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Περίληψη  

Ο σχολικός εκφοβισμός λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια στον 

εκπαιδευτικό χώρο. Το φαινόμενο έχει τις ρίζες του σε πολλαπλά αίτια και οι 

συνέπειές του είναι αρνητικές τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Το 

σχολείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του ατόμου και διαμόρφωσης της 

προσωπικότητάς του, καλείται να εντοπίσει και να αναδείξει τη σημασία και 

αρνητική επίδραση του εκφοβισμού στο ενδοσχολικό και εξωτερικό περιβάλλον και 

να εντοπίσει τρόπους αποτελεσματικής παρέμβασης για την άμεση αντιμετώπισή του 

και πρόληψή του. Η διαμεσολάβηση αποτελεί σύγχρονο μέσο που οφείλει να 

εφαρμοστεί στο σχολικό χώρο και να διαδραματίσει καίριο ρόλο κατά τη διαδικασία 

της παρέμβασης με στόχο την άρση του σχολικού εκφοβισμού. Η παρούσα εργασία 

ερευνά το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις του 

φαινομένου της σχολικής βίας και γνωρίζουν και εντάσσουν τη διαμεσολάβηση ως 

τεχνική αντιμετώπισής της. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, διαμεσολάβηση, εκπαιδευτικός 

 

Abstract 

 School bullying has taken on a large dimension in recent years in the field of 

education. The phenomenon has its roots in multiple causes and its consequences are 

negative both on a personal and collective level. The school, as a vehicle for 

socializing the person and shaping his / her personality, is required to identify and 

highlight the importance and negative impact of bullying on the inside and outside 

environment and to identify ways to effectively intervene to tackle it and prevent it. 

Mediation is a modern tool that should be applied in the school environment and play 

a key role in the intervention process aimed at eliminating school bullying. This work 

explores the extent to which teachers perceive the dimensions of the phenomenon of 

school violence and they know and integrate mediation as a technique to deal with it. 

Key words: school bullying, mediation, educator 
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Εισαγωγή  
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ή όπως αποκαλείται και είναι ευρέως 

γνωστό bullying δεν είναι τωρινό αλλά έχει εμφανιστεί εδώ και χρόνια. Τα τελευταία 

χρόνια ωστόσο λαμβάνει δραματικές διαστάσεις, γεγονός που ωθεί την εκπαιδευτική 

κοινότητα σε εύρεση τρόπων και εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών με σκοπό την 

αντιμετώπισή του. Παλαιότερα, οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να άρουν το 

φαινόμενο με τη χρήση τιμωριών προς τους «θύτες», μέτρο που αντιμετώπιζε το 

πρόβλημα επιφανειακά και βραχυπρόθεσμα  (Αρτινοπούλου, 2011). 

 Η διόγκωση του φαινομένου έστρεψε το ενδιαφέρον των ερευνητών και των 

παιδαγωγών σε υιοθέτηση νέων μέτρων πρόληψης και άρσης της σχολικής βίας. Το 

θεωρητικό υπόβαθρο των μέτρων-προγραμμάτων αυτών στηρίζεται στις αρχές της 

επανορθωτικής δικαιοσύνης και χαρακτηρίζονται ως προγράμματα επίλυσης 

συγκρούσεων και διαμεσολάβησης συνομιλήκων. Η εφαρμογή αυτών των 

προγραμμάτων υπόσχεται θετικά  αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα ανάπτυξη 

γνώσεων και δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης, ραγδαία 

μείωση των περιστατικών βίας στο χώρο του σχολείου, ενίσχυση της δέσμευσης των 

μαθητών προς το σχολείο και ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθησίας του 

σχολείου  (Αρτινοπούλου, 2011). 

Η παρούσα εργασία, λοιπόν, ερευνά διεξοδικά το φαινόμενο της σχολικής βίας, ένα 

φαινόμενο επίκαιρο που ταλανίζει τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό χώρο. Η εργασία 

αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο περιγράφει τα χαρακτηριστικά του 

σχολικού εκφοβισμού, των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτόν, τις μορφές που αυτός 

λαμβάνει στο σχολικό περιβάλλον και τους παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνισή 

του.  Το δεύτερο κεφάλαιο εισάγει στην έννοια της διαμεσολάβησης ως στρατηγικής 

επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον και αναλύει το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων διαμεσολάβησης, τα μοντέλα και τη διαδικασία που ακολουθείται 

κατά την εφαρμογή της στο σχολείο. 
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Τα επόμενα τρία κεφάλαια αποτελούν το ερευνητικό μέρος της εργασίας. Το τρίτο 

επισημαίνει τους στόχους της έρευνας, τη μεθοδολογική προσέγγιση που 

ακολουθείται, το δείγμα το οποίο συμμετέχει σε αυτήν και το ερευνητικό εργαλείο 

που χρησιμοποιείται. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 

πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί από την επεξεργασία των δεδομένων και το 

πέμπτο παρατηρήσεις του ερευνητή σχετικά με την επιτυχία της έρευνας και την 

επίτευξη των τιθέμενων στόχων. 
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Κεφάλαιο 1ο : Κύρια Χαρακτηριστικά του Σχολικού 

Εκφοβισμού 

1.1Ιστορική Αναδρομή  
Τα τελευταία χρόνια γίνεται, συχνά, λόγος για έξαρση της βίας και της 

εγκληματικότητας. Ως βία θα μπορούσε να οριστεί η χρήση κάθε μορφής εξουσίας 

που επιβάλλεται από τον θύτη στο θύμα, για τη διατήρηση του ελέγχου της σχέσης 

και της συμπεριφοράς του θύματος και συνήθως, αν όχι πάντα, συμπεριλαμβάνει 

παραβίαση των δικαιωμάτων του θύματος (Κουτρολού, 2013).  

Η τελευταία -και αρκετά συχνή στον χώρο του σχολείου- διάσταση της βίας είναι ο 

σχολικός εκφοβισμός (bullying). Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying) 

συνδέεται άρρηκτα και με τον όρο θυματοποίηση (victimization), κατά τον οποίο ένα 

άτομο εκφοβίζεται ή θυματοποιείται από τις επαναλαμβανόμενες βίαιες ή επιθετικές 

συμπεριφορές άλλου ατόμου ή ομάδας ατόμων. Οι αρνητικές αυτές ενέργειες 

προκαλούνται σκόπιμα με στόχο την πρόκληση βλάβης ή ενόχλησης και 

εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους είτε λεκτικά όπως, βρισιές, απειλές, κοροϊδίες, 

είτε με σωματική επαφή, είτε με γκριμάτσες και άσεμνες χειρονομίες, είτε με 

συμπεριφορές, όπως αποκλεισμός από παρέες ή δραστηριότητες  (Τσιάντης, 2008). 

Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, εμφανίστηκε και μια νέα 

μορφή σχολικής βίας, μέσω του διαδικτύου (cyber bullying), όπου γίνεται διακίνηση 

προσωπικών πληροφοριών, είτε ψευδών είτε όχι και, εύκολα, παραποίηση των 

ατομικών δεδομένων (Κουτρολού, 2013). 

Στην αγγλική όμως γλώσσα, ο όρος είναι συνώνυμος με τη λέξη «bullying» που 

προέρχεται από τον όρο «bully» που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον νταή, το 

φωνακλά, τον τύραννο και γενικά αυτόν που φοβερίζει και απειλεί. Έτσι το 1978 ο 

όρος bullying χρησιμοποιήθηκε και επίσημα από τον Olweus για να περιγράψει την 

κατάσταση φόβου που προκαλούν μαθητές στους συνομήλικους τους (Τσιάντης, 

2008). 
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1.2 Μορφές του Σχολικού Εκφοβισμού  
Ο σχολικός εκφοβισμός λαμβάνει ποικίλες μορφές, οι οποίες, σύμφωνα με το Lee 

(2006), περιλαμβάνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ταξινομούνται 

ως εξής: 

 Λεκτικός Εκφοβισμός: αποτελεί μια συνήθη μορφή εκφοβισμού και πολλές 

φορές διαδραματίζεται μπροστά σε κοινό. Πρόκειται για κοροϊδευτικές 

εκφράσεις, βρισιές, προσβολές, που στόχο έχουν τη μείωση του άλλου, την 

υποτίμησή του, τη θυματοποίηση και περιθωριοποίησή του. Αίτια συνήθως 

αποτελούν η καταγωγή, η γλώσσα, ο σεξουαλικός προσδιορισμός και οι 

μαθησιακές δυσκολίες. 

 Σωματικός Εκφοβισμός: πρόκειται για άσκηση σωματικής βίας με 

χτυπήματα, κλωτσιές, μπουνιές αλλά ταυτόχρονα και για βίαιη αρπαγή 

αντικειμένων ή καταστροφή κεκτημένων του άλλου. 

 Κοινωνικός Εκφοβισμός: σχετίζεται με τη σκόπιμη  απομάκρυνση ενός ή 

περισσοτέρων ατόμων από μια ομάδα λόγω διαφορετικότητας ή ακόμη και 

την απομόνωσή του εντός των πλαισίων της ομάδας. 

 Ψυχολογικός Εκφοβισμός: σε αυτή τη μορφή περιέχονται οι απειλές, η 

εκμετάλλευση, ο συναισθηματικός εκβιασμός. 

 Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός: υλοποιείται μέσα από τη χρήση τεχνολογικών 

μέσων, όπως τα μηνύματα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι 

ιστοσελίδες. Πρόκειται για κράμα λεκτικού και ψυχολογικού εκφοβισμού. 

 

 

1.3 Αίτια   Σχολικού Εκφοβισμού  
Πολλαπλοί είναι οι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση και εκδήλωση της βίας 

στο σχολικό περιβάλλον οι οποίοι, σύμφωνα με τον Τσιάντη (2008), περιγράφονται 

παρακάτω. 

 Βασική αιτία εκδήλωσης εκφοβισμού στο σχολείο αποτελεί η ελλιπής γνώση 

και ενημέρωση τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη 

σχολική βία. Οικογένεια και εκπαιδευτικοί πολλές φορές είτε έχουν άγνοια 
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του φαινομένου είτε, σε περίπτωση που το εντοπίσουν, δε γνωρίζουν τεχνικές 

αποτελεσματικής του διαχείρισης και αντιμετώπισης. 

