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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν απνηειεί έλα ζνβαξφ
θνηλσληθφ πξφβιεκα κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ θαη
ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Τν θαηλφκελν ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
ζην ζρνιείν επεξεάδεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ παηδηψλ θαη εθήβσλ (5-22 %) ηφζν
ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζηελ Κχπξν, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα δεκηνπξγεί
ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζρνιηθή αιιά θαη ηε κεηέπεηηα
ηνπο πνξεία.
Σηελ Κχπξν, ε έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ειιηπήο θαη
ζαλ απνηέιεζκα ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ είλαη
ζπρλά αλεπαξθήο. Σήκεξα, ε πνιηηεία ρξεηάδεηαη λα πηνζεηήζεη, λα ζρεδηάζεη θαη λα
εθαξκφζεη κηα εληαία ζηξαηεγηθή ελάληηα ζηελ ελδνζρνιηθή βία θαη ζηελ
εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο
θαη φια ηα ζρνιεία ζε παγθχπξηα βάζε.
Ζ Υπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Ψπρνινγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Υπεξεζίεο Ψπρηθήο Υγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ηνπ
Υπνπξγείνπ Υγείαο, ζπκκεηείραλ ζην Γηαθξαηηθφ Πξφγξακκα Γάθλε ΗΗΗ, κε ηίηιν
«Αχμεζε ηεο ελεκεξφηεηαο θαη πξφιεςε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ
καζεηψλ: αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα
εθπαηδεπηηθνχο» (Awareness raising and prevention on bullying among students:
development and implementation of a school based training program for teachers).
Τν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη εθαξκνζηεί πηινηηθά κε επηηπρία ζε δέθα ζρνιεία
παγθχπξηα (πέληε ζρνιεία ειέγρνπ θαη πέληε ζρνιεία πεηξακαηηθά) θαηά ηε ζρνιηθή
ρξνληά 2009-2010. Σπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε Δηαηξεία Ψπρνθνηλσληθήο
Υγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ ηεο Διιάδαο θαη ζπγρξεκαηνδνηείην απφ ην
Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Γάθλε ΗΗΗ. Μαδί κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, ζην
πξφγξακκα ζπκκεηείραλ ε Πνισλία (Παλεπηζηήκην Νηθφιανο Κνπέξληθνο-Τκήκα
Ψπρηαηξηθήο) θαη ε Ληζνπαλία (Παλεπηζηήκην ηνπ Βίιληνπο).
Τν πξφγξακκα απηφ, απνηεινχζε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηεξεχλεζε αλαγθψλ
θαη αχμεζε ηεο ελεκεξφηεηαο γηα ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ
καζεηψλ ζηα ζρνιεία» (Needs Assessment and Awareness Raising Program for
Bullying in Schools), ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα
Γάθλε ΗΗ θαη ζην νπνίν επίζεο ζπκκεηείραλ κε επηηπρία ε Υπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο
Ψπρνινγίαο θαη νη Υπεξεζίεο Ψπρηθήο Υγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Υγείαο. Τν πξφγξακκα Γάθλε ΗΗ πεξηιάκβαλε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα ε νπνία
επηβεβαίσζε φηη ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ παξνπζηάδεηαη θαη ζηα θππξηαθά
ζρνιεία (ζεκεηψλεηαη φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 20% ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη
έρνπλ ππάξμεη ζχηεο ή ζχκαηα εθθνβηζκνχ ηνπιάρηζην κηα θνξά ζηε δσή ηνπο).
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Ζ πξφιεςε, σο έλλνηα θαη σο πξαθηηθή, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πξναγσγή ηεο
ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη αλάπηπμεο. Ζ πξψηκε πξνιεπηηθή παξέκβαζε επηδηψθεη
ηφζν ηελ απνθπγή εκθάληζεο δπζθνιηψλ ή θαζπζηεξήζεσλ ζηελ αλάπηπμε φζν θαη
ηελ πξνψζεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ ελδπλακψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη
δηεπθνιχλνπλ ηα αλαπηπμηαθά επηηεχγκαηα ηνπ παηδηνχ θαη γεληθφηεξα ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο. Σ’ απηφ ην πλεχκα, ε πξόιεςε θαη ε πξναγσγή
αληηκεησπίδνληαη σο επθαηξίεο γηα ζεηηθή αιιαγή θαη γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε
ησλ δπζθνιηώλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ
παηδηώλ. Μέζα ζηηο ζεκεξηλέο πξαγκαηηθφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηεο
θνηλσλίαο, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη
απαξαίηεηε ηφζν ζε γεληθά ζέκαηα πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο κάζεζεο
φζν θαη ζε πην εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ παηδηά, πνπ κπνξεί λα εθδειψζνπλ ή πνπ
εθδειψλνπλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα. Ζ ζπκκεηνρή κάιηζηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ
πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην ζρνιείν.
Τν πξφγξακκα Γάθλε ΗΗΗ ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
(bullying) κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο
ελφο «πξνιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ απμάλεη ηελ ελεκεξφηεηα» γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα ην
ρξεζηκνπνηνχλ α) γηα λα πξαγκαηεπηνχλ ην ζέκα ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε
ηνπο καζεηέο, β) λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη
πξφιεςε επεηζνδίσλ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν θαη γ) γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο ζπλνκειίθνπο σο κέζν
αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.
Τν πξφγξακκα Γάθλε ΗΗΗ δίλεη ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ έλα δνκεκέλν θαη ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην. Οη
εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε βάζε ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην,
αθνινπζψληαο κηα ζεηξά απφ δνκεκέλεο θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο
καζεηέο δξαζηεξηφηεηεο. Σην εγρεηξίδην απηφ πεξηιακβάλνληαη κηα ζεηξά απφ
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πιαηζηψλνληαη απφ ην ζρεηηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Οη
δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο, απνδνρήο, ζπλεξγαζίαο,
θηιίαο, επηθνηλσλίαο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη απαηηνχλ ηελ ελεξγφ
εκπινθή ησλ καζεηψλ.
Σηα πιαίζηα ηνπ ίδίνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη θαη ε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ
απηνχ πνπ απεπζχλεηαη ζε γνλείο θαη ζηνρεχεη λα ηνπο ελεκεξψζεη κε ζχληνκν
ηξφπν, θαη βηβιηνγξαθηθά θαη εξεπλεηηθά, ηη είλαη ε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά
κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία, κε πνηεο κνξθέο εθδειψλεηαη, ζε πνηνπο ρψξνπο
ηνπ ζρνιείνπ ζπκβαίλεη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηψλ θαη ησλ παηδηψλ-ζηφρσλ,
θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη ζην ζρνιείν θαη γεληθφηεξα. Δπίζεο
ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, αιιά θαη πξφιεςεο ηνπ
θαηλνκέλνπ ζην ζρνιηθφ ρψξν.
Μηράιεο Ισάλλνπ
Πξντζηάκελνο Υπεξεζίαο
Εθπαηδεπηηθήο Ψπρνινγίαο

Δξ. Εξλεζηίλα Σηζκάλε-Παπαθώζηα
Αλώηεξε Εθπαηδεπηηθή Ψπρνιόγνο
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ΔΙΑΓΧΓΗ
Τν θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν έρεη εμειηρζεί ζε
έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά
απνηειεί ζπκπεξηθνξά βίαο θαη ζε απηήλ εκπιέθνληαη, πέξαλ ηνπ ζχηε θαη ηνπ
ζχκαηνο, ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν σο ηα βαζηθφηεξα θνηλσληθά ζπζηήκαηα κέζα
ζηα νπνία ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο.
