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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, το οποίο 

αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα επίκαιρο θέμα που απασχολεί τις κοινωνίες τόσο σε 

παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη χώρα μας. Ο σχολικός εκφοβισμός , έχει πάρει 

μεγάλες διαστάσεις στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες στο σχολικό χώρο, μπορεί 

να πάρει πολλές μορφές και έχει επιπτώσεις τόσο στο θύτη όσο και στο θύμα. Σκοπός 

αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού που 

συναντούμε στη σχολική μονάδα, τις επιπτώσεις που έχουν τα εμπλεκόμενα μέρη 

καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαχειριστούν 

τα περιστατικά σχολικής βίας έτσι ώστε να την αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Η 

εργασία αυτή στηρίχθηκε σε μια ανασκόπηση των βιβλιογραφικών αναφορών που 

υπάρχουν στη διεθνή αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, θύτης-θύμα, μορφές, επιπτώσεις, 

αντιμετώπιση εκφοβισμού. 
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ABSTRACT 

 

This paper examines the phenomenon of school bullying, which has been a topical 

issue in the last few years of concern to societies both globally and in our country. 

School bullying has taken on a large dimension in our country in recent decades in 

school, it can take many forms and has an impact on both the victim and the victim. 

The purpose of this paper is to present the forms of school bullying we encounter in 

the school unit, the implications of the parties involved and the ways in which 

teachers can manage school violence incidents to deal effectively with them. 

This work was based on a review of literature references in the international and 

Greek literature. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η επιθετική και εσκεμμένη συμπεριφορά, η οποία είναι 

επαναλαμβανόμενη ενώ αποτελεί κατάχρηση εξουσίας και εμπεριέχει ανισότητα στη 

δύναμη αντικειμενική (π.χ. σωματική) ή αντιληπτή (π.χ. προσωπικότητας). Στοχεύει 

δηλαδή στα θύματα τα οποία εκλαμβάνονται από τους θύτες ως αδύναμα, είτε 

σωματικά είτε ψυχολογικά.Ο όρος «σχολικός εκφοβισμός» (“bullying”) διατυπώθηκε 

για πρώτη φορά από τον Olweus (1978) για να περιγράψει τις διαδικασίες 

εκφοβισμού, παρενόχλησης και συστηματικής θυματοποίησης παιδιών και εφήβων 

από τους συνομηλίκους τους (Ανδρέου & Smith, 2002).   

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει ερευνηθεί σε 

μεγάλο βαθμό σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ είναι 

ελάχιστα τα δεδομένα που υπάρχουν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Alsaker & 

Gutzwiller-Helfenfinger, 2010∙ Roseth & Pellegrini, 2010∙ Vlachou, Botsoglou, 

Andreou & Didaskalou, 2011). Η μελέτη του φαινομένου είναι σημαντική διότι 

αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να σχεδιαστούν προγράμματα 

πρωτογενούς πρόληψης (Alsaker & Nagele, 2008).  Αν και το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού υπήρχε πάντα, το ενδιαφέρον των ερευνών ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια το καθιστούν ένα από τα πιο σημαντικά και πιο πολυσυζητημένα 

κοινωνικά φαινόμενα. Η παραβατική συμπεριφορά στο σχολείο μελετήθηκε από την 

Κοινωνιολογία και συνδέθηκε με την μη ορθή κοινωνικοποίηση του ατόμου, 

αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία κυρίως προς τους δύο σημαντικούς παράγοντες 

κοινωνικοποίησης: την οικογένεια και το σχολείο. Τις τελευταίες δεκαετίες μελετάται 

συστηματικά το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης 

του στο χώρο του σχολείου αλλά και λόγω της σημαντική επίδρασης του στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και του εφήβου. 

Σχεδόν καθημερινά, παρουσιάζονται στον ημερήσιο τύπο ή μέσω διαδικτύου, με 

φωτογραφικό ή τηλεοπτικό υλικό, περιστατικά εκφοβισμού μεταξύ μαθητών. 

Διεθνείς έρευνες, έχουν δείξει ότι το 15% των μαθητών έχουν βιώσει εκφοβισμό και 

ότι ένα στα επτά παιδιά έχουν εμπλακεί σε εκφοβιστικές πράξεις. Στην ελληνική 

πραγματικότητα, σύμφωνα με δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 

8,7% των μαθητών εκφοβίζονται ενώ το 7,45% εκφοβίζει (Γιαννακοπούλου κ.α., 

2010). Μάλιστα, οι μαθητές φαίνεται να προτιμούν την σύγχρονη μορφή του 

διαδικτυακού ή ηλεκτρονικού εκφοβισμού αφού περίπου 23.420 παιδιά στην 

Ευρώπη, ηλικίας 9-16 ετών, είναι θύματα σχολικής θυματοποίησης μέσω διαδικτύου, 

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (Μπενέκου, Β. (2011). SOS για την έξαρση της 

μαθητικής βίας. Το Έθνος. http://www.alfavita.gr/old/24612). Ειδικότερα, στις 

Η.Π.Α., σύμφωνα με έρευνα του World Health Organization Health Behavior in 

School-Aged Children εκτιμήθηκε ότι στις τάξεις του γυμνασίου 1.600.000 παιδιά 

πέφτουν θύματα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και  1.700.000 παιδιά ασκούν 

bullying τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ενώ σχεδόν 160.000 μαθητές δεν 

http://www.alfavita.gr/old/24612
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πηγαίνουν σχολείο καθημερινά  επειδή φοβούνται (National Crime Prevention 

Council, «What Parents Can Do». από http://www.ncpc.org/topics/bullying/what-

parents-can-do).   

Οι μορφές μέσω των οποίων εκδηλώνεται ο σχολικός εκφοβισμός είναι πολλές. Οι 

κυριότερες και πιο συνήθεις  είναι η σωματική και η λεκτική ή κοινωνική 

επιθετικότητα η οποία διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες ενδοσχολικές συγκρούσεις 

διότι το θύμα επιλέγεται με βάση το πόσο ανίσχυρο και αδύναμο είναι. 

Όσον αφορά τις συνέπειες της σχολικής βίας είναι καταστροφικές για την ανάπτυξη 

της προσωπικότητας του παιδιού αλλά και για τη μετέπειτα ζωή του. Αν και υπάρχει 

σημαντική αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος  γύρω από το φαινόμενο αυτό και 

την αντιμετώπισή του, αυτό συνεχίζει να αποτελεί  ένα σημαντικό πρόβλημα  με 

ιδιαίτερη βαρύτητα γεγονός που εκδηλώνεται μέσα από τα συνεχώς υψηλά ποσοστά 

αλλά και τη εμφάνισή του με νέες μορφές. Για το λόγο αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

καίριο και ουσιώδες θέμα προς μελέτη και έρευνα. 

Η παρούσα εργασία είναι ερευνητική. Διερευνήσαμε δηλαδή το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού. Αρχικά η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τους ορισμούς του 

σχολικού εκφοβισμού αλλά και την περιγραφή του. Στη συνέχεια παρατίθενται μια 

βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών που έχουν γίνει με θέμα το σχολικό 

εκφοβισμό τόσο στο διεθνή όσο και στον ελλαδικό χώρο. Παρακάτω θα μιλήσουμε 

για τις μορφές αλλά και τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού και τέλος για τις 

πολιτικές αντιμετώπισης του φαινομένου αλλά και για τις στάσεις και τις στρατηγικές 

των εκπαιδευτικών για το σχολικό εκφοβισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncpc.org/topics/bullying/what-parents-can-do
http://www.ncpc.org/topics/bullying/what-parents-can-do
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί ένα σύγχρονο κοινωνικό 

πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει την ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη 

ενός παιδιού ή εφήβου. Βέβαια η βία μεταξύ των παιδιών δεν αποτελεί ένα φαινόμενο 

της εποχής, το πρόβλημα αυτό υπήρχε από την αρχή της μαζικής εκπαίδευσης, αλλά 

πήρε μεγαλύτερη έκταση στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης. Υπάρχει 

μάλιστα η άποψη ότι η σχολική επιθετικότητα αποτελεί μια φυσική διαδικασία κατά 

τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού και είναι ένα είδος προετοιμασίας για τη ζωή, 

ιδιαίτερα για τα αγόρια (Γκουντσίδου, Β., 2007). 

Το φαινόμενο λοιπόν της θυματοποίησης (victimization) αποτελεί μια μορφή 

επιθετικής συμπεριφοράς, το οποίο εμφανίζεται στο σχολείο και έχει πολύ σοβαρές 

επιπτώσεις στη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου αλλά και 

στη διαδικασία της μάθησης. Ένα θέλαμε λοιπόν να προσεγγίσουμε εννοιολογικά τον 

όρο bullying θα λέγαμε ότι ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν 

εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις 

άλλων μαθητών οι οποίες εκδηλώνονται ως μορφές βίαιης ή επιθετικής 

συμπεριφοράς (Τσιαντής, 2008). 

Η βία αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται με καταστάσεις μέσα 

στη κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται με εκδηλώσεις βίας μέσα στη σχολική 

κοινότητα. Η σχολική βία λοιπόν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της βίας αλλά και της 

παραβατικότητας που εμφανίζεται στη κοινωνία. Το θύμα και ο θύτης είναι άνθρωποι 

από την κοινωνία στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Η στάση τους και η συμπεριφορά 

τους προβάλλει, ό,τι το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον καλλιεργεί. 

Στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, ως χώρος εκδήλωσης του φαινομένου, ο 

σχολικός εκφοβισμός παίρνει διάφορες μορφές, που θα περιγραφούν αναλυτικά στο 

επόμενο κεφάλαιο, και έχει κάποια κύρια γνωρίσματα. 

Το πρώτο κύριο γνώρισμα της σχολικής βίας είναι η ανισότητα δύναμης, όπου η 

δύναμη αυτή πιθανόν να πηγάζει από την «υπεροχή» σε σωματική διάπλαση και σε 

μέγεθος, στη κοινωνική τάξη, στο πλήθος της ομάδας των δραστών, στη λεκτική 

έκφραση, με τη χρήση της οποίας μπορεί ο θύτης να απειλήσει ή να πληγώσει, και 

τέλος στο κύρος διότι μέσω αυτού επιτυγχάνεται αρκετές φορές η επιβολή έναντι των 

άλλων. Ένα άλλο γνώρισμα της σχολικής βίας είναι ότι αυτό το φαινόμενο μέσα στο 

πέρασμα του χρόνου εμφανίζει επαναληψιμότητα καθώς παρατηρείται παγίωση των 

ρόλων των δραστών και των θυμάτων αντίστοιχα (Rigby, 2008). 
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Άλλα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φαινομένου είναι η πρόθεση, το 

κίνητρο δηλαδή του θύτη για να προχωρήσει σε ανάρμοστες συμπεριφορές, ο πόνος, 

το αποτέλεσμα της πράξης, η επαναληψιμότητα, δηλαδή η διάρκεια, το bullying 

μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια (Lee, 2006), η πρόκληση, 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι υπάρχει μια μικρή κατηγορία θυμάτων τα οποία 

προκαλούν την προσοχή των άλλων, τα λεγόμενα «προκλητικά θύματα» (Lee, 2006). 

O εκφοβισμός λοιπόν στο σχολείο παρατηρείται όλο και πιο συχνά σε πολλές χώρες 

του κόσμου. Σύμφωνα με διεθνή δεδομένα ένα στα επτά παιδιά υπόκειται σε κάποια 

μορφή εκφοβισμού (Olweus, 1994). Tο ποσοστό αυτό στην Ελλάδα είναι ένα στα 

δέκα παιδιά ( Δεληγιάννη- Κουϊμτζή κ.α, 2005). 

Έτσι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το bullying είναι ένα ενδημικό φαινόμενο σε 

κάθε κοινωνία, που υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει υπάρχει (Καλλιώτης, Π., 

Καϊσερόγλου, Ν., Κολοβός, Γ., Μπαμπανίκα, Δ., & Τάσουλας, Κ., 2002: 13). Είναι 

διαδεδομένο στο σχολικό, οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, και μπορεί να 

εντοπιστεί στις σχολικές αυλές, στα σπίτια και τις γειτονιές. Ακόμη είναι ένα 

πρόβλημα το οποίο παρατηρείται και σε διάφορους φορείς κοινωνικοποίησης. 

Είναι ακόμη πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε το bullying από το «πείραγμα». Ο 

Olweus τονίζει ότι το «πείραγμα», συμβαίνει μεταξύ φίλων στα πλαίσια ενός 

παιχνιδιού, και δεν περιλαμβάνει τη πρόκληση σωματικού πόνου των άλλων. 

Αντιθέτως το bullying αναφέρεται σε άτομα που δεν έχουν φιλικές σχέσεις. Όμως το 

«πείραγμα», μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε εκφοβισμό, αν συμβαίνει για 

μεγάλο χρονικό διάστημα και κυρίως όταν το παιδί που το δέχεται αισθανθεί ότι οι 

πράξεις των άλλων δεν διέπονται από αστείο και δεν γίνονται εντός των ορίων του 

παιχνιδιού (Olweus, 2007). 
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1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 

 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, είναι δύσκολο να οριστεί διότι εκδηλώνεται 

με πολλές μορφές. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να πάρουν τη μορφή σωματικής 

βίας, τις απειλές, με εκφοβισμό και τρομοκρατία αλλά εξίσου σοβαρές επιπτώσεις 

μπορούν να έχουν ο χλευασμός και η λογόρροια, ο αποκλεισμός και η απομόνωση 

(Γαρδέλη, Κ., Παπαδημητρίου, Μ., Νταραδήμα, Α., 2007). 

Το bullying είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για όλες τις βαθμίδες της σχολικής 

εκπαίδευσης από τους Βρετανούς, τους Ολλανδούς και τους Σκανδιναβούς και είναι 

συνυφασμένος με την κοροϊδία, το πείραγμα και τον αστεϊσμό. Ο όρος σχολική βία 

χρησιμοποιείται από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους (Σώκου, Κ., 2003). Ο όρος 

bullying πρωτοεμφανίστηκε στη διεθνή βιβλιογραφία από τον Olweus Dan τα έτη 

1978 και 1984. Σκοπός ήταν να περιγράψει τις διαδικασίες εκφοβισμού και 

συστηματικής θυματοποίησης παιδιών και εφήβων από τους συνομηλίκους τους. Ο 

Οlweus υποστηρίζει ότι, οι περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο 

όρος bullying  είναι εκείνες όπου δυο άτομα ίσης σωματικής ή ψυχικής δύναμης, 

απλά φιλονικούν ή εμπλέκονται σε συνεχή διαμάχη (Smith, P.K., & Ανδρέου, Ε., 

2002: 10-11). 

Αρχικά για να κατανοήσουμε το φαινόμενο θα πρέπει να προβούμε σε ένα γενικό 

ορισμό, ο οποίος αναφέρει ότι το bullying  είναι ένα φαινόμενο, νεανικής 

παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου και αναφέρεται σε 

ένα εύρος συμπεριφορών και χαρακτηριστικό του είναι η χρήση βίας μεταξύ μαθητών 

ή συνομήλικων με στόχο να προκληθεί αναστάτωση (Φροσύνης, Α., Λάμπης, Σ., 

Μπούκικας, Κ., 2008: 2). Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται ανάμεσα στους μαθητές 

και στοχεύει στα άτομα τα οποία δεν μπορούν να αμυνθούν. Εκείνο που διαφοροποιεί 

το είδος αυτό βίας από τα υπόλοιπα μέσα στη κοινωνία είναι ότι η σχολική βία, 

αναφέρεται στην επιβολή της βούλησης ενός μέρους προς ένα άλλο με σκοπό την 

πρόκληση ζημιάς ή βλάβης μέσα στα πλαίσια, όμως, της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Αλαμπρίτης, Μ., 2008). 

Σύμφωνα με τον Lee (2006) έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για το bullying οι οποίοι 

το θεωρούν, ένα συνεχές της συμπεριφοράς που περιλαμβάνει τη προσπάθεια να 

επιβληθεί η δύναμη και η κυριαρχία έναντι κάποιου άλλου. Ένας άλλος ορισμός 

πιστεύει πως το bullying είναι μια επαναλαμβανόμενη και συστηματική πράξη η 

οποία περικλείει ποικιλία επιβλαβών δράσεων όπως παραδείγματος χάριν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, το σπρώξιμο, την αρπαγή ή και τη καταστροφή προσωπικών 

αντικειμένων. Ενώ ένας άλλος ορισμός θεωρεί το φαινόμενο μια εσκεμμένη και 

παράλληλα συνειδητή επιθυμία να πληγώσει κάποιος τον άλλο και να τον καταπιέσει, 

είτε περιστασιακά και βραχύχρονα, είτε συχνά και με μακρά διάρκεια. 
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Ένας εξίσου ενδιαφέρον ορισµός είναι εκείνος που αναφέρει ότι ο σχολικός 

εκφοβισµός - bullying είναι η κύρια µορφή µε την οποία εµφανίζεται η σχολική βία 

και αποτελεί εσκεµµένη πράξη, που αποσκοπεί στην πρόκληση σωµατικού ή ψυχικού 

πόνου και στην υποταγή του θύματος ( Παπάνης, Ε., 2008).  

