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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 Η σχολική βία και ο εκφοβισμός στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί ένα 

ανησυχητικό φαινόμενο με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις, το οποίο συνδέεται 

άμεσα με την κοινωνική ανισότητα, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη ματαίωση και τη 

διαφορετικότητα. Ωστόσο, το δικαίωμα των μαθητών στην ασφάλεια και την 

προστασία, καθιστά αναγκαία και απαραίτητη την πρόληψη και αντιμετώπισή της. Η 

παρούσα μελέτη διερευνά το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στην ειδική αγωγή 

και σ’ ένα σχολείο για όλους μέσα από τη ‘’ματιά’’ των σχολικών κοινωνικών 

λειτουργών, καθώς επίσης αναδεικνύει το ρόλο της κοινωνικής εργασίας στην 

πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Αντλεί από την ποιοτική 

μεθοδολογία της έρευνας και χρησιμοποιεί την ημι-δομημένη σε βάθος συνέντευξη 

ως μέθοδο συλλογής και παραγωγής δεδομένων. Το δείγμα αποτέλεσαν έξι 

κοινωνικοί λειτουργοί, με κριτήριο την ύπαρξη επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο 

της εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη θεματική ποιοτική 

ανάλυση, συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

λαμβάνει χώρα κυρίως στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές με 

ΕΕΑ ή/ και αναπηρία δεν είναι αποδεκτοί από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, 

ενώ αποτελούν ‘’εύκολο στόχο’’ προς θυματοποίηση. Όπως αναδεικνύεται από την 

έρευνα το σύνολο το συμμετεχόντων προβαίνει συνήθως σε παρεμβατικές, παρά σε 

προληπτικές πρακτικές χρησιμοποιώντας κυρίως ατομικές παρεμβάσεις ή/ και 

παρεμβάσεις σε ομάδες με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η αναγκαιότητα 

συνεργασίας κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου με τα γενικά σχολεία τονίστηκε 

από όλους τους μετέχοντες στην έρευνα.  

 

 

Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, σχολική κοινωνική εργασία, πρόληψη, 

αντιμετώπιση.  
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ABSTRACT 

 

 

 School violence and bullying in the school environment constitute a worrying 

phenomenon with multiple negative repercussions, which is directly linked to social 

inequality, social exclusion, frustration and diversity. However, student’s right to 

safety and protection makes it essential to prevent and deal with them. This study 

investigates the phenomenon of school bullying in special education as well as in a 

school for everyone through the "look" of school social workers, and it also shows the 

social work role from the perspective of these phenomena. It draws from qualitative 

methodology of research and uses the semi-structured in-depth interview as a method 

of collecting and producing data. The sample consisted of six social workers, based 

on the existence of professional experience in the field of education. The results of the 

thematic qualitative analysis conclude that phenomenon of school bullying mainly 

takes place in the context of general education, where students with SEN and / or 

disability are not accepted by the rest of their classmates, and they constitute an ‘’easy 

target’’ to victimization. As shown by the survey, the total number of participants 

usually proceed to interventative rather than preventative practices mainly using 

individual interventions and / or interventions in groups with pupils, parents and 

teachers. The necessity of collaboration between a social worker and a psychologist 

with general schools was highlighted by all participants in the survey. 

 

 

Keywords: school bullying, school social work, prevention, tackling. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού γίνεται ολοένα και πιο φανερό αλλά 

και συχνό, πλήττοντας τόσο το σχολικό, όσο και το οικογενειακό περιβάλλον. Το 

θέμα αυτό επιλέχθηκε με κριτήριο το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, έχει πάρει 

μεγάλες διαστάσεις στη διεθνή πραγματικότητα, με αύξηση της βιβλιογραφίας και 

της ερευνητικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια, ενώ ενδιαφέρει και απασχολεί 

την κοινωνία, την οικογένεια, το σχολείο, αλλά και την πολιτική ηγεσία. Βέβαια, η 

θυματοποίηση στο σχολείο δεν είναι κάτι καινούριο. Σε λογοτεχνικά βιβλία είναι 

πιθανό να συναντήσουμε περιγραφές παιδιών, τα οποία είτε παρενοχλούνται, είτε 

προσβάλλονται από άλλα παιδιά, ενώ πολλοί είναι οι ενήλικες που έχουν μια ανάλογη 

εμπειρία από τα σχολικά τους χρόνια (Olweus, 2009). 

 

 Αποτελεί, λοιπόν, ένα ανησυχητικό φαινόμενο με πολλαπλές αρνητικές 

επιπτώσεις, έχοντας λάβει μεγάλη έκταση τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς. 

Έρευνες που διενεργήθηκαν στις ΗΠΑ, κατέδειξαν πως ο σχολικός χώρος έχει γίνει 

ιδιαίτερα ανασφαλής τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς. 

Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα των Graig και συνεργατών (2009, όπ. αναφ. στο 

Μπογιατζόγλου κ.ά., 2012) που διεξήχθη ανάμεσα σε 40 χώρες, η Ελλάδα βρέθηκε 

στην 3
η
 θέση σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, καταλήγοντας πως το φαινόμενο 

αυτό πλήττει έναv στους τρεις μαθητές στη χώρα μας. Παρά όμως τη μεγάλη διάχυση 

του σχολικού εκφοβισμού στην εκπαιδευτική έρευνα, υπάρχουν πολύ λιγότερα 

ερευνητικά δεδομένα που να εξετάζουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στην 

ειδική αγωγή και σ’ ένα σχολείο για όλους. 

 

 Εντούτοις, η ήδη υπάρχουσα ερευνητική εμπειρία συνηγορεί στο ότι οι 

μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) διατρέχουν αυξημένο 

κίνδυνο εμπλοκής σε φαινόμενα βίας και εκφοβισμού, και μάλιστα πολύ περισσότερο 

στα πλαίσια της ενσωμάτωσης και συμπερίληψής τους στα σχολεία της γενικής 

εκπαίδευσης. Σε σύγκριση, μάλιστα, με τους τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές και 

τους μαθητές χωρίς δυσκολίες, τα ποσοστά θυματοποίησης και συμμετοχής τους σε 

εκφοβιστικές συμπεριφορές διπλασιάζονται. Ωστόσο, η συμμετοχή των 

συγκεκριμένων μαθητών σε τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα 
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περίπλοκο (Καρούμπαλης, 2014). 

 

 Περί τούτου, το βασικό έργο της σχολικής κοινωνικής εργασίας είναι η 

προστασία και ασφάλεια όλου του μαθητικού πληθυσμού, μέσα από την ανάπτυξη 

ολιστικών πρακτικών συστηματικής πρόληψης και αντιμετώπισης κάθε μορφής βίας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο σχολικός κοινωνικός λειτουργός εφαρμόζει τις ανάλογες κάθε 

φορά πρακτικές προς όλο το μαθητικό πληθυσμό, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, 

αλλά και προς άλλους επαγγελματίες και φορείς της κοινότητας, με απώτερο σκοπό 

την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων και την αντιμετώπιση των 

παραγόντων κινδύνου για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη, και ως εκ 

τούτου το ευ ζην των μαθητών (Ασημόπουλος, 2014). 

 

 Η παρούσα εργασία, λοιπόν, επιχειρεί να προσεγγίσει το ζήτημα της σχολικής 

βίας σ’ ένα περιβάλλον ετερότητας, καθώς και να αναδείξει τους τρόπους πρόληψης 

και αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού από τη σκοπιά της σχολικής κοινωνικής 

εργασίας. Μάλιστα, καθώς η βιβλιογραφική και ερευνητική έως τώρα δραστηριότητα 

αναφορικά με το ρόλο της κονωνικής εργασίας στην πρόληψη και την αντιμετώπιση 

του εκφοβισμού είναι περιορισμένη, η παρούσα εργασία αποβλέπει στη συνεισφορά 

της. Η εργασία απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τη 

θεωρητική τεκμηρίωση του σχολικού εκφοβισμού. Σε αυτό παρουσιάζεται η έννοια 

του σχολικού εκφοβισμού, οι διαστάσεις που έχει λάβει και οι μορφές της σχολικής 

βίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μορφών που αποδίδονται στον ρατσισμό 

και στη διαφορετικότητα. Στο ίδιο κεφάλαιο, γίνεται μια συσχέτιση του εκφοβισμού 

με το φύλο, την ηλικία και τον τόπο στον οποίο εμφανίζονται συχνότερα τα 

περιστατικά βίας και εκφοβισμού, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των 

εμπλεκόμενων μαθητών, οι αιτιολογικοί παράγοντες εκδήλωσης του φαινομένου, 

αλλά και οι επιπτώσεις που ενδέχεται να παρουσιαστούν στην ψυχοκοινωνική τους 

υγεία.  

 

 Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στη πρόληψη και 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού από τη σκοπιά της σχολικής κοινωνικής 

εργασίας. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινάει με μια πρώτη αναφορά και επαφή με το 

επάγγελμα της κοινωνικής εργασίας και τους τομείς άσκησής της, ανάμεσα στους 
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οποίους βρίσκεται και η κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται το αντικείμενο εργασίας του κοινωνικού λειτουργού στον χώρο της 

εκπαίδευσης, αναφέρονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του σε κάθε δομή, 

καθώς και οι δεξιότητες και οι ρόλοι τους οποίους συχνά λαμβάνει για να διευκολύνει 

το έργο του. Έπειτα, περιγράφεται εν συντομία η ολιστική προσέγγιση που 

χρησιμοποιείται από τον σχολικό κοινωνικό λειτουργό, υπογραμμίζοντας τη συμβολή 

της στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Το κεφάλαιο 

αυτό ολοκληρώνεται με τις ολιστικές παρεμβάσεις του σχολικού κοινωνικού 

λειτουργού προς αυτό τον στόχο, χρησιμοποιώντας συγχρόνως την κοινωνική 

εργασία με τον μαθητή, την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο, αλλά και την κοινωνική εργασία με την κοινότητα.  

 

 Τα επόμενα τρία κεφάλαια αφορούν στο ερευνητικό μέρος της εργασίας. 

Ειδικότερα, το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας και τις 

μεθόδους συλλογής και παραγωγής δεδομένων. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται οι 

στόχοι και οι σκοποί της έρευνας, το δείγμα, το ερευνητικό εργαλείο, αλλά και η 

μέθοδος συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Έπεται το τέταρτο κεφάλαιο, στο 

οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ανά θεματικό άξονα και 

κατηγορία, με παράθεση αυτούσιων κομματιών του λόγου των συμμετεχόντων. Η 

εργασία αυτή ολοκληρώνεται με το πέμπτο κεφάλαιο στο οποίο συνοψίζονται τα 

κυριότερα ευρήματα της έρευνας. Ακολουθούν προτάσεις υποστήριξης του σχολικού 

κοινωνικού λειτουργού, οι περιορισμοί της έρευνας, καθώς και προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

 

- Σχολική βία & εκφοβισμός σ’ ένα περιβάλλον ετερότητας - 

 

 

1.1.  Εννοιολογικός προσδιορισμός σχολικού εκφοβισμού 

 

O όρος «bullying» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη διεθνή επιστημονική 

ορολογία από τον Νορβηγό ψυχολόγο Dan Olweus το 1978 για να περιγράψει τις 

διαδικασίες του εκφοβισμού, παρενόχλησης και συστηματικής θυματοποίησης 

παιδιών και εφήβων από τους συνομηλίκους τους (Ανδρέου & Smith, 2002; 

Καλύβας, 2016; Χουλιάρα - Σιδερά, 2015). Για τη χρησιμοποίηση αυτού του όρου, 

βασική προϋπόθεση είναι η επανάληψη των αρνητικών ενεργειών με σταθερή 

συχνότητα και μεθόδευση προς τους πιο αδύναμους μαθητές. Επίσης, για να 

υφίσταται εκφοβισμός θα πρέπει να υπάρχει μια αντιληπτή ή πραγματική 

ανισορροπία δύναμης, όπου ο μαθητής που θυματοποιείται δυσκολεύεται να αμυνθεί 

και μένει αβοήθητος έναντι εκείνου που τον παρενοχλεί (Ανδρέου & Smith, 2002; 

Τρίγκα - Μερτίκα, 2005). 

 

Σύμφωνα με τους Κapari και Stavrou (2010), ο εκφοβισμός και η 

θυματοποίηση αποτελούν δυο διαφορετικές πτυχές του ίδιου φαινομένου. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρουν πως ο εκφοβισμός είναι η σκόπιμη, συστηματική και 

αδικαιολόγητα επιθετική συμπεριφορά που ασκείται από έναν μαθητή ή μια ομάδα 

μαθητών πιο ισχυρών σωματικά ή ψυχολογικά προς έναν άλλο μαθητή ή ομάδα 

μαθητών λιγότερο ισχυρών. Από την άλλη, η θυματοποίηση ορίζεται ως το 

αποτέλεσμα του εκφοβισμού, δηλαδή η έκθεση ενός μαθητή ή περισσότερων 

μαθητών με περιορισμένη σωματική ή ψυχική δύναμη, σε συστηματική, από πρόθεση 

και αδικαιολόγητα επιθετική συμπεριφορά ενός άλλου μαθητή ή ομάδας μαθητών με 

περισσότερη  δύναμη. 

 

Κάποιοι άλλοι ερευνητές ορίζουν τον εκφοβισμό ανάλογα με τον τρόπο ή τη 

μορφή με την οποία ένας μαθητής ή μια ομάδα μαθητών θα επιλέξουν για να κάνουν 
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κατάχρηση της δύναμης και της εξουσίας τους και άλλοι ανάλογα με την 

επαναληψιμότητα και τη χρονική διάρκεια (Κατσαμά, 2013). Κατά τον Rigby (2007), 

για παράδειγμα, υπάρχουν δυο είδη εκφοβισμού: o «κακόβουλος» εκφοβισμός όπου 

επιδιώκεται η συνειδητή πρόκληση βλάβης και ο «μη-κακόβουλος» που προκαλείται 

ασυνείδητα. O ίδιος αναφέρει πως ο εκφοβισμός δεν είναι πάντα κακόβουλος και 

ενδεχομένως να μη παρακινείται από κακία. Επιπροσθέτως, ο Κουρκούτας (2011, όπ. 

αναφ. στο Ρασιδάκη, 2015), υποστηρίζει πως ενώ η επιθετικότητα διαφέρει στην 

έκφραση και στη διάρκειά του από άτομο σε άτομο, δύναται να αποκτήσει με το 

πέρασμα του χρόνου σκοπιμότητα και συγκεκριμένη έκφραση, μέσα από την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και από τις εμπειρίες που θα προκύψουν. 

 

Ο όρος «bullying», κατά συνέπεια, αναφέρεται στην επαναλαμβανόμενη 

υποβολή ενός μαθητή σε αρνητικές καταστάσεις από έναν ή περισσότερους 

συμμαθητές του, οι οποίοι προτίθενται σκόπιμα να του προκαλέσουν οποιαδήποτε 

σωματική ή ψυχική βλάβη. Σημαντικό είναι να διαφοροποιηθεί η επιθετική ή η βίαιη 

συμπεριφορά από την επιθετικότητα ως ενόρμηση, αλλά και η επιθετικότητα από τον 

εκφοβισμό, ο οποίος συνιστά υποκατηγορία της με τα δικά του όμως ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. Επομένως, το bullying δεν είναι μια τυχαία, μεμονωμένη και 

ασυνείδητη πράξη, ένα αστείο ή απλό πείραγμα. Αντιθέτως, έχει συνέχεια και 

διάρκεια, επηρεάζοντας τη συναισθηματική κατάσταση των ασθενέστερων παιδιών 

που θυματοποιούνται, λόγω της αντικειμενικής ή υποκειμενικής υπεροχής του 

μαθητή που εκφοβίζει (Κουρκούτας & Κοκκιάδη, 2015; Τρίγκα - Μερτίκα, 2005; 

Hymel & Swearer Napolitano, 2008; Vreeman & Caroll, 2007).  

 

1.2.  Σχολικός εκφοβισμός και ετερότητα 

 

 Η βία και ο εκφοβισμός στο σχολικό χώρο θεωρείται συχνά ως ένα κοινωνικό 

φαινόμενο, το οποίο συνδέεται άμεσα με την κοινωνική ανισότητα, τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, τη ματαίωση και τη διαφορετικότητα (Τσακάλης, 2008). Όπως μάλιστα 

επισημαίνει ο Μανιάτης (2010: 125), «ο εκφοβισμός εξ ορισμού συγκροτείται γύρω 

από το στίγμα της ετερότητας και της απόκλισης από κάποιον κοινά αποδεκτό μέσο 

όρο χαρακτηριστικών και συμπεριφορών». Επομένως, ο εκφοβισμός προκαλείται από 

τη διαφορετικότητα, είτε αυτή αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά, είτε στοιχεία της 
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κοινωνικής ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφορετικότητα συνεπάγεται συχνά 

επιθέσεις που με τη σειρά τους επιφέρουν περιθωριοποίηση, αποκλεισμό, ανισότητα 

και ματαίωση, οδηγώντας πολλές φορές το θύμα σε υιοθέτηση ανάλογων 

συμπεριφορών και ως εκ τούτου σε ένα φαύλο κύκλο βίας. 

 

 Η κατανόηση και διαχείριση της ετερότητας στο χώρο της εκπαίδευσης 

αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την κοινωνική εργασία. Ο όρος «ετερότητα» 

χρησιμοποιείται συχνά ως όρος - ομπρέλα και αναφέρεται σε ανομοιογενή σχολικά 

περιβάλλοντα και τάξεις που απαρτίζονται από μαθητές με διαφορετικά ατομικά, 

ιδιαίτερα και κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα οι μαθητές με 

διαφορετική εθνικο-πολιτισμική προέλευση, κονωνικο-οικονομική θέση ή αναπηρία. 

Η σύγχρονη σχολική τάση και πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την αποδοχή της 

ετερότητας, την προώθηση και ανάπτυξη της πολιτικής της συνεκπαίδευσης ή αλλιώς 

συμπερίληψης των μαθητών με αναπηρία ή ΕΕΑ
1
 στα γενικά σχολεία, δηλαδή το 

όραμα οικοδόμησης ενός σχολείου που θα είναι ανοιχτό για όλους (Αλευριάδου κ.ά., 

2016; Καλλινικάκη & Κασσέρη, 2014).  

 

 Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα σχολείο όπου όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από 

τις αδυναμίες ή τις ανάγκες που τυχόν φέρουν, εκπαιδεύονται από κοινού και 

αναπτύσσονται ανάλογα με τις δικές τους ικανότητες, δυνατότητες και ταλέντα. 

Πέραν όμως της απλής τοποθέτησης τους στις γενικές τάξεις και των τυπικών 

εκπαιδευτικών παροχών, η συμπερίληψη αναφέρεται στις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες πραγματοποιείται μια πετυχημένη και αποτελεσματική εκπαίδευση για όλα τα 

παιδιά. Αυτού του είδους η εκπαίδευση βασίζεται στην αρχή ότι η εκπαίδευση 

αποτελεί πρωταρχικό και αναφαίρετο δικαίωμα, θεμέλιο για μια δίκαιη κοινωνία και 

μέσο για την πρόληψη των διακρίσεων και την εξάλειψη του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η συμπεριληπτική εκπαίδευση 

εισήχθη μόλις το 2000 με τον Ν. 2817/2000 και επικαιροποιήθηκε με τον Ν. 

                                            
1
 Μαθητές με αναπηρία και ΕΕΑ θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής 

τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, 

αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη 

διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης (Ν. 

3699/2008, άρθ. 3). 
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4115/2013. Εντούτοις, κάτω από τις σημερινές συνθήκες τις οικονομικής κρίσης, η 

γενική εκπαίδευση έχει γίνει λιγότερο ανεκτική και περισσότερο εχθρική σε ότι 

αφορά την ποικιλομορφία και τη διαφοροποίηση του μαθητικού πληθυσμού, τη 

στιγμή που η ειδική εκπαίδευση μοιάζει περισσότερο με έναν τόπο συνάθροισης «μη 

προσαρμοστικών», «κανονικών» και «αποκλινόντων» μαθητών (Αλευριάδου κ.ά., 

2016; Κασσέρη, στο Καλλινικάκη & Κασσέρη, 2014). 

 

 Είναι προφανές ότι οι μαθητές με αναπηρία ή/και ΕΕΑ, κατά τη διάρκεια της 

σχολικής τους φοίτησης και ιδιαίτερα της φοίτησής τους στη γενική εκπαίδευση, 

έρχονται αντιμέτωποι με πολλαπλές προκλήσεις και σύνθετα προβλήματα (Κασσέρη, 

στο Καλλινικάκη & Κασσέρη, 2014), ένα από τα οποία είναι και το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού. Ειδικότερα, οι μαθητές με αναπηρία ή/και ΕΕΑ συνιστούν μια 

ομάδα υψηλού κινδύνου εμπλοκής σε φαινόμενα εκφοβισμού. Από τη μια πλευρά, 

ενδέχεται να αποτελέσουν πιθανό στόχο θυματοποίησης εξαιτίας των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους και από την άλλη, συχνά υιοθετούν επιθετικούς τρόπους 

συνδιαλλαγής με τους άλλους, προκαλώντας οι ίδιοι τη θυματοποίησή τους 

(Κουρκούτας & Κοκκιάδη, 2015). Σε αντίθεση με την εκφοβιστική συμπεριφορά, ως 

επιθετική συμπεριφορά στην προκειμένη περίπτωση νοείται μια συμπεριφορά που 

περιλαμβάνει δαγκώματα, κλοτσιές, γδαρσίματα, φωνές, ουρλιαχτά, καταστροφή 

αντικειμένων και άλλες παρόμοιες πράξεις που δύνανται να τραυματίζουν τόσο το 

ίδιο το άτομο, όσο και κάποιον άλλο (Ηarris, 1993, όπ. αναφ. στο Αλευριάδου κ.ά., 

2016).  

 

1.3. Οι διαστάσεις του σχολικού εκφοβισμού 

 

 Ο εκφοβισμός και τα πειράγματα έχουν γίνει αποδεκτά από πολλούς ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της μετάβασης στην εφηβεία και ως ένα φυσιολογικό μέρος 

της παιδικής και εφηβικής εμπειρίας (Hoover & Stenhjem, 2003). Η βία και ο 

εκφοβισμός στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, έχοντας όμως 

λάβει τεράστιες διαστάσεις παγκοσμίως, τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχει γίνει ένα 

θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος και ερευνητικής προσπάθειας σε όλο τον κόσμο. 

Ακόμη και στην Ελλάδα έχει γίνει αντικείμενο προσοχής, συζήτησης και μελέτης, 

ενώ ταυτόχρονα έχει αναγνωριστεί ως κοινωνικό πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά, ο 
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εκφοβισμός ενδέχεται να υποτιμάται, καθώς εκ μέρους των μαθητών υπάρχει μια 

τάση για απόσυρση και αποφυγή λήψης βοήθειας (Τσιάντης, 2010). 

 

 Ως προς τα διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα της συχνότητας του 

προβλήματος, στις Ηνωμένες πολιτείες σύμφωνα με τους Βarbara και συνεργάτες 

(2014), υπολογίζεται ότι εκφοβίζονται πέντε εκατομμύρια παιδιά σε ετήσια βάση. 

Στην ίδια μελέτη ένα μικρό ποσοστό των γονέων φάνηκε να μη γνωρίζει την 

πιθανότητα θυματοποίησης ή εμπλοκής του παιδιού τους στον εκφοβισμό, λόγω του 

ότι πολλές φορές τα παιδιά δεν αναφέρουν τη θυματοποίηση, φοβούμενοι τι θα 

σκεφθούν οι ενήλικες, ότι θα κάνουν την κατάσταση χειρότερη ή ότι θα τιμωρηθούν. 

Σε άλλες μελέτες τα παιδιά συχνά αναφέρουν πως δε το έχουν εκμυστηρευτεί σε 

κάποιον ενήλικα από το σχολικό ή οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς 

αισθάνονται πως οι ενήλικες δεν ενδιαφέρονται και δεν είναι αποτελεσματικοί στο να 

σταματήσουν την εκφοβιστική συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς δε 

δείχνουν το απαραίτητο ενδιαφέρον και δε συζητάνε τέτοιου είδους θέματα με τα 

παιδιά, όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δε συζητούν για το φαινόμενο του 

εκφοβισμού μέσα στην τάξη (Harris et al., 2002; Oklahoma et al., 2014). Έπειτα, οι 

Finkelhor και συνεργάτες (2005) εξέτασαν το φαινόμενο σε ένα εθνικά 

αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών 2 έως 17 ετών, με αποτελέσματα που θέλουν τους 

περισσότερους από τους μισούς μαθητές να έχουν δεχτεί σωματική επίθεση. 

 

 Στην Ελλάδα, το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας άρχισε να ερευνείται 

σχετικά πρόσφατα. Παλαιότερες έρευνες σύμφωνα με τους Ψάλτη και Κωνσταντίνου 

(2007), έδειξαν ότι περίπου το 30% των μαθητών είχαν θυματοποιηθεί κάποια στιγμή 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα ευρήματα της δικής τους πανελλαδικής 

έρευνας έδειξαν ότι το 10% των μαθητών είχε βιώσει κάποια μορφή λεκτικού 

εκφοβισμού σε συστηματική βάση, με τον φόβο θυματοποίησης να αγγίζει το 35%. 

Αξίζει να αναφερθεί πως συνήθως τα θύματα δεν αποκαλύπτουν τη θυματοποίηση σε 

κανέναν, αποφεύγουν να μιλήσουν γι’ αυτό και αναζητούν εκδίκηση, ενώ οι θύτες το 

συζητούν με τους φίλους τους. Τα δεδομένα διαφόρων άλλων ερευνών δείχνουν ότι 

οι μαθητές που εκφοβίζουν ξεπερνούν το 5% του συνόλου των μαθητών, ενώ οι 

μαθητές που δέχονται τον εκφοβισμό αγγίζουν το 10-15%, με τους μισούς από 

αυτούς να μην αναφέρουν πουθενά το γεγονός και τους υπόλοιπους μισούς να το 
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αναφέρουν συχνότερα σε φίλους και σπανιότερα σε γονείς και εκπαιδευτικούς 

(Τσιάντης, 2010). Έρευνα των Korakidi και των συνεργατών (2009) σε μαθητές των 

τεχνικών επαγγελματικών λυκείων του Νομού της Λάρισας επιβεβαίωσε την υπόθεση 

της ύπαρξης εκφοβιστικής συμπεριφοράς, δεδομένου ότι το 11% των μαθητών 

δήλωσε ότι έχει εκφοβίσει και το 10% ότι έχει θυματοποιηθεί. Ας σημειωθεί ακόμη 

ότι η πλειοψηφία αυτών των περιστατικών διαρκεί μια ή δυο εβδομάδες, ένα 

μικρότερο ποσοστό γύρω στον ένα μήνα και ένα ακόμη μικρότερο έως και μερικά 

χρόνια (Papanikolaou et al., 2011). 

 

 Θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθεί η πρόσφατη πανελλήνια έρευνα 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ενδοσχολική βία και 

τον εκφοβισμό, η οποία αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια ερευνητικής 

καταγραφής του φαινομένου στην Ελλάδα. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε πως 

η εκδήλωση αυτών των φαινομένων γίνεται με διαφορετικό τρόπο στις επιμέρους 

βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ η σοβαρότητα των περιστατικών τείνει να κλιμακώνεται 

σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αναφορικά με την Α/θμια εκπαίδευση, η λεκτική βία 

φαίνεται πως κυριαρχεί, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η σωματική βία, με χαμηλά 

επίπεδα ωστόσο θυματοποίησης και συμμετοχής σε περιστατικά εκφοβισμού. 

Απεναντίας, ο εκφοβισμός στη Β/θμια εκπαίδευση σχετίστηκε με το φύλο, τον τόπο 

καταγωγής των μαθητών και τα χαρακτηριστικά της παρέας ή μειονότητας στην 

οποία ήταν ενταγμένοι, μέσω κυρίως της λεκτικής βίας, έπειτα της σωματικής, της 

ψυχολογικής και τέλος της σεξουαλικής βίας (Αρτινοπούλου, Μπάμπαλης & 

Νικολόπουλος, 2016). Στο ίδιο μοτίβο, οι μαθητές της Β/θμιας εκπαίδευσης στην 

έρευνα των Ψάλτη και Κωνσταντίνου (2007) είχαν παρατηρήσει όλες τις μορφές 

εκφοβισμού στα πλαίσια του σχολείου, με συνηθέστερες τις λεκτικές και 

ψυχολογικές. 

 

 Μια ιδιαίτερη περίπτωση εκφοβισμού συνίσταται εκείνη των οποίων οι 

αποδέκτες είναι τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ΕΕΑ. Η Misha (2003, όπ. αναφ. στο 

Παγούνη & Αντωνίου, 2014) υποστήριξε πως η ζωή ενός τέτοιου μαθητή στο σχολείο 

είναι εκ των πραγμάτων αρκετά δύσκολη, πόσο μάλλον όταν ενυπάρχουν φαινόμενα 

σχολικού εκφοβισμού. Μεταξύ των σχετικών ερευνών, είναι κοινά αποδεκτό πως οι 

μαθητές με αναπηρία ή ΕΕΑ έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες θυματοποίησης. 
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Ενδεικτικά, από έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) του Νοσοκομείου 

Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προέκυψε πως τα παιδιά και οι έφηβοι με αναπηρία ή 

ΕΕΑ αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα στον κοινωνικό κύκλο της σχολικής ζωής, 

δηλαδή τους πιθανότερους στόχους θυματοποίησης. Επισημαίνεται, μάλιστα, πως 

όσο πιο ορατή είναι η αναπηρία ή ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, τόσο αυξάνεται ο 

κίνδυνος. Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά εκφοβίζονται δυο με τρεις φορές 

περισσότερο σε σύγκριση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, κάτι το οποίο 

αποδίδεται στη διαφορετικότητα που τα χαρακτηρίζει (Σβώλου - Νάνου, 2016). Ο 

Γεράρης (2014), δε, σημειώνει πως η θυματοποίηση αυτών των παιδιών διαρκεί 

περισσότερο από ένα χρόνο.  

 

Συγκρίνοντας, τέλος, τη συχνότητα εμφάνισης των περιστατικών βίας 

ανάμεσα στα γενικά σχολεία (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων ένταξης και της 

παράλληλης στήριξης) και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(ΣΜΕΑΕ), σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη στο Ισραήλ για λογαριασμό του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) από τους Harel και συνεργάτες (1997, όπ. 

αναφ. στο Reiter & Lapidot-Lefler, 2007), ο εκφοβισμός εμφανίζεται πιο συχνά σε 

γενικά σχολεία, απ’ ότι σε σχολεία ΕΑΕ. Στο ίδιο επίσης άρθρο παρουσιάζονται 

ευρήματα άλλων ερευνών (O’Moore & Hillery, 1991; Μartlew & Honson, 1991), που 

συγκλίνουν στο ότι τα παιδιά με αναπηρία ή/και ΕΕΑ που είναι ενσωματωμένα στη 

γενική εκπαίδευση ή και φοιτούν σε τμήματα ένταξης τείνουν να πειράζουν / 

εκφοβίζουν περισσότερο από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, αλλά και 

θυματοποιούνται ταυτόχρονα σε μεγαλύτερο βαθμό. Στο ίδιο συμπέρασμα 

οδηγήθηκαν και οι Andreou και συνεργάτες (2015), προσθέτοντας την ύπαρξη 

υψηλών επιπέδων σωματικής θυματοποίησης μαθητών με ΕΕΑ στα γενικά σχολεία. 

Ως συνέχεια, η βιβλιογραφική ανασκόπηση των Παγούνη και Αντωνίου (2014) 

ανέδειξε αφενός ότι η συνδιδασκαλία και ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρία και 

ΕΕΑ σ’ ένα σχολείο για όλους ενδέχεται να εντείνει τον εκφοβισμό, δεδομένου ότι η 

επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά είναι συχνότερη, δίνοντας τους περισσότερες ευκαιρίες 

για χλευασμό και αφετέρου ότι η ένταξη και συχνή επαφή και των δυο ομάδων 

μαθητών συμβάλει στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών, δεσμών σεβασμού και 

αλληλοβοήθειας, εξαλείφοντας τον εκφοβισμό εις βάρους τους.  
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1.4. Μορφές εκδήλωσης συμπεριφορών σχολικής βίας και εκφοβισμού 

 

Ένα από τα σημαντικότερα και πιο σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

πλέον η σχολική κοινότητα είναι αυτό της σχολικής βίας και επιθετικότητας 

(Κουρκούτας & Κοκκιάδη, 2015). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο που αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αρτινοπούλου (2001, όπ. αναφ. στο 

Μπογιατζόγλου κ.ά., 2012), η σχολική βία δε συνίσταται μονάχα μεταξύ των 

μαθητών, αλλά και μεταξύ μαθητών - δασκάλων, ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό, 

αλλά και από το διδακτικό προσωπικό προς τη διοίκηση του σχολείου ή και το 

αντίστροφο. Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες, οι Τσιώτρα και Κυρίτση (2010), 

έρχονται να προσθέσουν τη βία που προέρχεται από την αλληλεπίδραση μαθητών, 

εκπαιδευτικών ή και των δυο με εξωσχολικούς παράγοντες, και τη βία μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών ή και μαθητών. Ωστόσο, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, το 

ενδιαφέρον επρόκειτο να στραφεί προς τη βία και τον εκφοβισμό μεταξύ των 

μαθητών, όπως άλλωστε συνηθίζεται.  

 

Ο εκφοβισμός, λοιπόν, μπορεί να προσλάβει πολλές διαφορετικές μορφές, οι 

οποίες πολλές φορές τυγχάνει να συνυπάρχουν. Για τον Rigby (2008), η πιο βασική 

διάκριση είναι μεταξύ φυσικών ή αλλιώς σωματικών και ψυχολογικών μορφών. Οι 

φυσικές περιλαμβάνουν χτυπήματα, ξυλοδαρμούς και κλωτσιές, ενώ οι ψυχολογικές 

περιλαμβάνουν λεκτική κακοποίηση, παρατσούκλια, απειλητικές χειρονομίες, 

κακόβουλα τηλεφωνήματα, κρύψιμο αντικειμένων, αποκλεισμό από επιθυμητές 

δραστηριότητες και διάδοση κακόβουλων φημών. Μερικές από αυτές τις μεθόδους 

περιγράφονται ως άμεσες και άλλες ως έμμεσες ή και τα δυο ανάλογα με τον τρόπο 

εκδήλωσης. Για παράδειγμα, ο άμεσος σωματικός εκφοβισμός ενδέχεται να γίνει 

έμμεσος στην περίπτωση που ο θύτης προωθήσει κάποιον άλλο για να κακοποιήσει 

το θύμα. Επιπλέον, ο ίδιος ερευνητής τονίζει πως στην πράξη οι διάφορες μορφές 

εκφοβισμού εμφανίζονται μαζί, όπως για παράδειγμα ο σωματικός εκφοβισμός που 

συνοδεύεται συχνά από λεκτική κακοποίηση. 

 

Συνεπώς, τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας διακρίνονται σε δυο βασικές 

κατηγορίες, στις άμεσες και έμμεσες μορφές. Οι άμεσες σχετίζονται με εμφανείς, 
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ανοιχτές πράξεις σωματικής ή λεκτικής βίας, ενώ οι έμμεσες περιλαμβάνουν πράξεις 

και συμπεριφορές χειραγώγησης των φιλικών σχέσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, 

απομόνωσης και συκοφαντίας, γι’ αυτό και είναι πολύ πιο δύσκολο να ανιχνευθεί και 

να προσδιοριστεί η παρενόχληση από τις σχολικές αρχές. Αξίζει να σημειωθεί πως 

μέσω του έμμεσου εκφοβισμού ο θύτης κατορθώνει να πληγώσει το θύμα, χωρίς ο 

ίδιος να γίνεται άμεσα αντιληπτός. Χαρακτηρίζεται, συνεπώς, από την «καλυμμένη» 

φύση του, τη χρησιμοποίηση και την ανάμειξη τρίτων προσώπων (Κέντρο 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, 2015; Κουρκούτας & Κοκκιάδη, 2015; Ψάλτη 

& Κωνσταντίνου, 2007). Επίσης, όπως αναφέρουν οι Cowei και Jennifer (2008), 

σύμφωνα με έρευνες των Hazler και των συνεργατών (2001), Bauman και Del Rio 

(2006) και Ellis και Shute (2007), το διδακτικό προσωπικό αντιλαμβάνεται τον 

έμμεσο εκφοβισμό ως λιγότερο σοβαρό σε σχέση με τις άλλες μορφές εκφοβισμού, 

δε δείχνει την παραμικρή συμπάθεια προς τα θύματα του έμμεσου εκφοβισμού και 

είναι λιγότερο πιθανό να παρέμβει, θεωρώντας πως είναι καλύτερο να αφήσει τους 

μαθητές να διευθετήσουν μόνοι τους το θέμα. Στην ίδια διαπίστωση κατέληξε και η 

έρευνα των Jacobsen και Bauman (2007), προσθέτοντας πως οι σύμβουλοι με 

κατάρτιση κατά του εκφοβισμού θεωρούν την έμμεση μορφή εκφοβισμού ως πιο 

σοβαρή, ενώ είναι πιο πιθανόν να παρέμβουν σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν 

λάβει κάποια σχετική κατάρτιση.  

 

1.4.1. Βασικές μορφές εκδήλωσης συμπεριφορών σχολικής βίας και εκφοβισμού 

 

Πέραν της προαναφερθείσας κατηγοριοποίησης σε άμεσο και έμμεσο 

εκφοβισμό, ο ενδοσχολικός εκφοβισμός μπορεί να προσλάβει τη μορφή φυσικής / 

σωματικής, λεκτικής, μη λεκτικής, ψυχολογικής / συναισθηματικής, σεξουαλικής και 

διαδικτυακής βίας, ενώ πρόσφατα προστέθηκε σε αυτές ο εκφοβισμός που αποδίδεται 

στη διαφορετικότητα, όπως είναι ο ρατσιστικός εκφοβισμός και ο εκφοβισμός λόγω 

αναπηρίας. 

 

 Σωματική, λεκτική, μη λεκτική, ψυχολογική και σεξουαλική βία 

 

Αναλυτικότερα, ο θύτης μπορεί να ασκήσει σωματική βία στο θύμα, μέσα από 

χτυπήματα, σπρωξιές, κλοτσιές, γροθιές, δαγκώματα, τράβηγμα μαλλιών και άλλες 
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παρόμοιες πράξεις από τέτοιου είδους διακυμάνσεις έως και σοβαρή σωματική βλάβη 

ή από την άλλη να εκφοβίσει λεκτικά το θύμα με φωνές, απειλές, ειρωνείες, 

εξυβρίσεις, άσχημες προσφωνήσεις, προσβολές, επανειλημμένα πειράγματα, 

κοροϊδίες έως και να το τρομοκρατήσει. Από την άλλη, η μη λεκτική βία 

περιλαμβάνει γκριμάτσες ή άσεμνες και προσβλητικές χειρονομίες, μέσω της 

γλώσσας του σώματος. Άμεσα συνδεδεμένη με τη λεκτική βία είναι η ψυχολογική ή 

αλλιώς συναισθηματική βία που ασκείται μέσω αδιαφορίας, περιφρόνησης, διάδοσης 

φημών και συκοφαντιών, με σκόπιμο αποκλεισμό από δραστηριότητες / παρέες και 

άλλου είδους λόγια ή πράξεις που επιφέρουν από ταπείνωση και υπονόμευση της 

αυτοεκτίμησης του θύματος έως και σοβαρή βλάβη ή ακόμη και έκπτωση της 

κοινωνικής του λειτουργικότητας. Μια άλλη μορφή είναι η σεξουαλική βία, η οποία 

πιθανόν να περιλαμβάνει κάτι από τα παραπάνω, όπως σεξουαλικά υβριστικά σχόλια 

και υπονοούμενα ή χειρονομίες και απρεπείς κινήσεις, συμπεριλαμβανομένων της 

ηδονοβλεψίας, προτάσεις ή και εξαναγκασμό για συμμετοχή σε πράξεις σεξουαλικού 

περιεχομένου, παρενοχλήσεις με πραγματική επαφή ή ακόμη και σεξουαλική 

κακοποίηση (Κουρκούτας & Κοκκιάδη, 2015; Τρίγκα - Μερτίκα, 2005; Χουλιάρα - 

Σιδερά, 2015; Cowie & Jennifer, 2008; Ferrell - Smith, 2003;). 

 

 Διαδικτυακή / ηλεκτρονική βία 

 

 Παρά το γεγονός ότι ο εκφοβισμός λαμβάνει χώρα κυρίως μέσα στα πλαίσια 

του σχολείου, πολλές φορές μπορεί να συμβεί και στη διαδρομή από και προς το 

σχολείο, σε μέρη όπου συχνάζουν οι μαθητές, αλλά και από απόσταση, με τη χρήση 

των διαφόρων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το κινητό 

τηλέφωνο. Ο διαδικτυακός ή ηλεκτρονικός εκφοβισμός, φαινόμενο γνωστό και ως 

«cyberbullying», είναι μια συμπεριφορά που έγινε γνωστή τον 21
ο
 αιώνα και αφορά 

στον εκφοβισμό ή στην παρενόχληση του θύματος μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με 

τους Cowie και Jeniffer (2008), πρόκειται για μια μορφή έμμεσης και 

συγκεκαλυμμένης ψυχολογικής παρενόχλησης, με χαρακτηριστικό γνώρισμα τη 

δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας. Ενδέχεται να περιλαμβάνει απειλές, 

κοροϊδίες, σεξουαλική παρενόχληση ή δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων 

των θυμάτων στο διαδίκτυο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του είδους εκφοβισμού 

είναι πως ο θύτης μπορεί να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό, σε πολύ λιγότερο 
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χρόνο και σε οποιαδήποτε στιγμή. Όπως προκύπτει, λοιπόν, ο ηλεκτρονικός 

εκφοβισμός είναι αλληλένδετος με τη σχολική βία. Εκτός των άλλων, τα παιδιά που 

έχουν θυματοποιηθεί στον κυβερνοχώρο, είναι πιθανό να εκφοβίσουν και τα ίδια με 

αυτό τον τρόπο, αλλά και να θυματοποιηθούν στο χώρο του σχολείου (Κοκκέβη & 

λοιποί, 2011; Χουλιάρα - Σιδερά, 2015; Beran & Li, 2007; Coewi & Jennifer, 2008). 

 

1.4.2. Μορφές εκδήλωσης συμπεριφορών σχολικής βίας και επιθετικότητας που 

σχετίζονται με τη διαφορετικότητα 

 

 Εκτός από τις προαναφερθείσες, βασικές και πιο γνωστές μορφές 

ενδοσχολικής βίας, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν και πιο σύνθετες 

μορφές όπως είναι ο ρατσιστικός εκφοβισμός και ο εκφοβισμός λόγω αναπηρίας. 

Αυτές οι μορφές εκφοβισμού εμπεριέχουν μια ή και περισσότερες από τις βασικές 

μορφές βίας και αποδίδονται στη διαφορετικότητα. Ως προς τη διαφορετικότητα, η 

Κατσαμά (2013), υποστηρίζει πως εμφανίζεται συχνά ως η προφανής αιτία για την 

ευαλωτότητα των παιδιών που θυματοποιούνται. Τα παιδιά τίθενται ευάλωτα σε 

εκφοβιστικές συμπεριφορές όταν για παράδειγμα ενυπάρχουν ζητήματα σωματικής 

διάπλασης, εσωστρέφειας, άγχους, δυσαρθρίας, αναπηρίας και γενικότερα ζητήματα 

διαφορετικής εμφάνισης και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.   

 

 Ρατσιστικός εκφοβισμός 

 

 Ξεκινώντας από τον ρατσιστικό, φυλετικό και ομοφοβικό εκφοβισμό και όπως 

επισημαίνεται από τους Κουρκούτας και Κοκκιάδη (2015), τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα έχει αυξηθεί αυτού του είδους ο εκφοβισμός και η βία μεταξύ μαθητών που 

προέρχονται από διαφορετικές εθνότητες. Η έξαρση αυτών των περιστατικών 

καθρεφτίζει τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Πρόκειται για 

συμπεριφορές ή πράξεις βίας και εκφοβισμού με ρατσιστικό περιεχόμενο ή 

υπονοούμενο, με αφορμή κάποιο ατομικό ή κοινωνικό χαρακτηριστικό του μαθητή ή 

της ομάδας στόχου. Κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό θα μπορούσε να είναι σε αυτή 

την περίπτωση το βάρος, το ύψος, η δύναμη, η φυλή, το χρώμα, η εθνικότητα, το 

θρήσκευμα, η κοινωνική προέλευση, η οικονομική κατάσταση, το πολιτιστικό 

υπόβαθρο, τα διαφορετικά ήθη και έθιμα, η διαφορετική γλώσσα ή ακόμη και ο 
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σεξουαλικός προσανατολισμός (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, 2015).  

 

 Όσον αφορά τα ατομικά και φυσικά χαρακτηριστικά, οι Unnever και Cornell 

(2003: 143) υποστήριξαν πως «όταν μιλάμε για εκφοβισμό, το μέγεθος μετράει». 

Όπως διαπίστωσαν, τα πιο ψηλά και δυνατά παιδιά είναι πολύ πιο πιθανό να λάβουν 

το ρόλο του θύτη. Σε σχέση όμως με το βάρος, διαπιστώθηκε ότι δε σχετίζεται άμεσα 

με τον εκφοβισμό, καθώς θα μπορούσε να συνδεθεί τόσο με τον εκφοβισμό, όσο και 

με τη θυματοποίηση. Έτσι, τα πιο βαριά, ψηλά και συγχρόνως δυνατά παιδιά θα 

μπορούσαν να έχουν το ρόλο του θύτη. Από την άλλη, το βάρος και ειδικότερα τα 

υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά θα μπορούσαν να αποτελούν επίσης πιθανό στόχο 

εκφοβισμού. Παρομοίως, η κατηγορία βάρους έχει κριθεί από τους Griffiths και τους 

συνεργάτες (2006) ότι σχετίζεται με τέτοιου είδους φαινόμενα, καθώς τα κορίτσια με 

βάρος πάνω από το φυσιολογικό φάνηκε να θυματοποιούνται σε μεγαλύτερο 

ποσοστό.  

 

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούν μερικές από τις έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σχετικά με την παραπάνω μορφή βίας. Σύμφωνα με τους Finkelhor 

και συνεργάτες (2005), λοιπόν, τα παιδιά από φτωχές και εθνοτικές μειονότητες 

υποφέρουν περισσότερο όσον αφορά τη θυματοποίηση. Οι Verkuyten και Thijs 

(2002) από την άλλη, εξετάζοντας την έκταση της ρατσιστικής θυματοποίησης 

μεταξύ παιδιών διαφορετικής εθνικότητας σε 82 δημοτικά σχολεία της Ολλανδίας,  

διαπίστωσαν ότι τα παιδιά των εθνοτικών μειονοτήτων δεχόταν πιο συχνά ρατσιστικά 

σχόλια, ενώ αποκλειόταν από το παιχνίδι. Ως προς το χρώμα του δέρματος, οι Rivers 

(1995, όπ. αναφ. στο Smith & Ananiadou, 2003), κατέληξαν στο ότι τα παιδιά που 

δεν είχαν λευκό χρώμα βίωναν ρατσιστικές επιθέσεις πολύ πιο συχνά, σε σχέση με τα 

λευκά παιδιά της ίδιας ηλικίας και φύλου. Απεναντίας, στους Barbara και συνεργάτες 

(2014), αναφέρεται πως μεταξύ των διαφόρων φυλετικών ομάδων, οι λευκοί 

εκφοβίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό και με ποσοστό που αγγίζει το 46.5%. Κατόπιν, 

οι Ψάλτη και Κωνσταντίνου (2007), στην προσπάθειά τους να εξετάσουν την 

επίδραση της εθνο-πολιτισμικής προέλευσης βρήκαν ότι ο εκφοβισμός συνδέεται 

μόνο μερικώς με τα περιστατικά εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, βρήκαν ότι οι 

μαθητές από μεταναστευτικές ομάδες χαμηλού κύρους θυματοποιούνταν συχνότερα 

λόγω της διαφορετικής τους γλώσσας και χώρας καταγωγής. Συνεπώς, η διαφορά 
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στις περιπτώσεις βίας λόγω διαφορετικής κοινωνικής ταυτότητας, έγκειται στο ότι 

δεν αφορά ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά ολόκληρη την ομάδα στην οποία αυτό 

ανήκει, ενώ ο μαθητής που εκφοβίζει αισθάνεται ότι με αυτό τον τρόπο 

υπερασπίζεται τα συμφέροντα της δικής του ομάδας, γι’ αυτό και απενοχοποιείται 

(Μανιάτης, 2010). 

 

 Ως προς τον ομοφοβικό εκφοβισμό, η έρευνα των Poteat, Espelage και Koenig 

(2009) κατέδειξε πως τα αγόρια και οι μικρότεροι μαθητές ήταν λιγότερο πρόθυμοι 

να παραμείνουν φίλοι και να φοιτούν στο ίδιο σχολείο με διαφορετικού σεξουαλικού 

προσανατολισμού συνομηλίκους τους, σε σχέση με τα κορίτσια, τους μεγαλύτερους 

μαθητές και τους μαθητές που φοιτούσαν σε σχολεία με φυλετική ποικιλομορφία. Οι 

ίδιοι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα παιδιά που φοιτούν σε 

διαπολιτισμικά σχολεία είναι πιο δεκτικά στη σύναψη φιλικών σχέσεων με παιδιά 

διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, λόγω του ότι εκπαιδεύονται στη 

διαφορετικότητα. Ακόμη, τα πειράγματα σεξουαλικού προσανατολισμού μπορεί να 

προέρχονται είτε από τους μαθητές, είτε ακόμη και από τους δασκάλους, ενώ 

εκδηλώνονται με πολλές διαφορετικές μορφές, όπως σωματική επίθεση ή 

γελοιοποίηση (Rivers, 1995, όπ. αναφ. στο Smith & Ananiadou, 2003). Τέλος, τα 

περιστατικά ρατσιστικού εκφοβισμού ως προς τον σεξουαλικό εκφοβισμό δύνανται 

να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο θύμα. Πιο συγκεκριμένα, οι Remafedi και 

συνεργάτες (1998) στη μελέτη τους διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος απόπειρας 

αυτοκτονίας στους εφήβους και ιδιαίτερα στα αγόρια με διαφορετικό σεξουαλικό 

προσανατολισμό είναι αρκετά υψηλός. 

 

 Εκφοβισμός σε άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

 Έναν άλλο παράγοντα κινδύνου θυματοποίησης αποτελεί η ύπαρξη αναπηρίας 

ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παρενόχληση, συνεπώς, που αποδίδεται στην 

αναπηρία και τις ΕΕΑ είναι μια μορφή εκφοβισμού που δημιουργεί ένα εχθρικό 

περιβάλλον και που ταυτόχρονα εμποδίζει την πρόσβαση, τη συμμετοχή και την 

παροχή υπηρεσιών και ευκαιριών στο χώρο του σχολείου (Hoover & Stenhjem, 

2003). Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως είναι το τραύλισμα, η αδεξιότητα ή 

οποιαδήποτε άλλη ψυχική και σωματική αναπηρία ενδέχεται να αποτελέσουν εμφανή 
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στόχο προς θυματοποίηση (Smith & Ananiadou, 2003). Οι Βarbara και συνεργάτες 

(2014), επισημαίνουν πως η πιθανότητα θυματοποίησης είναι αποτέλεσμα της 

κοινωνικής θέσης και κατάστασης των παιδιών με σωματικές, αναπτυξιακές, 

πνευματικές και αισθητηριακές αναπηρίες ή και χρόνιες ασθένειες.  

 

 Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση σε σχετικές έρευνες, τα παιδιά με 

αναπηρία ή/και ΕΕΑ διατρέχουν δυο με τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο προς 

θυματοποίηση, καθώς επίσης είναι πιθανότερο να λάβουν και τα ίδια μέρος σε 

περιστατικά εκφοβισμού (Σβώλου - Νάνου, 2016; Smith & Ananiadou, 2003). Οι 

Βarbara και συνεργάτες (2014) σε μια μελέτη τους με στόχο την εκτίμηση του 

επιπολασμού του εκφοβισμού στην πέμπτη τάξη των δημοτικών σχολείων της 

Οκλαχόμα και της συχνότητας του ανάμεσα στα παιδιά με χρόνιες ασθένειες και σε 

εκείνα χωρίς προβλήματα υγείας, ανακάλυψαν πως το 41.8% του συνόλου των 

παιδιών είχε θυματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δώδεκα μηνών. Σε 

αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβανόταν παιδιά με άσθμα, προβλήματα όρασης, 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), προβλήματα 

ομιλίας, προβλήματα συμπεριφοράς, κακή όραση και διαβήτη. Επίσης, τα παιδιά με 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) και Αsperger θα μπορούσαν εύκολα να 

εμπίπτουν στην κατηγορία με τα προβλήματα συμπεριφοράς, αν και δεν 

αξιολογήθηκαν άμεσα στην έρευνα. Έπειτα, η μελέτη των Unnever και Cornell 

(2003) έρχεται να επιβεβαιώσει πως τα παιδιά με ΔΕΠΥ έχουν αυξημένες 

πιθανότητες να εμπλακούν σε περιστατικά εκφοβισμού είτε ως θύτες, είτε ως θύματα. 

 

 Συνεχίζοντας την ανασκόπηση σε ανάλογες με τις παραπάνω έρευνες, οι 

Guckenburg και συνεργάτες (2011) συμπέραναν ότι οι μαθητές με αναπηρία 

βρίσκονται σε πολύ υψηλότερο κίνδυνο θυματοποίησης, σε σχέση με τους 

συμμαθητές τους χωρίς αναπηρία ή άλλα προβλήματα υγείας. Ειδικότερα, βρέθηκε 

πως οι μαθητές με σωματικές αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες, ΔΕΠ και 

υπερκινητικότητα είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να υποστούν βία και 

εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον. Συγκρίνοντας στη συνέχεια τους μαθητές με 

σωματική και ψυχική αναπηρία, βρέθηκε πως η δεύτερη κατηγορία μαθητών ήταν 

περισσότερο ευάλωτη στον εκφοβισμό. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένες 

ομάδες μαθητών με αναπηρία και διαφορετικό από τον συνήθη σεξουαλικό 
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προσανατολισμό έχουν ακόμη περισσότερες πιθανότητες να δεχθούν κάποια μορφή 

βίας. Τέλος, τα κύρια ευρήματα της διερευνητικής μελέτης των Reiter και των 

συνεργατών (2007), συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως τα άτομα με αναπηρία βιώνουν 

σωματική, αλλά και σεξουαλική κακοποίηση δυο φορές πιο συχνά από εκείνους 

χωρίς αναπηρία, τόσο μέσα στα πλαίσια του σχολείου και στη διαδρομή από και προς 

το σχολείο, όσο και από το οικογενειακό ή ευρύτερο περιβάλλον τους. 

 

 Αξιοπρόσεκτη είναι και η μελέτη των Carter και Spencer (2006), οι οποίοι 

έκριναν ως επιτακτική την ανάγκη να μελετηθούν οι εμπειρίες εκφοβισμού των 

παιδιών με αναπηρία. Για το λόγο αυτό εντόπισαν και μελέτησαν έντεκα σχετικές 

έρευνες από το 1989 έως και το 2003, από τις οποίες οι τέσσερις αφορούσαν σε 

παιδιά με εμφανή αναπηρία και οι υπόλοιπες επτά σε παιδιά με μη ορατή. Συλλογικά, 

τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι οι μαθητές με αναπηρία, ορατή και μη 

ορατή, είχαν μεγαλύτερη εμπειρία θυματοποίησης, συγκριτικά με τους συνομηλίκους 

τους στη γενική εκπαίδευση. Ως προς το φύλο, αποκαλύφθηκε πως τα αγόρια είχαν 

πιο συχνή εμπειρία θυματοποίησης, απ’ ότι τα κορίτσια, ενώ τα κορίτσια με ΜΔ 

διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο θυματοποίησης, απ’ ότι τα αγόρια με ΜΔ. Συγχρόνως, 

οι μαθητές με ΜΔ και ΔΕΠΥ διέφεραν σημαντικά από τους συνομηλίκους τους στο 

ότι ήταν μοναχικοί, λιγότερο δημοφιλείς και δεχόταν την απόρριψη των συμμαθητών 

τους. Ομοίως, σε σχέση με τους μαθητές με ορατή αναπηρία, διαπιστώθηκε ότι είχαν 

λιγότερες φιλίες, σε σχέση με τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία. Ακόμη, 

αποδείχθηκε πως οι μαθητές που φοιτούν σε τμήματα ένταξης ή με παράλληλη 

στήριξη είχαν περισσότερες πιθανότητες εκφοβισμού. Σε σχέση με τους μαθητές με 

ΔΕΠΥ βρέθηκε πως ήταν σε αυξημένο κίνδυνο για κακοποίηση, αλλά και για να 

κακοποιήσουν τους άλλους, όπως ακριβώς και τα παιδιά με ΜΔ. Τα αποτελέσματα, 

επίσης, έδειξαν ότι οι μαθητές με ΔΕΠΥ είχαν περισσότερες πιθανότητες να 

εμπλακούν σε περιστατικά εκφοβισμού. Καθίσταται, συνεπώς, σαφές ότι η ύπαρξη 

μιας αναπηρίας μπορεί να θέσει τους μαθητές σε αυξημένο κίνδυνο για εμπλοκή σε 

συμπεριφορές εκφοβισμού.  