Δίλαη ζεκαληηθφ νη εθθνβηζηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο λα πξνιακβάλνληαη θαη λα
αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα, αθνχ ζηελ ελήιηθε δσή νη ζπκπεξηθνξέο απηέο κπνξεί λα
πάξνπλ ηε κνξθή ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ηεο ζπδπγηθήο βίαο, ηεο θαθνκεηαρείξηζεο
θαη ηεο θαθνπνίεζεο άιισλ αηφκσλ, ελειίθσλ θαη αλειίθσλ.
Γηαηί φκσο θάπνηα παηδηά, δελ επηδεηθλχνπλ επαηζζεζία ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο
άιινπο; Γηαηί δε δέρνληαη φηη θάπνηνη είλαη δηαθνξεηηθνί; Γηαηί δελ ππεξαζπίδνληαη
ηα ζχκαηα θαη ζπρλά ελψλνληαη κε ηνπο ζχηεο; Τηο απαληήζεηο ζα πξέπεη λα ηηο
ςάμνπκε ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο. Τα κέιε ηεο θνηλσλίαο κνηξάδνληαη ηελ
επζχλε θαη πξέπεη λα είλαη ελεξγά κέιε ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ.
Τα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάθνξεο ρψξεο
ηφζν ζηηο Ζ.Π.Α. φζν θαη ζηελ Δπξψπε, έρνπλ επηβεβαηψζεη φηη πνιιά παηδηά
πέθηνπλ ζχκαηα επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ, βίαησλ εθθνβηζκψλ, πεηξαγκάησλ, απεηιψλ,
παξελνριήζεσλ θαη άιισλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ηέηνηνπ είδνπο. Οη έξεπλεο πνπ
εμεηάδνπλ ηε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ θαηλφκελσλ αλαθέξνπλ πνζνζηά ηα νπνία
θπκαίλνληαη απφ 5%
έσο θαη 22%
(Houndoumadi & Pateraki, 2001,
Olweus,1993). Παξφιν πνπ απηέο νη δηαθπκάλζεηο επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο
παξάγνληεο, θνηλή είλαη ε δηαπίζησζε πσο ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ζε θάπνην
ζηάδην ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο απνηεινχλ ζηφρν θάπνηαο κνξθήο ζπκαηνπνίεζεο
ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ φηη νη ελήιηθεο λνκίδνπλ.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα δηαρξνληθψλ εξεπλψλ,
ε ρξφληα ζπκαηνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε κνλαμηά,
ε θαηάζιηςε, ην άγρνο, ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ην κεηαηξαπκαηηθφ ζχλδξνκν θαη
άιια ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ ε ζπζηεκαηηθή ζπκαηνπνίεζε
ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ερζξηθψλ-εθδηθεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε θαη απνκφλσζε.
Ζ νηθνγέλεηα κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα πξφιεςεο ησλ δηάθνξσλ ζχγρξνλσλ
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ πνηφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, νη πξψηεο
εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ, ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμή ηνπ. Ζ νηθνγέλεηα, κέζα απφ ηελ
αλάπηπμε πνηνηηθψλ ζρέζεσλ κε ην παηδί, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δφκεζε ζεηηθήο
εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ, ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Δίλαη γλσζηή ε ζεκαζία ησλ
πξψησλ ρξφλσλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο νηθνγελεηαθήο
ιεηηνπξγίαο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ κειψλ ηεο. Ζ νηθνγέλεηα, σο ην πξψην
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θνηλσληθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο ζρέζεηο πνπ ζα
αλαπηχμεη ην παηδί κε ηνπο άιινπο θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή.
Ζ επηβίσζε ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία απαηηεί άηνκα αλεμάξηεηα, κε δπλαηέο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, κε αλεπηπγκέλε θξηηηθή ζθέςε θαη πςειή απηνεθηίκεζε. Ζ
αλάπηπμή ηνπο απνηειεί πξφθιεζε θαη ζηφρν ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ηεο
νηθνγέλεηαο εηδηθφηεξα.
Τν ζρνιείν, απφ ηελ άιιε, πέξαλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα γλψζεσλ, κπνξεί θαη πξέπεη
λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ, ηνπ απηνειέγρνπ,
ηεο αλνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ
θαιιηέξγεηα ησλ αμηψλ απηψλ απνηειεί ηελ θαιχηεξε αληίζηαζε ζηελ αλάπηπμε
βίαησλ θαη παξαβαηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο.
Σηε ζχγρξνλε επνρή, θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο απηφ ηεο εθθνβηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ παξά κφλν αλ γίλνπλ
ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ γνληψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Όινη καδί πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα εξγαζηνχλ πξνο ηελ
ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ
απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο θαη ησλ κεηαβαηηθψλ ηεο θάζεσλ.
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ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ
Οξηζκόο
Τν θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ, φπσο θάζε θαηλφκελν ζρνιηθήο βίαο απνηειεί έλα
πνιχπινθν θαηλφκελν εμνπζίαο θαη δχλακεο πνπ εθπεγάδεη απφ ηελ επηζπκία ηνπ
δξάζηε λα αζθήζεη ή λα αζθεί ζπλερψο εμνπζία θάλνληαο θαηάρξεζε ηεο δχλακήο
ηνπ (Olweus & Alsaker, 1991). Γηαπξάηηεηαη δειαδή κηα ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε
δχλακεο, ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ επηζπκία γηα θπξηαξρία θαη εμνπζία. Μέζα ζε
απηή ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ζχκαηνο θαη ζχηε ππάξρεη πάληνηε
αληζφηεηα ζε φ,ηη αθνξά ζηε δχλακε ησλ εκπιεθνκέλσλ.
Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη φηαλ έλα άηνκν γίλεηαη ζπρλά ζχκα
αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ή ζπκπεξηθνξψλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα θαη αδπλαηεί λα
ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ (Olweus, 1993). Σπλήζσο είλαη επίκνλε, δειαδή
επαλαιακβάλεηαη θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα εβδνκάδεο, κήλεο ή θαη ρξφληα. Ζ
εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη άκεζε ή έκκεζε. Γελ πεξηιακβάλεη κφλν
ηε ζσκαηηθή βία αιιά πεξηιακβάλεη θαη άιιεο κνξθέο φπσο ην ιεθηηθφ θαη ηνλ
ςπρνινγηθφ εθθνβηζκφ (π.ρ. δηάδνζε θεκψλ, θνξντδίεο, βξηζηέο, ζπθνθαληίεο), ηνλ
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (π.ρ. απνθιεηζκφο απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, ην
παηρλίδη θ.ιπ.), ην ζεμνπαιηθφ εθθνβηζκφ (ρεηξνλνκίεο ή ζρφιηα κε ζεμνπαιηθφ
πεξηερφκελν) θαη ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ πνπ δηαπξάηηεηαη κέζα απφ ηε ρξήζε
ηεο ηερλνινγίαο, θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (Olweus,
Olweus &Limber, 1999) . Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο
ζθνπηκφηεηαο θαη ηεο βιαπηηθφηεηαο.