 Επιπρόσθετα, αιτία σχολικού εκφοβισμού αποτελούν οι κακές σχέσεις στο 

ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς λόγω αδιαφορίας ή έλλειψης 

ελεύθερου χρόνου δε «χτίζουν» ομαλές σχέσεις με τα παιδιά τους, δεν τους 

παρέχουν αγάπη και φροντίδα και τα παραμελούν. Πολλές φορές μέσα στην 

οικογένεια υπάρχει κακοποίηση, αλκοολισμός, συγκρούσεις, γεγονότα που 

επιδρούν αρνητικά στη διαμόρφωση ορθού χαρακτήρα του παιδιού και το 

ωθούν στη χρήση βίας, ως μέσου προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των άλλων 

ή επιβολής εξουσίας. 

 Η περίοδος της εφηβείας αποτελεί παράγοντα σχολικής βίας. Κατά τη 

διάρκεια της «ήβης» οι νέοι παρουσιάζονται συχνά επικριτικοί, αντιδραστικοί, 

εχθρικοί απέναντι στους άλλους. 

 Ο βαθμοθηρικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος ταυτίζει τη 

σχολική επίδοση με την επιτυχία και το δείκτη αυτοπεποίθησης του νέου. 

Αυτό έχει ως συνέπεια οι νέοι που αποτυγχάνουν στο σχολείο και δεν έχουν 

υψηλές αποδόσεις να οδηγούνται στη δημιουργία «κλίκας» στο σχολικό χώρο 

και να ασκούν βία προς τους νέους με υψηλές επιδόσεις. 

 Ο τεχνοκρατικός χαρακτήρας της σύγχρονης κοινωνίας γεμίζει το νέο με 

άγχος. Το άγχος επιτείνεται στις μεγαλουπόλεις, όπου οι νέοι δεν έρχονται σε 

επαφή με τη φύση, νιώθουν εγκλωβισμένοι, δεν έχουν χώρους εκτόνωσης του 

άγχους και «ξεσπούν» και εκτονώνονται στο σχολείο, εμπλεκόμενοι σε 

συγκρούσεις και εκδηλώνοντας βίαιες συμπεριφορές.  

 Στο σημερινό σχολείο κυριαρχεί η πολυπολιτισμικότητα. Στη σχολική 

αίθουσα υπάρχουν μαθητές διαφόρων χωρών, με διαφορετική νοοτροπία, 

γλώσσα, ήθη και έθιμα. Στους αλλοδαπούς μαθητές, λοιπόν, πολλές φορές 

ασκείται βία λόγω ρατσισμού. 
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1.4 Συνέπειες Σχολικού Εκφοβισμού 
Τα αποτελέσματα της σχολικής βίας είναι αρνητικά τόσο για το θύτη και το θύμα όσο 

και το σχολείο. Αρχικά, οι νέοι που εμπλέκονται σε φαινόμενα βίας στο σχολικό 

περιβάλλον είτε εκούσια είτε επειδή τους το επιβάλλουν άλλοι, έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να εκδηλώσουν επιθετική συμπεριφορά και στη μετέπειτα πορεία της 

ζωής τους. Οι θύτες ενδεχομένως να εμφανίσουν διαταραχές συμπεριφοράς, 

προκλητική συμπεριφορά, αντικοινωνική συμπεριφορά. Αναπτύσσουν αρνητική 

στάση και συναισθήματα για το σχολικό περιβάλλον, εμφανίζουν συμπτώματα 

κατάθλιψης, άγχους και ενσωματώνονται σε ομάδες περιθωρίου, από τις οποίες 

δύσκολα απεγκλωβίζονται. Πολλοί εκδηλώνουν παράνομες πράξεις, καταλήγουν στα 

ναρκωτικά και σε φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, όπως η βία και η 

εγκληματικότητα (Rigby, 2007). 

Ο εκφοβισμός επιφέρει επιπτώσεις και στα άτομα που τον υφίστανται. Ψυχολογικά 

προβλήματα, απομόνωση, χαμηλή αυτοπεποίθηση, είναι ορισμένα μόνο από τα 

αποτελέσματα της σχολικής βίας στο θύμα. Τα άτομα αυτά σιωπούν, παρουσιάζουν 

αντικοινωνική συμπεριφορά και ανάλογα με τη συχνότητα και το βαθμό της βίας που 

υφίστανται μπορεί να οδηγηθούν στην αυτοκτονία. Τα θύματα παρουσιάζουν έντονο 

άγχος και είναι επιρρεπή σε ασθένειες. Αισθάνονται εξουθενωμένα σωματικά και 

ψυχολογικά και δεν έχουν διάθεση για ψυχαγωγία, διάλογο. Χαρακτηρίζονται ως 

άτομα με πολλές ανασφάλειες, φόβους και καχυποψία, αφού δύσκολα εμπιστεύονται 

τους άλλους και ενσωματώνονται αποτελεσματικά στο κοινωνικό σύνολο. Η 

θυματοποίηση επηρεάζει αρνητικά τόσο το συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα όσο 

και το γνωστικό, αφού η βία στο σχολικό χώρο ωθεί το θύμα σε χαμηλές σχολικές 

επιδόσεις, αδιαφορία και άρνηση του σχολείου και εσωστρέφεια (Αρτινοπούλου, 

2009). 

Επιπρόσθετα, η σχολική βία έχει αρνητικές επιπτώσεις στο ίδιο το σχολικό χώρο και 

συγκεκριμένα στους παρατηρητές βίαιων συμπεριφορών, μαθητές ή εκπαιδευτικούς. 

Οι παρατηρητές δε συμμετέχουν άμεσα και ενεργά στα φαινόμενα βίας, ωστόσο η 

έκθεσή τους ή απλή παρουσία τους σε βίαια επεισόδια οδηγεί στην εμφάνιση 

συναισθηματικών προβλημάτων και διαταραχών συμπεριφοράς. Σε περίπτωση 

μάλιστα που ο παρατηρητής μένει αμέτοχος και απαθής σε αυτό που διαδραματίζεται 

μπροστά στα μάτια του, αυτό σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και 

αποποιείται των ευθυνών του. Η έκθεση σε φαινόμενα βίας αυξάνει την οργή του 
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ατόμου, οργή που μελλοντικά αποτελεί κίνητρο για εκδήλωση επιθετικής 

συμπεριφοράς. Ο παρατηρητής, δηλαδή, χαρακτηρίζεται ως «εν δυνάμει» θύτης 

(Αρτινοπούλου, 2009). 

 

1.5 Χαρακτηριστικά Εκφοβιστή – Εκφοβιζόμενου, Παρατηρητή  

1.5.1 Εκφοβιστές -Δράστες  

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των ατόμων που ασκούν βία στο σχολείο αποτελεί η 

επίδειξη δύναμης και εξουσίας και η γνώση του τρόπου που χρησιμοποιούν την 

εξουσία. Πρόκειται για άτομα άκρως επιθετικά, με έντονη την ανάγκη κυριαρχίας και 

έλλειψη ενσυναίσθησης, δηλαδή κατανόησης της θέσης του άλλου. Συνήθως αυτά τα 

άτομα έχουν βρεθεί στη θέση του εκφοβιζόμενου παρελθοντικά ή αντιμετωπίζουν 

στο οικογενειακό περιβάλλον προβλήματα τα οποία μην μπορώντας να 

διαχειριστούν, ωθούνται στη χρήση βίας. Έχουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι ο 

εκφοβισμός τους παρέχει κύρος, δύναμη, καταξίωση, σεβασμό (Τρίγκα- Μερτίκα, 

2011). 

Οι εκφοβιστές είναι άτομα που δε τυγχάνουν προσοχής στην οικογένεια, δεν 

απολαμβάνουν την αγάπη και τη στοργή των γονέων. Χαρακτηρίζονται ως άτομα με 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και φτωχό συναισθηματικό κόσμο, τα οποία μέσα από τη βία 

προς τους άλλους επιδιώκουν να κρύψουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα. Γύρω 

τους συγκεντρώνουν ψεύτικους φίλους που δε νοιάζονται γι αυτούς αλλά βρίσκονται 

δίπλα τους από φόβο μη γίνουν τα επόμενα θύματά τους. Στην πραγματικότητα, είναι 

άτομα εσωστρεφή, μοναχικά που προβαίνουν σε επιθετική συμπεριφορά για να 

κερδίσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των γύρω τους (Τρίγκα- Μερτίκα, 2011). 

 

1.5.2 Εκφοβιζόμενοι 

Τα παιδιά που θυματοποιούνται παρουσιάζουν αδύναμο χαρακτήρα, παθητικό. Δεν 

είναι κοινωνικά και δεν έχουν πολλούς φίλους. Έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, δεν 

εκφράζουν τα συναισθήματά τους και μετά τον εκφοβισμό αρνούνται να πάνε στο 

σχολείο από φόβο και ανασφάλεια. Παρουσιάζουν υποχωρητικότητα, άγχος, 

επιφυλακτική συμπεριφορά. Σπάνια λαμβάνουν το λόγο για να υπερασπιστούν τον 

εαυτό τους και να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Δείχνουν το φόβο και τον αδύναμο 
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χαρακτήρα τους και συχνά ξεσπούν σε κλάματα, γεγονός που τα κάνει πιο εύκολα 

«θύματα» των εκφοβιστών (Γεωργάς, 1995). 

Οι εκφοβιζόμενοι ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη εντάσσονται οι 

παθητικοί, οι οποίοι δεν αντιδρούν στη βίαιη συμπεριφορά των εκφοβιστών και την 

υπομένουν γι αυτό και στοχοποιούνται εύκολα. Στη δεύτερη κατηγορία περικλείονται 

οι αντιδραστικοί εκφοβιζόμενοι, οι οποίοι εκδηλώνουν ενοχλητική στάση και 

συμπεριφορά, ανώριμη. Αυτό το κάνουν είτε επειδή δε γνωρίζουν πώς πρέπει να 

φερθούν σε φαινόμενα επιθετικής συμπεριφοράς είτε για να προκαλέσουν τον άλλο 

και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία εντάσσεται ο 

εκφοβιζόμενος-δράστης, ο οποίος εκφοβίζεται από τους δυνατότερους και ο ίδιος 

εκφοβίζει τους πιο αδύναμους. Αποτελούν ταυτόχρονα εκφοβιζόμενους και 

εκφοβιστές (Γεωργάς, 1995). 

