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Πεξίιεςε 

   

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (bullying) απνηειεί ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Απνηειεί έλα πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν 

θαη πξφβιεκα πξνο δηεξεχλεζε απφ θνξείο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

εκπεηξνγλψκνλεο, εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο ελψ 

απαζρνιεί θαζεκεξηλά ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Ζ παξνχζα 

εξγαζία δηεξεπλά ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ εζηηάδνληαο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απφ εθπαηδεπηηθνχο, ςπρνιφγνπο 

θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ζε κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Παξάιιεια, εμεηάδνπκε ηηο 

ελέξγεηεο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ εηζαγσγή ηεο 

πκβνπιεπηηθήο ζηα ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο θαη ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά:  

 

ρνιηθφο εθθνβηζκφο, θνξείο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, εθπαηδεπηηθνί, ςπρνιφγνη, 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ, πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, 

πκβνπιεπηηθή, Γίθηπν Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο ησλ Φαηλνκέλσλ ρνιηθήο 

Βίαο θαη Δθθνβηζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Η αθεηεξία ηεο Δπξσπατθήο πξσηνβνπιίαο: «Η Γηάζθεςε ηεο Οπηξέρηεο» 

  

 Ζ έλλνηα ηεο «Αζθάιεηαο ζην ζρνιείν»  απνηέιεζε αληηθείκελν ηεο Γηάζθεςεο 

ηεο Οπηξέρηεο (1997). Αθνξκή γηα λα εληαρζεί ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή αηδέληα 

απνηέιεζε ε Οιιαλδηθή Πξνεδξία, ε νπνία εηζεγήζεθε ηε δηνξγάλσζε κίαο 

επξσπατθήο δηάζθεςεο γηα απηφ ην ζέκα. Αξρηθά ηέζεθε ην πιαίζην θαη ηα θχξηα 

ζεκεία ηεο ζπδήηεζεο. Έπεηηα πξνηάζεθε λα θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη έλλνηεο ηεο 

βίαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο. Ζ ζπδήηεζε φκσο πεξηνξίζηεθε ζηηο εθπαηδεπηηθέο πιεπξέο 

ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ. 

 Σν πιαίζην κειέηεο επεθηάζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο 

πγείαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν βάξνο δφζεθε ζηελ ζεκαζία ηεο πξφιεςεο θαζψο 

θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξνηάζεθε πσο νη ιεηηνπξγνί ηεο εθπαίδεπζεο 

ζα έπξεπε λα ζπκκαηέρνπλ ζε θάζε πξνζπάζεηα κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

αζθάιεηαο ζην ζρνιείν. 

 Ζ άπνςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ πσο ε Γηάζθεςε ηεο Οπηξέρηεο ζα 

έπξεπε λα πεξηνξηζηεί ζηνλ ηνκέα κειέηεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

καζεηψλ, κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη  ην θπζηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 ηελ ζπλέρεηα, νη κεηέρνληεο ζηελ δηάζθεςε ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο εξγαζίαο. 

ηελ πξψηε νκάδα ζπκκεηείραλ εξεπλεηέο-εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζηελ δεχηεξε νκάδα 

ζπκκεηείραλ θπβεξλεηηθνί εθπξφζσπνη. 

 Σν πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απνηέιεζαλ νη έλλνηεο θαη νη 

νξηζκνί γηα ηελ βία, ηελ αζθάιεηα, ηελ θαθνκεηαρείξηζε, ηα δηαζέζηκα εξεπλεηηθά 

ζηνηρεία, νη αηηηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ην θαηλφκελν ηεο 

αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη ε αμηνιφγεζε ησλ  πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί. Δπηπιένλ, ηνλίζηεθε ε αμία ηεο ελδπλάκσζεο ηεο 

πξνθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 Ύζηεξα απφ φιε ηελ ζπδήηεζε πνπ αλαπηχρζεθε αλάκεζα ζε εζληθνχο θαη ζε 

θπβεξλεηηθνχο εκπεηξνγλψλνλεο, απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία κίαο νκάδαο 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζην ζρνιείν. Αθφκα, δφζεθε έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα 
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δηνξγάλσζεο επξσπατθψλ δηαζθέςεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ζε επξσπατθφ επίπεδν 

ελφο κεραληζκνχ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ν νπνίνο ζα απνβιέπεη ζηελ ζπιινγή, 

ηαμηλφκεζε θαη δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα, ηηο πξαθηηθέο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ. Σειηθά, 

απνθαζίζηεθε ε εθαξκνγή δηαθξαηηθψλ πξφηππσλ πεηξακαηηθψλ ζρεδίσλ, ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

αζθάιεηαο ζην ζρνιείν. 

 Απφ φια ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ε θχξηα πξνβιεκαηηθή γηα ην ζέκα εζηηάδεηαη 

ζηνπο φξνπο, κε ηνπο νπνίνπο απηφ ζεκαηνδνηείηαη θαη νξηνζεηείηαη. Ζ πξνζπάζεηα 

ηεο «νλνκαηνδφηεζεο» απνηειεί θνηλφ ηφπν ζηελ επαλαλαθάιπςε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ νλνκαζία, ηελ απνκφλσζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο απφ άιια παξεκθεξή πξνβιήκαηα, ηελ επηθέληξσζε ζε απηφ (ζην 

παξειζφλ ε ζρνιηθή βία απνηεινχζε κέξνο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ ζε 

ζεσξεηηθφ, εξεπλεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν), ηελ ζεζκηθή αληίδξαζε ζε απηφ 

(λνκνζεηηθφ πιαίζην, δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ, ζπκβνπιεπηηθνχ, 

ςπρνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ζχκαηα, δξάζηεο θαη 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο), θαη ηειηθά ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα επίζεκεο παξεκβάζεηο 

ηνπ επίζεκνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ (Αξηηλνπνχινπ, 2001). 

 ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: (α) Ση είλαη ν 

ζρνιηθφο εθθνβηζκφο; (β) Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπιεθνκέλσλ; (γ) Πνηα 

είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο; (δ) Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ; (ε) 

Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ; (δ) 

Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο; (ε) Πνηα 

κέηξα έρεη πάξεη ε ειιεληθή πνιηηεία γηα ην δήηεκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηα 

ζρνιεία; (ζ) Πψο δηαρεηξίδνληαη πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ νη εθπαηδεπηηθνί, 

νη ςπρνιφγνη θαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί; 

 

1.2. Θπκόο, Δπηζεηηθόηεηα, ρνιηθόο Δθθνβηζκόο 

  

 Ο ζπκφο «είλαη κία ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ελέρνπλ απεηιή ή παξεκπφδηζε-καηαίσζε ζηφρσλ» 

(Averill,1982, p. 315). Μπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηνλ ζπκφ σο θαηάζηαζε (state anger)  

ή ζηνλ ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ (trait anger) (Spielberg, Johnson, Russell, Crane, 

Jacobs et al., 1985). 
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 Ο φξνο „ερζξφηεηα‟ αλαθέξεηαη ζε γλσζηηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη 

πεπνηζήζεηο. Aληαλαθιά ηελ πξνδηάζεζε θάπνηνπ λα βιέπεη ηνλ θφζκν κε έλαλ 

αξλεηηθφ ή θπληθφ ηξφπν, θάλνληαο ηαπηφρξνλα αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο γηα πξφζσπα 

θαη πξάγκαηα, ελψ θάπνηεο θνξέο ππάξρεη επηζπκία πξφθιεζεο βιάβεο, ζπκφο, 

δπζαλαζρέηεζε, αληηπάζεηα, θαθεληξέρεηα, θζφλνο θαη θαρππνςία γηα ηνπο άιινπο, 

νη νπνίνη εκθαλίδνληαη σο αληαγσληζηηθνί θαη απεηιεηηθνί (Spielberg et al., 

1985).Aπηφ ην πνιχπινθν ζχλνιν αξλεηηθψλ ζηάζεσλ ππνθηλεί επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο είλαη νη ιεθηηθέο θαη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ ή ηεο πξφθιεζεο βιάβεο ζηνπο άιινπο 

(Plutchik, 1980). 

 O φξνο επηζεηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά γηα λα πεξηγξάςεη 

θαηαζηξνθηθέο ή ηηκσξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Bandura, 1973.Barefoot, 1992.Geen, 

2001), νη νπνίεο ζηξέθνληαη θαηά άιισλ πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ.H επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ππνθηλεζεί απφ ζπκφ, ρσξίο φκσο ν ζπκφο λα νδεγεί 

απαξαίηεηα ζηελ επηζεηηθφηεηα (Averill, 1982). χκθσλα κε ηνλ Spielberg θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ, ν  ζπκφο, ε ερζξφηεηα θαη ε επηζεηηθφηεηα απφ θνηλνχ ζπλαπνηεινχλ 

ην ζχλδξνκν AXA (Anger-Hostility-Agression syndrome)  (Spielberg et al., 1985). 

 Ο φξνο „ζρνιηθφο εθθνβηζκφο‟ αλαθέξεηαη ζηελ επαλαιακβαλφκελε, ζθφπηκε, 

ζπλεηδεηή πξφζεζε πξφθιεζεο βιάβεο ή θφβνπ ζε θάπνηνλ. Μπνξεί λα είλαη 

ζσκαηηθφο, ιεθηηθφο  ή ςπρνινγηθφο. Όιεο νη κνξθέο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

έρνπλ έλα θνηλφ γλψξηζκα: ηελ ππεξνρή ηνπ ζχκαηνο έλαληη ηνπ ζχηε. Ο ζρνιηθφο 

εθθνβηζκφο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ απεηιή ρξήζεο βίαο ή ηελ πξαγκαηηθή 

ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, φπσο θαη ηελ ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα ή ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ (Gini, 2004.Nansel, Overpeck, Pilla, Ruan, Simons-Morton et al., 

2001.Olweus, 1993a, 1978).  

 Οη κνξθέο πνπ εκθαλίδνληαη σο ζπκπεξηθνξέο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη: νη  

ζπκπεξηθνξέο εθιακβαλφκελεο σο ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ρσξίο φκσο λα είλαη, νη 

ζπκπεξηθνξέο άκεζνπ εθθνβηζκνχ ζσκαηηθνχ, ιεθηηθνχ θαη κε ζσκαηηθνχ / κε 

ιεθηηθνχ ηχπνπ, νη ζπκπεξηθνξέο έκκεζνπ εθθνβηζκνχ θαη νη εγθιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. 

 Ο Olweus (Olweus, 1978) είρε δηαηππψζεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ.Aπηά πεξηιακβάλνπλ ηελ θαη΄επαλάιεςε εθδήισζε ηεο αξλεηηθήο ή 

κνρζεξήο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζε κία ρξνληθή πεξίνδν, ηελ πξφζεζε πξφθιεζεο 
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βιάβεο ή νδχλεο, θαη ηελ αληζνξξνπία δχλακεο ή ηζρχνο αλάκεζα ζηνλ ζχηε θαη ην 

ζχκα. 

 

1.3 πκπεξηθνξέο ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ 

 

ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εμεηάδνληαη θάζε θνξά σο ζπκπεξηθνξέο ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ βξίζθνπκε ζςμπεπιθοπέρ εκλαμβανόμενερ υρ ζσολικό εκθοβιζμό συπίρ 

όμυρ να είναι, φπσο πεηξάγκαηα ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ, πάιε κεηαμχ δχν 

αηφκσλ, εκπινθή ζε ζθιεξέο δηακάρεο θαη ζσκαηηθή πάιε ζην πιαίζην παηρληδηνχ 

ρσξίο πξφζεζε ζσκαηηθήο βιάβεο. 

 Αληίζεηα, ζηηο ζπκπεξηθνξέο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ εληάζζνληαη οι ζςμπεπιθοπέρ 

άμεζος εκθοβιζμού ζυμαηικού ηύπος, φπσο είλαη ην δάγθσκα, ην ηξάβεγκα καιιηψλ, 

ην ρηχπεκα, ε θισηζηά, ην θιείδσκα ζε δσκάηην, ην ηζίκπεκα, ην γξνλζνθφπεκα, ην 

ζπξψμηκν, ην γξαηδνχληζκα, ην θηχζηκν, άιιεο κνξθέο ζσκαηηθήο επίζεζεο θαη 

θαηαζηξνθή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 Δπηπιένλ, εληάζζνληαη οι ζςμπεπιθοπέρ άμεζος εκθοβιζμού λεκηικού ηύπος, φπσο 

είλαη ηα πξνζβιεηηθά ζρφιηα, ηα ελνριεηηθά ηειεθσλήκαηα, νη απεηιέο, νη 

πξνζβιεηηθέο πξνζθσλήζεηο, ηα θπιεηηθά ζρφιηα/πεηξάγκαηα, ηα ζεμνπαιηθά 

ππνλννχκελα, ηα ζθιεξά ζρφιηα/πεηξάγκαηα θαη ε δηάδνζε ςεπδψλ/θαθφβνπισλ 

θεκψλ.  