 

 Κλείνοντας, ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η συγκεκριμένη 

μορφή βίας, οι Reiter και Lapidot-Lefler (2007), έρχονται να δώσουν την απάντηση 

μέσα από μια έρευνα σε μαθητές με ήπια αναπτυξιακή και νοητική αναπηρία, ηλικίας 
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12 έως 21 ετών σε δυο σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ) του Ισραήλ. 

Από τους 186 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, το 83% του συνόλου (εκ των 

οποίων τα 75% ήταν αγόρια) δήλωσε ότι είχε υποστεί κάποια μορφή εκφοβισμού από 

τις ακόλουθες: βρισιές, αστεϊσμοί και γέλια, άσχημες και αγενείς εκφράσεις, 

ξυλοδαρμοί, σπρωξίματα, απειλές, κλωτσιές, τσιμπήματα, εξαναγκασμός για 

συμμετοχή σε μη επιθυμητές ενέργειες, σεξουαλικό άγγιγμα χωρίς συγκατάθεση και 

κλοπή προσωπικών αντικειμένων. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό τονίζουν ότι η 

έκταση του φαινομένου στα ειδικά σχολεία δε διαφέρει σημαντικά από τις δομές της 

γενικής εκπαίδευσης. 

 

1.5. Το φύλο, η ηλικία και ο τόπος εκδήλωσης συμπεριφορών σχολικής βίας και 

εκφοβισμού 

 

 Οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται η σχολική βία διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, καθώς και τον τόπο στον οποίο εκδηλώνεται. 

Αναφορικά με τον παράγοντα του φύλου τα ευρήματα είναι ανάμεικτα. Πολυάριθμες 

μελέτες, όπως και αυτή των Κοκκέβη και συνεργατών του (2011), έχουν καταδείξει 

πως οι θύτες στην πλειονότητά τους είναι αγόρια, ενώ δε διαπιστώνονται διαφορές 

μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τα θύματα. Σε αυτό εν μέρει συμφωνoύν και οι 

έρευνες των Scheithauer και συνεργατών (2006) και Tapper και Boulton (2004), με 

τα αγόρια όμως να καταγγέλλουν περισσότερο τη σωματική τους θυματοποίηση. 

Έπειτα, προκύπτει πως τα αγόρια λαμβάνουν κυρίως το ρόλο του θύτη, με τα 

κορίτσια όμως κατά κύριο λόγο στο ρόλο του θύματος (Gini & Pozzoli, 2006; 

Κorakidi et al., 2009; Nansel et al., 2001; Veenstra et al., 2005). Ωστόσο, άλλες 

έρευνες συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως τα αγόρια είναι συχνότερα θύτες και 

θύματα όλων των μορφών βίας (Ψάλτη & Παπακωνσταντίνου, 2007; Forero et al., 

1999; Korakidi et al., 2009), με τους Jolliffe και Farrington (2006) να επισημαίνουν 

την εμπλοκή των αγοριών σε άμεσες μορφές βίας. Σε άλλες έρευνες απεναντίας, δε 

παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς τον εκφοβισμό κατά φύλο (Βarbara et al., 2014; 

Charach et al., 1995, όπ. αναφ. στο Reiter & Lapidot-Lefler, 2007).  

 

 Αναντίρρητα, λοιπόν, και σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία, τα δυο φύλα 

χρησιμοποιούν και βιώνουν διαφορετικούς τύπους εκφοβισμού, γεγονός το οποίο 
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κατά τον Χάρη (2014) αποδίδεται στην κοινωνική μάθηση σε σχέση με το φύλο και 

στο τι αναμένεται κοινωνικά από τα αγόρια και τι από τα κορίτσια. Εξ αρχής, το 

παραδοσιακό μοντέλο εκφοβισμού ήταν ιδιαίτερα ανδροκρατούμενο και εστιασμένο 

στην άμεση, σωματική επιθετικότητα. Εντούτοις, δε θα πρέπει να υποτιμάται ο 

εκφοβισμός από μέρους των κοριτσιών, που απ’ ότι φαίνεται εκφοβίζουν με πιο 

έμμεσο τρόπο, μέσα από πειράγματα, διάδοση φημών, πρόκληση ή απειλή ζημιάς σε 

μια σχέση, φιλία ή ομάδα και κοινωνικό αποκλεισμό. Όπως προκύπτει, λοιπόν, τα 

κορίτσια χρησιμοποιούν αρνητική γλώσσα σώματος και προσπαθούν να μειώσουν 

την αυτοεκτίμηση και κοινωνική θέση του θύματος, επιδιώκοντας να δείξουν ότι δεν 

είχαν πρόθεση να βλάψουν (Τσιάντης, 2010; Ferrell - Smith, 2003; Smith & 

Ananiadou, 2003; Smith et al., 2003; Rothon et al., 2011). 

  

 Αναφορικά με την ηλικία, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο εκφοβισμός μειώνεται σε 

μεγαλύτερες ηλικίες. Η έρευνα των Barbara και των συνεργατών (2014), δείχνει πως 

ενώ ο εκφοβισμός μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των τριών μόλις ετών, 

κορυφώνεται μεταξύ των πέντε έως εννέα ετών όπου οι μαθητές εισέρχονται στην 

εφηβεία και έχουν την ανάγκη της υποστήριξης της ομάδας των συνομηλίκων, κάτι 

το οποίο δεν επιτυγχάνεται συνήθως για τα παιδιά με επικοινωνιακά και κοινωνικά 

ελλείμματα. Ομοίως, οι Scheithauer και συνεργάτες (2006) και οι Bond και 

συνεργάτες (2001), δηλώνουν πως η θυματοποίηση αφορά κυρίως τις πιο μικρές 

ηλικίες. Παράλληλα, οι Smith και Sharp (1994) συμφωνούν στο ότι ο εκφοβισμός 

είναι πολύ πιο συχνός στην πρώιμη παιδική ηλικία μέσω λεκτικών και έμμεσων 

κυρίως μορφών εκφοβισμού, ενώ καθώς το παιδί μεγαλώνει ο εκφοβισμός γίνεται 

όλο και λιγότερο εμφανής (Rigby, 2003). Απεναντίας, η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

των Ψάλτη και Κωνταστίνου (2007) και η έρευνα των Finkelhor και των συνεργατών 

(2005), καταλήγoυν στο συμπέρασμα ότι οι λεκτικές και έμμεσες μορφές βίας 

συναντώνται κυρίως στην εφηβεία, ενώ οι σωματικές σε πιο μικρές ηλικίες.  

 

Σε σχέση με το μέρος στο οποίο λαμβάνουν χώρα τα περιστατικά βίας και 

εκφοβισμού, διεθνείς έρευνες που καταγράφονται από τον Rigby (2008), απαντούν 

ότι συνηθέστερα συμβαίνουν στην αυλή του σχολείου κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων ή σε κάποιο κενό και λιγότερο συχνά στη διαδρομή από και προς το 

σχολείο ή μέσα στην τάξη. Γενικότερα, τέτοιου είδους περιστατικά ενδέχεται να 
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λάβουν χώρα σε όλους τους χώρους, τόσο εντός, όσο και εκτός του σχολείου. 

Στηριζόμενες σε άλλες έρευνες, οι Andreou και συνεργάτες (2015), αναφέρουν ότι τα 

περιστατικά εκφοβισμού αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο σε μέρη όπου η επίβλεψη 

των ενηλίκων είναι περιορισμένη, όπως οι χώροι του παιχνιδιού, οι διάδρομοι και οι 

τουαλέτες. Η διαφορά στη συχνότητα εκδήλωσης επεισοδίων εκφοβισμού οφείλεται 

στο γεγονός πως οι μαθητές εντός της τάξης είναι υπό τη στενή επιτήρηση του 

εκπαιδευτικού, κάτι που δε συμβαίνει τόσο έντονα στην αυλή. Παρ’ όλα αυτά ο 

εκφοβισμός αναπτύσσεται ακόμη και μέσα στην τάξη, όπου οι εκπαιδευτικοί είναι 

παρόντες (Harris et al., 2002). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Vreeman και 

Carroll (2007), επισημαίνοντας πως οι περισσότερες πράξεις εκφοβισμού λαμβάνουν 

χώρα σε χρόνο και τόπο, όπου η εποπτεία είναι μειωμένη. Δεν είναι, λοιπόν, σπάνια 

τα περιστατικά εκφοβισμού «κάτω από τη μύτη» του εκπαιδευτικού, κυρίως μέσω 

σαρκαστικών και υποτιμητικών σχολίων. 

 

1.6. Οι τρεις ρόλοι στον εκφοβισμό: Θύτες, Θύματα και Μάρτυρες 

 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού δε συμβαίνει μονάχα ανάμεσα στα 

παιδιά που εκφοβίζουν και τα παιδιά που υφίστανται τον εκφοβισμό. Απεναντίας, 

θεωρείται ένα ομαδικό φαινόμενο, στο οποίο συμμετέχουν και άλλα παιδιά είτε 

άμεσα, είτε έμμεσα. Όπως προκύπτει, οι βασικότεροι ρόλοι στον εκφοβισμό είναι 

αυτοί του θύτη, του θύματος, αλλά και των μαρτύρων / παρευρισκομένων ή αλλιώς 

παρατηρητών. Ωστόσο, οι Smith και Ananiadou (2003) όπως και πολλοί άλλοι 

μελετητές, προσθέτουν την κατηγορία των παιδιών που είναι θύτες και θύματα μαζί, 

ενώ διαχωρίζουν τα θύματα σε τυπικά / παθητικά και προκλητικά. Εντωμεταξύ, οι 

Salmivalli και συνεργάτες (1996), υποστηρίζουν πως οι ρόλοι των συμμετεχόντων σε 

ένα περιστατικό βίας και εκφοβισμού είναι έξι. Αναλυτικότερα, κάνουν λόγο για τα 

θύματα ή αλλιώς τους τραμπούκους, τα θύματα, τους ενισχυτές που ενθαρρύνουν τον 

εκφοβισμό παρέχοντας θετική ανατροφοδότηση (για παράδειγμα γελάνε με το θύμα), 

τους βοηθούς του θύτη που λαμβάνουν ενεργό ρόλο υπέρ του, τους υπερασπιστές που 

απορρίπτουν τον εκφοβισμό, βοηθούν και υποστηρίζουν έμπρακτα το θύμα και, 

τέλος, τους παρευρισκομένους ή καλύτερα τους αμέτοχους θεατές, που μένουν έξω 

από τον εκφοβισμό είτε παρακολουθώντας χωρίς να παρεμβαίνουν, ή ακόμη και 

εγκαταλείποντας τη σκηνή του εκφοβισμού, κάτι το οποίο ενθαρρύνει την 
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εκφοβιστική συμπεριφορά εν αγνοία τους. 

 

1.6.1. Το Παιδί - Θύτης 

 

Το παιδί - θύτης, δράστης, τραμπούκος ή αλλιώς «νταής», είναι άλλοτε ένα 

δημοφιλές παιδί με υψηλή αυτοπεποίθηση (ή και χαμηλή, δείχνοντας όμως σίγουρο 

για τον εαυτό του) που έχει την ικανότητα να συσπειρώνει τους άλλους γύρω του και 

άλλες φορές ένα παιδί που προσελκύει τους γύρω του λόγω της ριψοκίνδυνης, 

επιθετικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς του. Το παιδί αυτό προσελκύεται από 

επιθετικές καταστάσεις, διευθύνει τη βία, είναι διεκδικητικό, προκλητικό, 

υπερδραστήριο και επιρρεπές στην παραβίαση κανόνων. Καθώς, επίσης, εμφανίζει 

ισχυρές ανάγκες για εξουσία και κυριαρχία, έχεις ως απώτερο σκοπό του τη λήψη της 

υποστήριξης των ομοτίμων του, μέσω των οποίων επρόκειτο να επιτύχει τους 

στόχους του και φυσικά να λάβει το ανάλογο κύρος. Εκείνο στο οποίο αποτυγχάνουν 

όλοι οι θύτες είναι το να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου. Διακρίνονται, 

λοιπόν, από έλλειψη ενσυναίσθησης, αισθημάτων συμπόνιας, τύψεων και ηθικών 

ενδοιασμών, από επιθετικότητα, εχθρότητα, αυταρχικότητα, νευρικότητα, 

παρορμητικότητα, χαμηλά επίπεδα αυτό-ελέγχου και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, 

χαμηλή σχολική επίδοση και προσαρμογή, αρνητική στάση προς το σχολείο, 

αυξημένη μυϊκή δύναμη, αρνητική εικόνα για τον κόσμο και μια πιο θετική στάση 

προς τη βία και τη χρήση βίαιων μέσων (Κοκκέβη κ.ά., 2010; Τσιάντης, 2010; Craig, 

1998; Farrington, 2006; Fekkes et al., 2005; Jolliffe & Olweus, 2009; Μaliki et al., 

2009; Nansel et al., 2001; Veenstra et al., 2005).  

 

Έρευνες επισημαίνουν ότι οι θύτες τείνουν να επικεντρώνονται σε εκείνους 

τους συμμαθητές τους που φαίνονται ευάλωτοι, παθητικοί, ήσυχοι, ντροπαλοί, 

λυπημένοι, ανήσυχοι, ευαίσθητοι, αδύναμοι, ανήμποροι ή ασυνήθιστοι κατά κάποιο 

τρόπο (Hoover & Stenhjem, 2003). Φαίνεται, δε, ότι χτίζουνε τη φήμη τους 

εκφοβίζοντας σωματικά και κοινωνικά ασθενέστερα παιδιά (Fishman et al., 2002, όπ. 

αναφ. στο Maliki et al., 2009). Μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι η 

εκφοβιστική συμπεριφορά έχει συσχετιστεί με αυξημένα ψυχοσωματικά 

συμπτώματα, με το κάπνισμα (Forero et al., 1999), με τη χρήση ναρκωτικών και 

αλκοόλ, αλλά και με την κατοχή όπλων στο σχολείο (Giovazolias et al., 2010). Η 
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χρήση καπνού και αλκοόλ έχει επιβεβαιωθεί και από τους Korakidi και συνεργάτες 

(2009). Τέλος, μερικοί ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι ο εκφοβισμός και η 

θυματοποίηση είναι αρκετά σταθερά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι τα ίδια τα παιδιά 

έχουν την τάση να εκφοβίζουν ή να αποτελούν θύματα του εκφοβισμού επί σειρά 

πολλών ετών στο σχολείο (Hymel et al., 2008). 

 

1.6.2. Το Παιδί - Θύμα 

 

 Από την άλλη, οποιοσδήποτε φαίνεται τρωτός και δεν έχει την υποστήριξη 

μιας ομάδας ενδέχεται να γίνει θύμα εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Τα παιδιά που 

θυματοποιούνται πέραν της ελλιπούς κοινωνικής στήριξης των συμμαθητών τους, 

λαμβάνουν επίσης λιγότερη κοινωνική στήριξη από τους γονείς και τους δασκάλους 

τους. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να προέρχονται από μονογονεϊκές ή μεταναστευτικές 

οικογένειες, να έχουν διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, υψηλές σχολικές 

επιδόσεις, εξωτερική εμφάνιση συνοδευόμενη από γυαλιά, σιδεράκια, σπυράκια κ.α. 

Έπειτα, τις περισσότερες φορές πρόκειται για παιδιά απομονωμένα, μοναχικά, 

επιφυλακτικά, προσεκτικά, ανήσυχα, ανυπόμονα, ανασφαλή, αγχώδη, εσωστρεφή, 

ήσυχα, ευαίσθητα, ντροπαλά, με χαμηλή αυτοπεποίθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

διάφορες άλλες συναισθηματικές δυσκολίες που συχνά αυτο-ενοχοποιούνται και 

αρνούνται τη θυματοποίηση, ενώ σπανιότερα συναντώνται αντιδραστικά, ενοχλητικά 

και ανώριμα παιδιά που να προκαλούν τα ίδια τη θυματοποίησή τους. Η τελευταία 

αυτή η υποομάδα παιδιών στη βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται ως «προκλητικά 

θύματα». Γενικότερα, τα θύματα αισθάνονται αβοήθητα και απελπισμένα, συχνά 

υποφέρουν από διάφορες σωματικές και ψυχικές διαταραχές και τείνουν να 

αποφεύγουν το σχολείο, αν και έχουν θετική στάση προς αυτό, φοβούμενα την 

επαναθυματοποίησή τους (Μπογιατζόγλου κ.ά., 2012; Forero et al., 1999; Graham et 

al., 2016; Olweus, 1995; Olweus, 2009; Salmivalli, 1996; Swearer Napolitano & 

Espelange, 2011; Veenstra et al., 2005;). 

 

 Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Padgett και Notar (2013), τα θύματα του 

εκφοβισμού περιγράφονται ως οι μαθητές που εμφανίζουν αρνητικές στάσεις και 

πεποιθήσεις για τον εαυτό τους και τους άλλους, χαμηλή κοινωνική επάρκεια, 

ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κακή 



[24] 

 

ακαδημαϊκή επίδοση, ενώ όχι μόνο απορρίπτονται και απομονώνονται από τους 

συνομηλίκους τους αλλά και επηρεάζονται αρνητικά από εκείνους με τους οποίους 

αλληλεπιδρούν. Σύμφωνα με τα ευρήματα των Nansel και των συνεργατών (2001) 

και Gini (2006), τα θύματα χαρακτηρίζονται από φτωχή ψυχοκοινωνική προσαρμογή 

και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς επίσης αντιμετωπίζουν κοινωνικές 

δυσκολίες. Οι Οklahoma και συνεργάτες (2014) από την άλλη, προβλέπουν κακή 

έκβαση για τα στοχευμένα θύματα του εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα θύματα 

εμφανίζονται με χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν 

εκφοβιστεί, καθώς και μεγαλύτερη τάση να εμφανίσουν κατάθλιψη, άγχος και 

διάφορα άλλα ψυχοσωματικά συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να ακολουθήσουν το 

άτομο μέχρι και την ενήλικη ζωή του, δημιουργώντας μακροχρόνιο στρες, 

συναισθήματα απομόνωσης. Στη διετή αξιολόγηση των συμπτωμάτων άγχους και 

κατάθλιψης προχώρησαν και οι Bond και συνεργάτες (2001), σε παιδιά ηλικίας 8 έως 

13 ετών και με αποτελέσματα που θέλουν τα κορίτσια και τις μικρότερες ηλικίες να 

εμφανίζουν τον μεγαλύτερο βαθμό αυτών των συμπτωμάτων. Η θυματοποίηση 

απέδειξε επίσης πως έχει περισσότερο αρνητικό αντίκτυπο στη συναισθηματική 

ευεξία των κοριτσιών, ανεξάρτητα από τις κοινωνικές τους σχέσεις.  

 

1.6.3. Το Παιδί - Θύτης / Θύμα 

 

Την πιθανότητα να γίνουν τα ίδια τα θύματα επιθετικά ή να είναι σε 

υπερένταση τονίζουν οι Klomek και συνεργάτες (2008, όπ. αναφ. στο Giovazolias et 

al., 2010). Επισημαίνουν μάλιστα ότι την ίδια στιγμή, σε άλλες όμως περιπτώσεις, 

αυτά τα ίδια τα παιδιά - θύματα μπορούν να γίνουν θύτες σε άλλα παιδιά και 

επιλέγοντας να εκφοβίσουν κυρίως μικρότερα ή πιο αδύναμα παιδιά. Οι θύτες - 

θύματα αποτελούν μια ευδιάκριτη ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό ψυχοσωματικών 

συμπτωμάτων, παρουσιάζοντας παράλληλα αισθήματα μοναξιάς, κοινωνικής 

δυσαρέσκειας, αντιπάθειας προς το σχολείο και ελλιπούς αυτο-αποτελεσματικότητας 

στις αλληλεπιδράσεις τους με τους ομοτίμους. Αναφορικά με αυτή την κατηγορία 

μαθητών, έχει διαπιστωθεί πως η πλειοψηφία έχει εκφοβίσει, αλλά και ταυτόχρονα 

έχει θυματοποηθεί τουλάχιστον περιστασιακά (Hymel & Swearer Napolitano, 2008; 

Veenstra et al., 2005). Τα χαρακτηριστικά των θυτών - θυμάτων έχουν αρχίσει 

πρόσφατα να μελετούν οι ερευνητές. Τα ήδη υπάρχοντα ευρήματα υποδεικνύουν ότι 
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αυτή η κατηγορία μαθητών ενέχει υψηλά επίπεδα επιθετικότητας και κατάθλιψης, 

χαμηλή σχολική απόδοση και χαμηλά επίπεδα αυτο-ελέγχου, κοινωνικής αποδοχής 

και αυτοεκτίμησης. Ακόμη, λειτουργούν σε μικρότερο βαθμό απ’ ότι οι θύτες ή τα 

θύματα, είναι από τα πιο αντιπαθή μέλη μιας τάξης και συμμετέχουν σε 

προβληματικές συμπεριφορές όπως κατάχρηση αλκοόλ, εγκληματικότητα και 

παραβίαση οικογενειακών κανόνων. Εκτός από τα παραπάνω, ενδέχεται οι γονείς 

αυτών των παιδιών να ασχολούνται λιγότερο μαζί τους, είναι εχθρικοί ή και να τα 

απορρίπτουν (Αndreou et al., 2015; Forero et al., 1999; Giovazolias et al., 2010). 

 

 Τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ΕΕΑ είναι επίσης μια κατηγορία που ενδέχεται 

σε μεγάλο βαθμό να εκδηλώσει επιθετική ή προκλητική συμπεριφορά. Μάλιστα, οι 

Αλευριάδου κ.ά. (2016) κάνουν λόγο για προκλητικές συμπεριφορές των αγοριών 

κυρίως με σοβαρή νοητική αναπηρία (ΝΑ), με μεγαλύτερες ανάγκες υποστήριξης, με 

κάποιο νευροαναπτυξιακό σύνδρομο, με αυτισμό και έλλειψη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, που είτε προσανατολίζονται προς το ίδιο το άτομο εκδηλώνοντας 

αυτοτραυματική και στερεοτυπική συμπεριφορά, είτε απευθύνονται στο ευρύτερο 

περιβάλλον, εκδηλώνοντας επιθετικότητα και παραβατικότητα. Αναφέρουν, επίσης, 

πως οι συμπεριφορές αυτές εμφανίζονται με διαφορετικές μορφές και ένταση, 

εμμένουν στον χρόνο και ενδέχεται να σχετίζονται με βιολογικούς λόγους, με την 

αυτοδιέγερση, την απόκτηση ενός επιθυμητού αντικειμένου / τροφής ή και να 

εκφράζουν την ανάγκη για επικοινωνία και επαφή. Έπειτα, ενδέχεται να στοχεύουν 

στην προσέλκυση της προσοχής και στην αποφυγή εμπλοκής με κάποιο έργο ή και να 

αποτελούν αντίδραση σε μια αλλαγή του περιβάλλοντος ή της καθημερινότητάς τους. 

 

 Ως θύματα, οι έχοντες αναπηρία ή/και ΕΕΑ φαίνεται να δέχονται παθητικά τη 

θυματοποίηση, επιδεικνύοντας καθυστερημένα αντανακλαστικά, ενώ συχνά 

αποκωδικοποιούν λανθασμένα τη μη λεκτική επικοινωνία, μεταφράζοντας ως 

αποτέλεσμα επίσης λανθασμένα ορισμένες συμπεριφορές. Ακόμη, στερούνται τη 

φιλία, απορρίπτονται από τις ομάδες των συνομηλίκων και εξαρτώνται από την 

επιτήρηση των ενηλίκων. Ως θύτες, από την άλλη, φαίνεται πως η επιθετική 

συμπεριφορά που επιδεικνύουν είναι μαθημένη και ενδεχομένως αποτελεί μια 

αντίδραση σε προηγούμενη εμπειρία θυματοποίησης. Έπειτα, εκλείπουν οι 

κοινωνικές δεξιότητες, γεγονός το οποίο οδηγεί σε δυσκολίες ως προς τον αυτό-
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έλεγχο, στην κατανόηση σημείων της αλληλεπίδρασης με τους άλλους και στην 

παρερμηνεία αυτών που με τη σειρά της οδηγεί σε επιθετική συμπεριφορά 

(Καρούμπαλης, 2014). 

 

 Σχετικές μελέτες των Βarbara και των συνεργατών (2014) και Unnever και 

Cornell (2003), όπως και πολλές άλλες, έδειξαν ότι ορισμένα παιδιά με ΕΕΑ, όπως 

είναι τα παιδιά με ΔΕΠΥ, είχαν περισσότερες πιθανότητες απ’ ότι τα άλλα παιδιά να 

θυματοποιηθούν και ακόμη περισσότερες πιθανότητες να εκφοβίσουν τα ίδια τους 

συνομηλίκους τους. Αντιθέτως, τα ευρήματα των Andreou και των συνεργατών 

(2015) έφεραν τα παιδιά με αναπηρία ή/και ΕΕΑ σε υψηλότερα επίπεδα 

θυματοποίησης. Από την άλλη, οι Smith και Ananiadou (2003) κάνουν λόγο τόσο για 

την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς, 

όσο και για να αποτελέσουν προκλητικά θύματα, κάτι το οποίο αποδίδουν στο 

γεγονός ότι στη γενική εκπαίδευση τα παιδιά με αναπηρία ή/και ΕΕΑ είναι λιγότερο 

καλά ενσωματωμένα κοινωνικά και στερούνται τη φιλία που θα μπορούσε να τους 

προστατέψει από τη θυματοποίηση. Οι Hoover και Stenhjem (2003) τέλος, έρχονται 

να επιβεβαιώσουν ότι οι νέοι με αναπηρίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και αποτελούν 

μια ομάδα υψηλού κινδύνου για να εκφοβίζουν ή και να θυματοποιηθούν.  

 

1.6.4. Το Παιδί - Μάρτυρας 

 

 Στην έκβαση του εκφοβισμού, το σημαντικότερο ρόλο μετά από αυτόν του 

θύτη και του θύματος τον έχει ο παρατηρητής, θεατής ή αλλιώς μάρτυρας, το παιδί 

δηλαδή που δεν είναι ούτε θύμα, ούτε δράστης του εκφοβισμού. Οι μάρτυρες 

αποτελούν το 85% του ακροατηρίου, ήτοι τη μεγαλύτερη ομάδα σε αριθμό από τους 

παραπάνω χαρακτήρες, γεγονός το οποίο αποδίδεται στο ότι ο εκφοβισμός σχεδόν 

πάντοτε αναπτύσσεται μπροστά σε άλλους μαθητές. Αξίζει να αναφερθεί, μάλιστα, 

πως οι μάρτυρες δύνανται να κατέχουν διάφορους ρόλους στη δυναμική του 

εκφοβισμού. Κάποιοι από αυτούς πιθανόν να σταθούν κοντά στον θύτη 

υποστηρίζοντάς τον ή από την άλλη να εναντιωθούν, προσπαθώντας να βοηθήσουν 

το θύμα. Ακόμη, ενδέχεται να προσπαθήσουν να αποσυρθούν, χωρίς να εμπλακούν 

καθόλου, κρατώντας μια πιο ουδέτερη στάση. Συνήθως, στα περιστατικά εκφοβισμού 

εμπλέκονται αρκετοί μάρτυρες και στις περισσότερες περιπτώσεις δε προσπαθούν να 
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σταματήσουν τον εκφοβισμό, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται από τους θύτες ως 

ενίσχυση για τη συνέχιση του εκφοβισμού. Οι λόγοι για τους οποίους δε παίρνουν 

θέση είναι συνηθέστερα ο φόβος μήπως πληγωθούν, αποτελέσουν τους νέους 

στόχους και κάνουν την κατάσταση χειρότερη ή διαφορετικά απλά δε ξέρουν τι να 

κάνουν. Ωστόσο, όταν αποφασίσουν να παρέμβουν για να σταματήσουν τον 

εκφοβισμό, στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι αποτελεσματικοί. Επομένως, η 

στάση του μάρτυρα μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον σχολικό εκφοβισμό, 

τόσο αποτρέποντας ή αποθαρρύνοντας τον, όσο και επηρεάζοντας την έκβαση του 

συμβάντος υπέρ του θύτη ή του θύματος. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, επάνω στα 

παιδιά - παρατηρητές θα μπορούσαν να στηριχθούν πολλαπλές αποτελεσματικές 

παρεμβατικές στρατηγικές (Μπογιατζόγλου κ.ά., 2012; Fekkes et all, 2005; Padgett & 

Notar, 2013). 

 

 Η μελέτη των Κorakidi και των συνεργατών (2009) κατέδειξε μεταξύ των 

άλλων πως ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών δε κατηγορεί τους θύτες. Συγκεκριμένα, 

πιστεύουν πως ορισμένα θύματα αξίζουν την οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση 

λαμβάνουν, γεγονός το οποίο λαμβάνεται θετικά από τον θύτη. Εντωμεταξύ, έχει 

σημειωθεί πως μερικές φορές οι μαθητές επιδεικνύουν ομαδικές συμπεριφορές, 

καθώς το 10% δήλωσε ότι συγκεντρώνονται μαζί για να συμπεριφερθούν άσχημα 

προς έναν άλλο μαθητή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Ένα άλλο ποσοστό της 

τάξης του 15% δήλωσε ότι συμμετέχουν, εγκρίνουν και επιδοκιμάζουν τον 

εκφοβισμό ή ακόμη και το βρίσκουν διασκεδαστικό, ενώ το 10-15% των 

παρατηρητών δήλωσε πως δε παρεμβαίνουν για να βοηθήσουν το θύμα ή ακόμη και 

συμμετέχουν στον εκφοβισμό, φοβούμενοι για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε 

αυτούς από τον θύτη. Αρκετά μεγάλο μάλιστα ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσε 

ότι ο εξαναγκασμός τους σε συμμετοχή στην παρενόχληση, πολλές φορές τους κάνει 

να αισθάνονται ένοχοι. Ως προς το φύλο, τα αγόρια στο σύνολό τους είχαν 

μεγαλύτερη τάση εμφάνισης βίαιης συμπεριφοράς, εκφράζοντας συχνά μια απέχθεια 

προς το σχολικό περιβάλλον. Σε ανάλογες έρευνες, τα αγόρια τείνουν να έχουν το 

ρόλο του βοηθού ή του ενισχυτή, σε αντίθεση με τα κορίτσια που φαίνεται να έχουνε 

περισσότερο αρνητική στάση προς τη βία και μια πιο ευνοϊκή προς τα θύματα (ειδικά 

στην εφηβεία), με αποτέλεσμα να εναντιώνονται στον θύτη και να βοηθάνε το θύμα, 

λαμβάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το ρόλο του υπερασπιστή (Ananiadou & Cowie, 
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2003; Salmivalli et al., 1996; Smith, Padgett & Notar, 2013). 

 

1.7. Αιτιώδεις παράγοντες εκδήλωσης του σχολικού εκφοβισμού 

 

 Η βία και ο εκφοβισμός που εκδηλώνεται στα πλαίσια του σχολείου είναι ένα 

σύνθετο φαινόμενο και στην εκδήλωσή του συμβάλλει η αλληλεπίδραση πολλών 

διαφορετικών παραγόντων. Ο Τσιάντης (2010) συγκεκριμένα κάνει λόγο για 

ψυχολογικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς, γνωστικούς και συναισθηματικούς 

παράγοντες. Στους Flannery (2005, όπ. αναφ. στο Κατσαμά, 2013) από την άλλη, οι 

παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της επιθετικότητας αποδίδονται στο άτομο, 

στο σχολείο, στην οικογένεια και στην κοινωνία. Μια εκφοβιστική συμπεριφορά, 

επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξετάζεται ως μέρος μιας ευρύτερης 

αλληλεπίδρασης και σχέσης με το περιβάλλον στο οποίο ανήκουν οι συμμετέχοντες 

και όχι μόνο ως συνέπεια μιας παθολογικής κατάστασης που αφορά μόνο τα άτομα τα 

οποία συμμετέχουν (Sroufe, Egeland, Carlson & Collins, 2005, όπ. αναφ. στο 

Giovazolias et al., 2010). 

 

1.7.1. Ατομικοί παράγοντες 

 

 Κατ’ αρχάς, τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών όπως για παράδειγμα η 

ιδιοσυγκρασία τους, η εξελικτική τους πορεία και οι τραυματικές εμπειρίες δύνανται 

να αποτελέσουν παράγοντες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση βίαιης 

συμπεριφοράς (Τσιάντης, 2010). Έπειτα, σε αυξημένο κίνδυνο βρίσκονται τα παιδιά 

των οποίων το κοινωνικό υπόβαθρο, οι γνωστικές ικανότητες και το γλωσσικό - 

πολιτισμικό υπόβαθρο διαφέρει ή αποκλίνει από το αντίστοιχο των συμμαθητών 

τους. Ο βαθμός θυματοποίησης ορισμένων παιδιών πολλές φορές επηρεάζεται από το 

αν αποτελούν μέλη μιας μειονότητας ή αν αποκλίνουν κατά κάποιο τρόπο. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία, βέβαια, η εθνική και πολιτισμική προέλευση δε φαίνεται να αποτελεί 

τον κύριο παράγοντα θυματοποίησης (Τρίγκα - Μερτίκα, 2015).  

 

 Ως προς τα παιδιά με αναπηρία, έχει βρεθεί ότι το διαφορετικό εύρος 

παιδικών (Carter & Spencer, 2006) και εκπαιδευτικών εμπειριών είναι ικανό να τα 

θέσει σε κίνδυνο (Olweus & Limber, 1999, όπ. αναφ στο Καρούμπαλης, 2014). 
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Ακόμη, οι Βarbara και συνεργάτες (2014) κάνουν λόγο για θυματοποίηση των 

παιδιών με χρόνιες ασθένειες, προβλήματα συμπεριφοράς, διαταραχές στην ομιλία, 

σύνδρομο Αsperger, ΔΑΦ, ΔΕΠ και ΔΕΠΥ, αποδίδοντάς την στην έλλειψη των 

κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες και τείνουν να επιδεινώνονται κατά 

τη σχολική φοίτηση και το πέρασμα του χρόνου και ιδιαίτερα στην περίπτωση του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Όσον αφορά τα παιδιά με σύνδρομο Asperger, 

διαπίστωσαν πως η κοινωνική τους απομόνωση, η εκκεντρική συμπεριφορά, οι 

δυσκολίες στις κοινωνικές συναναστροφές, η μη λεκτική επικοινωνία, η αδεξιότητα 

και η περιγεγραμμένη περιοχή ενδιαφέροντος που τα χαρακτηρίζει καθιστά δύσκολη 

την επικοινωνία με τους άλλους, πράγμα το οποίο συχνά οδηγεί σε απογοήτευση και 

όπως είναι αναμενόμενο σε προβλήματα συμπεριφοράς, σε εκφοβιστική 

συμπεριφορά και θυματοποίηση. Στο ίδιο μοτίβο, η έρευνα της ΜΕΥ επιβεβαίωσε τη 

θυματοποίηση των παιδιών με Asperger, αποδίδοντας τη στον διαφορετικό τρόπο 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους, στις δυσκολίες έκφρασης 

των συναισθημάτων τους, στην αναγνώριση των συναισθημάτων και της γλώσσας 

του σώματός τους από τους άλλους και στη δυσκολία αναγνώρισης των προθέσεων 

των άλλων. Από την άλλη, η θυματοποίηση των παιδιών με ΜΔ αποδίδεται στη 

μειωμένη ενσυναίσθηση και συναισθηματική νοημοσύνη που τα διακατέχει και στην 

απόρριψη που δέχονται από τους συνομήλικους τους, λόγω της χαμηλής 

επικοινωνιακής τους ικανότητας και συνεργατικότητας (Σβώλου  Νάνου, 2016).  

 

 Σχετικά με τους μαθητές με ΔΕΠΥ και με βάση τα ευρήματα των Unnever και 

Cornell (2003), φαίνεται ότι οι φυλετικές διαφορές, το αυξημένο βάρος του σώματος, 

το χαμηλό κοινωνικό στάτους και η έλλειψη φίλων που τα καθιστά περισσότερα 

ευάλωτα, σε συνδυασμό με τις φτωχές κοινωνικές δεξιότητες και την ανάρμοστη 

συμπεριφορά που συχνά επιδεικνύουν ενδέχεται να τα θέσει σε κίνδυνο. Η 

συμμετοχή τους μάλιστα σε περιστατικά βίας αποδίδεται σε προβλήματα χαμηλού 

αυτο-ελέγχου. Απεναντίας, στη μελέτη των Reiter και Lapidot - Lefler (2007) δε 

βρέθηκε σημαντική διαφορά ως προς το επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων των θυτών, 

θυμάτων και θυτών - θυμάτων με ήπια αναπτυξιακή και νοητική αναπηρία. Σε σχέση 

με την προσωπικότητα και την κοινωνική τους προσαρμογή διαπιστώθηκε ότι οι 

θύτες ήταν βίαιοι, υπερκινητικοί και είχαν προβλήματα συμπεριφοράς, οι θύτες - 

θύματα είχαν προκλητική συμπεριφορά, ενώ τα θύματα είχαν συναισθηματικά 
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προβλήματα και προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ομοίως, κάποια από τα 

χαρακτηριστικά των παιδιών με αναπηρία ή/και ΕΕΑ είναι οι δυσκολίες επεξεργασίας 

πληροφοριών, η παρορμητικότητα, η κακή ευχέρεια λόγου, η συναισθηματική 

αντιδραστικότητα και τα χαμηλά επίπεδα αυτο-ελέγχου (Αndreou, Didaskalou & 

Vlachou, 2015; Carter & Spencer, 2006). Στους Reiter και Lapidot - Lefler (2007), 

τέλος, παραθέτονται τρεις παράγοντες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο 

θυματοποίησης των παιδιών με αναπηρία ή/και ΕΕΑ, βασιζόμενοι στους Nabusoka 

και Smith (1993). Αυτές είναι το στίγμα που φέρουν αυτά τα παιδιά και που τα 

καθιστά ως προφανή στόχο παρενόχλησης, η συμπερίληψή τους σ’ ένα σχολείο για 

όλους που τα θέτει εμφανώς απροστάτευτα και το γεγονός πως ορισμένα παιδιά 

ενδέχεται να αντιδράσουν επιθετικά και να τεθούν στη συνέχεια ως θύτες και θύματα 

μαζί. 

 

1.7.2. Οικογενειακοί παράγοντες 

 

 Κυρίαρχη θέση κατέχουν οι παράγοντες που σχετίζονται με την οικογένεια 

και κυρίως η οργάνωση, δομή και εσωτερική της λειτουργία, οι συνθήκες ζωής, οι 

εμπειρίες και η σχέση του παιδιού με τα πρόσωπα που τη συγκροτούν, καθώς και η 

αγωγή με την οποία έχει μεγαλώσει. Συγκεκριμένα, έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα 

παιδιά διαζευγμένων γονέων, τα εγκαταλελειμμένα ή παραμελημένα παιδιά, όσα 

έχουν χάσει τον ένα γονέα, καθώς επίσης και όσα έχουν κακομεταχειριστεί ή έχουν 

βιώσει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εκδηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

απείθαρχη και επιθετική συμπεριφορά. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην 

περίπτωση των τιμωρητικών και αυταρχικών οικογενειών ή αντιθέτως εκείνων που 

εφαρμόζουν αρκετά ελαστικές μεθόδους ανατροφής. Ανάλογα αποτελέσματα 

βρίσκουμε σε οικογένειες με προτίμηση κυρίως στη σωματική πειθαρχία, με φτωχές 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, με ανεκτική στάση απέναντι στην παιδική 

επιθετικότητα ή ακόμη και σε οικογένειες που εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στη 

χρήσης βίας για τη διαχείριση των προβλημάτων τους. Όλα τα παραπάνω, 

συμπεριλαμβανομένων των υψηλών γονικών προσδοκιών, οδηγούν στη δημιουργία 

αρνητικής αυτοαντίληψης και χαμηλού αυτοσυναισθήματος στα παιδιά, με 

αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς. 

Εντούτοις, η υπερπροστασία και η κακή ταύτιση με τους γονείς δύναται να επιφέρει 
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θυματοποίηση. Σχετική έρευνα του Georgiou (2008), διέκρινε μια θετική συσχέτιση 

μεταξύ της θυματοποίησης και της υπερπροστασίας του παιδιού από τη μητέρα, αλλά 

και έθεσε τη μητρική κατάθλιψη ως δείκτη εκφοβισμού και θυματοποίησης (Τρίγκα - 

Μερτίκα, 2015; Τσιάντης, 2010; Bauer et al., 2006; Maliki, Asagwara & Iblu, 2009; 

Smith & Ananiadou, 2003; Veenstra et al, 2005;).  

 

 Εκτός των άλλων, έχει ενοχοποιηθεί το χαμηλό βιοτικό και κοινωνικο - 

οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, το επίπεδο συμμετοχής των γονέων, η συνεχής 

απουσία τους από το σπίτι και η ασυνεπής επιβολή πειθαρχίας (Κοκκέβη κ.ά., 2010; 

Τρίγκα - Μερτίκα, 2015; Giovazolias et al, 2010; Smith & Ananiadou, 2003). Οι 

Papanikolaou και συνεργάτες (2011), επιβεβαίωσαν ότι η επιθετικότητα αυξάνεται 

όταν δεν υπάρχει τιμωρία ή όταν επιβάλλονται μέθοδοι πειθαρχίας χωρίς δικαιολογία 

και ότι οι γονικές μέθοδοι που επηρεάζουν τα παιδιά ποικίλουν ανάλογα με το φύλο 

του γονέα. Αναλυτικότερα, όταν η μητέρα εφαρμόζει άμεση τιμωρία σε μια αρνητική 

συμπεριφορά του παιδιού, χωρίς δικαιολογία, τότε τόσο η θυματοποίηση, όσο και ο 

εκφοβισμός προς άλλους αυξάνεται. Αντίθετα, η έλλειψη αντίδρασης και η αδιαφορία 

των μπαμπάδων είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη θυματοποίηση. Τέλος, η ίδια έρευνα 

κατέγραψε ότι οι μαθητές που συμμετέχουν στο bullying, επηρεάζονται από την 

απροθυμία των γονέων να προσφέρουν βοήθεια σε θέματα που προκύπτουν στο 

σχολείο. Οι Patterson, Reid και Diction (1992, όπ. αναφ. στο Μaliki, Asagwara & 

Iblu, 2009), εν τω μεταξύ, υποστήριξαν ότι το άγχος από το χαμηλό εισόδημα, η 

ανεργία και η ελλιπής εκπαίδευση των γονέων οδηγούν πολλές φορές σε σκληρές 

γονικές πρακτικές πειθαρχίας, αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τα επιθετικά πρότυπα 

συμπεριφοράς και επίλυσης προβλημάτων των παιδιών. Από την άλλη στη μελέτη 

των Stevens, De Bourdeaudhuij και Van Oost (2002), τα παιδιά που συμμετείχαν 

στον εκφοβισμό ανέφεραν πως είχαν ελλιπή συναισθηματικό δέσιμο με τους γονείς 

τους, λιγότερες ευκαιρίες έκφρασης των συναισθημάτων και των σκέψεών τους και 

λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής στο κοινωνικό περιβάλλον. Οι θύτες μάλιστα 

περιέγραψαν την οικογένειά τους ως λιγότερο οργανωμένη, ελεγχόμενη και 

συνεκτική και από την άλλη πολύ περισσότερο συγκρουσιακή. 

 

1.7.3. Σχολικοί παράγοντες 
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Όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς, έχει 

αποδειχθεί ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην τάξη, σχετίζονται 

με τους ίδιους και τη συμπεριφορά τους. Επομένως, η στάση τους απέναντι στους 

μαθητές, η αυταρχική και μεροληπτική τους συμπεριφορά, η ανεπαρκής 

προετοιμασία για το μάθημα, η ελλιπής κατάρτιση, η ασυνέπεια στην τήρηση 

κανόνων ή στην επιβολή τιμωρίας, οι υπερβολικές απαιτήσεις ή προσδοκίες, η 

έλλειψη ικανοτήτων που απαιτούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και η 

ανεπάρκεια σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης της τάξης καλλιεργούν το έδαφος 

για την εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών (Τρίγκα - Μερτίκα, 2015: 68). 

Συμπληρωματικά, η έρευνα των Papanikolaou και των συνεργατών (2011), απέδειξε 

πως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δε προσπαθεί σε ικανοποιητικό βαθμό να 

εξουδετερώσει τα περιστατικά εκφοβισμού, ενώ σύμφωνα με τους Fekkes και 

συνεργάτες (2005), σχεδόν τα μισά από τα παιδιά που είχαν θυματοποιηθεί δεν 

ανέφεραν το περιστατικό, κάτι το οποίο υποδηλώνει πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον το οποίο να ενθαρρύνει τους μαθητές να 

εκμυστηρευτούν την εμπειρία του εκφοβισμού. Οι περισσότεροι από τους μαθητές 

που έχουν θυματοποιηθεί, εκτός του ότι αποφεύγουν την αναφορά της 

θυματοποίησης, θεωρούν ότι οι δάσκαλοι τους δεν τους γνωρίζουνε καλά ή ότι δεν 

τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό (Κοrakidi et al., 2009). 

 

Στενά συνδεδεμένο φαίνεται να είναι και το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον. 

Εδώ εντοπίζονται τα αίτια που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, το αναλυτικό και 

ωρολόγιο πρόγραμμα, το εξεταστικό σύστημα, τη διαμόρφωση του σχολικού χώρου, 

τη σχολική οργάνωση, την τακτική που ακολουθεί το σχολείο, καθώς και τις 

συνθήκες λειτουργίας του. Από έρευνες έχει καταγραφεί ότι τα περισσότερα 

περιστατικά εκφοβισμού εκδηλώνονται όταν το εκπαιδευτικό σύστημα είναι 

αυταρχικό, προάγει τον ανταγωνισμό και έχει ως κυρίαρχο στόχο τη μετάβαση των 

μαθητών στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι παραπάνω παράγοντες σε 

συνδυασμό με τον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών συμβάλλουν 

σημαντικά στην εκδήλωση και άσκηση σχολικής βίας (Τρίγκα - Μερτίκα, 2015; 

Τσιάντης, 2010). Έντονες αμφιβολίες για την αξία του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος εξέφρασαν οι συμμετέχοντες της μελέτης των Korakidi και των 

συνεργατών (2009). Ειδικότερα, οι μισοί δήλωσαν ότι δε τους αρέσει το σχολείο, 
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άλλοι ότι οι κανόνες του σχολείου είναι άδικοι, άλλοι ότι δε ταιριάζουν με τους 

ανθρώπους γύρω τους και άλλοι ότι δεν είναι εύκολο να είσαι ο εαυτός σου στο χώρο 

του σχολείου.  

 

Όπως προκύπτει, τo σχολικό κλίμα αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό 

παράγοντα για την κατανόηση των στάσεων και πεποιθήσεων που κατέχουν οι 

μαθητές προς τη βία. Επί τούτου, έχουν αποτυπωθεί μικρότερα ποσοστά 

θυματοποίησης σε σχολεία με θετικό κλίμα και με μαθητές, αλλά και καθηγητές που 

παρεμβαίνουν για τη λήξη της εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Κapari & Stavrou, 2010). 

Έχοντας παρόμοια ευρήματα, οι Espelange και Swearer - Napolitano (2003), οι 

Giovazolias και συνεργάτες (2010) και πολλοί άλλοι, επισημαίνουν πως το αρνητικό 

σχολικό κλίμα αυξάνει τις πιθανότητες ανάμειξης σε εκφοβιστικές συμπεριφορές, οι 

οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο βίας, εκφοβισμού, 

θυματοποίησης και αρνητικού σχολικού κλίματος. 

 

1.7.4. Κοινωνικοί παράγοντες 

 

Οι αιτιολογικοί παράγοντες που αποδίδονται στην κοινωνία και το ευρύτερο 

περιβάλλον αφορούν στις λανθασμένες στάσεις που κυριαρχούν εκ μέρους των 

ενηλίκων ως προς τον εκφοβισμό, στην προβολή της βίας, καθώς και στα γενικότερα 

κοινωνικά προβλήματα, όπως η μετανάστευση, ο ρατσισμός και η οικονομική κρίση 

που πλήττουν τη σημερινή οικογένεια και την κοινωνία ολόκληρη. Τέτοιου είδους 

προβλήματα δρουν ενισχυτικά στην εκδήλωση εκφοβιστικών συμπεριφορών, 

επηρεάζοντας την ψυχική κατάσταση των γονέων και τη συνολική οικογενειακή 

συναισθηματική ατμόσφαιρα (Ασημόπουλος, 2014).  

 

Ως προς την προβολή της βίας, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής 

δικτύωσης επιδρούν καθοριστικά στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και της 

συμπεριφοράς των παιδιών. Τα αρνητικά πρότυπα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 

καθώς και οι εικόνες βίας και παραβατικότητας που προβάλλονται από την 

τηλεόραση και το διαδίκτυο οδηγούν στη διάβρωση των ηθικών αξιών των παιδιών. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι Beran και Li (2007), η ακατάλληλη χρήση 

της τεχνολογίας από τα παιδιά και η έλλειψη εξοικείωσης των εκπαιδευτικών και των 
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γονέων με την τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε περιστατικά εκφοβισμού στον 

κυβερνοχώρο. Σημαντική καταγράφεται, επίσης, η συμβολή της ομάδας των 

συνομηλίκων στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και στην ανάπτυξη κυρίως των 

εφήβων. Οι τελευταίοι στην προσπάθεια τους να γίνουν αρεστοί και να ενταχθούν σε 

μια ομάδα, συμπεριφέρονται αρκετές φορές με τρόπο ο οποίος δεν τους είναι 

αρεστός. Έτσι, ένας έφηβος επηρεασμένος από τους συνομηλίκους του ή από 

θαυμασμό προς εκείνους μπορεί να παρουσιάσει μείωση της σχολικής του επίδοσης, 

παραβατική ή βίαιη συμπεριφορά, ακόμη και χρήση απαγορευμένων ουσιών (Τρίγκα 

- Μερτίκα, 2015). Όπως, λοιπόν, μπορεί να αντιληφθεί κανείς, πρόκειται για ένα 

πολυπρισματικό φαινόμενο που δύναται να επιφέρει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις. 

 

1.8. Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού 

 

 Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

πρόβλημα, το οποίο προβλέπει αρνητικές συνέπειες τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο 

και για το σχολείο αλλά και για την κοινωνία ολόκληρη. Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο και να επηρεάσει τη 

συναισθηματική, σωματική και κοινωνική υγεία όλων των παιδιών που εμπλέκονται, 

είτε αυτοί είναι οι θύτες, είτε τα θύματα ή ακόμη και οι παρατηρητές. Ο εκφοβισμός 

που ασκείται από τους θύτες δύναται να εντείνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, 

οδηγώντας τα σε αυξημένο κίνδυνο για παραβατικότητα, βίαιη συμπεριφορά, 

εγκλήματα, χρήση ή και κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ. Τα παιδιά που ασκούν τη βία 

ενδέχεται, επίσης, να στιγματιστούν ως βίαια άτομα (Ασημόπουλος, 2014), να 

απομακρυνθούν από το σχολείο ή ακόμη και να διακόψουν τη φοίτηση, να 

εμφανίσουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις, τάσεις φυγής από το σπίτι, αίσθηση 

μοναξιάς και συμπτώματα θλίψης. Ως ενήλικες, μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να 

εμφανίσουν ιδιαίτερα αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά. Οι συνέπειες, 

λοιπόν, του εκφοβισμού τίθενται ως σοβαρές και καθοριστικές για την 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη τόσο του θύτη, όσο και των υπόλοιπων 

παιδιών. Οι θύτες, τα θύματα , καθώς και οι θύτες - θύματα έχουν πολλές πιθανότητες 

να εμφανίσουν κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις. Συγκρίνοντας, ωστόσο, θύτες και 

θύματα στις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που εμφανίζουν, συμπεραίνουμε ότι τα 

θύματα επηρεάζονται πολύ περισσότερο (Κοκκέβη κ.ά, 2010; Μπογιατζόγλου κ.ά., 



[35] 

 

2012; Τσιάντης, 2010; Gini & Pozzoli, 2006; Veenstra et al., 2005; Vreeman & 

Carroll, 2007).      

 

 Η θυματοποίηση, λοιπόν, προβλέπει μια μεγάλη γκάμα σοβαρών ψυχικών, 

σωματικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Διατροφικές διαταραχές, διαταραχές ύπνου, 

ενούρηση, εμετοί, κοιλιακοί πόνοι και κεφαλαλγίες είναι μερικά από τα σωματικά 

ενοχλήματα που αναφέρονται συχνά από τα θύματα. Ταυτόχρονα, εμφανίζουν 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, άγχος, θλίψη, μοναξιά, ανασφάλεια, 

ντροπή, απογοήτευση, θυμό και περιθωριοποίηση. Αναπτύσσουν αρνητική αυτο-

εικόνα, νοιώθουν μειονεκτικά έναντι των υπολοίπων, χάνουν την εμπιστοσύνη τους 

προς τους άλλους και καταδικάζουν τον εαυτό τους υπομένοντας και σιωπώντας. Σε 

αυτά θα πρέπει να προστεθεί πως αισθάνονται κοινωνικά απομονωμένα και πως 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κάνουν φιλίες. Δυσκολίες, όμως, πιθανόν να 

αντιμετωπίσουν και σε σχέση με το σχολείο, όπως χαμηλή σχολική επίδοση, 

αδυναμία συγκέντρωσης, εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών, αδικαιολόγητες 

απουσίες, σχολική άρνηση και αποτυχία. Ακόμη, η θυματοποίηση ενδέχεται να έχει 

μακροχρόνιες επιπτώσεις και αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των θυμάτων. 

Ως ενήλικες πιθανόν να εμφανίσουν διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως 

κατάθλιψη, φοβίες, χαμηλή αυτοπεποίθηση, προβλήματα στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, χρόνιες ασθένειες έως αυτοκτονικές τάσεις ή και απόπειρες (Γεράρης, 2014; 

Μπογιατζόγλου κ.ά., 2012; Τσιαντή, 2010; Beran & Li, 2007; Carter & Spencer, 

2006; Gini & Pozzoli, 2006; Rothon et al., 2011; Smith & Ananiadou, 2003; Vreeman 

& Carroll, 2007).  

 

  Ποικίλες έρευνες έχουν κάνει λόγο για τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες 

συνέπειες των εκφοβιστικών συμπεριφορών. Είναι γεγονός ότι η ψυχολογία των 

θυμάτων στην εφηβική ηλικία είναι αρκετά επιβεβαρυμμένη, δεδομένου ότι τα ίδια τα 

θύματα έχουν αναφέρει συναισθήματα λύπης και μοναξιάς, θεωρούν ότι τα 

συναισθήματά τους δε γίνονται κατανοητά από τους άλλους, ενώ διακατέχονται από 

μια απαισιοδοξία για το μέλλον (Korakidi et al., 2009). Εντωμεταξύ έχει διαπιστωθεί 

ότι oι μαθητές που έχουν θυματοποιηθεί έχουν 3 με 4 φορές περισσότερες 

πιθανότητες εμφάνισης άγχους, σε σχέση με τα αμέτοχα παιδιά. Εντούτοις, τα παιδιά 

που γίνονται μάρτυρες του εκφοβισμού αισθάνονται ανασφαλή και αγχωμένα, λόγω 



[36] 

 

του φόβου θυματοποίησης. Ακόμη, αισθάνονται αντιφατικά συναισθήματα, όπως 

φόβο, θυμό, λύπη και αδιαφορία (Vreeman & Caroll, 2007). Μεταξύ των ευρημάτων 

των Glew και των συνεργατών (2005), βρέθηκε ότι οι θύτες, τα θύματα, καθώς και οι 

θύτες - θύματα, αισθάνονται συνήθως ανασφαλείς και λυπημένοι. Συγχρόνως, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες για χαμηλή σχολική απόδοση και την αίσθηση ότι δεν 

ανήκουν στο σχολείο. Άλλες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εμπειρία του εκφοβισμού 

μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς είτε στο 

παρόν, ή ακόμη και στο μέλλον (Kim et al., 2006). Ας σημειωθεί ακόμη ότι οι έφηβοι 

που έχουν εκφοβιστεί και θυματοποιηθεί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

κατάθλιψης και αυτοκτονικών ιδεασμών (Kaltiana - Heino et al., 199).  

