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Περίληψη 

 

Στη σύγχρονη, πολυπολιτισμική μας κοινωνία η συνύπαρξη ομοεθνών μαθητών και 

μαθητών με εθνοπολιτισμική ετερότητα στο σχολικό χώρο μελετάται ως προς το 

ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην εμφάνιση συμπεριφορών σχολικού εκφοβισμού. Η 

παρούσα μελέτη, συμβάλλοντας προς την κατεύθυνση αυτή, εστιάζει στην έκταση 

του φαινομένου της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στον ελλαδικό σχολικό χώρο. Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάζει τις απόψεις των άμεσων παρατηρητών του φαινομένου, των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα, λοιπόν, από τα ευρήματα της 

έρευνας καταδεικνύεται ότι στο δημοτικό σχολείο το φαινόμενο της ενδοσχολικής 

βίας δεν είναι συχνό, καθώς οι σχέσεις μεταξύ ομοεθνών και αλλοεθνών μαθητών 

είναι κατά βάση φιλικές. Τέλος, οι πιο συνηθισμένες εκφάνσεις εκφοβισμού, με 

χαμηλές ωστόσο τιμές, αφορούν στη λεκτική καθώς και στη σωματική βία. 

 

Λέξεις κλειδιά 

 

 αποκλίνουσα συμπεριφορά, εθνοπολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές, εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Abstract 

In our modern, multicultural society, the coexistence of indigenous students and 

ethnocultural different students in school is being studied in order to examine the 

level of deviant behavior. The present study, contributing to the previous studies, 

focuses on the extent of the phenomenon of deviant behavior in Greek primary 

schools. In particular, it examines the opinions of the direct observers of the 

phenomenon, primary education teachers. Thus, research findings indicate that in 

elementary school the phenomenon of bullying is not frequent, as relations between 

indigenous and ethnocultural different students are mostly friendly. Finally, the most 

common forms of deviant behavior, though with low frequency, are related to verbal 

as well as physical violence. 

Key words  

deviant behavior, ethnocultural different students, primary education teachers 
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Ι. Πρόλογος 

 

Τοποθέτηση του Ερευνητικού Προβλήματος 

 
 

          Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα πληθυσμών, 

κυρίως από αναπτυσσόμενες ή υποανάπτυκτες χώρες προς τις πιο αναπτυγμένες. Οι 

πληθυσμοί αυτοί, όταν μεταναστεύουν προς τις χώρες της Ευρώπης και την Αμερική, 

βρίσκονται συνήθως αντιμέτωποι με μία συνεχής αγωνία και ένα διαρκή αγώνα για 

την ομαλή ένταξή τους στις χώρες υποδοχής. Επιπλέον, συναντούν πολλά εμπόδια σε 

όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Μία από αυτές τις κοινωνικές δομές είναι και ο 

σχολικός χώρος. Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί που 

συρρέουν στις ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η 

Ελλάδα, μεταφέρουν μαζί τους το πολιτιστικό τους υπόβαθρο, ο χώρος του σχολείου 

αποτελεί, πλέον, ένα περιβάλλον με έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.  

          Παράλληλα, ένα φαινόμενο που μελετήθηκε στο σχολικό χώρο σε έντονο 

βαθμό, κυρίως τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό του σχολικού εκφοβισμού, γνωστού 

και ως bullying. Το φαινόμενο αυτό αφορά στη νεανική κυρίως παραβατικότητα, η 

οποία εκφράζεται μέσα από τη χρήση βίας, σωματικής ή ψυχολογικής. Το φαινόμενο 

αυτό άρχισε να αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από τους ερευνητές, κυρίως τα 

τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι αποτελεί ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο. Αυτός 

είναι και ο λόγος που το τελευταίο διάστημα διεξάχθηκαν πολυάριθμες έρευνες με 

αποτέλεσμα να υπάρχει πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό. Παρόλα αυτά, η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία δεν παρουσιάζει μία πλήρης εικόνα για το φαινόμενο αυτό, δεδομένου 

ότι, όπως ειπώθηκε, μελετήθηκε προσφάτως.  

           Στην εν λόγω εργασία, οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, ως επί τω πλείστον 

επικεντρώνονται στον ορισμό της βίας και της επιθετικότητας στο σχολείο, και στην 

αναζήτηση μιας πιθανής σύνδεσης των φαινομένων αυτών με την ύπαρξη μαθητών 

με εθνοπολιτισμική ετερότητα στην κυρίαρχη ομάδα. Κατά πόσο, δηλαδή, η σχολική 

συνύπαρξη γηγενών και αλλοεθνών μαθητών δημιουργεί φαινόμενα αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς.  
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           Τέλος, η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Το πρώτο μέρος χωρίζεται σε τρία μεγάλα κεφάλαια τα οποία 

αποτελούνται από υποενότητες. Στο πρώτο κεφάλαιο θίγεται το θέμα της 

πολυπολιτισμικότητας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα 

της πολυπολυτισμικότητας, ενώ παράλληλα θίγεται η παρουσία του εν λόγω 

φαινομένου στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους 

είναι αναγκαία η ύπαρξη διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε χώρες υποδοχής 

προσφύγων. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στη σχολική συμπεριφορά. Πιο 

συγκεκριμένα γίνεται εκτενής αναφορά στην ανάπτυξη αποκλίνουσας συμπεριφοράς 

στη σχολική τάξη, η οποία στη συνέχεια αναλύεται σε σχέση με την ύπαρξη 

εθνοπολιτισμικών ετεροτήτων. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αφορά στο 

φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο υποκεφάλαιο 

παρατίθενται οι ορισμοί και τα είδη του σχολικού εκφοβισμού, ενώ στο δεύτερο 

αναπτύσσεται το θέμα της σχολικής βίας σε σχέση με την παρουσία αλλοεθνών 

μαθητών στο σχολικό χώρο. Στο τρίτο υποκεφάλαιο θίγεται το θέμα του σχολικού 

εκφοβισμού ως αποτέλεσμα της ύπαρξης μαθητών με εθνοπολιτισμική ετερότητα στη 

σχολική κοινότητα, ενώ, τέλος, παρουσιάζονται οι τρόποι μέσω τον οποίων θα 

μπορούσε να καταπολεμηθεί η άρνηση και η προκατάληψη προς το διαφορετικό, και 

ως εκ τούτου η ανάπτυξη φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού. 

           Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος αρχικά μελετώνται τα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών και αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα και η ερευνητική 

υπόθεση. Έπειτα, παρατίθενται τα δεδομένα, οι τεχνικές συλλογής, και η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα στοιχεία της 

έρευνας με την παράθεση πινάκων και σχεδιαγραμμάτων. Τέλος, αναλύονται τα 

ευρήματα της έρευνας, κατατίθενται οι περιορισμοί της και προτείνονται μελλοντικές 

έρευνες. 

ΙΙ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

 

1.Πολυπολιτισμικότητα- Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

1.1.Θεωρία και μοντέλα της πολυπολιτισμικότητας 
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           Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από την είσοδο μεγάλου κύματος 

μεταναστών και προσφύγων από χώρες του τρίτου κόσμου στην Ευρώπη, καθώς 

επίσης και από μετακίνηση πληθυσμών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η έντονη 

αυτή κινητικότητα έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για κοινωνικές ανακατατάξεις 

στις χώρες υποδοχής, γεγονός που προβάλλει μια σειρά προβλημάτων που χρήζουν 

νέων τρόπων αντιμετώπισης από τις εκάστοτε κοινωνίες. Σύμφωνα με τον Γκόβαρη 

(2001), οι σημερινές κοινωνίες, οι χαρακτηριζόμενες από πολυπολιτισμικότητα, 

στοχεύουν στην αλληλεπίδραση των πολιτισμών, στην ομαλότητα και στην αποφυγή 

συγκρούσεων, αντιμετωπίζουν όμως το βασικό ζήτημα της οργάνωσης των σχέσεων 

μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

ανεγέρθηκαν σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, και ειδικά στο χώρο της 

εκπαίδευσης, οι κοινωνίες και τα εκπαιδευτικά συστήματα των δυτικών χωρών 

προσπάθησαν να διαχειριστούν την εθνοπολιτισμική ετερότητα τόσο ως προς τη 

γλώσσα όσο και ως προς τη θρησκεία αλλά και την εθνότητα των αλλοδαπών. Το 

θέμα απασχόλησε έντονα τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία διέκρινε πέντε μοντέλα για 

τους τρόπους διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας: το αφομοιωτικό, το μοντέλο 

ενσωμάτωσης, το πολυπολιτισμικό, το αντιρατσιστικό και το διαπολιτισμικό 

(Γκόβαρης, 2001). 

           Όσον αφορά το αφομοιωτικό μοντέλο, η βασική του θέση είναι πως κάθε 

έθνος συνιστά ένα ενιαίο πολιτικό και πολιτισμικό σύνολο. Ως εκ τούτου, η εκάστοτε 

χώρα υποδοχής θα πρέπει να απορροφήσει την κάθε εθνική και πολιτισμική 

μειονότητα, προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλότητα της κοινωνίας (Γεωργογιάννης, 

1999). Το σχολείο της κάθε χώρας αποτελεί ένα μονογλωσσικό και μονοπολιτισμικό 

σύστημα, στο οποίο πρέπει να εντάσσονται τα παιδιά διαφορετικής εθνικής και 

πολιτισμικής προέλευσης μέσα από την άμεση εκμάθηση της επίσημης γλώσσας. 

Σύμφωνα με τον Νικολάου (2000) οι υποστηρικτές του αφομοιωτικού μοντέλου 

θεωρούν πως η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των εθνοπολιτισμικών ετεροτήτων 

αποτελεί θέμα των ίδιων των μειονοτικών ομάδων και όχι του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Η θέση του αυτή έδωσε το έναυσμα για έντονη κριτική, δεδομένου ότι 

θεωρήθηκε ως εθνοκεντρική προσέγγιση, και θεωρήθηκε ότι αναγκάζει τις 

μειονότητες να αποκοπούν από τις ρίζες και τον πολιτισμό τους (Γεωργογιάννης, 

1999). Μάλιστα, σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2001), η μέθοδος της αποκοπής των 
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αλλοδαπών από τις ρίζες τους έχεις ως αποτέλεσμα την πρόκληση χαμηλής 

αυτοαντίληψης στους μαθητές. 

           Όσον αφορά το μοντέλο της ενσωμάτωσης, βασική του θέση είναι πως κάθε 

εθνοπολιτισμική ετερότητα φέρει τα δικά της πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη χώρα προέλευσης, παίζοντας σημαντικό ρόλο 

στην αναδιαμόρφωσή της. Τα χαρακτηριστικά της εθνοπολιτισμικής ετερότητας, 

δηλαδή τα ήθη, τα έθιμα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η μουσική, κ.α., γίνονται 

αποδεκτά από τη χώρα υποδοχής μόνο στο βαθμό που δεν αποτελούν κίνδυνο για τα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κυρίαρχης κοινωνίας. Η εκπαιδευτική προσέγγιση 

του εν λόγω μοντέλου χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία της εθνικής γλώσσας των 

αλλοδαπών αλλά και από ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

βοηθούν σημαντικά στην ομαλή και αποτελεσματική τους ενσωμάτωση 

(Γεωργογιάννης, 1999). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Νικολάου (2000), το μειονέκτημα 

του εν λόγω μοντέλου εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν παρέχεται ουσιαστική βοήθεια 

στα παιδιά ως προς τη διαδικασία της προσαρμογής στην κοινωνία και την 

εκπαίδευση, δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους και ως εκ τούτου δεν έχουν ίδιες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 

           Το τρίτο μοντέλο, το πολυπολιτισμικό, αντιβαίνει στις θέσεις των δύο 

προηγούμενων μοντέλων. Πιο συγκεκριμένα, βασική θέση των υποστηρικτών του 

πολυπολιτισμικού μοντέλου είναι ότι θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές και 

κατανοητές οι ιδιαιτερότητες των μειονοτικών μονάδων και να δημιουργείται ένα 

κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να προωθείται η κοινωνική ομαλότητα και 

συνοχή. Βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, οι 

ομάδες της οποίας, ωστόσο, θα χαρακτηρίζονται από μία σχετική απομόνωση 

(Μάρκου, 1996). Όσον αφορά την εκπαιδευτική προσέγγιση, είναι μεγάλης σημασίας 

για το παιδί να έρθει σε επαφή με την παράδοση και τον πολιτισμό του, έτσι ώστε να 

βελτιώσει τη σχολική του επίδοση και να αποκτήσει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης με 

τους γηγενής μαθητές (Γεωργογιάννης, 1999). Στην ουσία, η βασική ιδέα αυτού του 

μοντέλου είναι ότι η κοινωνία χαρακτηρίζεται από μία πολιτισμική ανομοιογένεια, 

καθώς συντίθεται από διαφορετικές ομάδες, οι πολιτισμικές παραδόσεις των οποίων 

διατηρούνται μέσα από τις κοινωνικές πολιτικές της χώρας υποδοχής, με σκοπό τη 

δημιουργία μιας αίσθησης ενότητας μέσα στο κλίμα της διαφορετικότητας. Ο Blanks 

(Abdallah-Preteceille, 2004) ωστόσο, θεωρεί πως μια κοινωνία χαρακτηριζόμενη από 
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πολυπολιτισμικότητα δεν μπορεί να είναι επιτυχημένη, καθώς μέσα από την 

αναγνώριση των διακριτών στοιχείων αναπαράγει και εδραιώνει τη διαφορετικότητα 

παραγκωνίζοντας ουσιαστικά τη σημασία του κοινωνικοοικονομικού παράγοντα. 

           Το αντιρατσιστικό μοντέλο που ακολουθεί έχει ως κυρίαρχό του στόχο την 

αντιμετώπιση του ρατσισμού μέσα από τη στροφή στις κοινωνικές και θεσμικές 

δομές. Η κυρίαρχη αντίθεσή τους με το πολυπολιτισμικό μοντέλο είναι η 

επικέντρωση του τελευταίου στις ατομικές και όχι στις κοινωνικές στάσεις. Το 

κράτος μέσα από διατάξεις του παρουσιάζει ένα θεσμικό ρατσισμό, ο οποίος πρέπει 

να εξαλειφθεί, ενώ παράλληλα πρέπει να αλλάξουν και οι εκπαιδευτικές δομές της 

κοινωνίας, προκειμένου τα παιδιά των μεταναστών να έχουν ίσες ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση (Γεωργογιάννης, 1999). Σύμφωνα με τον Νικολάου (2000), μέσα από το 

αντιρατσιστικό μοντέλο θίγεται για πρώτη φορά η ανάγκη για θεσμική κρατική 

αναθεώρηση, η οποία αφενός θα αντιλαμβάνεται το ρατσισμό ως υπόθεση πολιτική 

και αφετέρου θα παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλες τις εθνοπολιτισμικές 

μειονότητες. 

           Το τελευταίο μοντέλο, το διαπολιτισμικό, έκανε την εμφάνισή του με την 

καθιέρωση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2000), η 

ανάπτυξη αυτού του μοντέλου έχεις τις καταβολές της στην ανάγκη για αντιμετώπιση 

του προβλήματος που προέκυψε από τη νέα πολιτισμική κατάσταση, που 

δημιουργήθηκε στην Ευρώπη. Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 

εκπαίδευσης το οποίο δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση και τη συνεργασία 

(Μάρκου, 1998). Ο Helmut Essinger ορίζει ως βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω 

εκπαιδευτικού μοντέλου την ενσυναίσθηση, το σεβασμό, την αλληλεγγύη και την 

αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Το μοντέλο 

αυτό αποτελεί ουσιαστικά την προσπάθεια για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 

προκειμένου να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές 

(Μάρκου, 1998). Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική αυτή θέση 

είναι η διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στους διαφορετικούς πολιτισμούς, η 

αποδοχή τους ως ισότιμους, η ειρήνη και η αλληλεγγύη. Εν ολίγοις, το μοντέλο αυτό, 

όντας το πλέον δημοκρατικό (Μάρκου, 1995), δεν αφορά μόνο τους μειονοτικούς 

μαθητές αλλά όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως, καθώς άγει τα παιδιά το αίσθημα της 

δημοκρατίας και του δικαίου.  



11 
 

1.2.Η πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα 

 

           Το έντονο κλίμα κινητικότητας πληθυσμών παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό 

και στην Ελλάδα. Ήδη από το 1980, άρχισαν να ιδρύονται, από την ελληνική 

πολιτεία, σχολεία παλιννοστούντων, τα οποία μετονομάστηκαν σε σχολεία 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί πως, την ίδια περίοδο ιδρύθηκαν 

και οι τάξεις υποδοχής, σύμφωνα με το γερμανικό μοντέλο προπαρασκευαστικών 

τάξεων, οι οποίες είχαν μεταβατικό χαρακτήρα, ούτως ώστε ο μαθητής να μπορέσει 

να ενταχθεί ομαλά στην κανονική τάξη (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011).   

           Η Ελλάδα, τα τελευταία τριάντα χρόνια, αποτελεί ένα μωσαϊκό πολιτισμών, 

προερχόμενων από τις χώρες των Βαλκανίων, της Αφρικής, της Ευρώπης και της 

πρώην ΕΣΣΔ (Ναξάκης & Χλέτσος, 2001). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

επικρατέστερες μειονότητες προέρχονται από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την πρώην 

Σοβιετική Ένωση, τη Ρουμανία, το Πακιστάν και τις Φιλιππίνες (Νικολάου, 2000). Η 

ραγδαία αύξηση των μειονοτήτων αυτών άρχισε να παρατηρείται ήδη από το 1990 

(Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003), ενώ στις αρχές του 2000 υπολογίζεται πως ο 

αριθμός των αλλοδαπών, μαζί με τους παλλινοστούντες μαθητές, αριθμεί στους 

140.000 (Τριανταφυλλίδου, 2006), αριθμός που μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί 

σημαντικά. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί είναι εκείνοι οι αλλοδαποί 

μαθητές που δε φοιτούν σε σχολείο της δευτεροβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης, γεγονός 

που, σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2000) θίγει το φαινόμενο της σχολικής διαρροής. 

