχε

κάποιος μαθητής  κάποια μαθήτρια 

κάποιοι μαθητές (ομάδα)  κάποιες μαθήτριες (ομάδα) 
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  α) να διαδώσουν ψευδείς φήμες για σένα; Ναι  Όχι 

    β) και αν συνέβη πόσες φορές;

Ποτέ    Μερικές φορές το χρόνο   Μερικές φορές το μήνα 

Κάθε βδομάδα   Κάθε μέρα 

7. Αν έζησες κάποια από τις παραπάνω συμπεριφορές, τι ένοιωσες;

θυμό  απογοήτευση  αδιαφορία 

κάτι άλλο (ανάφερε τι): ……………………….……………………….

8. Θεωρείς ότι το σχολείο είναι ένας ασφαλής χώρος για έναν μαθητή που δεν μπορεί να υπερα-

σπιστεί

    τον εαυτό του;

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 

9. Αν έζησες κάποια από τις παραπάνω συμπεριφορές, το είπες σε:

κανέναν  έναν φίλο  έναν καθηγητή  κάποιο από τους γονείς σου 

    α) αφού το είπες βελτιώθηκε για σένα η κατάσταση:

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 

    β) ή μήπως επιδεινώθηκε:

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 

10. Ένιωσες ποτέ ότι θα ήθελες να κάνεις κακό σε κάποιον άλλο μαθητή;

Ποτέ  Σπάνια  Μερικές φορές  Πολλές φορές 

11. Αν τσακωθείς με κάποιο από τους συμμαθητές σου (ή άλλο μαθητή ή μαθητές του σχολείου),

ποιος

      θα ήθελες να μεσολαβήσει ώστε να τα σας βοηθήσει να τα «ξαναβρείτε»;

Κανένας  Ένας καθηγητής  Μια καθηγήτρια 

Ένας άλλος μαθητής  Ένας από τους γονείς σου 

Κάποιος άλλος   (ονόμασε ποιος: …………………………………………..)

12. Θεωρείς ότι το σχολείο είναι ένας ασφαλής χώρος για σένα;

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 
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Conflict sofa @ think.bigchief.it


