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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

(Μέχρι 250 λέξεις): 

 

 

Η ερευνητική προσπάθεια έχει στόχο να παρακινήσει και να 

ευαισθητοποιήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς ως προς το πρόβλημα 

επιθετικότητας στο χώρο του σχολείου, να καλλιεργήσει κοινωνικές 

δεξιότητες και τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων, στρες, θυμού, φόβου, και 

να εδραιώσει κλίμα που συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας, 

στην ανεκτικότητα, στην αλληλεγγύη, στην αρμονική συμβίωση και στη 

δημοκρατική διαπαιδαγώγηση. Κατ’επέκτασιν, σκοπός της συγκεκριμένης 

έρευνας είναι να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και 

να διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης. 

Επιπλέον στόχος είναι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και του 

πνεύματος της προσφοράς στα μέλη της ομάδας μέσα από την αξιοποίηση 

των κλίσεών τους για το καλό του συνόλου της σχολικής κοινότητας. 

 

 



Το «Δείξε μου το φίλο σου, ...» αποσκοπεί κυρίως στην πρόληψη της 

ενδοσχολικής βίας. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίος ο εντοπισμός 

παραγόντων που προκαλούν τη βία και την επιθετικότητα στο σχολείο κι η 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από μια τέτοια 

συμπεριφορά. 

Ένα ακόμη θέμα που πρέπει να μελετηθεί είναι η συμπεριφορά και η στάση 

των «φίλων» που συχνά απομονώνουν, αποκλείουν, απομακρύνουν από 

παρέες, και δραστηριότητες.  

Γενικά, η στάση των μαθητών απέναντι στη διαφορετικότητα θα είναι ο 

βασικός άξονας της έρευνάς μας. 

Το ζήτημα του αποκλεισμού και της βίας σχετίζεται άμεσα και με την 

ενασχόλησή μας με τον κυβερνοχώρο. Το cyber-bullying (ηλεκτρονικός 

εκφοβισμός) έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και ειδικά στη ζωή των 

εφήβων μαθητών. Αξίζει λοιπόν να διερευνηθούν οι μορφές εμφάνισής του 

και οι μέθοδοι αντιμετώπισής του. 

 

Ειδικότερα, ερωτήματα που πρόκειται να μελετηθούν θα έχουν να κάνουν με: 

 το τι είναι ο εκφοβισμός 

 με ποιες μορφές εμφανίζεται 

 ποιους βάζει στο στόχο 

 ποιοι εκδηλώνουν βίαιη συμπεριφορά 

 τρόποι αντιμετώπισης του εκφοβισμού 

 ο ρόλος των παρατηρητών 

 ο πειρασμός-παγίδα του διαδικτύου 

 τρόποι διαχείρισης και αποφυγής του αποκλεισμού στο διαδίκτυο 

 

 

 

 


