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Biographic Questionnaire

ΣΕΝΑΡΙΟ 1
ΕΝΑ ΑΣΤΕΙΟ
Ο Αλδξέαο είλαη έλα ληξνπαιφ θαη ζπλεζηαικέλν παηδί. Δδψ θαη κεξηθνχο κήλεο
πεγαίλεη ζην θαηλνχξγην ηνπ ζρνιείν θαη δελ έρεη θάλεη αθφκε θαλέλα θίιν. Έρεη ηελ
ηάζε λα ζηέθεηαη ζηελ άθξε θαη δε θαίλεηαη λα ζέιεη λα γλσξηζηεί κε ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ. Όινη ζηελ ηάμε ηνπ ιέλε φηη είλαη παξάμελνο, ληξνπαιφο θαη ζίγνπξα απφκαθξνο.
Χζεο ην πξσί πξηλ μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα, δπν απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ηνπ έθαλαλ
άζρεκε θάξζα, ελψ κηα κηθξή νκάδα αγνξηψλ πνπ ζηεθφηαλ εθεί παξαθνινπζνχζε θαη
γεινχζε ζε βάξνο ηνπ Αλδξέα, ν νπνίνο πάιεπε λα μεθχγεη απφ ηελ θαηάζηαζε.
Ο Αλδξέαο έθπγε ρζεο, πξηλ μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα, ακέζσο κεηά ηε θάξζα θαη δελ
επέζηξεςε ζην ζρνιείν. ην δηάιεηκκα ηα ππφινηπα παηδηά ζπδεηνχζαλ γηα ηε θάξζα
πνπ έθαλαλ ζηνλ Αλδξέα θαη πσο εθείλνο έηξεμε λα θχγεη καθξηά. Σψξα είλαη
ηνπιάρηζηνλ δχν κέξεο θαη φινη ζπδεηνχλ γηα απηφ.
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θεθηείηε πξνζερηηθά ην παξαπάλσ ζελάξην θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάζηε ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο:

ΤΜΦΩΝΩ ΤΜΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ
ΚΑΠΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

Πόςο ταπεινωτικζσ αυτζσ οι ςυνθκιςμζνεσ άςχθμεσ
φάρςεσ…









Δε μπορείσ να ξεφφγεισ από μια φάρςα, τα πράγματα
γίνονται χειρότερα.









Η ςυνθκιςμζνθ ομάδα νταιδων... αλλά κι ο Ανδρζασ
είναι ςυνυπεφκυνοσ: αντί να τρζξει μακριά, κα ζπρεπε
να είχε κάνει κάτι!









Ο Ανδρζασ κα ζπρεπε να ζχει ερωτθκεί για τθ δικι του
οπτικι των γεγονότων. Θα τον ενκάρρυνα να
επιςτρζψει ςτο ςχολείο: Δεν είμαςτε όλοι νταιδεσ.









Δε νομίηω ότι ο Ανδρζασ ζχει δθμιουργιςει ςτενζσ
ςχζςεισ με τουσ ςυμμακθτζσ του: κανζνασ δε κα του
τθλεφωνοφςε.









Ο Ανδρζασ κα πρζπει να αλλάξει ςυμπεριφορά.









Αυτι θ ομάδα νταιδων κα πρζπει να απολογθκεί.









Θα ζλεγα δθμόςια ςτθν τάξθ μου ότι αποδοκιμάηω
αυτι τθ ςυμπεριφορά εκφοβιςμοφ.









Θα ζλεγα ςτον Ανδρζα ότι αποδοκιμάηω αυτι τθν
κατάςταςθ.









Θα ζλεγα ςτθν ομάδα των νταιδων ότι είναι ανόθτοι
που ςυμπεριφζρονται ςε κάποιον με αυτόν τον τρόπο.
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ΣΕΝΑΡΙΟ 2
Η ΟΜΑΔΑ
Η Ναληίξα είλαη έλα θνξίηζη απφ ην Ιξάλ ην νπνίν πξφζθαηα πήγε ζε θαηλνχξγην
ζρνιείν. Δίλαη πνιχ θαιή παίθηξηα ηνπ βφιετ θαη έρεη δεηήζεη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
νκάδα ηνπ ζρνιείνπ. Χζεο πήγε γηα πξψηε θνξά λα πξνπνλεζεί ζην γπκλαζηήξην αιιά
ε πξνπνλήηξηα ηεο είπε φηη δελ είλαη δπλαηφ λα θνξάεη καληίια θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πξνπνλήζεσλ θαη ησλ αγψλσλ. Η Ναληίξα αληηζηάζεθε θαζψο ζεψξεζε απηφλ ηνλ
πεξηνξηζκφ άδηθν αιιά ε πξνπνλήηξηα θαηλφηαλ αλέλδνηε.

