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Περίληψη

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο φαινόμενο του 
σχολικού εκφοβισμού και στην παρουσίαση ενός 
εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισής του μέσω της 
τέχνης της Λογοτεχνίας και της μελέτης ολόκλη-
ρου λογοτεχνικού έργου. Το βιβλίο που επιλέχθηκε 
είναι Το λουζεράκι της Ελένης Τασοπούλου, που 
προσεγγίζει πολυδιάστατα, αλλά με αληθοφανή και 
εύληπτο για τους/τις μαθητές/τριες τρόπο, το φαινό-
μενο του bulling, οικοδομώντας μια επιτυχή ανα-
παράσταση της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας. Στόχοι της δράσης είναι 
η κατανόηση του φαινομένου από τους/τις μαθητές/τριες, η ενδυνάμωση και η 
ευαισθητο ποίησή τους για την αντιμετώπιση και την αποφυγή του, καθώς και η 
δημιουργία των προϋποθέσεων πρωτοβάθμιας πρόληψης. Η τεθείσα στοχοθεσία 
επιτυγχάνεται με προσχεδιασμένες ερωτήσεις εμβάθυνσης στο κείμενο, δραστηριό-
τητες δημιουργικής γραφής, δραματοποίηση και εικαστικές δημιουργίες. Μέσω 
αυτών, καλλιεργείται η κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση και παράλ ληλα προά-
γονται η ενσυναίσθηση, η βιωματικότητα και ο κριτικός γραμματισμός. Τέλος, οι 
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συμμετέχοντες/ουσες, κατανοώντας την ψυχοσύνθεση των ηρώων, τις σχέσεις 
εξουσίας και τις λεπτές ισορροπίες των διαπροσωπικών σχέσεων, προετοιμάζο-
νται για την πραγματική ζωή. 

Abstract

Τhe present work focuses on school bullying and 
the presentation of an alternative way of dealing 
with it, through the Art of Literature and more 
specifically through the study of an entire literary 
work. Eleni Tasopoulou’s book entitled Louzeraki 
was selected as it uses a multidimensional and 
realistic but yet understandable to students way 
to address the phenomenon of bullying through 
the successful representation of modern, school 
reality. The objective of our action is to help the students to understand the 
bullying phenomenon and through their awareness to confront, avoid and/or 
finally prevent the formation of the primary conditions that lead to creation 
of such problems. This is achieved by pre-designed and in-depth questions 
regarding the text, creative writing activities, dramatization and artistic 
creations. Through them, social-emotional learning is cultivated and at the same 
time empathy, experientialism, and critical literacy are promoted. Finally, the 
participants, through the understanding of the psychosynthesis of the heroes, 
the power relations, and the delicate balances of interpersonal relationships, 
are prepares for real life.

1. Εισαγωγή

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας ο σχολικός εκφοβισμός, τόσο σε διεθνές όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, παρουσιάζει μεγάλη έξαρση. Από έρευνες που πραγμα-
τοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο φαινόμε-
νο παρουσιάζει ανοδική τάση και στο ελληνικό σχολείο. Έχοντας υπόψη αυτά 
τα ερευνητικά δεδομένα και με αφορμή τη βίωση παρόμοιων περιστατικών στη 
σχολική καθημερινότητα, καθώς και την επιθυμία για περιορισμό και έλεγχο του 
συγκεκριμένου φαινομένου, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε η υπό παρουσίαση 
δράση. Ο σχεδιασμός της βασίζεται στη μέθοδο project/σχέδιο εργασίας και το 
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θεωρητικό πλαίσιο υποστηρίζεται από τις αρχές του εποικοδομισμού, της ανα-
καλυπτικής και συνεργατικής μάθησης, της διεπιστημονικότητας και της διαθε-
ματικότητας. Στοχεύει στην κατανόηση του φαινομένου της σχολικής βίας από 
τους διδασκομένους, καθώς και στην αντιμετώπιση και την πρόληψη περιστα-
τικών εκφοβισμού και βίας στο περιβάλλον του σχολείου, χρησιμοποιώντας ως 
«όπλα» τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική γραφή. Επίσης, απώτεροι στόχοι 
είναι η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητών/τριών, η επίρρωση 
της ενσυναίσθησης και η καλλιέργεια της συναισθηματικής τους νοημοσύνης.

Ως όχημα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιλέχθηκε το εφηβικό 
μυθιστόρημα της Ελένης Τασοπούλου Το λουζεράκι, που έχει τιμηθεί με το Βραβείο 
της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Το συγκεκριμένο βιβλίο επιλέχθηκε, 
γιατί, λόγω του ευσύνοπτου μεγέθους του, προσφέρεται για ανάγνωση σε σχολι-
κή τάξη. Βασικό του θέμα είναι το bullying (σχολικός εκφοβισμός), οι συνέπειές 
του για τον ψυχισμό και το περιβάλλον των εφήβων, καθώς και οι τρόποι αντι-
μετώπισής του, που προβάλλονται αβίαστα μέσω της χρήσης βιωματικής πρω-
τοπρόσωπης γραφής από την πρωταγωνίστρια και χωρίς πρόθεση διδακτισμού 
από την πλευρά της συγγραφέως.