Όσον αφορά τη διεθνή βιβλιογραφία, ένας ευρύς ορισμός αναφέρει ότι το bullying 

είναι όταν ένας μαθητής επανειλημμένα είναι εκτεθειμένος σε αρνητικές ενέργειες εκ 

μέρους ενός ή περισσότερων άλλων μαθητών, οι οποίες εκδηλώνονται ως μορφές 

βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς (Ασηµακόπουλος, Χ., Χατζηπέµος, Θ., Σουµάκη, 

Ε., ∆ιαρεµέ, Σ., Γιαννακοπούλου, ∆. & Τσιάντης, Γ. 2000: 97). Το bullying, ακόµη, 

συνεπάγει έλλειψη ισορροπίας στη δύναµη µεταξύ των ατόµων που εκφοβίζουν και 

του θύµατος, καθώς το δεύτερο καθίσταται αδύναµο να υπερασπιστεί τον εαυτό του 

και παραµένει αβοήθητο µπροστά στους άλλους, γεγονός που οι ειδικοί ονοµάζουν 

µία ασύµµετρης δύναµης σχέση (Olweus, D. 1993).  

Στους ορισµούς για το bullying θα πρέπει να συµπεριληφθεί και εκείνος που έχει 

διατυπωθεί από τους Besag και Olweus. Οι ίδιοι περιγράφουν το φαινόµενο ως τη 

χρήση τη δύναµης ή της θέσης κάποιου για να εκφοβίσει, πληγώσει ή ταπεινώσει  ένα 

άλλο άτοµο µε λιγότερη δύναµη ή χαµηλότερη θέση. Οι ίδιοι αναφέρουν, ακόµη, ότι 

το bullying πρέπει να διακρίνεται από άλλες οµοιόβαθµες επιθέσεις ή συγκρούσεις. 

∆ιότι πάντα προϋποθέτει την ανισοµέρεια µεταξύ του ατόµου που εκφοβίζει και του 

θύµατος (Besag, E.V. 1989 & Olweus, D. 1993).  

Επιπλέον, στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται ο ορισµός σύµφωνα µε τον οποίο το 

bullying είναι µια επιθετική συµπεριφορά η οποία είναι σκόπιµη και περιλαµβάνει 

έλλειψη ισορροπίας της ισχύς ή της δύναµης. Συχνά, επαναλαµβάνεται πάνω από µία 

φορά και µπορεί να πάρει πολλές µορφές (Olweus, D., 2007). Έρευνα έχει καταδείξει 

ότι µπορεί να διαρκεί για σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε το 19% των περιστατικών 

να διαρκεί για ένα χρόνο15, παιδιά να έχουν εκφοβισθεί κάποια στιγµή στη σχολική 

τους φοίτηση, άλλα να εκφοβίζονται πολλές φορές µέσα στη ίδια εβδοµάδα και άλλα 

να είναι χρόνια θύµατα (Sampson, R. 2002:13). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, σηµαντική θέση καταλαµβάνει ένας πιο γενικευµένος 

ορισµός που περιγράφει το φαινόµενο του εκφοβισµού (bullying) ή θυµατοποίησης 

(victimization), όπως διαφορετικά είθισται να αναφέρεται ο εκφοβισµός. Ο ορισµός 

αυτός διατυπώνεται από τον Olweus και αναφέρει ότι το φαινόµενο του εκφοβισµού 

ή θυµατοποίησης αποτελεί µορφή επιθετικής συµπεριφοράς που εµφανίζεται κυρίως 

στη σχολική πραγµατικότητα µε σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχοσυναισθηµατική 

ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου και τη διαδικασία της µάθησης. Συγκεκριµένα, 

ένας µμαθητής εκφοβίζεται ή θυµατοποιείται όταν εκτίθεται επανειληµµένα και για 

αρκετό χρονικό διάστηµα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων µαθητών, που 

εκδηλώνονται ως µορφές βίαιης ή επιθετικής συµπεριφοράς (Τσιάντης, Ι. 2008: 2). 

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι ορισμοί που δίνουν τα παιδιά 

θύματα αλλά και τα παιδιά που δεν έχουν υποστεί bullying, για το φαινόμενο αυτό.  
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Ξεκινώντας λοιπόν με τα παιδιά-θύματα σύμφωνα  με την άποψη δυο μαθητριών ο 

σχολικός εκφοβισμός, ορίζεται ως η χρήση βίας µε στόχο την καταξίωση και την 

επιβολή στη σχολική κοινωνία και ως η παντός τύπου (ψυχολογική - λεκτική βία) από 

µέλος σε άλλο µέλος της σχολικής κοινότητας είτε αυτή πηγάζει από την εξουσία της 

θέσης είτε από τη σωματική υπεροχή αντίστοιχα. Ενώ ένα αγόρι μαθητής μαθητής 

αναφέρεται στον σχολικό εκφοβισμό ορίζοντάς τον ως την επιθετικότητα που 

εκδηλώνουν τα παιδιά κατά τη σχολική ηλικία προς άλλα παιδιά ή δασκάλους στο 

σχολείο. Ένας άλλος μαθητής αναφέρεται στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

µέσω της προσωπικής του εμπειρίας. Συγκεκριμένα περιγράφει ότι έχει και εκείνος 

ασκήσει βία σε άλλους. Ποτέ όμως δεν ξέφευγαν τα πράγματα. Πολύ σπάνια όμως 

προκαλούσε τους άλλους και ειδικότερα αν δεν ήταν φίλοι του. Όσοι το κάνουν αυτό 

έχουν πρόβλημα (Γκουντσίδου, Β. 2007). 

Μία εξίσου ενδιαφέρουσα και παραστατική µαρτυρία µαθητή που βίωσε τον σχολικό 

εκφοβισµό είναι εκείνη που χαρακτηριστικά περιγράφει ότι «Πολλές φορές αυτό το 

παιδί µε κορόιδευε για τα ρούχα που φοράω και γιατί είµαι πιο χοντρός από εκείνον. 

Εγώ, όµως, τον συµπαθούσα και ήθελα να είµαι στην παρέα του. Του χάριζα 

αυτοκόλλητα και «τάπες» για να πάψει να µε προσβάλλει. Αυτός, όµως, τίποτα. 

Ακόµα και όταν δεν του µίλαγα ή έπαιζα µακριά από αυτόν και την παρέα του, 

έψαχνε και µε έβρισκε για να διασκεδάζουν» (Χτενέλη, Κ. 2009). 

Όσον αφορά τα παιδιά που δεν έχουν βιώσει περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, ένας 

μαθητής πιστεύει  πως ο σχολικός εκφοβισμός είναι η παρενόχληση που δέχονται 

παιδιά στο σχολείο για πλάκα. Ενώ μια μαθήτρια θεωρεί πως η σχολική 

επιθετικότητα οφείλεται σε ψυχολογική διαταραχή του παιδιού που προέρχεται 

κυρίως από το οικογενειακό του περιβάλλον. 

Τέλος, µία άλλη μαθήτρια αναφέρει ότι παιδιά που γνωρίζονται μέσα από το σχολείο 

επιτίθενται σε άλλο παιδί το οποίο συνήθως είναι ντροπαλό, ήσυχο, και µόνο του και 

τα άλλα παιδιά δεν το κάνουν παρέα, του κάνουν στην αρχή κακόγουστες πλάκες, 

αυτό δεν αντιδρά και στη συνέχεια πέφτει ξύλο (Γκουντσίδου, Β. 2007). 
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1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ-BULLYING 

 

Ο εκφοβισµός στο σχολικό χώρο αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο 

παρατηρείται σε όλες τις σχολικές τάξεις(Μαρκουλάκη, Ε. & Παπαστεφανάκης, Ε. 

2007 ). Το φαινόμενο µμελετήθηκε πρώτη φορά στη Νορβηγία το 1978, ενώ οι 

εκατοντάδες βιβλιογραφικές αναφορές που αυξάνονται από το 1987, οπότε και 

εµφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος bullying σε επιστηµονικά περιοδικά, αφορούν 

περιστατικά που λαµβάνουν χώρα και στα σχολεία (Γκουντσίδου, Β. 2007). 

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα προς επίλυση της τελευταίας 

δεκαετίας που ανέδειξε η διεθνής εκπαιδευτική ερευνητική σκηνή. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο υπήρχε από τη γέννηση της µμαζικής εκπαίδευσης, αλλά πήρε µμεγάλες 

διαστάσεις, τώρα στη λεγομένη εποχή της παγκοσμιοποίησης και ιδιαίτερα µετά την 

µμετατροπή του εκπαιδευτικού µας συστήματος σε πολυπολιτισμικό (Καλλιώτης, Π. 

2005). 

Ωστόσο, µπορεί το συγκεκριμένο φαινόμενο να υπήρχε πάντα αλλά τα τελευταία 

χρόνια σημειώνει ανησυχητικά επίπεδα, κερδίζει αρκετή προβολή και µπορούµε να 

πούµε ότι έχει οξυνθεί (Συνήγορος του Πολίτη 2006). Όπως χαρακτηριστικά έχει 

αναφερθεί, η βία στο σχολείο τείνει να αναδειχθεί σε συστατικό στοιχείο της 

εκπαιδευτικής καθημερινότητας µε τους µμαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς που 

βιώνουν το πρόβληµα, δικαιολογημένα να ανησυχούν (Ματθαίου, ∆. 2008). 

Ακόµη, διαπιστώνεται ότι ο εκφοβισµός και η επιθετική συμπεριφορά µεταξύ των 

ανηλίκων είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στα σχολεία, τόσο στα αστικά και 

ηµιαστικά κέντρα όσο και στις αγροτικές περιοχές και είναι κάτι που 

αντιμετωπίζουνε µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο τα περισσότερα παιδιά (Γαρδέλη, Κ., 

Παπαδηµητρίου, Μ. & Νταραδήµα, Α. 2007). 

Τα παιδιά αυτά είναι πιθανό να βιώσουν τον εκφοβισμό είτε ως θύτες, είτε ως 

θύματα. Από τη μια πλευρά βρίσκονται οι θύτες οι οποίοι έχουν σαν στόχο την 

πρόκληση σωματικού ή ψυχικού πόνου, ενώ είναι δυνατό να επιτεθούν ανοιχτά στο 

θύμα χτυπώντας το , βρίζοντας το, και προσβάλλοντας το. Αυτή η μορφή του 

bullying είναι πιθανό να περιλαμβάνει και τη διάδοση φημών για το θύμα αλλά και 

την περιθωριοποίηση του από τις παρέες των συνομηλίκων του. Στον αντίποδα τα 

θύματα βιώνουν το σχολικό εκφοβισμό, σαν μια διαρκή και επαναλαμβανόμενη για 

σεβαστό χρονικό διάστημα πράξη παρενόχλησης και βίας, από την πλευρά των θυτών 

που μπορεί να πάρει τη μορφή της σωματικής, λεκτικής, συναισθηματικής ή/ και της 

σεξουαλικής ακόμη απειλής και πράξης. 

Το bullying, λοιπόν, µε το συγκεκριµένο αυτό τρόπο που εκδηλώνεται, τοποθετείται 

στο πλαίσιο της ενδοσχολικής βίας και αποτελεί, όπως εύκολα µπορεί να 

διαπιστωθεί, µορφή επιθετικής συµπεριφοράς. Σηµαντικό είναι, όµως, να τονιστεί η 
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διαφοροποίηση που υπάρχει από τις ενδοσχολικές συγκρούσεις (Γιοβαζολιάς, Α. 

2007). 

Το κριτήριο λοιπόν για την επιλογή του θύματος βασίζεται στο χαρακτηριστικό του 

ως αδύναμος και ανίσχυρος αντίπαλος σε σχέση με το θύτη. Ακόµη, η επίθεση 

εναντίον του είναι προγραμματισμένη και επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα, µε πρώτιστο στόχο την ανάδειξη και επιβεβαίωση του θύτη. Σε αντίθεση 

με τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα εντός του σχολικού χώρου, όπου τα 

αντικρουόμενα μέλη, βρίσκονται σε ισότιμη θέση ενώ τα περιστατικά που μπορεί να 

λάβουν χώρα είναι τυχαία και μεμονωμένα και όχι οργανωμένα όπως στον 

εκφοβισμό. Ακόμη αξίζει να ειπωθεί ότι ο στόχος ορίζεται κατά κύριο λόγο, σαν ένα 

«παιχνίδι» κυριαρχίας  παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση θα λήξει µε την τελική 

εδραίωση της ισχύος της μιας ή της άλλης ομάδας που συμμετέχουν. 

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο σχολικός εκφοβισμός να περιγραφεί σαν ένα κοινωνικό 

φαινόμενο και όχι σαν μια μεμονωμένη κατάσταση που βιώνεται μόνο στα πλαίσια 

του σχολικού χώρου και δεν έχει καμία σχέση με τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα.  

Η βία ως κοινωνικό φαινόµενο έχει στενή σχέση µε την κοινωνική ανισότητα, τον 

κοινωνικό αποκλεισµό, τη µαταίωση και τη διαφορετικότητα. Είναι συνυφασµένη µε 

την παραβατικότητα, το αδιέξοδο και το φόβο αλλά και µε την εκµηδένιση, την 

απαξίωση του ανθρώπου από τον άνθρωπο ( Σώκου, Κ. 2003). Η βία λοιπόν στο 

σχολείο αντανακλά και αναπαράγει την ευρύτερη κοινωνική και οικογενειακή βία. 

Η βία που εκδηλώνεται στο χώρο του σχολείου είναι, λοιπόν, συνάρτηση των 

ατοµικών χαρακτηριστικών του κάθε παιδιού που εµπλέκεται σε περιστατικά 

εκφοβισµού, των κοινωνικών και πολιτισµικών φαινοµένων και καταστάσεων της 

κοινωνίας, µέρος της οποίας αποτελεί και το σχολείο όπου παρατηρούνται φαινόµενα 

εκφοβισµού. Είναι, ακόµη, συνυφασµένη µε τους κοινωνικούς και πολιτισµικούς 

όρους ζωής και συχνά προκύπτει ως µία εναλλακτική απάντηση στις 

κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες και κοινωνικές συγκρούσεις (Κιούσης, Γ. 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

2.1 Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

 Οι έρευνες για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβσμού, ή αλλιώς bullying, ξεκίνησαν 

τη δεκαετία του 1970 από τον Dan Olweus στο πανεπιστήμιο Bergen, στη Νορβηγία. 

Αρχικά περιορίστηκαν στις Σκανδιναβικές χώρες και στη συνέχεια επεκτάθηκαν, 

στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ, ενώ σε άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η 

Αγγλία, η Αυστραλία και η Δανία, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης  στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1900 (Olweus 2009). 

  Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, όπου εκεί έχουν παρατηρηθεί και τα πιο ακραία 

περιστατικά βίας,  οι έρευνες δείχνουν ότι ένα ποσοστό 4%-14%, του δείγματος 

ηλικίας 12-18 ετών δηλώνει πως έχει υπάρξει θύμα σχολικού εκφοβισμού στο 

σχολείο. Ενώ το 1993 σε έρευνα πανεθνικής κλίμακας οι Associates και Harris, 

κατέγραψαν ότι το 13% των μαθητών είχαν στη κατοχή τους όπλα, σουγιάδες, 

μαχαίρια και ψαλίδια. Ένα χρόνο μετά, το 1994 ο Miller, σημείωσε ότι σε διάστημα 

ενός μήνα είχαν καταγραφεί 157.000 αδικήματα, εκ των οποίων τα μισά δηλώθηκαν 

στις αστυνομικές αρχές. 

 Στη Νορβηγία, ο Olweus κατέγραψε το 1983 σε πληθυσμό 568.000 μαθητών, οτι το 

9% από αυτούς υπήρξαν θύτες, το 7% δηλώνουν θύματα, ενώ το 1.6% ήταν και θύτες 

και θύματα. Σε έρευνα του Rigby στην Αυστραλία το 1993-1994, βρέθηκε ότι το 

19.%  και 14.6% των αγοριών και κοριτσιών αντίστοιχα, είχαν υπάρξει θύματα στο 

σχολείομε μέσο όρο ηλικίας τα 10-14 έτη. 

  Η Αμερικανική Ιατρική Ένωση (American Medical Association) αναφέρει ότι το 15-

30% των μαθητών στις ΗΠΑ εμπλέκονται ως θύτες ή θύματα εκφοβισμού ενώ πάνω 

από τα 2/3 αυτών πιστεύουν ότι το σχολείο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στον 

εκφοβισμό (Πρεκατέ, 2008). 

 

 Τα υψηλότερα ποσοστά σχολικού εκφοβισμού εμφανίζονται στις ηλικίες των 11-13 

ετών (Eslea & Ress, 2001). Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι η μορφή του 

σχολικού εκφοβισμού που επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί από τους θύτες εξαρτάται 

από το φύλο τους, συμπεραίνοντας ότι η φυσική - σωματική βία χαρακτηρίζει 

περισσότερο τα αγόρια - θύτες ενώ η ψυχολογική βία, κυρίως με τη διάδοση φημών 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό, παρουσιάζεται περισσότερο από τα κορίτσια. Η 

έμμεση αυτή μορφή εκφοβισμού που επιλέγουν να χρησιμοποιούν τα κορίτσια ευνοεί 

τη μη αναγνώριση τους ως θύτες,  σε αντίθεση με τα αγόρια –δράστες σωματικής 

κακοποίησης. Ως κυρίαρχη μορφή εκφοβισμού και στα δύο φύλα, αναδεικνύεται ο 

λεκτικός εκφοβισμός (Witney & Smith,1993; Ahmad & Smith, 1994; Craig & Pepler, 

1997; Berthold & Hoover, 2000).   
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    Σε ότι αφορά στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, μία μορφή εκφοβισμού που 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, έρευνα του National Children’s 

Home που πραγματοποιήθηκε το 2002 στην Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι ένα στα 

τέσσερα παιδιά έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού μέσω κινητού τηλεφώνου ή 

διαδικτύου. Αντίστοιχα στην Αυστραλία έρευνα σε 120 μαθητές της ηλικίας των 

οκτώ ετών έδειξε ότι τουλάχιστον το ¼ των παιδιών γνωρίζουν κάποιον που έχει 

εκφοβιστεί με τη χρήση της τεχνολογίας ( Campbell, 2005). 

 Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση της βίας και του σχολικού 

εκφοβισμού στα σχολεία, είναι ατομικοί αλλά και περιβαλλοντικοί. Στους ατομικούς 

παράγοντες περιλαμβάνονται τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών, όπως η 

εθνικότητα, η αδυναμία μαθητών αλλά και οι γνωστικές ικανότητες. Στους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες εντάσσονται το σχολικό κλίμα, το σχολικό ήθος, 

καθώς και η στάση των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων απέναντι στη βία. Όπως 

αναφέρει ο Rigby, (1993) συνήθως οι θύτες έχουν «φτωχές», σχέσεις με τους γονείς 

τους, ενώ οι οικογένειες τους αποτελούνται, από άτομα με χαμηλή ψυχοκοινωνική 

υγεία. Ακόμη η Baldry (2003), απεφάνθη ότι τα παιδιά, που βιώνουν περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας, είναι πιο πιθανό να γίνουν θύτες, σε σχέση με εκείνα που δεν 

αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. 

Σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο, οι Demaray & Malecki (2003) σε 

έρευνα που πραγματοποίησαν, συμπέραναν ότι τα παιδιά που είναι θύτες, αυτού του 

φαινομένου νιώθουν ότι δεν υποστηρίζονται από το σχολείο ή την οικογένεια, 

περισσότερο όμως από την παρέα τους. 

Κριτήριο για την επιλογή του θύματος από το θύτη φαίνεται να είναι η 

διαφορετικότητα. Για το λόγο αυτό συχνά θύματα εκφοβισμού είναι τα παιδιά με 

κάποιες νοητικές ή σωματικές αναπηρίες, φυσικές σωματικές αδυναμίες, εθνικές 

μειονότητες καθώς και αυτά που δεν ταιριάζουν με τα στερεότυπα που υπάρχουν για 

το φύλο (Smith & Sharp, 1994; Nabuzoka & Smith, 1993). Επιπλέον τα παιδιά που 

έχουν εμπλακεί σε σχολικό εκφοβισμό, είτε ως θύματα είτε ως θύτες, παρουσιάζουν 

μία σειρά από χαρακτηριστικά και συμπτώματα όπως άγχος, αυξημένα επίπεδα 

κατάθλιψης, ψυχοσωματικές διαταραχές, χαμηλή αυτοεκτίμηση και προβλήματα στις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις (O’ Moore & Kirkham, 2001; Yoon et al, 2004; Murrey 

et al, 2007).   

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ από τους 

Hoover et al το 1994 τα παιδιά, που πέφτουν θύματα εκφοβισμού στο Γυμνάσιο 

τουλάχιστον μια φορά το μήνα δεν πηγαίνουν σχολείο, λόγω του φόβου που νιώθουν 

για μια νέα επίθεση κακοποίησης. 

Όσον αφορά τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού, οι ίδιοι παραδέχονται πως δεν γνωρίζουν πως πρέπει να διαχειριστούν 
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και να αντιμετωπίσουν το γεγονός, πολλές φορές δεν υπάρχουν μάρτυρες ενώ κάποιοι 

άλλοι θεωρούν πως κάποια συμβάντα «ήπιου εκφοβισμού» είναι άνευ σημασίας και 

δεν πιστεύουν ότι θα υπάρχουν σοβαρές συνέπειες. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί όσο περισσότερο εκφοβισμό έχουν δεχθεί προσωπικά σε 

μικρότερη ηλικία, τόσο περισσότερη ενσυναίσθηση αναπτύσσουν για τα παιδιά- 

θύματα, ενώ έχουν μεγαλύτερη πρόθεση να συζητήσουν μαζί τους και αισθάνονται 

περισσότερη αυτοπεποίθηση κατά την επικοινωνία αυτή (Ellis & Shute, 2007 ; 

Kokko & Pörhölä, 2009).  
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2.2 Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αποτέλεσε αντικείμενο ερευνητικής μελέτης 

στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990. Συνολικά οι έρευνες περιλαμβάνουν στο δείγμα 

τους σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν και υπάρχουν και έρευνες, πιο 

σπάνιες και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι έρευνες αυτές εστιάζουν στη βία 

μεταξύ μαθητών ή μαθητών και εξωσχολικών παραγόντων. 

Μια σημαντική δυσκολία που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι ερευνητές του 

φαινομένου ήταν η στάση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών 

μονάδων οι οποίοι πολλές φορές δε δέχονταν να πραγματοποιηθούν έρευνες με θέμα 

τη σχολική βία ή το σχολικό εκφοβισμό, ώστε να μη θεωρηθούν υπεύθυνοι για το 

φαινόμενο ή επειδή δεν ήθελαν να στιγματιστεί το σχολείο τους (Pateraki & 

Houndoumadi, 2001). 

Όσον αφορά την έκταση της σχολικής βίας σε σχολεία της Ελλάδας συμπεραίνεται, 

από τα αποτελέσματα των ερευνών ότι η σχολική βία στη χώρα μας, διατηρείται σε 

σχετικά σταθερά επίπεδα. Τα ποσοστά θυματοποίησης κυμαίνονται από 10-25%, ενώ 

τα ποσοστά άσκησης σχολικής βίας από μαθητές κυμαίνονται στο 10%. 

Οι μορφές εκφοβισμού που αναπτύσσονται συχνότερα στο χώρο του ελληνικού 

σχολείου είναι ο λεκτικός (κυρίως με τη μορφή διάδοσης φημών), η σωματική βία, η 

σεξουαλική παρενόχληση και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Τα μεγαλύτερα ποσοστά 

σωματικής βίας παρατηρούνται στις μικρές ηλικίες (κυρίως στο Δημοτικό) και 

περισσότερο τα αγόρια κάνουν χρήση αυτής, ενώ τα κορίτσια  εμπλέκονται κυρίως σε 

περιστατικά λεκτικού εκφοβισμού (κυρίως με τη διάδοση φημών που έχουν ως σκοπό 

τον κοινωνικό αποκλεισμό του θύματος). Τα περισσότερα περιστατικά εκφοβισμού, 

σύμφωνα με τους μαθητές, παρατηρούνται κατά 1) τη διάρκεια των διαλειμμάτων και 

σε σημεία που δεν ελέγχονται από τους εκπαιδευτικούς, 2) την αποχώρηση τους από 

το σχολείο ή 3) την προσέλευση τους σε αυτό  (Πετρόπουλος και Παπαστυλιανού, 

2001˙ Pateraki & Houndoumadi, 2001˙Δεληγιάννη-Κουμτζή, 2005˙ Τσιάντης, 2008˙ 

Τσιάντης, 2010). 

Σχετκά με τα χαρακτηριστικά του θύματος αλλά και του θύτη, φαίνεται ότι τα αγόρια 

είναι πιο συχνά εκφοβιστές αλλά και θύματα της σχολικής βίας, συμμετέχουν 

συχνότερα σε βίαια περιστατικά ή περιστατικά σωματικής βίας, και πέφτουν 

συχνότερα θύματα σωματικής βίας ως επί το πλείστον από άλλα αγόρια. Τα κορίτσια 

συμμετέχουν συχνότερα σε περιστατικά λεκτικής βίας (συχνά έμμεσης) και 

κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ είναι συχνότερα θύματα λεκτικής βίας και διάδοσης 

φημών, ως επί το πλείστον από άλλα κορίτσια ή ομάδες αγοριών και κοριτσιών. 

(Andreou, E. and Metallidou, P) 

Aν και η σχολική βία στην Ελλάδα δεν έχει πάρει τις διαστάσεις και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε άλλες χώρες (π.χ πυροβολισμοί, οπλοφορία 
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κλπ), οι μετρήσεις που παρουσιάζονται στις έρευνες δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την 

πραγματικότητα, καθώς οι διευθήνσεις των σχολείων αποφέυγουν να δημοσιοποιούν 

τα περιστατικά είτε για να μην δυσφημίσουν και εκθέσουν το κύρος και τους 

καθηγητές του σχολείου, είτε για να μην στιγματίσουν συγκεκριμένους μαθητές ως 

θύτες ή ως θύματα. (Σώκου, 2003 Αρτινοπούλου 2001) 

Σχετικά με τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων, η εικόνα που 

παρουσιάζεται, δείχνει ότι όσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς, σε μεγάλο βαθμό, 

δεν έχουν επίγνωση του μεγέθους της σχολικής βίας. Από έρευνες προκύπτει ότι η 

σχολική βία και ο εκφοβισμός στην Ελλάδα συνδέεται με δυο σημαντικά ζητήματα: 

με τον κοινωνικό αποκλεισμό, ειδικότερα των μεταναστών (παιδιά μεταναστών), και 

την κοινωνική και ακαδημαϊκή αντίδραση σε καταστάσεις σχολικής βίας. 

Επίσης,  οι μαθητές ως πιο αποτελεσματικές αντιδράσεις απέναντι στον εκφοβισμό 

συνηθίζουν να υιοθετούν: «το μοντέλο της αυτοϋπεράσπισης: κάνω ότι μου κάνουν, 

το μοντέλο της αλληλεγγύης και της υποστήριξης της παρέας των φίλων, το μοντέλο 

της επίκλησης για βοήθεια: θα το πω στο δάσκαλο και το μοντέλο της αποφυγής με 

το δε δίνω συνέχεια και φεύγω» (Ασημόπουλος κ.α., 2008). 

Γιατί στόχος δεν είναι ο στιγματισμός των νέων που διαταράσσουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία ούτε βεβαίως η παλινδρόμηση σε αυστηρά πρότυπα µμεταχείρισης των 

ανήλικων παραβατών, αλλά η κοινωνική πρόληψη και η διακριτική µμεταχείριση των 

ανηλίκων προκειμένου να µην αποκτήσουν µια µόνιµη ταµπέλα εγκληματία και ναι 

µονιµότερη εγκληµατική εμπειρία (  Αρτινοπούλου, Β. 2001: 92-3). 
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2.3 ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός ως ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να πάρει πολλές 

διαστάσεις, ανάλογα με τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο μαθητής-θύτης ώστε 

να βλάψει το μαθητή-θύμα, εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους.Οι μορφές του 

σχολικού εκοβισμού χωρίζονται σε έμμεσες, χωρίς δηλαδή να πρέπει να έρθει σε 

προσωπική επαφή ο θύτης με το θύμα, και σε άμεσες, συμπεριφορές δηλαδή οπού 

θύτης και θύμα έρχονται σε επαφή. Επίσης,  μπορεί να συμβαίνει από ένα άτομο ή 

από μία ομάδα και ο στόχος του να είναι ένα μεμονωμένο άτομο ή μία ομάδα 

(Olweus, 2009). 

Ο σχολικός εκφοβισμός λοιπόν αποτελεί μια πράξη η οποία στόχο έχει να βλάψει το 

θύμα, να προκαλέσει σωματικό ή ψυχικό πόνο, αναστάτωση αλλά και υποταγή του 

θύματος. Σύμφωνα με τον Τσιάντη το 2010, η μορφή του σχολικού εκφοβισμού 

εξαρτάται από την ηλικία και το φύλο. «Τα μικρότερα παιδιά εκφράζονται 

περισσότερο με το σώμα τους, ενώ τα μεγαλύτερα χρησιμοποιούν περισσότερο το 

λόγο και σταδιακά πιο συγκαλυμμένες μορφές επιθετικότητας, όπως η υπονόμευση 

και η απομόνωση. Επίσης τα αγόρια γενικά είναι πιο άμεσα και σωματικά επιθετικά, 

ενώ τα κορίτσια πιο έμμεσα. Η επιθετικότητα, βέβαια,  στοχεύει πάντα στην 

εμπρόθετη και επαναλαμβανόμενη τρομοκράτηση των αδύναμων». 

Ο σχολικός εκφοβισμός λοιπόν μπορέι να πάρει πολλές μορφές βίας όπως είναι η 

σωματική, η λεκτική, η ψυχολογική/συναισθηματική και ο κοινωνικός αποκλεισμός 

του ατόμου, η σεξουαλική βία και παρενόχληση αλλά και ο ηλεκτρονικός 

εκφοβισμός ή κυβερνοεκφοβισμός ο οποίος αποτελεί ένα νέο φαινόμενο το οποίο έχει 

εξαπλωθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Οι κυριότερες μορφές σχολικού εκφοβισμού είναι: 

 H Σωματική μορφή: Πρόκειται για την άσκηση σωματική βίας όπως είναι τα 

σπρωξίματα, τα σκουντήματα, οι κλωτσιές, τα χτυπήματα με διάφορα 

αντικείμενα που σκοπό έχoυν τον φυσικό τραυματισμό ή την απειλή 

τραυματισμού προς το θύμα. Παρατηρείται περισσότερο σε παιδιά μικρής 

ηλικίας ενώ αποτελεί την επικρατέστερη από τις μορφές σχολικής βίας που 

χρησιμοποιούν τα αγόρια. 

 

 Η λεκτική μορφή: Ορίζεται με την συστηματική χρησιμοποίηση υβριστικών 

εκφράσεων, προσβολών και απειλών, χρήση παρατσουκλιών που σκοπό έχουν 

τον εξευτελισμό και την μείωση της αυτοπεποίθησης του ατόμου. Ακόμη 

εκδηλώνεται με αρνητικά σχόλια και έκφραση προσβλητικών εκφράσεων που 

μπορεί να έχουν να κάνουν με την εμφάνιση, την καταγωγή, τη 

σεξουαλικότητα, την κοινωνική θέση ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό 

που μπορεί να διαφοροποιεί ένα μαθητή από τους υπόλοιπους. 
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 Η ψυχολογική/συναισθηματική μορφή: Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός 

κλίματος φόβου για το θύμα, με οποιαδήποτε πράξη προκαλεί ψυχικό πόνο. 

Αφορά την απομόνωση του θύματος από παρέες και ομάδες, τον εκβιασμό 

καθώς και την καταστροφή προσωπικών αντικειμένων και κλοπών. 

Ουσιαστικά, ο έμμεσος εκφοβισμός έχει ως σκοπό τον περιορισμό των  

διαπροσωπικών σχέσεων του θύματος μέσω του συναισθηματικού 

αποκλεισμού που βιώνει ως ανεπιθύμητο (Smith & Sharp, 1994). Σημαντικό 

στοιχείο σχετικά µε αυτή τη μορφή εκφοβισμού είναι ότι συμβαίνει 

συχνότερα μεταξύ κοριτσιών σε αντίθεση με τα αγόρια, παρ’ όλο που και τα 

αγόρια κάποιες φορές υπάρχει περίπτωση να τη χρησιμοποιήσουν (Alward, 

2005) 

 

 Η σεξουαλική μορφή: Aυτή η μορφή σχολικού εκφοβισμού πλήττει κατά 

κύριο λόγο τα κορίτσια τα οποία φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από 

την σεξουαλική παρενόχληση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κορίτσια, σε 

αντίθεση µε τα αγόρια, να υποφέρουν από χαμηλότερο 

αυτοσεβασμό,φτωχότερη πνευματική και φυσική υγεία και περισσότερα 

τραυματικά συμπτώματα καθώς σκέψεις και συναισθήματα αναδύονται από 

εμπειρίες στις οποίες έχουν βιώσει έντονο άγχος (Gruber&Fineran, 2008),  και 

περιλαμβάνει την σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση, ανεπιθύμητα 

αγγίγματα, απειλές και άσεμνες πράξεις, προσβλητικά μηνύματα αλλά και 

λεκτική παρενόχληση. 

 

Συγκεκριμένα, ο σεξουαλικός εκφοβισμός που µμπορεί να λαμβάνει χώρα 

στην πλειονότητα των σχολείων ανά τον κόσμο, εκδηλώνεται µε ποικίλες 

μορφές και είναι δυνατόν να καλύπτει ένα εύρος συμπεριφορών από ένα 

περιστατικό άτεχνης και λεπτομερειακής ζωγραφιάς, στη μορφή γκράφιτι σε 

κάποιο τοίχο του σχολείου, σε υβριστικά σχόλια, απρεπές άγγιγμά και 

σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις (Linden, 2009). 