 

 Οι επιπτώσεις των εκφοβιστικών συμπεριφορών καθίστανται ακόμη πιο 

σοβαρές για τις περιπτώσεις παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες, ανάγκες και 

ευαισθησίες, τα οποία και θυματοποιούνται συχνότερα (Κουρκούτας & Κοκκιάδη, 

2015). Πέραν όμως από τη μορφή και το είδος του εκφοβισμού και της 

θυματοποίησης, οι επιπτώσεις φαίνεται πως εξαρτώνται επίσης από τη συχνότητα και 

την ένταση (Κουρκούτας κ.ά., 2013). Όπως διαπιστώνεται, λοιπόν, με βάση τις 

εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις της σχολικής βίας και επιθετικότητας που 

παρατέθηκαν παραπάνω, η συστηματική πρόληψη και κατάλληλη αντιμετώπιση 

αποκτά πλέον μεγάλη σημασία. 
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Κεφάλαιο 2
ο
  

 

- Σχολική κοινωνική εργασία, πρόληψη & αντιμετώπιση εκφοβισμού - 

 

 

2.1. Η κοινωνική εργασία, εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη 

 

  Η κοινωνική εργασία είναι μια εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη, με 

διεπιστημονική θεωρητική βάση. Ειδικότερα, βασίζεται στις επιστήμες του 

ανθρώπου, στη φιλοσοφία, την ιατρική, την ψυχολογία, την ψυχιατρική, την 

κοινωνιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία, την κοινωνική πολιτική, το δίκαιο και 

την οικονομία. Ξεπήδησε από την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων 

επιβίωσης που σχετιζόταν με περιστασιακά και μόνιμα γεγονότα, όπως και εξαιτίας 

των διαφόρων δραματικών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών μεταβολών. 

Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί πως κατά τα πρώτα χρόνια άσκησής της και για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, η κοινωνική εργασία ταυτίστηκε με τη φιλανθρωπική δράση 

(Καλλινικάκη, 1998; 2011). 

 

 Ο ορισμός του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας είναι μια ιδιαίτερα 

πολύπλοκη διαδικασία, καθώς υφίσταται διαρκείς τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις και 

εξειδικεύσεις. Στο σύνολό τους, οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί έως και σήμερα 

έχουν αποτυπώσει τις βασικές πτυχές εξέλιξης της θεωρίας και της πρακτικής της, 

εμπεριέχοντας το τρίπτυχο: γνώσεις και μεθοδολογία, δεξιότητες και τεχνικές 

παρέμβασης, αρχές και αξίες (Καλλινικάκη, 2011). Μεταξύ άλλων, στην 

Καλλινικάκη (1998) αναφέρεται πως η κοινωνική εργασία είναι μια επιστήμη δράσης 

και παρέμβασης, μια υπηρεσία που παρέχεται από τον κοινωνικό λειτουργό προς ένα 

ή περισσότερα άτομα, ομάδες και κοινότητες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 

τον πιο πρόσφορο και αποδοτικό τρόπο οι δυσκολίες που συναντώνται στα πλαίσια 

της ατομικής ή συλλογικής τους ζωής. Αναφέρεται, επίσης, πως είναι μια διεργασία 

ενδυνάμωσης των ατόμων και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων, με τη συνδρομή 

επιλεγμένων μεθόδων, τεχνικών και δεξιοτήτων.  
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 Η τελευταία διεθνής αναθεώρηση του όρου της κοινωνικής εργασίας δόθηκε 

από την Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικής Εργασίας και 

το Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Σχολών Κοινωνικής Εργασίας τον Ιούλιο του 

2014. Σύμφωνα με αυτόν, «Η κοινωνική εργασία είναι εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά 

και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την 

κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές 

της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης 

και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην κοινωνική εργασία, η 

οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των κοινωνικών 

επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και τη γηγενή γνώση και συνδέει 

ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και να 

ενισχύσει την ευημερία τους» (IFSW, 2014). 

 

 Η κοινωνική εργασία υιοθέτησε εξ αρχής ένα ευρύ φάσμα αξιών, όπως είναι 

οι αρχές της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι σημαντικότερες αρχές από τις οποίες διέπεται η 

άσκηση του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας είναι ο σεβασμός της 

αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του κάθε ατόμου, η μοναδικότητα της 

ανθρώπινης ύπαρξής του, η προσωπική και κοινωνική του ευθύνη, η αυτοδιάθεση και 

αυτοπραγμάτωσή του. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται, επίσης, η παραδοχή των 

ατομικών διαφορών και η αναγνώρισή του ως ατόμου με πλήρη δικαιώματα και 

ευθύνες. Γενικότερα, οι αξίες της κοινωνικής εργασίας επικεντρώνονται στις 

δεσμεύσεις για κοινωνική ευημερία, κοινωνική δικαιοσύνη και προσωπική 

αξιοπρέπεια. Εντούτοις, η αξία που προτάσσεται μεταξύ άλλων είναι η μοναδικότητα 

της προσωπικότητας κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία αποτελεί την αφετηρία και 

την κατεύθυνση την οποία ακολουθεί η διαμόρφωση της ιδεολογίας της κοινωνικής 

εργασίας. Σύμφωνα με αυτή, το κάθε άτομο έχει μια μοναδική αξία ανεξάρτητα από 

τα ατομικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, είναι ικανό να θέτει στόχους 

αναζητώντας τη βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση των προσδοκώμενων ωφελειών, 

και τέλος δύναται να αλλάζει εφόσον: (α) το επιθυμεί, (β) έχει το κίνητρο της 

αλλαγής, και (γ) το επιτρέπουν οι διάφορες συνθήκες (Καλλινικάκη, 1998; 2011) 
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 Στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας, το άτομο 

προσεγγίζεται μέσα στο φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, με το οποίο και 

αλληλεπιδρά. Η σχέση μεταξύ ατόμου - περιβάλλοντος συμβάλει καθοριστικά στην 

εκδήλωση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και συνιστά το πλαίσιο, αλλά και την πηγή 

αντιμετώπισης. Σε αυτό το σημείο, η κοινωνική εργασία μεριμνά για την ανάπτυξη 

παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των διαφόρων δυσλειτουργικών 

καταστάσεων που ανακύπτουν μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση, που απειλούν ή 

έχουν ήδη προσβάλει τη ζωή ενός ατόμου ή και έχουν αποδυναμώσει την 

αποδοτικότητα των προσπαθειών του να τις χειριστεί. Εκτός από τη βελτίωση ή 

αποκατάσταση της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον, τον εντοπισμό και 

την εξάλειψη των κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν την κοινωνική 

λειτουργία του ατόμου, η κοινωνική εργασία στοχεύει στην εύρυθμη κοινωνική 

λειτουργία όλων, στην κοινωνική ευημερία, αυτοπραγμάτωση, ανάπτυξη και αλλαγή 

(Καλλινικάκη, 1998). 

 

 Κλείνοντας, στόχος της κοινωνικής εργασίας είναι η ομαλή ανάπτυξη όλων 

των πλευρών της προσωπικότητας του ατόμου, η αξιοποίηση και ο εμπλουτισμός των 

προσωπικών του εφοδίων, και η καλλιέργεια των κατάλληλων ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Παράλληλα, 

στοχεύει στην αξιοπρεπή διαβίωση, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην 

ψυχαγωγία. Η κοινωνική εργασία, συνεπώς, μελετά τις ανάγκες και τα προβλήματα 

που ανακύπτουν, υποστηρίζει και ενδυναμώνει άτομα, ομάδες και κοινότητες, 

βελτιώνει την ποιότητα ζωής και τις κοινωνικές συνθήκες, έχοντας ως απώτερο 

σκοπό της την κοινωνική αλλαγή. Συνοψίζοντας, ως προς τους στόχους της 

κοινωνικής εργασίας, θα μπορούσαν να συνοψιστούν μέσα σε τρεις μόνο λέξεις: (α) 

ανάπτυξη, (β) πρόληψη, και (γ) θεραπεία (Καλλινικάκη, 1998). 

 

2.2.  Οι τομείς άσκησης της κοινωνικής εργασίας  

  

 Οι τομείς άσκησης της κοινωνικής εργασίας είναι πολλοί και διαφορετικοί, 

καθώς ασκείται σε όλους τους φορείς προνοιακής και αναπτυξιακής πολιτικής, σε 

κάθε είδους κοινότητα, σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες και σε διαφόρων ειδών 

προβλήματα και καταστάσεις. Ενδεικτικά, οι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί 
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εργάζονται με οικογένειες, παιδιά και εφήβους, ηλικιωμένους, εξαρτημένους, 

μειονότητες και κοινωνικά αποκλεισμένους, αναπήρους και πάσχοντες από χρόνιες 

ασθένειες, καθώς και στον χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, ψυχικής υγείας και 

παραβατικότητας. Οι τομείς άσκησής της διακρίνονται με βάση τον φυσικό χώρο 

στον οποίο ασκείται, το νομικό καθεστώς σύστασης και λειτουργίας της, την 

ηλικιακή ομάδα εξυπηρέτησης, το είδος του προβλήματος το οποίο καλείται να 

αντιμετωπίσει και την κατάσταση κρίσης που διαχειρίζεται (Καλλινικάκη, 1998; 

2011). 

 

 Σε σχέση με την άσκηση της κοινωνικής εργασίας στο χώρο της εκπαίδευσης, 

οι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), 

προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στις ΣΜΕΑΕ της πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία και 

Δημοτικά σχολεία ΕΑΕ) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια 

ΕΑΕ, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια Ειδικές Επαγγελματικές Σχολές 

και ΕΕΕΕΚ), στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) 

και στον νεοσύστατο υποστηρικτικό θεσμό των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και 

Υποστήριξης (ΣΔΕΥ), εν μέσω των Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) που λειτουργούν στη γενική εκπαίδευση 

(Ν. 3699/2008; Κασσέρη, 2014). Εκτός από τις προαναφερθείσες δομές, η σχολική 

κοινωνική εργασία ασκείται επίσης από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς που 

εργάζονται σε: (α) μη σχολικούς φορείς που αναπτύσσουν προγράμματα πρόληψης 

και παρέμβασης στα σχολεία, (β) ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, (γ) μονάδες ψυχικής 

υγείας για παιδιά και εφήβους, (δ) κοινωνικές υπηρεσίες, (ε) προγράμματα 

προληπτικής ψυχικής υγείας μη κερδοσκοπικών εταιρειών και επιστημονικών 

σωματείων, και (ζ) πειραματικά προγράμματα που αναπτύσσουν οι πανεπιστημιακές 

σχολές (Καλλινικάκη, 1998). 

 

2.3. Η κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση 

 

 Η κοινωνική εργασία στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ένας από τους 

σημαντικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης επιστήμης της κοινωνικής εργασίας, 

ενώ αποτελεί ένα διακριτό και πολυσχιδές πεδίο παρέμβασης, με εφαρμογές που 

απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Βασίζεται στην 
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αξία της μοναδικότητας του κάθε μαθητή και το δικαίωμα συμμετοχής του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Constable, 2008, όπ. αναφ. στο Κατσαμά, 2013), γι’ αυτό 

και πρωταρχικό της μέλημα είναι η επίτευξη της ισότιμης πρόσβασης, ένταξης και 

ενεργού συμμετοχής όλου του μαθητικού πληθυσμού στην εκπαίδευση, μέσα από την 

άρση των διαφόρων εμποδίων που συχνά συναντούν. Καθώς το εγχείρημα αυτό έχει 

κριθεί ως εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό, οι κοινωνικοί λειτουργοί καλούνται να 

υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα, να διαχειριστούν 

τις προκλήσεις και τις αντιφάσεις που παρατηρούνται στις σχολικές κοινότητες και 

να μετουσιώσουν τους προβληματισμούς τους σε κοινωνικά ωφέλιμες πρακτικές 

(Καλλινικάκη & Κασσέρη, 2014). 

 

 Οι πρακτικές εφαρμογές της στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι 

πολυεπίπεδες και εδράζονται σε ένα ευρύ φάσμα θεωριών, προσεγγίσεων και 

οπτικών. Οι άξονες στους οποίους επικεντρώνονται οι σχολικοί κοινωνικοί 

λειτουργοί είναι αρχικά η εκτίμηση των αναγκών και έπειτα η άμεση παρέμβαση, η 

συμβουλευτική και εκπόνηση των κατάλληλων κάθε φορά προγραμμάτων με σκοπό 

την επανάκτηση και τη βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας. Στα πλαίσια του 

επαγγέλματός τους, επιδιώκουν την πρόληψη, επίλυση και αποφυγή αποτροπής των 

διαφόρων προβλημάτων που επιδρούν στην προσαρμογή και τακτική φοίτηση ή 

επίδοση των μαθητών. Μεριμνούν, επίσης, για την ένταξη ή επανένταξή τους στο 

σχολείο και τη μαθησιακή διαδικασία, όπως και για την καλλιέργεια ζεστής 

συνεργατικής ατμόσφαιρας και θετικού σχολικού κλίματος. Συγχρόνως, ενισχύουν 

και υποστηρίζουν τη φοίτηση των μαθητών με αναπηρία, ΕΕΑ ή και άλλες 

δυσκολίες, ενώ φροντίζουν για την επιτυχή ενσωμάτωση των τελευταίων και για τη 

διατήρηση της φοίτησής τους σε περιπτώσεις εμφάνισης σοβαρών προσωπικών και 

οικογενειακών κρίσεων. Ας προστεθεί, ακόμη, ότι αποσκοπούν στη διασφάλιση της 

μέγιστης αξιοποίησης της εκπαιδευτικής εμπειρίας για όλους τους μαθητές, στη 

βελτίωση των ευκαιριών μάθησης, στη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της 

εκπαίδευσης, στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους και στη διευκόλυνση της 

κοινωνικοποίησης (Καλλινικάκη, 1998; 2011; Καλλινικάκη & Κασσέρη, 2014). 

 

 Πέραν της ενασχόλησης τους με το μαθητικό πληθυσμό, οι κοινωνικοί 

λειτουργοί συνεργάζονται συστηματικά, υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τα σχολικά 
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και οικογενειακά περιβάλλοντα, με απώτερο σκοπό την επίτευξη όλων εκείνων των 

στόχων που σχετίζονται με την εξασφάλιση της πρόσβασης και των επαρκών μέσων 

για τη μάθηση, την ανάπτυξη, την καλλιέργεια ή ενίσχυση δεξιοτήτων και ως εκ 

τούτου την εξασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και το ευ ζην των μαθητών. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, εκτιμούν τις ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών σε διεπιστημονικό επίπεδο, ερευνούν τους κοινωνικούς παράγοντες που 

εμποδίζουν τη μάθηση και αναζητούν τους καταλληλότερους κάθε φορά τρόπους 

παρέμβασης και αλλαγής τους. Οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργούν και να συντονίζουν ομάδες, να αναπτύσσουν και να 

εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης, ενδυνάμωσης, υποστήριξης και 

συμβουλευτικής παρέμβασης σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών ή συγκρούσεων, καθώς 

και προγράμματα αγωγής υγείας, κοινωνικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης. 

Επιπλέον, δύνανται να πραγματοποιούν την ανάλογη κάθε φορά παραπομπή ή 

διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες, και να κινητοποιούν ή και να αξιοποιούν 

σχολικούς και κοινοτικούς πόρους για τη μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών του 

σχολικού προγράμματος και περιβάλλοντος (Καλλινικάκη, 1998; 2011; Κανδυλάκη, 

2009).  

 

 Αξίζει επομένως να αναφερθεί πως η σχολική κοινωνική εργασία, εκτός των 

άλλων, διευρύνει τη συνεργασία και τις παρεμβάσεις της στα πλαίσια της κοινότητας, 

γεγονός το οποίο απορρέει από την έμφαση που δίνεται στην αλληλεπίδραση του 

ατόμου με το περιβάλλον, το οποίο εκλαμβάνεται ως ένα σύνολο δομών που 

συμπεριλαμβάνονται σε άλλες δομές, όπως για παράδειγμα ο μαθητής που 

εντάσσεται στην οικογένειά του, στο σχολείο, στην κοινότητα ή σε μια πολιτισμικά 

διαφέρουσα ομάδα. Ωστόσο, το άτομο αλληλεπιδρά και με ομάδες στις οποίες δεν 

εντάσσεται και από τις οποίες διαφοροποιείται. Όπως λοιπόν προκύπτει, οι 

εφαρμογές της κοινωνικής εργασίας στην εκπαίδευση είναι ολιστικές και συγχρόνως 

εκλεκτικές, καθώς συνθέτουν θεωρητικές προσεγγίσεις για την καλύτερη επίτευξη 

των στόχων. Η ολιστική αυτή οπτική αναφέρεται σε μια ολοκληρωμένη και 

πολυεπίπεδη προσέγγιση που αξιοποιεί τη διαμεθοδική κοινωνική εργασία, 

υιοθετώντας και συνδυάζοντας παρεμβάσεις σε μικρο-, μεσο- και μακρο- επίπεδο. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ανάγκες, οι δυσκολίες και τα προβλήματα αντιμετωπίζονται 

μέσα από την ενδυνάμωση και την αξιοποίηση των δυνατών σημείων και πόρων που 
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διατίθενται στο περιβάλλον του ατόμου, της οικογένειας, της ομάδας, του σχολείου 

και της κοινότητας (Κανδυλάκη, 2009; Κατσαμά, 2013). 

 

2.4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες σχολικού κοινωνικού λειτουργού  

 

 Όπως προαναφέρθηκε, οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται ως ΕΕΠ 

στα ΚΕΔΔΥ, στις ΣΜΕΑΕ και στις ΕΔΕΑΥ. Ως προς τον θεσμό των ΚΕΔΔΥ, 

εισήχθη το 2002 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 

αποτελεί ένα σύγχρονο μοντέλο παροχής υπηρεσιών στο ευρύτερο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Τα ΚΕΔΔΥ στελεχώνονται από διεπιστημονικές ομάδες ψυχικής υγείας και 

παιδαγωγικής, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η ειδικότητα του κοινωνικού 

λειτουργού (Κατσαμά, 2014). Στόχος τους είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, 

αξιολόγησης και υποστήριξης μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 22 έτος της 

ηλικίας τους, καθώς και η υποστήριξη, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση 

εκπαιδευτικών, γονέων και κοινωνίας (Ν. 3699/2008, άρθ. 4 & 12). Στο πλαίσιο αυτό, 

οι κοινωνικοί λειτουργοί εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως στον εντοπισμό και την 

καταγραφή των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι 

οικογένειες αυτών, και όχι τόσο στην ανίχνευση των δυνατών σημείων της 

προσωπικότητας ή στους διαθέσιμους υποστηρικτικούς πόρους (Κασσέρη, 2014). 

 

 Όπως αναφέρεται στην Υ.Α. Γ6/4494/2001, ο κάθε κοινωνικός λειτουργός 

που εργάζεται σε ΚΕΔΔΥ συνεργάζεται με το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και 

καταρτίζει το κοινωνικό προφίλ του μαθητή, με στόχο την υλοποίηση των αναγκαίων 

παρεμβάσεων υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης. Αναλυτικότερα, συμμετέχει στην 

ανίχνευση και αξιολόγηση των παραπεμπομένων μαθητών, καταρτίζει το ιστορικό 

τους, ενημερώνει τους γονείς για το έργο και τους στόχους του ΚΕΔΔΥ και 

αναλαμβάνει την ενημέρωσή τους, επιδιώκοντας τη θετική τους στάση ως προς την 

παρουσιαζόμενη δυσκολία, αλλά και την ανάπτυξη υγιών ενδοοικογενειακών 

σχέσεων. Επιπρόσθετα, μπορεί να επισκέπτεται την οικογένεια, να τη συνοδεύει σε 

περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικές εξετάσεις, να διευκολύνει την 

επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής της, 

να κινητοποιεί τους γονείς για συστηματική συνεργασία με το σχολείο και το 

ΚΕΔΔΥ, και να φροντίζει για την πληροφόρηση και ενίσχυσή τους από διάφορες 
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άλλες υπηρεσίες, πραγματοποιώντας την ανάλογη κάθε φορά παραπομπή. Εκτός των 

άλλων, διοργανώνει συγκεντρώσεις παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για την 

εκπαίδευση, υποστήριξη και ένταξη του μαθητή, καθώς και προγράμματα 

ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας και ΕΕΑ. Τέλος, 

συνεργάζεται με το προσωπικό της δομής όπου φοιτά ο μαθητής και παρακολουθεί 

την ανάπτυξη και κοινωνική του εξέλιξη, ενημερώνοντας τον προσωπικό του φάκελο. 

 

 Από την άλλη, οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στις ΣΜΕΑ 

αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολείου, οικογένειας, κοινωνικών φορέων, 

υπηρεσιών και της ευρύτερης κοινότητας, με επίκεντρο πάντοτε τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του κάθε μαθητή και στόχο την ενεργοποίηση και αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων και υπηρεσιών για την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών και 

μαθησιακών του αναγκών (Κανδυλάκη, 2009). Ένα από τα πρώτα τους βήματα είναι 

η σύνταξη του κοινωνικού ιστορικού του μαθητή, μέσα από ατομικές συνεντεύξεις με 

τους γονείς. Σύμφωνα με την Υ.Α. Γ6/4494/2001, σε αυτό περιγράφονται οι 

παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ομαλή προσαρμογή του μαθητή στο 

περιβάλλον του και στη γενική του εξέλιξη, ενώ περιλαμβάνονται συγκεκριμένες 

πράξεις, ενέργειες και παρεμβάσεις που διευκολύνουν την αντιμετώπιση των 

παρουσιαζόμενων δυσκολιών και στηρίζουν την οικογένεια. Έπειτα, συνεργάζονται 

με τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα, καθώς και με τις 

οικογένειες αυτών, στηρίζοντάς τους συστηματικά και προγραμματισμένα, με 

απώτερο σκοπό την εξασφάλιση τη θετικής τους στάσης απέναντι στο πρόβλημα του 

μαθητή, τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής τους συμβίωσης και την 

αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων. Εκτός των άλλων, προετοιμάζουν την 

αποφοίτηση των τελειοφοίτων μεριμνώντας για την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση, διοργανώνουν συγκεντρώσεις γονέων και ενημερώσεις για κάθε 

είδους παροχές που δικαιούνται, συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες και φορείς για 

την υποστήριξη του κοινωνικού τους έργου και τους συνοδεύουν σε αυτές εφόσον 

κριθεί αναγκαίο (Υ.Α. 27922/Γ6/2007).   

 

 Εντούτοις, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εργαζόμενων επαγγελματιών στις 

ΣΜΕΑ δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρες. Οι κοινωνικοί λειτουργοί, δε, καλούνται να 

αναλάβουν την ενδυνάμωση μαθητών και οικογενειών, χωρίς όμως τις περισσότερες 
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φορές να τους δίνεται η δυνατότητα της πρωτοβουλιακής δράσης. Έτσι, συνήθως 

ασκούν μόνο ένα μέρος του ρόλου τους και περιορίζουν τις παρεμβάσεις τους σε 

μικρο- και μεσο- επίπεδο, στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ψυχική 

αποσυμφόρηση, ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων (Κασσέρη, 

2014).  

 

 Κλείνοντας, οι ΕΔΕΑΥ αποτελούν ένα νεοσύστατο και πολλά υποσχόμενο 

θεσμό, μέσω του οποίου στηρίζεται και προωθείται η ιδέα της συμπερίληψης. 

Πρόκειται για ένα πρωτοβάθμιο όργανο που αφορά στη διαγνωστική εκπαιδευτική 

αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της γενικής 

εκπαίδευσης και συγκροτείται από τον διευθυντή της ΣΜΕΑΕ και της σχολικής 

μονάδας γενικής εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, έναν ψυχολόγο και 

έναν κοινωνικό λειτουργό. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι δυσκολίες των μαθητών της 

γενικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζονται μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία, με 

τα μέσα και τους πόρους που διατίθενται στο σχολείο, στην οικογένεια και στην 

κοινότητα (Υ.Α. 17812/Γ6/2014).  

 

 Ο κοινωνικός λειτουργός της ΕΔΕΑΥ είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της 

κοινωνικής εργασίας και προσφοράς υποστηρικτικών υπηρεσιών για την πρόληψη 

και αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων των μαθητών, όπως και για την 

αλλαγή των παραγόντων και των συνθηκών της οικογενειακής και κοινωνικής τους 

ζωής, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής λειτουργίας των οικογενειών 

τους, την ενδυνάμωση της ικανότητας κάλυψης των αναγκών τους και την 

εκπλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου στην ανατροφή, φροντίδα και προστασία των 

παιδιών. Έπειτα, ο κοινωνικός λειτουργός εστιάζει στους παράγοντες εκείνους που 

παρεμποδίζουν την πρόσβαση στο σχολείο, που επηρεάζουν τη φοίτηση και την 

επίδοση των μαθητών και που προκαλούν περιθωριοποίηση, αποκλεισμό, διακρίσεις, 

εμπόδια, ανισότητες και αδικίες εις βάρος των μαθητών, ενώ αναπτύσσει ένα 

κοινοτικό, εξωσχολικό περιβάλλον βασιζόμενο στις αρχές της συμπερίληψης, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης για τη φροντίδα και την προστασία των 

μαθητών. Ακόμη, συντάσσει το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή που επρόκειτο να 

ενταχθεί στην ΕΔΕΑΥ, συνεργάζεται με την οικογένεια και την υποστηρίζει 

πράττοντας τις ανάλογες ενημερώσεις, διευκολύνσεις και διασυνδέσεις με τις 
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υπηρεσίες, καθώς επίσης στηρίζει τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προσωπικά ή 

άλλου είδους προβλήματα, προετοιμάζοντας παράλληλα την αποφοίτηση των 

τελειόφοιτων και συμβάλλοντας στην κοινωνική και εργασιακή τους κατάσταση 

(Υ.Α. 17812/Γ6/2014). 

 

2.5. Δεξιότητες και ρόλοι σχολικού κοινωνικού λειτουργού 

 

 Σε όλα τα πλαίσια άσκησής της, η κοινωνική εργασία στηρίζεται και 

αναπτύσσεται στα πλαίσια της επαγγελματικής σχέσης, η οποία λειτουργεί μέσα σε 

συγκεκριμένα όρια χώρου, χρόνου και αρχών, τα οποία με τη σειρά τους 

καθορίζονται από τις γνώσεις και τις δεξιότητες του κοινωνικού λειτουργού 

(Καλλινικάκη, 1998). Το ρεπερτόριο των δεξιοτήτων του είναι ιδιαίτερα ευρύ και 

δύναται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή ενός μαθητή. Οι βασικότερες 

αναφέρονται σε διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, σε δεξιότητες 

ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων, δικτύωσης και διεπιστημονικής 

συνεργασίας (Καλλινικάκη, 2011).  

 

 Ειδικότερα, δεξιότητες όπως η κατάλληλη ανταπόκριση στη σιωπή και την 

παύση, η κατανόηση και λεκτική απόδοση του συναισθήματος μαθητών, γονέων και 

εκπαιδευτικών, διευκολύνουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους. Από την άλλη, η 

αποσαφήνιση του σκοπού και του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού, η αναμονή των 

αντιδράσεων, το μοίρασμα και η κατανόηση των απόψεών του, η στήριξη και η 

βοήθειά του σε περιπτώσεις προκατάληψης και αρνητικής αντιμετώπισης είναι 

μερικές από τις δεξιότητες που του επιτρέπουν να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικός 

στη διαχείριση των διαφόρων προβλημάτων (Καλλινικάκη, 1998). Ύψιστης σημασίας 

κρίνεται, επίσης, η δεξιότητα της αποκωδικοποίησης του άρρητου υλικού, δηλαδή 

της μη λεκτικής επικοινωνίας (Καλλινικάκη, 2011).  

 

 Έπειτα, η πολιτισμική επάρκεια είναι η σημαντικότερη δεξιότητα για έναν 

κοινωνικό λειτουργό που έρχεται σε επαφή με τον ρατσισμό και την 

πολυπολιτισμικότητα. Με βάση αυτήν, σέβεται τη διαφορετικότητα, αξιολογεί τις 

αντιλήψεις και τη στάση του απέναντι στα πολιτισμικά πλαίσια προέλευσης των 

μαθητών, είναι ευέλικτος στην προσαρμογή των παρεμβάσεών του, εξετάζει την 
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επάρκεια των διαθέσιμων πόρων και αναζητά γνώσεις, πληροφορίες και δεδομένα για 

τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (Καλλινικάκη, 2011). Εκτός των άλλων, θα πρέπει 

να διαθέτει την ικανότητα της διερεύνησης και εκτίμησης των αναγκών και 

δυνατοτήτων των μαθητών, καθώς των σχολικών συνθηκών. Ιδιαίτερα σημαντική 

κρίνεται, τέλος, η ικανότητά του να χτίζει θετικές και δημιουργικές σχέσεις με τους 

μαθητές, βασιζόμενες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη (Κατσαμά, 2013). 

 

 Κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ένας κοινωνικός λειτουργός 

ενδέχεται να αναπτύξει έναν ή και περισσότερους ρόλους ταυτόχρονα, ανάλογα με το 

πλαίσιο στο οποίο εργάζεται και τις ιδιαίτερες ανάγκες του εξυπηρετούμενου.  Οι 

ρόλοι αυτοί αποκαλύπτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επαγγελματικών του 

δεξιοτήτων, καθώς και των προσόντων του (Καλλινικάκη, 1998). Κατά την Dominelli 

(2009, όπ. αναφ. στο Καλλινικάκη, 2011: 45), οι ρόλοι-κλειδιά είναι: (α) του 

διευκολυντή που βοηθά στην επίτευξη των στόχων, (β) του θυροφύλακα που 

επιτρέπει και ενθαρρύνει την πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες, (γ) του ρυθμιστή 

που ελέγχει τις μη αποδεκτές συμπεριφορές για τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης 

και την πρόληψη πιθανών βλαβών, (δ) του υποστηρικτή των δικαιωμάτων και (ε) του 

συνηγόρου υπέρ της αλλαγής. Από την άλλη πλευρά, η Καλλινικάκη (2014) τονίζει 

πως ο ρόλος του σχολικού κοινωνικού λειτουργού είναι εκείνος του συν-διευκολυντή 

των λύσεων και όχι εκείνου που θα διορθώσει τα προβλήματα. Δηλαδή, του ατόμου 

που δεν έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά εκείνου που θα ανοίξει μια συζήτηση στο 

θέμα που προκύπτει, δίνοντας την ευκαιρία στο άτομο, την οικογένεια και την ομάδα 

να τις ανακαλύψει. 

 

 Σύμφωνα με τον Dupper (2003, στο Κατσαμά, 2013), οι βασικότεροι ρόλοι 

τους οποίους υιοθετεί ο σχολικός κοινωνικός λειτουργός είναι εκείνος του 

συμβούλου, του συνηγόρου των δικαιωμάτων και του μεσολαβητή μεταξύ αναγκών 

και διαθέσιμων πόρων, με στόχο την εξάλειψη των αντιθέσεων και την πρόκληση 

θετικής αλλαγής. Γενικότερα, οι ρόλοι που αναλαμβάνει καλύπτουν ένα μεγάλο 

εύρος δραστηριοτήτων που αναφέρονται στη στήριξη όσων χαρακτηρίζονται από 

ευαλωτότητα, στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και στην αυτόνομη διαβίωση, 

στον έλεγχο των διαφόρων συνθηκών, στην πρόληψη και αντιμετώπιση με σχεδιασμό 

και εφαρμογή προγραμμάτων, στην παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής 
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υποστήριξης, στη σύζευξη σχολείου - οικογένειας - κοινότητας, στη συνεργασία με 

φορείς και υπηρεσίες και στη διασύνδεση με την κοινότητα, γι’ αυτό και καθίσταται 

σημαντική η κατανόηση της σχέσης παιδιού με το οικογενειακό, σχολικό και 

κοινωνικό του περιβάλλον (Κασσέρη, 2014; Κατσαμά, 2013). 

 

2.6. Η ολιστική προσέγγιση στη σχολική κοινωνική εργασία  

 

 Η ολιστική οπτική της κοινωνικής εργασίας είναι καθολική. Εντούτοις, οι 

προτεραιότητες της διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ανάλογα με τη χρονική περίοδο 

και τις επικρατούσες συνθήκες (IFSW, 2014). Οι ολιστικές εφαρμογές επιτρέπουν τη 

μελέτη των συνθηκών που επηρεάζουν και συν-κατασκευάζουν τις ανθρώπινες 

συμπεριφορές. Για την πρόληψη της εμπλοκής των μαθητών σε βλαπτικές 

συμπεριφορές και για την αντιμετώπιση των διαφόρων ψυχοκοινωνικών συνεπειών, 

θα πρέπει να προσδιοριστούν οι συνθήκες εκδήλωσης του φαινομένου, να γίνει 

κατανοητή η δυναμική των σχέσεων, να ερμηνευτούν και να αναδειχθούν οι 

επιπτώσεις, και να δοθεί έμφαση στην ατομική ευθύνη για αλλαγή μέσα από τη 

δυναμική με το περιβάλλον. Μέσα από αυτή την οπτική, η δυσλειτουργική 

συμπεριφορά εκλαμβάνεται ως σύμπτωμα μιας ευρύτερης δυσλειτουργίας και όχι 

μονάχα ενός μαθητή, καθώς εκείνος εντάσσεται σε διάφορα άλλα κοινωνικά 

συστήματα, στα οποία συχνά στρέφονται οι παρεμβάσεις (Κατσαμά, 2014). 

 

 Συνεπώς, οι κοινωνικοί λειτουργοί χρησιμοποιούν είτε ξεχωριστές, είτε 

συνδυασμένες παρεμβάσεις, με αποδέκτες τους μαθητές, τους γονείς, τις οικογένειες 

ή τα υποκατάστατα αυτών, τη σχολική και ευρύτερη κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν και τις τρεις βασικές μεθόδους της κοινωνικής 

εργασίας, δηλαδή την κοινωνική εργασία με άτομα (ΚΕΑ), με ομάδες (ΚΕΟ) και με 

την κοινότητα (ΚΕΚ). Εν πρώτοις, η ΚΕΑ αποτελεί την πιο γνωστή και διαδεδομένη 

μέθοδο, ενώ προηγείται των άλλων δυο. Έχει ως βασικό της στόχο να καταστήσει 

προσιτές όλες τις δυνατές λύσεις στον εξυπηρετούμενο, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει με τον πιο αποτελεσματικό και μόνιμο τρόπο τα προβλήματά του. 

Επιδιώκει στην αναγνώριση και αποδοχή των διαστάσεων και επιπτώσεων του 

προβλήματός του και στην ενεργοποίηση της επιθυμίας για αντιμετώπιση, βελτίωση 

και σταθεροποίηση της κατάστασής του, κινητοποιώντας τις δικές του δυνάμεις. Η 
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μέθοδος αυτή αποβλέπει στην πρόληψη και αποτροπή των κοινωνικών προβλημάτων 

και επιπτώσεων στα άτομα και το περιβάλλον τους, καθώς επίσης αναπτύσσει και 

αναλαμβάνει τεχνικές συμβουλευτικής και υποστήριξης, μέσα από μια σειρά 

συνεντεύξεων που περνάνε από διάφορα στάδια, τα οποία με τη σειρά τους διέπονται 

από τις αρχές και αξίες της κοινωνικής εργασίας (Καλλινικάκη, 1998; 2011). 

 

 Από την άλλη, η κοινωνική εργασία με ομάδες μαθητών, γονέων και 

εκπαιδευτικών αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο δράσης για τη σχολική κοινωνική 

εργασία, αφού έχει αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο αποδοτική από την ατομική 

προσέγγιση. Ωστόσο, μπορεί να εφαρμοστεί αυτόνομα ή και σε συνδυασμό, αφού 

όμως έχει προηγηθεί συνέντευξη με το κάθε μέλος χωριστά και η οποία ενδέχεται να 

επαναληφθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η Κατσαμά (2014), μάλιστα, αναφέρει πως η 

ΚΕΟ αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους παρέμβασης, η οποία 

διέπεται συνοπτικά από τις αξίες του σεβασμού, της αξιοπρέπειας, της 

εξατομίκευσης, της αλληλοβοήθειας, της ενδυνάμωσης, της κατανόησης και του 

σεβασμού στη διαφορετικότητα. Τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να διατηρούν επαφή 

μεταξύ τους, να διαθέτουν και να αναγνωρίζουν ένα τουλάχιστον κοινό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα ή μια κοινή ιδιότητα, και να επιδιώκουν έναν τουλάχιστον 

κοινό στόχο. Ανάλογα με το στόχο, η παρέμβαση μπορεί να είναι συμβουλευτική, 

εκπαιδευτική, κοινωνικής δράσης και διαμεσολάβησης, επίτευξης στόχου ή και 

θεραπευτική (Καλλινικάκη, 1998; 2011).  

 

 Ειδικότερα, η κοινωνική εργασία με ομάδες μαθητών στοχεύει στην ανάπτυξη 

αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας 

και συνεργατικότητας, την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης, και 

τέλος την ενθάρρυνση του αισθήματος του «ανήκειν» στην εκπαιδευτική κοινότητα, 

μέσω των οποίων δύνανται να επέλθει μια σημαντική αλλαγή και βελτίωση στη 

συμπεριφορά τους (Κατσαμά, 2014). Σύμφωνα με την Καλλινικάκη (2011), με 

ομάδες παιδιών σχολικής ηλικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ιχνογράφημα, η 

ζωγραφική, το παιχνίδι, η υπόδηση ρόλων, η δημιουργία και αφήγηση μιας μικρής 

ιστορίας ή παραμυθιού, το θέατρο, και γενικότερα δραστηριότητες που υποκινούν το 

ενδιαφέρον τους και αφήνουν στον κοινωνικό λειτουργό το περιθώριο να ανιχνεύσει 

τις ανάγκες, καθώς και να παρακινήσει τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα να 
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επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να τις εμπλουτίσουν με νέα βιώματα. 

Γενικότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πληθώρα μεθόδων και τεχνικών έκφρασης ως 

μέσων ή ως αυτόνομων θεραπευτικών πρακτικών, όπως δραματοθεραπεία, εικαστική 

θεραπεία, χοροθεραπεία και μουσικοθεραπεία, που υποκινούν την επικοινωνία, τη 

συνεννόηση και συνεργασία των μελών.  

 

 Τέλος, καθώς η σχολική κοινότητα δεν αποτελεί μια μονάδα αποκομμένη από 

το υπόλοιπο κοινωνικό γίγνεσθαι, η κοινοτική κοινωνική εργασία εστιάζει στη 

σημασία της λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως κοινότητας στο πλαίσιο της 

ευρύτερης τοπικής κοινότητας και των κοινοτήτων ενδιαφέροντος που εμπερικλείει 

(Καλλινικάκη, 2014). Ως διαδικασία, αναφέρεται στην κινητοποίηση και βοήθεια της 

κοινότητας, ούτως ώστε να αντιληφθεί την πραγματική διάσταση των ζητημάτων που 

την απασχολούν, να τα αξιολογήσει, να τα ιεραρχήσει και να σχεδιάσει με 

συστηματικό και κατάλληλο τρόπο την αντιμετώπισή τους. Οι στόχοι της μπορεί να 

είναι είτε ειδικοί, είτε γενικοί. Συνήθως, αφορούν την πληροφόρηση, ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των μελών της, την οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και 

επιμόρφωσης, την οργάνωση ομάδων πρωτοβουλίας, αυτοβοήθειας και αμοιβαίας 

βοήθειας στο επίπεδο της γειτονιάς, την ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των 

φορέων και υπηρεσιών της κοινότητας για τη διοργάνωση ενημερωτικών 

εκδηλώσεων, την παραγωγή και κυκλοφορία εντύπων με αναφορές στο πρόβλημα και 

στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν (Καλλινικάκη, 1998). 

 

2.7. Παρεμβάσεις σχολικής κοινωνικής εργασίας για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού 

 

 Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σχολικής κοινωνικής εργασίας 

είναι η διαχείριση της ετερότητας και ως εκ τούτου, η βία και ο εκφοβισμός που πολύ 

συχνά επιφέρει. Σύμφωνα με την Καλλινικάκη (2011), η βία συχνά εμφανίζεται ως 

σύμφυτη και παράγωγη του θεσμού της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, συνιστά μια μορφή 

επικοινωνίας, μέσω της οποίας εκφράζονται όλα όσα δε μπορούν να εκφραστούν με 

λόγια από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, το δικαίωμα των μαθητών 

στην ασφάλεια και την προστασία, καθιστά αναγκαία και απαραίτητη την πρόληψη 

και αντιμετώπισή της. Σε αυτό το σημείο, η σχολική κοινωνική εργασία αναπτύσσει 
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συστηματικές μεθόδους παρέμβασης με τους μαθητές, τους γονείς, τους 

εκπαιδευτικούς και την κοινότητα, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

παραγόντων κινδύνου, την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων και την 

πρόσβαση όλων των εμπλεκομένων σε πηγές υποστήριξης. Η αξιοποίηση, επομένως, 

του ολιστικού μοντέλου παρέμβασης συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός 

υποστηρικτικού και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για όλο το μαθητικό 

πληθυσμό (Ασημόπουλος, 2014). 

 

 Η εμφάνιση επιθετικών, βίαιων και εκφοβιστικών συμπεριφορών εξαρτάται 

τόσο από τον εμπλεκόμενο μαθητή, όσο και από το οικογενειακό, σχολικό και 

ευρύτερό του περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, το πρώτο βήμα ενός σχολικού 

κοινωνικού λειτουργού είναι η συστηματική διερεύνηση, καταγραφή και αξιολόγηση 

των διαφόρων συνθηκών, για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των ανάλογων κάθε 

φορά παρεμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αρχικά αφορούν στην 

ψυχοκοινωνική εκτίμηση και αξιολόγηση του κάθε εμπλεκόμενου μαθητή, τη 

διερεύνηση τυχόν συνοδών προβλημάτων ή συμπτωμάτων στην ανάπτυξη, τη 

σχολική επίδοση και τις σχέσεις με τους άλλους, καθώς και τη λειτουργικότητα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος. Για τους σκοπούς αυτούς, επισημαίνουν και 

αξιολογούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών, ενώ παρατηρούν το είδος και 

την ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων, την έλλειψη ενδιαφέροντος για τα 

μαθήματα και τα σχολικά δρώμενα, τη διαταρακτικότητα, την αδυναμία 

συγκέντρωσης της προσοχής, την απόσυρση ή απομόνωση, τη χαμηλή σχολική 

επίδοση ή την αιφνίδια πτώση της, την ελλιπή φοίτηση ή τις συχνές απουσίες και 

τέλος, την εμφάνιση και συμπεριφορά τους για την ανακάλυψη τυχόν συνοδών 

προβληματικών καταστάσεων και καταστάσεων κινδύνου. Ταυτόχρονα, διερευνούν 

τη φύση, τη σοβαρότητα, τη συχνότητα, τη διάρκεια και τον τόπο εμφάνισης του 

φαινομένου, την επικινδυνότητα, τον τρόπο κατανόησής του από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, καθώς και τα σχετικά βιώματα, εκτιμώντας τις ανάγκες υποστήριξής 

τους (Ασημόπουλος, 2014; Καλλινικάκη, 1998). 

 

 Για την έρευνά τους, οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν τη δυνατότητα να 

συλλέγουν πληροφορίες μέσω συστηματικής παρατήρησης, να χρησιμοποιούν 

ερωτηματολόγια προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και να προχωρούν 
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σε ατομικές ή και ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις. Κατά τον Σκαλούμπακα 

(2016), η παρατήρηση της συμπεριφοράς του μαθητή στο περιβάλλον όπου ζει και 

αλληλεπιδρά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διαγνωστικής διαδικασίας, αφού 

παρέχει μια άμεση και ανεπηρέαστη αξιολόγηση της συμπεριφοράς του. Αναφέρει, 

ακόμη, ότι η συνέντευξη με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς είναι ιδιαίτερα 

βοηθητική στη διερεύνηση του φαινομένου, ενώ η συνέντευξη με τον μαθητή παρέχει 

πολύτιμο πληροφοριακό υλικό, ανάλογα βέβαια με την ηλικία και το αναπτυξιακό 

του στάδιο. Γενικότερα, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τόσο την ποιοτική, 

όσο και την ποσοτική έρευνα μεμονωμένα ή ακόμη και συνδυαστικά. Κατόπιν 

συλλογής όλων των απαραίτητων πληροφοριών και διατύπωσης των πιθανών 

αιτιολογικών παραγόντων, ο αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός σχεδιάζει τις 

κατάλληλες παρεμβάσεις, για τις οποίες εξασφαλίζει την υποστήριξη ολόκληρης της 

σχολικής κοινότητας. Οι παρεμβάσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν ατομική ή και 

ομαδική συμβουλευτική μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, παρεμβάσεις σε 

καταστάσεις κρίσης, παραπομπή σε εξωσχολικές ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες 

διάγνωσης και θεραπείας, ή ακόμη σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων 

πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών (Ασημόπουλος, 

2014). Εντούτοις, η αποτελεσματικότητα μιας προληπτικής δράσης για τον σχολικό 

εκφοβισμό είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογηθεί. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 

οριστεί ακριβώς το τι νοείται ως προληπτική δράση και ως αποτελεσματικότητα, 

όπως επίσης και να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι (Καραγκούνης, 2014).    

 

2.7.1. Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τον μαθητή 

 

 Ξεκινώντας από τους μαθητές, αξίζει πρώτα απ’ όλα να σημειωθεί πως πίσω 

από τη βίαιη συμπεριφορά ενός μαθητή κρύβονται οι ανάγκες και οι ευαισθησίες του, 

οι οποίες δε θα πρέπει να παραγνωρίζονται (Κρόκου, 2015). Ωστόσο, για τον 

εντοπισμό των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς και 

εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού, είτε γίνεται κάποια σχετική υπόδειξη από 

τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, είτε προκύπτουν μέσα από έρευνες δράσης 

του σχολικού κοινωνικού λειτουργού για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του 

εκφοβισμού, καθώς και για την εκμαίευση αιτημάτων (Καλλινικάκη & Κασσέρη, 

2014). Σε μια τέτοια περίπτωση εμφάνισης βίαιων και εκφοβιστικών συμπεριφορών, 
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η σχολική κοινωνική εργασία έχει ως στόχο της την υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής 

εξέλιξης όλων των εμπλεκόμενων μαθητών, την ανάπτυξη των κοινωνικών τους 

δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας, τα οποία με τη 

σειρά τους αναμένεται να συμβάλουν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού (Ασημόπουλος, 2014). Όπως αναφέρει και η Johnson 

(2011), ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ο κοινωνικός λειτουργός μαθαίνει 

για το πρόβλημα, παρεμβαίνει μέσω μηχανισμών, όπως είναι η ατομική και ομαδική 

συμβουλευτική με τους εμπλεκόμενους μαθητές για τη βελτίωση της αυτοεκτίμησής 

τους ή την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης του εκφοβισμού. 

 

 Σύμφωνα με την Καλλινικάκη (2011), όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές θα 

πρέπει να υποστηρίζονται και να ενδυναμώνονται συστηματικά τόσο σε ατομικό, όσο 

και σε ομαδικό επίπεδο. Είναι σημαντικό, επομένως, να διεξάγονται ατομικά ή 

ομαδικά προγράμματα πρόληψης και υποστήριξης, μέσα από την ευαισθητοποίηση 

των μαθητών για τα δικαιώματά τους και κυρίως το δικαίωμα να λένε «όχι», 

οποιαδήποτε στιγμή αισθανθούν ότι παραβιάζεται ο προσωπικός τους χώρος ή 

νιώσουν ότι παρενοχλούνται ή και απειλούνται από τους συνομηλίκους τους ή 

κάποιον ενήλικα (Κανδυλάκη, 2009). Σημαντικό, επίσης, είναι να ενθαρρύνονται στο 

να ενημερώνουν τους υπεύθυνους ενηλίκους για συναφείς ανησυχίες και συμβάντα, 

να παρακινούνται να εντρυφήσουν στην εφαρμογή της σύμβασης των δικαιωμάτων 

του παιδιού και στην ανάπτυξη στάσεων σεβασμού και υπεράσπισης της αυτονομίας 

και της αξιοπρέπειας του εαυτού και της ομάδας (Καλλινικάκη, 2014). Όπως μάλιστα 

υποστηρίζεται από την επίκουρη καθηγήτρια της ΜΕΥ, οι μαθητές θα πρέπει να 

γνωρίζουν τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών που συντάχθηκε το 1989 (Σβώλου - Νάνου, 2016). 

 

 Όπως έχει προαναφερθεί, οι ομαδικές παρεμβάσεις έχουν αποδειχθεί 

περισσότερο αποτελεσματικές. Δια μέσου της ομάδας επιχειρείται η επίλυση των 

προβλημάτων μέσα από τα επιτεύγματα των μελών της και όχι μέσα από την 

ενασχόληση με το πρόβλημα, που εν προκειμένω είναι η βία και ο εκφοβισμός. 

Στόχος μιας τέτοιας ομάδας είναι να νοιώσουν οι μαθητές ενθουσιασμό και 

έμπνευση, να αναπλαισιωθεί η βλαπτική συμπεριφορά με θετικό τρόπο, να δεχθούν 

την επιδοκιμασία και την επιβράβευση, να γίνουν αποδεκτές οι απόψεις τους, να 
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αποδοθεί αξία και σεβασμός στα πρόσωπά τους και να επικεντρωθούν στο θετικό και 

το λειτουργικό. Για την επίτευξη των σκοπών της είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται 

η γλώσσα με θετικό τρόπο και νόημα (Κατσαμά, 2014). Ας σημειωθεί, ακόμη, ότι η 

επιλογή μέσων δημιουργικής έκφρασης ή βιωματικών εργαστηρίων, θα μπορούσε να 

αποβεί ιδιαίτερα βοηθητική. Οι άξονες αυτών θα μπορούσε ενδεικτικά να είναι η 

αυτοεκτίμηση και η αυτοπροστασία, τα όρια, η ευθύνη, οι εν δυνάμει κίνδυνοι ή και 

τα ρίσκα από τη χρήση του τηλεφώνου, του διαδικτύου και των άλλων ηλεκτρονικών 

μέσων (Καλλινικάκη, 2014). 

 

 Κατά τον Ασημόπουλο (2014), οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι σε θέση να 

αναπτύσσουν ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες μαθητών με στόχο την αλληλεπίδραση και 

αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών, την έκφραση των συναισθημάτων τους, την 

ενίσχυση της ενσυναίσθησης και την αποδοχή της διαφορετικότητας για την πρόληψη 

του εκφοβισμού. Επιπλέον, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ομάδες ανάπτυξης 

κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων διαχείρισης προβλημάτων, διαχείρισης θυμού, 

εκμάθησης στρατηγικών αυτορρύθμισης, αναγνώρισης συναισθημάτων και 

ενσυναίσθησης (Σκαλούμπακας, 2016). Η Κανδυλάκη (2009), από την άλλη, 

αναφέρεται σε ομαδικές δραστηριότητες και παρεμβάσεις που προωθούνται σε 

συνεργασία με τους μαθητές, μέσω της δημιουργικής χρήσης της τέχνης. Σύμφωνα με 

την ίδια συγγραφέα, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της θετικής αλληλεπίδρασης με 

τους συνομηλίκους θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την σύσταση ομάδων 

θεατρικού παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης. Προσθέτει, επίσης, ότι η 

ομάδα συμβάλλει στην ανάπτυξη σημαντικών κοινωνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, στην αποδοχή και τη φροντίδα των άλλων, στην απόκτηση κατανόησης 

και στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης, αλληλοϋποστήριξης και βοήθειας. 

Τέλος, η ομάδα δύναται να μετατρέψει και να βελτιώσει μια συμπεριφορά, η οποία 

μελλοντικά αναμένεται να μεταφερθεί στην καθημερινή ζωή. 

 

 Καθώς έχει διαπιστωθεί ότι τα περιστατικά εκφοβισμού επιλύονται πιο 

εύκολα όταν το κάθε μεμονωμένο περιστατικό αντιμετωπίζεται σαν πρόβλημα όλου 

του σχολείου, εξαιρετικά ωφέλιμο θα ήταν να διεξάγονται συναντήσεις και 

ενημερώσεις σε θέματα βίας και επιθετικότητας, χωρίς όμως να προκαλείται στους 

μαθητές ντροπή και ενοχές. Οι δραστηριότητες στην τάξη και τη σχολική κοινότητα 
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θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προληπτικά, αλλά και να αποκαταστήσουν τις 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Έτσι, οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί έχουν τη 

δυνατότητα να υλοποιούν εκστρατείες ενημέρωσης όλων των μαθητών, πολιτικές 

πρόληψης για εκείνους που θυματοποιούνται και χρήζουν στήριξης, αλλά και 

πολιτικές επούλωσης των ‘’πληγών’’ των θυμάτων. Μια ενημερωτική εκστρατεία για 

τη βία και την επιθετικότητα θα μπορούσε να διαπραγματεύεται, εκτός των άλλων, 

τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να δράσουν οι μαθητές. Βοηθητικό, 

επίσης, θα μπορούσε να αποβεί το να ασκηθούν οι μαθητές στην ακρόαση του άλλου 

και σε διαδικασίες ενσυναίσθησης, μέσα από ομαδικές δράσεις, παιχνίδια ρόλων και 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Στα πλαίσια της προσπάθειάς τους θα μπορούσαν, 

επίσης, να αξιοποιήσουν τους μαθητές που δεν εμπλέκονται σε επιθετικές, βίαιες και 

εκφοβιστικές συμπεριφορές, είτε εκπαιδεύοντάς τους ως διαμεσολαβητές, είτε 

δημιουργώντας ομάδες προστασίας των μικρότερων παιδιών από τα μεγαλύτερα 

(Κρόκου, 2015). 

 

 Γενικότερα, οι δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με γνώμονα τις 

δυνατότητες των παιδιών και τα ενδιαφέροντά τους. Σε πιο μικρές ηλικίες θα 

μπορούσαν να σχεδιαστούν προγράμματα φιλαναγνωσίας, όπου μέσα από την 

ανάγνωση βιβλίων και ιστοριών οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τις βίαιες 

συμπεριφορές, να συνεχίσουν την ιστορία, να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις 

εξόδου από τον φαύλο κύκλο της βίας, να ζωγραφίσουν, να προβληματιστούν και να 

εκφράσουν τη γνώμη τους, να τα εμπλουτίσουν με παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα και 

ότι άλλο προκύψει, έτσι ώστε να διαμορφώσουν και να υιοθετήσουν θετικές 

συμπεριφορές αρμονικής συνύπαρξης μέσα σε ένα πλαίσιο ισοτιμίας, 

αλληλοσεβασμού, αποδοχής και συνεργασίας. Σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, δια 

μέσου της δημιουργίας κόμικς θα μπορούσε να αναπτυχθεί η ερευνητική διάθεση, η 

κριτική και δημιουργική σκέψη, και η ενσυναίσθηση των μαθητών, η οποία 

αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των βίαιων 

συμπεριφορών. Επιπλέον, η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και η προβολή 

σχετικών βίντεο, δύνανται να αποτελέσουν αφορμή για σκέψη, συζήτηση και 

ευαισθητοποίηση. Εν τω μεταξύ, η δημιουργία γωνιών με κατάλληλα ομαδικά 

παιχνίδια, όπως επιδαπέδιο φιδάκι ή σχοινάκι, όπως και η αξιοποίηση ομαδικών 

εργασιών για το σπίτι, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της 
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συνεργατικότητας μεταξύ των μαθητών. Κατόπιν, προτείνεται η ενίσχυση της 

μάθησης σε άτυπα περιβάλλοντα, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η προώθηση θετικής 

συμπεριφοράς και η πρόληψη της αρνητικής (Κρόκου, 2015).  

 

2.7.2. Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τον μαθητή με αναπηρία 

ή/και ΕΕΑ 

 

 Όσον αφορά στους μαθητές με αναπηρία, ΕΕΑ ή άλλες δυσκολίες, έχουν την 

ανάγκη προστασίας στις περιπτώσεις και στο βαθμό που απειλείται η σωματική, 

ψυχική ή κοινωνική τους υγεία, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση εμπλοκής 

τους σε περιστατικά εκφοβισμού (Κατσαμά, 2014). Καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι 

μαθητές που παρουσιάζουν κάποια μορφή αναπηρίας ή δυσκολίας εμπλέκονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στα περιστατικά εκφοβισμού, είτε ως θύτες, είτε ως θύματα, η 

ανάγκη ανάπτυξης προληπτικών και παρεμβατικών πρακτικών καθίσταται ακόμη 

μεγαλύτερη. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο των Κουρκούτας και Κοκκιάδη (2015), 

ένα σχολείο που θέλει να είναι ενταξιακό, δεκτικό και υποστηρικτικό προς τους 

ευάλωτους μαθητές οφείλει να αναπτύξει σταθερές, προσωποποιημένες και 

εξατομικευμένες πρακτικές κατά του εκφοβισμού, που να συνδυάζουν ατομικές και 

ολιστικές παρεμβάσεις.  