Επιπρόσθετα, πρόκειται για ένα λογοτεχνικό έργο που παρέχει τη δυνατότη-
τα ολιστικής και συστημικής θεώρησης και για τον λόγο αυτόν αναδεικνύεται 
έμμεσα ως αρωγός στις στρατηγικές πρόληψης, ανίχνευσης και θεραπείας των 
παραβατικών περιστατικών στο σύγχρονο σχολείο. Η αβίαστη γραφή επιτρέπει τη 
συνομιλία του/της εφήβου με το κείμενο και «…δεν του γνωρίζει μόνο τις δυνα-
τότητες της γλώσσας, ούτε τα όρια της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Τον 
κάνει συμμέτοχο σ’ έναν κόσμο ιδεών και αξιών παγκόσμιων, τον κάνει γνώστη 
ποικίλων ανθρώπινων χαρακτήρων, τον μαγεύει με τη λογοτεχνικότητα του ύφους» 
(Κατσίκη-Γκίβαλου, 2007: 221). Παράλληλα θίγει όλες τις παραμέτρους του σχο-
λικού εκφοβισμού (προφίλ θύτη και θύματος, ειδολογία εκφοβισμού, αντίδραση 
παρατηρητών και εκπαιδευτικών, τον ρόλο της οικογένειας κ.λπ.), λειτουργώντας 
ως καθρέφτης για τα παιδιά, γιατί αντανακλά «…την εμφάνισή τους, τις σχέσεις 
τους, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του άμεσου περιβάλλοντός τους» (Rudman 
& Pearce, 1988: 159). 

2. Αποσαφήνιση της έννοιας και του πλαισίου  
του σχολικού εκφοβισμού

Ο όρος σχολικός εκφοβισμός παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη διεθνή επιστη-
μονική ορολογία από τον Νορβηγό καθηγητή ψυχολογίας Dan Olweus (1978), για 
να περιγράψει τις διαδικασίες παρενόχλησης και συστηματικής θυματοποίησης 
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παιδιών και εφήβων από τους συνομηλίκους τους. Συνήθως εκδηλώνεται ενάντια 
σε μαθητές/τριες που θεωρούνται σωματικά ή ψυχολογικά αδύναμοι (Μάνεσης 
και Λαμπροπούλου, 2014). Αν και έχουν διατυπωθεί πολυάριθμοι ορισμοί για τον 
σχολικό εκφοβισμό, οι περισσότεροι ερευνητές καταλήγουν ότι τα επικρατέστερα 
χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα έξι (Griffin & Gross, 2004): εσκεμμένη 
αρνητική πράξη/επιθετική συμπεριφορά, απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά, 
επανάληψη, ανισορροπία δύναμης ή εξουσίας, εκδήλωση του φαινομένου μέσα 
σε οικείες κοινωνικές ομάδες όπου ήδη συμμετέχουν τα παιδιά, όπως το σχολείο, 
οι αθλητικές ομάδες, κ.λπ. και πρόκληση σωματικής βλάβης ή συναισθηματικών 
δυσκολιών (ψυχολογικές, δυσκολίες συμπεριφοράς) στο θύμα.

Ο σχολικός εκφοβισμός συναντάται σε διαφορετικές μορφές. Σύμφωνα με έρευ-
να με συναφές περιεχόμενο που διενεργήθηκε από το Χαμόγελο του Παιδιού το 
2016, η συχνότερη μορφή εκφοβισμού που συναντάται στο σχολείο, σε ποσοστό 
56,5%, είναι ο λεκτικός εκφοβισμός (εξύβριση, κοροϊδία) και ακολουθούν, σε ποσο-
στό 30,5%, ο σωματικός εκφοβισμός (χτυπήματα – σπρωξίματα) και ο κοινωνικός 
εκφοβισμός, σε ποσοστό 27,8% (η απομόνωση και η κοροϊδία των μαθητών από 
όλη την τάξη). Σε χαμηλότερα ποσοστά, οι μαθητές αναφέρουν ότι διακατέχονται 
από φόβο που τους δημιουργούν οι υπόλοιποι μαθητές (ποσοστό 15,4%) ή από 
φόβο για τη βίαιη απόσπαση προσωπικών τους αντικειμένων (ποσοστό 11,3%) 
(Χαμόγελο παιδιού, 2016).