           Όπως είναι λογικό, η έντονη εισροή διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων 

στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών κοινωνικών, οικονομικών 

αλλά και εκπαιδευτικών προβλημάτων, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου γίνονται 

ακόμα πιο έντονα. Όλα τα πρακτικά και ζωτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 

εθνοπολιτισμικές μειονότητες, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση ξενοφοβίας και 

ρατσισμού, τους τοποθετούν σε μία δυσμενή κοινωνική θέση σε σχέση με το γηγενή 

πληθυσμό (Κασιμάτη, 2006). 

           Οι μειονοτικοί μαθητές αποτελούν μια ιδιαίτερη και ανομοιογενή κατηγορία, η 

οποία δεν αντιμετωπίζεται με τον πιο κατάλληλο τρόπο από το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Η λανθασμένη αυτή αντιμετώπιση σε συνδυασμό με τις συνθήκες 

διαβίωσής τους, έχουν ως αποτέλεσμα την κακή σχολική απόδοση ή και αποτυχία, η 
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οποία ενίοτε οδηγεί σε βίαιη και αποκλίνουσα συμπεριφορά. Έρευνες όπως του 

Nelson-Barber (1999) ή των Neisser, Boodoo, Bouchard, Boykin, Brody, Ceci, et al. 

(1996) έδειξαν πως ως επί τω πλείστον, οι μαθητές των εθνοπολιτισμικών 

μειονοτήτων έχουν μεγάλα ποσοστά χαμηλών σχολικών επιδόσεων και αποτυχίας. 

Όσον αφορά την ελληνική περίπτωση, η σχολική αποτυχία προκύπτει συνήθως από 

το γεγονός ότι οι μαθητές τοποθετούνται σε τάξεις χαμηλότερες σε σχέση με την 

ηλικία τους, για το λόγο ότι δεν έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το 

ελλιπές εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ελληνικών σχολείων σε συνδυασμό με τη 

συστηματική αγνόηση των εμπειριών και των γνώσεων που μεταφέρουν οι 

μειονοτικοί μαθητές από τις χώρες προέλευσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση 

αρνητικής στάσης των μαθητών προς το σχολείο και τελικά την αποξένωσή τους 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999).  

1.3.Αναγκαιότητα και αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 

           Η πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα στα ελληνικά σχολεία, όπως 

διαμορφώνεται από την παρουσία μεγάλου αριθμού αλλοεθνών μαθητών, θίγει το 

θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  Μέσα στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής 

πλέον κοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν τακτικές και μεθόδους 

που να εξυπηρετούν την ομαλή ένταξη των μαθητών με διαφορετική γλώσσα και 

κουλτούρα. Σύμφωνα με τους Παλαιολόγου & Ευαγγέλου (2003) η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση αποτελεί ένα είδος εκπαίδευσης που αφορά στην ισονομία, την 

αλληλεγγύη και την αλληλοκατανόηση, καταργεί τη διάκριση και αναφέρεται τόσο 

στους αλλοδαπούς όσο και στους γηγενείς μαθητές. Ο Parekh (2000) ορίζει τη 

διαπολιτισμικότητα ως της αποδοχή της ετερότητας και την προώθηση της 

συνομιλίας μεταξύ των πολιτισμών, γεγονός που αρμόζει απόλυτα στην κοινωνική 

και εκπαιδευτική κατάσταση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα. 

           Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Essinger ορίζει τέσσερις βασικές αρχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: (Νικολάου, 2011
α
) 

α) την ενσυναίσθηση, δηλαδή την καλλιέργεια της συμπάθειας προς τους άλλους και 

την κατανόηση αυτών και των προβλημάτων τους 
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β) την αλληλεγγύη, δηλαδή την υπέρβαση των ορίων του κράτους και των ομάδων 

και την αποκήρυξη της αδικίας και της κοινωνικής ανισότητας 

γ) το σεβασμό απέναντι στις εθνοπολιτισμικές ετερότητες, γεγονός που 

πραγματοποιείται με την αποδοχή και την άμεση αλληλεπίδραση του πολιτισμού της 

χώρας προέλευσης με αυτόν της χώρας υποδοχής 

δ) την καταπολέμηση του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και αντίληψης, των στεγανών 

και των προκαταλήψεων 

           Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί ένα μοντέλο εκπαίδευσης που 

συμβάλλει στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο και στοχεύει στην 

εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού των μαθητών από την εκπαίδευση και 

κατ’ επέκταση από την ίδια την κοινωνία. Σύμφωνα με τον Nieke (Πανταζής, 2003) η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια κοινωνική μάθηση που έχεις ως στόχο της 

να αντιμετωπίζονται ισότιμα άτομα με διαφορετικά βιώματα και διαφορετικό 

πολιτισμό. Παράλληλα, αποτελεί μια πολιτική παιδεία δεδομένου ότι οφείλει να 

καλλιεργήσει την ανοχή στη διαφορετικότητα και την αποδοχή των εθνοπολιτισμικών 

ετεροτήτων χωρίς διακρίσεις. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί επίσης 

αντιρατσιστική παιδεία, δεδομένης της άμεσης αναφοράς του στον πολιτισμικό 

σχετικισμό. Τέλος, αποτελεί μια παιδαγωγική υποστήριξης, καθώς προωθεί την 

ισότητα των αλλοδαπών και τη σταθερότητα της πολιτισμικής τους ταυτότητας, ενώ 

παράλληλα συμβάλλει στη διατήρηση της γλώσσας και της κουλτούρας της στη χώρα 

υποδοχής. Σύμφωνα με τον Στασινό (2013), η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί 

έναν τύπο εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που να ωφελεί τους μαθητές, ανεξαρτήτως 

των πολιτισμικών τους καταβολών. 

           Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δημιουργεί και υποστηρίζει εκπαιδευτικά 

προγράμματα που εξυπηρετούν τις ιδιαιτερότητες των αλλοδαπών μαθητών και 

προσεγγίζουν το ενδιαφέρον τους. (Νικολάου, 2011
β
) Βασικό ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία παίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος οφείλει καταρχήν να έχει 

αμέριστη γνώση σχετικά με τις εθνοπολιτισμικές ετερότητες και τα χαρακτηριστικά 

τους. Επίσης, θα πρέπει να επεξεργαστεί και να καταρρίψει τις προσωπικές του 

προκαταλήψεις και να αντιληφθεί την υπάρχουσα πραγματικότητα με σφαιρικό τρόπο 

και ευρύτητα (Παπαχρήστος, 2007). Η εφαρμογή αυτού του είδους εκπαίδευσης 

αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα ως προς την αποτελεσματικότητά της, δεδομένου 
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ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί δε γίνονται αμέσως αποδεκτοί από τις χώρες 

υποδοχής. Ο σεβασμός, η ισότητα ως προς τις ευκαιρίες, η αντιμετώπιση άνευ 

διακρίσεων, η κατάρριψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων, καθώς και όλα εκείνα τα 

στοιχεία που συνθέτουν το χαρακτήρα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δεν 

εννοούνται ούτε εφαρμόζονται αυτόματα από τις χώρες υποδοχής. (Banks & Banks-

McGee, 2001). Ως εκ τούτου, και κυρίως στη σημερινή εποχή, ο εμπλουτισμός της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με αξίες και ιδέες που πρεσβεύουν και καλλιεργούν το 

αίσθημα δημοκρατίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη (Banks & Banks, 2004). Σύμφωνα 

με τον Banks (2009), το σχολείο πρέπει να μεταμορφωθεί σε ένα θεσμό ο οποίος 

προωθεί τη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών και δασκάλων, κατά την οποία 

οι μαθητές υιοθετούν στοιχεία της κουλτούρας των δασκάλων και οι τελευταίοι 

υιοθετούν  αντίστοιχα τα πολιτισμικά στοιχεία των αλλοδαπών μαθητών τους. 

           Στην Ελλάδα, ο νόμος για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ψηφίστηκε το 1996 

(Νόμος 2.413-ΦΕΚ 124/17-6-96). Σύμφωνα με το άρθρο 14, σκοπός της είναι «η 

παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 

μορφωτικές ιδιαιτερότητες.» (Γαργαλιάνος, 2007). Παράλληλα, στο ίδιο άρθρο 

ορίζεται πως τα διαπολιτισμικά σχολεία υιοθετούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 

δημόσιων σχολείων, που είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

εθνοπολιτισμικών ετεροτήτων. Ωστόσο, το άρθρο 35 του νόμου, με τη θεσμοθέτηση 

ειδικών σχολείων για τα παιδιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κρύβει τον κίνδυνο να 

μετατραπούν τα σχολεία αυτά σε μειονοτικά, προωθώντας έτσι τον κοινωνικό 

αποκλεισμό των μεταναστών. Ο προσανατολισμός αυτός για ξεχωριστή εκπαίδευση 

εμποδίζει την θέσπιση μιας κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία θα κατοχύρωνε 

την ύπαρξη  μιας γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας (Δαμανάκης, 2001). 

1.4.Σύνοψη κεφαλαίου 

 

           Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε η ανάλυση των όρων πολυπολιτισμικότητα 

και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η πολυπολιτισμικότητα, η οποία προέκυψε από την 

έντονη κινητικότητα πληθυσμών από χώρες του τρίτου κόσμου σε χώρες της 

Ευρώπης, αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται στην 

Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό από τη δεκαετία του 1980, οπότε και ιδρύθηκαν οι πρώτες 
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τάξεις υποδοχής και αργότερα τα διαπολιτισμικά σχολεία. Η πολυπολιτισμικότητα 

στα σχολεία προσεγγίστηκε μέσα από πολλά μοντέλα εκπαίδευσης, μεταξύ των 

οποίων και το διαπολιτισμικό μοντέλο. Σκοπός του εν λόγω μοντέλου είναι η ισότητα 

και η ομαλή ένταξη των εθνοπολιτισμικών μειονοτήτων μέσα από τη διατήρηση της 

γλώσσας και της κουλτούρας τους, και παράλληλα η εκπαίδευση των γηγενών 

μαθητών για την ανοχή στη διαφορετικότητα. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα 

αναλυθεί η ανάπτυξη αποκλίνουσας συμπεριφοράς στις σχολικές τάξεις και ο 

συσχετισμός αυτής με την ύπαρξη εθνοπολιτισμικών ετεροτήτων. 

2.Σχολική συμπεριφορά 

 

2.1.Αποκλίνουσα συμπεριφορά στη σχολική τάξη 

 

           Πριν αναλυθεί η έννοια της αποκλίνουσας συμπεριφοράς στη σχολική τάξη, 

θεωρήθηκε σκόπιμο να αναπτυχθούν ξεχωριστά οι όροι απόκλιση και συμπεριφορά. 

Η πρώτη έννοια ορίζεται ως «η εκτροπή από μια ορισμένη πορεία» ή «η διαφορά που 

παρουσιάζεται σε σχέση με ότι θεωρείται ως κανονικό, ως δεδομένο». 

(http://www.greek-language.gr) Όσον αφορά τη συμπεριφορά, αυτή ορίζεται ως το 

«σύνολο ενεργειών ή εκδηλώσεων με τις οποίες ένα άτομο αντιδρά στα ερεθίσματα που 

προέρχονται από το κοινωνικό περιβάλλον του». (http://www.greek-language.gr) 

Σύμφωνα με τον Γεωργογιάννη (2004) ως τέτοιες ορίζονται οι κινήσεις, οι 

συναισθηματικές αλλαγές, οι λεκτικές ή μη λεκτικές εκδηλώσεις και η αντίληψη 

καταστάσεων. 

           Σύμφωνα με τις κοινωνιολογικές θεωρίες, η αποκλίνουσα συμπεριφορά 

ορίζεται ως μία πράξη η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τη δομή, την οργάνωση 

και τη λειτουργία της εκάστοτε κοινωνίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η αποκλίνουσα 

συμπεριφορά αποτελεί έναν γενικό όρο ο οποίος περιγράφει πολλά είδη 

συμπεριφοράς, όπως την παραβατική, την παρεκκλίνουσα, την αντικοινωνική και την 

εγκληματική (Νόβα-Κλατσούνη, 2005). Σύμφωνα με τον Παπαθεμελή (2000), οι 

προβληματικές συμπεριφορές δύναται να προκαλούνται είτε από παράγοντες 

οργανικής προέλευσης, δηλαδή χαμηλή νοημοσύνη, υπερκινητικότητα και 

συναισθηματικές διαταραχές, είτε από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ένα 

διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον ή ένα απρόσωπο σχολικό περιβάλλον. Οι 

http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
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Farrington (1993) και Olweus (1991) παρατήρησαν ένα μεγάλο φάσμα 

συμπεριφορών στις τάξεις, από το οποίο προκύπτουν οι εξής, ήπιες ή σοβαρές, 

μορφές επιθετικότητας: διάσπαση προσοχής, αντιδραστικότητα και προκλητική 

συμπεριφορά απέναντι στον εκπαιδευτικό, επιθετικά σχόλια και πειράγματα που 

στοχεύουν στη γελοιοποίηση, άρνηση συμμετοχής μέσα στην τάξη, ξεσπάσματα, 

χρήση βίας απέναντι σε πρόσωπα και αντικείμενα και εκφοβισμός μέσω άμεσων ή 

έμμεσων απειλών.  

           Η οικογένεια, όντας ο πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης του ατόμου, 

αποτελεί το κυρίαρχο περιβάλλον από το οποίο καλλιεργούνται τα ήθη και η 

συνείδησή του. Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση, η οικογένεια αποτελεί 

ουσιαστικά έναν θεσμό ο οποίος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα σε όλες τις 

ανάγκες του παιδιού (φυσικές, πνευματικές και συναισθηματικές), να αποτρέπει την 

υπερανάπτυξη του εγωισμού του και να καλλιεργεί περισσότερο τον αλτρουϊσμό του 

(Ατσαλή, 2015). Παράλληλα, όμως, το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί ένα 

πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται συχνά εντάσεις και συγκρούσεις, οι οποίες 

προκύπτουν συνήθως από τη δημιουργία σχέσεων εξουσίας (Ατσαλή, 2015). 

           Ο δευτερογενής τομέας κοινωνικοποίησης του παιδιού, το σχολείο, αποτελεί 

ουσιαστικά μία μικρογραφία της κοινωνίας στην οποία συμμετέχουν ενεργά όλα τα 

μέλη που τη συνθέτουν: μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με τον 

Ελευθεράκη (Ατσαλή, 2015) το σχολείο αποτελεί αφενός φορέα μετάδοσης των 

διάφορων πολιτισμικών στοιχείων και αφετέρου φορέα προώθησης και 

αναπαραγωγής των στοιχείων μιας δεδομένης πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής 

κληρονομιάς. Είναι εύλογο πως τα παιδιά που υιοθετούν και αναπαράγουν πρότυπα 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς, αδυνατούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον του 

σχολείου και στους κανόνες που συνθέτουν μία σχολική τάξη. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να αναπτύσσουν αρνητικές αντιδράσεις απέναντι στους 

δασκάλους τους αλλά και στους συμμαθητές τους. Οι αρνητικές τους συμπεριφορές 

οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη αρνητικών συναισθημάτων προκύπτουν από ένα 

επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον αλλά και από το χώρο του σχολείου 

(Πουρσανίδου, 2016). Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνθέτουν τη σχολική 

αποκλίνουσα συμπεριφορά, μεταξύ των οποίων το πρόβλημα προσαρμογής του 

μαθητή στο περιβάλλον του σχολείου, η παρεμπόδιση της διδασκαλίας με την 

άσκοπη συζήτηση ή μετακίνηση, καθώς και η παρενόχληση των υπόλοιπων μαθητών 
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στο διάλειμμα ή στη σχολική αίθουσα, η κλοπή, η βία (λεκτική ή σωματική), κ.α. 

(Χρηστάκης, 2011). 

           Ως επί τω πλείστον, οι μέθοδοι αντιμετώπισης που λαμβάνουν τα παιδιά με 

προβλήματα συμπεριφοράς είναι εξίσου αρνητικές και επιθετικές, με αποτέλεσμα να 

αναπτύσσεται μία εχθρική, τιμωρητική και βασικά στερεοτυπική σχέση μεταξύ του 

δασκάλου και του μαθητή. Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ως πάρεργο 

την ενασχόλησή τους με παιδιά που παρουσιάζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά, 

ωστόσο μέσα από έρευνες έχει φανεί πως η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκής για τη διαχείριση τέτοιου είδους προβλημάτων. Η 

απουσία σχετικής επιμόρφωσης, καθώς και η έλλειψη εμπειρίας, έχουν ως 

αποτέλεσμα τη διόγκωση του προβλήματος τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για 

τον ίδιο το μαθητή (Πουρσανίδου, 2016).  

2.2.Αποκλίνουσα συμπεριφορά και εθνοπολιτισμική ετερότητα 

 

           Όπως έγινε φανερό από το προηγούμενο κεφάλαιο, η αποκλίνουσα 

συμπεριφορά, παρούσα ήδη από τα πρώτα χρόνια ζωής του ανθρώπου, αναπτύσσεται 

σε πολλούς τομείς τις κοινωνίας, μεταξύ των οποίων και οι σχολικές τάξεις. Το 

φαινόμενο αυτό συνδέεται πολλές φορές με την ύπαρξη εθνοπολιτισμικών 

ετεροτήτων στο σχολείο, καθώς επικρατεί η ιδέα ότι η παρουσία μαθητών με 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο από αυτό της επικρατούσας κοινωνίας, αποτελεί 

έναυσμα για την πρόκληση αποκλίνουσας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

(Νικολάου, 2013). Σύμφωνα με τον Κατσίρα (2008), το φαινόμενο τέτοιου είδους 

συμπεριφορών προκύπτει ως επί τω πλείστον από τη δυσκολία ένταξης και 

προσαρμογής των μειονοτικών μαθητών τόσο στο σχολείο όσο και στην ίδια την 

κοινωνία, από την οικονομική δυσχέρεια, το πρόβλημα επικοινωνίας, κ.α. 

Επιπροσθέτως, η αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών που προέρχονται από 

εθνοπολιτισμικές ετερότητες, ενισχύεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς 

και μέσα από τις συζητήσεις σχετικά με το εν λόγω θέμα (Νικολάου, 2013). 

           Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την 

αποκλίνουσα συμπεριφορά των εθνοπολιτισμικών ετεροτήτων στην Ελλάδα, χωρίς 

ωστόσο να έχει προκύψει κάποιο σαφές αποτέλεσμα για το λόγο που προκύπτουν οι 

εν λόγω συμπεριφορές (Νικολάου, 2013). Μέσα από έρευνα έχει προκύψει ότι η 
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ανάπτυξη αποκλίνουσας συμπεριφοράς των αλλοδαπών μαθητών δε σχετίζεται με το 

γεγονός ότι προέρχονται από άλλη χώρα (Θάνου, 2012). Στον αντίποδα, έρευνες 

έχουν αποδείξει πως τάξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη μεγάλου 

αριθμού αλλοδαπών μαθητών, χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη έντονης επιθετικής 

συμπεριφοράς, η οποία προκύπτει ως αντίδραση στο έντονο αίσθημα ρατσισμού 

απέναντί τους (Μασάλη & Ταρατόρη, 2005). Παρόμοια έρευνα έδειξε πως μαθητές 

με διαφορετικό εθνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο αναπτύσσουν αποκλίνουσες 

συμπεριφορές και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες σχολικής αποτυχίας, στοιχεία τα 

οποία προκύπτουν από την ξενοφοβία και το ρατσισμό που δέχονται και έχουν ως 

αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό τους (Αθανασίου, 2007). Σε έρευνα του 

Δήμου (2013), προέκυψε ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι 

περισσότερο επιρρεπείς σε βίαιες και αποκλίνουσες συμπεριφορές, σε σχέση με τους 

γηγενείς μαθητές. 

           Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών, αποδείχθηκε ότι η αποκλίνουσα συμπεριφορά αναπτύσσεται κυρίως 

σε μαθητές που προέρχονται από διαφορετικό εθνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, οι 

οποία οφείλεται ως επί τω πλείστον τόσο στο κοινωνικό όσο και στο μορφωτικό 

επίπεδο της οικογένειάς τους. Ωστόσο δεν αποκλείουν την ύπαρξη τέτοιων 

συμπεριφορών και στους γηγενείς μαθητές, οι οποίες προκύπτουν επίσης από τους 

παραπάνω λόγους (Νικολάου & Χριστοφή, 2014). Στο ίδιο μήκος κινούνται και τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Ψάλτη και Κωνσταντίνου (2007), από τα οποία 

προκύπτει πως το φαινόμενο της απόκλισης δεν αποτελεί αποκλειστικό φαινόμενο 

της εθνοπολιτισμικής ετερότητας.  

           Αυτή η αντίφαση προκύπτει και σε διεθνείς έρευνες, στις οποίες από τη μία 

φανερώνουν πως η αποκλίνουσα συμπεριφορά αποτελεί έντονο χαρακτηριστικό των 

αλλοδαπών μαθητών, ενώ από την άλλη μεριά προκύπτει πως πολλές φορές τέτοιου 

είδους συμπεριφορές παρατηρούνται περισσότερο στους γηγενείς μαθητές, παρά στις 

εθνοπολιτισμικές μειονότητες. Ωστόσο, πολλές είναι οι διεθνείς έρευνες που 

αποδίδουν την ανάπτυξη αποκλίνουσας συμπεριφοράς κυρίως στους μετανάστες 

δεύτερης και τρίτης γενιάς, για το λόγο ότι η επίτευξη της πολιτισμικής τους 

προσαρμογής οδηγεί στο να συνειδητοποιήσουν τις εθνικές διακρίσεις, την ανισότητα 

και τις περιορισμένες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στην κοινωνία 

(Νικολάου & Χριστοφή, 2014). 
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2.3.Σύνοψη κεφαλαίου 

 

           Στο παρόν κεφάλαιο ορίστηκε και αναλύθηκε το φαινόμενο της αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς. Αναλύθηκαν οι δύο βασικοί τομείς από τους οποίους προκύπτει η 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς των παιδιών: η οικογένεια και το σχολείο. Όπως έγινε 

σαφές, η οικογένεια αποτελεί την πρωταρχική πηγή επιρροής του ατόμου για τη 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς του, γεγονός που ενισχύεται από τη μετέπειτα επαφή 

του με το σχολείο, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη του επαφή με μία 

κοινωνική οργανωτική δομή. Μέσα από την επισκόπηση πολλών ερευνών που έχουν 

διεξαχθεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για το συσχετισμό της 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς με την εθνοπολιτισμική ταυτότητα των ατόμων, 

προέκυψαν αντιφατικές απόψεις χωρίς να γίνεται σαφές αν τελικά η επιθετικότητα 

και η βία αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο των αλλοεθνών μαθητών, ή αν εμφανίζεται 

εξίσου και στους γηγενείς. Στο επόμενο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί ανάλυση της 

έννοιας και των ειδών του σχολικού εκφοβισμού, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί το 

κατά πόσο ο σχολικός εκφοβισμός προκύπτει ως αποτέλεσμα της εθνοπολιτισμικής 

ετερότητας. 

3.Σχολικός εκφοβισμός (bullying) 

 

3.1.Ορισμός και είδη του σχολικού εκφοβισμού 

 

           Ο Dan Olweus (χ.χ.), ο οποίος έθεσε τις βάσεις για την έρευνα του υπό μελέτη 

φαινομένου, ορίζει τον εκφοβισμό ή τη θυματοποίηση, όροι ευρέως γνωστοί με την 

ονομασία bullying, ως εξής: μια επιθετική συμπεριφορά η οποία συμβαίνει σε 

επαναλαμβανόμενη βάση σε μία διαπροσωπική σχέση η οποία χαρακτηρίζεται από 

ανισορροπία δύναμης. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο σχολικό εκφοβισμό ένας μαθητής 

εκτίθεται σε αρνητικές καταστάσεις και έχει δυσκολία στο να υπερασπιστεί τον εαυτό 

του και στην ουσία είναι αβοήθητος απέναντι στην παρενόχληση των συμμαθητών 

του. Οι αρνητικές αυτές καταστάσεις ορίζονται ως πράξεις επιθετικής συμπεριφοράς 

και η επιθυμία ενός μαθητή να βλάψει, ψυχικά ή σωματικά, ένα συμμαθητή του.  

           Το bullying, φαινόμενο που συναντάται σε πολλές χώρες του κόσμου, 

αποτελεί ουσιαστικά την παραβατικότητα και τη βίαιη συμπεριφορά, κυρίως των 
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ατόμων νεανικής ηλικίας, τα οποία αναπτύσσουν συμπεριφορές ως επί τω πλείστον 

βίαιες απέναντι στους συνομήλικούς τους με σκοπό την πρόκληση αναστάτωσης και 

πόνου (Φροσύνης, Λάμπης, & Μπούκικας: 2008). Αυτό το είδος βίας 

διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα είδη βίας που υπάρχουν σε μια κοινωνία για το 

λόγο ότι αφορά στην πρόκληση βλάβης ή στην επιβολή ενός ατόμου σε ένα άλλο στα 

πλαίσια της εκπαίδευσης (Αλαμπρίτης, 2008). Ένας ακόμη ορισμός ορίζει το bullying 

ως τη βασικότερη μορφή σχολικής βίας, η οποία πραγματοποιείται από πρόθεση για 

επιβολή και για πρόκληση τόσο ψυχικού όσο και σωματικού πόνου (Παπάνης, 2008). 

Όσον αφορά τον ορισμό του bullying στη διεθνή βιβλιογραφία, αυτός αναφέρεται ως 

μία σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη πράξη, η οποία βασίζεται στον άνισο 

καταμερισμό της δύναμης ανάμεσα σε δύο άτομα (Olweus, 2007).  

           Ένας σημαντικός ορισμός προκύπτει από τους Olweus και Besag, οι οποίοι 

αναφέρονται στο bullying ως ένα φαινόμενο στο οποίο κάποιος χρησιμοποιεί τη 

δύναμή του ή την ισχύ της θέσης του προκειμένου να ταπεινώσει και να εκφοβίσει 

κάποιον ανίσχυρο που βρίσκεται σε κατώτερη θέση. Επίσης, θέτουν ως βασικό 

χαρακτηριστικό του bullying την ανισομέρεια, η οποία χαρακτηρίζει τη σχέση του 

θύτη και του θύματος (Besag, 1989 & Olweus, 1993). Ο Olweus καθιστά σαφές πως 

το bullying διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από το απλό και αθώο πείραγμα ανάμεσα σε 

φίλους, το οποίο είναι σαφώς ακίνδυνο και δεν αποσκοπεί στην πρόκληση πόνου. 

Παράλληλα, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια κατάσταση η οποία παρουσιάζεται 

μεταξύ μαθητών που δεν έχουν φιλικές σχέσεις, με τον θύτη να είναι συνήθως είτε 

πιο δημοφιλής είτε πιο δυνατός από το θύμα. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το αθώο 

πείραγμα μπορεί γρήγορα να εξελιχθεί σε εκφοβισμό, κυρίως όταν ο μαθητής που 

δέχεται το πείραγμα, νιώσει ότι η κατάσταση αρχίζει να γίνεται δυσάρεστη, 

ξεφεύγοντας από τα όρια του απλού παιχνιδιού. Ένας ακόμη ορισμός του σχολικού 

εκφοβισμού προκύπτει από τον Roberts (2006), ο οποίος τον ορίζει ως ένα είδος 

επίθεσης και κακοποίησης τόσο λεκτικό όσο και σωματικό του θύτη προς το θύμα 

του.  

           Το bullying αποτελεί ένα φαινόμενο ομαδικό, δεδομένου ότι η βίαιη και 

δυσάρεστη κατάσταση δεν περιορίζεται μόνο στο θύμα και στο θύτη, αλλά αφορά και 

όσους αποτελούν έμμεσο κομμάτι της εν λόγω κατάστασης, όπως οι παρατηρητές 

καθώς και όσοι έχουν γνώση για τέτοιου είδους περιστατικά χωρίς απαραίτητα να 

βρίσκονται μπροστά στο συμβάν (λοιποί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς). 
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(Σμυρναίου, χ.χ.) Όσον αφορά την Ελλάδα, το φαινόμενο αυτό έχει αποκτήσει 

μεγάλες διαστάσεις, με ένα 15% των μαθητών να έχουν πέσει θύματα σχολικού 

εκφοβισμού από τους συμμαθητές τους. Παράλληλα, το 5% των μαθητών, κυρίως 

αγοριών, παραδέχεται ότι έχει ασκήσει σωματική βία, ενώ υπάρχει και ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό το οποίο παραδέχτηκε πως ήταν παρόν σε τέτοιου είδους 

περιστατικά (Ε.ΨΥ.ΠΕ., 2008).  

           Ο σχολικός εκφοβισμός, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί ένα είδος βίας, το 

οποίο εμφανίζεται σε πολλές μορφές, άμεσες ή έμμεσες (Τσιάντης, 2008). Τέτοιες 

μορφές είναι ο σωματικός εκφοβισμός, ο λεκτικός εκφοβισμός, η συναισθηματική 

επίθεση, ο σεξουαλικός εκφοβισμός και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή cyber bullying 

(Παπάνης, 2008).  

1) Σωματική μορφή του bullying: Αυτή η μορφή αποτελεί μία από τις πιο συχνές 

μορφές σχολικού εκφοβισμού, η οποία έχει παρατηρηθεί κυρίως σε άτομα μικρής 

ηλικίας, και ως επί τω πλείστον μεταξύ αγοριών (Ασημακόπουλος, κ.α., 2000). Οι 

συχνότερες εκδηλώσεις της είναι μέσα από κλωτσιές, σπρωξιές και χτυπήματα 

ανάμεσα στο θύτη και στο θύμα (Besag, 1989 & Olweus, 1993). Ο περιορισμός του 

θύματος μέσα από σωματικές πρακτικές αποτελεί επίσης εκδήλωση σωματικού 

εκφοβισμού (Κουρή-Μαρίνη, 2008). Κυρίαρχο χαρακτηριστικό του εν λόγω 

εκφοβισμού είναι το αίσθημα δύναμης και κυριαρχίας του θύτη, μέσα από την 

ευκαιρία που του δίνεται να δείξει τη δύναμή του (Louwes, 2009). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η σωματική βία, όντας η φυσική μορφή του σχολικού εκφοβισμού, 

αντιμετωπίζεται σχετικά πιο ευκολά από τις υπόλοιπες μορφές του, όπως η λεκτική 

επίθεση ή ο κοινωνικός αποκλεισμός (Smith, 2004). 

2) Λεκτική μορφή του bullying: Ο λεκτικός εκφοβισμός αποτελεί μία επίσης πολύ 

συχνή μορφή σχολικού εκφοβισμού, η οποία παρατηρείται συνήθως σε μαθητές 

ηλικίας εννιά με δεκατριών ετών (Welford, 2008). Η λεκτική βία αποτελεί την πιο 

επικίνδυνη μορφή bullying, μέσα από την οποία στοχοποιείται μεταξύ άλλων η 

σεξουαλικότητα, η κοινωνική θέση και η εμφάνιση του ατόμου. Οι θύτες 

χρησιμοποιούν λέξεις έχοντας ως στόχο να ταπεινώσουν το θύμα τους, προκαλώντας 

του εύκολο και άμεσο πόνο. Η συγκεκριμένη μορφή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, 

διότι τα σημάδια του δεν είναι εμφανή αλλά λειτουργούν εσωτερικά, θίγοντας την 

αυτοπεποίθηση του θύματος (Vardigan, 1999). Η πιο συχνή εκδήλωση της εν λόγω 
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μορφής είναι το βρίσιμο, οι απειλές και τα πειράγματα (Τσιάντης, 2008), που 

αποσκοπούν στη γελοιοποίηση του θύματος (Παπάνης, 2008). 

3) Συναισθηματική μορφή του bullying: Η εν λόγω μορφή σχολικού εκφοβισμού, η 

οποία είναι κατά βάση ψυχολογική (Σπυρόπουλος, 2007), αποτελεί έναν αρκετά 

επιδέξιο τρόπο προκειμένου ένας μαθητής να βλάψει έναν άλλο. Αυτή η μορφή 

εκφοβισμού αναπτύσσεται συνήθως μεταξύ κοριτσιών, ενώ σπάνια γίνεται χρήση της 

και από τα αγόρια (Alward, 2005). Βασικό χαρακτηριστικό του εν λόγω εκφοβισμού 

είναι η πρόκληση φόβου στο θύμα (Θεριανός, 2008), ο οποίος μοιραία καταλήγει σε 

ψυχολογικό πόνο (Alward, 2005). Οι πιο συνηθισμένες πρακτικές του 

συναισθηματικού εκφοβισμού είναι η κοινωνική απομόνωση του θύματος, η διάδοση 

συκοφαντιών για το πρόσωπό του και οι απειλές εναντίον του (Πρεκατέ, 2007). Μέσα 

από τον συναισθηματικό εκφοβισμό θίγεται ο αυτοσεβασμός και η υγεία του 

θύματος, καθώς υπόκειται σε καταστροφικές επιθέσεις (Jarboe, 2008). 

4) Σεξουαλική μορφή του bullying: Ο σεξουαλικός εκφοβισμός αποτελεί ένα είδος 

σχολικού εκφοβισμού το οποίο παίρνει σταδιακά μεγαλύτερες διαστάσεις και 

επεκτείνεται και σε μικρότερες ηλικίες (Saner, 2007). Ο σεξουαλικός εκφοβισμός 

εκδηλώνεται μέσα από ένα μεγάλο φάσμα συμπεριφορών, όπως μια μικρή ζωγραφιά, 

ένα μεγάλο γκράφιτι στο σχολικό χώρο, υβριστικά και απειλητικά σχόλια 

σεξουαλικού περιεχομένου, απρεπές άγγιγμα και σεξουαλική επίθεση και 

κακοποίηση (Linden, 2009). Σε αυτήν τη μορφή εκφοβισμού συγκαταλέγονται 

επίσης, η λεκτική παρενόχληση, το ανεπιθύμητο άγγιγμα, οι προσβλητικές εικόνες 

(Γιωτάκος & Πρεκατέ, 2006) και μηνύματα πονηρού περιεχομένου, τα οποία φέρνουν 

σε δύσκολη και δυσάρεστη θέση το θύτη (Κωνσταντινίδου, 2005). 

5) Ηλεκτρονική μορφή του bullying (cyber bullying): Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

αποτελεί μια πιο μοντέρνα μορφή εκφοβισμού (Γκουντσίδου, 2007), η οποία τα 

τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί σε ανησυχητικό βαθμό. Μέσω αυτής της μορφής, το 

bullying ξεφεύγει πλέον από τα όρια του σχολείου (Παραδεισιώτη & Τζιόγκουρος, 

2008) και παίρνει τη μορφή της γενικής και απόλυτης ψυχολογικής βιαιότητας. 

(Mason, 2008). Με την ευρεία χρήση του διαδικτύου, που παρατηρείται κυρίως τα 

τελευταία χρόνια, οι θύτες μπορούν να παρενοχλούν πλέον τα θύματά τους και σε 

εξωσχολικούς χώρους ή ακόμα και σε περιόδους που δε λειτουργούν τα σχολεία 

(γιορτές, σαββατοκύριακα, κ.α.) (Jackson, 2006) Τα βασικά εργαλεία του 
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ηλεκτρονικού bullying είναι ο υπολογιστής και τα κινητά τηλέφωνα, μέσα από τα 

οποία τα ισχυρότερα άτομα εκφοβίζουν τα θύματά τους. (Γαρδέλη, Παπαδημητρίου 

& Νταραδήμα, 2007) Τα βασικότερα εργαλεία του εν λόγω εκφοβισμού είναι η 

απειλή κοινοποίησης απειλητικού ή προσβλητικού περιεχομένου να ταπεινωθούν τα 

θύματα (Πρεκατέ, 2007), ενώ έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και ο εκφοβισμός μέσω 

της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Smith, κ.α., 2008). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι επιπτώσεις του ηλεκτρονικού bullying αντικατοπτρίζονται στο σχολικό χώρο, 

παρά το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτού (Mason, 2008). 

