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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ΠΟΔΠ θεωρούν ότι η εφαρμογή της 

Πράξης πέτυχε τους στόχους της, ιδιαίτερα ως προς στην ευαισθητοποίηση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, στην αναγνώριση του φαινομένου και στη βελτίωση του 

σχολικού κλίματος. Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αποκομίσει θετικά οφέλη από την 

ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού πρόληψης και τη συμμετοχή της σε δράσεις 

πρόληψης. Δε φαίνονται όμως, πλήρως ικανοποιημένοι από τη δομή και οργάνωση του 

επιμορφωτικού προγράμματος στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή, χρειάζεται συνεχή 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ανατροφοδότηση, εμπλουτισμό και βελτίωση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Σχολική Βία και Εκφοβισμός, εθνική πολιτική, αναγνώριση, πρόληψη, 

επιμόρφωση, αξιολόγηση. 
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“Prevention and dealing with School Violence and Bullying:  

Application and evaluation of national strategy” 

 

 

Abstract 

 

This dissertation has focused on the national policy taken by Greece in order to prevent 

and deal with School Violence and Bullying and to provide for the safety of the 

members of the educational community through the promotion of specialized actions for 

raising theawareness and for the training of the Head of the educational units and the 

school staff.  

 

A bibliographic overview has been made on the European institutional framework 

defining children's rights and the policies taken to prevent and deal with School 

Violence and Bullying in other countries of the European Union have been presented, 

the approach of the topic was in accordance with the administrative structure of each 

country. In this context, initiatives and measures against school bullying, which have 

been developed in our country at a national, regional and local level of administration in 

recent years, have been presented. 

 

 The purpose of the survey was the evaluation of the effectiveness of the Action entitled 

"Developing and running a network of information, training, prevention and response to 

school violence and bullying" implemented in the period 2013-2015 and within the 

general framework of the initiatives of the Ministry of Education, Research and 

Religions Affairs to prevent and deal with the incidents of School Violence and 

Bullying. The research focused on the organizational and scientific issues, the response 

to this Act received from the stakeholders and the beneficiaries, as well as the extent to 

which the expected objectives were achieved. In particular, it studied the organization 

and the administrative support, the cooperation of those involved in the educational 

process, the training they received and the evaluation of the actions implemented. 

Finally, a general evaluation of the implementation of the Act was made, stating the 

positive and negative data and the suggestions for improvement according to the 

experience and opinion of the Regional Action Groups for Prevention of Central 

Macedonia.  
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According to the results of the survey, the PPCDs consider that the implementation of 

the Act has achieved its objectives, especially in raising the awareness of the 

educational community, recognizing the phenomenon and improving the school 

atmosphere. The educational community has benefited positively from the existence of 

an organized prevention mechanism and its involvement in such actions. However, they 

do not seem to be fully satisfied with the structure and organization of the training 

program in its current form since it needs continuous teacher training, feedback, 

enrichment and improvement.  

 

Keywords: School Violence and Bullying, National Policy, Recognition, Prevention, 

Training, Evaluation. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το σχολείο είναι ένα πλαίσιο στο οποίο το παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια και 

εμπιστοσύνη στη συναναστροφή του είτε με τους δασκάλους είτε με τους συμμαθητές 

του. Η Σχολική Βία και ο Εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να απειλήσει 

την σωματική και συναισθηματική ασφάλεια των μαθητών στο σχολείο και να 

αποτελέσει αιτία εμφάνισης προβλημάτων τόσο στη μάθηση όσο και στη συμπεριφορά 

τους. Το φαινόμενο της  Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού δεν είναι φαινόμενο των 

τελευταίων ετών «ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου, είναι τόσο παλιό, όσο και το 

οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα» ( Ευρωπαϊκή Καμπάνια,2012:1).Παρά το γεγονός 

ότι το φαινόμενο υπήρχε πάντα, στη χώρα μας μόλις τα τελευταία χρόνια αποτελεί 

πεδίο έρευνας και αυτό λόγω των ανησυχητικών διαστάσεων που έχει λάβει η εμφάνισή 

του στα ελληνικά σχολεία, όπως καταδεικνύεται στις έρευνες, αλλά και καταγράφεται 

στις ανησυχίες των γονέων και τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών. 

 

Η ένταση του φαινομένου της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού απαιτεί τη 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής ως αναπόσπαστο μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό  προϋποθέτει καλή γνώση του αντικειμένου από 

όλους όσους εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εθνική πολιτική 

είναι μια δημόσια πολιτική, που καθορίζεται από το κεντρικό μέρος της διακυβέρνησης 

μιας χώρας, η οποία οφείλει να εξηγήσει γιατί υιοθετεί μια εθνική στρατηγική για ένα 

συγκεκριμένο θέμα, οφείλει να εξηγήσει το πώς θα υλοποιηθεί, ποια θα είναι η 

επίδρασή της, ποιοι οι στόχοι της, ποιες υποδομές θα χρησιμοποιηθούν, πως συμβάλλει 

στη βιώσιμη ανάπτυξη, πώς οι στόχοι της εναρμονίζονται και ενσωματώνονται σε 

άλλες δημόσιες πολιτικές, πού θα υλοποιηθεί, μέρη, κέντρα, δηλαδή αστικά, 

περιφέρειες, κ.λπ., πώς συντονίζεται και συμπλέκεται με άλλες πολιτικές. 

(Αρτινοπούλου, 2016). 

 

Οι στρατηγικές που αναπτύσσονται από το Κράτος για αυτό το φαινόμενο είναι 

απαραίτητες, διότι συμβάλλουν σε ένα βαθμό στην κάλυψη των αναγκών των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων για τη διαχείριση περιστατικών σχολικής 

βίας. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από το 

2012, ανέλαβε  πρωτοβουλίες και ανέπτυξε δραστηριότητα σε ερευνητικό και πρακτικό 
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επίπεδο με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του 

Εκφοβισμού. Διαμόρφωσε μια εθνική κεντρική πολιτική στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης,  πρόληψης και 

αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» , στην οποία εστιάζει 

η παρούσα έρευνα. Ο σχεδιασμός της Πράξης αυτής, αφορά στους στόχους της εθνικής 

πολιτικής σε βάθος χρόνου ώστε το σχολείο ως οργανισμός να μπορεί να ανταπεξέλθει 

στις ανάγκες του και να πετύχει την πρόληψη, τη  μείωση ή την εξάλειψη του 

φαινομένου. Για να επιτευχθεί το έργο αυτό θα πρέπει το σχολείο ως κοινωνικός 

οργανισμός να έχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα, ένα σύνολο ενεργειών με διαδικασίες 

και κανόνες που πρέπει να γίνουν, καλή συνεργασία με όλη την εκπαιδευτική 

κοινότητα και με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Μέσω του προγραμματισμού ως 

διοικητική λειτουργία το κράτος επιδιώκει την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων 

του σε κάθε εκπαιδευτική ανάγκη. Στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας οι στόχοι 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τους γενικότερους στόχους της εθνικής στρατηγικής- 

πολιτικής, διαμορφώνοντας ένα σχέδιο δράσης σύμφωνα με της ανάγκες και συνθήκες 

του οργανισμού.  

 

Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στη διερεύνηση του στρατηγικού σχεδιασμού με τον 

οποίο το κράτος καθόρισε τους στόχους της εκπαίδευσης σχετικά με την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του φαινομένου της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, τον τρόπο και 

τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι. Στην παρούσα 

ερευνητική εργασία διερευνήσαμε την ανταπόκριση που έλαβε από εμπλεκόμενους και 

ωφελούμενους η προαναφερθείσα Πράξη, μέσα από τις απόψεις των  Περιφερειακών 

Ομάδων Δράσεων Πρόληψης Κεντρικής Μακεδονίας, εστιάζοντας σε οργανωτικά και 

επιστημονικά θέματα καθώς και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων στόχων.  

 

Η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος 

αποτελεί μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον ορισμό και την 

εννοιολογική  οριοθέτηση του φαινομένου, το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και το 

εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.  

 

Η προσωπική ή συλλογική αντίληψη για το φαινόμενο της σχολικής βίας είναι η 

κινητήρια δύναμη για να ασχοληθούμε με την πρόληψη και αντιμετώπιση του 

φαινομένου. Για να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί και η σχολική κοινότητα 

πρωτίστως πρέπει να κατανοήσουν το πρόβλημα θέτοντας το ερώτημα «Τι 
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καταλαβαίνουμε για τη βία;» Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια επιστημονική 

προσέγγιση της έννοιας της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, περιγράφονται τα 

βασικά χαρακτηριστικά του, οριοθετείται στο πλαίσιο της αναγνωρισιμότητας, γίνεται 

αναφορά στα εμπλεκόμενα μέρη αλλά και στους χώρους εκδήλωσης του φαινομένου. 

Τέλος, παρουσιάζονται οι μορφές εκδήλωσης του φαινομένου στο σχολικό περιβάλλον, 

οι ρόλοι των εμπλεκόμενων, τα αίτια και οι συνέπειες. 

 

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί υπογράφοντας τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού (1989) παρέχοντας προστασία σε όλα τα παιδιά από οποιαδήποτε μορφή 

σωματικής ή ψυχικής βίας. Επομένως, η πρόληψη της σχολικής βίας είναι ένα συνολικό 

κοινωνικό έργο που συνδέεται στενά με την εφαρμογή θεμελιωδών αξιών και συνδέεται 

με την εκπαίδευση και την κοινωνία γενικότερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού καθώς 

οι στρατηγικές που προάγουν την επικοινωνία, τον διάλογο, την συνεργασία και την 

επίλυση συγκρούσεων που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια  

έγινε μια βιβλιογραφική μελέτη των πολιτικών πρόληψης της Σχολικής Βίας και του 

Εκφοβισμού που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη της Ευρώπης, προσεγγίζοντας το θέμα 

σύμφωνα με την διοικητική διάρθρωση του κάθε κράτους. Η μελέτη των χωρών 

χωρίστηκε σε τρία μέρη σε χώρες της Βόρειας, της Κεντρικής και της Νότιας Ευρώπης 

και στηρίχτηκε σε εκθέσεις εκπροσώπων κάθε κράτους μέλους, ώστε να γίνει μια 

συγκριτική παρατήρηση επί των στρατηγικών που ακολουθούνται σε κεντρικό, 

περιφερειακό και σχολικό επίπεδο. 

 

Οι έρευνες σχετικά με την σχολική βία στην Ελλάδα καταδεικνύουν τις ανησυχητικές 

διαστάσεις του φαινομένου και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη προβλήματος μεταξύ των 

μαθητών στο σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα. Παρατηρούνται οι ίδιες τάσεις και 

γενεσιουργοί παράγοντες της σχολικής βίας με τις μορφές βίας που καταγράφονται σε 

τις ευρωπαϊκές χώρες. Η διαμόρφωση μια ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και 

αντιμετώπισης του φαινομένου στα σχολεία κρίνεται πλέον αναγκαία και πρέπει να 

συμβαδίζει με τους παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του. Το 

τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Λέγοντας εθνική πολιτική 

εννοούμε το σύνολο των ενεργειών και κατευθύνσεων που επιλέχθηκε από τα 

διοικητικά όργανα σε εθνικό επίπεδο, από τον εκπρόσωπο του κράτους το ΥΠΠΕΘ για 

την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Σχολικής 
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Βίας και του Εκφοβισμού, σύμφωνα με τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης. Αφού 

έγινε μια ιστορική αναδρομή στην εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, που 

ανταποκρίνεται στην καταπολέμηση του αποκλεισμού από την εκπαίδευση και την 

κοινωνική ένταξη των μαθητών που προέρχονται από μειονότητες, παρουσιάζονται οι 

πρωτοβουλίες και  ένας σύντομος απολογισμός ενεργειών της εθνικής πολιτικής για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Μέρος αυτής της 

πολιτικής είναι η παρουσίαση της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 

ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής 

Βίας και Εκφοβισμού»  που αποτελεί και τον βασικό σκοπό της έρευνας μας. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι δράσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας και οι Φορείς και Οργανισμοί που συνδέονται με το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εθνικού δικτύου 

υποστήριξης.  

 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την ερευνητική διαδικασία και πιο 

συγκεκριμένα στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδος, ο σκοπός και τα 

ερευνητικά ερωτήματα της  έρευνας, η ομάδα στόχου και το εργαλείο και η διαδικασία 

συλλογής των δεδομένων.  

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και 

αξιολόγηση της εθνικής στρατηγικής, σύμφωνα με τις απόψεις των Περιφερειακών 

Ομάδων Δράσεων Πρόληψης Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από την Πράξη «Ανάπτυξη 

και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των 

Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» σε τέσσερις επιμέρους παράγοντες: ως 

προς την οργάνωση, την συνεργασία, την επιμόρφωση και την υλοποίηση των 

δράσεων, την ανταπόκριση που έλαβε από τους εμπλεκόμενους και τους 

ωφελούμενους. Τέλος, στην αξιολόγηση της γενικής εφαρμογής της Πράξης θα 

παρουσιαστούν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της Πράξης καθώς και οι προτάσεις 

για ανάπτυξη και βελτίωση της εθνικής στρατηγικής σε γενικό επίπεδο. 

 

Στη συζήτηση αναλύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα, γίνεται 

μια σύνοψη των όσων αναλύονται στο θεωρητικό μέρος και εκφράζονται 

συμπεράσματα και προτάσεις σε πρακτικό αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 

Κεφάλαιο 1 : Ορισμός και εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου 

της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 
 

Το φαινόμενο του εκφοβισμού μεταξύ παιδιών δεν είναι καινούργιο ιδιαίτερα στο χώρο 

του σχολείου, είναι τόσο παλιό, όσο και το οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Εκείνο 

που διαφοροποιεί τα πειράγματα και τις επιθέσεις μεταξύ μαθητών του παρελθόντος με 

τον τρόπο που διαμορφώνεται το φαινόμενο του εκφοβισμού – bullying σήμερα αφορά 

τόσο στα ποσοτικά, όσο και στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, στη συχνότητα και στην 

ένταση με την οποία εμφανίζεται, όσο και στις μορφές που λαμβάνει (Ευρωπαϊκή 

Καμπάνια, 2012)
1
. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια επισκόπηση της έννοιας της 

σχολικής βίας και του εκφοβισμού, γίνεται αναφορά στα εμπλεκόμενα μέλη και στο 

ρόλο τους καθώς και στους χώρους διάπραξης των περιστατικών βίας. Αναγνωρίζονται 

και διακρίνονται, τα χαρακτηριστικά και οι διάφορες μορφές βίας και εκφοβισμού.   

 

1.1  Ορισμός και χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού 

 

Η σχολική βία και ο εκφοβισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται 

σε πολλές χώρες του κόσμου και αναγνωρίζεται πλέον ως σημαντικό πρόβλημα, διότι 

διαταράσσει την ομαλή σχολική λειτουργία και έχει βλαβερές συνέπειες στην 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και στη διαδικασία της μάθησής του.  

 

Ο εκφοβισμός (αγγλική γλώσσα: intimidation) η ετυμολογία της λέξης  αναφέρεται στη 

σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, στην ενέργεια που φοβερίζεις κάποιον με  

πράξεις ή λόγια . Εμφανίζεται σε πολλές χώρες, σε όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές 

ομάδες, σε οποιοδήποτε τύπο σχολείων, στον στρατό, σε αθλητικά σωματεία, στη 

φυλακή, αλλά και στην οικογένεια ή στο χώρο εργασίας. Είναι μια μορφή 

κακοποίησης, πιο συγκεκριμένα εκφοβισμού ή εξαναγκασμού, όπου το θύμα του 

εκφοβισμού αναφέρεται και ως στόχος
2
. 

                                                           
1Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών υιοθέτησε Απόφαση 

δημιουργίας του ειδικού προγράμματος DAPHNE III ως τμήματος του γενικού 

Προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δικαιοσύνη».  
2
«Bullying–Νταηλίκι. Το φαινόμενο του εκφοβισμού (Μπούλινγκ)». HelpPost.gr. 

16/3/2017https://www.helppost.gr/afieroma/bullying/sxolikos-ekfovismos-ntailiki  ανακτήθηκε 

8/5/2017 
 

http://www.helppost.gr/afieroma/bullying/sxolikos-ekfovismos-ntailiki/
https://www.helppost.gr/afieroma/bullying/sxolikos-ekfovismos-ntailiki
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Σχολική βία: Η σχολική βία ορίζεται από το Center for the Prevention of School 

Violence του North Carolina Department of Juvenile Justice and Delinquency 

Prevention ως «οποιαδήποτε συμπεριφορά που προσβάλλει το εκπαιδευτικό έργο του 

σχολείου ή το κλίμα σεβασμού ή δυσχεραίνει το στόχο του σχολείου να παραμένει 

απαλλαγμένο από ενέργειες που στρέφονται κατά προσώπων ή περιουσίας ή σχετίζονται 

με ναρκωτικά, όπλα, διαρρήξεις ή αταξία» (Center of the Prevention of School Violence, 

2002 στο Τσαγκαρίδου,2012:15).
3
 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός στην ελληνική βιβλιογραφία αναφέρεται με διάφορους όρους 

όπως σχολική επιθετικότητα, αντικοινωνική ή επιθετική συμπεριφορά, σχολική 

παραβατικότητα. Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιούμε τον όρο «Σχολική βία και 

Εκφοβισμός» και σε συντομογραφία τα αρχικά «ΣΒΕ». 

 

Οι έννοιες της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν 

καταγραφεί με διάφορους ορισμούς. Σύμφωνα με τον Roberts (2006), ο όρος του 

εκφοβισμού είναι ένας συνδυασμός λεκτικών και σωματικών επιθετικών 

συμπεριφορών, σκόπιμων, επαναλαμβανόμενων και βλαβερών ενεργειών που 

διαπράττονται από ένα παιδί ή ομάδα παιδιών (θύτης ή θύτες) προς ένα άλλο παιδί ή 

ομάδα παιδιών (θύμα ή θύματα). Ενώ οι Smith & Sharp (1994), υποστηρίζουν ότι 

πρόκειται περισσότερο για κατάχρηση εξουσίας και επιθυμία για εκφοβισμό και 

κυριαρχία. Αργότερα οι ερευνητές Smith, Schneider, Smith and Ananiadou (2004), 

όρισαν τον σχολικό εκφοβισμό ως ένα εχθρικό είδος επαναλαμβανόμενης επιθετικής 

συμπεριφοράς προς τα αδύναμα παιδιά. Σύμφωνα με τον Olweus (1993), o οποίος είναι 

ο πρώτος που διερεύνησε το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, έχει οριστεί ως μια 

ενέργεια κατά την οποία ένας μαθητής εκτίθεται συστηματικά και για μεγάλο διάστημα, 

σε αρνητικές πράξεις, που προκαλούνται από ένα ή περισσότερους μαθητές. Ο 

σχολικός εκφοβισμός είναι γνωστός γενικότερα με τον όρο bullyingκαι αναφέρεται ως 

μια «εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική, επαναλαμβανόμενη, βίαιη συμπεριφορά 

δυνατών προς αδυνάτους με σκοπό την επιβολή και την πρόκληση σωματικού και 

ψυχικού πόνου» (Olweus, 2009)
4
. 

 

                                                           
3
http://ikee.lib.auth.gr/record/130982/files/GRI-2012-9823.pdf 

4
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου: Επιμορφωτικό υλικό για στελέχη εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτικούς, Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 

http://ikee.lib.auth.gr/record/130982/files/GRI-2012-9823.pdf
http://stop-bullying.sch.gr/wp-content/uploads/2015/10/ekpaideutikos.pdf
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Ο σχολικός εκφοβισμός συμβαίνει συνήθως, μεταξύ μαθητών της ίδιας ηλικίας, της 

ίδιας τάξης και του ίδιου φύλου (Rigby,2008b στο Χατζηγεωργίου Σ. & 

Αντωνίου,2014) κατά ελάχιστο αριθμό δύο ατόμων, του δράστη και του θύματος, 

παρόλο που οι εμπλεκόμενοι είναι περισσότεροι κυρίως οι παρευρισκόμενοι 

συμμαθητές, οι οποίοι παραμένουν αμέτοχοι, φοβούμενοι ότι θα είναι τα επόμενα 

θύματα (Harris & Retrie, 2002 στο Χατζηγεωργίου Σ. & Αντωνίου,2014).  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού που προσδιόρισε ο Olweus, 

(2009),είναι η διαφορά σωματικής ή ψυχικής δύναμης μεταξύ των θυτών και θυμάτων, 

η στοχευμένη πρόκληση ανάδειξης της δύναμης  των θυτών και χειραγώγηση των 

θυμάτων και η αδυναμία αντίδρασης αυτών απέναντι σε κάθε μορφής βίας καθώς και η 

επανάληψη των πράξεων βίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

Ο Farrington (1993)
5
προσδιορίζει τον ορισμό του Σχολικού Εκφοβισμού ως μια 

επίθεση φυσική, λεκτική ή σωματική μεταξύ των παιδιών με τα ίδια χαρακτηριστικά, 

της ανισορροπίας δύναμης και της επανάληψης της πράξης για μεγάλο χρονικό 

διάστημα προκειμένου να προκαλέσουν εσκεμμένη βλάβη ή να πληγώσουν 

συναισθηματικά το θύμα. Την ίδια άποψη εξέφρασαν και οι Tattum & Tattum (1992), 

αναφέροντας ότι ο εκφοβισμός είναι η επιθυμία που προκαλεί την ευχαρίστηση ενός 

ατόμου ή μιας ομάδας να προκαλέσουν βλάβη, φόβο ή αγωνία σε κάποιον που θεωρούν 

ότι αδυνατεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτή η επαναλαμβανόμενη επίδειξη 

ισχύος μπορεί να συνεχιστεί για χρόνια αν δεν αντιμετωπιστεί από το ίδιο το άτομο, την 

οικογένεια ή το σχολείο (Γιαννακοπούλου,2014).  

 

Παρόλο που οι ερευνητές αποδίδουν πολλούς ορισμούς για το φαινόμενο της Σχολικής 

Βίας φαίνεται να συμφωνούν σε πέντε κύρια χαρακτηριστικά όπως αναφέρει ο Greene 

(2000, στο Griffin&Gross, 2004),τα οποία είναι: 

 Η σκόπιμη αρνητική πράξη κατά την οποία ένα άτομο προκαλεί σε άλλο 

άτομο εσκεμμένη βλάβη ασκώντας σωματική, λεκτική ή συναισθηματική βία. 

 Η απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά, που γίνεται χωρίς ο μαθητής που 

δέχεται εκφοβισμό να έχει προκαλέσει κανένα είδος επιθετικότητας. Ο Lee 

(2006, στο Κοντογιάννης, 2014)
6
αναφέρει ότι σε έρευνες που έχουν γίνει, 

                                                           
5
Ευρωπαϊκή Καμπάνια  κατά του σχολικού εκφοβισμού (2012) 

6
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης  file:///C:/Users/W10/Downloads/411-752-1-SM.pdf 

 

file:///C:/Users/W10/Downloads/411-752-1-SM.pdf


8 

 

υπάρχει ένα μικρό ποσοστό θυμάτων τα οποία προκαλούν την προσοχή των 

άλλων. 

 Η επανάληψη της πράξης η οποία μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό 

διάστημα μήνες ως και χρόνια (Lee, 2006 στο Κοντογιάννης, 2014)  

 Η ανισότητα δύναμης σωματικής, ψυχικής ή εξουσίας μεταξύ του παιδιού που 

εκφοβίζει και του παιδιού που εκφοβίζεται. 

 Η εμφάνιση του φαινομένου μέσα σε όμοιες κοινωνικά ομάδες όπως το 

σχολείο, οι αθλητικές ομάδες κλπ. 

 

1.1.1 Κριτήρια οριοθέτησης του σχολικού εκφοβισμού 

 

Η διαφοροποίηση του φαινομένου του εκφοβισμού σε σχέση με τα πειράγματα και τις 

συγκρούσεις που συχνά ενυπάρχουν στη σχολική ζωή μεταξύ των μαθητών και 

μαθητριών διαμορφώνεται κυρίως από  τις προθέσεις, τη συχνότητα, την ένταση και τη 

μορφή που έχει το επεισόδιο. Η επιθετικότητα ή το πείραγμα μεταξύ 

φίλων/συμμαθητών στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού επισημαίνει ο Olweus (2007), δεν 

αποτελεί απαραίτητα και μορφή εκφοβισμού εκτός κι αν συμβαίνει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και ξεφεύγει από τα όρια του παιχνιδιού. Βάσει των προαναφερθέντων 

χαρακτηριστικών του σχολικού εκφοβισμού τυχαία περιστατικά μεταξύ ισοδύναμων 

μαθητών δεν θεωρούνται φαινόμενα εκφοβισμού. Υπάρχουν όμως μελετητές του 

φαινομένου που διαφωνούν ως προς το χαρακτηριστικό της επανάληψης και της 

διάρκειας της πράξης όπως ο Arora (1996, όπ. αναφ. στο Γιαννακοπούλου,2014),που 

υποστηρίζει ότι και ένα μεμονωμένο περιστατικό προκαλεί φόβο σε ένα αδύναμο παιδί 

τόσο για το συγκεκριμένο περιστατικό όσο και ότι αυτό θα επαναληφθεί. Στην ίδια 

κατεύθυνση κινούνται και νεώτερα ερευνητικά ευρήματα που εκφράζουν την άποψη ότι 

ένα μεμονωμένο περιστατικό όπως στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

όπου το αναρτημένο υλικό μπορεί να είναι ορατό για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί 

να προκαλέσει βλάβη (Slonje & Smith,2008.Slonje & al.,2013).  

 

O Greene (2006, όπ. αναφ. στο Γιαννακοπούλου, 2014) διαφοροποιείται ως προς την 

ανισότητα δύναμης μεταξύ θύτη και θύματος, τονίζοντας ότι μαθητές που διαδίδουν 

κακόφημα σχόλια μέσω διαδικτύου δεν υπερέχουν απαραίτητα και σε δύναμη από τα 

παιδιά στόχους. Οι Volk, Dane &Marini (2014) αναθεωρώντας τον υπάρχον ορισμό του 

σχολικού εκφοβισμού, προτείνουν ως βασικά χαρακτηριστικά της οροθέτησης του 
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φαινομένου, τη στοχευμένη συμπεριφορά , την ανισορροπία δύναμης και την πρόκληση 

βλάβης των θυμάτων.  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο όρος σχολική βία και εκφοβισμός περιγράφει μια 

κατάσταση επαναλαμβανόμενων επιθετικών συμπεριφορών μεταξύ συμμαθητών ή 

ατόμων ίδιας ηλικίας με σκοπό την επιβολή  ή την πρόκληση σωματικού ή ψυχικού 

πόνου. Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση οι θύτες θεωρούνται οι «δυνατοί» οι οποίοι 

αισθάνονται ότι μέσα από αυτές τις πράξεις εισπράττουν κύρος, ευχαρίστηση ή ακόμα 

και υλικές απολαβές, ενώ τα θύματα θεωρούνται «αδύναμοι» που δεν μπορούν να 

προστατέψουν τον εαυτό τους. 

 

1.1.2 Ποιοι εμπλέκονται –Σχολικοί χώροι διάπραξης περιστατικών 

σχολικής βίας και εκφοβισμού 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν αφορά μόνο τη σχέση ανάμεσα στον μαθητή-θύμα και στον 

μαθητή-θύτη, αλλά και όσους είναι παρόντες τους παρατηρητές ή ακόμα και όσους δεν 

είναι αλλά γνωρίζουν ότι συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά αρνητικών πράξεων όπως οι 

εκπαιδευτικοί ή άλλοι εργαζόμενοι στο σχολείο, οι γονείς ή άλλοι ενήλικές. Εν 

κατακλείδι είναι ένα πλέγμα σχέσεων που αφορά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και 

επηρεάζει διαφορετικά το φαινόμενο. 

 

Βάσει ερευνητικών μελετών οι Παραδεισιώτη και Τζιόγκουρος (2008) αναφέρουν ότι 

οι χώροι διάπραξης περιστατικών της ΣΒΕ  είναι : η τάξη, η αυλή του σχολείου, το 

γήπεδο, οι τουαλέτες και ο δρόμος προς και από το σχολείο. Η αυλή του σχολείου λόγω 

της μεγάλης έκτασης και των πολλών επιπέδων που δυσκολεύουν την εποπτεία του 

χώρου από τους εκπαιδευτικούς είναι ο χώρος που εκδηλώνονται τα περισσότερα 

περιστατικά βίας. Κύρια μορφή  σχολικού εκφοβισμού στον προαύλιο χώρο είναι 

κυρίως σωματικές παρενοχλήσεις και εμφανίζονται συχνότερα στο τέλος του 

διαλλείματος όπου τα παιδιά έχουν βαρεθεί και προσφεύγουν σε συγκρούσεις 

(Rigby,2008,όπ. αναφ στο Καρκανάκη & Καφφετζή, 2009).Έπονται οι διάδρομοι, αλλά 

και μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας παρατηρείται άσκηση βίαιων πράξεων ακόμη και 

παρουσία των εκπαιδευτικών Πολύ μικρά είναι τα ποσοστά σε άλλους χώρους, όπως 
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είναι οι τουαλέτες και το κυλικείο, λεκτικής μορφής κατά κύριο λόγο (Παπάζογλου, 

2014)
7
. 

Εξίσου υψηλά είναι τα ποσοστά που παρουσιάζουν ότι εκδηλώνεται η εκφοβιστική 

συμπεριφορά στο δρόμο από και προς το σχολείο με περισσότερες πιθανότητες αυτές 

κατά τον γυρισμό από το σχολείο στο σπίτι (Καρκανάκη & Καφφετζή, 2009).Στην 

ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού που διοργανώθηκε το 

2012, στο πλαίσιο της εκστρατείας «ΕΑΝ- Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του σχολικού 

εκφοβισμού» σε έξι χώρες (Ελλάδα-Ιταλία-Λιθουανία-Βουλγαρία-Εσθονία-Λετονία) 

της Ευρώπης, φάνηκε σε όλες τις χώρες ότι η σχολική τάξη είναι ο χώρος που 

λαμβάνουν χώρα πιο συχνά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, εκτός από την Ελλάδα 

που τα περιστατικά παρατηρούνται εκτός σχολικού χώρου.
8
 

 

1.2 Μορφές σχολικής βίας και εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον 

 

Στο  περιβάλλον  του  σχολείου  και  της  τάξης  διακρίνουμε  ένα  ευρύ φάσμα  

αρνητικών  συμπεριφορών  που  αναπτύσσονται  μεταξύ  των  παιδιών  ή  μεταξύ  

παιδιών  και  εκπαιδευτικών  και  περιλαμβάνουν  από  τις  πιο  ήπιες (διασπαστικές 

συμπεριφορές στην τάξη ή άρνηση συμμετοχής –συνεργασίας) έως  και τις  

σοβαρότερες  μορφές  επιθετικότητας (σωματικές παρενοχλήσεις κλπ.) (Κουρκούτας, 

2007)
9
. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που μπορεί να 

εκδηλωθεί με διάφορες μορφές και αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη βία μεταξύ 

μαθητών αλλά αφορά και όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Κάνοντας λόγο για επιθετική συμπεριφορά μεταξύ των μαθητών/μαθητριών στο 

πλαίσιο του εκφοβισμού οι ερευνητές αναφέρονται σε περιστατικά που παραβιάζουν τα 

δικαιώματα των παιδιών (Χηνάς & Χρυσαφίδης,2000) και τα διαχωρίζουν σε  μορφές 

βίας άμεσες ή έμμεσες (Τσιάντης & Ασημόπουλος,2010).  

 

Οι άμεσες μορφές βίας είναι πράξεις ορατές που αναγνωρίζονται από όλα τα 

εμπλεκόμενα ή μη μέλη και γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές από εκπαιδευτικούς και 

γονείς, ενώ οι έμμεσες είναι πράξεις που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και 

παρατήρησης από τους ενήλικες, δε γίνονται πάντα αντιληπτές λόγω της κρυφής τους 
                                                           
7
   https://pdeamth.gr/paratiritiriovias/images/file2014/ethn_strat.pdfΔημοσιεύτηκε στις 25 Ιανουαρίου 

2014  
8
Europe’sAntibullyingCampaignProject (2012)  

9
 3ο Κ.Π.Σ.\2ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ 2.1\ΕΝΕΡΓΕΙΑ .2.1.1\ΚΑΤ. ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1.1.Β 

«Ταχύρρυθµαεπιµορφωτικάπρογράµµατα στη ∆ιαχείρισηπροβληµάτων σχολικής τάξης» 

Συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ. - 75%) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (25%) 

https://pdeamth.gr/paratiritiriovias/images/file2014/ethn_strat.pdf
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δράσης, μια επικαλυπτόμενη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει κοινωνική 

απομόνωση ή σκόπιμο αποκλεισμό από την ομάδα (Παπαλαζάρου,2015). Ως άμεσες 

μορφές εκφοβισμού θεωρούνται ο λεκτικός, ο σωματικός, ο κοινωνικός, ο σεξουαλικός 

ο εκφοβισμός με εκβιασμό, ενώ ως έμμεσες ο ψυχολογικός ή συναισθηματικός, ο 

ηλεκτρονικός κλπ. 

 

Κάποιες από τις μορφές βίας που θεωρούνται σχολικός εκφοβισμού παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

 

 Λεκτικός: Η πιο συνηθισμένη μορφή σχολικού εκφοβισμού που 

περιλαμβάνει αρνητικά ή ειρωνικά σχόλια, παρατσούκλια, πειράγματα ή 

απειλές περιπαικτικές, κοροϊδευτικές ή προσβλητικές εκφράσεις, που έχουν 

να κάνουν με την εμφάνιση, την καταγωγή, την θρησκεία, την κοινωνική ή 

οικονομική θέση του θύματος και οτιδήποτε μπορεί να κάνει έναν μαθητή 

διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Είναι μια άμεση μορφή εκφοβισμού 

εντούτοις δεν μπορεί εύκολα να διευθετηθεί διότι αναφέρεται σε προφορικές 

επιθέσεις τις οποίες αρνούνται οι δράστες ειδικά αν δεν υπάρχουν και 

μάρτυρες.  Η λεκτική βία μπορεί να είναι σκόπιμη ή να ξεκινήσει σε φάση 

αστεϊσμού αλλά προκαλεί έντονα ψυχολογικά προβλήματα στο θύμα 

προκαλώντας του αισθήματα απαξίωσης της προσωπικότητάς του, 

ταπείνωσης και εξευτελισμού.  

 

 Συναισθηματικός ή ψυχολογικός: Μια έμμεση μορφή σχολικού 

εκφοβισμού είναι ο συναισθηματικός ή ψυχολογικός ο οποίος δημιουργεί 

ένα κλίμα φόβου στο θύμα και αίσθηση αμηχανίας και ντροπής και κατ’ 

επέκταση ψυχολογικό πόνο. Η επιδίωξη του θύτη είναι συνήθως να 

απομακρύνει το θύμα από την παρέα των συμμαθητών του, η απομόνωση 

από το παιχνίδι ή τις συζητήσεις διαδίδοντας κακόφημα και ψευδή σχόλια ή 

περιπαικτικές εκφράσεις κυρίως για τις ιδιαιτερότητες που πιθανόν έχει. 

Έχει σχέση με το λεκτικό εκφοβισμό γιατί περιλαμβάνει απειλές, 

εκβιασμούς και διάδοση φημών αλλά είναι πιο ύπουλος γιατί μπορεί ο θύτης 

με το θύμα να μην έρθουν ποτέ αντιμέτωποι , και το θύμα δεν είναι εύκολο 

να το αποδείξει οπότε και δεν μοιράζεται το πρόβλημα. Τον συναντάμε πιο 

συχνά μεταξύ των κοριτσιών, είναι δύσκολο να εντοπιστεί οπότε και να 

αντιμετωπιστεί λόγω της έλλειψης αποδείξεων. 
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 Σωματικός: Θεωρείται άμεση μορφή εκφοβισμού και μία από τις 

συχνότερες μορφές, η οποία περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη που προκαλεί 

σωματικό πόνο ή τραυματισμό όπως άσκηση φυσικής βίας, χτυπήματα, 

σπρωξίματα, τσιμπήματα, τρικλοποδιές κλπ. ή την απειλή ενός 

τραυματισμού σε κάποιον με αποδέκτες τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. 