θεθηείηε πξνζερηηθά ην παξαπάλσ ζελάξην θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάζηε ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο:

ΤΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ
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Δεν κατανοϊ τθ Ναντίρα: Εάν θ Ναντίρα κζλει να
παίξει κα πρζπει να ακολουκιςει τουσ κανόνεσ.









Δεν κατανοϊ τθν προπονιτρια: είναι απλά μια μαντίλα
και δεν καταλαβαίνω γιατί θ Ναντίρα κα πρζπει να τθ
βγάλει.









Σι μπζρδεμα! Θα ζπρεπε και οι δφο να καταλάβουν ότι
δε μποροφν να ζχουν τόςο ακραίεσ κζςεισ.









Θα φαινόταν ςωςτό να λθφκεί μια δθμόςια κζςθ: δεν
επιτρζπεται θ μαντίλα όταν είςαι μζλοσ μιασ ομάδασ κι
αυτό ιςχφει για όλουσ.









Θα ζπρεπε να λθφκεί μια δθμόςια κζςθ: θ μαντίλα δε
βλάπτει κανζναν.









Θα μιλοφςα ςτθ Ναντίρα: Γιατί είναι τόςο ςθμαντικό γι’
αυτιν;









Δε νομίηω ότι υπάρχει λφςθ: οι απόψεισ τουσ απζχουν
τόςο πολφ.









Δε κα παρενζβαινα: κα ζπρεπε να λυκεί ανάμεςα ςτθ
Ναντίρα και τθν προπονιτρια.









Πιςτεφω όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ κα ζπρεπε να
εκφζρουν γνϊμθ.









Είμαι ςίγουροσ/θ ότι κα ζπαιρνα κζςθ ςε μια παρόμοια
κατάςταςθ.
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ΣΕΝΑΡΙΟ 3
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ην πξψην ηκήκα ηεο Γ΄ Σάμεο επηθξαηεί κηα αλεζπρία. Οη καζεηέο εδψ θαη κεξηθέο
κέξεο ζπδεηάλε πηζαλνχο πξννξηζκνχο γηα ηε ζρνιηθή εθδξνκή ζην ηέινο ηεο ρξνληάο.
Σν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ην γεγνλφο φηη ζε έλα ζρνιηθφ ηκήκα ησλ 24 καζεηψλ, 2
παηδηά αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλν
πξνυπνινγηζκφ πνπ ζπλεπάγεηαη λα επηιέμνπλ λα κε ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθδξνκή
ζην εμσηεξηθφ.

5

Biographic Questionnaire
θεθηείηε πξνζερηηθά ην παξαπάλσ ζελάξην θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάζηε ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο:

ΤΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

Η εκδρομι αφορά ςε ολόκλθρθ τθν τάξθ, επομζνωσ κα
πρζπει να βρεκεί ζνασ προοριςμόσ που να ταιριάηει ςε
όλουσ.









Κατανοϊ το πρόβλθμα αλλά θ πλειοψθφία υπεριςχφει:
δε μπορείσ να επιλζξεισ ζναν προοριςμό που να
προβλζπεται μόνο για δφο άτομα.









Δεν κατανοϊ το πρόβλθμα: πάντα κα υπάρχει κάποιοσ ο
οποίοσ δε κα μπορεί να ςυμμετζχει για διάφορουσ
λόγουσ.









Θα άρμοηε να επιλεγεί ζνασ προοριςμόσ ςτον οποίο όλοι
κα μποροφν να ανταποκρικοφν.









Πιςτεφω μια καλι λφςθ κα ιταν να ςυνειςφζρουν
οικονομικά όλοι μαηί ςα τάξθ, για να καλφψουν τα
ζξοδα των παιδιϊν που δε μποροφν να αντεπεξζλκουν
ςτο κόςτοσ του ταξιδιοφ.









Δε κα ανθςυχοφςα για τθν κατάςταςθ: αν ικελε το
ςχολείο, κα μποροφςε να βρει τρόπο να βοθκιςει.









Δε κα ιξερα πϊσ να βοθκιςω.









Θα πρότεινα ςτθν τάξθ να βοθκιςει με οποιοδιποτε
τρόπο, όποιον ζχει ανάγκθ.