 

Κοινό, ωστόσο, χαρακτηριστικό όλων των προαναφερθέντων μορφών είναι το 

γεγονός ότι οι μαθητές εξαναγκάζονται σε μια σεξουαλική πράξη για την 

οποία δεν αισθάνονται καθόλου άνετα. Ακόμη, είναι πολύ δύσκολο να 

μιλήσουν γι’ αυτή και να γνωστοποιήσουν ότι τους συνέβη (Murphy, 2009) 

 

 Η ηλεκτρονική μορφή: Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, γνωστός και ως 

cyberbullying, αποτελεί τη νεότερη και πιο σύγχρονη μορφή σχολικού 

εκφοβισμού (Γκουντσίδου, 2007) Σύμφωνα µε έρευνα που διεξήχθη από τη 

Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών προέκυψε ότι το 5% των παιδιών έχει δεχθεί απειλητικά μηνύματα 

µέσω του ∆ιαδικτύου, αναφέροντας ως πιο πιθανούς θύτες τους συμμαθητές 

τους (Γιάνναρου,2009). Ο θύτης σε αυτή τη περίπτωση έχει ως στόχο, την 

γελιοποίηση του θύματος μέσω e-mail, site ή σε chat room στο διαδίκτυο, 
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διαδίδοντας φήμες αλλά και με την αποστολή εικόνων ή βίντεο που 

εξευτελίζουν το θύμα, και τα οποία ενδέχεται να έχει καταγράψει ο θύτης με 

το κινητό του εντός ή εκτός του σχολικού χώρου. 

 

Με τις μορφές που μπορεί να λάβει μέσα στους ηλεκτρονικούς χώρους που 

προαναφέρθηκαν, το bullying ποτέ δεν εκδηλωνόταν πιο εύκολα. Κάθε παιδί, 

εκμεταλλευόμενο την ανωνυμία του οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μπορεί να 

παρενοχλήσει και να απειλήσει συνομήλικούς του. Τα παιδιά, συνήθως 9-14 

ετών, χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους υπολογιστές για να εκφοβίσουν 

µέσω άμεσων μηνυμάτων, ηλεκτρονικά περιοδικά και διαδικτυακές 

κοινωνικές ιστοσελίδες (Jackson, 2008). 
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2.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΥΤΗ-ΘΥΜΑΤΟΣ 

 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του θύτη αλλά και του θύματος, έχουν παρατηρηθεί 

κάποια τυπικά στοιχεία, χωρίς όμως αυτά να αποτελούν στερεοτυπική βάση 

περιγραφής των παιδιών αυτών. Σχετικά με το κοινωνικό φύλο, τόσο τα αγόρια όσο 

και τα κορίτσια εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού ως θύτες αλλά και ως 

θύματα. Οι διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στις μορφές τις οποίες χρησιμοποιούν 

για να εκφοβίσουν το θύμα. Τα αγόρια συνηθίζουν να να χρησιμοποιούν πιο άμεσες 

μορφές βίας, όπως είναι η σωματική βία, ενώ τα κορίτσια χρησιμοποιούν πιο έμμεσες 

μορφές βίας, όπως η λεκτική βία, ο κοινωνικός αποκλεισμός αλλά και η διάδοση 

φημών. 

 

 Παιδιά θύτες 

Τον ρόλο του θύτη διαδραματίζουν ως επί το πλείστον αγόρια δρώντας είτε ατομικά 

είτε σε ομάδες. Η εκφοβιστική συμπεριφορά παρατηρείται συνήθως ανάμεσα σε 

παιδιά ίδιας ηλικίας (O’Moore, 2000), σε περίπτωση όμως που υπάρχει απόκλιση 

ηλικίας μεταξύ θύτη – θύματος μεγαλύτερος είναι ο θύτης (Whitney & Smith, 1993). 

Ο μαθητής – θύτης χαρακτηρίζεται από αυταρχικότητα, όπως επίσης και από 

παρορμητικότητα και σωματική δύναμη, κυρίως όταν πρόκειται για αγόρια – θύτες 

(Χαντζή, Χουντουμάδη, 2000). Επιπλέον, είναι ελάχιστα αγχώδης και ανασφαλής, 

έχει χαμηλή ενσυναίσθηση, διακατέχεται από αυτοεκτίμηση και δεν δύναται να 

ελέγξει την παρορμητικότητά του. Ακόμη, για να λύσει τα διάφορα προβλήματά του 

χρησιμοποιεί την βία και την αντεπίθεση (Κακαβούλης,2003). Συνήθως, ο «δράστης» 

αποζητά να νιώσει ένα αίσθημα επιβεβαίωσης της δύναμής του και επιδιώκει να 

επιβληθεί στην ομάδα συνομηλίκων με αποτέλεσμα να ευχαριστιέται και να 

ικανοποιείται όταν κακομεταχειρίζεται άλλους (Suckling & Temple, 2001). Τέλος, 

σωματικά υπερέχει από τον μέσο μαθητή της τάξης του αλλά πολύ περισσότερο από 

το θύμα που επιλέγει (Olweus, 1993). 

Αν και κατά κανόνα τα παιδιά-θύτες είναι συνήθως άτομα δημοφιλή, οι έρευνες 

δείχνουν και το αντίθετο. Τα παιδιά που έχουν την τάση να εκφοβίζουν δεν είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλή, έχουν περιορισμένες φιλικές σχέσεις,  (Suckling & Temple, 

2001), θεωρούν τους εαυτούς τους ανεπαρκείς, είναι μη συνεργάσιμοι και έχουν 

χαμηλή αυτοεκτίμηση (O’Moore,2000). Ακόμη είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι 

θύτες που δεν είναι δημοφιλείς διακατέχονται από ανεξέλεγκτη ορμητικότητα, και 

επιμένουν στην επίθεση μέχρι τον τελικό εξευτελισμό του αντιπάλου. (Χαντζή, 

Χουντουµάδη & Πατεράκη, 2000). 

Ο Οlweus επίσης αναφέρει ότι, τα παιδιά θύτες χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα, 

παρορμητικότητα, μειωμένη ικανότητα αυτοελέγχου, θετική εικόνα για τον εαυτό 



 

[23] 
 

τους, και έλλειψη ενσυναίσθησης  προς τα θύματα του εκφοβισμού. Τα κίνητρα των 

θυτών μπορεί να είναι πολλά, όπως η ανάγκη για απόκτηση δύναμης και κυριαρχίας, 

μπορεί να αποσκοπούν σε υλικά οφέλη, όπως χρήματα που αποσπούν από τα παιδιά-

θύτες, ενώ αντλούν ικανοποίηση από απο το να πληγώνουν άλλα άτομα, κάτι το 

οποίο σχετίζεται με τη γενικότερη εχθρότητα που τους διακατέχει για το περιβάλλον 

τους. 

Η Πρεκατέ (2008) αναφέρει επίσης  ότι τα παιδιά – εκφοβιστές παρουσιάζουν 

συνήθως  χαμηλές κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ανάγκη για προσοχή, 

χαμηλή σχολική επίδοση, συναισθηματική ανωριμότητα, ανευθυνότητα, ζηλοφθονία 

και συχνά προέρχονται από μία δυσλειτουργική οικογένεια. Συνήθως πρόκειται για 

παιδιά τα οποία έχουν γύρω τους «θαυμαστές» που αισθάνονται φόβο για αυτούς. 

 

Τέλος αξίζει να προσθέσει κανείς ότι, οι μαθητές – θύτες συχνά μεγαλώνουν σε 

οικογένειες που τους κτυπούν και τους παραμελούν. Πολλές φορές, η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και η περιορισμένη ικανότητα επικοινωνίας με συνομηλίκους 

παρατηρείται σε άτομα που μεγαλώνουν σε περιβάλλον που απαιτεί, ελέγχει, 

χρησιμοποιεί αυταρχικές μεθόδους αγωγής και χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα 

στοργής και ανταπόκρισης, Μερικές φορές, τα άτομα αυτά μπορεί να υποτάσσονται 

παθητικά σε αυτήν την κατάσταση, άλλα όμως μπορεί να γίνουν επιθετικά ή να μην 

είναι ικανά να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους (Κακαβούλης, 2003). 

 

 

 

 Παιδιά-θύματα 

Σύμφωνα με τον Rigby (2008), τα παιδιά-θύματα εμφανίζουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 1) έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυταξία, 2) δε διαθέτουν 

κοινωνικές δεξιότητες, 3) είναι εσωστρεφείς, 4) δεν είναι διεκδικητικοί, 5) δεν είναι 

ανταγωνιστικοί, 6) δεν διακρίνονται από ομαδικότητα και συνεργασία, 7) είναι 

λιγότερο δυνατοί σωματικά από τους υπόλοιπους μαθητές, 8) μπορεί να υστερούν 

είτε λόγω χαρακτηριστικών, όπως το ύψος, είτε λόγω κάποιας πάθησης, όπως ο 

τραυλισμός, 9) δε διακρίνονται από ηρεμία, αυτοκυριαρχία και σταθερότητα, 10) 

έχουν προδιάθεση στο άγχος, την κατάθλιψη και την αυτοκτονία. 

Τα θύματα σπάνια αντιδρούν σε μια εκφοβιστική συμπεριφορά, συνήθως θυμώνουν, 

κλαίνε και αποσύρονται. Ο Olweus (2009), χωρίζει τα θύματα σε δυο κατηγορίες. Σε 

μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζονται τα παθητικά ή υποτακτικά θύματα τα οποία 

εκπέμπουν ότι είναι ανασφαλή και ανάξια καθώς και ότι δεν πρόκειται να 

αντεπιτεθούν εάν τους επιτεθούν ή τα προσβάλλουν. Χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι 

για τα παθητικά θύματα μπορούμε να πούμε ότι «χαρακτηρίζονται από ένα αγχώδες ή 

υποτακτικό πρότυπο αντίδρασης το οποίο (στα αγόρια) συνδυάζεται με σωματική 
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αδυναμία» . Η δεύτερη κατηγορία θυμάτων αναφέρεται στα προκλητικά θύματα τα 

οποία συνήθως παρουσιάζουν αδυναμία συγκέντρωσης ή υπερκινητικότητα, ενώ 

παράλληλα συνδυάζουν αγχώδη και επιθετική συμπεριφορά καθώς και στοιχεία που 

προκαλούν εκνευρισμό και ένταση στους συμμαθητές τους, και παρενοχλούν τους 

άλλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2.5 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανάδειξη του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού ως κοινωνικού προβλήματος και κατά πόσο αυτό μπορεί να σχετίζεται 

με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Το cyber-bullying λοιπόν, έχει αρχίσει να 

παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς το διαδίκτυο χρησιμοποιείται πλέον από τα 

παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, τα οποία διατηρούν προφίλ σε ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης. Έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου έδειξε ότι, τρεις 

στους δέκα εκπαιδευτικούς (ποσοστό 32%) στην Ελλάδα έχουν αντιμετωπίσει κάποιο 

ζήτημα ψηφιακού εκφοβισμού και συκοφαντικής δυσφήμισης, μαθητών από άλλους 

μαθητές μέσω κινητού τηλεφώνου, Facebook, ή άλλης διαδραστικής πλατφόρμας. 

Το cyber-bullying αποτελεί λοιπόν, μια εκμοντερνισμένη εκδοχή των παραδοσιακών 

μορφών εκφοβισμού όπου τα θύματα είναι πιο ευάλωτα και εκτεθειμένα., και 

«περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών για την 

εκ προθέσεως υποστήριξη, επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά από ένα 

άτομο ή ομάδα, που έχει σκοπό να βλάψει τους άλλους.» 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-bullying). Oι διαφορές του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού από τον παραδοσιακό εκφοβισμό είναι ότι 1) μπορεί να φτάσει σε πολύ 

λίγο χρόνο σε πολλούς   παραλήπτες, 2) ο θύτης πιστεύει ότι μπορεί να παραμείνει 

ανώνυμος 3) το θύμα πλήττεται στο προσωπικό του χώρο.  

Oι έρευνες για το cyber-bullying   φαίνεται να ξεκίνησαν από το 2000 και μετά. 

Αποτελέσματα των ερευνών έχουν δείξει ότι το 15%-35% των νέων έχει πέσει θύμα 

διαδικτυακού εκφοβισμού ενώ το 10%-20% των νέων παραδέχεται την ανάμειξη του 

σε διαδικτυακό εκφοβισμό, 1 στους 12 γονείς δηλώνουν ότι το παιδί τους έχει πέσει 

θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού και  η πλειοψηφία των ατόμων που υφίστανται είτε 

ασκεί διαδικτυακό εκφοβισμό είναι ηλικίας 12-16 ετών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 

τα κορίτσια ενδέχεται να εμπλακούν συχνότερα σε περιστατικά διαδικτυακού 

εκφοβισμού. 

 

Το cyber-bullying εκδηλώνεται με πολλές μορφές μερικές από τις οποίες θα δούμε 

παρακάτω: 

 

 Δυσφήμιση: Αποστολή ή δημοσίευση κουτσομπολιών ή φημών για ένα 

πρόσωπο, με σκοπό ο εκφοβιστής να βλάψει τη φήμη η τις φιλίες του. 

 

 Μίμηση: Προσποίηση εκφοβιστή ότι είναι κάποιος άλλος και αποστολή ή 

δημοσίευση υλικού για να προκαλέσει προβλήματα στο πρόσωπο του οποίου 

η ταυτότητα χρησιμοποιείται ή κίνδυνο ή βλάβη στη φήμη ή τις φιλίες του 

προσώπου αυτού. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-bullying
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 Δημοσιοποίηση: Δημοσιοποίηση μυστικών ενός ατόμου ή ενοχλητικών 

πληροφοριών ή εικόνων διαδικτυακά. 

 

 Διαδικτυακή παρακολούθηση (cyberstalking): Επανελλημμένες, έντονες 

παρενοχλήσεις και δυσήμιση που περιλαμβάνει απειλές ή δημιουργεί φόβο. 

 

Οι Smith, Mahdavi et al. κατηγοριοποιούν τις πράξεις του cyberbullying σε 7 

υποκατηγορίες: 

 

 Γραπτό μήνυμα εκφοβισμού 

 

 Εικόνα/βίντεο παρενόχλησης (από κινητό τηλέφωνο, κάμερες) 

 

 Εκφοβιστική τηλεφωνική κλήση 

 

 E-mail εκφοβισμού 

 

 Παρενόχληση μέσω μηνυμάτων 

 

 Εκφοβισμός μέσω διαδικτυακών τόπων. 
 

Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή εκφοβισμού, διακατέχονται από 

έντονα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία και προσπαθούν να εκτονώσουν με αυτό 

τον τρόπο. Τα συναισθήματα αυτά μπορεί να είναι απόρριψη, απόγνωση, απελπισία, 

θυμός, εγκατάλειψη, οργή αλλά και φόβος, συναισθήματα τα οποία ενδεχομένως να 

προκλήθηκαν από προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, κοινωνική δυσλειτουργία 

αλλά και άλλες δύσκολες προσωπικές σχέσεις. Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη 

τακτική οι θύτες νιώθουν ότι ασκούν εξουσία, και έχουν τον έλεγχο και έτσι 

μειώνουν τα αισθήματα δυσφορίας που νιώθουν. Τα άτομα αυτά βιώνουν μοναξιά, 

έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολίες προσαρμογής. 

 

Η πιο πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα που αφορά το cyberbullying, είναι η έρευνα της 

Κ. Κουτσούμπα «Η διακίνηση παράνομου υλικού στο διαδίκτυο και η διερεύνηση 

των στάσεων των ανηλίκων», σε δείγμα 528 μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

του Λεκανοπεδίου Αττικής, η οποία διεξήχθη το 2008. Από αυτή την έρευνα 

προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 

 

 Το 16,6% έλαβε μηνύματα μέσω e-mail με προσβλητικό περιεχόμενο,, το 

8,9% μηνύματα με απειλές, το 7,7% έλαβε μηνύματα που προκάλεσαν φόβο, 

ενώ αυξάνεται το ποσοστό που αφορά φίλους που γνωρίζουν ότι έλαβαν 

παρόμοια e-mail (από 14% εώς 26%). Επιπροσθέτως το 17,1% βίωσε την 

εμπειρία «ανέβασμα φωτογραφιών στο διαδίκτυο χωρίς την έγκριση τους», το 

14% παρενοχλήθηκε σεξουαλικά, στο ποσοστό 12,8% περιλαμβάνονται τα 

θύματα τα οποία διέδωσαν για αυτά ψευδείς και κακές φήμες, το 8,8% έλαβε 

απειλητικά μηνύματα, ενώ το 6,8% έπεσαν θύματα εκβιασμού. 
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 Όσον αφορά τα συναισθήματα που βίωσαν, οι μαθητές και οι μαθήτριες 

απάντησαν: το συντριπτικό ποσοστό 62,4% ένιωσε θυμό, αμέσως επόμενο 

έρχεται το συναίσθημα της ντροπής σε ποσοστό 23,9%, το 21% δήλωσε ότι 

αισθάνθηκε φόβο, ανάγκη για να κλειστεί στον εαυτό του είχε το 18,5%, ενώ 

το 15,3% ένιωσε εξευτελισμό. 

 

 

 Σχετικά με το αν μοιράστηκαν την εμπειρία που βίωσαν, το 50% των μαθητών 

απάντησε ότι τη μοιράστηκε με άτομο του αντίθετου φύλου. Στην ερώτηση με 

ποιόν μοιράστηκαν αυτήν την εμπειρία, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε 

τους φίλους 59,6%, ενώ το μικρότερο τους καθηγητές 10,6%. Αξίζει να 

σημειωθεί η διαφορά ανάμεσα στην μητέρα 54,7% και στον πατέρα 26,1%. 