Αυτή η μορφή εκφοβισμού συνδέεται με την επίδειξη ισχύος και με τη 

σωματική διάπλαση του θύτη και γι’ αυτό το λόγο εκδηλώνεται περισσότερο 

από μεγαλύτερους μαθητές προς μικρότερους και χρησιμοποιείται κυρίως 

στις μικρότερες ηλικίες.  Στον σωματικό εκφοβισμό είναι ξεκάθαροι οι 

ρόλοι του θύτη και του θύματος, είναι ευδιάκριτα τα σημάδια και πιο 

εύκολα αντιμετωπίσιμη.  

 

 Κοινωνικός: Μπορεί να είναι άμεσος με σκόπιμο και συστηματικό 

αποκλεισμό ενός μαθητή/μαθήτρια από κοινωνικές δραστηριότητες και 

απομόνωση του θύματος, ασκώντας αρνητική επιρροή και σε άλλα μέλη μια 

ομάδας ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια προς το θύμα ή έμμεσος 

εκφοβισμός που εκδηλώνεται σιωπηλά, ο οποίος γίνεται αντιληπτός από το 

θύμα μόνο όταν θελήσει να συμμετάσχει στην ομάδα (Lee, 2004). Η 

απομόνωση, η περιθωριοποίηση και η αγνόηση από μια ομάδα παιδιών 

προκαλούν  ψυχολογικός πόνο στο θύμα λόγω του περιορισμού των 

διαπροσωπικών και κοινωνικών του σχέσεων. (Smith&Sharp, 1994 στο 

Γιαννακοπούλου, 2014). 

 

 Σεξουαλικός: Αφορά αγόρια και κορίτσια, είναι μια μορφή σεξουαλικής 

παρενόχλησης σε σχέση με το φύλο, το σώμα ή το σεξουαλικό 

προσανατολισμό στο σχολείο και  εκδηλώνεται με ανεπιθύμητα αγγίγματα, 

ανήθικες χειρονομίες ή υβριστικά σχόλια και σε σοβαρότερες περιπτώσεις 

σεξουαλικές επιθέσεις. Μπορεί να είναι λεκτική, σωματική ή 

συναισθηματική παρενόχληση. 

 

 Ρατσιστικός: Είναι μια εκδήλωση λεκτικής, σωματικής ή ψυχολογικής βίας 

με στόχο να στιγματίσει τη διαφορετικότητα ενός μαθητή/μαθήτριας λόγω 

καταγωγής, κοινωνικής τάξης, οικονομικής κατάστασης, θρησκείας ή της 

εμφάνισης από το σύνολο των μαθητών. Μετά τη δεκαετία του ’90 
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εμφανίζεται συχνότερα στο σχολικό περιβάλλον μετά το κύμα 

μετανάστευσης προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντάται 

περισσότερο σε παιδιά Δημοτικού και διαβρώνει τις σχέσεις των γηγενών με 

τους μαθητές από διάφορες εθνικές μειονότητες (Smith, 2003 στο Τσικρικά, 

2009). 

 

 Ηλεκτρονικός :Είναι γνωστότερος με τον όροcyberbullying, μια νέα μορφή 

εκφοβισμού λόγω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών 

τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών από τα παιδιά. 

Περιλαμβάνει αποστολή μηνυμάτων και φωτογραφιών, διάδοση φημών 

μέσω των κοινωνικών δικτύων ή και την δημοσιοποίηση πληροφοριών και 

στοιχείων που αφορούν προσωπικά δεδομένα.  

 

 Εκφοβισμός με εκβιασμό :Πρόκειται για την κλοπή ή καταστροφή υλικών 

αντικειμένων του θύματος με σκοπό την εκούσια απόσπαση χρημάτων ή 

προσωπικών αντικειμένων με τη χρήση απειλών ή εξαναγκασμού σε 

ανεπιθύμητες πράξεις. 

 

1.3 Ρόλοι εμπλεκόμενων: δράστες-θύματα-παρατηρητές 

 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα στο φαινόμενο του εκφοβισμού έχει 

πάρει έντονες διαστάσεις στο σχολικό περιβάλλον και εμπλέκονται διάφορα μέρη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Έχουν γίνει πολλές έρευνες κατά καιρούς με στόχο τη 

μελέτη των χαρακτηριστικών των παιδιών-μαθητών που εμπλέκονται στον σχολικό 

εκφοβισμό. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, το φύλο, η ηλικία και ο τόπος 

καταγωγής φαίνεται να λειτουργούν προβλεπτικά στην εκδήλωση βίαιων και 

επιθετικών συμπεριφορών (Χατζηγεωργίου & Αντωνίου, 2014).Σε αυτή την ενότητα 

μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα αναδείξουμε  τα χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν το προφίλ των μαθητών/μαθητριών που εμπλέκονται σε εκδηλώσεις 

επιθετικότητας. 
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1.3.1 Το παιδί που βιώνει ή θύμα 

 

Το παιδί που βιώνει και επιλέγεται να γίνει θύμα εκφοβισμού παρουσιάζει κατά κύριο 

λόγο χαρακτηριστικά που αποκλίνουν από το μέσο όρο χαρακτηριστικών και 

συμπεριφορών των άλλων μαθητών. Αυτά μπορεί να είναι κάποια φυσικά 

χαρακτηριστικά όπως ύψος, βάρος, εμφάνιση, ο τραυλισμός ή κάποια άλλη αναπηρία 

και στοιχεία, όπως η ύπαρξη άλλης εθνικότητας, θρησκείας ή και σεξουαλικές 

προτιμήσεις. Τα θύματα συνήθως είναι οι ήσυχοι και ευαίσθητοι μαθητές και δεν 

εμφανίζουν επιθετική ή προκλητική συμπεριφορά και σπάνια αμύνονται ή 

αντεπιτίθενται (Σπυρόπουλος, 2008). Σύμφωνα με έρευνες τα παιδιά που δεν 

εξωτερικεύουν τα προβλήματά τους, έχουν προδιάθεση στο άγχος ή στην κατάθλιψη 

και άρνηση δημιουργίας φιλίας και κοινωνικών συναναστροφών είναι επιρρεπείς στη 

θυματοποίηση (Χατζηγεωργίου & Αντωνίου, 2014).Το παιδί-θύμα χαρακτηρίζεται από 

αδυναμία να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λόγω της εσωστρέφειας και της έλλειψης 

αυτοσυντήρησης (Αρτινοπούλου, 2001). 

Όπως  αναφέρονται σε αρκετές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει ο σχολικός 

εκφοβισμός στα παιδιά-θύματα φαίνεται να παρουσιάζουν τόσο ψυχοσωματικά 

προβλήματα, όσο και ψυχολογικά και ενδέχεται κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής 

τους να παρουσιάσουν σημαντικές ελλείψεις στην ικανοποιητική άσκηση των 

κοινωνικών ρόλων που τους ανατίθενται, στην ικανότητα ανάληψης ευθυνών, στη 

σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων ή στην ομαλή σεξουαλική ζωή. 

 

1.3.2 Το παιδί που εκφοβίζει ή θύτης 

 

Ο μαθητής/μαθήτρια που εκφοβίζει συστηματικά συγκεκριμένους συμμαθητές του είναι 

ο θύτης ή δράστης και διακρίνεται για την επιθετικότητά του, ενώ εμφανίζει μειωμένη 

ικανότητα αυτοελέγχου (Olweus, όπ. αναφ. στο Ανδρέου & Smith, 2002). Τα αγόρια 

που παρενοχλούν τους συνομηλίκους τους έχουν συνήθως μεγάλη σωματική δύναμη, 

ενώ αγόρια και κορίτσια αισθάνονται αποστροφή για το σχολείο (Rigby & Slee, όπ. 

αναφ. στο Ανδρέου & Smith, 2002). Σχετικά με τη σχολική επίδοση και τη 

συμπεριφορά, οι μαθητές που εκφοβίζουν δεν έχουν καλή επίδοση στα μαθήματα, 

δημιουργούν προβλήματα την ώρα των μαθημάτων και προκαλούν τους εκπαιδευτικούς 

με τη συμπεριφορά τους (Olweus, 1993. Namsel κ.α.2004). Ενώ φαίνεται ο θύτης να 

διακατέχεται από χαμηλή ενσυναίσθηση (Espelage & κ.α.,2004; Gini& κ.α., 2007; 
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Farrington & Baldry,2010), εντούτοις πρόσφατες έρευνες εστιάζουν στην αρνητική 

διασύνδεση με την συναισθηματική ενσυναίσθηση (van Noorden & κ.α., 2014), όπως 

αναφέρεται στο επιμορφωτικό υλικό
10

.Τα κίνητρά του συνήθως είναι η ανάγκη 

απόκτησης δύναμης και υπεροχής ή το υλικό όφελος που αποκομίζει αναγκάζοντας τα 

θύματα να παραδώσουν το χαρτζιλίκι τους ή προσωπικά αντικείμενα (Τσικρικά, 2009). 

 

1.3.3 Το παιδί θεατής ή παρατηρητής 

 

Τα παιδιά θεατές ή παρατηρητές αν και δεν αποτελούν τους δράστες ή τα θύματα των 

επιθετικών περιστατικών παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση του σχολικού 

εκφοβισμού και επηρεάζονται από αυτόν, ενώ ανάλογα με τη στάση που κρατούν, 

διευκολύνουν ή λειτουργούν αποτρεπτικά στην εξέλιξη ή συνέχιση  του φαινομένου. 

Τα παιδιά θεατές παρόλο που τις περισσότερες φορές παραμένουν αμέτοχα στα 

περιστατικά εκφοβισμού διακατέχονται από  συναισθήματα φόβου μήπως γίνουν και οι 

ίδιοι οι επόμενοι στόχοι του θύτη ή αισθάνονται θυμό, ντροπή και ενοχή λόγω της μη 

παρέμβασής τους. Οι μαθητές του δημοτικού έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

ταχθούν υπέρ του θύματος από ότι οι μαθητές μεγαλύτερων τάξεων καθιστώντας την 

ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχολικού εκφοβισμού και τη δημιουργία θετικών 

στάσεων απέναντι στα θύματα περισσότερο επιτυχή (ΕΑΝ, 2012). 

 

1.3.4 Ο Θύτης/Θύμα 

 

Απεικονίζοντας παραπάνω το προφίλ των μαθητών/-τριών που λειτουργούν 

εκφοβιστικά, δέχονται εκφοβισμό ή απλά παρατηρούν ένα περιστατικό βίας 

παρατηρούμε και μια ειδική κατηγορία στη οποία ένας μαθητής μπορεί να έχει υποστεί 

πρώτα εκφοβισμό και στη συνέχεια να συμπεριφέρεται επιθετικά προς άλλους 

μαθητές/μαθήτριες πιο αδύναμους από αυτόν, οπότε από θύμα γίνεται θύτης. Οι 

θύτες/θύματα είναι άτομα ανασφαλή και ανήσυχα, ξεσπούν επιθετικά, έχουν πρόβλημα 

συγκέντρωσης, κυριεύονται από άγχος και λειτουργούν παρορμητικά. Δεν είναι αρεστοί 

στον κοινωνικό τους περίγυρο και συμπεριφέρονται προσβλητικά προς τους 

συμμαθητές τους (Olweus, 1993). 

 

                                                           
10

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου: Επιμορφωτικό υλικό για στελέχη εκπαίδευσης 

και εκπαιδευτικούς, Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 
 

http://stop-bullying.sch.gr/wp-content/uploads/2015/10/ekpaideutikos.pdf
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1.4  Παράγοντες που συντελούν στην παιδική επιθετικότητα 

 

Ο προσδιορισμός των παραγόντων που ευθύνονται για την εκδήλωση επιθετικών 

συμπεριφορών μαθητών/μαθητριών αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών 

επιστημόνων. Η χρήση βίας μπορεί να επηρεάζεται από  την προσωπικότητα των 

μαθητών/μαθητριών, από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολείο και τις σχέσεις με 

τους συνομήλικους, τους εκπαιδευτικούς ή την κουλτούρα του καθώς και από το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

1.4.1 Οικογενειακό περιβάλλον 

 

Ο ρόλος της οικογένειας αποτελεί τον πρώτο και σημαντικότερο παράγοντα που επιδρά 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και λειτουργεί ως πλαίσιο μίμησης 

συμπεριφορών. Μέσα από την αλληλεπίδραση των σχέσεων με τα άτομα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος, το παιδί αποκτά την πρώτη αντίληψη για τις κοινωνικά 

αποδεκτές ή μη αποδεκτές συμπεριφορές, τη διαμόρφωση των προσωπικών αξιών και 

στάσεων. Σε αυτό συμβάλλουν και εξωγενείς παράγοντες όπως η οικονομική 

κατάσταση, η κοινωνική θέση της οικογένειας, το επάγγελμα των γονέων κ.λ.π. 

Κατά τον Olweus, (1993, στο Τσικρικά, 2009) και άλλων ερευνητών, οι συνθήκες 

διαπαιδαγώγησης που συντελούν στη διαμόρφωση της επιθετικής ή μη επιθετικής 

συμπεριφοράς συνοψίζονται στις παρακάτω: 

 

 Η συμπεριφορά των γονέων: Αν η συμπεριφορά των γονέων ή του ενός κυρίως 

της μητέρας στην πρώιμη παιδική ηλικία. διακρίνεται από έλλειψη προσοχής 

και φροντίδας, από αρνητική στάση είναι πολύ πιθανό το παιδί να γίνει 

επιθετικό και εχθρικό προς τους άλλους. Η θυματοποίηση του παιδιού σύμφωνα 

με την Duncan (2004) συνδέεται με τη στάση και το ρόλο της μητέρας και είναι 

πολύ πιθανόν αγόρια με υπερπροστατευτικές μητέρες να γίνουν θύματα 

εκφοβισμού λόγω της ελλιπής καλλιέργειας δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων 

ενώ κορίτσια που αντιμετωπίζουν συναισθηματική κακοποίηση και εχθρική ή 

αδιάφορη συμπεριφορά από τις μητέρες τους είναι πιθανόν να γίνουν θύματα 

λόγω συναισθηματικής ανασφάλειας και έλλειψης επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου δεν προβάλλεται ο σεβασμός προς τους 

άλλους ή που επιδεικνύουν και οι ίδιοι επιθετική και αντικοινωνική 
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συμπεριφορά είναι πιθανό τα παιδιά να υιοθετήσουν τη δική τους συμπεριφορά 

την οποία μεταφέρει και στο σχολικό περιβάλλον. Βάσει της έρευνας των Holt, 

Kaufman & Finkkelhor (2009) διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που εκφοβίζονται 

έχουν βιώσει στο οικογενειακό τους περιβάλλον υψηλό επίπεδο κριτικής, 

κακοποίηση και ελαστικότητα στους κανόνες, ενώ παιδιά που εκφοβίζουν 

αντιμετωπίζουν έλλειψη επιτήρησης, κακοποίηση και καταστάσεις 

ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχει στενή σχέση της συμπεριφοράς των γονέων 

και της θυματοποίησης του παιδιού υπό το πρίσμα διαφορετικών πλαισίων. 

Γονείς που αποδέχονται την επιθετικότητα  ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων 

ή της επίτευξης του σκοπού τους ενθαρρύνουν τα παιδιά να υιοθετήσουν 

παρόμοιες συμπεριφορές σε ομηλίκους. 

 

 Ασαφή όρια: Σημαντικός παράγοντας είναι ο βαθμός στον οποίο ο γονέας 

επιτρέπει στο παιδί του να φέρεται επιθετικά, αν δε θέτει σαφή όρια για την 

επιθετική συμπεριφορά προς τα άλλα παιδιά, τα αδέρφια και τους ενήλικες τότε 

η επιθετικότητα του παιδιού μπορεί να αυξηθεί. Ελαστικοί προς τα παιδιά γονείς 

που δεν τηρούν κανόνες και δε θέτουν όρια προκαλούν τη θυματοποίηση. 

 

 Ενδοοικογενειακή βία: Τα παιδιά που βιώνουν στο οικογενειακό περιβάλλον 

έντονη την παρουσία βίας είτε ως μέσο επιβολής και διαπαιδαγώγησης από τους 

γονείς (σωματική ή συναισθηματική τιμωρία) είτε ως τρόπο επίλυσης διαφορών 

μεταξύ των μελών της και συχνά γίνονται μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας 

είναι πολύ πιθανό να γίνουν θύτες ή θύματα. 

 

 

1.4.2 Σχολικό περιβάλλον 
 

Η κοινωνικοποίηση και η διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, μετά την 

οικογένεια συνεχίζεται στο σχολείο όπου το παιδί μαθαίνει να συνυπάρχει με τους 

άλλους και να λειτουργεί μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο οργανωμένο και υπό την 

επιβολή θεσμικών κανόνων. Το σχολείο καλείται να μεταδώσει  γνώσεις, στάσεις και 

αξίες και να βοηθήσει τον μαθητή να προσαρμοστεί και να ενταχθεί ομαλά στο 

κοινωνικό περιβάλλον. Το σχολείο ως οργανισμός διαθέτει καθορισμένη δομή, αφορά 

στη ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων, με τις σχέσεις μεταξύ των 

συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία να στηρίζονται σε σχέσεις ιεραρχίας και όχι 
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ισότητας, ενώ η εύρυθμη λειτουργία οργανώνεται βάσει συγκεκριμένων κανόνων 

(Μπίκα, 2011). 

 

Το ίδιο το σχολείο μπορεί να ευθύνεται για την ανάπτυξη της επιθετικότητας και την 

εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού, να επηρεάσει αρνητικά τη συμπεριφορά των 

μαθητών με τις μεθόδους αξιολόγησης, τα αυστηρά μέτρα πειθαρχίας και το 

απορριπτικό του κλίμα (Πουρσανίδου, 2016). Τα χαρακτηριστικά ενός σχολείου που 

μπορεί να αποτελέσουν παράγοντες μη προσαρμογής ή παραβατικότητας για τους 

μαθητές αφορούν στις λειτουργίες του σχολείου, στη γενική οργάνωση και στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό (Μπεζέ, 1998). Η βία στο σχολείο εμφανίζεται με πολλές 

μορφές και διαφορετικές κατευθύνσεις, από μαθητή/-τρια προς μαθητή/-τρια, από 

εκπαιδευτικό προς μαθητές και το αντίθετο.  

 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες στην εμφάνιση του φαινομένου του εκφοβισμού 

στο σχολείο θεωρείται και η μεγάλη έμφαση που δίνεται από τους εκπαιδευτικούς και 

την οικογένεια στην ακαδημαϊκή επιτυχία, καθώς αυτή οδηγεί στο να εκλαμβάνεται η 

σχολική επιτυχία ως σημαντικός δείκτης της αυτοεκτίμησης ενός παιδιού, με 

αποτέλεσμα ο μαθητής που αποτυγχάνει να νιώθει ανεπαρκής, να οργανώνει αρνητική 

ταυτότητα και να οδηγείται σε συμπεριφορές βίας (Τσιάντης κ.α.,2000). Βάσει ερευνών 

τα παιδιά που εκφοβίζουν έχουν χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση ενώ τα παιδιά που 

εκφοβίζονται σημειώνουν και υψηλές και χαμηλές επιδόσεις. 

 

Στους παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση του φαινομένου συμπεριλαμβάνονται 

η έλλειψη ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και η άγνοια όσον αφορά στη διαχείριση 

ανάλογων κρίσεων από τους ενήλικες του περιβάλλοντος του παιδιού (π.χ., 

εκπαιδευτικούς, γονείς) στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης η έλλειψη συμμετοχής σε 

σχολικές δραστηριότητες και εξωσχολικών δραστηριοτήτων για την εκτόνωση του 

άγχους, η έλλειψη ζωτικού χώρου και το κλειστό προς την κοινότητα σχολείο και το 

σχολικό κλίμα. (Τσιάντης κ.α.,2000). 

 

1.4.3 Κοινωνικό περιβάλλον 

 

Η βία των μαθητών δεν σχετίζεται μόνο από το οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον 

αλλά αιτίες μπορούν να εντοπιστούν και  το ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Τα 
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τελευταία χρόνια οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που έχουν συμβεί 

έχουν συντελέσει και στην αύξηση των περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού 

στον εκπαιδευτικό χώρο. Ο ρατσισμός, η αύξηση της φτώχειας, η ανεργία, οι 

απρόσωπες σχέσεις, οι οικογενειακές δυσκολίες και πολλοί άλλοι παρόμοιοι κοινωνικοί 

παράγοντες επηρεάζουν την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. Ουσιαστικά, η σχολική 

βία θεωρείται μια αντανάκλαση της βίας που χαρακτηρίζει τη σημερινή κοινωνία. 

(Γιαννακοπούλου, 2014).Τα τελευταία χρόνια στον Ελλαδικό χώρο λόγω της μεγάλης 

αύξησης της ανεργίας και διάφορων κοινωνικο-πολιτικών καταστάσεων από λιγότερο 

αναπτυγμένα ή σε εμπόλεμη κατάσταση κρατών παρατηρήθηκαν αλλαγές στη σύνθεση 

του πληθυσμού. Η μεγάλη εισροή οικονομικών μεταναστών δημιούργησε έντονα 

ρατσιστικά αισθήματα σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

μαθητές διαφορετικής προέλευσης και διαφορετικού γλωσσικού ή πολιτισμικού 

υπόβαθρου να εμπλέκονται σε περιστατικά βίας είτε ως θύματα είτε ως δράστες. 

 

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τα παιδιά είναι τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και η χρήση του διαδικτύου. Ταινίες και τηλεοπτικές σειρές 

βασίζονται σε σενάρια όπου προβάλλεται η βία και δελτία ειδήσεων που παρουσιάζουν 

εγκλήματα και σκηνές βίας, προβάλλοντας συνεχώς κοινωνικοοικονομικά προβλήματα 

δημιουργούν στα παιδιά και τους νέους φόβο και ανασφάλεια και λανθασμένη 

εντύπωση για την κοινωνία και τον κόσμο στον οποίο ζουν. Τα παιδιά περνάνε πολλές 

ώρες βλέποντας τηλεόραση και τις περισσότερες φορές ανεξέλεγκτα χωρίς την 

επίβλεψη των γονέων, προγράμματα ακόμα και παιδικά  που βασίζονται σε σκηνές 

βίας. Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες όπου η κυριαρχεί η μίμηση των συμπεριφορών τα 

παιδιά μπορεί πολύ εύκολα να ταυτιστούν με τους τηλεοπτικούς «ήρωες» και να 

υιοθετήσουν βίαιες συμπεριφορές στο σχολείο ή στο παιχνίδι. Η τηλεόραση λειτουργεί 

ως φορέας προτύπων συμπεριφοράς και συνεπώς υπάρχει αλληλεπίδραση θετική ή 

αρνητική μεταξύ της τηλεόρασης και της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών. 

 

Η πολύωρη χρήση των κινητών τηλεφώνων, η έλλειψη αγωγής των παιδιών για τη 

σωστή χρήση του διαδικτύου έχει αρνητικές επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις 

των μελών της οικογένειας και των συνομηλίκων, μειώνοντας το χρόνο και την 

ποιότητα της μεταξύ τους επικοινωνία, θέτοντας τα παιδιά σε κίνδυνο προσβλητικών ή 

ρατσιστικών παρενοχλήσεων. 
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1.5  Συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού 

 

Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη (θύτες- 

θύματα- παρατηρητές) και μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες 

στη ανάπτυξη και στην υγεία των μαθητών. Οι συνέπειες διακρίνονται σε 

ψυχοσωματικές και συναισθηματικές τόσο στα θύματα και στους θύτες όσο και στους 

παρατηρητές. Τα παιδιά που βιώνουν τον εκφοβισμό διακατέχονται από 

συναισθηματική αστάθεια όπως άγχος, θυμό και κατάθλιψη, δυσκολεύονται να 

εκδηλώσουν τα προβλήματα και τα συναισθήματά τους. Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 

του σχολικού εκφοβισμού έχουν αρνητική επίδραση και στους θύτες και στα θύματα 

(Χατζηγεωργίου & Αντωνίου, 2014). 

 

Οι σωματικές συνέπειες που επιφέρει η θυματοποίηση στην ψυχοσωματική υγεία του 

μαθητή εμφανίζονται με πονοκεφάλους, κοιλιακά άλγη, διαταραχές ύπνου και 

νυχτερινή ενούρηση, απώλεια όρεξης ή υπερκατανάλωση τροφής ( Καρκανάκη, 2009). 

Το παιδί που εκφοβίζει κατά την άποψη του Olweus (1993),στη σχολική ηλικία 

συνήθως συνδέεται με την εφηβική και ενήλικη παραβατικότητα (Ανδρέου & Smith, 

2002). Τα άτομα αυτά είναι πολύ πιθανό ως ενήλικες να εμπλέκονται με το νόμο, να 

υποπίπτουν σε κατάχρηση εθιστικών ουσιών, ναρκωτικών, αλκοόλ, ενώ στον έγγαμο 

βίο τους να επιβάλλουν την άποψή τους κακοποιώντας τη σύζυγο και τα παιδιά τους 

(Farrington,1991)
11

.  Τα παιδιά που προκαλούν εκφοβισμό αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 

να απομακρυνθούν από το σχολείο, να διακόψουν τη σχολική φοίτηση ή να εμφανίσουν 

τάσεις φυγής από το σπίτι (ΕΨΥΠΕ, 2008).  

 

Ο εκφοβισμός δεν επιβαρύνει μόνο τους μαθητές που τον ασκούν ή τον βιώνουν  αλλά 

επηρεάζει αρνητικά και τους μαθητές- παρατηρητές δημιουργώντας τους συναισθήματα 

ανασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον, ενώ μαθαίνουν να πιστεύουν ότι το δίκαιο είναι 

με το μέρος του δυνατού. Είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν αισθήματα ενοχής για την 

μη παρέμβασή τους ή φόβου μήπως θυματοποιηθούν και οι ίδιοι. 

 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι σε ένα σχολείο που λαμβάνουν χώρα περιστατικά 

εκφοβισμού, δημιουργείται ένα κλίμα φόβου και άγχους στους μαθητές του, περιορίζει 

την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική τους εξέλιξη και κατά συνέπεια έχει 

                                                           
11

 Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου: Επιμορφωτικό υλικό για στελέχη εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτικούς, Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 (κεφ.5) 
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επιπτώσεις στη λειτουργία του δημιουργώντας ένα περιβάλλον μη λειτουργικό. Τα 

παιδιά έχουν απόλυτο δικαίωμα να βρίσκονται σε ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο 

τους παρέχει ασφάλεια και προστασία (ΕΨΥΠΕ). Η σχολική κοινότητα έχει ως σκοπό 

να βοηθήσει το παιδί να ασκήσει τα δικαιώματά του αλλά και να μάθει να σέβεται τα 

δικαιώματα των συμμαθητών του και να το προστατεύει από τις μορφές παραβίασης 

τους. Τα φαινόμενα βίας και εκφοβισμού είναι ανασταλτικός  παράγοντας για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού
12

. Το σχολείο είναι ένας διοικητικός θεσμός αφού αποτελεί 

αποκεντρωμένη υπηρεσία, η οργάνωσή στηρίζεται στην ύπαρξη κανόνων και στη 

διαμόρφωση θέσεων και ρόλων  με συγκεκριμένα καθήκοντα, παράλληλα όμως 

αποτελεί και έναν κοινωνικό θεσμό με έντονη παρουσία στο επίπεδο της τοπικής 

κοινωνίας. Η δράση και οι σχέσεις του σχολείου με άλλους θεσμούς διαμορφώνονται 

και αναπτύσσονται από τις τοπικές αλλά και γενικότερες κοινωνικές συνθήκες.  

(Κατσαρός, 2008). Το σχολείο ως οργανισμός, οφείλει να ανταποκρίνεται  στις 

εκάστοτε ανάγκες, να προλαμβάνει και να δημιουργεί. Οπότε, κρίνεται απαραίτητη η 

ανάγκη θέσπισης ενός οργανωμένου πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης της 

σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο περιβάλλον του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
12Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου: Επιμορφωτικό υλικό για στελέχη εκπαίδευσης 

και εκπαιδευτικούς, Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 

 

http://stop-bullying.sch.gr/wp-content/uploads/2015/10/ekpaideutikos.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη για την προστασία 

των Δικαιωμάτων των παιδιών, την πρόληψη και αντιμετώπιση της 

σχολικής βίας και του εκφοβισμού 
 

Ο σχολικός εκφοβισμός απασχόλησε και απασχολεί τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική 

κοινότητα. Από τη βιβλιογραφική μελέτη των μορφών θυματοποίησης, των 

χαρακτηριστικών των εμπλεκόμενων, των αιτιών και των συνεπειών φέρεται ότι είναι 

μια μορφή βίας που παραβιάζει ορισμένα από τα δικαιώματα των παιδιών. Το Διεθνές 

και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο απαρτίζεται από πληθώρα κειμένων και διατάξεων για 

την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Μεταξύ αυτών τα σημαντικότερα 

κείμενα που δεσμεύουν την Ελλάδα είναι η Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των 

Δικαιωμάτων του παιδιού του ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης τα οποία και θα 

παρουσιαστούν στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου. Η δεύτερη ενότητα 

παρουσιάζει τις πολιτικές και τα μέτρα πρόληψης της ΣΒΕ κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2.1 Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο 
 

Στη Διάσκεψη της Ουτρέχτης το 1997 στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και 

εκπρόσωποι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από εισήγηση της 

Ολλανδικής  Προεδρίας συζητήθηκε και αναγνωρίστηκε: το πρόβλημα της ασφάλειας 

στα σχολεία (safety at school), η οριοθέτηση του φαινομένου, η επεξεργασία των 

υπαρχουσών ερευνών και η αξιολόγηση των πολιτικών για την ασφάλεια που έχουν 

εφαρμοστεί. Η Διάσκεψη της Ουτρέχτης ήταν η αφετηρία για την ανάδειξη του 

προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον τρόπο που το πρόβλημα ορίζεται, 

ερμηνεύεται και αντιμετωπίζεται. Οι επόμενες ευρωπαϊκές δράσεις για τη ΣΒΕ 

εστιάζονται στη διερεύνηση του θέματος και στη διάθεση κονδυλίων του 

προγράμματος «Πρωτοβουλία για τη Βία στα Σχολεία. Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την 

Ασφάλεια στα Σχολεία» που στόχευε στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας 

και στην προτροπή διακρατικών δράσεων (Αρτινοπούλου, 2001). 

 

2.2 Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
 

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ψηφίστηκε από τα κράτη μέλη του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Συνέλευση το 1989, με την οποία 
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ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και προαγωγή των 

δικαιωμάτων των παιδιών. Στη χώρα μας κυρώθηκε το 1992 με τον Νόμο 2101/92. 

 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες 

δικαιωμάτων: 

 Προστασία : από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, 

ρατσισμό, κ.λπ. 

 Παροχές: δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, 

κ.λπ. 

 Συμμετοχή: δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο 

χρόνο, κ.λπ. 

 

Βασικός στόχος της Σύμβασης είναι η λήψη μέτρων από τα κράτη για την προστασία 

των αναγκών και των δικαιωμάτων των παιδιών. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός 

αποτελεί ένα φαινόμενο που παραβιάζει πολλά από τα δικαιώματα των παιδιών.  

 

Στο άρθρο 19,παρ.1 και 2 της Διεθνής Σύμβασης αναφέρεται ότι :  

 

«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, 

κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε 

μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματικών, εγκατάλειψης ή 

παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανόμενης της 

σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιμέλεια των γονέων του ή του 

ενός από τους δύο, του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου 

προσώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί». 

2. Αυτά τα προστατευτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται, 

αποτελεσματικές διαδικασίες για την εκπόνηση κοινωνικών προγραμμάτων, που θα 

αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στο παιδί και σε αυτούς οι οποίοι 

έχουν την επιμέλειά του, καθώς και για άλλες μορφές πρόνοιας και για το χαρακτηρισμό, 

την αναφορά, την παραπομπή την ανάκριση την περίθαλψη και την παρακολούθηση της 

εξέλιξής τους στις περιπτώσεις κακής μεταχείρισης του παιδιού που περιγράφονται πιο 

πάνω, και, όπου χρειάζεται, για διαδικασίες δικαστικής παρέμβασης.»
13

 

 

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου που 

είναι υπεύθυνοι για την αγωγή και την κοινωνικοποίηση των παιδιών ώστε να 

διαφυλάξουν τα δικαιώματα των παιδιών αλλά και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά ως προς 

τη χρήση των δικαιωμάτων τους με σεβασμό προς τα δικαιώματα των άλλων παιδιών. 

                                                           
13

Νόμος 2101/1992 « Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού» 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp 
 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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Το σχολείο πρέπει να λειτουργεί ως προστατευτικός μηχανισμός για το μαθητή από 

κάθε μορφής κακοποίησης, διάκριση, βία, ρατσισμό ή εκφοβισμό και οφείλει να 

βοηθήσει τα παιδιά να εξελίξουν τις  κοινωνικές δεξιότητες και να αναπτύξουν θετικές 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών. 

 

2.2.1. Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας διεθνής οργανισμός προάσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ηπείρου.
14

 Περιλαμβάνει 47 κράτη μέλη, 28 

από τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου 

της Ευρώπης έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

ένα σύμφωνο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.  

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιούργησε το 2006 έναν «Πρακτικό Οδηγό για την 

Δημοκρατική Διακυβέρνηση των Σχολείων» με οδηγίες και πρακτικές για την 

επιμόρφωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και την υιοθέτηση στρατηγικών που 

προάγουν την επικοινωνία, το διάλογο, τη συνεργασία και την επίλυση συγκρούσεων. 

Το 2007 με τη Σύσταση CM/Rec (2010)7 της Επιτροπής Υπουργών υιοθετήθηκε
15

 ο 

Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την 

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μεταξύ άλλων αναφέρεται σχετικά με την 

παιδεία της δημοκρατίας και της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα στην 

ενημέρωση των εκπαιδευομένων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και σε πρακτικές που 

αποσκοπούν στην υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων τους και τις 

υποχρεώσεις στην κοινωνία. Τέλος, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει δεσμευτεί να 

εξαλείψει την διάκριση ενάντια στα παιδιά που είναι ευάλωτα με την υποστήριξη της 

Unicef
16

, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εν κατακλείδι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες με νομοθετικές 

ρυθμίσεις, σχεδιασμό και ανάπτυξη πολιτικών δράσεων για την προστασία των 

δικαιωμάτων των παιδιών, όπως με τη σύνταξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

                                                           
14

file:///C:/Users/W10/Downloads/PREMS170114_GRC_1270_D%C3%A9pliantCoE_A5%20WEB.pdf 
15

 Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11 Μαίου 2010  στην 120η Συνεδρία 

https://rm.coe.int/1680496562 
16

https://www.unicef.gr/convention 

file:///C:/Users/W10/Downloads/PREMS170114_GRC_1270_DÃ©pliantCoE_A5%20WEB.pdf
https://rm.coe.int/1680496562
https://www.unicef.gr/convention
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης
17

, επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και 

ενημερωτικές εκστρατείες στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

 

2.3 Πολιτική και μέτρα πρόληψης της Σ.Β.Ε. κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε τις πολιτικές πρόληψης της 

βίας και του εκφοβισμού κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από 

την μελέτη της ροής Εργασίας 3 του ΕΑΝ γίνεται μια επισκόπηση της συλλογής 

πληροφοριών που στηρίχθηκε σε εκθέσεις εκπροσώπων κάθε κράτους μέλους και σε 

αναφορές των ερευνητών εμπειρογνωμόνων. Έγινε μια ιστορική αναδρομή καθώς και 

αναφορά σε νεώτερες μελέτες των ευρωπαϊκών πολιτικών σχετικά με τη σχολική βία 

και εκφοβισμό.. Η επιλογή των χωρών έγινε τυχαία σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση 

της χώρας στην Ευρώπη. Έτσι, η βιβλιογραφική μελέτη  εστιάζεται σε τρείς χώρες της 

Βόρειας Ευρώπης (Σουηδία, Δανία, Φινλανδία), τρεις από την Κεντρική Ευρώπη 

(Ολλανδία, Αυστρία, Γαλλία) και τρεις χώρες της  Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, Κύπρος, 

Ελλάδα)    

 

2.3.1 Χώρες της Βόρειας Ευρώπης 

 

 Σουηδία 
 

Το θέμα της ασφάλειας και της προστασίας των παιδιών στα σχολεία αποτελούσε από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1950 πρωταρχικό ενδιαφέρον της πολιτικής της Σουηδίας. 

