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vi 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     Ο σχολικός εκφοβισμός  δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο, ωστόσο όμως 

παρατηρείται σε παγκόσμια κλίμακα και οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για τα 

θύματά του. Καθημερινά, γινόμαστε αποδέκτες ανάλογων περιστατικών είτε άμεσα είτε 

έμμεσα μέσω της τηλεόρασης και των υπόλοιπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Μάλιστα, οδηγεί πολλούς μαθητές στο να διακατέχονται από αρνητικά συναισθήματα 

ως προς το σχολείο και να επιλέγουν την εγκατάλειψη του τελευταίου και την 

απομόνωσή τους. Θα μπορούσε κανείς να δηλώσει, ότι ο σχολικός εκφοβισμός επιδρά 

αρνητικά σε πληθώρα ζητημάτων όσον αφορά την ολόπλευρη ανάπτυξη του εκάστοτε 

μαθητή, ως ενός υγιούς ψυχολογικά ανθρώπου και μετέπειτα ενεργού πολίτη. Δεν 

πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο τρόπος συμπεριφοράς ενός ατόμου και η δράση του απέναντι 

στις εκάστοτε συνθήκες διαμορφώνεται κατά βάση στην παιδική ηλικία και 

διαιωνίζεται στην υπόλοιπη ζωή του, έτσι θα πρέπει όλοι μας να εξασφαλίσουμε σε όλα 

τα παιδιά ανεξαιρέτως μία παιδική ηλικία απαλλαγμένη από τον φόβο και την βία. 

    Ο τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών του σχολικού εκφοβισμού είναι 

καθοριστικής σημασίας ζήτημα, για τον λόγο ότι άλλες τακτικές και στρατηγικές 

κρίνονται αποτελεσματικότερες, ενώ άλλες λιγότερο αποτελεσματικές. Για τον λόγο 

αυτό, ο καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να προσπαθήσει να εκδιώξει επιτυχώς 

κάθε μορφή εκφοβισμού με τον οποίο ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπος. Το γεγονός, ότι 

ο σχολικός εκφοβισμός εφαρμόζεται κυρίως εντός του σχολικού πλαισίου, καθιστά 

αυτομάτως τους εκπαιδευτικούς ως τους κύριους υπεύθυνους για τον εντοπισμό και την 

εξάλειψή του. Επομένως, ακόμη περισσότερο αρμόδιοι για την μείωση αυτού του 

φαινομένου αποτελούν οι σχολικοί διευθυντές που αποτελούν τους επικεφαλείς της 

εκάστοτε σχολικής μονάδας. 

     Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να εξετάσει εάν και κατά πόσο οι διευθυντές της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Πέλλας διαθέτουν την απαραίτητη 

επαγγελματική ανάπτυξη, ώστε να αντιμετωπίσουν περιστατικά και φαινόμενα 

σχολικού εκφοβισμού. Τα απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή των συμπερασμάτων 

μας , τα αντλήσαμε με την αποστολή ερωτηματολογίων στους διευθυντές του 

συγκεκριμένου νομού, οι οποίοι επιλέχθηκαν με την μέθοδο της απλής τυχαίας 

δειγματοληψίας. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα μας αποδείχθηκαν 

ιδιαιτέρως χρήσιμα και έδειξαν ότι οι διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο 

Νομό Πέλλας αντιμετωπίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την εμφάνιση αντίστοιχων 
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φαινομένων, ωστόσο θα επιθυμούσαν κάποια περαιτέρω επιμόρφωση σχετικά με την 

συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. 

 

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ : διευθυντές , επαγγελματική ανάπτυξη , σχολικός εκφοβισμός, 

επιμόρφωση 
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ABSTRACT 

   The issue School bullying is not a new phenomenon, but it is observed on a global 

scale and the impact is particularly damaging to its victims. Everyday, we receive 

similar incidents either directly or indirectly through television and the rest of the 

media. In fact, it leads many students to have negative feelings about school and choose 

to abandon the latter and isolate them. One can state that school bullying has a negative 

impact on a variety of issues regarding the development of the student as a healthy 

psychological person and later an active citizen. We must not forget that the way a 

person behaves and acts according to circumstances is basically formed in childhood 

and is perpetuated for the rest of his life, so all of us should guarantee to all children, 

without exception, a childless age fear and violence. 

     How to deal with school bullying is a crucial issue, because other tactics and 

strategies are more effective, while others are less effective. For this reason, everyone 

on their side should try to successfully evict any form of intimidation with which they 

may be confronted. The fact that school bullying is mainly applied within the school 

framework automatically makes teachers responsible for identifying and eradicating 

them. Therefore, even more responsible for reducing this phenomenon are the school 

managers who are the heads of each school unit. 

 

   This paper aims to examine whether and to what extent primary education school 

principals in the Prefecture of Pella have the necessary professional development to 

cope with incidents and phenomena of school bullying. The necessary data for 

extracting our conclusions were obtained by sending questionnaires to the school 

principals of the particular Prefecture, which were selected by the simple random 

sampling method. The findings from our research have proved to be particularly useful 

and have shown that the directors of Primary Education in the Prefecture of Pella are 

satisfactorily facing the occurrence of similar phenomena but would like some further 

training on the specific subject matter. 

 

   KEYWORDS : school principals ,  professional development , bullying , training  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Αφετηρία – Αφόρμηση έρευνας 

    Με το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών είναι αναμενόμενο για κάθε 

μεταπτυχιακό φοιτητή όχι μόνο να έχει εφοδιαστεί με όλες εκείνες τις απαραίτητες 

γνώσεις που θα τον βοηθήσουν στην μετεξέλιξη σε έναν καλύτερο ενεργό πολίτη και σε 

έναν ακόμη περισσότερο επαγγελματικά καταρτισμένο άνθρωπο, να έχει επιλέξει με 

βάση την συνείδηση και τα ενδιαφέροντά του το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

του εργασίας που θα αποτελέσει και την κορωνίδα της πορείας του εντός του 

συγκεκριμένου μεταπτυχιακού. Θα μπορούσε κάποιος να πει, ότι η επιλογή του 

θέματος αυτής της εργασίας σκιαγραφεί ως ένα βαθμό το προφίλ του εκάστοτε φοιτητή, 

καθώς μέσα από αυτή ο φοιτητής δηλώνει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του και 

εκφράζει τους πιθανούς προβληματισμούς και ανησυχίες τους. 

     Όσον αφορά την δική μου επιλογή θέματος, καταλυτικό ρόλο στην προτίμηση να 

ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα, κατέχει ο πραγματικά μεγάλος αριθμών ειδήσεων 

που λαμβάνουμε καθημερινά σχετικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού  ( bullying). 

Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος πως το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει 

λάβει διαστάσεις  « πανδημίας » και δεν το συναντά κανείς μόνο στην Ελλάδα αλλά σε 

όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας. 

     Για τον λόγο αυτό αποφάσισα να εξετάσω κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί και ιδίως οι 

διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας στον οποίο διαμένω, 

κατέχουν την απαιτούμενη επαγγελματική ανάπτυξη, ώστε να αντιμετωπίσουν ανάλογα 

περιστατικά και να λειτουργήσουν ως καταφύγιο στα χιλιάδες παιδιά που υποφέρουν 

λόγω επιθέσεων και προσβολών που εντάσσονται στο πλαίσιο του σχολικού 

εκφοβισμού. 

 

1.2 Αναγκαιότητα έρευνας 

    Σχετικά με το βαθμό αναγκαιότητας και χρησιμότητα της συγκεκριμένης εργασίας 

γίνεται αντιληπτό μέχρι ενός σημείου αν συνυπολογίσει κάποιος την θεματική της 

εργασίας μας και τις άκρως ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει στην σύγχρονη 

εποχή. Καθημερινά, γινόμαστε μάρτυρες και γνώστες πολυάριθμων περιστατικών 

σχολικού εκφοβισμού που είναι ταυτισμένα με μία σειρά ιδιαιτέρως επιζήμιων 

συνεπειών για τα παιδιά που γίνονται αποδέκτες ανάλογων συμπεριφορών και αυτό έχει 

ως συνέπεια να λειτουργεί ως τροχοπέδη στην μελλοντική τους ανάπτυξη. 
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     Το γεγονός, ότι χιλιάδες παιδιά υποφέρουν εξαιτίας παρόμοιων συμπεριφορών, μας 

καθιστά όλους  υπεύθυνους, ο καθένας από το δικό του μετερίζι να εξετάσει 

προσεκτικά και εποικοδομητικά το συγκεκριμένο θέμα και να προσπαθήσει να 

εντοπίσει μία λύση που ενδεχομένως να ελαττώσει ή και γιατί όχι να εξαλείψει 

οριστικά ανάλογα φαινόμενα σε βάθος χρόνου, πόσο μάλλον όταν κάποιος είναι 

εκπαιδευτικός και έρχεται καθημερινώς σε επαφή και βιώνει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα περιστατικά τέτοιου τύπου.. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εργασία είναι 

ιδιαιτέρως χρήσιμη και ωφέλιμη για την επιστημονική κοινότητα, διότι  μέχρις στιγμής 

δεν έχει εξεταστεί επαρκώς ο Νομός Πέλλας σε θέματα σχολικού εκφοβισμού και ιδίως 

στο εάν οι διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

συγκεκριμένου νομού διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική ανάπτυξη και 

κατάρτιση, ώστε να ανταπεξέρθουν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στην  

αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό. Ένα ακόμη 

στοιχείο που καθιστά την εργασία μας ιδιαιτέρως χρήσιμη είναι το ότι εξετάζει το θέμα 

του σχολικού εκφοβισμού και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και 

ιδίως των διευθυντών που αποτελούν την κεφαλή του εκάστοτε σχολείου στα πλαίσια 

των Δημοτικών σχολείων, που τα παιδιά βρίσκονται στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης 

τους, ψυχολογικής και σωματικής, με άμεση συνέπεια να είναι πιο ευάλωτα σε ανάλογα 

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. 

      

 1.3 Δομή της εργασίας 

     Η συγκεκριμένη εργασία δομείται από δύο μέρη, ένα πρώτο μέρος θεωρητικό και 

ένα δεύτερο μέρος ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό δηλαδή παρουσιάζεται 

μία εννοιολογική αποσαφήνιση σχετικά με τους όρους και τις έννοιες που θα 

ασχοληθούμε στα πλαίσια της εργασίας και συνεχίζουμε με την λεπτομερειακή 

καταγραφή των επιμέρους εννοιών. Παραθέτουμε αναλυτικά το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού και εξετάζουμε τον ορισμό του σύμφωνα με την ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία, τα αίτια και τις συνέπειες του , τις μορφές του, τα χαρακτηριστικά 

του θύτη και του θύματος και των παρατηρητών ανάλογων περιστατικών, καθώς και 

τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής του από πλευράς όχι μόνο των 

εκπαιδευτικών αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας. Βασικό κλειδί αποτελεί η ύπαρξη και 

καθιέρωση της ηθικής στον χώρο της εκπαίδευσης. Επίσης, ασχοληθήκαμε λεπτομερώς 

με τα προγράμματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και 

προσπαθήσαμε να εντοπίσουν τις αδυναμίες αυτών των προγραμμάτων και τους λόγους 

που ενδεχομένως διστάζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτά. 
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     Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας, το ερευνητικό παρουσιάζεται αρχικά η 

μεθοδολογία της, οι υποθέσεις της, οι στόχοι και η διαδικασία της. Εν συνεχεία, έπεται 

η παράθεση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος,  τα αποτελέσματα της έρευνας 

ελέγχονται ως προς τις υποθέσεις τους και γίνεται σύνδεση του θεωρητικού με το 

ερευνητικό κομμάτι της εργασίας μας και παραθέτουμε εν κατακλείδι τα γενικά 

συμπεράσματα της εργασίας και τις όποιες δυσκολίες και εμπόδια συναντήσαμε ή τις 

αλλαγές που ενδεχομένως να κάναμε αν μας δινόταν η ευκαιρία να επαναλάβουμε 

κάποια στιγμή στο μέλλον την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
  : ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ 

2.1 Εκφοβισμός 

     Δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισμός του εκφοβισμού, ωστόσο, συμφωνείται ευρέως 

ότι ο εκφοβισμός είναι μια υποκατηγορία επιθετικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται 

από τα ακόλουθα τρία ελάχιστα κριτήρια: (1) εχθρική πρόθεση, (2) ανισορροπία ισχύος 

και (3) επανάληψη μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα (Burger et al., 2015). Ο 

εκφοβισμός μπορεί έτσι να οριστεί ως η δραστηριότητα επαναλαμβανόμενης, 

επιθετικής συμπεριφοράς που σκοπεύει να βλάψει ένα άλλο άτομο, σωματικά, ψυχικά ή 

συναισθηματικά. 

     Ο νορβηγός ερευνητής Dan Olweus (1993) λέει ότι ο εκφοβισμός συμβαίνει όταν 

ένα άτομο «εκτίθεται, επανειλημμένα και με την πάροδο του χρόνου, σε αρνητικές 

πράξεις από ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα». Λέει ότι οι αρνητικές ενέργειες 

συμβαίνουν «όταν ένα άτομο προξενεί σκόπιμα τραυματισμό ή δυσφορία σε άλλο 

πρόσωπο, μέσω σωματικής επαφής, με λόγια ή με άλλους τρόπους» (Olweus, 1993). 

Ο ατομικός εκφοβισμός χαρακτηρίζεται συνήθως από ένα άτομο που συμπεριφέρεται 

με κάποιο τρόπο για να αποκτήσει εξουσία άλλο πρόσωπο (Besag, 1989). 

     Μπορούμε, επομένως, να πούμε ότι ο εκφοβισμός είναι η χρήση βίας, απειλής ή 

εξαναγκασμού σε κατάχρηση, εκφοβισμού ή επιθετικής κυριαρχίας έναντι άλλων. Η 

συμπεριφορά συχνά επαναλαμβάνεται και είναι συνήθης. Μια βασική προϋπόθεση 

είναι η αντίληψη, από τον εκφοβιστή ή από τους άλλους, της ανισορροπίας της 

κοινωνικής ή σωματικής εξουσίας, η οποία διακρίνει τον εκφοβισμό από τη σύγκρουση 

(Juvonen & Graham, 2014). Οι συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται για την 

επιβεβαίωση μιας τέτοιας κυριαρχίας μπορεί να περιλαμβάνουν λεκτική παρενόχληση ή 

απειλή, φυσική επίθεση ή εξαναγκασμό και τέτοιες πράξεις μπορούν να κατευθύνονται 

κατ 'επανάληψη προς συγκεκριμένους στόχους. Οι εξορθολογισμοί μιας τέτοιας 

συμπεριφοράς περιλαμβάνουν, μερικές φορές, διαφορές κοινωνικής τάξης, φυλής, 

θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εμφάνισης, συμπεριφοράς, 

γλώσσας του σώματος, προσωπικότητας, φήμης, γενεαλογίας, δύναμης, μεγέθους ή 

ικανότητας (Meyer, 2016). Εάν ο εκφοβισμός γίνεται από μια ομάδα, ονομάζεται 

mobbing (Ericson, 2001).  