 

 Οι μαθητές με αναπηρία ή/και ΕΕΑ, χαρακτηρίζονται από ένα διευρυμένο 

φάσμα δυσκολιών και αναγκών, καθώς και μια ετερογένεια στις δυνατότητές τους. 

Αυτή η ανομοιογένεια απαιτεί συστηματική έρευνα του τρόπου εκτύλιξης της 

βλαπτικής συμπεριφοράς, των δυσδιάκριτων επιπτώσεων αυτής που συχνά 

συγχέονται με τις προσωπικές αδυναμίες και τα χαρακτηριστικά του μαθητή, καθώς 

και των τρόπων παρέμβασης και υποστήριξής του (Κουρκούτας κ.ά., 2013). Κατά 

την Κατσαμά (2014), οι παρεμβάσεις που απευθύνονται σε αυτές τις περιπτώσεις 

μαθητών αφορούν αφενός στην ενίσχυση μέσω της ανάπτυξης των κατάλληλων 

δεξιοτήτων διαχείρισης των προβλημάτων τους, και αφετέρου στη βελτίωση των 

ευρύτερων συνθηκών. Συνεχίζει, μάλιστα, αναφέροντας πως αυτού του είδους η 

ενίσχυση βασίζεται στην προσέγγιση των δυνατών σημείων, όπου εντοπίζονται και 

ενεργοποιούνται τα δυνατά σημεία και πόροι, έτσι ώστε να προκληθούν αλλαγές τόσο 

στο ίδιο το άτομο, όσο και στο γύρω περιβάλλον του.  
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 Όπως αναφέρθηκε και για τις περιπτώσεις μαθητών χωρίς αναπηρία ή/και 

ΕΕΑ, έτσι και στην περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας ή άλλων δυσκολιών, για τη 

μείωση της παρενόχλησης τα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα θα πρέπει 

να έχουν ως στόχο τους την ενδυνάμωσή τους και την ενίσχυση της αυτογνωσίας. 

Προς αυτό το στόχο, οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί θα μπορούσαν να 

υλοποιήσουν προγράμματα μέσω της τέχνης, των εικαστικών, των φυσικών 

δραστηριοτήτων και της μουσικής. Επιπρόσθετα, οι μαθητές που έχουν 

θυματοποιηθεί θα πρέπει να μάθουν πώς να αντεπιτίθενται, πώς να διεκδικούν και 

πώς να αντιστέκονται για να κρατούν μακριά τους θύτες. Συνεπώς, θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι γίνεται κατάχρηση εις βάρος τους και πως αυτό απαγορεύεται 

ρητά από τον Νόμο. Ως προς τους θύτες, οι δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην 

ενίσχυση της θετικής κοινωνικής τους ταυτότητας και στην εργασία με τον εαυτό 

τους, τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά και τις ικανότητές τους. Εάν για παράδειγμα 

λάβουν ενεργό δράση στη βοήθεια των άλλων και στην επίλυση προβλημάτων, ίσως 

και να υπάρξει κάποια θετική αλλαγή της επιθετικής τους συμπεριφοράς (Reiter & 

Lapidot - Lefler, 2007). 

 

2.7.3. Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις με επίκεντρο την οικογένεια 

 

 Η συνεργασία με την οικογένεια του κάθε μαθητή που εμπλέκεται σε τέτοιου 

είδους περιστατικά κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη. Σχετικές έρευνες, σύμφωνα με 

τον Σκαλούμπακα (2016), έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα συμμετοχής των γονέων 

σε προγράμματα διαχείρισης της συμπεριφοράς και τη συνεισφορά αυτής στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων παρεμβάσεων. Στα πλαίσια της 

συνεργασίας του με τους γονείς, ο σχολικός κοινωνικός λειτουργός υλοποιεί 

συνεντεύξεις και συμβουλευτικές παρεμβάσεις, επιχειρώντας να στηρίξει και να 

ενδυναμώσει με κάθε δυνατό τρόπο τις οικογένειες, να ανακαλύψει και στη συνέχεια 

να καλύψει τυχόν βασικές ανάγκες επιβίωσης, και να εξασφαλίσει συνθήκες 

φροντίδας και ασφάλειας για το παιδί. Παράλληλα, επιδιώκει στο να καταστήσει 

σαφές και κατανοητό στους γονείς το φαινόμενο του εκφοβισμού, καθώς και τις 

επιπτώσεις αυτού στην ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού τους και των ομοτίμων του 

(Καλλινικάκη & Κασσέρη, 2014).  
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 Σε ατομική ή και ομαδική βάση, εκτός των άλλων, οι γονείς θα μπορούσαν να 

ενημερωθούν και να ασκηθούν στον εντοπισμό συμπεριφορών που φανερώνουν ότι 

το παιδί τους δέχεται ή ασκεί βία, αλλά και στην καλύτερη αντιμετώπιση των 

ζητημάτων που τους απασχολούν γύρω από τον εκφοβισμό (Κανδυλάκη, 2009; 

Κρόκου, 2015). Ταυτόχρονα, θα μπορούσαν να εκπαιδεύονται στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση της συμπεριφοράς του παιδιού τους, στην ανάπτυξη 

διαπραγματευτικών ικανοτήτων, στους τρόπους βελτίωσης της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης, στην επίλυση των διαπροσωπικών τους οικογενειακών 

προβλημάτων και συγκρούσεων, καθώς και στην ενίσχυση των επιθυμητών και την 

αποθάρρυνση των μη επιθυμητών συμπεριφορών. Η εκπαίδευσή τους θα μπορούσε 

να περιλαμβάνει, επίσης, τη χρήση τεχνικών επιβράβευσης, ανταμοιβών, τιμωρίας, 

αγνόησης ανεπιθύμητων συμπεριφορών, τροποποίησης τους και ότι άλλο προκύψει 

(Σκαλούμπακας, 2016). Μεταξύ των άλλων, στην πρόληψη του εκφοβισμού θα 

μπορούσε να συμβάλει σημαντικά η ανάπτυξη ομάδων ευαισθητοποίησης σε ότι 

αφορά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και τα προβλήματα ψυχικής υγείας 

που πιθανόν αντιμετωπίζουν. Ακόμη, οι ομάδες γονέων θα μπορούσαν να στοχεύουν 

στη συνεργασία τους με το εκπαιδευτικό προσωπικό, στην υποστήριξη των παιδιών 

για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και στην ενδυνάμωση του γονικού ρόλου 

(Ασημόπουλος, 2014), με συνήθεις άξονες την ενσυναίσθηση, τα όρια, την 

ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη προς το παιδί (Καλλινικάκη, 2014). 

 

2.7.4. Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τους εκπαιδευτικούς 

 

 Σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου, η 

ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους δύναται να συμβάλει σημαντικά στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού. Όπως μάλιστα αναφέρει ο 

Cameron (2006), οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί θα πρέπει να εκπαιδεύσουν το 

εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του σχολείου σχετικά με τη βλάβη που 

ενδέχεται να προκληθεί από άδικες και υπερβολικά αυστηρές τιμωρίες προς τους 

μαθητές, εκπαιδεύοντάς τους σε αποτελεσματικές και μη τιμωρητικές πειθαρχικές 

πρακτικές. Συγχρόνως, καλό θα ήταν να ζητείται από τους εκπαιδευτικούς η 

αποστροφή της προσοχής από το πρόβλημα και η αποφυγή της γλώσσας παθολογίας 
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στην περιγραφή του φαινομένου, καθώς επίσης η κατάλληλη και αποτελεσματική 

επίβλεψη σε όλους τους χώρους του σχολείου. Κατόπιν, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας 

του κοινωνικού λειτουργού με τον εκπαιδευτικό θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα 

πλαίσιο κανόνων με στόχο την αποχή των μαθητών από εκφοβιστικές συμπεριφορές 

και τη βοήθεια εκείνων που τις δέχονται. Εκείνο που προέχει, όμως, είναι η 

διαμόρφωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας, η οποία επρόκειτο να 

αποτελέσει τη βάση για κάθε επιτυχημένη δράση και παρέμβαση (Ασημόπουλος, 

2014; Kαλλινικάκη & Κασσέρη, 2014).  

 

 Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμβουλευτική παρέμβαση, σε ατομικό ή 

και ομαδικό επίπεδο, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία συζήτησης σχετικά 

με την κατάλληλη διαχείριση της βίαιης και εκφοβιστικής συμπεριφοράς 

(Καλλινικάκη & Κασσέρη, 2014). Θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών, 

πρώιμης ανίχνευσης, παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης, πρόληψης και σωστής 

διαχείρισης για την αντιμετώπιση των εκφοβιστικών συμπεριφορών, θα μπορούσαν 

να αποτελούν τις θεματικές ή και τους στόχους μιας ομάδας ευαισθητοποίησης και 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Ασημόπουλος, 2014). Έπειτα, μέσω της ομάδας θα 

μπορούσε να επιτευχθεί η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη βαρύτητα των 

άμεσων και μελλοντικών επιπτώσεων του εκφοβισμού στην ψυχική υγεία και εξέλιξη 

των μαθητών. Παράλληλα, οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί αποβλέπουν στο να 

συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί πόσο κεντρικός και καθοριστικός είναι ο ρόλος 

τους σε θέματα συμπεριφοράς των μαθητών, να πληροφορηθούν, να 

ευαισθητοποιηθούν και να εξελιχθούν προσωπικά στο αντικείμενο αυτό, 

βελτιώνοντας το γενικότερο κλίμα της τάξης τους και τροποποιώντας τις επιθετικές, 

βίαιες και εκφοβιστικές συμπεριφορές (Σκαλούμπακας, 2016). Εκτός των άλλων, 

είναι σημαντικό να παρακινούνται στην αποδοχή της κοινωνικής τους ευθύνης, στην 

αναφορά του εκφοβισμού στις αρμόδιες υπηρεσίες και στην αντιμετώπιση του κάθε 

μαθητή ως φορέα δικαιωμάτων (Καλλινικάκη, 2014; Κρόκου, 2015).  

 

 Τέλος, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε σχέση με τη 

ρατσιστική αντιμετώπιση των αλλοεθνών μαθητών και των μαθητών με αναπηρία 

ή/και ΕΕΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί με τη συμπεριφορά τους και 

τη στάση τους απέναντι σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες μαθητών, μπορούν να 
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λειτουργήσουν ως πρότυπα συμπεριφοράς, τόσο για το σύνολο των μαθητών που 

εμφανίζουν ρατσιστική και ξενοφοβική στάση, όσο και για τις οικογένειες αυτών. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακινούνται στην 

αποτελεσματική και ξεκάθαρη αντιμετώπιση αυτών των μαθητών, μέσα από την άνευ 

όρων αποδοχή τους και το σεβασμό στο πρόσωπό τους που φέρει τη 

διαφορετικότητα. Ακόμη, θα πρέπει να μεριμνήσουν ως προς την 

αποτελεσματικότερη ένταξη και ενσωμάτωσή τους στο σχολείο, την καταπολέμηση 

του αποκλεισμού από την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη. Μέσα από τέτοιου 

είδους συμπεριφορές και πρακτικές, οι μαθητές αναμένεται να παραδειγματιστούν 

και να ‘’αγκαλιάσουν’’ τη διαφορετικότητα (Αρτινοπούλου, 2001, όπ. αναφ. στο 

Σκαλούμπακας, 2016).  

 

2.7.5. Παρεμβάσεις με επίκεντρο την κοινότητα 

 

 Οι παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού καλό 

είναι να στρέφονται και έξω από το σχολικό περιβάλλον. Η εξωστρέφεια προς την 

κοινότητα και το ευρύτερο περιβάλλον δύναται να προσφέρει επιπρόσθετες ευκαιρίες 

μάθησης, να ενισχύσει την έκφραση, τη συνεργατικότητα και τη δημιουργικότητα, 

καθώς και να άρει τυχόν στερεότυπα και προκαταλήψεις (Καλλινικάκη & Κασσέρη, 

2014). Σύμφωνα με την Γαλανάκη (2010), μπορούν να διοργανώνονται ενημερωτικές 

ομιλίες στην κοινότητα, να διανέμεται έντυπο υλικό και να αξιοποιούνται τα τοπικά 

και ευρύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ιδιαίτερη προσοχή όμως στις δημόσιες 

σχέσεις και στη μετάδοση του μηνύματος ότι το σχολείο εφαρμόζει μια γενική 

πολιτική κατά του εκφοβισμού. 

 

 Από την άλλη, ο Ασημόπουλος (2014) στο άρθρο του συγκαταλέγει στην 

κοινότητα τόσο τη σχολική, όσο και την ευρύτερη κοινότητα. Έτσι, λοιπόν, αναφέρει 

πως η συνεργασία του σχολικού κοινωνικού λειτουργού με το σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων του σχολείο και τους φορείς και υπηρεσίες που διατίθενται στην 

κοινότητα, αποβλέπει στην ανάπτυξη συλλογικών κοινοτικών δραστηριοτήτων για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας του 

μαθητή στην κοινότητα. Σε γενικές γραμμές, με όλες τις προαναφερόμενες ολιστικές 

παρεμβάσεις επιχειρείται η δημιουργία ενός υποστηρικτικού και ασφαλούς σχολικού 
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περιβάλλοντος, ικανού να εμποδίσει την εμφάνιση βίαιων και εκφοβιστικών 

συμπεριφορών, καθώς και να ενδυναμώσει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ως 

προς την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

 

- Μεθοδολογία της έρευνας - 

 

 

3.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

 Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τη μεθοδολογία της έρευνας και τις μεθόδους 

συλλογής και παραγωγής δεδομένων. Πρόκειται για μια μελέτη που βασίζεται σε 

ποιοτική μεθοδολογία και χρησιμοποιεί τη συνέντευξη ως ποιοτική μεθόδο συλλογής 

και παραγωγής δεδομένων. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάδειξη των απόψεων 

και των εμπειριών των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται σε σχολεία, 

αναφορικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Η επιλογή του συγκεκριμένου 

θέματος στηρίχθηκε στο γεγονός ότι είναι ένα θέμα ενδιαφέρον, το οποίο μελετάται 

ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, με αύξηση της βιβλιογραφίας και της 

ερευνητικής δραστηριότητας. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται έλλειψη στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία σχετικά με το ρόλο του σχολικού κοινωνικού λειτουργού στο κομμάτι 

της πρόληψης και της αντιμετώπισης τέτοιου είδους φαινομένων. Το συγκεκριμένο 

θέμα, λοιπόν, αναμένεται να αναδείξει το ρόλο του σχολικού κοινωνικού λειτουργού, 

διερευνώντας μια σειρά από απόψεις και βιώματα της επαγγελματικής πορείας των 

συμμετεχόντων. Εκτός αυτού, αναμένεται να συντελέσει θετικά εν μέσω της 

ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων, αλλά και με την πρόκληση της 

δραστηριοποίησής τους προς την εφαρμογή προληπτικών και παρεμβατικών 

πρακτικών στα σχολεία όπου εργάζονται. 

 

 Αναλυτικότερα, μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα γίνεται μια προσπάθεια να 

καταγραφεί ο εκφοβισμός ως φαινόμενο του σχολείου. Να καταγραφεί δηλαδή η 

έκταση, το είδος, ο τόπος, το προφίλ και η συμπεριφορά θυτών, θυμάτων και 

παρατηρητών, αλλά και οι πιθανές αιτίες και επιπτώσεις, μέσα από τη ‘’ματιά’’ των 

σχολικών κοινωνικών λειτουργών. Αξίζει να σημειωθεί πως η διερεύνηση αυτού του 

φαινομένου πραγματοποιείται σε συνάρτηση με τους μαθητές με ή και χωρίς ΕΕΑ ή 
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και αναπηρία, συλλέγοντας παράλληλα πληροφορίες σχετικά με την ένταση και 

έκταση του φαινομένου τόσο στην ΕΑΕ, όσο και σ’ ένα σχολείο για όλους. 

Ταυτόχρονα, αναμένεται η παροχή σημαντικών πληροφοριών σε σχέση με τη 

φοίτηση των μαθητών με ΕΕΑ ή και αναπηρία στο γενικό σχολείο, όπως για 

παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωσή τους, την αποδοχή ή και την 

απόρριψή τους από τους υπόλοιπους μαθητές χωρίς ΕΕΑ ή και αναπηρία, και την 

καθημερινότητά τους στο σχολείο. Ολοκληρώνοντας, επιμέρους στόχος της έρευνας 

είναι να εμβαθύνει στις πεποιθήσεις και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων, να 

διερευνήσει και να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο προλαμβάνουν και 

αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα, αλλά και να διατυπωθούν ιδέες και 

προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

3.2. Συμμετέχοντες 

  

 Η παρούσα μελέτη άντλησε το δείγμα της από κοινωνικούς λειτουργούς που 

εργάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο πληθυσμός στον οποίο 

απευθύνθηκε η έρευνα ήταν κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ, αλλά 

και στη γενική εκπαίδευση μέσω του θεσμού της ΕΔΕΑΥ. Η επιλογή του δείγματος 

έγινε μέσω άτυπου προσωπικού δικτύου και με κριτήριο την ύπαρξη επαγγελματικής 

εμπειρίας σε ΣΜΕΑΕ και ΕΔΕΑΥ, όπως επίσης σχετικών βιωμάτων και εμπειριών 

για μια ολοκληρωμένη, εις βάθος διερεύνηση. Επομένως, η επιλογή των 

συμμετεχόντων έγινε με τη στρατηγική της σκόπιμης δειγματοληψίας, όπου σύμφωνα 

με τον Τσιώλη (2010) επιλέγονται πλούσιες σε πληροφορίες περιπτώσεις βάσει 

γνωστών τους χαρακτηριστικών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της έρευνας 

σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο ερευνητής, και κατά περιπτώσεις με τη 

δειγματοληψία ευκολίας, η οποία αναφέρεται στην επιλογή περιπτώσεων που είναι 

άμεσα διαθέσιμες. 

 

 Προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το προφίλ του κάθε 

συμμετέχοντα, συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με το φύλο, την ηλικία, τις 

βασικές, μεταπτυχιακές και πρόσθετες σπουδές, την υπηρεσιακή κατάσταση και την 

προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση. Επίσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ανωνυμία των συμμετεχόντων, οι κοινωνικοί λειτουργοί αναφέρονται ως ΚΛ1, ΚΛ2, 
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ΚΛ3, ΚΛ4, ΚΛ5 και ΚΛ6. Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, στην 

έρευνα συμμετείχαν συνολικά 6 κοινωνικοί λειτουργοί. Και οι 6 είναι γυναίκες, σε 

ηλικίες οι οποίες κυμαίνονται ανάμεσα στα 27-42 έτη, αναπληρώτριες σε ΣΜΕΑΕ 

και ΕΔΕΑΥ, και με προϋπηρεσία από ½ έως και 9 σχολικά έτη. Όλες οι 

συμμετέχουσες έχουν αποφοιτήσει από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και 

συγκεκριμένα από το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνική 

Εργασία, εκτός από την ΚΛ3, η οποία έχει αποφοιτήσει από Πανεπιστημιακή Σχολή 

του Βερολίνο. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως οι 3 από τις 6 διαθέτουν 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η ΚΛ1 διαθέτει μεταπτυχιακό με τίτλο ‘’Δίγλωσση 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση’’, η ΚΛ2 στην ‘’Ειδική Αγωγή’’ και η ΚΛ3 στη 

‘’Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία’’.  

 

 Εκτός αυτών, οι ΚΛ1, ΚΛ5 και ΚΛ6 έχουν παρακολουθήσει ετήσιο σεμινάριο 

εξειδίκευσης στην Ε.Α., ενώ η ΚΛ3 έχει παρακολουθήσει ετήσιο πρόγραμμα 

παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ. Σεμινάρια σχετικά με τη 

διαχείριση της σχολικής τάξης και των κρίσεων στο σχολείο έχουν παρακολουθήσει 

οι ΚΛ2 και ΚΛ4, ενώ η ΚΛ1 και ΚΛ6 έχουν παρακολουθήσει πολλά περισσότερα. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται πως η ΚΛ1 έχει παρακολουθήσει επιπλέον ετήσιο σεμινάριο 

εξειδίκευσης στη διοίκηση και τον κοινωνικό σχεδιασμό προγραμμάτων 

αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης, ετήσιο σεμινάριο εξειδίκευσης στην 

αντιμετώπιση και την πρόληψη βίας των γυναικών, καθώς και σεμινάρια στην 

προαγωγή και αγωγή υγείας. Από την άλλη, η ΚΛ6 διαθέτει την πιστοποίηση του 

προγράμματος ‘’ΑΡΙΑΔΝΗ’’ που αφορά στον εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο, 

καθώς και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι από την 

ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, έχει λάβει διετή εκπαίδευση στη θεραπεία μέσω 

τέχνης, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, επιμορφώσεις και ημερίδες σχετικά με τον 

σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό, τα αναπτυξιακά στάδια και τη συμβουλευτική 

παιδιών, τη σύνδεση σχολείου-οικογένειας, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, την εκπαίδευση παιδιών Ρομά, κ.ά.  

 

Πίνακας 1: Προφίλ Κοινωνικών Λειτουργών 

Γενικά 

Χαρακτηρι-

 

ΚΛ1 

 

ΚΛ2 

 

ΚΛ3 

 

ΚΛ4 

 

ΚΛ5 

 

ΚΛ6 
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στικά Κ.Λ. 

Φύλο Γυναίκα Γυναίκα Γυναίκα Γυναίκα Γυναίκα Γυναίκα 

Ηλικία 31 35 42 27 33 39 

Βασικές 

σπουδές 

ΔΠΘ-Κοιν. 

Διοίκηση, 

Κοινωνική 

Εργασία 

ΔΠΘ-Κοιν. 

Διοίκηση, 

Κοινωνική 

Εργασία 

Alice-

Salomon, 

Hochschule 

Berlin 

ΔΠΘ-Κοιν. 

Διοίκηση, 

Κοινωνική 

Εργασία 

ΔΠΘ-Κοιν. 

Διοίκηση, 

Κοινωνική 

Εργασία 

ΔΠΘ-Κοιν. 

Διοίκηση, 

Κοινωνική 

Εργασία 

Μεταπτυ-

χιακές 

σπουδές 

Δίγλωσση 

ΕΑΕ & 

Διοίκηση 

Μον.Υγείας 

Ειδική 

Αγωγή 

 

 

 

 

 

Συμβ. στην 

Ε.Α., την 

Εκπ. & την 

Υγεία 

  

Πρόσθετες 

σπουδές 

Ετ.σεμ.εξ. 

στην Ε.Α. 

 

Σεμ. στην 

προαγ. & 

αγωγή 

υγείας 

κ.ά. 

 

 

 

Σεμ. στην 

Ε.Α.,  

Σεμ. στη 

διαχείριση 

σχολ. τάξης 

ΑΣΠΑΙΤΕ-

EΠΠΑΙΚ 

 

 

 

Σεμ. στη 

διαχ. 

κρίσεων στο 

σχ. 

περιβάλλον 

Ετ.σεμ.εξ. 

στην Ε.Α. 

Ετ.σεμ.εξ. 

στην Ε.Α. 

 

Σεμ. στον 

σχολ. εκφ., 

 ‘’Αριάδνη’’, 

Art Therapy, 

κ.ά. 

Υπηρεσιακή 

κατάσταση 

Αναπλ. σε 

ΕΕΕΕΚ –

ΕΔΕΑΥ 

Αναπλ. σε 

Ειδ. Νηπ. & 

Ειδ. Δημ. 

Αναπλ. σε 

Ειδ. Νηπ. & 

Ειδ. Δημ. 

Αναπλ. σε 

Ειδ. Δημ. –

ΕΔΕΑΥ 

Αναπλ. σε 

Ειδ. Δημ. & 

ΕΕΕΕΚ 

Αναπλ. σε 

Ειδ. Επαγγ. 

Γυμν. Λυκ. 

Προϋπη-

ρεσία 

 

ΕΔΕΑΥ(1) 

ΣΜΕΑΕ(4) 

ΕΔΕΑΥ(1) 

ΣΜΕΑΕ(4) 

ΕΔΕΑΥ(1) 

 

ΕΔΕΑΥ (
1
/2) 

ΣΜΕΑΕ(2) 

ΕΔΕΑΥ (
1
/2) 

ΣΜΕΑΕ(5) 

ΚΕΔΔΥ(4) 

 

3.3. Ερευνητικό εργαλείο 

 

 Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της ποιοτικής έρευνας, 

η οποία σύμφωνα με την Κανδυλάκη (όπ. αναφ. στο Καλλινικάκη, 2010: 94) 

ταιριάζει περισσότερο στην επιστήμη της κοινωνικής εργασίας, καθώς το ζητούμενο 

είναι η κατανόηση σε βάθος του ατόμου μέσα στο πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, 

αξιοποιήθηκε το εργαλείο της ημι-δομημένης συνέντευξης, η επιλογή του οποίου 

προέκυψε από την ανάγκη διερεύνησης εις βάθος των στάσεων, των απόψεων, των 

εμπειριών, των ανησυχιών και των προτάσεων των συμμετεχόντων, ως προς το υπό 
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διερεύνηση θέμα. Εκτός των άλλων, θεωρήθηκε πως θα ήταν αποτελεσματικότερο 

στη συμμετοχή, συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας.  

 

 Η ημι-δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από μεγάλα περιθώρια ευελιξίας 

ως προς τη σειρά που θα ακολουθηθεί, ενώ είναι επιτρεπτή η αναφορά και σε θέματα 

εκτός λίστας εάν χρειαστεί. Σε αυτό το είδος συνέντευξης χρησιμοποιείται ένας 

λεπτομερής οδηγός θεμάτων ή ένας σκελετός, ο οποίος καλύπτει τις βασικές 

ερωτήσεις που επρόκειτο να τεθούν στη συνέντευξη (Κανδυλάκη, όπ. αναφ. στο 

Καλλινικάκη, 2010). Προκειμένου, λοιπόν, να δοθούν απαντήσεις στα βασικά 

ερωτήματα της έρευνας αυτής, αλλά και για να μην απομακρυνθεί ο ερωτώμενος από 

το σκοπό της έρευνας, δημιουργήθηκε ένας οδηγός συνέντευξης με ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, ο οποίος παρατίθεται στο Παράρτημα I. Οι ερωτήσεις αυτές 

αφορούσαν στις παρακάτω θεματικές ενότητες, γύρω από τις οποίες δομήθηκαν οι 

παρεχόμενες συνεντεύξεις: 

1. Γενικά χαρακτηριστικά σχολικών κοινωνικών λειτουργών 

2. Ο εκφοβισμός ως φαινόμενο του σχολείου 

3. Παρέμβαση σχολικών κοινωνικών λειτουργών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού 

4. Οι μαθητές με ΕΕΑ ή και αναπηρία σ’ ένα σχολείο για όλους 

5. Πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού στο σχολείο 

6. Προτάσεις και σκέψεις ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού 

 

3.4. Συλλογή δεδομένων 

 

 Η ανεύρεση του δείγματος, καθώς και το αίτημα για τη συγκατάθεση των 

συμμετεχόντων τέθηκε άλλοτε τηλεφωνικά και άλλοτε διαδικτυακά. Με τον ίδιο 

τρόπο πραγματοποιήθηκε και η ενημέρωσή τους σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας 

της ερευνήτριας και του φορέα, καθώς και του θέματος που πραγματεύεται η έρευνα. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του συμμετέχοντα, αναλύθηκε με 

σαφήνεια ο στόχος της έρευνας, η περιγραφή της διαδικασίας και τα αναμενόμενα 

οφέλη. Ακόμη, τονίστηκε η σημαντικότητα της συμβολής τους σε αυτή και η τήρηση 

της ανωνυμίας, ενώ διευκρινίστηκε πως η συμμετοχή τους είναι εθελοντική.  
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 Το υλικό της έρευνας, λοιπόν, συλλέχθηκε μέσω ατομικών συνεντεύξεων σε 

προσυμφωνηθέντα τόπο και χρόνο που βόλευε περισσότερο τους συμμετέχοντες. 

Αναλυτικότερα, οι 2 από τις 6 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε πρωινές ώρες, 

στο χώρο εργασίας των συμμετεχόντων, με τη βοήθεια μιας συσκευής κινητού 

τηλεφώνου για τη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης. Οι υπόλοιπες 4 συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης έτσι ώστε να μη χαθούν τα 

μηνύματα που παρέχει η μη λεκτική επικοινωνία. Η μια από αυτές μάλιστα 

πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής του Facebook, ενώ οι υπόλοιπες τρεις μέσω 

του Skype. Τέλος, η διάρκεια των συνεντεύξεων κυμάνθηκε από τα 29 έως και τα 57 

λεπτά, και το διάστημα παροχής τους από 21/02/2017 έως και 29/03/2017.  

 

 Για την εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας, πριν την έναρξη της 

μαγνητοφώνησης αφιερώθηκε λίγος χρόνος στη δημιουργία ενός κλίματος 

οικειότητας και εμπιστοσύνης, όπου τονίστηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων, η 

εμπιστευτικότητα και η εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών τους 

δεδομένων, τα οποία θα αξιοποιούνταν μονάχα για τις ανάγκες της έρευνας. Επίσης, 

αναφέρθηκε για άλλη μια φορά ο σκοπός της έρευνας και ζητήθηκε η συναίνεσή τους 

στη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης. Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρξε μια 

διστακτικότητα ως προς την μαγνητοφώνηση και την ‘’τύχη’’ του υλικού αυτού μετά 

το πέρας της απομαγνητοφώνησης. Παρ’ όλα αυτά, όλες οι συνεντεύξεις 

μαγνητοφωνήθηκαν. Στο Παράρτημα II παρατίθεται ένα δείγμα 

απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης. 

  

 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως πριν τη διεξαγωγή της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική συνέντευξη με στόχο τη διερεύνηση της ποσότητας 

και της ποιότητας του παρεχόμενου υλικού. Ακόμη, διερευνήθηκαν τυχόν ελλείψεις, 

ασάφειες ή και στρεβλώσεις του ερωτηματολογίου. Όπως μάλιστα αναφέρει η 

Καλλινικάκη (2010: 165), η διενέργεια της δοκιμαστικής έρευνας και των πιλοτικών 

συνεντεύξεων έχει αναγνωριστεί ως μια πολύ χρήσιμη προπαρασκευαστική εμπειρία 

πριν την είσοδο του ερευνητή στο πεδίο της έρευνας, συμβάλλοντας στον πρώιμο 

εντοπισμό αδυναμιών και σημείων που χρήζουν βελτίωσης ως προς τις θεματικές 

περιοχές της συνέντευξης και την εμπλοκή του ερευνητή. 
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3.5. Ανάλυση δεδομένων 

 

 Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε με βάση τη θεματική 

ποιοτική ανάλυση. Για την ανάλυση αυτή ακολουθείται επαγωγική προσέγγιση, 

δηλαδή από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και έτσι από το περιεχόμενο των 

συνεντεύξεων σε κωδικούς, κατηγορίες και θεματικούς άξονες. Όπως αναφέρεται 

στον Babbie (2011: 621), η κωδικοποίηση είναι η κύρια διαδικασία ανάλυσης 

ποιοτικών δεδομένων, η οποία αναφέρεται στην ταξινόμηση ή κατηγοριοποίηση 

μεμονωμένων στοιχείων δεδομένων μαζί με κάποιο σύστημα ανάκτησης. Από την 

αντίπερα όχθη, ο Τσιώλης (2014: 103) αναφέρει πως η κωδικοποίηση δεν αποτελεί 

μια τεχνικού τύπου διαδικασία κατά την οποία ταξινομούνται απλώς τα δεδομένα 

ώστε να μπορούν εύκολα να ανακτηθούν, αλλά μια ερμηνευτική διαδικασία. Μια 

διαδικασία προϊούσας αφαίρεσης και θεωρητικοποίησης, κατά την οποία επιδιώκεται 

η ανάπτυξη κατηγοριών, η αποσαφήνισή τους μέσω του προσδιορισμού των 

ιδιοτήτων και των διαστάσεών τους, καθώς και η ανάδειξη των μεταξύ τους σχέσεων. 

 

 Η διαδικασία της κωδικοποίησης διακρίνεται σε τρία στάδια. Το αρχικό 

στάδιο είναι εκείνο της ανοιχτής κωδικοποίησης, το οποίο εξυπηρετεί την παραγωγή 

εννοιών σε μια πρώτη προσωρινή μορφή, μέσα από προσεκτική και εντατική 

ανάλυση του κειμένου σειρά προς σειρά (Τσιώλης, 2011: 105). Το δεύτερο στάδιο 

είναι εκείνο της αξονικής ή κατά άξονα κωδικοποίησης, το οποίο αφορά στην εκ νέου 

ομαδοποίηση των δεδομένων, όπου χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες της ανοιχτής 

κωδικοποίησης και αναζητούνται πιο αναλυτικές έννοιες. Το τρίτο και καταληκτικό 

στάδιο είναι η επιλεκτική κωδικοποίηση, όπου επιδιώκεται η διάκριση της κεντρικής 

κατηγορίας της μελέτης. Της κατηγορίας, δηλαδή, με την οποία σχετίζονται όλες οι 

άλλες. Αυτού του είδους η κωδικοποίηση βασίζεται στα αποτελέσματα της ανοιχτής 

και αξονικής κωδικοποίησης, με σκοπό τη διάκριση της κεντρικής έννοιας η οποία 

οργανώνει τις άλλες έννοιες που έχουν εντοπιστεί σε ένα σύνολο κειμένων (Babbie, 

2011: 624). 

 

 Για τη θεματική ποιοτική ανάλυση, λοιπόν, έγινε αρχικά η 

απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και στη συνέχεια μια πρώτη ανάγνωση του 
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υλικού για τη διαμόρφωση μια γενικής ιδέας, την αναγνώριση των σημαντικών 

πληροφοριών και την καταγραφή των πρώτων κωδικών και λειτουργικών ορισμών. 

Αμέσως μετά, έγινε μια πιο συστηματική ανάγνωση και κωδικοποίηση του 

παρεχόμενου υλικού, με αναθεώρηση κωδίκων, αναγωγή τους σε κατηγορίες και 

θεματικούς άξονες, καθώς και σύμπτυξη του όγκου των κωδίκων και των 

λειτουργικών ορισμών αυτών. Μετά τη δημιουργία των ατομικών πινάκων, 

δημιουργήθηκε ένας συγκεντρωτικός τελικός πίνακας με τους κωδικούς και τους 

λειτουργικούς ορισμούς που προέκυψαν ανά κατηγορία και θεματικό άξονα για 

όλους τους συμμετέχοντες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο 

 

- Αποτελέσματα της έρευνας - 

 

 

4.1. Αποτελέσματα θεματικής ποιοτικής ανάλυσης συνεντεύξεων 

 

 Από τα αποτελέσματα της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης του λόγου των 

συμμετεχόντων προέκυψαν 314 κωδικοί, οι οποίοι με τη σειρά τους εντάχθηκαν σε 

37 κατηγορίες και τέλος, ομαδοποιήθηκαν σε 5 θεματικούς άξονες. Οι άξονες αυτοί 

είναι οι εξής:  

A. Ο εκφοβισμός ως φαινόμενο του σχολείου 

B. Παρέμβαση σχολικών κοινωνικών λειτουργών σε θέματα σχολικού 

εκφοβισμού 

Γ. Οι μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία σ’ ένα σχολείο για όλους 

Δ. Πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού στο σχολείο 

Ε. Προτάσεις και σκέψεις ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση του 

 σχολικού εκφοβισμού 

  

 Έπονται τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία παρουσιάζονται ανά 

θεματικό άξονα και κατηγορία, με παράθεση αυτούσιων κομματιών του λόγου των 

συμμετεχόντων. 

 

4.2. Θεματικός άξονας Α: Ο εκφοβισμός ως φαινόμενο του σχολείου 

 

 Για τον 1
ο
 θεματικό άξονα με τίτλο ‘’Ο εκφοβισμός ως φαινόμενο του 

σχολείου’’ δημιουργήθηκε ένας συγκεντρωτικός πίνακας, ο οποίος παρατίθεται στο 

Παράρτημα II (βλ. Πίνακας 2: Θεματικός άξονας Α - Κατηγοριοποίηση και 

κωδικοποίηση συνεντεύξεων). Ακολούθως, παρουσιάζονται τα δεδομένα που 

αντιστοιχούν στις κατηγορίες και τους κωδικούς του συγκεκριμένου θεματικού 

άξονα. 
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 Μορφές εκφοβισμού που παρατηρούνται 

 

 Όπως φαίνεται από τον σχετικό πίνακα (βλ. Παράρτημα II, Πίνακα 2, 

Κατηγορία 1), οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν 

παρατηρήσει όλες τις μορφές εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως έχουν 

παρατηρήσει τόσο τις βασικές μορφές εκδήλωσης συμπεριφορών σχολικής βίας και 

εκφοβισμού (λεκτική, μη λεκτική, ψυχολογική, σωματική, διαδικτυακή και 

σεξουαλική βία), όσο και μορφές εκδήλωσης συμπεριφορών σχολικής βίας που 

αποδίδονται στη διαφορετικότητα (ρατσιστικός εκφοβισμός και εκφοβισμός λόγω 

αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών). Ως προς αυτές, και οι έξι 

συμμετέχοντες έχουν παρατηρήσει περιστατικά λεκτικού και σωματικού εκφοβισμού, 

οι δυο από αυτούς έχουν παρατηρήσει μη λεκτική βία, οι τρεις ψυχολογική βία, οι 

δυο διαδικτυακή βία, ένας μονάχα ρατσιστική και σεξουαλική βία, ενώ έχουν 

αναφερθεί περιστατικά που αποδίδονται σε αναπηρία ή και ΕΕΑ.  

 

 Ο εκφοβισμός στη γενική εκπαίδευση 

 

 Σε σχέση με τα περιστατικά εκφοβισμού που παρατηρούνται στη γενική 

εκπαίδευση από τους σχολικούς κοινωνικούς λειτουργούς, φαίνεται πως είναι πολύ 

πιο έντονα και αυξημένα, σε σχέση με τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στις 

ΣΜΕΑΕ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «…στα γενικά σχολεία είναι πολύ πιο 

έντονος…» (ΚΛ1), «Θεωρώ πως είναι αρκετά συχνά αυτά τα επεισόδια» (ΚΛ4), 

«…είχαμε παρατηρήσει πάρα πολλά δείγματα στην ΕΔΕΑΥ όταν ήμουνα και 

επισκεπτόμασταν σχολεία γενικής αγωγής», «Ναι, ναι και είναι πολύ πιο εμφανή!» 

(KΛ5), «Στη γενική, επειδή εγώ δεν έχω δουλέψει σε γενική, αλλά έχω γενικότερα 

ακούσματα από γονείς και εκπαιδευτικούς για περιστατικά, τα οποία βέβαια δεν ήμουν 

εκεί για να γνωρίζω ακριβώς τι είχε συμβεί… εεε… αλλά είχαν απασχολήσει έντονα 

πολλές περιπτώσεις γονείς, μαθητές και την κοινότητα» (ΚΛ6). 

  

 Απεναντίας, σύμφωνα με την εργασιακή εμπειρία της ΚΛ2, τα φαινόμενα 

εκφοβισμού στη γενική εκπαίδευση είναι συνηθέστερα μικρού βαθμού. Όπως 

αναφέρει η ίδια: «Στη γενική εκπαίδευση σίγουρα υπάρχουν περιστατικά εκφοβισμού, 

είτε σε μικρότερο, είτε σε μεγαλύτερο βαθμό. Βέβαια από τη δική μου εμπειρία, 
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συνήθως τα περιστατικά αυτά είναι μικρού βαθμού…». Επίσης, αναφέρει πως 

υπάρχουν καθημερινά περιστατικά βίας, που όμως δεν έχουνε τα χαρακτηριστικά του 

σχολικού εκφοβισμού. Δεν έχουνε δηλαδή διάρκεια, συστηματικότητα και 

μεθόδευση: «…σε καθημερινή βάση παρατηρούνται πειράγματα, φωνές, κλωτσιές, που 

όμως δε θα έλεγα ότι είναι εκφοβισμός», «Γιατί δεν υπάρχει η διάρκεια που ανέφερες, 

δεν είναι πράξεις που γίνονται από συγκεκριμένους μαθητές ή προς συγκεκριμένους 

μαθητές. Υπάρχουν και μεμονωμένα περιστατικά που συνήθως γίνονται στα 

διαλείμματα ή στο παιχνίδι», «Κάποια συμβαίνουν κατά λάθος, πάνω στη βιασύνη τους 

να βγούνε πρώτα έξω, να πάνε πρώτα στο κυλικείο, να νικήσουν σε κάποιο παιχνίδι ή 

και να φανούν καλύτερα μέσα στην τάξη». 

 

 Παρά ταύτα, στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης έχουν αναφερθεί όλες οι 

μορφές εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Έχω παρατηρήσει κυρίως 

λεκτικό εκφοβισμό. Επαναλαμβανόμενες λέξεις που προσβάλουν τους άλλους… Εεε… 

Βρισιές, απειλές… αυτά…», «…και ενυπάρχει σε μεγάλο πλέον βαθμό και ο 

διαδικτυακός εκφοβισμός. Δηλαδή, πολλά παιδιά παραπονιούνται για εκφοβισμό μέσω 

του ίντερνετ και συγκεκριμένα του Facebook» (ΚΛ1), «…τα αγόρια σε κάποια ηλικία 

ξεκινάνε τα πειράγματα και σε εισαγωγικά πάλι σεξουαλικά…», «Εεε, δηλαδή, ξεκινάει 

‘’α μου έπιασε τον πισινό’’, μου έκανε το ένα και το άλλο…» (ΚΛ3). Έπειτα, η ΚΛ4 

εξιστορεί ένα περιστατικό εκφοβισμού λέγοντας: «…τον έχει χτυπήσει αρκετές 

φορές», «Του μιλάει άσχημα, πολλές φορές χρησιμοποιεί ύβρεις, τον απειλεί με φράσεις 

του στυλ ‘’θα δεις τι θα πάθεις’’ και τέτοια πράγματα».  

 

 Όσον αφορά τις μορφές εκφοβισμού, αλλά και τη σχολική βαθμίδα εμφάνισής 

τους, οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν παρατηρήσει περιστατικά λεκτικού, μη 

λεκτικού, ψυχολογικού και σωματικού εκφοβισμού σε σχολεία της Α/θμιας 

εκπαίδευσης και λεκτικού ή σωματικού εκφοβισμού σε σχολεία της Β/θμιας 

εκπαίδευσης ως εξής: «Επιθέσεις σωματικής βίας έχω παρατηρήσει σε μεγαλύτερα 

παιδιά, δηλαδή σε παιδιά λυκείου», «…τον λεκτικό εκφοβισμό τον έχω παρατηρήσει 

περισσότερο στα παιδιά του γυμνασίου» (KΛ1), «Σε δημοτικά και γυμνάσια που 

επισκεπτόμουν έχω παρατηρήσει να γίνονται πειράγματα εις βάρος κάποιων 

μαθητών… Εεε… Επίσης, τα παιδιά ενδέχεται να βρίσουν, να φωνάξουν, να σπρώξουν 

καθώς βγαίνουν από την τάξη ή στα διαλείμματα…» (ΚΛ2). Τέλος, η ΚΛ5 από την 
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εμπειρία της σε δημοτικά σχολεία μέσω του προγράμματος της ΕΔΕΑΥ αναφέρει: 

«Περισσότερο λεκτική βία, αλλά και πολλές φορές υπήρξαν γεγονότα και σωματικής 

βίας», «Ένα παράδειγμα ήτανε κάποιοι μαθητές που πίεζαν κάποιους συμμαθητές τους 

να πίνουν αλκοόλ στο σπίτι τους…. Δηλαδή, τους θεωρούσαν ότι αν δε πίνεις αλκοόλ, 

δεν αξίζεις να σε κάνουμε παρέα, είσαι ‘’φυτό’’ και λοιπά», «Επίσης, υπήρχανε… εεε… 

κάποια σκηνικά σε μαθητές που φορούσανε γυαλιά, που είχανε προβλήματα όρασης», 

«…και με τη στάση του σώματος τους και όχι μόνο δηλαδή λεκτικά ή με τη βία». 

 

 Εκτός των άλλων, στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης έχουν παρατηρηθεί 

φαινόμενα ρατσιστικού εκφοβισμού και εκφοβισμού λόγω ΕΕΑ ή/και αναπηρίας. 

Παρακάτω παρατίθενται σχετικά κομμάτια της εξιστόρησης των συμμετεχόντων: 

«Ήτανε ένα παιδί που είχε προβλήματα όρασης. Φορούσε συγκεκριμένα κάποια γυαλιά, 

τα οποία ήτανε πολύ… το γυαλί τους ήτανε πολύ πολύ χοντρό, με αποτέλεσμα να 

αλλοιώνεται, να μεγαλώνει κάπως το μάτι. Τα υπόλοιπα παιδιά τον κορόιδευαν πάρα 

πολύ...» (ΚΛ5), «Το θύμα ήτανε ένα παιδί από την Αλβανία που φοιτούσε στο τμήμα 

ένταξης και συνεχώς αντιμετώπιζε μια ομάδα παιδιών οι οποίοι τον κορόιδευαν 

συνεχώς…», «…Χρησιμοποιούσανε λεκτική βία, βρισιές, τον κορόιδευαν, ενώ 

αργότερα άρχισαν να χρησιμοποιούν και σωματική…» (KΛ1), «…Βέβαια αυτό που 

παρατηρώ είναι ότι πάντοτε αν γίνεται με συστηματικό τρόπο, γίνεται πάντοτε βάσει 

καταγωγής ή κοινωνικού στρώματος…», «…σε στυλ ρατσισμού και διάκρισης» (ΚΛ3). 

Κλείνοντας, η ίδια κοινωνική λειτουργός αναφέρεται σε εκφοβισμό λόγω ύπαρξης 

αναπηρίας: «…ε τα περισσότερα δε μπορούσανε να καταλάβουνε και τόσο ότι ήτανε 

θύματα», «Δεν είχε τη νοητική ικανότητα να συνδυάσει την άσχημη συμπεριφορά του 

άλλου με τη δική του αναπηρία» (ΚΛ3). 

 

 Ο εκφοβισμός στην ΕΑΕ 

 

 Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε τη μεγαλύτερη ετερογένεια. Πιο 

συγκεκριμένα, στην ΕΑΕ φαίνεται πως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς 

υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Αρχικά, η ΚΛ1 έχει αναφερθεί σε λεκτικό 

εκφοβισμό από μαθητές ΕΕΕΕΚ. Στην ύπαρξη του φαινομένου αυτού στην ΕΑΕ 

είναι σύμφωνη και η ΚΛ3, η οποία έχει αναφέρει το εξής: «…αυτό που παρατηρείται 

είναι ότι τα παιδιά που είναι ίσως λίγο σε πιο καλή κατάσταση από τα άλλα παιδιά ως 
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προς την ικανότητα… προσπαθούνε να μειώσουνε εσκεμμένα τα άλλα παιδιά. Ναι! 

Ακόμη και στην ειδική αγωγή!», «Ξυλοδαρμοί... εεε… προσβολές, ξέρεις κοροιδία…». 

Απεναντίας, η ΚΛ2 κάνει λόγο για περιστατικά που γίνονται ασυνείδητα ή που 

αποδίδονται σε στερεοτυπική συμπεριφορά: «Δε θα το έλεγα! Κάποια φαινόμενα 

γίνονται εντελώς ασυνείδητα, όπως το να κλωτσήσουν, να σπρώξουν, να δαγκώσουν, 

να τραβήξουν μαλλιά, να σκίσουν ότι βρούνε, να πετάξουν πράγματα… Εεε… Συνήθως, 

όμως, δε συνειδητοποιούν τι ακριβώς κάνουν ή και είναι αποτέλεσμα στερεοτυπικής 

συμπεριφοράς».  

 

 Στη συνέχεια έχουν ειπωθεί τα εξής: «Εγώ προσωπικά δεν έτυχε να είμαι 

μάρτυρας φαινομένου σχολικού εκφοβισμού σε ειδικά σχολεία. Αυτό δε σημαίνει πως 

δεν υπάρχει σχολικός εκφοβισμός σε αυτά τα σχολεία, απλά στη δική μου μικρή 

εμπειρία δεν έτυχε να υπάρχει ή να εντοπίσω κάτι τέτοιο. Υπήρχαν συμπεριφορές όπως 

πειράγματα, κορόιδεμα και λοιπά, από κάποια παιδιά προς άλλα, ωστόσο αυτό δεν είχε 

τη μορφή του εκφοβισμού, δηλαδή να γίνεται επαναλαμβανόμενα και πάντα από 

συγκεκριμένα παιδιά προς συγκεκριμένα άλλα» (ΚΛ4), «Όσον αφορά την ειδική αγωγή 

αποκλειστικά, δε νομίζω ότι έχω παρατηρήσει…» «Νομίζω ότι δεν υπάρχει. 

Τουλάχιστον στα πλαίσια που έχω εργαστεί εγώ. Δε νομίζω ότι υπάρχει κάτι… εεε… 

κάτι τουλάχιστον πολύ μεμπτό» (ΚΛ5), «Τώρα στην ειδική αγωγή… εεε είναι λίγο πιο 

λεπτά τα θέματα εκεί. Εκεί δε μπορούμε να μιλήσουμε καθαρά για εκφοβισμό ή ένα 

παιδί που εκφοβίζει ή ένα παιδί που εκφοβίζεται…» (ΚΛ6). Παρ’ όλα αυτά, η 

τελευταία ΚΛ εγκαλεί στη μνήμη της ένα μεμονωμένο περιστατικό εκφοβισμού. 

Παρατηρούνται, λοιπόν, κάποιες αντιστάσεις ως προς την χρησιμοποίηση του όρου 

‘’σχολικός εκφοβισμός’’, αλλά και μια αβεβαιότητα σχετικά με την ύπαρξή του στις 

ΣΜΕΑΕ.   

 

 Διαφοροποίηση εκφοβισμού σε σχέση με το φύλο 

 

 Στην πορεία τέθηκαν ερωτήσεις ως προς τη διαφοροποίηση του εκφοβισμού 

σε σχέση με το φύλο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 (βλ. Παράρτημα II, Πίνακα 2, 

Κατηγορία 4), τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως τα αγόρια εμπλέκονται 

περισσότερο σε περιστατικά εκφοβισμού: «Νομίζω ο σωματικός εκφοβισμός 

σχετίζεται περισσότερο με τα αγόρια… Εεε… Τον λεκτικό τον έχω παρατηρήσει και στα 
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δυο φύλα» (ΚΛ1), «Τα αγόρια εμπλέκονται πολύ περισσότερο! Θα εκφοβίσουν, θα 

εκφοβιστούν…» (ΚΛ2), «…τα αγόρια σε κάποια ηλικία ξεκινάνε τα πειράγματα, και σε 

εισαγωγικά πάλι σεξουαλικά» (ΚΛ3), «Περισσότερο αγόρια και προς αγόρια και προς 

κορίτσια» (ΚΛ5). Από την άλλη, τα κορίτσια κατά κύριο λόγο δέχονται τον 

εκφοβισμό, ενώ ο ρόλος τους προκύπτει ως είναι αρκετά βοηθητικός προς τα θύματα: 

«Τα κορίτσια βλέπω πως δε συμμετέχουνε συνήθως σε τέτοια φαινόμενα. Όμως 

τυγχάνει να λαμβάνουνε πειράγματα σε λεκτικό κυρίως επίπεδο. Μετά… Τα κορίτσια 

είναι αυτά που θα ανακοινώσουν ένα φαινόμενο, που θα αισθανθούν άσχημα για αυτό 

και που θα θελήσουν με κάποιο τρόπο να το σταματήσουν» (ΚΛ2). 

 

 Τόπος εκδήλωσης φαινομένων εκφοβισμού 

  

 Όσον αφορά στον τόπο στον οποίο παρατηρείται συνηθέστερα η εκδήλωση 

αυτών των φαινομένων, αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι συμμετέχοντες παρατηρούν 

εκφοβισμό κατά την ώρα των διαλειμμάτων. Επίσης, τρεις από αυτούς αναφέρουν 

τους διαδρόμους ως σημείο εκδήλωσης και ακολουθούν χώροι όπως η τάξη, οι 

τουαλέτες και γενικά όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, συμπεριλαμβανομένου του 

διαδικτυακού χώρου και της διαδρομής από και προς το σχολείο. Πιο αναλυτικά, η 

ΚΛ1 αναφέρει ως τόπο εκδήλωσης τα διαλείμματα και τους διαδρόμους. Έπειτα, η 

ΚΛ2 διαχωρίζει τη γενική από την ειδική εκπαίδευση ως εξής: «Σίγουρα στα 

διαλείμματα που δεν υπάρχει η απαραίτητη επίβλεψη. Εκεί τα παιδιά βρίσκουν την 

ευκαιρία να πειράξουν κάποια άλλα, κάνουνε ‘’κλίκες’’ και έτσι απομονώνουν εκείνους 

που δε θέλουνε στην παρέα τους, κάτι το οποίο δε μπορούν να κάνουν μέσα στην τάξη», 

εξηγώντας πως μέσα στην τάξη δεν είναι εφικτό λόγω ύπαρξης του εκπαιδευτικού και 

διαφορετικών συνθηκών, μη αποκλείοντας όμως την ύπαρξη άλλων πιθανών χώρων 

εκδήλωσης του φαινομένου, οι οποίοι δε τυγχάνουν της απαραίτητης επίβλεψης. 

Απεναντίας, δηλώνει πως στην ειδική αγωγή οτιδήποτε συμβαίνει είναι παρουσία του 

εκπαιδευτικού, καθώς οι μαθητές εκεί δε μένουνε σχεδόν καθόλου μόνοι τους. 

 

  Ανάμεσα στις απαντήσεις που ελήφθησαν για το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι 

και οι εξής: «Νομίζω στην αυλή. Εκεί στα μεγάλα διαλείμματα που θα βγούνε έξω στην 

αυλή. Εκεί! Εεε… Και μέσα στην τάξη βέβαια, ακόμα και μέσα στο μάθημα αν ο 

δάσκαλος ή ο εκπαιδευτικός είναι ίσως όχι τόσο ευαισθητοποιημένος και ο ίδιος, γιατί 
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να μη ξεχάσουμε ότι και οι εκπαιδευτικοί πέφτουν σ’ αυτή την παγίδα και 

χρησιμοποιούνε ίσως διάφορα… ορολογίες, λέξεις που προσβάλουνε και δίνουνε την 

αφορμή για τα υπόλοιπα παιδιά να… εεε… να κάνουνε bullying… εεε... τότε ναι! 

Ακόμα και στο μάθημα! Ναι! Δηλαδή, περισσότερες φορές στην αυλή επειδή τα παιδιά 

δεν έχουνε κανέναν επιτηρητή, αλλά και δυστυχώς και μέσα στο μάθημα… (Γέλια)… 

Δηλαδή, με παρουσία του εκπαιδευτικού» (ΚΛ3), «Παρατηρούνται συχνότερα στα 

διαλείμματα. Ναι, είναι κανόνας!» (ΚΛ4), «Νομίζω στα διαλείμματα. Στα διαλείμματα 

περισσότερο. Στην τάξη φοβούνται τον εκπαιδευτικό», «Τουαλέτες όχι, αλλά στους 

διαδρόμους ναι. Κυρίως μου είχε κάνει εντύπωση, όταν βγαίνανε τα παιδιά για 

διάλειμμα… εεε… κάποια παιδιά σπρώχνανε κάποια άλλα επίτηδες! Αυτό ήτανε πολύ 

συχνό φαινόμενο. Συγκεκριμένα παιδιά» (ΚΛ5). 

 

 Ολοκληρώνοντας, παρατίθενται αυτούσια τα λόγια της ΚΛ6, τα οποία έχουνε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον: «Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη να μιλάνε για σχολικό 

εκφοβισμό όταν το περιστατικό λαμβάνει χώρα μόνο μέσα στο σχολείο, αλλά θα πρέπει 

να γνωρίζουμε ότι ο σχολικός εκφοβισμός αφορά περιστατικά εντός και εκτός 

σχολείου», «Βλέπουμε πολλά παιδιά στη διαδρομή προς το σχολείο να δέχονται 

εκφοβισμό, αλλά και όταν φεύγουν από το σχολείο να πάνε στο σπίτι τους… πάλι 

δέχονται εκφοβισμό και αυτό το αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές όταν ένα παιδί αργεί 

να έρθει στο σχολείο ή ακόμη και να αλλάζει τη διαδρομή που πηγαίνει από το σπίτι 

στο σχολείο και από το σχολείο στο σπίτι, έτσι ώστε να μην τον αντιληφθούνε και να μη 

δεχτεί ξανά αυτή τη συμπεριφορά. Εεε από εκεί και πέρα και μέσα στο σχολείο και κατά 

τη διάρκεια των διαλειμμάτων υπάρχουνε πάρα πολλά συμβάντα, αλλά και εκτός 

σχολείου και μέσω των υπολογιστών που μπορεί να τους εκφοβίζουν με διάφορα 

μηνύματα που στέλνουνε από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης», «Και στις τουαλέτες 

και στους διαδρόμους, γιατί… και κυρίως στην τουαλέτα όπου δεν υπάρχει η ματιά του 

εκπαιδευτικού τόσο έντονα όσο υπάρχει στους άλλους χώρους. Και γενικότερα στους 

κοινόχρηστους χώρους του σχολείου». 