Έρευνες έδειξαν ότι στη Σουηδία υπάρχει μεν χαμηλό ποσοστό ατυχημάτων μεταξύ 

των μαθητών στο σχολικό χώρο συσχετίζονται δε με τον εκφοβισμό και την 

παρενόχληση. Το θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής για την πρόληψη της ΣΒΕ βασίζεται 

στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων όπου ενισχύονται δημοκρατικές αξίες. Όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας οφείλουν να ενθαρρύνουν τον σεβασμό μεταξύ των ατόμων αλλά 

και του περιβάλλοντος του οποίου μοιράζονται. Θέματα ξενοφοβίας και 

διαφορετικότητας αντιμετωπίζονται μέσω της γνώσης, των ανοικτών συζητήσεων και 

αποτελεσματικών μέτρων προσπαθώντας να ενισχύσουν τους μαθητές τον σεβασμό 

προς τις αξίες των άλλων ατόμων. Το 1989 το Σουηδικό Κοινοβούλιο καθιερώνει τη 

σχέση σχολείου και τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του Διευθυντή 

                                                           
17

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://ddp.gr/wp-content/ uploads/2013/04/ 

xartis-_themeliodon_dikaiomaton_.pdf 

http://ddp.gr/wp-content/%20uploads/2013/04/%20xartis-_themeliodon_dikaiomaton_.pdf
http://ddp.gr/wp-content/%20uploads/2013/04/%20xartis-_themeliodon_dikaiomaton_.pdf
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εκτός από την εξασφάλιση της εκπαίδευσης και ασφάλειας των μαθητών είναι και η 

αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών. Η εθνική 

σουηδική πολιτική περιλαμβάνει στρατηγικές που εφαρμόζονται για τη διαχείριση του 

προβλήματος, υποστηρικτικά προγράμματα μάθησης για την ασφάλεια των μαθητών 

και αποκεντρωμένες αρμοδιότητες προς τις τοπικές κοινωνίες και τα σχολεία, 

βελτιώνοντας τη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών αρχών και των τοπικών 

κοινωνικών φορέων.  

 

Η πολιτική κατά της ΣΒΕ στα σχολεία της Σουηδίας εφαρμόζεται και υλοποιείται με 

δράσεις σε τρία επίπεδα: κεντρικό, τοπικό-περιφερειακό και σχολικό μικρό. Σε 

κεντρικό επίπεδο δημιουργείται ένα θεσμικό δίκτυο αποτελούμενο από κυβερνητικές 

οργανώσεις και φορείς με στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής. 

Αρμοδιότητες του δικτύου αυτού είναι η έκδοση οδηγιών, κανονισμών, ο ορισμός 

υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων των σχολείων και των τοπικών κοινωνιών και η 

ανταλλαγή απόψεων με τους διεθνείς οργανισμούς. 

 

Σε τοπικό- περιφερειακό επίπεδο με σχέδια δράσης κατά της ΣΒΕ. Στη Σουηδία το 

Τμήμα Παιδείας της τοπικής κοινωνίας έχει την ευθύνη ανάπτυξης σχεδίων δράσης και 

την παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων στα σχολεία της περιοχής 

ευθύνης τους. Η τοπική κοινωνία παρέχει στήριξη μέσω των κοινωνικοψυχολογικών 

υπηρεσιών της, οικονομική στήριξη και ευκαιρίες για διάχυση της γνώσης. Ανάλογα με 

τις ιδιαιτερότητες και της ανάγκες του πληθυσμού της κάθε τοπικής κοινωνίας 

εφαρμόζονται και διαφορετικές στρατηγικές για την προώθηση της εθνικής πολιτικής. 

 

Σε επίπεδο σχολικό-μικρό εφαρμόζονται προγράμματα για την πρόληψη και μείωση της 

ΣΒΕ, για τα οποία τα σχολεία υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως το Τμήμα 

Παιδείας για τη δράση που προτίθενται να υλοποιήσουν. Οι δράσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από τον ορισμό υπευθύνου σε κάθε σχολική μονάδα, τη διερεύνηση 

των στάσεων και απόψεων των μαθητών και εκπαιδευτικών, την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών των μαθητών με στόχο την 

διαμεσολάβηση και την ενδυνάμωση της ατομικής ευθύνης των μαθητών για την 

υποστήριξη των μικρότερων.  

 

 

 



27 

 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας εθνικής πολιτικής για τη ΣΒΕ της Σουηδίας 

 

 

 

Σουηδία 

 

Θεσμικό 

πλαίσιο 

Ενημέρωση-

πληροφόρηση 

σχολικής 

κοινότητας 

Δικτύωσ

η και 
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σία 

Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικ

ών 

Σχεδιασμός 

προγραμμάτων 
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επίπεδο  

Έκδοση 

οδηγιών/ 

κανονισμών 

 Καθoρισμός  

αρμοδιοτήτων  

Εθνικό 

δίκτυο 

Ναι  Ανταλλαγή    

απόψεων με 
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Περιφερειακό 

επίπεδο 

Εφαρμογή 

στρατηγικών  

Οικονομική 

στήριξη  

Τοπικό 

δίκτυο 

Ναι Ανάπτυξη 

σχεδίων δράσης 

και εποπτεία 

Σχολικό 

επίπεδο 

Ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών 

μαθητών 

Ναι  Ορισμός         

υπευθύνου  

Δράσεις 

επιμόρφωσης 

Υποχρεωτικότη

τα εφαρμογής 

προγραμμάτων  

 

Από τη βιβλιογραφική μελέτη για την πρόληψη της ΣΒΕ και την ψήφιση Νόμου
18

 το 

2006 (Σπυρόπουλος, 2010) που απαγορεύει τις διακρίσεις και οποιαδήποτε 

«ταπεινωτική» συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά προκύπτει, ότι στη Σουηδία υπάρχει 

ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια στο σχολείο, την προαγωγή της 

σωματικής και ψυχικής υγείας των μαθητών, την προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών και την πρόληψη της ΣΒΕ (Αρτινοπούλου, 2001). Η εκπαιδευτική πολιτική της 

Σουηδίας αναπτύσσεται και στα τρία επίπεδα διοικητικής διάρθρωσης,  φαίνεται να 

λειτουργεί αρκετά καλά δίνοντας πρωτοβουλία δράσεων στα σχολεία με την 

υποστήριξη της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης. 

 

 Δανία 
 

Η ιδιαιτερότητα της εκπαίδευσης στη Δανία, όπου οι σχολικές μονάδες λειτουργούν 

ιδρυματικά έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να ξοδεύουν αρκετό από τον ελεύθερο 

χρόνο τους στο σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων. 

 

Ο όρος σχολικός εκφοβισμός άρχισε να χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας 

στα τέλη της δεκαετίας του 80 και να προβάλλεται μέσω άρθρων και ρεπορτάζ των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το ενδιαφέρον των ερευνητών και αρχών ελαττώθηκε 

                                                           
18

Νόμος Απαγορευτικός των Διακρίσεων και Άλλων Ταπεινωτικών Συμπεριφορών απέναντι στα Παιδιά 

και στους Μαθητές (2006:67)  
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στις αρχές της δεκαετίας του 90 και υποκινήθηκε ξανά την περίοδο 1995-1998 εξαιτίας 

κάποιων άρθρων εφημερίδων που ανέδειξαν το πρόβλημα. Στη Δανία ο εκφοβισμός δεν 

θεωρούνταν κοινωνικό πρόβλημα αλλά συνηθισμένη δυσκολία στην απόκτηση καλής 

κοινωνικής συμπεριφοράς ή σύμπτωμα αντικοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών. Το 

1988 ο τότε Υπουργός Παιδείας πήρε την πρωτοβουλία να διερευνήσει το πρόβλημα 

στα σχολεία και από την έρευνα αυτή φάνηκε ότι το 10% των μαθητών είχαν υποστεί 

ΣΒΕ στο χώρο του σχολείου. 

 

Το 1994 η κυβέρνηση με τη συνεργασία διαφορετικών υπουργείων ανάπτυξε ένα 

σχέδιο δράσης απευθυνόμενη σε ομάδες μαθητών που κινδυνεύουν να γίνουν θύματα. 

Το σχέδιο περιελάμβανε τις στάσεις και απόψεις των ίδιων των μαθητών και τη 

συμμετοχή τους σε προγράμματα αγωγής υγείας καθώς και την ανάπτυξη των  

παιδαγωγικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το 1996 αποφασίστηκε να παρέμβει η 

κεντρική εξουσία μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον μαθητικό πληθυσμό, 

στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, δημιουργώντας ένα δίκτυο με σκοπό την 

ανάπτυξη στρατηγικών για την πρόληψη. Έτσι, δημιουργήθηκαν ειδικές δομές και 

θεσμοί, όπως η Διυπουργική Επιτροπή για τη Βία και η Γραμματεία για την πρόληψη 

της βίας σχεδιάζοντας προγράμματα που εμπλέκουν ενεργά όλη την εκπαιδευτική 

κοινότητα ενδυναμώνοντας τους κοινωνικούς και ψυχολογικούς τοπικούς φορείς και 

παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις και ενημέρωση για την βία. 

 

Το Εθνικό Συμβούλιο για τα Παιδιά
19

, η Διεθνής Οργάνωση Γονέων Μαθητών, το 

Κέντρο Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος της Δανίας (DCUM)
20

 και το BoernsVilkar
21

 

είναι οργανισμοί που αποσκοπούν με τη συμβολή τους στην οργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και εργαλείων για εκπαιδευτικούς και μαθητές για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ΣΒΕ (Σπυρόπουλος, 2010). 

 

Στην Δανία το 2008 ξεκίνησε από τον Bertel Haarder σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας, Φορείς και Ιδρύματα της χώρας, η εκστρατεία «Μαζί κατά του εκφοβισμού» 

με κύριο σκοπό την καλυτέρευση της σχολικής ζωής των μαθητών και την 
                                                           
19

Το Εθνικό Συμβούλιο για τα Παιδιά έχει ως ρόλο την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Μεταξύ των στόχων που θέτει είναι η αντιμετώπιση του bullying. (Σπυρόπουλος, 2010) 
20

Το Κέντρο Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος της Δανίας είναι ένα ανεξάρτητο, δημόσιο κέντρο το οποίο 

στοχεύει στην διασφάλιςη της τήρησης των νομικών προδιαγραφών για το εκπαιδευτικό περιβάλλον των 

μαθητών και παρέχει συμβουλευτικό έργο (Σπυρόπουλος, 2010) 
21

BoernsVilkar Πρόκειται για έναν ιδιωτικό, ανθρωπιστικό οργανισμό. Παρέχει μια ειδική υπηρεσία που 

λέγεται Βoernetelephonen (τηλεφωνική συμβουλευτική υποστήριξη για παιδιά) (Σπυρόπουλος, 2010) 
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γνωστοποίηση της στρατηγικής κατά του εκφοβισμού με στόχο τη δημοσιοποίηση της 

πρόληψης του εκφοβισμού, των προγραμμάτων κατάρτισης και της στοχευόμενης 

βοήθειας προς τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, εστιάζοντας στην 

ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών, των εκπαιδευτικών και γονέων και των 

εμπλεκόμενων μαθητών (θυτών- θυμάτων και παρατηρητών). 

 

Η εκστρατεία περιείχε δραστηριότητες όπως: η συμπερίληψη του εκφοβισμού στην 

τοπική πολιτική ατζέντα (από Διευθυντές), η οργάνωση κατασκήνωσης κατά του 

εκφοβισμού (από το Υπουργείο Παιδείας και το Σχολικό Συμβούλιο), η διενέργεια 

Διαγωνισμού τραγουδιού: «Τραγουδήστε κατά του εκφοβισμού» (από το Danish 

School children,το Υπουργείο Παιδείας και το DR), η εμπλοκή των κοινωνικών 

υπηρεσιών, η παροχή τηλεφωνικών συμβουλών για παιδιά και γονείς για τα 

Δικαιώματα των παιδιών. Η εκστρατεία υποστηρίχθηκε από τα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας (τύπος, τηλεοπτικά σποτ, παραγωγή DVD). Η αξιολόγηση της 

εκστρατείας κατέδειξε θετικά αποτελέσματα ως προς την ευαισθητοποίηση κατά του 

εκφοβισμού και την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία πολλών υπηρεσιών και 

ιδρυμάτων.  

 
Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας εθνικής πολιτικής για τη ΣΒΕ της Δανίας  

 

 

 

 

Στη  Δανία η εθνική πολιτική λειτουργεί κυρίως σε κεντρικό και σχολικό επίπεδο 

ενισχύοντας όμως και τις δομές των κοινωνικών και ψυχολογικών υπηρεσιών ώστε να 

συνεισφέρουν στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε περιφερειακό επίπεδο. 

Το σχολείο ως μονάδα διοίκησης αναπτύσσει την δική της πολιτική πρόληψης 

υποστηριζόμενη από την κεντρική διοίκηση. 
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 Φινλανδία 
 

 

Στη Φινλανδία η εκπαιδευτική νομοθεσία καλύπτει όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης, 

της βελτίωσης του σχολικού περιβάλλοντος, δίνει κατευθύνσεις για την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους σκοπούς του σχολείου αλλά οι κοινότητες και τα 

σχολεία αποφασίζουν την πολιτική που θα ακολουθήσουν. Τα σχολεία γίνονται 

ανταγωνιστικά μεταξύ τους ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχουν, ώστε να 

επιλέγονται από τους γονείς ως κατάλληλο σχολείο για τα παιδιά τους 

(Αρτινοπούλου,2001). 

 

Από τη δεκαετία του 90,η Φινλανδία μέσα σε ένα πλαίσιο βελτίωσης του σχολικού 

περιβάλλοντος υιοθέτησε πολιτικές για τη μείωση του εκφοβισμού.Το Υπουργείο 

Παιδείας, το 1993 ιδρύει επιτροπή με σκοπό την καταγραφή περιστατικών σχολικής 

βίας και την διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς για την 

πρόληψη και διαχείριση περιστατικών βίας. Η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η 

ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και η πρόληψη του αποκλεισμού των μαθητών αποτελεί 

προτεραιότητα των προγραμμάτων που εφαρμόζονται στα σχολεία της Φινλανδίας.  

 

Από το 2003 τα σχέδια δράσης εντάχθηκαν υποχρεωτικά σε κάθε δημόσιο σχολείο και 

ενισχύθηκαν περισσότερο με το Νόμο περί Βασικής Εκπαίδευσης του 2010 και της 

μεταρρύθμισης του προγράμματος το οποίο όριζε κοινές κατευθυντήριες γραμμές για 

όλα τα σχολεία και την εκπαίδευση των μαθητών. 

 

Στο Πανεπιστήμιο του Turku της Φινλανδίας δημιουργήθηκε από την Christina 

Salmivalli και τους συνεργάτες της, το πρόγραμμα παρέμβασης KIVA κατά του 

σχολικού εκφοβισμού, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

και εντάχθηκε στο σχολικό πρόγραμμα. Είναι ένα δομημένο και συστηματικό 

πρόγραμμα που περιλαμβάνει υλικό για δράσεις και δραστηριότητες στα σχολεία για 

την πρόληψη της ΣΒΕ. Στη Φινλανδία το KiVa αποτελεί ένα περιζήτητο πρόγραμμα, 

καθώς το εφαρμόζει το 90% των σχολείων της χώρας. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε σε 

εύρος 234 σχολείων και 30000 μαθητών και κατέδειξε μείωση του εκφοβισμού. 

Επιπρόσθετα αναφέρθηκαν αποτελέσματα θετικής επίδρασης στους μαθητές σχετικά με 

το κλίμα μεταξύ συνομηλίκων, μείωση του άγχους και της κατάθλιψης, 

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το πρόγραμμα KIVA 



31 

 

επεκτάθηκε και εφαρμόστηκε και σε άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η Ολλανδία κλπ. 

Χρησιμοποιεί καινοτόμες δραστηριότητες και υλικά και είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και 

εύκολα στη χρήση τους από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

 

Πίνακας3: Συγκεντρωτικός πίνακας εθνικής πολιτικής για τη ΣΒΕ της Φινλανδίας 

 

 

Στην Φινλανδία φαίνεται ότι η εκπαιδευτική πολιτική  εστιάζεται μόνο σε κεντρικό και 

σχολικό επίπεδο, όπου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και εθνικής πολιτικής έχει 

εντάξει υποχρεωτικά τα σχέδια δράσης στα σχολεία και χρηματοδοτεί την υλοποίηση 

του προγράμματος KIVA. Θέματα όπως η πρόληψη για τη ΣΒΕ και η βελτίωση του 

σχολικού κλίματος καλύπτονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία, η κεντρική διοίκηση 

ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές αλλά δίνει τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  

στα σχολεία ως  μονάδες διοίκησης να αποφασίσουν την πολιτική που θα 

ακολουθήσουν. 

 

 

2.3.2 Χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 
 

 Ολλανδία 
 

Το θέμα της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την 

Ολλανδία από τις αρχές του 1990, το οποίο και ανακινήθηκε στο Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη προεδρία της Ολλανδίας το 1997.Την έκταση, τις μορφές 

και τις επιπτώσεις της ΣΒΕ διερεύνησε εκτενέστερα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Nijmegen,Ton Moolj, από τις αρχές του 1990, με πολλές έρευνες στη χώρα του αλλά 

και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Φινλανδία 

 

Θεσμικό 

πλαίσιο 

Ενημέρωση-

πληροφόρηση 

σχολικής 

κοινότητας 

Δικτύωση 

και 

συνεργασία 

Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

Σχεδιασμός 

προγραμμάτων 

Κεντρικό 

επίπεδο  

Ναι Ναι  Ναι  Ναι Υποχρεωτικότητα 

σχεδίων δράσης 

Ένταξη  KIVA 

Περιφερειακό 

επίπεδο 

     

Σχολικό 

επίπεδο 

Κανονισμός 

σχολείου  

Ναι  Ναι   Πρόγραμμα KIVA 



32 

 

 

Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας της Ολλανδίας για την ΣΒΕ, σχεδιάστηκε σε 

κεντρικό και τοπικό επίπεδο στα τέλη του 1994. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η 

πρόληψη και η αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο» υπήρξε συνεργασία των 

Υπουργείων Παιδείας, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης καθώς και  εθνικών οργανισμών 

με την συμβολή τους στην έκδοση πληροφοριακού υλικού, εκστρατείες ενημέρωσης, 

την ανάπτυξη και προώθηση των ενδιαφερόντων και των δικαιωμάτων των μαθητών. 

 

Σε τοπικό επίπεδο οι στρατηγικές αντιμετώπισης κατευθύνονται από την εκπαιδευτική 

πολιτική. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των σχολείων και των τοπικών κοινωνικών 

φορέων καθώς και της αστυνομίας με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών αλλά και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών. Οι 

εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ειδική επιμόρφωση για το θέμα από εθνικά εκπαιδευτικά 

συμβουλευτικά κέντρα ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν 

δεξιότητες κοινωνικές και ψυχολογικές όπως η αποδοχή του άλλου, ο σεβασμός, η 

υπευθυνότητα και η εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους. Τα σχολεία υποχρεούνται 

να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους δράσεις για την πρόληψη της ΣΒΕ, να 

συντάσσουν έναν Οδηγό Σχολικής Ασφάλειας στον οποίο περιγράφονται τα μέτρα για 

την διασφάλιση των μαθητών. Οι Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων σε ποσοστό 80% 

των σχολείων της Ολλανδίας, συνέταξαν ένα Εθνικό Πρωτόκολλο με το οποίο 

καθιερώνεται ο τρόπος δράσης των γονέων προσφέροντας λύσεις για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού (Σπυρόπουλος, 2010). 

 

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας εθνικής πολιτικής για τη ΣΒΕ της Ολλανδίας 

 

Στην Ολλανδία οι στρατηγικές πρόληψης υπαγορεύονται ως ένα βαθμό από την 

κεντρική εθνική πολιτική με την υποχρεωτική υλοποίηση δράσεων πρόληψης από τα 
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σχολεία, δίνοντας όμως την δυνατότητα, στην ιεραρχικά μικρότερη μονάδα διοίκησης 

που είναι το σχολείο να αναπτύξει την πολιτική της, με τη σύνταξη κανονισμού για την 

ασφάλεια των μαθητών και την εμπλοκή των γονέων σε δράσεις πρόληψης και 

αντιμετώπισης της ΣΒΕ σε κάθε σχολική μονάδα. 

 

 Γαλλία 
 

Το ζήτημα της ΣΒΕ απασχόλησε τους επιστήμονες της Γαλλίας στα μέσα της δεκαετίας 

του 80,όπου και επισημάνθηκε το πρόβλημα. Στη δεκαετία του 90 προκάλεσε το 

ενδιαφέρον του κράτους από τη δημοσιοποίηση του θέματος από τα ΜΜΕ. Το 

Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών (Ινστιτούτο 

Ανωτάτων Σπουδών για την Εθνική Ασφάλεια) πραγματοποίησε μετρήσεις για τη βία. 

Στη συνέχεια έγιναν αρκετές έρευνες για το ζήτημα, τα αίτια, τα χαρακτηριστικά της 

σχολικής βίας και τη συχνότητα των περιστατικών. Το Νοέμβριο του 1997 από τη 

συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Άμυνας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού υποβλήθηκε σχέδιο καταπολέμησης της βίας στην τότε 

κυβέρνηση. Δημιουργήθηκαν  μονάδες υποστήριξης και βοήθειας από επαγγελματίες 

της ψυχικής υγείας και κοινωνιολόγους σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια. Η 

συνεργασία, οι κοινές δράσεις των κοινωνικών φορέων, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

της δικαιοσύνης και της αστυνομίας βοηθούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων 

πρόληψης. Από το 2005 και μετά δημοσιεύθηκαν αρκετές εγκύκλιοι που συντάχθηκαν 

από τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης σχετικά 

με την ασφάλεια των σχολείων και τις στρατηγικές πρόληψης κατά του εκφοβισμού. 

 

Η εθνική πολιτική εφαρμόστηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και 

υποστηρίχθηκε από έμπειρους και καταρτισμένους επιστήμονες της ανώτατης 

εκπαίδευσης. Η στρατηγική αποσκοπούσε στην κατάρτιση και υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών, στην ενίσχυση παροχών για την υλοποίηση του σχεδίου ασφάλειας και 

στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προγράμματος για τα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτής 

της στρατηγικής υλοποιήθηκαν δραστηριότητες εκπαίδευσης και υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών για τη διενέργεια του μαθήματος, τη διαχείριση συγκρούσεων και 

κρίσεων, την εμπλοκή των ενηλίκων της σχολικής μονάδας ως βοηθοί εκπαίδευσης. Οι 

βοηθοί εκπαίδευσης είχαν σαν στόχο να βοηθούν όπου κρινόταν απαραίτητο ως 

μεσολαβητές. Η αξιολόγηση της θέσης αυτής είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η βία σε 

ένα ανήσυχο σχολικό κλίμα σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας και κρίθηκε ότι 
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απέδωσε ικανοποιητικά μόνο σε σχολεία που είχαν σταθερό προσωπικό και ισχυρή 

σχολική κουλτούρα. (Κρητικός, 2007). Αναπτύχθηκε άμεση συνεργασία με την 

αστυνομία, συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και η άμεση παρέμβαση κινητών μονάδων 

ασφαλείας. Η αξιολόγηση του προγράμματος διενεργήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας 

μέσα από έρευνες χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη ανάλυση σχετικά με τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Η διάδοση του προγράμματος έγινε κυρίως με την 

έκδοση εγκυκλίων, τη δημιουργία ιστοτόπου και την ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου 

εκπαιδευτικού υλικού. 

 

Πίνακας 5:Συγκεντρωτικός πίνακας εθνικής πολιτικής για τη ΣΒΕ της Γαλλίας  

 

 

Στη Γαλλία η εθνική πολιτική εφαρμόζεται σε κεντρικό, περιφερειακό και σχολικό 

επίπεδο με την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών από επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

και κοινωνιολόγους σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια και την εμπλοκή ενηλίκων ως 

βοηθοί εκπαίδευσης με ρόλο μεσολαβητών. Η κεντρική διοίκηση φαίνεται να έχει 

εκπαιδευτική οπτική και υποστηρίζει πλήρως το σχολείο. 

 

 Αυστρία 
 

Στα σχολεία της Αυστρίας δεν φαίνεται να υφίσταται ιδιαίτερα πρόβλημα σχολικής 

βίας και εκφοβισμού. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα εκδηλώνονται κάποιες μορφές 

βίας στα σχολεία όπως η λεκτική βία, ο εκφοβισμός και οι απειλές που όμως 

θεωρούνται περιστασιακά και αντανακλούν τις συνήθειες που αποκτούν από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι συγκρούσεις προκύπτουν και σχετίζονται με το 

σχολικό κλίμα της τάξης ή τις σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών και σε αυτό 

εστιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική πρόληψης. Τον ενεργό ρόλο στα προγράμματα 
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έχουν τα ίδια τα σχολεία δίνοντας έμφαση στη διαμεσολάβηση και την επίλυση 

διαφορών από τους ίδιους τους μαθητές. Όσοι μαθητές επιθυμούν να αναλάβουν τον 

ρόλο του μεσολαβητή, εκπαιδεύονται σε αυτό και καλούνται να βρουν την κατάλληλη 

λύση και για τις δύο πλευρές θεωρώντας ότι αυτή η πρακτική είναι πιο αποτελεσματική 

από τους ίδιους τους μαθητές παρά από τους ενήλικες. 

 

Στην Αυστρία το 2007 στο επίπεδο εθνικής πολιτικής, ξεκίνησε από το Υπουργείο 

Παιδείας, Τέχνης και Πολιτισμού το πρόγραμμα «Gemeinsam fur Fairnessund Gegen 

Gewalt» (Λευκό Φτερό: Μαζί για δικαιοσύνη και κατά της βίας) που είχε ως ομάδα 

στόχου την εκπαιδευτική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός του προγράμματος 

ήταν η πρόληψη της βίας, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και στη δημιουργία της 

υπευθυνότητας των μαθητών για την εμπλοκή τους στις δράσεις κατά του εκφοβισμού.  

 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εθνικής στρατηγικής «Μαζί ενάντια στη βία» οι  Spiel και 

Strohmeier το 2007, καθόρισαν τρεις στόχους για τους μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς 

και την ευρύτερη κοινωνία: 1) την αύξηση της ευαισθητοποίησης και των γνώσεων  

σχετικά με τη βία: Ξέρω-ξέρουμε. 2) την αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και 

στρατηγικές πρόληψης της βίας: Μπορώ-μπορούμε και 3) την αυξημένη ευθύνη και 

πολιτική εμπλοκή : Κάνω- κάνουμε.  

 

Οι δραστηριότητες και δράσεις του προγράμματος περιελάμβαναν τη συνεργασία 

μαθητών και εκπαιδευτικών, την δημιουργία και τήρηση κανόνων κατά του 

εκφοβισμού, συζητήσεις με εκπαιδευμένο ψυχολόγο, την ανάπτυξη της έννοιας της 

ομαδικής εργασίας και της υπευθυνότητας καθώς και την ενσωμάτωση του θέματος του 

εκφοβισμού στο μάθημα της δραματικής τέχνης. Το πρόγραμμα είναι μια συντονισμένη 

προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο για συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους και τεχνικές 

εστιασμένες στην πρόληψη του εκφοβισμού. Τα στατιστικά δεδομένα που συλλέχθηκαν 

την περίοδο 2010-2011 και 2011-2012 για την αξιολόγηση του προγράμματος 

κατέδειξαν ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση από την κοινή γνώμη και αυξητική 

συμμετοχή στον αριθμό των μαθητών και στην παρουσίαση των παραστάσεων. 

Υποστηρίχθηκε από διασημότητες του Αθλητισμού, της Ιατρικής και των Τεχνών και 

απονεμήθηκαν βραβεία από το Υπουργείο Παιδείας στα καλύτερα σχολικά έργα και 

στους αποτελεσματικότερους κανόνες κατά του εκφοβισμού. 
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Η εθνική πολιτική που αναπτύχθηκε στην Αυστρία σχεδιάστηκε από τους ερευνητές 

Spiel και Strohmeier (2007), εφαρμόστηκε σε κεντρικό και σχολικό επίπεδο και 

αποτελείται από έξι τομείς δραστηριότητας, όπως την:  

 Πολιτική και υπεράσπιση: Η εθνική στρατηγική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της εθνικής κυβερνητικής πολιτικής. 

 Πρόληψη και παρέμβαση: Πιλοτικά έργα από κοινωνικούς λειτουργούς στα 

σχολεία- Εφαρμογή προγραμμάτων «Faustlos» και «ViSC». 

 Μεταφορά γνώσεων και εκπαίδευση: Η πρόληψη της βίας και οι κοινωνικές 

δεξιότητες υποχρεωτικά στοιχεία της βασικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

 Πληροφόρηση και δημόσιες σχέσεις: Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας- 

Εκδηλώσεις- πληροφοριακό υλικό. 

 Δικτύωση και συνεργασία: Διασκέψεις-Συνεργασία με την εθνική τηλεόραση.   

 Αξιολόγηση και έρευνα: Αξιολόγηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής- 

αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης – Ανάπτυξη 

διαδικτυακής αυτοαξιολόγησης για τάξεις και σχολεία. 

 

Πίνακας 6: Συγκεντρωτικός πίνακας εθνικής πολιτικής για τη ΣΒΕ της Αυστρίας 

 

 

 

Όπως αναφέρεται στους Spiel, Wagner & Strohmeier (2012), η αξιολόγηση της εθνικής 

στρατηγικής κατά της σχολικής βίας στα δημόσια σχολεία της Αυστρίας ανατέθηκε το 

2010, στην Petra Wagner από το Υπουργείο Παιδείας. Η αξιολόγηση της εφαρμογής 

της εθνικής στρατηγικής έγινε με τη μέθοδο της ποιοτικής μελέτης και είχε ως στόχο1) 

να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλαν τα υλοποιούμενα έργα στους έξι τομείς 
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επίπεδο  

Ναι  Ναι  Εθνικό 

δίκτυο  

Υποχρεωτική 

εκπαίδευση – 

εκπαιδευτές 

προγράμματος 

ViSC 

Ενσωμάτωση 

της πρόληψης 

στο μάθημα της 

Δραματικής 

Τέχνης  

Περιφερειακό 

επίπεδο 

     

Σχολικό 

επίπεδο 

 Ναι  Ενεργός 

ρόλος 

μαθητών  

Εργαστήρια 

πληροφόρησης 

για τα σχολεία  

Δράσεις 

πρόληψης  
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δραστηριότητας 2) να αξιολογήσει την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής σε γενικό 

επίπεδο και 3) να παρέχει μελλοντικές συστάσεις για την ανάπτυξη της στρατηγικής. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής, σύμφωνα 

με τους ερωτηθέντες κατέδειξαν ότι τα περισσότερα από τα έργα υλοποιήθηκαν 

ικανοποιητικά. Η δικτύωση και η συνεργασία με διάφορους φορείς και η συνεργασία 

των μελών ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Ωστόσο, φάνηκε ότι η εθνική στρατηγική δεν 

έχει πετύχει το στόχο της για δημόσια αναγνώριση. Η ενίσχυση των έργων σε 

περιφερειακό επίπεδο και η εμπλοκή των παιδαγωγικών πανεπιστημίων θεωρήθηκε 

απαραίτητη για την μελλοντική βελτίωση της εθνικής στρατηγικής. Επιπλέον, 

επισημάνθηκε ότι η μη δέσμευση ομάδων εμπλεκόμενων σε τοπικό επίπεδο από την 

πολιτική ηγεσία, αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα  στην επίτευξη των στόχων της 

αρχικής εθνικής στρατηγικής. 

 
 

2.3.3  Χώρες της Νότιας Ευρώπης 
 

 

 Ισπανία 
 

 

Για το πρόβλημα της σχολικής βίας στην Ισπανία οι ερευνητές και εκπαιδευτικοί 

φαίνεται να συμφωνούν μόνο προς τους όρους της σχολικής επιθετικότητας, της 

διάσπασης και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Οι έρευνες στην Ισπανία για την 

ΣΒΕ στα σχολεία ξεκίνησαν τη δεκαετία του 90 και κατέδειξαν ότι τα σχολεία ήταν 

πολύ συχνά τόπος συγκρούσεων, προσβολών και κακομεταχείρισης μαθητών από τους 

συμμαθητές τους καθώς και ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό δε γνώριζε την έκταση της 

σχολικής βίας διότι από τα δεδομένα της έρευνας πολλοί μαθητές δήλωσαν ότι το 

φαινόμενο μπορεί να περιοριστεί ή να εξαλειφθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου. Το σύστημα διοίκησης στην Ισπανία είναι αποκεντρωμένο. Αποτελείται 

από  17 Αυτόνομες Κοινότητες που αποτελούν το πρώτο επίπεδο πολιτικής διοίκησης, 

με ευρεία νομοθετική και εκτελεστική αυτονομία. Οι Αυτόνομες Κοινότητες έχουν την 

καθολική ευθύνη για τα θέματα της εκπαίδευσης και των σχολείων, από τη γλώσσα και 

τον πολιτισμό μέχρι τη διοίκηση των σχολικών μονάδων, τα Αναλυτικά Προγράμματα 

και την επιθεώρηση της εκπαίδευσης στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους.
22

 

 

                                                           
22

 Παρατηρητήριο της ΑΕΕ- Διεθνής Εμπειρία-Ισπανία : Ανακτήθηκε από:  

http://aee.iep.edu.gr/country/%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1 
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Στο πλαίσιο αυτό, πολλές αυτόνομες κοινότητες έχουν πραγματοποιήσει μελέτες για το 

πρόβλημα της σχολικής βίας και έχουν εφαρμόσει προγράμματα πρόληψης 

προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας. Στην Ισπανία τα τελευταία 

χρόνια έστρεψαν οι ερευνητές το ενδιαφέρον τους στο φαινόμενο της σχολικής βίας και 

πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές μελέτες σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Λόγω 

των αποκεντρωμένων διοικήσεων παρέχεται η δυνατότητα οι τοπικές εξουσίες των 

Αυτόνομων Κοινοτήτων να σχεδιάζουν την εκπαιδευτική τους πολιτική σύμφωνα με τις 

ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας δεν υπάρχει εθνική 

στρατηγική για την εκπαίδευση αλλά θα πρέπει να δούμε την εκπαιδευτική πολιτική, 

της κάθε κοινότητας χωριστά σε οποιοδήποτε τομέα. Κάποιες από της Αυτόνομες 

Κοινότητες έχουν πραγματοποιήσει μελέτες για το πρόβλημα της συνύπαρξης, την 

κακοποίηση και τη βία στα σχολεία.  

 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τρεις από τις Αυτόνομες Κοινότητες της 

Ισπανίας, την Μούρθια, την Ανδαλουσία και την Βαλένθια.  

 

a) Η περίπτωση της Μούρθια 

 

Στην Περιφέρεια της Μούρθια, μόλις το 2006 ιδρύθηκε το Παρατηρητήριο για τη 

Σχολική Συνύπαρξη, το οποίο συνεργάζεται με το Κρατικό Παρατηρητήριο, 

υποστηρίζεται από μια Επιτροπή Επιτήρησης αποτελούμενη από τον Συντονιστή , τους 

Διευθυντές: α) για την προώθηση, τον σχεδιασμό και εκπαιδευτική καινοτομία, β) του 

Υπουργείου και γ) των Ανθρωπίνων Πόρων, εκπροσώπους Νεολαίας, Γυναικών, 

Δημόσιας Διοίκησης, Υγείας και τον Συντονιστικό Φορέα αρμόδιο για την Κοινωνική 

Πολιτική. Το Παρατηρητήριο αποσκοπεί στην υποβολή προτάσεων για την 

εκπαιδευτική διοίκηση, για την προώθηση της σχολικής συνύπαρξης, στην οργάνωση 

συναντήσεων επαγγελματιών για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και στην πρόταση 

μέτρων για την πρόληψη της βίας έξω από τα σχολεία. Επιπροσθέτως, προωθεί τις 

περιφερειακές και εθνικές εκστρατείες για την αύξηση ευαισθητοποίησης των μαθητών 

σχετικά με τον εκφοβισμό. Η πολιτική της Μούρθια χαρακτηρίζεται καινοτόμα σε 

σχέση με άλλες περιφέρειες της Ισπανίας. 