 

Για να περιοριστεί το φαινόμενο του cyberbullying, είναι πολύ σημαντική η 

ενημέρωση των μαθητών, των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών, όσον 

αφορά τη χρήση της νέας τεχνολογίας, τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα έτσι ώστε να 

εξασφαλίσουμε την ιδιωτικότητά μας. Ακολουθούν 10 βήματα που 

προβλέπονται, σε περίπτωση που ένας γονιός διαπιστώσει ότι το παιδί του 

έχει πέσει θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 

 

 

 Οι θύτες επιδιώκουν την αντίδραση από μέρους του θύματος. Για τον λόγο 

αυτό πρέπει αμέσως να διακόψετε την επικοινωνία, προκειμένου να μην 

ειπωθεί οτιδήποτε μπορεί να σας καταστήσει συνυπεύθυνο. 

 Εκτυπώστε το περιεχόμενο των μηνυμάτων προτού καν αναφέρετε το 

περιστατικό και προτού αυτό διαγραφεί από οποιονδήποτε τρίτο. 

 Αν πρόκειται για βίντεο στο κανάλι YouTube, «κατεβάστε» στον υπολογιστή 

σας ένα αντίγραφο του προσβλητικού βίντεο. Αυτό συνιστά αποδεικτικό 

υλικό και είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί προτού διαγραφεί από τον 

χρήστη ο οποίος το έχει «ανεβάσει». 

 Μπλοκάρετε/ Διαγράψτε/ Αποκλείστε τον θύτη. 

 Αναφέρετε τον θύτη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα ή το δίκτυο όπου συνέβη το 

εκφοβιστικό περιστατικό. Ίσως έτσι απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του. 

 Προσφύγετε στη συμβουλευτική ενός δικηγόρου προκειμένου να 

διαπιστώσετε αν το περιστατικό που συνέβη είναι αγώγιμο. 

 Προσκομίστε κάθε αποδεικτικό στοιχείο του περιστατικού στον εργασιακό 

χώρο, το σχολείο ή το αστυνομικό τμήμα όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 Να βρίσκεστε σε διαρκή επαγρύπνηση για τυχόν ενδείξεις καταθλιπτικής ή 

αγχωτικής συμπεριφοράς του θύματος. Μη διστάσετε να καταφύγετε στη 

συνδρομή ενός ειδικού ψυχικής υγείας. 

 Εάν βρίσκεστε στο περιβάλλον του θύματος, ωθήστε το να συμβουλευτεί 

κάποια ομάδα υποστήριξης της ηλικιακής του ομάδας όπου αντιμετωπίζονται 

ζητήματα διαδικτυακού εκφοβισμού.  
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 Κατά τη διάρκεια του ύπνου, απομακρύνετε το κινητό τηλέφωνο από το 

δωμάτιο το δικό σας ή του οικείου σας θύματος.(Carrie Goldman, «Bullied  

What E very Parent, Teacher, and Kid Needs to Know About Ending the 

Cycle of Fear»)  

 

 

2.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού είναι πολλές και σημαντικές, έχουν επίδραση 

μακροχρόνια στα παιδιά και συνήθως τους ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή τους. Η 

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) αναφέρει 

ότι οι συνέπειες της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία είναι καθοριστικές για την 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών. Βέβαια υπάρχουν θετικές και 

αρνητικές συνέπειες. Οι θετικές συνέπειες αφορούν την αυτό-προστασία, την επίλυση 

συγκρούσεων αλλά και την κοινωνική ανέλιξη, ενώ στις αρνητικές συνέπειες 

περιλαμβάνονται οι σωματικοί κίνδυνοι, η κοινωνική απομόνωση, η χαμηλή 

κοινωνική θέση, καθώς και τα συναισθήματα φόβου, θυμού, κατάθλιψης και στρες 

που βιώνουν τα θύματα. 

Υπάρχουν δυο κατηγορίες που χωρίζονται οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού και 

αυτές είναι οι άμεσες συνέπειες και οι μακροχρόνιες συνέπειες. 

Στις άμεσες συνέπειες όσον αφορά τους μαθητές-θύτες, περιλαμβάνονται η 

απομάκρυνση τους από το σχολείο, η διακοπή σχολικής φοίτησης καθώς έχουν και 

τάσεις φυγής από το σπίτι, ενώ είναι πολύ πιθανό να αποκτήσουν μόνιμα 

χαρακτηριστικά ανυπακοής, απειθαρχίας και παραβατικής συμπεριφοράς. Σχετικά με 

τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού οι συνέπειες φαίνεται να είναι περισσότερες. Οι 

μαθητές που θυματοποιούνται εμφανίζουν συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, 

απομονώνονται και γίνονται μοναχικοί. Ακόμη αναπτύσσουν φοβίες (π.χ. σχολική 

φοβία), αρνούνται να πηγαίνουν σχολείο, κάτι το οποίο συνεπάγεται τη μείωση της 

σχολικής επίδοσης, τη δυσκολία συγκέντρωσης και προσοχής και κατ’ επέκταση τη 

διακοπή της σχολικής φοίτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά που έχουν υποστεί 

σχολικό εκφοβισμό, αναπτύσσουν το φαινόμενο «ντόμινο», εκφοβίζουν δηλαδή με τη 

σειρά τους άλλα παιδιά. Επίσης δεν είναι λίγα τα θύματα που έχουν οδηγηθεί στην 

αυτοκτονία εξ’ αιτίας του σχολικού εκφοβισμού. 

Σχετικά με τις μακροχρόνιες συνέπειες  οι θύτες υιοθετούν αντικοινωνική ή 

εγκληματική συμπεριφορά και ως ενήλικες, και έχουν προβλήματα με την αστυνομία. 

Χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα και παρορμητικότητα και ακολουθούν έναν 

ατημέλητο τρόπο ζωής. Οι μαθητές- θύματα αποκτούν χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

κατάθλιψη και έχουν περισσότερο άγχος σαν ενήλικες, ενώ δυσκολεύονται να 
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προσαρμοστούν και τους διακατέχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης αλλά και οικειότητας 

στις προσωπικές τους σχέσεις. Εγκληματικότητα είναι βέβαια πολύ πιθανό να 

εμφανίσουν κατά την ενήλικη ζωή τους και οι μαθητές-θύματα, και να ακολουθήσουν 

τον «κύκλο της κακοποίησης», να ασκούν δηλαδή βία στην δική τους οικογένεια 

αλλά και να κακοποιούν και τους συντρόφους τους. 

Οι συνέπειες δεν φαίνεται να ακολουθούν μόνο τους θύτες και τα θύματα αλλά και 

τους εκπαιδευτικούς, καθώς αρκετά συχνά οι εκπαιδευτικοί αγνοούν και 

υποβαθμίζουν το πρόβλημα χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε περιστατικά βίας. 

Κάτι τέτοιο όμως έχει ως αποτέλεσμα να χάνουν την παιδαγωγική τους αξιοπιστία 

καθώς παρουσιάζονται ανεπαρκείς στην πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση 

τέτοιων φαινομένων. 

Ο Ασημόπουλος et al το, 2008 υποστήριξαν ότι στο σχολείο είναι αναγκαίο να 

αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν πολιτικές που να προωθούν την ανάπτυξη μιας 

θετικής σχολικής ατμόσφαιρας, την υποστήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

την ενίσχυση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με 

έμφαση στη σημασία των σχέσεων φιλίας, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την 

προώθηση συμμετοχικών προσεγγίσεων στη συνεργασία με τα παιδιά. Ο Smith 

(1997, ό.π. αναφ. στο Κυριακίδης, 2007), προτείνει έναν τρόπο προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εντός του σχολικού χώρου.  

Πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη μίας ξεκάθαρης εκπαιδευτικής πολιτικής η 

οποία θα προωθεί μία επικριτική στάση για τα φαινόμενα εκφοβισμού, ενώ 

παράλληλα θα δρα υποστηρικτικά στις παρεμβάσεις που επιχειρούνται στο σχολείο 

κατά της θυματοποίησης. Όπως υποστηρίζει η αποτελεσματική εφαρμογή μιας 

τέτοιας πολιτικής, απαιτεί την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να αναπτυχθεί 

μία συγκεκριμένη και συνολική στάση απέναντι στη θυματοποίηση η οποία θα 

μπορέσει να την περιορίσει. Τέλος σε επίπεδο σχολικής τάξης προτείνει τις ομαδικές 

δραστηριότητες αλλά και την καλύτερη επίβλεψη των μαθητών ενώ βρίσκονται στην 

αυλή του σχολείου, επειδή αποτελεί το μέρος όπου παρατηρούνται τα περισσότερα 

περιστατικά εκφοβισμού. 

Οι Coleman και Deutsche προτείνουν ένα μοντέλο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα 

επίπεδα με σκοπό τη σωστή πρόληψη αλλά και συνεργασία στην επίλυση των 

συγκρούσεων στα σχολεία και τη σχολική κουλτούρα. 

1
ο
 πειθαρχικό επίπεδο : Σύστημα διαμεσολάβησης μαθητών 

2
ο
 εκπαιδευτικό επίπεδο: Εκπαίδευση στην επίλυση των συγκρούσεων τόσο των 

μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. 

3
ο
 παιδαγωγικό επίπεδο: Χρήση παιδαγωγικών μεθόδων διαμέσου των οποίων 

προάγεται η μάθηση και η επίλυση συγκρούσεων 

4
ο
 πολιτισμικό επίπεδο: Προαγωγή της συνεργασίας και της επίλυσης συγκρούσεων 

στο σχολείο, αλλά και στην κοινότητα, διαμορφώνοντας μια κοινωνική συνείδηση. 
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(Νικολάου, Σ.Μ., «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης… ό.π., 2007 Βάρβογλη, 

Λ., «Ο πόλεμος αρχίζει στα θρανία». Το ΒΗΜΑ online, 25 Μαρτίου 2003.) 

 

Αντίστοιχα ο Skiba και οι συνεργάτες του στο Indiana Education Policy Center , 

περιγράφουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης της σχολικής βίας το οποίο 

αποτελείται από τρία επίπεδα. 

α) Δημιουργία ασφαλούς και υπεύθυνου σχολικού κλίματος μέσα από προγράμματα 

επίλυσης συγκρούσεων και πρόληψης της βίας, διαμεσολάβηση συνομηλίκων, 

βελτίωση διαχείρισης της συμπεριφοράς στη τάξη, πρόληψη για το bullying. 

β) Πρώιμη ταυτοποίηση και παρέμβαση σε μαθητές υψηλού κινδύνου με πρώιμες 

ενδείξεις στη βία: ανταπόκριση στις απειλές, παρακολούθηση του σχολείου και 

αξιολόγηση των κινδύνων, πρώιμη παρέμβαση με συμβουλευτική και καθοδήγηση. 

γ) Αποτελεσματικές αποκρίσεις στη σχολική διατάραξη η κρίση: εναλλακτικές 

στρατηγικές στις πειθαρχικές ποινές, διαχείριση και παρέμβαση στη κρίση. 

Αναφέρουν επίσης ότι, για να είναι αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα θα πρέπει να 

βασίζεται σε καλή οργάνωση ,ενημέρωση και εμπλοκή ενηλίκων, αλλά και σε συνεχή 

εφαρμογή και αξιολόγηση. (Skiba, R., Boone, K., Fontanini, A., Wu, T., Strussell, A. 

and Peterson, R., Preventing School Violence… ό.π.) 

Άλλα προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων είναι το Πρόγραμμα Πρόληψης της Βίας 

για Εφήβους (Violence prevention curriculum for adolescents), το Κοινοτικό 

Πρόγραμμα Πρόληψης της Βίας της Ουάσινγκτον (Washington DC Community 

Violence Prevention Program, WCVPP), η Εκπαίδευση στις Θετικές Εφηβικές  

Επιλογές (Positive Adolescents Choices Training, PACT), το Project ALERT, κ.ά.  

Τα προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων συνεχώς αυξάνονται. Στην Ελλάδα τα 

προγράμματα αυτά είναι πιο έμμεσα, όπως για παράδειγμα η καθιέρωση της 

ενισχυτικής διδασκαλίας, η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η λειτουργία σχολείων «Δεύτερης Ευκαιρίας», 

καθώς και κάποια προγράμματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός αλλά και η σχολική βία βρίσκονται τις τελευταίες δεκαετίες, 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και απασχολούν τις υπηρεσίες των υπουργείων 

παιδείας όλων των χωρών αλλά και όσους βρίσκονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Η 

Η. Cremin υποστηρίζει ότι για να υπάρξει μια σωστή αλλά και ολοκληρωμένη 

πολιτική αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, πρέπει να απαντηθούν τρία βασικά 

ερωτήματα : α) κατά πόσο οι μαθητές είναι πιο βίαιοι από τον υπόλοιπο πληθυσμό, β) 

κατά πόσο οι ενήλικες στα σχολεία «διαιωνίζουν» ή αναπαράγουν τη βία στους νέους 

και γ) σε ποιο βαθμό η εκδηλωμένη βία είναι ενδημική στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Cremin, H., Peer Mediation. Open University Press, 2007, σελ. 142.) 

Τα κράτη λοιπόν, στοχεύοντας στην εξάλειψη αυτού του φαινομένου έχουν 

αναπτύξει κάποιες στρατηγικές πρόληψης, ανίχνευσης αλλά και αντιμετώπισης της 

σχολικής βίας όπως π.χ. το Νορβηγικό μοντέλο Dan  Olweus, το φιλανδικό μοντέλο 

KIVAKOULOU, αλλά και το πρόγραμμα της  Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. «Stop στην ενδοσχολική 

βία» στην Ελλάδα. Ο ρόλος του σχολείου όμως φαίνεται να είναι ο πιο σημαντικός, 

καθώς αποτελεί και το χώρο εμφάνισης αυτού του φαινομένου. 

Σύμφωνα με τον Τσίακαλο το 2008 είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν προσεκτικά 

σχεδιασμένες παρεμβάσεις μέσα στο σχολείο, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και 

αντιμετώπισης της θυματοποίησης (bulling), που να εξασφαλίζουν ότι κανένα παιδί 

δε θα πέσει θύμα εκφοβισμού. Ο Ασημόπουλος et al το, 2008 υποστήριξαν ότι στο 

σχολείο χρειάζεται να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν πολιτικές που να προωθούν 

την ανάπτυξη μιας θετικής σχολικής ατμόσφαιρας, την υποστήριξη και επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, την ενίσχυση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

των μαθητών με έμφαση στη σημασία των σχέσεων φιλίας, την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών και την προώθηση συμμετοχικών προσεγγίσεων στη συνεργασία με τα 

παιδιά. 

Συμπερασματικά το σχολείο υποχρεούται να εφαρμόζει πολιτικές ελέγχου  και 

πρόληψης της βίας, να ενημερώνει τα μέλη του, να τα εκπαιδεύει σε σχετικά 

προγράμματα, να συνεργάζεται με εξωσχολικούς φορείς για καλύτερα αποτελέσματα, 

να διεξάγει σχετικές έρευνες και μελέτες, να συνεργάζεται με το υπουργείο αλλά και 

με τους γονείς και τους μαθητές, με σκοπό πάντα τη δημιουργία ενός σχολικού 

περιβάλλοντος που να προάγει την υγεία των μελών, τη δημιουργικότητα, τη γνώση 
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και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης.(Μιχαήλ, Η. ό.π., 

2008 Ε.Ψ.Υ.Π.Ε, ό.π. Νικολάου, Σ.Μ., «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» 

ό.π., 2007) 

Ακόμη ο Bernstein αναφέρει ότι οι πολιτικές των σχολείων είναι δυνατό να 

τοποθετηθούν σε ένα συνεχές στο οποίο στο ένα άκρο του τοποθετούνται οι πολιτικές 

με αυστηρή ταξινόμηση και οριοθέτηση και στο άλλο άκρο οι πολιτικές με αδύναμη 

ταξινόμηση και οριοθέτηση. (Bernstein, 1997 στο Cremin, H., Peer Mediation. Open 

University Press, 2007). Στην πρώτη περίπτωση, της αυστηρής ταξινόμησης και 

οριοθέτησης, περιλαμβάνονται πολιτικές αντιμετώπισης στις οποίες η εξουσία και ο 

έλεγχος δίνεται στους εκπαιδευτικούς, για να διαχειριστούν οι ίδιοι τη διαχείριση 

αλλά και την επίλυση των συγκρούσεων με την εφαρμογή πειθαρχικών ποινών. Στη 

δεύτερη περίπτωση, της αδύναμης ταξινόμησης και οριοθέτησης, περιλαμβάνονται 

πολιτικές αντιμετώπισης στις οποίες η εστίαση γίνεται στην εκπαίδευση των 

μαθητών, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να επιλύουν τις συγκρούσεις τους.  
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3.1.1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

 

Η Αρτινοπούλου το 2010 προτείνει  μία ενδιαφέρουσα πρόταση πρόληψης, 

διαχείρισης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στο σχολείο αποτελεί η 

διαμεσολάβηση. «Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία 

μαθητές και μαθήτριες επιμορφώνονται και εκπαιδεύονται (από εκπαιδευτικούς που 

ήδη έχουν επιμορφωθεί) και δημιουργούν την ομάδα της σχολικής διαμεσολάβησης. 