     Ο εκφοβισμός μπορεί να οριστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το Ηνωμένο 

Βασίλειο δεν έχει νομικό ορισμό του εκφοβισμού (The University of Manchester, 

2012), ενώ ορισμένες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν νόμους εναντίον του 

(Limber & Small, 2003). Ο εκφοβισμός χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς τύπους 
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κακοποίησης: συναισθηματικός (μερικές φορές αποκαλούμενος σχετικός), λεκτικός, 

σωματικό και του κυβερνοχώρου (Brank et al.,2012). Συνήθως περιλαμβάνει λεπτές 

μεθόδους εξαναγκασμού. 

     Ο εκφοβισμός κυμαίνεται από τον ατομικό εκφοβισμό έως τον ομαδικό εκφοβισμό 

που ονομάζεται mobbing, όπου το άτομο που ασκεί εκφοβισμό μπορεί να έχει έναν ή 

περισσότερους «υπολοχαγούς» που μπορεί να φαίνονται πρόθυμοι να τον βοηθήσουν 

στις εκφοβιστικές του δραστηριότητες. Ο εκφοβισμός στο σχολείο και στον χώρο 

εργασίας αναφέρεται επίσης ως κατάχρηση από ομοτίμους (Bennett, 2006). Ο Robert 

W. Fuller (2004)  έχει αναλύσει τον εκφοβισμό στο πλαίσιο του ταξισμού. 

Αυτό σημαίνει ότι μια κουλτούρα εκφοβισμού μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε 

πλαίσιο στο οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό περιλαμβάνει το 

σχολείο, την οικογένεια, τον τόπο εργασίας (Williams, 2011), το σπίτι και τις γειτονιές.                

Η κύρια πλατφόρμα εκφοβισμού είναι στις ιστοσελίδες των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (Whittaker, 2016). Σε μια μελέτη για τους άνδρες εφήβους αμερικανούς 

ποδοσφαιριστές το 2012, «ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας [εκφοβισμού] ήταν 

η αντίληψη για το αν το σημαντικότερο ανδρικό άτομο στη ζωή ενός παίκτη θα εγκρίνει 

τη συμπεριφορά του εκφοβισμού» (Steinfeldt et al., 2012). 

 

2.2 Σχολικός εκφοβισμός 

     Ο εκφοβισμός αναγνωρίζεται πλέον ως ένα διαδεδομένο και συνήθως παραμελημένο 

πρόβλημα στο σχολείο σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι συνεπάγεται σοβαρές συνέπειες 

για τα παιδιά που ξεκινούν τον εκφοβισμό και για όσους έχουν υποστεί βία από τους 

εκφοβιστές. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που δεν θα λυθεί μέχρι οι γονείς και οι 

δάσκαλοι να σχολιάσουν τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά ταπεινώνουν και 

εκφοβίζουν τους άλλους κατά πρώτο λόγο. Με τη σωστή καθοδήγηση και κατάρτιση, 

τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες για να εργαστούν μέσω των 

προβλημάτων τους, αντί να τους διαχειριστούν με την παρενόχληση άλλων. 

Προκειμένου να τους παρέχουμε τέτοια εκπαίδευση και να εξαλείψουμε επιτυχώς τον 

εκφοβισμό από τα σχολεία, πρέπει να προσδιορίσουμε τα αίτια και τα αποτελέσματά 

του που ο σχολικός εκφοβισμός θέτει στα παιδιά. 

     Ο εκφοβισμός ορίζεται συνήθως ως επιθετικό μοντέλο συμπεριφοράς μεταξύ 

παιδιών και εφήβων ηλικίας σχολικής ηλικίας που ενέχει φαινόμενη ανισορροπία 

ισχύος. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί επίσης να επαναληφθεί με την πάροδο του 

χρόνου. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τη σωματική τους δύναμη, την πρόσβαση σε 

προσωπικές πληροφορίες ή τη δημοτικότητα για να εκφοβίσουν, να ελέγξουν ή να 
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βλάψουν άλλους. Συνήθως, ο εκφοβισμός περιλαμβάνει ενέργειες όπως κωμωδία, 

πειράγματα, απειλές για να προκαλέσουν βλάβη, κλήση ονομάτων, διάδοση φημών για 

κάποιον και αμηχανία μπροστά σε κοινό. 

     Ένας προτεινόμενος νόμος του 2012 στην καναδική επαρχία του Οντάριο 

περιλαμβάνει τα εξής: 

«Ο [σχολικός] εκφοβισμός σημαίνει επανειλημμένη και επιθετική συμπεριφορά από 

μαθητή, όπου (α) η συμπεριφορά προορίζεται από τον μαθητή για να προκαλέσει ή ο 

μαθητής οφείλει να γνωρίζει ότι η συμπεριφορά είναι πιθανό να προκαλέσει βλάβη, 

φόβο ή αγωνία σε άλλο άτομο, ψυχολογική βλάβη ή βλάβη της φήμης του ατόμου και 

(β) η συμπεριφορά εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει μια πραγματική ή 

αντιληπτή ανισορροπία ισχύος μεταξύ του μαθητή και του ατόμου με βάση παράγοντες 

όπως το μέγεθος, η δύναμη, η ηλικία, η νοημοσύνη, η δύναμη της ομάδας, η 

οικονομική κατάσταση, η κοινωνική θέση, η θρησκεία, η εθνοτική καταγωγή, ο 

γενετήσιος προσανατολισμός, οι οικογενειακές συνθήκες, το φύλο, η φυλή, η αναπηρία 

ή η λήψη ειδικής εκπαίδευσης ». 

     Ο σχολικός εκφοβισμός συχνά τίθεται σε σχέση με τη συμπεριφορά των μαθητών. 

Στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, από το 2011, ορίζεται ως εξής: 

«Ο [σχολικός] εκφοβισμός είναι η επαναλαμβανόμενη χρήση από έναν ή 

περισσότερους μαθητές μιας γραπτής, λεκτικής ή ηλεκτρονικής έκφρασης ή μιας 

φυσικής πράξης ή χειρονομίας ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών, που απευθύνεται σε 

θύμα που: (i) προκαλεί σωματική ή συναισθηματική βλάβη στο θύμα ή (ii) θέτει το 

θύμα σε εύλογο φόβο για βλάβη στον εαυτό του ή για ζημιά στην περιουσία του, (iii) 

δημιουργεί ένα εχθρικό περιβάλλον στο σχολείο για το θύμα, (iv) παραβιάζει τα 

δικαιώματα του θύματοςστο σχολείο ή (v) διαταράσσει υλικά και ουσιαστικά την 

εκπαιδευτική διαδικασία ή την εύρυθμη λειτουργία ενός σχολείου. " 

Στο Bradford-Smart, ο Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, που εδρεύει στο Λονδίνο, 

Αγγλία, χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις για να περιγράψει τον εκφοβισμό: 

«Ο εκφοβισμός μπορεί να είναι είτε θέμα υγείας ή ασφάλειας, είτε εκπαιδευτικό θέμα 

είτε και τα δύο, μπορεί να οδηγήσει σε σωματική ή ψυχιατρική βλάβη του θύματος, 

μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μειωμένη σχολική απόδοση και επακόλουθο ψυχιατρικό 

τραυματισμό ή οικονομική απώλεια. ..... Δεν υπάρχει μαγεία στον όρο «εκφοβισμός». 

Κάθε σχολείο οφείλει να έχει λογικές πειθαρχικές πολιτικές και διαδικασίες, 

προκειμένου να λειτουργήσει σωστά ως σχολείο. Χωρίς αμφιβολία θα λάβει εύλογα 

μέτρα για να αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει τις έκτακτες πράξεις επιθετικότητας μεταξύ 
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των μαθητών και αναγνωρίζει επίσης ότι η επίμονη στόχευση ενός μαθητή από άλλους 

μπορεί να προκαλέσει διαρκή βλάβη στο θύμα ». 

     Στο εξαιρετικό του άρθρο που εμφανίζεται στο περιοδικό Valparaiso Law Review, ο 

καθηγητής του δικαίου Daniel Weddle (2010) γράφει: 

«Ο σχολικός εκφοβισμός είναι παιδική κακοποίηση που διαπράττεται από τους 

συνομηλίκους των παιδιών .... δεν είναι ... τα περιστασιακά πειράγματα ή προσβολές ή 

ακόμη και ο φυσικός εκφοβισμός που αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά καθώς 

μεγαλώνουν .... Ο [σχολικός] εκφοβισμός, όπως ο όρος χρησιμοποιείται από 

εκπαιδευτικούς ερευνητές, αναφέρεται σε ένα συνεχές πρότυπο κακοποίησης που 

στοχεύει σε ένα άτομο και γίνεται παρατεταμένα για εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια, 

είναι σκληρό και αναπόφευκτο, βασισμένο γενικά σε μια πραγματική ή αντιληπτή 

έλλειψη ισορροπίας της εξουσίας. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να υπάρξει επειδή το 

θύμα είναι μειονότητα, είναι φυσικά ανίκανο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον 

θύτη, ή απλά μειονεκτεί με κάποιο άλλο, λιγότερο προφανή τρόπο – για παράδειγμα, ο 

θύτης μπορεί να είναι πολύ δημοφιλής και να έχει την υποστήριξη αρκετών φίλων για 

να εξασφαλίσει ότι το θύμα δεν μπορεί ποτέ να κερδίσει το «πάνω χέρι», ακόμη και αν 

το θύμα στραφεί σε ενήλικες για βοήθεια. Η κατάχρηση [εξουσίας] γενικά έχει 

σχεδιαστεί για να ταπεινώσει και να απομονώσει το θύμα και να τρομάξει και να 

εκφοβίσει το θύμα και τους καλοπροαίρετους παρευρισκόμενους να κάνουν κάτι για 

την επιθετικότητα αυτή. Μπορεί να πάρει τη μορφή λεκτικής κατάχρησης, σκόπιμης 

καταστροφής από τις φιλίες που θα μπορούσε να απολάμβανε διαφορετικά το θύμα ή 

σωματικού εκφοβισμού και σωματικής κακοποίησης». 

 

2.3 Ανάπτυξη 

     Η προσωπική ανάπτυξη καλύπτει δραστηριότητες που βελτιώνουν την 

ευαισθητοποίηση και την ταυτότητα του ατόμου, αναπτύσσουν ταλέντα και 

δυνατότητες, δημιουργούν ανθρώπινο κεφάλαιο και διευκολύνουν την 

απασχολησιμότητα, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και συμβάλλουν στην υλοποίηση 

των ονείρων και των φιλοδοξιών. Η προσωπική ανάπτυξη λαμβάνει χώρα καθ 'όλη τη 

διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Χωρίς να περιορίζεται στην αυτοβοήθεια, η έννοια 

περιλαμβάνει τυπικές και άτυπες δραστηριότητες για την ανάπτυξη των ατόμων σε 

ρόλους όπως δάσκαλος, οδηγός, σύμβουλος, διευθυντής, προπονητής ζωής ή μέντορας. 

Όταν η προσωπική ανάπτυξη λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των ιδρυμάτων, αναφέρεται 

στις μεθόδους, τα προγράμματα, τα εργαλεία, τις τεχνικές και τα συστήματα 
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αξιολόγησης που υποστηρίζουν την ανθρώπινη ανάπτυξη σε ατομικό επίπεδο σε 

οργανισμούς (Aubrey, 2010).  

     Το ηλεκτρονικό λεξικό της Οξφόρδης υποδεικνύει ότι η αυτο-ανάπτυξη είναι «η 

διαδικασία με την οποία αναπτύσσεται σταδιακά ο χαρακτήρας ή οι ικανότητες ενός 

ατόμου» και το ηλεκτρονικό λεξικό του Cambridge εξηγεί την προσωπική ανάπτυξη σε 

ένα επιχειρησιακό πλαίσιο, θεωρώντας την ως «διαδικασία βελτίωσης των δεξιοτήτων 

και αύξηση του ποσού εμπειρίας στην εργασία». 

     Το γεγονός ότι αυτοί οι ορισμοί ποικίλλουν δείχνει ότι η προσωπική ανάπτυξη είναι 

μια αρκετά αόριστη ιδέα. Ωστόσο, ένα κοινό πράγμα είναι ότι ασχολούνται κυρίως με 

την επένδυση στον εαυτό: Εφόσον το άτομο εστιάζει στο δικό του πρόσωπο και 

συνεχίζει να καλλιεργεί τα ταλέντα του, συμμετέχει ενεργά στη μετασχηματιστική 

διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης. 

    Εδώ, ωστόσο, κρύβεται μια πλάνη: Αν και είναι σημαντικό να αποκτήσει το άτομο 

αυτογνωσία, να γνωρίζει ποιο είναι και να εκπαιδευτεί σε μια περιοχή που ταιριάζει με 

τα ταλέντα του, αυτά είναι μόνο τα πρώτα βήματα για να γίνει το ώριμο άτομο που 

θέλει να είναι. Η έκφραση της προσωπικής ανάπτυξης απαιτεί συμπεριφορικές 

ενέργειες που υπερβαίνουν την αυτοκεντρική προσέγγιση. 

     Στη δεκαετία του '40, ο ψυχολόγος Αβραάμ Μάσλο είδε την «αυτοεπραγμάτωση» 

ως το υψηλότερο επίπεδο επίτευξης στις ζωές των ανθρώπων (Maslow, 1943). 

Υποστήριξε ότι η αυτοπραγμάτωση ήταν μια εκδήλωση του πλήρως αναπτυγμένου 

ατόμου. Εκείνοι που το πέτυχαν είχαν φτάσει στο πλήρες δυναμικό τους και ήταν 

ευτυχείς να βιώσουν την ατομικότητα, να απολαύσουν κορυφαίες εμπειρίες και να 

ζήσουν τα όνειρά τους. 