 Δπίζεο, εληάζζνληαη οι ζςμπεπιθοπέρ άμεζος εκθοβιζμού μη ζυμαηικού/μη 

λεκηικού ηύπος, φπσο είλαη νη πξνζβιεηηθέο γθξηκάηζεο θαη νη άζεκλεο ρεηξνλνκίεο.  

 ηελ θαηεγνξία ηνπ έμμεζος εκθοβιζμού εληάζζνληαη ε ρεηξαγψγεζε, ε 

θαηαζηξνθή θηιηθψλ ζρέζεσλ, ε ζπζηεκαηηθή πεξηζσξηνπνίεζε, ε αγλφεζε, ε 

απνκφλσζε, ε απνζηνιή αλψλπκσλ ζπλήζσο ζεκεησκάησλ. 

 ηηο εγκλημαηικέρ ζςμπεπιθοπέρ εληάζζνληαη ε επίζεζε κε φπιν, ε ζνβαξή 

ζσκαηηθή βιάβε, ε ζνβαξή απεηιή γηα πξφθιεζε βιάβεο, ε ιεζηεία θαη ε 

ζεμνπαιηθή επίζεζε  (Sullivan, 2000). 

 Σν θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απνηειεί αληηθείκελν κειεηψλ πνιιψλ 

εξεπλεηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν εμαηηίαο ησλ ζνβαξψλ επηπηψζεσλ ζε πιήζνο καζεηψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη αληηθείκελν απμαλφκελνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, δίθηπα θαη θνξείο εθπαηδεπηηθήο θαη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Colvin, Tobin, Beard, Hagan & Sprague,1998.Nansel, 
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Overpeck, Haynie, Ruan & Scheidt, 2003.Nansel, Overpeck, Pilla, Ruan, Simons-

Morton & Scheidt, 2001.Olweus, 2003.Smith, 2004).  

 To 2004, έξεπλα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ζε 30 ρψξεο έδεημε φηη ην 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ απφ 11 έσο 15 εηψλ, νη νπνίνη επηδίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξέο 

εθθνβηζκνχ ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο αλέξρεηαη απφ 9% έσο 73%. H έξεπλα ησλ Due 

& Holstein (2008), ε νπoία έιαβε ρψξα ζε 66 ρψξεο απνθάιπςε φηη ην 37.4% ησλ 

παηδηψλ είρε ππνζηεί ζπκπεξηθνξά εθθνβηζκνχ κία ηνπιάρηζηνλ θνξά θαηά ηηο 

ηξηάληα ηειεπηαίεο εκέξεο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο έξεπλαο. 

 Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο δελ απνηειεί κφλν έλα ζρνιηθφ πξφβιεκα θαζψο: «…ε 

εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνχ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ζπλδέεηαη θαη 

κε άιιεο κνξθέο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνδηαζέηεη ην άηνκν γηα 

εθδήισζε εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην κέιινλ. Πνιιά απφ ηα άηνκα κε 

βεβαξπκέλν πνηληθφ κεηξψν, είραλ εθδειψζεη ζην παξειζφλ ζπκπεξηθνξέο 

εθθνβηζκνχ θαη παξάιιεια είραλ ππάξμεη θαη ηα ίδηα ζχκαηα αληίζηνηρσλ 

ζπκπεξηθνξψλ (Μαθξή-Μπφηζαξε,2010, ζ.164).  

 

1.4 Υαξαθηεξηζηηθά ζπκκεηερόλησλ ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα πεξηζηαηηθφ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαηεγνξηνπνηνχληαη 

ζπλήζσο ζηηο εμήο νκάδεο: νη ζύηεο, ηα ζύκαηα, νη ζύηεο-ζύκαηα θαη νη ζεαηέο. 

 Σα παηδηά πνπ εθδειψλνπλ ζπκπεξηθνξά «ζύηε» θαίλεηαη λα δηαηεξνχλ ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηελ επηζεηηθφηεηα θαη λα απνιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηελ πξφθιεζε δεηλψλ ζε απηνχο. Ζ επηζεηηθφηεηά ηνπο 

θαηεπζχλεηαη θαη ζηνπο ελειίθνπο, δειαδή ζηνπο γνλείο ηνπο, ηνπο 

δαζθάινπο/θαζεγεηέο ηνπο θαη ζε άιινπο ελήιηθεο (Olweus, 1993a, 1991).Oξηζκέλνη 

εξεπλεηέο εθηηκνχλ φηη ηα παηδηά-ζχηεο έρνπλ αλαπηπγκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ, αθνχ κπνξνχλ θαη πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κέζα 

απφ ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ άιισλ (Sutton, 2001.Sutton, Smith, & Swettenham, 

1999b). Ξαθληάδεη ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ κειεηψλ δείρλνπλ πσο 

ηα παηδηά απηά θαηαγξάθνπλ πςειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο (Junger-Tas & van 

Kersteren, 1999, Olweus, 1993a) θαη αζπλήζηζηα ρακειά επίπεδα άγρνπο θαη 

αλαζθάιεηαο (Björkqvist, Ekman & Lagerspetz, 1982.Boulton & Smith, 

1994.Olweus, 1993a.Pellegrini & Bartini, 2000.Pellegrini & Long, 2002.Rigby & 

Cox, 1996).  
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 Αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο απηήο θαηαγξάθνληαη πςειφηεξα 

επίπεδα αληηθνηλσληθήο, δηαζπαζηηθήο, παξνξκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ρακειφηεξα 

επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Kaukiainen, 

Björkqvist, Lagerspetz, Österman, Salmivalli et al, 1999.Olweus, 1993b). 

 Σα παηδηά πνπ εθδειψλνπλ ζπκπεξηθνξά «ζύκαηνο» (παζεηηθά ζχκαηα) 

εκθαλίδνληαη ζπρλά είηε σο ζσκαηηθά αδχλακα θαη αλαζθαιή είηε σο παρχζαξθα. 

Μπνξεί λα έρνπλ θάπνην θπζηθφ κεηνλέθηεκα φπσο θάπνηα αηέιεηα ζηελ θπζηθή ηνπο 

εκθάληζε ή  ηελ νκηιία (Glover, Gough, Johnson & Cartwright, 2000.Lagerspetz, 

Björkqvist, Berts & King, 1982). Σα παηδηά απηά εκθαλίδνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε 

(Egan & Perry, 1998.Junger-Tas & van Kesteren, 1999.Rigby, 1996). Δπηπιένλ, 

ληψζνπλ δπζηπρηζκέλα θαη ππνθέξνπλ απφ άγρνο θαη θαηάζιηςε (Hymel, Bowker & 

Woody, 1993.Olweus, 1978). ε θνηλσληθφ επίπεδν, ηα «ζχκαηα» θαηαγξάθνπλ 

ρακειφηεξν επίπεδν απνδνρήο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Βνulton & Smith, 

1994.Crick, Casas & Ku, 1999.Perry, Kusel & Perry, 1988). 

 Σα παηδηά πνπ εθδειψλνπλ ζπκπεξηθνξέο «ζύκαηνο-ζύηε», αλαθέξνληαη θαη κε 

ηνλ φξν «πξνθιεηηθά ζχκαηα». Σα παηδηά απηά αλαιακβάλνπλ άιινηε ηνλ ξφιν ηνπ 

ζχηε θαη εθθνβίδνπλ παηδηά πνπ είλαη πην αδχλακα απφ ηα ίδηα θαη άιινηε ηνλ ξφιν 

ηνπ ζχκαηνο, θαζψο πέθηνπλ θαη ηα ίδηα ζχκαηα bullying απφ παηδηά πνπ είλαη πην 

ηζρπξά απφ ηα ίδηα. Σα παηδηά απηά είλαη κνλαρηθά θαη  ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε 

ελζπλαίζζεζεο θαη αηζζήκαηνο εζηθήο (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2010). 

 Οη ζεαηέο ζε έλα πεξηζηαηηθφ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο: νη «παζεηηθνί ζεαηέο», πνπ κέλνπλ καθξηά απφ ην επεηζφδην, νη 

«πξναζπηζηέο», πνπ ζπεχδνπλ λα πξνζηαηέςνπλ ην ζχκα, νη «εληζρπηέο», νη νπνίνη 

πξνζθέξνπλ ελζάξξπλζε ζηνλ ζχηε λα ζπλερίζεη θαη λα εληείλεη ηελ επηζεηηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά, θαη νη «βνεζνί», νη νπνίνη ιακβάλνπλ ελεξγφ κέξνο ζηνλ εθθνβηζκφ 

καδί κε ηνλ ζχηε. 

    Έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν «ησλ ζεαηψλ» ζε πεξηζηαηηθά 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Atlas & Pepler, 1998.Craig & Pepler, 1997.Macklem, 

2003.Miller & Linn, 2001.O‟ Connell, Pepler & Craig, 1999). Οη Craig & Pepler 

(1997) δηαπίζησζαλ φηη ζηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζπκκεηέρεη πεξίπνπ 

ην 30% ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ην 74% ησλ καζεηψλ δήισλε ηελ πξνηίκεζή ηνπ 

πξνο ηνλ ζχηε. ηελ έξεπλα ησλ O‟ Connell, Pepler & Craig (1999), ην 50% ησλ 

παηδηψλ δήισλε φηη είρε ηελ πξφζεζε λα παξέκβεη, πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπλερηζηεί 

έλα πεξηζηαηηθφ bullying. Παξφι‟ απηά, ε πξαγκαηηθή παξέκβαζε πνπ εθδειψζεθε 
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απφ ηνπο ζεαηέο, φηαλ ζεκεηψζεθαλ ηα πεξηζηαηηθά, άγγηδε κφιηο ην 11%. Τπάξρεη 

κία αζπκθσλία ζηηο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο πξάμεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Ζ ίδηα αζπκθσλία παξαηεξείηαη θαη αλάκεζα ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

πξάμεηο ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ηνπο Rigby & Slee (1993), ην 80%-85% ησλ 

παηδηψλ δελ εγθξίλνπλ ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ, θαη κάιηζηα ην 80% δειψλεη ηνλ 

ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ παξεκβαίλνπλ ππέξ ηνπ ζχκαηνο 

(Hawkins, Pepler, & Craig, 2001).  

 

1.5 Γνλετθέο πξαθηηθέο νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο ζύηε, ζύκαηνο & ζύκαηνο-

ζύηε 

      

 Σα ζχκαηα εθθνβηζκνχ θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε 

ππεξπξνζηαηεπηηθνχο γνλείο.Φαίλεηαη πσο ε γνλετθή ππεξπξνζηαζία δελ δηεπθνιχλεη 

ηα παηδηά λα είλαη απνθαζηζηηθά θαη δηεθδηθεηηθά. Δπηπιένλ, ηα παηδηά ληψζνπλ άγρνο 

θαη αλαζθάιεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη δελ αλαπηχζζνπλ 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ (Blazer, 2005.Sharp & Smith, 

1994).Eπηπιένλ, έλα ηζηνξηθφ θαθνπνίεζεο δχλαηαη λα απμήζεη θαηά 100% ηνλ 

θίλδπλν ζπκαηνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ (Βowes, Arseneault, Maughan, Taylor, Caspi et 

al.,2009). 