 

 Αναφορές για φαινόμενα εκφοβισμού 

  

 Στο σύνολό τους, όλοι οι συμμετέχοντες έχουνε λάβει παράπονα από τους 

μαθητές για φαινόμενα εκφοβισμού. Άλλοι σε μεγαλύτερο, και άλλοι σε μικρότερο 
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βαθμό. Άλλοι άμεσα, και άλλοι έπειτα από δική τους παρέμβαση. Κατά τα λεγόμενά 

τους: «Πολύ συχνά. Απλά… παραπονιούνται για εκφοβισμό ακόμα και όταν πρόκειται 

για μια απλή διαφωνία» (ΚΛ1),  «Ναι. Ωστόσο θεωρώ πως δεν ήταν κάτι σημαντικό, 

ειδικά για τα παιδιά της ειδικής. Στη γενική εκπαίδευση υπάρχουν περισσότερα 

παράπονα, κυρίως στο δημοτικό όπου οι μαθητές τα λένε σε κάποιον μεγαλύτερο» 

(ΚΛ2), «Ίσως όταν κάνουμε πέντε μέρες την εβδομάδα σχολείο… εεε… στις τρεις μέρες 

είχες 3-4 παράπονα, ναι! Κάπως έτσι» (ΚΛ3), «Εμένα προσωπικά μου έχουν 

παραπονεθεί μαθητές ότι έχουνε δεχτεί πειράγματα γενικά από συμμαθητές τους, αλλά 

δε μου έχει παραπονεθεί κάποιος μαθητής που είχα εγώ, εεε γι’ αυτό το στοχευμένο που 

υπάρχει στον σχολικό εκφοβισμό. Δηλαδή, από ένα συγκεκριμένο παιδί για συνεχόμενες 

φορές. Μου έχουνε παραπονεθεί για περιστατικά μεμονωμένα», «…είναι ένα πολύ 

συχνό φαινόμενο» (ΚΛ4), «Με έμμεσο τρόπο και μετά από δική μας προσέγγιση 

περισσότερο. Και μετά από συζήτηση, αλλά πολύ γενική. Νομίζω ότι υπάρχει φόβος στο 

να το παραδεχτούν τα παιδιά» (ΚΛ5), «Συνήθως φοβούνται να το πούνε. Όταν όμως 

νιώσουν και κερδίσουν την ασφάλεια με έναν τρόπο που μπορείς να πλησιάσεις το 

παιδί, έτσι ώστε να νιώσει ασφάλεια μαζί σου… εεε… μετά αρχίζουνε και βγαίνουνε 

πράγματα» (ΚΛ6). 

 

 Ακολούθως, οι γονείς εμφανίζονται ως οι ‘’κινητήριοι μοχλοί’’ που θα 

αναφέρουν ένα περιστατικό, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί με 

τους διευθυντές: «Αρχικά, αυτά ήτανε από αναφορές των γονέων του θύματος», «Από 

τον διευθυντή ο οποίος εκπροσωπούσε τους εκπαιδευτικούς, ότι έχουνε παρατηρηθεί 

κάποια φαινόμενα εκφοβισμού, τα οποία επηρεάζουνε τη λειτουργικότητα των τάξεων ή 

του σχολείου» (ΚΛ1), «Οι εκπαιδευτικοί το αναφέρουν αρκετά συχνά…», «…είναι ένα 

περιστατικό που αναφέρουν πάρα πολύ συχνά, τα παράπονα μαθητών είτε για 

πειράγματα, είτε σωματική βία άλλων συμμαθητών τους» (ΚΛ4), «Υπήρχανε ορισμένοι 

γονείς που κάνανε παράπονα στους εκπαιδευτικούς και σε εμάς σαν ΕΔΕΑΥ…», «Στους 

εκπαιδευτικούς, σε ορισμένους εκπαιδευτικούς που ήταν πιο κοντά στα παιδιά και 

δείχνανε τέτοιου είδους ευαισθησίες, ανοιγόταν πιο εύκολα» (ΚΛ5). 

 

 Προφίλ θύτη 

 

 Όσον αφορά στο προφίλ των θυτών, μέσα από τη ‘’ματιά’’ των σχολικών 
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κοινωνικών λειτουργών παρουσιάζονται ως δημοφιλείς, εξωστρεφείς, προκλητικοί, 

με ισχυρό προφίλ, εικονική αυτοπεποίθηση και με πολλές παρέες. Έχουνε το προφίλ 

του ταραξία και χαρακτηρίζονται από έπαρση. Ως προς τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά, διαθέτουν καλή εξωτερική εμφάνιση, είναι ανεπτυγμένοι σωματικά 

και έχουν αυξημένη μυϊκή δύναμη. Ως μαθητές, εμφανίζουν χαμηλή σχολική 

επίδοση, ενώ κάνουνε συχνές απουσίες. Πιθανότατα να δέχονται καταπίεση από την 

οικογένειά τους, να έχουνε δεχτεί κάποιο είδος βίας ή ακόμη και να έχουνε εκτεθεί σε 

σκηνές βίας. Έχουνε κάποια υπεροχή, είτε αντικειμενική, είτε υποκειμενική, 

αντιλαμβάνονται την αδυναμία του θύματος, και για το λόγο αυτό επικεντρώνονται 

σε αδύναμους μαθητές ή ακόμη και σε μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία, 

επιδιώκοντας να αισθανθούν πιο δυνατοί. Τέλος, εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά, 

αδυνατούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, έχουνε ελλειπείς δεξιότητες 

διαχείρισης θυμού και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

 

 Ακολουθούν ορισμένες από τις απαντήσεις που αφορούν στη συγκεκριμένη 

κατηγορία: «Συνήθως είναι παιδιά περισσότερο συνεσταλμένα ή πιο κλειστά, παιδιά με 

παραπάνω κιλά, παιδιά με αναπηρίες μέσα στο σχολείο γενικής αγωγής… Εεε… Παιδιά 

από άλλες χώρες» (ΚΛ1), «Θα έλεγα ότι είναι πιο δυνατά, πιο όμορφα, πιο δημοφιλή, 

με πολλές παρέες… Παιδιά που έχουνε δεχτεί και τα ίδια κάποιας μορφής βία ή έχουνε 

δει σκηνές βίας. Έχουνε χαμηλούς βαθμούς, κάνουνε αρκετές κοπάνες…» (ΚΛ2), 

«Συνήθως είναι παιδιά που καταπιέζονται από… συνήθως από την οικογένεια την ίδια 

και εκδηλώνονται μ’ αυτό το λανθασμένο τρόπο γιατί δεν έχουνε μάθει τη διαχείριση 

των συναισθημάτων σωστά», «…πολύ καλά αντιλαμβάνονται σε ποιο παιδί μπορούν να 

τα κάνουν αυτά» (ΚΛ3), «…είναι παιδιά που συνήθως έχουνε κάποια υπεροχή νομίζω 

σωματική, είτε υπεροχή σε θέμα ηλικίας, και είναι πιο… παιδιά που έχουνε ένα 

προφίλ… του ταραξία, να το πω έτσι, στο σχολείο» (ΚΛ4), «Των θυτών το προφίλ 

ήτανε λίγο πιο… νομίζω δεν άρμοζε στην ηλικία των παιδιών αυτή η συμπεριφορά», 

«…ήτανε αρκετά εξωστρεφείς, ήταν αυτό που… ο μάγκας της τάξης» (ΚΛ5), «Παρόλο 

που αυτά τα παιδιά δείχνουν μια εικονική αυτοπεποίθηση, διότι έχουν αυτοπεποίθηση, 

τελικά και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για χαμηλή αυτοπεποίθηση», «…δε 

γνωρίζουνε δεξιότητες διαχείρισης… υγιείς μάλλον τρόπους διαχείρισης θυμού… εεε… 

και έχουνε και τα ίδια θέματα χαμηλών δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης» 

(ΚΛ6). 
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 Προφίλ θύματος 

 

 Σε αντίθεση με τους θύτες, τα θύματα χαρακτηρίζονται ως εσωστρεφή, 

συνεσταλμένα, ήσυχα, με χαμηλή αυτοπεποίθηση και χωρίς ανεπτυγμένη 

προσωπικότητα. Επίσης, οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως τα θύματα δεν έχουνε καλή 

εξωτερική εμφάνιση, πιθανόν να είναι μικρόσωμα ή και μικρότερα σε ηλικία. Από 

την άλλη, τα παιδιά αυτά δεν έχουνε πολλές παρέες, καθώς απουσιάζουν οι 

δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ενώ ενδέχεται να διαφέρουν από τα 

υπόλοιπα. Ενδέχεται να έχουνε διαφορετική καταγωγή, ΕΕΑ ή/και αναπηρία. Άλλοτε 

εμφανίζονται ως μαθητές με υψηλή σχολική επίδοση, και άλλοτε με χαμηλή. Ακόμη, 

αδυνατούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, γι’ αυτό και επιδιώκουν να είναι κοντά 

σε κάποιον ενήλικα. Τέλος, τα θύματα φοβούνται ή ακόμη και ντρέπονται να 

αναφέρουν τη θυματοποίησή τους. 

 

 Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν τα εξής: «Τα παιδιά που προκαλούν 

την επίθεση συνήθως είναι τα πιο δημοφιλή. Έχουνε ένα ισχυρό προφίλ, έχουνε πολλές 

παρέες, είναι ιδιαίτερα εξωστρεφή και προκλητικά» (ΚΛ1), «Είναι πιο συνεσταλμένα, 

πιο ντροπαλά, από οικογένειες μεταναστών… Είναι συνήθως παχουλά, φοράνε γυαλιά 

ή έχουνε σπυράκια… Δεν έχουνε πολλές παρέες… Είναι παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες, με αναπηρία, με δυσκολία στην επικοινωνία…» (ΚΛ2), «…είναι τα παιδιά 

που δεν έχουνε καμιά ουρά από πίσω από φίλους», «Είναι λίγο πιο απομονωμένα…», 

«…που δεν έχουνε τόσο… ίσως… εεε μια… μια φτιαγμένη προσωπικότητα» (ΚΛ3), 

«Συνήθως, είναι παιδιά που είναι… είτε έχουνε κάποια… έτσι σωματική… είτε 

δυσπλασία… Τα παιδιά με κινητικά προβλήματα… Εεε παιδιά που εμφανώς έχουνε 

κάποια διαφορετικότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ε μπορεί να είναι είτε και πιο απλά, 

πιο μικρόσωμα παιδιά. Εεε… Πιο μικρά σε ηλικία επίσης και… ναι… Έχουνε 

χαρακτηριστικά όσον αφορά την προσωπικότητά τους συγκεκριμένα, όπως 

παραδείγματος χάρη είναι πιο παθητικά, είναι πιο ήσυχα θα έλεγε κανένας σε 

εισαγωγικά. Εεε ότι δεν αντιδρούνε εύκολα, έτσι τουλάχιστον υπερασπιζόμενα τον 

εαυτό τους, τουλάχιστον όχι τόσο έντονα όσο τα άλλα παιδιά…» (ΚΛ4), «…η τσάντα 

τους ήτανε λίγο πιο φθαρμένη…», «…οι φόρμες τους ήτανε λίγο πιο παλιές…», 

«Μπορεί η οικονομική κατάσταση της οικογένειας να μην είναι τόσο καλή…» (ΚΛ5), 
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«…το παιδί το οποίο εκφοβίζεται έχει μια πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση… εεε… είναι 

ένας μαθητής που μπορεί να είναι κλειστός στον εαυτό του ή να μην έχει τις δεξιότητες 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης…» (ΚΛ6). 

 

 Προφίλ παρατηρητή 

 

 Ο παρατηρητής σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας, 

μπορεί να λάβει πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Από τη μία ενδέχεται να μην 

εμπλακεί καθόλου και να παραμείνει απλός παρατηρητής, φοβούμενος για 

ενδεχόμενη μελλοντική θυματοποίηση, και από την άλλη να συμμετάσχει με 

διάφορους τρόπους. Πιθανόν να υποστηρίξει τον θύτη από φόβο ή ακόμη και 

αποζητώντας από εκείνον ορισμένα οφέλη. Πιθανότατα, όμως, και να υποστηρίξει το 

θύμα, προς το οποίο μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα βοηθητικός. Για παράδειγμα, 

ενδέχεται να εκμυστηρευτεί το γεγονός σε κάποιον ενήλικα. Μέσα από τη ‘’ματιά’’ 

των συμμετεχόντων παρουσιάζονται επίσης ως άτομα χωρίς σταθερή άποψη και με 

ελλειπείς δεξιότητες διαχείρισης. 

 

 Πιο συγκεκριμένα, η ΚΛ1 δηλώνει: «Υπάρχουν τα παιδιά που απλώς 

παρατηρούν το γεγονός κα δε συμμετέχουν, αλλά υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που 

συμμετέχουν στον εκφοβισμό, ακόμα και αν δεν συμμετείχαν εξ αρχής…». «Της ειδικής 

θα γελάσουν, θα φωνάξουν ή θα παραπονεθούν ότι συμβαίνει κάτι. Τώρα στην γενική 

συνήθως τα παιδιά δε δίνουν τόση σημασία. Τα μικρότερα επιδιώκουν να το πούνε σε 

έναν από τους εκπαιδευτικούς ή και τον διευθυντή. Τα μεγαλύτερα ίσως προσπαθήσουν 

να σταματήσουν το περιστατικό ή να προσπαθήσουν να υποστηρίξουν το θύμα» 

αναφέρει χαρακτηριστικά η ΚΛ2. Από την άλλη: «…φοβούνται πιο πολύ να μη γίνουν 

και οι ίδιοι… τα ίδια τα παιδιά θύματα και γι’ αυτό συμμετέχουνε» (ΚΛ3), «Εεε νομίζω 

τις περισσότερες φορές απλά δεν εμπλέκονται. Δηλαδή, υπάρχει επίσης αυτή η παθητική 

συμπεριφορά, ότι αφού δεν αφορά εμένα, δεν είμαι εγώ είτε στη μια, είτε στην άλλη 

πλευρά, δεν εμπλέκομαι και δε συμμετέχω καθόλου» (ΚΛ4), «Υπήρχανε πάρα πολλές 

περιπτώσεις παιδιών που ερχόντανε και ζητούσανε βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς 

ή… εεε σε συζητήσεις που κάναμε και μέσα στην τάξη, και σε… πιο προσωπικά με 

κάποια παιδιά, υπήρχανε παιδιά που τους συμπαραστέκονταν και λυπότανε που 

συμβαίνουν όλα αυτά. Νομίζω αρκετά βοηθητικός είναι ο ρόλος τους προς τα θύματα. 



[81] 

 

… και συμπαραστατικός» (ΚΛ5), «Οι παρατηρητές είναι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι 

που δε θα πρέπει να ξεχνάμε. Εεε… Συνήθως φοβούνται και οι παρατηρητές να 

μιλήσουνε για να μην… από φόβο μήπως συμβεί και στους ίδιους. Πολλές φορές δε 

ξέρουν τον τρόπο να το διαχειριστούνε ή φοβούνται ότι θα είναι το καρφί εντός 

εισαγωγικών της υπόθεσης, όπως μπορεί να τους αποκαλέσουν στο σχολείο…» (ΚΛ6). 

 

 Αιτίες εκφοβιστικής συμπεριφοράς 

  

 Η εκφοβιστική συμπεριφορά του θύτη προέρχεται από μια ποικιλία 

παραγόντων. Ξεκινώντας από τους ατομικούς παράγοντες, οι συμμετέχοντες μεταξύ 

άλλων έχουν αναφερθεί στο γεγονός ότι τα παιδιά αυτά επιδιώκουν να έχουν τον 

έλεγχο και να κάνουν επίδειξη δύναμης ή ακόμη και να αποκτήσουν φίλους και 

θαυμαστές. Τα παιδιά αυτά εμφανίζονται, επίσης, ανεπαρκείς σε επίπεδο κοινωνικών 

δεξιοτήτων, ενώ ενδέχεται να έχουν προηγούμενες εμπειρίες βίας ή να έχουν εκτεθεί 

σε σκηνές βίας. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες έχουν ενοχοποιήσει επίσης το 

οικογενειακό περιβάλλον, αναφερόμενοι σε παιδιά που ενδέχεται να αποζητούν την 

προσοχή που πιθανόν στερήθηκαν ή που πιθανόν παραμελήθηκαν. Στη συνέχεια 

ενοχοποιείται το σχολικό περιβάλλον, η κοινότητα και η οικονομική κρίση. Είναι μια 

αλυσίδα παραγόντων, επομένως, που πέραν των ατομικών χαρακτηριστικών, 

περιλαμβάνει την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα. 

 

 Πιο συγκεκριμένα, έχουν αναφερθεί στα εξής: «Είναι παιδιά που μέσω του 

εκφοβισμού θέλουν να έχουν τον έλεγχο και να δείχνουν τη δύναμή τους, παιδιά που 

αποζητούν την προσοχή, παιδιά που θέλουνε να αποκτήσουνε φίλους και θαυμαστές, 

και φυσικά υπάρχουν και παιδιά που φτάνουν σ’ αυτές τις συμπεριφορές και από πίσω 

υπάρχει ένα υπόβαθρο που χρήζει διερεύνησης» (ΚΛ1), «Σε προηγούμενες εμπειρίες 

βίας, στην προβολή σκηνών βίας στην τηλεόραση και στην οικογένεια» (ΚΛ2), «Η 

σχολική ομάδα και κοινότητα λειτουργεί θετικά ως προς τον εκφοβισμό έτσι όπως είναι 

όλες οι δομές, ο ανταγωνισμός…» (ΚΛ3), «Συνήθως κρύβονται ζητήματα όπως κάποια 

σχετική παραμέληση. Δηλαδή, δεν είναι αυτό ακριβώς. Είναι περισσότερο ότι 

επιζητούνε με κάποιο τρόπο την προσοχή. Δηλαδή, τους λείπουνε πράγματα… πιθανόν 

λείπει η αγάπη, όπως πολύ συχνά λέμε και επιζητούν μ’ αυτό τον τρόπο την προσοχή.  

Δεν έχουνε κοινωνικές δεξιότητες για να μπορέσουνε να τραβήξουνε την προσοχή με 
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κάποιον άλλο τρόπο, επομένως έχουνε αυτή την αντίδραση» (ΚΛ4), «…οι γονείς 

ήτανε… δεν ήτανε και τόσο συνεργάσιμοι. Δεν παίρνανε πολύ στα σοβαρά όλο αυτό που 

τους λέγαμε. Δε μπορούσαν να καταλάβουν ότι το παιδί τους προκαλεί… εεε κακό εντός 

και εκτός εισαγωγικών στα άλλα παιδιά» (ΚΛ5), «Είναι νομίζω συστηματική η 

προσέγγιση. Έχει να κάνει σίγουρα με τη οικογένεια και το οικογενειακό περιβάλλον, 

έχει να κάνει σίγουρα και με την εκπαίδευσή του, δηλαδή και με το σχολείο… πως το 

ίδιο το σχολείο αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει έναν μαθητή σε αυτές τις περιπτώσεις, 

αλλά έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση, έχει να κάνει και με την κοινότητα. 

Είναι, δηλαδή, ουσιαστικά μια αλυσίδα. Σχολείο, οικογένεια και κοινότητα» (ΚΛ6). 

 

 Αιτίες θυματοποίησης 

 

 Από τη θεματική ποιοτική ανάλυση του λόγου τριών συμμετεχόντων για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία, η θυματοποίηση παρουσιάζεται ως ένα φαινόμενο που 

εμφανίζεται συνήθως στα πιο ευάλωτα και ντροπαλά παιδιά, στα παιδιά με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, σε εκείνα που αδυνατούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και που 

έχουνε λιγότερους φίλους. Πέραν, όμως, από τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία 

του παιδιού, έχει να κάνει και με την εξωτερική τους εμφάνιση που συνήθως είναι 

λίγο διαφορετική, αλλά και με κάποια πιθανά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Από την 

άλλη, ενδέχεται τα παιδιά αυτά να θυματοποιούνται λόγω της διαφορετικής τους 

καταγωγής και προέλευσης. Εκτός των άλλων, οι συμμετέχοντες έχουν ενοχοποιήσει 

το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Είναι 

πιο ευάλωτα άτομα που δεν έχουνε μάθει ακόμα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους… 

Παιδιά που έχουνε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία τα κάνουν να 

ξεχωρίζουν σε σχέση με τα άλλα, που επιλέγουν λιγότερους φίλους, που ντύνονται 

διαφορετικά, που είναι ντροπαλά, που προέρχονται από άλλες χώρες…» (ΚΛ1), «Στον 

χαρακτήρα ίσως και την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Και φυσικά στην οικογένεια και το 

σχολείο» (ΚΛ2), «Συνήθως εντοπίζεται χαμηλή αυτοεκτίμηση σ’ αυτά τα παιδιά» 

(ΚΛ4). 

 

 Επιπτώσεις του εκφοβισμού 

  

 Από το σύνολο των απαντήσεων, οι σημαντικότερες από τις επιπτώσεις του 
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εκφοβισμού αναφέρονται σε επιπτώσεις στην ψυχολογία και το συναίσθημα των 

παιδιών που έχουν θυματοποιηθεί. Σημαντική επιρροή επέρχεται επίσης στην 

αυτοπεποίθηση, την συμπεριφορά και τις συνήθειες των παιδιών αυτών, οι οποίοι 

εκτός των άλλων ενδέχεται να εμφανίσουν χαμηλή σχολική επίδοση, να 

αποκλειστούν από ομαδικές δραστηριότητες ή και να αποφύγουν το σχολείο 

απουσιάζοντας αρκετά συχνά. Οι επιπτώσεις, όμως, δεν έχουν σχέση μονάχα με το 

θύμα, αλλά με ολόκληρη τη σχολική κοινότητα η οποία διαταράσσεται. Παράλληλα, 

επηρεάζεται η λειτουργικότητα της τάξης. Όσον αφορά τους παρατηρητές, 

επηρεάζεται η ψυχολογία, το συναίσθημα και οι καθημερινές τους συνήθειες, ενώ 

όσον αφορά τους θύτες ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις ακόμη και μετά την 

ενηλικίωσή τους. 

 

 Ακολούθως, παρατίθενται ορισμένα σημεία του λόγου των συμμετεχόντων: 

«Θα έλεγα ότι βοηθάνε τη σχολική διαρροή, επηρεάζουνε τη λειτουργικότητά τους μέσα 

στην τάξη, τη σχολική τους επίδοση… Επηρεάζουνε την ψυχολογία τους και το 

συναίσθημά τους…» (ΚΛ1), «Οι επιπτώσεις του εκφοβισμού βαρύνουν το παιδί που 

τον έχει δεχτεί κυρίως. Αλλάζει η ψυχολογία του, η συμπεριφορά του, οι συνήθειές 

του…» (ΚΛ2), «…για τα παιδιά θύματα είναι πάντοτε αρνητικά γιατί είναι σε μια πολύ 

κρίσιμη ηλικία, δε μπορούν να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση…», «Εεε για τους θύτες, ότι 

μαθαίνουνε λανθασμένη διαχείριση της προβληματικής συμπεριφοράς και του 

συναισθήματος που έχουνε, και αυτοί αργότερα δεν είναι σε θέση να επεξεργάζονται 

σωστά τα συναισθήματά τους και γι’ αυτό και αργότερα δεν είναι και πάντοτε… εεε… 

οι πιο ικανοί, γιατί καταστέλλονται συναισθηματικά από κάποιες καταστάσεις» (ΚΛ3), 

«…διαταράσσονται οι σχέσεις σε όλα τα πλαίσια της σχολική κοινότητας…» (ΚΛ4), 

«… νομίζω είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις στην ψυχολογία του παιδιού» (ΚΛ5), 

«…τα σημάδια αυτά παραμένουνε μέσα τους… εεε και στην ενηλικίωσή τους και 

αργότερα» (ΚΛ6). 

 

4.3. Θεματικός άξονας Β: Παρέμβαση σχολικών κοινωνικών λειτουργών σε 

θέματα σχολικού εκφοβισμού 

 

 Στον θεματικό άξονα Β περιέχονται τα αποτελέσματα της θεματικής ποιοτικής 

ανάλυσης σε ότι αφορά την παρέμβαση των σχολικών κοινωνικών λειτουργών σε 
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θέματα σχολικού εκφοβισμού. Τα αποτελέσματα αυτά κωδικοποιήθηκαν, 

κατηγοριοποιήθηκαν και παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα (βλ. Παράρτημα II, 

Πίνακα 3: Θεματικός άξονας Β - Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση 

συνεντεύξεων).  

 

 Ευκολία ως προς την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 

 

 Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων αναδεικνύεται πως η αντιμετώπιση 

του σχολικού εκφοβισμού είναι μια σύνθετη, περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, 

που εξαρτάται από την κάθε περίπτωση, καθώς και από τη συνεργασία όλων. 

Χαρακτηριστικά, η ΚΛ1 δηλώνει: «Όχι, δε μου φαίνεται εύκολο! Είναι μια περίπλοκη, 

πολυδιάστατη, χρονοβόρα διαδικασία που για να απαλειφθεί από τη ρίζα της χρειάζεται 

μια συστηματική παρέμβαση με διάρκεια…». Ανάλογες δυσκολίες παρουσιάζονται και 

από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες: «Όχι, δε θεωρώ ότι είναι εύκολο γιατί κάθε 

περίπτωση είναι ξεχωριστή και υπάρχει πολύ θεωρία και πολύ υλικό για να μπορούμε 

να βασιστούμε σε αυτό, ωστόσο στην πράξη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά…» 

(ΚΛ4), «Αν μου φαίνεται εύκολο? Όχι! Χρειάζεται πολύ καλή μεταχείριση. Χρειάζεται 

στοχευμένες παρεμβάσεις με το ίδιο το παιδί, με όλους τους μαθητές, με την 

οικογένεια… Χρειάζεται συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς γιατί εκείνοι βλέπουν τα 

παιδιά τις περισσότερες ώρες…» (ΚΛ2), «Κάθε περίπτωση θεωρώ πως είναι 

ξεχωριστή και χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό. Καμία περίπτωση βέβαια δε μπορούμε 

να πούμε ότι είναι πιο εύκολη από την άλλη γιατί είναι ούτως ή άλλως πολύ σοβαρό το 

θέμα του εκφοβισμού…» (ΚΛ6). Εκτός των άλλων, τίθενται ζητήματα συνεργασίας με 

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς: «Εξαρτάται από τη συνεργασία όλων. Δηλαδή, 

συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μιλήσεις με τους γονείς. Αν οι γονείς είναι 

συνεργάσιμοι και έχουν κάποια συνεννόηση, εντάξει τότε είναι εύκολο…» (ΚΛ3), «Θα 

μου ήτανε πολύ πιο εύκολο εάν υπήρχε ένα καλό κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Οι γονείς πολλές φορές δε συνεργάζονται και αυτό 

είναι πρόβλημα…» (ΚΛ5). 

 

 Περιστατικά εκφοβισμού στα οποία χρειάστηκε παρέμβαση 

 

 Για τη συγκεκριμένη κατηγορία υπήρξε μια ποικιλία αναφορών. Όπως 
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φαίνεται στον Πίνακα 3 (βλ. Παράρτημα II, Πίνακα 3, Κατηγορία 2), ορισμένοι από 

τους συμμετέχοντες έχουν έρθει αντιμέτωποι με αρκετά περιστατικά προς 

αντιμετώπιση και άλλοι με ελάχιστα. Έχει αναφερθεί, επίσης, πως δεν υπήρξαν 

ανάλογα περιστατικά στα οποία να χρειάστηκε παρέμβαση ή ακόμη πως υπήρξαν, 

αλλά δεν έγιναν στοχευμένες παρεμβάσεις προς την αντιμετώπισή τους. Ενδεικτικά 

παρατίθενται τα εξής: «Έχω αντιμετωπίσει αρκετά περιστατικά. Ωστόσο, το κάθε ένα 

διέφερε από το άλλο, όχι τόσο στον τρόπο που γινόταν, όσο στη διερεύνηση, στο τι 

κρυβόταν από κάτω, στις αιτίες», «Έχουνε υπάρξει, αλλά δεν έχουνε γίνει στοχευμένες 

παρεμβάσεις» (ΚΛ1), «Περιστατικά εκφοβισμού έχουν υπάρξει στα σχολεία, αλλά δεν 

έχει γίνει κάποια άμεση αναφορά σε εμένα. Ωστόσο, έχουμε συζητήσει με τους 

εκπαιδευτικούς τρόπους αντιμετώπισης ορισμένων περιστατικών» (ΚΛ2), 

«Συγκεκριμένα σχολικού εκφοβισμού εγώ δε χρειάστηκε να αντιμετωπίσω…», «…έχω 

κάνει παραπλήσιες δράσεις, όπως για παράδειγμα ξεκινήσαμε να κάνουμε φέτος 

προγράμματα διαχείρισης θυμού… Είναι δηλαδή πράγματα που δεν έχουνε ακριβώς 

στόχο τον σχολικό εκφοβισμό, αλλά είναι κομμάτια μιας τέτοιας παρέμβασης…» 

(ΚΛ4). 

 

 Περιστατικά εκφοβισμού για τα οποία έγινε παρέμβαση 

 

 Στο σημείο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να περιγράψουν περιστατικά 

σχολικού εκφοβισμού με τα οποία έχουν έρθει αντιμέτωποι, και για τα οποία οι ίδιοι 

παρενέβησαν. Συνοπτικά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 (βλ. Παράρτημα II, Πίνακα 

3, Κατηγορία 3), οι συμμετέχοντες έχουν αναφερθεί σε περιστατικά λεκτικής, 

ψυχολογικής, σωματικής και ρατσιστικής βίας σε δημοτικά της γενικής εκπαίδευσης, 

σε περιστατικά λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας σε γυμνάσια της γενικής 

εκπαίδευσης, και τέλος σε περιστατικά λεκτικής, μη λεκτικής, σωματικής και 

σεξουαλικής βίας σε ΣΜΕΑΕ. Ακολούθως, παρατίθενται οι σχετικές περιγραφές.  

 

 Αρχικά, η ΚΛ1 αναφέρεται σε περιστατικό εκφοβισμού που έλαβε χώρα σε 

γυμνάσιο όπου εργαζόταν: «Το θύμα ήτανε ένα παιδί από την Αλβανία που φοιτούσε 

στο τμήμα ένταξης και συνεχώς αντιμετώπιζε μια ομάδα παιδιών οι οποίοι τον 

κορόιδευαν συνεχώς στα διαλείμματα, στο τέλος του σχολείου ή στην αυλή, στις 

σχολικές εκδρομές… Γενικά, όποτε τον έβρισκαν σε μέρη στα οποία δεν υπήρχε 
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εκπαιδευτικός, επίβλεψη… Εεε… Χρησιμοποιούσανε λεκτική βία, βρισιές, τον 

κορόιδευαν, ενώ αργότερα άρχισαν να χρησιμοποιούν και σωματική… Να τον 

σπρώχνουν και όλα αυτά. Είχε φτάσει το παιδί σε σημείο να μην έχει φίλους, να μη 

μπορεί να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες, να μη συμμετέχει στη γυμναστική, να 

μην έρχεται σχολείο, να κάνει απουσίες, να αποφεύγει τις εκδρομές, τις εκδηλώσεις και 

όλα αυτά και να απομονώνεται…». Η ίδια κοινωνική λειτουργός αναφέρει: «Έχει 

υπάρξει ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού στο ΕΕΕΕΚ από ένα παιδί με μέτρια 

νοητική υστέρηση προς παιδιών με ΔΑΦ, με αυτισμό» και συνεχίζει λέγοντας πως: «Το 

παιδί αυτό κορόιδευε και έβριζε τα παιδιά με αυτισμό». 

 

 Έπειτα, περιγράφονται τα εξής περιστατικά: «…στο δημοτικό υπήρχε μια 

παρέα αγοριών που πείραζαν επανειλημμένα κάποια άλλα παιδιά της τάξης τους, αλλά 

και τα μικρότερα. Τα κορόιδευαν, τα έσπρωχναν υποτίθεται χωρίς να θέλουν, τους 

πετούσαν το κολατσιό, τους άνοιγαν την τσάντα και έψαχναν τα πράγματά τους... 

Προσπαθούσαν να τα γελοιοποιήσουν με κάθε τρόπο σε άλλους μαθητές» (ΚΛ2),  

«…ήτανε ένα κορίτσι που πράγματι ενοχλήθηκε αρκετά από κάποια αγόρια… όχι από 

ένα, από κάποια αγόρια. Αυτό το κορίτσι ήτανε πιο ώριμο από τα αγόρια και πιο ώριμη 

από τα άλλα τα κορίτσια και… ε και ξέρεις τώρα. Πήγανε… της κάνανε συνέχεια 

σχόλια για το στήθος, για τον πισινό και την πιάνανε…» (ΚΛ3), «Ήτανε ένα παιδί που 

είχε προβλήματα όρασης. Φορούσε συγκεκριμένα κάποια γυαλιά, τα οποία ήτανε 

πολύ… το γυαλί τους ήτανε πολύ πολύ χοντρό, με αποτέλεσμα λιγάκι… η εικόνα του 

ματιού, όπως τον έβλεπε ο συμμαθητής του, να αλλοιώνεται, να μεγαλώνει κάπως το 

μάτι. Τα παιδιά τον κορόιδευαν πάρα πολύ» (ΚΛ4).  

 

 Τέλος, η ΚΛ6 αναφέρεται σε περιστατικό όπου ένας μαθητής ο οποίος είχε 

εκτεθεί σε σκηνές ενδοοικογενειακής βίας, εκφόβιζε συμμαθητή του, ο οποίος μετά 

από εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ μετεγγράφηκε σε ΣΜΕΑΕ. Αξίζει να σημειωθεί 

πως το θύμα φοιτούσε σε τμήμα ένταξης της γενικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της 

οποίας εκφοβιζόταν επίσης. Το περιστατικό περιγράφεται ως εξής: «...προσπαθούσε 

να φύγει από τη ματιά των εκπαιδευτικών και να είναι σε χώρο που δεν υπάρχουν 

παρατηρητές για να μπορέσει να τον εκφοβίζει…», «Μέσα στην τάξη δεν έβγαζε 

ιδιαίτερες αντιδράσεις, πέρα από ένα πολύ άγριο βλέμμα προς το μέρος του και πολλές 

φορές προσπαθούσε διακριτικά να το δείξει αυτό το βλέμμα έτσι ώστε ο καθηγητής να 
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μη τον αντιληφθεί, στα διαλείμματα όμως τον απομάκρυνε πολλές φορές λέγοντάς του 

‘’έλα να σου πω κάτι’’ ή ‘’να παίξουμε μαζί’’ και τον απομάκρυνε από την πίσω 

πλευρά του σχολείου, έτσι ώστε να μην είμαστε εμείς να το δούμε…», «…τον είχε 

σπρώξει και μια φορά και είχε πέσει κάτω». 

 

 Τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών εκφοβισμού  

 

 Μέσα από το συγκεκριμένο κομμάτι, διαπιστώνεται πως η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των 

εμφανιζόμενων περιστατικών εκφοβισμού. Αναγνωρίζουν, μάλιστα, τη 

σημαντικότητα της ΚΕΑ, ΚΕΟ και ΚΕΚ, γι’ αυτό και δε παραλείπουν να τις 

αξιοποιούν. Προχωρώντας προς μια αποτελεσματική αντιμετώπιση η ΚΛ1 

αναφέρεται σε μια συστηματική διερεύνηση, καταγραφή και αξιολόγηση των 

διαφόρων συνθηκών ως εξής:  «Ξεκινήσαμε με τους γονείς μια διερεύνηση του προφίλ 

του μαθητή και τι κάνει η οικογένεια στις αναφορές του παιδιού, πως δηλαδή το 

αντιμετωπίζει. Μετά έγινε μια διερεύνηση στο σχολείο για να δούμε τι έχουνε 

παρατηρήσει οι εκπαιδευτικοί, αν έχουνε παρατηρήσει σχολικό εκφοβισμό απέναντι στο 

παιδί αυτό και με ποιο τρόπο εκδηλώνεται, με τι είδους συμπεριφορές…», 

«Διερευνήθηκε επίσης το μαθητικό του προφίλ, αν και κατά πόσο έχει αλλάξει… Η 

επίδοσή του, η συμπεριφορά του και όλα αυτά…». Δε ξεχνά, μάλιστα, να αναφέρει τη 

χρησιμοποίηση του εργαλείου του κοινωνικού ιστορικού. Ως συνέχεια αυτού του 

διερευνητικού σταδίου, ακολούθησε η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων: 

«Μετά με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ και πάντα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, κάναμε 

ένα πρόγραμμα αντιμετώπισής του το οποίο ενέπλεκε και τους εκπαιδευτικούς των 

τάξεων, και την ΕΔΕΑΥ και τους γονείς, αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα», 

«Βάλαμε προτεραιότητες, καθορίσαμε τους στόχους…», «…καθορίσαμε τους ρόλους». 

Ακόμη, δίνεται έμφαση στη συλλογή πληροφοριών μέσω της συστηματικής 

παρατήρησης: «Ορίστηκε υπεύθυνος καθηγητής για τα διαλείμματα, ώστε να παρατηρεί 

πως συμπεριφέρονται και αλληλεπιδρούν οι μαθητές». Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πως η 

συγκεκριμένη συμμετέχουσα γνωρίζει πολύ καλά τα πρώτα βήματα προς μια 

αποτελεσματική αντιμετώπιση, μη ξεχνώντας τη σημαντικότητα της διεπιστημονικής 

συνεργασίας, καθώς και της συνεργασίας με τους γονείς.  
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 Η συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον είναι ένα πολύ σημαντικό 

κομμάτι που δε ξεχνούν να παραλείψουν οι συμμετέχοντες. Έτσι, αναφέρονται 

αρχικά στην ενημέρωση των γονέων και έπειτα σε συστηματικές συναντήσεις μαζί 

τους: «…να ενημερωθούνε οι οικογένειες…» (ΚΛ6),  «…έγιναν συναντήσεις και με 

τους γονείς αυτών των παιδιών», «…μπήκαμε σε μια διαδικασία προγραμματισμένων… 

συστηματικών συναντήσεων, ώστε να βοηθήσουν και οι γονείς από τη μεριά τους στην 

επίλυση και την τροποποίηση προβληματικών συμπεριφορών» (ΚΛ1), 

«…προσπαθήσαμε να ερχόμαστε σε επαφή με τους γονείς, να μη το αφήνουμε…» 

(ΚΛ4). Εξίσου σημαντική κρίνεται η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και την 

ευρύτερη σχολική κοινότητα. Όσον αφορά στην ενημέρωσή τους έχουν καταγραφεί 

τα εξής: «Έγινε ενημέρωση του προσωπικού όλου του σχολείου για το περιστατικό…» 

(ΚΛ1), «…έγινε ενημέρωση και στον σύλλογο διδασκόντων, έτσι ώστε να υπάρχει μια 

κοινή γραμμή» (ΚΛ6). Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες δε ξεχνούν το συμβουλευτικό 

τους ρόλο προς τους εκπαιδευτικούς: «Προτάθηκε να προωθηθεί η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία μέσα στην τάξη ώστε να μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται μεταξύ 

τους…» (ΚΛ1), «Ήτανε η δημιουργία κανόνων στα πλαίσια ολόκληρου του σχολείου, 

αλλά και της τάξης ξεχωριστά, η αλλαγή των θρανίων σε Π ή σε ομάδες έτσι ώστε να 

μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται, αλλά και να αλληλεπιδρούν καλύτερα…», 

«…προτείναμε να ενημερωθούν οι γονείς και των δυο πλευρών έτσι ώστε να υπάρξει 

συνεργασία στο κομμάτι της ανίχνευσης και της αντιμετώπισης», «Δημιουργήθηκαν 

κανόνες σε συνεργασία με τους μαθητές, άλλαξε η διαρρύθμιση της τάξης και οι 

εκπαιδευτικοί αφιέρωσαν κάποιες ώρες στην προβολή σχετικών βίντεο και σε συζήτηση 

με τα παιδιά» (ΚΛ2).  

 

 Στη συνέχεια, εκτίθενται παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον 

μαθητικό πληθυσμό. Ανάμεσα σε αυτές διακρίνονται τόσο ατομικές, όσο και 

ομαδικές παρεμβάσεις: «…ο θύτης και το θύμα εντάχθηκαν στην ΕΔΕΑΥ, όπου 

δουλέψαμε με το κάθε παιδί ξεχωριστά», «…αλλά και ομαδικά», «…έγινε πρόγραμμα 

αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων, αλλά και εκπαίδευσης ώστε να 

αναπτύξουν τις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες με χρήση εικόνων», «Τα παιδιά αυτά 

ενεπλάκησαν σε κοινές δραστηριότητες και ομάδες…», «…σε επίπεδο σχολείου 

ξεκίνησε μια ενημέρωση όσον αφορά τον σχολικό εκφοβισμό, προγραμματίστηκαν και 

έγιναν βιωματικά εργαστήρια με θέμα την επίλυση συγκρούσεων, την πρόληψη του 
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σχολικού εκφοβισμού και τη διαχείριση περιστατικών βίας με στόχο την ομαλή, ασφαλή 

και εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας» (ΚΛ1), «…προβολή και συζήτηση 

σχετικών ταινιών και κάποιες βιωματικές ασκήσεις που εμμέσως θα έδιναν το μήνυμα 

που θέλαμε να περάσουμε στα παιδιά», «Στους μαθητές που δεχόταν τον εκφοβισμό 

ζητήθηκε να αναφέρονται οι οποιεσδήποτε παρόμοιες μελλοντικές ενέργειες…» (ΚΛ2), 

«…κάναμε μια βιωματική ασκησούλα δένοντας τα μάτια τους για να δούνε πως είναι… 

να έρθουν τα άλλα τα παιδιά στη θέση του παιδιού που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα» 

(ΚΛ4), «Αυτό που έγινε ήταν να μιλήσω και με τους δυο μαζί, αλλά και με τους δυο 

χωριστά…», «…ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε να κάνει με την φιλία στο 

σχολείο, το ποιος είναι φίλος μου, το ποιος δεν είναι φίλος μου, το πώς νοιώθω όταν με 

αντιμετωπίζουνε μ’ αυτό τον τρόπο…» (ΚΛ6). Τέλος, η ΚΛ3 αναφέρεται στην 

υλοποίηση ενός προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης: «…εξηγούσαμε 

ορμόνες, εφηβεία, κτλ…», «…μπορούσε το κορίτσι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μαζί με τα 

αγόρια να κουβεντιάσει για τα συναισθήματα…», «…εξηγούσανε μετά τα αγόρια για 

ποιο λόγο ενοχλούν το κορίτσι, το κορίτσι εξήγησε πως το αισθάνεται…». Διακρίνεται 

επομένως μια ποικιλία ατομικών και κυρίως ομαδικών παρεμβάσεων προς την 

αντιμετώπιση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. 

 

 Συνεργασία με άλλα άτομα/φορείς για την αντιμετώπιση των περιστατικών  

 

 Στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 

είναι η διεπιστημονική συνεργασία, αλλά και η συνεργασία με την οικογένεια. Σε 

αυτό φαίνεται πως συμφωνούν και οι συμμετέχοντες, με εξαίρεση μια περίπτωση 

αντιμετώπισης περιστατικού όπου δεν έχει αναφερθεί συνεργασία, γεγονός το οποίο 

πιθανόν να αποδίδεται στη δυσκολία έκφρασης της συμμετέχουσας στην ελληνική 

γλώσσα. Σε ότι αφορά το σύνολο των συμμετεχόντων, έχουν αναφερθεί συνεργασίες 

κυρίως με ψυχολόγο, με εκπαιδευτικούς και με γονείς. Ενδεικτικά παρατίθενται τα 

εξής: «ενεπλάκη ολόκληρη η σχολική κοινότητα, η ΕΔΕΑΥ και όλοι οι καθηγητές του 

σχολείου», «Ναι, έγινε συνεργασία με την ψυχολόγο, με τους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς» (ΚΛ1), «Μονάχα οι εκπαιδευτικοί και πολύ περισσότερο ο εκπαιδευτικός της 

τάξης στην οποία είχε εμφανιστεί στο περιστατικό αυτό» (ΚΛ2), «Ναι. Στην ομάδα μου 

ήτανε και μια ψυχολόγος, στην ομάδα της ΕΔΕΑΥ, που από κοινού οργανώναμε και 

σχεδιάζαμε τις δράσεις μας. Εεε… Ο διευθυντής του σχολείου ήτανε πάρα πολύ 
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συνεργάσιμος και μια δασκάλα συγκεκριμένα. Οι υπόλοιποι το βλέπανε λίγο σα χάσιμο 

χρόνου και το λέω με μεγάλη λύπη αυτό» (ΚΛ4), «Με τον ψυχολόγο της σχολικής 

μονάδας, με τη σχολική νοσηλεύτρια και εισηγηθήκαμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις και 

τον κοινό τρόπο διαχείρισης με τον σύλλογο διδασκόντων» (ΚΛ6). 

 

 Αλλαγή συμπεριφοράς μετά την παρέμβαση 

  

 Για την εν λόγω κατηγορία έχουνε γίνει ελάχιστες αναφορές. Μέσα σε αυτές 

οι κοινωνικοί λειτουργοί αναφέρονται στην επιτυχή ή και ανεπιτυχή έκβαση των 

παρεμβάσεών τους. Συγκεκριμένα, η ΚΛ2 δηλώνει: «Θα έλεγα πως ναι! Η αλλαγή 

προήλθε μέσα από τα ίδια τα παιδιά γιατί τους δόθηκε το δικαίωμα να εκφραστούνε 

ελεύθερα και συμμετείχαν σε όλο αυτό. Είναι ξέρεις διαφορετικό να ακολουθείς 

κάποιους κανόνες που έχεις ο ίδιος προτείνει, που έχεις εσύ σκεφτεί και που 

αποδέχεσαι, και διαφορετικό να αποδεχτείς κανόνες που σου επιβάλλουν» (ΚΛ2), 

αποδίδοντας την επιτυχία των παρεμβάσεών της στους ίδιους τους μαθητές, και 

μάλιστα στο γεγονός της ελεύθερης έκφρασής τους μέσα στην όλη διαδικασία. 

Θετική έκβαση είχανε και οι παρεμβάσεις των ΚΛ3 και ΚΛ6, οι οποίες δηλώνουν: 

«…και αυτό λειτούργησε πάρα πολύ καλά…» (ΚΛ3), «Ναι, ναι υπήρξε» (ΚΛ6). 

Κλείνοντας, να σημειωθεί πως για την ΚΛ4 η έκβαση των παρεμβάσεων ήτανε 

αρνητική για τους θύτες, όχι όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές: «Θεωρώ ότι 

λειτούργησε μέχρι ένα σημείο, αλλά όχι στο 100% του συνόλου. Δηλαδή, τα άτομα που 

ασκούσαν εκφοβισμό συνέχισαν. Δε σήμαινε κάτι…». 

 

 Αλλαγή παρέμβασης σε περίπτωση επανάληψης των περιστατικών 

εκφοβισμού 

 

 Κλείνοντας τη 2
η
 ενότητα, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 

αξιολογήσουν κατά κάποιο τρόπο τις παρεμβάσεις τους και να αναφερθούν σε τυχόν 

αλλαγές επί των παρεμβάσεών τους, σε περίπτωση επανάληψης των παραπάνω 

περιστατικών. Ορισμένοι, λοιπόν, δηλώνουν πως θα προχωρούσαν σε κάποιες 

αλλαγές: «…θα έβαζα μέσα και το κομμάτι της αξιολόγησης, καθώς δεν υπήρχε χρόνος 

για αξιολόγηση και επανασχεδιασμό» (ΚΛ1), «Θα ήθελα πιο πολύ να ήμουνα πιο 

αυστηρή με το σχολείο ομολογώ! Αλλά υποχώρησα αρκετά… κάποια στιγμή έλεγα ότι 

‘’εντάξει, δεν έχει νόημα’’! Και σήμερα θα έλεγα ‘’γιατί δεν έχει νόημα;’’, πάλι και 
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πάλι και πάλι, αλλά εντάξει…» (ΚΛ3), «…ίσως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο 

αυστηροί, γενικά», «Να θέταμε πιο αυστηρά όρια. Δηλαδή, να κάναμε πιο σαφείς τις 

συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν όταν ασκείς εκφοβισμό», συνεχίζει όμως με μια 

αμφιβολία: «Βέβαια, δε ξέρω κατά πόσο είναι παιδαγωγικό αυτό που λέω, γιατί πόσο 

σκληρός μπορείς να γίνεις; Πόσο αυστηρά όρια μπορείς να θέσεις; Μπορεί να 

προκαλέσεις δηλαδή χειρότερη συμπεριφορά μετά ή αντίδραση. Δε ξέρω αν θα άλλαζα 

κάτι» (ΚΛ4). Αξίζει, τέλος, να παρατεθούν τα λόγια της ΚΛ6, η οποία αφενός δε θα 

άλλαζε την παρέμβασή της, και αφετέρου θέτει ζητήματα επαναπροσδιορισμού των 

στόχων και των παρεμβάσεων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες: «Ε μέχρι 

στιγμής όχι. Αλλά όσο δουλεύεις με τους μαθητές και με τις οικογένειες, προκύπτουν 

ανάγκες και μπαίνει κάθε φορά και ανάλογη στοχοθεσία και ανάλογες παρεμβάσεις». 

 

4.4. Θεματικός άξονας Γ: Οι μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία σ’ ένα σχολείο για 

όλους 

 

 Αμέσως μετά, παρουσιάζονται τα δεδομένα που αντιστοιχούν στους κωδικούς 

και τις κατηγορίες του 3
ου

 θεματικού άξονα σε σχέση με τη φοίτηση των μαθητών με 

ΕΕΑ ή/και αναπηρία στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης. Ο σχετικός 

συγκεντρωτικός πίνακας διατίθεται στο Παράρτημα II (βλ. Πίνακα 4: Θεματικός 

άξονας Γ - Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση συνεντεύξεων). 

 

 Αποδοχή μαθητών με ΕΕΑ ή/και αναπηρία στο γενικό σχολείο 

 

 Από τις απαντήσεις που ελήφθησαν για τη συγκεκριμένη κατηγορία, 

αναδεικνύεται πως κατά κύριο λόγο οι μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία δεν είναι 

αποδεκτοί μέσα στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται στον σχετικό 

πίνακα (βλ. Παράρτημα II, Πίνακα 4, Κατηγορία 1), οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο 

αφενός για μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία που είναι αποδεκτοί, και αφετέρου για 

μαθητές που δεν είναι αποδεκτοί. Παράλληλα, ορισμένοι δηλώνουν πως εξαρτάται 

από το είδος της ΕΕΑ ή αναπηρίας, από τον χαρακτήρα των υπόλοιπων παιδιών, 

καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται το σχολείο. 

 

 Ξεκινώντας από την ΚΛ1, αρχικά δηλώνει πως τα παιδιά με ΕΕΑ ή/και 
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αναπηρία δεν είναι αποδεκτά, αλλά στη συνέχεια το διαχωρίζει δίνοντας ορισμένα 

παραδείγματα: «Όχι, δεν είναι αποδεκτά. Μμμ… Κάποια ναι, κάποια όχι. Για 

παράδειγμα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εντάσσονται εύκολα. Συνήθως τέτοιου 

είδους προβλήματα αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ…» (ΚΛ1). Από την άλλη, η 

ΚΛ2 θεωρεί πως δεν είναι αρκετά αποδεκτά, κάτι στο οποίο συμφωνεί και η ΚΛ3, 

κάνοντας στη συνέχεια τον εξής διαχωρισμό: «Εξαρτάται βέβαια από την αναπηρία», 

«…σε ένα σχολείο που ήτανε ένα κοριτσάκι σε καρότσι και νοητικά ήτανε μια χαρά, δεν 

είχε κανένα θέμα και η συμπεριφορά της ήτανε εντελώς εντάξει… αυτό ήτανε εντελώς 

αποδεκτό», «Σε ένα άλλο σχολείο ήτανε ένα άλλο παιδί με μια μορφή αυτισμού που 

αυτό βέβαια έγινε… εμ αυτό εντάξει, το κοροϊδεύανε όλα τα παιδιά και δεν έγινε 

καθόλου αποδεκτό και δεν έγινε και αποδεκτό από τους εκπαιδευτικούς!». 

Αναφέρονται επίσης: «Σε γενικές γραμμές θεωρώ πως είναι αποδεκτά. Ωστόσο, 

υπάρχει ακόμη πάρα πολύς δρόμος να διανύσουμε προκειμένου να φτάσουμε στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα» (ΚΛ4). 

 

 Οι επόμενοι συμμετέχοντες δίνουν έμφαση στον χαρακτήρα των υπόλοιπων 

μαθητών, αλλά και στον τρόπο που το κάθε σχολείο το χειρίζεται. Eιδικότερα, έχουν 

ειπωθεί τα εξής: «Εξαρτάται. Μερικές φορές είναι αποδεκτά. Δηλαδή, έχω δει και 

μαθητές να θέλουν να βοηθήσουν πάρα πολύ παιδιά…», «…τα περισσότερα 

περιστατικά που έχω εγώ τουλάχιστον δει, είναι πιο απομονωμένα. Και όχι μόνο μέσα 

στην τάξη, και στο προαύλιο», «Εξαρτάται από το χαρακτήρα των υπόλοιπων παιδιών. 

Υπήρχανε όμως και παιδιά σε τάξη που δεν… δεν ήταν καθόλου βοηθητικοί. Αντίθετα, 

κορόιδευαν» (ΚΛ5), «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μαθητές αγκαλιάζουνε τους μαθητές 

με ΕΕΑ, υπάρχουν περιπτώσεις όπου θεωρούνται γι’ αυτούς οι οποίοι θέλουν να 

εκφοβίσουνε…», «…θεωρώ ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που κάθε σχολείο το 

χειρίζεται. Υπάρχουν σχολεία τα οποία πραγματικά καταβάλουν υπέρτατες προσπάθειες 

και κάνουνε πολλά και καλά πράγματα με τους μαθητές… εεε υπάρχουνε όμως και 

περιπτώσεις, όπου οι μαθητές αναγκάζονται μετά να κάνουν μια μεταγραφή σε ειδικό 

σχολείο γιατί δε μπορούν να ανταπεξέλθουν, κυρίως στο συναισθηματικό κομμάτι, ενώ 

μπορεί στο γνωστικό κομμάτι να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα σχολείο της 

γενικής…» (ΚΛ6). 

 

 Αιτίες απομόνωσης των μαθητών με ΕΕΑ ή/και αναπηρία στο γενικό σχολείο 
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 Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι συμμετέχοντες παραθέτουν τις απόψεις τους 

σχετικά με τις αιτίες απομόνωσης των μαθητών με ΕΕΑ ή/και αναπηρία στα πλαίσια 

της γενικής εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις τους ωστόσο διαφέρουν αρκετά, καθώς 

σχετίζονται με διαφορετικά βιώματα και εμπειρίες. Για παράδειγμα η ΚΛ1 

αναφέρεται αποκλειστικά στους μαθητές με ΔΑΦ λέγοντας: «…έχουνε ελλείψεις… 

Εεε… Αδυναμία κοινωνικής αλληλεπίδρασης». Απεναντίας, η ΚΛ2 κάνει λόγο για 

στιγματισμό των μαθητών: «Νομίζω ότι τα τμήματα ένταξης και η παράλληλη στήριξη 

περισσότερο στιγματίζουν τα παιδιά, παρά τα βοηθάνε», αποδίδοντας ταυτόχρονα 

ευθύνες στους εκπαιδευτικούς: «…οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να ασχολούνται 

ιδιαίτερα με την ένταξη και την αποδοχή τους. Πιστεύω ότι με τους εκπαιδευτικούς που 

είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των παιδιών. Για εκείνους 

είναι οι προβληματικοί μαθητές, οι μαθητές με τις πιο χαμηλές επιδόσεις, οι μαθητές 

που δε μπορούν να συμβαδίσουν με την υπόλοιπη τάξη…» (ΚΛ2). Ως προς τους 

εκπαιδευτικούς αναφέρεται επίσης: «…λέγανε ‘’ε εντάξει τώρα άστον, άστον, αυτός 

είναι’’, Σωτήρης λεγότανε, ‘’ε ο Σωτήρης ρε, τώρα μην ασχολείσαι μ’ αυτόνα’’. 