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια εξάγεται επίσης 
το συμπέρασμα ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει ανοδική τάση 
στο ελληνικό σχολείο. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013-
2014 από το «Παρατηρητήριο» του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία συμμετείχαν 
61.000 μαθητές από όλη τη χώρα, αποδείχθηκε ότι το 34,01% των ερωτηθέντων 
έχει λειτουργήσει ως θύτης στον χώρο του σχολείου. Μάλιστα, ο χώρος του προ-
αυλίου είναι το μέρος του σχολείου όπου ασκείται συχνότερα βία (56,08%) και 
ακολουθούν οι χώροι πραγματοποίησης εξωσχολικών δραστηριοτήτων (18%), το 
εργαστήριο (13%) και η σχολική αίθουσα (9%) (Βλάχου, Botsoglou και Ανδρέου, 
2016). Η αυξητική πορεία του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού στο ελλη-
νικό σχολείο επιβεβαιώθηκε εκ νέου με έρευνα που πραγματοποιήθηκε 4 χρόνια 
αργότερα από το ΕΠΙΨΥ. Από την αποδελτίωση των συναχθέντων ερωτηματολο-
γίων προκύπτει ότι ένας στους 5 εφήβους (19,1%) υπέστη εκφοβισμό (bullying) 
τουλάχιστον μία ή δύο φορές τους τελευταίους 2 μήνες πριν τη διεξαγωγή της 
έρευνας, ενώ ένας στους 7 εφήβους (14,2%) αναφέρει ότι άσκησε ο/η ίδιος/α 
εκφοβισμό (bullying) σε άλλους μαθητές (ΕΠΙΨΥ, 2018). Τα παραπάνω συμπε-
ράσματα έχουν επιβεβαιωθεί και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από έρευνα 
που διενεργήθηκε στη Ρόδο το 2019 (Βαρβαρέσος, 2019). 
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3. Τρόπος προσέγγισης του βιβλίου και στοχοθεσία  
της δράσης 

Με δεδομένα τα πορίσματα των παραπάνω ερευνών και τη δυσάρεστη καθη-
μερινότητα, που ως εκπαιδευτικοί βιώνουμε αρκετά συχνά στα σχολεία μας, 
επινοήθηκε η παρατιθέμενη δράση και σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες που 
περιέχονται σ’ αυτήν. Μέσω αυτών (παιχνίδια ρόλων, αγώνες αντιλογίας, δημι-
ουργική γραφή, εικαστική έκφραση, εκφραστική ανάγνωση κ.λπ.), προάγεται 
αρχικά η συναισθηματική μάθηση (Social Emotional Learning, SEL) (Κουρ-
μούση, 2012). Το προαναφερθέν είδος μάθησης αντιπροσωπεύει ένα μέρος 
της εκπαίδευσης που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με ένα συγκεκριμένο 
σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σημαντικών για την επιτυχία στο σχολείο, 
στην οικογένεια, στην κοινωνία, στον εργασιακό βίο και στη ζωή γενικότε-
ρα, γιατί προάγει την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη 
των παιδιών (Markogiannakis et al., 2015). Με όχημα την προσέγγιση του 
λογοτεχνικού έργου, οι συμμετέχοντες στη δράση αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα και ζητήματα που σχετίζονται με τον εκφοβισμό σε «ασφαλές» εικονικό 
περιβάλλον, μετατρέποντας το βιβλίο σε «εκπαιδευτικό πεδίο της καθημερινής 
εμπειρίας» (May, 1995: 40). 

Επιπλέον, βασικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου λογοτεχνικού έργου ήταν 
ο εναργής σχεδιασμός των κεντρικών χαρακτήρων του, οι οποίοι διακρίνονται 
από ζωντάνια, είναι πρόσωπα από την καθημερινή σχολική ζωή και γίνονται 
εύκολα αποδεκτοί από τους αναγνώστες του (Burns & Flowers, 1999). Παράλ-
ληλα, και για τον λόγο ότι η ηρωίδα είναι θύμα bulling, οι νεαροί αναγνώστες 
ενεργοποιούνται, μπαίνουν στα «παπούτσια» της και ανακουφίζονται στην ιδέα 
ότι δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, είτε ως 
θύματα, είτε ως θύτες, είτε ως παρατηρητές.

Αναλυτικότερα οι μαθητές/τριες, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, επιδιώκεται:
• να γνωρίσουν το προφίλ του θύτη και του θύματος και να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν την έννοια του σχολικού εκφοβισμού,
• να ασκηθούν στη συναισθηματική μάθηση, 
• να καλλιεργήσουν αναγνωστικές και μετα-αναγνωστικές δεξιότητες και να 

είναι ικανοί να κατανοούν τα πολλαπλά μηνύματα ενός λογοτεχνικού έργου,
• να δημιουργούν ατομικά ή ομαδικά έργα, εμπνεόμενοι από γεγονότα καθη-

μερινής σχολικής ζωής,
• να ασκηθούν στη δημιουργική γραφή, κινητοποιώντας τη φαντασία τους,
• να παρουσιάζουν στην ολομέλεια μια ομαδική εργασία βασισμένη στην κατα-

νόηση κι όχι στον διδακτισμό, 
• να κατανοούν την αξία της προσέγγισης των λογοτεχνικών έργων, συνομι-

λώντας ενεργά με το κείμενο, 
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• να υιοθετούν υγιείς στάσεις ζωής, ώστε να δομήσουν ένα σταθερό πλαίσιο 
αξιών, αποκτώντας παράλληλα επικοινωνιακές δεξιότητες.