Ο εκυοβισμός είναι ένα υαινόμενο με σοβαρές αρνητικές σσνέπειες τόσο για το
θύμα, όσο και για το θύτη. Η πρόληυη και αντιμετώπισή τοσ αποτελεί
αναγκαιότητα για ένα σγιές στολικό περιβάλλον.

«Πάληα κνπ ήηαλ δύζθνιν λα θάλσ θίινπο γηαηί πάληα ήκνπλ ληξνπαιόο. Φέηνο ζην
ζρνιείν θαλέλαο δελ κνπ κηιά θαη ζην δηάιεηκκα κε θνξντδεύνπλ… Τα βξάδηα θιαίσ
θαη ζθέθηνκαη όηη θαλέλαο δελ λνηάδεηαη γηα κέλα, αθνύ θαλέλαο δελ κε βνεζά».
(Αγόξη 9 εηώλ)
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Παηδί-Θύκα
Τα παηδηά- ζχκαηα είλαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξν επάισηα απφ ηα ππφινηπα παηδηά θαη
έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ θαηάζιηςε, άγρνο, ρακειή απηφεθηίκεζε, αξλεηηθή απηφ-εηθφλα, αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, ζρνιηθή θνβία θαη άιια
ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, φπσο πνλνθεθάινπο, πφλνπο ζηελ θνηιηά, δηαηαξαρέο
χπλνπ θαη θαγεηνχ, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη θνηλσληθή απφζπξζε. Τα παηδηά ζχκαηα ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ άγρνο θαη αλαζθάιεηα, είλαη ππεξβνιηθά
ήζπρα θαη επαίζζεηα παηδηά θαη δχζθνια ππεξαζπίδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Σπρλά
δηαθέξνπλ απφ ηα άιια παηδηά, κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα δέξκαηνο,
δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, ζξεζθεία, λα θνξάλε δηαθνξεηηθά ξνχρα, λα έρνπλ κηα
ζσκαηηθή αλαπεξία ή κηα νπνηαδήπνηε άιιε δηαθνξά.
Τν είδνο ηεο ζπκαηνπνίεζεο ζπρλά δηαθέξεη αλάινγα κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ. Τα
αγφξηα πθίζηαληαη θπξίσο ζσκαηηθέο επηζέζεηο θαη απεηιέο ελψ ηα θνξίηζηα πέθηνπλ
ζπρλφηεξα ζχκαηα ιεθηηθψλ θαη έκκεζσλ κνξθψλ παξελφριεζεο (π.ρ. πεηξάγκαηα,
θνπηζνκπνιηφ, απνθιεηζκφο απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ).
Οη ελδείμεηο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνδειψλνπλ φηη έλα παηδί κπνξεί λα είλαη ζχκα
εθθνβηζκνχ θαη ζρνιηθήο βίαο, είλαη πνιιέο, φπσο ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα,
απφηνκε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά, θνηλσληθή απνκφλσζε, λπρηεξηλή ελνχξεζε,
νλπρνθαγία, απνκάθξπλζε απφ θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, κηα γεληθεπκέλε
λεπξηθφηεηα θαη θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, θνβίεο, μαθληθέο αιιαγέο ζηε δηάζεζε κε
μεζπάζκαηα ζπκνχ, θιάκαηα, θφπσζε, θαζψο θαη ζρνιηθή άξλεζε ή κείσζε ηεο
ζρνιηθήο επίδνζεο.

Παηδί-Θύηεο
Τα παηδηά - ζχηεο, ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή βία θαη ηελ
παξαβαηηθφηεηα, λσξίο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα
εμειηρζνχλ ζε ελήιηθεο κε πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο, πξνζαξκνγήο θαη ηειηθά
λα αλαπηχμνπλ εγθιεκαηηθφηεηα θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα
παξνπζηάδνπλ έληνλα παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά, κε ζηνηρεία ζνβαξήο
ππεξθηλεηηθφηεηαο, κε ρακειφ επίπεδν ελζπλαίζζεζεο (empathy), δπζθνιίεο
δηαιεθηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο, θαζψο θαη δηαρείξηζεο ηεο επηζεηηθφηεηάο
ηνπο.
Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ εθθνβίδεη άιιν άηνκν
είλαη επεηδή απνιακβάλεη ηελ αίζζεζε ηεο δχλακεο θαη ηεο εμνπζίαο πάλσ ζην ζχκα.
Τα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εθθνβηζκφ έρνπλ γεληθφηεξα ζεηηθή ζηάζε πξνο
ηε βία θαη ηε ρξήζε ηεο. Τε ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ληψζνπλ δχλακε, γηα λα
εμνπζηάζνπλ ηα άιια παηδηά. Τε ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν γηα λα δψζνπλ «ιχζε» ζε
πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ή αθφκα θαη γηα λα θαηαθέξνπλ λα γίλεηαη πάληα απηφ
πνπ ηα ίδηα ζέινπλ. Γελ έρνπλ αλεπηπγκέλε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ
δχζθνια αηζζάλνληαη ηχςεηο θαη ελνρέο γηα ηηο δξάζεηο ηνπο.
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Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη δξάζηεο ζθφπηκσλ επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ ζπρλά
δηαθαηέρνληαη απφ αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο, θαησηεξφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο θαη
ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή απηνεθηίκεζε. Ωζηφζν, γηα λα εθδεισζεί έλα
πεξηζηαηηθφ ζπκαηνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα επλνεζεί θαη απφ παξάγνληεο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ζ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν αλ
ππνβνεζά ην ζχηε είηε κε ην λα επηβξαβεχεη ηηο πξάμεηο ηνπ είηε κε ην λα παξακέλεη
νπδέηεξε θαη λα απνδέρεηαη ζησπειά ηελ φιε θαηάζηαζε.

Παηδί-Θεαηήο (Παξαηεξεηήο)
Ο εθθνβηζκφο πέξαλ απφ ηα παηδηά - δξάζηεο θαη ηα παηδηά - ζηφρνπο, πεξηιακβάλεη
κηα ηξίηε νκάδα εμίζνπ ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή, ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ - ζεαηψλ
(bystanders). Τα παηδηά απηά παξαθνινπζνχλ ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
αληηδξνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (ζηεξίδνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ην ζχηε, δελ
αζρνινχληαη, παξακέλνπλ παζεηηθνί ζεαηέο, ηξνκνθξαηνχληαη ή ζηεξίδνπλ
έκπξαθηα ην ζχκα).
Δίλαη θπζηθφ πσο ν εθθνβηζκφο κπνξεί λα πξνμελήζεη ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, άγρνπο
θαη ακεραλίαο ζηα παηδηά- ζεαηέο κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην, φηαλ δελ ππάξρεη
μεθάζαξε πνιηηηθή γηα ην ρεηξηζκφ ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. Σπρλά, επίζεο, πεξηνξίδεη
ην δηθαίσκα ησλ καζεηψλ γηα έλα πγηέο θαη αζθαιέο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Έρεη
επηπιένλ δηαπηζησζεί κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη αλ δελ ιεθζνχλ κέηξα γηα
ηεξκαηηζκφ ηνπ εθθνβηζκνχ (λα ηίζεληαη ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο), ηφηε ππάξρνπλ
απμεκέλεο πηζαλφηεηεο ηα παηδηά - ζεαηέο λα κεηαθηλεζνχλ θάπνηα ζηηγκή απφ ην
ξφιν ησλ ζεαηψλ θαη λα γίλνπλ ελεξγεηηθνί δξάζηεο.