3.2. Σχολική βία και ετερότητα 

 

           Όπως έγινε φανερό από το προηγούμενο υποκεφάλαιο, η σχολική βία και ως 

εκ τούτου ο σχολικός εκφοβισμός, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης 

της σημερινής εποχής και εκδηλώνονται σε ποικίλες μορφές με έναν και μοναδικό 

στόχο: τη γελοιοποίηση και τον εξευτελισμό του αδύναμου μαθητή. Η διαμόρφωση 

της παρούσας κατάστασης στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι εύλογο 

να εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών που 

χαρακτηρίζονται από βίαιη και παραβατική συμπεριφορά, μέσα σε μια κοινωνία που 

γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο πολυπολιτισμική (Μανιάτης, 2010).  

           Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται ως επί τω πλείστον από τη 

συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών πολιτισμών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία πολλών συγκρουσιακών καταστάσεων. Θα μπορούσαμε να πούμε πως 

υπάρχει μια γενική και συνεχόμενη πάλη των μειονοτήτων να προσαρμοστούν και να 

αναγνωριστούν ως ισάξια μέλη της χώρας υποδοχής. Η προσπάθεια τους αυτή, 

ωστόσο, και δη σε χώρες που δεν αναγνωρίζουν το πολιτιστικό τους φορτίο, οδηγεί 

στην ενδυνάμωση των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων και της ταυτότητας των 

μειονοτήτων, γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα σε σύγκρουση. Από την κατάσταση 

αυτή δεν εξαιρείται ο χώρος του σχολείου, ο οποίος αντανακλά στην ουσία μια 

μικρογραφία της πολυπολιτισμικής κοινωνίας (Μανιάτης, 2010). 

           Πολύ συχνά πραγματοποιείται σύνδεση μεταξύ της σχολικής βίας και των 

εθνοπολιτισμικών ετεροτήτων, σύνδεση που μπορεί να ιδωθεί από δύο διαφορετικές 

διαστάσεις: αφενός η θυματοποίηση των μαθητών που προέρχονται από τις 

εθνοπολιτισμικές ετερότητες, γεγονός που συνδέεται με το ρατσισμό (racist bullying) 
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και αφετέρου η μετατροπή των εν λόγω μαθητών σε θύτες, γεγονός που θίγει το θέμα 

της ομαλής κοινωνικής και σχολικής ένταξής τους. Στην πρώτη περίπτωση, οι 

αλλογενείς μαθητές συνήθως περιθωριοποιούνται και αποκλείονται από τις σχολικές 

και κοινωνικές σχέσεις, δεχόμενοι διάκριση για την εθνικότητά τους, τη θρησκεία 

τους, το χρώμα τους, κ.α. Οι εν λόγω μαθητές στιγματίζονται από την ετερότητά τους 

μέσα αλλά και έξω από το σχολικό χώρο, γεγονός που τους γεννά το αίσθημα της 

απόρριψης και του φόβου. Η σχολική βία που συνδέεται με το ρατσισμό είναι 

περισσότερο έντονη και έχει άκρως τραυματικό χαρακτήρα για τα θύματά της, 

οδηγώντας τα στην περιθωριοποίηση και ως εκ τούτου στον κοινωνικό αποκλεισμό 

(Μανιάτης, 2010). Πιο συγκεκριμένα, το αίσθημα ενός ατόμου να μην ανήκει 

προκύπτει από τις μορφές βίας που αφορούν την παρέα, το σχολείο, κ.α. Το αίσθημα, 

ωστόσο, του να μην ανήκει στη χώρα υποδοχής σχετίζεται άμεσα με τη ρατσιστική 

βία, με την ίδια τη χώρα υποδοχής, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας, κ.α. 

(Richardson, 2006). Η ρατσιστική με τη σχολική βία παρουσιάζουν κάποιες 

ομοιότητες τόσο ως προς το σκοπό τους όσο και για το γεγονός ότι και στις δύο 

περιπτώσεις κυριαρχεί ο έχων περισσότερη ισχύ. Βασική τους διαφορά, ωστόσο, 

είναι ότι η ρατσιστική βία δεν περιορίζεται μόνο στη σχολική βία αλλά εξαπλώνεται 

σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής (οικογένεια, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, 

κ.λπ.) (Eslea & Mukhtar, 2000). 

           Όσον αφορά τη δεύτερη διάσταση, πολλές φορές προκύπτει οι μαθητές που 

έχουν διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή να αναπτύσσουν βίαιες συμπεριφορές 

και ως εκ τούτου να μετατρέπονται σε θύτες. Το βάρος, στην εν λόγω περίπτωση, 

γέρνει προς τη μεριά του σχολείου και, εν συνόλω, της κοινωνίας, θεσμοί που είναι 

υπεύθυνοι για την ομαλή ένταξη των αλλογενών. Η μη ομαλή ένταξη και η 

περιθωριοποίησή τους έχουν ως αποτέλεσμα τη σχολική αποτυχία, το χαμηλό 

κοινωνικό, οικονομικό και βιοτικό επίπεδο, την υποβάθμιση και την αποστέρηση. 

Αυτές οι καταστάσεις οδηγούν πολύ συχνά τους αλλοδαπούς μαθητές στην ανάπτυξη 

βίαιων και αποκλίνουσων συμπεριφορών. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη αντικοινωνικών 

συμπεριφορών βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με τον κοινωνικό αποκλεισμό του 

ατόμου. Το άτομο ευθύνεται για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της σχολικής βίας, 

στοιχείο που μοιραία προκύπτει από τον κοινωνικό αποκλεισμό (Αρτινοπούλου, 

2001). 
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           Είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο τα παιδιά που χαρακτηρίζονται από 

εθνοπολιτισμική ετερότητα να αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητά τους ως αιτία 

στιγματισμού τους, εξαιτίας των βιωμάτων τους στις χώρες υποδοχής. Αυτό 

προκύπτει και από το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δε λαμβάνει υπόψιν το 

πολιτισμικό τους υπόβαθρο κατά τη διαδικασία της ένταξής τους στο σχολικό χώρο. 

Ο παραγκωνισμός αυτός, των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, έχει ως συνέπεια τη 

δημιουργία εσωτερικών συγκρούσεων οι οποίες οδηγούν σε σαφή αίσθημα 

διαχωρισμού και διάκρισης, στοιχεία που καθορίζουν τις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις. Συνήθως, το σχολείο συμβαδίζει με την κουλτούρα των μαθητών της 

κυρίαρχης χώρας, προωθώντας έτσι την ομαλή και φυσική κοινωνικοποίησή τους, 

ενώ η κουλτούρα των αλλοδαπών μαθητών βρίσκεται στο περιθώριο, γεγονός που 

οδηγεί στη σχολική τους αποτυχία. Η διάκριση αυτή νομιμοποιεί ουσιαστικά την 

κυρίαρχη κουλτούρα, παρακάμπτοντας τα αλλογενή στοιχεία, και δημιουργώντας 

έτσι μια συμβολική βία (Bourdieu & Passeron, 1977). 

3.3.Ο σχολικός εκφοβισμός και η εθνοπολιτισμική ετερότητα των 

μαθητών 

 

           Η έντονη μετανάστευση και παγκοσμιοποίηση των τελευταίων δεκαετιών έχει 

ως αποτέλεσμα τις έντονες γεωγραφικές μεταβολές στον ευρωπαϊκό, και κατ’ 

επέκταση στον ελλαδικό χώρο. Οι αλλοεθνείς πληθυσμοί που έχουν προσέλθει, 

αποτελούν διαφορετικά πολιτισμικά κεφάλαια και διαφορετικές πολιτισμικές 

ταυτότητες. Κατά την είσοδό τους στις χώρες υποδοχής, τα άτομα αυτά 

αλληλεπιδρούν με τον πολιτισμό και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας, 

δίνοντας έτσι ένα νέο νόημα στον πολιτισμό τους, γεγονός που συμβάλλει στην 

ομαλή ένταξη και διαβίωσή τους (Οικονομίδης & Κοντογιάννης, 2011). 

           Τα άτομα με διαφορετική εθνοπολιτισμική ταυτότητα αντιμετωπίστηκαν στην 

αρχή με έντονη δυσπιστία από τις χώρες υποδοχής, γεγονός που επηρέασε την 

προσπάθεια ένταξής της στην κοινωνία και κατ’ επέκταση στο σχολικό χώρο. Ως εκ 

τούτου, πολλά ήταν τα σχολεία στα οποία υπήρξε σαφείς διάκριση μεταξύ 

αλλοδαπών και γηγενών, λόγω της αδυναμίας της σχολικής κοινότητας να προωθήσει 

την ισότητα αλλά και το σεβασμό απέναντι στο διαφορετικό στοιχείο (Νικολάου, 

2005). Υπό αυτό το πλαίσιο της πολυπολιτισμικής σύνθεσης της σχολικής 
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κοινότητας, είναι εύλογη η ανάπτυξη συγκρούσεων και φαινομένων βίας και 

σχολικού εκφοβισμού, με κύρια τη θυματοποίηση των αλλοεθνών μαθητών.  

           Κατά καιρούς έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες σχετικά με το σχολικό 

εκφοβισμό, τη θυματοποίηση και τη θεωρία των έσω και των έξω ομάδων, κατά την 

οποία οι μαθητές που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και κοινές αξίες 

δημιουργούν τις έσω ομάδες και διαχωρίζουν τους εαυτούς τους από τους άλλους 

μαθητές, δηλαδή τις έξω ομάδες (Doyle & Aboud, 1995). Ως εκ τούτου, από αυτές τις 

ομαδοποιήσεις προκύπτουν οι εχθρικές συμπεριφορές των μαθητών και κατ΄ 

επέκτασιν οι προκαταλήψεις απέναντι στη διαφορετικότητα (Aboud, 1995).  

           Έρευνα που διεξάχθηκε το 1997 από τους Katz και Kofkin έδειξε πως οι 

μαθητές των ευρωπαϊκών χωρών ήταν περισσότερο φιλικοί με μαθητές που 

προέρχονταν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τους μαθητές αφρικανικής 

προέλευσης. Στην ανάπτυξη προκαταλήψεων των μαθητών συμβάλλουν το ήδη 

ανεπτυγμένο αίσθημα προκατάληψης των γονέων (White & Gleitzman, 2006), η 

αρνητικότητα και τα στερεότυπα που αναπτύσσονται και συντηρούνται ενάντια στις 

μειονότητες (Slone et al.,2000), οι οποίες προκύπτουν από την αντίστασή τους να 

έρθουν σε επαφή με αυτές (Kowalski, 1998). Ως εκ τούτου, οι μαθητές συνήθως 

αναπτύσσουν βίαιες συμπεριφορές απέναντι στα άτομα με εθνοπολιτισμικά 

διαφορετική ταυτότητα. Από αυτό προκύπτει πως το σχολείο και γενικά το σχολικό 

κλίμα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη φαινομένων σχολικής βίας, και 

παράλληλα επηρεάζεται από αυτές (Wilson, 2004). Αποτέλεσμα αυτής της 

περιθωριοποίησης είναι, όχι μόνο ο κοινωνικός αποκλεισμός των εθνοπολιτισμικά 

διαφορετικών μαθητών, αλλά παράλληλα και η μείωση των σχολικών τους 

επιδόσεων, πάντα σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές (Aguado, Ballesteros & Malik, 

2003). Έρευνα που διεξάχθηκε, από την Κατσιγιάννη (Βλάχος, 2011) είχε ως 

αποτέλεσμα ότι η ανάπτυξη του σχολικού εκφοβισμού διαφοροποιείται κάθε φορά, 

ανάλογα με την εθνικότητα των εθνοπολιτισμικών ετεροτήτων. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μαθητές με χώρα προέλευσης την Αλβανία συμμετέχουν συχνότερα σε φαινόμενα 

bullying, από ότι οι μαθητές που προέρχονται από την πρώην ΕΣΣΔ. Ωστόσο, η 

έρευνα των Ψάλτη και Κωνσταντίνου (2007), έδειξε πως η προέλευση των μαθητών 

δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι ο σχολικός εκφοβισμός που προκύπτει από την εθνοπολιτισμική 
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ετερότητα αφορά όχι μόνο το ίδιο το άτομο που τη δέχεται, αλλά και την ίδια την 

κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει (Μανιάτης, Νικολάου & Παπαδόπουλος, 2009). 

           Όσον αφορά τη διεθνή βιβλιογραφία, τα αποτελέσματα σχετικά με τη σύνδεση 

σχολικού εκφοβισμού και εθνοπολιτισμικής ετερότητας ποικίλουν. Ένας μεγάλος 

αριθμός ερευνών υποστηρίζουν πως ο σχολικός εκφοβισμός προκύπτει ως 

αποτέλεσμα του ρατσισμού και των προκαταλήψεων της κοινωνίας για τις 

εθνοπολιτισμικές ετερότητες. Παράλληλα, πολλές είναι οι φορές που και η ίδια η 

σχολική κοινότητα λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην ομαλή ένταξη και 

αποδοχή των αλλογενών μαθητών (Cobia & Carney, 2002). Έρευνα των Pagani, 

Robustelli και Martinelli (2011) έδειξε πως οι αλλογενείς μαθητές συνήθως 

περιθωριοποιούνται και αντιμετωπίζονται με εμπάθεια, πειράγματα και απειλές από 

τους μαθητές της χώρας υποδοχής. Οι αλλογενείς μαθητές συνήθως δε γίνονται 

αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους και ως εκ τούτου δεν αναπτύσσουν φιλίες. 

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι πρώτοι δεν μπορούν να αποδεχτούν τη 

διαφορετικότητά τους και να οικειοποιηθούν την κουλτούρα τους (Hamarus & 

Kaikkonen, 2008). Άλλες μελέτες έδειξαν ότι πολλές φορές η θυματοποίηση δεν 

αφορά τόσο στους αλλοδαπούς μαθητές, όσο στους γηγενείς (Hanish & Guerra, 

2000). 

           Ο σχολικός εκφοβισμός που σχετίζεται με την ύπαρξη εθνοπολιτισμικών 

ετεροτήτων αποτελεί ένα φαινόμενο εξαιρετικά σύνθετο, όπως προκύπτει και από τα 

αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών. Η σύνθετη μορφή του προκύπτει από το 

γεγονός ότι περιέχει την κουλτούρα και τα πολιτισμικά στοιχεία των ετερογενών 

μαθητών, καθώς και το ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό που αυτά τα άτομα 

αντιμετωπίζουν (Strohmeier, Spiel & Gradinger, 2008). Να σημειωθεί ότι η 

ρατσιστική αντιμετώπιση των εθνοπολιτισμικών ετεροτήτων προκύπτει στη 

θρησκεία, την ιστορία ή την κοινωνική τους κατάσταση, και όχι από την ίδια τους την 

προσωπικότητα (Mooney, et al., 1991). Παρόλα αυτά, καμία από τις έρευνες που 

έχουν διεξαχθεί δε στάθηκε ικανή να αποδείξει ότι η μετανάστευση αποτελεί τον 

βασικό και ίσως αποκλειστικό παράγοντα θυματοποίησης. Το μόνο που μπορεί με 

σιγουριά να προκύψει ως αποτέλεσμα, είναι οι πιθανότητες θυματοποίησης που 

χαρακτηρίζουν τις εθνοπολιτισμικές ετερότητες. Ο μετανάστης συνδέεται συνήθως 

με προβλήματα τα οποία αυξάνουν τον εν λόγω κίνδυνο (Strohmeier et al., 2011), ένα 

από τα οποία είναι η αποδοχή από τους συμμαθητές τους και η δημιουργία φιλίας με 
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αυτούς. Η προσπάθεια αυτή για τη δημιουργία φιλίας, αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα 

με τους μειονοτικούς μαθητές, καθώς δεν προσεγγίζουν μόνο τους μαθητές, αλλά 

προσεγγίζουν γενικότερα τον τρόπο της ζωής και την κουλτούρα τους (Berry et al., 

2006). Στην προκειμένη περίπτωση, οι πιθανότητες θυματοποίησής τους προκύπτουν 

από την αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν σε μία τέτοιου είδους πρόκληση (DeRosier 

& Thomas, 2003). 

3.4.Τρόποι αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού 

 

           Όπως έγινε ήδη αντιληπτό από τα προηγούμενα υποκεφάλαια, η σχολική 

επιθετικότητα και ο σχολικός εκφοβισμός αποτελούν φαινόμενα τόσο κοινωνικά όσο 

και πολιτισμικά. Βασικό μέλημα στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού είναι η 

διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου με τέτοιο τρόπο ώστε να καταπολεμηθεί η 

προκατάληψη για το διαφορετικό στοιχείο και να αναπτυχθεί το αίσθημα σεβασμού 

απέναντί του (Μανιάτης, 2010). 

           Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε ανάλυση του διττού χαρακτήρα του 

σχολικού εκφοβισμού ο οποίος είτε προκύπτει από τις εθνοπολιτισμικές ετερότητες 

είτε τις στοχοποιεί. Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, δηλαδή την περίπτωση κατά 

την οποία τα φαινόμενα της σχολικής βίας και εκφοβισμού προκύπτουν από τις 

εθνοπολιτισμικές ετερότητες, τότε η προσοχή στρέφεται στην εκπαιδευτική πολιτική 

της εκάστοτε χώρας και στον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό της σύστημα 

αντιμετωπίζει τους μαθητές αυτούς. Από τις έρευνες που έχουν προκύψει έχει 

διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών υποδοχής 

μεταναστών αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο την ένταξη των 

αλλοδαπών μαθητών (Μανιάτης, 2010), δεδομένου ότι ως επί τω πλείστον κυριαρχεί 

η αντίληψη πως η διαφορετικότητα αποτελεί πρόβλημα και όχι προτέρημα 

(Δαμανάκης, 2000). 

           Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το bullying που προκύπτει από την 

εθνοπολιτισμική ετερότητα των μαθητών, απαιτείται η οργάνωση μιας εκπαιδευτικής 

πολιτικής η οποία να δίνει περισσότερη βάση στα αλλογενή στοιχεία, προσδίδοντας 

έτσι στην εκπαίδευση ένα χαρακτήρα περισσότερο διαπολιτισμικό. Βασικός στόχος 

την εν λόγω εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η προώθηση του σεβασμού και της 

ισότητας σε σχέση με τις ετερογενείς πολιτισμικές ταυτότητες (Μανιάτης, 2010). 
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Σύμφωνα με τον Πανούση (2008), η προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

κυρίαρχων και των ετερογενών στοιχείων και η διαμόρφωση ενός σταθερού 

πλέγματος σχέσεων μεταξύ τους, αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση 

τέτοιου είδους φαινομένων. Ο Lynch (1999) υποστηρίζει πως η αποφυγή 

συγκρούσεων μεταξύ των αλλογενών πολιτισμικών στοιχείων δύναται να επιτευχθεί 

μόνο μέσα από την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας, δηλαδή της 

ικανότητας των υποκειμένων να δρουν, να σκέφτονται και να αισθάνονται με τρόπο 

που να τους βοηθά να σέβονται και να κατανοούν τα πολυπολιτισμικά στοιχεία, 

συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της πολιτισμικής, της γλωσσικής και της εθνικής 

ποικιλίας. Σύμφωνα με τον Μανιάτη (2010), βασικό στοιχείο για την επίτευξη μιας 

τέτοιας διαπολιτισμικής συνείδησης αποτελεί η ανάπτυξη μιας εκπαίδευσης που 

απορρίπτει και αποδομεί την ύπαρξη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων 

απέναντι στο διαφορετικό, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοχή του 

διαφορετικού. Σύμφωνα με τον Πανούση (2008), αυτό που στην ουσία απαιτείται 

είναι η αναδημιουργία του σχολικού συστήματος, καθώς το σχολείο αποτελεί ένα 

φορέα ο οποίος θα πρέπει να προωθεί το δικαίωμα στη διαφορά, καταπολεμώντας 

κάθε είδους πολιτισμική ή κοινωνική ανισότητα (Μανιάτης, 2010). 

           Ένα σχολείο με πολυπολιτισμικό προσανατολισμό θα πρέπει να προωθεί τους 

μαθητές στην ομαλή ανάπτυξη μιας κριτικής θεώρησης τόσο για τη δική τους 

προσωπικότητα και ταυτότητα, όσο και για την ταυτότητα των εθνοπολιτισμικών 

ετεροτήτων, διαμορφώνοντας έτσι μία εκπαίδευση αντιρατσιστική, η οποία προωθεί 

το σεβασμό και την επικοινωνία (Μανιάτης, 2010). Ως επί τω πλείστον, ωστόσο, το 

σχολείο είναι εκείνο που προωθεί και αναπαράγει την ανισότητα, καταδικάζοντας 

έτσι τη διαφορετικότητα και διατηρώντας συνθήκες οι οποίες επικροτούν την 

ανάπτυξη επιθετικών συμπεριφορών. Παράλληλα, ο εθνοκεντρικός χαρακτήρας των 

σχολικών εγχειριδίων αναπτύσσει έναν προσανατολισμό γεμάτο εθνικές ιδέες και 

στερεοτυπικές εικόνες, χωρίς να αφήνεται κανένα περιθώριο ένταξης της 

πολιτισμικής ετερότητας. Επιπροσθέτως, πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που δε 

θεωρούν ότι μπορούν να επιδιώκουν στόχους ή προσδοκίες από τους αλλοδαπούς 

μαθητές, γεγονός που εντείνει την ανάπτυξη του ρατσισμού (Μανιάτης, 2010). 

           Όσον αφορά τα ελληνικά σχολεία, έρευνες έδειξαν πως η ανάπτυξη 

φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού προκύπτουν μέσα από τις ραγδαίες 

κοινωνικές πολιτισμικές αλλαγές, οι οποίες αφορούν γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα 
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(Μανιάτης, 2010). Σύμφωνα με την έρευνα των Dimakou και Tasiopoulou (2003), η 

είσοδος μεγάλου αριθμού μεταναστών στον ελλαδικό χώρο έχει ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη έντονων ρατσιστικών και ξενοφοβικών τάσεων, γεγονός που επηρεάζει 

έντονα και το σχολικό χώρο. Οι μαθητές της χώρας υποδοχής (στην προκειμένη 

περίπτωση της Ελλάδας), υιοθετούν τις στερεοτυπικές, ρατσιστικές και ξενοφοβικές 

αντιλήψεις, οι οποίες συντηρούνται από την οικογένειά τους, τους φίλους τους και τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν τους αλλοδαπούς 

μαθητές ως στοιχεία εντελώς ξένα και διαφορετικά (Μιτίλης, 1998), τα οποία δεν 

μπορούν να ενσωματωθούν στη δική τους πραγματικότητα.  Όλα τα παραπάνω 

στοιχεία φανερώνουν την ανάγκη για ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με 

αντιρατσιστικές βάσεις και στόχο την προώθηση του σεβασμού προς το διαφορετικό 

(Μανιάτης, 2010). Σύμφωνα με τη Λαλιώτου (2006) η ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα υστερεί από αντιρατσιστικές μορφές εκπαίδευσης, καθώς και από 

εκπαίδευση που στρέφεται ενάντια στο μίσος για το διαφορετικό, προωθώντας τον 

αλληλοσεβασμό.  

Και εδώ λοιπόν έγκειται και ο ρόλος των σχολείων, τα οποία οφείλουν να 

αποτελέσουν φορείς πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης και προώθησης 

θετικών προτύπων. Παράλληλα θα πρέπει να αναπτύξουν μηχανισμούς 

αντιμετώπισης του φόβου για το ξένο και για το διαφορετικό, καθώς και για ότι 

στοιχείο αλλάζει μέσα στην κοινωνία. Το σχολείο οφείλει να προωθεί τις παραδόσεις 

και τα πολιτισμικά στοιχεία των εθνοπολιτισμικών ετεροτήτων που κατοικούν στην 

Ελλάδα, αλλά και σε κάθε χώρα που υποδέχεται πρόσφυγες. Η αντιρατσιστική 

εκπαίδευση αποτελεί μία δύσκολη και επίπονη διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο και 

αυτογνωσία, προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί, αλλά και να έχει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα: το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την εξάλειψη κάθε είδους 

προκαταλήψεων και ρατσισμού. 

Σύνοψη κεφαλαίου 

 

           Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύχθηκε το φλέγον και επίκαιρο θέμα του σχολικού 

εκφοβισμού. Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει παρελθόν, 

αλλά δεν είχε προσλάβει τις διαστάσεις που έχει σήμερα. Υπάρχουν πολλά είδη 

σχολικού εκφοβισμού, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τόσο τη σωματική όσο και την 

ψυχολογική βία, και τα οποία τραυματίζουν σε μεγάλο βαθμό τα θύματά τους, 
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οδηγώντας τα πολλές φορές στην αυτοκτονία. Οι απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη 

τέτοιου είδους φαινομένων από μια εθνοπολιτισμική μειονότητα του πληθυσμού 

διίσταντο, καθώς πολλές είναι οι φορές που αλλοεθνείς μαθητές πέφτουν θύματα 

βίαιων και ρατσιστικών συμπεριφορών από τους συμμαθητές τους. Από την άλλη 

μεριά, η περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός τους οδηγεί στην ανάπτυξη 

βίαιων συμπεριφορών. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μπορεί να προκύψει 

αποκλειστικά και μόνο από την αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και από την 

υιοθέτηση μίας αντιρατσιστικής λογικής από το εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία θα 

προωθήσει το σεβασμό προς το διαφορετικό και θα εξαλείψει κάθε είδους 

προκατάληψη. 
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ΙΙΙ. Ερευνητικό μέρος 

 

Προ-έρευνα, προηγούμενες έρευνες 

 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμιστεί ότι τα θέματα της σχολικής βίας και 

του σχολικού εκφοβισμού είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να ερευνηθούν, όπως έχει ήδη 

επισημανθεί και από τους Strohmeier et al. (2008). Αυτό οφείλεται, κυρίως, σε 

μεθοδολογικές δυσκολίες, αφού οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, 

συνήθως βασίζονται στις δηλώσεις των εμπλεκόμενων (μαθητές θύτες ή θύματα), των 

παρατηρητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. 

 
Όλες οι παραπάνω δηλώσεις πάσχουν από υποκειμενικότητα, αφού τόσο οι μαθητές 

όσο και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς δεν μπορούν να είναι αντικειμενικοί 

στην εκτίμηση του φαινομένου, αφού εμπλέκονται σ’ αυτό συναισθηματικά ή 

επαγγελματικά (Strohmeier et al., 2008). 

 

Στην Ελλάδα παρατηρείται μια έλλειψη στην έρευνα που αφορά το πεδίο της 

σχολικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Η γενική εκτίμηση που προκύπτει από την 

ερευνητική βιβλιογραφία είναι πως το φαινόμενο της σχολικής αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς στην Ελλάδα, αν και δεν έχει την ίδια ένταση και έκταση με αυτή που 

εμφανίζει σε άλλες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου (Νικολάου, 2013), εντούτοις 

είναι υπαρκτό, έχει μια αυξητική τάση και χρήζει αντιμετώπισης (Μανιάτης, 2010). 

 

Η ερευνητική υπόθεση 

 

 

Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει μέσα από τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών το αν παρατηρούνται μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς σε 

συνάρτηση με την εθνοπολιτισμική ετερότητα των μαθητών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, εξετάζονται και διάφοροι άλλοι παράγοντες σε σχέση με 

την αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών. Οι παράμετροι αυτοί που εξετάζονται 

είναι τα αίτια θυματοποίησης για έναν μαθητή, οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των 

γηγενών και αλλοεθνών μαθητών του σχολείου, τα μέρη στα οποία εκδηλώνονται οι 
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αποκλίνουσες συμπεριφορές καθώς και η ηλικιακή ομάδα των θυτών. Ακόμη, το 

ερωτηματολόγιο ερευνά τους παράγοντες της συχνότητας εμφάνισης αποκλίνουσων 

συμπεριφορών, των μορφών σχολικού εκφοβισμού (λεκτικός, σωματικός κλπ.) τόσο 

από τους γηγενείς όσο και από εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές.  

Με άλλα λόγια, η παρούσα μελέτη εξετάζει την αποκλίνουσα συμπεριφορά των 

μαθητών στον εθνοπολιτισμικά ετερογενή ελλαδικό σχολικό χώρο και αναζητεί τους 

παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν στην αποκλίνουσα συμπεριφορά των γηγενών 

και εθνοπολιτισμικά διαφορετικών μαθητών. Ερευνάται, δηλαδή, το κατά πόσο η 

σχολική συνύπαρξη εθνοπολιτισμικά διαφορετικών μαθητών με την κυρίαρχη ομάδα 

επιφέρει αποκλίνουσες μορφές συμπεριφοράς.  

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Παρατηρείται αποκλίνουσα συμπεριφορά από τη μεριά των εθνοπολιτισμικά 

διαφορετικών μαθητών; 

2. Αν ναι, ποια είναι η συχνότητα της αποκλίνουσας συμπεριφοράς από μαθητές 

με εθνοπολιτισμική ετερότητα στο χώρο του σχολείου; 

3. Παρατηρείται διαφορά με βάση το φύλο ως προς τη θυματοποίηση και τον 

εκφοβισμό που εκδηλώνεται στα σχολεία; Σε ποιους χώρους λαμβάνει χώρα ο 

σχολικός εκφοβισμός μέσα στα σχολεία; 

4. Τι μορφές λαμβάνει ο σχολικός εκφοβισμός σε γηγενείς και αλλοεθνείς 

μαθητές στο σχολικό περιβάλλον; 

5. Σε ποιον απευθύνονται πρωτίστως οι αλλοεθνείς και οι γηγενείς μαθητές – 

θύματα εκφοβιστικών συμπεριφορών για βοήθεια; 

6. Ποιοι είναι οι παράγοντες θυματοποίησης για έναν μαθητή; 

7. Ποια είναι η ηλικία του θύτη των εκφοβιστικών συμπεριφορών σε σχέση με 

το θύμα του; 

8. Οι θύτες των εκφοβιστικών συμπεριφορών δρουν ατομικά ή σε μικρές ομάδες 

μαθητών; 

9. Ποιες είναι οι ενέργειες που κρίνονται σημαντικές προκειμένου να 

αποτραπούν τυχόν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού; 
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Τεχνικές συλλογής 

 

Για τον καθορισμό του δείγματος διεξαγωγής της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας.  

Το δειγματοληπτικό πλαίσιο της έρευνας βασίστηκε σε στοιχεία εκπαιδευτικών, 

αναπληρωτών και μόνιμων, που διατηρεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Α΄ Πειραιά. Στα στοιχεία αυτά έγινε αντιστοίχηση αριθμών ώστε να προκύψει ένας 

αριθμημένος κατάλογος μελών. Με τυχαίο τρόπο επιλέχτηκαν μέλη από τον 

κατάλογο μέχρι να συμπληρωθεί πλήθος ίσο με 100. Τα χαρακτηριστικά των μελών 

ήταν άγνωστα μέχρι την έναρξη της έρευνας (π.χ. δεν ήταν γνωστό αν ο αριθμός 

μέλους που επιλέχθηκε από τη λίστα ήταν άντρας ή γυναίκα). Όλα τα μέλη της λίστας 

είχαν την ίδια πιθανότητα να εκλεγούν. Στα μέλη που επιλέχθηκαν διανεμήθηκε το 

ερωτηματολόγιο είτε σε ηλεκτρονική μορφή με email είτε με δια ζώσης συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου. 

Για τις ανάγκες, λοιπόν, της παρούσας έρευνας καταρτίστηκε ένα ερωτηματολόγιο 

για τους εκπαιδευτικούς. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο μέρη. Στο 

πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονταν έξι ερωτήσεις που αφορούσαν 

τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία κ.λ.π.). Οι ερωτήσεις 

αυτές ήταν κλειστού τύπου και επιδέχονταν μία απάντηση.  

Στο δεύτερο μέρος υπήρχαν δεκαέξι ερωτήσεις που αφορούσαν την αποκλίνουσα 

συμπεριφορά και την εθνοπολιτισμική ετερότητα των μαθητών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

Ανεξάρτητες μεταβλητές  

Από το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών προέκυψαν οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας ήταν το 

φύλο, η ηλικία, οι επιπρόσθετες σπουδές, τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση καθώς και η 

σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών.  

Εξαρτημένες μεταβλητές  

Από το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου των μαθητών προέκυψαν οι 

εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας.  
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Επιλογή μεθοδολογίας 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό IBM 

SPSS STATISTICS 20. Έτσι, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν μεταφέρθηκαν 

από τα ερωτηματολόγια στο SPSS. Η ανάλυση των δεδομένων αφορά τόσο την 

περιγραφή των αποτελεσμάτων (περιγραφική ανάλυση), όσο και τη μεταξύ τους 

συνάφεια (επαγωγική ανάλυση). Οι μεταβλητές, λοιπόν, που δημιουργήθηκαν είναι οι 

εξής: 

 Φύλο  το φύλο του συμμετέχοντα. Values:{1, Άντρας},{2, Γυναίκα} 

 Ηλικία  η ηλικία του συμμετέχοντα. 

 Επάγγελμα_Ειδικότητα  το Επάγγελμα – Ειδικότητα του συμμετέχοντα. 

Values:{1, Δάσκαλος},{2, Δασκάλα} 

 Επιπρόσθετες_σπουδές  επιπρόσθετες σπουδές που πραγματοποίησαν οι 

συμμετέχοντες μετά τη λήψη του βασικού τους πτυχίου. Values:{1, Δεύτερο 

πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ},{2, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών}, {3, Δεύτερο πτυχίο 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών}, {4, Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών, Διδακτορικός τίτλος σπουδών}, {5, Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Διδακτορικός τίτλος σπουδών}, {6, Όχι 

επιπρόσθετες σπουδές} 

 Έτη_υπηρεσίας  Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση 

 Σχέση_εργασίας  Values:{1, Αναπληρωτής/τρια},{2, Μόνιμος/η} 

 Q1  Στο σχολείο σας φοιτούν μαθητές με εθνοπολιτισμική ετερότητα; 

Values:{1, Ναι},{2, Όχι} 

 Q2  Ποιες από τις παρακάτω αποτελούν τις χώρες προέλευσής τους; 

 Q3  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις μεταξύ αλλοεθνών και ομοεθνών 

μαθητών στο σχολείο σας; Values:{1, Ουδέτερες},{2, Φιλικές}, {3, 

Αδιάφορες}, {4, Εχθρικές}, {5, Άλλο} 

 Q4  Παρατηρείτε να εκδηλώνονται στο σχολείο σας συμπεριφορές 

σχολικού εκφοβισμού; Values:{1, Ναι},{2, Όχι} 

 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

ενέργειες σε σχέση με τις μεταβλητές: 
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 Η μεταβλητή Ηλικία κατηγοριοποιήθηκε και δημιουργήθηκε η μεταβλητή 

Ηλικιακή_Ομάδα με Values:{1, 24-30},{2, 31-40}, {3, 41-50}, {4, 51-59} 

 Η μεταβλητή Έτη_υπηρεσίας κατηγοριοποιήθηκε και δημιουργήθηκε η 

μεταβλητή Έτη_υπηρεσίας_ομαδ με Values:{1, 1-10},{2, 11-20}, {3, 21-30}, 

{4, 31-36} 

Περιγραφικά χαρακτηριστικά 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι 100 από τους οποίους οι 14 (14%)  

είναι άνδρες και οι 86 (86%) γυναίκες (ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΓΡΑΦΗΜΑ 1).  

Οι ηλικίες των συμμετεχόντων στην έρευνα κυμαίνονται από 24 έως 59 ετών και 

κατανέμονται ως εξής: 46 άτομα στην ηλικιακή ομάδα 24-30 (46%), 20 άτομα στην 

ηλικιακή ομάδα 31-40 (20%), 18 άτομα στην ηλικιακή ομάδα 41-50 (18%) και 16 

άτομα στην ηλικιακή ομάδα 51-59 (16%) (ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΓΡΑΦΗΜΑ 2).  

Όλοι οι συμμετέχοντες ασκούν το επάγγελμα του δασκάλου. Το 54% (54 άτομα) εξ 

αυτών εργάζονται ως αναπληρωτές και το 46% (46 άτομα) έχει μόνιμη θέση 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 3, ΓΡΑΦΗΜΑ 3).  

Όσον αφορά τις επιπρόσθετες σπουδές των συμμετεχόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ 4, 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4) μετά τη λήψη του βασικού τους πτυχίου: 

 ένα ποσοστό 11% έχει αποκτήσει ένα δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

 35% έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

 5% έχει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

 3% έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών 

 1% έχει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο 

σπουδών 

 45% των συμμετεχόντων δεν έχει πραγματοποιήσει κάποιες επιπρόσθετες 

σπουδές 

Τα έτη υπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα κυμαίνονται από 1 έως 36 έτη με 

το μέσο όρο να βρίσκεται στα 12,46 έτη με τυπική απόκλιση 9,149 έτη (ΠΙΝΑΚΑΣ 

5). 
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Στην ερώτηση αν στο σχολείο τους φοιτούν μαθητές με εθνοπολιτισμική ετερότητα, 

99% των συμμετεχόντων απάντησαν ναι, ενώ μόλις το 1% απάντησε όχι (ΠΙΝΑΚΑΣ 

6, ΓΡΑΦΗΜΑ 5). 

Ανάλυση 

Στην ερώτηση «Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις μεταξύ αλλοεθνών και ομοεθνών 

μαθητών στο σχολείο σας;» οι συμμετέχοντες απάντησαν (ΠΙΝΑΚΑΣ 7, ΓΡΑΦΗΜΑ 

6): 

 14% ουδέτερες 

 70% φιλικές 

 5% αδιάφορες 

 3% εχθρικές  

 8% άλλο 

Στην ερώτηση αν στο σχολείο τους εκδηλώνονται συμπεριφορές σχολικού 

εκφοβισμού, 48% των συμμετεχόντων απάντησε ναι, ενώ 52% απάντησε όχι 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 8, ΓΡΑΦΗΜΑ 7).  

Στην ερώτηση «Με τι συχνότητα θεωρείτε πως οι αλλοεθνείς μαθητές δρουν ως θύτες 

εκφοβιστικών συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου», 46% των συμμετεχόντων 

απάντησε μερικές φορές, 40% σπάνια, 8% συχνά, 5% ποτέ και 1% πάντα (ΠΙΝΑΚΑΣ 

9, ΓΡΑΦΗΜΑ 8).  

Στην ερώτηση «Με τι συχνότητα θεωρείτε πως εκδηλώνονται περιστατικά σχολικού 

εκφοβισμού, τα οποία έχουν ως αποδέκτες - θύματα τους αλλοεθνείς μαθητές στο 

χώρο του σχολείου», 38% των συμμετεχόντων απάντησε μερικές φορές, 31% σπάνια, 

26% συχνά, 4% ποτέ και 1% πάντα (ΠΙΝΑΚΑΣ 10, ΓΡΑΦΗΜΑ 9). 

Ένα ποσοστό 60% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι μαθητές που προκαλούν τα 

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού αποτελούνται κυρίως από μαθητές μεγαλύτερης 

ηλικίας, ενώ το υπόλοιπο 40% θεωρεί ότι πρόκειται για μαθητές ίδιας ηλικίας 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 11, ΓΡΑΦΗΜΑ 10). 

Στην ερώτηση «Πώς θεωρείτε ότι δρουν, κυρίως, οι θύτες των εκφοβιστικών 

συμπεριφορών στο σχολείο σας; [Κορίτσια]» το μεγαλύτερο ποσοστό των 
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συμμετεχόντων (58%) απάντησε ότι τα κορίτσια δρουν κυρίως σε ομάδες ίδιου 

φύλλου. Ακολουθεί η απάντηση «Ατομικά» με ποσοστό 27% και «Σε μεικτές ομάδες 

(αγοριών και κοριτσιών)» με ποσοστό 15% (ΠΙΝΑΚΑΣ 12, ΓΡΑΦΗΜΑ 11). 

Αντίστοιχα για τα αγόρια δόθηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις: «Σε ομάδες ίδιου 

φύλλου» 46%, «Ατομικά» 33% και «Σε μεικτές ομάδες (αγοριών και κοριτσιών)» 

21% (ΠΙΝΑΚΑΣ 13, ΓΡΑΦΗΜΑ 12). 

Συσχετίσεις 

Αρχικά διερευνήθηκε αν η παρατήρηση εκδήλωσης συμπεριφορών σχολικού 

εκφοβισμού σχετίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των δασκάλων -

συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Από την εφαρμογή του κριτηρίου x
2
 προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στο αν οι συμμετέχοντες παρατηρούν συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού, 

με το φύλο τους (x
2
(1, n=100)=10.887, p=0.001 <0.05, στατιστικώς σημαντικό) 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 14). Στον πίνακα Crosstabs βλέπουμε ότι από τους συμμετέχοντες που 

παρατηρούν στο σχολείο συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού, το 97.9% είναι 

γυναίκες και το 2.1% άντρες (ΠΙΝΑΚΑΣ 15, ΓΡΑΦΗΜΑ 13).  

Αντίθετα, δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην 

παρατήρηση γεγονότων σχολικού εκφοβισμού και στην ηλικία των συμμετεχόντων 

(p=0.582>0.05), στην σχέση εργασία τους (p=0.664>0.05) ή τα έτη υπηρεσίας στην 

εκπαίδευση (p=0.633>0.05) (ΠΙΝΑΚΕΣ 16, 17, 18) 

Στη συνέχεια της ανάλυσης πραγματοποιείται μία διερεύνηση της ύπαρξης 

συσχέτισης ανάμεσα στην παρατήρηση σχολικού εκφοβισμού και στην 

εθνοπολιτισμική ετερότητα. 

Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην εκδήλωση 

συμπεριφορών σχολικού εκφοβισμού και στην φοίτηση μαθητών με εθνοπολιτισμική 

ετερότητα (p=0.480>0.05) (ΠΙΝΑΚΑΣ 19). 

Προκύπτει όμως στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην εκδήλωση 

συμπεριφορών σχολικού εκφοβισμού και στο πως διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ 

αλλοεθνών και ομοεθνών μαθητών (x
2
(4, n=100)=23.838, p=0.011 <0.05, 
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στατιστικώς σημαντικό) (ΠΙΝΑΚΑΣ 20). Στον πίνακα Crosstabs βλέπουμε ότι δεν 

παρατηρούνται συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού σε ένα ποσοστό 90.4% όταν οι 

σχέσεις μεταξύ αλλοεθνών και ομοεθνών μαθητών είναι φιλικές (ΠΙΝΑΚΑΣ 21). 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Στην ερώτηση «Ποιους από τους παρακάτω θεωρείτε παράγοντες θυματοποίησης για 

έναν μαθητή», οι απαντήσεις με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανά παράγοντα ήταν 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 22, ΓΡΑΦΗΜΑ 14): 

 Ανικανότητα του θύματος να αμυνθεί: Συχνά 52% 

 Εμφάνιση (π.χ. χρώμα δέρματος): Συχνά 36% 

 Πίστη/Θρησκεία: Σπάνια 43% 

 Εθνικότητα: Μερικές φορές 39%  

ΜΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Στην ερώτηση «Πού θεωρείτε ότι εκδηλώνονται συνηθέστερα ανάλογες 

συμπεριφορές στο σχολείο σας», οι απαντήσεις με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανά 

περίπτωση ήταν (ΠΙΝΑΚΑΣ 23, ΓΡΑΦΗΜΑ 15): 

 Σε εκπαιδευτικές δράσεις (εκδρομές, projects): Σπάνια 39% 

 Εν ώρα διαλείμματος χωρίς την επιτήρηση των εκπαιδευτικών: Συχνά 34% 

 Εν ώρα διαλείμματος υπό την επιτήρηση των εκπαιδευτικών: Μερικές φορές  

42% 

 Μέσα στην τάξη: Σπάνια 55%  

ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Στην ερώτηση «Ποιες από τις ακόλουθες μορφές σχολικού εκφοβισμού θεωρείτε ότι 

εκδηλώνονται από τους γηγενείς μαθητές στο χώρο του σχολείου», οι απαντήσεις με 

τα μεγαλύτερα ποσοστά ανά μορφή ήταν (ΠΙΝΑΚΑΣ 24, ΓΡΑΦΗΜΑ 16): 

 Διάδοση κακής φήμης: Λίγο 40% 

 Εκβιασμός και απειλές: Λίγο 52% 

 Διαδικτυακός εκφοβισμός: Λίγο 32% 

 Κλοπή προσωπικών αντικειμένων ή χρημάτων: Λίγο 45%  

 Σωματική βία: Μέτρια 37% 
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 Αποκλεισμός και περιθωριοποίηση από την παρέα των συνομηλίκων: Μέτρια 

35% 

 Λεκτικός: Πολύ 48% 

ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Στην ερώτηση «Ποιες από τις ακόλουθες μορφές σχολικού εκφοβισμού θεωρείτε ότι 

εκδηλώνονται από τους αλλοεθνείς μαθητές στο χώρο του σχολείου», οι απαντήσεις 

με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανά μορφή ήταν (ΠΙΝΑΚΑΣ 25, ΓΡΑΦΗΜΑ 17): 

 Διάδοση κακής φήμης: Λίγο 40% 

 Εκβιασμός και απειλές: Λίγο 41% 

 Διαδικτυακός εκφοβισμός: Λίγο 35% 

 Κλοπή προσωπικών αντικειμένων ή χρημάτων: Λίγο 35%  

 Σωματική βία: Μέτρια 37% 

 Αποκλεισμός και περιθωριοποίηση από την παρέα των συνομηλίκων: Μέτρια 

36% 

 Λεκτικός εκφοβισμός (υβριστικές εκφράσεις, κοροϊδία): Μέτρια 44% 

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Στην ερώτηση «Σε ποιον θεωρείτε ότι απευθύνονται πρωτίστως οι γηγενείς μαθητές - 

θύματα εκφοβιστικών συμπεριφορών για βοήθεια», οι απαντήσεις με τα μεγαλύτερα 

ποσοστά ανά περίπτωση ήταν (ΠΙΝΑΚΑΣ 26, ΓΡΑΦΗΜΑ 18): 

 Στο φιλικό τους περιβάλλον (συνομήλικοι, συμμαθητές): Συχνά 39% 

 Στο οικογενειακό τους περιβάλλον (γονείς, αδέρφια): Συχνά 51% 

 Στο σχολικό τους περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, διευθυντής σχολείου): Συχνά 

54% 

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Στην ερώτηση «Σε ποιον θεωρείτε ότι απευθύνονται πρωτίστως οι αλλοεθνείς 

μαθητές – θύματα εκφοβιστικών συμπεριφορών για βοήθεια», οι απαντήσεις με τα 

μεγαλύτερα ποσοστά ανά περίπτωση ήταν (ΠΙΝΑΚΑΣ 27, ΓΡΑΦΗΜΑ 19): 

 Στο φιλικό τους περιβάλλον (συνομήλικοι, συμμαθητές): Μερικές φορές 38% 

 Στο οικογενειακό τους περιβάλλον (γονείς, αδέρφια): Συχνά 41% 
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 Στο σχολικό τους περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, διευθυντής σχολείου): Συχνά 

39% 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Στην ερώτηση «Αξιολογήστε ως προς την σπουδαιότητά τους τις ακόλουθες 

ενέργειες για την αποτροπή περιστατικών σχολικού εκφοβισμού», οι απαντήσεις με 

τα μεγαλύτερα ποσοστά ανά περίπτωση ήταν (ΠΙΝΑΚΑΣ 28, ΓΡΑΦΗΜΑ 20): 

 Περισσότερη αυστηρότητα των εκπαιδευτικών σε περιστατικά σχολικής βίας: 

Μεγάλης σημασίας 44%  

 Μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την μεριά των εκπαιδευτικών: Πολύ μεγάλης 

σημασίας 49% 

 Τήρηση/Εφαρμογή των κανονισμών του σχολείου: Πολύ μεγάλης σημασίας 

46% 

 Εκπαίδευση μαθητών για την ειρηνική επίλυση διαφορών: Πολύ μεγάλης 

σημασίας 64% 

 Τοποθέτηση ψυχολόγου για τη διαχείριση περιστατικών σχολικής βίας: 

Μέτριας σημασίας 39% 

 Ορισμός υπεύθυνου μαθητή διαχείρισης περιστατικών σχολικής βίας: Πολύ 

μεγάλης σημασίας 55% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άντρας 14 14,0 14,0 14,0 

Γυναίκα 86 86,0 86,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Ηλικιακή Ομάδα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

24-30 46 46,0 46,0 46,0 

31-40 20 20,0 20,0 66,0 

41-50 18 18,0 18,0 84,0 

51-59 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Σχέση εργασίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αναπληρωτής/τρια 54 54,0 54,0 54,0 

Μόνιμος/η 46 46,0 46,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
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Επιπρόσθετες σπουδές 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 11 11,0 11,0 11,0 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών 
35 35,0 35,0 46,0 

Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών 

5 5,0 5,0 51,0 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών, Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 

3 3,0 3,0 54,0 

Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών, Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 

1 1,0 1,0 55,0 

Όχι επιπρόσθετες σπουδές 45 45,0 45,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Έτη υπηρεσίας στην 

εκπαίδευση 
100 1 36 12,46 9,149 

Valid N (listwise) 100     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Στο σχολείο σας φοιτούν μαθητές με εθνοπολιτισμική ετερότητα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 99 99,0 99,0 99,0 

Όχι 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις μεταξύ αλλοεθνών και ομοεθνών μαθητών 

στο σχολείο σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ουδέτερες 14 14,0 14,0 14,0 

Φιλικές 70 70,0 70,0 84,0 

Αδιάφορες 5 5,0 5,0 89,0 

Εχθρικές 3 3,0 3,0 92,0 

Άλλο 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Παρατηρείτε να εκδηλώνονται στο σχολείο σας συμπεριφορές σχολικού 

εκφοβισμού; 



45 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 48 48,0 48,0 48,0 

Όχι 52 52,0 52,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Με τι συχνότητα θεωρείτε πως οι αλλοεθνείς μαθητές δρουν ως θύτες 

εκφοβιστικών συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ποτέ 5 5,0 5,0 5,0 

Σπάνια 40 40,0 40,0 45,0 

Μερικές φορές 46 46,0 46,0 91,0 

Συχνά 8 8,0 8,0 99,0 

Πάντα 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Με τι συχνότητα θεωρείτε πως εκδηλώνονται περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, 

τα οποία έχουν ως αποδέκτες - θύματα τους αλλοεθνείς μαθητές στο χώρο του 

σχολείου; 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ποτέ 4 4,0 4,0 4,0 

Σπάνια 31 31,0 31,0 35,0 

Μερικές φορές 38 38,0 38,0 73,0 

Συχνά 26 26,0 26,0 99,0 

Πάντα 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Θεωρείτε πως οι μαθητές που προκαλούν τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού 

αποτελούνται κυρίως από: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Μαθητές ίδιας ηλικίας 40 40,0 40,0 40,0 

Μαθητές μεγαλύτερης 

ηλικίας 
60 60,0 60,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Πώς θεωρείτε ότι δρουν, κυρίως, οι θύτες των εκφοβιστικών συμπεριφορών στο σχολείο 

σας; [Κορίτσια] 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ατομικά 27 27,0 27,0 27,0 

Σε ομάδες ίδιου φύλου 58 58,0 58,0 85,0 

Σε μεικτές ομάδες 

(κοριτσιών και αγοριών) 
15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Πώς θεωρείτε ότι δρουν, κυρίως, οι θύτες των εκφοβιστικών συμπεριφορών στο σχολείο 

σας; [Αγόρια] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ατομικά 33 33,0 33,0 33,0 

Σε ομάδες ίδιου φύλου 46 46,0 46,0 79,0 

Σε μεικτές ομάδες 

(κοριτσιών και αγοριών) 
21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Chi-Square Tests
c
 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 
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Pearson Chi-Square 10,887
a
 1 ,001 ,001 ,001  

Continuity Correction
b
 9,067 1 ,003    

Likelihood Ratio 12,788 1 ,000 ,001 ,001  

Fisher's Exact Test    ,001 ,001  

Linear-by-Linear 

Association 
10,778

d
 1 ,001 ,001 ,001 ,001 

N of Valid Cases 100      

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,72. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. For 2x2 crosstabulation, exact results are provided instead of Monte Carlo results. 

d. The standardized statistic is -3,283. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Παρατηρείτε να εκδηλώνονται στο σχολείο σας συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού; * Φύλο 

Crosstabulation 

 Φύλο Total 

Άντρας Γυναίκα 

Παρατηρείτε να 

εκδηλώνονται στο σχολείο 

σας συμπεριφορές σχολικού 

εκφοβισμού; 

Ναι Count 1 47 48 

% within Παρατηρείτε να 

εκδηλώνονται στο σχολείο 

σας συμπεριφορές σχολικού 

εκφοβισμού; 

2,1% 97,9% 100,0% 
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Όχι Count 13 39 52 

% within Παρατηρείτε να 

εκδηλώνονται στο σχολείο 

σας συμπεριφορές σχολικού 

εκφοβισμού; 

25,0% 75,0% 100,0% 

Total Count 14 86 100 

% within Παρατηρείτε να 

εκδηλώνονται στο σχολείο 

σας συμπεριφορές σχολικού 

εκφοβισμού; 

14,0% 86,0% 100,0% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 99% Confidence 

Interval 

Sig. 99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
1,952

a
 3 ,582 ,601

b
 ,588 ,614    

Likelihood Ratio 1,966 3 ,580 ,604
b
 ,592 ,617    

Fisher's Exact 

Test 
1,947   ,604

b
 ,592 ,617    

Linear-by-Linear 

Association 
,477

c
 1 ,490 ,533

b
 ,521 ,546 ,277

b
 ,266 ,289 

N of Valid 

Cases 
100         
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a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,68. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

c. The standardized statistic is ,690. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Chi-Square Tests
c
 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square ,188
a
 1 ,664 ,692 ,408  