    Οη ζχηεο πξνέξρνληαη ζπρλά απφ νηθνγέλεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζσκαηηθή 

ηηκσξία σο πεηζαξρηθφ κέζν.Οη γνλείο πεξηγξάθνληαη ζπρλά σο ερζξηθνί, 

απνξξηπηηθνί θαη επηηξεπηηθνί πξνο ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο. ε 

απηέο ηηο νηθνγέλεηεο, ηα παηδηά εθπαηδεχνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηζεηηθφηεηα 

σο κέζν επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σέηνηεο γνλετθέο πξαθηηθέο επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ 

απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θάηη πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ εθδήισζε 

ζπκπεξηθνξψλ εθθνβηζκνχ απφ ην παηδί (Christie-Mizell, 2003.Shields & Cicchetti, 

2001). χκθσλα κε ηνλ Olweus (1980), ηα επηζεηηθά παηδηά κεγαιψλνπλ κέζα ζε 

ηηκσξεηηθέο θαη απηαξρηθέο νηθνγέλεηεο θαη εθηίζεληαη ζε επηζεηηθά πξφηππα 

ελειίθσλ. 

    Οη ζχηεο-ζχκαηα θαίλεηαη φηη αλαηξέθνληαη κέζα ζε έλα πην ηηκσξεηηθφ, ερζξηθφ, 

βάλαπζν πεξηβάιινλ απφ φ,ηη νη άιιεο νκάδεο παηδηψλ (Bowers, Smith & Binney, 

1992.Klicpera & Klicpera, 1996.Schwartz, Dodge, Pettit & Bates, 1997). 
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1.6 ρνιηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζην θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

     

χκθσλα κε ηελ Μαθξή-Μπφηζαξε (2010), νη ζρνιηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 

ζην θαηλνκέλν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ, ην κέγεζνο 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε νξγαλσηηθή δνκή, νη πνιηηηθέο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζε 

ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο, νη ζρνιηθέο αμίεο, νη ζηάζεηο πξνο 

ηνλ εθθνβηζκφ, νη ζρέζεηο καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ, θαη, ηέινο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Όζν πην κεγάιν είλαη ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηφζν πεξηζζφηεξα είλαη 

ηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Αληίζεηα, κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο ζρνιηθέο 

κνλάδεο εκθαλίδνπλ κεησκέλν αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ νξγαλσηηθή δνκή θαη νη πνιηηηθέο 

πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο αλαθέξνληαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη θάλεη ν ίδηνο ν 

ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Ζ θάζε ζρνιηθή κνλάδα δίλεη 

έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο αμίεο. Ζ ζρνιηθή κνλάδα πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο 

επηδφζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ καζεηψλ επλνεί άζειά ηεο ηελ αλάπηπμε 

ερζξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο.  

Αληίζεηα, ζηελ ζρνιηθή κνλάδα, φπνπ αμηνπνηείηαη ην «ιάζνο» ζηε ζπκπεξηθνξά 

ελφο καζεηή σο έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 

θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο φινπ ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ, νη πηζαλφηεηεο λα αλαπηπρζνχλ ζπκπεξηθνξέο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

είλαη κεησκέλεο. 

 

1.7 Δπηπηώζεηο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

 

 Ζ απνδνρή ηεο βίαο, είηε σο κέζν επηθνηλσλίαο είηε σο κέζν επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ, επηδξά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Σν θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ επηθέξεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνλ ςπρηζκφ θαη ηελ θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα θπξίσο ησλ ζπκάησλ (Αξηηλνπνχινπ, 2001). 

 χκθσλα κε ηελ Σζαγθάξε (2003), είλαη πνιιά ηα ζπκπηψκαηα πνπ δχλαηαη λα 

παξνπζηάδεη έλα παηδί πνπ έρεη πέζεη ζχκα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ν 

καζεηήο: (α) θνβάηαη λα πεξπαηήζεη κφλνο ηνπ πξνο ην ζρνιείν θαη αιιάδεη ζε 
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θαζεκεξηλή βάζε ην δξνκνιφγηφ ηνπ, (β) δελ επηζπκεί πιένλ λα πάεη ζην ζρνιείν κε 

ην ζρνιηθφ, (γ) ηθεηεχεη ηνπο γνλείο ηνπ λα ην πάλε/πάξνπλ απφ ην ζρνιείν, είηε κε ην 

απηνθίλεην είηε κε ηα πφδηα, (δ) δείρλεη ζπρλά απξνζπκία λα πάεη ζην ζρνιείν ή 

πξνθαζίδεηαη αζζέλεηα θάζε πξσί, (ε) αξρίδεη λα θάλεη «ζθαζηαξρείν», (ζη) 

παξνπζηάδεη κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε, (δ) επηζηξέθεη ζην ζπίηη κε ζθηζκέλα ξνχρα, 

θαηεζηξακκέλα βηβιία ή/θαη δειψλεη απψιεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ αληηθεηκέλσλ, 

(ε) επηζηξέθεη ζην ζπίηη έρνληαο έληνλν ην αίζζεκα ηεο πείλαο, δηφηη ν ζχηεο ηνχ έρεη 

απνζπάζεη ην θνιαηζηφ ηνπ ή ηα ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά ηνπ, (ζ) εθδειψλεη έληνλν 

άγρνο, αλεζπρία, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, θαηαζιηπηηθή ζπλδξνκή, 

αλνξεθηηθή ζπκπεξηθνξά, (η) θιαίεη ην βξάδπ ζην δσκάηηφ ηνπ, (ηα) κπνξεί λα αξρίδεη 

λα ηξαπιίδεη (Γησηάθνο & Πξεθαηέ, 2006), (ηβ) ίζσο βιέπεη εθηάιηεο (Γησηάθνο & 

Πξεθαηέ, 2006), (ηγ) κπνξεί λα έρεη «αλεμήγεηα» ζεκάδηα ζην ζψκα ηνπ, (ηδ) αξρίδεη 

λα εθδειψλεη θαη ν ίδηνο επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ ή/θαη 

πξνο ηα αδέξθηα ηνπ, θαη (ηε) κπνξεί λα παξνπζηάδεη θαη ν ίδηνο έληνλα επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη αδηαιιαμία ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο, δηθαησκάησλ, νξίσλ, επζπλψλ 

θαη ππνρξεψζεσλ. 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ επεξεάδεη έληνλα θαη 

ζε απνθαζηζηηθφ βαζκφ ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ ζχκαηνο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έλαλ θχθιν βίαο, αθνχ θαίλεηαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα ίδηα ηα 

ζχκαηα βίαο παιηλδξνκνχλ ζηνλ ξφιν ηνπ ζχηε. Δίλαη βέβαην φηη ε αιιαγή ζηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζχκαηνο θαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, αιιά 

θαη ζην ζπίηη ηνπ, πξνθαιεί ηελ έληνλε αλεζπρία θαη ηελ ζηελνρψξηα ησλ νηθείσλ 

ηνπ, νη νπνίνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ λέα 

θαηάζηαζε πξαγκάησλ θαη δελ μέξνπλ πνχ λα απεπζπλζνχλ θαη κε πνηνλ ηξφπν λα 

βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο, εηδηθά αλ δελ έρνπλ εληνπίζεη φηη ην παηδί ηνπο έρεη πέζεη 

ζχκα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη δελ έρνπλ θάπνηα ελεκέξσζε απφ ηελ ζρνιηθή 

κνλάδα θνίηεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1  Αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

 

 Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ  κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ εθδήισζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ, κπνξεί φκσο λα απνηειέζεη θαη δχλακε γηα ηελ πξφιεςε ηεο βίαο. Ζ 

ηζρπξή «ζρνιηθή επίδξαζε» κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε σο «παξάγνληαο θηλδχλνπ» 

είηε σο «παξάγνληαο «πξνζηαζίαο» ησλ παηδηψλ πνπ βηψλνπλ ηνλ εθθνβηζκφ 

(ηεθαλίδε- Μφηηε & Σζηάληεο, 2000). 

 χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (1998), νη ηηκσξίεο ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο παηδαγσγηθά κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επίκνλσλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο. Γελ είλαη φκσο πάληα ε ηηκσξία ε ιχζε γηα φια ηα πξνβιήκαηα. Με 

ηελ ηηκσξία ζηακαηά κελ ε έληαζε ηεο ζηηγκήο, αιιά δε δίλεηαη ν ρξφλνο ζην παηδί 

λα αληηιεθζεί ηελ πξάμε ηνπ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο (άτθεξ, 2010). 

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Κσλζηαληίλνπ θαη Φάιηε (2007) ζε 202 

εθπαηδεπηηθνχο, θάλεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ: (α) ηελ πξφιεςε ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ σο αλαπφζηαζην κέξνο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, θαη 

(β) φηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα είλαη εθπαηδεπκέλνη ηφζν γηα λα πξνιακβάλνπλ 

φζν θαη λα αληηκεησπίδνπλ θαηλφκελα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. 

 O εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα παξέκβεη ζπκβνπιεπηηθά ζην πεδίν ηεο κάζεζεο, αθνχ 

εθηφο απφ ηελ γλσζηηθή κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή/ζπγθηλεζηαθή 

πιεπξά ηεο κάζεζεο. Μπνξεί λα νξγαλψζεη θαη λα δηεμάγεη δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ζηα 

πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο) πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή λα 

αλαγλσξίζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (ζπκκαζεηψλ & 

ελειίθσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ),  λα απηνξπζκηζηεί, λα απνθηήζεη 

ελζπλαίζζεζε θαη αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη φιν ην 

καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο ηάμεο φηαλ πξνσζεί  ηελ δηαξθή αιιειεπίδξαζε θαη 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ 

καζεηψλ ζηα δξψκελα ηεο ηάμεο, ηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ιχζεο, φηαλ 

εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα, ηελ κε εχλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε, ηελ απνκάθξπλζε ηνπ νπνηνπδήπνηε παξάγνληα επεξεαζκνχ ηεο 

επηθνηλσλίαο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ 

(Βεγηάλλε, 2011). 
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2.2  Ο ζπκβνπιεπηηθόο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηάβαζε απφ ηνλ θιαζηθφ ζηνλ 

ζχγρξνλν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ζχγρξνλνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

πξνιεπηηθφο, δηαγλσζηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο. Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν απνηειεί έλα 

ςπρνινγηθφ θέληξν θαη ν εθπαηδεπηηθφο επηηειεί ηνλ ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ 

ζπκβνχινπ κέζα ζε απηφ ην πιαίζην. Βαζηθνί ππιψλεο ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία 

απνηειεί ν επαγγεικαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε ζρέζε ηνπ κε ηε δηα βίνπ κάζεζε, 

ε δηαρείξηζε ζρέζεσλ θαη ε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεη κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα, ηνπο γνλείο θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο. 

 Ζ εθπαίδεπζε, εθηφο απφ γλψζεηο, είλαη ζεκαληηθφ λα παξέρεη ζην άηνκν 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη ηα εξγαιεία κε ηα νπνία ζα κπνξέζεη λα νηθνδνκήζεη 

επηηπρεκέλεο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

 χκθσλα κε ηελ Αλζξσπηζηηθή Φπρνινγία (Rogers, 1961), ην ζρνιείν πξέπεη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε/θνηλσληθνπνίεζε θαη 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα εκθπζήζεη ζε απηνχο 

ζεηηθέο αμίεο θαη λα ηνπο ζπλεπηθνπξήζεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βειηηψζνπλ ηελ 

απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε. Σειηθά, ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ. 

 Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη πξσηίζησο 

ζπκβνπιεπηηθφο. Ο ζχκβνπινο είλαη ην άηνκν πνπ παξέρεη ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε, 

ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο/ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηθνηλσληαθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο 

δεμηφηεηεο, θαη λα κπνξεί λα εθαξκφδεη βησκαηηθέο θαη ελεξγεηηθέο κεζφδνπο 

κάζεζεο. Δπηπιένλ, αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/ζπκβνχινπ είλαη 

ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ είηε απηά αθνξνχλ ζε 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα είηε αθνξνχλ ζε δπζθνιίεο ζηνπο 

καζεζηαθνχο ηνκείο. 