 

 

                  Η πηγή προέλευσης του παραπάνω σχήματος είναι : accountancygreece.gr 
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     Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όμως, ο Maslow άρχισε να αμφιβάλλει για τη 

θεωρία του (Maslow, 1969). Συνειδητοποίησε ότι η επιδίωξη της αυτοπραγμάτωσης 

ήταν βιώσιμη μόνο μέχρι να ικανοποιηθεί. Μετά από αυτό, η υπερβολική επιείκεια με 

τον εαυτό θα μπορούσε να διαστρεβλώσει την ευγενή αναζήτηση για προσωπική 

ανάπτυξη, κάνοντας το άτομο να εμφανίζεται ως μεγαλεπήβολα άτομα. Οι άνθρωποι με 

πραγματικό ενδιαφέρον για προσωπική ανάπτυξη, πίστευε, χρειάζεται να στρέψουν το 

επίκεντρο τους μακριά από τους εαυτούς τους και να αρχίσουν να επικεντρώνονται 

στον κόσμο γύρω τους. Ο Maslow ονομάζει αυτή τη διαδικασία «αυτουπερβατική», η 

οποία κυριολεκτικά σημαίνει «ξεπερνώντας τον εαυτό». 

     Η αυτουπέρβαση ακολουθεί την αυτοπραγμάτωση. Είναι το στάδιο όπου η δράση 

ακολουθεί τον εφησυχασμό. Παραδόξως, η αυτουπέρβαση απαιτεί από το άτομο να 

απαλλαγεί από την ταυτότητά του και όλες τις ανησυχίες για τον εαυτό του, 

συμπεριλαμβανομένης της υπερηφάνειας για τις ικανότητες που κατέχει και τα 

διπλώματα που συσσώρευσε με κόπο. Ωστόσο, η αυτουπέρβαση είναι απελευθερωτική, 

ελευθερώνει το άτομο ώστε να λειτουργεί για το σκοπό του μεγαλύτερου αγαθού 

(Maslow, 1969). 

     Επομένως, η προσωπική ανάπτυξη μπορεί να συνοψιστεί ως διεργασία δύο σταδίων: 

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τους συμβατικούς στόχους αυτοεκτίμησης, όπως την 

ανάπτυξη αυτογνωσίας και ταυτότητας, την απόκτηση ειδικών γνώσεων και την 

καλλιέργεια του προσωπικού δυναμικού. Το δεύτερο στάδιο απαιτεί την κρίσιμη 

μετάβαση να φτάσει το άτομο πέρα από τον εαυτό του (αυτοπεριοχή), να διαδώσει τον 

ενθουσιασμό του στην ευρύτερη κοινότητα και να εμπλουτίσει τις προσωπικές 

εμπειρίες των άλλων. 

 

2.4 Επαγγελματική ανάπτυξη 

     Η επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται σε πολλούς τύπους εκπαιδευτικών 

εμπειριών που σχετίζονται με την εργασία ενός ατόμου. Οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι 

εκπαιδευτικοί, οι λογιστές, οι μηχανικοί και οι άνθρωποι σε μια ευρεία ποικιλία 

επαγγελμάτων και επιχειρήσεων συμμετέχουν στην επαγγελματική ανάπτυξη για να 

μάθουν και να εφαρμόσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα βελτιώσουν τις 

επιδόσεις τους στην εργασία. 

    Πολλοί τομείς επαγγελματιών απαιτούν από τα μέλη τους να συμμετέχουν σε συνεχή 

εκμάθηση που έχει εγκριθεί από το επάγγελμα, ορισμένες φορές ως απαίτηση για τη 



11 
 

διατήρηση της εργασίας τους. Οι επαγγελματίες αναζητούν επίσης οικειοθελώς νέα 

μάθηση. 

    Όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο «επαγγελματική ανάπτυξη», συνήθως 

σημαίνει μια επίσημη διαδικασία, όπως μια διάσκεψη, σεμινάριο ή εργαστήριο, 

συνεργατική μάθηση μεταξύ μελών μιας ομάδας εργασίας. ή ένα μάθημα σε ένα 

κολλέγιο ή ένα πανεπιστήμιο. Ωστόσο, η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί επίσης να 

συμβεί σε άτυπα πλαίσια όπως συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων, ανεξάρτητη ανάγνωση 

και έρευνα, παρατηρήσεις του έργου ενός συναδέλφου ή άλλη εκμάθηση από κάποιον 

ομότιμο. 

    Στην εκπαίδευση, η έρευνα έχει δείξει ότι η ποιότητα της διδασκαλίας και η ηγεσία 

του σχολείου είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την αύξηση των επιδόσεων των 

μαθητών. Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων και των 

περιφερειών να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί, χρειάζεται συνεχώς να 

επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να εφαρμόσουν τις καλύτερες 

εκπαιδευτικές πρακτικές Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν να βοηθούν τους μαθητές να 

αποκτούν γνώση στα υψηλότερα επίπεδα. 

    Με μια ευρεία έννοια, η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει τυπικούς 

τύπους επαγγελματικής εκπαίδευσης, συνήθως μεταδευτεροβάθμια ή πολυτεχνική 

κατάρτιση που οδηγεί σε προσόντα ή διαπιστευτήρια που απαιτούνται για την 

απόκτηση ή διατήρηση της απασχόλησης. Η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί επίσης να 

έρχεται με τη μορφή προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης πριν ή μετά την 

υπηρεσία. Αυτά τα προγράμματα μπορεί να είναι επίσημα ή ανεπίσημα, ομαδικά ή 

εξατομικευμένα. Τα άτομα μπορούν να επιδιώκουν την επαγγελματική ανάπτυξη 

ανεξάρτητα, ή προγράμματα μπορούν να προσφέρονται από τα τμήματα ανθρωπίνων 

πόρων των οργανισμών. Η επαγγελματική ανάπτυξη στη δουλειά μπορεί να αναπτύξει 

ή να βελτιώσει τις δεξιότητες επεξεργασίας, που μερικές φορές αναφέρονται ως 

ηγετικές ικανότητες. Μερικά παραδείγματα για τις δεξιότητες επεξεργασίας είναι 

«δεξιότητες αποτελεσματικότητας», «ικανότητες ομαδικής λειτουργίας» και 

«δεξιότητες συστηματικής σκέψης» (Garet et al., 2001).  

     Οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να ποικίλλουν από ένα ενιαίο 

εργαστήριο έως ένα ακαδημαϊκό μάθημα διάρκειας ενός εξάμηνου, σε υπηρεσίες που 

προσφέρονται από ένα μείγμα διαφορετικών παρόχων επαγγελματικής ανάπτυξης και 

ποικίλουν ευρέως σε σχέση με τη φιλοσοφία, το περιεχόμενο και τη μορφή των 

μαθησιακών εμπειριών. Ορισμένα παραδείγματα προσεγγίσεων στην επαγγελματική 
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ανάπτυξη περιλαμβάνουν (National Professional Development Center on Inclusion, 

2008):  

 Μελέτης Περίπτωσης – Η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης είναι μια διδακτική 

προσέγγιση που συνίσταται στην παρουσίαση των εκπαιδευομένων σε μια υπόθεση, 

θέτοντάς τους στο ρόλο ενός υπεύθυνου λήψης αποφάσεων που αντιμετωπίζει ένα 

πρόβλημα. 

 Διαβούλευση – στοχεύει στο να βοηθήσει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων να 

αποσαφηνίσουν και να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανησυχίες ακολουθώντας μια 

συστηματική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 

 Προγύμναση – στοχεύει στο να ενισχύσει τις ικανότητες ενός ατόμου σε έναν 

συγκεκριμένο τομέα δεξιοτήτων παρέχοντας μια διαδικασία παρατήρησης, 

προβληματισμού και δράσης. 

 Κοινότητες πρακτικής – στοχεύουν στο να βελτιώσουν την επαγγελματική 

πρακτική συμμετέχοντας σε κοινή έρευνα και μάθηση με ανθρώπους που έχουν 

κοινό στόχο. 

 Μελέτη Μαθήματος – πραγματοποιείται για την επίλυση πρακτικών διλημμάτων 

που σχετίζονται με την παρέμβαση ή την διδασκαλία μέσω της συμμετοχής με 

άλλους επαγγελματίες στην συστηματική εξέταση της πρακτικής 

 Mentoring – αποτελεί την προώθηση της ευαισθητοποίησης ενός ατόμου και 

βελτίωσης της δικής του επαγγελματικής ανάπτυξης παρέχοντας και συστήνοντας 

δομημένες ευκαιρίες για προβληματισμό και παρατήρηση 

 Αντανακλαστική εποπτεία – στοχεύει στο να υποστηρίξει, να αναπτύξει και τελικά 

να αξιολογήσει την απόδοση των εργαζομένων μέσω μιας διαδικασίας έρευνας που 

ενθαρρύνει την κατανόησή τους και τη διατύπωση του σκεπτικού για τις δικές τους 

πρακτικές 

 Τεχνική βοήθεια – παρέχεται για να βοηθήσει τα άτομα και την οργάνωσή τους να 

βελτιωθούν προσφέροντας πόρους και πληροφορίες, υποστηρίζοντας τη  δικτύωση 

και τις προσπάθειες αλλαγής. 

    Η Παγκόσμια Έκθεση για την Ανάπτυξη, της Παγκόσμιας Τράπεζας, για το 2019 

σχετικά με το μέλλον της εργασίας (World Bank, 2019) υποστηρίζει ότι οι ευκαιρίες 

επαγγελματικής ανάπτυξης για εργαζόμενους τόσο εντός όσο και εκτός εργασίας, όπως 

οι ευέλικτες ευκαιρίες μάθησης στα πανεπιστήμια και τα προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων, επιτρέπουν στις αγορές εργασίας να προσαρμοστούν στο μέλλον. 

Τα οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν: 
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 Βελτιωμένη μάθηση: Η αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη οδηγεί στη 

βελτίωση της διδασκαλίας και, με τη σειρά της, στη βελτίωση της μάθησης. 

Σύμφωνα με τον Hattie (2009), από τους 150 παράγοντες που επηρεάζουν τη 

μάθηση, η επαγγελματική ανάπτυξη βρίσκεται στην 19η θέση. Ωστόσο, ο Hattie 

δηλώνει ότι οι ανασκοπήσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης τείνουν να εξετάζουν 

τον αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς και όχι στα αποτελέσματα των μαθητών, αν 

και αναφέρεται σε μια θετική μετα-μελέτη για τα μαθησιακά αποτελέσματα από 

τους Timperley et al. (2007). 

 Αυξημένη συμμετοχή: Σύμφωνα με την Διεθνή Έρευνα Διδασκαλίας και Μάθησης 

2008 (TALIS) του ΟΟΣΑ, η έννοια του σχολείου ως εκπαιδευτικού οργανισμού 

κερδίζει δημοτικότητα στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν πιο 

διαφορετικές πρακτικές διδασκαλίας και συμμετέχουν πιο ενεργά στις κοινότητες 

επαγγελματικής μάθησης αναφέρουν επίσης υψηλότερα επίπεδα αυτο-

αποτελεσματικότητας, λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες και εκτιμήσεις 

σχετικά με την εκπαίδευσή τους και αναφέρουν ότι συμμετέχουν περισσότερο στις 

δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης εκτός των σχολείων. Ωστόσο, δεν είναι 

σαφές από αυτές τις συσχετίσεις ποια είναι η αιτία και ποιο είναι το αποτέλεσμα. 

 

2.5 Σύνοψη κεφαλαίου 

    Από τον ορισμό του, ο σχολικός εκφοβισμός αφορά την εφαρμογή βίας και επίδειξη 

ισχύος από μαθητές προς άλλους μαθητές. Επιπλέον, για να θεωρηθεί μια τέτοια 

συμπεριφορά ως εκφοβισμός θα πρέπει να έχει συνέπεια και συνέχεια και να μην 

αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Από την άλλη πλευρά, η επαγγελματική ανάπτυξη 

απευθύνεται σε όλους τους τύπους επαγγελμάτων και παίρνει πολλές μορφές. Στο 

επόμενο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση της ανάγκης επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών και κυρίως των διευθυντών και ιδιαίτερα σε θέματα σχολικού 

εκφοβισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

 3.1 Εκπαίδευση στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

     Δεν έχει πολλά χρόνια που άρχισε να θίγεται το ζήτημα της επιμόρφωσης των 

στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ενώ, κατά το παρελθόν, δεν υπήρξαν 

συγκροτημένα και ειδικά προγράμματα που αφορούσαν τα στελέχη της εκπαίδευσης σε 

επίπεδο περιφερειακό, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η 

έλλειψη συγκροτημένης εκπαιδευτικής πολιτικής για τα διοικητικά στελέχη της 

εκπαίδευσης, οδηγεί στην άσκηση του έργου τους, με «εμπειρικό» και πολλές φορές 

«ερασιτεχνικό» ή και «υποκειμενικό» τρόπο (Ανδρέου, 1999).  

     Σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (π.χ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Πατρών: κατεύθυνση: «Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση») ελάχιστα γνωστικά 

αντικείμενα υπάρχουν που να προετοιμάζουν τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν 

το ρόλο του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα διδασκαλεία 

που πολλά από αυτά δε διαθέτουν κανένα γνωστικό αντικείμενο που να εξασφαλίζει τη 

διοικητική επάρκεια ενός εκπαιδευτικού (Γεωργογιάννης, 2004). Προσπάθειες έχουν 

γίνει και στα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο (θεματική ενότητα: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων). 

     Στη δεκαετία του ’90 οι επιμορφωτικές προσπάθειες έμειναν μόνο σε προτάσεις της 

επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συγκροτήθηκε από το 

ΥΠΕΠΘ για εισαγωγή ταχύρρυθμων επιμορφωτικών προγραμμάτων στα ΠΕΚ για τα 

στελέχη της εκπαίδευσης και της Ομάδας Εργασίας για τον επανακαθορισμό του ρόλου 

και των κριτηρίων επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. (Ανδρέου, 

1998). 

     Τα τελευταία χρόνια οργανώθηκαν ταχύρρυθμα προγράμματα από τα ΠΕΚ. Επίσης 

στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ/2ου ΕΠΕΑΕΚ/Μέτρο 2.1/Ενέργεια 2.1.1., Πράξη: 

«Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης», εντάχθηκαν επιμορφωτικά 

προγράμματα που αφορούν τους διευθυντές σχολικών μονάδων, όπου την επεξεργασία 

τους καθώς και τη διατύπωση προτάσεων την είχε αναλάβει ο ΟΕΠΕΚ (Ανδρέου, 

2005).  