 

b) Η περίπτωση της Ανδαλουσίας και της Βαλένθια 
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Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Martinez&Garcia (2004), oι πιο εκτεταμένες και 

συνεχείς μελέτες για το φαινόμενο του εκφοβισμού έχουν διεξαχθεί από την Rosario 

Ortega και την ομάδα της στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, για την περιοχή της 

Ανδαλουσίας (Ortega y Angulo 1998, Ortegay-Merchan 2000). Το 1998 διεξήχθη 

έρευνα σε 8 επαρχίες της Ανδαλουσίας δίνοντας πληροφορίες σχετικά με τη σχολική 

συνύπαρξη, την κακοποίηση και την βία στα σχολεία. 

 

Η μελέτη που σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της 

Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια αποτελούσε μέρος του προγράμματος για την 

προώθηση της συνύπαρξης στα σχολεία και περιελάμβανε ερωτήματα σχετικά με τη 

βία και τον βανδαλισμό. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι το 66,5 % 

των μαθητών έχουν δει πράξεις βανδαλισμού στις τάξεις τους από μαθητές που 

καταστρέφουν σχολικό εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες στην Ισπανία είναι το πρόγραμμα 

ασφαλείας- SAVE προέρχεται από το πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, από τον καθηγητή 

Rosario Ortega Ruiz προκειμένου να μελετηθεί το φαινόμενο του εκφοβισμού μεταξύ 

μαθητών και ο σχεδιασμός πρακτικών για την καταπολέμηση της βίας. Στόχος ήταν η 

βελτίωση της συνύπαρξης και των διαπροσωπικών σχέσεων στα σχολεία. Πρόκειται για 

ένα προληπτικό μοντέλο παρέμβασης το οποίο προτείνει τη συνύπαρξη και την 

ανάπτυξη της συνεργασίας σε ομάδες, την διδασκαλία συναισθημάτων και 

συμπεριφοράς καθώς την παρακολούθηση των παιδιών που κινδυνεύουν. 

 

Η αξιολόγηση του προγράμματος SAVE κατέδειξε ότι βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μειώθηκε το ποσοστό θυματοποίησης και υπήρξε αλλαγή 

της γενικής στάσης απέναντι στον εκφοβισμό. Όπως αναφέρει ο Σπυρόπουλος (2010) 

με παρόμοια χαρακτηριστικά αντίστοιχα σχεδιάστηκε το πρόγραμμα ANDAVE στην 

Κοινότητα της Ανδαλουσίας. Αξιολογώντας την πολιτική πρόληψης των κοινοτήτων 

της Ισπανίας και σύμφωνα με τους Ortega, Del Rey &Fernandez  τα συγκεκριμένα 

προγράμματα χαρακτηρίζονται από τέσσερις βασικές στρατηγικές: την αλλαγή της 

σχολικής οργάνωσης, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ειδικές προτάσεις και 

συγκεκριμένο σχέδιο για την αποκατάσταση της ομαλής διεξαγωγής της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

 

 



40 

 

Πίνακας 7: Συγκεντρωτικός πίνακας εθνικής πολιτικής για τη ΣΒΕ της Ισπανίας 

 

 

Η  πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ στην Ισπανία σχεδιάζεται και 

εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε περιφερειακό επίπεδο, λόγω της αποκεντρωμένης 

διοίκησης των αυτόνομων κοινοτήτων που έχουν και την ευθύνη σε θέματα 

εκπαίδευσης των σχολείων τους. 

 

 Κύπρος 
 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το 2009 συστήνει το Εθνικό 

Παρατηρητήριο για τη Σχολική Βία το οποίο και συνεργάστηκε από την αρχή με το 

«Διεθνές Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο» και αποσκοπεί στη συλλογή, 

καταγραφή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη σχολική βία, την ευαισθητοποίηση 

εκπαιδευτικών και μαθητών και στην πρόληψη του φαινομένου. Εκπαιδευτικοί, 

Σχολικοί Σύμβουλοι και Σχολικοί Ψυχολόγοι αποτελούν ένα τμήμα της Επιτροπής 

Παρέμβασης του Παρατηρητηρίου που δραστηριοποιούνται  υλοποιώντας δράσεις για 

την εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας σχετικά με τον εκφοβισμό, προγράμματα 

διαμεσολάβησης συνομηλίκων και μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης. 

Διενεργήθηκε αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα του Παρατηρητηρίου το 

Μάρτιο του 2011 από το Εθνικό Παρατηρητήριο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής 

Έρευνας και Αξιολόγησης. Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν διαπιστώθηκε ότι η 

επιρροή του  εκφοβισμού είναι αρνητική για την ψυχική υγεία και ευημερία των 

θυμάτων εν τούτοις   κατέδειξαν ότι μετά την εφαρμογή του προγράμματος μειώθηκε ο 

αριθμός των θυμάτων και ευαισθητοποιήθηκε η εκπαιδευτική κοινότητα τόσο οι 

μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί.  

 

Ισπανία 

 

Θεσμικό 

πλαίσιο 

Ενημέρωση-

πληροφόρηση 

σχολικής 

κοινότητας 

Δικτύωση 

και 

συνεργασία 

Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

Σχεδιασμός 

προγραμμάτων 

Κεντρικό 

επίπεδο  

Εθνικό 

Παρατηρη

τήριο  

Ναι  Ναι    

Περιφερειακό 

επίπεδο 

(Αυτόνομες 

κοινότητες) 

Παρατηρ

ητήριο  

Ναι 

 

Ναι Ναι Πρόγραμμα SAVE 

( Βαλένθια)/ 

ANDAVE 

( Ανδαλουσία) 

Σχολικό 

επίπεδο 

Ναι  Ναι Ναι  Ναι  Δράσεις πρόληψης  
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Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, στο πλαίσιο της πολιτικής του για 

πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της παραβατικότητας και της βίας στο 

σχολείο, προτρέπει τη κάθε σχολική μονάδα να αναπτύξει τη δική της πολιτική στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Η πολιτική αυτή μπορεί να 

ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας, το 

οποίο καταρτίζεται από το σχολείο με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς και 

διατηρείται στο Αρχείο του.
23

 

 

Πίνακας 8: Συγκεντρωτικός πίνακας εθνικής πολιτικής για τη ΣΒΕ της Κύπρου 

 

 

Σε κεντρικό, περιφερειακό και σχολικό επίπεδο εφαρμόζεται η πολιτική πρόληψης στην 

Κύπρο, υλοποιώντας πιλοτικά προγράμματα δράσεων όπως είναι το KIVA ή το VISC 

και προτρέποντας την κάθε σχολική μονάδα να αναπτύξει τη δική πολιτική. 

 

2.4 Συγκριτικές παρατηρήσεις στις πολιτικές των κρατών μελών της 

Ευρώπης 
 

Από την μελέτη των εθνικών πολιτικών χωρών που υλοποιούν σχέδιο δράσης για την 

πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, παρατηρούμε ότι διακρίνονται σε 

τρία επίπεδα: 

 

 σε κεντρικό το οποίο στοχεύει στο σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων 

κατευθυνόμενο από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. 

                                                           
23

 Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση 

περιστατικών σχολικού εκφοβισμού  http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/ 

 

Κύπρος 

 

Θεσμικό 

πλαίσιο 

Ενημέρωση-

πληροφόρηση 

σχολικής 

κοινότητας 

Δικτύωση 

και 

συνεργασία 

Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

Σχεδιασμός 

προγραμμάτων 

Κεντρικό 

επίπεδο  

Ναι  Παρατηρητήριο Ναι Ναι Πιλοτικά 

προγράμματα  

Περιφερειακό 

επίπεδο 

Ναι  Ομάδες Άμεσης 

Παρέμβασης 

Ναι  Ναι   

Σχολικό 

επίπεδο 

Κανονισμός 

σχολείου 

Συντονιστική 

Ομάδα 

Διαμεσολάβησης  

Ναι  Ναι  Προτροπή 

σχολικών 

μονάδων 

http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/
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 Σε τοπικό ή περιφερειακό όπου οι δράσεις υλοποιούνται με πρωτοβουλία των 

τοπικών κοινωνιών υπό την εποπτεία της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

 Σε σχολικό επίπεδο με πρωτοβουλίες δράσεων των ίδιων των σχολείων και των 

μαθητών τους. 

 

Οι εθνικές πολιτικές αφορούν κυρίως την οργάνωση και τη λειτουργία ενός δικτύου 

αποτελούμενο από υπηρεσίες και φορείς καθώς και επιστημόνων  που εξειδικεύονται 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ΣΒΕ.  

 

Το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών και στελεχών της 

εκπαίδευσης απέναντι στην ασφάλεια και υγεία των μαθητών καθώς και στην βελτίωση 

της ποιότητας της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στις 

αρμοδιότητες των στελεχών εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολικών 

Μονάδων) δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά για τη σχολική βία, αλλά βάσει του 

καθηκοντολογίου είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία του σχολείου καθώς και 

για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού κλίματος σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. 

Ο Διευθυντής του σχολείου ως διοικητικό στέλεχος της εκπαίδευσης είναι απαραίτητο 

να διαθέτει δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και να είναι εκπαιδευμένος στους 

τρόπους διαχείρισης παιδιών που εμφανίζουν προβληματικές συμπεριφορές. 

 

Οι περιφερειακές-τοπικές πολιτικές στοχεύουν στην εποικοδομητική σχέση της 

κοινωνίας και στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ του σχολείου και των 

τοπικών κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών. 

 

Τέλος, σε σχολικό επίπεδο οι πολιτικές εστιάζονται στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και 

εφαρμογή προγραμμάτων με τη συμμετοχή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(μαθητών- εκπαιδευτικών- γονέων).  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δράσεις των εθνικών 

πολιτικών των προαναφερόμενων κρατών. 
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Πίνακας 9: Συγκεντρωτικός πίνακας εθνικών πολιτικών για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ΣΒΕ των κρατών μελών της  Ευρώπης  

 

 

Χώρες Θεσμικό 

πλαίσιο 

Ενημέρωση-

πληροφόρηση 

σχολικής 

κοινότητας 

Δικτύωση και 

συνεργασία 

Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

Σχεδιασμός 

προγραμμάτων 

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 

ΣΟΥΗΔΙΑ           

ΔΑΝΙΑ           

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ        Πρόγραμμα KIVA 

(90% των 

σχολείων) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ     Καθιέρωση 

τρόπου 

δράσης 

γονέων 

  Υποχρεωτικότητα 

προγραμμάτων 

πρόληψης 

ΓΑΛΛΙΑ     Εμπλοκή 

ενηλίκων ως 

βοηθοί 

εκπαίδευσης 

  Παροχές για 

ανάπτυξη 

προγραμμάτων 

ΑΥΣΤΡΙΑ         Συγκεκριμένο 

πρόγραμμα της 

ΣΒΕ στο μάθημα 

της Δραματικής 

Τέχνης 

ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 

ΙΣΠΑΝΙΑ Εθνική 

Πολιτική 

αυτόνομων 

κοινοτήτων 

      Πρόγραμμα 

SAVE(Ανδαλουσία

) /ANDAVE 

(Βαλένθια) 

ΚΥΠΡΟΣ         Προτροπή 

σχολικών μονάδων 

 

 

 

Συγκρίνοντας τις προαναφερθείσες χώρες βλέπουμε ότι σε όλες υπάρχει μια εθνική 

στρατηγική δράσεων σε κεντρικό επίπεδο για την πρόληψη της ΣΒΕ, εκτός από την 

Ισπανία όπου οι πολιτικές σχεδιάζονται από τις αυτόνομες κοινότητες, λόγω της 

διοικητικής διάρθρωσης της χώρας. 

 

Στόχος όλων των πολιτικών είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το 

φαινόμενο, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η σύσταση δικτύου φορέων και 

υποστηρικτικών δομών και η υλοποίηση δράσεων πρόληψης. 
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Να επισημάνουμε όμως, τη διαφορά της Ολλανδίας όπου θεσμικά έχει εμπλέξει τη 

συμμετοχή των γονέων και έχει καθιερώσει τον τρόπο δράσης τους σε θέματα 

πρόληψης επιπλέον υπάρχει υποχρεωτικότητα υλοποίησης  προγραμμάτων πρόληψης 

στα σχολεία. 

 

Επίσης, παρατηρούμε ότι στη Γαλλία η εμπλοκή ενηλίκων ως βοηθοί εκπαίδευσης σε 

ρόλο μεσολαβητών απέδωσε θετικά σε σχολεία με μόνιμο προσωπικό και το κράτος 

υποστηρίζει οικονομικά τα προγράμματα πρόληψης. 

 

Σχετικά με τις δράσεις βλέπουμε ότι το 90% των σχολείων στη Φινλανδία υλοποιεί το 

πρόγραμμα  KIVA, το ίδιο ισχύει και στις Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας όπου 

υλοποιούν συγκεκριμένα προγράμματα. Η Αυστρία έχει εντάξει στο μάθημα της 

Δραματικής Τέχνης πρόγραμμα για τη ΣΒΕ. 

 

Η οργάνωση και η διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος στις χώρες της Βόρειας και 

Κεντρικής Ευρώπης μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποκεντρωτική, έχοντας την ευθύνη η 

κεντρική διοίκηση δίνει κατευθυντήριες γραμμές σε εθνικό επίπεδο, αλλά στις 

περισσότερες χώρες την ευθύνη της οργάνωσης και την εφαρμογή εκπαιδευτικής 

πολιτικής την έχουν οι σχολικές μονάδες. Λειτουργούν κυρίως σε δύο επίπεδα 

διοίκησης το Εθνικό και το Τοπικό, παρόλα αυτά σε κάποιες λειτουργίες υπάρχει η 

ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης της δημόσιας εκπαίδευσης από τους 

Δήμους σε περιφερειακό επίπεδο. Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα- Κύπρο) το 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό, η λήψη αποφάσεων που αφορούν την 

εκπαιδευτική πολιτική και ο σχεδιασμός προγραμμάτων είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη 

της κεντρικής διοίκησης και η ευθύνη υλοποίησης και υποστήριξης της πολιτικής αυτής 

έχει ανατεθεί στις αποκεντρωμένες δομές διοίκησης σε περιφερειακό, τοπικό και 

σχολικό επίπεδο.  
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Κεφάλαιο 3: Ο ρόλος της διοίκησης και το Εθνικό θεσμικό πλαίσιο για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του 

Εκφοβισμού 

 

Η εθνική πολιτική είναι μια δημόσια πολιτική, που καθορίζεται από το κεντρικό μέρος 

της διακυβέρνησης μιας χώρας, η οποία οφείλει να εξηγήσει γιατί υιοθετεί μια εθνική 

στρατηγική για ένα συγκεκριμένο θέμα, οφείλει να εξηγήσει το πώς θα υλοποιηθεί, 

ποια θα είναι η επίδρασή της, ποιοι οι στόχοι της, ποιες υποδομές θα χρησιμοποιηθούν, 

πως συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, πώς οι στόχοι της εναρμονίζονται και 

ενσωματώνονται σε άλλες δημόσιες πολιτικές, πού θα υλοποιηθεί, μέρη, κέντρα, 

δηλαδή αστικά, περιφέρειες, κ.λπ., πώς συντονίζεται και συμπλέκεται με άλλες 

πολιτικές. (Αρτινοπούλου, 2016).Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αφορά όλη 

την εκπαιδευτική κοινότητα και κατ’ επέκταση όλη την κοινωνία, γι αυτό το λόγο η 

πολιτεία καλείται να αναλάβει δράση.   

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της διοίκησης 

στην εκπαίδευση, το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 

του φαινομένου της ΣΒΕ κάνοντας πρωτίστως μια αναδρομή στην εκπαιδευτική 

πολιτική της χώρας σχετικά με  την ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη μαθητών που 

ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Ρομά, αλλοδαποί κλπ.) και μαθητές με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (μαθησιακές δυσκολίες κλπ.). Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

οι βασικές δράσεις και πρωτοβουλίες της χώρας μας σε κεντρικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, με σημαντικότερη την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη και 

λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των 

Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» καθώς και τους  φορείς που 

πλαισιώνουν το εθνικό δίκτυο για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της 

ΣΒΕ. 

3.1 Ο ρόλος της διοίκησης στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής 

 

Η κυβέρνηση της χώρας μας που ασκεί κρατική εξουσία είναι υπεύθυνη για τη 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ακολουθήσει και πρέπει να είναι 

προϊόν όλων των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων ( Πολιτεία, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) οι οποίοι έχουν συμφέροντα στην 
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εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική πολιτική είναι ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών που 

έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη ορισμένων στόχων και αποσκοπεί σε κάποιο 

αποτέλεσμα. Μπορεί να παραχθεί σε επίσημο πεδίο από επιστημονικούς και 

γραφειοκρατικούς φορείς με πρωτοβουλία του ίδιου του κράτους, σε ημιεπίσημο πεδίο 

μετά από προτάσεις επιτροπών που έχουν οριστεί από το κράτος για την μελέτη 

συγκεκριμένων ζητημάτων και τέλος σε ανεπίσημο πεδίο όπου μεμονωμένα άτομα ή 

ομάδες διατυπώνουν προτάσεις, ιδέες και προγράμματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα 

εθνικά κράτη εκτός από τη διαμόρφωση της δικής τους εκπαιδευτικής πολιτικής, 

συνεργάζονται με διεθνής οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διαμόρφωση 

μιας  

κοινής Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε θέματα που απασχολούν τα 

εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως. Στην διαδικασία υιοθέτησης μιας πολιτικής 

υπάρχουν οι φορείς που τη διαμορφώνουν και αποφασίζουν και αυτοί που καλούνται να 

την εφαρμόσουν, στην προκειμένη περίπτωση το ΥΠΠΕΘ αποφασίζει και διαμορφώνει 

και οι σχολικές μονάδες εφαρμόζουν μέσω των στελεχών εκπαίδευσης των 

αποκεντρωμένων δομών διοίκησης (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008: 26-27) 

 

Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ανήκει διοικητικά στο ΥΠΠΕΘ, το οποίο σχεδιάζει 

και υλοποιεί την εθνική πολιτική. Η διοικητική διάρθρωση του σχολικού συστήματος 

διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα διοίκησης: σε εθνικό (ΥΠΠΕΘ), περιφερειακό (ΠΔΕ), 

τοπικό (ΔΠΕ-ΔΔΕ) και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008:123-

139). Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως συγκεντρωτικό, το 

σχεδιασμό προγραμμάτων και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εκπαιδευτική 

πολιτική την έχει το ΥΠΠΕΘ και την ευθύνη υλοποίησης και εφαρμογής της οι 

αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης και το σχολείο. 

Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων είναι το σημαντικότερο στοιχείο της εθνικής 

πολιτικής και κατανέμεται σε πέντε στάδια: α) την οριοθέτηση του προβλήματος, β) την 

συγκέντρωση πληροφοριών για το πρόβλημα, γ) προσδιορισμό των όρων για επίλυση 

του προβλήματος, δ) την διατύπωση εναλλακτικών λύσεων και ε) την επιλογή της 

λύσης. Η εκπαιδευτική πολιτική είναι ένα σχέδιο δράσης το οποίο προσδιορίζει τη 

γενική κατεύθυνση και καθορίζει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση διάφορων 

θεμάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Στην τελική διαμόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσανατολισμού σημαντικό ρόλο παίζουν και διάφοροι πολιτικοί, 

θρησκευτικοί, κοινωνικο-οικονομικοί και πολιτιστικοί παράγοντες. Το σύνολο των 

ενεργειών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ορίζεται ως διοίκηση και βασίζεται 
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σε τέσσερις λειτουργίες της διοικητικής δραστηριότητας τον προγραμματισμό, την 

οργάνωση, την διεύθυνση και τον έλεγχο ( Σαϊτης, 2008:3-4). 

 

Μια από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης είναι ο σχεδιασμός-προγραμματισμός 

μιας πολιτικής που καθορίζει τους αντικειμενικούς στόχους, επιλέγει τον τρόπο και 

μεθοδεύει τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για την επίτευξη των στόχων 

αυτών και συνδέεται με τη λήψη αποφάσεων, διότι μέσω αυτής της λειτουργίας 

οριοθετείται το πρόβλημα και καθορίζεται ο τρόπος για να φτάσουμε στα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Το δεύτερο βήμα του προγραμματισμού είναι να αξιολογηθεί η 

υφιστάμενη κατάσταση ώστε να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις που θα επηρεάσουν μελλοντικά την επίτευξη των στόχων, να 

καταγραφούν προτάσεις που θα οδηγήσουν στην επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής 

λύσης ή πρότασης. Τέλος, οι διοικούντες αξιολογούν τα αποτελέσματα των δράσεων ως 

προς την επίτευξη των στόχων και αυτό καθορίζει τη συνέχεια ή τη βελτίωση ενός 

προγράμματος, μιας δράσης ή μιας πολιτικής. Για να είναι αποτελεσματικός ο 

σχεδιασμός-προγραμματισμός μιας δράσης ή πολιτικής επιβάλλεται να δίνονται σαφείς 

οδηγίες και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων στελεχών να είναι 

ευδιάκριτος. Επίσης, μπορεί ο σχεδιασμός μιας γενικής πολιτικής να ξεκινάει από τα 

ανώτερα επίπεδα διοίκησης, κρίνεται όμως απαραίτητη η συμβολή όλων των στελεχών 

των χαμηλότερων ιεραρχικά διοικητικών επιπέδων. Τα προγράμματα δράσης, σύμφωνα 

με το Σαΐτη (2008) κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα κριτήρια που τις 

καθορίζουν. Με κριτήριο το εύρος των στόχων τα προγράμματα διακρίνονται σε 

στρατηγικά ή λειτουργικά, με βάση το κριτήριο της χρονικής διάρκειας διακρίνονται σε 

βραχυχρόνια ή μακροχρόνια και με βάση το κριτήριο της ελαστικότητας σε άκαμπτα ή 

ευέλικτα προγράμματα. 

 

Η οργάνωση ως λειτουργία της διοίκησης περιλαμβάνει την δημιουργία μιας επίσημης 

δομής ρόλων μέσω του καταμερισμού του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες, την 

εκτέλεση δραστηριοτήτων και την εκχώρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στους 

επικεφαλής των οργανισμών ώστε να εκτελούν την αποστολή τους με αποτελεσματικό 

τρόπο. Για να είναι αποτελεσματική μια οργάνωση πρέπει να υπάρχει καλός 

συντονισμός και επίβλεψη των δραστηριοτήτων που λαμβάνει χώρα σε έναν 

οργανισμό. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης και τη 

σύσταση μιας δομής είναι η εξειδίκευση, η γνώση του αντικειμένου και οι δεξιότητες  

που πρέπει να έχει το στέλεχος ώστε να εκτελέσει αποτελεσματικά όλες τις ενέργειες. Η 
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ανώτατη ηγεσία που σχεδιάζει ένα πρόγραμμα, μια πολιτική για συγκεκριμένο 

πρόβλημα δεν μπορεί να ασκήσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων οπότε εκχωρεί 

αρμοδιότητες στις κατώτερες βαθμίδες διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται 

μια δομή και παραχωρούνται αρμοδιότητες από τα ανώτερα προς τα κατώτερα 

ιεραρχικά κλιμάκια.  

 

Μια άλλη λειτουργία διοίκησης είναι η διεύθυνση η οποία έχει άμεση σχέση με το 

ανθρώπινο δυναμικό και αναφέρεται στη στελέχωση μιας οργάνωσης για 

συγκεκριμένες υπηρεσίες, στην επιμόρφωση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των 

εμπλεκομένων, στην παρακίνηση των εργαζομένων για την επίτευξη των στόχων, στην 

εποπτεία και στο συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων, στην επικοινωνία μεταξύ των 

εμπλεκομένων. 

 

Τέλος, στη λειτουργία μιας πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διοίκησης περιλαμβάνεται η 

μέτρηση του πραγματοποιούμενου αποτελέσματος σε σύγκριση με εκείνο που είχε 

προγραμματιστεί. Ο έλεγχος είναι μια δραστηριότητα που προϋποθέτει ακριβή 

προγραμματισμό, σωστή οργάνωση και άριστη διεύθυνση ώστε να επιτευχθεί το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα ή να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι και να ληφθούν μέτρα 

που να συμβάλλουν στην βελτίωση μιας κατάστασης. 

 

Σύμφωνα με τον Σαϊτη (2008), η λήψη αποφάσεων για τον σχεδιασμό της εθνικής 

πολιτικής είναι ως επί το πλείστον στρατηγικός. Σε εθνικό επίπεδο το ΥΠΠΕΘ 

προσδιορίζει τους σκοπούς της πορείας της εκπαίδευσης, σχεδιάζει καινοτόμα 

προγράμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχολικής αλλά και της ευρύτερης 

κοινωνίας, επιλέγει τον τρόπο και τα μέσα για την υλοποίησή της και έχει την ευθύνη 

της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ 

(ΠΔΕ- Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχουν 

υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο στο έργο των εκπαιδευτικών. Το σχολείο ως ο 

τελικός αποδέκτης για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής, στο πλαίσιο του 

λειτουργικού προγραμματισμού σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του 

οργανισμού μπορεί να οργανώσει και να υλοποιήσει  σχέδια δράσης για την βελτίωση 

της σχολικής ζωής διαμορφώνοντας της δική της εκπαιδευτική πολιτική. 
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3.2 Ιστορική αναδρομή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα 
 

Το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα που διέπεται από μια αυστηρή 

λειτουργική και οργανωτική δομή. Η οργανωτική δομή του σχολείου διαμορφώνεται 

και λειτουργεί με τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα, τις υπουργικές αποφάσεις και 

τις εγκυκλίους. Οι στόχοι της γενικής λειτουργίας της εκπαίδευσης αφορούν τη 

μετάδοση γνώσεων, ιδεών και αξιών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

κοινωνικοποίηση του ατόμου.  

 

Σύμφωνα με το Νόμο 1566/1985
24

, βασικός σκοπός της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι  «να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και 

ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, 

ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά».  

 

Οι όροι σχολική βία και εκφοβισμός είναι σχετικά νέοι στο λεξιλόγιο στην Ελλάδα και  

απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό και δεν 

αποτελούσε μέχρι πρότινος προτεραιότητα για την εκπαιδευτική πολιτική αλλά 

συμπεριλαμβανόταν στους στόχους της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.  Μέσα από 

διατάξεις νόμων, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις ανακύπτουν οι 

στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής, οι παιδαγωγικές ευθύνες των εκπαιδευτικών και ο 

θεσμικός ρόλος τους πάνω στο φαινόμενο της ΣΒΕ. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης καθιερώθηκαν προγράμματα που 

ανταποκρίνονται στην καταπολέμηση του αποκλεισμού από την εκπαίδευση και την 

κοινωνική ένταξη των μαθητών που προέρχονται από μειονότητες. Συγκεκριμένα 

καθιερώθηκε : 

 

 Η λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στα γενικά σχολεία για μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες επιδιώκοντας την αλληλοαποδοχή, την αρμονική 

συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη εκπαιδευτική και 

κοινωνική τους εξέλιξη. (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699 Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦΕΚ 

199/2-10-2008, τ.Α΄). 

                                                           
24

 Νόμος 1566/1985,(ΦΕΚ 167,τ.Α΄, άρθρο 1,παρ.1) 
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 Η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής για την εκπαίδευση μαθητών Αλλοδαπών, 

Παλλινοστούντων ή Ρομά με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ειδικές 

μορφωτικές ανάγκες τους, προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στο ελληνικό 

σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον. (Υπουργική απόφαση Φ10/20/Γ1/7-9-

1999).  

 

 Η δημιουργία Διαπολιτισμικών Σχολείων με την οποία η ελληνική Πολιτεία 

θέλησε να αναβαθμίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση σε μαθητές με 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες στο 

πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στη βάση του νόμου 2413/96 και 

να ανταποκριθεί στη νέα κοινωνική και σχολική πραγματικότητα όπως αυτή 

διαμορφώθηκε από τις αλλαγές στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού των 

μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Τα σχολεία αυτά έχουν ως στόχο 

να προσφέρουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να δημιουργούν κλίμα ισότητας, να 

καλλιεργούν την αλληλοαποδοχή και να προωθούν τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση στην τοπική κοινωνία όπου ανήκουν. 

 

 Την υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Ευέλικτης 

Ζώνης, Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Σχολικών Δραστηριοτήτων και 

Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της 

σχολικής ζωής και τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα. 

Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η προάσπιση, βελτίωση και η προαγωγή 

της ψυχικής και σωματικής υγείας με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 

της κριτικής σκέψης των μαθητών/-τριών.   

 

 Η ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) όπου 

φοιτούν παιδιά πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή δομές 

φιλοξενίας του Ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (ΥΑ 

152360/ΓΔ4/19-09-2016, ΦΕΚ 3049/2016, τ.Β). Για το λόγο αυτό στην με 

αριθμ.πρωτ.170596/ΓΔ4/13-10-2016 εγκύκλιο στα προγράμματα αγωγής υγείας 

συμπεριλήφθησαν θέματα που συμβάλουν στην ενδυνάμωση του σεβασμού και 

της αποδοχής της ετερότητας, και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση των 

φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και στην πρόληψη και 

αποτροπή ξενοφοβικών και ρατσιστικών συμπεριφορών στο σχολικό και 
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ευρύτερο κοινωνικό χώρο με την ανάπτυξη συνεργασιών των σχολικών 

μονάδων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με 

τμήματα Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ).  

 

Από τις παραπάνω ενέργειες φαίνεται ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στοχεύει στην 

αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη βελτίωση του 

σχολικού κλίματος δίνοντας έμφαση σε πρωτοβουλίες διαφόρων μονάδων διοίκησης 

που σχετίζονται με την πρόληψη της διαρροής των μαθητών, την αντιμετώπιση του 

ρατσισμού και της ξενοφοβίας και την καθιέρωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Ωστόσο η αντιμετώπιση της σχολικής βίας δεν αναφέρεται ρητά στους στόχους αυτούς. 

 

3.3 Η πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και 

του  Εκφοβισμού στην Ελλάδα 
 

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ΣΒΕ καθοριστικός είναι ο ρόλος της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Η σύσταση ομάδας ειδικών, η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, η σύσταση υποστηρικτικών δομών, η λειτουργία του Παρατηρητηρίου 

Πρόληψης της σχολικής βίας αποτελούν σημαντικές πρωτοβουλίες τόσο για την 

πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

 

 Η αναγκαιότητα της διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής σε σχέση με τη βία 

και τον εκφοβισμό στα σχολεία της χώρας και σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής 

του Υπουργείου Παιδείας για την Αγωγή Υγείας, ιδρύεται Παρατηρητήριο Πρόληψης 

της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού με την Αριθμ.Πρωτ.159704/Γ7/17-12-2012 

Υπουργική Απόφαση υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. 

 

3.3.1 Το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του 

Εκφοβισμού 
 

Το Υπουργείο Παιδείας έχοντας ως στόχο την πρόληψη, την καταγραφή, τη  μελέτη, 

αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων σε πρώιμο στάδιο καθώς και την 

ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας 

Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε κεντρικό 

επίπεδο
25

. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η καταγραφή και η μελέτη της σχολικής 

                                                           
25

http://paratiritirio.minedu.gov.gr/egkyklioi/idrysh.pdf 

http://paratiritirio.minedu.gov.gr/egkyklioi/idrysh.pdf
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βίας και του εκφοβισμού, η μέριμνα για την ασφάλεια των μελών της σχολικής 

κοινότητας ενάντια στη σχολική βία και τον εκφοβισμό,ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

δράσεων για την πρόληψη της ΣΒΕ, η αναφορά και διοχέτευση περιστατικών προς 

διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς που έχουν εξειδίκευση στο θέμα.  Ειδικότερα, 

μέσα από τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου επιδιώκεται: 

 

 Ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η εποπτεία των δράσεων που 

υλοποιούνται στην εκπαιδευτική κοινότητα για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) 

και της τοπικής κοινωνίας, σε θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων των 

παιδιών (ασφάλεια και προστασία) και την πρόληψη σε ενδοσχολικό και 

τοπικό επίπεδο. 

 

 Ο σχεδιασμός επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και η 

παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την διάγνωση και διαχείριση 

συμβάντων σχολικής βίας και εκφοβισμού. 

 

 Η ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης καθώς και η εποπτεία της 

δραστηριότητας Φορέων και Οργανισμών που δραστηριοποιούνται για την 

προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση ζητημάτων σχολικής βίας και εκφοβισμού. 

 

 

3.3.2 Σύντομος απολογισμός ενεργειών της εκπαιδευτικής πολιτικής 

για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ΣΒΕ 
 

 

Η ίδρυση του Παρατηρητηρίου ήταν η αφετηρία για την ανάδειξη του φαινομένου σε 

εθνικό επίπεδο και η έναρξη του σχεδιασμού δράσεων για την πρόληψη της ΣΒΕ σε 

κεντρικό επίπεδο αρχικά και η υλοποίηση των δράσεων σε περιφερειακό και σχολικό 

επίπεδο στη συνέχεια. Οι σημαντικότερες από τις δράσεις από πλευράς του κεντρικού 

επιπέδου διοίκησης (ΥΠΠΕΘ) που υλοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2012-2016 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 



53 

 

 Συγκροτείται με την αριθμ.πρωτ.15885/Γ1/05-02-2013 Υπουργική Απόφαση, 

Συντονιστική Επιτροπή, ώστε να υποστηρίζει την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου. 

 

 Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή 

ένας Συντονιστής Δράσεων Πρόληψης ο οποίος συνεργάζεται με τα στελέχη 

εκπαίδευσης (Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους, Δ/ντες  

σχολικών μονάδων), προκειμένου να υλοποιούνται οι δράσεις πρόληψης. 

 

 Αναπτύσσεται Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων σε κάθε Περιφερειακή 

Ενότητα, με τη συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και 

οργανισμών που ειδικεύονται σε θέματα πρόληψης της βίας, ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και 

κοινωνικής ένταξης. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  ορίζεται ένας/μία Υπεύθυνος/η του Δικτύου Σχολικής Βίας και 

Εκφοβισμού και συστήνεται κοινή ομάδα συνεργαζόμενων τοπικών φορέων για 

την υποστήριξη των  δράσεων σε τοπικό επίπεδο. 

 

 Στο  πλαίσιο συνεργασίας Εκπαίδευσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις 13 

Μάρτιου 2013, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αποφασίζει τη συμμετοχή 

των Δήμων στις δράσεις πρόληψης.  

 

 Την περίοδο Απριλίου-Μαΐου του 2013 γίνεται διερεύνηση από το Υπουργείο 

Παιδείας του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού μέσα από 

πανελλήνια έρευνα με αποστολή ερωτηματολογίου σε όλες τις σχολικές 

μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 

 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων 

της πανελλήνιας έρευνας το Υπουργείο Παιδείας με την αριθμ. πρωτ. 4077/ 28-

04-2014 εγκύκλιο, υλοποιεί τις Πράξεις με τον τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία 

δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των 

Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» οι οποίες εντάσσονται στο 

γενικότερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΥΠΠΕΘ για την Πρόληψη και 

Αντιμετώπιση των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού. Οι Πράξεις 

λειτούργησαν αποκλειστικά κατά τα σχολικά έτη 2013-2015 με στόχο να 
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συμβάλλουν στην Πρόληψη της ΣΒΕ, μέσω α) της  προώθησης εξειδικευμένων 

δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και β) της επιμόρφωσης των 

στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. 

 

 Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων με την με αριθμ.6480/01-07-2014 

Υπουργική Απόφαση  γίνεται σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με 

διακριτικό τίτλο «ΕΣΥΔΠ» (Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης) στις 

13 Περιφέρειες Εκπαίδευσης. Συστήνονται Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων 

Πρόληψης «ΠΟΔΠ» με αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης της χώρας και ορίζονται Ομάδες Δράσεων Πρόληψης «ΟΔΠ» των 

Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, με απόφαση του 

συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας. 

 

 Στη συνέχεια με την με αριθμ.πρωτ.9103/03-10-2014, 2
η
 εγκύκλιο γίνεται 

ηλεκτρονική καταχώριση και διαχείριση των μελών του δικτύου πρόληψης και 

αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στην ιστοσελίδα των 

Πράξεων www.stop-bullying.sch.gr και οργάνωση των δράσεων για το σχολικό 

έτος 2014-2015. 