 

1.5.3 Παρατηρητές  

Στα περιστατικά βίας που σημειώνονται στο σχολικό χώρο, εκτός από τους 

εκφοβιστές και εκφοβιζομένους που εμπλέκονται άμεσα σε αυτά, συμμετέχουν και οι 

θεατές-παρατηρητές, οι οποίοι διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία περικλείει αυτούς που ενθαρρύνουν και επικροτούν τη βία, δεν την 

εμποδίζουν μα ενισχύουν τη συνέχειά της, χωρίς οι ίδιοι να συμμετέχουν σε αυτή. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όσοι έχουν ουδέτερη στάση απέναντι στο βίαιο 

περιστατικό που διαδραματίζεται, οι οποίοι ομοίως δε συμμετέχουν και είναι 

ουδέτεροι από φόβο μη στοχοποιηθούν από τους εκφοβιστές στο μέλλον. Η τρίτη 

κατηγορία ενσωματώνει τους παρατηρητές-επικριτές, οι οποίοι λαμβάνουν στάση 

κατά της βίας, υποστηρίζουν τον εκφοβιζόμενο και συμμετέχουν για να τον 

υπερασπιστούν (Σάλτου, 2014). 

Σε σκηνή βίας στο σχολικό περιβάλλον υπάρχουν και παρατηρητές που υποβοηθούν 

το έργο του εκφοβιστή, οι λεγόμενοι ενισχυτές. Αυτοί ενθαρρύνουν και 

επιδοκιμάζουν τον εκφοβιστή με γέλια, χειρονομίες. Επιπλέον, παρόντες είναι και οι 

παρείσακτοι, οι οποίοι απλά παρακολουθούν απαθείς το θέαμα και δε λαμβάνουν το 

μέρος κανενός. Παρότι δε συμμετέχουν, η αδράνειά τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

αποδέχονται σιωπηλά αυτό που συμβαίνει και δεν αντιδρούν. Η πεποίθηση μιας 

τάξης σχετικά με το φαινόμενο της βίας και η αντίληψη μιας ομάδας στην οποία 
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συμμετέχει το κάθε παιδί επηρεάζουν τη στάση του απέναντι στην εκδήλωση και 

διαχείριση του φαινομένου του εκφοβισμού (Σάλτου, 2014). 
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Κεφάλαιο 2ο :Ο Θεσμός της Διαμεσολάβησης  
Διαμεσολάβηση καλείται η διαδικασία κατά την οποία ο μεσάζων ή διαμεσολαβητής 

επεμβαίνει και αναλαμβάνει καίριο ρόλο στην επίλυση των συγκρούσεων ανάμεσα σε 

δυο μέρη, με στόχο να επιλυθεί το πρόβλημα που τα απασχολεί με ειρηνικό τρόπο. Η 

διαμεσολάβηση αποτελεί τεχνική επίλυσης της σύγκρουσης με δημοκρατικό και 

συνεργατικό τρόπο, ενισχύει την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών και 

παρέχει λύσεις εφαρμόσιμες (Αρτινοπούλου, 2010). 

Ο μεσάζων οφείλει να ακολουθεί κάποιους κανόνες και διέπεται από συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Αρχικά, είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος και δεν επιδοκιμάζει 

τη στάση και συμπεριφορά της μιας πλευράς έναντι της άλλης. Καθοδηγεί την όλη 

διαδικασία χωρίς να προβαίνει σε σχόλια και κριτική και στοχεύει στη δημιουργία 

διαλόγου ανάμεσα στα αντικρουόμενα μέρη και την έκφραση των συναισθημάτων 

τους. Είναι εχέμυθος, διακριτικός και προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 

εμπλεκομένων στη διαδικασία. Διαθέτει ενσυναίσθηση, μπαίνει στη θέση του άλλου, 

αντιλαμβάνεται σκέψεις και συναισθήματα. Διέπεται από ευφράδεια, ειλικρίνεια, 

ευγένεια, πειθώ (Αρτινοπούλου, 2010). 

Η διαμεσολάβηση αποτελεί επιτυχή και αποτελεσματική τεχνική διαχείρισης και 

επίλυσης των συγκρούσεων, διότι προτεραιότητα δίνει στα ίδια τα μέλη που 

εμπλέκονται σε αυτήν και τις πραγματικές τους ανάγκες. Τους δίνει τη δυνατότητα να 

εξωτερικεύσουν σκέψεις, δράσεις, συναισθήματα χωρίς να τους περιορίζει. Μια 

επιτυχημένη διαμεσολάβηση είναι αυτή στην οποία τα μέρη εφαρμόζουν οικειοθελώς 

και άμεσα τις αποφάσεις που έχουν συμφωνηθεί. Αυτό σημαίνει πως οι ανάγκες τους 

διερευνήθηκαν με επιτυχία μέσα από τη διαδικασία και οι αποφάσεις πάρθηκαν με 

πλήρη επίγνωση και συναίνεση. Σε γενικές γραμμές, η διαμεσολάβηση προσφέρει ένα 

μοντέλο δράσης όπου τα άτομα εξασκούνται στο να λαμβάνουν υπόψη τους την 

οπτική γωνία των άλλων και το δικαίωμα σε διαφορετική θέαση καταστάσεων από τη 

δική τους. Μαθαίνουν επίσης να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους αλλά και τα 

συναισθήματα των άλλων (Αρτινοπούλου, 2010). 
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2.1Σχολική Διαμεσολάβηση  
   Η Σχολική Διαμεσολάβηση 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. Εφαρμόζεται 

διδάσκοντας τεχνικές διαπραγμάτευσης, συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων και 

αυτοδυνάμωσης των εμπλεκομένων.   Στη σχολική διαμεσολάβηση οι μαθήτριες και 

οι μαθητές συζητούν ανοιχτά χωρίς να δέχονται κριτική ερμηνεία από τους 

διαμεσολαβητές, εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τις ανάγκες τους και διερευνούν 

από κοινού τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους (Τριαντάρη, 2018). 

Στο σχολικό περιβάλλον ο μεσάζων είναι συνομήλικος των παιδιών που εμπλέκονται 

στη σύγκρουση. Διαμεσολαβητής γίνεται κάποιος που το επιθυμεί, επιλέγεται από τα 

παιδιά ή από τον εκπαιδευτικό. Τα μέρη που συμμετέχουν στη σύγκρουση επιλέγουν 

εθελοντικά και εκούσια κι όχι από εξαναγκασμό να αποταθούν στο διαμεσολαβητή 

προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα που τα αφορά. Οι συγκρούσεις στο σχολικό 

περιβάλλον που αναζητούν συχνότερα τη βοήθεια της διαμεσολάβησης είναι  οι 

διαφωνίες μεταξύ φίλων, η διάδοση φημών, οι συγκρούσεις μεταξύ ζευγαριών, 

μαλώματα την ώρα του διαλείμματος και ζητήματα κλοπής κάποιου αντικειμένου. 

Σκοπός της διαμεσολάβησης είναι να αναπτύξουν τα παιδιά  δεξιότητες επίλυσης 

συγκρούσεων, ώστε να μπορούν να επιλέξουν από ποικίλους τρόπους επίλυσης τον 

καλύτερο και πιο αποτελεσματικό στη δική τους περίπτωση (Τζήμας, 2018). 

Η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία που διερευνά συναισθήματα και 

ανάγκες. Ένα παιδί έρχεται να ζητήσει βοήθεια για μία σύγκρουση που έχει με 

κάποιο άλλο παιδί, γιατί η σχέση τους έχει κλονιστεί και κυριαρχεί έλλειψη 

επικοινωνίας. Κρίνεται απαραίτητο, λοιπόν, να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά 

τους, να εκφράσουν από κοινού πως αισθάνονται αναφορικά με το συγκεκριμένο 

γεγονός και να προσδιορίσουν ποια ανάγκη έχουν και οι δύο που θέλουν να καλυφθεί 

σε σχέση με το άλλο παιδί.  Η συνειδητοποίηση του συναισθήματος, η αποδοχή του, 

η έκφρασή του προς τον άλλον, είναι μία διαδικασία που απαιτεί την αλληλεπίδραση. 

Τα συγκρουόμενα μέλη εκφράζονται ελεύθερα είτε με θυμό, είτε με ηρεμία, είτε με 

ντροπή και έτσι η σχέση τους αποκτά υπόσταση και ανοίγει δρόμους που οδηγούν 
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από το «εγώ» στο «εσύ». Χτίζεται μία επικοινωνιακή γέφυρα, με στόχο την εξάλειψη 

των προβλημάτων και την αποκατάσταση της σχέσης τους (Αρτινοπούλου,2010). 

Σκοπούς της σχολικής διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την Αρτινοπούλου (2010), 

αποτελούν:  

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων από τους μαθητές, 

 Ο ειρηνικός και δημοκρατικός τρόπος επίλυσης συγκρούσεων, 

 Ο περιορισμός των φαινομένων βίας, 

 Η ενίσχυση της ισότητας, 

 Το συνεργατικό πνεύμα και η ενίσχυση της ομαδικότητας, 

 Η βελτίωση του κλίματος στο σχολικό περιβάλλον. 

Οι τεχνικές στις οποίες εκπαιδεύονται τα παιδιά να χρησιμοποιούν μέσα από 

προγράμματα διαμεσολάβησης είναι: η παράφραση, η αντανάκλαση συναισθημάτων, 

η χρήση ενθαρρυντικών φράσεων και ανοιχτών ερωτήσεων, η θετική αναπλαισίωση, 

η περίληψη   και ο έλεγχος πραγματικότητας (Τζήμας, 2018). 

 Παράφραση: ο διαμεσολαβητής, δηλαδή  στο νηπιαγωγείο η νηπιαγωγός, 

επαναλαμβάνει με δικά της λόγια όσα έχει πει η μια και η άλλη πλευρά σχετικά με 

την αιτία της σύγκρουσης. Με τον τρόπο αυτό τα εμπλεκόμενα στη διένεξη νήπια 

νιώθουν ότι ο διαμεσολαβητής τα έχει κατανοήσει. 