      Τέλος, τα προαιρετικά προγράμματα του ΠΙΝΕΠ καλύπτουν επίσης ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων όπως Δημόσιο Management, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, 

εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών, Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική κ.ά. 
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3.2 Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση σε σχολική βάση  

     Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση μπορεί απλά να οριστεί ως τα σχετικά μαθήματα 

και δραστηριότητες στα οποία ένας εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετάσχει για να 

αναβαθμίσει τις επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές του στο επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού. Ως εκ τούτου, περιλαμβάνει όλες τις μορφές επιμόρφωσης και 

κατάρτισης που παρέχονται σε έναν εκπαιδευτικό που είναι ήδη σε θέση να διδάξει και 

να μάθει. 

     Σύμφωνα με τον Billing (1976) η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση είναι η ανάπτυξη 

του προσωπικού που είναι μια σκόπιμη και συνεχής διαδικασία που περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό και τη συζήτηση των σημερινών και αναμενόμενων αναγκών του 

μεμονωμένου προσωπικού για την προώθηση της ικανοποίησης από την εργασία και 

των προοπτικών σταδιοδρομίας τους καθώς και την υποστήριξη του ιδρύματος για το 

ακαδημαϊκό έργο του και τα σχέδια και την εφαρμογή προγραμμάτων δραστηριοτήτων 

προσωπικού που έχουν σχεδιαστεί για την αρμονική ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

Γενικά, οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται ως ο κόμβος της εκπαιδευτικής ανάπτυξης. 

Συνεπώς, η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση ασχολείται με τις δραστηριότητες και τα 

μαθήματα στα οποία μπορεί να συμμετάσχει ένας εκπαιδευτικός που υπηρετεί με σκοπό 

την αναβάθμιση των επαγγελματικών του δεξιοτήτων, γνώσεων και ενδιαφερόντων, 

μετά την αρχική κατάρτιση. Στην περίπτωση αυτή, η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση έχει 

σχεδιαστεί για να καλύψει το χάσμα των επαγγελματικών ανεπαρκειών ενός 

εκπαιδευτικού που υπηρετεί. Όπως αναφέρθηκε σωστά από τον Fisher (2003), η 

δεξιότητες που ήταν αρκετές για μια γενιά νωρίτερα μπορεί να μην προετοιμάζουν τους 

τωρινούς σπουδαστές για τον κόσμο πέρα από το σχολείο. Οι σπουδαστές διδάσκονται 

να είναι πιο δημιουργικοί και προσεκτικοί στις καθημερινές τους δραστηριότητες. 

      Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση αναφέρεται επίσης ως συνεχής εκπαίδευση που 

έχει σχεδιαστεί για την επανεκπαίδευση, την επανακατάρτιση και την ενημέρωση της 

γνώσης του εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με την UNESCO (1985), η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ως το σύνολο των εκπαιδευτικών διαδικασιών 

ανεξαρτήτως του επιπέδου και της μεθόδου, επίσημης ή άλλης μορφής, αν παρατείνουν 

ή αντικαθιστούν την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια 

καθώς και στη μαθητεία όπου τα άτομα που θεωρούνται ενήλικες από την κοινωνία 

στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, 

βελτιώνουν τα τεχνικά ή επαγγελματικά προσόντα τους ή τα μετατρέπουν σε μια νέα 

κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στη στάση τους ή τη συμπεριφορά τους από την 
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διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και τη συμμετοχή στην 

ισορροπία και στην ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. 

     Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί σε διάφορες 

χώρες για να προωθήσουν και να υποστηρίξουν την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση από 

την αρχή της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών μέχρι να συνταξιοδοτηθούν. Αυτά τα 

μοντέλα ομαδοποιούνται σε δύο. Η πρώτη ομάδα αυτών των μοντέλων απαιτεί και 

συνεπάγεται κάποια οργανωτική ή διοργανική συνεργασία για να είναι 

αποτελεσματική. Η δεύτερη ομάδα είναι εκείνες που μπορούν να υλοποιηθούν σε 

μικρότερη κλίμακα σε επίπεδο σχολείου ή τάξης. Πολλά από αυτά στη δεύτερη ομάδα 

έχουν χαρακτηριστεί ως τεχνικές ή υποσχόμενες στρατηγικές παρά ως μοντέλα 

επαγγελματικής ανάπτυξης (Carroll, 1963). 

    Σύμφωνα με τον Hooker (2008), υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα ενδοϋπηρεσιακής 

επιμόρφωσης. Τέτοια μοντέλα είναι η τυποποιημένη ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, η 

αυτο-διαχειριζόμενη και η βασισμένη στην ελίτ. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις 

τους, όλες επικεντρώνονται στην εκπαίδευση που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς, 

ώστε να προωθήσουν την ανάπτυξή τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι, σύμφωνα 

με τον Hooker (2008), η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση μπορεί να χωριστεί σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες (μοντέλα), τα οποία περιλαμβάνουν: Τυποποιημένη 

ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, βασισμένη στην περιοχή ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση 

και αυτο-διαχειριζόμενη ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση. 

      Η τυποποιημένη μέθοδος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης είναι η πιο 

συγκεντρωτική προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιείται καλύτερα για τη διάδοση 

πληροφοριών και δεξιοτήτων μεταξύ των μεγάλων πληθυσμών των εκπαιδευτικών. Η 

τυποποιημένη ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση αντιπροσωπεύει τυπικά μια κεντρική 

προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει εργαστήρια, εκπαιδευτικές συνεδρίες και σε πολλές 

περιπτώσεις το κλιμακωτό μοντέλο παράδοσης. Οι τυποποιημένες προσεγγίσεις 

βασισμένες στην κατάρτιση επικεντρώνονται γενικά στην εξερεύνηση νέων εννοιών και 

στην επίδειξη και μοντελοποίηση δεξιοτήτων. Όταν πραγματοποιούνται σύμφωνα με 

τις βέλτιστες πρακτικές, οι τυποποιημένες προσεγγίσεις μπορούν να εκθέσουν 

αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς σε νέες ιδέες, νέους τρόπους να κάνουν πράγματα 

και νέους συναδέλφους. Διαδίδουν τις γνώσεις και τις μεθόδους διδασκαλίας σε 

εκπαιδευτικούς σε μια χώρα ή περιοχή και επιδεικνύουν εμφανώς τη δέσμευση ενός 

έθνους ή ενός πωλητή ή ενός έργου σε μια συγκεκριμένη πορεία δράσης. 

     Η αυτοδιαχειριζόμενη προσέγγιση της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης είναι η 

ανεξάρτητη εκμάθηση, που μερικές φορές ξεκινά κατά την κρίση του εκπαιδευόμενου, 
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χρησιμοποιώντας διαθέσιμους πόρους που μπορεί να περιλαμβάνουν υπολογιστές και 

Διαδίκτυο. Στην αυτοδιαχειριζόμενη ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί 

συμμετέχουν στην εκκίνηση και στο σχεδιασμό της δικής τους επαγγελματικής 

εξέλιξης και μοιράζονται υλικό και ιδέες καθώς και συζητούν προκλήσεις και λύσεις. 

     Η προσέγγιση που βασίζεται σε μια περιοχή ή στο σχολείο βασίζεται στην εντατική 

μάθηση από ομάδες εκπαιδευτικών σε ένα σχολείο ή περιοχή, προωθώντας βαθιές και 

μακροπρόθεσμες αλλαγές στις εκπαιδευτικές μεθόδους. Η ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση βασισμένη σε μια περιοχή λαμβάνει χώρα συχνά σε σχολεία, κέντρα 

πόρων ή κολέγια καθηγητών. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους τοπικούς 

διευκολυντές ή τους ειδικούς δασκάλους για να συμμετάσχουν σε πιο σταδιακές 

διαδικασίες μάθησης, οικοδόμηση της παιδαγωγικής, του περιεχομένου και των 

τεχνολογικών δεξιοτήτων. Η βασισμένη σε περιοχή ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση 

επικεντρώνεται συχνά στα συγκεκριμένα προβλήματα κατάστασης που αντιμετωπίζουν 

μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί καθώς προσπαθούν να εφαρμόσουν νέες τεχνικές στις 

πρακτικές τους στην τάξη. 

     Τα μοντέλα βάσει περιοχών τείνουν να φέρνουν τους ανθρώπους μαζί, να 

αντιμετωπίζουν τοπικά ζητήματα και ανάγκες σε μια χρονική περίοδο, να ενθαρρύνουν 

την ατομική πρωτοβουλία και τις συνεργατικές προσεγγίσεις για την επίλυση 

προβλημάτων. Επιτρέπει επίσης πιο ευέλικτη, διατηρήσιμη και εντατική 

ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και παρέχει συνεχείς ευκαιρίες επαγγελματικής μάθησης 

σε ένα ενιαίο σύνολο εκπαιδευτικών. Ανάλογα με τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση βάσει τοποθεσίας μπορεί να αναλάβει 

διάφορες προσεγγίσεις, μερικές από τις οποίες εξηγούνται από την επόμενη 

παράγραφο. Αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή μαζί 

και μπορεί να αποτελούν μέρος τόσο της επίσημης βοήθειας όσο και της συνδρομής 

παρακολούθησης (Proctor, 1994). 

     Το Παρατηρητήριο / Αξιολόγηση είναι το πρώτο μοντέλο ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση: Σε αυτό το μοντέλο, ο δάσκαλος σε ένα σχολείο ή μια εξειδικευμένη 

περιοχή εργασίας παρατηρεί καθηγητές στις τάξεις τους, αξιολογεί τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές τους και παρέχει διαρθρωμένη ανατροφοδότηση. Τα πλεονεκτήματα αυτού 

του μοντέλου είναι ότι ο παρατηρητής αποκτά νέα γνώση και επίσης ο δάσκαλος που 

παρατηρείται λαμβάνει δομημένη ανατροφοδότηση. Ωστόσο, το μοντέλο έχει 

ορισμένους περιορισμούς που περιλαμβάνουν την επιβάρυνση του διδακτικού 

προσωπικού και επίσης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσδιορίσουν τις ανάγκες ή τα 

προβλήματα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο τοπικός διευκολυντής. 
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     Το ανοιχτό μάθημα είναι το δεύτερο μοντέλο ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης: Με 

αυτό το μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν μαθήματα και προσκαλούν τους 

συναδέλφους τους (και σε ορισμένες περιπτώσεις γονείς και δασκάλους από άλλα 

σχολεία) να παρακολουθούν τα μαθήματα και να παρέχουν ανατροφοδότηση σε μια 

περίοδο μετά την παρατήρηση. Τα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου είναι ότι 

βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη επί τόπου. η διδασκαλία γίνεται δημόσια και 

ιδιωτική δραστηριότητα. Το μειονέκτημα είναι ότι απαιτεί τουλάχιστον κάποιους 

σχετικά ικανούς εκπαιδευτικούς να χρησιμεύσουν ως μοντέλα. Οι συμμετέχοντες 

μπορεί να μην καταλάβουν πώς να επωφεληθούν καλύτερα από τα μαθήματα και ένα 

μοντέλο ανοιχτού μαθήματος μπορεί να ενισχύσει μέτριες πρακτικές. 

     Το μοντέλο της Μελέτης Μαθημάτων. Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει 

εκπαιδευτικούς που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν ή βελτιώνουν ένα μάθημα, δοκιμάζουν 

το μάθημα στο πεδίο, το παρατηρούν, κάνουν αλλαγές και συλλέγουν δεδομένα ώστε 

να δουν τον αντίκτυπο του μαθήματος στη μάθηση των μαθητών. Τα πλεονεκτήματα 

αυτού του μοντέλου είναι ότι επικεντρώνεται στην εκμάθηση των μαθητών, συμβάλλει 

στην οικοδόμηση κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής και επίσης συνεργάζεται, καθώς 

οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν και εξασκούν. Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο αυτό έχει 

ορισμένους περιορισμούς που περιλαμβάνουν ότι είναι χρόνος και εργασία εντάσεως, 

απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στις αλληλεπιδράσεις του 

προγράμματος σπουδών, περιεχόμενο, διδασκαλία και αξιολόγηση να είναι διαθέσιμα 

στα σχολεία και επίσης περιλαμβάνει πολλαπλές αλλαγές ενός μαθήματος προτού 

επιτευχθεί υψηλή ποιότητα. 

     Το μοντέλο ομάδας μελέτης. Το μοντέλο περιλαμβάνει καθηγητές που 

συνεργάζονται ως ενιαία ομάδα ή σε μικρότερες ομάδες για να λύσουν ένα κοινό 

πρόβλημα ή να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός 

κοινού στόχου. Τα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου είναι ότι μπορεί να αποδώσει 

μια αίσθηση της μάθησης που βασίζεται στο σχολείο και να συνεργαστεί στη μάθηση, 

προσανατολισμένη στο στόχο ενώ βασίζεται σε αυτό που κάνουν οι εκπαιδευτικοί ήδη 

ανεπίσημα. Οι περιορισμοί αυτού του μοντέλου είναι ότι είναι χρονοβόρο, μπορεί να 

είναι δύσκολο να συντονιστεί, να εφαρμοστεί καθώς και να διατηρηθεί. 

     Ερευνητικό μοντέλο διερεύνησης / δράσης. Πρόκειται για το πέμπτο μοντέλο που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί που σχηματίζουν ομάδες με βάση το κοινό συμφέρον 

να βοηθούν τους μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση ή ακόμα και να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητριών. Επιλέγουν ένα θέμα, το διερευνούν, 

σχεδιάζουν πιθανές ενέργειες για να το διορθώσουν, λαμβάνουν μέτρα, παρατηρούν και 
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να τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα, σκέφτονται τα αποτελέσματα και δημιουργούν ένα 

σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Τα πλεονεκτήματα αυτού του 

μοντέλου είναι ότι βοηθά τους εκπαιδευτικούς να γίνουν πιο προσεκτικοί 

επαγγελματίες, τους διευκολύνει να αναλάβουν δράση, να αναζητήσουν ερωτήσεις και 

να λύσουν προβλήματα και επίσης βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αρχίσουν να 

δημιουργούν, να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα για να κάνουν εμπειρικές 

αποφάσεις σχετικά με την διδασκαλία. Τα μειονεκτήματα αυτού του μοντέλου είναι ότι 

οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιμετωπίζουν μόνο προβλήματα ή ερωτήσεις εντός της 

περιοχής επιρροής τους και επίσης μπορεί να είναι περίπλοκο και να απαιτούν 

υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. 

