
Η Γ΄ ΤΑΞΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ 

Την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016, η Γ΄τάξη του σχολείου μας 

συμμετείχε - σε δύο ομάδες - στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο 
"Στον κόσμο του" στο Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη. Βασικά θέματα του προγράμματος είναι η 
διαμόρφωση της ταυτότητας στην εφηβεία & η απομόνωση και θυματοποίηση των 
διαφορετικών παιδιών στο σχολείο.  

     

    

Κατά την πρώτη φάση της εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος, που 
πραγματοποιήθηκε από τον συντονιστή, κ. Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη, λέκτορα 

Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου της Αθήνας και τους βοηθούς εμψυχωτές 
(προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές), οι μαθήτριες παρακολούθησαν ζωντανά 
μία ιστορία και συνάντησαν τους πρωταγωνιστές της (και αρκετά στοιχεία της δικής τους 
ζωής!). Όλοι διαφορετικοί και όλοι τελικά θύματα. Τα διλήμματα πολλά και ο 
προβληματισμός έντονος για τις μαθήτριες που συμμετείχαν...   



    

Στους επόμενους 3 μήνες θα πραγματοποιηθεί στην τάξη η δεύτερη φάση με τη βοήθεια 
ειδικού εκπ/κού υλικού που περιέχει δραστηριότητες βασισμένες σε διάφορα μαθήματα,  
συνδυάζοντας έτσι τις εμπειρίες των μαθητριών με τα βασικά θέματα του εν λόγω 
προγράμματος.       

Στην τρίτη φάση θα ακολουθήσει μία ακόμη συνάντηση με το συντονιστή και τους 
εμψυχωτές του προγράμματος.  

-------------------------------------------- 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:    

 Ήταν μια φανταστική εμπειρία, γιατί σου έδινε την ευκαιρία να έρθεις στη θέση του άλλου, 
να συμμετέχεις στην εξέλιξη της ιστορίας! Έφυγα με θετικές εντυπώσεις και έχοντας 
συνειδητοποιήσει ότι τα προβλήματα τα λύνεις και δεν τα αποφεύγεις... Ευχαριστούμε 
γι΄αυτή την καταπληκτική παρουσίαση!   

 Μου άρεσε πολύ το ότι το πρόγραμμα ήταν διαδραστικό και μπορούσαμε να συμμετέχουμε. 
Δε μου άρεσε, όμως, που δε δόθηκε συγκεκριμένο τέλος στην ιστορία. 

 Ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να πάρουμε ένα μάθημα ζωής και να δούμε κατάματα την 
πραγματικότητα του εκφοβισμού. Η μικρή παράσταση των φοιτητών ήταν ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα! 

 Ήταν μια καλή ευκαιρία να καταλάβουμε πώς νιώθει ένα παιδί όταν εκφοβίζεται. Οι 
βοηθοί έπαιξαν σχεδόν επαγγελματικά. Μου άρεσε που μπορούσαμε εμείς να δώσουμε τη 
δική μας συνέχεια στην ιστορία. 

 Εντυπωσιάστηκα από το πόσο άμεσοι ήταν οι φοιτητές στις σκηνές που παρουσίασαν και 
χάρηκα πολύ που μπορούσαμε εμείς να αλλάξουμε την κατάληξη της ιστορίας. 

 Η σημερινή δραστηριότητα μού άρεσε, γιατί κατάλαβα μέσω της ενσυναίσθησης την 
αδιέξοδη κατάσταση που βίωνε ο Γιάννης. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε σωστή και λάθος 
απάντηση - άποψη μάς παρότρυνε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, κάνοντας τις δικές μας 
υποθέσεις. Πρέπει να συγχαρούμε τον συντονιστή που μας οργάνωνε και μας παρακινούσε, 
αλλά και τους εμψυχωτές για το άριστο αποτέλεσμα. Μπράβο σε όλους!!! 

 Μου άρεσε το ότι μπορούσαμε να επικοινωνούμε με τα πρόσωπα της ιστορίας. 
 Το γεγονός ότι το πρόγραμμα ήταν διαδραστικό, μας βοήθησε να ευαισθητοποιηθούμε στο 

θέμα του σχολικού εκφοβισμού.  
 Μου άρεσε που δεν χρησιμοποιήθηκαν βίντεο, αλλά μόνο οι παρόντες στο χώρο και μερικά 

αντικείμενα. Ήταν όλο πολύ αληθινό! 
 Η παρουσίαση μάς άρεσε, γιατί βασίζονταν στην πραγματικότητα και έδειχνε μία άσχημη 

πλευρά του σχολείου. Ήσασταν τέλειοι, ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα! 
 Μου άρεσε πολύ ο τρόπος της δραματοποίησης. Ήταν τόσο απλός και αληθινός! 



            

 Ήταν ένα διαφορετικό πρόγραμμα από όσα μέχρι τώρα έχουμε παρακολουθήσει, γιατί δεν 

έμενε μόνο στην ενημέρωση, αλλά ήταν ένα μάθημα ζωής που μας έβαζε στη θέση του 
Γιάννη και των δυσκολιών που βιώνει.  

 Κατάλαβα λίγο περισσότερο πόσο σημαντικό είναι το τι αισθανόμαστε... 
 Δεν μου άρεσε που δεν είδαμε το τέλος και που δεν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα στη ζωή 

του Γιάννη. Ξεχώρισα τη σκηνή που έδειχνε στην κάμερα τις καρτέλες της ζωής του.     
 Με έβαλε σε σκέψεις για τους φίλους και το περιβάλλον μου. 
 Η ιστορία του Γιάννη μάς έδειξε ότι η ζωή κάποιες φορές έχει δυσκολίες και ότι δεν πρέπει 

να τις αποφεύγουμε, αλλά να τις παλεύουμε. Ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε! 
 Προσεγμένο πρόγραμμα, πολύ σοβαροί οι εμψυχωτές. Το γεγονός ότι μπορούσαμε να 

πάρουμε μέρος στην ιστορία μάς καθήλωσε. Μετάνιωσα που κλώτσησα κι εγώ την τσάντα... 
 Δε μου άρεσε καθόλου το βλέμμα του Χάρη, αλλά η όλη εμπειρία ήταν συγκλονιστική! 
 Εκνευρίστηκα έντονα για όσα περνούσε ο Γιάννης και ήθελα πολύ να τον βοηθήσω. 
 Μου άρεσε που δουλέψαμε και όλοι μαζί και σε ομάδες. 

 Η εμπειρία της συμμετοχής μου στο ρόλο του Γιάννη είναι από αυτές που δε θα ξεχάσω. 
Ένιωσα τόσο δύσκολα και άσχημα...όπως κάποιος που εκφοβίζεται. 

 Νομίζω ότι ο υπεύθυνος του προγράμματος και οι συνεργάτες του έχουν δουλέψει πολύ και 

έχουν αγαπήσει αυτό που σχεδίασαν.  

                         

          

                                                                                                                       ΑΡΑΘΥΜΟΥ Κ., φιλόλογος 

     