 

 Με 3
η
 εγκύκλιο το ΥΠ.Π.Ε.Θ. την με αριθμ.πρωτ.2688/04-05-2015 καλεί τους 

εκπαιδευτικούς  Προσχολικής Αγωγής προαιρετικά να ενταχθούν στην Πράξη 

«Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και 

αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού». 

 

 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του 

ΥΠΠΕΘ καλεί τα μέλη των ομάδων εργασίας ΕΣΥΔΠ, τα μέλη ΠΟΔΠ και 

ΟΔΠ με την με αριθμ.πρωτ.6607/31-08-2015 στο πλαίσιο συμπληρωματικών 

ενεργειών των Πράξεων να προβούν στην καταγραφή περιστατικών βίας και 

εκφοβισμού μέσω ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα της πράξης των σχολικών 

μονάδων αρμοδιότητάς τους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές/τριες 

να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια ώστε να γίνει αποτύπωση μια 

σαφέστερης εικόνας της εξέλιξης του φαινομένου. Αρχές με τέλη Σεπτεμβρίου 

του 2015 γίνεται η επιμόρφωση των μελών ΟΔΠ.  

 

http://www.stop-bullying.sch.gr/
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 Η Πράξη ολοκληρώνεται στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2015 με τη διεξαγωγή 

δειγματοληπτικής έρευνας για την αξιολόγηση της λειτουργίας και της 

αποτελεσματικότητας της. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 

δεδομένων ήταν η συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και 

συνεντεύξεις. Οι συμμετέχοντες ήταν 1843 άτομα από όλες τις κατηγορίες των  

εμπλεκόμενων και ωφελούμενων στην προαναφερθείσα Πράξη (ΚΕΕ,ΟΔΕ, 

ΕΣΥΔΠ, ΠΟΔΠ, ΟΔΠ, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Σύλλογοι Γονέων & 

Κηδεμόνων κλπ.) 

 

 Τον Φεβρουάριο του 2016,με την με αριθμ.πρωτ.448/18-02-2016 εγκύκλιο του 

ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

της σχολικής βίας και εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση συστήνεται εκ νέου Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε) με 

στόχο την επιστημονική εποπτεία των δράσεων και διαμορφώνεται η θεσμική 

δικτύωση φορέων σε κεντρικό επίπεδο (ΥΠΠΕΘ), ορίζονται εκ νέου Επιτροπές 

Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (ΕΣΥΔΠ) και μελών ΠΟΔΠ και ΟΔΠ. 

 

3.3.3 Δράσεις για την Πρόληψη της ΣΒΕ του Παρατηρητηρίου 
 

Το Υπουργείο Παιδείας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα ενδοσχολικής βίας με 

την αριθμ. πρωτ.19792/Γ7/23-02-2012 καθιερώνει την 6
η
 Μαρτίου ως Πανελλήνια 

Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, μια αφορμή για τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς όλων των σχολικών μονάδων της χώρας να 

ανταλλάξουν σκέψεις, ιδέες και εμπειρίες, να ενημερωθούν ή και να προτείνουν 

τρόπους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. 

Την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού καλούνται όλες 

οι σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης να αφιερώσουν χρόνο  σε δράσεις – 

συζητήσεις – εκδηλώσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού με στόχο την 

ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων. 

 

Το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους και με στόχο την ευαισθητοποίηση και 

ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, καλεί τους μαθητές/μαθήτριες της 

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, να συμβάλλουν με τις 

εικαστικές δημιουργίες τους στη διαμόρφωση της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου. 
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Το θέμα της δράσης είναι: «+δημιουργώ» και στόχος είναι τόσο η ευαισθητοποίηση της 

σχολικής κοινότητας σε θέματα βίας και εκφοβισμού, όσο και η ανάδειξη θετικών 

προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και της αξίας της ανάπτυξης σχέσεων που στηρίζονται 

στο σεβασμό, την κατανόηση και την αποδοχή.  

 

Στο διάστημα αυτό της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου έγιναν πολλές ενημερωτικές 

ημερίδες και εκδηλώσεις, από το Υπουργείο, τους Συντονιστές, σε συνεργασία με τον 

Συνήγορο του Παιδιού και Φορείς και υποστηρικτικές κοινωνικοψυχολογικές δομές 

ανά την Ελλάδα. 

 

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ΣΒΕ έγκειται στην εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού προγράμματος σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο τόσο στο 

επίπεδο του σχολείου όσο και σε άλλα επίπεδα. Στα ελληνικά σχολεία έχουν γίνει 

κάποιες προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ όπως αναφερθήκαμε 

παραπάνω με την λειτουργία του Παρατηρητηρίου, με τα προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία συμμετέχει  η Ελλάδα μέσω των ελληνικών 

οργανώσεων που έχουν αρμοδιότητες εγκεκριμένες από το ΥΠΠΕΘ με τη συνεργασία 

των ΜΚΟ. Μέσω της μελέτης των ελληνικών δράσεων και πρωτοβουλιών το ΥΠΠΕΘ 

έκρινε αναγκαία την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ΣΒΕ, το οποίο παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. 

 

3.4  Παρουσίαση της Πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 

ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των 

Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» 
 

 

Με δεδομένο ότι τα φαινόμενα της ΣΒΕ μπορούν να αποτελέσουν αιτία εμφάνισης 

προβλημάτων τόσο στην σωματική όσο και στη συναισθηματική  ασφάλεια των  

μαθητών, την έλλειψη κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αλλά και την 

έλλειψη κάποιας δομημένης συνεργασίας με κοινωνικές υπηρεσίες, το Υπουργείο 

Παιδείας
26

 υλοποιεί τις Πράξεις με τον τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 

ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής 

Βίας και Εκφοβισμού» οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των 

πρωτοβουλιών του ΥΠΠΕΘ για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Φαινομένων 

                                                           
26

με την αριθμ. πρωτ. 4077/ 28-04-2014 εγκύκλιο 
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Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού. Οι Πράξεις λειτούργησαν αποκλειστικά κατά τα έτη 

2013-2014 και 2014-2015 με στόχο να συμβάλλουν στην Πρόληψη της ΣΒΕ, μέσω  της  

προώθησης εξειδικευμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και της 

επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών. 

 

Σκοπός των Πράξεων είναι η πρόληψη και η διάγνωση του φαινομένου της ΣΒΕ και 

στόχος τους είναι: 

 

 η δημιουργία μιας μόνιμης δομής πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ σε 

πανελλαδικό επίπεδο, 

 

 η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών 

 

 η καταγραφή, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση των 

φαινομένων της ΣΒΕ σε πρώιμο στάδιο και 

 

 η ευαισθητοποίηση και η ενεργός  συμμετοχή της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, της οικογένειας και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. 

 

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Πράξεων ήταν στους παρακάτω εφτά 

τομείς: 

 

 Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης 

και αντιμετώπισης: Δημιουργήθηκε ένα μόνιμο δίκτυο ενημέρωσης, 

επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων  της Σχολικής βίας 

και Εκφοβισμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Σε επίπεδο ΥΠΠΕΘ συστήθηκε: 

α) Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (ΚΕΕ) με τη συμμετοχή καταξιωμένων στο 

χώρο της εκπαίδευσης και εξειδικευμένων στο αντικείμενο της ΣΒΕ επιστημόνων με 

αρμοδιότητες, την  επιστημονική υποστήριξη της Πράξης, την εποπτεία  και τον 

συντονισμό του δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του χουλιγκανισμού, της ομοφοβίας, των 

δικαιωμάτων του Παιδιού και γενικότερα της οργάνωσης του Δημοκρατικού Σχολείου 

στο έργου του.  Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο τη 
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συντονισμένη δράση για την καταπολέμηση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού 

καθώς και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων. 

 

β) Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) με αντικείμενο την ανάπτυξη δράσεων 

συνέργειας με άλλες πράξεις όπως οι «Σχολές Γονέων» και του «Μηχανισμού Άμεσης 

Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού». Καταγράφει τις δράσεις που υλοποιούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς αλλά και τη διεθνή εμπειρία, συλλέγει καλές πρακτικές και εφόσον αυτό 

απαιτηθεί, συνεργάζεται με φορείς του εξωτερικού οι οποίοι έχουν επιδείξει σημαντική 

δραστηριότητα στο πεδίο της πρόληψης. 

 

γ) Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.ΣΥ.Δ.Π.) 

Για κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε., συγκροτείται Ομάδα Εργασίας με 

διακριτικό τίτλο «Επιτροπή Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης» (Ε.ΣΥ.Δ.Π.) η οποία 

αποτελείται από: α) τον Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε. και Δ.Ε. β) το Συντονιστή Δράσεων 

Πρόληψης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. και  γ) 1 άτομο, το οποίο έχει 

υποστηρικτικό ρόλο και παράλληλα ασκεί και χρέη γραμματειακής και επικοινωνιακής 

υποστήριξης. Οι αρμοδιότητες των ΕΣΥΔΠ είναι συνοπτικά: 

 

 Η προώθηση στις σχολικές μονάδες των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης 

προγραμμάτων πρόληψης ενάντια στη ΣΒΕ,  

 Η αξιοποίηση των συνεργασιών και η ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης και 

συνεργασίας με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανώσεις, με τη 

συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, της τοπικής κοινωνίας, 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας κ.ά. 

 Η οργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεων και επιμορφώσεων με στόχο την 

ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, των 

γονέων και των μαθητών γύρω από θέματα που άπτονται της σχολικής βίας και 

του εκφοβισμού. 

Σε περιφερειακό επίπεδο συστήνονται :  

 

α) Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ): Οι Περιφερειακές 

Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) έχουν οριστεί σε επίπεδο Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από τον Περιφερειακό Δ/ντη Π.Ε. & Δ.Ε. Μέλη της 
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ΠΟΔΠ είναι: Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & 

Δ.Ε., Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, που έχουν την 

παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων, Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε καθώς και 

εκπαιδευτικοί. Το κάθε μέλος της ΠΟΔΠ έχει στην ευθύνη του μια ομάδα σχολείων 

και οι αρμοδιότητες του είναι να: 

 

 υποστηρίζουν το σχεδιασμό δράσεων πρόληψης μέσα από την καταγραφή και 

διαβίβαση στοιχείων (αναφορές, προτάσεις) παρακολούθησης του φαινομένου 

ΣΒΕ στις σχολικές μονάδες της περιφέρειας.  

 

 συνεργάζονται με τις ΟΔΠ που συγκροτούνται σε κάθε σχολική μονάδα για την 

υποστήριξη της στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων πρόληψης και διοχέτευσης 

προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών.  

 

 ενημερώνουν και εποπτεύουν τις Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ), 

διενεργούν επιτόπιες επισκέψεις στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να 

συμμετέχουν ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των 

εμπλεκομένων –γονέων, μαθητών, τοπικής κοινότητας (λειτουργούν ως 

πολλαπλασιαστές).  

 

 υποστηρίζουν την ανάπτυξη του δικτύου συνεργαζόμενων φορέων σε επίπεδο 

περιφέρειας, επιδιώκοντας τη συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών 

φορέων και οργανισμών που ειδικεύονται σε θέματα πρόληψης βίας, 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής 

διαμεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης. 

 

  συλλέγουν, σε συνεργασία με την ΕΣΥΔΠ, τα σχέδια δράσης και τις καλές 

πρακτικές/σχέδια δράσης/δίκτυα που υλοποιούνται από τις ΟΔΠ. 

 

β) Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ): Σε κάθε σχολική μονάδα Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης έχει συσταθεί σχολική Ομάδα Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π.), με 

επικεφαλής τον Διευθυντή, η οποία έχει και την ευθύνη εφαρμογής των δράσεων στο 

επίπεδο της σχολικής μονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Οι 

εκπαιδευτικοί που ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ως 
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ΟΔΠ έχουν την ευθύνη εφαρμογής και υλοποίησης των σχεδίων δράσης (Project, 

ερευνητικές εργασίες, βιωματικές δράσεις κ.ά.)  στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, 

ενημερώνει τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και διοργανώνει 

δραστηριότητες (ομιλίες, διαλέξεις, προβολή ταινιών κλπ.) με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων – γονέων, μαθητών, σχολικής/τοπικής 

κοινότητας κλπ. 

 

 β) Περιοδική εκτίμηση του φαινομένου σε επίπεδο σχολικής μονάδας : 

Μέσω των Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ)  γίνεται συστηματική 

διεξαγωγή εκτιμήσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας για τον καθορισμό της 

συχνότητας του φαινόμενου της σχολικής βίας, του τρόπου και του τόπου 

εμφάνισής του, του τρόπου αλληλεπίδρασης των μαθητών και των ενηλίκων 

(εκπαιδευτικοί, γονείς) και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του. 

 

 γ) Ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και 

αντιμετώπιση : Μέσω αυτής της Δράση επιμορφώθηκαν εξ αποστάσεως και 

δια ζώσης τα στελέχη εκπαίδευσης ( ΕΣΥΔΠ και ΠΟΔΠ) και οι εκπαιδευτικοί 

(ΟΔΠ). Αναπτύχθηκε ψηφιακό και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό όπως και 

εφαρμογή (πλατφόρμας και ενημερωτικής πύλης) για την υλοποίηση της Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, τη δημοσιοποίηση επιμορφωτικού υλικού, καλών 

πρακτικών, στατιστικών στοιχείων κλπ. 

 

 δ) Δράσεις ευαισθητοποίησης ενημέρωσης, επιμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας : Η παρούσα Δράση αποτελείται από:  Δράσεις 

ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης, πριν την υλοποίηση της επιμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα ΣΒΕ και Δράσεις μετά την υλοποίηση της 

επιμόρφωσης. Τα μέλη των ΕΣΥΔΠ, των ΠΟΔΠ και των ΟΔΠ λειτούργησαν ως 

πολλαπλασιαστές και φορείς ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης 

της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς), μέσω 

αντίστοιχων δράσεων όπως ομιλίες, διαλέξεις, προβολή ταινιών, επικοινωνία με 

τους γονείς και τους τοπικούς φορείς. 

 

 ε) Συνέργεια με άλλες πράξεις  

 



61 

 

 στ) Δράσεις προβολής και δημοσιότητας : Η δράση αυτή αφορούσε σε 

ενέργειες προβολής και δημοσιότητας για την ενημέρωση, την  

ευαισθητοποίηση και την πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις 

παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης προς την 

κατεύθυνση της διάγνωσης και πρόληψης της σχολικής βίας και εκφοβισμού 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Ενδεικτικές ενέργειες προς επίτευξη του 

σκοπού αυτού ήταν: η διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας, η δημιουργία 

τηλεοπτικού σποτ για μετάδοση ως κοινωνικό μήνυμα, η παραγωγή έντυπου 

υλικού (αφίσες κλπ), ανακοινώσεις στα ΜΜΕ και η διοργάνωση απολογιστικού 

συνεδρίου αποτίμησης αποτελεσμάτων της Πράξης. 

 

 ζ) Αξιολόγηση της Πράξης: Η δράση αφορούσε στην ανάπτυξη μεθοδολογίας 

για την εξωτερική αξιολόγηση της εκτέλεσης του προγράμματος και την 

ενδιάμεση και τελική εφαρμογή. 

 

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 39 στελεχών εκπαίδευσης στις 

Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων (ΕΣΥΔΠ), 415 στελεχών εκπαίδευσης  στις 

Περιφερειακές  Ομάδες  Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) καθώς και 14.084 

εκπαιδευτικών ως  μέλη των Ομάδων Πρόληψης (ΟΔΠ).  Όλα τα στελέχη και οι 

εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν λειτούργησαν ως επιμορφωτές-πολλαπλασιαστές 

μετά τη λήξη του έργου, στους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας, στους γονείς, 

στους μαθητές και στην τοπική κοινότητα γενικότερα γύρω από τα θέματα της 

ενδοσχολικής βίας, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, 

να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν φαινόμενα σχολικής βίας μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον.  

 

3.5 Δράσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας 
 

 

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ 

δραστηριοποιούνται σε κεντρικό, περιφερειακό και σχολικό επίπεδο. Έτσι, σε επίπεδο 

περιφερειακό θα γίνει ένας σύντομος απολογισμός των δράσεων πρόληψης ΣΒΕ της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας που υλοποιήθηκαν 

κατά το χρονικό διάστημα  από την έναρξη του Παρατηρητηρίου έως και σήμερα. 
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3.5.1 Σε περιφερειακό επίπεδο 

 
Το Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής βίας και του Εκφοβισμού έχει ως 

αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την Πρόληψη της Σχολικής 

Βίας και του Εκφοβισμού, την καταγραφή, τη μελέτη και κατά περίπτωση τη 

διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και 

εκφοβισμού.  

 

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το Παρατηρητήριο Πρόληψης της ΠΔΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας, για την καλύτερη λειτουργία και τον συντονισμό δράσεων και 

προκειμένου να υλοποιούνται οι δράσεις έγκαιρης πρόληψης και παρέμβασης στα 

σχολεία. Το Παρατηρητήριο Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια  των σχολικών 

ετών 2013-15 προέβη σε σειρά δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών 

και μαθητών, αλλά και τη δημιουργία συνθηκών πρόληψης και παρέμβασης σε 

φαινόμενα Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού.  

 

Μετά τον ορισμό του Συντονιστή και τη σύσταση ομάδας υποστήριξής του στις αρχές 

του 2013, ορίστηκε ένας Υπεύθυνος σε κάθε Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ όλων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας για άμεση και ταχεία  συνεργασία με το 

Συντονιστή, την σύσταση Δικτύων Συνεργαζόμενων Φορέων  και το συντονισμό 

δράσεων πρόληψης. 

 

Με τη συνεργασία των δύο Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ της κάθε Περιφερειακής Ενότητας 

δημιουργήθηκαν και οργανώθηκαν Δίκτυα τοπικών φορέων, ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και κυρίως παρέμβασης όταν απαιτηθεί. Τα Δίκτυα 

συστάθηκαν αποτελούμενα από Σχολικούς Συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, 

ειδικούς εκπαιδευτικούς των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών σε συνεργασία με ΣΣΝ, 

ΚΕΔΔΥ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εισαγγελείς, Αστυνομία.  

 

Ακολούθησαν συναντήσεις με τους Προϊσταμένους Παιδαγωγικής και Επιστημονικής 

Καθοδήγησης, Εισαγγελέα ανηλίκων, Διευθυντή Αστυνομίας σε θέματα βίας και 

Υπεύθυνο Ψυχίατρο Ψυχιατρικής κλινικής νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης για 

συντονισμό των δράσεων. Στη συνέχεια έγινε συνάντηση εργασίας με όλους τους 

Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους υπευθύνους Πρόληψης των αντίστοιχων 
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Διευθύνσεων, όπου παρουσιάστηκε ο ρόλος του Παρατηρητηρίου,  αντηλλάγησαν 

απόψεις σχετικά με το συντονισμό δράσεων, με βάση τις προτάσεις των Διευθύνσεων 

και αναλύθηκαν, σε μία συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, οι ουσιαστικές προοπτικές 

ανάπτυξης του προγράμματος. 

 

Στα πλαίσια των δράσεων του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του 

Εκφοβισμού, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας σε συνεργασία 

με τις Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας διοργάνωσε επιμορφωτικές Ημερίδες 

ανά Περιφερειακή Ενότητα από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2014. Οι 

επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία των Δικτύων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, των Υπευθύνων Σχολικής Βίας των σχολείων, των 

Διευθυντών-ντριών Σχολείων, των εκπαιδευτικών, των γονέων και παραγόντων της 

αντίστοιχης τοπικής κοινωνίας αλλά και εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων, όπως 

το Χαμόγελο του Παιδιού και αφορούσαν την πρόληψη και παρέμβαση σε περιπτώσεις 

Σχολικής Βίας.  

 

Επίσης, μέσα στα πλαίσια των δράσεων του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της 

Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, η Π.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας μερίμνησε για την 

ευρύτερη συμμετοχή των μαθητών στη δράση του ΥΠΑΙΘ «+δημιουργώ», καθόσον 

στόχος της ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας σε 

θέματα Βίας και εκφοβισμού. Σε αυτό το σημείο, είναι ιδιαίτερη τιμή για την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας να αναφερθεί ότι την 

πρώτη θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό «+δημιουργώ», με θέμα τη δημιουργία του 

λογότυπου του Παρατηρητηρίου, έλαβε μαθήτρια της Γ΄ τάξης του 2
ου

 ΓΕ.Λ. 

Κατερίνης. Με αφορμή αυτή τη διάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 27-06-2014 

εκδήλωση στην Π.Δ.Ε, στην διάρκεια της οποίας πέρα από την βράβευση της 

παραπάνω μαθήτριας, απενεμήθησαν έπαινοι στους μαθητές και τις μαθήτριες τα έργα 

των οποίων επελέγησαν σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αλλά και 

παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι Δράσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ 

Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2013-14. 

 

Μία από τις δράσεις της ΠΔΕ ήταν η δημιουργία συνδέσμου στην ηλεκτρονική σελίδα 

της ΠΔΕ που αφορά το παρατηρητήριο βίας, με υλικό, δράσεις της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων και διάφορα επιστημονικά άρθρα για την ενημέρωση 

των εμπλεκομένων και η δημιουργία e-mail  για την άμεση επικοινωνία του Συντονιστή 
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με τις Διευθύνσεις Κεντρικής Μακεδονίας και ηλεκτρονικός φάκελος ανά Διεύθυνση 

ώστε να συγκεντρώνονται στοιχεία δράσεων και ενεργειών που πραγματοποιούνται 

στις σχολικές μονάδες στο πλαίσιο πρόληψης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 

δημιουργήθηκε μια φόρμα καταγραφής  περιστατικών βίας που υπήρξαν σε κάθε 

σχολείο για να αξιολογούνται από τον Συντονιστή και την υποστηρικτική του ομάδα 

για άμεση παρέμβαση. 

 

Ανά τακτά διαστήματα πραγματοποιούνταν συναντήσεις εργασίας στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας με τους  Υπευθύνους και τα μέλη των δικτύων  

προκειμένου να συζητηθούν και να συναποφασιστούν θέματα που αφορούσαν την 

οργάνωση και λειτουργία του δικτύου της Π.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας, προγραμματισμό και 

απολογισμό δράσεων πρόληψης  καθώς  και προτάσεις για την βελτίωση της 

λειτουργίας του Παρατηρητηρίου και των Δικτύων, με στόχο να γίνεται 

ανατροφοδότηση, να παρουσιάζεται από τον Συντονιστή και την ομάδα υποστήριξης  το 

πλαίσιο οργάνωσης των περαιτέρω δράσεων καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης και 

παρέμβασης σε επίπεδο σχολείων σχετικά με τα φαινόμενα σχολικής βίας, ώστε να 

γίνεται η διάχυση των δράσεων αυτών στα σχολεία. 

 

Κατόπιν του με Α.Π. 4077/28.04.2014 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Εγκύκλιος 

Υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης Φαινομένων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού στους «Άξονες 

Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ορίστηκαν 

και συστάθηκαν οι ΠΟΔΠ με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Κ. 

Μακεδονίας, καθώς και  οι Ο.Δ.Π. σε κάθε σχολική μονάδα  με απόφαση των  

Διευθυντών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της ανωτέρω εγκυκλίου. Κατόπιν 

τούτου ενημερώθηκαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. και Δ.Ε. για την σύσταση της  νέας 

δομής.  

 

3.5.2 Σε τοπικό επίπεδο 
 

 

Σε τοπικό επίπεδο, οι  Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ προχώρησαν στην σύσταση Δικτύου 

Πρόληψης ανά Περιφερειακή Ενότητα ζητώντας την συμμετοχή τοπικών θεσμικών 

φορέων, όπως ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από την Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, εκπροσώπων από τις κοινωνικές 
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υπηρεσίες των Δήμων, των κατά τόπους Κέντρων Πρόληψης, των Σχολικών 

Συμβούλων ΠΕ και ΔΕ. 

 

Στη διάρκεια των ετών αυτών, πραγματοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις επιμορφωτικές 

ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους 

Σχολικούς Συμβούλους, τα Κέντρα Πρόληψης, τους συνεργαζόμενους φορείς με το 

Υπουργείο Παιδείας και διοργάνωση εκδηλώσεων για την παρουσίαση δράσεων των 

σχολικών μονάδων με θέμα τη ΣΒΕ. 

 

3.5.3 Σε σχολικό επίπεδο 
 

Η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των μαθητών στην αντιμετώπιση του 

εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, μπορεί να επιτευχθεί ύστερα από 

προγραμματισμένες και σχεδιασμένες σε επίπεδο  σχολικής μονάδας παρεμβάσεις. 

Έτσι, σε πολλές σχολικές μονάδες με πρωτοβουλία των μελών ΟΔΠ σε συνεργασία με 

τους ΠΟΔΠ και τους Σχολικούς Συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης 

πραγματοποιούνται δράσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με 

εισηγήσεις ή βιωματικά εργαστήρια με επιστήμονες καταρτισμένους σε θέματα 

σχολικής βίας και εκφοβισμού και πρακτικών διαχείρισης συναισθημάτων, διαχείρισης 

συγκρούσεων, οργάνωσης  μελέτης  και συνεργασίας με το σχολείο.  

 

Σε πολλές σχολικές μονάδες δημιουργήθηκαν Σχολές Γονέων  σε συνεργασία με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων. Σκοπός των ομάδων 

γονέων είναι η πρόληψη δυσλειτουργικών καταστάσεων στην οικογένεια και κατ΄ 

επέκταση στο σχολείο και στόχοι α) να ενισχυθούν οι γονείς στο  ρόλο τους και β) να 

δοθεί έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας οικογένειας και σχολείου. 

 

Οι Σχολές Γονέων είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε όλους τους 

νομούς της χώρας, σε συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Συλλόγους 

Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων και έχει ως σκοπό την 

εκπαίδευση και τη στήριξη κάθε μητέρας και πατέρα, στον σύνθετο ρόλο του γονιού, 

όπως διαμορφώνεται από τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από εθνική 

προέλευση, ηλικία και μόρφωση, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με αναπηρίες, 

εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Τα 
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προγράμματα αναπτύσσονται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, γιατρούς, 

κοινωνικούς λειτουργούς κλπ) και παρέχουν στους γονείς και στο οικογενειακό και 

σχολικό περιβάλλον γνώσεις, ανταλλαγή εμπειρίας και ευκαιρίες για προβληματισμό.
27

 

 

3.6 Φορείς συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας 
 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών οργανισμών που 

εργάζονται στον τομέα της προστασίας του παιδιού και έχουν δημιουργηθεί βέλτιστες 

πρακτικές για την αντιμετώπισή του. 

 

Στο πλαίσιο χάραξης της εθνικής πολιτικής και της υλοποίησης δράσεων για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της ΣΒΕ, το ΥΠΠΕΘ προχώρησε σε σύναψη συνεργασίας 

με εξωτερικούς φορείς
28

 ώστε να υπάρξει ευρύτερος συντονισμός και αξιοποίηση όλων 

των δομών για την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση του φαινομένου.  

Οι φορείς που συμμετέχουν στη θεσμική δικτύωση είναι:  

 

 το Χαμόγελο του Παιδιού 

 ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ) 

 η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου 

Παίδων « Π.& Α. Κυριακού» 

 το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) 

 η Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού «ΕΛΙΖΑ» 

 το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων» (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)  

 

Ενδεικτικά θα δούμε κάποιες από τις δράσεις των παραπάνω φορέων που συμβάλλουν 

στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, θωρακίζοντας, παράλληλα, τα 

παιδιά από τους ολοένα αυξανόμενους κινδύνους, που καθημερινά καλούνται να 

αντιμετωπίσουν. 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
29

 

στην υλοποίηση δράσεων με αντικείμενο τους θεματικούς άξονες «Κακοποίηση – Βία – 

Τεχνολογία – Εξαφάνιση – Υγεία & Ενημέρωση» με την συμμετοχή μαθητών και 

                                                           
27

 Σχολές Γονέων: https://www.inedivim.gr/  
28Σχετ.: Α.Π.1177/21-4-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 
29

 Σύνοψη Μνημονίου Συνεργασίας στις 8-3-2016 και επικαιροποίηση στις 28-11-2016 από τον νέο 
Υπουργό Παιδείας 

https://www.inedivim.gr/
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εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονέων/κηδεμόνων 

καθώς και την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προτείνει 

στις σχολικές μονάδες προγράμματα διαδραστικών παρεμβάσεων πρόληψης και 

ευαισθητοποίησης σε νηπιαγωγεία και σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριων και των 

γονέων/κηδεμόνων για το φαινόμενο της κακοποίησης παιδιών εντός και εκτός του 

σχολικού περιβάλλοντος, τα συμπτώματα και τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του, τις 

συνέπειες καθώς και τους τρόπους παρέμβασης για την αντιμετώπιση και την 

καταστολή του φαινομένου και παράλληλα για την προστασία από τους κινδύνους 

μέσω της χρήσης της τεχνολογίας αλλά και τα οφέλη, που μπορεί να αποφέρει. Στόχος 

του μνημονίου συνεργασίας είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων για την 

ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, και την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, αλλά και η συμβολή στην 

εκπαίδευση παιδιών προσφύγων με δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 

πρόληψης των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Το «Χαμόγελο του 

Παιδιού» δίνοντας μεγάλη έμφαση στην πρόληψη αλλά και τη διαχείριση περιστατικών 

εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον έχει συστήσει το Τμήμα Ενημέρωσης Παιδιών, 

Γονέων και Εκπαιδευτικών στελεχωμένα από μια εξειδικευμένη ομάδα 11 ψυχολόγων, 

η οποία πραγματοποιεί διαδραστικές βιωματικές δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης σε 

σχολεία ανά την Ελλάδα. Τα εργαλεία πρόληψης και ευαισθητοποίησης που 

χρησιμοποιούνται στις ομάδες μαθητών/-τριών είναι η αφήγηση κοινωνικών ιστοριών 

οι οποίες συμβάλλουν στη γνωστική κατανόηση των διαπροσωπικών σχέσεων, η 

διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσηςYOULEARN για την προσέγγιση μαθητών, 

εκπαιδευτικών και γονέων απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας με βασικό στόχο 

την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων. Σε συνεργασία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

(Σύμφωνο Συνεργασίας), τους Σχολικούς Συμβούλους  και τους Υπευθύνους Αγωγής 

Υγείας /Σχολικών Δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται διαδραστικές παρεμβάσεις στα 

σχολεία σε όλη την Ελλάδα από το 1
ο
 Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης & Τεχνολογίας 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» που αποτελείται από ομάδα ψυχολόγων και μέσω της δράσης 

YOUSMILE (www.yousmile.gr) το οποίο είναι εργαλείο διάχυσης και επικοινωνίας 

των προσπαθειών και δράσεων που καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί με τη συμμετοχή 

μαθητών/-τριών μέσα στην τάξη για την  αντιμετώπιση του φαινομένου του 

εκφοβισμού. 

 

http://www.yousmile.gr/


68 

 

Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) έχει ιδρύσει και λειτουργεί 

πανελλαδικά ένα δίκτυο 75 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας, τα οποία εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης που έχουν 

σκοπό την αναγνώριση των συναισθημάτων, την ανάπτυξη της δυνατότητας επίλυσης 

συγκρούσεων, την εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, τη δημιουργία ενός πλαισίου 

έκφρασης των γονέων και εκπαιδευτικών, την καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα παιδιά, την ανάπτυξη δυνατότητας λήψης υπεύθυνων αποφάσεων για 

ένα ισορροπημένο τρόπο ζωής. Οι κύριες ομάδες στόχου των Κέντρων Πρόληψης είναι 

οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι 

γονείς. Ένα από τα θέματα που ζητείται από τη σχολική κοινότητα να αντιμετωπιστεί 

με τη βοήθεια των Κέντρων Πρόληψης είναι το φαινόμενο της σχολικής βίας και 

εκφοβισμού. Τα Κέντρα Πρόληψης ανταποκρίνονται στα αιτήματα των σχολικών 

μονάδων υλοποιώντας δράσεις όπως: διοργάνωση ημερίδων με στόχο την ενημέρωση 

και την ευαισθητοποίηση της σχολικής αλλά και της τοπικής κοινότητας, οργάνωση 

βιωματικών εργαστηρίων για την πρόληψη του εκφοβισμού, συνεργασία με τοπικούς 

φορείς, κοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικούς συλλόγους για την προώθηση κοινών 

δράσεων ενάντια στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Τα στελέχη που εργάζονται 

στα Κέντρα Πρόληψης είναι ειδικά εκπαιδευμένοι επιστήμονες (ψυχολόγοι, 

κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.) προσεγγίζοντας πολύπλευρα το ζήτημα του 

σχολικού εκφοβισμού. 

 

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) σε συνεργασία με τη 

Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων 

Π.& Α. Κυριακού και με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Enable” υλοποιεί από το 2015,το 

διαδικτυακό πρόγραμμα αντιμετώπισης εκφοβισμού «Ζήσε χωρίς Εκφοβισμό». Για τις 

ανάγκες του προγράμματος έχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

www.livewithoutbullying.com  μέσω της οποίας παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες 

σε παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα εκφοβισμού, σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς. Συμπληρωματικά από το σχολικό έτος 2016-2017 το ΚΜΟΠ ξεκίνησε 

δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών Γυμνασίου γύρω από τις βασικές αρχές της 

κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης καθώς και εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 

μοντέλα διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού εντός του σχολικού χώρου μέσω τηλε-

εκπαίδευσης. 

 

http://www.livewithoutbullying.com/
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Οι περισσότερες καλές πρακτικές για την πρόληψη της ΣΒΕ έχουν να κάνουν με την 

ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση στην εκπαίδευση αλλά και με την προβολή τη 

δικτύωση, την ανάπτυξη συνεργασιών και την έρευνα. Οι οργανισμοί μπορεί να 

αποτελέσουν καλές πρακτικές κατά του εκφοβισμού γιατί διαθέτουν ένα οργανωτικό 

και υποστηρικτικό πλαίσιο για δράσεις αλλά και ένα υποστηρικτικό σύστημα για την 

κοινότητα. 
30

 

 
Ολοκληρώνοντας το θεωρητικό μέρος και πριν προχωρήσουμε στο ερευνητικό μέρος 

της εργασίας, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η οργανωτική δομή της εθνικής 

στρατηγικής για την πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ όπως συστάθηκε 

στην προαναφερθείσα πράξη. 

 

 

 
Διάγραμμα 1: Οργανωτική δομή της ανάπτυξης δικτύου για την ενημέρωση, 

επιμόρφωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού.  

                                                           
30

 Ευρωπαϊκός Οδηγός Καλών Πρακτικών κατά του Σχολικού Εκφοβισμού 

ΥΠΠΕΘ 

ΚΕΕ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΣΥΔΠ 

ΠΟΔΠ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΟΔΠ 

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

(Φορείς-Τοπική 
Αυτοδιοίκηση κλπ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ- ΚΜΟΠ-ΕΛΙΖΑ-
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ κ.α. 

ΟΔΕ 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

 

Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία έρευνας 
 

 Σύμφωνα με το θεωρητικό μέρος που περιγράφηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, η 

παρούσα εργασία επιχείρησε να προσεγγίσει ερευνητικά την αξιολόγηση των ενεργειών 

στο πλαίσιο της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τις δράσεις πρόληψης και 

αντιμετώπισης του φαινομένου της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. 

 

4.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 
  

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και 

αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού», σύμφωνα με τις  

απόψεις των Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης Κεντρικής Μακεδονίας, για 

τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα, την ανταπόκριση που έλαβε από 

εμπλεκόμενους και ωφελούμενους καθώς και το βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων 

στόχων.  

 

Το ερευνητικό κενό που προκύπτει από την υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία 

εντοπίζεται στην όσο το δυνατόν καλύτερη καταγραφή της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων ( περιγραφικούς, ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες), που λαμβάνονται για την 

πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στα 

ελληνικά σχολεία. Επίσης, δεν υπάρχουν ικανοποιητικά δεδομένα που να αναδεικνύουν 

τη σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών πρόληψης διαχείρισης της 

σχολικής βίας με την αποτροπή βίαιων συμπεριφορών. 