Σε αυτή την ομάδα, απευθύνονται παιδιά τα οποία έχουν συγκρουστεί μεταξύ τους 

και θέλουν να βρουν μια λύση. Θέλουν να βρουν μια λύση, χωρίς να έχει έρθει στην 

αρχή μια τιμωρία ή αποβολές. Έρχονται λοιπόν στην ομάδα, θέτουν το αίτημά τους, 

καλούν τα παιδιά και πηγαίνουμε σε ένα χώρο ξεχωριστό για τη σχολική 

διαμεσολάβηση.» (Βίλμα Μενίκη 2018) 

Το πρόγραμμα της σχολικής διαμεσολάβησης εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, από τη 

δεκαετία του 1960, και από το 1980, 1990 επεκτάθηκε στον Καναδά, τη Ν. Ζηλανδία, 

την Αυστραλία, αλλά και την Ευρώπη (Σουηδία, Γερμανία, Βέλγιο, Κύπρο, Μεγάλη 

Βρετανία, Ισπανία και Αυστρία). Στη χώρα μας εφαρμόζεται από το 2005. Σύμφωνα 

με τους Ρουμπάνη και Ζήκα (2007), η διαμεσολάβηση είναι ένα παιδαγωγικό 

εργαλείο που βοηθάει στην ενίσχυση της ευθύνης των μαθητών για την αντιμετώπιση 

των διαφόρων θεμάτων, της συμμετοχής ενώ παράλληλα μειώνει τον αυταρχισμό και 

τη συνεχή προσφυγή σε ποινικοποίηση της συμπεριφοράς. Όπως αναφέρεται και στον 

ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης, η σχολική διαμεσολάβηση, «ως αυστηρή και 

δομημένη διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των 

διαφωνούντων μερών, εντάσσεται στο πλαίσιο της αποκαταστατικής ή 

επανορθωτικής δικαιοσύνης. Η σχολική διαμεσολάβηση αυξάνει το αίσθημα 

ασφάλειας στο σχολείο, προσφέρει αίσθηση ηρεμίας στο σχολικό χώρο και βελτιώνει 

το σχολικό κλίμα και τις αναπαραστάσεις του σχολικού πληθυσμού γι’ αυτό». Η 

Σχολική Διαμεσολάβηση λοιπόν είναι μία πρακτική επίλυσης των σχολικών 

συγκρούσεων και εφαρμόζεται με το διάλογο, την ενσυναίσθηση και την ενεργητική 

ακρόαση. Αποτελεί μία μορφή ειρηνικής επίλυσης επιθετικών συμπεριφορών,  η 

οποία οργανώνεται και εφαρμόζεται εντός του σχολικού πλαισίου, ως εναλλακτική 

πρακτική που αντικαθιστά το πειθαρχικό σύστημα τιμωρίας. 

Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης 

στηρίζεται σε τρία βασικά στοιχεία: α) ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στη 

διαμεσολάβηση β) μία ομάδα διαμεσολαβητριών, διαμεσολαβητών που να είναι 

αντιπροσωπευτική του σχολικού πληθυσμού (φύλο, ηλικία, εθνικότητα, σχολική 

επίδοση) και γ) τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη από το προσωπικό του σχολείου. 
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Ακόμη ένα καλό πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης στηρίζεται στον τρόπο 

οργάνωσης, στην εκπαίδευση και τη συνεχή εφαρμογή του.  

 

Τα  4  κύρια βήματα της σχολικής διαμεσολάβησης είναι: 

1. Θερμό καλωσόρισμα σε  αυτήν και αυτόν που έρχεται στην ομάδα για να 

μιλήσει. (λεκτικά, π.χ. ‘’καλωσόρισες, χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ’’, με τη 

γλώσσα του σώματος π.χ. χαμογελάμε, κοιτάμε στα μάτια, δεν σταυρώνουμε τα 

χέρια μας, στρεφόμαστε προς αυτήν ,αυτόν). 

 

2. Διερεύνηση του γεγονότος: 

 Εμπνέουμε και εγγυόμαστε την εμπιστοσύνη. Εκτός αν υπάρχει πολύ σοβαρή 

ένδειξη ότι απειλείται η ζωή κάποιου, κάποιας, οπότε το λέμε σε κάποιον 

ενήλικα 

 Ενσυναίσθηση. Ενεργητική ακρόαση. Ακούμε την άλλην και τον άλλον με 

ενδιαφέρον, με προσοχή, με σοβαρότητα,  

 Προσπαθούμε να μάθουμε για αυτόν, αυτήν που μας μιλάει, κάνοντας 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που η απάντηση δεν είναι με ένα ναι ή όχι αλλά 

αναλυτική. Γλώσσα της Καμηλοπάρδαλης (παρατήρηση, συναίσθημα, 

ανάγκη, αίτημα). 

 Αποδοχή της διαφορετικότητας. Σεβασμός. 

 

3. Αναπλαισίωση: Όταν ο μαθητής, η μαθήτρια που ήρθε στη διαμεσολάβηση, 

ολοκληρώσει όσα έχει να πει, επαναλαμβάνουμε με δικά μας λόγια, σε μία 

περίληψη όλα όσα μας είπε.  

 

4. Αίτημα προς βοήθεια: Στο τέλος, προσφέρουμε τη βοήθεια , ρωτώντας στην 

αρχή και τις δύο πλευρές : εσύ πως θα ήθελες να σε βοηθήσουμε, τι θα ήθελες να 

γίνει  και τι πιστεύεις ότι πραγματικά μπορεί να γίνει; Έπειτα βρίσκουμε μία 

κοινή λύση και από τις δύο πλευρές και συνυπογράφουν ένα συμβόλαιο μη 

επανάληψης του περιστατικού. Μετά από 5- 10 ημέρες, επανεξετάζουμε το 

αίτημά τους για να δούμε αν τηρούνται οι από κοινού όροι της συμφωνίας. 

(Βίλμα Μενίκη 2017). 

 

Ακόμη η σχολική διαμεσολάβηση βοηθάει στο να αναπτυχθεί στο σχολείο ένα 

αίσθημα εμπιστοσύνης ως προς τις προσωπικές ικανότητες των 

διαμεσολαβητριών και διαμεσολαβητών, με αυτό τον τρόπο αποκτούν 

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, τους άλλους και τις άλλες, μπορούν δηλαδή να 

συνυπάρχουν και να συνδιαλέγονται, τους θεσμούς, μπορούν να βασίζονται σε 

αυτούς και να τους αξιοποιούν. 
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3.1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 

Η διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης  συνομηλίκων χαρακτηρίζεται από τη 

σχετική αυτονομία των μαθητών στην επίλυση των συγκρούσεων τους, στην 

εθελοντική συμμετοχή και των δυο πλευρών, δηλαδή και των διαμεσολαβητών αλλά 

και των διαφωνούντων, την εχεμύθεια της διαδικασίας αλλά και την εξισορρόπηση 

δυνάμεων, τόσο μεταξύ των διαφωνούντων όσο και μεταξύ των διαφωνούντων και 

του διαμεσολαβητή. 

Ο Rigby αναφέρει ότι η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει περισσότερες 

πιθανότητες να επιτύχει όταν υπάρχουν και οι ιδανικές συνθήκες οι οποίες αποτελούν 

και τις βασικές αρχές της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Οι συνθήκες αυτές είναι: 

α) οι διαφωνούντες είναι ίσης/ανάλογης ή περίπου ανάλογης ισχύος, β) οι 

διαφωνούντες είναι πρόθυμοι να εμπλακούν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, γ) 

η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εθελοντική. (Rigby, K., Bullying in Schools: 

and what to do about it. ό.π., 1996, p.259.) Όσον αφορά τα κριτήρια από τα οποία 

πρέπει να διέπεται η διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τους 

Tzuriel και Shamir, αυτά είναι πέντε και είναι τα εξής:  

 Σκοπιμότητα και αμοιβαιότητα 

 Υπερβατικότητα 

 Νοηματοδότηση 

 Αίσθημα ικανότητας 

 Ρύθμιση της συμπεριφοράς 

 

Τα κριτήρια αυτά πρέπει να ακολουθούνται και από τους εκπαιδευτές αλλά και από 

τους διαμεσολαβητές. Ακόμη εκείνος που βρίσκεται στο ρόλο του διαμεσολαβητή 

δεν πρέπει να παίρνει θέση υπέρ ή κατά κάποιου διαφωνούντα και πρέπει να τηρεί 

μια στάση ουδετερότητας, ενώ παράλληλα δεν πρέπει να πιέζει για να βρουν μια 

λύση ή να αποφασίζει αυτός για εκείνους. Επιπλέον κατά τη διαδικασία της σχολικής 

διαμεσολάβησης οι διαφωνούντες θα πρέπει να προσδιορίζουν το πρόβλημα, να 

αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τους καθώς και να είναι σε θέση να εκφράζουν τις 

ανάγκες αλλά και τα συμφέροντα τους, είναι πολύ σημαντικό επίσης να ακούν ο ένας 

τον άλλο, να προτείνουν εναλλακτικές επίλυσης του προβλήματος και να 

φαντάζονται την ιδανική λύση. Φυσικά με τη  βοήθεια του διαμεσολαβητή να 

αξιολογούν τις συνέπειες να διαπραγματεύονται και να καταλήγουν σε μια λύση. Τα 

τέσσερα βασικά ερωτήματα τα οποία ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να θέσει, κατά τη 

διάρκεια της σχολικής διαμεσολάβησης για να καταλήξουν σε μια συμφωνία είναι: « 
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ποιο είναι το πρόβλημα;», «πώς νιώθεις για αυτό;», «τι θα ήθελες να γίνει;», «τι 

μπορεί πραγματικά να γίνει;». 

 

Ο Οργανισμός για την Επίλυση των Συγκρούσεων (Association for Conflict 

Resolution) ορίζει τις εξής κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης. 

 Η αυτόβουλη συμμετοχή: Οι συμμετέχοντες παρίστανται στη διαδικασία 

εθελοντικά και πρόθυμα, κάνουν τις επιλογές και παίρνουν αποφάσεις για 

τους εαυτούς τους, χωρίς την πίεση των διαμεσολαβητών, το προσωπικό του 

σχολείου ή άλλα τρίτα πρόσωπα. 

 Η αμεροληψία: O διαμεσολαβητής πάντοτε λειτουργεί με αμερόληπτο τρόπο, 

αποφεύγοντας τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα αλλά και τις προτιμήσεις 

που ευνοούν οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες ενώ ταυτόχρονα 

ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συμπεριφέρονται επίσης αμεροληπτικά. 

Εάν δεν μπορεί να συμπεριφερθεί με αυτό τον τρόπο, θα αποσυρθεί από την 

υπόθεση. 

 Η αποφυγή των συγκρούσεων των συμφερόντων: O διαμεσολαβητής 

αποφεύγει την ανάληψη των υποθέσεων στις οποίες συνδέεται  με προσωπική 

σχέση με κάποιον από τους διαφωνούντες ή η σύγκρουση προκαλεί μια 

κατάσταση μεροληψίας. 

 Η αυτοπεποίθηση: Οι διαμεσολαβητές λειτουργούν με αυτοπεποίθηση και 

εμπιστοσύνη στις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, ενώ 

παράλληλα διαχωρίζουν το ρόλο τους από άλλους ηγετικούς ρόλους που 

κατέχουν. Αν, οποιαδήποτε στιγμή, πριν ή κατά τη διάρκεια της 

διαμεσολάβησης, αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη 

διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, οφείλουν να διακόψουν τη διαδικασία και  

να παραπέμψουν τους διαφωνούντες σε άλλο διαμεσολαβητή. 

 Η εχεμύθεια-εμπιστευτικότητα: Ο διαμεσολαβητής είναι δεσμευμένος να 

τηρήσει εμπιστευτικά ό,τι λέγεται, γίνεται και γράφεται κατά τη διάρκεια της 

διαμεσολάβησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ορίζει η πολιτική του 

σχολείου ή που έχουν συμφωνηθεί με τους διαφωνούντες. Επιπλέον οφείλει 

να εξηγεί την αρχή της εχεμύθειας και τις εξαιρέσεις της στην έναρξη κάθε 

συνεδρίας. 

 Η ποιότητα της διαδικασίας: Ο διαμεσολαβητής οφείλει να διαχειρίζεται τη 

διαδικασία με ισότητα, σεβασμό, ειλικρίνεια μεταξύ των διαφωνούντων και 

μεταξύ αυτών και του ίδιου, διατηρώντας τις αρχές αυτές της 

διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση που οι αρχές αυτές παραβιαστούν (από τους 

διαφωνούντες) πρέπει να επισημάνει στους συμμετέχοντες την ανάγκη 

τήρησης αυτών των αρχών, ειδάλλως να διακόψει τη διαδικασία, ή και να 

συμβουλευτεί τον συντονιστή του προγράμματος. 
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 Διαφήμιση και προώθηση: Το πρόγραμμα πρέπει να διαφημίζεται και να 

προωθείται από τους διαμεσολαβητές και τους συντονιστές. Οι 

διαμεσολαβητές δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες 

από προηγούμενες συνεδρίες χωρίς τις άδειες των συμμετεχόντων. 

 Προαγωγή της πρακτικής της διαμεσολάβησης: Οι διαμεσολαβητές θα 

πρέπει να λειτουργήσουν με τρόπο που να αναβαθμίζει τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης, και με σεβασμό στις διάφορες πτυχές και οπτικές του 

πεδίου της διαμεσολάβησης, ανταλλάσσοντας τις εμπειρίες τους με άλλους 

διαμεσολαβητές μέσω των δικτύων διαμεσολάβησης, με στόχο τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. (Association for Conflict Resolution, ό.π., 

2007)  
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3.1.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 

 

Η ανάγκη για την εξεύρεση λύσης  και εναλλακτικής προσέγγισης, όσον αφορά την 

αντιμετώπιση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού ειδικά και νεανικής 

παραβατικότητα γενικά, με στόχο την πρόληψη αλλά και την υποτροπή, έγινε 

επιτακτική. Επάνω λοιπόν στα προγράμματα αυτά της σχολικής διαμεσολάβησης, 

διεξήχθησαν κάποιες έρευνες αξιολόγησης, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων αυτών έναντι των παραδοσιακών μέτρων πειθάρχησης στους 

ανηλίκους. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών συνοψίζονται στο βαθμό 

συμμόρφωσης των ανήλικων δραστών στους κανόνες της κοινωνίας, τη μεγαλύτερη 

ικανοποίηση των θυμάτων αλλά και των συμμετεχόντων της διαδικασίας, ενώ 

ταυτόχρονα ενισχύονται οι κοινωνικοί δεσμοί αλλά και το αίσθημα της ασφάλειας.  

Παρ’ όλα αυτά τα τιμωρητικά μέτρα εξακολουθούν να εφαρμόζονται ακόμη στην 

πλειοψηφία των σχολικών κοινοτήτων, και αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει έλλειψη της 

ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, καθώς και στην έλλειψη 

χρόνου και «κατάλληλων περιστάσεων» (Cameron C., Thornborne M., 1999, ό.π.) 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας της διαμεσολάβησης είναι θετικά τόσο σε 

ανήλικους όσο και σε ενήλικους συμμετέχοντες, σε δράστες που διαπράττουν την 

παραβατική πράξη  για πρώτη φορά και σε εκείνους που έχουν επαναλάβει τη πράξη 

στο παρελθόν και έχουν τύχει μεταχείρισης σύμφωνα με την παραδοσιακή, 

τιμωρητική, διαδικασία. Το ζητούμενο είναι η διάρκεια των θετικών αποτελεσμάτων 

της διαδικασίας αυτής σε βάθος χρόνου, που φυσικά καθορίζεται τόσο από τους 

ευρύτερους κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες διαμόρφωσης των συγκρουσιακών 

καταστάσεων, όσο και τα ατομικά χαρακτηριστικά των δραστών. Η διαμεσολάβηση, 

αποτελώντας στην περίπτωση αυτή μια έννοια ευρύτερης αποκατάστασης, καθώς η 

αποκατάσταση γίνεται ορατή ως ένας από τους επιμέρους στόχους της διαδικασίας, 

αναφέρεται στη δόμηση ενός περιβάλλοντος για την αλληλεπίδραση θύματος και 

δράστη, εντός του οποίου επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των δυο πλευρών και η 

ανάκτηση της αίσθησης  του δικαίου από τους συμμετέχοντες.( Marshall T., 1999 

ό.π.) 

Ακόμη όσα συμφωνούνται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι πιο πιθανό να 

τηρηθούν ενώ ταυτόχρονα, μέσω της συμμετοχής στη διαδικασία, τα άτομα 

καταλαβαίνουν πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί είναι πιο δίκαιες. 

Συγκρίνοντας λοιπόν το επανορθωτικό μοντέλο με τα τιμωρητικά μοντέλα επίλυσης 

των συγκρούσεων, φαίνεται ότι το επανορθωτικό μοντέλο έχει κάποια σημαντικά 

πλεονεκτήματα: 
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 Έχει μεγάλη επίδραση στην ικανοποίηση των θυμάτων, καθώς αποκαθίσταται η 

βλάβη που υπέστησαν ενώ παράλληλα εκφράζουν ανοιχτά την οπτική τους αλλά 

και τον τρόπο με τον οποίο τους προσέβαλλε ο δράστης. 

 

  Συμβάλλει και στην ικανοποίηση του ίδιου του δράστη, καθώς με την ενεργό 

συμμετοχή του επέρχεται και η επανένταξη του στην κοινότητα. 

 

 

 Υπάρχει σημαντική μείωση της υποτροπής του δράστη. 

 

 Οι πιθανότητες να υπάρξει αποκατάσταση για το θύμα και να τηρηθεί η 

συμφωνία με το δράστη είναι αυξημένες. 