 Αντανάκλαση συναισθημάτων: ο διαμεσολαβητής δε συνοψίζει τώρα τα λεγόμενα 

των δυο πλευρών, που δικαιολογούν ή όχι την οδήγησή τους στη σύγκρουση. 

Συνοψίζει τα συναισθήματα που ένιωσαν τα νήπια πριν και μετά το πέρας της 

διένεξης. Αυτό συμβαίνει προκειμένου τα ίδια να συνειδητοποιήσουν τι πραγματικά 

αισθάνθηκαν. 

  Χρήση ενθαρρυντικών φράσεων και ανοιχτών ερωτήσεων: συμβάλλει στην 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών και του διαμεσολαβητή και 

στην καλύτερη κατανόηση του γεγονότος. Οι δυο πλευρές ενθαρρύνονται να 

περιγράψουν σημεία της σύγκρουσης που μπορεί να παρέλειψαν αρχικά. Με τις 

ανοιχτές ερωτήσεις, παροτρύνονται τα μέλη να εκφράσουν ανοιχτά και ειλικρινά 

σκέψεις, γεγονότα, διευκρινίζοντας την κατάσταση, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να 

χειραγωγηθεί η ροή του λόγου τους ή να παραποιηθούν τα λεγόμενά τους. 
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 Περίληψη-Σύνοψη: εστιάζει στα θετικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα λόγια 

των εμπλεκομένων στη διένεξη πλευρών. Ο διαμεσολαβητής συνοψίζει τα λεγόμενα 

των μερών, τονίζοντας τα πιο σημαντικά και ουσιαστικά σημεία, δίνοντας έμφαση 

στα γεγονότα, ζητώντας ανατροφοδότηση από τα μέρη για να σιγουρευτεί ότι δεν 

παρέλειψε κάτι ουσιώδες που να τα απασχολεί σχετικά με το ζήτημα. 

 Έλεγχος πρακτικής εφαρμογής τελικών αποφάσεων: Αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία 

οι προηγούμενες τεχνικές διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής εφιστά την προσοχή 

των μελών από εδώ και στο εξής στις μελλοντικές συνέπειες των αποφάσεών τους. 

Επίσης, βοηθά τα μέρη να συνειδητοποιήσουν πόσο πραγματοποιήσιμες ή μη είναι οι 

θέσεις και οι επιδιώξεις τους. 

 

2.2Μοντέλα Σχολικής Διαμεσολάβησης 
 Σύμφωνα με την Αρτινοπούλου (2010), υπάρχουν δύο μοντέλα σχολικής 

διαμεσολάβησης. Το πρώτο είναι το “cadre”, όπου ένας μικρός αριθμός μαθητών 

εκπαιδεύεται και αποτελεί την ομάδα διαμεσολάβησης του σχολείου και το δεύτερο 

το ολιστικό, όπου εκπαιδεύονται όλοι οι μαθητές της τάξης. Στο πρώτο, ο 

διαμεσολαβητής στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των παιδιών, προκειμένου 

τα ίδια να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να επιλύουν 

διενέξεις, όταν αυτές εκδηλώνονται. Το δεύτερο μοντέλο θεωρείται πιο διευρυμένο, 

μιας και συμμετέχουν όλα τα παιδιά για να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής. 

Οι Johnson & Johnson (1996) προτείνουν τρία μοντέλα σχολικής διαμεσολάβησης. 

Το πρώτο σχετίζεται με προσεγγίσεις που εστιάζουν στην απόκτηση δεξιοτήτων, 

όπου τα παιδιά εξασκούνται ώστε να ενισχύσουν τις απαραίτητες διαπροσωπικές 

δεξιότητες για να επιλύουν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις. Το δεύτερο  αφορά 

προσεγγίσεις, οι οποίες δίνουν έμφαση σε ακαδημαϊκές δεξιότητες, όπου οι μαθητές 

εξασκούνται σε  γνωστικές δεξιότητες για την επίλυση συγκρούσεων. Τέλος, το τρίτο 

μοντέλο αναφέρεται σε προσεγγίσεις δομικής αλλαγής, η οποία επικεντρώνεται στη 

δυναμική της ομάδας ως φορέα αλλαγής και διατήρησης  συνεργατικού και 

αλληλεπιδραστικού κλίματος, με απώτερο σκοπό τη διαχείριση των συγκρούσεων. 
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2.3Διαδικασία Σχολικής Διαμεσολάβησης 
Σε όλη αυτήν τη διαδικασία, οι διαμεσολαβητές θέτουν ερωτήματα και ενθαρρύνουν 

τα νήπια, προκειμένου να εκφράσουν  τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους. Δεν 

κατευθύνουν, δεν κρίνουν και δεν αξιολογούν. Ακούν, παροτρύνουν να μιλήσουν και 

οι δύο πλευρές και δημιουργούν μία διαλεκτική διαδικασία αντιμετώπισης του 

προβλήματος (Μαυροσκούφης, 2008). 

Τα βήματα είναι: 

 Παρατήρηση μιας κατάστασης που οδήγησε στη διένεξη,  

 Συναισθήματα που νιώθουν οι εμπλεκόμενοι σε αυτήν,  

 Ανάγκες που σχετίζονται με το γεγονός που συνέβη και το συναίσθημα που 

δημιουργήθηκε, 

 Αιτήματα σχετικά με το τι επιθυμώ να κάνουν οι άλλοι (Μαυροσκούφης, 

2008). 

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η νηπιαγωγός, είναι τα εξής: 

(Μαυροσκούφης, 2008). 

• Διαδραστικές ασκήσεις 

• Βιωματικά παιχνίδια 

• Παιχνίδια ρόλων 

• Ανάλυση εννοιών 

• Προσομοίωση περιστατικών για διαμεσολάβηση 

  Μέσω αυτών επεξεργαζόμαστε και μαθαίνουμε τα κύρια βήματα της σχολικής 

διαμεσολάβησης, τα οποία εμπεριέχουν τις έννοιες και τις συμπεριφορές της 

ενσυναίσθησης, του διαλόγου, του σεβασμού, της αποδοχής της διαφορετικότητας. 

Αυτή η εμπιστοσύνη που κατακτάται αργά και σταθερά, καλλιεργεί στα νήπια  μία 

αίσθηση ασφάλειας. Έτσι, ενθαρρύνονται να εκφράσουν το θυμό τους και την οργή 

τους, μέσα από ένα δρόμο διαλόγου. Εμπλέκονται ενεργά, γιατί μιλούν τα ίδια  για τα 

προβλήματά τους (Μαυροσκούφης, 2008). 
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  Η σχολική διαμεσολάβηση προσεγγίζει το άτομο, δίνει έμφαση στο τι λέει, τι έγινε, 

πως το λέει. Και οι δύο πλευρές, καλούνται μέσα από την έκφραση των 

συναισθημάτων και των αναγκών τους να βρουν μία κοινή λύση και να την 

τηρήσουν. Αυτενεργούν , παίρνουν πρωτοβουλίες και αποφασίζουν ανάλογα με τα 

δικά τους δεδομένα και όχι με  προσδοκίες τρίτων για αυτούς (Μαυροσκούφης, 

2008). 

2.4Συναισθηματική Νοημοσύνη και Σχολική Διαμεσολάβηση 
Η συναισθηματική νοημοσύνη «περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να 

αναγνωρίζει τα συναισθήματά του αλλά και τα συναισθήματα των γύρω του, την 

ικανότητα να τα διακρίνει καθώς και το να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε 

να καθορίσει τη σκέψη και τις πράξεις του». Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της 

νοημοσύνης αυτής, είναι η ικανότητα ενός ατόμου να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τα 

συναισθήματά του και μάλιστα τη στιγμή που τα νιώθει (Δημητριάδου, 

Χατζηνικολάου & Παπαϊωάννου, 2012). 

Στόχος της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η ενίσχυση των 

δεξιοτήτων ελέγχου των συναισθημάτων, έτσι ώστε να είναι σε θέση το άτομο να 

διαχειρίζεται τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει από 

την παιδική ηλικία και να αφορά τα βασικά συναισθήματα, όπως η λύπη, η χαρά, ο 

θυμός, ο φόβος και το άγχος. Έχει αποδειχθεί πως η συστηματική και οργανωμένη 

εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης των κοινωνικο – συναισθηματικών δεξιοτήτων 

ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και συμβάλλει στην αποφυγή 

προβλημάτων συμπεριφοράς (Δημητριάδου, Χατζηνικολάου & Παπαϊωάννου, 2012). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται άρρηκτα με την ενσυναίσθηση του ατόμου. 

Η ενσυναίσθηση ορίζεται ως  «η κατανόηση των συναισθημάτων και των σκέψεων 

του διπλανού ατόμου με ακρίβεια, το να νιώθει κανείς όπως νιώθει ο διπλανός του 

καθώς και ο τρόπος έκφρασης των παραπάνω». Τα παιδιά με υψηλό επίπεδο 

ενσυναίσθησης, προσπαθούν να επεμβαίνουν όταν εκτυλίσσονται μπροστά τους 

περιστατικά σχολικής βίας ή συγκρούσεις, με σκοπό να τα καταστείλουν. Ακόμη, η 

ενσυναίσθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυτοεπίγνωση. Όσο καλύτερα 

καταλαβαίνουμε τα συναισθήματά μας, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε τον ίδιο μας 

τον εαυτό. Με τη βασική εκπαίδευση στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, 

βελτιώνονται οι δεξιότητες ενσυναίσθησης (Şahin, Serin & Serin, 2011). 
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2.5Αποτελέσματα Σχολικής διαμεσολάβησης  
Η σχολική διαμεσολάβηση αποφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στο ίδιο το νήπιο 

όσο και στο κλίμα που καλλιεργείται στο σχολικό χώρο. Αρχικά, η όλη διαδικασία 

οδηγεί στη βαθμιαία εξάλειψη  της ενδοσχολικής σύγκρουσης, επειδή δίνεται  στα 

παιδιά χωρικό και χρονικό περιθώριο να μιλήσουν και  να ακουστούν. Η έκφραση 

των συναισθημάτων των παιδιών οδηγεί στην ενδυνάμωση των παιδιών που δέχονται 

βία  να ζητήσουν βοήθεια, αναπτύσσει την αυτονομία των παιδιών να επιλύουν και 

να διαχειρίζονται τις διαπροσωπικές συγκρούσεις, καθώς και την αίσθηση της 

ασφάλειας και της εμπιστοσύνης που καλλιεργείται στο σχολείο. 