 χκθσλα κε ηνλ Κνζκφπνπιν (1999), είλαη αλαγθαία ε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πκβνπιεπηηθή. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα θαηέρεη 

επηθνηλσληαθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο δεμηφηεηεο, λα θάλεη ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ, λα 

δηαζέηεη επαγγεικαηηζκφ, λα είλαη νπαδφο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη λα ηελ 

εθαξκφδεη, λα πξνζπαζεί λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ, θαη λα αλαπηχζζεη ηελ 

απηνγλσζία πξψηα ηελ δηθή ηνπ θαη κεηά ησλ καζεηψλ ηνπ.  
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 Ο εθπαηδεπηηθφο/ζχκβνπινο απνηειεί πξφηππν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, θαη δίλεη ην 

παξάδεηγκα κέζα απφ ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπ. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν πξέπεη λα είλαη 

απζεληηθφο θαη λα δείρλεη αιεζηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, θαη γηα 

νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Υξεηάδεηαη λα έρεη κία απφιπηα ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπ, ρσξίο λα ηνπο θξίλεη θαη παξάιιεια λα ηνπο 

αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα λα ξπζκίδνπλ νη ίδηνη ηελ δσή ηνπο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη 

λα  εηζπξάηηνπλ ην αίζζεκα ηεο πιήξνπο απνδνρήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Σειηθά, ν εθπαηδεπηηθφο/ζχκβνπινο ρξεηάδεηαη λα έρεη αλεπηπγκέλε 

ελζπλαίζζεζε θαη θαιέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ, αιιά θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Αγγειφπνπινο,  Πνιπδψξνπ & Πνιπδψξνπ, 2006). 

 Οη έξεπλεο γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζηελ Διιάδα δελ είλαη πνιπάξηζκεο, φκσο 

έρνπλ θαηαδείμεη ηελ επηζπκία ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζεζκνχ ηεο πκβνπιεπηηθήο ζηα ζρνιεία κε έλαλ ζεζκνζεηεκέλν θαη νξγαλσκέλν 

ηξφπν, θαη φρη άηππα ζην πιαίζην θάπνησλ κεκνλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Αγγεινπνχινπ, Πνιπδψξνπ θαη Πνιπδψξνπ, 2006. Σζαπξνχλεο, 2001).  

 

2.3 Η εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηεο πκβνπιεπηηθήο ζηα ζρνιεία 

 

    Τπάξρεη πιεζψξα εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

πκβνπιεπηηθήο ζηα ζρνιεία κπνξεί λα ακβιχλεη ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο 

νη ζχκβνπινη κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά κε ηνπο καζεηέο, 

αιιά θαη κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζηα θνηλσληθν-ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηψλ, ησλ ζπκάησλ, αιιά θαη ησλ ζεαηψλ (Crick & Grotpeter, 

1995.Stewen & Mah, 2001). 

 Αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο/εηδηθνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηνλ 

ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ ζηα ζρνιεία βξίζθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη ζχκβνπινη, νη 

ςπρνιφγνη θαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί. 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα λα αζθήζεη έλαο επαγγεικαηίαο ηνλ ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ 

ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο πκβνπιεπηηθήο, λα 

έρεη δειαδή θάπνηα επηκφξθσζε ζηελ πκβνπιεπηηθή, ψζηε λα κπνξεί θάζε θνξά λα 

επηιέγεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη παξεκβάζεηο. 
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2.4 Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο 

 

 Ζ παξέκβαζε ζε ζέκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη επηηαθηηθή, θαζψο ην 

θαηλφκελν απηφ έρεη κεγάιε ζπρλφηεηα εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ δσή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηφ. Παγθφζκηα, έρνπλ εθαξκνζηεί 

πνιιά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, ε αμηνιφγεζε φκσο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

έρνπλ εθαξκνζηεί έδεημε πσο ε κείσζε πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ήηαλ 

παξνδηθή θαη βξαρππξφζεζκε (Rigby, 2004). 

 O Βatche (1997), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Carney & Merell (2001), θαηαγξάθεη 

ελλέα (9) απαξαίηεηα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο: (1) 

πξνβνιή αιεζηλψλ γεγνλφησλ, (2) θαηάξξηςε εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ γχξσ απφ ηελ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, (3) εθαξκνγή ελφο νιηζηηθνχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο, (4) αλάπηπμε ελφο θψδηθα θαζνδήγεζεο θαη βνήζεηαο ησλ καζεηψλ κε 

ηελ εκπινθή φισλ ησλ καζεηψλ, (5) παξνρή αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ ζπκβνπιεπηηθήο 

θαη νκαδηθψλ ππεξεζηψλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γηα ηνπο ζχηεο θαη ηα ζχκαηα, κε ηελ 

έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

δπζπξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, (6) ζπκκεηνρή θαη ησλ γνλέσλ ζηελ δηαδηθαζία 

ηεο παξέκβαζεο, θαη φρη κφλν φηαλ εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα, (7) εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο, ηδηαίηεξα ζηα επηζεηηθά παηδηά, (8) δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αμηνινγνχλ αληηθεηκεληθά ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, θαη (9) αλάπηπμε ηεο ππεπζπλφηεηαο κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 Έλα απφ ηα πην γλσζηά πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ είλαη απηφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 απφ ηνλ  

Dan Olweus κε ηίηιν: „Olweus Bullying Prevention Programm‟. Σν πξφγξακκα απηφ 

πινπνηήζεθε ζε ζρνιεία ηεο Ννξβεγίαο, ηεο νπεδίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α. «Σν 

πξφγξακκα απηφ ... βαζίζηεθε ζηελ αλάκεημε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην 

δήηεκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο καζεηψλ, γνλέσλ, 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε γηα ην θαηλφκελν, ηελ βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ, ηελ κεζνιάβεζε γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηελ ζέζπηζε ζαθψλ 

θαλφλσλ θαηά ηνπ bullying, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ» 

(Βεγηάλλε, 2011, ζει. 51). 
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 Έλα δεχηεξν πξφγξακκα πξνηάζεθε θαη εθαξκφζηεθε ζηελ Αγγιία ην 1997 απφ 

ηνλ Tattum κε ηίηιν: „The Whole School Response Programm‟. To πξφγξακκα απηφ 

πεξηιακβάλεη: ηελ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, ηελ πξφιεςε θαη ηελ παξέκβαζε. 

 Έλα ηξίην ζχγρξνλν πξφγξακκα παξέκβαζεο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Frosch κε 

ηίηιν: „The Quit it Programm‟.To πξφγξακκα απηφ απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 

απφ πέληε έσο νρηψ ρξνλψλ, θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ δξάζε ηνπ ζρνιείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη έλα αζθαιέο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Κάζε  ζηάδην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηειείηαη απφ ζπζηαηηθά κέξε, ζηφρνπο θαη θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ παηρλίδηα ξφισλ, ρξήζε 

θνχθισλ θαη άιισλ εξγαιείσλ θαη άιισλ πιηθψλ  (Βεγηάλλε, 2011). 

 Έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ εθαξκφδεηαη παξάιιεια ζηελ Διιάδα, ηελ 

Κχπξν θαη ηελ Ληζνπαλία, είλαη ην „Γάθνη ΙΙ‟. Σν πξφγξακκα απηφ ζηνρεχεη ζηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ηελ θαηαγξαθή απφςεσλ θαη ζηάζεσλ, ηελ 

βνήζεηα παηδηψλ θαη ελειίθσλ λα βξνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα θαη λα ην θαηαλνήζνπλ 

(Σζηαληήο, 2008). 

 

2.5  Σν δίθηπν πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθήο βίαο 

θαη εθθνβηζκνύ ζηελ Διιάδα 

 

 Σα θαηλφκελα ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ θαίλεηαη φηη απνηεινχλ έλα 

ζρεηηθά ζχγρξνλν δήηεκα γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο ε πξώηε 

εγθύθιηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζηάιζεθε ζηα ζρνιεία  κφιηο 

ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο (Αξ. Πξση. 4077-28/04/2014). ηελ εγθχθιην απηή 

ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ελεκεξψλεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα φηη πινπνηεί ηελ Πξάμε «Αλάπηπμε θαη Λεηηνπξγία 

Γηθηχνπ Δλεκέξσζεο, Δπηκφξθσζεο, Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο ησλ 

Φαηλνκέλσλ ρνιηθήο Βίαο θαη Δθθνβηζκνχ» θαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ 

πξσηνβνπιηψλ ηνπ ΤΠΑΗΘ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρνιηθήο 

Βίαο θαη ηνπ Δθθνβηζκνχ (ΒΔ).  

 Σν ΤΠΑΗΘ ζρεδίαδε ηελ δεκηνπξγία κηαο κφληκεο δνκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ΒΔ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Ζ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα απνηεινχζε ηελ βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ 

βησζηκφηεηα ηεο δνκήο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ΒΔ. Ζ θαηαγξαθή, ε 

πξφιεςε, ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε αληηκεηψπηζε ζε πξψηκν ζηάδην απνηεινχζαλ 
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βαζηθφ ζηφρν ηεο δνκήο, κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο.  

 θνπφο ηεο Πξάμεο ήηαλ ε πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ε 

πξφλνηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κέζσ πξνψζεζεο 

εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο θαη επηκφξθσζεο 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

 Οη δξάζεηο πνπ ζρεδηάζηεθαλ αθνξνχζαλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ιεηηνπξγία 

δηθηχνπ ελεκέξσζεο, επηκφξθσζεο, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ 

ΒΔ, πεξηνδηθή εθηίκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, 

ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ δηάγλσζε, πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ΒΔ. Ζ πξάμε είρε ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγήζεη 

απνθιεηζηηθά ηα ζρνιηθά έηε 2013-2014 θαη 2014-2015, θαη ζην ηέινο λα γίλεη ε 

αμηνιφγεζή ηεο. 

 Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» θαη ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο  «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο», ζπγθξφηεζε ηελ Κεληξηθή 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή (ΚΔΔ), κε ζηφρν ηελ  επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο 

Πξάμεο: «Αλάπηπμε θαη Λεηηνπξγία Γηθηχνπ Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο ησλ 

Φαηλνκέλσλ ηεο ρνιηθήο Βίαο θαη ηνπ Δθθνβηζκνχ». 

 ε επίπεδν ΤΠΑΗΘ, ζπζηάζεθε Οκάδα Δξγαζίαο κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Οκάδα 

Γηαρείξηζεο Έξγνπ» (ΟΓΔ), κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ζπλέξγεηαο κε 

άιιεο πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη 

πξφιεςε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ, ηελ θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ θαη 

ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο 

ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 Δπίζεο, γηα θάζε πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) ζπγθξνηήζεθε Οκάδα Δξγαζίαο κε δηαθξηηηθφ 

ηίηιν «Δπηηξνπή πληνληζηψλ Γξάζεσλ Πξφιεςεο» (ΔΤΓΠ) κε ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηεο. Οη ζπλνιηθά 13 ηξηκειείο Δπηηξνπέο πληνληζηψλ Γξάζεσλ Πξφιεςεο 

(ΔΤΓΠ) απνηεινχληαλ απφ: α) ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γ/ληή ΠΔ θαη ΓΔ β) ην 

πληνληζηή Γξάζεσλ Πξφιεςεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ΠΔ θαη ΓΔ γ) έλα 

άηνκν, ην νπνίν ζα είρε ππνζηεξηθηηθφ ξφιν, θαη παξάιιεια ζα αζθνχζε ρξέε 

γξακκαηεηαθήο θαη επηθνηλσληαθήο ππνζηήξημεο. 
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 Οη Πεξηθεξεηαθέο Οκάδεο Γξάζεσλ Πξφιεςεο (ΠΟΓΠ) νξίζηεθαλ  ζε επίπεδν 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο απφ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γ/ληε ΠΔ & ΓΔ. 

Μέιε ηεο ΠΟΓΠ  ήηαλ: Πξντζηάκελνη Δπηζηεκνληθήο & Παηδαγσγηθήο 

Καζνδήγεζεο ΠΔ & ΓΔ, ρνιηθνί χκβνπινη Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, ρνιηθνί χκβνπινη 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο πνπ είραλ ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

Γηεπζπληέο ΠΔ & ΓΔ, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνί. Σν θάζε κέινο ηεο ΠΟΓΠ ζα έρεη 

ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ κηα νκάδα ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ. 

 ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζπζηάζεθε ζρνιηθή 

Οκάδα Γξάζεσλ Πξφιεςεο (ΟΓΠ), απνηεινχκελε απφ δχν κφληκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε νπνία είρε ηελ επζχλε εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ζην επίπεδν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

νξίζηεθαλ απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κεηά απφ ζρεηηθή 

αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 Ζ δεύηεξε εγθύθιηνο δηαβηβάζηεθε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ΠΔ θαη ηεο ΓΔ 

(Αξηζ. Πξση. 9103 3/10/2014) θαη ελεκέξσλε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ΒΔ θαη γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 

www.stop-bullying.gr. Eπηπιένλ, δφζεθε ρξνλνδηάγξακκα ηεο επηθείκελεο 

επηκφξθσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Πξάμε. 