 

Οι ερευνητικοί στόχοι στην παρούσα έρευνα είναι οι εξής: 

 

1.   Να καταγραφεί η αποτελεσματικότητα της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 

ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής 

βίας και εκφοβισμού» σε τέσσερις επιμέρους παράγοντες ως προς: 

 

 την οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη που παράχθηκε  
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 την συνεργασία των ΠΟΔΠ με τους εμπλεκόμενους για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ΣΒΕ 

 

 την επιμόρφωση που έλαβαν και 

 

  την υλοποίηση των δράσεων πρόληψης στα σχολεία. 

 

2. Να καταγραφούν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία από την εφαρμογή της Πράξης. 

 

3. Να καταγραφούν τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της Πράξης.  

 

4. Να καταγραφούν οι προτάσεις βελτίωσης της Πράξης. 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία στηρίχθηκε μόνο σε περιγραφικούς δείκτες όλων των 

προαναφερθέντων παραγόντων-μεταβλητών με τη χρήση ερωτηματολογίου. Ο 

περιορισμένος αριθμός συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες- 

μέλη ΠΟΔΠ που ήταν και η πειραματική ομάδα δεν επέτρεψε την καλύτερη ποσοτική 

ανάλυση και συσχέτιση μεταβλητών. 

 

Ο στόχος της ερευνητικής ανάλυσης είναι να ερμηνεύσει την αποτελεσματικότητα της 

Πράξης βάσει των μεταβλητών της έρευνας, που προκύπτουν από την κωδικοποίηση 

του ερωτηματολογίου στο SPSS.  

 

4.2 Συμμετέχοντες 

 

Το δείγμα της έρευνας είναι οι Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης της ΠΔΕ 

Κεντρικής Μακεδονίας οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.  

 

Συγκεκριμένα, στην αρμοδιότητα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας ανήκουν οι 

Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, 

Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Τα μέλη ΠΟΔΠ Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας είναι συνολικά 72 από 

τους οποίους τα 45 είναι μέλη ΠΟΔΠ της Πρωτοβάθμιας και τα 27 της 
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Δευτεροβάθμιας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ΠΟΔΠ είναι Σχολικοί Σύμβουλοι και 

έπονται οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας ή Σχολικών Δραστηριοτήτων και Υπεύθυνοι 

Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και ένα ελάχιστο ποσοστό εκπαιδευτικών. 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 56 μέλη ΠΟΔΠ Κεντρικής Μακεδονίας από τους οποίους οι 

26 ήταν άντρες και οι 30 γυναίκες. Τα δημογραφικά στοιχεία που συλλέχθηκαν 

αφορούσαν την Διεύθυνση στην οποία υπηρετούν, την βαθμίδα που ανήκουν και το 

χρόνο προϋπηρεσίας σε αυτή τη θέση. Ως αναφορά τη βαθμίδα Εκπαίδευσης οι 37 

ανήκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι 19 στη Δευτεροβάθμια. Το δείγμα 

περιελάμβανε άτομα και από τις δύο βαθμίδες, καθώς θεωρήθηκε ότι με αυτόν τον 

τρόπο θα αποτυπωνόταν ποικιλία απόψεων χωρίς έμφαση στο ρόλο του παράγοντα της 

βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι 46 από τους ερωτηθέντες είχαν προϋπηρεσία μεγαλύτερη 

των 2 ετών και μόνο 10 από μηδενική έως 2 έτη. Ως προς την Διεύθυνση στην οποία 

υπηρετούν η κατανομή των ερωτηθέντων ήταν: 12 από τις Διευθύνσεις  Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, 16 από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, 6 από τις Διευθύνσεις Ημαθίας, 5 από 

Κιλκίς, 5 από Πέλλα, 2 από Πιερία, 5 από Σέρρες και 5 από Χαλκιδική. Παρακάτω 

παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας με τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων.  

 
Πίνακας10:  Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΦΥΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

Άνδρες 

(26) 

Ανατ. &Δυτ. 

Θεσσαλονίκη  

(28) 

Πρωτοβάθμια 

(37) 

 

Άνω των 2 ετών 

(46) 

 

Γυναίκες 

(30) 

Εκτός 

Θεσσαλονίκης 

 (28) 

Δευτεροβάθμια 

(19) 

Από 0 έως 2 έτη 

(10) 

 

 

 

4.3 Εργαλείο συλλογής των δεδομένων και διαδικασία συλλογής των 

δεδομένων 
 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν το 

ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο 

αξιολόγησης της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, 

επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και 

εκφοβισμού». Η αξιολόγηση από το ΥΠΠΕΘ έγινε δειγματοληπτικά σε όλες τις 
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εμπλεκόμενες ομάδες (ΟΔΠ-ΠΟΔΠ-ΕΣΥΔΠ, Διευθυντές σχολείων-εκπαιδευτικούς 

συλλόγους γονέων κλπ.), από εξωτερικό συνεργάτη.  

 

Ειδικότερα το ερωτηματολόγιο εστιάζει σε οργανωτικά και επιστημονικά θέματα, στην 

ανταπόκριση που έλαβε από  εμπλεκόμενους και ωφελούμενους καθώς και στο  βαθμό 

επίτευξης των προσδοκώμενων στόχων.  

 

Υπήρξε μια  δυσκολία στην εύρεση του ερωτηματολογίου λόγω της ολοκλήρωσης της 

Πράξης, της αρχειοθέτησης των ενεργειών και των αλλαγών των υπευθύνων 

υπαλλήλων, τελικά μετά από πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες και mail στο αντίστοιχο 

τμήμα του ΥΠΠΕΘ, σε μέλη της πρώην και νυν ΚΕΕ, ζητήθηκε με έγγραφο από το 

ΥΠΠΕΘ. Έτσι εφόσον, δόθηκε η τελική έγκριση από το ΥΠΠΕΘ, μοιράστηκε  στα 

μέλη των ΠΟΔΠ Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να συλλεχθούν τα ερευνητικά δεδομένα 

και να δοθεί περιγραφική ανάλυση για την αποτελεσματικότητα της δράσης στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού.  

 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας αποτελείται συνολικά από 17 ερωτήσεις και 

χωριζόταν σε τρία κυρίως μέρη: 

 

 Γενικές ερωτήσεις: Αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά 

στοιχεία των ερωτηθέντων. 

 

 Ερωτήσεις κλειστού τύπου με τη χρήση 5βαθμης κλίμακας Likert που αφορούν 

την αξιολόγηση απόδοσης της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 

ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των Φαινομένων 

Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» και  

 

 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οι οποίες αφήνουν τον ερωτώμενο ελεύθερο να 

αναπτύξει την απάντησή του χωρίς προκαθορισμούς. Αυτές οι ερωτήσεις 

αφορούσαν την άποψη των ΠΟΔΠ για τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της 

εφαρμογής της Πράξης και τις προτάσεις βελτίωσής της. 

 

Έγιναν ελάχιστες αλλαγές στο πρωτότυπο ερωτηματολόγιο: 
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Ως προς τις γενικές πληροφορίες (ερώτηση 1,2) έγινε η προσθήκη ερωτήσεων σχετικά 

με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν, την ειδικότητα, την βαθμίδα και 

την προϋπηρεσία των ΠΟΔΠ. Στην ερώτηση 4 έγινε διαχωρισμός της συνεργασίας με 

τις ΠΟΔΠ της ίδιας και της άλλης βαθμίδας καθώς και του τοπικού Δικτύου 

συνεργαζόμενων φορέων και του Δικτύου συνεργαζόμενων φορέων με το ΥΠΠΕΘ. Ως 

προς τις ερωτήσεις αξιολόγησης τροποποιήθηκε η κλίμακα σε 5βαθμη (0 = 

καθόλου/κακή, 1=λίγο/μέτρια, 2=αρκετά/καλή, 3=πολύ/αρκετά και 4=πάρα 

πολύ/άριστη) στις ερωτήσεις 1,2,3,4,6,9,10 και 11.Προστέθηκε η ερώτηση 5 σχετικά με 

την συμμετοχή των ΠΟΔΠ στην επιμόρφωση και στην ερώτηση 8 προστέθηκε το 

υποερώτημα «Υπήρχε σύνθεση των παραπάνω δραστηριοτήτων». 

 

Η κατασκευή του ερωτηματολογίου έγινε μέσω της εφαρμογής google forms και 

διαμοιράστηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το χρονικό  διάστημα 

Μαΐου- Ιουνίου του 2017. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν στα 72 μέλη ΠΟΔΠ της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα συμπλήρωσαν 56. Η συλλογή έγινε με 

αρκετή δυσκολία λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας όλων των μελών στο κλείσιμο 

των υποχρεώσεων της σχολικής χρονιάς και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2017 με 

συνεχή υπενθύμιση και προσωπική επικοινωνία. 

 

4.4. Εγκυρότητα – αξιοπιστία της έρευνας  

 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία είναι βασικές έννοιες στη μέτρηση των δεδομένων. Η 

αξιοπιστία αποτελεί το βαθμό που το μέσο μετρά σταθερά το τι προορίζεται να 

μετρήσει. Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν από πλευράς ΥΠΠΕΘ στοιχεία για τη 

μεθοδολογία της έρευνας ή το αντιπροσωπευτικό δείγμα των ερωτηθέντων από την 

ομάδα στόχου των ΠΟΔΠ, αλλά ούτε παρουσιάστηκαν μετρήσιμα αποτελέσματα, παρά 

μόνο περιγραφικά στοιχεία γενικής αξιολόγησης, για το λόγο αυτό και  δεν μπορεί να 

θεωρηθεί η αξιολόγηση της Πράξης αξιόπιστη. 

 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας ήταν μόνο από την Περιφέρεια Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας και δεν υπήρχε δείγμα από άλλες Περιφέρειες με αποτέλεσμα 

να μην είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των ΠΟΔΠ σε όλη την Ελλάδα. Η 

επιλογή ενός μεγαλύτερου δείγματος θα καθιστούσε εγκυρότερη την αποτύπωση των 

αποτελεσμάτων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αποτελέσματα έρευνας 

 

5.1 Δημογραφικά στοιχεία μελών ΠΟΔΠ 
 

Ξεκινώντας την περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται οι πίνακες 

με τις γενικές ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Οι 

συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν 

συνολικά 56και είναι μέλη ΠΟΔΠ από την Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

Στον πίνακα 11, φαίνεται η κατανομή των συμμετεχόντων βάση της Διεύθυνσης της 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν.  

 

Πίνακας 11– Μέλη ΠΟΔΠ ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 

 

ΠΔΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό Ποσοστό 

Ανατ. Θεσσαλονίκη 12 21,4 21,4 

Δυτική Θεσσαλονίκη 16 28,6 50,0 

Ημαθίας 6 10,7 60,7 

Κιλκίς 5 8,9 69,6 

Πέλλας 5 8,9 78,6 

Πιερίας 2 3,6 82,1 

Σερρών 5 8,9 91,1 

Χαλκιδικής 5 8,9 100,0 

 

Οι περισσότεροι ανήκουν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (16, 28,6%),  στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (12, 

21,4%),στην Ημαθία (6, 10,7%), στο Κιλκίς, στην Πέλλα, , στις Σέρρες και στη 

Χαλκιδική (5, 8,9%), στην Πιερία (2, 3,6%). 
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 Στον πίνακα 12 παρουσιάζεται το φύλο των συμμετεχόντων. 

Πίνακας 12: Μέλος ΠΟΔΠ ανά Φύλο 

 

 

ΦΥΛΟ Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Άνδρας 26 46,4 46,4 

Γυναίκα 30 53,6 100,0 

 

Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες στον πίνακα 12, ήταν σε ποσοστό 46,4% (26) άνδρες 

και σε ποσοστό 53,6% (30) γυναίκες. 

 

Στον πίνακα 13 παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό των συμμετεχόντων ως 

προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης που ανήκουν. 

 

Πίνακας 13: Μέλος ΠΟΔΠ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

 

 

ΜΕΛΟΣ ΠΟΔΠ Συχνότητα Ποσοστό% 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
37 66,1 66,1 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
19 33,9 100,0 

 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (πίνακας 13) είναι μέλη ΠΟΔΠ της Πρωτοβάθμιας 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (37, 66.1%) και έπονται τα μέλη ΠΟΔΠ της Δευτεροβάθμιας 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (19, 33.9%). 

 

Ο επόμενος πίνακας14,  αφορά τα έτη προϋπηρεσίας ως μέλη των Περιφερειακών 

Ομάδων Δράσης Πρόληψης 

 

Πίνακας  14 – Προϋπηρεσία σε έτη ως μέλος ΠΟΔΠ 

 

 

Έτη ως μέλος 

ΠΟΔΠ Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

0-2 10 17,9 17,9 

>2 46 82,1 100,0 
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Ως αναφορά την προϋπηρεσία (πίνακας 14),οι περισσότεροι ΠΟΔΠ φαίνεται ότι 

υπηρετούν σε αυτή τη θέση άνω τα δύο έτη (46, 82,1), και λιγότεροι έχουν 

προϋπηρεσία μεταξύ  0-2  έτη(10, 17,9%). 

 

Κλείνοντας με τα δημογραφικά στοιχεία στην επόμενη ενότητα θα παρουσιαστεί η 

περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου στους 4 επιμέρους 

παράγοντες: Οργάνωση-Συνεργασία-Επιμόρφωση-Υλοποίηση Δράσεων και τέλος στην 

γενική αξιολόγηση της εφαρμογής της Πράξης. 

 

5.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης της οργάνωσης της Πράξης για τη 

ΣΒΕ 
 

Στον πίνακα 15, παρουσιάζονται οι Μ.Ο και οι Τ.Α. της αξιολόγησης της οργάνωσης 

της Πράξης σε τρεις επιμέρους παραμέτρους: ως προς το επίπεδο ενημέρωσης των 

Δράσεων, τις οδηγίες που δόθηκαν για τη λειτουργία της και την διοικητική υποστήριξη 

που παρασχέθηκε.  

 

Πίνακας 15:Περιγραφικά στοιχεία του παράγοντα οργάνωσης της πράξης  

(ερωτήσεων 1,2,3) 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Επίπεδο ενημέρωσης 

Υλοποίησης Δράσεων 

Πράξης 

Αξιολόγηση 

οδηγιών για τη 

λειτουργία της 

Πράξης 

Αξιολόγηση 

Διοικητικής 

υποστήριξης 

 Μέσος Όρος 2,98 2,96 2,61 

Διάμεσος 3,00 3,00 3,00 

Τυπική Απόκλιση ,774 ,713 1,003 

Διακύμανση ,600 ,508 1,006 

Minimum 1 1 0 

Maximum 4 4 4 

Εύρος 3 3 4 

 

Συγκεκριμένα φαίνεται ότι ο μέσος όρος για το επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με την 

υλοποίηση (λειτουργία –στόχοι) της δράσης «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 
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πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού» 

κυμαίνεται κοντά στο 3, και αυτό σημαίνει ότι είναι «μέτριο». Ο μέσος όρος για την 

αξιολόγηση των οδηγιών που δόθηκαν για τη διευκόλυνση του έργου και τη λειτουργία 

του προγράμματος  είναι κοντά στο 3 άρα οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι οδηγίες που 

τους δόθηκαν για τη ΣΒΕ ήταν «μέτριες». Ο μέσος όρος για την αξιολόγηση της 

συνολικής διοικητικής υποστήριξης που παρασχέθηκε είναι 2.61 άρα λίγο πιο κάτω από 

«μέτριο».  

 

Η ακολουθία των πινάκων 16, 17και 18 παρουσιάζουν τα ποσοστά και τις συχνότητες 

αξιολόγησης της οργάνωσης στις τρεις προαναφερθείσες επιμέρους παραμέτρους.  

 

Πίνακας 16: (Ερώτηση 1):Το επίπεδο ενημέρωσής σας σχετικά με την υλοποίηση 

(λειτουργία - στόχοι) των δράσεων της Πράξης για την πρόληψη σχολικής βίας - 

εκφοβισμού ήταν: 

 

 

(Κλίμακα 0 

 κακό -4 άριστο) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

μέτριο 3 5,4 5,4 

καλό 8 14,3 19,6 

αρκετά καλό 32 57,1 76,8 

άριστο 13 23,2 100,0 

 

Στον πίνακα 16, φαίνεται ότι οι περισσότεροι ΠΟΔΠ θεωρούν ότι το επίπεδο 

ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία και τους στόχους της Πράξης, για  την 

υλοποίηση των δράσεων για την πρόληψη σχολικής βίας – εκφοβισμού ήταν αρκετά 

καλό  και ελάχιστοι θεωρούσαν ότι είναι μέτριο ή καλό. 

 

Ο πίνακας 17, παρουσιάζει τις συχνότητες και τα ποσοστά  αξιολόγησης των οδηγιών 

που δόθηκαν για την διευκόλυνση του έργου των ΠΟΔΠ και τη λειτουργία του 

προγράμματος. 
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Πίνακας 17 (Ερώτηση 2): Πώς θα αξιολογούσατε τις οδηγίες που σας δόθηκαν για 

να διευκολύνουν το έργο σας και τη λειτουργία του προγράμματος; 

 

 

(Κλίμακα 0 δεν 

παρασχέθηκαν οδηγίες- 

4 απόλυτα σαφείς) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Απολύτως ασαφείς 2 3,6 3,6 

Ασαφείς 9 16,1 19,6 

Σαφείς 34 60,7 80,4 

Απόλυτα σαφείς 11 19,6 100,0 

 

Στον πίνακα 17, φαίνεται ότι οι περισσότεροι  ΠΟΔΠ αξιολογούν τις οδηγίες που τους 

δόθηκαν για τη διευκόλυνση του έργου τους «σαφείς» σε ποσοστό 60,7% και «απόλυτα 

σαφείς» 19,6% και ένα μικρό ποσοστό «ασαφείς» 16,1%. 

 

Στον πίνακα 18, παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα ποσοστά αξιολόγησης της 

συνολικής διοικητικής υποστήριξης που παρασχέθηκε στις ΠΟΔΠ. 

 

Πίνακας 18 (Ερώτηση 3): Πώς θα αξιολογούσατε τη συνολική διοικητική 

υποστήριξη; 

 

 

(Κλίμακα 0 Καθόλου  -  4 

Πάρα πολύ) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Καθόλου ικανοποιητική 1 1,8 1,8 

Λίγο ικανοποιητική 7 12,5 14,3 

Αρκετά ικανοποιητική 16 28,6 42,9 

Πολύ ικανοποιητική 21 37,5 80,4 

Πάρα πολύ ικανοποιητική 11 19,6 100,0 

 

Οι ΠΟΔΠ αξιολογούν στον πίνακα 18, τη συνολική διοικητική υποστήριξη του έργου 

ως πολύ ικανοποιητική σε ποσοστό 37.5%, αρκετά ικανοποιητική σε ποσοστό  28.6%, 

πάρα πολύ ικανοποιητική  σε ποσοστό 19.6% , λίγο ικανοποιητική σε ποσοστό 12,5% 

και καθόλου ικανοποιητική σε ποσοστό 1.8%.  
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5.3 Αποτελέσματα αξιολόγησης της συνεργασίας στο πλαίσιο της 

Πράξης για τη ΣΒΕ 
 

Στον πίνακα 19,  περιγράφονται οι Μ.Ο. και οι Τ.Α. της αξιολόγησης της συνεργασίας 

των ΠΟΔΠ με όλους τους εμπλεκόμενους του Δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης 

της ΣΒΕ 

 

Πίνακας 19: Περιγραφικά στοιχεία παράγοντα Συνεργασία (ερώτησης4) 

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ:  

 

Σχολικές 

Μονάδες 

 

 (ΕΣΥΔΠ) 

 

ΠΟΔΠ 

ίδιας 

βαθμίδας 

 

ΠΟΔΠ 

άλλης 

βαθμίδας 

 

Τοπικό 

Δίκτυο 

Φορέων 

 

 

Εθνικό 

Δίκτυο 

Φορέων  

Μέσος Όρος 
3,21 2,88 2,95 

 

2,98 2,71 2,82 

Διάμεσος 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Τυπική 

Απόκλιση 
,653 1,028 ,903 ,944 1,039 1,046 

Διακύμανση ,426 1,057 ,815 ,891 1,081 1,095 

Minimum 1 0 1 1 0 0 

Maximum 4 4 4 4 4 4 

Εύρος 3 4 3 3 4 4 

 

 

Ως προς την παράγοντα της συνεργασίας(πίνακας19), φαίνεται ότι ο μέσος όρος  

αξιολόγησης της συνεργασίας των ΠΟΔΠ με τις σχολικές μονάδες είναι 3,21 άρα   

θεωρείται «καλή». Ο μέσος όρος της αξιολόγησης της συνεργασίας με τις Επιτροπές 

Συντονιστών Δράσεων είναι κοντά στο 3 άρα οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι  το επίπεδο 

συνεργασίας είναι «μέτριο». Ο μέσος όρος της αξιολόγησης συνεργασίας με τις ΠΟΔΠ 

της ίδιας βαθμίδας αλλά και με τις ΠΟΔΠ της άλλης βαθμίδας είναι κοντά στο 3 άρα 

θεωρούν ότι το επίπεδο συνεργασίας είναι «μέτριο». Ο μέσος όρος αξιολόγησης 

συνεργασίας με το τοπικό Δίκτυο φορέων της περιοχής που υπηρετούν και  με τους 

συνεργαζόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ είναι κοντά στο 3, άρα θεωρούν ότι το επίπεδο 

συνεργασίας είναι «μέτριο». 
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Η ακολουθία των πινάκων 20 έως 25παρουσιάζουν την αξιολόγηση του παράγοντα 

συνεργασία των ΠΟΔΠ με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

της υλοποίησης δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ. 

 

Στον πίνακα 20 παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα ποσοστά αξιολόγησης της 

συνεργασίας των ΠΟΔΠ με τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους 

 

Πίνακας 20 (Ερώτηση 4α): Αξιολογήστε τη συνεργασία σας με τις Σχολικές 

Μονάδες 

 

Η συνεργασία των μελών ΠΟΔΠ με τις σχολικές μονάδες (πίνακας 20) ήταν αρκετά 

καλή σε ποσοστό 58.9%, άριστη σε ποσοστό 32,1%, καλή σε ποσοστό 7.1% και μέτρια 

σε ποσοστό 1.8%. 

 

Στον πίνακα 21 παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα ποσοστά αξιολόγησης της 

συνεργασίας των ΠΟΔΠ με την Επιτροπή Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης της 

Περιφέρειας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Πίνακας 21 (Ερώτηση 4β): Αξιολογήστε τη συνεργασία σας με τις Επιτροπές 

Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (ΕΣΥΔΠ) 

 

(Κλίμακα 0κακή -

4άριστη) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

κακή 2 3,6 3,6 

μέτρια 3 5,4 8,9 

καλή 12 21,4 30,4 

αρκετά καλή 22 39,3 69,6 

άριστη 17 30,4 100,0 

 

Κλίμακα0 κακή – 

4 άριστη) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

μέτρια 1 1,8 1,8 

καλή 4 7,1 8,9 

αρκετά καλή 33 58,9 67,9 

άριστη 18 32,1 100,0 



82 

 

 

Η συνεργασία των ΠΟΔΠ με την Επιτροπή Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (πίνακας 

21) είναι αρκετά καλή σε ποσοστό 39,3%,  άριστη σε ποσοστό 30.4%, καλή σε 

ποσοστό 21.4%, μέτρια σε ποσοστό 5.4% και κακή σε ποσοστό 3.6%.  

 

Στον πίνακα 22, παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα ποσοστά αξιολόγησης της 

συνεργασίας των ΠΟΔΠ με τις ΠΟΔΠ της ίδιας βαθμίδας της Διεύθυνσης που 

υπηρετούν ή άλλης εκπαιδευτικής περιφέρειας. 

 

Πίνακας 22 (Ερώτηση 4γ): Αξιολογήστε τη συνεργασία σας με τις ΠΟΔΠ της ίδιας 

Βαθμίδας 

 

Οι ΠΟΔΠ θεωρούν ότι η συνεργασία τους με τις ΠΟΔΠ της ίδιας βαθμίδας (πίνακας 

22) ήταν αρκετά καλή σε ποσοστό 46,4%, άριστη σε ποσοστό 28,6%, καλή σε ποσοστό 

16.1% και μέτρια σε ποσοστό 8.9%. 

 

Στον πίνακα 23, παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα ποσοστά. αξιολόγησης της 

συνεργασίας των ΠΟΔΠ με τις ΠΟΔΠ της άλλης βαθμίδας της Διεύθυνσης που 

υπηρετούν ή άλλης εκπαιδευτικής περιφέρειας. 

 

Πίνακας 23 (Ερώτηση 4δ): Αξιολογήστε τη συνεργασία σας με τις ΠΟΔΠ της 

άλλης Βαθμίδας 

 

(Κλίμακα 0 κακή-4 

άριστη) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

μέτρια 5 8,9 8,9 

καλή 10 17,9 26,8 

αρκετά καλή 22 39,3 66,1 

άριστη 19 33,9 100 

 

(Κλίμακα 0 κακή -4 

άριστη) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

μέτρια 5 8,9 8,9 

καλή 9 16,1 25,0 

αρκετά καλή 26 46,4 71,4 

άριστη 16 28,6 100,0 
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Οι ΠΟΔΠ είχαν αρκετά καλή (22, 39,3%) και άριστη συνεργασία με τις ΠΟΔΠ της 

άλλης βαθμίδας (πίνακας 22). Λίγοι ήταν εκείνοι που είχαν καλή (10, 17,9) και μέτρια 

εμπειρία από την συνεργασία τους με τις ΠΟΔΠ της άλλης βαθμίδας (5, 8,9%). 

 

Στον πίνακα 24, παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα ποσοστά αξιολόγησης της 

συνεργασίας των ΠΟΔΠ  με το τοπικό δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων στην 

Διεύθυνση που υπηρετούν. 

 

Πίνακας 24 (Ερώτηση 4ε): Αξιολογήστε τη συνεργασία σας με το Δίκτυο 

Συνεργαζόμενων Φορέων της περιοχής σας (Κοινωνικές Υπηρεσίες-Τοπική 

Αυτοδιοίκηση-Αστυνομία κλπ.) 

 

 

(Κλίμακα 0 

 κακή-4 άριστη) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

κακή 1 1,8 1,8 

μέτρια 8 14,3 16,1 

καλή 10 17,9 33,9 

αρκετά καλή 24 42,9 76,8 

άριστη 13 23,2 100,0 

 

Στον πίνακα 24, φαίνεται ότι η συνεργασία τους με το τοπικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων 

φορέων της περιοχής που υπηρετούν ήταν αρκετά καλή σε ποσοστό 42,9%, άριστη σε 

ποσοστό 23,2%, καλή σε ποσοστό 17,9%, μέτρια σε ποσοστό 14,3% και κακή σε 

ποσοστό 1,8%.  

 

Στον πίνακα 25, παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα ποσοστά αξιολόγησης της 

συνεργασίας των ΠΟΔΠ  με το δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων που έχουν συνάψει 

μνημόνιο συνεργασίας με το ΥΠΠΕΘ. 
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Πίνακας 25 (Ερώτηση 4στ): Αξιολογήστε τη συνεργασία σας με το Δίκτυο 

Συνεργαζόμενων Φορέων με το ΥΠΠΕΘ (Χαμόγελο του Παιδιού-ΚΜΟΠ κλπ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνεργασία των ΠΟΔΠ με το Εθνικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων ήταν αρκετά 

καλή σε ποσοστό 42,9%, άριστη σε ποσοστό 26,8%, καλή σε ποσοστό 21,4% και 

μέτρια σε ποσοστό 3,6% και κακή σε ποσοστό 5,4%. 

 

 

5.4 Αποτελέσματα αξιολόγησης της επιμόρφωσης των ΠΟΔΠ στο 

πλαίσιο της Πράξης για τη ΣΒΕ 

 

Στον πίνακα 26, παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό των ερωτηθέντων που 

συμμετείχαν στον κύκλο επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης σχετικά με την  

διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού. 

 

Πίνακας 26 (Ερώτηση 5): Συμμετείχατε στον κύκλο επιμόρφωσης σχετικά με την 

διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων ΣΒΕ; (Αν ναι  απαντήστε 

στις ερωτήσεις 6-7, αν ΟΧΙ συνεχίστε στην ερώτηση 8) 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Ναι 45 80,4 80,4 

Όχι 11 19,6 100,0 

 

 

(Κλίμακα 0κακή -

4άριστη) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

κακή 3 5,4 5,4 

μέτρια 2 3,6 8,9 

καλή 12 21,4 30,4 

αρκετά καλή 24 42,9 73,2 

άριστη 15 26,8 100,0 
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Οι συμμετέχοντες στην επιμόρφωση ήταν 45 από τους 56 (80,4% ) και αυτοί που δε 

συμμετείχαν ήταν 11 δηλαδή 19,6%. 

 

Στον πίνακα 27, παρουσιάζεται η συχνότητα αξιολόγησης της επιμόρφωσης που 

έλαβαν οι ΠΟΔΠ από το ποσοστό των επιμορφούμενων μόνο, ως προς την διάγνωση, 

πρόληψη και αντιμετώπιση. 

 

Πίνακας 27 (Ερώτηση 6): Η επιμόρφωση βοήθησε στη διάγνωση, πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ΣΒΕ; 

 

 

(Κλίμακα 0 

Καθόλου  -   4 Πάρα 

πολύ) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Καθόλου 2 3,6 4,4 

Μέτρια 11 19,6 28,9 

Πολύ 18 32,1 68,9 

Πάρα πολύ 14 25,0 100,0 

 

Τα μέλη ΠΟΔΠ που επιμορφώθηκαν, θεωρούν ότι η επιμόρφωση βοήθησε στην 

διάγνωση, στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων ΣΒΕ  σε μέτριο βαθμό σε 

ποσοστό 19,6%, πάρα πολύ σε ποσοστό  25%, πολύ σε ποσοστό 32,1% και καθόλου σε 

ποσοστό 3,6%.  

 

Στον πίνακα 28, παρουσιάζονται οι ΜΟ και οι ΤΑ της αξιολόγησης του κύκλου 

επιμόρφωσης των μελών ΠΟΔΠ (μόνο αυτών που έχουν επιμορφωθεί) σε επιμέρους 

παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την διάγνωση, αναγνώριση, πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ΣΒΕ. 
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Πίνακας 28: Περιγραφικά στοιχεία μελών ΠΟΔΠ που συμμετείχαν στον κύκλο 

επιμόρφωσης στο πλαίσιο της πράξης (ερωτήσεις 6,7) 

 

 

Στον πίνακα 28,φαίνεται ότι ο μέσος όρος των μελών που πιστεύουν ότι η επιμόρφωση 

τους βοήθησε στη διάγνωση – πρόληψη και αντιμετώπιση της ΣΒΕ είναι κοντά στο 3, 

δηλαδή θεωρούν ότι τους βοήθησε σε μέτριο βαθμό. Ο μέσος όρος ποιότητας 

επιμόρφωσης ως προς τη μεθοδολογία είναι 2,42, ο βαθμός κάλυψης γνώσεων είναι 

2,58, ο βαθμός ετοιμότητας αναγνώρισης της ΣΒΕ είναι 2,62 και ο βαθμός ετοιμότητας 

αντιμετώπισης ΣΒΕ είναι 2,73 άρα σημαίνει ότι ο μέσος όρος για αυτά τα δεδομένα 

θεωρείται κατώτερος του μετρίου. Επίσης, ο μέσος όρος επάρκειας του υλικού είναι 

3,09, ο μέσος όρος για την υποστήριξη των επιμορφωτών είναι 2,58 και η γενική 

οργάνωση της επιμόρφωσης έχει μέσο όρο 2,56. 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΝΑΙ (45) 

Μέσος 

Όρος 

Διάμεσος Τυπική 

Απόκλιση 

Διακύ

μανση 

m

i

n 

m

a

x 

Εύ

ρο

ς 

ΒΟΗΘΗΣΕ ΣΤΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

2,93 3,00 ,986 ,973 0 4 4 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2,42 2,00 ,988 ,977 0 4 4 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΒΑΘΜΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ 

2,58 3,00 1,076 1,159 0 4 4 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

2,73 3,00 ,912 ,831 1 4 3 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΒΑΘΜΟΥ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

2,62 

 

 

 

3,00 

 

,837 

 

,700 

1 4 3 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

3,09 3,00 ,793 ,628 1 4 3 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

2,58 3,00 ,917 ,840 0 4 4 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

2,56 3,00 1,013 1,025 0 4 4 
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Η ακολουθία των πινάκων 29-35 παρουσιάζουν τη συχνότητα και τα ποσοστά 

αξιολόγησης του κύκλου επιμόρφωσης σε όλες τις προαναφερθείσες παραμέτρους. 

 

Στον πίνακα 29, παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό από τους ερωτηθέντες που 

συμμετείχαν στον κύκλο επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης σχετικά με την 

ποιότητα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Πίνακας 29: (Ερώτηση 7α): Αξιολογήστε την ποιότητα επιμόρφωσής σας ως προς 

τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 

 

 

 

(Κλίμακα 0 

Καθόλου  -   4 Πάρα 

πολύ) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Καθόλου 

ικανοποιητική 
1 1,8 2,2 

Λίγο 

ικανοποιητική 
7 12,5 17,8 

Αρκετά 

ικανοποιητική 
15 26,8 51,1 

Πολύ 

ικανοποιητική 
16 28,6 86,7 

Πάρα πολύ 

ικανοποιητική 
6 10,7 100,0 

 

 

Στον πίνακα 29, φαίνεται ότι οι τα μέλη ΠΟΔΠ αξιολόγησαν την ποιότητα 

επιμόρφωσης ως προς τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε  αρκετά ικανοποιητική σε 

ποσοστό 26,8%, πάρα πολύ ικανοποιητική σε ποσοστό  10,7%, πολύ ικανοποιητική σε 

ποσοστό 28,6% , λίγο ικανοποιητική  σε ποσοστό 12,5% και καθόλου ικανοποιητική σε 

ποσοστό 1,8%. 

 

Στον πίνακα 30, παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό από τους ερωτηθέντες που 

συμμετείχαν στον κύκλο επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης αξιολογώντας τον 

βαθμό κάλυψης των γνώσεων σχετικά με το φαινόμενο της ΣΒΕ.  
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Πίνακας 30 (Ερώτηση 7β): Αξιολογήστε την ποιότητα επιμόρφωσής σας ως προς 

το βαθμό κάλυψης των γνώσεών σας σχετικά με το φαινόμενο της ΣΒΕ 

 

 

(Κλίμακα 0 Καθόλου  -   4 

Πάρα πολύ) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Καθόλου ικανοποιητική 3 5,4 6,7 

Λίγο ικανοποιητική 1 1,8 8,9 

Αρκετά ικανοποιητική 18 32,1 48,9 

Πολύ ικανοποιητική 13 23,2 77,8 

Πάρα πολύ 

ικανοποιητική 
10 17,9 100,0 

 

Στον πίνακα 30,  φαίνεται ότι ο βαθμός κάλυψης των γνώσεων σχετικά με το 

φαινόμενο, ήταν αρκετά ικανοποιητικός σε ποσοστό 32,1%, πάρα πολύ ικανοποιητικός 

σε ποσοστό  17,9%, πολύ ικανοποιητικός σε ποσοστό 23,2%, λίγο ικανοποιητικός  σε 

ποσοστό 1,8% και καθόλου ικανοποιητικός σε ποσοστό 5,4% 

 

Στον πίνακα 31, παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό από τους ερωτηθέντες που 

συμμετείχαν στον κύκλο επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης αξιολογώντας τον 

βαθμό ετοιμότητας για την αναγνώριση ενός περιστατικού ΣΒΕ μετά την επιμόρφωση.  

 

Πίνακας 31 (Ερώτηση 7γ): Αξιολογήστε την ποιότητα επιμόρφωσής σας ως προς 

το βαθμό ετοιμότητας για την αναγνώριση ενός περιστατικού ΣΒΕ μετά την 

επιμόρφωση 

 

 

 

 

(Κλίμακα 0 Καθόλου  -   

4 Πάρα πολύ) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

λίγο ικανοποιητική 7 12,5 15,6 

αρκετά ικανοποιητική 9 16,1 35,6 

πολύ ικανοποιητική 23 41,1 86,7 

πάρα   

πολύ ικανοποιητική 
6 10,7 100,0 
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Στον πίνακα 31, φαίνεται ότι οι ΠΟΔΠ είναι πολύ ικανοποιημένοι (23, 41,1%) από την 

ποιότητα της επιμόρφωσης που έλαβαν ως προς το  βαθμό ετοιμότητας για την 

αναγνώριση ενός περιστατικού ΣΒΕ και λιγότερο ικανοποιημένοι σε ποσοστό 12,5%. 