Οι νηπιαγωγοί-διαμεσολαβητές ή τα νήπια που αποκτούν αυτό το ρόλο, βιώνουν μια 

αλλαγή στη συμπεριφορά τους, ως προς τις δεξιότητες της επικοινωνίας, του 

διαλόγου, της κατανόησης των προβλημάτων, του σεβασμού της διαφορετικότητας 

και των τεχνικών ένταξης και όχι αποκλεισμού ατόμων σε μια ομάδα. Η 

διαμεσολάβηση επιδρά και αναπτύσσει ολόπλευρα όλους τους τομείς, γνωστικό, 

κοινωνικό, συναισθηματικό. 
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Κεφάλαιο 3ο  Έρευνα 

3.1 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα 
Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου κατανόησης του 

φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, του τρόπου αντιμετώπισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού 

από τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της αντίληψης των 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το ρόλο της 

διαμεσολάβησης και τη διαμεσολαβητική τους δράση αναφορικά με ζητήματα 

σχολικής βίας. 

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

 Έχουν επιμορφωθεί οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γύρω από 

το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού; 

 Έχουν επιμορφωθεί οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γύρω από 

τη διαμεσολάβηση; 

 Ποιες μορφές bullying εντοπίζουν πιο έντονα οι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον; 

 Ποιους παράγοντες αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ως υπεύθυνους για το φαινόμενο της σχολικής βίας; 

 Πώς αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

περιστατικά βίας και εκφοβισμού που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο; 

 Ποια γνωρίσματα της διαμεσολάβησης εντάσσουν οι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις στρατηγικές που επιλέγουν για να 

αντιμετωπίσουν περιστατικά εκφοβισμού στο σχολικό χώρο; 
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3.2 Μεθοδολογία 
Στην παρούσα ερευνητική εργασία χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική προσέγγιση 

ανάλυσης δεδομένων. Η ποσοτική έρευνα είναι αυτή που χρησιμοποιεί στατιστικά 

μοντέλα για να αναλύσει τα αποτελέσματα της. Η ποσοτική έρευνα γίνεται, κυρίως, 

με το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο είναι ένα ειδικό έντυπο που περιλαμβάνει 

συνήθως τυποποιημένες ερωτήσεις για τη συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων. 

Αποτελεί την πιο δημοφιλή μέθοδο συλλογής πρωτόγεννων στοιχείων. 

Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων 

παραγόντων.  Η ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση 

φαινομένων με στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα. 

Χρησιμοποιείται συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα παρατηρήσεων και επιδιώκεται 

γενίκευση σε ένα ευρύτερο πληθυσμό. Η συλλογή δεδομένων γίνεται με δομημένα 

πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων. 

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της ποσοτικής μεθόδου είναι τα εξής (Matveev, 

2002): 

 Υπάρχει σαφής περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας 

 Οριοθετούνται πλήρως τόσο οι ανεξάρτητες όσο και οι εξαρτημένες 

μεταβλητές. 

 Επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας των δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν λόγω ελεγχόμενης παρατήρησης, πειραματικής διαδικασίας 

ή άλλων μορφών αντικειμενικού χειρισμού 

 Εξαλείφεται ή ελαχιστοποιείται η υποκειμενικότητα των αποτελεσμάτων 

 Δίνεται δυνατότητα για επιπλέον παρατήρηση της απόδοσης των υποκειμένων 

της έρευνας σε επόμενη χρονική στιγμή. 

Τα αρνητικά της ποσοτικής μεθόδου περιλαμβάνουν: 

 Την αδυναμία ελέγχου του περιβάλλοντος, στο οποίο βρίσκονται οι 

ερωτώμενοι όταν συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια. 

 Τον περιορισμό των αποτελεσμάτων, καθώς αυτά περιορίζονται μόνο σε 

εκείνα που περιέχονται στο ερωτηματολόγιο και οφείλονται στις ερωτήσεις 

κλειστού τύπου και αυστηρά δομημένης μορφής. 
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Η περιγραφική ποσοτική έρευνα συνιστά μελέτη της εκάστοτε κατάστασης και 

χρησιμοποιείται ευρέως. Στην περιγραφική ποσοτική έρευνα χρησιμοποιούνται 

ερωτηματολόγια. Η έρευνα διήρκησε 40 ημέρες στο διάστημα Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου του 2019, κατά το οποίο χρονικό διάστημα συμπληρώθηκαν 60 

ερωτηματολόγια ηλεκτρονικού τύπου. 

3.3 Δείγμα 
Το δείγμα της έρευνας  αποτελείται από 30 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που υπηρετούν σε γυμνάσια και λύκεια σε όλη την Ελλάδα και εκ των 

οποίων το 97% είναι γυναίκες και το 3% άνδρες. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΦΥΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Το 60% του δείγματος κυμαίνεται ηλικιακά μεταξύ 40-50 ετών (Διάγραμμα 2), ενώ 

το 70% υπηρετεί στην εκπαίδευση 10-20 χρόνια (Διάγραμμα 3). Όλοι οι 

συμμετέχοντες έχουν αποκτήσει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ΑΕΙ, ενώ ένα μεγάλο 

ποσοστό που αγγίζει το 87% έχει επιμορφωθεί (Διάγραμμα 4) και το 63% έχει 

αποκτήσει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Διάγραμμα 5). 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΗΛΙΚΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑ

20-30

30-40

40-50

50-60

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

0-10

10-20ετη

20-30

30-40
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 

 

Επιμόρφωση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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3.4 Ερευνητικά Εργαλεία 
Χρησιμοποιήθηκε ως μέσο το ερωτηματολόγιο, διότι παρουσιάζει τα εξής 

πλεονεκτήµατα: 

• Μπορεί να λαµβάνονται οι απόψεις µεγάλου αριθµού ανθρώπων 

• Εχει δοµηµένη µορφή 

• ∆ίνονται συγκεκριµένες και σαφείς απαντήσεις 

• Επιτυγχάνεται ουδετερότητα και αντικειµενικότητα στις απαντήσεις 

• Χρησιµοποιούνται στατιστικές µέθοδοι για την ανάλυση των δεδοµένων. 

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο είχε ηλεκτρονική μορφή, αναρτήθηκε σε εκπαιδευτική 

ιστοσελίδα για το χρονικό διάστημα 18 Ιανουαρίου-25 Φεβρουαρίου 2019 και 

απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής 

αγωγής. Διασφάλιζε την ανωνυμία του δείγματος που συμμετείχε στην έρευνα. Το 

ερωτηματολόγιο περιείχε 8 άξονες-ερωτήσεις  κλειστού τύπου, οι οποίες περιείχαν 

συγκεκριμένες απαντήσεις, στις οποίες κλήθηκαν οι ερωτώμενοι να αποκριθούν. 
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Κεφάλαιο 4ο Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν και δίνουν απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 

που τέθηκαν παραπάνω, είναι τα εξής: 

Αναφορικά με το βαθμό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, ένα ποσοστό της 

τάξης του  50% δηλώνει ότι είναι επαρκώς κατηρτισμένο, σε αντίθεση με το 

υπόλοιπο  50% που δεν έλαβε γνώσεις για τη σχολική βία ούτε κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του ούτε κατά τα έτη υπηρεσίας του στα σχολεία. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

BULLYING 

Στην ερώτηση « Έχετε παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή ημερίδα με θέμα το 

σχολικό εκφοβισμό κατά τα έτη υπηρεσίας σας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων και ειδικότερα το 77 % απάντησε θετικά. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ 

BULLYING         ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Αναφορικά με την παρακολούθηση και επιμόρφωση στη σχολική διαμεσολάβηση 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, το δείγμα παρουσιάστηκε διχασμένο, καθώς το 50% 

αποκρίθηκε θετικά και οι άλλοι μισοί αρνητικά. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΑ ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Αντίθετα, η πλειοψηφία του δείγματος έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και ημερίδες 

με θέμα τη σχολική διαμεσολάβηση κατά τα έτη υπηρεσίας του στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 9 που έπεται. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΑ ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΑΙ

ΟΧΙ



29 
 

29 
 

Πίνακας 1: Κατανομή ποσοστών (%) ως προς το πόσο συχνά εντοπίζουν οι 

Εκπαιδευτικοί στο σχολικό χώρο τις παρακάτω μορφές εκφοβισμού 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ 0% 16,7% 16,7% 50% 16,7% 

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ 0% 16,7% 0% 33,3% 50% 

ΣΠΡΩΞΙΜΟ 0% 16,7% 50% 33,3% 0% 

ΑΠΕΙΛΕΣ 16,7% 33,3% 50% 0% 0% 

ΤΡΑΒΗΓΜΑ 

ΜΑΛΛΙΩΝ 

66,7% 16,7% 16,7% 0% 0% 

ΦΤΥΣΙΜΟ 33,3% 50% 16,7% 0% 0% 

ΧΤΥΠΗΜΑ 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 0% 

ΑΡΠΑΓΗ 

ΑΝΤΙΚ/ΝΟΥ 

16,7% 16,7% 50% 16,7% 0% 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΑΝΤΙΚ/ΝΟΥ 

0% 50% 33,3% 16,7% 0% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 33,3% 

ΔΙΑΔΟΣΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

0% 16,7% 33,3% 16,7% 33,3% 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

50% 16,7% 16,7% 0% 16,7% 

 

Αν θέλουμε να παραστήσουμε σε διαγράμματα τη συχνότητα των μορφών του 

σχολικού εκφοβισμού, τότε έχουμε τα παρακάτω: 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΛΕΚΤΙΚΟΥ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΊΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11β  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΊΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ 
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Όπως μας πληροφορούν ο πίνακας και τα διαγράμματα, οι προσβολές ως μορφή 

εκφοβισμού είναι «πολύ» συχνές στο σχολικό χώρο, σε αντίθεση με τις απειλές που 

εμφανίζονται σε «μέτριο» ποσοστό, όπως και η διάδοση αρνητικών σχολίων. 