Continuity Correction
b
 ,054 1 ,816    

Likelihood Ratio ,188 1 ,664 ,692 ,408  

Fisher's Exact Test    ,692 ,408  

Linear-by-Linear 

Association 
,186

d
 1 ,666 ,692 ,408 ,145 

N of Valid Cases 100      

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,08. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. For 2x2 crosstabulation, exact results are provided instead of Monte Carlo results. 

d. The standardized statistic is ,432. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 99% Confidence 

Interval 

Sig. 99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
1,717

a
 3 ,633 ,669

b
 ,657 ,681    

Likelihood Ratio 1,747 3 ,626 ,669
b
 ,657 ,681    

Fisher's Exact 

Test 
1,753   ,669

b
 ,657 ,681    

Linear-by-Linear 

Association 
,282

c
 1 ,595 ,611

b
 ,599 ,624 ,339

b
 ,327 ,351 

N of Valid 

Cases 
100         

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,36. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 624387341. 

c. The standardized statistic is ,531. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Chi-Square Tests
c
 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 1,094
a
 1 ,296 ,480 ,480  
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Continuity Correction
b
 ,002 1 ,968    

Likelihood Ratio 1,479 1 ,224 ,480 ,480  

Fisher's Exact Test    ,480 ,480  

Linear-by-Linear 

Association 
1,083

d
 1 ,298 ,480 ,480 ,480 

N of Valid Cases 100      

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. For 2x2 crosstabulation, exact results are provided instead of Monte Carlo results. 

d. The standardized statistic is -1,041. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 99% Confidence 

Interval 

Sig. 99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
23,878

a
 4 ,000 ,000

b
 ,000 ,000    

Likelihood Ratio 28,548 4 ,000 ,000
b
 ,000 ,000    

Fisher's Exact 

Test 
24,081   ,000

b
 ,000 ,000    
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Linear-by-Linear 

Association 
5,716

c
 1 ,017 ,019

b
 ,016 ,023 ,011

b
 ,008 ,014 

N of Valid 

Cases 
100         

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,44. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 957002199. 

c. The standardized statistic is -2,391. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

Παρατηρείτε να εκδηλώνονται στο σχολείο σας συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού; * Πώς θα 

χαρακτηρίζατε τις σχέσεις μεταξύ αλλοεθνών και ομοεθνών μαθητών στο σχολείο σας;  

Crosstabulation 

 Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις μεταξύ αλλοεθνών 

και ομοεθνών μαθητών στο σχολείο σας; 

Σύνολο 

Ουδέτερες Φιλικές Αδιάφορες Εχθρικές Άλλο 

Παρατηρείτε να 

εκδηλώνονται 

στο σχολείο 

σας 

συμπεριφορές 

σχολικού 

εκφοβισμού; 

Ναι 

Τιμές 11 23 3 3 8 48 

% ποσοστό 

Παρατηρείτε 

να 

εκδηλώνονται 

στο σχολείο 

σας 

συμπεριφορές 

σχολικού 

εκφοβισμού; 

22,9% 47,9% 6,2% 6,2% 16,7% 100,0% 

Όχι  3 47 2 0 0 52 
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% ποσοστό 

Παρατηρείτε 

να 

εκδηλώνονται 

στο σχολείο 

σας 

συμπεριφορές 

σχολικού 

εκφοβισμού; 

5,8% 90,4% 3,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Συνολικά 

Τιμές 14 70 5 3 8 100 

% ποσοστό 

Παρατηρείτε 

να 

εκδηλώνονται 

στο σχολείο 

σας 

συμπεριφορές 

σχολικού 

εκφοβισμού; 

14,0% 70,0% 5,0% 3,0% 8,0% 100,0% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

 

 Στήλη N % 

Ποιους από τους παρακάτω 

θεωρείτε παράγοντες 

θυματοποίησης για έναν 

μαθητή;  [Εθνικότητα] 

Ποτέ 4% 

Σπάνια 27% 

Μερικές φορές 39% 

Συχνά 29% 

Πάντα 1% 

Ποιους από τους παρακάτω 

θεωρείτε παράγοντες 

θυματοποίησης για έναν 

Ποτέ 24% 

Σπάνια 43% 
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μαθητή;  [Πίστη/Θρησκεία] 

Μερικές φορές 30% 

Συχνά 3% 

Πάντα 0% 

Ποιους από τους παρακάτω 

θεωρείτε παράγοντες 

θυματοποίησης για έναν 

μαθητή;  [ Εμφάνιση (π.χ. 

χρώμα δέρματος)] 

Ποτέ 9% 

Σπάνια 22% 

Μερικές φορές 30% 

Συχνά 36% 

Πάντα 3% 

Ποιους από τους παρακάτω 

θεωρείτε παράγοντες 

θυματοποίησης για έναν 

μαθητή;  [Ανικανότητα του 

θύματος να αμυνθεί] 

Ποτέ 4% 

Σπάνια 4% 

Μερικές φορές 26% 

Συχνά 52% 

Πάντα 14% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

 

 Στήλη N % 

Πού θεωρείτε ότι 

εκδηλώνονται συνηθέστερα 

ανάλογες συμπεριφορές στο 

σχολείο σας; [Μέσα στην 

τάξη] 

Ποτέ 14,0% 

Σπάνια 55,0% 

Μερικές φορές 23,0% 
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Συχνά 8,0% 

Πάντα 0,0% 

Πού θεωρείτε ότι 

εκδηλώνονται συνηθέστερα 

ανάλογες συμπεριφορές στο 

σχολείο σας; [Εν ώρα 

διαλείμματος υπό την 

επιτήρηση των 

εκπαιδευτικών] 

Ποτέ 2,0% 

Σπάνια 23,0% 

Μερικές φορές 42,0% 

Συχνά 31,0% 

Πάντα 2,0% 

Πού θεωρείτε ότι 

εκδηλώνονται συνηθέστερα 

ανάλογες συμπεριφορές στο 

σχολείο σας; [Εν ώρα 

διαλείμματος χωρίς την 

επιτήρηση των 

εκπαιδευτικών] 

Ποτέ 3,0% 

Σπάνια 26,0% 

Μερικές φορές 30,0% 

Συχνά 34,0% 

Πάντα 7,0% 

Πού θεωρείτε ότι 

εκδηλώνονται συνηθέστερα 

ανάλογες συμπεριφορές στο 

σχολείο σας; [Σε 

εκπαιδευτικές δράσεις 

(εκδρομές, projects)] 

Ποτέ 9,0% 

Σπάνια 39,0% 

Μερικές φορές 36,0% 

Συχνά 15,0% 

Πάντα 1,0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

 

 Στήλη N % 

Λεκτικός 

Καθόλου 0,0% 

Λίγο 11,0% 

Μέτρια 37,0% 

Πολύ 48,0% 

Πάρα πολύ 4,0% 

Αποκλεισμός και 

περιθωριοποίηση από την 

παρέα των συνομηλίκων 

Καθόλου 2,0% 

Λίγο 27,0% 

Μέτρια 35,0% 

Πολύ 31,0% 

Πάρα πολύ 5,0% 

Σωματική βία 

Καθόλου 2,0% 

Λίγο 29,0% 

Μέτρια 37,0% 

Πολύ 31,0% 

Πάρα πολύ 1,0% 

Κλοπή προσωπικών 
Καθόλου 21,0% 
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αντικειμένων ή χρημάτων 

Λίγο 45,0% 

Μέτρια 24,0% 

Πολύ 10,0% 

Πάρα πολύ 0,0% 

Διαδικτυακός εκφοβισμός 

Καθόλου 27,0% 

Λίγο 32,0% 

Μέτρια 23,0% 

Πολύ 18,0% 

Πάρα πολύ 0,0% 

Εκβιασμός και απειλές 

Καθόλου 17,0% 

Λίγο 52,0% 

Μέτρια 22,0% 

Πολύ 9,0% 

Πάρα πολύ 0,0% 

Διάδοση κακής φήμης 

Καθόλου 22,0% 

Λίγο 40,0% 

Μέτρια 23,0% 

Πολύ 14,0% 

Πάρα πολύ 1,0% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 
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 Στήλη N % 

Λεκτικός εκφοβισμός 

(υβριστικές εκφράσεις, 

κοροϊδία) 

Καθόλου 5,0% 

Λίγο 31,0% 

Μέτρια 44,0% 

Πολύ 20,0% 

Πάρα πολύ 0,0% 

Αποκλεισμός και 

περιθωριοποίηση από την 

παρέα των συνομηλίκων 

Καθόλου 15,0% 

Λίγο 31,0% 

Μέτρια 36,0% 

Πολύ 17,0% 

Πάρα πολύ 1,0% 

Σωματική βία 

Καθόλου 13,0% 

Λίγο 31,0% 

Μέτρια 37,0% 

Πολύ 18,0% 

Πάρα πολύ 1,0% 

Κλοπή προσωπικών 

αντικειμένων ή χρημάτων 

Καθόλου 22,0% 

Λίγο 35,0% 

Μέτρια 27,0% 
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Πολύ 16,0% 

Πάρα πολύ 0,0% 

Διαδικτυακός εκφοβισμός 

Καθόλου 33,0% 

Λίγο 42,0% 

Μέτρια 20,0% 

Πολύ 5,0% 

Πάρα πολύ 0,0% 

Εκβιασμός και απειλές 

Καθόλου 20,0% 

Λίγο 41,0% 

Μέτρια 30,0% 

Πολύ 9,0% 

Πάρα πολύ 0,0% 

Διάδοση κακής φήμης 

Καθόλου 32,0% 

Λίγο 40,0% 

Μέτρια 21,0% 

Πολύ 6,0% 

Πάρα πολύ 1,0% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 
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 Στήλη N % 

Στο σχολικό τους 

περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, 

διευθυντής σχολείου) 

Ποτέ 0,0% 

Σπάνια 5,0% 

Μερικές φορές 30,0% 

Συχνά 54,0% 

Πάντα 11,0% 

Στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον (γονείς, 

αδέρφια) 

Ποτέ 0,0% 

Σπάνια 9,0% 

Μερικές φορές 29,0% 

Συχνά 51,0% 

Πάντα 11,0% 

Στο φιλικό τους περιβάλλον 

(συνομήλικοι, συμμαθητές) 

Ποτέ 1,0% 

Σπάνια 11,0% 

Μερικές φορές 34,0% 

Συχνά 39,0% 

Πάντα 15,0% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

 Column N % 
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Στο σχολικό τους 

περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, 

διευθυντής σχολείου) 

Ποτέ 2,0% 

Σπάνια 12,0% 

Μερικές φορές 35,0% 

Συχνά 39,0% 

Πάντα 12,0% 

Στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον (γονείς, 

αδέρφια) 

Ποτέ 3,0% 

Σπάνια 11,0% 

Μερικές φορές 32,0% 

Συχνά 41,0% 

Πάντα 13,0% 

Στο φιλικό τους περιβάλλον 

(συνομήλικοι, συμμαθητές) 

Ποτέ 6,0% 

Σπάνια 22,0% 

Μερικές φορές 38,0% 

Συχνά 31,0% 

Πάντα 3,0% 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

 

 Column N % 
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Ορισμός υπεύθυνου μαθητή 

διαχείρισης περιστατικών 

σχολικής βίας 

Αδιάφορο 0,0% 

Μικρής σημασίας 3,0% 

Μέτριας σημασίας 6,0% 

Μεγάλης σημασίας 36,0% 

Πολύ μεγάλης σημασίας 55,0% 

Τοποθέτηση ψυχολόγου για 

τη διαχείριση περιστατικών 

σχολικής βίας 

Αδιάφορο 11,0% 

Μικρής σημασίας 19,0% 

Μέτριας σημασίας 39,0% 

Μεγάλης σημασίας 27,0% 

Πολύ μεγάλης σημασίας 4,0% 

Εκπαίδευση μαθητών για 

την ειρηνική επίλυση 

διαφορών 

Αδιάφορο 0,0% 

Μικρής σημασίας 0,0% 

Μέτριας σημασίας 4,0% 

Μεγάλης σημασίας 32,0% 

Πολύ μεγάλης σημασίας 64,0% 

Τήρηση/Εφαρμογή των 

κανονισμών του σχολείου 

Αδιάφορο 0,0% 

Μικρής σημασίας 2,0% 

Μέτριας σημασίας 7,0% 

Μεγάλης σημασίας 45,0% 

Πολύ μεγάλης σημασίας 46,0% 
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Μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

από την μεριά των 

εκπαιδευτικών 

Αδιάφορο 0,0% 

Μικρής σημασίας 1,0% 

Μέτριας σημασίας 5,0% 

Μεγάλης σημασίας 45,0% 

Πολύ μεγάλης σημασίας 49,0% 

Περισσότερη αυστηρότητα 

των εκπαιδευτικών σε 

περιστατικά σχολικής βίας 

Αδιάφορο 0,0% 

Μικρής σημασίας 5,0% 

Μέτριας σημασίας 17,0% 

Μεγάλης σημασίας 44,0% 

Πολύ μεγάλης σημασίας 34,0% 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1 

 

Γράφημα 1 Ποσοστό συμμετεχόντων σε σχέση με το φύλο 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

 

Γράφημα 2 Ποσοστό συμμετεχόντων σε σχέση με την ηλικία 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3 

 

Γράφημα 3 Ποσοστό συμμετεχόντων σε σχέση με το επάγγελμα 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 

 

Γράφημα 4 Ποσοστό συμμετεχόντων σε σχέση με τις επιπρόσθετες σπουδές 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5 

 

Γράφημα 5 Στο σχολείο φοιτούν μαθητές με εθνοπολιτισμική ετερότητα; 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 

 

Γράφημα 6 Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις μεταξύ αλλοεθνών και ομοεθνών μαθητών; 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7 

 

Γράφημα 7 Παρατήρηση εκδήλωσης σχολικού εκφοβισμού 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8 

 

Γράφημα 8 Με τι συχνότητα θεωρείτε πως οι αλλοεθνείς μαθητές δρουν ως θύτες εκφοβιστικών 
συμπεριφορών 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9 

 

Γράφημα 9 Συχνότητα εκδήλωσης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού με αποδέκτες - θύματα αλλοεθνείς 
μαθητές 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 10 

 

Γράφημα 10 Ηλικία μαθητών που προκαλούν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 11 

 

Γράφημα 11 Πως θεωρείτε ότι δρουν οι θύτες των εκφοβιστικών συμπεριφορών (κορίτσια) 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12 

 

Γράφημα 12 Πως θεωρείτε ότι δρουν οι θύτες των εκφοβιστικών συμπεριφορών (αγόρια) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13 

 

Γράφημα 13 Συσχέτιση ανάμεσα στο αν οι συμμετέχοντες παρατηρούν συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού 
με το φύλο τους 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 14 

 

Γράφημα 14 Παράγοντες θυματοποίησης ενός μαθητή 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 15 

 

Γράφημα 15 Μέρη εκδήλωσης συμπεριφορών σχολικού εκφοβισμού 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 16 

 

Γράφημα 16 Μορφές σχολικού εκφοβισμού από γηγενείς μαθητές 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 17 
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Γράφημα 17 Μορφές σχολικού εκφοβισμού από αλλοεθνείς μαθητές 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 18 

 

Γράφημα 18 Σε ποιον απευθύνονται οι γηγενείς μαθητές - θύματα εκφοβιστικών συμπεριφορών για βοήθεια 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 19 

 

Γράφημα 19 Σε ποιον απευθύνονται οι αλλοεθνείς μαθητές - θύματα εκφοβιστικών συμπεριφορών για 
βοήθεια 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 20 
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Γράφημα 20 Ενέργειες για την αποτροπή περιστατικών σχολικού εκφοβισμού 
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Αποτελέσματα 

 

Εν κατακλείδι, ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή και η σύγκριση 

της συχνότητας εμφάνισης μορφών σχολικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς και η 

συσχέτισή τους με διάφορους παράγοντες, από τους γηγενείς και εθνοπολιτισμικά 

διαφορετικούς μαθητές δημοτικού. Για το στόχο αυτό μελετήθηκαν οι απόψεις των 

παρατηρητών του φαινομένου, των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Με βάση, λοιπόν, τις αναφορές των παρατηρητών του φαινομένου της αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς των μαθητών προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα.  

Στο βασικό ερώτημα της παρούσας έρευνας, δηλαδή στη διερεύνηση της συσχέτισης 

ανάμεσα στη φοίτηση μαθητών με εθνοπολιτισμική ετερότητα και της εκδήλωσης 

συμπεριφορών σχολικού εκφοβισμού δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση. Απορρίπτεται λοιπόν η θέση, πως η παρουσία μαθητών με 

εθνοπολιτισμικά διαφορετική ταυτότητα στο σχολικό χώρο αυξάνει τις πιθανότητες 

εκδήλωσης περιστατικών βίαιων θυματοποιήσεων και εκφοβιστικών συμπεριφορών 

(Νικολάου, 2013). Το αισιόδοξο αυτό εύρημα συμφωνεί με ένα πλήθος ερευνών που 

έχουν διενεργηθεί στον ελληνικό χώρο. 

 

Ωστόσο, στο ερώτημα για το αν εκδηλώνονται περιστατικά αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς στο σχολικό χώρο, οι αναφορές των εκπαιδευτικών τείνουν οριακά 

προς μία θετική απάντηση. Σε ποσοστό 52% από το σύνολο των ερωτηθέντων, οι 

εκπαιδευτικοί καταθέτουν ότι εκδηλώνονται εν γένει περιστατικά βίας και σχολικού 

εκφοβισμού μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Μάλιστα προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο αν οι 

συμμετέχοντες παρατηρούν συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού σε σχέση με το 

φύλο τους. Αναδεικνύεται δηλαδή ότι από τους συμμετέχοντες που παρατηρούν στο 

σχολείο συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού, το 97.9% είναι γυναίκες και το 2.1% 

άντρες.  

Προκύπτει όμως στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην εκδήλωση 

συμπεριφορών σχολικού εκφοβισμού και στο πως διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ 

αλλοεθνών και ομοεθνών μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, δεν παρατηρούνται 
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συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού σε ένα ποσοστό 90.4% όταν οι σχέσεις μεταξύ 

αλλοεθνών και ομοεθνών μαθητών είναι φιλικές. 