Εάν μου ηθτοφνταν να πλθρϊςω παραπάνω για να
καλφψω το ποςό που αναλογεί ςε εκείνουσ που δε
μποροφν να αντεπεξζλκουν ςτο ταξίδι, δε κα δίςταηα να
το κάνω.









Εάν μου ηθτοφνταν να πλθρϊςω παραπάνω για να
καλφψω το ποςό που αναλογεί ςε εκείνουσ που δε
μποροφν να αντεπεξζλκουν ςτο ταξίδι, κα κφμωνα αλλά
κα το κρατοφςα μζςα μου.
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ΣΕΝΑΡΙΟ 4
ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Ο Μάξθνο θνηηά ζηε Γεπηέξα Γπκλαζίνπ θαη είλαη θάπσο απείζαξρνο καζεηήο. ήκεξα
ην πξσί είρε έλα πξνθνξηθφ ηεζη ζηελ Ιζηνξία ην νπνίν είρε πξνγξακκαηηζηεί πξηλ
θάπνην δηάζηεκα, φκσο σο ζπλήζσο δελ είρε δηαβάζεη - πξαγκαηηθή θαηαζηξνθή. Ο
θαζεγεηήο εμήγεζε ηε ζεκαζία ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο, φρη κφλν ζην ζρνιείν αιιά ζε
φια ηα πξάγκαηα ζηε δσή θαη ν Μάξθνο είπε παξνξκεηηθά λα κελ ηνλ ρεηξαγσγεί.
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θεθηείηε πξνζερηηθά ην παξαπάλσ ζελάξην θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάζηε ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο:

ΤΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

Ο Μάρκοσ ζχει δίκιο: ο κακθγθτισ κα ζπρεπε να του
δϊςει τθν αξιολόγθςθ του τεςτ χωρίσ να το ςυνεχίςει
περιςςότερο.









Ο κακθγθτισ ζχει δίκιο: ο Μάρκοσ ζρχεται
απροετοίμαςτοσ και ο κακθγθτισ ζκανε καλά που του
εξιγθςε ξανά τθ ςθμαςία τθσ μελζτθσ.









Πιςτεφω ότι ο Μάρκοσ κα μποροφςε να ζχει πρόβλθμα
και ο κακθγθτισ ικελε να τον ενκαρρφνει.









Θα καλοφςα το Μάρκο και κα τον ρωτοφςα γιατί το
ζκανε αυτό.









Πιςτεφω ότι υπάρχουν πράγματα που ςυμβαίνουν και
ςτθ ςυνζχεια φτιάχνουν μόνα τουσ.









Θα ςυηθτοφςα με τουσ ςυμμακθτζσ του Μάρκου γι’
αυτό που ςυνζβθ για να καταλάβω τι νομίηουν κι
εκείνοι.









Νομίηω κα ιταν ςωςτό να ζρκουν ςε επαφι με τον
εκπρόςωπο των μακθτϊν ϊςτε να ςυηθτιςει εκείνοσ με
τον κακθγθτι.









Δε νομίηω ότι κα παρενζβαινα ςε καταςτάςεισ όπωσ
αυτι: είναι ζνα πρόβλθμα ανάμεςα ςτο μακθτι και τον
κακθγθτι.









Νομίηω ότι όταν προκφπτουν καταςτάςεισ ςαν αυτι, κα
ιταν καλό να ςυηθτοφνται μζςα ςτθν τάξθ.









Αν ιμουν ο Μάρκοσ δε κα μου άρεςε να ανακατεφονταν
οι ςυμμακθτζσ μου.
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ΣΕΝΑΡΙΟ 5
ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
Η Μχξηακ είλαη έλα θνξίηζη ηνπ ηζίξθνπ. Έθηαζε ζην ζρνιείν πξηλ δχν κέξεο θαη ζα
θχγεη ηνλ επφκελν κήλα. Γε κηιάεη ηε γιψζζα καο πνιχ θαιά θαη πξνθαλψο δελ
γλσξίδεη θαλέλα ζην ζρνιείν. Η θαζεγήηξηα ηεο Ιζηνξίαο απνθάζηζε λα δεηήζεη απφ
θάπνηνπο καζεηέο λα βνεζήζνπλ ηε Μχξηακ λα ελζσκαησζεί.
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θεθηείηε πξνζερηηθά ην παξαπάλσ ζελάξην θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάζηε ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο:

ΤΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

Θα πρζπει να είναι δφςκολο για τθ Μφριαμ να αλλάηει
ςυνεχϊσ περιβάλλον.