Δηλαδή, δεν επεμβαίνανε και να μπούνε να εξηγήσουνε για ποιο λόγο ο Σωτήρης είναι 

αυτός κι αυτός. Λέγανε ‘’εεε… εεε…’’… ξέρεις… και μετά ‘’αι ρε Σωτήρη, φύγε από 

εδώ τώρα’’… Δηλαδή, είχανε αυτή την αντιμετώπιση και δε δώσανε ποτέ ούτε στο 

παιδί τη δυνατότητα να δείξει ότι δεν είναι μόνο αυτιστικός, ότι έχει άλλα 

χαρακτηριστικά, αλλά δεν εξηγούσανε και στα άλλα τα παιδιά ότι η συμπεριφορά τους 

είναι λάθος… ε το πήρανε έτσι, ότι είναι ένα στοιχείο στο σχολείο που πρέπει να το 

έχουμε, αλλά όχι που το θέλουμε!» (ΚΛ3).  

 

 Σύμφωνα με την ίδια κοινωνική λειτουργό οι μαθητές δεν είναι ενημερωμένοι 

και ευαισθητοποιημένοι σε θέματα αναπηρίας, γεγονός το οποίο αποδίδεται κυρίως 

στο οικογενειακό και ευρύτερο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, κατά την ΚΛ4 οι αιτίες 

αποδίδονται αρχικά στο είδος της αναπηρίας: «…όταν ένα παιδί έχει κάτι κινητικό ή 

κάτι σωματικό είναι πιο δύσκολο τα παιδιά να ξεκινήσουνε την πρώτη προσέγγιση. 

Επομένως, έχει να κάνει ως ένα βαθμό με το είδος της αναπηρίας. Όταν ας πούμε η 

αναπηρία αφορά σε κάτι νοητικό ή σε κάτι άλλο, μαθησιακό ας πούμε, τα παιδιά δεν 

έχουνε την ίδια δυσκολία στην πρώτη προσέγγιση», και έπειτα στο γεγονός της 

ελλιπούς προετοιμασίας εκπαιδευτικών και μαθητών: «Είναι μια γενικότερη 
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κατάσταση αυτή, ότι αφού δεν είμαστε έτοιμοι εμείς οι ενήλικες να δεχτούμε τα παιδιά 

αυτά στη σχολική κοινότητα και να τα εντάξουμε ουσιαστικά και ομαλά μέσα σ’ 

αυτήν… ε θεωρώ πως δεν είναι έτοιμα και τα ίδια τα παιδιά και δε τα έχουμε 

εκπαιδεύσει σωστά για να είναι έτοιμα» (ΚΛ4). 

 

 Η ημέρα των μαθητών με ΕΕΑ ή/και αναπηρία μέσα στο γενικό σχολείο 

  

 Στη συγκεκριμένη κατηγορία αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η ανεπιτυχής 

ένταξη και ενσωμάτωση των μαθητών με ΕΕΑ ή/και αναπηρία στο γενικό σχολείο. 

Πιο συγκεκριμένα, η πλειονότητα των συμμετεχόντων δηλώνει πως τις περισσότερες 

ώρες της ημέρας στο σχολείο τις περνούν άλλοτε με τον εκπαιδευτικό ειδικής 

αγωγής, και άλλοτε μόνοι τους. Ακολούθως παρατίθενται τα σχετικά κομμάτια: 

«Είναι τις περισσότερες ώρες με τη δασκάλα της παράλληλης στήριξης… ‘Ηηη… ή έξω 

στο διάλειμμα με τη δασκάλα της παράλληλης ή σε άλλους χώρους, όπως η 

βιβλιοθήκη» (ΚΛ1), «Μόνα τους συνήθως ή και με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής» 

(ΚΛ2), «Ε δεν… τρώνε το κολατσιό τους μόνο… μόνα χωρίς… όχι, δε τα πλησιάζουνε 

τα άλλα τα παιδιά ή όταν τα πλησιάζουνε τα κοροϊδεύουνε και… αυτά! Δηλαδή, 

συνήθως είναι σε κάποια γωνία χωρίς… χωρίς μεγάλες επαφές με τους άλλους» (ΚΛ3), 

«…ανάλογα και με το ζήτημα που έχει κάθε παιδί. Ε όταν ας πούμε είναι λειτουργικά 

και μπορούν να είναι μέσα στη σχολική τάξη, κάνουνε κανονικά το μάθημά τους και 

στα διαλείμματα απλά αλληλεπιδρούνε με συγκεκριμένα παιδιά συνήθως. Υπάρχουνε 

και περιπτώσεις που δεν αλληλεπιδρούν και καθόλου και απλά περιφέρονται στο 

διάλειμμα στην αυλή του σχολείου. Εεε… Όταν αυτά τα παιδιά δε μπορούνε να 

ενταχθούνε καν στη σχολική τάξη, γιατί έχω και στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο 

περιστατικό, εεε απλά έχει τη δασκάλα της παράλληλης στήριξης όπου προσπαθεί να το 

απασχολήσει είτε εντός της τάξης, είτε εκτός αυτής και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και 

στα διαλείμματα» (ΚΛ4), «Δεν είναι τελείως μόνα, απλά δε θα συμμετέχουν τόσο 

ενεργά σε ομαδικές δραστηριότητες. Μόνο αν ο δάσκαλός τους ή ο γυμναστής τους 

ορίσει κάτι» (ΚΛ5). 

 

 Αλληλεπίδραση μαθητών με ή και χωρίς ΕΕΑ ή/και αναπηρία 

 

 Η κατηγορία αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις προηγούμενες τρεις. Μια 
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γενικότερη εικόνα της αποτυπώνεται στον Πίνακα 4 (βλ. Παράρτημα II, Πίνακα 4, 

Κατηγορία 4), όπου στις περισσότερες των περιπτώσεων παρατηρείται ελλιπής 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών με ή και χωρίς ΕΕΑ ή/και αναπηρία. 

Ειδικότερα, η ΚΛ1 αναφέρεται στους μαθητές με ΔΑΦ λέγοντας: «…δεν εντάσσονται 

εύκολα σε παρέες, στην τάξη, στο διάλειμμα…», «…δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με τα 

υπόλοιπα». Απεναντίας αναφέρει: «Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ας πούμε για 

παράδειγμα εντάσσονται καλύτερα στο σχολικό πλαίσιο, δηλαδή έχουνε φίλους, 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες…». Παράλληλα, η ΚΛ2 αναφέρει πως η κάθε 

περίπτωση είναι διαφορετική: «Υπάρχουν μαθητές που είναι εντελώς 

περιθωριοποιημένοι, άλλοι που γίνονται αντικείμενο χλευασμού και κάποιοι ελάχιστοι 

που θα ανήκουν σε μια ομάδα παιδιών που ενοχλούν τους άλλους μαθητές. Σε 

ελάχιστες περιπτώσεις τα παιδιά βρίσκονται κοντά σε κάποιο παιδί με αναπηρία, και 

αυτό το έχω δει σε μαθήτρια που ήτανε τυφλή. Ήτανε η μόνη περίπτωση που εγώ 

προσωπικά είδα να αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία μάλιστα τη 

φροντίζανε» (ΚΛ2). Έπειτα, η ΚΛ3 χαρακτηρίζει ως επί το πλείστον αρνητική την 

αλληλεπίδραση σημειώνοντας μάλιστα πως: «…οι περισσότεροι δε θέλουνε να έχουνε 

σχέσεις…». Ακόμη, σύμφωνα με την ΚΛ4: «…τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά 

έχουνε σταθερά ένα δυο άτομα που κάνουνε παρέα και από εκεί και πέρα δεν 

αλληλεπιδρούν τόσο πολύ με τα υπόλοιπα παιδιά». Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί η 

προσπάθεια της ΚΛ6, η οποία σε συνεργασία με ψυχολόγο φρόντισαν να 

προετοιμάσουν τους μαθητές της γενικής εκπαίδευσης για τη συστέγασή τους με 

ΣΜΕΑΕ: «Ενημερώσαμε τους μαθητές της γενικής εκπαίδευσης για τη συστέγασή μας 

και δουλέψαμε πάρα πολύ με τους μαθητές, περισσότερο με τους μαθητές της γενικής 

εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν είχανε ακούσει ποτέ για αναπηρία ή πως μπορεί να είναι η 

αναπηρία και η συνύπαρξη». Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας περιγράφονται 

ως εξής: «…οι μαθητές του σχολείου της γενικής διατηρούν ακόμη μια καλή 

αλληλεπίδραση με τους μαθητές» (ΚΛ6). 

 

 Οι μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία ως προκλητικά θύματα 

 

 Την πιθανότητα εκδήλωσης επιθετικής ή προκλητικής συμπεριφοράς των 

μαθητών με αναπηρίες ή/και ΕΕΑ επιβεβαιώνουν ελάχιστοι συμμετέχοντες. Πιο 

συγκεκριμένα, ΚΛ1 και ΚΛ2 συμφωνούν στην εκδήλωση προκλητικής 
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συμπεριφοράς, η οποία σύμφωνα με τους ίδιους θέτει τους μαθητές αυτούς ως εύκολο 

στόχο προς θυματοποίηση. Απεναντίας, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες αναφέρουν: «Τα 

παιδιά με αναπηρία να πειράξουνε? Όχι, αυτό δε το έχω δει ποτέ!» (ΚΛ3), «Ε να 

προκαλούν οι ίδιοι τη θυματοποίησή τους, όχι, δε το πιστεύω! Ωστόσο, 

θυματοποιούνται περισσότερο» (ΚΛ4), «Όχι, δεν έχω δει κάτι τέτοιο» (ΚΛ5), «Δε 

νομίζω ότι κανένα παιδί προκαλεί το ίδιο τη θυματοποίησή του… εεε… αυτό μπορεί να 

είναι ένας πολύ μεγάλος μύθος για να δικαιολογήσουνε κάποιοι φαινόμενα και 

καταστάσεις» (ΚΛ6). 

 

 Αιτίες θυματοποίησης μαθητών με ΕΕΑ ή/και αναπηρία στο γενικό σχολείο 

 

 Όσον αφορά τις αιτίες θυματοποίησης, υπάρχουνε πολλές διαφορετικές 

απόψεις. Από την 1
η
 κοινωνική λειτουργό τονίζονται ζητήματα διαφορετικότητας και 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών: «Κάποια χαρακτηριστικά… Κάποιες ιδιαιτερότητες που 

έχουνε, που τα υπόλοιπα παιδιά εντοπίζουνε… Που τα κάνει διαφορετικά… Που τα 

κάνει εύκολο στόχο…». Συνεχίζει δίνοντας ένα παράδειγμα: «…όπως για παράδειγμα 

οι στερεοτυπίες σε μαθητές με ΔΑΦ, η δυσκολία ενσωμάτωσης… Βέβαια, τα παιδιά με 

ΔΑΦ γίνονται και τα ίδια πολλές φορές επιθετικά και προκαλούνε επειδή έχουνε 

δυσκολία στην αλληλεπίδραση και τη λεκτική επικοινωνία… Μμμ… Από την άλλη, 

παρουσιάζονται φαινομενικά ως εκφοβιστές γιατί μπορεί να μιμηθούνε συμπεριφορές 

που είδαν, μπορεί να αλληλεπιδρούνε μ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί να θέλουν να 

προσεγγίσουν τους άλλους μαθητές με ακατάλληλους τρόπους ή πολλές φορές να 

κάνουν ότι τους λένε κάποιοι άλλοι» 

 

 Από την άλλη, η ΚΛ2 κάνει λόγο για στιγματισμό αυτών των μαθητών από τη 

φοίτησή τους στην παράλληλη στήριξη και τα τμήματα ένταξης. Ακόμη αναφέρει: 

«Αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στο λόγο, στη μάθηση, στη συμπεριφορά τους που 

τα κάνει να φαίνονται διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Μετά συνήθως είναι παιδιά 

δεύτερης μοίρας! Μεταναστών, προβληματικών οικογενειών…». Η 3
η
 κοινωνική 

λειτουργός θέτει ζητήματα μειωμένης νοητικής ικανότητας, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, φυλής, θρησκείας, καταγωγής και εισοδήματος ως πιθανές αιτίες 

θυματοποίησης, ενώ η ΚΛ4 ζητήματα αδυναμίας του θύματος και υπεροχής του 

θύτη: «…θεωρούνε ότι μπορούνε να… κατά κάποιο τρόπο ‘’τους παίρνει’’ να 
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θυματοποιήσουν αυτά τα παιδιά γιατί τα θεωρούνε ίσως κατώτερα από τους ίδιους». 

Στα ίδια ζητήματα αναφέρεται και η ΚΛ6 λέγοντας: «εεε το πιο εύκολο να εκφοβίσεις 

ένα μαθητή που ήδη από μόνος του έχει κάποιες δυσκολίες, επομένως είναι και ο πιο 

αδύναμος γιατί πάντα επιλέγουνε παιδιά τα οποία είναι πάντα πιο αδύναμα για να 

μπορέσουν να τα εκφοβίσουνε, έτσι ώστε να μη μιλήσουνε και να νοιώσουν οι ίδιοι ότι 

είναι πιο δυνατοί από αυτά», «Επιλέγουνε παιδιά τα οποία νιώθουνε αδύναμα και 

δυσκολεύονται να υπερασπιστούν τον εαυτό τους εκείνη τη στιγμή». 

 

4.5. Θεματικός άξονας Δ: Πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού στο σχολείο 

 

 Στον 4
ο
 θεματικό άξονα με τίτλο ‘’Πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού στο 

σχολείο’’ περιέχονται τα αποτελέσματα της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης, στις 

αντίστοιχες κατηγορίες (βλ. Παράρτημα II, Πίνακας 5: Θεματικός άξονας Δ - 

Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση συνεντεύξεων). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται 

τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία. 

 

 Σχεδιασμός / εφαρμογή προγράμματος πρόληψης 

 

 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν για τη συγκεκριμένη κατηγορία, γίνεται 

αντιληπτό πως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης έχει 

απασχολήσει μια μικρή μερίδα συμμετεχόντων. Μάλιστα, μόνον τρεις από αυτούς 

έχουν ασχοληθεί με τέτοιου είδους προγράμματα. Ειδικότερα, η ΚΛ1 αναφέρεται σε 

εφαρμογή προγράμματος πρόληψης σε δημοτικό σχολείο, ενώ η ΚΛ3 έχε ασχοληθεί 

με προγράμματα πρόληψης στο Βερολίνο όπου εργαζότανε παλαιότερα. Δε 

παραλείπει, μάλιστα, να αναφερθεί σε δυσκολίες που συναντά στην Ελλάδα: «Ναι, 

ωραίο θα ήτανε… Απλά το θέμα είναι πάντοτε η χρηματοδότηση και η βοήθεια από 

άλλους θεσμούς. Δηλαδή, αν πας στο δήμο θα σου πούνε όχι. Ακόμα εγώ προσωπικά 

δεν έχω βρει τη λύση, πως μπορεί να γίνει πραγματική εφαρμογή». Η ΚΛ6 είναι η τρίτη 

και τελευταία κοινωνική λειτουργός που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα: 

«Τώρα μάλιστα δουλεύω ένα πρόγραμμα για το ίντερνετ…». Οι υπόλοιποι τρεις 

συμμετέχοντες δεν έχουνε προβεί σε σχεδιασμό/εφαρμογή προγράμματος πρόληψης. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Πρόγραμμα πρόληψης εγώ προσωπικά δεν έχω 

σχεδιάσει, δεν έχω εφαρμόσει» (ΚΛ4), «Όχι, δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ με την 
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πρόληψη» (ΚΛ5), «Όχι, αλλά θα το ήθελα» (ΚΛ2). H τελευταία, μάλιστα, σημειώνει 

πως στην ειδική αγωγή δε κρίνεται απαραίτητο: «Μέχρι στιγμής δε το έχω βρει 

απαραίτητο. Τα παιδιά δεν έχουνε κατακτήσει ακόμη γνώσεις και δεξιότητες της 

καθημερινής τους ζωής, οπότε η πρόληψη σε σχέση με τον εκφοβισμό αποτελεί ένα 

δευτερεύον κομμάτι. Στην ειδική αγωγή συνήθως είναι άλλες οι προτεραιότητες και οι 

στόχοι μας» 

 

 Τρόπος εφαρμογής του προγράμματος πρόληψης 

 

 Στο σημείο αυτό δίνεται μια συνοπτική εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι 

συμμετέχοντες επέλεξαν να εφαρμόσουν τα προαναφερθέντα προγράμματα. Αρχικά, 

η ΚΛ1 αναφέρεται σε υλοποίηση προγράμματος αναγνώρισης, έκφρασης και 

διαχείρισης συναισθημάτων, όπως και επίλυσης συγκρούσεων, με στόχο την 

πρόληψη περιστατικών βίας, αλλά και προαγωγής της ψυχικής υγείας και της ψυχικής 

ανθεκτικότητας των μαθητών. Για την υλοποίησή του επιλέχθηκε μια ποικιλία 

ομαδικών δράσεων μέσα στη σχολική τάξη, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των 

μαθητών. Ανάμεσα σε αυτές έχουνε αναφερθεί οι παρακάτω: ομαδικά παιχνίδια, 

βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και ζωγραφική. Ειδικότερα: «Έγινε με 

παιγνιώδη τρόπο, με βιωματικές ασκήσεις, με παιχνίδια ρόλων…», «Παιχνίδια 

ομαδικά για παράδειγμα, που χωριζότανε όλη η τάξη σε τέσσερις ομάδες ή σε δυο, 

ανάλογα με τη δυναμικότητα… Εεε… Και γινότανε με τη χρήση μπάλας…», «Στις 

μεγαλύτερες τάξεις που ανέφερα έγιναν παιχνίδια ρόλων που αφορούσαν περιστατικά 

σχολικής βίας μέσα στο σχολείο, κατόπιν ενημέρωσης των παιδιών για το τι είναι ο 

σχολικός εκφοβισμός. Μέσα από τα παιχνίδια αυτά όλοι οι μαθητές περνούσανε και 

από τη θέση του θύτη, και από τη θέση του θύματος, και από τη θέση του παρατηρητή… 

Και προσπαθούσανε να επιλύσουνε περιστατικά βίας και εκφοβισμού μόνοι τους», 

«…τα παιχνίδια ρόλων στοχεύανε κυρίως στο κομμάτι της διαχείρισης και της επίλυσης 

συγκρούσεων, και της αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού», «…έκφραση 

συναισθημάτων μέσω της ζωγραφικής και μετά το πέρας του θεωρητικού κομματιού 

και των λοιπών δραστηριοτήτων, ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίζουν πώς 

βλέπουν τα ίδια τον σχολικό εκφοβισμό». 

 

 Σε υλοποίηση προγράμματος αντι-επιθετικότητας αναφέρεται η ΚΛ3, μέσα 
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από την εργασιακή της εμπειρία σε σχολείο του Βερολίνο. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει: «…μέσα στην τάξη δημιουργούνται ομάδες παρέμβασης, που αυτές οι ομάδες 

είναι τρία ή πέντε άτομα…», «…που έχουνε διάφορες ηλικίες μέσα… και αυτά τα 

παιδιά κάνουν ένα σεμινάριο αντι… πώς να το πω? Αντι-επιθετικότητας και 

μαθαίνουνε να παρεμβαίνουνε». Άξιο προσοχής είναι το γεγονός πως για τις ομαδικές 

δράσεις επιλέγονται πάντοτε μαθητές διαφορετικής ηλικιακής ομάδας, οι οποίοι 

αξιοποιούνται προς την εξάλειψη τέτοιου είδους συμπεριφορών: «…αυτό που έχει 

παρατηρηθεί είναι ότι όταν τα άλλα τα παιδιά παίρνουνε την εντολή να σταματήσουνε 

από συνομήλικους, ε τότε σταματάνε στ’ αλήθεια. Δηλαδή, όταν πάω εγώ σαν μεγάλος 

και του λέω σταμάτα ή μη το κάνεις, δε το λαμβάνουνε σοβαρά υπόψη και συνεχίζουνε, 

ενώ όταν το κάνουν τα ίδια τα παιδιά, από το ίδιο το σχολείο, το δέχονται πολύ πιο 

εύκολα και έτσι πράγματι η ατμόσφαιρα είναι λίγο πιο φιλική». Συνεχίζει, μάλιστα, 

αναφερόμενη στη δημιουργία γνώριμων, φιλικών και συνεκτικών δεσμών, που 

συμβάλουν στην καταστολή της εχθρότητας προς μικρότερους ή πιο αδύναμους 

μαθητές. Αναλόγως, αναφέρονται δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία ενός μη-

ανταγωνιστικού κλίματος: «…κάνουνε εκδρομές ή πρότζεκτ ή ξέρω εγώ άθλους ή 

οτιδήποτε και εκεί να περιλαμβάνονται όλες οι ηλικίες, σε μικρές ομάδες». Εκτός των 

άλλων, έχουν υλοποιηθεί επιμορφωτικά προγράμματα, έτσι ώστε να ενημερωθούνε οι 

μαθητές για τον σχολικό εκφοβισμό και να μάθουνε να αντιμετωπίζουνε τέτοιου 

είδους φαινόμενα. Τέλος, γίνεται αναφορά σε βιωματική μάθηση και παιχνίδια 

εναλλαγής ρόλων. 

 

 Κλείνοντας την παρούσα κατηγορία, η ΚΛ6 αναφέρεται σε υλοποίηση 

προγράμματος πρόληψης του διαδικτυακού εκφοβισμού με ομαδικές δραστηριότητες. 

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα παρακάτω: συζήτηση, παραμύθι, ζωγραφική, 

παιχνίδι ρόλων και δημιουργία πρότζεκτ. Ακολούθως, παρατίθεται το σχετικό 

κομμάτι: «Δουλεύουμε τώρα ένα παραμύθι, όπου τους έχω βάλει να ζωγραφίσουνε το 

νησί του βασιλιά ίντερνετ», «Το παραμύθι ξεκινάει ότι ζούμε σε αυτό το νησί, όλα είναι 

πάρα πολύ ωραία, έρχεται όμως ο βασιλιάς, εμείς είχαμε αποφασίσει βέβαια να 

επιστρέψουμε πίσω… εεε… είμαστε λίγο σκεπτικοί και φοβισμένοι για το τι θα 

κάνουμε… Ο βασιλιάς μας λέει ότι μας προσφέρει πάρα πολλά δώρα… εεε… 

προκειμένου  να μας πείσει να μείνουμε στο νησί. Ε και εκεί γίνεται ακριβώς η ερώτηση 

στα παιδιά, τι δώρα μας προσφέρει ο βασιλιάς του ίντερνετ για να παραμείνουμε στο 
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νησί. Ε και βγάζουνε μια λίστα για τα πλεονεκτήματα που μπορεί να μας δίνει το 

διαδίκτυο», «Το παραμύθι συνεχίζει λέγοντας ότι παραμείναμε τελικά στο νησί… εεε… 

παρ’ όλα αυτά όμως εισβάλουν στο νησί κάποια φιδάκια που είναι το yahoo το @ που 

τελειώνει σε ένα φιδάκι, και υπάρχουν κίνδυνοι που μας απειλούνε. Επομένως, εκεί 

βλέπουμε τι ακριβώς κίνδυνοι υπάρχουν μέσα από τον υπολογιστή ή με τους φίλους που 

μπορεί να κάνουμε και δε τους γνωρίζουμε ή με τα παιχνίδια που παίζουμε», «…κάποια 

στιγμή θα πρέπει να γίνει κάποιο δικαστήριο με το βασιλιά του ίντερνετ. Χωρίζονται τα 

παιδιά σε παιχνίδι ρόλων, όπου κάποιος είναι ο δικαστής, κάποιος ο μάρτυρας, 

κάποιος ο υπερασπιστής… Εεε γίνεται ένα δικαστήριο όπου το κάθε παιδί δίνει τα δικά 

του επιχειρήματα για το αν θα αθωωθεί ή όχι ο βασιλιάς… Τελικά, αθωώνεται με 

περιοριστικούς όρους που εκεί συζητάμε ποια είναι τα προληπτικά μέτρα. Δηλαδή, τι 

πρέπει να προσέχουμε, το τι φωτογραφίες ανεβάζουμε, ποιους κάνουμε φίλους, το πώς 

μιλάμε μέσα στο ίντερνετ, το τι σχόλια γράφουμε, το ότι πάντα γράφω κάτι το οποίο και 

εγώ θα ήθελα να μου το πούνε και όχι κάτι το οποίο και εγώ δε θα ήθελα να συμβεί σε 

εμένα. Εεε… Και όλο αυτό μετά παρουσιάζεται σαν ένα πρότζεκτ στο τέλος του 

παραμυθιού, με τα αποτελέσματα και όλα αυτά που βγάλαμε ως συμπέρασμα με τους 

μαθητές». 

 

 Συνεργασία με άλλα άτομα/φορείς για σχεδιασμό/εφαρμογή προγράμματος 

πρόληψης 

 

 Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων προγραμμάτων πρόληψης οι δυο εκ 

των δυο συμμετεχόντων δηλώνουν πως συνεργάστηκαν με κάποιον άλλο. Πιο 

συγκεκριμένα, η ΚΛ1 δηλώνει πως συνεργάστηκε με τον δάσκαλο της τάξης και η 

ΚΛ3 με ψυχολόγο και αστυνομικό. Απεναντίας, η ΚΛ6 δεν αναφέρεται σε κανένα 

σημείο του λόγου τους σε συνεργασία με κάποιον άλλο.  

 

 Χρόνος εφαρμογής του προγράμματος πρόληψης 

 

 Στη συγκεκριμένη κατηγορία συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με το 

χρονικό διάστημα, το οποίο χρειάστηκε για την εφαρμογή των παραπάνω 

προγραμμάτων. To μικρότερο χρονικό διάστημα αναφέρεται από την ΚΛ3:  «Το 

σεμινάριο αυτό ήτανε περίπου… σίγουρα δέκα ώρες…». Οι διπλάσιες περίπου ώρες, 
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καθώς και μια συστηματικότητα δράσεων αναφέρεται από την ΚΛ1: «Έγιναν 

περίπου… Εεε… Στην ουσία μισή σχολική χρονιά για μια φορά την εβδομάδα. Μια 

διδακτική ώρα, μια φορά την εβδομάδα» (ΚΛ1). Απεναντίας, για την ΚΛ6 δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμη το υλοποιούμενο πρόγραμμα. Εντούτοις, παρατίθενται τα λόγια 

της, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: «Εεε… Τώρα αυτό το δουλεύω περίπου τις 

2… Το ξεκίνησα τις 2-3 τελευταίες εβδομάδες, αλλά σίγουρα θα χρειαστούνε αρκετές 

ώρες μέχρι να το τελειοποιήσουμε γιατί μπορεί να βγούνε και άλλα θέματα, τα οποία 

πολλές φορές δε τα περιμένουμε και αυτά από μόνα τους μας δίνουνε και περισσότερη 

δουλειά και να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο. Ποτέ δε ξέρουμε στη διάρκεια όλων 

αυτών των παρεμβάσεων και των προγραμμάτων τι μπορεί να βγει από αντιδράσεις 

κάποιου παιδιού» (ΚΛ6) 

 

 Κλείσιμο προγράμματος πρόληψης 

  

 Τρεις από τους συμμετέχοντες έχουν δηλώσει πως έχουν ασχοληθεί με 

προγράμματα πρόληψης. Εντούτοις, το ένα μονάχα από αυτά έκλεισε τον κύκλο του, 

με ενδιαφέρον μάλιστα τρόπο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Το πρόγραμμα αυτό 

έκλεισε με την αξιολόγηση των παιδιών. Τα παιδιά τα ίδια αξιολόγησαν το πρόγραμμα 

με φύλλα εργασίας» (ΚΛ1). Για το ίδιο πρόγραμμα έχει επίσης αναφερθεί πως ήταν 

ευχάριστο για τους μαθητές και πως συμμετείχαν με χαρά. Από την άλλη, οι δράσεις 

της ΚΛ3 είχανε μια συνέχεια: «…μετά όλο το σχολικό έτος είχε συνέχεια και το 

επόμενο σχολικό έτος όποιος ενδιαφέρεται και έχει παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο 

κάνει ένα συμπληρωματικό μετά για το επόμενο σχολικό έτος και αν θέλει να 

συμμετέχει, συμμετέχει πάλι». Παρά ταύτα, έχει αναφερθεί πως από τις υλοποιούμενες 

δράσεις έχουνε υπάρξει θετικά αποτελέσματα, μέσα στα οποία εντάσσεται και η 

καταγραφή λιγότερων κρουσμάτων εκφοβισμού. Τέλος, για την ΚΛ6 δεν έχει κλείσει 

ακόμη το υλοποιούμενο πρόγραμμα σε σχέση με το διαδίκτυο.  

 

 Άλλες προσπάθειες πρόληψης 

 

 Πέραν των προαναφερθέντων προγραμμάτων, έχουνε καταγραφεί ορισμένες 

μεμονωμένες προσπάθειες πρόληψης που είτε έχουνε ήδη υλοποιηθεί, είτε 

σχεδιάζεται να υλοποιηθούν. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται μια ακόμη προσπάθεια της 
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ΚΛ1 σε γυμνάσιο της γενικής εκπαίδευσης: «Σε ένα άλλο σχολείο έγινε 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση και των καθηγητών, αλλά και των μαθητών για τον 

σχολικό εκφοβισμό. Απλά ενημέρωση και ευαισθητοποίηση!». Ακόμη, η ΚΛ6 έχει 

ασχοληθεί με μεμονωμένες ατομικές και κυρίως ομαδικές δράσεις με τους μαθητές: 

«…δουλεύονται με την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, με θέματα φιλίας, 

συνεργασίας, αλληλεπίδρασης… εεε… με θέματα δυναμικής της ομάδας, με θέματα 

συνύπαρξης, με θέματα εκφράζω και πως αντιδρώ στα συναισθήματά μου και πως τα 

εκφράζω, να αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου και να επιλέγω κοινωνικά αποδεκτούς 

τρόπους συμπεριφοράς». Σε αυτά έρχεται να συμπληρώσει τη λειτουργία ομάδων 

γονέων στο σχολείο, κάτι το οποίο ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει ξανά προς αύξηση 

της αποτελεσματικότητας του προγράμματος πρόληψης που υλοποιεί: «…τώρα θα 

γίνει κάποια ομάδα γονέων σχετικά με το ίντερνετ στο σχολείο, και με τέτοιου είδους 

συμπεριφορές, οπού και εκεί θα δούμε τελικά τι μπορεί να βγει μέσα από τις 

οικογένειες, και θα γίνει και το συμβόλαιο συνεργασίας στις ομάδες των γονέων για το 

πώς θα προχωρήσουμε και θα δεσμευτούμε όλοι μαζί γι’ αυτό που πρόκειται να γίνει». 

Αναλόγως, η ΚΛ4 δηλώνει το εξής: «Εεε… Έχει χρειαστεί όχι ακριβώς να σχεδιάσω 

πρόγραμμα πρόληψης για τον σχολικό εκφοβισμό, αλλά…», «Πιο μεμονωμένες 

δράσεις, ναι. Κομμάτια ας πούμε που θα μπορούσαν να αφορούν και τον σχολικό 

εκφοβισμό. Εεε… και… φέτος τα σχεδιάζουμε αυτά τα πράγματα». 

 

 Το κομμάτι της πρόληψης ως ένα σημαντικό εργαλείο 

 

 Παρά τη μειωμένη δραστηριότητα των συμμετεχόντων σε σχέση με το 

κομμάτι της πρόληψης, αξίζει να σημειωθεί πως δε παραγνωρίζεται η σημαντικότητά 

του. Χαρακτηριστικά: «Είναι το σημαντικότερο, ναι!» (ΚΛ1), «Α φυσικά! Βέβαια! 

Από εκεί ξεκινάει, αυτό είναι το παν! Και αν δεν έχει γίνει, είναι ήδη αργά!» (ΚΛ3), 

«Έχω ενημερωθεί αναλόγως για διάφορα τέτοια προγράμματα που εφαρμόζονται. 

Γενικά τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα και τα πιο χρήσιμα. Δηλαδή, πιο χρήσιμα από την 

παρέμβαση» (ΚΛ4), «Ναι! Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει 

να γίνεται οργανωμένα από την αρχή του σχολείου και όχι μόνο με τους μαθητές. Εγώ 

επιμένω πολύ στο κομμάτι των γονέων, αλλά και των εκπαιδευτικών» (ΚΛ5), «Νομίζω 

ότι είναι από τα σημαντικότερα, έτσι ώστε να αποφύγουμε περισσότερα φαινόμενα ή 

την αύξηση του φαινομένου αργότερα. Ήταν δυστυχώς ένα κομμάτι το οποίο δε 
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δουλεύτηκε και γι’ αυτό είχαμε δυστυχώς και φαινόμενα εκφοβισμού στις σχολικές 

μονάδες. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, εκεί που δεν είχανε γίνει βήματα για την 

πρόληψη, να ψάχνουμε τελικά τι να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε» (ΚΛ6). 

Πέραν, λοιπόν, της αναγνώρισής του ως το πλέον σημαντικό εργαλείο για την 

πρόληψη περιστατικών εκφοβισμού, τονίζεται η αξιοποίηση της ολιστικής 

προσέγγισης. 

 

4.6. Θεματικός άξονας Ε: Προτάσεις και σκέψεις ως προς την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 

 

 Ολοκληρώνοντας, παρουσιάζονται τα δεδομένα που αντιστοιχούν στον 

τελευταίο θεματικό άξονα σε σχέση με τις προτάσεις των συμμετεχόντων στο 

κομμάτι της πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού. Στο Παράρτημα 

II διατίθεται ο πίνακας με την κατανομή των κωδικών στις αντίστοιχες κατηγορίες 

(βλ. Πίνακα 6: Θεματικός άξονας Ε - Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση 

συνεντεύξεων). 

 

 Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τον μαθητή 

 

Σε αυτό το κομμάτι επιδιώκεται η άντληση πρόσθετων προτάσεων και 

σκέψεων ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού με 

παρεμβάσεις που απευθύνονται προς τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες σημειώνουν 

τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, η ΚΕΟ αναδεικνύεται ως η 

πλέον καταλληλότερη μέθοδος. Ενδεικτικά: «…θα εφάρμοζα δράσεις σε ομάδες 

μαθητών. Το θεωρώ πολύ καλύτερο, πολύ πιο διαδραστικό και γενικά από την ομάδα 

μαθαίνεις πολύ περισσότερα απ’ ότι ατομικά» (ΚΛ4), «Α με τα παιδιά. Μμμ… Νομίζω 

ομαδικά. Και αν δε λειτουργούσε το ομαδικό, τότε ατομικά», «Και ατομική 

συμβουλευτική. Και ομαδική. Ίσως κλείνω περισσότερο στην ομαδική γιατί απ’ ότι 

έχουμε δει, όταν ήμασταν ατομικά με κάποιον μαθητή, δηλαδή όλα μπορεί να έτυχαν 

ωραία μέχρι ένα σημείο, αλλά στην πράξη δε γινότανε κάτι διαφορετικό» (ΚΛ5). 

 

Πέραν της συμβουλευτικής υποστήριξης η οποία έχει ήδη αναφερθεί, οι 

συμμετέχοντες αναφέρονται σε προγράμματα που θα μπορούσαν να αποβούν 
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ιδιαίτερα βοηθητικά. Ακολούθως παρατίθενται ορισμένα από αυτά: «Να γίνονται 

προγράμματα αγωγής υγείας, αγωγής και προαγωγής ψυχικής υγείας... Προγράμματα 

που προωθούν την ψυχική ανθεκτικότητα στις σχολικές τάξεις από πολύ νωρίς…» 

(ΚΛ1). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η αναφορά της ΚΛ1 σε πρόωρη 

εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, η οποία μάλιστα θα πρέπει να ξεκινάει από το 

νηπιαγωγείο. Συνεχίζοντας στις προτάσεις που έχουν ειπωθεί, παρατίθενται τα εξής: 

«…προγράμματα που αφορούνε τη διαχείριση του θυμού ή προγράμματα που αφορούνε 

την αύξηση της αυτοεκτίμησης, προγράμματα σχετικά με τη διαφορετικότητα και με την 

ισότητα όλων των μαθητών, θα βοηθούσαν πάρα πολύ στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του σχολικού εκφοβισμού» ΚΛ4, «…προγράμματα τα οποία έχουνε να 

κάνουνε με συναισθήματα, κυρίως αναγνωρίζω τα συναισθήματα, ονοματίζω τα 

συναισθήματα και πως αντιδρώ σε αυτά…», «…κομμάτια συνεργασίας, αλλά και 

αλληλεπίδρασης, και επικοινωνίας… εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων…» (ΚΛ6).  

 

Για την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων γίνεται αναφορά σε ποικίλους 

τρόπους, ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Ορισμένοι από 

αυτούς είναι οι εξής: «…ομαδικά παιχνίδια, βιωματικές ασκήσεις, προβολή βίντεο, 

ίσως και δημιουργία ενός βίντεο για τον εκφοβισμό με τα ίδια τα παιδιά…» (ΚΛ2), 

«…βιωματικά μπορείς να κάνεις πολλά» (ΚΛ3), «Νομίζω θα σκεφτόμουνα κάτι 

σχετικά με παιχνίδια συνεργασίας», «Ομαδικά και να εναλλάσσονται οι ρόλοι, ούτως 

ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να έρθουν στη θέση του διπλανού τους, του συμμαθητή 

τους. Του οποιουδήποτε άλλου παιδιού», «…ακόμη και μέσα από μια ταινία… να… να 

περαστούν κάποια μηνύματα στα παιδιά. Ή μέσα από κάποιο παραμύθι…», «…κάποιες 

μέρες μέσα στη σχολική χρονιά να υπάρχει κάποιο είδος συνδιδασκαλίας. Να υπάρχει 

μια δράση που θα έρχονται σε επαφή παιδιά της γενικής αγωγής και παιδιά της ειδικής 

αγωγής» (ΚΛ5), «…σε σχέση με το πώς δουλεύονται τα συναισθήματα, μπορείς να 

δείξεις ας πούμε κάποιες εικόνες, να τους δουλέψεις με κάποια πλαστελίνη έτσι ώστε να 

δείχνει ένα ανάλογο συναίσθημα, με κάποιο παραμύθι… εεε… με κάποιο παιχνίδι 

ρόλων, με κάποιο καταιγισμό ιδεών…» (ΚΛ6).  

 

 Τέλος, η ΚΛ2 καταλήγει στη χρησιμότητα τέτοιου είδους προσπαθειών, 

αποδοκιμάζοντας την εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων μέσα από απλές 

ενημερώσεις: «Οι μαθητές χρειάζονται κάτι με το οποίο θα νιώσουν καλά, κάτι που 
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τους ευχαριστεί, κάτι με το οποίο θα ασχοληθούνε με ευχαρίστηση», «Οι μαθητές 

μαθαίνουν καλύτερα μέσα από τη δράση, μέσα από νέα μέσα, με νέες ιδέες, με έμμεσο 

τρόπο… Ενισχύοντας δεξιότητες και συμπεριφορές…». Παράλληλα, άξια προσοχής 

είναι η πρόταση της ΚΛ6 για την υλοποίηση δράσεων με γνώμονα τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών: «Θα ήταν σίγουρα βοηθητικό να μοιραζόταν κάποια ερωτηματολόγια για 

το τι θέματα θέλουνε οι μαθητές να δουλευτούνε… εεε… γιατί αυτό που παρατηρείται 

είναι ότι βγαίνουνε και διάφορα προγράμματα και από το υπουργείο παιδείας από 

εκπαιδευτικούς που υλοποιούν και σκέφτονται, αλλά ποτέ δεν έχουμε ρωτήσει τους 

ίδιους τους μαθητές τι θέλουνε και τι έχουνε ανάγκη. Συνήθως τους πάμε ένα έτοιμο 

πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να γίνει επειδή το υπουργείο το επιβάλει, χωρίς να 

ρωτήσουμε τους ίδιους τους μαθητές τι πραγματικά έχουνε ανάγκη», «Επομένως, ένα 

καλό βήμα θα είναι να ακούσουμε πρώτα τη φωνή των ίδιων των μαθητών, για να 

σχεδιάσουμε αργότερα τα επόμενα βήματα». 

 

 Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις με επίκεντρο την οικογένεια 

 

 Στο σημείο αυτό, μέσα από τις απαντήσεις που δόθηκαν, γίνεται αντιληπτό 

πως κανένας από τους συμμετέχοντες δε παραλείπει να αναφερθεί στη συνεργασία με 

τους γονείς, αναδεικνύοντάς την ως ένα αναγκαίο και απαραίτητο κομμάτι. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε δραστηριοποίηση των γονέων, σε ενημερώσεις, 

εκπαιδεύσεις, συμβουλευτική υποστήριξη και ενδυνάμωση των οικογενειακών 

σχέσεων, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Εκείνη που θα ξεκινούσε την 

παρέμβασή της από τους γονείς είναι η ΚΛ5. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Νομίζω θα 

ξεκινούσα από τους γονείς, ναι. Γιατί με βάση τη δική μου εμπειρία, θεωρώ ότι το 

φταίξιμο εν μέρει προέρχεται και από την οικογένεια. Δηλαδή, τα παιδιά δεν έχουν 

όρια». Στη συνέχεια, η ΚΛ6 δηλώνει πως όσον αφορά την οικογένεια, ένας 

κοινωνικός λειτουργός έχει να κάνει με τη συμβουλευτική υποστήριξη σε σχετικά 

θέματα και με τη δυναμική της. Αναφέρεται, τέλος, σε δημιουργία ομάδων γονέων 

σχετικά με τέτοιου είδους συμπεριφορές.  

 

Εξίσου σημαντικές κρίνονται οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται 

σε ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις γονέων: «…ενημέρωση και εκπαίδευση των 

γονέων…», «…στο να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να διαχειρίζονται περιστατικά 
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βίας» (ΚΛ1), «…ενημερωτικές βραδιές και εκδηλώσεις… εεε και με τους γονείς και 

τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε πάντοτε από εκεί. Στο τέλος φτάνουμε 

στο παιδί γιατί εάν δεν εκπαιδεύουμε σωστά τους αυτούς που εκπαιδεύουν αργότερα τα 

παιδιά, ε τότε δε κάνουμε δουλειά. Δηλαδή, ξεκινάμε να κάνουμε ενημερωτικές 

βραδιές, ευαισθητοποίησης… με διάφορους τρόπους εκεί… υπάρχουνε μέθοδοι που 

κάνεις διάφορα» (ΚΛ3), «Μετά ίσως κάποια ενημέρωση, διοργάνωση κάποιας 

ημερίδας ώστε να μάθουν κάποια πράγματα…» (ΚΛ5), «Ε στην πορεία ίσως 

χρειαζότανε και μια ανάλογη ενημέρωση και δραστηριοποίηση των γονέων πάνω σε 

αυτό το ζήτημα, αλλά σε ένα τελευταίο στάδιο για εμένα» (ΚΛ4). Σε αυτό το σημείο 

αξίζει να σημειωθεί πως ενώ όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρονται σε συνεργασία με 

τους γονείς, άλλοι το εντάσσουν ως συστατικό κομμάτι των παρεμβάσεών τους, και 

άλλοι ως επικουρικό. Κλείνοντας, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση υποχρεωτικού 

χαρακτήρα τόσο στις συναντήσεις με τους γονείς, όσο και στη συμμετοχή 

ενημερωτικών εκδηλώσεων από την ΚΛ3.  

 

 Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τους εκπαιδευτικούς και το 

λοιπό προσωπικό του σχολείου 

 

 Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου 

αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι των παρεμβάσεων των συμμετεχόντων. Η 

πλειονότητα αυτών θεωρεί σημαντικό το κομμάτι της ενημέρωσης και της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Aρχικά, τονίζεται πως οι κοινωνικοί λειτουργοί θα 

πρέπει να στρέψουν τη ‘’ματιά’’ τους προς τους εκπαιδευτικούς: «Πρώτα απ’ όλα 

χρειάζεται δουλειά με τους εκπαιδευτικούς και μετά με τα παιδιά. Εκείνοι είναι θεωρώ 

το πρόβλημα. Έχουνε ‘’μείνει’’ στη δασκαλοκεντρική διδασκαλία, χωρίς να 

χρησιμοποιούν νέα μέσα στη διδασκαλία τους, δεν ενδιαφέρονται αρκετά για τις σχέσεις 

μεταξύ των μαθητών και φαίνεται πως δεν είναι καθόλου έτοιμοι να ασχοληθούνε με 

ζητήματα εκφοβισμού» (ΚΛ2), «Νομίζω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε αρχικά από 

τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, να εκπαιδευτούνε κατά κάποιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί, 

ούτως ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα τα προγράμματα αυτά μέσα στη 

σχολική κοινότητα…» (ΚΛ4). 

 

 Σε ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις των εκπαιδευτικών συμφωνούν και οι 
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υπόλοιποι συμμετέχοντες. Ως προς αυτές, η ΚΛ1 δηλώνει πως συμβάλλουν στην 

πρόληψη, ανίχνευση και διαχείριση των περιστατικών βίας. Από την άλλη, η ΚΛ5 τις 

θεωρεί απαραίτητες λόγω των καθημερινών ζητημάτων που ανακύπτουν, όπως για 

παράδειγμα το διαδίκτυο και ο διαδικτυακός εκφοβισμός που πολύ συχνά επιφέρει η 

αλόγιστη χρήση του. Η ΚΛ3 έρχεται να συμφωνήσει με την υλοποίηση 

ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «…εάν 

δεν εκπαιδεύουμε σωστά τους αυτούς που εκπαιδεύουν αργότερα τα παιδιά, ε τότε δε 

κάνουμε δουλειά. Δηλαδή, ξεκινάμε να κάνουμε ενημερωτικές βραδιές, 

ευαισθητοποίησης… με διάφορους τρόπους εκεί… υπάρχουνε μέθοδοι που κάνεις 

διάφορα. Και βιωματικά και ότι θες…», και επισημαίνοντας πως ένα άλλο σημαντικό 

βήμα θα ήταν η θέσπιση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της παρακολούθησης. Η ίδια, 

τέλος, αναφέρεται σε υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των διευθυντών, 

προκειμένου να μη καταστέλλεται το έργο των σχολικών κοινωνικών λειτουργών. 

 

 Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που τίθεται είναι η δημιουργία ενός θετικού 

σχολικού κλίματος, όπου οι μαθητές θα διευκολύνονται στην εκμυστήρευση 

περιστατικών εκφοβισμού. Πιο αναλυτικά: «Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό να 

μάθουμε τα παιδιά να μιλούν γενικά γι’ αυτά τα περιστατικά, οπότε θεωρώ ότι κάτι ναι 

που ξέχασα να πω πριν, ότι θα πρέπει μέσα σε όλα να καλλιεργήσουμε ένα πολύ θετικό 

κλίμα μέσα στο πλαίσιο του σχολείου, ούτως ώστε να μπορούνε τα παιδιά να 

εμπιστευτούνε εκπαιδευτικούς και να μπορούν να μιλούν για τέτοια περιστατικά είτε 

όταν βρίσκονται στην πλευρά του θύματος, είτε κάποιου απλού θεατή μέσα σ’ αυτά τα 

γεγονότα. Εεε… Αυτό! Ναι, είναι όντως κάτι πολύ βασικό το να υπάρχει καλό κλίμα 

μέσα στα σχολεία» (ΚΛ4). Έπειτα, σύμφωνα με την ΚΛ2, θα ήτανε βοηθητική μια 

νέα διάταξη στον χώρο της τάξης. Κλείνοντας, γίνεται αναφορά στη θέσπιση 

κανόνων λειτουργίας στο σχολικό πλαίσιο: «Ένα πολύ βασικό κομμάτι που δεν 

υπάρχει στα σχολεία είναι να θέσουμε κανόνες λειτουργίας μέσα στα σχολεία για κάθε 

χώρο του σχολείου, μέσα στην τάξη, στο προαύλιο και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, ούτως 

ώστε να έχουμε κάποιους κανόνες με βάσει τους οποίους θα λειτουργούμε» (ΚΛ4). 

 

 Παρεμβάσεις με επίκεντρο την κοινότητα  

 

 Η ΚΕΚ είναι μια εκ των τριών βασικών μεθόδων της κοινωνικής εργασίας. 
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Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ωστόσο, έχει αναφερθεί μονάχα μια κοινωνική 

λειτουργός. Χαρακτηριστικά δηλώνει: «…με την κοινότητα έχεις να κάνεις με την 

ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, 

που μπορούν να γίνουν με κάποιες ημερίδες, με κάποιες εκδηλώσεις, με κάποιες ομιλίες 

ή ακόμη και με κάποιες βιωματικές δράσεις» (ΚΛ6). Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως η 

ΚΕΚ είναι μια μέθοδος η οποία σπάνια αξιοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης.  

 

 Πρόσθετες προτάσεις και σκέψεις 

 

 Σε αυτή την τελευταία κατηγορία υπάρχει μια ομοιογένεια απαντήσεων που 

αφορά στην ένταξη κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στη γενική εκπαίδευση. 

Προτού παρατεθούν τα σχετικά κομμάτια, είναι άξιο σχολιασμού το γεγονός του 

συνδυασμού των δυο αυτών ειδικοτήτων από την πλειονότητα των συμμετεχόντων. 

Eιδικότερα: «Μια χρήσιμη ενέργεια θα ήτανε εάν το υπουργείο έβαζε σε κάθε γενικό 

σχολείο, τουλάχιστον μια κοινωνική λειτουργό! (Γέλια)… Αλλά, εντάξει!», «Και 

ψυχολόγο βέβαια! (Γέλια)… Αυτά πάνε μαζί, δε γίνεται χωρίς!» (ΚΛ3). Προς αυτή την 

κατεύθυνση προσανατολίζονται και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες: «Νομίζω πως έτσι 

και αλλιώς αρμόδιοι για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών είναι κοινωνικοί 

λειτουργοί και ψυχολόγοι, οπότε θα ήτανε ευχής έργον να υπήρχανε σε κάθε σχολείο…» 

(ΚΛ4), «Η ένταξη των κοινωνικών υπηρεσιών στις σχολικές ομάδες… (γέλια)… Να 

μπει διεπιστημονική ομάδα στα σχολεία. Αυτό βέβαια θα… εεε είναι και μια 

αποφόρτιση των εκπαιδευτικών από το φορτωμένο πρόγραμμα και από τον φόρτο 

εργασίας που υπάρχει στα σχολεία, και θα βοηθούσε και τους ίδιους έτσι ώστε να μη 

διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία και ο ρόλος τους…» (ΚΛ6), «…καθοριστικό 

ρόλο νομίζω και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση, είναι αν ενταχθεί στο σχολείο 

μια τύπου… όχι ΕΔΕΑΥ… να μην έχει το ρόλο αποκλειστικά της ΕΔΕΑΥ. Να είναι δυο 

ειδικοί ή ένας ειδικός για όλα τα θέματα του σχολείου και για να ενημερώνει, και για να 

προλαμβάνει, και για να αντιμετωπίζει…», «Αν υπάρχει κάποιος ειδικός σε κάποιο 

σχολείο, αν υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός, νομίζω ότι θα είναι το σημείο 

κλειδί και στα… όσον αφορά τα παιδιά, και εκπαιδευτικούς, και γονείς. Αυτό! Νομίζω 

ότι είναι το πιο βασικό!»  (ΚΛ5), «Ελπίζω με το πέρασμα των χρόνων να στελεχωθούν 

και αυτά τα σχολεία με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό γιατί είναι άκρως απαραίτητο» 

(ΚΛ2). 
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 Από την άλλη, η ΚΛ6 κάνει λόγο για ένταξη των κοινωνικών λειτουργών και 

των ψυχολόγων σε προγράμματα του υπουργείου παιδείας, τα οποία θα συνέβαλαν 

σημαντικά στο κομμάτι της πρόληψης: «Και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό επίσης, 

κάποια στιγμή να αλλάξει και αυτή η εγκύκλιος με τα προγράμματα αγωγής υγείας, 

προγράμματα κοινωνικού σχολείου, τώρα η θεματική εβδομάδα που είναι φέτος από το 

υπουργείο παιδείας… να μπορούνε… να μπορεί και η διεπιστημονική ομάδα, 

κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι να υλοποιούν αυτά τα προγράμματα…». Από την 

αντίπερα όχθη, δυο εκ των συμμετεχόντων δηλώνουν πως θα ήθελαν κάποιου είδους 

υποστήριξη: «Ακόμη και εμείς όμως χρειαζόμαστε υποστήριξη σε αυτά τα θέματα. 

Χρειαζόμαστε έναν σύμβουλο, έναν άνθρωπο που θα μας κατευθύνει. Ίσως κάποια 

περαιτέρω επιμόρφωση, δε ξέρω…» (ΚΛ2), «…θα ήθελα πιο πολύ υποστήριξη από τα 

στελέχη και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» 

(ΚΛ3). Η τελευταία κοινωνική λειτουργός σημειώνει ακόμη πως θα ήθελε 

περισσότερο χρόνο για προετοιμασία προγραμμάτων: «…εμ και χρόνο γιατί όταν 

δουλεύεις δε σου δίνουνε χρόνο να προετοιμάσεις αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή, σου 

λένε εσύ θα κοιτάξεις εκείνα, εκείνα και εκείνα τα παιδιά και δε μπορείς να 

προετοιμάσεις τίποτα. Δηλαδή, το πρόγραμμα ενός κοινωνικού λειτουργού ή και 

ψυχολόγου είναι τόσο γεμάτο που δε μπορείς, δε προλαβαίνεις να ετοιμάσεις. 

Επομένως, αυτό που απαιτείται επίσης είναι μέσα στο πρόγραμμά τους το καθημερινό 

να έχουνε και περισσότερες ώρες για προετοιμασία τέτοιων πραγμάτων… γιατί τα 

περισσότερα που έχουν σχέση με αυτά γίνονται ιδιωτικά, στον προσωπικό χρόνο…» 

(ΚΛ3). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο 

 

- Συμπεράσματα και προτάσεις - 

 

 

5.1. Σχολιασμός αποτελεσμάτων θεματικής ποιοτικής ανάλυσης 

 

 Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού στην ειδική αγωγή και σ’ ένα σχολείο για όλους μέσα από τη 

‘’ματιά’’ των σχολικών κοινωνικών λειτουργών, καθώς επίσης να αναδειχθεί ο ρόλος 

τους στο κομμάτι της πρόληψης και της αντιμετώπισης τέτοιου είδους φαινομένων. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος που ταιριάζει άλλωστε 

περισσότερο στην επιστήμη της κοινωνικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, 

αξιοποιήθηκε το εργαλείο της ημι-δομημένης συνέντευξης, τα αποτελέσματα της 

οποίας αναλύθηκαν με την τεχνική της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης των 

δεδομένων. Ακολούθως, παρουσιάζεται μια σύνοψη των κυριότερων ευρημάτων της. 

 

 Σε ότι αφορά τον 1
ο
 θεματικό άξονα, η παρούσα έρευνα φαίνεται πως ενισχύει 

σε σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Αρχικά, αξίζει να 

σημειωθεί πως το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο, 

το οποίο ωστόσο εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο στις επιμέρους μονάδες και 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες έχουν αναφερθεί σε φαινόμενα 

εκφοβισμού που λαμβάνουν χώρα κυρίως στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης, 

γεγονός το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τους Harel και συνεργάτες (1997, όπ. αναφ. 

στο Reiter & Lapidot-Lefler, 2007). Μάλιστα, διακρίνεται μια επιφυλακτικότητα ως 

προς την ύπαρξη του φαινομένου στις ΣΜΕΑΕ, καθώς και μια αμφιθυμία ως προς τη 

χρησιμοποίηση του όρου «σχολικός εκφοβισμός» σε αυτές. Ακόμη, στα πλαίσια της 

γενικής εκπαίδευσης έχουν παρατηρηθεί από τους συμμετέχοντες όλες οι μορφές 

εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποδίδονται στον ρατσισμό και τη 

διαφορετικότητα, σε αντίθεση με την ΕΑΕ όπου ναι μεν έχουν αναφερθεί 

περιστατικά λεκτικού, ψυχολογικού και σωματικού εκφοβισμού, αλλά τις 

περισσότερες φορές επρόκειτο για περιστατικά χωρίς σκοπιμότητα, μεθόδευση και 
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συστηματικότητα.  

 

 Στη συνέχεια, σε ότι αφορά τη διαφοροποίηση του εκφοβισμού σε σχέση με 

το φύλο, φαίνεται ότι τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε περιστατικά 

εκφοβισμού. Στο ίδιο συμπέρασμα συνέκλιναν και άλλες έρευνες (Ψάλτη & 

Παπακωνσταντίνου, 2007; Forero et al., 1999; Korakidi et al., 2009). Ακόμη, τα 

αγόρια λαμβάνουνε κυρίως το ρόλο του θύτη, ενώ τα κορίτσια εκείνον του θύματος, 

γεγονός το οποίο συμπίπτει με άλλες ερευνητικές προσπάθειες (Gini & Pozzoli, 2006; 

Κorakidi et al., 2009; Nansel et al., 2001; Veenstra et al., 2005). Έπειτα, αξίζει να 

σημειωθεί πως τα κορίτσια εμφανίζονται ιδιαίτερα βοηθητικά προς τα θύματα. Από 

την άλλη, σε ότι αφορά την ηλικία, οι συμμετέχοντες αναφέρουν περισσότερα 

περιστατικά σε σχολεία της Α/θμιας, παρά της Β/θμιας εκπαίδευσης. Αυτό, βέβαια, 

δε σημαίνει πως ο εκφοβισμός μειώνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Απεναντίας, 

ενδέχεται να οφείλεται στον φόβο εκμυστήρευσης και παραδοχής της θυματοποίησης 

εκ μέρους των εφήβων, γεγονός το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει το εκπαιδευτικό 

και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.  