Αληίζεηα, ε νκάδα απηή, κε ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ζηα ζρνιεία θαη ηελ θαηάιιειε
επηκφξθσζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηεο. κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο αθνχ ε ζηάζε ηεο κπνξεί λα
δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
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ΜΟΡΦΔ ΔΚΦΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
Πώο εθδειώλεηαη ε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά
Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν κπνξεί λα εθδεισζεί
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή εθθνβηζκνχ είλαη ν ιεθηηθόο
εθθνβηζκόο. Ο ζχηεο πξνζβάιιεη ην ζχκα ηνπ κε πεηξάγκαηα, εμεπηειηζηηθέο βξηζηέο
θαη ραξαθηεξηζκνχο.
Μηα άιιε δηαδεδνκέλε κνξθή εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ν ζσκαηηθόο
εθθνβηζκόο. Σπκβαίλεη φηαλ ν ζχηεο είλαη άηνκν παξνξκεηηθφ. κπιέθεηαη εχθνια ζε
θαπγάδεο θαη αληηδξά κε ηξφπν πνπ πξνθαιεί ζσκαηηθφ πφλν ζηα ζχκαηα, φπσο
ρηππήκαηα, θισηζηέο, ζπξσμίκαηα θαη απξεπείο ρεηξνλνκίεο. Παξνπζηάδεηαη
ζπρλφηεξα ζηα αγφξηα.
Πνιχ ζπρλά, θάπνηα παηδηά αθήλνληαη ζθφπηκα εθηφο παηρληδηνχ ή αγλννχληαη ή
εμαλαγθάδνληαη λα αλαιακβάλνπλ αξλεηηθνχο ξφινπο ζηελ νκάδα. Σηελ πεξίπησζε
απηή αλαθεξφκαζηε ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό.
Μηα ζχγρξνλε κνξθή εθθνβηζκνχ είλαη ν ξαηζηζηηθόο εθθνβηζκόο. Τν ζχκα
εθθνβίδεηαη ιφγσ θπιήο ή ρξψκαηνο. Ζ κε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο νδεγεί
ζην ξαηζηζηηθφ εθθνβηζκφ.
Ο ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο, αθφκα κηα ζχγρξνλε κνξθή, νδεγεί θη απηφο ζηε
ζπκαηνπνίεζε θαη ηνλ εμεπηειηζκφ ηνπ ζχκαηνο κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
(ηνπ δηαδηρηχνπ θαη ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ).
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πλέπεηεο Θπκαηνπνίεζεο
Γηαρξνληθέο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ρξφληα ζπκαηνπνίεζε ζπλδέεηαη κε
ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε ππεξβνιηθή αλαζηνιή, ε κνλαμηά, ε θαηάζιηςε, ην
άγρνο θαη ην κεηα-ηξαπκαηηθφ ζχλδξνκν αγρψδνπο δηαηαξαρήο.
Τα παηδηά πνπ ζπκαηνπνηνχληαη ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ αξλεηηθή απηνεηθφλα, λα
βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζαλ απνηπρεκέλνπο θαη λα ληξέπνληαη. Απηφ απμάλεη
ηελ απνκφλσζή ηνπο θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα λα μαλαγίλνπλ ζχκαηα.
Σν παηδί πνπ ζπκαηνπνηείηαη κπνξεί λα παξνπζηάζεη:
 Άξλεζε γηα ην ζρνιείν.
 Φφβν γηα αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηα άιια παηδηά.
 Αιιαγέο ζηε δηάζεζή ηνπ θαη έληνλε παξνπζία απνγνήηεπζεο, ιχπεο,
κειαγρνιίαο θαη άγρνπο.
 Σσκαηηθά παξάπνλα, πνλνθεθάινπο, πφλνπο ζηελ θνηιηά.
 Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζρνιηθή δσή βηψλεηαη σο
κηα αλππφθνξε εκπεηξία.
 Απνκφλσζε.
 Ξαθληθέο αιιαγέο ζηε δηάζεζε θαη γεληθά ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.
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Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ
Οη γνλείο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζπρλά είλαη νη πξψηνη δέθηεο ελδείμεσλ φηη ην
παηδί ηνπο πηζαλφ λα απνηειεί ζηφρν θαη λα πθίζηαηαη ζρνιηθή βία, αθνχ γλσξίδνπλ
ην παηδί ηνπο θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιιν. Οη γνλείο ρξεηάδεηαη λα δίλνπλ ηελ
απαξαίηεηε ζεκαζία ζε ηπρφλ ελδείμεηο ζπκαηνπνίεζεο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί;
ζρηζκέλα ξνχρα, πιεγέο θαη κειαληέο, άζρεκε ςπρηθή δηάζεζε, απνκφλσζε,
επηζεηηθφηεηα θαη ζπκφο, άξλεζε γηα ην ζρνιείν θαη απφηνκε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο.
Οη ηξφπνη πνπ νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ζέζνπλ φξηα ζηα παηδηά ηνπο
ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο κνξθέο αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνπζηαθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ απηά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ
φηη νη ζχηεο έρνπλ ζπρλά γνλείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ζρέζεηο κε ηα παηδηά ηνπο κε
επηζεηηθφηεηα θαη ερζξφηεηα θαη ζπρλά έρνπλ απηαξρηθέο πξνζσπηθφηεηεο. Οη
ηηκσξίεο, θαη νη πνηλέο, νη ζπγθξνχζεηο θαιιηεξγνχλ ηελ αληηπαξάζεζε αλάκεζα
ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά. Όηαλ ηα παηδηά ππνρξεψλνληαη δηα ηεο βίαο λα
ππαθνχζνπλ ζηνπο θαλφλεο ησλ γνληψλ ηνπο, νη πηζαλφηεηεο λα εκπιαθνχλ ζε
εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο. Ζ απηαξρηθφηεηα θαη ε βία ζηελ
νηθνγέλεηα δηδάζθεη ζηα παηδηά λα δξνπλ παξνξκεηηθά ρσξίο λα αλαπηχζζνπλ
απηνπεηζαξρία θαη απηνέιεγρν, απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα αλάπηπμε πγηψλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.
Δπηπιένλ, ε φιε νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγία ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εκθάληζε
εθθνβηζηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο. Οη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαηά
ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, ε αζπκθσλία ησλ γνληψλ,
ε ραιαξή ζχλδεζε
αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη θπξίσο αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο
απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο
πνπ
επλννχλ
ηελ
αλάπηπμε
ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε νηθνγέλεηεο πνπ ππάξρνπλ αδχλαηνη
νηθνγελεηαθνί δεζκνί θαη πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία, ηα παηδηά θαηαιήγνπλ λα κε
ζπκκνξθψλνληαη ζε θαλφλεο.
Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά
αλαπηχζζνπλ απφ λσξίο δπλαηνχο δεζκνχο κε ηνπο γνλείο, νδεγνχληαη ζηελ
απνδνρή ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ εθδειψλνπλ πεξηνξηζκέλε ή θαη
θαζφινπ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά.
Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί εξεπλεηηθά φηη γνλείο κε ηδηαίηεξα ππεξπξνζηαηεπηηθή
ζπκπεξηθνξά πξνο ηα παηδηά ηνπο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα ιεηηνπξγήζνπλ
αξλεηηθά αλαγθάδνληαο ηα παηδηά λα ππνηάζζνληαη ζηελ εμνπζία θαη ηε δχλακε θαη
ζπρλά λα θαηαιήγνπλ ζχκαηα εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ππεξπξνζηαζία ζηελ
νηθνγέλεηα απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ζπκαηνπνίεζε ζην ζρνιείν θαη
γεληθφηεξα. Γελ παξέρεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο
ηνπο, λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ, λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο αληίζηαζεο θαη άκπλαο.