Η Μφριαμ δε χρειάηεται ιδιαίτερθ βοικεια: κα είναι
ςυνθκιςμζνθ ςτο να αλλάηει ςυνεχϊσ περιβάλλον.









Εάν ζνασ άνκρωποσ ζχει νομαδικι ηωι κα πρζπει να
γνωρίηει πϊσ να ενςωματϊνεται ςε νζα περιβάλλοντα.









Θα ιταν χριςιμο για όλουσ να μιλιςουν ςτθ Μφριαμ και
να τθν κάνουν να αιςκανκεί μζροσ τθσ τάξθσ.









Κατά τθ γνϊμθ μου, το άτομο που κα δουλζψει μαηί με
τθ Μφριαμ, κα πρζπει να λειτουργιςει ςαν
μεςολαβθτισ με τουσ υπόλοιπουσ ϊςτε να τθ βοθκιςει
να ενταχκεί.









Θα μιλοφςα απευκείασ με τθ Μφριαμ για να καταλάβω
πϊσ να τθ βοθκιςω.









Δε νομίηω ότι θ βοικεια κα ιταν χριςιμθ: θ Μφριαμ κα
πρζπει να επιλζξει τουσ ανκρϊπουσ που νιϊκει
περιςςότερο άνετα μαηί τουσ.









Θα ικελα να είμαι το άτομο που επιλζχκθκε να
υποςτθρίξει τθ Μφριαμ.









Θα ζνιωκα άβολα αν ιμουν το άτομο που κα είχε
επιλεχκεί να υποςτθρίξει τθ Μφριαμ.









Δε νομίηω ότι κα αφιζρωνα χρόνο με ζνα άτομο το
οποίο ςφντομα κα φφγει μακριά.









ΣΕΝΑΡΙΟ 6
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ΟΙ ΦΙΛΟΙ
Ο Γξεγφξεο θαη ν Νηθφιαο είλαη θίινη απφ ην Γεκνηηθφ. Σψξα θνηηνχλ ζηελ Γεπηέξα
Γπκλαζίνπ. Ο Γξεγφξεο αλεζπρεί ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαζψο κηα κηθξή νκάδα
αγνξηψλ απφ ηελ Σξίηε Γπκλαζίνπ ηνλ έρεη βάιεη ζην ζηφραζηξν, επεηδή είλαη θηιηθφο
πξνο έλα θνξίηζη πνπ δηακέλεη ζηνλ θαηαπιηζκφ Ρνκά ζηελ πφιε. Πνιιά πξνζβιεηηθά
ζρφιηα έρνπλ γξαθηεί ζηνπο ηνίρνπο ηεο ηνπαιέηαο θαη πξφζθαηα νη γνλείο ηνπ άξρηζαλ
λα δέρνληαη θάξζεο ζηα θηλεηά ηνπο.
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θεθηείηε πξνζερηηθά ην παξαπάλσ ζελάξην θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάζηε ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο.

ΤΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

Ο Γρθγόρθσ ζβαλε τον εαυτό του ςε μεγάλο μπελά… Ασ
ελπίςουμε ότι ο ζρωτασ του γι αυτό το κορίτςι κα
τελειϊςει ςφντομα.









Ο Γρθγόρθσ πρζπει να ξεκολλιςει… αν βγαίνει με ζνα
κορίτςι Ρομά, κα γελοιοποιείται ςυχνά.









Πόςο άςχετοι… απλά επειδι ηει ςε καταυλιςμό Ρομά!









Ασ ελπίςουμε ότι ο Νικόλασ κα μιλιςει ςτο Γρθγόρθ και
κα του ανοίξει τα μάτια: πρόκειται για δφο εντελϊσ
διαφορετικοφσ κόςμουσ κι όλο αυτό κα τελειϊςει με το
να γελοφν ειρωνικά όλοι εναντίον του Γρθγόρθ.









Αν ιμουν ο Νικόλασ, κα ζλεγα ςτο Γρθγόρθ να μθν
ανθςυχεί: όλοι αυτοί οι άνκρωποι είναι απλά ανόθτοι.









Αν ιμουν ο Νικόλασ, κα ζλεγα ςτο Γρθγόρθ να μιλιςει
ςτουσ γονείσ του γι’ αυτά που ςυμβαίνουν.