 Ζ ηξίηε εγθύθιηνο δηαβηβάζηεθε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ΠΔ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα Νεπηαγσγεία (Αξηζ. Πξση. 2688-04/05/2015). Οπζηαζηηθά, ε 

εγθχθιηνο απηή επαλαιακβάλεη ην πεξηερφκελν ηεο δεχηεξεο, απεπζχλεηαη φκσο 

απνθιεηζηηθά ζηα Νεπηαγσγεία. 

 Ζ ηέηαξηε εγθύθιηνο δηαβηβάζηεθε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ΠΔ θαη ηεο ΓΔ 

πξφζθαηα (Αξηζ. Πξση. 4559-17/06/2015). Με ηελ εγθχθιην απηή, γλσζηνπνηείηαη 

φηη ζα απνζηαιεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο νδεγφο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ 

βίαο θαη εθθνβηζκνχ, θαη θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο δηαλνκήο ηνπ νδεγνχ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο ρψξαο. 

 

 

 

 

http://www.stop-bullying.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Θεσξεηηθό ππόβαζξν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Handling Byllying 

Questionnaire (HBQ) 

 

    χκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Rigby & Bauman, 2007), 

ε αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο, ζηελ 

εκπεηξία ησλ ζπγγξαθέσλ σο ζπκβνχισλ ζε δαζθάινπο, θαη άιινπο ζχκβνπινπο 

(Bauman & Del Rio, 2006. Yoon & Kerber, 2003), θαζψο θαη ζε πξνηάζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ζε ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα πξνεγνχκελα, νη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Δξσηεκαηνιφγην Γηαρείξηζεο ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ (Handling 

Bullying Questionnaire, HBQ) θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε πέληε αλεμάξηεηεο κεηαμχ 

ηνπο ζηξαηεγηθέο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην HBQ πνιπδηάζηαην εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο: (1) αδιαθοπία για ηο ζςμβάν (Atlas & Pepler, 1998.Bauman & Del Rio,   

2006.Stephenson & Smith, 1989), (2) επιβολή πειθαπσίαρ ζηον “θύηη” (Olweus, 

1993), (3) κινηηοποίηζη άλλυν ενηλίκυν (Koivisto, 2004), (4) δοςλεύονηαρ με ηο 

“θύμα” (Field, 2007) θαη (5) δοςλεύονηαρ με ηον “θύηη” (Pikas, 1989, 2002.Robinson 

& Maines, 1997).  

 

3.2 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

    Ζ παξνχζα έξεπλα ζηφρεπε ζηε κειέηε ησλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο ελφο ππνζεηηθνχ 

πεξηζηαηηθνχ bullying απφ Έιιελεο επαγγεικαηίεο πνπ θνηηνχλ ζην ΠΔΤΠ ηεο 

Αζήλαο ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15, θαη νη νπνίνη εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (εκπαιδεςηικοί πποζσολικήρ ηλικίαρ, ππυηοβάθμιαρ και 

δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, τςσολόγοι, κοινυνικοί λειηοςπγοί).  
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3.3 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

Σσμμεηέτονηες 

 

    ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 100 Έιιελεο επαγγεικαηίεο, πνπ θνηηνχλ ζην ΠΔΤΠ 

ηεο Αζήλαο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15. Απφ απηνχο, νη 76 εκπιέθνληαη είηε 

άκεζα είηε έκκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη πεξηιακβάλνπλ: (α) 

εκπαιδεςηικούρ πποζσολικήρ ηλικίαρ, (β) εκπαιδεςηικούρ ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, 

(γ) εκπαιδεςηικούρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, (δ) τςσολόγοςρ, θαη (ε) κοινυνικούρ 

λειηοςπγούρ. Οη ππφινηπνη 24 ζπκκεηέρνληεο είηε δελ δήισζαλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο ηδηφηεηα είηε δήισζαλ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα πνπ ζεψξεζαλ φηη δελ 

ζρεηηδφηαλ κε θάπνηνλ ηξφπν κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ειεθηξνιφγνο 

κεραληθφο, δηνηθεηηθφο ππάιιεινο). Οη εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιήζνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ (47%, N=36), ελψ 

νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο ειηθίαο ην κηθξφηεξν (5%, N=4). Δπηπιένλ, ην θχιν 

πνπ θπξηαξρεί είλαη ην ζειπθφ (75%, N=57), ελψ εληνλφηεξε παξνπζία παξνπζηάδεη 

ην ειηθηαθφ εχξνο 31-40 εηψλ (41%, N=31). Σέινο, σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ (33%, N=25) θαηέρεη 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, θαζψο επίζεο θαη πηζηνπνηεηηθφ θάπνηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο (18%,N=14). Σέινο, δχν ζπκκεηέρνληεο 

είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ.    

 

 Διαδικαζία 

 

    Ζ ειιεληθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ HBQ δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληθψλ καζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα, εμεγήζεθε ν ζθνπφο ηεο 

ζπκπιήξσζήο ηνπ θαη, γεληθφηεξα ηεο κειέηεο, θαη ηέινο, εθθξάζηεθαλ επραξηζηίεο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο.   

    Αξρηθά, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα αλαινγηζηνχλ ην εμήο πεξηζηαηηθφ 

bullying: «Έναρ 12σπονορ μαθηηήρ δέσεηαι επαναλαμβανόμενερ ενοσλήζειρ και 

αποκαλείηαι με δςζάπεζηα ονόμαηα από έναν άλλο, πιο δςναηό ζυμαηικά, μαθηηή, ο 

οποίορ έσει καηοπθώζει να πείζει ηοςρ άλλοςρ μαθηηέρ να ηον αποθεύγοςν όζο ηο 

δςναηόν πεπιζζόηεπο. Αςηό έσει υρ αποηέλεζμα, ηο “θύμα” αςηήρ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ να 

νιώθει θςμυμένο, δςζηςσιζμένο, και ζςσνά απομονυμένο». Σν παξαπάλσ κπνξεί λα 
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ζεσξεζεί σο πεξηζηαηηθφ κέηξηαο ζνβαξόηεηαο πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία απποκάλςπηος 

λεκηικού bullying, θαζψο θαη νξηζκέλα ζηνηρεία ζςγκεκαλςμμένος bullying. Με βάζε 

ην παξαπάλσ ζελάξην, έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην.  

 Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ HBQ παξαρσξήζεθε άδεηα απφ ηνλ 

Γξ. Ken Rigby, έλαλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο θπβέξλεζεο ηεο πνιηηείαο Κνπήλζιαλη, ζηελ Απζηξαιία.   

 Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη πξαγκαηνπνηήζεθε δηαζηαπξνχκελνο 

έιεγρνο (cross-check) ησλ θαηαρσξεκέλσλ απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

απφ θαζέλαλ εθ ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο εξγαζίαο απηήο ρσξηζηά, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πηζηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο SPSS. Ζ δηαρείξηζε, ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ, φπσο επίζεο θαη ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ κε ηελ εθαξκνγή 

ζηαηηζηηθψλ θξηηεξίσλ, νδήγεζαλ ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα κε παξακεηξηθά ηζνδχλακα ηεο 

αλάιπζεο δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο θαη ηνπ t-ηεζη αλεμάξηεησλ νκάδσλ 

(Kruskal-Wallis H θαη Mann-Whitney U, αληίζηνηρα), ιφγσ αθελφο ηνπ κηθξνχ 

κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, αθεηέξνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε 

ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ, αθνχ ην θξηηήξην Levene είλαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθφ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηεζη Mann-Whitney U, ε δηφξζσζε Bonferroni πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, φξηζε σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηελ ηηκή .05/3 = 

.017.  

 

3.4 Μέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Handling Bullying Questionnaire (HBQ) 

  

 Σν εξσηεκαηνιφγην HBQ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηειεί 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε ελφο πξνεγνχκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ 26 πξνηάζεσλ-

δειψζεσλ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Ken Rigby, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κηα on 

line πηινηηθή έξεπλα πνπ ζπκπεξηέιαβε 278 εθπαηδεπηηθνχο απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηελ 

Απζηξαιία. Σα εξσηήκαηα απνζθνπνχζαλ ζηελ αλάδεημε ησλ πέληε δηαζηάζεσλ-

ζηξαηεγηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ζ πξνθαηαξθηηθή ςπρνκεηξηθή αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο έθδνζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ψζηε ε πξνθχπηνπζα αλαζεσξεκέλε έθδνζε λα αληαπνθξίλεηαη κε 
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κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ζηηο ππνηηζέκελεο δηαζηάζεηο-ζηξαηεγηθέο. Γη‟ απηφ, νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο-δειψζεηο αθαηξέζεθαλ, θαη άιιεο αλαδηαηππψζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθχςεη ε ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

    Ζ ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ HBQ απνηειείηαη απφ 22 πξνηάζεηο-

δειψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ πψο ν ζπκκεηέρσλ πξνηίζεηαη λα δηαρεηξηζηεί ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ bullying. Οη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert (1 = δε κε πεξηγξάθεη θαζφινπ έσο 5 = κε 

πεξηγξάθεη θαιά), ζχκθσλα κε ηελ νπνία αηζζάλνληαη φηη ηνπο πεξηγξάθεη θαιχηεξα 

θάζε έλαο απφ απηνχο.  

    Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε ππνθιίκαθαο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα πξνέθπςε απφ 

ην πειίθν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ πξνηάζεσλ-δειψζεσλ πξνο ην 

πιήζνο ησλ πξνηάζεσλ-δειψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη. Γηα θαζεκηά απφ ηηο πέληε 

ππνθιίκαθεο, πςειφηεξε βαζκνινγία ζεκαίλεη ηζρπξφηεξε ππνζηήξημε ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηήζεθε, γηαηί ν αξηζκφο ησλ 

πξνηάζεσλ-δειψζεσλ ζηηο πέληε ππνθιίκαθεο πνηθίιεη, νπφηε κε ηνλ ηξφπν απηφ 

θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ βαζκνινγηψλ.  

 Σα 22 ζηνηρεία ηεο αλαζεσξεκέλεο έθδνζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ HBQ 

ππνβιήζεθαλ ζε αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (principal component analysis, PCA). 

Πξηλ απφ ηελ PCA, αμηνινγήζεθε ε θαηαιιειφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα αλάιπζε 

παξαγφλησλ. Ζ ηηκή Kaiser–Meyer–Olkin ήηαλ .77, μεπεξλψληαο ηελ ζπληζηψκελε 

ειάρηζηε ηηκή .6 (Kaiser, 1970), θαη ε δνθηκαζία ηνπ Bartlett γηα ηελ νκνηνγέλεηα ησλ 

κεηξήζεσλ (Bartlett, 1954) άγγημε ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, ππνζηεξίδνληαο 

έηζη ηελ δνκή ησλ παξαγφλησλ.  

 Ζ PCA απνθάιπςε ηελ παξνπζία επηά παξαγφλησλ κε ηδηνηηκέο πάλσ απφ 1.0 

(Kaiser, 1960), εξκελεχνληαο ην 59% ηεο δηαθχκαλζεο. Χζηφζν, ε επηζεψξεζε ηνπ 

scree plot έδεημε κηα απνθνπή έπεηηα απφ ην πέκπην ζπζηαηηθφ (Cattell, 1966). Ζ 

ιχζε ησλ πέληε παξαγφλησλ ήηαλ εξκελεχζηκε, νπφηε ηφζνη ήηαλ θαη νη παξάγνληεο 

πνπ εμεηάζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Παξάιιειε Αλάιπζε (Watkins, 2000), πνπ 

έδεημε φηη πέληε ζπζηαηηθά πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε 

παξαγφλησλ.  