Αναφορικά με το σωματικό εκφοβισμό, το τράβηγμα μαλλιών δεν εμφανίζεται 

«καθόλου», εν αντιθέσει με το σπρώξιμο, που λαμβάνει χώρα με ποσοστό 50% και 

τις χειρονομίες που εντοπίζονται σε «μέτριο» ποσοστό. Τα χτυπήματα εμφανίζονται 

με συχνότητα «μέτρια» και «πολύ», ενώ  «μέτρια» εμφάνιση έχει και το φτύσιμο και 

μικρό ποσοστό καταλαμβάνει η αρπαγή αντικειμένων. Τέλος, η αποστολή μηνυμάτων 

και η καταστροφή αντικειμένων δεν εντοπίζονται «καθόλου» και «λίγο», αντίστοιχα, 

ενώ μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι υφίσταται η περιθωριοποίηση μαθητών εντός του 

εσωτερικού του σχολείου, ως απότοκος της σχολικής βίας. 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το βαθμό που επηρεάζουν κάποια χαρακτηριστικά 

των θυτών και θυμάτων, όπως το φύλο, η ηλικία, η καταγωγή, την εκδήλωση του 

φαινομένου της σχολικής βίας.  

Όπως παρατηρούμε στα παρακάτω διαγράμματα, η πλειοψηφία των απαντήσεων 

επικεντρώνεται γύρω από το «καθόλου» και το «μέτρια». Ειδικότερα, το φύλο του 

θύτη επηρεάζει «λίγο» (50%) ή και «καθόλου» (50%) την εκδήλωση του 

εκφοβισμού, όπως και το φύλο του θύματος. Η ηλικία θύτη-θύματος δεν επιδρά 

«καθόλου» ή επιδρά «μέτρια» στην ενδοσχολική βία, ενώ μικρό ποσοστό της τάξεως 

του 16.7% θεωρεί πως διαδραματίζει « πάρα πολύ» μεγάλο ρόλο. Τέλος, η καταγωγή 

θύτη-θύματος επιδρά σε «μέτριο» ποσοστό στην εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΥΛΟΥ ΘΥΤΗ-ΘΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΒΙΑ 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΘΥΤΗ-ΘΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΘΥΤΗ-ΘΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 

Εν συνεχεία, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν κατά πόσο 

θεωρούν ότι κάποιοι παράγοντες ενισχύουν την εκδήλωση του φαινομένου του 

σχολικού εκφοβισμού. Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί παρουσιάζει την κατανομή των 

ποσοστών (%) σε αυτήν την ερώτηση. 

Πίνακας 2: Κατανομή ποσοστών (%) ως προς το βαθμό που θεωρούν οι 

Εκπαιδευτικοί ότι οι παρακάτω Παράγοντες Ενισχύουν την Εκδήλωση 

περιστατικών Εκφοβισμού στο χώρο του Σχολείου. 

 ΚΑΘΟΛΟ

Υ 

ΕΛΑΧΙΣΤ

Α 

ΛΙΓ

Ο 

ΜΕΤΡΙ

Α 

ΠΟΛ

Υ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛ

Υ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 0% 0% 0% 16,7% 33,3% 50% 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0% 0% 0% 16,7% 50% 33,3% 

ΜΜΕ 0% 0% 0% 16,7% 16,7% 66,7% 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΜ/ΣΗΣ 

0% 0% 0% 16,7% 50% 33,3% 
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ΑΔΡΑΝΕΙΑ 

ΑΤΟΜΟΥ 

0% 0% 0% 16,7% 66,7% 16,7% 

ΦΑΙΝ/ΝΑ 

ΚΟΙΝ/ΚΗΣ 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Σ 

0% 0% 0% 16,7% 33,3% 50% 

ΕΛΛΙΠΗΣ 

ΑΥΤΟΠ/ΣΗ 

ΘΥΤΗ 

0% 0% 16,7

% 

33,3% 16,7% 33,3% 

ΕΛΛΙΠΗΣ 

ΑΥΤΟΠ/ΣΗ 

ΘΥΜΑΤΟΣ 

0% 0% 0% 16,7% 33,3% 50% 

ΕΛΛΙΠΗΣ 

ΕΝΗΜ/ΣΗ 

ΓΟΝΕΩΝ 

0% 0% 16,7

% 

16,7% 16,7% 50% 

ΥΨΗΛΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ 

0% 33,3% 16,7

% 

33,3% 16,7% 0% 

 

Σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, οι παράγοντες που 

αναφέρονται επιδρούν κατά κύριο λόγο «πάρα πολύ» στο φαινόμενο της σχολικής 

βίας. Κατ αρχάς, το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει από «πολύ» έως «πάρα 

πολύ» ( 83,3% αθροιστικά). Τα κοινωνικά πρότυπα επηρεάζουν «πολύ» κατά το 50% 

του δείγματος. «Πάρα πολύ» επιδρούν τα ΜΜΕ (66,7%), ενώ «πολύ» σημαντική 

θεωρείται η έλλειψη προγραμμάτων αντιμετώπισης της σχολικής βίας (50%). Όσον 

αφορά την παθητικότητα του ατόμου, επηρεάζει το bullying  σε ποσοστό 66,7% και 

τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας «πάρα πολύ» κατά το 50% των 

συμμετεχόντων. Σε μεγάλο ποσοστό για τη σχολική βία ευθύνεται και η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης τόσο του θύτη όσο και του θύματος, που αθροιστικά αγγίζει το 

83,3%. ( 33,3% και 50%, αντίστοιχα). Η ελλιπής ενημέρωση των γονέων ευθύνεται 

«πάρα πολύ», όπως δηλώνει το 50% των συμμετεχόντων, ενώ οι απόψεις διίστανται 

αναφορικά με το ρόλο της υψηλής σχολικής επίδοσης, αφού το 33,3% αναφέρει ότι 

επιδρά «ελάχιστα» και «μέτρια», ενώ το 16,7% «λίγο» και «πολύ». 
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Εντύπωση προκαλούν τα πολύ χαμηλά και μάλιστα μηδενικά ποσοστά που έχουν 

συγκεντρώσει για όλα τα ερωτήματα οι απαντήσεις «καθόλου» και «ελάχιστα», 

γεγονός που δείχνει ότι όσοι παράγοντες αναφέρονται, σίγουρα επηρεάζουν την 

εκδήλωση της σχολικής βίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων, άλλοι σε 

μεγαλύτερο βαθμό κι άλλοι σε μικρότερο. 

Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν πόσο συχνά 

επιλέγουν κάποιους τρόπους παρέμβασης που αναφέρονται. Ο Πίνακας 3 που 

ακολουθεί παρουσιάζει την κατανομή ποσοστών % στις απαντήσεις τους. 

Πίνακας 3: Κατανομή Ποσοστών % ως προς τη συχνότητα επιλογής από τους 

Εκπ/κούς Δ/μιας Εκπ/σης Τρόπων Παρέμβασης για την Αντιμετώπιση 

Περιστατικών Εκφοβισμού στο Σχολείο 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΤΙΜΩΡΙΑ 

ΘΥΤΗ 

83,3% 13,7% 0% 0% 0% 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΘΥΤΗ ΣΤΟ 

Δ/ΝΤΗ 

0% 66,7% 16,7% 16,7% 0% 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ 

ΘΥΤΗ 

0% 0% 33,3% 0% 66,7% 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ 

ΘΥΜΑ 

0% 0% 16,7% 16,7% 66,7% 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ 

ΘΥΤΗ ΚΑΙ 

ΘΥΜΑ 

0% 16,7% 16,7% 16,7% 50% 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 

ΠΕΡ/ΚΟΥ 

33,3% 0% 0% 16,7% 50% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 

ΘΥΤΗ 

16,7% 0% 16,7% 33,3% 33,3% 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 

ΘΥΜΑΤΟΣ 

16,7% 0% 0% 33,3% 50% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 

ΘΥΤΗ-

ΘΥΜΑΤΟΣ 

16,7% 0% 16,7% 33,3% 33,3% 

ΣΥΝ/ΣΙΑ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

0% 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 

ΣΥΝ/ΣΙΑ ΜΕ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

0% 50% 16,7% 0% 33,3% 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 

0% 16,7% 0% 33,3% 50% 

 

Όπως βλέπουμε, η σωματική τιμωρία αποτελεί τρόπο παρέμβασης που αποφεύγεται 

από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (83,3%). Παρόμοια, «λίγες» 

φορές ο θύτης παραπέμπεται στο διευθυντή του σχολείου. (66,7%). Δημοφιλείς 

στρατηγικές παρέμβασης αποτελούν τόσο ο διάλογος με το θύτη (66,7%), το θύμα 

(66,7%), με θύτη και θύμα από κοινού (50%) όσο και με τους μαθητές που 

παρίστανται σε περιστατικά εκφοβισμού (50%). Η συνεργασία με τους γονείς του 

θύτη  επιλέγεται από «πολύ» έως «πάρα πολύ» (αθροιστικά 66,6%), όπως και η 

συνεργασία με τους γονείς θύτη-θύματος, ενώ ποσοστό 50% των συμμετεχόντων 

προτιμά «πάρα πολύ» να συνεργαστεί με τους γονείς του θύματος. 

 Ωστόσο, η παρέμβαση πιο εξειδικευμένου και καταρτισμένου επιστημονικού-

εκπαιδευτικού προσωπικού (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, σχολικοί σύμβουλοι) 

εφαρμόζεται πιο σπάνια. Ειδικότερα, η συνεργασία με ειδικούς επιλέγεται «πολύ» ως 

«πάρα πολύ» από το δείγμα (αθροιστικά 66,6%), ενώ η συνεργασία με το σχολικό 

σύμβουλο «λίγο» σε ποσοστό που αγγίζει το 50%. Μια ακόμη δημοφιλής στρατηγική 

παρέμβασης που συναντάται «πολύ» ως «πάρα πολύ» (αθροιστικά 83,3%) είναι η 

συζήτηση και ενημέρωση των μαθητών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. 
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Θέλοντας να εστιάσουμε στο πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί Δ/μιας 

Εκπαίδευσης το ρόλο της διαμεσολάβησης, ερωτήθηκαν αναφορικά με τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαμεσολάβησης που αποτελούν υποχρέωσή τους. 