Αν ιμουν ο Νικόλασ, κα κρατοφςα μια απόςταςθ από το
Γρθγόρθ: δε κα ικελα να καταλιξω να εμπλζκομαι ςε
μια τζτοια κατάςταςθ.









Νομίηω ότι είναι φυςιολογικό να κοροϊδεφουν το
Γρθγόρθ.









Νομίηω κα λυπόμουν εάν ζνασ φίλοσ μου εμπλεκόταν με
ζνα κορίτςι όπωσ αυτό του Γρθγόρθ.









Σο μόνο που ζχει ςθμαςία είναι ότι ο Γρθγόρθσ και το
κορίτςι του είναι ευτυχιςμζνοι μαηί.
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ΣΕΝΑΡΙΟ 7
ΣΦΕΣΕΙΣ
Η Κάιιηα ήηαλ πάληα έλα θνηλσληθφ θαη θηιηθφ θνξίηζη θαη ηα ηξία ρξφληα ζην Γπκλάζην
είρε δεκηνπξγήζεη άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. Δίρε γίλεη κηα απφ ηηο πην
πεξηδήηεηεο καζήηξηεο θαη φινη ηελ εθηηκνχζαλ ηδηαηηέξσο. Πξφζθαηα μεθίλεζε κηα
ζρέζε κε έλα αγφξη πνιχ κεγαιχηεξν απφ εθείλε ν νπνίνο είλαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ.
Χζεο, ήξζε ζην ζρνιείν κε κειαληέο θαη είπε ζε θάπνηνπο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο φηη
ην αγφξη ηεο είρε γίλεη βίαην εμαηηίαο ησλ ζηεξεηηθψλ ζπκπησκάησλ. Η Κάιιηα είπε φηη
ηνλ έπεηζε λα απνηνμηλσζεί θαη ζέιεη λα ηνλ βνεζήζεη ζε απηφ ην δξφκν κε ην λα είλαη
ζην πιεπξφ ηνπ.
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Biographic Questionnaire
θεθηείηε πξνζερηηθά ην παξαπάλσ ζελάξην θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάζηε ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο.

ΤΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

Σι πρόβλθμα! Εάν θ Κάλλια δεν τον αφιςει άμεςα, τα
προβλιματα κα χειροτερζψουν… αποτοξίνωςθ, δεν τον
πιςτεφω!









Η Κάλλια είναι ζνα υπζροχο άτομο: κα είναι ςε κζςθ να
τον επαναφζρει ςτο ςωςτό δρόμο.









Η Κάλλια είναι πραγματικά άτυχθ που βρικε κάποιον
ςαν αυτόν...









Οι ςυμμακθτζσ κα πρζπει να λογικζψουν τθν Κάλλια: δε
κα μπορζςει να τον ςταματιςει από τθ χριςθ
ναρκωτικϊν.









Κανζνασ δε κα πρζπει να εμπλακεί: όςο θ Κάλλια δεν
καταλαβαίνει μόνθ τθσ ότι αυτό κα είναι ανοφςιο.









Κςωσ κα μποροφςαμε να προειδοποιιςουμε τουσ γονείσ
και τουσ κακθγθτζσ τθσ Κάλλιασ για τθν κατάςταςθ.









Οι ςυμμακθτζσ τθσ Κάλλιασ κα πρζπει να αναλάβουν να
δϊςουν ςε αυτόν ζνα μάκθμα… κα πρζπει να
εξαφανιςτεί και να μθ τθ ψάξει ποτζ ξανά.









Νομίηω ότι είναι φυςιολογικό για τθν Κάλλια να
προςπακεί να βοθκιςει αυτό το αγόρι.









Ο δρόμοσ για τθν κόλαςθ είναι ςτρωμζνοσ με καλζσ
προκζςεισ: πϊσ πιςτεφεισ ότι μπορεί να αποτοξινωκεί
ζνασ χριςτθσ ναρκωτικϊν! Η Κάλλια δεν πρζπει να είναι
πολφ ζξυπνθ!