 ηνρεχνληαο ζηελ εξκελεία ησλ ζπληζησζψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε νξζφγσλε 

πεξηζηξνθή αμφλσλ Varimax. Ζ πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ απνθάιπςε κηα ζρεηηθά 

απιή δνκή, κε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα 

παξνπζηάδνπλ ηζρπξή θφξηηζε πάλσ ζε έλαλ παξάγνληα. Οη θιίκαθεο πνπ 
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αληαπνθξίλνληαη ζηνπο πέληε παξάγνληεο νλνκάζηεθαλ σο εμήο: Γοςλεύονηαρ με ηο 

“θύμα” (αληηζηνηρεί ζην 11% ηεο δηαθχκαλζεο), Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη” (10% 

ηεο δηαθχκαλζεο), Αδιαθοπώνηαρ για ηο ζςμβάν (11% ηεο δηαθχκαλζεο), 

Κινηηοποιώνηαρ άλλοςρ ενήλικερ (10% ηεο δηαζπνξάο), θαη Δπιβάλλονηαρ πειθαπσία 

ζηον “θύηη” (8% ηεο δηαζπνξάο). Ζ νιηθή δηαζπνξά πνπ εμεγείηαη απφ ηνπο 

παξάγνληεο αλήιζε ζην 49,47%.  

 Ο δείθηεο Cronbach‟s α (Cronbach, 1951) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαζεκηάο απφ ηηο πέληε ππνθιίκαθεο.  Οη ηηκέο ηνπ 

δείθηε έρνπλ σο εμήο: .75 γηα ηελ ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ με ηο “θύμα”, .69 γηα ηελ 

ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη”, .70 γηα ηελ ππνθιίκαθα Αδιαθοπώνηαρ για 

ηο ζςμβάν, .63 γηα ηελ ππνθιίκαθα Κινηηοποιώνηαρ άλλοςρ ενήλικερ, θαη .45 γηα ηελ 

ππνθιίκαθα Δπιβάλλονηαρ πειθαπσία ζηον “θύηη”. Με εμαίξεζε, ηελ ππνθιίκαθα 

Δπιβάλλονηαρ πειθαπσία ζηον “θύηη”, νη ηηκέο γηα ηηο άιιεο ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο 

ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηέηνηεο κηθξέο θιίκαθεο. Να ζεκεησζεί φηη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα πεξηιακβάλνληαη κφλν ηξεηο πξνηάζεηο-δειψζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ HBQ. Ζ αμηνπηζηία ζπλδέεηαη κε ηελ έθηαζε ηεο θιίκαθαο. Ζ 

επηζεψξεζε ηεο δηαζπνξάο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ εξσηεκάησλ ζε απηήλ ηελ θιίκαθα 

έδεημε φηη θαιχπηνπλ έλα ζρεηηθά κηθξφ εχξνο, πνπ ζπκπηέδεη ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε 

Cronbach‟s α. Οη ζπγγξαθείο, αθνινπζψληαο ηηο ζπζηάζεηο ησλ Onwuegbuzie θαη 

Daniel (2002), θαζψο θαη ησλ Fan θαη Thompson (2001), ππνιφγηζαλ ην αλψηεξν 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπληειεζηέο α πνπ αλαθέξζεθαλ πην 

πάλσ. Οη αλαζεσξεκέλεο ηηκέο α έρνπλ σο εμήο: .78 γηα ηελ ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ 

με ηο “θύμα”, .72 γηα ηελ ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη”, .73 γηα ηελ 

ππνθιίκαθα Αδιαθοπώνηαρ για ηο ζςμβάν, .67 γηα ηελ ππνθιίκαθα Κινηηοποιώνηαρ 

άλλοςρ ενήλικερ, θαη .52 γηα ηελ ππνθιίκαθα Δπιβάλλονηαρ πειθαπσία ζηον “θύηη”. 

 Γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πνπ αθνξνχζε δείγκα κεγέζνπο 

Ν=76 ζπκκεηερφλησλ, ε αλάιπζε αμηνπηζηίαο κε βάζε ηνλ δείθηε Cronbach‟s α 

έδεημε φηη νη ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηνπο εμεηαδφκελνπο παξάγνληεο έρνπλ σο εμήο: .74 

γηα ηελ ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ με ηο “θύμα”, .52 γηα ηελ ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ 

με ηον “θύηη”, .26 γηα ηελ ππνθιίκαθα Αδιαθοπώνηαρ για ηο ζςμβάν, .61 γηα ηελ 

ππνθιίκαθα Κινηηοποιώνηαρ άλλοςρ ενήλικερ, θαη .61 γηα ηελ ππνθιίκαθα 

Δπιβάλλονηαρ πειθαπσία ζηον “θύηη”. 

 ηελ έξεπλα ηνπ Rigby θαη ζπλεξγαηψλ (2008), νη δείθηεο ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ησλ 

θιηκάθσλ ήηαλ επίζεο ζρεηηθά ρακεινί (r < .30). Όπσο αλακελφηαλ, ε θιίκαθα 



26 
 

 
 

Αδιαθοπώνηαρ για ηο ζςμβάν παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε (p < .01) ηφζν κε ηελ 

θιίκαθα Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη” (r = −.14), φζν θαη κε ηελ θιίκαθα 

Κινηηοποιώνηαρ άλλοςρ ενήλικερ (r = − .20). Γεληθά, νη ρακειέο ζπζρεηίζεηο 

ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζρεηηθά δηαθξηηήο ππνζηήξημεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. 

 

Ερωηημαηολόγιο Δημογραθικών Σηοιτείων 

 

 Μαδί κε ην εξσηεκαηνιφγην HBQ, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγήζεθε ζχληνκν 

εξσηεκαηνιφγην θαηαγξαθήο δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, κε βάζε ην νπνίν ηνπο 

δεηήζεθε λα δειψζνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ειηθηαθή θιάζε ζηελ νπνία αλήθνπλ, 

θχιν, ηίηινη ζπνπδψλ (κεηεθπαίδεπζε/εηδίθεπζε, κεηαπηπρηαθφο ή δηδαθηνξηθφο 

ηίηινο ζπνπδψλ).   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 Απνηειέζκαηα 

 

 Οη κέζεο βαζκνινγίεο γηα ην δείγκα ησλ 76 ζπκκεηερφλησλ ηνπ ηκήκαηνο ΠΔΤΠ 

ηεο Αζήλαο, ήηαλ πάλσ απφ ην νπδέηεξν ζεκείν 3.0 θαη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο 

επαγγεικαηηψλ (εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο, εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο, 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί-ςπρνιφγνη) ζηηο εμήο ππνθιίκαθεο: Γοςλεύονηαρ με ηο “θύμα”, 

Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη”, Κινηηοποιώνηαρ άλλοςρ ενήλικερ, θαη Δπιβάλλονηαρ 

πειθαπσία ζηον “θύηη”. Ζ κέζε βαζκνινγία γηα ηελ ππνθιίκαθα Αδιαθοπώνηαρ για ηο 

ζςμβάν ήηαλ αξθεηά πην ρακειά απφ ην νπδέηεξν ζεκείν θαη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο 

επαγγεικαηηψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξνζέγγηζε Αδιαθοπώνηαρ για ηο ζςμβάν, 

θαηά γεληθή νκνινγία ζεσξήζεθε απαξάδεθηε. Ζ κεηαβιεηφηεηα ζηηο βαζκνινγίεο 

ησλ ππνθιηκάθσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ, ήηαλ 

κεγαιχηεξε ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο φζν θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ με ηο 

“θύμα”, ελψ γηα ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο-ςπρνιφγνπο ζηελ ππνθιίκαθα 

Δπιβάλλονηαρ πειθαπσία ζηον “θύηη” (θαη γηα ηηο ηξεηο  νκάδεο ε SD ήηαλ κεγαιχηεξε 

απφ .8) (Πίλαθαο 1. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο 

έξεπλαο βάζεη επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο).  

 Οη κέζεο βαζκνινγίεο γηα ην εμεηαδφκελν δείγκα ήηαλ πάλσ απφ ην νπδέηεξν 

ζεκείν 3.0 θαη γηα ηα δχν θχια ζηηο εμήο ππνθιίκαθεο: Γοςλεύονηαρ με ηο “θύμα”, 

Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη”,  Κινηηοποιώνηαρ άλλοςρ ενήλικερ, θαη Δπιβάλλονηαρ 

πειθαπσία ζηον “θύηη”. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε κέζε βαζκνινγία γηα ηελ 

ππνθιίκαθα Αδιαθοπώνηαρ για ηο ζςμβάν ήηαλ αξθεηά πην ρακειά απφ ην νπδέηεξν 

ζεκείν θαη γηα ηα δχν θχια, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξνζέγγηζε Αδιαθοπώνηαρ 

για ηο ζςμβάν, θαηά γεληθή νκνινγία ζεσξήζεθε απαξάδεθηε. Ζ κεηαβιεηφηεηα ζηηο 

βαζκνινγίεο ησλ ππνθιηκάθσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ ηππηθψλ 

απνθιίζεσλ, ήηαλ κεγαιχηεξε θαη γηα ηα δχν θχια ζηελ ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ με 

ηο “θύμα” (θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ε SD ήηαλ κεγαιχηεξε απφ .9) (Πίλαθαο 2. Μέζνη 

φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο έξεπλαο βάζεη θχινπ).  
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Πίλαθαο 1.  

Μέζοι όποι και ηςπικέρ αποκλίζειρ για ηοςρ παπάγονηερ ηηρ έπεςναρ βάζει 

επαγγελμαηικήρ ιδιόηηηαρ. 

 

Κλίμακα Επαγγελμαηική 

ιδιόηηηα 

Ν α Μ SD 

Αδηαθνξώληαο 

γηα ην ζπκβάλ 

Πξωηνβάζκηα  19  1.39 .33 

Δεπηεξνβάζκηα  36 .26 1.61 .56 

Κνηλωληθνί ιεηηνπξγνί 

- Ψπρνιόγνη 

21  1.47 .39 

Δνπιεύνληαο κε 

ην ζύκα 

Πξωηνβάζκηα 19  3.70 .96 

Δεπηεξνβάζκηα 36 .74 3.26 1.02 

Κνηλωληθνί ιεηηνπξγνί 

- Ψπρνιόγνη 

21  3.27 .83 

Δνπιεύνληαο κε 

ην ζύηε 

Πξωηνβάζκηα 19  4.32 .45 

Δεπηεξνβάζκηα  36 .52 3.72 .66 

Κνηλωληθνί 

ιεηηνπξγνί- Ψπρνιόγνη  

21  3.69 .64 

Κηλεηνπνηώληαο 

άιινπο ελήιηθεο 

Πξωηνβάζκηα 19  4.25 .65 

Δεπηεξνβάζκηα  36 .61 4.14 .64 

Κνηλωληθνί 

ιεηηνπξγνί- Ψπρνιόγνη 

21  4.12 .60 

Επηβάιινληαο 

πεηζαξρία ζηνλ 

ζύηε 

Πξωηνβάζκηα  19  4.30 .74 

Δεπηεξνβάζκηα  36 .61 4.18 .79 

Κνηλωληθνί 

ιεηηνπξγνί- Ψπρνιόγνη 

21  3.86 .90 
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Πίλαθαο 2.  

Μέζοι όποι και ηςπικέρ αποκλίζειρ για ηοςρ παπάγονηερ ηηρ έπεςναρ βάζει θύλος. 