Οι απόψεις τους παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα. (16α, 16β , 16γ ). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16α : ΧΑΡ/ΚΑ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ 

 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16β : ΧΑΡ/ΚΑ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16γ  : ΧΑΡ/ΚΑ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ 

Με μια προσεκτική ανάγνωση των παραπάνω διαγραμμάτων, παρατηρούμε ότι σε 

θεωρητικό επίπεδο οι εκπαιδευτικοί Δ/μιας Εκπαίδευσης έχουν συνειδητοποιήσει σε 

«πολύ» και «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό τις πτυχές της διαμεσολάβησης που 

εντάσσονται στο ρόλο τους. Ειδικότερα, αναγνωρίζουν την ανάγκη για δημιουργία 

θετικού κλίματος με τους μαθητές ως «πολύ» και «πάρα πολύ» σημαντική 

(αθροιστικά 100%). Εξίσου σημαντική για το σύγχρονο εκπαιδευτικό θεωρείται η 

ενεργός εμπλοκή των μαθητών στην επίλυση των ενδοσχολικών συγκρούσεων 

(83,3%), η ενεργός ακρόαση των μαθητών (αθροιστικά 83,3%) και η αξιοποίηση 

και ένταξη των βιωμάτων τους στη μαθησιακή διαδικασία (66,7%).   

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ως «πολύ» και «πάρα πολύ» σημαντική 

την παρουσία και συμβολή τους στην ανάδειξη της προσωπικότητας των μαθητών 

(αθροιστικά 100%), την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους (αθροιστικά 100%) και 

την άνευ όρων αποδοχή του εκάστοτε μαθητή (αθροιστικά 100%).  Τέλος, καίριο 
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και «πάρα πολύ» σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει η ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στους μαθητές του, η οποία αγγίζει το 83,3%. 

Η τελευταία ερώτηση συνέδεε κάποιες πτυχές της διαμεσολάβησης στην παρέμβαση 

των εκπαιδευτικών Δ/μιας Εκπ/σης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 

και διερευνούσε το βαθμό που εντάσσονται αυτές οι πτυχές στις στρατηγικές των 

εκπαιδευτικών κατά την παρέμβασή τους σε περιστατικά βίας στο σχολικό χώρο. 

Σκοπό αυτής της ερώτησης αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού διαφοράς ανάμεσα 

στη θεωρητική αντίληψη του διαμεσολαβητικού ρόλου από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών και στην πρακτική εφαρμογή αυτών των χαρακτηριστικών.  Η 

κατανομή των ποσοστών % των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην ερώτηση 

αυτή φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 5. 

Πίνακας 5: ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΚΛΙΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

ΑΛΛΟΥ 

0% 0% 0% 50% 50% 

ΒΙΩΜΑΤΑ ΘΥΤΗ-

ΘΥΜΑΤΟΣ 

0% 16,7% 33,3% 16,7% 33,3% 

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΑΚΡΟΑΣΗ ΔΥΟ 

ΠΛΕΥΡΩΝ 

0% 16,7% 0% 16,7% 66,7% 

ΟΜΑΔΑ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

16,7% 0% 16,7% 33,3% 33,3% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΓΟΝΕΩΝ 

16,7% 0% 0% 66,7% 16,7% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ 

0% 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ 

ΑΥΤΟΠ/ΣΗ ΘΥΤΗ-

ΘΥΜΑΤΟΣ 

0% 16,7% 0% 50% 33,3% 
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ΔΙΔΑΧΗ ΟΡΘΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡ/ΡΑΣ 

16,7% 0% 16,7% 16,7% 50% 

 

Βάση του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί Δ/μιας Εκπ/σης 

θεωρούν πολύ βασική τη διαμεσολάβηση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

εκφοβισμού. Έτσι, η δημιουργία θετικού κλίματος αποδοχής και σεβασμού του άλλου 

επιλέγεται από «πολύ» έως «πάρα πολύ» συχνά (αθροιστικά 100%) ως στρατηγική 

παρέμβασης, κάτι που συμβαδίζει με το υψηλότατο ποσοστό της αντίστοιχης 

επιλογής στην προηγούμενη ερώτηση. (βλ. Διαγράμματα 16α, 16β, 16γ). Η 

αξιοποίηση των βιωμάτων θύτη-θύματος συνεχίζει να προτιμάται «μέτρια» ως «πάρα 

πολύ» (αθροιστικά 66,6%) . «Πάρα πολύ» σημαντική, επίσης, θεωρείται για τους 

εκπαιδευτικούς η ενεργός ακρόαση των απόψεων των δύο αντικρουόμενων πλευρών 

σε ποσοστό 66,6%, όπως  η δημιουργία ομάδας διαμεσολαβητών και η συνεργασία 

με την οικογένεια, που καταλαμβάνουν το ίδιο ποσοστό.  

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με ειδικούς επιλέγεται ως «πολύ» και «πάρα πολύ» 

σημαντική στρατηγική σε ποσοστό αθροιστικά της τάξεως του 66,6% , ενώ η 

εστίαση στο επίπεδο αυτοεκτίμησης θύτη και θύματος θεωρείται εξίσου «πολύ» ως 

«πάρα πολύ» σημαντική (αθροιστικά 83,3%). Τέλος, «πάρα πολύ» προτιμάται και η 

διδασκαλία τρόπων λήψης αποφάσεων στους θύτες και τα θύματα από ένα σχετικά 

μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (50%). 
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Κεφάλαιο 5ο Παρατηρήσεις-Συζήτηση 
Από την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας μέσα από το 

ερωτηματολόγιο διερευνήθηκε τόσο η αντίληψη και η παρέμβαση των εκπαιδευτικών 

Δ/μιας Εκπαίδευσης πάνω στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού όσο και ο τρόπος 

που αντιλαμβάνονται και εντάσσουν στην παρέμβασή τους τη διαμεσολάβηση.  

Μετά την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, μπορούμε να οδηγηθούμε 

σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα. Τα πρώτα 

συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε αφορούν στα δημογραφικά δεδομένα των 

εκπαιδευτικών. Καταρχάς, οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες, ενώ 

η πλειοψηφία ηλικιακά ανήκει στη δεκαετία 40-50 ετών. Οι περισσότεροι έχουν 

αποφοιτήσει από την Ανώτατη Εκπαίδευση και υπηρετούν σε αυτήν 10-20 χρόνια. 

Αναφορικά με την επιμόρφωση, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει 

παρακολουθήσει κάποιο σχετικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ αρκετά υψηλό 

παρουσιάζεται το ποσοστό όσων κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  

Περνώντας στην κατάρτιση πάνω στον εκφοβισμό, παρατηρούμε πως είναι ένα 

ζήτημα που δε θίγεται συχνά κατά τη διάρκεια των σπουδών των εκπαιδευτικών. Ο 

εκφοβισμός ως σχολικό φαινόμενο σε μεγάλο βαθμό δεν αποτελεί αντικείμενο 

γνωστικό σε επίπεδο βασικών σπουδών. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν 

σεμινάρια σχολικού εκφοβισμού κατά τα έτη υπηρεσίας τους.  

Αναφορικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης, ισχύουν τα ίδια με τον εκφοβισμό. 

Ειδικότερα, η διαμεσολάβηση δεν αποτελεί ούτε αυτή αντικείμενο των βασικών 

σπουδών του δείγματος και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έρχεται σε επαφή με τη 

διαμεσολάβηση μέσα από την παρακολούθηση ημερίδων και σεμιναρίων κατά τα έτη 

υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Αυτό οδηγεί στη διαπίστωση ότι η διαμεσολάβηση ως 

αντικείμενο σταδιακά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα και 

ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς. 
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Στη συνέχεια, διαπιστώνουμε από την έρευνα ότι ο εκφοβισμός αποτελεί συχνό 

φαινόμενο στο χώρο του σχολείου, βάση των παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών. 

Μάλιστα, εντοπίζεται συχνά και λαμβάνει ποικίλες μορφές. Αναφορικά με τις μορφές 

του bullying, επιβεβαιώνονται οι απόψεις που κυριαρχούν στο θεωρητικό κομμάτι 

της εργασίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πολύ συχνό φαινόμενο αποτελεί ο 

λεκτικός εκφοβισμός (κυρίως οι προσβολές και οι χειρονομίες), καθώς και ο 

σωματικός (σπρώξιμο και χτύπημα κατά κύριο λόγο). Από τον κοινωνικό εκφοβισμό 

η πιο έκδηλη μορφή είναι η περιθωριοποίηση. Από την άλλη πλευρά, μορφές που 

εμφανίζονται σπάνια αποτελούν το τράβηγμα των μαλλιών, η καταστροφή 

αντικειμένων, η αποστολή ενοχλητικών μηνυμάτων. Τα ευρήματα της έρευνας 

σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την έρευνα Boulton, όπως αναφέρεται στον Τσιάντη 

(2008) και που  αναπτύχθηκε στο θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας. 

Η επικράτηση του λεκτικού εκφοβισμού έναντι των υπολοίπων μορφών  εξηγείται αν 

ληφθεί υπόψιν ότι αφενός δε γίνεται εύκολα αντιληπτός από τους εκπαιδευτικούς και 

αφετέρου αποτελεί άμεση μορφή εκφοβισμού για τους μαθητές, ειδικά αν ληφθεί 

υπόψιν η μακρά διάρκεια των περιστατικών σχολικής βίας.  

Διερευνώντας το βαθμό που τα ατομικά χαρακτηριστικά του θύτη και του θύματος 

επιδρούν στην εκδήλωση φαινομένων βίας στο σχολείο, καταλήγουμε ότι το φύλο και 

η ηλικία του θύτη δεν επιδρούν περισσότερο από το φύλο και την ηλικία του 

θύματος, αποτέλεσμα που είναι αντίθετο με συμπεράσματα άλλων ερευνών, όπως 

αναφέρθηκαν παράδειγμα από τον Τσιαντή (2008) στο  1ο Κεφάλαιο. Όσον αφορά 

στη χώρα προέλευσης του θύματος, δε διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο από τη 

χώρα προέλευσης του θύτη κατά τις αντιλήψεις του παρόντος δείγματος.  