Αληίζεηα, δηδάζθεη ζηα παηδηά ε ππεξπξνζηαζία ηελ παζεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο
δσήο θαη ηελ ππνηαγή ζηελ εμνπζία, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηα παηδηά λα γίλνπλ
ζχκαηα εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
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Δθδήισζε εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα
Ο επαλαιακβαλφκελνο εθθνβηζκφο ελφο παηδηνχ απφ ηνλ αδειθφ/ή ηνπ απνηειεί
δπλαηφ δείθηε πξφβιεςεο ζπκαηνπνίεζήο ηνπ απφ ηα ζπλνκήιηθα παηδηά ζην
ζρνιείν. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα κηθξφηεξα αδέιθηα αληηγξάθνπλ ηα
κεγαιχηεξα θαη νη ζπρλέο ζπγθξνχζεηο αλάκεζά ηνπο θαιιηεξγνχλ αξλεηηθή δηάζεζε
θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Έλαο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ πνπ είλαη ζχκαηα
εθθνβηζκνχ απφ ηα αδέιθηα ηνπο ζην ζπίηη εκπιέθνληαη ζε εθθνβηζηηθέο
ζπκπεξηθνξέο.
Δληνπίδνληαο ηα ζεκάδηα ηνπ εθθνβηζκνύ
Αληηκεησπίδνληαο ην παηδί -ζύκα
Δίλαη δχζθνιν λ ΄ αλαγλσξίζεηο φηη ην παηδί ζνπ είλαη ζχκα εθθνβηζκνχ. Οη πιεγέο
ζην ζψκα είλαη ζπάληεο. Πην ζπρλά ζα παξαηεξεζνχλ αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ, φπσο είλαη ε άξλεζε λα πεγαίλεη ζρνιείν, ν θφβνο θαη ην άγρνο γηα ην ζρνιείν,
ε εκθάληζε ζπλαηζζεκάησλ ιχπεο θαη αλαζθάιεηαο, ε κείσζε ηεο ζρνιηθήο ηνπ
επίδνζεο, ε παξαίηεζε απφ ρφκπη θαη ελδηαθέξνληα, ε επηζπκία λα θάκεη «θαθφ» ζε
άιιν παηδί.
Τα ζχκαηα ηνπ εθθνβηζκνχ ρξεηάδνληαη ηελ ππνζηήξημε ησλ γνληψλ ηνπο. Εεηείηαη
απφ ηνπο γνλείο λα αθνχζνπλ πξνζερηηθά ην παηδί ηνπο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα
αληηιεθζνχλ ηα φζα βηψλεη θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δέρεηαη ηνπο
εθθνβηζκνχο. Τα παηδηά πνπ γίλνληαη ζχκαηα ζπρλά ην θξχβνπλ απφ ηνπο γνλείο
ηνπο. Φνβνχληαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Αλ ην παηδί ζαο απνηειεί ζχκα εθθνβηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, ρξεηάδεηαη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζαο. Αθνχζηε ην
παηδί ζαο, εκπηζηεπηείηε ην. Γψζηε ηελ αλάινγε ζπκβνπιή ζπδεηψληαο δηάθνξνπο
ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαθέξνπλ νη γνλείο λα εληζρχζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή
ηνπ, πείζνληάο ην φηη αμίδεη θαη κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο κε ηε δηθή
ηνπο ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημε. Δληζρχζηε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δνθηκάδεη θαη λα
ρεηξίδεηαη απφ κφλν ηνπ θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο. Δλζαξξχλεηέ ην λα θάλεη λέεο
θηιίεο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ εκπινθή ηνπ παηδηνχ ζε νκαδηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απνγεχκαηνο βνεζά ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε

13

ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Αλ ην παηδί ζαο ζπκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν, επηθνηλσλήζηε κε
θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπδεηήζηε ην καδί ηνπ. Τν θαηαιιειφηεξν
άηνκν γηα λα κηιήζεηε είλαη θάπνηνο πνπ γλσξίδεηε θαη εκπηζηεχεζηε.
Αληηκεησπίδνληαο ην παηδί -ζύηε
Τα παηδηά ζχηεο βξίζθνληαη θαη απηά ζε ςπρνινγηθφ αδηέμνδν. Σπρλά ην θξχβνπλ
απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή ηνπο παξνπζηάδνπλ κηα ςεπδή εηθφλα ησλ θαηαζηάζεσλ.
Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ παηδηνχ πνπ ζπκαηνπνηείηαη θαη ζ ΄απηή ηελ
πεξίπησζε ην παηδί ρξεηάδεηαη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ γνληψλ ηνπ.
Αθνχζηε πξνζερηηθά ην παηδί θαη ζηεξίμηε ην ζπλαηζζεκαηηθά. Αζρνιεζείηε κε ην
ζπκφ πνπ θνπβαιά κέζα ηνπ. Οη γνλείο κπνξνχλ λα ην βνεζήζνπλ λ ΄ αλαγλσξίζεη
ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ επηζεηηθή θαη εμαλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά
θαη ηε ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά δηαπξαγκάηεπζεο.
Δπηπιένλ νη γνλείο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα αληηιεθζεί ηηο επηδήκηεο
επηπηψζεηο ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηφζν ζην ίδην φζν θαη ζηνπο άιινπο.
Δίλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ λα αθεζεί λα βηψζεη απνγνήηεπζε θαη δπζαξέζθεηα γηα
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ρσξίο ηε ρξήζε ηεο ηηκσξίαο θαη ησλ πξνζβνιψλ. Οη ηαθηηθέο
πνπ απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ έπαηλν θαη ην ζεηηθφ
παξάδεηγκα.
πλεξγαζία κε ην ζρνιείν
Γηα απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ρξεηάδεηαη ελεξγή
ζπλεξγαζία ησλ γνληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλ ην παηδί ζαο δελ απνδέρεηαη ηελ
παξέκβαζή ζαο ζην ζρνιείν, ζπδεηήζηε καδί ηνπ θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζε
ζπκθσλία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θνπβεληηάζεηε κε ην παηδί ζαο πξηλ θαη αθνχ
μεθηλήζεηε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν.
Σην ζρνιείν, ην θαηαιιειφηεξν άηνκν γηα λα απεπζπλζείηε είλαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ
νπνίν γλσξίδεηε θαιχηεξα θαη ζηνλ νπνίν έρεηε εκπηζηνζχλε. Σηα Γεκνηηθά
ζρνιεία κπνξείηε λα κηιήζεηε κε ην δηεπζπληή θαη κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο. Σηα
Γπκλάζηα, ζηα Λχθεηα θαη ζηηο Τερληθέο Σρνιέο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ
ππεχζπλν γηα ην ηκήκα εθπαηδεπηηθφ ή θαη ζηνλ ζχκβνπιν ηνπ ζρνιείνπ. Θα ήηαλ
επίζεο ρξήζηκν λα κηιήζεηε κε θάπνηνλ πνπ έρεη δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Τν
ζεκαληηθφηεξν είλαη λα κηιήζεηε κε θάπνηνλ ν νπνίνο θαηά ηελ άπνςή ζαο ζα ιάβεη
ζνβαξά ππφςε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζαο. Πξνζπαζήζηε λα κεηαδψζεηε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζην παηδί ζαο ε ζπκαηνπνίεζή ηνπ.