Η προσέγγιση του βιβλίου που επιλέχθηκε, Το λουζεράκι της Ε. Τασοπούλου, 
έχει σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, και 
απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Αναπτύσσεται σε 
τρεις φάσεις: πριν την ανάγνωση, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης-παρουσία-
σης και μετά την ανάγνωση. Ο σχεδιασμός και η στοχοθεσία συμφωνεί απόλυτα 
με το νομοθετικό πλαίσιο διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Συγκε-
κριμένα, στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, Σχ. Έτος 2016-17», 
η ανάγνωση ολόκληρου λογοτεχνικού έργου αποτελεί μία από τις καινοτόμες 
προτάσεις, παράλληλα με το γεγονός ότι στις βασικές δεξιότητες του λογοτεχνι-
κού γραμματισμού έχει συμπεριληφθεί και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας 
των μαθητών μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές, 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, δραματοποίηση κ.ά. Οι ποικίλες αυτές 
δραστηριότητες βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να ευαισθητοποιηθούν απέναντι 
στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής και γενικά προωθούν την καλλιτεχνική 
έκφραση, προσφέροντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να παρέμβουν δυναμι-
κά στο κείμενο ως δημιουργοί. Οι τεχνικές δημιουργικής γραφής εφαρμόζονται 
σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας του λογοτεχνικού έργου και λειτουργούν 
ως «ενισχυτές» της αναγνωστικής ανταπόκρισης και κατανόησης του κειμένου. 

Ιδιαίτερα στη Γ́  φάση, οι μαθητές/τριες πειραματίζονται με πρωτότυπες δρα-
στηριότητες δημιουργικής γραφής, αξιοποιώντας τα μοτίβα, τους λογοτεχνικούς 
χαρακτήρες και τα επεισόδια από το βιβλίο που μελέτησαν και σχηματοποιώντας 
τις ιδέες που αποκόμισαν από τη δημιουργική ανάγνωση των κεφαλαίων που 
περιέχονται και τις σχετικές συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στη σχολική 
τάξη. Προτείνονται και επιλέγονται ποικίλες και ελκυστικές εφαρμογές (αρκτικό-
λεξα, λίμερικ, διήγημα, συνέντευξη, βιβλιοκριτική, ημερολόγιο, επιστολή, αφίσα, 
σελιδοδείκτες κ.ά.), ώστε οι μαθητές/τριες όχι μόνο να κατανοήσουν σε βάθος 
και να απολαύσουν το λογοτεχνικό έργο, αλλά και να δημιουργήσουν δικά τους 
κείμενα, στα οποία να ενεργοποιούν τη φαντασία τους και να εκφράζουν τα 
συναισθήματά τους, ενισχύοντας την κριτική και αναγνωστική τους ικανότητα.

4. Η προσέγγιση του βιβλίου 

Η λογοτεχνία, υπό το πρίσμα της φιλαναγνωσίας, σε συνδυασμό με τη δημιουργική 
γραφή, δημιουργεί ώριμους και επαρκείς αναγνώστες, συνεισφέρει στην ανάδειξη 
των ιδιαίτερων δεξιοτήτων τους και στη δημιουργία ενός πλούσιου σε ερεθίσματα 
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περιβάλλοντος μάθησης που αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση (ανακαλυπτική 
μάθηση, εποικοδομισμός). Οι μαθητές/τριες ευαισθητοποιούνται σε θέματα κοινω-
νικά, καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και την ενσυναίσθησή τους και συγ-
χρόνως εξοικειώνονται με το να «τοποθετούν στο χαρτί τις ιδέες, τα συναισθήματα 
και τις εντυπώσεις τους με τα δικά τους λόγια, αναπτύσσοντας μια πρωτότυπη 
γραφή, αντίθετη από τη μιμητική» (Κωτόπουλος και Παπαντωνάκης, 2011: 30-31).

Οι μαθητές/τριες μελετούν αρχικά Το λουζεράκι, και ακολουθεί συζήτηση 
σχετικά με τους ρόλους των ηρώων, τη στάση και τις πράξεις τους στην εξέλι-
ξη του έργου και τα συναισθήματά τους. Στη συνέχεια έπεται η επεξεργασία του 
κειμένου μέσω διευκρινιστικών ερωτήσεων και δημιουργικών δραστηριοτήτων.

4.1. Ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης που αξιοποιούνται στη δεύτερη  
και στην τρίτη φάση προσέγγισης του λογοτεχνικού έργου

• Ποια νομίζετε ότι είναι η σχέση της ηρωίδας με τα άλλα πρόσωπα του κειμέ-
νου (γονείς, δασκάλους, συνομηλίκους, άλλα πρόσωπα);

• Με ποια από τα πρόσωπα αυτά η ηρωίδα δημιουργεί θετικές σχέσεις και με 
ποια αρνητικές ή ουδέτερες; Γιατί;

• Οι σχέσεις αυτές μένουν πάντοτε σταθερές; Διαφοροποιούνται; Περνούν δια-
κυμάνσεις; Γιατί; Επηρεάζει αυτό τον ψυχισμό της ηρωίδας;

• Ποιες αντιθέσεις, συγκρούσεις βιώνει η έφηβη ηρωίδα με τον εαυτό της, με 
τους άλλους, με την κοινωνία;

• Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει η ηρωίδα; Τι είδους προβλήματα είναι (προ-
βλήματα προσωπικά, κοινωνικά, προβλήματα επικοινωνίας, προβλήματα 
πρακτικά, οικονομικά κ.λπ.);

• Ποιες καταστάσεις και ποια προβλήματα τη δυσκολεύουν περισσότερο και γιατί;
• Ποια πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις την επηρεάζουν θετικά; Ποια πράγ-

ματα αγαπά περισσότερο;
• Ποια είναι η άποψή της για τον εαυτό της; Τι θεωρεί πλεονέκτημα ή μειονέ-

κτημά της;
• Πώς διαμορφώνουν οι σχέσεις της, τα προβλήματά της, τα σχέδια και οι επι-

θυμίες της την προσωπικότητά της;
• Πώς προσδιορίζει η οικογένεια, το σχολείο, ο κοινωνικός περίγυρος την προ-

σωπικότητα των εφήβων;
• Ποιες ήταν οι σκέψεις, οι αντιδράσεις και τα συναισθήματα της Θάλειας όταν 

έμαθε ότι πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη θεατρική παράσταση;
• Πώς νιώθει η Θάλεια, η κύρια ηρωίδα του μυθιστορήματος, μόλις καταλα-

βαίνει ότι το ραντεβού δεν αφορούσε την ίδια; Από πού καταλαβαίνουμε τα 
συναισθήματά της;
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• Πώς αντιδρά η Θάλεια όταν η Υβόννη την αποκάλεσε λουζεράκι;
• Πώς αντιδρά η Θάλεια στη φράση του Νίκου «Χάλια Φάτσα»; 
• Αναγνωρίζετε κάποιους από τους ήρωες; Τους έχετε συναντήσει κάπου γύρω σας;
• Ποιος είναι ο ρόλος της γάτας στο μυθιστόρημα και τι συμβολίζει για την ηρωίδα;

4.2. Προτεινόμενες δραστηριότητες (πριν την ανάγνωση του βιβλίου)

1. Ο εκπαιδευτικός προβάλλει μία από τις εγκεκριμένες ταινίες που αφορούν τον 
σχολικό εκφοβισμό (διαθέσιμο στο: https://symvstathmos.files.wordpress.
com/2015/03/5-bullying-films1.pdf). Μετά την προβολή της ταινίας γίνεται 
συζήτηση σχετικά μ’ αυτήν, εξοικειώνοντας τους/τις μαθητές/τριες με το φαι-
νόμενο του εκφοβισμού. 

Εναλλακτικά, ο/η εκπαιδευτικός ρωτά τους/τις μαθητές/τριες αν υπήρξαν 
συμμέτοχοι σε περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και με ποια ιδιότητα (θύμα, 
θύτης, παρατηρητής). Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες γράφουν στον επεξεργα-
στή κειμένου ένα μικρό κείμενο δέκα γραμμών αφηγούμενοι το περιστατικό, 
τα συναισθήματα που βίωσαν και τη στάση που κράτησαν απέναντι σ’ αυτό. 
Όλες οι ιστορίες συγκεντρώνονται ανώνυμα σε ένα κουτί και διαβάζονται 
τυχαία από τους/τις μαθητές/τριες ή τους διδάσκοντες στην τάξη.

2. Σχολιασμός του τίτλου και για τι μας προδιαθέτει.
3. Στο διήγημα πρωταγωνιστούν η Θάλεια Μάτσα και η γάτα της Χανού. Τι 

πιστεύεις ότι μπορεί να σημαίνουν τα δυο αυτά ονόματα; Γράψε ένα τετρά-
στιχο προσπαθώντας να ενώσεις την πρωταγωνίστρια με τη γάτα. 

4. Το θεατρικό έργο που ανεβάζουν οι μαθητές/τριες είναι Το ημερολόγιο της 
Άννας Φρανκ, με απόσπασμα του οποίου είχατε μια σύντομη συνάντηση στη 
Β́  Γυμνασίου. Διάβασε το απόσπασμα και την ιστορία της δημιουργίας του 
συγκριμένου ημερολογίου (διαθέσιμο στο: http://photodentro.edu.gr/v/item/
ds/8521/7004, https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE
%B1_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA, https://www.sansimera.
gr/biographies/666) και παρουσίασε σε προβολή παρουσίασης την ιστορία της 
νεαρής Γερμανοεβραίας.

4.3. Κατά την ανάγνωση

1. Στην παρανόηση που αφορά το ραντεβού της Θάλειας με τον Κωνσταντίνο και 
το σημείωμα που έπεσε κατά λάθος στα χέρια της πρωταγωνίστριας, εμπλέ-
κονται η Θάλεια, ο Κωνσταντίνος, η Υβόννη και η Ζέτα. Δημιουργήστε μια 
διαφορετική ιστορία, αντιστρέφοντας χαρακτηρολογικά τους πρωταγωνιστές 
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(μετατροπή θυμάτων σε θύτες και το αντίστροφο), γράψτε με διαφορετικό τρό-
πο τους διαλόγους και δημιουργήστε ένα μικρό θεατρικό μονόπρακτο, που θα 
παρουσιάσετε σε ολόκληρη την τάξη. 