 

Στον πίνακα 32, παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό από τους ερωτηθέντες που 

συμμετείχαν στον κύκλο επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης αξιολογώντας τον 

βαθμό ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού ΣΒΕ μετά την 

επιμόρφωση.  

 

Πίνακας 32 (Ερώτηση 7δ): Αξιολογήστε την ποιότητα επιμόρφωσής σας ως προς 

το βαθμό ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού ΣΒΕ μετά την 

παρακολούθηση της επιμόρφωσης. 

 

 

(Κλίμακα 0 

Καθόλου4 Πάρα 

πολύ) Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

λίγο ικανοποιητική 3 5,4 6,7 

αρκετά 

ικανοποιητική 
14 25,0 37,8 

πολύ 

ικανοποιητική 
20 35,7 82,2 

πάρα πολύ  

ικανοποιητική 
8 14,3 100,0 

 

Οι ΠΟΔΠ θεωρούν ότι είναι έτοιμοι μετά την επιμόρφωση να αντιμετωπίσουν ένα 

περιστατικό ΣΒΕ (πίνακας 32) σε  αρκετά ικανοποιητικό βαθμό (ποσοστό 25%), πάρα 

πολύ ικανοποιητικό (ποσοστό  14,3%), πολύ ικανοποιητικό (ποσοστό 35,7%) , λίγο 

ικανοποιητικό (ποσοστό 5,4%). 

 

Στον πίνακα 33, παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό από τους ερωτηθέντες που 

συμμετείχαν στον κύκλο επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης αξιολογώντας το υλικό 

επιμόρφωσης που χρησιμοποιήθηκε. 
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Πίνακας 33 (Ερώτηση 7ε): Αξιολογήστε την ποιότητα επιμόρφωσής σας ως προς 

το υλικό επιμόρφωσης  

 

 

(Κλίμακα 0 Καθόλου  

-   4 Πάρα πολύ) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

λίγο ικανοποιητική 1 1,8 2,2 

αρκετά ικανοποιητική 9 16,1 22,2 

πολύ ικανοποιητική 20 35,7 66,7 

πάρα πολύ 

 ικανοποιητική 
15 26,8 100,0 

 

Φαίνεται ότι το υλικό επιμόρφωσης (πίνακας 33), ήταν αρκετά ικανοποιητικό σε 

ποσοστό 16,1%, πάρα πολύ ικανοποιητικό σε ποσοστό  26,8%, πολύ ικανοποιητικό σε 

ποσοστό 35,7% , λίγο ικανοποιητικό  σε ποσοστό 1,8% . 

 

Στον πίνακα 34, παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό από τους ερωτηθέντες που 

συμμετείχαν στον κύκλο επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης αξιολογώντας το 

επίπεδο υποστήριξης που παρασχέθηκε από τους επιμορφωτές. 

 

Πίνακας 34 (Ερώτηση 7στ): Αξιολογήστε την ποιότητα επιμόρφωσής σας ως προς 

το επίπεδο υποστήριξης από τους επιμορφωτές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το επίπεδο υποστήριξης από τους  επιμορφωτές (πίνακας 34), φαίνεται ότι ήταν αρκετά 

ικανοποιητικό σε ποσοστό 30,4%, πάρα πολύ ικανοποιητικό σε ποσοστό  12,5%, πολύ 

ικανοποιητικό σε ποσοστό 30,4% , λίγο ικανοποιητικό  σε ποσοστό  5,4% και καθόλου 

ικανοποιητικό σε ποσοστό 1,8% . 

 

(Κλίμακα 0 Καθόλου  -   

4 Πάρα πολύ) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

καθόλου 

ικανοποιητική 
1 1,8 2,2 

λίγο ικανοποιητική 3 5,4 8,9 

αρκετά ικανοποιητική 17 30,4 46,7 

πολύ ικανοποιητική 17 30,4 84,4 

πάρα πολύ 

ικανοποιητική 
7 12,5 100,0 
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Στον πίνακα 35,  παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό από τους ερωτηθέντες 

που συμμετείχαν στον κύκλο επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης, αξιολογώντας το 

τη γενικότερη οργάνωση της επιμόρφωσης. 

 

Πίνακας 35(Ερώτηση 7ζ):Αξιολογήστε την ποιότητα επιμόρφωσής σας ως προς τη 

γενικότερη οργάνωση της επιμόρφωσης 

 

 

(Κλίμακα 0 Καθόλου  -   

4 Πάρα πολύ) Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

καθόλου ικανοποιητική 1 1,8 2,2 

λίγο ικανοποιητική 6 10,7 15,6 

αρκετά ικανοποιητική 13 23,2 44,4 

πολύ ικανοποιητική 17 30,4 82,2 

πάρα πολύ 

ικανοποιητική 
8 14,3 100,0 

 

Τα μέλη ΠΟΔΠ θεωρούν ότι η γενικότερη οργάνωση της επιμόρφωσης (πίνακας 35), 

ήταν αρκετά ικανοποιητική σε ποσοστό 23,2%, πάρα πολύ ικανοποιητική σε ποσοστό  

14,3%, πολύ ικανοποιητική σε ποσοστό 30,4% , λίγο ικανοποιητική  σε ποσοστό 10,7% 

και καθόλου ικανοποιητική σε ποσοστό 1,8%. 

 

 

5.5 Αποτελέσματα αξιολόγησης της υλοποίησης δράσεων στις σχολικές 

μονάδες ευθύνης των ΠΟΔΠ στο πλαίσιο της Πράξης για τη ΣΒΕ 
 

Πίνακας 36 : Περιγραφικά στοιχεία παράγοντα Υλοποίηση Δράσεων (ερωτήσεις 

8,9,10,11,12) 

 

Στον πίνακα 36, παρουσιάζονται οι Μ.Ο. και οι Τ.Α. της αξιολόγησης των ΠΟΔΠ για 

το επίπεδο υλοποίησης των δράσεων πρόληψης για τη ΣΒΕ σε σχέση με 3 επιμέρους 

παραμέτρους:  

 

 Ανάπτυξη επιπλέον δράσεων πρόληψης 

 Ενεργή συμμετοχή μαθητών και γονέων 

 Βοήθεια των δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ΣΒΕ 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ  

Ανάπτυξη 

δράσεων  

Πρόληψης 

ΣΒΕ 

Ενδιαφέρον των 

Μαθητών για τις 

δράσεις 

 

Ενδιαφέρον 

των Γονέων 

για τις 

δράσεις 

 

Βοήθεια των 

δράσεων για την 

πρόληψη & 

αντιμετώπιση της ΣΒΕ 

Μέσος 

Όρος 
2,82 1,46 3,02 2,68 

Διάμεσος 3,00 1,00 3,00 3,00 

Τυπική 

Απόκλιση 
1,235 ,726 ,897 ,672 

Διακύμανση 1,526 ,527 ,804 ,452 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 7 4 4 4 

Εύρος 6 3 3 3 

 

Στον πίνακα 36,  φαίνεται ότι ο μέσος όρος  αξιολόγησης για το επίπεδο των δράσεων 

πρόληψης της ΣΒΕ είναι κοντά στο 3. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο των δράσεων 

πρόληψης είναι «αρκετά ικανοποιητικό». Επίσης, ο μέσος όρος του ενδιαφέροντος των 

γονέων για αυτές τις δράσεις είναι στο 3,02 ενώ το ενδιαφέρον τον μαθητών για αυτές 

τις δράσεις είναι ελάχιστο, με μέσο όρο στο 1,46. Ο μέσος όρος των ΠΟΔΠ που 

πιστεύουν ότι οι δράσεις αυτές βοήθησαν αρκετά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της 

σχολικής βίας (ΜΟ=2.68).  

 

Οι πίνακες 37 έως 40, που ακολουθούν παρουσιάζουν μια καταγραφή των συχνοτήτων 

και ποσοστών σχετικά με την αξιολόγηση της υλοποίησης των  δράσεων πρόληψης στις 

σχολικές μονάδες και την ανταπόκριση που είχαν από μαθητές και  γονείς καθώς και αν 

η υλοποίηση των δράσεων βοήθησε στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ΣΒΕ.  

 

Πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 37 παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό επιλογής 

του είδους δράσεων πρόληψης που υλοποιήθηκαν στις σχολικές μονάδες μετά από 

πρόταση των ΠΟΔΠ έχοντας τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων της μιας. 
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Πίνακας 37 (Ερώτηση 8):Στο σχολείο ευθύνης σας, αναπτύχθηκαν δράσεις 

πρόληψης ενάντια στην ΣΒΕ όπως 

 

 

 

Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό Ποσοστό 

Διαθεματικές 

δραστηριότητες –

δραστηριότητες ΣΣΝ –

Προγράμματα Αγωγής 

Υγείας 

5 8,9 8,9 

Μόνο διαθεματικές 

δραστηριότητες (ερευνητικές 

εργασίες, project, βιωματικές 

δράσεις) 

1 1.8 10,7 

Δραστηριότητες ΣΣΝ 1 1,8 12,5 

Σύνθεση των 

παραπάνω δραστηριοτήτων 
27 48,2 60,7 

Διαθεματικές και σχολικές 

δραστηριότητες 
10 17,9 78,6 

Διαθεματικές 

δραστηριότητες και 

δραστηριότητες ΣΣΝ 

11 19,6 98,2 

Ενδοσχολικό πρόγραμμα 

αντιμετώπισης της 

παραβατικής συμπεριφοράς 

με την ευθύνη σχολικού 

συμβούλου 

1 1,8 100,0 

 

Στον πίνακα 37, παρατηρείται ότι οι δράσεις που αναπτύχθηκαν για την πρόληψης της 

ΣΒΕ στα σχολεία ευθύνης των εκπαιδευτικών περιελάμβαναν κυρίως σύνθεση 

δραστηριοτήτων δηλαδή διαθεματικές δραστηριότητες, δραστηριότητες προγραμμάτων 

αγωγής υγείας, σχολικές δραστηριότητες, δραστηριότητες των συμβουλευτικών 

σταθμών νέων   και σε μικρότερο ποσοστό δραστηριότητες αποκλειστικά και μόνο 

προγραμμάτων αγωγής υγείας, σχολικές δραστηριότητες, δραστηριότητες 

συμβουλευτικών σταθμών νέων και σύνθεση δραστηριοτήτων. 

 

Στον πίνακα 38, παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό της αξιολόγησης της 

ανταπόκρισης που έλαβαν οι δράσεις από τους μαθητές. 
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Πίνακας 38 (Ερώτηση 9):Πώς θα αξιολογούσατε το ενδιαφέρον των μαθητών για 

τις δράσεις σχετικά με το φαινόμενο της ΣΒΕ;  

 

 

 

(Κλίμακα 0 Καθόλου  -   

4 Πάρα πολύ) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

λίγο ικανοποιητική 1 1,8 1,8 

αρκετά ικανοποιητική 11 19,6 21,4 

πολύ ικανοποιητική 30 53,6 75,0 

πάρα πολύ 

ικανοποιητική 
14 25,0 100,0 

 

 

Το ενδιαφέρον των μαθητών για τις δράσεις ΣΒΕ (πίνακας 38) ήταν αρκετά 

ικανοποιητικό σε ποσοστό 19.6%, πάρα πολύ ικανοποιητικό σε ποσοστό  25%, πολύ 

ικανοποιητικό σε ποσοστό 53,6% και λίγο ικανοποιητικό  σε ποσοστό 1,8%. 

 

Στον πίνακα 39, παρουσιάζεται η συχνότητα και το ποσοστό της αξιολόγησης της 

ανταπόκρισης που έλαβαν οι δράσεις από τους γονείς. 

 

Πίνακας 39 (Ερώτηση 10):Έδειξαν ενδιαφέρον οι γονείς των μαθητών για τις 

δράσεις; 

 

 

(Κλίμακα 0 Καθόλου  -   

4 Πάρα πολύ) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

λίγο 5 8,9 8,9 

αρκετά 19 33,9 42,9 

πολύ 21 37,5 80,4 

πάρα πολύ 11 19,6 100,0 

 



95 

 

Οι ΠΟΔΠ θεωρούν ότι το ενδιαφέρον των γονέων για τις δράσεις  ήταν αρκετά 

ικανοποιητικό σε ποσοστό 33,9%, πάρα πολύ ικανοποιητικό σε ποσοστό  19,6%, πολύ 

ικανοποιητικό σε ποσοστό 37,5% και λίγο ικανοποιητικό  σε ποσοστό 8,9%. 

 

Στον πίνακα 40, που ακολουθεί παρουσιάζεται η συχνότητα και τα ποσοστά των ΠΟΔΠ 

που θεωρούν ότι οι δράσεις που υλοποιήθηκαν βοήθησαν στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση φαινομένων ΣΒΕ. 

 

Πίνακας 40 (Ερώτηση 11):Θεωρείτε ότι οι δράσεις που υλοποιήθηκαν βοήθησαν 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων ΣΒΕ; 

 

 

(Κλίμακα 0 Καθόλου  -   

 4 Πάρα πολύ) Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

λίγο 1 1,8 1,8 

αρκετά 11 19,6 21,4 

πολύ 34 60,7 82,1 

πάρα πολύ 10 17,9 100,0 

 

 

Οι ΠΟΔΠ θεωρούν ότι οι δράσεις που υλοποιήθηκαν βοήθησαν στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση φαινομένων ΣΒΕ  σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό σε ποσοστό 19,6%, 

πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό σε ποσοστό  17,9%, πολύ ικανοποιητικό βαθμό σε 

ποσοστό 60,7% και λίγο ικανοποιητικό βαθμό σε ποσοστό 1,8%. 

 

5.6 Αποτελέσματα αξιολόγησης γενικής εφαρμογήςτης Πράξης 
 

 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή αξιολόγησης της Πράξης «Ανάπτυξη και Λειτουργία 

Δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης,  πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων 

Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», σχετικά με τους 4 επιμέρους παράγοντες: οργάνωση, 

συνεργασία, επιμόρφωση και υλοποίηση δράσεων πρόληψης ακολουθούν  οι πίνακες 

41  και 42όπου διερευνάται η άποψη των ΠΟΔΠ για την γενική εφαρμογή της. 
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Στον πίνακα 41 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η συχνότητα και τα ποσοστά των ΠΟΔΠ 

που θεωρούν ότι η εφαρμογή της Πράξης βοήθησε στην διερεύνηση της έκτασης  

φαινομένων ΣΒΕ στις σχολικές μονάδες. 

 

Πίνακας 41 (Ερώτηση 12): Η εφαρμογή της πράξης στις Σχολικές Μονάδες 

βοήθησε να διερευνηθεί η έκταση του φαινομένου σε αυτές;   

 

 

 

Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Ναι 52 92,9 92,9 

Όχι 4 7,1 100,0 

 

Τα μέλη ΠΟΔΠ θεωρούν ότι η εφαρμογή της πράξης στα σχολεία (πίνακας 41) 

βοήθησε στη διερεύνηση της ΣΒΕ σε ποσοστό 52% ενώ σε ποσοστό 7,1% θεωρούν ότι 

δεν βοήθησε. 

 

Ακολουθεί ο πίνακας 42, όπου παρουσιάζεται η συχνότητα και τα ποσοστά της 

επιθυμίας των  ΠΟΔΠ για  την συνέχιση ή μη συνέχιση της Πράξης. 

 

Πίνακας 42 (Ερώτηση 13): Θεωρείτε ότι η δράση θα έπρεπε να: 

 

 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Να συνεχιστεί 25 44,6 44,6 

Να συνεχιστεί 

 με αλλαγές 
31 55,4 100,0 

 

Στον πίνακα 42,  φαίνεται ότι τα μέλη ΠΟΔΠ θεωρούν ότι η δράση πρέπει να 

συνεχιστεί με αλλαγές  σε ποσοστό 55,4%, ενώ σε ποσοστό 44,6%  θεωρούν ότι απλά 

πρέπει να συνεχιστεί. 

 

Η ακολουθία των  πινάκων 43, 44 και 45 παρουσιάζουν τα θετικά και αρνητικά 

στοιχεία της Πράξης, τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα και οι προτάσεις βελτίωσης 

κατά την άποψη των ΠΟΔΠ που προέκυψαν από τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οι 
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οποίες αφήνουν τον ερωτώμενο ελεύθερο να αναπτύξει την απάντησή του χωρίς 

προκαθορισμούς 

 

Στον πίνακα 43, παρουσιάζονται τα τρία σημαντικότερα θετικά στοιχεία της Πράξης 

μετά από την εφαρμογή της στις σχολικές μονάδες. 

 

Πίνακας 43 (Ερώτηση 14): Αναφέρατε κατά τη γνώμη σας τα τρία πιο θετικά 

στοιχεία από την εφαρμογή του προγράμματος 

 

 

 Ευαισθητοποίηση σχολικής κοινότητας 

 Η αναγνώριση του προβλήματος όπου εμφανίζεται και η θετική στάση ως προς 

την αντιμετώπισή του, αφού υπάρχει οργανωμένο πλαίσιο βοήθειας και 

αντιμετώπισής του.  

 Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τους τρόπους στήριξης των μαθητών που 

βιώνουν μορφές σχολικής βίας 

 

Στον πίνακα 43, το σύνολο των συμμετεχόντων της έρευνας (Ν=56), απάντησαν ποια 

θεωρούν ότι είναι κατά τη γνώμη τους τα θετικά στοιχεία από την εφαρμογή του 

προγράμματος για τις δράσεις της ΣΒΕ είτε συμμετείχαν στην επιμόρφωση είτε όχι. 

Ανέφεραν βάσει ιεραρχίας τρία θετικά στοιχεία που θεωρούν ότι έχει το πρόγραμμα και 

συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι είναι πρώτα στις θετικές τους 

εντυπώσεις είναι η αποδοχή και αναγνώριση του φαινομένου (19,6%),  η 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών (17,9%), η ενημέρωση –πληροφόρηση για το 

θέμα (37,5%).  Σε δεύτερο επίπεδο, οι θετικές εντυπώσεις των ΠΟΔΠ αναφέρονται  

στην ύπαρξη υποστηρικτικού δικτύου (12,5%), στη βοήθεια για την πρόληψη του 

φαινομένου (10,7%), στην ανάπτυξη θετικών στάσεων (7,1%).  Σε τρίτο επίπεδο, οι 

σημαντικότερες  θετικές εντυπώσεις που προκλήθηκαν στους εκπαιδευτικούς ήταν η 

εκμάθηση στη διαχείριση τέτοιων φαινομένων (8,9%), η διεπιστημονική προσέγγιση 

του θέματος (7,1%) και ο αναστοχασμός (3,6%). 

 

Στον πίνακα 44, παρουσιάζονται τα τρία σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία της Πράξης 

μετά από την εφαρμογή της στις σχολικές μονάδες. 
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Πίνακας 44 (Ερώτηση 15): Αναφέρατε κατά τη γνώμη σας τα τρία πιο αρνητικά 

στοιχεία από την εφαρμογή του προγράμματος 

 

 

 

 Μη ύπαρξη επιμόρφωσης των περισσότερων εκπαιδευτικών 

 Γραφειοκρατία- Υποστελέχωση Υπηρεσιών 

 Χρειάζεται περισσότερος συντονισμός με συχνότερες επαφές και ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των μελών ΠΟΔΠ. 

 

Στον πίνακα 44, φαίνονται οι επιλογές των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με την 

άποψη που έχουν για τα αρνητικά στοιχεία της εφαρμογής του προγράμματος δράσεων 

για τη ΣΒΕ. Στην πρώτη επιλογή των συμμετεχόντων για τα αρνητικά στοιχεία του 

προγράμματος ήταν η γραφειοκρατία, η υποστελέχωση (19,6%), η αποσπασματική 

προσέγγιση του ζητήματος για την αντιμετώπισή του (23,2%), η ελλιπής επιμόρφωση 

των περισσότερων εκπαιδευτικών (10,7%), τα βραχυπρόθεσμα τυποποιημένα 

αποτελέσματα (10,7%). Η δεύτερη επιλογή για την άποψη των ΠΟΔΠ για τα αρνητικά 

στοιχεία του προγράμματος περιλαμβάνει κυρίως τον ελλειπή συντονισμό του 

προγράμματος (21,4%), την υποτίμηση του φαινομένου από τους γονείς (5,4%), τη 

μικρή χρονική διάρκεια του προγράμματος (14,3%), την έλλειψη ενδιαφέροντος για την 

εκπαίδευση (5,4%) και ήταν και ορισμένοι που δε θεωρούσαν ότι υπάρχει κάποιο 

αρνητικό στοιχείο (7,1%). Η τρίτη επιλογή περιλαμβάνει τη δυσκολία συνέχειας της 

πράξης λόγω της κινητικότητας των υπαλλήλων (5,4%), τη μικρή συχνότητα 

συναντήσεων (12,5%). 

 

 

Στον πίνακα 45, αναφέρονται τα κυριότερα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της Πράξης σύμφωνα με την άποψη των ΠΟΔΠ. 
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Πίνακας 45 (Ερώτηση 16): Αναφέρατε κατά τη γνώμη σας τα αποτελέσματα από 

την εφαρμογή του προγράμματος θετικά ή αρνητικά. 

 

Θετικά αποτελέσματα Αρνητικά αποτελέσματα 

 

 Θετική στάση ως προς την 

αντιμετώπισή του 

 Βελτίωση σχολικού κλίματος 

 Διερεύνηση της ανάπτυξης 

συστημικών δράσεων πρόληψης 

και αντιμετώπισης της ΣΒΕ  

 

 Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού 

 Περιορισμένος χρόνος για δράσεις 

 Αλληλοεπικαλύψεις από τους 

εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Σχολικοί Σύμβουλοι-

ΠΟΔΠ- Υπεύθυνοι Σχολικών 

Δραστηριοτήτων 

 

Στον πίνακα 45, φαίνονται οι επιλογές των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με την 

άποψη που έχουν για τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα από της εφαρμογή του 

προγράμματος δράσεων για τη ΣΒΕ. 

Ακολουθούν στον πίνακα 46 οι προτάσεις των ΠΟΔΠ για τη βελτίωση της Πράξης.  

 

Πίνακας46 (Ερώτηση 17): Αναφέρατε τις προτάσεις για τη βελτίωση της δράσης 

 

 

 

 Η δράση θα πρέπει να συνεχιστεί μακροπρόθεσμα 

 Συνεχής ανατροφοδότηση και γενικότερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

 Βελτίωση του συντονισμού και της διοικητικής υποστήριξης 

 Αξιολόγηση των προγραμμάτων δράσεων πρόληψης τόσο από τη σχολική 

μονάδα όσο και από την ΕΣΥΔΠ. 

 

Στον πίνακα 46, παρατηρούνται οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της 

δράσης για τη ΣΒΕ. Οι περισσότεροι ΠΟΔΠ θεωρούν ότι η δράση θα πρέπει να 

συνεχιστεί μακροπρόθεσμα (17, 30,4%) και να βελτιωθεί η οργάνωση και το υλικό της 

επιμόρφωσης (11, 19,6%). Επίσης θεωρούν, ότι η δράση χρειάζεται περισσότερες 

βιωματικές ασκήσεις (4, 7,1%) , χρηματοδότηση (2, 3,6%), συχνότερες συναντήσεις (4, 

7,1%), εστίαση σε συχνότερες στρατηγικές πρόληψης (5, 8,9%). 
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Κεφάλαιο 6: Συζήτηση- Συμπεράσματα  - Προτάσεις 
 

6.1  Συζήτηση 
 

Το πρόβλημα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο 

στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει σωματική αλλά και 

λεκτική βία, όπως και εκβιασμό μαθητών από άλλους συμμαθητές τους. Τα τελευταία 

έτη, το φαινόμενο αυτό, παρουσιάζει σημαντική έξαρση κρουσμάτων βίας στα σχολεία 

με αποτέλεσμα το παιδί να νιώθει εγκλωβισμένο σε μια συνεχιζόμενη απειλή και 

φοβική κατάσταση. Σε έρευνα του Ασημακόπουλου κ.ά. (2008) αναφέρεται ότι ο 

εκφοβισμός, παρά το ότι είναι υπαρκτό και διαδεδομένο πρόβλημα και έχει αρχίσει να 

απασχολεί κοινωνικά, στο  σχολείο συνεχίζει να μην αναγνωρίζεται σε όλες του τις 

διαστάσεις και δεν αντιμετωπίζεται κατάλληλα. Παρατηρείται έλλειμμα ενημέρωσης, 

περιορισμένη ευαισθητοποίηση, υποτίμηση και άγνοια για τη διαχείριση του 

προβλήματος, όπως και έλλειψη συνεργασίας των φορέων διοίκησης που εμπλέκονται 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.  

 

Τη διαχείριση αυτού του προβλήματος καλείται να επιλύσει η πολιτεία και 

συγκεκριμένα μέσω των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών 

σχολικής βίας και εκφοβισμού. Το σχολείο είναι ένα πλαίσιο στο οποίο το παιδί πρέπει 

να αισθάνεται ασφάλεια και εμπιστοσύνη στη συναναστροφή του είτε με τους 

δασκάλους είτε με τους συμμαθητές του. Για αυτό το λόγο, οι εκπαιδευτικοί, οι 

μαθητές και οι γονείς που αποτελούν την εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να 

επιμορφώνονται και να ενημερώνονται για τις διαστάσεις του φαινομένου αλλά και για 

τους τρόπους πρόληψης, αναγνώρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων σχολικής 

βίας – εκφοβισμού. Είναι πολύ σημαντικό η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε πρώτη 

φάση, για να υπάρξει ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων, για αυτό το 

πρόβλημα διότι στοχεύετε επίκληση στο συναίσθημα τους έτσι ώστε να μειωθεί το 

ενδεχόμενο εκδήλωσης κάποιου περιστατικού βίας στο σχολείο. 

 

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη εξετάσαμε την αποτελεσματικότητα της Πράξης 

«Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων 

σχολικής βίας και εκφοβισμού», σύμφωνα με τις απόψεις των μελών ΠΟΔΠ σε 4 

επιμέρους παράγοντες την οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη, τη συνεργασία, την 
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επιμόρφωση που έλαβαν ως επιμορφούμενοι και την υλοποίηση των δράσεων 

πρόληψης και αντιμετώπισης κατά της ΣΒΕ στις σχολικές μονάδες. Τέλος, 

καταγράφηκαν οι απόψεις των ΠΟΔΠ ως προς την εφαρμογή της Πράξης 

παραθέτοντας τα θετικά και αρνητικά στοιχεία. 

 

6.1.1  Παράγοντας Οργάνωση  
 

Ο παράγοντας Οργάνωση αφορά το επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με την λειτουργία και 

τους στόχους της υλοποίησης των δράσεων της Πράξης, τις οδηγίες που δόθηκαν και τη 

συνολική διοικητική υποστήριξη που παρασχέθηκε. Για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας 

δράσης θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες προς όλους τους 

εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική κοινότητα ( ΠΟΔΠ- ΟΔΠ- εκπαιδευτικοί –μαθητές-

γονείς).  

 

Από την αξιολόγηση σχετικά με την Οργάνωση της δράσης, οι ΠΟΔΠ φαίνονται 

αρκετά ικανοποιημένοι σχετικά με το επίπεδο ενημέρωσης για την λειτουργία και τους 

στόχους της Πράξης, τις οδηγίες που τους δόθηκαν και γενικά για τη  συνολική 

διοικητική υποστήριξη. Την αντίθεσή τους όμως εξέφρασαν τα νεώτερα μέλη, τα οποία 

ανέλαβαν μετά τη λήξη της Πράξης, με προϋπηρεσία κάτω των δύο ετών, που θεωρούν 

ότι δεν τους παρασχέθηκαν σαφείς οδηγίες και είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη 

διοικητική υποστήριξη. 

 

Ο τρόπος οργάνωσης μιας δράσης είναι αποτέλεσμα επιλογών ενός γενικότερου 

πολιτικού σχεδιασμού που στηρίζεται σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική. Από 

αυτές τις επιλογές προκύπτουν οι στόχοι, η οργανωτική δομή και λειτουργία, ο τρόπος 

κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων. 

 

6.1.2  Παράγοντας Συνεργασία 
 

Για να υπάρχει αποτελεσματικότητα και να συνεισφέρει ένα δίκτυο στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ΣΒΕ, πρέπει να δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί που να συνεισφέρουν 

στην συνέχιση της ύπαρξης και της λειτουργίας του αλλά και στην επέκταση της 

πολιτικής αυτής  και των καλών πρακτικών. Βασικός παράγοντας είναι η καλή 

συνεργασία με όλους του εμπλεκόμενους του Δικτύου, της εκπαίδευσης αλλά και των 

υποστηρικτικών δομών.  
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Οι περισσότεροι ΠΟΔΠ θεωρούν αρκετά καλή τη συνεργασία τους με τις σχολικές 

μονάδες και το Δίκτυο (ΕΣΥΔΠ, ΠΟΔΠ ), εντούτοις επισήμαναν στα αρνητικά στοιχεία 

την έλλειψη συντονισμού από την ΕΣΥΔΠ και την έλλειψη συχνών επαφών μεταξύ των 

ΠΟΔΠ εκφράζοντας την άποψη «Χρειάζεται περισσότερος συντονισμός με συχνότερες 

επαφές και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών ΠΟΔΠ». Η συνεργασία μεταξύ των 

ΠΟΔΠ της ίδιας βαθμίδας φαίνεται να είναι αρκετά καλή προς άριστη ενώ με τις 

ΠΟΔΠ της άλλης βαθμίδας φαίνεται να είναι μέτρια προς αρκετά καλή και αυτό 

οφείλεται στο «Ασαφές οργανωτικό και επικοινωνιακό πλαίσιο μεταξύ των μελών 

ΠΟΔΠ των δύο βαθμίδων κάθε νομού». 

 

Η συμβολή εξειδικευμένων επιστημόνων (Υποστηρικτικές Δομές συνεργαζόμενων 

φορέων) για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων, η πραγματοποίηση ειδικών 

ενημερωτικών δράσεων και η έμπρακτη βοήθεια ψυχολόγων θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχία των στόχων πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ. 

 

Οι περισσότεροι έχουν αποκομίσει θετικά οφέλη από τη συμμετοχή του σε δράσεις 

πρόληψης της σχολικής βίας – εκφοβισμού και παρατηρείται να έχουν θετική στάση 

απέναντι στην συνεργασία με τους φορείς θεωρώντας ότι «Υπάρχει οργανωμένος 

μηχανισμός πρόληψης και παρέμβασης…» αλλά «…ως ένα σημείο» που λειτουργεί ως 

ανασταλτικός παράγοντας στη συνεργασία. Ο λόγος για τη δυσκολία στη συνεργασία 

είναι η αυξημένη γραφειοκρατία και τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν στη 

συνεργασία μεταξύ φορέων «..λόγω έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού» με αποτέλεσμα 

να μη λαμβάνονται άμεσα αποφάσεις για τη διαχείριση ενός περιστατικού βίας στο 

σχολείο. Αυτό περισσότερο παρατηρείται στις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες λόγω 

έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών) ή 

υποστελέχωσης, αλλά και στις περιπτώσεις που υπάρχουν ψυχολόγοι ή κοινωνικοί 

λειτουργοί, η σύμβαση εργασίας και το καθηκοντολόγιό τους, δεσμεύει στην εμπλοκή 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως αρνητικό στοιχείο θεωρείται  «Η μη στελέχωση 

φορέων της εκπαίδευσης με συγγενείς με το ζήτημα, ειδικότητες επιστημόνων» όπως είναι 

το ΚΕΔΔΥ και οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων. 
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6.1.3  Παράγοντας Επιμόρφωση 
 

Ένας από τους στόχους της Πράξης ήταν η εξειδικευμένη επιμόρφωση και 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, ώστε να αναλαμβάνουν ενεργότερο ρόλο σε ζητήματα 

που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και στην καταπολέμηση 

της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Το έργο «Εκπόνηση επιμορφωτικού 

εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού και προγράμματος σπουδών επιμόρφωσης» 

υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου κατά το διάστημα Νοέμβριος 2014 – Ιούνιος 2015.Τα στελέχη 

εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί, για πρώτη φορά, επιμορφώθηκαν σε θέματα 

Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού με σκοπό την διάγνωση, πρόληψη, αντιμετώπιση του 

φαινομένου. Ο Α’ κύκλος επιμόρφωσης, ο οποίος απευθυνόταν στις Επιτροπές 

Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.ΣΥ.Δ.Π.), καθώς και στις Περιφερειακές Ομάδες 

Δράσεων Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.), ξεκίνησε στις 15/6/2015 και ολοκληρώθηκε στις 

15/7/2015. Ο Β’ κύκλος επιμόρφωσης, που απευθυνόταν στις Σχολικές Ομάδες 

Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π.) ξεκίνησε την 01/09/2015 και ολοκληρώθηκε στις 

25/09/2015. Συνολικά συμμετείχαν και έλαβαν πιστοποίηση 450 στελέχη εκπαίδευσης 

και περίπου 11.000 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Οι ερωτηθέντες της παρούσας έρευνας θεωρούν ότι η επιμόρφωση βοήθησε πολύ στην 

«Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την κατανόηση της έννοιας του σχολικού 

εκφοβισμού» και στην «αναγνώριση του φαινομένου» αξιολογώντας την ποιότητα 

επιμόρφωσης ως προς τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και το γνωστικό 

αντικείμενο αρκετά ικανοποιητική. Ως προς την ετοιμότητα αναγνώρισης και 

αντιμετώπισης φαίνεται ότι η επιμόρφωση βοήθησε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. 

Επίσης, το υλικό επιμόρφωσης που παρασχέθηκε κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις 

επιμορφωτικές  ανάγκες των στελεχών (ΠΟΔΠ) και εκπαιδευτικών σε ζητήματα 

πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ.  

 

Αρκετοί εξέφρασαν όμως, τη δυσαρέσκειά τους για τη «μη συνέχιση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων» επισημαίνοντας ότι «δεν επιμορφώθηκε το σύνολο των 

εκπαιδευτικών, αλλά και των υπολοίπων στελεχών εκπαίδευσης (σχολικοί σύμβουλοι, 

διευθυντές και προϊστάμενοι σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί της τάξης)» αναφέροντας 

ότι είναι μικρό το ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε δράσεις 

επιμόρφωσης για τον περιορισμό του φαινομένου. 
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Η επιμόρφωση στόχευε στην μετάδοση γνώσεων και στην επιμόρφωση για τη 

βελτιστοποίηση της βασικής κατάρτισης των στελεχών και εκπαιδευτικών για το 

φαινόμενο της ΣΒΕ. Ωστόσο, η επιμόρφωση απευθύνθηκε σε ένα μικρό ποσοστό 

εκπαιδευτικών και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους 

εκπαιδευτικούς να επιμορφωθούν. Ίσως θα έπρεπε να επανεξεταστεί το θέμα διότι μετά 

την τελευταία κατευθυντήρια γραμμή  του Υπουργείου, όπου υποχρεωτικά επικεφαλής 

των ΟΔΠ είναι ο Διευθυντής του σχολείου, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τότε και λόγω των 

μετακινήσεων εκπαιδευτικών, στις περισσότερες σχολικές μονάδες δεν υπάρχει 

επιμορφωμένος ως προς τη ΣΒΕ εκπαιδευτικός. 

 

6.1.4  Παράγοντας Υλοποίηση Δράσεων  
 

Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και η υλοποίηση δράσεων κατά του 

εκφοβισμού βοηθάει στην ενεργό συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και στην 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διαπροσωπικών σχέσεων. Όπως καταγράφηκαν 

από τις ΠΟΔΠ αναπτύχθηκαν πλήθος δραστηριοτήτων πρόληψης στις σχολικές 

μονάδες κυρίως διαθεματικές ( βιωματικές δράσεις, πρότζεκτ κλπ.) και σύνθεση 

προγραμμάτων (αγωγής υγείας, σχολικών δραστηριοτήτων και ΣΣΝ).  