     Υπόδειγμα μελέτης περιπτώσεων. Αυτό είναι το έκτο πρότυπο ενδοϋπηρεσιακής 

επιμόρφωσης. Αυτό γίνεται από ομάδες καθηγητών που εξετάζουν τα στοιχεία της 

διδασκαλίας στην τάξη και εφαρμόζουν όσα έχουν μάθει στις δικές τους αίθουσες 

διδασκαλίας. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί την εκτύπωση, το Διαδίκτυο και / ή το 

βίντεο για την παρακολούθηση επεισοδίων στην τάξη. Το πλεονέκτημα αυτού του 

μοντέλου είναι ότι τα παραδείγματα βίντεο μπορούν να δημιουργηθούν τοπικά με 

χειροκίνητη βιντεοκάμερα ή κινητό τηλέφωνο. Από την άλλη πλευρά, το μειονέκτημα 

αυτού είναι ότι χρειάζεται ειδικευμένους διευκολυντές. 

    Το μοντέλο καθοδήγησης: Το mentoring είναι επίσης ένα μοντέλο που γίνεται για να 

προωθηθεί η ευαισθητοποίηση και η τελειοποίηση του ατόμου, παρέχοντας και 

συστήνοντας δομημένες ευκαιρίες για προβληματισμό και παρατήρηση. Η καθοδήγηση 

περιλαμβάνει την ανταλλαγή σιωπηρών και ρητών μορφών γνώσης. Απαιτεί μέντορες 

να αξιολογούν συνεχώς τι πρέπει να πούμε βάσει μιας αναπτυξιακής εκτίμησης αυτών 

που καθοδηγούνται. Η καθοδήγηση μπορεί να διαρθρωθεί ως προσέγγιση ενός προς 

ένα, ή ως προσέγγιση πολλών με πολλούς, όπου πολλοί μέντορες και λιγότερο έμπειροι 

δάσκαλοι συνεργάζονται ως ομάδα. 

      Οι σύμβουλοι συνήθως επιλέγονται λόγω της εμπειρίας και της ικανότητάς τους, όχι 

απαραίτητα επειδή μπορούν να εκφράσουν τη γνώση. Πώς οι μέντορες 

εξισορροπούνται μεταξύ της παροχής συγκεκριμένων πρακτικών γνώσεων και μιας 

καλής βάσης στη θεωρητική κατανόηση σε προστατευόμενους ή εποπτευόμενους; Αυτή 

η συναρπαστική υπόθεση και ερώτηση είναι ο πυρήνας όχι μόνο του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού αλλά και άλλων επαγγελματικών προσπαθειών όπως η συμβουλευτική, η 

ιατρική και η νομοθεσία (Carroll, 1963). 
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3.2.1 Αρχές της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης 

     Για να υλοποιηθούν οι καθορισμένοι στόχοι της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης σε 

οποιαδήποτε οργάνωση πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες βασικές αρχές, όπως 

απαριθμούνται από τους Stoops et al (1981) ως εξής: 

1. Το πρόγραμμα συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων προκύπτει από αναγνωρισμένες 

ανάγκες του σχολείου και της κοινότητας. 

2. Όλο το προσωπικό του σχολείου χρειάζεται ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση 

3. Ο κατάλληλος επιβλέπων είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την επιτάχυνση της 

επαγγελματικής ανάπτυξης. 

4. Η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας είναι η άμεση και μακρόχρονη 

παρατήρηση της συνεχούς επιμόρφωσης. 

5. Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση οδηγεί σε μια συνεχή διαδικασία επανεξέτασης και 

αναθεώρησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επιπλέον, ενθαρρύνει τους 

συμμετέχοντες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση μέσω της ικανότητας, της επιτυχίας και 

της ασφάλειας. 

6. Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις κρατικές 

υπηρεσίες, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, τα σχολικά συμβούλια, τους διευθυντές 

σχολείων και τους εκπαιδευτικούς. 

7. Οι επόπτες πρέπει να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα που θα τονώσει την επιθυμία 

των εκπαιδευτικών για ανάπτυξη στην υπηρεσία. 

8. Το εν ενεργεία πρόγραμμα πρέπει να εξασφαλίζει την ενημέρωση σχετικά με την 

έρευνα και την πρόοδο της επιμόρφωσης 

9. Ένα πρόγραμμα εν λειτουργία είναι πιο αποτελεσματικό όταν ξεκινά και 

προγραμματίζεται συνεργατικά. 

 

3.2.2 Τύποι ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης 

     Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση για να ενημερώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. 

Τα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

διάφορες μορφές. Σύμφωνα με την Asaya (1991), υπάρχουν οκτώ ποικιλίες 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης ως εξής: 

1. Ινστιτούτα (μια σειρά διαλέξεων που αποσκοπούν να δώσουν στους συμμετέχοντες 

όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως δύο 

ή τρεις ημέρες). 
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2. Συνέδρια (δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αμφισβητούν τους άλλους 

και να συζητούν τις ιδέες που παρουσιάζονται) 

3. Εργαστήρια (συνήθως μια ομάδα μέτριου μεγέθους, όπου κάθε άτομο έχει πρόβλημα 

επίλυσης που συνδέεται στενά με τον τομέα του) (Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος με 

κάθε ομάδα) 

4. Συνάντηση προσωπικού (μπορεί να έχει μια χρήσιμη λειτουργία, αλλά γενικά 

χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τους χρήστες και 

τις πολιτικές των εσόδων από διοικητικές δαπάνες) 

5. Επιτροπή (πέντε ή περισσότερα μέλη εργάζονται για ένα πρόβλημα το οποίο θα 

μπορούσε να είναι αδύνατο για ένα ολόκληρο προσωπικό να αντιμετωπίσει). 

6. Επαγγελματική ανάγνωση (με τη βοήθεια επαγγελματικών βιβλιοθηκών) 

7. Ατομικά συνέδρια (εξαρτώμενα από τα συναισθήματα της αμοιβαίας κατανόησης και 

της υποστήριξης που υπάρχει ανάμεσα στον καθηγητή και τον επιβλέποντα). 

8. Επισκέψεις και επίδειξη (ευκαιρία για την τήρηση των πραγματικών τεχνικών 

διδασκαλίας). 

Στο ίδιο πνεύμα, ο Maduabum (1992) συνοψίζει τις διάφορες μορφές ενδοϋπηρεσιακής 

επιμόρφωσης ως εξής: 

1. Τακτικά μαθήματα: Πρόκειται για τα μαθήματα πλήρους φοίτησης που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κανονικής ακαδημαϊκής πορείας. Η περίοδος 

του προγράμματος εξαρτάται από τον τύπο του μαθήματος π.χ B.A (ed), B.Sc (Ed), 

μεταπτυχιακό δίπλωμα στην επιμόρφωση (P.G.D.E.), M.Ed και Ph.D. 

2. Συνέδρια: πρόκειται για ακαδημαϊκή συγκέντρωση στην οποία ορισμένοι ομιλητές 

έρχονται προετοιμασμένοι, συχνά με πρόσκληση ή έναντι αμοιβής, για να ανοίξουν 

συζήτηση σχετικά με κάποιο εύλογα ενδιαφέρον ή αμφιλεγόμενο θέμα. Γενικά, οι 

συμμετέχοντες στο συνέδριο έρχονται να ακούσουν, να αμφισβητήσουν τους κύριους 

ομιλητές, να κάνουν συμπληρωματικές ετοιμάσεις ή αυθόρμητες συνεισφορές, να 

αξιολογήσουν τις απόψεις και τις απόψεις τους και να συζητήσουν τυπικά και 

ανεπίσημα μεταξύ τους. 

3. Εργαστήρια: Όπως ακριβώς και τα συνέδρια, τα εργαστήρια μπορούν να θεωρηθούν 

ως ακαδημαϊκές συναντήσεις αλλά στην περίπτωση αυτή αποσκοπούν κυρίως στην 

παροχή εντός των πνευματικών ορίζοντων των συμμετεχόντων επιλεγμένων 

λειτουργικών εμπειριών που θα ενισχύσουν τις επιδόσεις τους στην εργασία. Τα 

εργαστήρια χαρακτηρίζονται από αναθέσεις μεμονωμένων ή ομαδικών ρόλων. Οι πόροι 

προσκαλούνται συνήθως άτομα που έρχονται προετοιμασμένα και παρέχουν 

διαδικασίες εργασίας στους συμμετέχοντες. 
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4. Σεμινάρια: Ένα σεμινάριο είναι ένα ακαδημαϊκό φόρουμ του οποίου ο κύριος σκοπός 

επικεντρώνεται σε προβληματισμό ή συζήτηση προβλημάτων. Είναι δοκιμασμένο από 

ένα συντονιστή ο όποιος έχει γραπτή ευθύνη να αναφέρει ακριβώς η συνοπτική 

περίληψη των απόψεων που διατυπωθήκαν από κάθε μέλος της ειδικής επιτροπής 

συζήτησης. Στο τέλος της συνόδου, ο συντονιστής παρουσιάζει τα κυριότερα σημεία 

των απόψεων που εκφράζονται και καλεί ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις ή συμβολές 

από το κοινό για να ενθαρρύνει τη συνολική συμμετοχή. 

5. Μαθήματα δια αλληλογραφίας: Σε αυτό το είδος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, δεν 

υπάρχει φυσική επαφή μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή. Η επικοινωνία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών και των φοιτητών γίνεται μέσω ταχυδρομείου, εξ ου και η 

εκπαίδευση αλληλογραφίας με το όνομα. 

6. Εκθέσεις: Αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως φυσικές εκδηλώσεις επιστημονικού 

ενδιαφέροντος που αποσκοπούν στη διαφώτιση μιας ευρύτερης επιστημονικής 

κοινότητας. Θα μπορούσαν να είναι αίτησης στην τάξη ή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που 

να προσανατολίζεται στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. 

 

3.2.3 Οφέλη της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

     Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση θα συνεχίσει να καλύπτει 

τις ελλείψεις που δημιουργούνται από την μεταβαλλόμενη κοινωνία μεταξύ της αρχικής 

εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού στον κόσμο της 

εργασίας. 

     Τα οφέλη της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω, 

όπως υπογραμμίστηκε από την Imogie (1992) ως εξής: 

i. Παρέχουν στους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς άφθονες ευκαιρίες να ενημερώσουν 

τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για καλύτερη αντικειμενική απόδοση και εξέλιξη 

του καθεστώτος, χωρίς να χρειάζεται να παραιτηθούν από την εργασία τους. 

ii. Παροχή στα σχολεία του συστήματος των δυνατοτήτων διατήρησης των υπηρεσιών 

εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ενώ είναι σε πρόγραμμα 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. 

iii. Παροχή ευκαιριών για αύξηση του αριθμού εκπαιδευμένων και ειδικευμένων 

εκπαιδευτικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης 

iv. Μείωση του οικονομικού βάρους των εργοδοτών των εκπαιδευτικών, καθώς 

εξοικονομούσαν τα χρήματα που έπρεπε να πληρώσουν ως μισθούς και επιδόματα με 

πλήρες ωράριο στους εκπαιδευτικούς τους στο πρόγραμμα επιμόρφωσης πλήρους              

αμοιβής / φοίτησης. 
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v. Παροχή πρόσθετων πηγών δημιουργίας εσόδων για τα ιδρύματα επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών στα οποία βασίζονται τα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. 

vi. Παροχή πρόσθετης πηγής εισοδήματος στα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν 

στα προγράμματα. 

vii. Παροχή ευκαιριών στα ιδρύματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών να παρέχουν 

υπηρεσίες σε έναν ουσιαστικό τομέα εθνικής ανάπτυξης, ιδίως με τη χρήση των 

εγκαταστάσεων και του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια των μακρών διακοπών. 

  

3.2.4 Προβλήματα της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης 

     Έχουν εντοπιστεί πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη των προγραμμάτων 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης: 

1. Το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης είναι έντασης κεφαλαίου και οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες αυτοχρηματοδοτούνται. Ως αποτέλεσμα, πολλοί από 

αυτούς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα υπερβολικά υψηλά έξοδα σχολικής 

φοίτησης και άλλα παρεπόμενα έξοδα για εγχειρίδια και προσωπική φροντίδα. 

2. Ο παράγοντας χρόνου είναι ένας σημαντικός περιορισμός δεδομένου ότι οι ώρες 

επαφής για διαλέξεις και εξετάσεις είναι ανεπαρκείς. Ως εκ τούτου, η 

αποτελεσματικότητα και το πεδίο διδασκαλίας είναι αμφίβολα. 

3. Υπάρχουν πολλές αποκλίσεις στις προσεγγίσεις και τις τεχνικές που υιοθετούν τα 

διάφορα ιδρύματα που εμπλέκονται σε προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, 

τα οποία συνεπάγονται έλλειψη ομοιομορφίας στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία των 

μαθημάτων. 

4. Υπάρχει το πρόβλημα του κακού σχεδιασμού και της οργάνωσης, όπου οι διαθέσιμες 

δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες είναι απρόσωπες και δεν σχετίζονται με τις 

θέσεις εργασίας τους στην τάξη. 

5. Υπάρχουν τα προβλήματα των ανεπαρκών εγκαταστάσεων όσον αφορά τις αίθουσες 

διδασκαλίας και τα εργαστήρια σε σχέση με τον αριθμό των συμμετεχόντων. 

 

 

3.3 Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των διευθυντών σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

     Κυρίαρχο στοιχείο στην λειτουργία του σχολείου ως οργανισμού, αποτελεί ο 

διευθυντής (Μαραθεύτης, 1981:45-50), ο οποίος προκειμένου να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά είναι απαραίτητο να διαθέτει επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και 
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εμπειρία, επικοινωνιακές ικανότητες και να επιδιώκει την επαγγελματική του ανάπτυξη 

με διαρκή και πολύπλευρη επιμόρφωση (Γεωργίου, και συν., 2005).  

     Στις περισσότερες χώρες οι διευθυντές έχουν καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου, αλλά 

όλο και περισσότερες χώρες αρχίζουν να προσλαμβάνουν διευθυντές ως μισθωτούς 

σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία για την απασχόληση. Το δημοσιοϋπαλληλικό 

καθεστώς των διευθυντών σημαίνει ότι οι διευθυντές απασχολούνται υπό συνθήκες που 

ισχύουν γενικά για την απασχόληση του δημόσιου τομέα. Παρόλο που οι συνθήκες 

αυτές διαφέρουν από χώρα σε χώρα, συνήθως περιλαμβάνουν εθνική νομοθεσία ή 

κανονισμούς που καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής και πρόσληψης, μισθών και άλλων 

παροχών, καθώς και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας (Pont et al., 2008). 