2. Η οικονομική κρίση φαίνεται να βασανίζει την οικογένεια της Θάλειας. Η μητέ-
ρα της είναι θύμα εκμετάλλευσης στην επιχείρηση που δουλεύει και υπάρχουν 
χρήματα μόνο για τα αναγκαία. Η Θάλεια φαίνεται να στενοχωριέται, γιατί 
η οικονομική ανέχεια επηρεάζει τον τρόπο ντυσίματός της και την αυτοεκτί-
μησή της, αφού πιστεύει ότι και η γενικότερη εξωτερική της εμφάνιση είναι 
χάλια. Με βάση τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις, κάντε ένα ντιμπέιτ με θέμα: 
«Το ντύσιμο, η οικονομική επιφάνεια και η εμφάνιση (δεν) επιδρούν στην 
εικόνα και στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων».

3. Στη σελίδα 32 του βιβλίου και με αφορμή την απόγνωση και την ντροπή που 
αισθάνεται η Θάλεια, όντας θύμα εκφοβισμού, λέει ότι: «Υπάρχει ένα μέρος 
που η γη ανοίγει και σε καταπίνει κι ύστερα ξανακλείνει από πάνω σου και 
δεν μένει ούτε ίχνος από εσένα». Συνέχισε την ιστορία βρίσκοντας το δικό σου 
μέρος-καταφύγιο.

4. Η αναδρομική αφήγηση για τη γιαγιά φέρνει στο προσκήνιο μια γυναίκα θαρραλέα 
και αγωνίστρια, το αντίθετο της εγγονής της. Δώσε της τον λόγο μέσω επιστολής, 
όπου θα συμβουλεύει την εγγονή της για τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσει, 
προκειμένου να υπερασπίσει τον εαυτό της απέναντι στους θύτες της. 

5. Η Θάλεια βασανίζεται από την παρεξήγηση με το ραβασάκι και συγκλονίζε-
ται από ανάμεικτα συναισθήματα που τη θυματοποιούν και την οδηγούν σε 
λανθασμένες κινήσεις. Γράψτε τον εσωτερικό της μονόλογο στο πρώτο ενικό 
πρόσωπο, αιτιολογώντας τη σύγκρουση των συναισθημάτων της.

6. Η Θάλεια μπαίνει στη χρονομηχανή και συναντά τη συνομήλικη ηρωίδα που 
υποδύεται στο έργο την Άννα Φρανκ. Της διηγείται την ιστορία της και ζητά 
τη συμβουλή της. Η Άννα Φρανκ τής απαντά ότι… Συνδυάστε τους χαρακτή-
ρες της Θάλειας και της Άννας, γράψτε μία νέα ιστορία, όπου οι δύο αυτοί 
χαρακτήρες συναντιούνται για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο σχολικό χώρο 
στον οποίο και οι δυο είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού.

7. Χωριστείτε σε πέντε ομάδες: θύματα, θύτες, γονείς, θεατές, παρατηρητές εκπαι-
δευτικοί. Γράψτε από τη δική σας οπτική την ιστορία που διαδραματίστηκε 
κατά τη διάρκεια της παράστασης και αποτυπώστε τα συναισθήματα που σας 
προκάλεσε η τιμωρία του θύτη.

8. Ο Νίκος ασκεί λεκτική βία δημιουργώντας υποτιμητικά παρατσούκλια για τους 
συμμαθητές του: Αλίκη-Χαλίκ, Μαρία-Όρθιο Χιλιόμετρο, Θάλεια Μάτσα-Χάλια 
Φάτσα, Ρενέ-Ουράνιο Τόξο. Η πρωταγωνίστρια, αν και στην αρχή κάμπτεται και 
στενοχωριέται, στη συνέχεια αντεπιτίθεται με χιούμορ και ευθύβολες ατάκες. 
Υπόθεσε ότι ο Νίκος παραφράζει και το δικό σου όνομα. Γράψε ένα σατιρικό 
ποιηματάκι με το οποίο να τον βάζεις στη θέση του.
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9. Η Θάλεια φοβάται ότι οι θύτες της θα αναρτήσουν στο διαδίκτυο μια σκηνή 
με το φάλτσο τραγούδι της, με σκοπό να την εξευτελίσουν. Πρόλαβέ τους και 
στείλε στους/στις συμμαθητές/τριές σου ένα SMS, γράφοντας για τις υποκρι-
τικές της ικανότητες και τη μελωδική της φωνή. 

4.4. Μετά την ανάγνωση 

1. Αν ήσουν ζωγράφος και σου ζητούσαν να σκιαγραφήσεις τέσσερις (4) από 
τους χαρακτήρες του βιβλίου με ένα χρώμα ή να τους ζωγραφίσεις με τη μορ-
φή ζώου, ποιες θα ήταν οι επιλογές σου για τον καθένα. Αφού ταυτίσετε τους 
χαρακτήρες με χρώματα και ζώα, στη συνέχεια δημιουργήστε ανά ομάδα μια 
αφίσα που να συνδυάζει τις επιλογές σας. 