Οι ΠΟΔΠ θεωρούν ότι στα σχολεία «δεν εφαρμόζεται ένα μοντέλο δράσεων» αλλά 

γίνονται δράσεις «αποσπασματικές και βραχυπρόθεσμες». Το πρόβλημα αυτό 

ανακύπτει από την κινητικότητα των εκπαιδευτικών (μεταθέσεις- αποσπάσεις), την 

έλλειψη χρόνου κυρίως λόγω πίεσης του αναλυτικού προγράμματος και τηνελλειπή 

χρηματοδότηση για τη συνέχεια τέτοιων δράσεων σε μακροπρόθεσμη βάση. Η 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει περιορίσει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα 

επαρκούς χρηματοδότησης και ανάπτυξης τέτοιων δράσεων.  

 

Επιδιώκοντας την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, 

απαιτείται η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα και 

αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την «ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα δράσεων και 

εκδηλώσεων πρόληψης της ενδοσχολικής βίας». 

 

Παρατηρείται ότι ενώ υπάρχει σημαντική προσπάθεια κινητοποίησης και 

ευαισθητοποίησης από πλευράς των εκπαιδευτικών με την υλοποίηση δράσεων 

πρόληψης, φαίνεται το ενδιαφέρον των γονέων να είναι αρκετά ικανοποιητικό σε 
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αντίθεση με το ενδιαφέρον που δείχνουν οι μαθητές κυρίως μεγαλύτερων ηλικιών, 

πιθανόν λόγω του «κορεσμού… από παραπλήσιες και επαναλαμβανόμενες δράσεις 

εστιασμένες στον ίδιο όρο  σχολικός εκφοβισμός – bullying». Πάραυτα, αναφέρεται ότι 

«έχει βελτιωθεί  το σχολικό κλίμα» στις σχολικές μονάδες, έχουν περιοριστεί τα 

περιστατικά βίας και έχει αναπτυχθεί «η συνεργασία μεταξύ μαθητών από διαφορετικές 

χώρες». 

 

 

6.2 Συμπεράσματα 
 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια κατάσταση που προκαλεί αναστάτωση στην κανονική 

λειτουργία του σχολείου και θέτει σε κίνδυνο την σωματική ή συναισθηματική 

ασφάλεια των  μαθητών. Οι καταστάσεις αυτές παρουσιάζουν δυσκολίες στην 

διαχείρισή τους λόγω της ανεπάρκειας εξειδικευμένου ή επιμορφωμένου προσωπικού. 

Στην κατεύθυνση αυτή καλείται η πολιτεία ως η κεντρική διοίκηση της εκπαίδευσης να 

αναπτύξει νομοθετικές παρεμβάσεις και ένα σχέδιο δράσης.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική διοίκηση της Ελλάδας ανέπτυξε και εφάρμοσε μια 

εθνική στρατηγική για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινόμενου μέσω της 

Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης των 

φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού».  Σκοπό της έρευνάς μας αποτέλεσε η όσο 

το δυνατόν καλύτερη εκτίμηση της γενικής εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής ως 

προς την ποιότητα της υλοποίησης και την προσαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας 

στα σημερινά δεδομένα. Συγκεκριμένα, επιδιώχτηκε να εξεταστεί αν επιτεύχθηκαν οι 

στόχοι του προγράμματος και την ανταπόκριση που έλαβε από εμπλεκόμενους (ΠΟΔΠ) 

και ωφελούμενους (εκπαιδευτική κοινότητα). Οι ΠΟΔΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

πιστεύουν ότι η εφαρμογή της Πράξης βοήθησε να διερευνηθεί η έκταση του 

φαινομένου στις σχολικές μονάδες σε ποσοστό 92,9% και επιθυμούν να συνεχιστεί 

(44,6%) ή να συνεχιστεί με αλλαγές (55,4%). 

 

Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, στόχος της Πράξης ήταν η 

συγκρότηση μιας υποστηρικτικής δομής- δικτύου για την προώθηση εξειδικευμένων 

δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα Σχολικής 

Βίας και Εκφοβισμού, όπου μέρος αυτής της υποστηρικτικής ομάδας είναι και οι 

ΠΟΔΠ. Η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ήταν το 
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πρώτο βήμα για την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων 

ΣΒΕ. Το δεύτερο βήμα ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας. Από το 

ερευνητικό μέρος και  τα θετικά στοιχεία που καταγράφηκαν από την εφαρμογή τη 

Πράξης στις σχολικές μονάδες θα λέγαμε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν. 

 

Ως προς την εφαρμογή της Πράξης στους παράγοντες που αξιολογήθηκε σχετικά με 

την: 

 Οργάνωση: το σχέδιο δράσης παρείχε σαφείς οδηγίες και διοικητική 

υποστήριξη. Δημιουργήθηκε μια επίσημη δομή ρόλων με εκχώρηση 

συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και καταμερισμό του έργου σε επιμέρους 

δραστηριότητες. 

 Συνεργασία: Αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο στήριξης, με την εμπλοκή όλης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, της τοπικής κοινωνίας και άλλων φορέων προς 

όφελος των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας. 

 Επιμόρφωση: Το υλικό που παρασχέθηκε ήταν οργανωμένο και επιστημονικά 

τεκμηριωμένο, δίνοντας  πληροφορίες για την αναγνώριση του φαινομένου, 

κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή μεθόδων κατά του εκφοβισμού. 

 Υλοποίηση δράσεων: Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών, η συνεργασία 

φορέων και η ευαισθητοποίηση μαθητών  και γονέων στην υλοποίηση δράσεων 

με στόχο την πρόληψη είναι παράγοντας για την επιτυχία των στόχων της 

σχολικής μονάδας. 

 

Ως προς την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας από την εφαρμογή της Πράξης στις 

σχολικές μονάδες σε γενικό επίπεδο, όλοι οι ερωτηθέντες επισήμαναν ότι η 

επιμόρφωση βοήθησε στην αναγνώριση του φαινομένου, στην διερεύνηση της έκτασής 

του, στην ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών και στην ευαισθητοποίηση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Η ύπαρξη οργανωμένου 

εκπαιδευτικού δικτύου αξιολογήθηκε ως καλά αναπτυγμένο, και η συνέργεια με 

εθνικούς και τοπικούς φορείς βελτίωσε σημαντικά το έργο τους. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ήταν ένα καλά σχεδιασμένο και οργανωμένο 

πρόγραμμα δράσης και οι ενέργειες σχεδιασμού του βασίστηκαν στις λειτουργίες της 

διοικητικής δραστηριότητας. Στην πράξη όμως, η υλοποίηση του προγράμματος, ήταν 

αρκετά πιεστική χρονικά ως προς την επιμόρφωση των στελεχών και εκπαιδευτικών, με 

προβλήματα στη λειτουργία των δικτύων λόγω της υποστελέχωσης. Ο 



107 

 

προγραμματισμός, η οργάνωση και η διεύθυνση ως λειτουργίες της διοίκησης 

αξιολογούνται θετικά αλλά ως αναφορά τη λειτουργία του  ελέγχου θα λέγαμε ότι δεν 

υλοποιήθηκε σε  ικανοποιητικό βαθμό ώστε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα της 

επίτευξης των στόχων από την εφαρμογή του προγράμματος. Αυτό το κενό 

προσπάθησε να καλύψει η παρούσα εργασία, στο ερευνητικό μέρος της, αξιολογώντας 

τις απόψεις των ΠΟΔΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, δεν μας επιτρέπουν οι 

περιορισμοί της έρευνας να γενικεύσουμε τα συμπεράσματά μας. Από πλευράς 

ΥΠΠΕΘ δεν υπάρχει δείγμα αξιολόγησης σε σχέση με το μέγεθος των ΠΟΔΠ που 

συμμετείχε στην αξιολόγηση της Πράξης. Επίσης δεν αναφέρθηκαν η μεθοδολογία της 

έρευνας και τα μετρήσιμα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε σχέση με το ερευνητικό 

εργαλείο (ερωτηματολόγιο) που χρησιμοποιήθηκε.  

Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της Πράξης της ομάδας στόχου ΠΟΔΠ, από 

πλευράς Υπουργείου που κοινοποιήθηκαν στο Απολογιστικό Συνέδριο τον Οκτώβριο 

του 2015 αφορούσαν μόνο τα θετικά και αρνητικά στοιχεία και προτάσεις βελτίωσης. 

Να επισημάνουμε όμως, ότι η αξιολόγηση έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

επιμόρφωσης (περίοδο Σεπτεμβρίου 2015) σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, άρα οι 

απόψεις ήταν γενικές από προηγούμενες εμπειρίες  και όχι μετά από την εφαρμογή της 

στρατηγικής πρόληψης της ΣΒΕ στην πράξη. Αναλυτικότερα αυτά ήταν: 

 

 Ως προς τα θετικά στοιχεία 

 Πρόληψη και ανάδειξη ζητημάτων που αποσιωπούνταν στο παρελθόν  

 Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης 

 Ετοιμότητα για αντιμετώπιση και εφαρμογή προγραμμάτων 

 Ανάδειξη της σημαντικότητας της προαγωγής της ψυχικής υγείας των παιδιών 

 

Ως προς τα αρνητικά στοιχεία 

 Οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών 

 Η μεγάλη καθυστέρηση στην επιμόρφωση  

 Ο περιορισμένος χρόνος των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση  

 

Συγκρίνοντάς τα περιγραφικά γενικά αποτελέσματα του ΥΠΠΕΘ με την παρούσα 

έρευνα δεν παρατηρούμε ιδιαίτερα μεγάλες αποκλίσεις. 

 

Οι επισημάνσεις των ερωτηθέντων ΠΟΔΠ Κεντρικής Μακεδονίας βασίστηκαν στην 

άποψη που έχουν μετά από την εφαρμογή της στρατηγικής Πρόληψης και 



108 

 

Αντιμετώπισης της ΣΒΕ στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, εντοπίζοντας τα 

θετικά και αρνητικά στοιχεία για τα οποία κατατέθηκαν προτάσεις βελτίωσης.  

 

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της ΣΒΕ έτυχε ιδιαίτερης επιστημονικής μελέτης και 

τα εθνικά όργανα που ασχολούνται με την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών 

επεσήμαναν την ανάγκη εκπόνησης προληπτικών μέτρων. Η ενίσχυση των σχολείων 

απέναντι σε διάφορες μορφές βίας μεταξύ των, μαθητών συνδέεται τόσο σε θεωρητικό 

όσο και σε πρακτικό επίπεδο με την ενδυνάμωση των θεσπισμένων κανόνων του 

σχολείου, με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την συμμετοχή όλης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, την αξιοποίηση των κοινωνικο-ψυχολογικών φορέων και 

την υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης διαφόρων προβλημάτων. 

 

Σχετικά με το επίπεδο εθνικής πολιτικής κατά του εκφοβισμού, η χώρα μας 

ακολούθησε τις κατευθυντήριες γραμμές χάραξης της Ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Μελετώντας τις πολιτικές χωρών που αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία 

διαπιστώνουμε αρκετά κοινά σημεία.  

Παρακάτω, παρουσιάζεται συγκεντρωτικός  πίνακας δράσεων της εθνικής  πολιτικής 

της χώρας μας. 

 

Πίνακας 47: Συγκεντρωτικός πίνακας εθνικής πολιτικής για την πρόληψη της 

ΣΒΕ στην Ελλάδα  

 

 

Ελλάδα 

 

Θεσμικό 

πλαίσιο 

Ενημέρωση-

πληροφόρηση 

σχολικής 

κοινότητας 

Δικτύωση 

και 

συνεργασία 

Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

Σχεδιασμός 

προγραμμάτων 

Κεντρικό 

επίπεδο  
          

Περιφερειακό 

επίπεδο 
         

Σχολικό 

επίπεδο 
       

 

Όπως και στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δράσεις της εθνικής πολιτικής 

της χώρας μας διακρίνονται σε τρία επίπεδα: κεντρικό-περιφερειακό και σχολικό. 

Υπάρχει πλέον θεσμικό πλαίσιο κατευθυνόμενο από την κεντρική εξουσία, 

υποστηρικτικό δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εφαρμόζονται προγράμματα και 

δράσεις με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μια κυρίαρχη τάση στις χώρες 
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της Ε.Ε. είναι η μεταφορά σχετικής ευθύνης από την κεντρική διοίκηση της 

εκπαίδευσης προς το σχολείο ή από μια ενδιάμεση αρχή προς το σχολείο, όπως οι 

περιφέρειες εκπαίδευσης. (Κατσαρός, 2007). 

 

Συγκριτικά με τις χώρες που μελετήθηκαν βλέπουμε ότι η πολιτική κατά του 

εκφοβισμού στις χώρες της  Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης  (Σουηδία, Φινλανδία, 

Γαλλία, Ολλανδία) δίνει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια και την προστασία των 

παιδιών και η εκπαιδευτική νομοθεσία καλύπτει όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης και 

της βελτίωσης του σχολικού κλίματος. Σε αντίθεση με τις χώρες της Νότιας Ευρώπης 

(Ελλάδα, Κύπρος) που μόλις τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκαν με το φαινόμενο της 

ΣΒΕ, κυρίως μετά από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις χώρες που 

έχουν τον μεγαλύτερο βαθμό αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων σε επίπεδο σχολείου είναι η 

Ολλανδία και σε μικρότερη αυτονομία η Ελλάδα (Κατσαρός, 2007).Ενώ η διοικητική 

διάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα 

διοίκησης, στην υλοποίηση του συγκεκριμένου  προγράμματος παρατηρούμε ότι 

λειτουργεί μόνο σε κεντρικό, περιφερειακό και σχολικό επίπεδο. Για το τοπικό επίπεδο 

διοίκησης (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) δεν έχει σχεδιαστεί και ανατεθεί καμία 

αρμοδιότητα, παρόλο που οι Διευθυντές Εκπαίδευσης έχουν την ευθύνη της 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους και συχνά καλούνται να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από θέματα 

ενδοσχολικής βίας. Η εμπλοκή του τοπικού επιπέδου διοίκησης θα βοηθούσε στην 

καταγραφή περιστατικών ΣΒΕ και στον συντονισμό των στελεχών και του τοπικού 

δικτύου φορέων ανά περιφερειακή ενότητα, το οποίο και επισήμαναν σε αναφορές τους 

οι ΠΟΔΠ. 

 

Σε πολλές χώρες εκτός από την εκπαιδευτική νομοθεσία που καλύπτει τις πτυχές 

πολιτικής κατά του εκφοβισμού, υποστηρίζονται δράσεις και εκστρατείες που 

οργανώνονται από Υπουργεία και άλλους οργανισμούς (Αυστρία, Γαλλία ,Ελλάδα). Η 

ενεργοποίηση των εθνικών δικτύων ( Γαλλία, Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία) με στόχο την 

ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων, την βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, 

την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας είτε από τα Υπουργεία  ή άλλα όργανα 

της πολιτείας, είτε από ΜΚΟ και άλλους εθνικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 

(Δανία, Σουηδία, Φινλανδία) είναι μια σειρά από στρατηγικές πρόληψης και 

αντιμετώπισης της ΣΒΕ.   
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Έχουν δημιουργηθεί  Εθνικά Παρατηρητήρια για τη Βία και τον εκφοβισμό στα 

σχολεία ( Κύπρος, Ελλάδα , Ισπανία). Στη χώρα μας δυστυχώς παραμένει ανενεργό 

μετά το 2015, ως προς την πληροφόρηση (άρθρα κλπ.), την καταγραφή περιστατικών 

και ως προς την ανάδειξη καλών πρακτικών. Την ίδιο συμβαίνει και στα περιφερειακά 

παρατηρητήρια που είχαν ιδρυθεί. 

 

Η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το φαινόμενο του Σχολικού 

Εκφοβισμού έγινε με την αποστολή εγκυκλίων, τη δημιουργία ιστοτόπων, εκδηλώσεις 

και συνέδρια ευαισθητοποίησης, τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, διαγωνισμούς και 

βραβεία.   

 

Η δημιουργία του εθνικού αλλά και τοπικού δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης της 

ΣΒΕ έχει σαν στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων και την 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για να είναι αποτελεσματικό ένα σχέδιο 

δράσης είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας ισχυρής σχολικής δομής υποστήριξης από 

τα διοικητικά στελέχη και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και μια αντίστοιχη 

δομή υποστήριξης στην κοινωνία. 

 

Παρ όλο, που γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης – πληροφόρησης εκπαιδευτικών, 

μαθητών και γονέων για το φαινόμενο της σχολικής βίας – εκφοβισμού, οι 

συμμετέχοντες ναι μεν αποκτούν γνώσεις που μπορεί να μη διέθεταν πριν αλλά δε 

φαίνονται πλήρως ικανοποιημένοι από τη δομή και οργάνωση του επιμορφωτικού 

προγράμματος στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

πρέπει να είναι διαρκής και εξειδικευμένη ώστε να μπορούν να προάγουν την ψυχική 

και κοινωνική υγεία των μαθητών και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας (Μάνεσης & Λαμπροπούλου, 

2014).  

 

Ωστόσο, οι στρατηγικές που αναπτύσσονται από το Κράτος για αυτό το φαινόμενο 

είναι απαραίτητες, διότι συμβάλλουν σε ένα βαθμό στην κάλυψη των αναγκών των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων για τη διαχείριση περιστατικών σχολικής 

βίας. Οι στρατηγικές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της 

σχολικής βίας – εκφοβισμού έχουν θετικό αντίκτυπο στο σχολικό περιβάλλον και 

κυρίως σε μαθητές θύματα αλλά και θύτες καθώς κινητοποιείται ένα δίκτυο προστασίας 

για αυτά τα παιδιά. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου προγράμματος δράσης από το 
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ΥΠΠΕΘ κατατάσσεται ως προς το εύρος των στόχων και της χρονικής διάρκειας σε 

στρατηγικό και μακροπρόθεσμο καθώς προσδιορίζει τους στόχους προσπαθώντας να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και γενικότερα της 

κοινωνίας μας. και καθορίζει κατά κάποιο τρόπο την μελλοντική πορεία του 

φαινομένου της ΣΒΕ. Ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος διαφοροποιείται 

ανάλογα με τα επίπεδα εκπαιδευτικής διοίκησης, όποτε διαπιστώνουμε ότι  ο 

σχεδιασμός –προγραμματισμός δράσεων για την πρόληψη της ΣΒΕ που ασκείται σε 

περιφερειακό και σχολικό επίπεδο είναι βραχυπρόθεσμος και λειτουργικός. Η σχολική 

μονάδα ως οργανισμός μπορεί να διαμορφώσει τη δική της εσωτερική εκπαιδευτική 

πολιτική στο πλαίσιο της υφιστάμενης κεντρικής πολιτικής, να καθορίσει τους στόχους  

του λειτουργικού προγραμματισμού και να διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης σύμφωνα 

με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας υπό την καθοδήγηση των ΠΟΔΠ. 

Για να έχει αποτέλεσμα μια στρατηγική και διάρκεια στο χρόνο χρειάζεται αξιολόγηση 

και παρακολούθηση για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και βελτίωση του 

αρχικού σχεδιασμού. Για να πούμε ότι έχουμε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα θα 

πρέπει «το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα διαχείρισης να αυτοαξιολογείται τόσο από την 

μονάδα που το εφαρμόζει», ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές αδυναμίες στα σχέδια 

δράσης «όσο και από το Παρατηρητήριο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής 

βίας» ώστε να παρακολουθεί και αξιολογεί την επίδραση των στρατηγικών και 

δράσεων, να εμπλουτίζει, βελτιώνει και αναπροσαρμόζει την ήδη υπάρχουσα πολιτική. 

Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει αρκετή οργανωτική δουλειά από τις ομάδες ΠΟΔΠ, «εν 

τούτοις φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, το πρόγραμμα να βρίσκεται εν 

υπνώσει». Θα πρέπει λοιπόν, «Να γίνει προσπάθεια ώστε η τεχνογνωσία από την 

εφαρμογή του προγράμματος να μην χαθεί, όπως συμβαίνει μετά από το τέλος κάθε 

επιδοτούμενου προγράμματος. Οι σχέσεις μεταξύ των μελών του δικτύου δεν πρέπει να 

χαλαρώσουν και η υποστήριξη κάθε μέλους (φυσικού προσώπου) πρέπει να είναι συνεχής 

και πρόθυμη». 
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6.3 Προτάσεις σε πρακτικό επίπεδο 
 

Σε πρακτικό επίπεδο, υπάρχουν ορισμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν στην αναδιαμόρφωση των στρατηγικών πολιτικών που αναφέρονται στην 

αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόληψη των φαινομένων σχολικής βίας. 

Σε κεντρικό επίπεδο θα πρέπει να συνεχιστεί η δράση με περισσότερη ένταση από το 

Υπουργείο και να συντονίζεται πιο ουσιαστικά από την ΕΣΥΔΠ, όπως αναφέρθηκε από 

τα μέλη ΠΟΔΠ της παρούσας έρευνας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη συνέχιση της 

επιμόρφωσης των μελών ΠΟΔΠ και ΟΔΠ διότι λόγω  παραιτήσεων ή μετακινήσεων 

εκπαιδευτικών (μεταθέσεις-αποσπάσεις) ναι μεν αναλαμβάνει κάποιος εκπαιδευτικός 

λόγω θεσμικού πλαισίου να καλύψει το κενό στη σχολική μονάδα αλλά χωρίς να έχει 

επιμορφωθεί. Επίσης, η ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση της λειτουργίας του 

υπάρχοντος δικτύου κρίνεται απαραίτητη, ώστε να τυγχάνει βελτίωση και να έχουμε τα 

επιθυμητά θετικά αποτελέσματα. 

 

Στο περιφερειακό επίπεδο της λειτουργίας του Δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης 

των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος 

συντονισμός με συχνότερες επαφές των μελών ΠΟΔΠ για την ανταλλαγή απόψεων, 

ανατροφοδότηση των καθηκόντων και τον προγραμματισμό των δράσεων.  

 

Πιστεύω ότι οι ΠΟΔΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας της κάθε Περιφερειακής 

Ενότητας θα  πρέπει να συνεργάζονται και να σχεδιάζουν από κοινού δράσεις για να 

καλύψουν το κενό που πιθανόν να υπάρχει μεταξύ των δύο βαθμίδων. Αυτό όμως για 

να συμβεί θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η συνεργασία με την Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ, να 

οριστεί ένας συντονιστής ο οποίος θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των ΠΟΔΠ 

αλλά και του τοπικού Δικτύου. Ενώ, έχει συσταθεί ένα δίκτυο πρόληψης και 

αντιμετώπισης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα στην ουσία παρατηρούμε ότι δεν 

λειτουργεί ομαδικά αλλά αποσπασματικά. Θα πρέπει λοιπόν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα να συζητούν για θέματα συμπεριφοράς των μαθητών/-τριών, να 

λειτουργούν ως ομάδα, προληπτικά για συμπεριφορές που δεν είναι ακόμα 

προβληματικές αλλά και παρεμβατικά για επίλυση υπαρκτών προβλημάτων στο 

σχολικό χώρο. Θα μπορούσε επίσης να γίνονται συνεδρίες με  εκπαιδευτικούς, 

Διευθυντές και Σχολικούς Συμβούλους,  υπό την καθοδήγηση σχολικού ψυχολόγου και 

να συζητούν θέματα συμπεριφοράς των μαθητών τους, σε πραγματικό χρόνο. Σε κάθε 

περίπτωση, βέβαια, η πολιτεία οφείλει, εάν δεν μπορεί να στελεχώσει όλα τα σχολεία 
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με το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό, τουλάχιστον να ενισχύσει τις υπάρχουσες 

δομές (ΚΕΔΔΥ,ΣΣΝ, Κέντρα Πρόληψης) με σχολικούς ψυχολόγους, προκειμένου να 

συμβάλουν έγκαιρα στη διαχείριση της σχολικής βίας. 

 

Σε επίπεδο σχολικής κοινότητας, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν δράσεις επιμόρφωσης 

των οικογενειών στο φαινόμενο της Σχολικής βίας από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς 

που γνωρίζουν και σχεδιάζουν προγράμματα τέτοιων δράσεων. Είναι σημαντικό να 

γίνονται τέτοιες δράσεις σε επίπεδο κοινότητας, που να υλοποιούνται είτε μέσω των 

Φορέων είτε μέσω του σχολικού πλαισίου διότι οι γονείς ενημερώνονται και μπορούν 

να αντιληφθούν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Αρκετοί γονείς και στην παρούσα 

μελέτη δεν είχαν απόλυτη συναίσθηση του προβλήματος και υποτιμούσαν τις 

διαστάσεις που λαμβάνει ως κοινωνικό φαινόμενο αλλά και ως πρόβλημα που 

επηρεάζει τον ψυχισμό του παιδιού. Για αυτό το λόγο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βάση 

στο σχεδιασμό δράσεων που να θέτουν τη διάσταση του προβλήματος στη σωστή βάση 

χωρίς υπερβολές και να δίνουν πρακτικές κατευθύνσεις διαχείρισης στους γονείς που 

πιθανόν αντιληφθούν ότι το παιδί τους είναι θύμα ή θύτης.  

 

Επίσης, είναι σημαντικό να κινητοποιηθεί ο γονέας ως προς την καλύτερη επίβλεψη της 

συμπεριφοράς του παιδιού του θέτοντας όρια στη συμπεριφορά του αλλά και 

μαθαίνοντας στο παιδί να σέβεται τα δικαιώματα του άλλου ατόμου. Είναι σημαντικό 

οι δράσεις να στοχεύουν και σε τρόπους οριοθέτησης του παιδιού μέσω των γονέων 

διότι η βία γενικότερα δεν είναι ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται μόνο στο σχολείο. 

Έτσι ένα μεγάλο μέρος ευθύνης για την συμπεριφορά των παιδιών την έχουν οι γονείς 

και για αυτό το λόγο πρέπει να εκπαιδεύονται σε τεχνικές διαχείρισης θυμού των 

παιδιών τους,  και σε τροποποίηση της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών τους. 

 

Επίσης, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, οι δράσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να εισάγουν τον εκπαιδευτικό στην ικανότητα της ενσυναίσθησης της ψυχικής 

κατάστασης του θύτη αλλά και του θύματος. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

αντιμετωπίζουν ψύχραιμα και με μεθοδικό τρόπο περιστατικά σχολικής βίας. Η 

διεπιστημονική συνεργασία κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση 

των περιστατικών βίας. Επιπρόσθετα, απαιτείται ένας καλύτερος σχεδιασμός στην 

εφαρμογή δράσεων για την πρόληψη των φαινομένων σχολικής βίας. Αυτό θα 

συμβάλει στην εξάλειψη του φαινομένου καθώς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα 

διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για να προλάβουν την εκδήλωση κάποιου 
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περιστατικού βίας στο σχολικό περιβάλλον. Βέβαια, αυτό θα σημάνει ότι οι μαθητές θα 

συνυπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον σε ιδανικές συνθήκες χωρίς εκδηλώσεις βίας.  

 

Επειδή είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

ενημερώνονται για την έγκαιρη παρέμβαση στην περίπτωση που εντοπίζουν και 

αναγνωρίζουν περιστατικά σχολικής βίας. Έτσι, με την έγκαιρη παρέμβαση δύναται η 

δυνατότητα ελαχιστοποίησης των προβλημάτων βίας, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα 

δράση για να βοηθήσουν το θύτη αλλά και το θύμα να διαχειριστεί το πρόβλημα που 

οδήγησε στην εκδήλωση φαινομένων βίας και εκφοβισμού στο σχολείο. 

Ένας βιωματικός τρόπος μετάδοσης των γνώσεων των επιμορφωτών προς τους 

αποδέκτες της επιμόρφωσης, θα ήταν εποικοδομητική, διότι έτσι οι συμμετέχοντες 

μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα περιστατικά στην πράξη. Επίσης, είναι ευκολότερο με 

βιωματικές μεθόδους, ο μαθητής να συναισθανθεί τον συμμαθητή του που γίνεται θύμα 

βίας ή εκφοβισμού. 

 

6.4 Προτάσεις σε ερευνητικό επίπεδο 
 

Σε ερευνητικό επίπεδο, μια πρόταση για την περαιτέρω διερεύνηση των στρατηγικών 

δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και 

εκφοβισμού είναι η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της δράσης σε 

συγκεκριμένους τομείς διαχείρισης περιστατικών βίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε 

να εξετασθεί ο βαθμός μείωσης φαινομένων βίας σε σωματικό, λεκτικό επίπεδο έπειτα 

από την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων για τεχνικές διαχείρισης 

περιστατικών βίας.  

Επιπρόσθετα, σε ερευνητικό επίπεδο θα μπορούσε να γίνει και έλεγχος των 

παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην εκδήλωση περιστατικών σχολικής βίας ώστε 

να διαμορφωθεί κατάλληλα ένα πλαίσιο δράσεων επιμόρφωσης με στόχευση στη 

διαχείριση των παραγόντων που δημιουργούν το πρόβλημα σχολικής βίας. Ο βασικός 

λόγος για τη συνεχή διερεύνηση του φαινομένου είναι διότι η σχολική βία και ο 

εκφοβισμός μεταβάλλονται και εξελίσσονται σε ένταση και συχνότητα εμφάνισης. 

Έτσι, πρέπει να αναζητηθεί και το μέγεθος συμβολής άλλων κοινωνικών προβλημάτων 

όπως για παράδειγμα το επίπεδο φτώχεια, στην εκδήλωση φαινομένων σχολικής βίας 

και στη συνέχεια, να εμπλουτιστεί το πλαίσιο στρατηγικής πολιτικής δράσεων για τη 

σχολική βία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

 

«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ : 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» 

 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αποτυπωθούν οι απόψεις σας σχετικά με τη 

λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 

πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού». Ειδικότερα 

το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στις Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης 

(Π.Ο.Δ.Π.) Κεντρικής Μακεδονίας και εστιάζει σε οργανωτικά και επιστημονικά 

θέματα, στην ανταπόκριση που έλαβε από εμπλεκόμενους και ωφελούμενους καθώς 

στο βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων στόχων. Οι απαντήσεις είναι απολύτως 

εμπιστευτικές και οι πληροφορίες που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά 

ερευνητικούς σκοπούς. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί την αποδοχή 

της συμμετοχής σας στην έρευνα. 

 

Γενικές Πληροφορίες 
 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης     

Δυτικής Θεσσαλονίκης           

Ημαθίας                                   

Κιλκίς                                      

Πέλλας                                    

Πιερίας                                     

Σερρών                                     

Χαλκιδικής                             

 

Φύλο  

Άντρας              Γυναίκα          

 

Μέλος ΠΟΔΠ  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης       Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης      

Δεν είμαι μέλος    
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Έτη ως μέλος ΠΟΔΠ  

 

1-2      > 2       
 

 

Ερωτηματολόγιο 

 
 

1.Το επίπεδο ενημέρωσής σας σχετικά με την υλοποίηση (λειτουργία– στόχοι) των 

δράσεων για την «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης 

των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού» ήταν: 
 

κακό μέτριο καλό αρκετά καλό άριστο 

0 1 2 3 4 

 

2.Πως αξιολογούσατε τις οδηγίες που σας δόθηκαν για να διευκολύνουν το έργο 

σας και τη λειτουργία του προγράμματος; 
 

Δεν 

παρασχέθηκαν 

οδηγίες 

Απόλυτα 

ασαφείς 

Ασαφείς Σαφείς Απόλυτα 

σαφείς 

 

0 1 2 3 4 

 

3.Πώς θα αξιολογούσατε τη συνολική διοικητική υποστήριξη; 
 

      Καθόλου     

ικανοποιητική 

Λίγο 

ικανοποιητική 

Αρκετά 

ικανοποιητική 

Πολύ 

ικανοποιητική 

Πάρα πολύ 

ικανοποιητική  

0 1 2 3 4 

 

4.Αξιολογήστε τη συνεργασία σας με: 
 

Συνεργασία με Κακή     

0 

Μέτρια           

1 

Καλή               

2 

Αρκετά καλή            

3 

Άριστη                    

4 

Σχολικές Μονάδες       

ΕΣΥΔΠ       

ΠΟΔΠ της ίδιας Βαθμίδας       

ΠΟΔΠ της άλλης 

Βαθμίδας  

     

Δίκτυο Συνεργαζόμενων 

Φορέων της περιοχής σας 

     

Δίκτυο Συνεργαζόμενων 

Φορέων με το ΥΠΠΕΘ 

     

 

 

5. Συμμετείχατε στον κύκλο επιμόρφωσης σχετικά με την διάγνωση, πρόληψη και 

αντιμετώπιση των φαινομένων Σ.Β.Ε.; 
Αν ΝΑΙ, παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις 6-7, αν ΌΧΙ συνεχίστε στην ερώτηση 8 

 

Ναι                         Όχι       

 

6. Κατά τη γνώμη σας, η επιμόρφωση βοήθησε στην διάγνωση, πρόληψη και 

αντιμετώπιση των φαινομένων Σ.Β.Ε. : 
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Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα πολύ  

0 1 2 3 4 

 

 

 

7. Αξιολογήστε την ποιότητα της επιμόρφωσής σας ως προς: 

 
 

Ποιότητα επιμόρφωσης ως προς:  Καθόλου 

ικανοποιητι

κή 

Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα 

πολύ  

Την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 0 1 2 3 4 

Τον βαθμό κάλυψης των γνώσεών σας 

σχετικά με το φαινόμενο της Σ.Β.Ε. 

0 1 2 3 4 

Το βαθμό ετοιμότητας για την 

αναγνώριση ενός περιστατικού Σ.Β.Ε. 

μετά την παρακολούθηση της 

επιμόρφωσης 

0 1 2 3 4 

Το βαθμό ετοιμότητας για την 

αντιμετώπιση ενός περιστατικού Σ.Β.Ε. 

μετά την παρακολούθηση της 

επιμόρφωσης 

0 1 2 3 4 

Το υλικό επιμόρφωσης 0 1 2 3 4 

Το επίπεδο υποστήριξης από τους 

επιμορφωτές 

0 1 2 3 4 

Τη γενικότερη οργάνωση της 

επιμόρφωσης 

0 1 2 3 4 

 

 

8.Στο σχολείο ευθύνης σας, αναπτύχθηκαν δράσεις πρόληψης ενάντια στη Σ.Β.Ε., 

όπως(σημειώστε με Χ όσες επιλογές θέλετε):  
 

α) Διαθεματικέςδραστηριότητες(ερευνητικές εργασίες/project, βιωματικές δράσεις) 

β) Δραστηριότητες των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας                                              

γ) Σχολικές Δραστηριότητες (αθλητικές κ.ά)                                                                

δ) Δραστηριότητες των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων                                             

ε) Καμμία                                                                                                                       

στ)Υπήρχε σύνθεση των παραπάνω δραστηριοτήτων                                                   

ζ) Άλλο: 

 

9.Πώς θα αξιολογούσατε το ενδιαφέρον των μαθητών για τις δράσεις σχετικά με το 

φαινόμενο της Σ.Β.Ε.; 
 

 

 

 

 

 

10. Έδειξαν ενδιαφέρον οι γονείς των μαθητών για τις δράσεις; 
 

 

 

 

 

11.Θεωρείτε ότι οι δράσεις που υλοποιήθηκαν βοήθησαν στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση φαινομένων Σ.Β.Ε.; 

Καθόλου 

ικανοποιητικό 

Λίγο  

ικανοποιητικό 

Αρκετά  

ικανοποιητικό 

Πολύ  

ικανοποιητικό 

Πάρα πολύ  

ικανοποιητικό 

0 1 2 3 4 

Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα πολύ  

0 1 2 3 4 

Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα πολύ  
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12. Η εφαρμογή της Πράξης στις Σχολικές Μονάδες βοήθησε να διερευνηθεί η 

έκταση του φαινομένου σε αυτές;  

 

     Ναι                         Όχι     

 

 

13.Θεωρείτε ότι η δράση θα έπρεπε να:  

 

Συνεχιστεί  

 

Συνεχιστεί με αλλαγές  

 

Μην συνεχιστεί  

 

14. Αναφέρατε κατά τη γνώμη σας τα τρία πιο θετικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του προγράμματος: 

 

α) ………………….. 

β)…………………….. 

γ)…………………….. 

 

15. Αναφέρατε κατά τη γνώμη σας τα τρία πιο αρνητικά στοιχεία από την 

εφαρμογή του προγράμματος: 

 

α) ………………….. 

β)…………………….. 

γ)…………………….. 

 

16. Αναφέρατε κατά τη γνώμη σας τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

προγράμματος: 

 

Θετικά αποτελέσματα ………………… 

 

Αρνητικά αποτελέσματα …………………. 

 

17. Αναφέρετε τις προτάσεις σας για τη βελτίωση της δράσης: 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

 

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 

του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 
 

 