Δπηπιένλ, νη γνλείο είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ ηξφπνπο πνηνηηθήο εκπινθήο ηνπο ζηα
φζα δηαδξακαηίδνληαη ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Θα κπνξνχζαλ, γηα παξάδεηγκα, λα
βνεζήζνπλ καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθά ή άιια πξνβιήκαηα λα
ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θ.ά.
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ΠΡΟΛΗΦΗ
Κάζε γνληόο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ όπσο απηό ηνπ εθθνβηζκνύ θαη λα θαζνδεγήζεη ην παηδί ηνπ καθξηά από
ηελ πηνζέηεζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ.
 Βνεζήζηε ην παηδί ζαο λα βειηηψζεη ηελ απηνεηθφλα-απηνεθηίκεζή ηνπ θαη
ηηο δεμηφηεηεο αληίζηαζεο ζε εμσηεξηθέο πηέζεηο, φπσο είλαη ε πίεζε ηεο
παξέαο ησλ ζπλνκειίθσλ.
 Δληζρχζηε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζαο κε αλνηθηή επηθνηλσλία, ηνπνζέηεζε
μεθάζαξσλ νξίσλ ζπκπεξηθνξάο θαη πηνζέηεζε δεκνθξαηηθψλ ηξφπσλ
επίιπζεο ησλ κεηαμχ ζαο ζπγθξνχζεσλ.
 Μηιήζηε κε ηα παηδηά ζαο γηα ηνλ εθθνβηζκφ θαη βνεζήζηε ηα λα δνπλ κηα
ηέηνηα θαηάζηαζε απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζχκαηνο (αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο).
 Απνθχγεηε ηελ αγνξά παηρληδηψλ βίαο.
 Πεξηνξίζηε ηελ παξαθνινχζεζε ζθελψλ βίαο ζηελ ηειεφξαζε θαη ζηνλ
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.
 Γίλεηε ζεηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζην ζπίηη.
 Αλαπηχμηε ζπρλή επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν.
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ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ
 πδεηήζηε κε ην παηδί ζαο: Αλαπηύμηε ηθαλόηεηεο θαινύ αθξναηή.
 Γηαβεβαηώζηε ην παηδί ζαο όηη είζηε πάληα δηαζέζηκνη λα ζαο κηιήζεη όζν
ζνβαξό πξόβιεκα θαη αλ ζεσξεί όηη αληηκεησπίδεη.
 Δπηθνηλσλήζηε κε ην ζρνιείν ακέζσο κόιηο ππνπηεπζείηε όηη ππάξρεη
θάπνην πξόβιεκα (αθνύ ελεκεξώζεηε ην παηδί ζαο πξνεγνπκέλσο).
 Μηιήζηε κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο ή κε νπνηνδήπνηε άηνκν έρεηε
εκπηζηνζύλε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.
 Δλζαξξύλεηε ηα παηδηά ζαο λα δηεπξύλνπλ ηνλ θύθιν ησλ θίισλ ηνπο.
 Γηαβεβαηώζηε ην παηδί ζαο όηη αγλνώληαο ην πξόβιεκα, απηό δελ
πξόθεηηαη λα επηιπζεί αιιά, ελδερνκέλσο, ζα επηδεηλσζεί.
 Μελ επηηξέπεηε ζην παηδί ζαο λα απέρεη από ηα καζήκαηα ηνπ.
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Δπξσπατθά Γηαθξαηηθά Πξνγξάκκαηα Γάθλε ΙΙ & ΙΙΙ θαηά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
Πξόγξακκα Γάθλε ΙΙ - Needs Assessment and Awareness Raising Program for
Bullying in Schools
Τν πξφγξακκα Γάθλε ΗΗΗ, απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Γάθλε ΗΗ,
Γηεξεχλεζε Αλαγθψλ θαη Αχμεζε ηεο Δλεκεξφηεηαο γηα ηελ Δθθνβηζηηθή
Σπκπεξηθνξά (Bullying) κεηαμχ ησλ Μαζεηψλ ζηα Σρνιεία. (Needs Assessment and
Awareness Raising Program for Bullying in Schools) θαη εθαξκφζηεθε ζηα ζρνιεία
θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006-2007. Τα δχν απηά πξνγξάκκαηα αλαπηχρζεθαλ θαη
εθαξκφζηεθαλ κε επηηπρία απφ ηελ Υπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Ψπρνινγίαο ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ηηο Υπεξεζίεο Ψπρηθήο Υγείαο Παηδηψλ
θαη Δθήβσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο.
Σηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ψζηε θαη ζηε ρψξα καο λα δηεμαρζεί έξεπλα θαη λα
απμεζεί ε ελεκεξφηεηα γηα ην πξφβιεκα, ε Υπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Ψπρνινγίαο
ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζπκκεηέρεη καδί κε ηηο Υπεξεζίεο Ψπρηθήο
Υγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ζην Γηαθξαηηθφ Πξφγξακκα
«Γηεξεχλεζε αλαγθψλ θαη αχμεζε ηεο ελεκεξφηεηαο γηα ηελ εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία» (Needs Assessment and Awareness
Raising Program for Bullying in Schools), ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπξσπατθφ Πξφγξακκα ΓΑΦΝΖ.
Σπληνληζηήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ν θ. Η. Τζηάληεο, Αλ. Καζεγεηήο
Παηδνςπρηαηξηθήο ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σπληνληζηηθφο
Φνξέαο είλαη ε Δηαηξεία Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ ηεο
Διιάδαο, ε νπνία κέζσ νκάδαο ζπλεξγαηψλ εθάξκνζε πξφγξακκα δηεξεχλεζεο
αλαγθψλ θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζρνιεία ηεο Αζήλαο. Απφ ηελ Διιάδα, ζην
Πξφγξακκα ζπκκεηέρεη θαη ην Παηδαγσγηθφ Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σην Πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ επίζεο
ην Παλεπηζηήκην ηνπ Lueneburg ηεο Γεξκαλίαο θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Βίιληνπο
ηεο Ληζνπαλίαο.
Σηελ Κχπξν, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δηεμήρζε παγθχπξηα επηδεκηνινγηθή
έξεπλα θαη έγηλε εξεπλεηηθή παξέκβαζε ζην Γεκνηηθφ Σρνιείν Πεξλέξα ζην
Σηξφβνιν.
Ζ επηδεκηνινγηθή έξεπλα, πνπ είλαη ε πξψηε ζην είδνο ζηελ Κχπξν, είρε σο δείγκα
1200 καζεηέο ειηθίαο 11 κέρξη 15 ρξφλσλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο,
έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 17% πεξίπνπ ησλ καζεηψλ αλέθεξαλ φηη έρνπλ ππνζηεί
εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ή ήηαλ νη ίδηνη ζχηεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ πνζνζηφ, πάλσ
απφ ην 15%, θνβάηαη ή αγσληά πνιχ ζπρλά, ζπρλά ή αξθεηά ζπρλά φηη κπνξεί λα
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ππνζηεί θάπνην είδνο εθθνβηζκνχ. Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζα βνεζήζνπλ ζηε
δηαπίζησζε ηεο έθηαζεο αιιά θαη άιισλ πηπρψλ ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Κχπξν, έηζη
ψζηε λα, ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε, φζν θαη ηελ
πξφιεςε ηνπ.