Θεωρϊ ότι Κάλλια κα πρζπει να βοθκθκεί: θ κατάςταςθ
είναι πολφ ςοβαρι.
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Biographic Questionnaire

ΣΕΝΑΡΙΟ 8
ΤΑ ΝΕΑ
Σα λέα θπθινθφξεζαλ ζην ζρνιείν εδψ θαη θάκπνζεο κέξεο: ν παηέξαο ηνπ Βαγγέιε,
καζεηή ηεο ηξίηεο ηάμεο, ζπλειήθζε γηαηί πξνθάιεζε έλα ζνβαξφ αηχρεκα ελψ
νδεγνχζε κεζπζκέλνο. Έπεηηα απφ κηα εβδνκάδα απνπζίαο, ν Βαγγέιεο επέζηξεςε
ζην ζρνιείν αιιά έθπγε ιίγν κεηά ην πξσί: φινη έλησζαλ ακήραλα θαη δελ ηνλ
πιεζίαδαλ. Έηζη ν Βαγγέιεο, βξέζεθε απνκνλσκέλνο.
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Biographic Questionnaire
θεθηείηε πξνζερηηθά ην παξαπάλσ ζελάξην θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάζηε ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο.

ΤΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

Ο Βαγγζλθσ ςίγουρα κα ςκζφτθκε ότι κανζνασ δε κζλει
πια να είναι φίλοσ του.









Με τζτοιον πατζρα, τι μπορεί να περιμζνει;









Καθμζνε Βαγγζλθ, ποιοσ ξζρει τι ςκεφτόταν εκείνθ τθ
ςτιγμι.









Οι ςυμμακθτζσ κα πρζπει να του γράψουν ζνα γράμμα
εξθγϊντασ τθν αμθχανία τουσ.









Καλφτερα να αγνοιςουμε το γεγονόσ… Ο Βαγγζλθσ κα
επιςτρζψει ςτο ςχολείο όταν νιϊςει ζτοιμοσ.









Ζνα τθλεφϊνθμα από ζνα ςυμμακθτι του Βαγγζλθ κα
ιταν χριςιμο για να ξεμπλοκάρει τθν κατάςταςθ.









Κανείσ δεν πρζπει να παρεμβαίνει
καταςτάςεισ… είναι πολφ περίπλοκο!

τζτοιεσ









Θεωρϊ ότι είναι φυςιολογικό για το Βαγγζλθ να νιϊκει
άβολα ςτο ςχολείο: όλοι κα πρζπει να τον βοθκιςουν.









Πιςτεφω ότι κανείσ δε κα ζπρεπε να νιϊκει
απομονωμζνοσ για πράγματα που ο ίδιοσ δεν ζκανε.









Νομίηω το να βοθκιςεισ το Βαγγζλθ είναι εξαιρετικά
υποκριτικό: τζτοιοι άνκρωποι δεν αρζςουν ςε κανζνα!









ςε
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Biographic Questionnaire

ΣΕΝΑΡΙΟ 9
ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Η Αιίθε κπήθε ζην ιεσθνξείν γηα λα πάεη ζην ζρνιείν θαη θαηάθεξε λα βξεη κία ζέζε γη’
απηήλ θαη ηε κεγάιε ζρνιηθή ηεο ηζάληα. Σψξα αθνχεη κνπζηθή ζην θηλεηφ ηεο
θνξψληαο ηα αθνπζηηθά ηεο. Μία ειηθησκέλε κπαίλεη ζην ιεσθνξείν θαη δεηάεη απφ ηελ
Αιίθε λα ζεθσζεί απφ ηε ζέζε ηεο. Η Αιίθε θνηηάδεη ηξηγχξσ: ζην ιεσθνξείν ππάξρεη
πνιχο θφζκνο, θάπνηνη ζηέθνπλ, αιιά ζην βάζνο ππάξρεη κηα θελή ζέζε.
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Biographic Questionnaire
θεθηείηε πξνζερηηθά ην παξαπάλσ ζελάξην θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάζηε ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο.

ΤΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

Η Αλίκθ κα κυμϊςει: δεν ζχει παρατθριςει θ
θλικιωμζνθ κυρία τθν κενι κζςθ;









Η θλικιωμζνθ κυρία ζχει δίκιο, γι’ αυτό ςικω Αλίκθ!









Πρζπει να είναι δφςκολο για τθν θλικιωμζνθ κυρία να
ςτριμωχτεί από τον κόςμο για να φτάςει ςτθ κζςθ πίςω:
είναι ςωςτό να μεταφερκεί εκεί θ Αλίκθ.









Η Αλίκθ μπορεί να προςποιθκεί ότι δεν άκουςε… φοράει
τα ακουςτικά τθσ, ζτςι δεν είναι;









H Αλίκθ μπορεί να δείξει ςτθν θλικιωμζνθ κυρία τθ κζςθ
ςτο πίςω μζροσ του λεωφορείου… το περπάτθμα είναι
πολφ κουραςτικό, ζτςι δεν είναι;









Σο να ςθκωκείσ αμζςωσ και να αφιςεισ τθ κζςθ είναι το
καλφτερο… δεν υπάρχει αμφιβολία.