Όσον αφορά την ερώτηση για το πώς θεωρούν οι εκπαιδευτικοί τις σχέσεις μεταξύ 

των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο τους το 70% τις χαρακτήρισε θετικές, το 14% 

ουδέτερες, το 8% επέλεξε μια άλλη απάντηση και σε ποσοστό μόνο 5% αδιάφορες 

και 3% εχθρικές.  

Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με το ότι η αποκλίνουσα συμπεριφορά στον 

ελλαδικό εκπαιδευτικό χώρο δεν είναι συχνό φαινόμενο. Το αποτέλεσμα αυτό 

συνάδει με αυτά άλλων σχετικών ερευνών, σύμφωνα με τα οποία, η έκταση του 

φαινομένου της σχολικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην Ελλάδα δεν είναι τόσο 

ευρεία όσο σε άλλες χώρες (Θάνος, 2012). 

Οι επόμενες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εστιάζουν στους αλλοεθνείς μαθητές. 

Πιο συγκεκριμένα στη συχνότητα με την οποία παρατηρούνται να γίνονται 

αντίστοιχα θύματα/αποδέκτες εκφοβιστικών συμπεριφορών, αλλά και να λαμβάνουν 

οι ίδιοι το ρόλο του θύτη σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών σε ποσοστό 46% απάντησε ότι μερικές φορές παρατηρούνται να 

παίρνουν τη θέση του θύτη, και σε ποσοστό 8% ότι παίρνουν τη θέση αυτή συχνά. 

Αντίθετα, σε ποσοστό 26% απαντήθηκε ότι παρατηρούνται συχνά ως αποδέκτες 

εκφοβιστικών συμπεριφορών και μερικές φορές σε ποσοστό 38%. Από τις αναφορές 

των εκπαιδευτικών, λοιπόν, προκύπτει ότι οι αλλοεθνείς μαθητές πιο συχνά 

λαμβάνουν το ρόλο του αποδέκτη εκφοβιστικών συμπεριφορών σε σύγκριση με το 

ρόλο του θύτη.     

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν τον κυρίαρχο τρόπο με τον οποίο δρουν τα 

δύο φύλα σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Για τα κορίτσια το μεγαλύτερο 

ποσοστό των συμμετεχόντων (58%) απάντησε ότι δρουν κυρίως σε ομάδες, όπως και 

τα αγόρια σε μικρότερο όμως συγκριτικά ποσοστό (46%).   

Στους παράγοντες θυματοποίησης για έναν μαθητή ως συχνότερος εμφανίστηκε η 

ανικανότητα του θύματος να αμυνθεί και ακολούθησαν σε σειρά συχνότητας η 

εμφάνιση, η εθνικότητά του και τέλος η θρησκεία του.  
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Όσον αφορά τον συνηθέστερο τόπο εκδήλωσης εκφοβιστικών συμπεριφορών την 

απάντηση με τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσε η ώρα του διαλείμματος σε 

χρονικές στιγμές που δεν υποπίπτουν στην αντίληψη των εκπαιδευτικών και 

ακολούθησαν οι εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής αίθουσας και τέλος η ώρα του 

μαθήματος μέσα στην τάξη.  

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν τις μορφές που λαμβάνει η αποκλίνουσα 

συμπεριφορά στο χώρο του σχολείου και πως αυτές διαφέρουν σε γηγενείς και 

αλλοεθνείς μαθητές. Αρχικά αναφορικά με τους γηγενείς μαθητές τα μεγαλύτερα 

ποσοστά συγκέντρωσαν ο λεκτικός εκφοβισμός και η σωματική βία. Έπειτα, 

συναντάται ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση του μαθητή, ο εκβιασμός και οι 

απειλές, η κλοπή προσωπικών αντικειμένων, η διάδοση κακής φήμης και τέλος ως μη 

συνηθέστερη μορφή ο διαδικτυακός εκφοβισμός.  

Στην αντίστοιχη ερώτηση οι εκφάνσεις της αποκλίνουσας συμπεριφοράς όταν 

εκδηλώνονται από μαθητές με εθνοπολιτισμική ετερότητα είναι κυρίως και πάλι ο 

λεκτικός εκφοβισμός αλλά συγκριτικά σε χαμηλότερο ποσοστό από τους ντόπιους. 

Ακολουθεί η σωματική βία και ο αποκλεισμός με τα ίδια ποσοστά μεταξύ ντόπιων 

και αλλοεθνών. Και οι υπόλοιπες μορφές εκφοβισμού έχουν παρόμοια ποσοστά με 

εξαίρεση την κλοπή αντικειμένων και τον εκβιασμό, οι οποίες φαίνεται να έχουν 

χαμηλότερη συχνότητα στη συμπεριφορά των αλλοεθνών.  

Στη συνέχεια οι ερωτήσεις είχαν σχέση με το που απευθύνονται πρωτίστως οι 

γηγενείς και οι αλλοεθνείς μαθητές - θύματα εκφοβιστικών συμπεριφορών για 

βοήθεια. Από τις απαντήσεις προέκυψε πως οι γηγενείς μαθητές ως επί το πλείστον 

καταφεύγουν στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ενώ αντίστοιχα οι αλλοεθνείς 

μαθητές στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης, οι γηγενείς μαθητές 

απευθύνονται κι αυτοί στο οικογενειακό τους περιβάλλον συχνότερα από ότι οι 

αλλοεθνείς, καθώς και στην παρέα των συνομηλίκων τους. Με άλλα λόγια τα 

ποσοστά των αλλοεθνών μαθητών που απευθύνονται για βοήθεια στα πρόσωπα του 

σχολικού τους περιβάλλοντος είναι εν γένει χαμηλότερα.Από αυτά τα αποτελέσματα 

καταδεικνύεται ότι οι αλλοεθνείς μαθητές όταν βρεθούν στη θέση του αποδέκτη μιας 

εκφοβιστικής συμπεριφοράς δεν απευθύνονται άμεσα με την ίδια συχνότητα για 

βοήθεια στα άτομα που είναι παρόντα προκειμένου να τους παρασχεθεί βοήθεια.  
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Στην ερώτηση που ακολουθεί προκειμένου να αποτραπούν τα περιστατικά σχολικού 

εκφοβισμού υπήρχαν έξι ενέργειες προς αξιολόγηση. Από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών το κυρίαρχο βάρος για την αντιμετώπιση του φαινομένου φαίνεται να 

πέφτει στην εκπαίδευση των μαθητών να επιλύουν ειρηνικά τις όποιες διαφορές τους, 

καθώς και να διαχειρίζονται περιστατικά σχολικής βίας. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

ερμηνευθεί από την κρισιμότητα των γεγονότων σχολικής βίας στην ψυχοσύνθεση 

των παιδιών και την πιθανή αδυναμία των εκπαιδευτικών να εντοπίσουν άμεσα και 

έγκαιρα αντίστοιχες συμπεριφορές, λόγω της πληθώρας μαθητικού πληθυσμού. 

Επομένως, ως ένα πρώτο μέτρο αντίδρασης είναι πολύ σημαντικό οι ίδιοι οι μαθητές 

να εκπαιδευτούν στη διαχείριση μιας αποκλίνουσας συμπεριφοράς. 

Κατά σειρά αξιολόγησης ακολουθούν και η επίδειξη μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και 

ευαισθησίας από την μεριά των εκπαιδευτικών, καθώς και η συνεπής εφαρμογή των 

σχολικών κανονισμών. Στη συνέχεια συναντάται η επίδειξη αυστηρότητας στους 

κανονισμούς αυτούς από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών και τέλος ο χειρισμός 

ανάλογων περιστατικών σχολικής βίας από μία διεπιστημονική ομάδα στο σχολικό 

χώρο, η οποία θα απαρτίζεται και από σχολικό ψυχολόγο.   

Περιορισμοί της έρευνας 

 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας καταβλήθηκε προσπάθεια έτσι ώστε τα στοιχεία να 

είναι έγκυρα και τεκμηριωμένα, γεγονός που επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Στους περιορισμούς της έρευνας συγκαταλέγονται οι γεωγραφικοί περιορισμοί, που 

δεν επιτρέπουν τη γενίκευση και την ύπαρξη αντιπροσωπευτικότητας των 

αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα των εκπαιδευτικών που 

χρησιμοποιήθηκε προέκυψε έπειτα από τυχαία δειγματοληψία σε μία αστική περιοχή 

της Ελλάδας (Α΄ Πειραιά). 

Ωστόσο, γενικότερα στη βιβλιογραφία, δεν είναι ξεκάθαρο το αν μια περιοχή 

αποτελεί αστικό κέντρο κατά πόσο σχετίζεται με την έκταση της αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς. Αυτό πιθανόν να συνδέεται με το γεγονός ότι η αστικότητα μιας 

περιοχής από μόνη της δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα εμφάνισης σχολικής 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς και ότι η επίδραση άλλων παραγόντων είναι πιο ισχυρή 

(Θάνος, 2012). 
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Επίσης, στα μειονεκτήματα της έρευνας χρειάζεται να αναφερθεί το πλήθος του 

δείγματος. Κι αυτό διότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός του δείγματος, τόσο πιο 

εφικτός είναι ο περιορισμός της υποκειμενικότητας που ενέχεται στα αποτελέσματα 

και τα συμπεράσματα των ερευνών. 

Τέλος, για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά 

ποσοτική έρευνα. Μελλοντικές έρευνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και ποιοτικές 

μεθόδους για να εξετάσουν το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος.  

Μελλοντικές έρευνες 

 

Η ανίχνευση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στα 

ελληνικά σχολεία, οι μορφές εκδήλωσης και οι συνέπειές του, έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο έρευνας και στην Ελλάδα. Ωστόσο τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτουν, 

κυρίως, από τις απόψεις, τις εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών/τριών στο 

σχολείο. Στο σχολικό περιβάλλον όμως, εκτός από τους μαθητές, βασικοί δρώντες 

είναι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, που αποτελούν και αυτοί μέλη της σχολικής 

κοινότητας.  

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν οι απόψεις Ελλήνων εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας. Σε 

μελλοντικές έρευνες προτείνεται η επισκόπηση του φαινομένου από τη σκοπιά της 

οικογένειας με σκοπό την ανάδειξη των αιτιών και των συνεπειών του. 

Σε σχέση με τους εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές μια μελλοντική έρευνα θα 

μπορούσε να εστιάσει στη συσχέτιση μεταξύ της γενιάς μετανάστευσης των μαθητών 

και τη συχνότητα με την οποία οι ίδιοι εμπλέκονται σε εκφοβιστικές συμπεριφορές. 

Κι αυτό γιατί στον ελλαδικό χώρο δεν έχουν εντοπιστεί έρευνες που να 

επικεντρώνονται στη γενιά μετανάστευσης των μαθητών με εθνοπολιτισμική 

ετερότητα, καθώς και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην ευκολότερη ή όχι 

ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. 
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Παράρτημα 

 

Το υπόδειγμα του ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε στους εκπαιδευτικούς: 

 
«Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού σε μαθητές με εθνοπολιτισμική ετερότητα»  

Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης 

 Φύλο: □ Γυναίκα      □ Άνδρας 

 Ηλικία: ___________________ 

 Ειδικότητα/Επάγγελμα: ________________________________________ 

 Επιπρόσθετες σπουδές: 

□ Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

□ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

□ Διδακτορικός τίτλος  

Άλλο:____________________________________________________ 

 Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση:__________________________________ 

 Σχέση εργασίας: □ Μόνιμος/η            □ Αναπληρωτής/τρια 

1. Στο σχολείο σας φοιτούν μαθητές με εθνοπολιτισμική ετερότητα; 

□ Ναι □ Όχι 

2. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις μεταξύ αλλοεθνών και ομοεθνών μαθητών στο 

σχολείο σας; 

□ Ουδέτερες        □ Φιλικές        □ Αδιάφορες     □ Εχθρικές 

□ Άλλο:_______________________________________________________ 

3. Παρατηρείτε να εκδηλώνονται στο σχολείο σας συμπεριφορές σχολικού 

εκφοβισμού; 

□ Ναι            □ Όχι 

4. Ποιους από τους παρακάτω θεωρείτε παράγοντες θυματοποίησης για έναν μαθητή; 

(Απαιτείται μία απάντηση σε κάθε σειρά) 

 Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πάντα 

Εθνικότητα      

Πίστη/Θρησκεία      

Εμφάνιση (π.χ. χρώμα δέρματος)      

Ανικανότητα του θύματος να 

αμυνθεί 

     

 

5. Με τι συχνότητα θεωρείτε πως οι αλλοεθνείς μαθητές δρουν ως θύτες 

εκφοβιστικών συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου;  

Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πάντα 
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6. Με τι συχνότητα θεωρείτε πως εκδηλώνονται περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, 

τα οποία έχουν ως αποδέκτες - θύματα τους αλλοεθνείς μαθητές στο χώρο του 

σχολείου; 

Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πάντα 

     

 

7. Θεωρείτε πως οι μαθητές που προκαλούν τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού 

αποτελούνται κυρίως από: 

□Μαθητές μικρότερης ηλικία □Μαθητές ίδιας ηλικίας □Μαθητές μεγαλύτερης  ηλικίας 

8. Που θεωρείτε ότι εκδηλώνονται συνηθέστερα ανάλογες συμπεριφορές στο σχολείο 

σας (Απαιτείται μία απάντηση σε κάθε σειρά); 

 Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πάντα 

Μέσα στην τάξη      

Εν ώρα διαλείμματος χωρίς επίβλεψη 

των εκπαιδευτικών 

     

Εν ώρα διαλείμματος υπό την επίβλεψη 

των εκπαιδευτικών 

     

Σε εκπαιδευτικές δράσεις (εκδρομές, 

projects) 

     

 

9. Πώς θεωρείτε ότι δρουν, κυρίως, οι θύτες των εκφοβιστικών συμπεριφορών στο 

σχολείο σας; (Απαιτείται μία απάντηση σε κάθε σειρά) 

 Ατομικά Σε ομάδες ίδιου φύλου Σε μεικτές ομάδες (αγόρια-κορίτσια) 

Αγόρια    

Κορίτσια    

 

10. Με τι συχνότητα θεωρείτε πως συμμετέχουν τα δύο φύλα σε περιστατικά άμεσου 

εκφοβισμού (λεκτικός, σωματικός): 

 Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πάντα 

Αγόρια      

Κορίτσια      

 

11. Με τι συχνότητα θεωρείτε πως συμμετέχουν τα δύο φύλα σε περιστατικά έμμεσου 

εκφοβισμού (αποκλεισμός, απειλές, διάδοση κακής φήμης): 

 Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πάντα 

Αγόρια      

Κορίτσια      

 

12. Ποιες από τις ακόλουθες μορφές σχολικού εκφοβισμού θεωρείτε ότι εκδηλώνονται 

από τους γηγενείς μαθητές στο χώρο του σχολείου; (Απαιτείται μία απάντηση σε 

κάθε σειρά) 

 Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πάντα 
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Λεκτικός εκφοβισμός       

Σωματική βία      

Αποκλεισμός και περιθωριοποίηση       

Εκβιασμός και απειλές      

Διάδοση κακής φήμης      

Κλοπή προσωπικών αντικειμένων       

Διαδικτυακός εκφοβισμός      

 

13. Ποιες από τις ακόλουθες μορφές σχολικού εκφοβισμού θεωρείτε ότι εκδηλώνονται 

από τους αλλοεθνείς μαθητές στο χώρο του σχολείου; (Απαιτείται μία απάντηση 

σε κάθε σειρά) 

 Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πάντα 

Λεκτικός εκφοβισμός       

Σωματική βία      

Αποκλεισμός και περιθωριοποίηση       

Εκβιασμός και απειλές      

Διάδοση κακής φήμης      

Κλοπή προσωπικών αντικειμένων       

Διαδικτυακός εκφοβισμός      

 

14. Σε ποιον θεωρείτε ότι απευθύνονται πρωτίστως οι μαθητές – θύματα σχολικού 

εκφοβισμού για βοήθεια: (Απαιτείται μία απάντηση σε κάθε σειρά) 

 Ποτέ Σπάνια Μερικές 

φορές 

Συχνά Πάντα 

Στο σχολικό τους περιβάλλον 

(εκπαιδευτικοί) 

     

Στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον (γονείς, αδέρφια) 

     

Στο φιλικό τους περιβάλλον 

(συνομήλικοι, συμμαθητές) 

     

 

15. Σε ποιον θεωρείτε ότι απευθύνονται πρωτίστως οι αλλοεθνείς μαθητές – θύματα 

εκφοβιστικών συμπεριφορών για βοήθεια: (Απαιτείται μία απάντηση σε κάθε 

σειρά) 

 Ποτέ Σπάνια Μερικές 

φορές 

Συχνά Πάντα 

Στο σχολικό τους περιβάλλον 

(εκπαιδευτικοί) 

     

Στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον (γονείς, αδέρφια) 

     

Στο φιλικό τους περιβάλλον 

(συνομήλικοι, συμμαθητές) 

     

 

 

16.  Αξιολογήστε ως προς την σπουδαιότητά τους τις ακόλουθες ενέργειες για την 

αποτροπή περιστατικών σχολικού εκφοβισμού: (Απαιτείται μία απάντηση σε κάθε 

σειρά) 
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 Καθόλου 

σημαντικό 

Μικρής 

σημασίας 

Μέτριας 

σημασίας 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Τοποθέτηση ψυχολόγου 

για τη διαχείριση 

περιστατικών σχολικής 

βία 

     

Ορισμός υπεύθυνου 

μαθητή διαχείρισης 

περιστατικών σχολικής 

βίας 

     

Εκπαίδευση μαθητών για 

την ειρηνική επίλυση 

διαφορών 

     

Τήρηση/Εφαρμογή των 

κανονισμών του σχολείου 

     

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

από την μεριά των 

εκπαιδευτικών 

     

Περισσότερη 

αυστηρότητα των 

εκπαιδευτικών σε 

περιστατικά σχολικής 

βίας 

     

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