2. Να δημιουργήσετε αρκτικόλεξα με τους χαρακτήρες του έργου, επιλέγοντας 
λέξεις που να συνδέονται με τη σχολική βία και το σχολικό περιβάλλον ή με 
λέξεις που να αναδεικνύουν τον χαρακτήρα τους, π.χ. Θάλεια: θέληση, ανθρω-
πιά, λατρεία, ελπίδα, ικανότητα. 

3. Αφού επιλέξετε ένα κεφάλαιο του βιβλίου, να το μεταγράψετε με τη μορφή 
ημερολογίου, στο οποίο θα καταγράψετε τα γεγονότα ως συμμαθητής/τρια της 
Θάλειας ή ως μέλος της παρέας του Νίκου. 

4. Τι θα συνέβαινε αν την ώρα της παράστασης δεν ακουγόταν το «Άσμα Ασμά-
των», αλλά η ηχογραφημένη κλαψιάρικη φωνή της Θάλειας που τραγουδά 
ένα τραγούδι της μόδας;

6. Τα λίμερικ είναι μικρά ποιηματάκια που προκύπτουν από διασκεδαστικά παι-
χνίδια της γλώσσας και της φαντασίας και η στιχουργική τους φόρμα είναι 
πεντάστιχη (αα-ββ-α). Δημιουργήστε το δικό σας λίμερικ εμπνευσμένο από το 
βιβλίο, ακολουθώντας τις οδηγίες και αφήστε τους συμμαθητές σας να μαντέ-
ψουν σε ποιο πρόσωπο του βιβλίου αναφέρεται το καθένα.

7. Την πανελλήνια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, την 6η Μαρτίου, το 
τμήμα σας θα παρουσιάσει σε ανοιχτή εκδήλωση το βιβλίο της Ελένης Τασο-
πούλου. Δημιουργήστε: α) αφίσα, β) πρόσκληση, γ) σελιδοδείκτες με το αγα-
πημένο σας απόσπασμα, δ) επιλέξτε κομμάτια του βιβλίου για να τα παρου-
σιάσετε θεατρικά, ε) βιβλιοκριτική-βιβλιοπαρουσίαση. Μπορείτε να αξιοποιή-
σετε τον επεξεργαστή κειμένου και τα ψηφιακά εργαλεία στο: https://www.
postermywall.com/, https://www.canva.com/create/posters/, https://www.
fotor.com/features/poster.html).
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5. Συμπεράσματα

Η ανάπτυξη του σεβασμού προς τη διαφορετικότητα, καθώς και η έγκαιρη αντι-
μετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού αποτελούν δύο σημαντικούς 
παράγοντες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία και όχι μόνο. 
Η λογοτεχνία αποτελεί έναν σημαντικότατο σύμμαχο για την ευόδωση όλων των 
προσπαθειών αντιμετώπισης του εν λόγω φαινομένου που απειλεί τη συνοχή 
και την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων και κατ’ επέκταση του 
εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνίας, στο σύνολό της (Ράπτου, 2018). Η 
χρήση της τεχνολογίας ευνοεί τη διαδραστικότητα των δραστηριοτήτων και συμ-
βάλλει στον εμπλουτισμό του περιεχομένου τους, ενώ παράλληλα η δημιουργική 
γραφή συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και ταυτόχρονα στην 
καλλιέργεια του δημιουργικού τους λόγου και συλλογισμού. 

Η εφηβική λογοτεχνία, στην οποία εντάσσεται και το αναλυόμενο έργο της 
Ε. Τασοπούλου, αποτελεί σημαντική αναγνωστική πρόκληση για τους/τις μαθη-
τές/τριες. Με την ερμηνευτική προσέγγιση του βιβλίου, ο/η κάθε μαθητής/τρια 
αντιλαμβάνεται τους τρόπους με τους οποίους η λογοτεχνική μυθοπλασία κατα-
σκευάζει τους φανταστικούς της κόσμους και κατανοεί πώς η πραγματικότητα 
κατασκευάζεται με παρόμοιους τρόπους. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με την 
Οικονομίδου (2000), πέρα από τον εμπλουτισμό της αναγνωστικής του εμπειρίας, 
το παιδί γίνεται ευαίσθητος ερμηνευτής της πραγματικότητας που τον περιβάλ-
λει και των σχέσεών του με τους άλλους. Το βιβλίο παρέχει ένα συναισθηματικά 
ασφαλές μέσο μέσα από το οποίο μπορούμε να εξερευνήσουμε θέματα που πιθα-
νώς να αναστάτωναν το παιδί, εάν τα συζητούσαμε απευθείας μαζί του. 