Οι άνκρωποι πάντα εκμεταλλεφονται τθ κζςθ τουσ…
φυςικά και θ θλικιωμζνθ κυρία κα μποροφςε να
περπατιςει μζχρι τθν κενι κζςθ αντί να κάνει τθν Αλίκθ
να ςθκωκεί.









Θεωρϊ ότι θ θλικιωμζνθ κυρία ζχει κάκε δικαίωμα να
ηθτιςει από τθν Αλίκθ να ςθκωκεί από τθ κζςθ τθσ.









Η υποχρζωςθ να ςθκωκεί κάποιοσ από τθ κζςθ του
προκφπτει μόνο όταν όλεσ οι κζςεισ είναι πιαςμζνεσ.









Ακόμθ κι αν δεν είναι ςωςτό, πιςτεφω ότι θ Αλίκθ είναι
καλφτερα να αφιςει τθ κζςθ τθσ και να μθν ξεκινιςει
καυγάσ.









ΣΕΝΑΡΙΟ 10
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Biographic Questionnaire

Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ
ην Γ4, ε θαζεγήηξηα ηεο Γιψζζαο αλέζεζε κηα εξγαζία ζηνπο καζεηέο: ν θαζέλαο ηνπο
έπξεπε λα δηαβάζεη έλα βηβιίν θαη λα ην παξνπζηάζεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ
αθνινπζψληαο έλα μεθάζαξν ρξνλνδηάγξακκα. Θα ππήξρε κηα παξνπζίαζε ηε
βδνκάδα θαη, εάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα ήηαλ απψλ/νχζα φηαλ εξρφηαλ ε ζεηξά ηνπ/ηεο, ζα
πξνρσξνχζαλ ζηελ επφκελε παξνπζίαζε. Όια θπινχζαλ νκαιά κέρξη ηελ πεξαζκέλε
εβδνκάδα, νπφηαλ ήιζε ε ζεηξά ηνπ ηέθαλνπ θαη εθείλνο ήηαλ απψλ. Απηφ ήηαλ πνιχ
πεξίεξγν επεηδή ν ηέθαλνο είλαη έλα αμηφπηζην θαη έληηκν αγφξη: δε ζα έθαλε πνηέ
ηίπνηα γηα λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Η θαζεγήηξηα, παξ’ φια
απηά, δελ δέρηεθε θακία δηθαηνινγία θαη δήηεζε απφ ηνλ Μάλν πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα
παξνπζίαδε ηελ επφκελε εβδνκάδα, λα θάλεη ηελ παξνπζίαζή ηνπ. Ο Μάλνο ήηαλ
απξνεηνίκαζηνο, θαη έθαλε θαθή εληχπσζε.
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Biographic Questionnaire
θεθηείηε πξνζερηηθά ην παξαπάλσ ζελάξην θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάζηε ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο.

ΤΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

Η μζκοδοσ τθσ κακθγιτριασ δεν είναι ςωςτι. Ήταν θ
ςειρά του τζφανου να κλθκεί και δεν ζπρεπε να
φωνάξει κανζναν άλλο.









Η κακθγιτρια ιταν ξεκάκαρθ… ιταν απλά λάκοσ του
τζφανου.









Ο τζφανοσ κα πρζπει να είχε κάποιο λόγο που δεν
ιρκε ςτο ςχολείο… θ κακθγιτρια, γιατί δεν το
καταλαβαίνει;









Εάν ιμουν ο Μάνοσ, κα εναντιωνόμουν απζναντι ςε
αυτι τθ μζκοδο και κα ζκετα το πρόβλθμα ςτο
διευκυντι.









Εάν ιμουν ο Μάνοσ, κα ηθτοφςα από τθν κακθγιτρια να
μου δϊςει άλλθ μία ευκαιρία να παρουςιάςω τθν
εργαςία μου.









Εάν ιμουν ο Μάνοσ, κα ρωτοφςα τουσ ςυμμακθτζσ μου
εάν κάποιοσ είναι ζτοιμοσ να παρουςιάςει ςτθ κζςθ
μου.









Εάν ιμουν ο Μάνοσ, κα ιμουν πολφ κυμωμζνοσ με τον
τζφανο.









Πιςτεφω ότι είναι ςωςτό οι κανόνεσ να εφαρμόηονται
πάντα: θ κακθγιτρια δε κα μποροφςε να κάνει
διαφορετικά.