 

 Σε πλήρη συμφωνία με διεθνείς έρευνες που καταγράφονται από τον Rigby 

(2008), βρίσκονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά τον τόπο εμφάνισης 

των περιστατικών εκφοβισμού, ο οποίος κατά γενική ομολογία είναι το διάλειμμα και 

ως εκ τούτου η αυλή του σχολείου. Έπειτα, έχουν αναφερθεί χώροι όπως οι 

διάδρομοι, οι τουαλέτες και γενικότερα όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, όπου η επίβλεψη 

είναι περιορισμένη, κάτι το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τις έρευνες των Andreou 

και των συνεργατών (2015) και Vreeman και Carroll (2007). Εντούτοις, ο 

εκφοβισμός δύναται να αναπτύσσεται ακόμη και μέσα στην τάξη, υπό την παρουσία 

των εκπαιδευτικών, γεγονός στο οποίο καταλήγουν οι Harris και συνεργάτες (2002). 

Τέλος, από την παρούσα έρευνα προκύπτει πως παρά το γεγονός ότι ο εκφοβισμός 

λαμβάνει χώρα κυρίως μέσα στα πλαίσια του σχολείου, πολλές φορές μπορεί να 

συμβεί και στη διαδρομή από και προς το σχολείο ή ακόμη και στο διαδίκτυο. 

 

Ο εκφοβισμός, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι ένα 

φαινόμενο στο οποίο λαμβάνουν μέρος τόσο οι θύτες και τα θύματα, όσο και οι 

παρατηρητές ή αλλιώς οι παρευρισκόμενοι. Μέσα από τη ‘’ματιά’’ των 
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συμμετεχόντων, οι θύτες παρουσιάζονται ως δημοφιλείς, εξωστρεφείς, προκλητικοί, 

με ισχυρό προφίλ, εικονική αυτοπεποίθηση, καλή εξωτερική εμφάνιση και κάποια 

αντικειμενική ή υποκειμενική υπεροχή. Ως μαθητές, εμφανίζουν χαμηλή σχολική 

επίδοση, ενώ κάνουνε συχνές απουσίες. Πιθανότατα να δέχονται καταπίεση από την 

οικογένειά τους, να έχουνε δεχτεί κάποιο είδος βίας ή ακόμη και να έχουνε εκτεθεί σε 

σκηνές βίας.  Σε συνάρτηση, μάλιστα, με αντίστοιχες έρευνες (Hoover & Stenhjem, 

2003. Fishman et al., 2002, όπ. αναφ. στο Maliki et al., 2009), αντιλαμβάνονται την 

αδυναμία του θύματος, και για το λόγο αυτό επικεντρώνονται σε ‘’αδύναμους’’ 

μαθητές επιδιώκοντας να αισθανθούν πιο δυνατοί. Τέλος, εμφανίζουν επιθετική 

συμπεριφορά, αδυνατούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, έχουνε ελλειπείς 

δεξιότητες διαχείρισης θυμού και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

 

Συνεχίζοντας την αφήγησή τους, οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν το προφίλ 

του θύματος, το οποίο επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά. Tα θύματα, λοιπόν, 

χαρακτηρίζονται ως εσωστρεφή, συνεσταλμένα, ήσυχα, με χαμηλή αυτοπεποίθηση 

και χωρίς ανεπτυγμένη προσωπικότητα. Την χαμηλή αυτοπεποίθηση των θυμάτων 

αναδεικνύει, επίσης, η έρευνα των Oklahoma και των συνεργατών (2014). 

Παράλληλα, σε αντίθεση με τους θύτες, τα θύματα δεν έχουνε καλή εξωτερική 

εμφάνιση, είναι μικρόσωμα ή και μικρότερα σε ηλικία, δεν έχουνε πολλές παρέες, 

ούτε και επαρκείς δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ανεπάρκειες σε επίπεδο 

κοινωνικών δεξιοτήτων αναφέρονται, επίσης, στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

Padgett και Notar (2013), αλλά και σε ευρήματα των Nansel και των συνεργατών 

(2001) και Gini (2006). Τέλος, τα θύματα φαίνεται πως διαφέρουν από τους 

υπόλοιπους μαθητές σε θέματα καταγωγής, ύπαρξης ΕΕΑ ή/και αναπηρίας, 

αδυνατούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, φοβούνται ή ακόμη και ντρέπονται να 

αναφέρουν τη θυματοποίησή τους.   

 

 Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, αλλά και με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

που προηγήθηκε, οι παρατηρητές δύνανται να κατέχουν πολλούς διαφορετικούς 

ρόλους στη δυναμική του εκφοβισμού. Ανάμεσα σε αυτούς, οι συμμετέχοντες της 

παρούσας αναφέρουν πως αφενός ενδέχεται να μην εμπλακούν καθόλου φοβούμενοι 

τη θυματοποίησή τους, και αφετέρου να εμπλακούν επηρεάζοντας την έκβαση του 

συμβάντος προς όφελος του θύτη ή και του θύματος. Ιδιαίτερα σημαντική, λοιπόν, 
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κρίνεται η εκπαίδευση των παρατηρητών σε παρεμβατικές στρατηγικές. Για 

παράδειγμα, ένα πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης 

συγκρούσεων θα μπορούσε να προσδώσει σημαντικά οφέλη.  

 

 Όπως προκύπτει, ο εκφοβισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και στην 

εκδήλωσή του συμβάλλει η αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών παραγόντων. 

Ανάμεσά τους βρίσκονται ατομικοί, οικογενειακοί, σχολικοί και κοινωνικοί 

παράγοντες, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά. Ως προς τους ατομικούς 

παράγοντες, οι συμμετέχοντες έχουν αναφερθεί σε ευαλωτότητα, ντροπή, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, αδυναμία υπεράσπισης του εαυτού, έλλειψη φίλων, διαφορετική 

εξωτερική εμφάνιση και ύπαρξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (π.χ. καταγωγή, ΕΕΑ 

ή/και αναπηρία) των παιδιών που θυματοποιούνται. Από την άλλη, κάνουν λόγο για 

θύτες που επιδιώκουν να έχουν τον έλεγχο, να επιδεικνύουν τη δύναμή τους και να 

αποκτήσουν περισσότερους φίλους και θαυμαστές. Ακόμη, παρουσιάζονται ως 

ανεπαρκείς σε επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων, και με πιθανότητα έκθεσης σε σκηνές 

βίας ή ακόμη και ύπαρξης προηγούμενων εμπειριών βίας. Για αρκετούς από τους 

συμμετέχοντες, στα αίτια η οικογένεια και το σχολείο κατέχει επίσης σημαντικό 

ρόλο, ενώ ελάχιστα έχουν ενοχοποιηθεί κοινωνικοί παράγοντες. Είναι, λοιπόν, 

εμφανές πως οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί της παρούσης δίνουν έμφαση 

περισσότερο στο ίδιο το άτομο, στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, προς τα 

οποία στρέφουν κυρίως τις δράσεις τους.  

 

 Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, αξίζει να αναφερθεί πως ο αντίκτυπος του 

εκφοβισμού είναι αρνητικός για όλους τους εμπλεκόμενους μαθητές, 

συμπεριλαμβανομένων των παρατηρητών. Μάλιστα, οι επιπτώσεις ενδέχεται να 

ακολουθήσουν το άτομο μέχρι και την ενήλικη ζωή του. Ανάμεσα στις 

σημαντικότερες επιπτώσεις που έχουνε αναφερθεί για τα θύματα και τους 

παρατηρητές, βρίσκονται εκείνες που αφορούν στο ψυχολογικό, συναισθηματικό και 

συμπεριφορικό κομμάτι, καθώς και σε επιρροή των καθημερινών τους συνηθειών. 

Στις επιπτώσεις για τα θύματα, εντάσσεται επίσης η εμφάνιση χαμηλής σχολικής 

επίδοσης, σχολική διαρροή και αποκλεισμός από ομαδικές δραστηριότητες. Τέλος, οι 

επιπτώσεις διαταράσσουν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, επηρεάζοντας παράλληλα 

τη λειτουργικότητα της τάξης. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως οι 
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συμμετέχοντες εστίασαν περισσότερο την προσοχή τους στους μαθητές που δέχονται 

και παρατηρούν τον εκφοβισμό, παρά σε εκείνους που τον προκαλούν.  

 

 Εν συνεχεία, από την παρούσα έρευνα προκύπτει πως η συμπερίληψη των 

μαθητών με ΕΕΑ ή/και αναπηρία στο γενικό σχολείο είναι μια ανεπιτυχής 

προσπάθεια. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν πως κατά κύριο λόγο οι μαθητές 

με ΕΕΑ ή/και αναπηρία δεν είναι αποδεκτοί από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, 

γεγονός το οποίο οφείλεται στο είδος της αναπηρίας και στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που συχνά τη συνοδεύει, στον χαρακτήρα των υπόλοιπων μαθητών, 

στο οικογενειακό, αλλά και σχολικό συνάμα περιβάλλον. Η ανεπιτυχής προσπάθεια 

της ενσωμάτωσής τους στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης ενισχύεται ακόμη 

περισσότερο από το γεγονός της απομόνωσης και της μοναχικότητας που τα διακρίνει 

κατά την παραμονή τους στο σχολείο. Τις περισσότερες, μάλιστα, φορές αναφέρεται 

πως η μόνη συντροφιά τους είναι ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, ενώ σε λίγες μόνο 

περιπτώσεις αναφέρεται κάποιου είδους αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους μαθητές. 

Εντούτοις, σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι έχουν τη δυνατότητα 

αλλαγής την όλης κατάστασης προς μια ουσιαστική συμπερίληψη των μαθητών με 

ΕΕΑ ή/και αναπηρία, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες κάθε φορά μεθόδους.  

 

 Σε αντίθεση με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, την 

πιθανότητα εκδήλωσης επιθετικής ή προκλητικής συμπεριφοράς των μαθητών με 

ΕΕΑ ή/και αναπηρία επιβεβαιώνουν ελάχιστοι συμμετέχοντες. Ωστόσο, οι μαθητές 

αυτοί αποτελούν ‘’εύκολο στόχο’’ προς θυματοποίηση. Όπως προκύπτει, η 

θυματοποίηση αποδίδεται στη διαφορετικότητα που τα χαρακτηρίζει, γεγονός το 

οποίο έρχεται σε συμφωνία με τους Σβώλου - Νάνου (2016), αλλά και σε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους (π.χ. στερεοτυπική/μιμητική συμπεριφορά και ελλειπείς 

δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης), γεγονός το οποίο αναφέρεται στους 

Κουρκούτας και Κοκκιάδη (2015). Ακόμη, γίνεται λόγος για στιγματισμό των 

μαθητών με παράλληλη στήριξη ή που φοιτούν σε τμήματα ένταξης, για ζητήματα 

μειωμένης νοητικής ικανότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, θρησκείας, 

καταγωγής και εισοδήματος. Στα αίτια θυματοποίησης κατατάσσονται, επίσης, 

ζητήματα αδυναμίας του θύματος και αντικειμενικής ή υποκειμενικής υπεροχής του 

θύτη. 
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 Η διαχείριση της ετερότητας και ως εκ τούτου, η βία και ο εκφοβισμός που 

πολύ συχνά επιφέρει είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σχολικής 

κοινωνικής εργασίας. Ωστόσο, από την παρούσα έρευνα προκύπτει πως είναι ένα 

φαινόμενο το οποίο προλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται με ποικίλους τρόπους. Ως 

προς την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, οι συμμετέχοντες μέσα από τις 

απαντήσεις τους την παρουσίασαν ως μια σύνθεση, περίπλοκη και χρονοβόρα 

διαδικασία, που εξαρτάται από την κάθε περίπτωση, καθώς και από τη συνεργασία 

όλων. Οι περισσότεροι από αυτούς έχει χρειαστεί να παρέμβουν για την 

αντιμετώπιση ενός περιστατικού εκφοβισμού, λίγοι είναι όμως εκείνοι που τελικά 

παρενέβησαν με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι 

οι συμμετέχοντες αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε περιστατικά που λαμβάνουν χώρα 

στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης, παρά στις ΣΜΕΑΕ.  

  

 Προς την αντιμετώπιση του εκφοβισμού μόνο μια κοινωνική λειτουργός 

αναφέρθηκε στο πρώτο βήμα της συστηματικής διερεύνησης, καταγραφής και 

αξιολόγησης των διαφόρων συνθηκών. Σε αυτό το στάδιο διερευνάται το προφίλ του 

μαθητή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, η συμπεριφορά του, η σχολική του επίδοση 

και τυχόν αλλαγές σε αυτά. Διερευνάται, επίσης, εάν το περιστατικό έχει γίνει 

αντιληπτό από γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και σε τι ενέργειες έχουνε προβεί 

προς την αντιμετώπισή του. Τέλος, διερευνάται ο τόπος, η σοβαρότητα, η συχνότητα, 

η διάρκεια και ο τόπος εμφάνισης του περιστατικού. Σε αυτό το διερευνητικό στάδιο 

έχει αναφερθεί τόσο η συστηματική παρατήρηση, όσο και ατομικές ή και ομαδικά 

εστιασμένες συνεντεύξεις. Ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως το βήμα αυτό, αν και 

δεν έχει αναφερθεί από όλους τους συμμετέχοντες, κρίνεται απαραίτητο για την 

ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των κατάλληλων κάθε φορά παρεμβάσεων.  

 

 Προχωρώντας, αξίζει να αναφερθεί πως οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη 

σημαντικότητα της διεπιστημονικής συνεργασίας και της συνεργασίας με τους γονείς, 

γι’ αυτό και τους εντάσσουν στην όλη διαδικασία από την αρχή. Ξεκινώντας από τη 

συνεργασία με τους γονείς, γίνεται αναφορά σε ενημέρωση των γονέων σχετικά με το 

περιστατικό και σε λήψη του κοινωνικού ιστορικού για την απόσπαση σημαντικών 

πληροφοριών. Έπειτα, αναφέρονται συστηματικές συναντήσεις με τους γονείς για την 
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επίλυση και τροποποίηση των προβληματικών συμπεριφορών. Σε αυτό το σημείο, η 

συστηματικότητα των συναντήσεων με τους γονείς κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. 

Σημαντική κρίνεται επίσης η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη 

σχολική κοινότητα, την οποία φαίνεται πως ενεργοποιούν οι συμμετέχοντες. 

Αναλυτικότερα, έχει αναφερθεί πως ενημερώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικούς για 

το συμβάν, εντάσσοντάς τους από την αρχή στην όλη διαδικασία. Επιπρόσθετα, 

φαίνεται πως δε ξεχνούν το συμβουλευτικό τους ρόλο προς τους αυτούς. Έπειτα, οι 

συμμετέχοντες στο σύνολό τους, σημειώνουν συνεργασία με ψυχολόγο, ενώ έχει 

αναφερθεί και συνεργασία με σχολικό νοσηλευτή. 

 

 Σε ένα επόμενο στάδιο γίνεται αναφορά σε παρεμβάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν με τους μαθητές. Ανάμεσα σε αυτές διακρίνονται ατομικές 

παρεμβάσεις με τους εμπλεκόμενους μαθητές, κυρίως μέσα από τη συζήτηση και τη 

συμβουλευτική τους υποστήριξη. Εντούτοις, οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας 

συγκλίνουν στη μέθοδο της κοινωνικής εργασίας με ομάδες, η οποία δύναται να 

επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Ενδεικτικά, έχουν αναφερθεί προγράμματα 

ενημέρωσης για τον σχολικό εκφοβισμό, αναγνώρισης και διαχείρισης 

συναισθημάτων, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, διαχείρισης και επίλυσης 

συγκρούσεων, αλλά και προγράμματα σχετικά με τη φιλία και τη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση, κυρίως μέσα από συζήτηση, προβολή ταινίας και βιωματικές 

ασκήσεις. Όπως προκύπτει σε αυτό το σημείο, οι συμμετέχοντες δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ΚΕΑ και ΚΕΟ, ενώ κανείς δεν έχει αναφερθεί στην ΚΕΚ. Ωστόσο, η 

αξιοποίηση ενός ολιστικού μοντέλου παρέμβασης θα απέδιδε μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα. 

 

 Σε ότι αφορά την έκβαση των εν λόγω παρεμβάσεων υπήρξαν ελάχιστες 

αναφορές. Μια από αυτές αναφέρεται σε επιτυχή έκβαση, η οποία αξίζει να 

σημειωθεί πως προέκυψε μέσα από τα ίδια τα παιδιά και από την ελευθερία έκφρασης 

που τους δόθηκε. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι 

απόψεις, οι ιδέες και οι επιθυμίες των μαθητών. Σε επιτυχή έκβαση των παρεμβάσεων 

αναφέρονται άλλοι δυο συμμετέχοντες. Εντούτοις, η μια από αυτές σημειώνει 

επιτυχή έκβαση για το σύνολο των μαθητών, όχι όμως και για τους θύτες. Ακόμη 

όμως και μια θετική επιρροή και ευαισθητοποίηση των υπολοίπων μαθητών, δύναται 
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μελλοντικά να προσδώσει σημαντικά οφέλη. Έπειτα, όσον αφορά στις υλοποιούμενες 

παρεμβάσεις, τίθενται ζητήματα αξιολόγησης και επανασχεδιασμού τα οποία είναι 

απαραίτητα όχι μόνο στο τέλος, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Τέλος, 

τίθενται ζητήματα αλλαγής στάσης προς τους μαθητές, τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, δυο εκ των συμμετεχόντων καταλήγουν στο ότι 

θα ήθελαν να είχαν κρατήσει πιο αυστηρή στάση.  

 

 Από τα παραπάνω ευρήματα, προκύπτει πως το σύνολο των συμμετεχόντων 

έχει προβεί περισσότερο σε παρεμβατικές, παρά σε προληπτικές πρακτικές. Πιο 

συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης έχει 

απασχολήσει μια μικρή μερίδα συμμετεχόντων. Ανάμεσα σε αυτά που έχουν 

αναφερθεί είναι δυο προγράμματα πρόληψης περιστατικών βίας σε γενικά σχολεία 

και ένα πρόγραμμα πρόληψης του διαδικτυακού εκφοβισμού σε ΣΜΕΑΕ. Σε ότι 

αφορά τον τρόπο εφαρμογής τους, αναφέρονται ενημερωτικά και επιμορφωτικά 

προγράμματα, προγράμματα αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης 

συναισθημάτων, και προγράμματα διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων, μέσα από 

τα εξής: συζήτηση, ομαδικά παιχνίδια, βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, 

παραμύθι, ζωγραφική, δημιουργία πρότζεκτ, άθλοι. Για τις προαναφερθείσες δράσεις 

λήφθηκε υπόψη η ηλικία των μαθητών. Εντούτοις, άξιο σχολιασμού είναι το γεγονός 

της επιλογής μαθητών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, σε προγράμματα που 

έχουν πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο. Πιο συγκεκριμένα, από την εργασιακή 

εμπειρία της ΚΛ3 στο Βερολίνο, δημιουργούνται ομάδες διαφορετικών ηλικιακών 

ομάδων, οι οποίες αξιοποιούνται προς την εξάλειψη του εκφοβισμού. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία γνώριμων, φιλικών και συνεκτικών δεσμών 

που συμβάλλουν στην καταστολή της εχθρότητας προς μικρότερους ή πιο αδύναμους 

μαθητές. Χρήσιμο θα ήτανε, λοιπόν, να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τις καλές 

πρακτικές άλλων χωρών και στη συνέχεια να αξιοποιήσουμε κάποιες από αυτές.  

 

 Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων προγραμμάτων, μόνο δυο εκ των 

συμμετεχόντων δήλωσαν συνεργασία με κάποιο άλλο άτομο ή φορέα. Στη μια 

περίπτωση, έχει αναφερθεί συνεργασία με ψυχολόγο και εκπαιδευτικό, και στην άλλη 

συνεργασία με ψυχολόγο και αστυνομικό. Η τελευταία αφορά σε πρόγραμμα που 

υλοποιήθηκε στο Βερολίνο, όπου για τη δημιουργία τέτοιου είδους προγραμμάτων 



[118] 

 

γίνεται συνεργασία του σχολείου με τον εκάστοτε δήμο ή και με εξωτερικούς φορείς. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα είναι 

εθελοντική και έχει μια συνέχεια στο χρόνο, κάτι το οποίο δε συμβαίνει στα ελληνικά 

σχολεία. Ειδικότερα, για τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στα ελληνικά 

σχολεία έχει αναφερθεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο βέβαια 

ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Τέλος, ας 

σημειωθεί πως καλό είναι να αξιολογείται το πρόγραμμα τόσο από τον ίδιο τον 

κοινωνικό λειτουργό, όσο και από τους μαθητές. Ένας τρόπος αξιολόγησης από τους 

μαθητές είναι η χορήγηση σχετικών φύλλων εργασίας, κάτι το οποίο έχει αναφερθεί 

στην έρευνα.  

  

 Πέραν των παραπάνω προγραμμάτων, ορισμένοι συμμετέχοντες έχουν 

υλοποιήσει ή σχεδιάσουν να υλοποιήσουν άλλες δράσεις πρόληψης. Ανάμεσα σε 

αυτές αναφέρονται δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητών και 

εκπαιδευτικών για τον σχολικό εκφοβισμό, ομάδες γονέων προς αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των δράσεων, και ατομικές ή ομαδικές δράσεις με τους 

μαθητές στα εξής θέματα: κοινωνικές δεξιότητες, φιλία, συνεργασία, αλληλεπίδραση, 

συνύπαρξη, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, επιλογή αποδεκτών τρόπων 

συμπεριφοράς. Κλείνοντας το συγκεκριμένο κομμάτι, αξίζει να σημειωθεί πως παρά 

τη μειωμένη δραστηριότητα των συμμετεχόντων σε σχέση με το κομμάτι της 

πρόληψης, αναγνωρίζεται ως το πλέον σημαντικό εργαλείο μείωσης και εξάλειψης 

του εκφοβισμού.  

 

 Κατόπιν, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διατυπώσουν 

προτάσεις και σκέψεις ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. 

Σε σχέση με τους μαθητές έχουνε αναφερθεί, τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές 

παρεμβάσεις. Ωστόσο, η ΚΕΟ αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ως η καταλληλότερη 

μέθοδος. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων, πέραν της συμβουλευτικής υποστήριξης 

των μαθητών, αφορούν κυρίως σε υλοποίηση προγραμμάτων όπως: αγωγή και 

προαγωγή ψυχικής υγείας, διαχείρισης θυμού, προώθησης της διαφορετικότητας και 

της ισότητας, κοινωνικών δεξιοτήτων κ.α. Τονίζεται, μάλιστα, πως τέτοιου είδους 

προγράμματα θα ήτανε ευχής έργον να εφαρμόζονται ακόμη και από τις νηπιακές 

τάξεις. Παρατηρείται, μάλιστα, μια ποικιλία τρόπων εφαρμογής. Για παράδειγμα: 
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ομαδικά παιχνίδια, βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, προβολή και δημιουργία 

βίντεο, παραμύθι, εικόνες, καταιγισμός ιδεών, συνδιδασκαλία κ.α. Ας σημειωθεί ότι 

αποδοκιμάζονται εφαρμογές προγραμμάτων μέσα από απλές ενημερώσεις του 

μαθητικού πληθυσμού, ενώ τονίζεται η υλοποίηση και ο σχεδιασμός δράσεων με 

γνώμονα τα ενδιαφέροντα των μαθητών.  

 

 Στη συνέχεια αναφέρονται ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις με επίκεντρο 

την οικογένεια. Από την παρούσα έρευνα γίνεται αντιληπτό πως κανένας από τους 

συμμετέχοντες δε παραλείπει να αναφερθεί σε συνεργασία με τους γονείς, 

αναδεικνύοντάς την ως αναγκαίο και απαραίτητο κομμάτι. Στην κοινωνική εργασία 

με γονείς, λοιπόν, αναφέρονται τα εξής: συμβουλευτική υποστήριξη, 

δραστηριοποίηση και ευαισθητοποίηση γονέων, ενδυνάμωση οικογενειακών 

σχέσεων, ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις για την πρόληψη, ανίχνευση και διαχείριση 

περιστατικών βίας. Από την άλλη, αναδεικνύονται ορισμένα εμπόδια και δυσκολίες 

που συναντούν οι συμμετέχοντες στη συνεργασία τους με τους γονείς, όπως για 

παράδειγμα η αποφυγή των οριζόμενων συναντήσεων, ενώ μόνο μια συμμετέχουσα 

έχει προβεί σε λειτουργία ομάδων γονέων. 

 

 Περνώντας στο κομμάτι που αφορά τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό 

προσωπικό του σχολείου, η έρευνα κατέδειξε πως η συνεργασία μαζί τους αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι των παρεμβάσεων των συμμετεχόντων. Παράλληλα, τονίζεται 

η σημαντικότητα υλοποίησης ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων προς αυτούς, και 

μάλιστα προτού γίνουν οι οποιεσδήποτε ενέργειες προς το μαθητικό πληθυσμό. 

Τονίζεται, ακόμη, πως ένα σημαντικό βήμα θα ήταν η θέσπιση του υποχρεωτικού 

χαρακτήρα της παρακολούθησης, καθώς και η υλοποίησή τους με εναλλακτικούς 

τρόπους διδασκαλίας. Εντούτοις, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έχει 

αναφερθεί σε ομάδες εκπαιδευτικών. Από την άλλη, τονίζεται η ευαισθητοποίηση 

των διευθυντών σε σχετικά ζητήματα, έτσι ώστε να μη καταστέλλεται η εργασία του 

κοινωνικού λειτουργού στα σχολεία. Εξίσου σημαντική κρίνεται η δημιουργία ενός 

θετικού σχολικού κλίματος, το οποίο εκτός των άλλων θα συμβάλει στην 

εκμυστήρευση περιστατικών εκφοβισμού από τους μαθητές. Ταυτόχρονα, βοηθητική 

κρίνεται μια νέα (μη-δασκαλοκεντρική) διάταξη στον χώρο της τάξης και η θέσπιση 

κανόνων λειτουργίας του σχολείου. 
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 Η ΚΕΚ είναι μια εκ των τριών βασικών μεθόδων της κοινωνικής εργασίας. 

Ωστόσο, δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες. Η μόνη σχετική αναφορά 

αντλήθηκε από κοινωνική λειτουργό με πολυετή εργασιακή εμπειρία, η οποία 

αναφέρθηκε στο κομμάτι της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε 

θέματα σχολικού εκφοβισμού, μέσα από ημερίδες, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις, ή 

ακόμη και με κάποιες βιωματικές δράσεις. Γενικότερα, οι προληπτικές και 

παρεμβατικές πρακτικές των συμμετεχόντων, αλλά και οι προτάσεις προς αυτή τη 

κατεύθυνση, δε συνδέονται άμεσα με το προφίλ τους. Αφενός ο συνδυασμός 

πολυετούς εργασιακής εμπειρίας με σχετικά σεμινάρια και εξειδικεύσεις έχει 

προσδώσει στην παρούσα έρευνα σημαντικό υλικό προς μελέτη, και αφετέρου 

διακρίνονται σημαντικές προσπάθειες και ιδέες από συμμετέχουσα με μεταπτυχιακές 

και πρόσθετες σπουδές, χωρίς όμως μεγάλη εργασιακή εμπειρία. Από την άλλη, 

παρατηρείται σημαντική δραστηριότητα ατόμου με βασικές σπουδές και εργασιακή 

εμπειρία εκτός Ελλάδος, και ελλιπής δραστηριότητα ατόμων με μεταπτυχιακές και 

πρόσθετες σπουδές. Συνεπώς, δε μπορεί να γίνει κάποια ασφαλής συσχέτιση. 

 

 Κλείνοντας, έχουν αποτυπωθεί ορισμένες προτάσεις και σκέψεις που αφορούν 

κυρίως στην ένταξη κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στα πλαίσια της γενικής 

εκπαίδευσης. Μάλιστα, πέραν του ότι αποτελεί καθολικό αίτημα, αξίζει να σημειωθεί 

πως η πλειονότητα αναφέρεται στην ένταξη και των δυο αυτών ειδικοτήτων, 

αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας. 

Αναφέρεται, επίσης, η ένταξη αυτών των ειδικοτήτων σε ένα πλαίσιο διαφορετικό 

από εκείνο της ΕΔΕΑΥ, όπου ο κοινωνικός λειτουργός θα αποτελεί το σημείο 

‘’κλειδί’’. Τον συνδετικό, δηλαδή, κρίκο μεταξύ σχολείου, οικογένειας και 

κοινότητας. Ακόμη, έχει εκφραστεί η επιθυμία ένταξης των εν λόγω ειδικοτήτων σε 

προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αγωγή υγείας, 

κοινωνικό σχολείο και θεματική εβδομάδα), καθώς και διάθεση περισσότερου χρόνου 

για σχεδιασμό προγραμμάτων. Τέλος, έχει εκφραστεί η επιθυμία υποστήριξης του 

έργου τους από τις περιφερειακές διευθύνσεις και ειδικούς συμβούλους, όπως επίσης 

περαιτέρω επιμορφώσεις.  

 

5.2. Προτάσεις υποστήριξης του σχολικού κοινωνικού λειτουργού 
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 Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως παρατηρείται ένα ελλιπές 

υποστηρικτικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η υποστήριξη 

του κοινωνικού λειτουργού από έναν σχολικό σύμβουλο αποκλειστικά για ΕΕΠ και 

ιδανικά για κοινωνικούς λειτουργούς, ο οποίος θα παρέχει την απαραίτητη 

υποστήριξη, εποπτεία, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση. Επίσης, καθώς έχει 

αναφερθεί πως οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί στην πορεία της εργασιακής τους 

εμπειρίας καταστέλλονται και χρειάζονται ένα κίνητρο για την υλοποίηση 

προληπτικών και παρεμβατικών πρακτικών, ένας σύμβουλος ΕΕΠ θα μπορούσε να 

τους το παρέχει μέσα από συνεχή ενθάρρυνση και ενδυνάμωση. Εκτός αυτού, θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ή φορέας, ανάλογος του ΣΚΛΕ, με 

αποκλειστική θεματολογία τη σχολική κοινωνική εργασία. 

 

 Όπως μάλιστα προκύπτει, η θεωρητική ενημέρωση των σχολικών κοινωνικών 

λειτουργών μέσα από σεμινάρια και άλλου είδους εκπαιδεύσεις δεν αρκεί. Ιδιαίτερα 

βοηθητικό θα ήταν να υλοποιηθούν τέτοιου είδους ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις, 

συμπεριλαμβανομένου όμως του πρακτικού μέρους. Με άλλα λόγια, επιμορφώσεις με 

εξάσκηση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και 

αντιμετώπισης του εκφοβισμού. Ακόμη, καλό θα ήταν να δημιουργηθεί κάτι ανάλογο 

από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο οποίο κεντρικοί 

εκπαιδευτές θα είναι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, και που απευθύνεται προς 

όλους τους σχολικούς κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, με υποχρεωτική 

παρουσία. Όλες αυτές οι προσπάθειες, πιθανόν να ήτανε ακόμη πιο αποτελεσματικές 

εάν είχαν μια συνέχεια στο χρόνο και στηριζόταν σε εναλλακτικούς τρόπους 

εκπαίδευσης.  

 

 Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα φαινόμενα αυτά θα 

αντιμετωπίζονταν αποτελεσματικότερα με την ένταξη κοινωνικών λειτουργών και 

ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με αρμοδιότητες 

που θα επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαμεθοδικών 

παρεμβάσεων για την ενίσχυση της αυτο-εικόνας και αυτοπεποίθησης των μαθητών, 

και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας, την ενίσχυση 

του αισθήματος του ανήκειν στο σχολικό περιβάλλον και τη σύνδεση του σχολείου 
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με την οικογένεια και την κοινότητα. Ωστόσο, τα θεσμικά κενά και η ανυπαρξία 

συστηματικής παρουσίας τους στα σχολεία δυσχεραίνουν τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή ολοκληρωμένων προληπτικών και παρεμβατικών προγραμμάτων. Για το 

λόγο αυτό, θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα βοηθητική η συνεργασία με 

εξωτερικούς φορείς και υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειακών ενοτήτων της 

χώρας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η παρουσία κοινωνικών 

λειτουργών και ψυχολόγων που εργάζονται σε κέντρα πρόληψης ή διευθύνσεις υγείας 

και κοινωνικής μέριμνας, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων 

πρόληψης στα σχολεία. Εκτός των άλλων, καλό θα ήταν να γίνει μια ανασκόπηση σε 

ανάλογα προγράμματα χωρών του εξωτερικού, έτσι ώστε να υιοθετηθούν οι καλές 

πρακτικές των σχολείων τους. 

 

5.3. Περιορισμοί της έρευνας 

  

 Για την παρούσα μελέτη επιλέχθηκε το εργαλείο της ημι-δομημένης 

συνέντευξης, το οποίο θεωρήθηκε πως θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους στόχους της. 

Εντούτοις, καταγράφονται ορισμένες δυσκολίες που προέκυψαν, καθώς και 

μειονεκτήματα. Αρχικά, το μέγεθος του δείγματος δε μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό για το σύνολο των σχολικών κοινωνικών λειτουργών, καθώς 

αντανακλά τις απόψεις ενός πολύ μικρού δείγματος. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατη η 

γενίκευση των ευρημάτων. Ωστόσο, ο στόχος της παρούσας ποιοτικής έρευνας δεν 

είναι η γενίκευση των αποτελεσμάτων, αλλά η εις βάθος διερεύνηση του φαινομένου 

από τη σκοπιά των σχολικών κοινωνικών λειτουργών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Έπειτα, η επιλογή του δείγματος δε πληρούσε απόλυτα τις προϋποθέσεις, καθώς 

υπήρχαν συμμετέχοντες με πολύ μικρή εργασιακή εμπειρία, ή και χωρίς σχετικά 

βιώματα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη δυσκολία ανεύρεσης δείγματος. Πιο 

συγκεκριμένα, τα άτομα τα οποία προσεγγίστηκαν, ανταποκρίθηκαν στο σύνολό τους 

θετικά, εκτός από μια περίπτωση ατόμου που αρνήθηκε να συμμετέχει, έχοντας 

μάλιστα ενοχληθεί από τον όρο ‘’σχολικός εκφοβισμός’’. Παρά την προθυμία των 

υπολοίπων, υπήρξε στη συνέχεια μια αναβλητικότητα λόγω φόρτου εργασίας.  

 

 Σε ότι αφορά τη λήψη της συνέντευξης, η εύρεση διαθέσιμης ημέρας και 

ώρας, όπως επίσης και τόπου για τη διεξαγωγή της ήτανε ένα ζήτημα το οποίο 
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καθυστέρησε αρκετά την έρευνα. Πέραν των προβλημάτων αναβλητικότητας, 

υπήρξαν και προβλήματα ασυνέπειας στα προγραμματισμένα για τη συνέντευξη 

ραντεβού, ιδιαίτερα εκείνων που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. 

Δυσκολίες παρουσιάστηκαν, επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μία από αυτές 

αφορά τη λήψη της συνέντευξης στον χώρο εργασίας των συμμετεχόντων, όπου ο 

χρόνος ήτανε περιορισμένος. Παρ’ όλα αυτά, από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

αναδείχθηκε σε σημαντικό βαθμό ο ρόλος του σχολικού κοινωνικού λειτουργού ως 

προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού, ενώ 

διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

5.4. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

 Με γνώμονα τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, προτείνεται 

αρχικά η διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών με μεγαλύτερο δείγμα. Μάλιστα, η 

διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού δεν 

υπάρχουν ανάλογες έρευνες στην ελληνική ερευνητική δραστηριότητα. Έπειτα, η 

συνέντευξη θα μπορούσε να συνδυαστεί με άλλα εργαλεία, όπως για παράδειγμα το 

ερωτηματολόγιο, για μια ολοκληρωμένη εικόνα του υπό διερεύνηση θέματος. Για τη 

δόμηση ενός ερωτηματολογίου, θα μπορούσανε να χρησιμοποιηθούν ορισμένες από 

τις απαντήσεις των συμμετεχόντων της παρούσας.  

 

 Από την άλλη, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν, πέραν των σχολικών 

κοινωνικών λειτουργών, να απευθυνθούν προς μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και 

ψυχολόγους. Ειδικότερα, χρήσιμο θα ήταν να εμπλακεί ο μαθητικός πληθυσμός σε 

ποσοτικές ή και ποιοτικές έρευνες, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι στάσεις και οι 

απόψεις τους γύρω από την ετερότητα και τον εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον. 

Παράλληλα, θα μπορούσαν να καταγραφούν οι ανησυχίες και οι επιθυμίες τους, μέσα 

από τις οποίες πιθανόν να προκύψουν χρήσιμα σημεία για αξιοποίηση στον 

σχεδιασμό και στην εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων. Χρήσιμη, επίσης, θα ήτανε 

η ένταξη γονέων και εκπαιδευτικών σε μελλοντικές έρευνες, ώστε να διερευνηθούν 

εις βάθος οι στάσεις, οι απόψεις και οι ανησυχίες τους γύρω από την εκφοβιστική 

συμπεριφορά, τον δικό τους ρόλο σε αυτό και τη μεταξύ τους συνεργασία. 

Ολοκληρώνοντας, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εστιάσουν στο κομμάτι της 
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συνεργασίας κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε ότι αφορά την πρόληψη και 

την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και της αποτελεσματικότητας 

τυχόν υλοποιούμενων παρεμβάσεών τους.  
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

1. Γενικά χαρακτηριστικά σχολικών κοινωνικών λειτουργών 

 Τι ηλικία έχετε; 

 Τι ειδικότητα είστε; 

 Τι σπουδές έχετε κάνει; 

 Έχετε παρακολουθήσει κάποια περαιτέρω σεμινάρια / εξειδικεύσεις στο χώρο 

της εκπαίδευσης; 

 Εργαζόσαστε αυτή τη χρονική περίοδο; Που εργαζόσαστε; 

 Πόσο καιρό είσαστε στο συγκεκριμένο σχολείο; Τι άλλες ειδικότητες 

υπάρχουνε σε αυτό; Πόσα παιδιά έχει το σχολείο αυτό;  

 Πριν από αυτό το σχολείο εργαζόσασταν;  

 

2. Ο εκφοβισμός ως φαινόμενο του σχολείου 

 Πως παρατηρείτε να εμφανίζονται επεισόδια εκφοβισμού στο χώρο του 

σχολείου; Θέλετε να μου δώσετε κάποια παραδείγματα; 

 Τι παρατηρείτε στα διαλείμματα ή μέσα στην τάξη;  

 Παρατηρείτε κάποια διαφοροποίηση ως προς το φύλο; 

 Σας έχουνε ποτέ παραπονεθεί μαθητές ότι έχουνε δεχτεί πειράγματα, 

επιθέσεις, προσβολές ή οτιδήποτε άλλο;  Τι είδους; Συμβαίνει συχνά; 

 Μπορείτε να μου περιγράψετε το παιδί που δέχτηκε τον εκφοβισμό;  

 Πως θα περιγράφατε το παιδί που προκάλεσε τον εκφοβισμό; 

 Υπήρχαν τριγύρω άλλα παιδιά; Πως συμπεριφέρθηκαν όταν εξελισσόταν το 

γεγονός; 

 Αποδίδετε κάπου αυτή τη συμπεριφορά; Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι 

συμβάλλουν στην εμφάνιση του εκφοβισμού; 

 Τι επιπτώσεις είχε αυτή η συμπεριφορά; 

 

3. Παρέμβαση σχολικών κοινωνικών λειτουργών σε θέματα σχολικού 

εκφοβισμού 

 Σας φάνηκε εύκολο να το αντιμετωπίσετε; 

 Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε με ποιο τρόπο το αντιμετωπίσατε; 
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 Χρειάστηκε να συνεργαστείτε με άλλα άτομα; 

 Έχουνε υπάρξει άλλα περιστατικά στα οποία χρειάστηκε να παρέμβετε; 

 Εάν επαναλαμβανότανε, θα αλλάζατε κάτι στην παρέμβασή σας; 

 

4. Οι μαθητές με ΕΕΑ ή και αναπηρία σ’ ένα σχολείο για όλους 

 Έχετε παιδιά με ΕΕΑ ή και αναπηρία στο σχολείο σας; 

 Πως αυτά έχουν γίνει αποδεκτά στην τάξη, στην αυλή, στο παιχνίδι; 

 Τι παρατηρείται ως προς την αλληλεπίδρασή τους με τα υπόλοιπα παιδιά; 

Πως θα την περιγράφατε; 

 Θα λέγατε ότι είναι απομονωμένα; 

 Πως περνάνε την ώρα τους στο σχολείο; 

 Έχετε προσέξει ότι πειράζουν περισσότερο; 

 

5. Πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού στο σχολείο 

 Έχετε  ποτέ σχεδιάσει /  εφαρμόσει κάποιο πρόγραμμα πρόληψης; 

 Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε πως έγινε; 

 Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε πως προχώρησε; 

 Για πόσο χρονικό διάστημα διήρκησε; 

 Πόσες συναντήσεις έγιναν; 

 Τι παρεμβάσεις κάνατε; 

 Πως έκλεισε το πρόγραμμα αυτό; 

 Θεωρείτε σημαντικό το κομμάτι της πρόληψης; 

 Θα ήταν χρήσιμη μια τέτοια ενέργεια; 

 

6. Προτάσεις και σκέψεις ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση του 

σχολικού εκφοβισμού 

 Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

 Έχετε να προτείνετε οτιδήποτε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του 

φαινομένου; 

 Ποιοι θα ήταν οι καταλληλότεροι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης; 

 Εάν υποθέσουμε ότι γινόσασταν μάρτυρας ενός περιστατικού εκφοβισμού στο 

σχολείο, πως πιστεύετε ότι θα το αντιμετωπίζατε; Θα συνεργαζόσασταν με 

κάποιον άλλο; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 



[139] 

 

 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΚΛ1) 

 

Καλησπέρα Χ! Πως είσαι; 

Μια χαρά! 

Είσαι έτοιμη για τη συνέντευξη που είχαμε πει; 

Φυσικά! 

Ωραία! Τότε ας ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν Χ, τι ηλικία έχεις; 

Είμαι 31 ετών.  

Και είσαι Κοινωνική Λειτουργός!  

Τι σπουδές έχεις κάνει; 

Έχω τελειώσει το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας 

από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, έχω κάνει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση 

Μονάδων Υγείας, είμαι τελειόφοιτη στο μεταπτυχιακό Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση και έχω κάνει σεμινάρια… Ετήσιο σεμινάριο εξειδίκευσης στην ειδική 

αγωγή, ετήσιο σεμινάριο εξειδίκευσης στη διοίκηση και τον κοινωνικό σχεδιασμό 

προγραμμάτων αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης… Εεε… Και ετήσιο σεμινάριο 

εξειδίκευσης στην αντιμετώπιση και στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.  

Μμμ… Έχεις κάνει αρκετά πέρα από το βασικό σου πτυχίο.  

Ναι, έχω κάνει πολλά διαφορετικά σεμινάρια και δυο μεταπτυχιακά σε διαφορετικούς 

τομείς. 

Στον χώρο της εκπαίδευσης έχεις παρακολουθήσει κάποια περαιτέρω σεμινάρια 

ή εξειδικεύσεις; 

Στον χώρο της εκπαίδευσης έχω κάνει το μεταπτυχιακό και το ετήσιο σεμινάριο που 

μόλις ανέφερα, αλλά και σεμινάρια για την προαγωγή και αγωγή υγείας. 

Εργάζεσαι αυτή τη χρονική περίοδο; 

Ναι, είμαι σε ΕΕΕΕΚ για το πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ. 

Ωραία! Πόσα σχολεία επισκέπτεσαι μέσω της ΕΔΕΑΥ; 

Ένα λύκειο, δυο γυμνάσια και μια ημέρα είμαι στη βάση μου… στο ΕΕΕΕΚ. 

Από ποια άλλα μέλη συγκροτείται η ΕΔΕΑΥ; 

Είναι η ψυχολόγος, η εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης και ο πρόεδρος της 

ΕΔΕΑΥ που είναι ο διευθυντής του εκάστοτε σχολείου. 

Τι δυναμικότητας είναι το κάθε ένα από αυτά τα σχολεία? Πόσα παιδιά, δηλαδή, 
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φοιτούν σε κάθε ένα; 

Είναι γύρω στα 400 παιδιά στο λύκειο και γύρω στα 200 παιδιά στα δυο γυμνάσια. 

Το ΕΕΕΕΚ πόσα παιδιά εξυπηρετεί; 

Στο ΕΕΕΕΚ είναι γύρω στα 20 παιδιά. 

Πόσο καιρό εργάζεσαι σε αυτά τα σχολεία; 

Στο ΕΕΕΕΚ είμαι εδώ και τρεις μήνες. Στην ΕΔΕΑΥ είμαι ένα μήνα. 

Πριν από το ΕΕΕΕΚ εργαζόσουν; 

Ναι, για την ΕΔΕΑΥ Ειδικού Δημοτικού. Και πιο πριν σε Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία. 

Επομένως, έχεις κάποια εμπειρία από τον χώρο της εκπαίδευσης και της ειδικής 

αγωγής… 

Εεε… Ναι, κάποια. 

 

Ας περάσουμε σιγά-σιγά στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού που είναι και 

το θέμα της παρούσας συνέντευξης, όπως σου είχα πει…  

Οκ, ναι! 

Πως παρατηρείς να εμφανίζονται επεισόδια εκφοβισμού στον χώρο του 

σχολείου; 

Τι εννοείς πως παρατηρώ; 

Μμμ… Για παράδειγμα… Ανάμεσα σε ποια παιδιά παρατηρείς ότι εμφανίζονται 

συχνότερα; Είναι φαινόμενα με διάρκεια; Είναι φαινόμενα που γίνονται 

συνειδητά, συστηματικά, μεθοδευμένα; Τι μορφές λαμβάνουν; 

Ναι, κατάλαβα. Έχω παρατηρήσει κυρίως λεκτικό εκφοβισμό. Επαναλαμβανόμενες 

λέξεις που προσβάλουν τους άλλους… Εεε… Βρισιές, απειλές… αυτά… 

Έχεις παρατηρήσει φαινόμενα βίας και εκφοβισμού τόσο σε σχολεία γενικής, όσο 

και σε σχολεία ειδικής αγωγής; 

Ναι, σε όλα. Απλά στα γενικά σχολεία είναι πολύ πιο έντονος και ενυπάρχει σε 

μεγάλο πλέον βαθμό και ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Δηλαδή, πολλά παιδιά 

παραπονούνται για εκφοβισμό μέσω του ίντερνετ και συγκεκριμένα του Facebook.   

 Έχεις παρατηρήσει κάποιες άλλες μορφές πέραν αυτών; 

Επιθέσεις σωματικής βίας έχω παρατηρήσει σε μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή σε παιδιά 

του λυκείου… Εεε… Ενώ τον λεκτικό εκφοβισμό τον έχω παρατηρήσει περισσότερο 

στα παιδιά του γυμνασίου και στα παιδιά του ΕΕΕΕΚ. 
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Σε σχέση με το φύλο έχεις παρατηρήσει κάποια διαφοροποίηση; 

Νομίζω ο σωματικός εκφοβισμός σχετίζεται περισσότερο με τα αγόρια. Εεε… Τον 

λεκτικό τον έχω παρατηρήσει και στα δυο φύλα. 

Τι παρατηρείς στα διαλείμματα ή μέσα στην τάξη? Που θα έλεγες ότι λαμβάνουν 

χώρα συχνότερα τέτοιου είδους περιστατικά; 

Μμμ… Στα διαλείμματα. Απλά επηρεάζεται και η λειτουργικότητα της τάξης και 

πολλά παιδιά καταλήγουν να απομονώνονται από ομαδικές δραστηριότητες μέσα 

στην τάξη.  

Υπάρχει αποκλεισμός ας πούμε από το παιχνίδι, αποκλεισμός στα διαλείμματα… 

Έχεις παρατηρήσει οτιδήποτε σε άλλους χώρους;  

Εεε ναι... Και στους διαδρόμους έχω παρατηρήσει περιστατικά εκφοβισμού. 

Σε άλλα μέρη; Σε τουαλέτες; Στη διαδρομή από και προς το σχολείο; 

Στις τουαλέτες δεν έχω παρατηρήσει κάτι, ούτε και στη διαδρομή. 

Σου έχουνε ποτέ παραπονεθεί μαθητές ότι έχουνε δεχτεί πειράγματα, επιθέσεις, 

προσβολές ή οτιδήποτε άλλο; 

Πολύ συχνά. Απλά… παραπονιούνται για εκφοβισμό ακόμα και όταν πρόκειται για 

μια απλή διαφωνία. Κυρίως τα παιδιά μικρότερων τάξεων.  

Όταν λες μικρότερων τάξεων; 

Στο δημοτικό και το γυμνάσιο. 

Από τους εκπαιδευτικούς, την οικογένεια ή και κάποιον άλλο, έχεις λάβει κάποια 

σχετική ενημέρωση; 

Εεε ναι. Από τον διευθυντή, ο οποίος εκπροσωπούσε τους εκπαιδευτικούς, ότι έχουνε 

παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα εκφοβισμού, τα οποία επηρεάζουνε τη 

λειτουργικότητα των τάξεων ή του σχολείου. 

Μπορείς να μου περιγράψεις το προφίλ των παιδιών που δέχονται συνήθως τον 

εκφοβισμό; 

Συνήθως είναι παιδιά περισσότερο συνεσταλμένα ή πιο κλειστά, παιδιά που έχουν 

παραπάνω κιλά, παιδιά με αναπηρίες μέσα στο σχολείο γενικής αγωγής… Εεε…  

Παιδιά από άλλες χώρες… 

Και σε σχέση με τα παιδιά που προκαλούν τον εκφοβισμό; Πως θα τα 

περιέγραφες; 

Τα παιδιά που προκαλούν την επίθεση συνήθως είναι τα πιο δημοφιλή. Έχουνε ένα 

ισχυρό προφίλ, έχουνε πολλές παρέες, είναι ιδιαίτερα εξωστρεφή και προκλητικά. 
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Πως παρατηρείς να συμπεριφέρονται τα υπόλοιπα παιδιά όταν εξελίσσεται ένα 

τέτοιο γεγονός; 

Υπάρχουν τα παιδιά που απλώς παρατηρούν το γεγονός κα δε συμμετέχουν, αλλά 

υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν στον εκφοβισμό, ακόμα και αν δεν 

συμμετείχαν εξ αρχής… Εεε… Εάν δεν είχανε εξ αρχής αυτό το στόχο. Ωστόσο, 

υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που αν ερωτηθούν από κάποιο εκπαιδευτικό ή 

διευθυντή εάν είδαν κάτι, περιγράφουν το γεγονός κανονικά. Και αυτά είναι συνήθως 

τα παιδιά που είναι φίλοι των μαθητών θυμάτων. 

Κατ’ εσένα που αποδίδεται μια τέτοια εκφοβιστική συμπεριφορά; 

Εεε… Εεε… Είναι παιδιά που μέσω του εκφοβισμού θέλουν να έχουν τον έλεγχο και 

να δείχνουν τη δύναμή τους, παιδιά που αποζητούν την προσοχή, παιδιά που θέλουνε 

να αποκτήσουνε φίλους και θαυμαστές, και φυσικά υπάρχουν και παιδιά που φτάνουν 

σ’ αυτές τις συμπεριφορές και από πίσω υπάρχει ένα υπόβαθρο που χρήζει 

διερεύνησης. 

Και σε ότι αφορά τη θυματοποίηση; Που θα την απέδιδες; 

Είναι πιο ευάλωτα άτομα που δεν έχουνε μάθει ακόμα να υπερασπίζονται τον εαυτό 

τους… Παιδιά που έχουνε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία τα κάνουν να 

ξεχωρίζουν σε σχέση με τα άλλα, που επιλέγουν λιγότερους φίλους, που ντύνονται 

διαφορετικά, που είναι ντροπαλά, που προέρχονται από άλλες χώρες… 

Όλα αυτά τα περιστατικά εκφοβισμού τι επιπτώσεις έχουν συνήθως; 

Θα έλεγα ότι βοηθάνε τη σχολική διαρροή, επηρεάζουνε τη λειτουργικότητά τους 

μέσα στην τάξη, τη σχολική τους επίδοση… Επηρεάζουνε την ψυχολογία τους και το 

συναίσθημά τους… Αυτά…  

 

Σου φαίνεται εύκολο να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους περιστατικά; 

Όχι, δε μου φαίνεται εύκολο! Είναι μια περίπλοκη, πολυδιάστατη, χρονοβόρα 

διαδικασία που για να απαλειφθεί από τη ρίζα της χρειάζεται μια συστηματική 

παρέμβαση με διάρκεια… Πράγμα που εμείς επειδή είμαστε αναπληρωτές, επειδή 

δεν είμαστε από την αρχή της χρονιάς, είναι ένα πράγμα το οποίο μας δυσκολεύει. 

Θα μπορούσες να μου περιγράψεις ένα από τα περιστατικά και να μου πεις με 

ποιο τρόπο το αντιμετώπισες; 

Έχω αντιμετωπίσει αρκετά περιστατικά. Ωστόσο, το κάθε ένα διέφερε από το άλλο, 

όχι τόσο στον τρόπο που γινόταν, όσο στη διερεύνηση, στο τι κρυβόταν από κάτω, 
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στις αιτίες. Λοιπόν, να θυμηθώ ένα περιστατικό… Εεε… Θα σου πω ένα περιστατικό 

που συνέβη σε γυμνάσιο. 

Για πες μου λοιπόν… 

Το θύμα ήτανε ένα παιδί από την Αλβανία που φοιτούσε στο τμήμα ένταξης και 

συνεχώς αντιμετώπιζε μια ομάδα παιδιών οι οποίοι τον κορόιδευαν συνεχώς στα 

διαλείμματα, στο τέλος του σχολείου ή στην αυλή, στις σχολικές εκδρομές… Γενικά, 

όποτε τον έβρισκαν σε μέρη στα οποία δεν υπήρχε εκπαιδευτικός, επίβλεψη… Εεε…  

Χρησιμοποιούσανε λεκτική βία, βρισιές, τον κορόιδευαν, ενώ αργότερα άρχισαν να 

χρησιμοποιούν και σωματική… Να τον σπρώχνουν και όλα αυτά. Είχε φτάσει το 

παιδί σε σημείο να μην έχει φίλους, να μη μπορεί να συμμετέχει σε ομαδικές 

δραστηριότητες, να μη συμμετέχει στη γυμναστική, να μην έρχεται σχολείο, να κάνει 

απουσίες, να αποφεύγει τις εκδρομές, τις εκδηλώσεις και όλα αυτά και να 

απομονώνεται…  

Από ποιον έγινε αντιληπτό αυτό το περιστατικό; 

Αρχικά αυτά ήτανε από αναφορές των γονέων του θύματος. 

Επομένως, οι γονείς ήτανε εκείνοι που παρατήρησαν πρώτοι το φαινόμενο αυτό 

και που σας το ανέφεραν; 

Εεε… Ναι, οι γονείς. 

Δεν είχε υποπέσει οτιδήποτε στη δική σας αντίληψη; 

Όχι, εγώ μόλις είχα προσληφθεί στο σχολείο και από τους εκπαιδευτικούς δεν είχε 

παρατηρηθεί οτιδήποτε. 

 Έπειτα της αναφοράς αυτής από τους γονείς τι ακολούθησε; 

Ξεκινήσαμε με τους γονείς μια διερεύνηση του προφίλ του μαθητή και τι κάνει η 

οικογένεια στις αναφορές του παιδιού, πως δηλαδή το αντιμετωπίζει. Μετά έγινε μια 

διερεύνηση στο σχολείο για να δούμε τι έχουνε παρατηρήσει οι εκπαιδευτικοί, αν 

έχουνε παρατηρήσει σχολικό εκφοβισμό απέναντι στο παιδί αυτό και με ποιο τρόπο 

εκδηλώνεται, με τι είδους συμπεριφορές… Μμμ… Διερευνήθηκε επίσης το μαθητικό 

του προφίλ, αν και κατά πόσο έχει αλλάξει… Η επίδοσή του, η συμπεριφορά του και 

όλα αυτά…  

Εφόσον περάσαμε από αυτό το διερευνητικό στάδιο και τελικά εντόπισαν και οι 

εκπαιδευτικοί ότι υπάρχει εκφοβισμός, τους ζητήθηκε να αναφέρουνε τα περιστατικά 

που γίνονται, με ποιο τρόπο γίνονται και ποια είναι η δική τους παρέμβαση εκείνη τη 

στιγμή. Μετά με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ και πάντα σε συνεργασία με τους 
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εκπαιδευτικούς, κάναμε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισής του το οποίο ενέπλεκε και 

τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, και την ΕΔΕΑΥ και τους γονείς, αλλά και 

ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. 