    Σε έρευνα των Θεοφιλίδη και Στυλιανίδη που έγινε το 1997-8 σε διευθυντές και 

δασκάλους, η αδυναμία των πρώτων να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα 

καθήκοντά τους ερμηνεύεται εκτός άλλων και από την έλλειψη βασικής κατάρτισης και 

επιμόρφωσης των διευθυντών σε διοικητικά θέματα (Θεοφιλίδης &  Στυλιανίδης, 

2002). Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2005), το 88-90% των διευθυντών δεν έχουν ούτε τη 

στοιχειώδη κατάρτιση σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης. Ένας σημαντικός λόγος για 

αυτή την έλλειψη προσόντων είναι ο τρόπος επιλογής των διευθυντών, όπου οι 

ακαδημαϊκές γνώσεις τους απαξιώνονται, η εξειδίκευσή τους σε θέματα οργάνωσης και 

διοίκησης δε λαμβάνεται υπόψη, ενώ υπερτονίζονται τα χρόνια υπηρεσίας (Ν. 

3467/2007) (Δαράκη, 2007). Παρά την τάση που επικρατεί στην αξιολόγηση των 

προσόντων τους, ομάδες στελεχών της εκπαίδευσης γνωρίζοντας την αδυναμία τους 

στον τομέα της κατάρτισής τους, έχουν υπογραμμίσει την αναγκαιότητα οργάνωσης 

επιμορφωτικών προγραμμάτων διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για το 

χαρακτήρα, το περιεχόμενο και την καταλληλότητα των φορέων επιμόρφωσης 

(Κωστίκα, 2004). 

     Την τελευταία δεκαπενταετία το ζήτημα της επιμόρφωσης των στελεχών της 

εκπαίδευσης απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική έρευνα. Σε πολλές χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνονται σε επιμορφωτικές δράσεις που αφορούν την 

οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος (Ανδρέου, 1999. Eurodice, 

1995). Η συζήτηση που αφορά την κατάρτιση και επιμόρφωση των διευθυντών 

σχετίζεται με τα αιτήματα για διεύρυνση της «αυτονομίας» των σχολικών μονάδων, για 

διεύρυνση της «παιδαγωγικής ελευθερίας» των εκπαιδευτικών, για αποκέντρωση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, για «αποτελεσματική» διοίκηση και υποστήριξη του έργου 

του εκπαιδευτικού, για ευέλικτες μορφές διοίκησης και για το πέρασμα από τη 
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γραφειοκρατία στο δημόσιο management, αλλά και με τον περιορισμό των διαθέσιμων 

πόρων (Ανδρέου, 2005). 

      Έρευνα των Hussin και Al Abri (2015) σε διευθυντές σχολείων στην περιοχή της 

πόλης του Μουσκάτ, στο Ομάν, έδειξε ότι αυτοί όντως χρειάζονταν επαγγελματική 

ανάπτυξη σε δεκαπέντε τομείς για να βελτιώσουν την ικανότητά τους για καθοδηγητική 

και μετασχηματιστική ηγεσία, ιδίως μετά την εφαρμογή της βασικής πολιτικής 

μεταρρύθμισης της παιδείας του 1998. Σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα της έρευνας, 

οι διευθυντές συμφώνησαν ότι η κυβέρνηση, ειδικά το Υπουργείο Παιδείας του Ομάν, 

θα πρέπει να διεξάγει ένα συστηματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους διευθυντές 

των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να αναβαθμιστούν και να βελτιώσουν 

τις ικανότητές τους (Fullan, 2001). 

     Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Ελλάδας βασίζεται 

σε μαζικά και συγκεντρωτικά μοντέλα (Ξωχέλλης, 2002, Γραίκος, 2014), ενώ οι 

συγκεντρωτικοί τύποι επιμόρφωσης δεν φαίνεται να έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό 

την πράξη. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και οργανώνονται μαζικά και ταχύρρυθμα και ως εκ 

τούτου παρουσιάζουν ελλείψεις τόσο στο επίπεδο οργάνωσης όσο και στην 

αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης (Γραίκος, 2014).  

     Έρευνα της Παπαϊωάννου το 2009 διαπίστωσε μικρή συμμετοχή (30%) των 

διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, γεγονός που 

δε βοηθά στην επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών/ντριών με τρόπο ώστε να 

καθίστανται αποτελεσματικοί στην άσκηση του πολύπλοκου ρόλου τους. Σε 

προηγούμενες έρευνες όπως του Σαΐτη (1990) το ποσοστό αυτό φτάνει το 33%, σε 

έρευνα του Παπαθωμά (2006) το ποσοστό φτάνει το 58,97% ενώ σε πιο πρόσφατη 

έρευνα των Μπακάλμπαση και Φωκά αγγίζει το 83,3%, γεγονός που δείχνει βελτίωση 

της κατάστασης.  

     Από τους βασικότερους παράγοντες αποτελεσματικότητας ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος είναι  ο συστηματικός σχεδιασμός του (Χατζηπαναγιώτου 2001, 

Μπότου 2013, Αντωνίου 2011), ο οποίος οφείλει να  βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις 

επιστημολογικές παραδοχές, τις παιδαγωγικές επιλογές και τα οργανωτικά δεδομένα, 

δηλαδή τον χρόνο, τον τόπο και τις δυνατότητες. Ο τρόπος σχεδιασμού, αλλά και οι 

φάσεις της οργάνωσης, της εφαρμογής και της αξιολόγησης του προγράμματος 

προσδιορίζονται από το είδος της επιμορφωτικής παρέμβασης, τη φιλοσοφία, τον 

προσανατολισμό και τη μορφή του προγράμματος (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).  



26 
 

Στην Ελλάδα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεσμοθετείται το 1977 με το Π.Δ. 

127/1977 και ένα χρόνο αργότερα με το Π.Δ. 459/1978 οπότε και ιδρύονται οι δύο 

πρώτες ΣΕΛΜΕ (Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) και οι δύο 

ΣΕΛΔΕ (Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης) το 1979 (Π.Δ, 

255/1979), με ετήσιας διάρκειας φοίτηση. Έως το 1983 δημιουργήθηκε ένα δίκτυο από 

οκτώ ΣΕΛΜΕ και δέκα ΣΕΛΔΕ με έδρες στα κυριότερα αστικά κέντρα της χώρας 

(Βεργίδης, 2012).  

      Μετά το 1983 (Π.Δ. 177/83 και 178/83), η εγγραφή στις Σχολές Επιμόρφωσης δεν 

γίνεται πλέον με εξετάσεις, αλλά με απλή αίτηση και κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων. 

Επιπλέον, στο τέλος του διδακτικού έτους οι επιμορφώμενοι εξετάζονται σε μόνο σε 

τέσσερα μαθήματα τα οποία επιλέγονται από τους ίδιους (Βεργίδης, 2012).  

      Από το 1977 έως το 1992 που λειτούργησαν οι Σχολές Επιμόρφωσης υλοποιήθηκαν 

επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας ενός σχολικού έτους, τα οποία παρακολούθησαν 

συνολικά περίπου 15.000 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Βεργίδης, 2012). Από το 1981 και μετά ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 

φοιτούσαν ετησίως στις ΣΕΛΜΕ και ΣΕΛΔΕ υπερδιπλασιάστηκε αφενός με την 

αύξηση των επιμορφώμενων σε κάθε Σχολή, αφετέρου με την ίδρυση νέων ΣΕΛΔΕ και 

ΣΕΛΜΕ (Π.Δ. 177/1983 και Π.Δ. 178/1983). Στις ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ η διδασκαλία 

περιλαμβάνει διάφορα μαθήματα (Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος 2000,92-98). 

Αν και οι Σχολές Επιμόρφωσης ήταν υπό την άμεση εποπτεία της πολιτικής εξουσίας 

και οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονταν ετησίως ήταν περιορισμένος, εντούτοις αυτές 

λειτούργησαν στα πλαίσια της λογικής ότι η επιμόρφωση είναι δικαίωμα των 

εκπαιδευτικών (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2011, όπως αναφέρεται στο Βεργίδης, 2012).  

Η αντιφατική λειτουργία των Σχολών Επιμόρφωσης έφερε στο προσκήνιο το θέμα της 

θεσμοθέτησης ενός επιμορφωτικού δικτύου με πληθυσμό-στόχο όλους τους 

εκπαιδευτικούς - ή τουλάχιστον μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών - με σκοπό τη βελτίωση 

του εκπαιδευτικού έργου.  

      Με τον νόμο πλαίσιο 1566/85 γίνεται η τομή στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

αφού καταργούνται οι Σχολές Επιμόρφωσης και αντικαθίστανται από τα Περιφερειακά  

Επιμορφωτικά Κέντρα. Σε αυτόν δηλώνεται, για πρώτη φορά, ότι «Όλες οι μορφές 

επιμόρφωσης είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς» (άρθρο 28 παραγρ. 2γ.). Η 

επιμόρφωση δεν αποτελεί πλέον προνόμιο ή δικαίωμα, αλλά είναι επιμόρφωση –  

υποχρέωση, αυτονόητο και αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των 

εκπαιδευτικών (Βεργίδης, 2012). Ο νόμος 1824/88 αντικαθιστά την ετήσια επιμόρφωση 

με την περιοδική. Ωστόσο, το περιεχόμενο περιοδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων 
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μικρής διάρκειας που απευθύνονται σε έμπειρους εκπαιδευτικούς δεν είναι λογικό να 

οργανώνεται σε “μαθήματα”, όταν μάλιστα πρόκειται για μαθήματα που τα έχουν ήδη 

διδαχθεί στην αρχική εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση ενδείκνυται η οργάνωση του 

περιεχομένου σε κύκλους θεμάτων που αφορούν εργασιακά προβλήματα των 

εκπαιδευτικών (Βεργίδης, 2012).  

     Με την έναρξη της λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων 

(ΠΕΚ) το 1992 (ν. 2009/1992 και Π.Δ. 250/1992) επανέρχεται στην επικαιρότητα το 

θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επίσης, το 1995 με τις υπουργικές 

αποφάσεις Γ2/2322/29-3-95 και  Γ2/7578/12-10-95 θεσμοθετήθηκαν τα ευέλικτα 

επιμορφωτικά προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  

     Κατά την επιμορφωτική περίοδο 1998-1999 προβλέφθηκε και  υλοποιήθηκαν 

συνολικά 260 ταχύρρυθμα προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα  (Τ.Π.Ε.Π.), 

διαρκείας 40 ωρών στα 16 συνολικά ΠΕΚ που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα.  Τα 

Τ.Π.Ε.Π. ανακοινώθηκαν στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και επέλεξαν αυτά που 

θεώρησαν ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες  και  τα  ενδιαφέροντά τους (Βεργίδης  & 

Βαϊκούση  2003, 20, όπως αναφέρεται σε Βεργίδης, 2012). Τα Τ.Π.Ε.Π. αφορούσαν 

κυρίως ειδικά θέματα διδακτικών μεθόδων,  ειδικά  επιστημονικά  θέματα  (διδακτική  

μεθοδολογία,  ψυχολογία, γλωσσολογία κ. ά.)  και την εκμάθηση της χρήσης Η/Υ.  

Τα  δύο  επόμενα  σχολικά  έτη  (1999-2000  και  2000-2001)  στα  ΠΕΚ  

πραγματοποιήθηκαν  470  Τ.Π.Ε.Π.  στα  οποία  συμμετείχαν  14.100 εκπαιδευτικοί 

(Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών &  Κέδρος Α.Ε. 2008, όπως αναφέρεται σε 

Βεργίδης, 2012).  

      Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη κατά την δεκαετία 

του ’90 οπότε και οργανώνεται μεγάλος αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων τόσο 

από τα ΠΕΚ, όσο και από άλλους φορείς (Πανεπιστήμια,  ΣΕΛΕΤΕ  κ.ά.). Εκείνη την 

περίοδο εξάλλου, το Υπουργείο Παιδείας, εντάσσει τις ενέργειες αυτές στο ΕΠΕΑΕΚ  I 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης,  

1994-1999) οπότε και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. Αυτό είχε ως  

αποτέλεσμα τη  συνεχή  αύξηση  του  αριθμού  των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

(Καραλής,  Βεργίδης  &  Κατσιγιάννη  2000, όπως αναφέρεται σε Βεργίδης, 2012).  

Όπως επισημαίνουν οι Βοζαΐτης και Υφαντή (2008): «τα  ειδικά  επιμορφωτικά  

προγράμματα,  που  τα  περισσότερα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Α΄ (1994-

1999) και Β΄(2000-2006) ΕΠΕΑΕΚ, οδήγησαν  τελικά  στη  σταδιακή  υποβάθμιση  και  

εγκατάλειψη  των  ΠΕΚ  τα  οποία, σύμφωνα  με  το  ισχύον  ακόμη  Π.Δ.  45/1999,  

περιορίστηκαν  στην  εισαγωγική επιμόρφωση» (Βεργίδης, 2012).  
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      Με το  Π.Δ.  45/1999 όλοι οι νεοδιόριστοι  εκπαιδευτικοί  στην πρωτοβάθμια  και  

στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  παρακολουθούν υποχρεωτικά ένα πρόγραμμα  

εισαγωγικής  επιμόρφωσης, το οποίο διεξάγεται σε τρεις φάσεις στα ΠΕΚ και έχει 

συνολική διάρκεια 100 ωρών.  

      Με  το  νόμο  2986/2002,  ιδρύθηκε  το  Νομικό  Πρόσωπο  Ιδιωτικού  Δικαίου 

«Οργανισμός  Επιμόρφωσης  των  Εκπαιδευτικών»  (ΟΕΠΕΚ)  υπό  την  εποπτεία  του 

Υπουργού  Παιδείας,  με  σκοπό  τον  καλύτερο  σχεδιασμό  και  το  συντονισμό  της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και ειδικότερα της εισαγωγικής επιμόρφωσης που 

υλοποιείται από τα ΠΕΚ. 