Πιςτεφω ότι οι κανόνεσ δεν πρζπει να είναι τόςο
άκαμπτοι: είναι άδικο να τθν πλθρϊνουν άλλοι μακθτζσ
όταν ζνασ λείπει.









Ακόμθ κι αν είναι άδικο, οι κανόνεσ ιταν ξεκάκαροι.









ΣΕΝΑΡΙΟ 11
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Biographic Questionnaire

Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ «ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ»
ην Α2, κεξηθά αγφξηα απνθάιεζαλ ηνλ Πέηξν «θνξηηζάθη» επεηδή ζπκπεξηθέξεηαη ιίγν
πην ζειππξεπψο. Απηφο ζχκσζε θαη είπε ζηνπο ληαήδεο ‘’ΟΚ, είκαη νκνθπιφθηινο, θαη
ινηπφλ;’’ Οη άιινη γέιαζαλ θαη ζπλέρηζαλ λα ηνλ πξνθαινχλ. Ο Αληψλεο
παξαθνινχζεζε ην πεξηζηαηηθφ κε δπζπηζηία θαη ηψξα αλαξσηηέηαη ηη λα θάλεη. Δίλαη
έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο θίινπο ηνπ Πέηξνπ θαη δελ ήμεξε φηη είλαη νκνθπιφθηινο! Γηαηί
δελ ηνπ είπε ηίπνηα ν Πέηξνο;

21

Biographic Questionnaire
θεθηείηε πξνζερηηθά ην παξαπάλσ ζελάξην θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάζηε ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο.

ΤΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΚΑΠΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΤΣΑ

Ο Πζτροσ κα ζπρεπε να ζχει πει ςτο φίλο του ότι είναι
ομοφυλόφιλοσ. Με το να μθν το κάνει αυτό, είπε
ψζματα ςε εκείνον και πρόδωςε τθν εμπιςτοςφνθ του.
Πωσ μπορεί ο Αντϊνθσ να κεωρεί τον Πζτρο ακόμα φίλο
του;









Πιςτεφω ότι ο Αντϊνθσ δεν μπορεί να είναι φίλοσ με τον
Πζτρο πια και καλφτερα να διατθριςει μια απόςταςθ
αςφαλείασ. Ποτζ δεν ξζρεισ, ίςωσ αρχίςει να αρζςει
ςτον Πζτρο.









Ο Αντϊνθσ κα ζπρεπε να καταλάβει τθ κζςθ του
Πζτρου. Θα ιταν δφςκολο γι αυτόν να ανακοινϊςει τθν
ομοφυλοφιλία του.









Εάν ιμουν ο Αντϊνθσ δεν κα είχα καμιά δυςκολία να
υπεραςπιςτϊ τον Πζτρο και να πω ςτουσ νταιδεσ να
ξεπεράςουν τθ ςεξιςτικι και προκατειλθμμζνθ
ςυμπεριφορά τουσ.









Εάν ιμουν ο Αντϊνθσ κα ςυνζχιηα να είμαι φίλοσ του
Πζτρου αλλά κα τον ρωτοφςα γιατί δεν εμπιςτεφτθκε ςε
μζνα ότι είναι ομοφυλόφιλοσ.









Εάν ιμουν ο Αντϊνθσ κα ζλεγα ςτον Πζτρο ότι δεν ζχω
πρόβλθμα με τουσ ομοφυλόφιλουσ αλλά πρζπει να
ςταματιςει να ςυμπεριφζρεται ςαν κοριτσάκι: είναι
ντροπιαςτικό.









Εάν ιμουν ο Αντϊνθσ κα πρότεινα ςτον Πζτρο να
προειδοποιιςει τουσ κακθγθτζσ και τον Διευκυντι για
τθν κατάςταςθ: τζτοια πράγματα κα μποροφςαν
μπλζξουν πολφ.









Εάν ιμουν ο Αντϊνθσ κα φοβόμουν μιπωσ διατθρϊντασ
τθ φιλία μου με τον Πζτρο, με περάςουν κι εμζνα για
ομοφυλόφιλο.









Εάν ιμουν ο Αντϊνθσ κα ικελα να καταλάβω γιατί ο
Πζτροσ δεν μου είπε ότι είναι ομοφυλόφιλοσ.









Εάν ιμουν ο Αντϊνθσ κα ανθςυχοφςα για τον Πζτρο:
ποιόσ ξζρει πόςεσ κοροϊδίεσ ζχει βιϊςει.
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