Οπότε, στη διαχείριση του περιστατικού εμπλακήκατε τόσο εσείς, όσο και 

γονείς, εκπαιδευτικοί, αλλά και το σχολείο ολόκληρο. Τι ακριβώς κάνατε για την 

αντιμετώπιση του περιστατικού αυτού; 

Βάλαμε προτεραιότητες, καθορίσαμε τους στόχους, εμπλέξαμε σε όλο αυτό το 

κομμάτι τα μέλη της σχολικής κοινότητας, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς… 

Εεε… Ορίσαμε κάποιους εκπαιδευτικούς ως υπεύθυνους στο να επιβλέπουν και να 

εντοπίζουν περιστατικά βίας και καθορίσαμε τους ρόλους. Τον ρόλο των μελών της 

ΕΔΕΑΥ, τον ρόλο του εκπαιδευτικού της τάξης και τον ρόλο των υπόλοιπων μελών 

του σχολείου. 

Επειδή ήτανε ένα γεγονός που ελέγξαμε και εμείς ότι ήταν υπαρκτό, και ο θύτης και 

το θύμα εντάχθηκαν στην ΕΔΕΑΥ, όπου δουλέψαμε με το κάθε παιδί ξεχωριστά. 

Επίσης, έγιναν συναντήσεις και με τους γονείς αυτών των παιδιών.  

Γενικά, έγινε μια προσπάθεια ανίχνευσης του προβλήματος, ενεπλάκη ολόκληρη η 

σχολική κοινότητα, η ΕΔΕΑΥ και όλοι οι καθηγητές του σχολείου. Ορίστηκε 

υπεύθυνος καθηγητής για τα διαλείμματα, ώστε να παρατηρεί πως συμπεριφέρονται 

και αλληλεπιδρούν οι μαθητές. Εφόσον εντοπίστηκε και από τους εκπαιδευτικούς το 

πρόβλημα, τον υπεύθυνο της τάξης και εκείνον που ορίστηκε για τα διαλείμματα, σε 

συνεργασία με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ, θέσαμε τις προτεραιότητες και τους στόχους για 

την επίλυση του προβλήματος. Οπότε αποφασίσαμε να δράσουμε και ατομικά με τα 

παιδιά, να καλέσουμε και τους γονείς και των δυο πλευρών, αλλά και ομαδικά. 

Προτάθηκε να προωθηθεί η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μέσα στην τάξη ώστε να 

μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται μεταξύ τους και έγινε ενημέρωση των γονέων και 

των δυο πλευρών για το περιστατικό. Ανιχνεύτηκε… Ερευνήθηκε αν έχουνε 

αντιληφθεί και οι γονείς του θύτη κάτι τέτοιο και τι έχουν κάνει και οι δυο πλευρές 

εφόσον το έχουνε αντιληφθεί. Προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε το προφίλ του κάθε 

μαθητή μέσω του κοινωνικού ιστορικού και μπήκαμε σε μια διαδικασία 

προγραμματισμένων… συστηματικών συναντήσεων, ώστε να βοηθήσουν και οι 

γονείς από τη μεριά τους στην επίλυση και την τροποποίηση προβληματικών 

συμπεριφορών. 

Και μετά σε επίπεδο σχολείου ξεκίνησε μια ενημέρωση όσον αφορά τον σχολικό 
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εκφοβισμό, προγραμματίστηκαν και έγιναν βιωματικά εργαστήρια με θέμα την 

επίλυση συγκρούσεων, την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού και τη διαχείριση 

περιστατικών βίας με στόχο την ομαλή, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. 

Έχει υπάρξει κάποιο άλλο περιστατικό που χρειάστηκε να παρέμβεις; 

Έχει υπάρξει ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού στο ΕΕΕΕΚ από ένα παιδί με 

μέτρια νοητική υστέρηση προς παιδιών με ΔΑΦ, με αυτισμό. 

Τι συνέβη ανάμεσά τους; 

Το παιδί αυτό κορόιδευε και έβριζε τα παιδιά με αυτισμό. 

Και τι είδους παρέμβαση έγινε σ’ αυτή την περίπτωση; 

Έγινε παρέμβαση και στον θύτη και στα θύματα. Η παρέμβαση αφορούσε, όσον 

αφορά τα παιδιά με ΔΑΦ, την ενίσχυση, την αναγνώριση και διαχείριση 

συναισθημάτων και όσον αφορά τον θύτη, ένα πρόγραμμα αναγνώρισης και 

διαχείρισης των δικών του συναισθημάτων. Τα παιδιά αυτά ενεπλάκησαν σε κοινές 

δραστηριότητες και ομάδες, και στη συνέχεια ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού στην ειδική αγωγή, σ’ ένα ειδικό πλαίσιο. 

Χρειάστηκε να συνεργαστείς με άλλα άτομα; 

Ναι, έγινε συνεργασία με την ψυχολόγο, με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Και 

τελικά αποδείχθηκε ότι ο θύτης ήτανε θύμα έξω από το σχολικό πλαίσιο. 

Θέλεις να μου πεις πως το αντιμετωπίσατε; 

Έγινε ενημέρωση του προσωπικού όλου του σχολείου για το περιστατικό, έγινε 

πρόγραμμα αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων, αλλά και εκπαίδευσης 

ώστε να αναπτύξουν τις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες με χρήση εικόνων. 

Κάποια άλλα περιστατικά που χρειάστηκαν παρέμβαση; 

Έχουνε υπάρξει, αλλά δεν έχουνε γίνει στοχευμένες παρεμβάσεις. 

Εάν επαναλαμβανότανε κάποια από αυτά τα περιστατικά, θα άλλαζες κάτι στην 

παρέμβαση σου; 

 Όχι, αλλά θα έβαζα μέσα και το κομμάτι της αξιολόγησης, καθώς δεν υπήρχε χρόνος 

για αξιολόγηση και επανασχεδιασμό. 

 

Στα γενικά σχολεία όπου έχεις εργαστεί ή και σε αυτά που εργάζεσαι τώρα, τα 

παιδιά με αναπηρία ή ΕΕΑ έχουνε γίνει αποδεκτά; 

Όχι, δεν είναι αποδεκτά. Μμμ… Κάποια ναι, κάποια όχι. Για παράδειγμα τα παιδιά 



[146] 

 

με μαθησιακές δυσκολίες εντάσσονται εύκολα. Συνήθως τέτοιου είδους προβλήματα 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ που έχουνε ελλείψεις… Εεε… Αδυναμία 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Είναι αυτά που δεν ενσωματώνονται τόσο εύκολα, που 

δεν εντάσσονται εύκολα σε παρέες, στην τάξη, στο διάλειμμα…  

Επομένως, θα έλεγες ότι είναι απομονωμένα; 

Ναι, ναι… 

Τα παιδιά αυτά πως περνούν την ώρα τους σχολείο; 

Είναι τις περισσότερες ώρες με τη δασκάλα της παράλληλης στήριξης… ‘Ηηη… ή 

έξω στο διάλειμμα με τη δασκάλα της παράλληλης ή σε άλλους χώρους, όπως η 

βιβλιοθήκη.  

Πως θα περιέγραφες τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση; 

Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ας πούμε για παράδειγμα εντάσσονται καλύτερα 

στο σχολικό πλαίσιο, δηλαδή έχουνε φίλους, συμμετέχουν σε δραστηριότητες… Ενώ, 

σε ότι αφορά τα παιδιά με ΔΑΦ, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα. 

Σε σχέση με τα παιδιά των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης; 

Υπάρχει κάποιος στιγματισμός γι’ αυτά τα παιδιά? Ποια είναι η σχέση τους με 

τα υπόλοιπα; 

Στο τμήμα ένταξης όχι, τα παιδιά έχουνε συνηθίσει την ύπαρξη του τμήματος 

ένταξης. Και αν η παράλληλη στήριξη αποκτήσει ακόμη έναν ρόλο μέσα στην τάξη 

για όλα τα παιδιά και όχι μόνο γι’ αυτό το παιδί για το οποίο είναι εκεί, πιστεύω δε θα 

υπάρχει πρόβλημα στιγματισμού. 

Έχεις προσέξει αυτά τα παιδιά να θυματοποιούνται ή και να πειράζουν 

περισσότερο; 

Ναι, ναι, ναι… Είναι ο εύκολος στόχος. 

Τι πιστεύεις ότι τα κάνει εύκολο στόχο; 

Κάποια χαρακτηριστικά… Κάποιες ιδιαιτερότητες που έχουνε, που τα υπόλοιπα 

παιδιά εντοπίζουνε… Που τα κάνει διαφορετικά... Που τα κάνει εύκολο στόχο, όπως 

για παράδειγμα οι στερεοτυπίες σε μαθητές με ΔΑΦ, η δυσκολία ενσωμάτωσης… 

Βέβαια, τα παιδιά με ΔΑΦ γίνονται και τα ίδια πολλές φορές επιθετικά και 

προκαλούνε επειδή έχουνε δυσκολία στην αλληλεπίδραση και τη λεκτική 

επικοινωνία… Μμμ… Από την άλλη, παρουσιάζονται φαινομενικά ως εκφοβιστές 

γιατί μπορεί να μιμηθούνε συμπεριφορές που είδαν, μπορεί να αλληλεπιδρούνε μ’ 

αυτό τον τρόπο, μπορεί να θέλουν να προσεγγίσουν τους άλλους μαθητές με 
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ακατάλληλους τρόπους ή πολλές φορές να κάνουν ότι τους λένε κάποιοι άλλοι… Γι’ 

αυτό λέω φαινομενικά! Να φαίνονται εκφοβιστές… Δηλαδή, μπορεί να είναι οι 

εύκολοι στόχοι, αλλά να φαίνονται και εκφοβιστές, οπότε να λαμβάνουν μια 

διαφορετική συμπεριφορά. 

 

Ναι, όντως κάποιοι μαθητές με ΕΕΑ ή και αναπηρία, όπως οι μαθητές με ΔΑΦ 

που ανέφερες εμφανίζονται τόσο ως θύματα, όσο και ως θύτες. Ας περάσουμε 

όμως σε ένα άλλο κομμάτι, σε εκείνο της πρόληψης. Έχεις σχεδιάσει ή 

εφαρμόσει ποτέ κάποιο πρόγραμμα πρόληψης; 

Ναι, σε Δημοτικό. 

Ωραία! Εφαρμόστηκε σε κάποιους μαθητές μόνο; Σε κάποια τάξη ή και 

ολόκληρο το σχολείο; 

Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. 

Και πότε έγινε αυτό; 

Πέρυσι. Πέρυσι κάναμε ένα πρόγραμμα αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης 

συναισθημάτων, όπως και επίλυσης συγκρούσεων, με στόχο την πρόληψη 

περιστατικών βίας, αλλά και προαγωγής της ψυχικής υγείας και της ψυχικής 

ανθεκτικότητας. 

Πως αυτό εφαρμόστηκε; 

Έγινε ομαδικά, με τάξεις. Με μια ολόκληρη τάξη κάθε φορά. 

Ήτανε δική σου απόφαση ή αίτημα και επιθυμία άλλων; 

Ναι, ναι… Ήτανε δική μου απόφαση. 

Θέλεις να μου πεις πως έγινε και πως προχώρησε το πρόγραμμα αυτό; 

Ξεκίνησε στην αρχή, στην πρώτη τάξη, σαν κομμάτι της ευέλικτης ζώνης μαζί με τον 

δάσκαλο της τάξης και μετά συνεχίστηκε και στην δευτέρα και τρίτη δημοτικού.   

Για πόσο χρονικό διάστημα διήρκησε και πόσες συναντήσεις έγιναν συνολικά; 

Έγιναν περίπου… Εεε… Στην ουσία μισή σχολική χρονιά για μια φορά την 

εβδομάδα. Μια διδακτική ώρα, μια φορά την εβδομάδα. 

Σε όλες αυτές τις συναντήσεις με ποιο τρόπο εφαρμόστηκε το πρόγραμμα 

πρόληψης; 

Έγινε με παιγνιώδη τρόπο, με βιωματικές ασκήσεις, με παιχνίδια ρόλων… κάτι το 

οποίο άρεσε πολύ στα παιδιά και συμμετείχαν με χαρά. 

Θέλεις να μου περιγράψεις μια από αυτές τις δραστηριότητες; 
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Παιχνίδια ομαδικά για παράδειγμα, που χωριζότανε όλη η τάξη σε τέσσερις ομάδες ή 

σε δυο, ανάλογα με τη δυναμικότητα… Εεε… Και γινότανε με τη χρήση μπάλας… 

Το υλικό ήτανε η μπάλα… Δε το θυμάμαι καλά. Ήτανε στην ουσία μια 

ανακατασκευή του παλιού παιχνιδιού που παίζαμε μικροί ‘’Οι ψείρες’’…  Αυτό το 

είχαμε ονομάσει ‘’Χώρες’’…  

Ποιος ήτανε ο στόχος αυτού; 

Τα ομαδικά αυτά παιχνίδια είχανε στόχο την προώθηση της ομαδικότητας, την 

έκφραση συναισθημάτων και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Και τα παιχνίδια 

ρόλων στοχεύανε κυρίως στο κομμάτι της διαχείρισης και της επίλυσης 

συγκρούσεων, και της αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.  

Σε όλες τις τάξεις γίνανε οι ίδιες δραστηριότητες; 

Όχι. Στις μεγαλύτερες τάξεις που ανέφερα έγιναν παιχνίδια ρόλων που αφορούσαν 

περιστατικά σχολικής βίας μέσα στο σχολείο, κατόπιν ενημέρωσης των παιδιών για 

το τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός. Μέσα από τα παιχνίδια αυτά όλοι οι μαθητές 

περνούσανε και από τη θέση του θύτη, και από τη θέση του θύματος, και από τη θέση 

του παρατηρητή… Και προσπαθούσανε να επιλύσουνε περιστατικά βίας και 

εκφοβισμού μόνοι τους.  

Κάποιες άλλες παρεμβάσεις ή δραστηριότητες που τυχόν έγιναν; 

Εεε… Ναι, έκφραση συναισθημάτων μέσω της ζωγραφικής και μετά το πέρας του 

θεωρητικού κομματιού και των λοιπών δραστηριοτήτων, ζητήθηκε από τα παιδιά να 

ζωγραφίζουν πώς βλέπουν τα ίδια τον σχολικό εκφοβισμό. 

Πως τελικά έκλεισε το πρόγραμμα αυτό; 

Το πρόγραμμα αυτό έκλεισε με την αξιολόγηση των παιδιών. Τα παιδιά τα ίδια 

αξιολόγησαν το πρόγραμμα με φύλλα εργασίας. 

Εφαρμόστηκαν και σε άλλα σχολεία τέτοιου είδους προγράμματα; 

Σε ένα άλλο σχολείο έγινε ευαισθητοποίηση και ενημέρωση και των καθηγητών, 

αλλά και των μαθητών για τον σχολικό εκφοβισμό. Απλά ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση! 

Τι σχολείο ήταν αυτό; 

Εεε… Γυμνάσιο. 

Πολύ ωραία! Γενικότερα, θεωρείς σημαντικό το κομμάτι της πρόληψης; 

Είναι το σημαντικότερο, ναι! 
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Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι ή να προτείνεις 

οτιδήποτε για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού; 

Μόνο ότι η πρόληψη θα πρέπει να ξεκινάει από το νηπιαγωγείο. Να γίνονται 

προγράμματα αγωγής υγείας, αγωγής και προαγωγής ψυχικής υγείας... Προγράμματα 

που προωθούν την ψυχική ανθεκτικότητα στις σχολικές τάξεις από πολύ νωρίς, 

ενημέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και των γονέων 

στο να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να διαχειρίζονται περιστατικά βίας. 

Συμφωνώ! Το κομμάτι της πρόληψης είναι το σημαντικότερο κομμάτι και 

φυσικά θα πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρίς. Άλλωστε το να προλαμβάνεις είναι 

προτιμότερο του να θεραπεύεις! 

Έτσι είναι… 

 

 Χ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά και για τον 

χρόνο που διέθεσες για αυτή τη συνέντευξη! 

Τίποτα! Ελπίζω μόνο να βοήθησα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
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Πίνακας 2: Θεματικός άξονας Α - Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση 

συνεντεύξεων 

 

1
ος

 Θεματικός Άξονας: 

Ο εκφοβισμός ως φαινόμενο του σχολείου 

 

 Κατηγορίες  Κωδικοί & Λειτουργικοί ορισμοί 

1. Μορφές εκφοβισμού που 

παρατηρούνται 

ΠΛΕΚΕΚΦ: Παρατηρείται λεκτικός εκφοβισμός 

ΠΜHΛΕKT: Παρατηρείται μη λεκτικός εκφοβισμός 

ΠΨΥΧΕΚΦ: Παρατηρείται ψυχολογικός εκφοβισμός 

ΠΣΩΜΕΚΦ: Παρατηρείται σωματικός εκφοβισμός  

ΠΔΙΑΔΕΚΦ: Παρατηρείται διαδικτυακός εκφοβισμός 

ΠΣΕΞΕΚΦ: Παρατηρείται σεξουαλικός εκφοβισμός 

ΠΡΑΤΕΚΦ: Παρατηρείται ρατσιστικός εκφοβισμός 

ΠΑΝΕΕΑΕΚΦ: Παρατηρείται εκφοβισμός λόγω αναπηρίας 

και ΕΕΑ 

2.Ο εκφοβισμός στη γενική 

εκπαίδευση 

ΠENTΓΕΝ: Παρατηρούνται έντονα περιστατικά 

εκφοβισμού στη γενική εκπαίδευση 

ΠΛΕΚΕΓΕΝ: Παρατηρείται λεκτικός εκφοβισμός στη 

γενική εκπαίδευση 

ΠΨΥΧΓΕΝ: Παρατηρείται ψυχολογικός εκφοβισμός στη 

γενική εκπαίδευση 

ΠΣΩΜΓΕΝ: Παρατηρείται σωματικός εκφοβισμός στη 

γενική εκπαίδευση 

ΠΔΙΑΔΓΕΝ: Παρατηρείται διαδικτυακός εκφοβισμός στη 

γενική εκπαίδευση 

ΠΣΕΞΓΕΝ Παρατηρείται σεξουαλικός εκφοβισμός στη 

γενική εκπαίδευση 

ΠΡΑΤΓΕΝ: Παρατηρείται ρατσιστικός εκφοβισμός στη 

γενική εκπαίδευση 

ΠΛΕΚΔΗΜ: Παρατηρείται λεκτικός εκφοβισμός σε 

δημοτικά  

ΠΜΛΔΗΜ: Παρατηρείται μη λεκτικός εκφοβισμός σε 

δημοτικά 
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ΠΨΥΧΔΗΜ: Παρατηρείται ψυχολογικός εκφοβισμός σε 

δημοτικά 

ΠΣΩΜΔΗΜ: Παρατηρείται σωματικός εκφοβισμός σε 

δημοτικά  

ΠΛΕΚΓΥΜ: Παρατηρείται λεκτικός εκφοβισμός σε 

γυμνάσια 

ΠΣΩΜΓΥΜ: Παρατηρείται σωματικός εκφοβισμός σε 

γυμνάσια 

ΠΣΩΜΛΥΚ: Παρατηρείται σωματικός εκφοβισμός σε 

λύκεια 

3.Ο εκφοβισμός στην ΕΑΕ ΟΧΙΕΚΦΕΑΕ: Δε παρατηρούνται περιστατικά εκφοβισμού 

στην ΕΑΕ 

ΠΜΕΜΕΑΕ: Παρατηρούνται μεμονωμένα περιστατικά 

εκφοβισμού στην ΕΑΕ 

ΠΛΕΚΕΑΕ: Παρατηρείται λεκτικός εκφοβισμός στην ΕΑΕ 

ΠΜΛΕΑΕ: Παρατηρείται μη λεκτικός εκφοβισμός στην 

ΕΑΕ 

ΠΨΥΧΕΑΕ: Παρατηρείται ψυχολογικός εκφοβισμός στην 

ΕΑΕ 

ΠΣΩΜΕΑΕ: Παρατηρείται σωματικός εκφοβισμός στην 

ΕΑΕ 

ΠΛΕΚΕΕΕΕΚ: Παρατηρείται λεκτικός εκφοβισμός σε 

ΕΕΕΕΚ 

4.Διαφοροποίηση εκφοβισμού 

σε σχέση με το φύλο 

ΑΓΠΕΡΕΚΦ: Τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε 

περιστατικά εκφοβισμού 

ΑΓΠΕΡΣΩΜ: Τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε 

περιστατικά σωματικού εκφοβισμού 

ΑΓΠΕΡΣΕΞ: Tα αγόρια εμπλέκονται σε περιστατικά 

σεξουαλικού εκφοβισμού 

ΛΕΚ2ΦΥΛΑ: Ο λεκτικός εκφοβισμός παρατηρείται και 

στα δυο φύλα 

ΛΕΚΠΡΚΟΡ: Ο λεκτικός εκφοβισμός παρατηρείται 

περισσότερο προς τα κορίτσια 

ΚΟΡΟΧΙΕΚΦ: Τα κορίτσια δε συμμετέχουνε συνήθως σε 

περιστατικά εκφοβισμού 
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ΚΟΡΕΚΜΕΝ: Τα κορίτσια επιδιώκουν την εκμυστήρευση 

του περιστατικού σε κάποιον ενήλικα 

ΚΟΡΛΗΞΗ: Τα κορίτσια επιδιώκουν τη λήξη του 

περιστατικού 

5.Τόπος εκδήλωσης 

φαινομένων εκφοβισμού 

ΠΕΚΦΔΙΑΛ: Παρατηρείται εκφοβισμός στα διαλείμματα 

ΠΕΚΦΔΙΑΔ: Παρατηρείται εκφοβισμός στους διαδρόμους 

ΠΕΚΦΤΑΞΗ: Παρατηρείται εκφοβισμός μέσα στην τάξη 

ΠΕΚΦΤΟΥΑΛ: Παρατηρείται εκφοβισμός στις τουαλέτες 

ΠΕΚΦΚΟΙΝΧ: Παρατηρείται εκφοβισμός σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους του σχολείου 

ΠΕΚΦΔΙΑΔΡ: Παρατηρείται εκφοβισμός στη διαδρομή 

από και προς το σχολείο 

ΠΕΚΦΔΙΑΔΙ: Παρατηρείται εκφοβισμός στο διαδίκτυο 

6.Αναφορές για φαινόμενα 

εκφοβισμού 

ΣΥΧΑΝΜΑΘ: Συχνές αναφορές για φαινόμενα 

εκφοβισμού από τους μαθητές 

ΣΥΧΑΝΜΜΑΘ: Συχνές αναφορές για μεμονωμένα 

περιστατικά εκφοβισμού από τους μαθητές 

ΕΜΑΝΜΑΘ: Έμμεσες αναφορές μαθητών για φαινόμενα 

εκφοβισμού 

ΣΠΑΑΝΜΑΘ: Σπάνιες αναφορές μαθητών για φαινόμενα 

εκφοβισμού  

ΑΝΑΦΓΟΝ: Αναφορές για φαινόμενα εκφοβισμού από 

τους γονείς 

ΑΝΑΦΕΚΠ: Αναφορές για φαινόμενα εκφοβισμού από 

τους εκπαιδευτικούς 

ΑΝΠΡΟΣΕΚΠ: Αναφορές για φαινόμενα εκφοβισμού προς 

ορισμένους εκπαιδευτικούς 

ΑΝΑΦΔΙΕΥΘ: Αναφορές για φαινόμενα εκφοβισμού από 

τους διευθυντές 

7.Προφίλ θύτη ΘΔΗΜΟΦΙΛ: Οι θύτες είναι δημοφιλείς 

ΘΙΣΧΠΡΟΦ: Oι θύτες έχουνε ισχυρό προφίλ 

ΘΠΟΛΠΑΡ: Οι θύτες έχουνε πολλές παρέες 

ΘΕΞΩΣΤΡ: Οι θύτες είναι εξωστρεφείς 

ΘΠΡΟΚΛΗΤ: Οι θύτες είναι προκλητικοί 

ΘΠΡΤΑΡΑΞ: Οι θύτες έχουνε το προφίλ του ταραξία 



[154] 

 

ΘΕΠΑΡΣH: Οι θύτες χαρακτηρίζονται από έπαρση 

ΘΕΙΚΑΥΤΟΠ: Οι θύτες έχουνε εικονική αυτοπεποίθηση 

ΘΚΑΛΕΞΕΜ: Οι θύτες έχουνε καλή εξωτερική εμφάνιση 

ΘΜΥΙΚΗΔ: Οι θύτες έχουνε αυξημένη μυϊκή δύναμη 

ΘΑΝΕΠΣΩΜ: Οι θύτες είναι πιο ανεπτυγμένοι σωματικά 

ΘΕΠΙΘΣΥΜΠ: Οι θύτες έχουνε επιθετική συμπεριφορά 

ΘΥΠΕΡΟΧΗ: Οι θύτες έχουνε κάποια υπεροχή 

ΘΧΑΜΣΧΕΠ: Οι θύτες έχουνε χαμηλή σχολική επίδοση 

ΘΣΥΧΑΠΟΥ: Οι θύτες κάνουνε συχνά απουσίες 

ΘΑΔΔΙΑXΣ: Οι θύτες αδυνατούν να διαχειριστούν τα 

συναισθήματά τους 

ΘΕΛΛΔΔΘ: Οι θύτες έχουνε ελλειπείς δεξιότητες 

διαχείρισης θυμού 

ΘΕΛΛΔΚΑ: Οι θύτες έχουνε ελλειπείς δεξιότητες 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

ΘΔΕΧΤΒΙΑ: Οι θύτες έχουνε δεχτεί βία 

ΘΕΚΤΣΚΒ: Οι θύτες έχουνε εκτεθεί σε σκηνές βίας 

ΘΚΑΤAΠΟΙΚ: Οι θύτες δέχονται καταπίεση από την 

οικογένειά τους 

ΘΑIΣΘΔΥΝ: Οι θύτες επιδιώκουν να αισθανθούν πιο 

δυνατοί 

ΘΑΝΤΑΔΥΝ: Οι θύτες αντιλαμβάνονται την αδυναμία του 

θύματος 

ΘΕΠΑΔΥΝ: Οι θύτες επιλέγουνε αδύναμους μαθητές 

ΘΕΠΕΕΑΑΝ: Οι θύτες επιλέγουνε μαθητές με ΕΕΑ ή/και 

αναπηρία 

8.Προφίλ θύματος ΘΥΜΣΥΝEΣ: Τα θύματα είναι συνεσταλμένα 

ΘΥΜΗΣΥΧΑ: Τα θύματα είναι ήσυχα 

ΘΥΜΕΣΩΣΤΡ: Τα θύματα είναι εσωστρεφείς 

ΘΥΜΧΑΜΑΥΤ: Τα θύματα έχουνε χαμηλή 

αυτοπεποίθηση 

ΘΥΜΧΩΡΠΡ: Τα θύματα δεν έχουνε ανεπτυγμένη 

προσωπικότητα 

ΘΥΜΚΑΚΕΞΕ: Τα θύματα δεν έχουνε καλή εξωτερική 

εμφάνιση 
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ΘΥΜΟΧΙΠΑΡ: Τα θύματα δεν έχουνε πολλές παρέες 

ΘΥΜΕΛΛΔΚΑ: Τα θύματα έχουν ελλειπείς δεξιότητες 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

ΘΥΜΧΣΧΕΠ: Τα θύματα έχουνε χαμηλή σχολική επίδοση 

ΘΥΜΥΣΧΕΠ: Τα θύματα έχουνε υψηλή σχολική επίδοση 

ΘΥΜΜΙΚΗΛ: Τα θύματα είναι μικρότερα σε ηλικία 

ΘΥΜΜΙΚΡΟΣ: Τα θύματα είναι μικρόσωμα 

ΘΥΜΕΕΑΑΝ: Τα θύματα έχουνε ΕΕΑ ή/και αναπηρία 

ΘΥΜΕΜΦΑΝ: Τα θύματα έχουνε εμφανή αναπηρία 

ΘΥΜΔΙΑΦΟΡ: Τα θύματα έχουνε κάποια διαφορετικότητα 

ΘΥΜΑΛΧΩΡ: Τα θύματα προέρχονται από άλλες χώρες 

ΘΥΜΟΙΚΔΥΣ: Τα θύματα προέρχονται από οικογένειας 

που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 

ΘΥΜΑΔΥΠΕΡ: Τα θύματα αδυνατούν να υπερασπιστούν 

τον εαυτό τους 

ΘΥΜΦΟΒΑΝ: Τα θύματα φοβούνται να αναφέρουν τη 

θυματοποίησή τους 

ΘΥΜΝΤΡΑΝ: Τα θύματα ντρέπονται να αναφέρουν τη 

θυματοποίησή τους 

ΘΥΜΣΚΕΝΗΛ: Τα θύματα επιδιώκουν να στέκονται 

κοντά σε κάποιον ενήλικα 

9.Προφίλ παρατηρητή ΠΑΡΣΥΜΜ: Oι παρατηρητές συμμετέχουν  

ΠΑΡΟΧΙΕΜΠ: Οι παρατηρητές δεν εμπλέκονται  

ΠΑΡΥΠΘΥΤ: Οι παρατηρητές υποστηρίζουν τον θύτη 

ΠΑΡΥΠΘΥΜ: Οι παρατηρητές υποστηρίζουν το θύμα 

ΠΑΡΒΟΗΡΟΛ: Οι παρατηρητές έχουνε βοηθητικό ρόλο 

προς το θύμα 

ΠΑΡΕΚΜΕΝ: Oι παρατηρητές εκμυστηρεύονται το 

γεγονός σε κάποιον ενήλικα 

ΠΑΡΦΟΒΕΜΘ: Οι παρατηρητές φοβούνται για 

ενδεχόμενη μελλοντική θυματοποίηση 

ΠΑΡΟΧΙΣΤΑΠ: Oι παρατηρητές δεν έχουνε σταθερή 

άποψη 

ΠΑΡΟΦΘΥΤ: Οι παρατηρητές αποζητούν οφέλη από την 

ενίσχυση του θύτη 
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ΠΑΡΕΛΛΔΔ: Οι παρατηρητές  έχουν ελλειπείς δεξιότητες 

διαχείρισης 

10.Αιτίες εκφοβιστικής 

συμπεριφοράς 

ΠΠΡΕΜΠΒ: Παιδιά με προηγούμενες εμπειρίες βίας 

ΠΕΚΤΣΚΒ: Παιδιά που έχουν εκτεθεί σε σκηνές βίας 

ΠΑΠΟΖΠΡΟΣ: Παιδιά που αποζητούν την προσοχή 

ΠΕΛΛΚΔΕΞ: Παιδιά με ελλειπείς κοινωνικές δεξιότητες 

ΠΠΑΡΑΜΕΛ: Παιδιά που είναι παραμελημένα 

ΠΕΠΕΛEΓΧ: Παιδιά που επιδιώκουν να έχουν τον έλεγχο  

ΠΕΠΔEIΔΥΝ: Παιδιά που επιδιώκουν να δείχνουν τη 

δύναμή τους 

ΠΑΠΟΖΠΡΟΣ: Παιδιά που αποζητούν την προσοχή 

ΠΕΠΑΠΦΙΛ: Παιδιά που επιδιώκουν να αποκτήσουνε 

φίλους  

ΠΕΠΑΠΘΑΥΜ: Παιδιά που επιδιώκουν να αποκτήσουνε 

θαυμαστές 

ΕΥΘΟΙΚΟΓ: Ευθύνεται το οικογενειακό περιβάλλον 

ΕΥΘΣΧΟΛ: Ευθύνεται το σχολικό περιβάλλον 

ΕΥΘΕΚΠΑΙΔ: Ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί 

ΕΥΘΚΟΙΝ: Ευθύνεται η κοινότητα 

ΕΥΘΟΙΚΚΡ: Ευθύνεται η οικονομική κρίση 

11.Αιτίες θυματοποίησης ΠΕΥΑΛΩΤΑ: Παιδιά που είναι ευάλωτα 

ΠΝΤΡΟΠΑΛΑ: Παιδιά που είναι ντροπαλά 

ΠΧΑΜΑΥΤ: Παιδιά με έχουνε χαμηλή αυτοεκτίμηση 

ΠΛΙΓΦΙΛ: Παιδιά που έχουνε λιγότερους φίλους 

ΠΑΔΥΠΕΑΥ: Παιδιά που αδυνατούν να υπερασπιστούν 

τον εαυτό τους 

ΠΙΔΙΑΙΤΧΑΡ: Παιδιά που έχουνε κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά 

ΠΔΙΑΦΕΞΕ: Παιδιά με διαφορετική εξωτερική εμφάνιση 

ΠΑΛΛΕΣΧΩΡ: Παιδιά που προέρχονται από άλλες χώρες 

ΕΥΘΧΑΡΑΚ: Ευθύνεται ο χαρακτήρας του παιδιού 

ΕΥΘΙΔΙΟΣΥΓ: Ευθύνεται η ιδιοσυγκρασία του παιδιού 

ΕΥΘΟΙΚΟΓ: Ευθύνεται το οικογενειακό περιβάλλον 

ΕΥΘΣΧΟΛ: Ευθύνεται το σχολικό περιβάλλον 

12.Επιπτώσεις του εκφοβισμού EΠΨΥΧΟΛ: Επηρεάζεται η ψυχολογία τους 
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ΕΠΣΥΝΑΙΣΘ: Επηρεάζεται το συναίσθημά τους 

ΕΠΑΥΤΟΠ: Επηρεάζεται η αυτοπεποίθησή τους 

ΕΠΣΥΜΠΕΡ: Επηρεάζεται η συμπεριφορά τους 

ΕΠΣΥΝΗΘ: Επηρεάζονται οι συνήθειές τους 

ΕΠΣΧΟΛΕΠ: Επηρεάζεται η σχολική επίδοση 

ΕΜΣΧΔΙΑΡ: Εμφανίζεται σχολική διαρροή 

ΕΠΛΕΙΤΤΑΞ: Επηρεάζεται η λειτουργικότητα της τάξης 

ΔΙΑΤΑΡΣΧ: Διαταράσσεται ολόκληρη η σχολική 

κοινότητα 

ΑΠΟΜΔΡAΣΤ: Αποκλεισμός από ομαδικές 

δραστηριότητες 

ΘYMΕΠΜΕΝ: Επηρεασμός θυμάτων ακόμη και μετά την 

ενηλικίωσή τους 

ΠΕΠΨΥΧΟΛ: Επηρεάζεται η ψυχολογία των 

παρατηρητών 

ΠΕΠΣΥΝΑΙ: Επηρεάζεται το συναίσθημα των 

παρατηρητών 

ΠΕΠΣΥΝΗΘ: Επηρεάζονται οι καθημερινές συνήθειες των 

παρατηρητών 
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Πίνακας 3: Θεματικός άξονας Β - Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση 

συνεντεύξεων 

 

2
ος

 Θεματικός Άξονας: 

Παρέμβαση σχολικών κοινωνικών λειτουργών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού 

 

Κατηγορίες Κωδικοί & Λειτουργικοί ορισμοί 

1.Ευκολία ως προς την 

αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού 

ΟΧΙΕΥΚΑΝΤ: Δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση του 

σχολικού εκφοβισμού 

ΑΝΤΕΞΣΥΝ: Η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 

εξαρτάται από τη συνεργασία όλων    

ΑΝΤΕΞΠΕΡ: H αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 

εξαρτάται από την κάθε περίπτωση 

2.Περιστατικά εκφοβισμού 

στα οποία χρειάστηκε 

παρέμβαση 

ΑΡΚΠΕΡΠΑΡ: Αρκετά τα περιστατικά στα οποία 

χρειάστηκε παρέμβαση 

ΕΛΠΕΡΠΑΡ: Ελάχιστα τα περιστατικά στα οποία 

χρειάστηκε παρέμβαση 

ΟΧΙΣΤΠΟΛ: Δεν έχουνε γίνει στοχευμένες παρεμβάσεις για 

όλα τα περιστατικά 

ΟΧΙΠΕΡΠΑΡ: Δεν υπήρξαν περιστατικά στα οποία 

χρειάστηκε παρέμβαση 

3.Περιστατικά εκφοβισμού για 

τα οποία έγινε παρέμβαση 

ΑΝΤΛΨΣΔΗΜ: Αντιμετώπιση περιστατικού λεκτικής, 

ψυχολογικής και σωματικής βίας σε δημοτικό 

ΑΝΤΡΑΤΔΗΜ: Αντιμετώπιση περιστατικού ρατσιστικής 

βίας σε δημοτικό 

ΑΝΤΨΥΧΔΗΜ: Αντιμετώπιση περιστατικού ψυχολογικής 

βίας σε γυμνάσιο 

ΑΝΤΛΒΓΥΜ: Αντιμετώπιση περιστατικού λεκτικής και 

σωματικής βίας σε γυμνάσιο 

ΛΕΚΕΕΕΕΚ: Αντιμετώπιση περιστατικού λεκτικής βίας σε 

ΕΕΕΕΚ 

ΛΜΛΣΣΜΕΑΕ: Αντιμετώπιση περιστατικού λεκτικής, μη 

λεκτικής και σωματικής βίας σε ΣΜΕΑΕ 

ΣΕΞΣΜΕΑΕ: Αντιμετώπιση περιστατικού σεξουαλικής βίας 
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σε ΣΜΕΑΕ 

4.Τρόποι αντιμετώπισης 

περιστατικών εκφοβισμού 

ΣΥΣΔΚΑΔΣ: Συστηματική διερεύνηση, καταγραφή και 

αξιολόγηση των διαφόρων συνθηκών 

ΑΝΣΧΠΑΡ: Ανάπτυξη και σχεδιασμός των ανάλογων κάθε 

φορά παρεμβάσεων 

ΔΣΥΝΑΝΤ: Διεπιστημονική συνεργασία για την 

αντιμετώπιση του περιστατικού 

ΑΤΠΑΡΜΑΘ: Ατομικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τους 

μαθητές 

OMΠΑΡΜΑΘ: Ομαδικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τους 

μαθητές 

ΣΣΥΝΓΟΝ: Συστηματικές συναντήσεις με τους γονείς 

ΣΥΕΚΠΑΝΤ: Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών ως 

προς την αντιμετώπιση του περιστατικού 

ΘΕΣΠΚΑΝ: Θέσπιση κανόνων στο πλαίσιο του σχολείου 

5.Συνεργασία με άλλα 

άτομα/φορείς για την 

αντιμετώπιση των 

περιστατικών 

ΟΧΙΣΥΝ: Καμία συνεργασία 

ΣΥΝΨΥΧ: Συνεργασία με ψυχολόγο 

ΣΥΝΣΧΝO: Συνεργασία με σχολικό νοσηλευτή 

ΣΥΝΟΙΚΟΓ: Συνεργασία με την οικογένεια 

ΣΥΝΕΚΠ: Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 

ΣΥΝΔΙΕΥΘ: Συνεργασία με τον διευθυντή 

6.Αλλαγή συμπεριφοράς μετά 

την παρέμβαση 

ΝΑΙΑΛΛΑΓ: Υπήρξε αλλαγή συμπεριφοράς 

ΟΧΙΑΛΛΑΓ: Δεν υπήρξε αλλαγή συμπεριφοράς 

ΘΕΤΥΠΜΑΘ: Λειτούργησε θετικά προς τους υπόλοιπους 

μαθητές 

7.Αλλαγή παρέμβασης σε 

περίπτωση επανάληψης των 

περιστατικών εκφοβισμού 

ΟΧΙΑΛΠΑΡ: Καμία αλλαγή στην παρέμβαση 

ΠΡΑΞΙΟΛ: Προσθήκη του κομματιού της αξιολόγησης του 

προγράμματος 

ΠΡΕΠΑΝ: Προσθήκη του κομματιού του επανασχεδιασμού 

του προγράμματος 

ΑΛΛΣΤΣΧ: Αλλαγή στάσης προς το σχολείο 
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Πίνακας 4: Θεματικός άξονας Γ - Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση 

συνεντεύξεων 

 

3
ος

 Θεματικός Άξονας:  

Οι μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία σ’ ένα σχολείο για όλους 

 

Κατηγορίες Κωδικοί & Λειτουργικοί ορισμοί 

1.Αποδοχή μαθητών με ΕΕΑ 

ή/και αναπηρία στο γενικό 

σχολείο 

ΑΠΟΔΕΕΑΑΝ: Αποδεκτοί οι μαθητές με ΕΕΑ ή/και 

αναπηρία 

ΜΗΑΠΕΕΑΑΝ: Μη αποδεκτοί οι μαθητές με ΕΕΑ ή/και 

αναπηρία 

ΕΞΕΕΑΉΑΝ: Εξαρτάται από το είδος της ΕΕΑ ή αναπηρίας 

ΑΠΟΔΜΔΥΣΚ: Αποδεκτοί οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες 

ΑΠΟΔΚΙΝΗΤ: Αποδεκτοί οι μαθητές με κινητικά 

προβλήματα  

ΜΗΑΠΟΔΔΑΦ: Mη αποδεκτοί οι μαθητές με ΔΑΦ  

ΕΞΧΕΙΡΣΧ: Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το 

χειρίζεται το σχολείο 

ΕΞΧΑΡΠΑΙΔ: Εξαρτάται από τον χαρακτήρα των 

υπόλοιπων παιδιών 

2.Αιτίες απομόνωσης των 

μαθητών με ΕΕΑ ή/και 

αναπηρία στο γενικό σχολείο 

ΕΚΠΟΧΙΕΑ: Οι εκπαιδευτικοί δε δίνουν την αρμόζουσα 

σημασία στην ένταξη και αποδοχή των μαθητών με ΕΕΑ 

ή/και αναπηρία 

ΕΚΠΛΑΝT: Oι εκπαιδευτικοί έχουν λανθασμένες 

αντιλήψεις για τους μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία 

ΕΚΠΟΧΙΕΤ: Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν 

τους μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία 

ΜΑΘΟΧΙΕΤ: Οι μαθητές δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν τους 

μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία 

ΜΑΘΟΧΙΕΝ: Οι μαθητές δεν είναι ενημερωμένοι σε θέματα 

αναπηρίας 

ΜΑΘΟΧΙΕΥ: Οι μαθητές δεν είναι ευαισθητοποιημένοι σε 

θέματα αναπηρίας 
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ΔΑΦΕΛΛEIΨ: Οι μαθητές με ΔΑΦ έχουνε ελλείψεις 

ΔΑΦΑΔΚΑΛ: Οι μαθητές με ΔΑΦ έχουν αδυναμία 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

ΕΝΤΠΣΣΤ: Στιγματισμός παιδιών ένταξης και παράλληλης 

στήριξης  

3.Η ημέρα των μαθητών με 

ΕΕΑ ή/και αναπηρία μέσα στο 

γενικό σχολείο 

ΕΞΕΕΑΉΑΝ: Εξαρτάται από το είδος της ΕΕΑ ή αναπηρίας 

ΠΕΡΩΡΕΕΑ: Τις περισσότερες ώρες τις περνούν με τον 

εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής 

ΠΕΡΩΡΜΟΝ: Τις περισσότερες ώρες τις περνούν μόνοι τους 

4.Αλληλεπίδραση μαθητών με 

ή και χωρίς ΕΕΑ ή/και 

αναπηρία 

ΟΧΙΣΗΜΑΛΛ: Δεν υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση για 

τους μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία 

ΚΑΛΑΛΛΠΡ: Καλή αλληλεπίδραση μετά από προετοιμασία 

των  μαθητών 

ΕΞΕΕΑΉΑΝ: Εξαρτάται από το είδος της ΕΕΑ ή αναπηρίας 

NAIΑΛΛΜΔ: Υπάρχει αλληλεπίδραση για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 

ΝΑΙΠΡΟΡΑΣ: Υπάρχει αλληλεπίδραση για τους μαθητές με 

προβλήματα όρασης 

NAIMHEMΦ: Υπάρχει αλληλεπίδραση για τους μαθητές με 

μη εμφανή αναπηρία 

ΟΧΙΕΜΦAN: Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση για τους μαθητές 

με εμφανή αναπηρία 

ΟΧΙΑΛΔΑΦ: Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση για τους μαθητές 

με ΔΑΦ 

5.Οι μαθητές με ΕΕΑ ή/και 

αναπηρία ως προκλητικά 

θύματα 

ΠΡΟΚΛΘΥΜ: Εμφανίζονται ως προκλητικά θύματα 

ΟΧΙΠΡΟΚΛ: Δεν εμφανίζονται ως προκλητικά θύματα 

6.Αιτίες θυματοποίησης 

μαθητών με ΕΕΑ ή/και 

αναπηρία στο γενικό σχολείο 

ΣΤΕΝΤΠΣ: Στιγματισμός παιδιών ένταξης και παράλληλης 

στήριξης  

ΔΥΣΚΛΟΓ: Δυσκολίες σε επίπεδο λόγου 

ΔΥΣΚΜΑΘ: Δυσκολίες σε επίπεδο μάθησης 

ΔΥΣΚΣΥΜ: Δυσκολίες σε επίπεδο συμπεριφοράς 

ΥΠΙΔΧΑΡ: Ύπαρξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

ΥΠΔΙΑΦ: Ύπαρξη διαφορετικότητας 

YΠΝΥΣΤ: Ύπαρξη νοητικής υστέρησης  
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ΥΠΔΣΕΞΠΡ: Ύπαρξη διαφορετικού σεξουαλικού 

προσανατολισμού 

ΥΠΧΑΜΕΙΣ: Ύπαρξη χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος  

ΟΙΚΜΕΤΠΡ: Προέλευση από μεταναστευτικές ή 

προβληματικές οικογένειες 

ΥΠΔΙΑΦΘΡ: Ύπαρξη διαφορετικού θρησκεύματος 

ΥΠΔΙΑΦΚΑΤ: Ύπαρξη διαφορετικής καταγωγής 

YΠΔΙΑΦΦΥΛ: Ύπαρξη διαφορετικής φυλής 

ΔΑΦΣΤΕΡΣ: Στερεοτυπική συμπεριφορά μαθητών με ΔΑΦ 

ΔΑΦΔΥΣΕΝ: Δυσκολία ενσωμάτωσης των μαθητών με 

ΔΑΦ 

ΔΑΦΕΠΙΘΣ: Επιθετική συμπεριφορά των μαθητών με ΔΑΦ 

ΔΑΦΠΡΟΚΣ: Προκλητική συμπεριφορά των μαθητών με 

ΔΑΦ 

ΔΑΦΔΥΣΚΑΛ: Δυσκολία στην αλληλεπίδραση για τους 

μαθητές με ΔΑΦ 

ΔΑΦΔΥΣΚΛΕ: Δυσκολία στη λεκτική επικοινωνία για τους 

μαθητές με ΔΑΦ 

ΔΑΦΜΙΜΣ: Μιμητική συμπεριφορά των μαθητών με ΔΑΦ 

ΔΑΦΠΡΑΚΤΡ: Προσέγγιση άλλων μαθητών με ακατάλληλο 

τρόπο για τους μαθητές με ΔΑΦ 

ΔΑΦΕΛΚΡΙΤ: Έλλειψη κριτικής άποψης για τους μαθητές 

με ΔΑΦ 

ΘΑΝΤΑΔΥΝ: Οι θύτες αντιλαμβάνονται την αδυναμία των 

μαθητών με ΕΕΑ ή/και αναπηρία 

ΘΥΠΕΡΟΧΗ: Οι θύτες πιστεύουν ότι υπερέχουν, σε σχέση 

με τους μαθητές με ΕΕΑ ή/και αναπηρία 
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Πίνακας 5: Θεματικός άξονας Δ - Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση 

συνεντεύξεων 

 

4
ος

 Θεματικός Άξονας: 

Πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού στο σχολείο 

 

Κατηγορίες Κωδικοί & Λειτουργικοί ορισμοί 

1.Σχεδιασμός/εφαρμογή 

προγράμματος πρόληψης 

ΕΠΠΔΗΜ: Εφαρμογή προγράμματος πρόληψης σε δημοτικό 

ΕΠΠΕΕΓΛ: Εφαρμογή προγράμματος πρόληψης σε ειδικό 

επαγγελματικό γυμνάσιο-λύκειο 

ΕΠΠΕΞΩΤ: Εφαρμογή προγράμματος πρόληψης στο 

εξωτερικό 

ΕΠΠΔΥΣΚ: Δύσκολη η εφαρμογή προγράμματος πρόληψης 

στην Ελλάδα 

ΌΧΙΠΡΟΛ: Δεν έχει σχεδιαστεί/εφαρμοστεί κάποιο 

πρόγραμμα πρόληψης 

ΟΧΙΑΠΕΑ: Δε κρίνεται απαραίτητο στην ειδική αγωγή 

2.Τρόπος εφαρμογής του 

προγράμματος πρόληψης 

 

EOMAΔΕΣ: Εφαρμογή με ομάδες 

EΦΠΑΙΓΝΤΤ: Εφαρμογή με παιγνιώδη τρόπο 

EΦΖΩΓΡΑΦ: Εφαρμογή μέσω της ζωγραφικής 

ΕΦΒΙΩΜΑT: Εφαρμογή με βιωματικές ασκήσεις 

EΦΠΑΙΧΝΡ: Εφαρμογή με παιχνίδια ρόλων 

ΕΦΟΜΑΔΠ: Εφαρμογή με ομαδικά παιχνίδια 

ΕΦΠΑΡΑΜ: Εφαρμογή μέσα από το παραμύθι 

ΕΦΣΥΖΗΤ: Εφαρμογή με συζήτηση 

ΕΦΔΗΜΠΡ: Εφαρμογή με δημιουργία πρότζεκτ 

EΦΕΝΗΜΕΡ: Εφαρμογή με ενημέρωση για τον σχολικό 

εκφοβισμό 

ΔΙΑΦΕΦΗΛ: Διαφορετική εφαρμογή σε κάθε ηλικιακή 

ομάδα 

ΕΦΔΙΑΦΗΛ: Εφαρμογή δραστηριοτήτων με διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες 

3.Συνεργασία με άλλα 

άτομα/φορείς για 

ΣΥΝΕΚΠ: Συνεργασία με εκπαιδευτικό  

ΣΥΝΑΣΤ: Συνεργασία με αστυνομικό 
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σχεδιασμό/εφαρμογή 

προγράμματος πρόληψης 

ΣΥΝΨΥΧ: Συνεργασία με ψυχολόγο 

OXIΣΥΝ: Δεν υπήρξε συνεργασία 

4.Χρόνος εφαρμογής του 

προγράμματος πρόληψης 

ΕΦ20ΩΡ: Η εφαρμογή διήρκησε περίπου 20 ώρες 

ΕΦ10ΩΡ: Η εφαρμογή διήρκησε περίπου 10 ώρες 

ΕΞΘΕΜΠΡ: Εξαρτάται από τα θέματα που προκύπτουν κατά 

την εφαρμογή 

5.Κλείσιμο προγράμματος 

πρόληψης 

AΞΙΟΛΦΕ: Αξιολόγηση του προγράμματος από τους 

μαθητές μέσα από φύλλα εργασίας 

ΣΥΝΠΡOΓ: Συνέχεια προγράμματος στο επόμενο σχολικό 

έτος 

ΟΧΙΟΛΟΚΛ: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη 

6.Άλλες προσπάθειες πρόληψης ΕΥΕΝΚΜ: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση καθηγητών και 

μαθητών για τον σχολικό εκφοβισμό 

ΣΧΜΕΜΔΡ: Σχεδιασμός μεμονωμένων δράσεων πρόληψης 

ΥΠΜΕΜΔΡ: Υλοποίηση μεμονωμένων δράσεων πρόληψης 

ΔΗΜΟΜΓΟΝ: Δημιουργία ομάδας γονέων για την ενίσχυση 

της αποτελεσματικότητας του προγράμματος πρόληψης 

7.Το κομμάτι της πρόληψης ως 

ένα σημαντικό εργαλείο 

ΠΡΣΗΜΑΝT: Το κομμάτι της πρόληψης είναι το 

σημαντικότερο 

ΠΡΠΙΟΧΡΗΣ: Το κομμάτι της πρόληψης είναι πιο χρήσιμο 

από εκείνο της αντιμετώπισης 
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Πίνακας 6: Θεματικός άξονας Ε - Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση 

συνεντεύξεων 

 

5
ος

 Θεματικός Άξονας: 

Προτάσεις και σκέψεις ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού 

 

Κατηγορίες Κωδικοί & Λειτουργικοί ορισμοί 

1.Ατομικές και ομαδικές 

παρεμβάσεις με επίκεντρο τον 

μαθητή 

 

 

ΠΡΠΡΟΩΡΗ: Πρόωρη εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης 

ATΣΥΝΜΑΘ: Πραγματοποίηση ατομικών συναντήσεων με 

τους μαθητές 

ΟΜΔΡΜΑΘ: Πραγματοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων με 

τους μαθητές 

ΕΜΦΟΜΑΔΑ: Έμφαση στην ομάδα 

ΣΥΜΒΜΑΘ: Παροχή συμβουλευτικής στους μαθητές 

ΠΡΑΓΩΓΥΓ: Υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας 

ΠΡΑΓΩΓΠΨΥ: Υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και 

προαγωγής ψυχικής υγείας 

ΠΡΠΡΨΥΧΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης της 

ψυχικής ανθεκτικότητας 

ΠΡΣΥΝΑΙΣΘ: Υλοποίηση προγραμμάτων αναγνώρισης και 

έκφρασης συναισθημάτων 

ΠΡΔΙΑΧΘΥΜ: Υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης θυμού 

ΠΡΣΥΝΑΛΛ: Υλοποίηση προγραμμάτων σε σχέση με τη 

συνεργασία και την αλληλεπίδραση 

ΠΡΚΟΙΝΔΕΞ: Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 

κοινωνικών δεξιοτήτων 

ΠΡΦΙΛΙΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με τη φιλία 

ΠΡΑΥΞΑΥΤ: Υλοποίηση προγραμμάτων αύξησης της 

αυτοεκτίμησης 

ΠΡΔΙΑΦΟΡ: Υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με τη 

διαφορετικότητα 

ΠΙΣΟΤΗΤΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με την 

ισότητα 

ΠΡΠΟΙΚΤΡ: Υλοποίηση προγραμμάτων με ποικίλους τρόπους 
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ΣΠΠΦΩΝΗ: Σχεδιασμός προγραμμάτων πρόληψης 

ακούγοντας τη ‘’φωνή’’ των μαθητών 

2.Ατομικές και ομαδικές 

παρεμβάσεις με επίκεντρο την 

οικογένεια 

 

ΣΥΝΓΟΝ: Συνεργασία με τους γονείς 

ΔΡΑΣΤΓΟΝ: Δραστηριοποίηση γονέων 

ΕΝΗΜΓΟΝ: Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης γονέων 

ΕΚΠΓΟΝ: Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων  

ΘΕΣΠΥΠΧ: Θέσπιση υποχρεωτικού χαρακτήρα συναντήσεων 

και ενημερώσεων 

ΣΥΜΒΓΟΝ: Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων 

ΕΝΔΣΧΟΙΚ: Ενδυνάμωση σχέσεων στην οικογένεια 

3.Ατομικές και ομαδικές 

παρεμβάσεις με επίκεντρο τους 

εκπαιδευτικούς και το λοιπό 

προσωπικό του σχολείου 

 

ΕΥΑΙΣΔΙΕ: Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης 

διευθυντών 

ΣΥΝΕΚΠ: Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 

ΕΝΗΜΕΚΠ: Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης 

εκπαιδευτικών 

ΕΚΠΕΚΠ: Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών  

ΣΥΜBΕΚΠ: Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών 

ΘΕΣΠΥΠΧ: Θέσπιση υποχρεωτικού χαρακτήρα 

παρακολούθησης προγραμμάτων 

ΘΕΣΚΑΝΛ: Θέσπιση κανόνων λειτουργίας σε κάθε χώρο του 

σχολείου 

ΚΑΛΘΕΤΣΚ: Kαλλιέργεια θετικού σχολικού κλίματος 

ΕΝΔΣΧΣΧ: Ενδυνάμωση σχέσεων στη σχολική κοινότητα 

4.Παρεμβάσεις με επίκεντρο την 

κοινότητα 

 

ΣΥΝΚΟΙΝ: Συνεργασία με την κοινότητα 

ΕΝΗΜΚΟΙΝ: Ενημέρωση κοινότητας 

ΕΥΑΙΣΘΚΟΙΝ: Ευαισθητοποίηση κοινότητας  

5.Πρόσθετες προτάσεις και 

σκέψεις 

 

ΕΙΣΚΛΓΕ: Εισαγωγή κοινωνικών λειτουργών στη γενική 

εκπαίδευση 

ΕΙΣΨΥΧΓΕ: Εισαγωγή ψυχολόγων στη γενική εκπαίδευση 

ENTΚΛΨΠΡ: Ένταξη κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων 

στα προγράμματα του υπουργείου παιδείας 

ΥΠΟΣΤΚΛ: Υποστήριξη κοινωνικών λειτουργών  

ΔΙΑΘΠΕΡΩΡ: Διάθεση περισσότερων ωρών για σχεδιασμό 

προγραμμάτων 

 