Αναμφισβήτητα, «η λογοτεχνία ως παιδαγωγικό εργαλείο δύναται να χρησι-
μοποιηθεί, με σκοπό τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών/τριών και την 
αντιμετώπιση των συναισθημάτων τους» (Goleman, 1998). Βασικές προϋποθέ-
σεις είναι η επιλογή του κατάλληλου βιβλίου και η εμπνευσμένη και καινοτόμος 
διδασκαλία, που θα δώσουν την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να εξωτερι-
κεύσουν τις σκέψεις τους και να αντιδράσουν σε οτιδήποτε τους προβληματίζει.

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Burns, M. M. & Flowers, A. A. (1999). “Whatever Happened To…?: A List of Recovered Favorites 
and What Makes a Book Memorable After All’’. The Horn Book Magazine, 75 (5), pp. 574-586.

Griffin, R. S. & Gross, A. M. (2004). “Childhood bullying: Current empirical findings and future 
directions for research’’, Aggression and Violent Behavior, 9, pp. 379-400.



ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΦΑΙΝΌΜΕΝΏΝ ΣΧΌΛΙΚΌΎ ΕΚΦΌΒΙΣΜΌΎ ΜΕΣΏ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΛΌΓΌΤΕΧΝΙΑΣ 55

Markogiannakis, G., Kourmousi, N. & Koutras, V. (2015). Effectiveness of a school-based 
mental health program for Greek students aged 6-8. Annals of World Psychiatric Asso-
ciation Conference, Athens. 

May, P. J. (1995). Reading and Writing for Understanding Children’s Literature and Critical 
Theory. New York: Oxford University Press.

Olweus, D. (1978). Aggression in the schools: Bullies and whipping boys. Washington, D.C. 
Hemisphere (Wiley). 

Rudman Masha, K. & Pearce, A. M. (1988). For Love of Reading: A Parent’s Guide to Encour-
aging Young Readers from Infancy Through Age Five. Mount Vernon. New York: Con-
sumers Union, p. 159.

Ελληνόγλωσση 

Βαρβαρέσος, Π. (2019). Ο σχολικός εκφοβισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση των 
εκπαιδευτικών ως αποδεκτών βίαιων συμπεριφορών: Μια εμπειρική μελέτη. Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Μεταπτυχιακή εργασία. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Βλάχου, Μ, Botsoglou, K. και Ανδρέου, Ε. (2016). «Πρώιμες μορφές σχολικού εκφοβισμού σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας», Έρευνα στην Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, τόμ. 5, σσ. 17-45.

ΕΠΙΨΥ (2018). «Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των 
εφήβων-μαθητών» ( Έρευνα HBSC/WHO). (Ανακτήθηκε 01/06/2020 από https://www.
epipsi.gr/images/Documents/imera-kata-bulling/HBSC2018_06_Bullying.pdf).

Goleman, D. (1998). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
Κατσίκη-Γκίβαλου, Α. (2007). Φιλολογικές διαδρομές Γ́ . Δημιουργοί και αναγνώστες. Αθήνα, Πατάκης.
Κουρμούση, Ν. (2012). Εκπαίδευση σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες στο πλαίσιο της 

Αγωγής Υγείας στο νηπιαγωγείο (Διδακτορική διατριβή). (Διαθέσιμη στο http://www.dida-
ktorika.gr/eadd/handle/10442/31671).

Κωτόπουλος, Τ. και Παπαντωνάκης, Γ. (2011). Ελληνικής Λογοτεχνίας: Τα Ετεροθαλή, Μελέτες για 
την παιδική, τη νεανική και τη λογοτεχνία για ενήλικες. Αθήνα, Ίων, σσ. 30-31, 33.

Μάνεσης, Ν. και Λαμπροπούλου, Α. (2014). «Σχολικός εκφοβισμός: Ενέργειες εκπαιδευτικών 
για την πρόληψη και την αντιμετώπισή του», PEDAGOGY, theory & praxis. Ioannina, 
December 2014, Iss. 7.

Ράπτου, Ε. Λογοτεχνία και Bullying. Παιδικά και εφηβικά μυθιστορήματα με θέμα τον σχολικό 
εκφοβισμό. (Διαθέσιμο στο: https://thess.pde.sch.gr/jn/attachments/article/681/01082018_
raptou_apr_2018.pdf).

Οικονομίδου, Σ. (2000). Χίλιες και μία ανατροπές. Η νεοτερικότητα στη λογοτεχνία για μικρές 
ηλικίες. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Τασοπούλου, Ε. (2019). Το Λουζεράκι. Αθήνα, Καστανιώτης.
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016-17), «Οδηγίες για τη διδασκαλία των 

φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο». (Ανακτήθηκε στις 15 Ιουνίου 2020, από https://www.
minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9
5%CE%A3_%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%
9A%CE%91_%CE%93%CE%A5%CE%9C%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9F.pdf).

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (2013-2014). «Παρατηρητήριο για την πρόληψη 
της σχολικής βίας και του εκφοβισμού». (Διαθέσιμο στο: http://paratiritirio.minedu.gov.gr/).

Χαμόγελο παιδιού (2016). (Διαθέσιμο στο: https://www.minedu.gov.gr/news/18569-08-03-
16-ti-deixnoun-ta-stoixeia-erevnas-gia-ton-sxoliko-ekfovismo).