Σε φ,ηη αθνξά ηελ εξεπλεηηθή παξέκβαζε, ην Γεκνηηθφ Σρνιείν Πεξλέξα απνηέιεζε
ην πεηξακαηηθφ ζρνιείν, ελψ ην Γεκνηηθφ Σρνιείν Αγίαο Μαξίλαο Σηξνβφινπ ην
ζρνιείν ειέγρνπ. Ζ παξέκβαζε ζην πεηξακαηηθφ ζρνιείν απεπζχλζεθε ζηνπο
καζεηέο ηεο Ση΄ ηάμεο, ηνπο γνλείο ηνπο θαη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ
ζρνιείνπ. Γηήξθεζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ΄07 κέρξη ην Μάην ΄07.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, έλαο Λεηηνπξγφο ηεο Υπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο
Ψπρνινγίαο (Υ.Δ.Ψ.) θαη έλαο ησλ Υπεξεζηψλ Ψπρηθήο Υγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ
είραλ έμη ζπλαληήζεηο κε ηα παηδηά, θαηά ηηο νπνίεο ζπδήηεζαλ θαη αλέιπζαλ ην ζέκα
ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε βάζε ηζηνξίεο, εηθφλεο θαη άιιν επνπηηθφ πιηθφ.
Ηζάξηζκεο ζπλαληήζεηο είραλ δχν άιινη Λεηηνπξγνί (έλαο ηεο ΥΔΨ θαη έλαο ησλ
Υπεξεζηψλ Ψπρηθήο Υγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ) κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ
ζρνιείνπ κε ηνπο νπνίνπο ζπδήηεζαλ δηεμνδηθά ην ζέκα ηνπ εθθνβηζκνχ. Τέινο,
έλαο Λεηηνπξγφο ηεο ΥΔΨ είρε δχν ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα.
Πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ρνξεγήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο καζεηέο ηεο Ση΄
ηάμεο θαη ζηνπο δαζθάινπο ησλ δχν ζρνιείσλ. Τα ίδηα εξσηεκαηνιφγηα
ρνξεγήζεθαλ θαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο παξέκβαζεο. Μεηά ηηο ηειηθέο
ζπγθξίζεηο έρεη δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο καζεηέο ηνπ
πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ.
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Πξόγξακκα Γάθλε ΙΙΙ «Awareness raising and prevention on bullying among
students: Development and implementation of a school based training program
for teachers”
Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2009-2010, ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ εξεπλεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο Γάθλε IΗΗ, αλαπηχρζεθε παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ζε πέληε ζρνιεία
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (έλα ζε θάζε επαξρία). Αθφκε πέληε ζρνιεία αλά επαξρία
ιεηηνχξγεζαλ σο ζρνιεία ειέγρνπ. Τν πξφγξακκα είρε ζαλ ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ (Bullying) ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ
θαη ελέπιεμε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλεηαίξνπο – καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο,
γνλείο. Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε επηκφξθσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε φισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην ζνβαξφ ζέκα ηνπ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν θαη ε εθαξκνγή
ελφο ζπζηεκαηηθνχ θαη δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Δ΄θαη
Ση΄ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ. Ταπηφρξνλα έγηλε θαη ελεκέξσζε νιφθιεξνπ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην
ζχλνιφ ηεο. Τν πξφγξακκα πξνυπέζέηε εκπινθή θαη εθπαίδεπζε ησλ νηθείσλ
εθπαηδεπηηθψλ ςπρνιφγσλ ησλ ζρνιείσλ πνπ επξφθεηην λα εθαξκνζζεί.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εθάξκνζαλ ην πξφγξακκα ζηηο ηάμεηο ηνπο (Δ΄ θαη Ση΄ ηάμε)
είραλ ηχρεη ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ
επίπεδν. Οη γεληθφηεξνη ζηφρνη ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ εθπαίδεπζε απηή θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε κνξθή
εξγαζηεξίσλ, ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε θαη πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ
ζην ζρνιείν θαζψο θαη ε αλάπηπμε ςπρνπαηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ δηαρείξηζεο
πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ γεληθψλ απηψλ ζηφρσλ νη εθπαηδεπηηθνί νξγάλσζαλ
θαη
εθάξκνζαλ 10 εξγαζηήξηα (κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία, δνκή θαη
δξαζηεξηφηεηεο) γηα καζεηέο, δηάξθεηαο 90΄ ην θαζέλα, φπνπ αλέπηπμαλ ηζάξηζκα
ζρέδηα εξγαζίαο γηα ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν.
Τν πξφγξακκα, εκπιέθεη επίζεο θαη ηνπο γνλείο κε εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπληειεί ζηελ
επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζην ζέκα ηνπ εθθνβηζκνχ. Ζ γεληθφηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη
ελεκέξσζε ηεο θνηλφηεηαο ζην ζνβαξφ απηφ ζέκα απνηειεί θαη ην ζηφρν ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Σην ηειηθφ δείγκα έιαβαλ κέξνο 681 καζεηέο, απφ απηνχο 325 (πνζνζηφ 48.3%)
ήηαλ θνξίηζηα θαη 348 (51.7%) αγφξηα. Οη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ζπλνιηθά ηξία
εξσηεκαηνιφγηα θαζψο θαη εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηά
ηε ιήμε ηνπ (κφλν ε πεηξακαηηθή νκάδα ζπκπιήξσζε ηελ αμηνιφγεζε).
Τν πξψην εξσηεκαηνιφγηα SDQ «The Goodman´s Strengths and Difficulties
Questionnaire (Goodman, 1994, 1997) : For teachers and students»
ζπκπιεξψζεθε ηφζν απφ ηνπο καζεηέο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην γηα θάζε καζεηή/ηξηα ηεο ηάμεο
ηνπο αηνκηθά.
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Τν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο καζεηέο (πεηξακαηηθψλ θαη
ειέγρνπ) πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηάμε θαη πξφθεηηαη γηα
ην «The Post-Traumatic Stress Questionnaire (Frederich, Pynoow, & Nader,
1992): For students».
Τν ηξίην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
θαη πξφθεηηαη γηα ην « The Olweus Bully and Victim Questionnaire (Olweus,
1996): For teachers and primary school children»
Βάζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 532 καζεηψλ ηεο Δ΄ θαη Ση΄ηάμεο θαη απφ ηα 10
Γεκνηηθά πνπ ζπκκεηείραλ παγθχπξηα θαη ζπκπιήξσζαλ επαξθψο θαη ηα ηξία
εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 5% πεξίπνπ επί ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ καζεηψλ ηεο
Δ΄ θαη Ση΄ηάμεο ) βξέζεθε φηη:






πέξαλ ηνπ ελόο πέκπηνπ ησλ καζεηώλ αλαθέξεη όηη παξνπζηάδεη
ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο
πέξαλ ηνπ ελόο ηεηάξηνπ αλαθέξεη όηη παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα
δηαηαξαρήο δηαγσγήο
πέξαλ ηνπ ελόο πέκπηνπ αλαθέξεη πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε
ηνπο ζπλνκειίθνπο
κόλν ην 4% δειώλεη δπζθνιίεο ζηηο πξν-θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο
ζην γεληθό δείθηε κέηξεζεο ησλ δπζθνιηώλ πνπ δηαζέηεη ην
εξσηεκαηνιόγην, πξνθύπηεη βάζεη ησλ δειώζεσλ ησλ ηδίσλ ησλ
καζεηώλ όηη ην 50% ησλ καζεηώλ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο

Τα πνζνζηά απηά θαηαδεηθλχνπλ φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ καζεηψλ ζην γεληθφ
πιεζπζκφ αλαθέξεη φηη έρεη ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο πνπ πηζαλφλ λα εμειηρζνχλ
ζε παγησκέλεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, λα παξεκπνδίζνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο εμέιημε,
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα θαη λα κεηψζνπλ γεληθά ην επίπεδν ηεο
ςπρηθήο επεμίαο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπο.