Όπως φάνηκε και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και ειδικότερα το 1ο Κεφάλαιο, 

στην έρευνα διαπιστώνεται από τους εκπαιδευτικούς ότι ποικίλουν οι παράγοντες που 

ευθύνονται για το φαινόμενο της σχολικής βίας. Συγκεκριμένα, η οικογένεια ασκεί 

σπουδαίο ρόλο στην ενίσχυση του εκφοβισμού, αφού αποτελεί πρωτογενή φορέα 

κοινωνικοποίησης, επιδρά στα βιώματα του μαθητή και διαμορφώνει το χαρακτήρα 

και τα «πιστεύω» του. Σημαντική αποδεικνύεται η προσωπικότητα του θύτη και του 

θύματος, αφού, όπως ειπώθηκε και στο θεωρητικό κομμάτι (Rigby, 2007), όσοι 

αναλαμβάνουν ρόλους θύτη και θύματος έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και 

προσπαθούν να κερδίσουν το ενδιαφέρον των άλλων. 
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Η ευθύνη βαραίνει και το χώρο του σχολείου και ειδικότερα τον εκπαιδευτικό, αφού 

επιδρά με τη συμπεριφορά του στα παιδιά και η στάση του απέναντι στη βία 

συμβάλλει είτε στην ενίσχυση είτε στην αποδυνάμωση του φαινομένου. Αυτή η 

αντίληψη συνάδει με το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τα αίτια εμφάνισης του 

φαινομένου, που αναφέρονται στο 1ο Κεφάλαιο. Εδώ καταδεικνύεται και η ανάγκη 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών γύρω από το σοβαρό αυτό ζήτημα. Η έλλειψη 

προγραμμάτων πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού σε συνδυασμό με την ελλιπή 

ενημέρωση των γονέων , ενισχύουν την εμφάνιση και εκδήλωση βίαιων 

περιστατικών. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των παθητικών παρατηρητών τέτοιου 

είδους επεισοδίων βίας, αλλά και η έμφαση που δίνεται από εκπαιδευτικούς και 

γονείς στην υψηλή επίδοση των παιδιών.  

Υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες βίας στο σχολείο, όπως τα ΜΜΕ, τα κοινωνικά 

πρότυπα και τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Αυτό συμβαίνει διότι 

αναπαράγονται πρότυπα επικράτησης του «δυνατού» έναντι του «αδύναμου».  

Για τα παραπάνω αίτια εκδήλωσης βίας, σημαντικό κρίνεται να διερευνηθεί η 

παρέμβαση των εκπαιδευτικών. Πράγματι, αυτοί χρησιμοποιούν ποικίλες 

στρατηγικές, όπως αποδεικνύεται από το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος της 

παρούσας εργασίας. Οι περισσότερες από αυτές απαιτούν τη συνεργασία με το θύτη 

και το θύμα και σε δεύτερο στάδιο την ανάμειξη άλλων προσώπων, όπως οι ειδικοί, 

οι σχολικοί σύμβουλοι, η οικογένεια.  

Αναλύοντας διεξοδικά τις στρατηγικές παρέμβασης των εκπαιδευτικών, στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων συζητούν με τους άμεσα εμπλεκόμενους σε 

περιστατικά βίας, το θύτη και το θύμα. Η συζήτηση αυτή θεωρείται σημαντική, αφού 

μέσα από αυτήν συγκεντρώνονται πληροφορίες χρήσιμες για το συμβάν, που 

βοηθούν τα δυο μέρη να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα. Επιπλέον, συχνή 

παρουσιάζεται η συνεργασία με τις οικογένειες των δυο πλευρών. 

Από τις μεθόδους που δε συγκεντρώνουν μεγάλα ποσοστά στην προτίμηση των 

εκπαιδευτικών είναι η συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο ή με ειδικούς. Αν και ο 

Σχολικός Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για να παρεμβαίνει σε περιστατικά 

αποκλινουσών συμπεριφορών, η μη συχνή επιλογή του ενδεχομένως να οφείλεται 

είτε στην υποτίμηση ενός περιστατικού βίας από τον εκπαιδευτικό είτε στην ελλιπή 

παρουσία του Συμβούλου στο σχολείο και την ελλιπή ισχυροποίηση της θέσης του.  
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Αναφορικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης, έρχεται να αναδείξει το σημαντικό 

ρόλο που διαδραματίζει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του bullying. Ωστόσο, 

σημαντικό κρίνεται να εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς αντιλαμβάνονται οι 

εκπαιδευτικοί το διαμεσολαβητικό ρόλο τους στο σχολικό περιβάλλον. Αποτελεί 

αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν άμεση συναίσθηση ότι τα 

χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης εντάσσονται στις υποχρεώσεις τους. Ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να εξασφαλίσει κάποιες προϋποθέσεις, για να ασκήσει ορθά το 

ρόλο του, κάτι που αναδεικνύεται και από το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. 

(Κεφάλαιο 2ο ).  

Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι ο εκφοβισμός στο σχολείο αποτελεί θλιβερή 

πραγματικότητα, που καθημερινά λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Η 

παρουσία, η στάση και ο τρόπος που τον αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός αποτελούν 

σημαντικές πτυχές, προκειμένου να καθοριστεί μια στοχευμένη δράση του σχολείου 

απέναντι στο φαινόμενο και να μην εξαπλωθεί. Στο σημείο αυτό σημαντικός είναι ο 

ρόλος της Διαμεσολάβησης, που θέτει στο επίκεντρο το ίδιο το άτομο και στοχεύει 

στην αλλαγή του τρόπου σκέψης, την έκφραση και την ανάληψη δράσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στα πλαίσια προπτυχιακού προγράμματος στο τμήμα Νηπιαγωγών του Παν/μίου 

Δυτικής Μακεδονίας, διεξάγουμε έρευνα με θέμα « Απόψεις των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης σχετικά με το ρόλο της Διαμεσολάβησης ως τρόπου 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού». Για το σκοπό αυτό, παρακαλώ να 

αφιερώσετε λίγο χρόνο για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ακολουθεί. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για το σκοπό της έρευνας. 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία. 

Με εκτίμηση, 

Τζιούτζια Όλγα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΦΥΛΟ :        ΑΝΔΡΑΣ                 ΓΥΝΑΙΚΑ                 

 

ΗΛΙΚΙΑ:      20-30                   30-40                 40-50               50-60     

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 0-10                 10-20                20-30             30-40              

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:  ΑΕΙ               ΤΕΙ                ΑΛΛΟ                             

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: ΝΑΙ                   ΟΧΙ                  

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ:  ΝΑΙ                     ΟΧΙ                     
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Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ως εκπαιδευτικοί 

παρακολουθήσατε μαθήματα σχετικά με το φαινόμενο 

του σχολικού εκφοβισμού;  

  

 Έχετε παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή ημερίδα με 

θέμα το σχολικό εκφοβισμό κατά τα έτη υπηρεσίας σας 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 

  

 Κατά τη διάρκεια των βασικών σας σπουδών στην 

εκπαίδευση παρακολουθήσατε μαθήματα σχετικά με 

τη συμβουλευτική και τη σχολική διαμεσολάβηση; 

  

 Παρακολουθήσατε πριν ή κατά τα έτη υπηρεσίας σας 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση   ημερίδα ή σεμινάριο 

για τη συμβουλευτική και τη σχολική διαμεσολάβηση; 

  

 

Β. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΆ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΔΗ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ; 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ       

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ       

ΣΠΡΩΞΙΜΟ       

ΑΠΕΙΛΕΣ       

ΤΡΑΒΗΓΜΑ 

ΜΑΛΛΙΩΝ 

      

ΦΤΥΣΙΜΟ       

ΧΤΥΠΗΜΑ       

ΑΡΠΑΓΗ 

ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ 

      

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ 

      

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙ       
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ΗΣΗ 

ΔΙΑΔΟΣΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

      

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η  

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

      

 

 

 

Γ. ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ BULLYING…. 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΤΟΥ ΘΥΤΗ 

      

ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΤΟΥ 

ΘΥΜΑΤΟΣ 

      

Η ΗΛΙΚΙΑ 

ΤΟΥ ΘΥΤΗ 

      

Η ΗΛΙΚΙΑ 

ΤΟΥ 

ΘΥΜΑΤΟΣ 

      

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ 

ΤΟΥ ΘΥΤΗ 

      

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ 

ΤΟΥ 

ΘΥΜΑΤΟΣ 
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Δ.  ΠΟΙΟΝ ΡΟΛΟ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ; 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ       

ΚΟΙΝΩΝΙΑ- 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

      

ΜΜΕ       

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

      

ΑΔΡΑΝΕΙΑ 

ΑΤΟΜΟΥ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

      

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ 

(ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ) 

      

ΕΛΛΙΠΗΣ 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 

ΘΥΤΗ 

      

ΕΛΛΙΠΗΣ 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 

ΘΥΜΑΤΟΣ 

      

ΕΛΛΙΠΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΓΟΝΕΩΝ 

      

ΥΨΗΛΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ 
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Ε. ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ; 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ 

ΘΥΤΗ 

      

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΤΟΥ ΘΥΤΗ 

      

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ 

ΤΟ ΘΥΤΗ 

      

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ 

ΤΟ ΘΥΜΑ 

      

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ 

ΘΥΤΗ ΚΑΙ ΘΥΜΑ 

      

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ 

ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

      

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΓΟΝΕΙΣ ΘΥΤΗ 

      

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΓΟΝΕΙΣ 

ΘΥΜΑΤΟΣ 

      

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΓΟΝΕΙΣ ΘΥΤΗ 

ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΣ 

      

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

(ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ) 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

      

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 

      

 

ΣΤ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ; 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

      

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

      

ΕΝΤΑΞΗ 

ΒΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ 

ΜΑΘΗΣΗ 

      

ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

      

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ       
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΗ 

      

ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΜΑΘΗΤΗ 

      

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ       

 

Ζ. ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΜΒΕΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΟΥ BULLYING ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΚΛΙΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 

      

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΒΙΩΜΑΤΩΝ ΘΥΤΗ-

ΘΥΜΑΤΟΣ 

      

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ 

ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ 

      

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

      

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

      

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ 

      

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΣΤΗΝ 
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ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 

ΘΥΤΗ-ΘΥΜΑΤΟΣ 

ΔΙΔΑΧΗ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΟΡΘΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΥΤΗ-ΘΥΜΑΤΟΣ 
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