       

Κλίμακα Φύλο  N  α M SD 

Αδηαθνξώληαο γηα 

ην ζπκβάλ 

Άλδξαο  19 .26 1.63 .56 

Γπλαίθα   57  1.48 .43 

Δνπιεύνληαο κε ην 

ζύκα 

Άλδξαο  19 .74 3.16 .94 

Γπλαίθα  57  3.44 .97 

Δνπιεύνληαο κε ην 

ζύηε 

Άλδξαο  19 .52 3.50 .63 

Γπλαίθα  57  3.98 .63 

Κηλεηνπνηώληαο 

άιινπο ελήιηθεο 

Άλδξαο  19 .61 3.93 .64 

Γπλαίθα  57  4.25 .60 

Επηβάιινληαο 

πεηζαξρία ζηνλ 

ζύηε 

Άλδξαο  19 .61 4.11 .65 

Γπλαίθα  57  4.12 .87 

 

    Σέινο, νη κέζεο βαζκνινγίεο γηα ην εμεηαδφκελν δείγκα ήηαλ πάλσ απφ ην 

νπδέηεξν ζεκείν 3.0 αλεμαξηήησο ηίηινπ ζπνπδψλ ζηηο εμήο ππνθιίκαθεο: 

Γοςλεύονηαρ με ηο “θύμα”, Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη”,  Κινηηοποιώνηαρ άλλοςρ 

ενήλικερ, θαη Δπιβάλλονηαρ πειθαπσία ζηον “θύηη”. Με φκνην ηξφπν, ε κέζε 

βαζκνινγία γηα ηελ ππνθιίκαθα Αδιαθοπώνηαρ για ηο ζςμβάν ήηαλ αξθεηά πην 

ρακειά απφ ην νπδέηεξν ζεκείν αλεμαξηήησο ηίηινπ ζπνπδψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη ε πξνζέγγηζε Αδιαθοπώνηαρ για ηο ζςμβάν, θαηά γεληθή νκνινγία ζεσξήζεθε 

απαξάδεθηε. Ζ κεηαβιεηφηεηα ζηηο βαζκνινγίεο ησλ ππνθιηκάθσλ, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηηο ηηκέο ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ, ήηαλ κεγαιχηεξε αλεμαξηήησο ηίηινπ 

ζπνπδψλ ζηελ ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ με ηο “θύμα” (θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ε SD 

ήηαλ κεγαιχηεξε απφ .9) (Πίλαθαο 3. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηνπο 

παξάγνληεο ηεο έξεπλαο βάζεη ηίηινπ ζπνπδψλ). 
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Πίλαθαο 3.  

Μέζοι όποι και ηςπικέρ αποκλίζειρ για ηοςρ παπάγονηερ ηηρ έπεςναρ βάζει ηίηλος 

ζποςδών. 

 

Κλίμακα Τίηλος ζποσδών  n α M SD 

Αδηαθνξώληαο γηα 

ην ζπκβάλ 

Πηπρίν  50 .26 1.48 .41 

Μεηαπηπρηαθό-

Δηδαθηνξηθό   

26 1.58 .58 

Δνπιεύνληαο κε ην 

ζύκα 

Πηπρίν  50 .74 3.32 .98 

Μεηαπηπρηαθό-

Δηδαθηνξηθό 

26  3.47 .94 

Δνπιεύνληαο κε ην 

ζύηε 

Πηπρίν  50 .52 3.88 .63 

Μεηαπηπρηαθό-

Δηδαθηνξηθό  

26  3.82 .72 

Κηλεηνπνηώληαο 

άιινπο ελήιηθεο 

Πηπρίν  50 .61 4.23 .61 

Μεηαπηπρηαθό-

Δηδαθηνξηθό  

26  4.04 .63 

Επηβάιινληαο 

πεηζαξρία ζηνλ 

ζύηε 

Πηπρίν   50 .61 4.12 .78 

Μεηαπηπρηαθό-

Δηδαθηνξηθό  

26  4.12 .88 

 

 

    ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά βξέζεθε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ζηνλ 

παξάγνληα Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη” (σ
2
 (12.458, 2) = .002, p < .01). Δθ ησλ 

πζηέξσλ ζπγθξίζεηο γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, 

κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηεζη Mann-Whitney U, έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά σο πξνο ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ bullying απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηφζν ζε 

ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (U = 165.500, p < .017), 
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φζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο-ςπρνιφγνπο (U = 84.000, p < 

.017). Με άιια ιφγηα, νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθέξνπλ φηη 

πηνζεηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη” πεξηζζφηεξν, ζπγθξηηηθά κε ηηο 

άιιεο νκάδεο επαγγεικαηηψλ ηεο κειέηεο. Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

βξέζεθε γηα ην θχιν ζηνλ παξάγνληα Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη” (U = 310.500, p < 

.017). πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο ππνζηεξίδνπλ φηη πηνζεηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή απηή 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο. Σέινο, θαίλεηαη φηη ηφζν ε ειηθία φζν θαη ην επίπεδν 

ζπνπδψλ δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηεηηθή επίδξαζε ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή 

θάπνηαο απφ ηηο πέληε εμεηαδφκελεο ζηξαηεγηθέο. 

 

4.2 πδήηεζε – πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο   

 

 ηελ έξεπλα ηνπ Rigby θαη ζπλεξγαηψλ (2008), ην εξσηεκαηνιφγην HBQ βξέζεθε 

φηη έρεη δνκή πέληε παξαγφλησλ πνπ ζπκθσλεί κε ηελ ππάξρνπζα πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη 

ζα κπνξνχζαλ λα αληηδξάζνπλ ζε έλα πεξηζηαηηθφ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Με 

εμαίξεζε ηελ ππνθιίκαθα Δπιβάλλονηαρ πειθαπσία ζηον “θύηη”, ε αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο άιιεο ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο 

(Bauman, Rigby & Hoppa, 2008). Χζηφζν, ζηελ παξνχζα εξγαζία, κφλν ε 

ππνθιίκαθα  Γοςλεύονηαρ με ηο “θύμα” παξνπζίαδε ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο. Απηφ πηζαλψο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ δηεμήγακε 

αλάιπζε παξαγφλησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε αθξηβψο ηηο πξνηάζεηο-

δειψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ bullying.  

 Σφζν ζηελ έξεπλα ηνπ Rigby θαη ζπλεξγαηψλ (2008) φζν θαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, ε εμέηαζε ησλ κέζσλ βαζκνινγηψλ γηα ηηο ππνθιίκαθεο δείρλεη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο, ήηαλ, θαηά γεληθή νκνινγία, δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπλ δξάζε, ζε 

ζρέζε κε ην πεξηζηαηηθφ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε. Μφλν ζηελ 

ππνθιίκαθα Αδιαθοπώνηαρ για ηο ζςμβάν, ε κέζε βαζκνινγία ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηε 

δηάκεζν (3). Όπσο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα άιιεο ζρεηηθήο έξεπλαο (Bauman, 

Rigby & Hoppa, 2008), ε ηζρπξή ππνζηήξημε ησλ πξνηάζεσλ-δειψζεσλ ηεο 

ππνθιίκαθαο Δπιβάλλονηαρ Πειθαπσία ζηον “θύηη” δείρλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

ηάζζνληαη ππέξ ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ γηα ηνλ “ζχηε”.  
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 Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ην επξέσο απνδεθηφ 

Πξφγξακκα Anti-bullying ηνπ Olweus (Olweus, 1993), θαη ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλε 

ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πςειήο ζνβαξφηεηαο. Παξφι‟ απηά, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ην πεξηζηαηηθφ πνπ θιήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα αλαινγηζηνχλ είλαη 

ζρεηηθά ρακειήο ζνβαξφηεηαο (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008). Δπηπξφζζεηα, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ηηκσξεηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ πεξηζηαηηθψλ bullying, εθπεθξαζκέλε κεξηθέο θνξέο σο πνιηηηθή 

“κεδεληθήο αλνρήο”, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη (Skiba, 2000). Με εμαίξεζε ηνπο 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηνπο ςπρνιφγνπο, πνπ ζεκείσζαλ ζπγθξηηηθά 

ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, θαίλεηαη φηη, ηφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο, φζν θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη ησλ ΖΠΑ, είλαη ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνη 

κε ηηο κε-ηηκσξεηηθέο ζηξαηεγηθέο (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008). 

 ηελ έξεπλα ηνπ Rigby θαη ζπλεξγαηψλ (2008), ε εμέηαζε ησλ πνιπκεηαβιεηψλ 

επηπέδσλ γηα ην θχιν έδεημε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ππνθιίκαθα Κινηηοποιώνηαρ 

άλλοςρ ενήλικερ. Ζ επηζεψξεζε ησλ κέζσλ βαζκνινγηψλ έδεημε φηη νη γπλαίθεο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο, ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, ζε απηήλ ηελ 

ππνθιίκαθα (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008). ηελ παξνχζα εξγαζία, αλ θαη ε 

επηζεψξεζε ησλ κέζσλ βαζκνινγηψλ έδεημε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, δελ ππήξμε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζίαζε ε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε σο πξνο ην θχιν γηα ηελ 

ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη”, θαζψο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κε ηηο 

γπλαίθεο λα αλαθέξνπλ φηη πηνζεηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο άληξεο. Δλδερνκέλσο, ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε επηδξάζεηο θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ζπγθπξηαθψλ παξαγφλησλ ηεο 

ζχγρξνλεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δληνχηνηο, ηα απνηειέζκαηα απηά δελ 

κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κε αζθάιεηα, δεδνκέλνπ φηη ζην εμεηαδφκελν δείγκα 

κηθξνχ κεγέζνπο (Ν=76), νη γπλαίθεο απνηεινχλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (N= 

57), γεγνλφο πνπ ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

θχινπ ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο γηα ηε δηαρείξηζε 

πεξηζηαηηθψλ bullying. ηελ έξεπλα ηνπ Rigby θαη ζπλεξγαηψλ (2008), ε δηαθνξά σο 

πξνο ην θχιν γηα ηελ ππνθιίκαθα απηή πξνζέγγηζε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, κε 

ηηο γπλαίθεο λα ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο άληξεο (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008).  
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 Οη πεξηγξαθηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο απνθαιχπηνπλ αμηνζεκείσηε πνηθηιία κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δξάζεο. ηελ έξεπλα ηνπ Rigby θαη 

ζπλεξγαηψλ (2008), ε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ζηηο απαληήζεηο  παξαηεξήζεθε ζηελ 

ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ με ηο “θύμα”. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκθσλνχλ ειάρηζηα σο πξνο ηη πξέπεη λα γίλεη, αλ πξέπεη λα γίλεη νηηδήπνηε, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ην “ζχκα” (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008). Σα 

απνηειέζκαηα απηά ζπλάδνπλ κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη εδψ, ε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ζηηο απαληήζεηο  παξαηεξήζεθε 

ζηελ ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ με ηο “θύμα”, κε κέζε βαζκνινγία 3.37, θαη ηππηθή 

απφθιηζε .96, ηελ πςειφηεξε φισλ ησλ ππνθιηκάθσλ. Ζ κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε 

παξαηεξήζεθε ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

(SD = 1.02). 

 Έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά επξήκαηα ζηελ έξεπλα ηνπ Rigby θαη ζπλεξγαηψλ 

(2008), αθνξά ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. ε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο, εθηφο ηεο 

ππνθιίκαθαο Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη”, νη βαζκνινγίεο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ πηζαλά 

αληαλαθιά ηηο δηαθνξέο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ έιαβαλ θαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ξφινπο πνπ έρνπλ ζην ζρνιείν. Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη έρνπλ εθπαηδεπηεί δηεμνδηθά 

ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, θαη εζηηάδνπλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε 

πξνζσπηθφ/θνηλσληθφ επίπεδν, πέξα απφ ηελ παξνρή θαηεχζπλζεο ζε ζέκαηα  

εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. Δπηπιένλ, έρνπλ θαηαξηηζηεί θαη ελδηαθέξνληαη λα 

παξάζρνπλ ηφζν αηνκηθή φζν θαη νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή ζε καζεηέο πνπ έρνπλ 

ζπκαηνπνηεζεί, θάηη πνπ αληαλαθιάηαη ζηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ηνπο ζηελ 

ππνθιίκαθα Γοςλεύονηαρ με ηο “θύμα” (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην ζελάξην πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνπο εξσηεζέληεο αθνξνχζε έλα 

πεξηζηαηηθφ πνπ πεξηιάκβαλε ζηνηρεία έκκεζνπ bullying, ην νπνίν κπνξεί λα έρεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο παξά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Jacobsen & Bauman, 2007). Αλακθηζβήηεηα, ε θαηάξηηζε ησλ ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ κεγαιχηεξε επαηζζεζία πνπ εθδειψλνπλ ζηηο 

ιεπηέο ςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο, θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ιηγφηεξν πξφζπκνη λα 

αγλνήζνπλ έλα ηέηνην ζπκβάλ. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη ζρνιηθνί ζχκβνπινη 

ζεσξνχλ φηη ε επηβνιή πεηζαξρίαο ζπληζηά ζχγθξνπζε ξφισλ, κε δεδνκέλε ηε 

δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ καζεηψλ (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008). 
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 Υαξαθηεξηζηηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε δηαθνξά πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηφζν κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φζν θαη κε ηνπο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο-ςπρνιφγνπο σο πξνο ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ “ζχηε”. ηελ ππνθιίκαθα 

Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη”, νη βαζκνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ άιισλ νκάδσλ 

ηεο κειέηεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθέξνπλ φηη πηνζεηνχλ 

ηελ ζηξαηεγηθή Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη” πεξηζζφηεξν, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο 

νκάδεο επαγγεικαηηψλ ηεο κειέηεο. Απηφ πηζαλά αληαλαθιά ηηο δηαθνξέο ζηελ 

εθπαίδεπζε πνπ έιαβαλ θαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ έρνπλ ζην ζρνιείν. Ζ 

εθηελήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα 

παηδαγσγηθήο, ςπρνινγίαο, δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαη πξναγσγήο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο, ε γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ςπρνζχλζεζεο ησλ 

παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο, εμαηηίαο ηεο πνιχσξεο θαζεκεξηλήο επαθήο ηνπο κε απηά, ε 

κηθξή ειηθία ησλ καζεηψλ ηνπο, αιιά θαη ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ ηνπο, ελδερνκέλσο λα κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ κεγαιχηεξε επαηζζεζία 

πνπ εθδειψλνπλ ζηηο ιεπηέο ςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ bullying. χκθσλα, 

ινηπφλ, κε ηελ πξνηίκεζή ηνπο απηή, ζα κνηξάδνληαλ ηελ αλεζπρία ηνπο κε ηνλ 

“ζχηε”, αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ, θαη ζα επηδίσθαλ λα θάλνπλ ηνλ 

ηειεπηαίν λα ζπκπεξηθεξζεί κε κεγαιχηεξε σξηκφηεηα. Θα επηρεηξνχζαλ λα βξνπλ 

κηα πην ελδηαθέξνπζα αζρνιία γη‟ απηφλ, θαη ζα ζηφρεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζήο ηνπ, ψζηε λα κελ ζέιεη πιένλ λα εθθνβίδεη θαλέλαλ. Σέινο, ζα 

ζπδεηνχζαλ κε ηνλ “ζχηε” ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ έρεη, ψζηε λα βειηησζεί ε 

θαηάζηαζε. 

 Ζ πηνζέηεζε, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, αλαπνηειεζκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ή ζηξαηεγηθψλ πνπ καξηπξνχλ έιιεηςε γλψζεο, απνηειεί πξφζζεην 

ιφγν γηα ηελ αλάγθε θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηάξηηζεο ησλ ησξηλψλ, αιιά θαη 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, αξθεηνί εξσηεζέληεο ππνζηήξημαλ ηελ πξφηαζε πνπ 

αλέθεξε φηη ζα πξνζπαζνχζαλ λα απμήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ “ζχηε”. Απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ζηνηρεία (Rigby, 1996.Seals & Young, 2003) πνπ 

αλαθέξνπλ φηη νη “ζχηεο” ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρνπλ ζπρλά κέηξηα ή άλσ ηνπ 

κέζνπ φξνπ απηνεθηίκεζε. 
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 Γεδνκέλνπ φηη είλαη πνιχ πηζαλφ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ λα έξζεη αληηκέησπνο κε 

πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν, ε πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηνλ ρεηξηζκφ 

ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ κε επαηζζεζία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα λα αθεζεί ζηελ ηχρε. Σν λα βαζηζηεί ν εθπαηδεπηηθφο ζε ζπλέδξηα, 

εκεξίδεο ή ζε πξνγξάκκαηα ελ ψξα ππεξεζίαο, βξαρχρξνλεο δηάξθεηαο, είλαη 

ζεκαληηθφ, αιιά φρη αξθεηφ.  

 Σα πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα 

πξέπεη λα εμνπιίδνπλ ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο κε κηα πνηθηιία 

ζηξαηεγηθψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ πεξηζηαηηθά bullying, 

επηιέγνληαο κε θξηηήξην ηε ζνβαξφηεηα θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθδειψζεθε 

ην θαηλφκελν. Γηα παξάδεηγκα, νη λένη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηερληθέο, φπσο είλαη ε Μέθοδορ Μοιπάζμαηορ ηηρ Ανηζςσίαρ 

(Method of Shared Concern), ε Πποζέγγιζη ηος Γεν Τπάπσει Φηαίξιμο (No Blame 

Approach), θαη ε Μέθοδορ Αποκαηάζηαζηρ ηηρ Γικαιοζύνηρ (Restorative Justice 

Method). Ζ εθπαίδεπζή ηνπο πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά πξαθηηθή, επηηειψληαο 

πεξηζζφηεξα απφ ην λα νδεγεί απιψο ζε απμεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Με άιια ιφγηα, ζηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζα πξέπεη λα 

δνζεί ε επθαηξία λα εμαζθήζνπλ ηηο λέεο ηνπο δεμηφηεηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην παηρλίδη ξφισλ θαη ηελ παξαηήξεζε. Ζ απνηειεζκαηηθή 

παξέκβαζε ζην bullying πξνυπνζέηεη έλα αθνζησκέλν, θαιά εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ εξγάδνληαη απφ θνηλνχ. Υσξίο ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο εηζαγσγήο ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ bullying ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη επαλεηιεκκέλσο ηνληζηεί απφ πξνεγνχκελνπο 

εξεπλεηέο (πρ, Craig, Henderson, & Murphy, 2000.O‟Moore, 2000.Yoon & Kerber,   

2003).  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ηη πξνηίζεληαη λα θάλνπλ νη εκπιεθφκελνη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ζπκφκαζηε φηη πνιιέο θνξέο νη πξνζέζεηο δηαθέξνπλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. πλεπψο, δελ ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζε γεληθεχζεηο σο πξνο 

πεξηζηαηηθά bullying δηαθνξεηηθήο κνξθήο θαη δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ζνβαξφηεηαο. 

Δπηπιένλ, απαηηνχληαη πεξαηηέξσ κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί εάλ νη 

εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δεισκέλεο 

πξνζέζεηο ηνπο. Χζηφζν, φπσο έρεη ππνζηεξίμεη ε Poulou (2001), ε αμηνπνίεζε 
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κειεηψλ πεξίπησζεο ζπληζηά ηελ θαηαιιειφηεξε κέζνδν γηα λα αληηιεθζνχκε ηηο 

γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

πεξηζηαηηθά, θαη παξέρεη ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. 

 

4.3 Πεξηνξηζκνί 

  

 ε ζρέζε κε ην εξσηεκαηνιφγην HBQ, νη ηηκέο ηνπ δείθηε Cronbach‟s α γηα ηηο 

ππνθιίκαθεο Κινηηοποιώνηαρ άλλοςρ ενήλικερ θαη Δπιβάλλονηαρ πειθαπσία ζηον 

“θύηη” βξίζθνληαλ ζηα επίπεδα ηνπ νξηαθά απνδεθηνχ, ελψ γηα ηελ ππνθιίκαθα  

Γοςλεύονηαρ με ηον “θύηη” ε ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ ρακειή, θαη γηα ηελ ππνθιίκαθα 

Αδιαθοπώνηαρ για ηο ζςμβάν ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειή. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη  δελ θάλακε αλάιπζε παξαγφλησλ, πξνηνχ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ειιεληθή 

εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ HBQ. Δπηπιένλ, ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 

αξθεηά κηθξφ, αιιά θαη αλνκνηνγελέο, γεγνλφο πνπ επηδξά ζην ζηαηηζηηθφ ζθάικα 

κέηξεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ γηα θάζε εξψηεζε-δνθηκαζία. ηηο ρακειέο ηηκέο 

ηνπ δείθηε ελδέρεηαη λα ζπκβάιινπλ θαη νη ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο, ή 

αθφκα θαη ην γεγνλφο φηη θάπνηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο ίζσο λα κελ εθθξάδεη 

ηφζν πνιχ ηελ ζχγρξνλε ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, λα γίλεη αλαπξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ HBQ ζε 

κεγαιχηεξν δείγκα, θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηφζν νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

αλάινγσλ πεξηζηαηηθψλ bullying, φζν θαη νη πξνηάζεηο-δειψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ 

επαθξηβψο θάζε επηκέξνπο ζηξαηεγηθή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

The Handling Bullying Questionnaire (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008) 

 

Imagine the following scenario: 

 

“A 12-year-old student is being repeatedly teased and called unpleasant names by another, 

more powerful, student who has successfully persuaded other students to avoid the targeted 

person as much as possible. As a result, the victim of this behaviour is feeling angry, 

miserable, and often isolated”. 

 

Now indicate on the questionnaire how you think you would respond.  

 

  I definitely 
would 

I probably 
would 

I’m 
unsure 

I probably 
would not 

I definitely 
would not 

I would insist that the bully "cut 
it out." 

     

I would treat the matter lightly.      

I would make sure the bully 
was suitably punished. 

     

I would discuss the matter         
with my colleagues at    school. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

Ερωηημαηολόγιο Διατείριζης Στολικού Εκθοβιζμού  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ 

εθθνβηζκνύ ζην ζρνιείν.  

 

Μέρξη ελόο βαζκνύ, απηό πνπ γίλεηαη εμαξηάηαη από ηηο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο ιακβάλεη 

ρώξα ν εθθνβηζκόο, θαη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ εθθνβηζκνύ. Είλαη, θπζηθά, κεξηθέο θνξέο 

δύζθνιν λα γεληθεύνπκε, αιιά απαληώληαο ζηηο εξωηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ, λα αλαθέξεηε ηη 

λνκίδεηε όηη ζα μπορούζαηε λα θάλεηε. 

 

Φαληαζηείηε ην εμήο ζελάξην: 

 

«Ένας 12τρονος μαθηηής δέτεηαι επαναλαμβανόμενες ενοτλήζεις και αποκαλείηαι με 

δσζάρεζηα ονόμαηα από έναν άλλο, πιο δσναηό ζωμαηικά, μαθηηή, ο οποίος έτει καηορθώζει 

να πείζει ηοσς άλλοσς μαθηηές να ηον αποθεύγοσν όζο ηο δσναηόν περιζζόηερο. Ασηό έτει ως 

αποηέλεζμα, ηο “θύμα” ασηής ηης ζσμπεριθοράς να νιώθει θσμωμένο, δσζηστιζμένο, και 

ζστνά απομονωμένο». 

 

Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ζε θάζε πξόηαζε ηελ απάληεζε πνπ είλαη πην θνληά ζε ό,ηη λνκίδεηε όηη 

ζα θάλαηε γηα λα δηαρεηξηζηείηε ηελ θαηάζηαζε, ζύκθωλα κε ηελ παξαθάηω θιίκαθα 

βαζκνιόγεζεο. Απαληήζηε απζόξκεηα κε ηελ πξώηε απάληεζε πνπ ζαο έξρεηαη ζην κπαιό. 

Δελ ππάξρνπλ ζωζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. 

 

Δε κε πεξηγξάθεη θαζόινπ    1    2    3    4    5    Με πεξηγξάθεη θαιά 

 

Θα άθελα ηνπο καζεηέο λα 
δηεπζεηήζνπλ νη ίδηνη ην δήηεκα. 

1 2 3 4 5 

Θα πξόηεηλα ζην “ζύκα” λα 
αληηδξάζεη πην δηεθδηθεηηθά. 

1 2 3 4 5 

Θα δεηνύζα ηελ παξέκβαζε ηνπ 
Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ. 

1 2 3 4 5 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 

Ερωηημαηολόγιο Δημογραθικών Σηοιτείων 

 

 

Ηλικία  

21-30 εηώλ.  

31-40 εηώλ.  

41-50 εηώλ.  

51-60 εηώλ.  

60 θαη άλω.  

 

Επάγγελμα  

Εθπαηδεπηηθόο πξνζρνιηθήο ειηθίαο.  

Εθπαηδεπηηθόο πξωηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Εθπαηδεπηηθόο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ψπρνιόγνο.  

Κνηλωληθόο/ή ιεηηνπξγόο.  

Άιιν (παξαθαιώ ζεκεηώζηε): 

……………………………………………………………………………………. 

 

Επίπεδο εκπαίδεσζης 

Κάηνρνο πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Κάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο/εηδίθεπζεο.  

Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ.  

Δηδαθηνξηθόο ηίηινο ζπνπδώλ.  

 

 

 