Τν εξσηεκαηνιφγην PTSD αληρλεχεη ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ βηψλνπλ ην
θαηλφκελν ηνπ Σρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ (γηα ην νπνίν έρνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία) ζαλ
ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ φηη ην 10% ησλ καζεηψλ αλαθέξνπλ
φηη παξνπζηάδνπλ ζνβαξή έσο πνιχ ζνβαξή κνξθή κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο
άγρνπο, γηα ηελ νπνία ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλε ζεξαπεπηηθή βνήζεηα κεηά απφ ηελ
έθζεζε ηνπο ζε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά.
Σην εθηεηακέλν εξσηεκαηνιφγην ηνπ Olweus πνπ αληρλεχεη κεηαμχ άιισλ ηηο
αληηιήςεηο, ηάζεηο θαη ζπρλφηεηεο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ εθθνβηζκνχ αιιά θαη ηεο
γεληθήο ζπρλφηεηαο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, έρεη βξεζεί, βάζεη ησλ δειψζεσλ ησλ
καζεηψλ θαη ησλ δέθα ζρνιείσλ παγθχπξηα, φηη:




17% ησλ καζεηψλ ππήξμαλ ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ηνπιάρηζηνλ
κηα θνξά ηελ εβδνκάδα
7,7% ησλ καζεηψλ ήηαλ ζχηεο κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα
6,3% ησλ καζεηψλ ήηαλ θαη ζχηεο θαη ζχκαηα
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Σχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ ζπκάησλ, ε πην ζπρλή κνξθή ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
είλαη:
ν ιεθηηθόο εθθνβηζκόο (8%), εχξεκα πνπ ζπκθσλεί κε πξνεγνχκελα
επξήκαηα παγθχπξηαο επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ην 2007 θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην. Αθνινπζεί ε δηαβνιή θαη ε
ζπθνθαληία (6,9%) θαη ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο (6%).
Τν πνζνζηφ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ, πνπ είλαη νη πην
ζχγρξνλεο κνξθέο εθθνβηζκνχ είλαη ζε ρακειά επίπεδα, ίζσο γηαηί ζε απηή
ηελ ειηαθηαθή θάζε ηα επηθνηλσληαθά απηά κέζα δελ είλαη ηφζν
δηαδεδνκέλα ζην ζρνιηθφ πιεζπζκφ (0,8%).
Σχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ ζπηψλ ν ιεθηηθόο εθθνβηζκόο (4%) , ε δηαβνιή θαη
ε ζπθνθαληία (3,8%) θαζώο θαη ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο (3%) είλαη νη πην
δεκνθηιείο κνξθέο εθθνβηζκνύ κεηαμχ ησλ ζπηψλ ζε ρακειφηεξα πνζνζηά ζε
ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα πνπ αλαθέξνπλ ηα ζχκαηα. Ο εθθνβηζκφο κέζσ θηλεηώλ
θαη δηαδηθηύνπ είλαη πνιύ ρακειήο ζπρλόηεηαο (1,4%) (πηζαλό λα νθείιεηαη ζην
γεγνλόο όηη νη καζεηέο είλαη κηθξήο ειηθίαο θαη όρη αθόκε ζηελ εθεβεία, ρσξίο
έληνλε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ ή ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ).
Τν εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο θαίλεηαη λα έρεη επηδξάζεη ζεκαληηθά ζην
λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ εθθνβηζκνχ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ
ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα πνπ δηεμήρζε. Ο αξηζκφο ησλ ζπηψλ απφ ηελ άιιε
απμάλεηαη, φρη φκσο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ, γηαηί θαίλεηαη φηη ηα παηδηά
κεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο είλαη πην έηνηκα λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο.
Τν Γηαθξαηηθφ Πξφγξακκα «Αχμεζε ηεο ελεκεξφηεηαο θαη πξφιεςε ηεο
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ καζεηψλ: αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο
ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο» (Awareness raising and
prevention on bullying among students: development and implementation of a school
based training program for teachers), θάλεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην ρψξν ηεο
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη
θαηαδείμεη φηη ηα παηδηά ζχκαηα κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ελφο δνκεκέλνπ εξγαιείνπ
θαη κέζα απφ ζεηξά βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά. Ταπηφρξνλα, ην
θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ έγηλε πην θαηαλνεηφ θαη πην αλαγλσξίζηκν ηφζν απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο .
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηβεβαηψλεη πξνεγνχκελεο κειέηεο (Daphne II, ISRD-2) ζε
ζρέζε κε ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζηα ζρνιεία ζηελ Κχπξν. Μέζα απφ ηελ
έξεπλα δηαθαίλεηαη φηη ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απνηειεί
πξαγκαηηθφηεηα ζηα ζρνιεία θαη απνηειεί ζνβαξφ επηβαξπληηθφ παξάγνληα ζηελ
ςπρηθή πγεία ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ επεξεάδνληαο πνιινχο ηνκείο ηεο
αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ςπρηθή επεμία.
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Δπηπιένλ, ε έξεπλα επηβεβαηψλεη φηη ην θαηλφκελν ηνπ Σρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ, έλα
θαηλφκελν ζρνιηθήο βίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηα ζχκαηα ζπκπησκαηνινγία
Μεηαηξαπκαηηθήο Αγρψδνπο Γηαηαξαρήο, κε απνηέιεζκα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ
ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο.
Τν ζρνιείν, νθείιεη λα παξέρεη πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζε φια ηα παηδηά έηζη ψζηε
λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε έλα πγηέο θαη αλζξψπηλν
πεξηβάιινλ.
Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
πξνηείλνπκε όπσο:
1. Να αλαπηπρζνχλ πξνιεπηηθά θαη παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα ζηα
ζρνιεία Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο
ελεκέξσζεο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εθθνβηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο.
2. Τα πξνγξάκκαηα απηά πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά.
3. Κάζε πξφγξακκα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξεηαη ζε
φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηαίξνπο (γνλείο, καζεηέο,
εθπαηδεπηηθνχο) γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ.
4. Οη εθπαηδεπηηθνί λα ηχρνπλ ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο.
5. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο
δεμηφηεηεο γηα έγθαηξε θαη πξψηκε αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ζηφρν λα
πξνιακβάλνληαη ζνβαξέο δηαηαξαρέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ
ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ.
6. Απνηειεί αλαγθαηφηεηα ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο θαζψο θαη γηα ηελ
απφθηεζε δεμηνηήησλ αλαγλψξηζεο ησλ δπζθνιηψλ θαη ηθαλνηήησλ
ηνπ θάζε καζεηή ηνπο ζε αηνκηθφ επίπεδν.
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