 

3.4 Επιμόρφωση για τον σχολικό εκφοβισμό 

     Το 2013 ιδρύεται στην Ελλάδα το «Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής 

Βίας και του Εκφοβισμού» που έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, 

την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους 

φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Σύμφωνα με το πλαίσιο 

λειτουργίας του (195630/Γ1), το Παρατηρητήριο δεν έχει ως στόχο την διοργάνωση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς αλλά οι περιφερειακές 

διευθύνσεις οργανώνουν ημερίδες και σεμινάρια σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό, τα 

οποία ωστόσο απευθύνονται στον γενικότερο πληθυσμό και όχι ιδιαίτερα στους 

εκπαιδευτικούς. 

     Το μόνο σχετικό πρόγραμμα διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας 

και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου και τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων που ήταν μια εξ 

αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση για Διευθυντές και Διευθύντριες αλλά  και για 

εκπαιδευτικούς με θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του 

Εκφοβισμού» (Alfavita, 2017). Έκτοτε δεν αναφέρονται άλλα προγράμματα 

επιμόρφωσης. 

 

3.5 Σύνοψη κεφαλαίου 

     Η εκπαίδευση στελεχών εκπαίδευσης αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία 

του ’90. Μια μορφή επιμόρφωσης είναι η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση μέσα στο 

σχολείο η οποία βασίζεται σε μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων και στρατηγικών και 

προσφέρει πολλά οφέλη. Η ανάγκη της επιμόρφωσης των διευθυντών έχει αποδειχθεί 

τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο κομμάτι της 
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επιμόρφωσης των διευθυντών αφορά διοικητικά θέματα, ενώ η επιμόρφωση σε θέματα 

σχολικού εκφοβισμού είναι ανεπαρκής στη χώρα μας. Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει η 

ανάλυση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού μέσα από τις μορφές του, τις αιτίες 

και συνέπειές του καθώς και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που εμπλέκονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  : ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

4.1 Μορφές σχολικού εκφοβισμού 

     Στη βιβλιογραφία βρίσκονται καταγεγραμμένες λίστες με συμπεριφορές, τις οποίες 

χαρακτηρίζουν ως μορφές εκφοβισμού, όπως χτυπήματα, φωνές στους άλλους ή ο 

κοινωνικός αποκλεισμός. Ωστόσο, η κατηγοριοποίηση αυτή ελλοχεύει κινδύνους, αφού 

το να χτυπάς κάποιον δεν το καθιστά αυτόματα περίπτωση εκφοβισμού. Για 

παράδειγμα όταν ένα παιδί ανταποδίδει ένα χτύπημα. Σύμφωνα με τον Τσιάντη (2010), 

η μορφή του σχολικού εκφοβισμού εξαρτάται από την ηλικία και το φύλο. «Τα 

μικρότερα παιδιά εκφράζονται περισσότερο με το σώμα τους, ενώ τα μεγαλύτερα 

χρησιμοποιούν περισσότερο τον λόγο και σταδιακά πιο  συγκαλυμμένες μορφές 

επιθετικότητας, όπως η υπονόμευση και η απομόνωση. Επίσης, τα αγόρια γενικά είναι 

πιο άμεσα και σωματικά επιθετικά, ενώ τα κορίτσια πιο έμμεσα. Η επιθετικότητα, 

βέβαια, στοχεύει πάντα στην εμπρόθετη και επαναλαμβανόμενη τρομοκράτηση των 

αδύναμων» (Τσιάντης, 2010, σελ.19).  

     Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζει πάντα αυτά τα χαρακτηριστικά (Fried & Fried, 

1996): 

 Πρόθεση να βλάψει – ο δράστης βρίσκει ευχαρίστηση στο πείραγμα και συνεχίζει 

ακόμα και όταν η δυσφορία του θύματος είναι προφανής. 

 Ένταση και διάρκεια – ο εκφοβισμός συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και 

ο βαθμός του πειράγματος είναι επιζήμιος για την αυτοεκτίμηση του θύματος. 

 Ισχύ του θύτη – ο θύτης διατηρεί κάποια ισχύ εξαιτίας της ηλικίας, της δύναμης, 

του μεγέθους και / ή του φύλου. 

 Ευπάθεια του θύματος – το θύμα είναι πιο ευαίσθητο στο πείραγμα, δεν μπορεί να 

υπερασπιστεί επαρκώς τον εαυτό του και έχει σωματικές ή ψυχολογικές ιδιότητες 

που τον κάνουν πιο ευάλωτο. 

 Έλλειψη υποστήριξης – το θύμα αισθάνεται απομονωμένο και εκτεθειμένο. Συχνά, 

το θύμα φοβάται να αναφέρει την κακοποίηση από φόβο αντίποινων. 

 Συνέπειες –η βλάβη στην αυτοαντίληψη είναι μακράς διαρκείας και η επίδραση στο 

θύμα οδηγεί σε συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται είτε από απόσυρση είτε από 

επιθετικότητα. 

     Οι Craig, Pepler και Blais (2007), διέκριναν δύο μορφές εκδήλωσης της 

επιθετικότητας στον εκφοβισμό, την άμεση και την έμμεση. Ορίζουν την άμεση ως μια 

ευθεία σύγκρουση, ενώ την έμμεση ως μια συμπεριφορά που εκδηλώνεται με πλάγιο 

«καλυμμένο» τρόπο. Στις έμμεσες μορφές το κύριο μέσο που χρησιμοποιεί  ο 
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επιτιθέμενος για να επιτύχει τον στόχο του είναι η συνέργεια με ένα ή περισσότερα 

άτομα (Garandeau & Gillsen,  2006). Και σε αυτόν τον διαχωρισμό, όμως, 

παρατηρείται διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών.  

Ο Rigby (2008) πρότεινε την κατηγοριοποίηση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς  σε 

άμεσες και έμμεσες μορφές. 

Μορφές εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον : 

ΜΟΡΦΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ 

Σωματικές  Φτύσιμο 

 Κλωτσιές, 

σωματικές επιθέσεις 

 Ρίψη αντικειμένων 

 Χρήση όπλων 

 Εσκεμμένος ή 

άδικος αποκλεισμός 

 Αρπαγή ή κρύψιμο 

προσωπικών 

αντικειμένων 

Λεκτικές  Προσβλητικά λόγια 

 Εξευτελισμός 

 Σκληρά πειράγματα 

 Παρατσούκλια  

 Παρακίνηση τρίτου 

προσώπου να 

προσβάλλει ή να 

εκμεταλλευτεί 

κάποιον 

 Διάδοση άσχημων 

φημών 

 Ανώνυμα 

τηλεφωνήματα 

 Προσβλητικά, 

μηνύματα, κείμενα, 

επιστολές 

Μέσω χειρονομιών  Απειλητικές 

κινήσεις 

 Επίμονες ματιές 

 Επανειλημμένη 

αποστροφή του 

προσώπου ή του 

βλέμματος ώστε να 

φανερωθεί ότι 

κάποιος είναι 

ανεπιθύμητος 
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    Σύμφωνα, πάντα, με τον Rigby (2008), ο εκφοβισμός μπορεί να προσδιοριστεί και με 

βάση συγκεκριμένους τομείς, όπως: α) ηλεκτρονικός εκφοβισμός, χρησιμοποιεί 

τεχνολογικά μέσα, όπως την αποστολή e-mails ή απειλητικών μηνυμάτων ή την 

ανάρτηση συκοφαντικών ιστοσελίδων, β) φυλετικός εκφοβισμός, κατευθυνόμενος σε 

κάποιον εξαιτίας της φυλετικής του ταυτότητας και γ) σεξουαλικός εκφοβισμός, ο 

οποίος περιλαμβάνει αρνητικούς σεξιστικούς υπαινιγμούς.   

    Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ραγδαία εξέλιξη του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού. O King, το 2006, όπως αναφέρεται από τον Σφακιανάκη και τους 

συνεργάτες του (2012), επισημαίνει ότι: «αυτό που καθιστά τον εκφοβισμό μέσω του 

διαδικτύου τόσο επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να τον πράξει χωρίς 

να χρειάζεται να αντιμετωπίσει το θύμα του. Δε χρειάζεται να είναι κανείς δυνατός ή 

γρήγορος αρκεί ένας υπολογιστής και η επιθυμία να τρομοκρατήσει» (σελ. 181).  

     Εξετάζοντας με περισσότερη λεπτομέρεια τις κυριότερες μορφές του σχολικού 

εκφοβισμού αναφέρουμε τα εξής:  

1. Λεκτικός: Είναι μία από τις συνηθέστερες μορφές. Μορφές αυτού του είδους 

αποτελούν τα παρατσούκλια, οι απειλητικές και προσβλητικές παρατηρήσεις. Ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός, η καταγωγή και οι μαθησιακές δυσκολίες είναι τα 

χαρακτηριστικά των θυμάτων.  

2. Σωματικός: Είναι κάτι περισσότερο από χτυπήματα και μπορεί να περιλαμβάνει και 

έμμεσες μορφές, όπως αρπαγή αντικειμένων ή χρημάτων και καταστροφή 

περιουσίας.  

3. Κοινωνικός  εκφοβισμός:  Εσκεμμένος  αποκλεισμός  από  κοινωνικές  ομάδες  ή 

εκφοβισμός μέσα στην ομάδα (Lee, 2006).  

4. Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: Πρόκειται για ένα είδος λεκτικού, διαπροσωπικού και 

ψυχολογικού εκφοβισμού.  

Κοινή παραδοχή αποτελεί το γεγονός ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο 

που εκδηλώνεται με διάφορες μορφές.  

 

4.2 Αιτίες και συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού 

     Τα βασικά αίτια εκδήλωσης ανάλογων συμπεριφορών στα σχολεία συσχετίζονται 

άμεσα με τον τρόπο γαλούχησης των παιδιών από μικρή ηλικία τόσο από την 

οικογένειά τους όσο και από το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Ανατρέφονται σε 

ένα περιβάλλον διαρκούς και αδυσώπητου ανταγωνισμού που το δίκιου του ισχυρού 

είναι αυτό που τελικώς επιβάλλεται. Οι συχνές προβολές σκηνών βίας από τα Μ.Μ.Ε. 

και η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο οδήγησαν στην έκρηξη των παραπάνω ενεργειών.    



33 
 

Τέλος, βασικό στοιχείο της αλματώδους ανάπτυξης του «bullying» στα σχολεία 

αποτελεί και η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η αδυναμία αντίδρασης μίας μεγάλης μερίδας 

μαθητών. 

     Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι η επιθετικότητα και η σύγκρουση 

αποτελούν ένα καθόλα φυσιολογικό φαινόμενο συνυφασμένο με τον δυναμισμό και την 

απαιτούμενη ενέργεια για την ζωή. Μία βίαιη και εχθρική συμπεριφορά είναι στενά 

συνδεδεμένη με την τάση των ατόμων να καλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες και 

τους στόχους τους. Άλλωστε, βασικό συστατικό των διαπροσωπικών σχέσεων, φιλικές, 

ομαδικές ή ερωτικές, αποτελεί η ύπαρξη μίας σχετικής συγκρουσιακής και 

ανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Σε κάθε αλληλεπίδραση ανθρώπων που εκφράζονται 

διάφορες ιδέες και απόψεις και προκύπτει ζήτημα επιλογής ή λήψης μιας απόφασης, η 

παρουσία της σύγκρουσης δεν μπορεί να αποτραπεί. Στην βιβλιογραφία, ο όρος 

«σύγκρουση συμφερόντων» συνυπάρχει με την έννοια της σύγκρουσης αναγκών, 

σκοπών, ωφελειών, κέρδους, προτερήματος, ενδιαφέροντος , δικαιώματος ή 

διεκδίκησης ( Dollard , et al. 1939). Πρέπει να γίνει κατανοητό και σαφές πως η 

σύγκρουση είναι φυσιολογική αντίδραση και η απουσία της σε ολοκληρωτικό βαθμό 

μπορεί να υποδηλώνει αποξένωση, αδιαφορία και καταπίεση. Πολλές φορές μία 

παντελής απουσία συγκρουσιακής διάθεσης και διεκδίκησης από ένα άτομο 

ενδεχομένως να λειτουργεί ως ένδειξη ορισμένων ψυχολογικών δυσλειτουργιών.  

      Οι Murkowski et al., (2001) θεωρούσαν ότι ο εκφοβισμός από την οπτική της 

ομαδικής δυναμικής, δηλαδή η ακεραιότητα, η ομοιογένεια και άλλες εξελικτικές 

αλλαγές, θεωρούνται ομαδικοί ως στόχοι σε δυναμική προοπτική ομάδας. Η επίτευξη 

αυτών των στόχων πρέπει να επιτευχθεί από κάθε μέλος μιας ομάδας. Τα παιδιά που 

θεωρούνται εμπόδιο ή εκείνα που υποτίθεται ότι δεν είναι σε θέση να επιτύχουν αυτούς 

τους στόχους θυματοποιούνται και εξαιρούνται από την συγκεκριμένη ομάδα από τα  

άλλα μέλη της. Ως αποτέλεσμα, σε αυτά τα παιδιά παρατηρούνται ανησυχίες και 

απομονώνονται κοινωνικά λόγω της ανικανότητάς τους να δέχονται τις αλλαγές και την 

έλλειψη προσαρμοστικότητας για να ικανοποιήσουν τις επιθυμητές απαιτήσεις για να 

παραμείνουν στην ομάδα. Έτσι, αυτά τα παιδιά θυματοποιούνται και απορρίπτονται 

επειδή απειλούν συνειδητά ή ασυνείδητα, την ακεραιότητα της ομάδας και άλλες 

αλλαγές με διαφορετικούς τρόπους. 

     Οι Hawker & Bolton (2001), χρησιμοποιώντας τη θεωρία της κοινωνικής τάξης, 

παρουσίασαν διαφορετικές εξηγήσεις σχετικά με τον εκφοβισμό. Μέσα στην κοινωνία 

τα άτομα έχουν διαφορετικούς ρόλους και δύναμη. Αυτή η δύναμη εκδηλώνεται με τη 

μορφή επιθετικότητας. Οι Terasahjo και Salmivalli (2003) πρότειναν την κατάταξη των 
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ατόμων σε δύο μορφές με βάση την επιθετικότητα (α) φυσικά επιθετικά και (β) 

προφορικά επιθετικά. Η επιθετική συμπεριφορά ενισχύεται και η εξουσία μέσα στην 

ομάδα αποτιμάται (Cardigan, 2003, Terasahjo & Salmivalli, 2003). Ο Cardigan (2003) 

επίσης παρακολούθησε τον εκφοβισμό ως διαδικασία κοινωνικοποίησης και 

αστυνόμευσης των φύλων σε πολλές ποιοτικές μελέτες. Σύμφωνα με αυτούς τους 

ερευνητές, η δύναμη της διαδικασίας κοινωνικοποίησης εκτιμάται, οπότε το θύμα 

παρατηρείται ότι εμφανίζει απόκλιση τόσο στη συμπεριφορά όσο και στην εμφάνιση. 