 

Όσον αφορά τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα 

σχολικής διαμεσολάβησης και εκπαιδεύονται ως διαμεσολαβητές, μιλούν για την 

απόκτηση δεξιοτήτων διαλόγου και ικανοτήτων στο να κατανοούν και «την πλευρά 

του άλλου», ακόμη ευαισθητοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων αλλά και στην 

προσφορά βοήθειας, ενώ πιστεύουν ότι η δυνατότητα η οποία δίνεται μέσω της 

διαμεσολάβησης είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι οι συγκρούσεις επιλύονται από τους  

ίδιους τους ενδιαφερόμενους χωρίς να παρεμβαίνει κάποιος τρίτος, ο ενήλικας,  γιατί 

σε αυτή τη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να είναι το ίδιο «ανοιχτοί». 

Ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα των επανορθωτικών διαδικασιών επίλυσης 

συγκρούσεων είναι η επίτευξη του αισθήματος ασφάλειας μέσα στη κοινότητα, η 

σύσφιξη σχέσεων των μελών της, αλλά και η ενδυνάμωση των κανόνων του 

κοινωνικού ελέγχου μέσα από τις διαδικασίες ένταξης και όχι αποκλεισμού. 
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3.1.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

 

 

Για να είναι πετυχημένη η διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης κρίνεται 

απαραίτητο οι διαμεσολαβητές-μαθητές να έχουν περάσει μια διαδικασία 

εκπαίδευσης,  και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες αυτού του ρόλου. Οι 

συνομήλικοι υποστηρικτές είναι απαραίτητο να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές 

δεξιότητες, καθώς θα πρέπει να φαίνεται ότι έχουν πίστη ότι θα βρεθεί λύση στο 

πρόβλημα, μέσω του τόνου της φωνής τους, της επιλογής του λεξιλογίου τους, τον 

ρυθμό της ομιλίας τους αλλά και μέσω της αυτοπεποίθησής τους 

Στη σχολική διαμεσολάβηση εκπαιδεύονται μαθητές διαφόρων ηλικιών. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα η εκπαιδευτική διαδικασία να περιλαμβάνει ομαδικά παιχνίδια, 

παιχνίδια ρόλων, προφορικές/βιωματικές και γραπτές ασκήσεις οι οποίες προωθούν 

την ενσυναίσθηση, την υπομονή, τον αυτοσεβασμό την υπευθυνότητα αλλά και την 

αμεροληψία. Ταυτόχρονα με την εκπαιδευτική διαδικασία γίνονται και συζητήσεις με 

εκπαιδευτικούς. Η βιωματική μάθηση είναι πάρα πολύ σημαντική στην εκπαιδευτική 

διαδικασία καθώς βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να 

αναλάβουν ευθύνες, καθώς και να αναπτύξουν μια σχέση αλληλεγγύης με τους 

άλλους. 

Σχετικά με τη διάρκεια της εκπαίδευσης αυτή εξαρτάται από την ηλικία του 

μαθητικού πληθυσμού στον οποίο απευθυνόμαστε. Σε γενικές γραμμές η εκπαίδευση 

διαρκεί από 10 ως 20 ώρες σε ένα διάστημα από μια ως και 30 ημέρες. Με αυτά τα 

δεδομένα λοιπόν στο δημοτικό η εκπαίδευση διαρκεί 12-18 ώρες, στο γυμνάσιο 

επίσης 12-18 ώρες, ενώ στο λύκειο 15-20 ώρες. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης αυτό περιλαμβάνει και το θεωρητικό 

αλλά και το πρακτικό κομμάτι. Πιο αναλυτικά οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν: 

 Αναφορικά με τις συγκρούσεις μαθαίνουν τους ορισμούς, τα χαρακτηριστικά 

αλλά και τις μορφές. 

 Μοντέλα διαχείρισης  συγκρούσεων 

 Σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες λαμβάνουν γνώσεις για τη μη-

λεκτική επικοινωνία, για τη γλώσσα του σώματος, για τη σωστή στρατηγική 

των ερωτήσεων, καθώς και για την τεχνική της ουδέτερης ομιλίας και της 

περίληψης. 

 Δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης 

 Έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων 

 Αξιολόγηση 

 Ζητήματα ταυτότητας, διαφορετικότητας και αποδοχής 



 

[41] 
 

 Πολιτική του προγράμματος, τρόποι και κριτήρια εφαρμογής του.  

 

Τέλος η εκπαίδευση γίνεται συνήθως από κάποιον εξωτερικό φορέα, ο οποίος 

συνεργάζεται με το σχολείο (κοινοτικά κέντρα διαμεσολάβησης). Η μόνη 

εξαίρεση είναι η Καλιφόρνια, όπου ένα σχολείο συνεργάστηκε με ένα 

πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με 

ειδίκευση στη διαμεσολάβηση ανέλαβαν την εκπαίδευση των μαθητών του 

σχολείου. 
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3.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

Στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας πρωταρχικό ρόλο παίζει η οικογένεια, έπειτα 

ακολουθεί το σχολείο με την παιδαγωγική του δραστηριότητα. Η προσαρμογή του 

παιδιού στους κανόνες της κοινωνικής ζωής δεν είναι καθόλου εύκολη. Το σχολείο 

συμβάλλει στην κοινωνική αγωγή του παιδιού και προσπαθεί να το εντάξει και να το 

προσαρμόσει ομαλά στην κοινωνία. Αφού λοιπόν το σχολείο αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, ο εκπαιδευτικός οφείλει να βρει 

τρόπους προσαρμογής του παιδιού στην κοινωνική ζωή. 

Η βία στα πλαίσια του σχολείου παρατηρείται σε πολλές µορφές από και προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καλυτικός και 

απαραίτητος στην αντιμετώπιση της σχολικής βίας, γι’ αυτό και είναι πάρα πολύ 

σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλονται σε μια συνεχή επιμόρφωση και 

ενδυνάμωση έτσι ώστε να αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο και να συνεργάζονται 

αποτελεσματικά στα σχολεία τους. 

Βέβαια αρκετές φορές οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν απόψεις, σχετικά με το φαινόμενο 

του σχολικού εκφοβισμού, οι οποίες υποστηρίζουν κάποιους μύθους που έχουν 

δημιουργηθεί γύρω από αυτό, και έτσι φαίνεται να υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις 

σχετικά με αυτό αλλά και την ελλιπή ενημέρωση τους γύρω από το θέμα. Η Craig 

(2011) αναφέρει κάποιες από αυτές τις απόψεις: 

 O σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια φάση της παιδικής ηλικίας. (Coloroso , 

2002) 

 To να υφίσταται κάποιος εκφοβισμό στο σχολείο δεν προκαλεί καμία βλάβη. 

(Moore, 2000) 

 Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ωρίμανσης. (Moore, 

2000) 

 Ο σχολικός εκφοβισμός βοηθάει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. (Moore, 

2000) 

 Ο σχολικός εκφοβισμός «θα σε κάνει άντρα». (Coloroso, 2002) 

Ωστόσο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τάσσονται ενάντια στο φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού. Πολλοί εκπαιδευτικοί φαίνεται να ανησυχούν για την 

εκδήλωση περιστατικών εκφοβισμού στο σχολείο, το θεωρούν σοβαρό πρόβλημα, 

διατηρούν αρνητική στάση απέναντι του και δηλώνουν ότι νιώθουν υπεύθυνοι για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου (Boulton, 1997; Beran, 2005). Σε έρευνα της Beran, η 

οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 514 εκπαιδευτικών, το 84,7% δήλωσε ανησυχία 

για τον σχολικό εκφοβισμό και το 80% από αυτούς δήλωσε ότι αποτελεί ένα σοβαρό 

πρόβλημα. Σε άλλη έρευνα του Rigby, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 200 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 99% πιστεύει ότι ο σχολικός 
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εκφοβισμός είναι ένα ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Το 97% των 

εκπαιδευτικών θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μαθητών και 

εκπαιδευτικών ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και το 91% πιστεύουν ότι θα 

πρέπει το σχολείο να ακολουθεί μια πολιτική ειδικά για την αντιμετώπιση του 

σχολικού εκφοβισμού (Rigby, 2001). 

Σε άλλη έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 95 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, το 98% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι νιώθει συμπάθεια γα το θύμα 

και ότι δεν του αξίζει αυτή η συμπεριφορά. Το 81% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι 

είναι μέρος της δουλειά τους να παρέμβουν στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, 

σημαντικό ποσοστό, ωστόσο μια σημαντική μειοψηφία θεωρεί ότι δεν είναι χρέος της 

να παρέμβει. Το 85% διαφωνούσε με τη δήλωση ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι 

κάτι που δεν μπορείς να το σταματήσεις, κάτι το οποίο δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

είναι αρκετά αισιόδοξοι σχετικά με την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 

(Rigby & Keogh, 1997). 

Oι εκπαιδευτικοί είναι αισιόδοξοι όσον αφορά την αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού και πιστεύουν πως οι ίδιοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, αλλά 

φαίνεται ότι τείνουν να υπερεκτιμούν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων 

τους για τον σχολικό εκφοβισμό (Holt & Keyes, 2004) διότι υπάρχει μεγάλο χάσμα 

ανάμεσα στις απόψεις τους και στις απόψεις των μαθητών τους σχετικά με τον τρόπο 

που αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν το σχολικό εκφοβισμό. Σε έρευνα στις 

ΗΠΑ  το 80% των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πίστευε πως οι καθηγητές 

τους δεν γνώριζαν τίποτα σχετικό με το σχολικό εκφοβισμό (Swearer & Cary, 2003). 

Σε μια έρευνα που αναφέρεται από την Limber το 70% των εκπαιδευτικών ανέφερε 

ότι παρενέβαινε σχεδόν πάντα στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, ενώ αντίθετα 

οι μαθητές δε συμφωνούσαν καθώς εκτιμούσαν ότι μόνο το 25% των εκπαιδευτικών 

παρενέβαινε στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.  

Οι Demaray & Malecki (2003) σε έρευνα που πραγματοποίησαν, βρήκαν ότι τα 

παιδιά θύτες παραδέχονται ότι νιώθουν πολύ μικρή κοινωνική υποστήριξη από την 

οικογένεια και το σχολείο, ενώ περισσότερη από την παρέα τους. Σύμφωνα με τον 

Byrne (1991, ό.π. αναφ. στο Kahn et al, 2012), οι στάσεις και οι συμπεριφορές 

των μαθητών αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς το δεύτερο  σημαντικότερο 

παράγοντα άγχους. Όσον αφορά στην παρέμβαση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, έρευνα των Ziegler & Rosenstein- Manner 

(1991, ό.π. αναφ. στο Mishna et al, 2005), έδειξε ότι οι μαθητές αναφέρουν πως 

μόλις το 25% των εκπαιδευτικών συνήθως παρεμβαίνουν στα περιστατικά 

εκφοβισμού που παρατηρούνται, ενώ αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι 

το 75% αυτών συνήθως παρεμβαίνει. Την ίδια άποψη επισημαίνουν και οι Atlas & 

Pepler το 1998, οι οποίοι βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν παρεμβαίνουν πάντα 

στα περιστατικά εκφοβισμού, σύμφωνα με τους μαθητές τους. 

Σε άλλες έρευνες τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το 18% των εκπαιδευτικών 

παρεμβαίνει με κάποιο τρόπο στα περιστατικά και μόνο το 35% των μαθητών 
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πίστευαν ότι οι δάσκαλοι τους ενδιαφερόταν για την αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού (Limber, 2002). Σε έρευνα των Doll, Song & Siemers (2004) οι 

μαθητές ανέφεραν ότι δεν ενημερώνουν τους δασκάλους τους σχετικά με τα 

περιστατικά του σχολικού εκφοβισμού, γιατί τους θεωρούν αναποτελεσματικούς, 

άσπλαχνους ή/ και ανίκανους να τους προστατεύσουν.  

Ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών δε νιώθουν προετοιμασμένοι και σίγουροι για 

να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά του σχολικού εκφοβισμού. Τόσο οι 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί όσο και οι πεπειραμένοι νιώθουν ανεπαρκείς για να 

παρέμβουν σε τέτοια περιστατικά και οι ίδιοι αναφέρουν ότι τους λείπουν οι 

απαραίτητες γνώσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών 

(Beran, 2006; Mishna, Scarcello, Pepler & Wiener, 2005). 

Από άλλες έρευνες προκύπτει ότι η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών 

σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό και την αντιμετώπιση του μέσω ειδικών 

μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων οδηγεί σε αυξημένη ευαισθησία 

απέναντι στο ζήτημα και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τον 

σχολικό εκφοβισμό με περισσότερη αυτοπεποίθηση και επιλέγοντας πιο 

κατάλληλες μεθόδους (Beran, 2005; Benitez, Garcia & Fernandez, 2009; Inhat& 

Smith, 2011).  

Άλλες έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν 

προσωπική εμπειρία σχολικού εκφοβισμού ως θύτες ή ως θύματα ή είχαν γίνει 

μάρτυρες σχολικού εκφοβισμού κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο, ήταν πιο 

εύκολο να αναγνωρίσουν μια επιθετική συμπεριφορά και να τη χαρακτηρίσουν ως 

σχολικό εκφοβισμό. Ακόμη, υποστηρίζουν πως είναι πιο σίγουροι για την 

αναγνώριση αλλά και τη διαχείριση τέτοιου είδους περιστατικών, ενώ ανησυχούν 

περισσότερο για την αντιμετώπιση της βίας στο χώρο του σχολείου (Craig, 

Henderson& Murphy, 2000; Craig, Bell & Leschied, 2010). 

Μπορεί οι εκπαιδευτικοί να θεωρούν το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού πολύ 

σοβαρό, όμως δεν θεωρούν σοβαρές όλες τις μορφές που μπορεί να πάρει, και 

συνήθως μιλάμε για πιο έμμεσες μορφές όπως η σχεσιακή και η ηλεκτρονική 

μορφή, αγνοούν ότι αποτελούν εκφάνσεις του φαινομένου και δεν πιστεύουν ότι 

είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν (Hazler et al, 2001; 

Holt & Keyes, 2004). Για αυτό το λόγο είναι πιο πιθανό να παρέμβουν σε 

περιστατικά που ταιριάζουν σε αυτό που εκείνοι θεωρούν σχολικό εκφοβισμό, 

διότι δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν κάποιες συμπεριφορές ως σχολικό 

εκφοβισμό, και περισσότερο τις πιο έμμεσες μορφές.  

Για αυτό λοιπόν κρίνεται απαραίτητο τόσο οι εκπαιδευτικοί αλλά και το 

βοηθητικό προσωπικό του σχολείου να ενημερώνονται για αυτό το φαινόμενο, τις 

μορφές που μπορεί να πάρει, αλλά και τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην 

ανάπτυξη ενός παιδιού. Πρέπει να τονιστεί ότι η πρόληψη αποτελεί τον καλύτερο 

τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου.  Μέσα από συλλογική προσπάθεια, το 
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φαινόμενο προλαμβάνεται ή, τουλάχιστον, μπορεί να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Έπειτα 

ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα πρέπει να επικεντρώνεται σε δυο στάδια, αρχικά 

στην πρόληψη και στη συνέχεια στη διαχείριση του περιστατικού της σχολικής 

βίας. 

 

Όσον αφορά την πρόληψη, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συζητήσει εξ αρχής με 

τους μαθητές για την έννοια της ενδοσχολικής βίας, τις μορφές που αυτή παίρνει 

καθώς και για τις επιπτώσεις που έχει. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην 

έναρξη της σχολικής χρονιάς να γίνεται μια συζήτηση με τους μαθητές, για τις 

βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις τους, τους στόχους τους αλλά και 

τους τρόπου επίλυσης των μεταξύ τους συγκρούσεων. Ακόμη είναι πολύ 

σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να εξηγήσουν την έννοια αλλά και το περιεχόμενο 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ώστε να κατανοήσουν την αξία αλλά και τη 

σοβαρότητα του σεβασμού στη ζωή τους. Μπορούν επίσης να οργανώσουν και 

ομαδικές εργασίες σχετικά με το ζήτημα αυτό, και παράλληλα να ενισχύσουν και 

να καλλιεργήσουν και το κλίμα της συνεργασίας μεταξύ τους.  Θα πρέπει επίσης 

να συζητούν με τα παιδιά ποιες συμπεριφορές τους κάνουν να βιώνουν αρνητικά 

συναισθήματα και να μη σιωπούν σε τέτοια φαινόμενα αλλά να τα αποκαλύπτουν.  

Στο πλαίσιο της πρόληψης θα πρέπει ακόμα οι εκπαιδευτικοί να φροντίζουν, για 

την ομαλή ένταξη καινούριων μαθητών, ή μαθητών από άλλα κράτη στη τάξη, 

δίνοντας με αυτό τον τρόπο έμφαση στην κατανόηση όλων των δικαιωμάτων, και 

κυρίως στα δικαιώματα του σεβασμού της προσωπικότητας, της ελεύθερης 

έκφρασης της γνώμης, εφόσον δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων, στο δικαίωμα 

προστασίας από κάθε μορφή αθέμιτης διάκρισης(λόγω φύλου, καταγωγής, 

εμφάνισης, κοινωνικής προέλευσης) και βίας.  Παράλληλα ο εκπαιδευτικός οφείλει 

να δείχνει στο παιδί πως νοιάζεται για εκείνο και πως θα του δώσει τη βοήθειά του 

όταν εκείνο τη χρειαστεί, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί πως το παιδί 

«ετικετοποιείται» ή πέφτει θύμα εκφοβισμού από τους συμμαθητές του 

συστηματικά θα πρέπει να ενημερώσει τους γονείς του, τον διευθυντή αλλά και να 

συνεργαστεί με όλους τους φορείς (σχολείο, συμβούλους, ψυχολόγους).  Τέλος 

είναι απαραίτητο να μάθουν στα παιδιά να μπαίνουν στη θέση των άλλων και να 

λαμβάνουν υπόψη τα συναισθήματα των συνομηλίκων τους. 

Σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, αρχικά ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να «χωρίσει» τους αντιπάλους, ή να αποσπάσει τη 

προσοχή τους την ώρα που εκτελείται το επεισόδιο. Στη συνέχεια θα πρέπει να 

αφιερώσει χρόνο και στους δυο συμμετέχοντες, χωρίς να απορρίπτει το παιδί-θύτη 

καθώς έτσι κινδυνεύει να το αποκλείσει από τη διαδικασία.  Η προσπάθεια του 

στρέφεται στο να προσδιορίσει το πρόβλημα και να εντοπίσει τις αιτίες και τα 

κίνητρα που οδήγησαν το θύτη ή τους θύτες σε αυτή τη πράξη, έτσι ώστε να 

προτείνει λύσεις που να ικανοποιούν και τις δυο πλευρές και βοηθά τα παιδιά να 

ασκηθούν σε πιο υγιείς τρόπους επίλυσης συγκρούσεων. 
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Στην διαχείριση των περιστατικών του σχολικού εκφοβισμού κρίνεται απαραίτητη 

η ενημέρωση αλλά και η συνεργασία με τους γονείς τόσο του θύματος όσο και του 

θύτη. Ο τρόπος επικοινωνίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 

τέτοιων περιστατικών. Όταν αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός να ενημερώσει τους 

γονείς των εμπλεκόμενων μαθητών, τους αποτρέπει να αναλάβουν με το δικό τους 

τρόπο να επιλύσουν το πρόβλημα. 

Σχετικά με  το μαθητή που έτυχε σχολικού εκφοβισμού, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να επικοινωνήσει αυθημερόν με τους γονείς του και να τους ενημερώσει σχετικά 

με το περιστατικό, ζητά τη συνεργασία αλλά και την παροχή στήριξης για το 

παιδί. Ακόμη σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να υπάρξει μια κατ’ ιδίαν 

συνάντηση, οι γονείς του θύματος θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο. Τέλος 

καλό είναι να τους ενημερώσει για τις γραμμές στήριξης αλλά και τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες που μπορούν να αποταθούν 

Όσον αφορά την ενημέρωση των γονέων του μαθητή-θύτη η πολιτική είναι η ίδια 

με την διαφορά ότι σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση ο εκπαιδευτικός καλείται να 

ενημερώσει τους γονείς για τις συνέπειες που θα έχει το παιδί αν συνεχιστεί η 

εκφοβιστική συμπεριφορά. Ακόμη στα πλαίσια μιας τέτοιας συνάντησης είναι 

δυνατόν να ζητηθεί και η άποψη των γονέων για το πώς θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν το παιδί τους να επανορθώσει. 
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3.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να αντιμετωπίσουν το 

σχολικό εκφοβισμό. Κάποιοι χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές τιμωρητικές 

μεθόδους, ενώ κάποιοι άλλοι προτιμούν τη συζήτηση με τα εμπλεκόμενα μέρη 

ώστε να βρεθεί η επιθυμητή λύση. Ακόμη υπάρχουν οι περιπτώσεις στις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί αγνοούν τα περιστατικά και δεν πραγματοποιούν καμία ενέργεια για 

την αντιμετώπιση τους. Παρακάτω αναφέρονται οι κύριες στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν το σχολικό εκφοβισμό.  

 

Αγνόηση του φαινομένου 

Έρευνα των Stephenson & Smith to 1989, (όπως αναφέρεται σε Whitney & Smith, 

1993) αποδεικνύει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών (25%) πίστευε ότι 

το να αγνοήσει περιστατικά σχολικού εκφοβισμού αποτελεί μια βοηθητική 

πρακτική. Αυτό ίσως να σχετίζεται με την άγνοια της έκτασης του φαινομένου 

αλλά και την ελλιπή γνώση σχετικά με τις κατάλληλες πρακτικές για την 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Ωστόσο μεταγενέστερες έρευνες δεν 

συμφωνούν με αυτό καθώς οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να 

αγνοήσουν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και δεν ήταν υπέρ της 

συγκεκριμένης πρακτικής (Bauman, Rigby& Hoppa; Sairanen& Pfeffer, 2011).  

H τιμωρητική μέθοδος (Τhe disciplinary method) 

Αυτή η στρατηγική αφορά το θύτη και σκοπό έχει τη συμμόρφωση του μέσω της 

εφαρμογής τιμωρητικών μεθόδων. Η στρατηγική αυτά στοχεύει στο να κάνει 

ξεκάθαρο στο θύτη ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Βάσει 

ερευνών αυτή η μέθοδος είναι αρκετά διαδεδομένη και εφαρμόζεται πολύ συχνά 

από τους εκπαιδευτικούς.  

Σε έρευνα των Harris & Willoughby (2003), πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 

68 εκπαιδευτικούς, και προέκυψε ότι το 57% των εκπαιδευτικών υποστήριζαν την 

εφαρμογή της τιμωρητικής μεθόδου. Σύμφωνα με τον Rigby (2010)μ περίπου το 

75% των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο είναι υπέρ της εφαρμογής τιμωριών 

στο θύτη, όμως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτή η 

στρατηγική είναι αποτελεσματική για την εξάλειψη του σχολικού εκφοβισμού.  

Ακόμη πρέπει να τονιστεί πως η εφαρμογή της πρακτικής αυτής έχει αρνητικές 

συνέπειες. Πολλές φορές με την εφαρμογή της τιμωρητικής μεθόδου δεν 

επιτυγχάνεται η υπακοή και η συμμόρφωση, αλλά αντιθέτως εντείνεται η 

ανυπακοή και η ανεπιθύμητη συμπεριφορά και κατ’ επέκταση η αναστάτωση στο 



 

[48] 
 

σχολείο (Gottredson, 1989; Shores, Gunter & Jack, 1993, όπως αναφέρονται σε 

Skiba, 2000). Τέλος έρευνες έχουν δείξει ότι εμφανίζονται ψυχολογικά 

προβλήματα από την εφαρμογή αυστηρών τιμωρητικών μεθόδων (Hyman & 

Perone, 1998 όπως αναφέρεται από Skiba, 2000).  

Ενασχόληση κυρίως με τον θύτη/θύτες 

Οι στρατηγικές που περιλαμβάνει αυτή η κατηγορία αφορούν την ενασχόληση 

κυρίως με το θύτη αλλά η παρέμβαση αυτή δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Η  

μέθοδος no blame (no blame approach) (Maines & Robinson, 1994) και η μέθοδος 

της μοιρασμένης ανησυχίας (shared concern approach) (Pikas, 2000) είναι μέθοδοι 

οι οποίες επικεντρώνονται στο θύτη. 

Σχετικά με τη μέθοδο no blame, αρχικά γίνεται μια συνάντηση και συζήτηση με το 

θύμα, όσον αφορά τα συναισθήματα του και όχι σχετικά με το εκάστοτε 

περιστατικό. Έπειτα γίνεται μια συνάντηση με τους θύτες αλλά και τους 

παρευρισκόμενους, όπου ενημερώνονται για τα συναισθήματα του θύματος κα 

συζητούνται λεπτομέρειες χωρίς να απονεμηθούν κατηγορίες ή να αποδοθούν 

ευθύνες. Τέλος το κάθε μέλος της ομάδας προτείνει μια λύση για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος και μετά το πέρας μιας εβδομάδας επανεξετάζεται 

το θέμα. 

Όσον αφορά τη μέθοδο της μοιρασμένης ανησυχίας περιλαμβάνει όλα τα άτομα τα 

οποία έχουν εμπλακεί σε ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και τους θύτες 

και τα θύματα και σκοπός της είναι, να βρεθεί μια κοινή αποδεκτή λύση.  Η 

εφαρμογή της μεθόδου αρχίζει με τον εντοπισμό ενός περιστατικού σχολικού 

εκφοβισμού και έχει κάποια στάδια, στα οποία γίνονται κάποιες συναντήσεις και 

συνεντεύξεις  με τους πιθανούς θύτες και θύματα.  Κατά τη διάρκεια αυτών των 

συνεντεύξεων με τους θύτες, ο συνεντευκτής μοιράζεται την ανησυχία του για την 

κατάσταση του ατόμου το οποίο υφίσταται εκφοβισμό, με τον κάθε πιθανό θύτη 

και εστιάζει στη κακή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και έπειτα 

τον ρωτάει αν γνωρίζει κάτι για αυτή τη κατάσταση και του ζητά να κάνει 

προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Σχετικά με το θύτη είναι πολύ 

σημαντικό οι συνεντεύξεις να μην έχουν ανακριτικό χαρακτήρα και να μην νιώσει 

ο θύτης ότι κατηγορείται. Οι συνεντεύξεις με το θύμα έχουν υποστηρικτικό 

χαρακτήρα, ενώ ο συνεντευκτής εκφράζει στο θύμα τη συμπάθεια, την ανησυχία 

αλλά και την υποστήριξη του. Τέλος γίνεται συνάντηση με όλους τους 

εμπλεκόμενους για την οριστική επίλυση του ζητήματος. 

Στην Ευρώπη και την Αυστραλία η μέθοδος της μοιρασμένης ανησυχίας 

αποτέλεσε κομμάτι διαφόρων προγραμμάτων που στόχευαν στην αντιμετώπιση 

του σχολικού εκφοβισμού. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα αυτά 

σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στη μείωση των περιστατικών βίας.  Οι δυο αυτές 

μέθοδοι αποτελούν αποτελεσματικές πρακτικές για την καταπολέμηση του 

σχολικού εκφοβισμού, ωστόσο τα άτομα που θα αναλάβουν να τις εφαρμόσουν θα 
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πρέπει να εκπαιδεύονται και να προετοιμάζονται αρκετό καιρό. Ακόμη το ίδιο το 

σχολείο θα πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις μεθόδους, ώστε να υπάρξουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. 

Ενασχόληση με το θύμα 

Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται κυρίως στο να ενδυναμώσει το θύμα. Σκοπός 

είναι να αποκτήσει το θύμα αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει 

μόνο του ένα ενδεχόμενο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού χωρίς να χρειαστεί να 

επέμβει κάποιος τρίτος.  

Υπάρχουν δυο ειδών πράγματα τα οποία επικεντρώνονται στα θύματα: αυτά που 

στοχεύουν στην ενδυνάμωση του θύματος και αυτά που αποσκοπούν στην 

εκμάθηση κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να αποφευχθεί η χρόνια 

θυματοποίηση (Rigby, 2004). 

Tα προγράμματα αυτά έχουν στοχεύουν στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και 

επικεντρώνονται στο να μάθει το θύμα να αντιδρά με έναν λιγότερο παθητικό 

τρόπο απέναντι στους θύτες. Από την αξιολόγηση ενός τέτοιου προγράμματος 

προέκυψε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση στην αυτοπεποίθηση και στην 

επίδειξη δυναμικών συμπεριφορών των θυμάτων μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος καθώς επίσης και μείωση στις αναφορές θυματοποίησης  (Tonge, 

1992, όπως αναφέρεται σε Fox & Boulton, 2003). 

Τα προγράμματα που αποσκοπούν στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, έχουν 

ως στόχο μέσω των συγκεκριμένων δεξιοτήτων να κάνουν το θύμα λιγότερο 

προφανή στόχο εκφοβιστικών επιθέσεων. Τα ευρήματα για την 

αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων πρακτικών είναι αντιφατικά. Άλλα 

προγράμματα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής και της 

αυτοπεποίθησης και τη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και άγχους 

μέσω της εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων και στρατηγικών αντιμετώπισης 

(DeRosier & Marcus, 2005), ενώ άλλα προγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν 

τεχνικές όπως η επίλυση προβλημάτων, τεχνικές χαλάρωσης και θετικής σκέψης 

δεν φαίνεται να επέφεραν αλλαγές (Fox & Boulton, 2003). 

Αναζήτηση βοήθειας από άλλους ενηλίκους 

Αυτή η κατηγορία στρατηγικών αφορά την αναζήτηση βοήθειας από τον 

εκπαιδευτικό, από άλλα ενήλικα άτομα για την αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού. Αυτά τα άτομα μπορεί να είναι οι γονείς των εμπλεκόμενων στο 

σχολικό εκφοβισμό, ο διευθυντής του σχολείου, άλλοι εκπαιδευτικοί από τον 

σύλλογο του σχολείου και ο σχολικός σύμβουλος. 

Η συμπερίληψη άλλων ενήλικων ατόμων για την αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι των περισσότερων επιτυχημένων 

προγραμμάτων για το Bullying (Power-Elliott & Harris, 2012). Η σημασία της 

συμμετοχής άλλων ενηλίκων όπως οι γονείς, οι διευθυντές, οι δάσκαλοι και οι 
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σύμβουλοι στην επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου, έχει υπογραμμιστεί από 

έναν αριθμό μελετών (Eslea & Smith, 2000; Bauman 2008; Craig et al, 2000). 

H αναζήτηση βοήθειας από άλλους ενηλίκους αποτελεί μια αρκετά διαδεδομένη 

στρατηγική που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπιση των 

περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Σε έρευνα των Bauman, Rigby & Hoppa 

(2008) ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τη 

συγκεκριμένη στρατηγική αρκετά συχνά, ενώ από την έρευνα των Sairanen & 

Pfeffer (2011) προέκυψε ότι η συμπερίληψη ενηλίκων στη διαδικασία 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί τη δεύτερη πιο διαδεδομένη 

στρατηγική μετά τη τιμωρητκή μέθοδο. 

Όπως φαίνεται από δεδομένα της έρευνας είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο σχολικός 

εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς την 

παρέμβαση των ενηλίκων. Ωστόσο αυτή η παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται μετά 

από κατάλληλη εκπαίδευση των ενηλίκων αυτών έτσι ώστε να επιφέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4.ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού άρχισε να απασχολεί σε παγκόσμιο 

επίπεδο, πολύ νωρίτερα από ότι στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό οι έρευνες 

ξεκίνησαν το 1970 ενώ στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση του 

φαινομένου ξεκίνησε είκοσι χρόνια μετά, το 1990. Στο εξωτερικό διαπιστώνουμε 

ότι το φαινόμενο είναι πιο έντονο και πως οι εκδηλώσεις βίας είναι πιο ακραίες. 

Οι μορφές που μπορεί να πάρει ο σχολικός εκφοβισμός είναι πολλές. Η λεκτική, η 

σωματική, η συναισθηματική, η σεξουαλική, αλλά και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

είναι οι κυριότερες. 

Όσον αφορά τα παιδιά-θύτες παρουσιάζονται ως παιδιά που τους χαρακτηρίζει η 

επιθετική συμπεριφορά την οποία εκδηλώνουν με ύπουλο τρόπο, ενώ έχουν 

χαμηλή ενσυνάισθηση για τα θύματα. Σχετικά με τα παιδιά-θύματα, δεν αντιδρούν 

σε μια εκφοβιστική συμπεριφορά ενώ χαρακτηρίζονται και από την κοινωνική 

απομόνωση. Aκόμη οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού επιδρούν σημαντικά 

στα παιδιά. Τις περισσότερες συνέπειες φαίνεται να τις υφίστανται τα θύματα 

καθώς τα παιδιά που θυματοποιούνται φαίνεται να έχουν συμπτώματα 

κατάθλιψης, απομονώνονται και κάποια από αυτά διακόπτουν τη φοίτησή τους 

στο σχολείο. Μακροπρόθεσμα τα θύματα διακατέχονται από περισσότερο άγχος 

στη καθημερινότητα τους αλλά και έλλειψη εμπιστοσύνης γενικότερα.  

Μεγάλο ρόλο διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός στην αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς φαίνεται να τηρούν μια 

στάση αδιαφορίας και να μην δίνουν μεγάλες διαστάσεις στο θέμα, ενώ 

υποστηρίζουν πως ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο «της ηλικίας» το 

οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει.  Στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί 

δυσκολεύονται να μιλήσουν για αυτό καθώς δεν θέλουν να στιγματιστεί το 

σχολείο τους και έτσι υπάρχουν αμφιβολίες για την εγκυρότητα των ερευνών.  

Ακόμη υποστηρίζουν πως δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να μπορούν 

να επέμβουν και να επιλύσουν αυτά τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Επίσης 

εκείνοι φαίνεται να είναι αισιόδοξοι σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου, 

ενώ οι μαθητές πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ιδέα για το φαινόμενο 

αυτό. 

Σημαντική πρόταση πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού είναι 

η σχολική διαμεσολάβηση. Μέσω της συζήτησης και του διαλόγου, ο 

δαμοεσολαβητής και τα εμπλεκόμενα μέρη προσπαθούν να βρουν μια λύση χωρίς 

να επιβληθεί τιμωρία ή κάτι αντίστοιχο. Φυσικά πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση 

πάνω σε αυτό το κομμάτι για να είναι πετυχημένη η διαδικασία. 
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