     Οι μαθητές που είναι μέλη κοινωνικής ομάδας καταλαμβάνουν διαφορετικούς 

ρόλους για να καλλιεργήσουν συναισθήματα ανικανότητας και να εγκατασταθούν στην 

κοινωνική ιεραρχία και να ενισχύσουν την εμφάνιση του εκφοβισμού. Τα ερευνητικά 

ευρήματα τονίζουν τον εκφοβισμό ως μια ομαδική διαδικασία στην οποία όλα τα μέλη 

της ομάδας έχουν διαφορετικούς ρόλους (Salmivalli, 2001, Salmivalli, Huttunen, & 

Lagerspetz, 1997). Ορισμένοι από αυτούς σχετίζονται με την αλληλεπιδραστική πλευρά 

του εκφοβισμού και προκαλούν την εμφάνισή του. Μερικοί από αυτούς τους ρόλους 

είναι οι εξής: α) αρχηγός, β) βοηθός, γ) ενισχυτής συμπεριφοράς, δ) υπερασπιστής, ε) 

θύμα και στ) παρατηρητής. Οι επικεφαλής είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση της 

επίθεσης εναντίον του στόχου, οι βοηθοί θεωρούνται οπαδοί που βοηθούν τον 

εκφοβιστή και επιδίδονται στην επιθετικότητα εναντίον φίλων, οι ενισχυτές 

συμπεριφοράς είναι αυτά τα μέλη της ομάδας που δίνουν προσοχή στον εκφοβιστή και 

παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με την καταστροφική συμπεριφορά του (Salmivalli 

et al., 1996). Δύο ρόλοι συνδέονται με το θύμα με δύο διαφορετικούς τρόπους: α) οι 

στόχοι της ομότιμης επιθετικότητας αναφέρονται ως θύματα και β) εκείνα τα άτομα 

που βοηθούν το θύμα να αισθανθεί καλύτερα. Έτσι, ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης όλων αυτών των ρόλων των ατόμων, είναι πιθανό να σχηματιστούν 

δεσμοί μεταξύ των εκφοβιστών, των βοηθών και των ενισχυτών συμπεριφοράς καθώς 

και μεταξύ θύματος και υπερασπιστών. Σε αυτό τον δεσμό, αν ενισχυθεί ο εκφοβιστής, 

ο εκφοβισμός μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες λόγω της κοινωνικής 

ενίσχυσης Επομένως, η επιθετικότητα δεν αποτελεί θεμελιώδη πηγή αυτής της 

ιεραρχίας. 

      Από την άλλη πλευρά, οι γνωστικοί πιστεύουν ότι λόγω των αναπτυξιακών 

αλλαγών είναι πολύ δύσκολο να εξαλείψουμε ή να μειώσουμε τη συμπεριφορά 

εκφοβισμού μεταξύ των ατόμων, καθώς η γνώση αναπτύσσει τις δεξιότητες των 

ατόμων για το πού, πότε και πώς να δείχνουν επιθετικότητα εναντίον άλλων. Οι 

αναπτυξιακές αλλαγές επιφέρουν προκλήσεις αλληλεπίδρασης και η πρόληψη μπορεί 

να εξηγηθεί με δύο παραδείγματα. α) Τα άτομα μπορεί να γίνουν πιο σίγουροι για το 
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ποιον να στοχεύσουν, πού να επιδείξουν επιθετικότητα και με ποιον τρόπο. β) Οι 

ενήλικες μπορεί να έχουν λιγότερη επίγνωση της αρνητικής κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης των ατόμων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες έμμεσης σωματικής 

βλάβης, αντί να χτυπήσουν άμεσα άλλους (Nishina et al., 2001). Το άτομο μπορεί να 

μάθει ότι σε περίπτωση εμφάνισης σωματικής ή προφορικής επιθετικότητας μπορεί να 

διατρέχει αυξημένο κίνδυνο εκδίκησης από θύμα ή υπερασπιστή, με αποτέλεσμα να 

τιμωρηθεί από τους ενήλικες. Αλλά εάν διαδίδει φήμες για άλλους, τότε ο σκοπός του 

θα εκπληρωθεί με λιγότερους ή καθόλου κινδύνους τιμωρίας ή εκδίκησης. 

     Ο Skrzypiec (2008) διεξήγαγε μια έρευνα με τη συμμετοχή περίπου 1400 μαθητών 

της έβδομης, όγδοης και ένατης τάξης, σε δημοτικά σχολεία της Αυστραλίας και 

εξέτασε τις επιπτώσεις του εκφοβισμού στη μάθηση των μαθητών και την κοινωνική 

και συναισθηματική τους ευεξία και κατάσταση ψυχικής υγείας. Η ανάλυση διαπίστωσε 

ότι το ένα τρίτο των μαθητών που είχαν υποστεί σοβαρό εκφοβισμό ανέφεραν επίσης 

ότι είχαν σοβαρές δυσκολίες να συγκεντρωθούν και να δώσουν προσοχή στην τάξη 

εξαιτίας του εκφοβισμού και του φόβου που συνδέεται με αυτόν. Η έκθεση (Plan 

International, 2008) διαπιστώνει ότι ο εκφοβισμός είναι κοινός στα σχολεία σε όλο τον 

κόσμο και ότι οι φοιτητές που εκφοβίζονται συχνά αναπτύσσουν προβλήματα 

συγκέντρωσης και μάθησης. 

     Ο εκφοβισμός είναι μια μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης που αντιμετωπίζουν 

πολλά παιδιά στο σχολείο. Μεταξύ όλων των μεθόδων εκτίμησης του εκφοβισμού, οι 

αυτοαξιολογήσεις αποτιμώνται περισσότερο, στις οποίες τα άτομα καλούνται να 

υποδείξουν συχνά έμπειρους τύπους παρενόχλησης με συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ή 

καλούνται να εκφράσουν τα υποκειμενικά τους συναισθήματα ως θύματα (Nansel et al. 

2001). 

     Οι Nishina και Juvonen (2003) συνέκριναν τις σχετικές συχνότητες διαφορετικής 

συμπεριφοράς εκφοβισμού που βίωσαν οι μαθητές και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

η λεκτική επιθετικότητα συμβαίνει πιο συχνά από τη φυσική ή την έμμεση 

επιθετικότητα. Οι Konishi et al. (2010) μελέτησαν τις σχέσεις μεταξύ σχολικού 

εκφοβισμού και σχέσεων μαθητών-δασκάλων και ακαδημαϊκών επιδόσεων στα 

καναδικά σχολεία. Η μελέτη έδωσε στοιχεία για σχεδόν 28 χιλιάδες μαθητές ηλικίας 15 

ετών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών που διεξήχθη 

από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης το 2006. Τα 

αποτελέσματα των πολυεπίπεδων αναλύσεων έδειξαν ότι η ακαδημαϊκή επίδοση 

σχετίζεται αρνητικά με τον σχολικό εκφοβισμό και θετικά με τη σύνδεση μαθητών-

δασκάλων. Με άλλα λόγια, οι μαθητές που ανέφεραν ότι έχουν υποστεί εκφοβισμό ή 
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υποφέρουν από κάποια άλλη μορφή κακομεταχείρισης από ομοτίμους, έδειξαν 

χαμηλότερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα από τους συμμαθητές τους που δεν υπέστη 

εκφοβισμό. Οι μαθητές που ανέφεραν καλύτερη σχέση με τους δασκάλους τους έδειξαν 

επίσης υψηλότερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. 

          Όλες οι έρευνες που ασχολούνται με τον σχολικό εκφοβισμό καταλήγουν στο 

συμπέρασμα πως μπορεί να επιφέρει άκρως σημαντικές αρνητικές συνέπειες στο άτομο 

που τον υφίσταται και να επηρεάσει καθοριστικά διάφορα πεδία και πλευρές της ζωής 

του συγκεκριμένου ατόμου. Ενδέχεται να ασκήσει δραματική επίδραση στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού ως ενήλικα πολίτη στο μέλλον με αμέτρητες και 

ανυπολόγιστες συνέπειες  τόσο για τον ίδιο όσο και για την κοινωνία ευρύτερα. Οι 

συνέπειες αυτές λοιπόν συνήθως  είναι μακροχρόνιες και ασκούν αρνητική επίδραση σε 

τομείς όπως ο σωματικός , ο ψυχολογικός, ο κοινωνικός και ο ακαδημαϊκός.  

    Ο σχολικός εκφοβισμός ασκεί καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση και στην 

παρουσίαση σωματικών συμπτωμάτων από τα παιδιά που γίνονται αποδέκτες 

επιθετικών συμπεριφορών. Τα παιδιά αυτά συνήθως εμφανίζουν πονοκεφάλους, 

έντονους πόνους στην κοιλιά αλλά και προβλήματα ύπνου. Σύμφωνα με την έρευνα των 

Forero, McLellan, Rissel & Bauman ( 1999 ) στην οποία συμπεριελήφθησαν ως δείγμα 

3.918  μαθητές αδράξαμε την ευκαιρία να εξάγουμε άκρως χρήσιμα συμπεράσματα 

σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Συμπεράναμε πως τόσο τα θύματα αλλά την ίδια 

στιγμή και οι θύτες υποφέρουν από σωματικά όπως στομαχόπονοι, πονοκέφαλοι, πόνοι 

στην πλάτη και άλλα αντίστοιχα συμπτώματα. Δεν παρατηρήθηκε κάποια 

αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα στους θύτες και τα θύματα, γεγονός που μας κάνει  

επαρκώς κατανοητό ότι όσοι εμπλέκονται σε ανάλογες ενέργειες και πράξεις, έχουν 

μόνο να χάσουν και τίποτα να κερδίσουν ανεξαιρέτως της θέσης και του ρόλο στον 

οποίο βρίσκονται. Τα σωματικά συμπτώματα μεταξύ των άλλων περιελάμβαναν ναυτία 

και διάφορους πόνους στο λαιμό καθώς και έντονο βήχα. Επίσης, ο Rigby (1998b) μας 

παραθέτει κάποιες δηλώσεις παιδιών όταν ρωτήθηκαν πώς ένιωθαν εφόσον είχαν 

υποστεί σχολικό εκφοβισμό. Μερικές φράσεις είναι οι εξής : Δεν ένιωθα καλά και δεν 

ήθελα να φάω τίποτα, έχω νιώσει ζαλάδα και τάση για λιποθυμία, μία έντονη και 

ανεξήγητη νευρικότητα , τάση για εμετό, έντονοι πόνοι στο στομάχι και μία γενική 

αίσθηση κατάθλιψης αλλά και αρνητικών συναισθημάτων απέναντι στο σχολείο και την 

μάθηση που πολλές φορές κατέληγαν σε αυτοκτονικές τάσεις. Ακόμη, τα θύματα 

αισθάνονται πως ήταν όλη μέρα σε μία διαρκή υπερένταση και αδυνατούσαν να 

χαλαρώσουν και να ευχαριστηθούν διάφορες απλές καθημερινές στιγμές. Ήταν 

συνεχώς στρεσαρισμένοι και αγχώδεις. 
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     Παράλληλα, ο σχολικός εκφοβισμός δεν περιορίζει τις συνέπειες του μόνο στο 

σωματικό επίπεδο αλλά ταυτόχρονα επεκτείνεται και στον ψυχολογικό τομέα. 

Πληθώρα ερευνών έχουν ασχοληθεί με την σχέση και την επίδραση που ασκεί το να 

δέχεται κάποιος επιθετικές συμπεριφορές στην αυτοεκτίμησή του. Σε έρευνα που 

υλοποιήθηκε από τους Rigby & Slee ( 1993 a ) σε πληθυσμό 877 μαθητών  ηλικίας 12 

με 18 ετών κατέληξαν σε μία σημαντική συσχέτιση  ανάμεσα στην θυματοποίηση και  

στην χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επιπροσθέτως, η χαμηλή αυτοεκτίμηση ενός παιδιού δεν 

οφειλόταν στον αντικοινωνικό χαρακτήρα και στα επιμέρους στοιχεία που περιβάλλουν 

τον τελευταίο  αλλά στο γεγονός ότι είχε γίνει αποδέκτης επιθετικής συμπεριφοράς. Οι 

Egan & Perry ( 1998 ) διαπίστωσαν πως ορισμένα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση 

ενδέχεται να εμφανίζουν μία μεγαλύτερη ροπή και τάση ώστε να γίνουν αποδέκτες  

επιθετικών συμπεριφορών αλλά και η επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε ένα άτομο 

ασκεί ραγδαία κατακρήμνιση της αυτοεκτίμησής του. Ακόμη, πολλά ενήλικα άτομα 

που είχαν θυματοποιηθεί κατά την διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, συνέχιζαν να 

εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης και έλλειψης εμπιστοσύνης απέναντι στον 

εαυτό τους , ακόμη και μετά από πολλά χρόνια, όταν πλέον είχαν γίνει ενήλικοι 

πολίτες. 

     Επίσης, πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο σχολικός εκφοβισμός συνδέεται 

απόλυτα με τα αυξημένα  επίπεδα  άγχους και κατάθλιψης. Στην έρευνα των Bond, 

Carlin, Thomas, Rubin & Patton (2001) διαπιστώθηκε μία πλήρης συσχέτιση μεταξύ 

θυματοποίησης και εμφάνισης διαταραχών άγχους και καταθλιπτικές τάσεις. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όσο πιο συχνά ένα παιδί  γινόταν αποδέκτης 

περιστατικών σχολικού εκφοβισμού ( bullying ) τόσο πιο συχνά και έντονα εμφάνιζε 

προβλήματα άγχους και κατάθλιψης. Σε μία πιλοτική έρευνα των Sharp, Thompson & 

Arora ( 2000 ) η οποία έλαβε χώρα ανάμεσα σε 92 μαθητές παρατηρήθηκε έντονη 

σύνδεση μεταξύ των αυξημένων επιπέδων άγχους με την διάρκεια του σχολικού 

εκφοβισμού, εφόσον οι μαθητές που είχαν υποστεί ανάλογες συμπεριφορές για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εμφάνιζαν μεγαλύτερους δείκτες στο επίπεδο της 

αγχώδους συμπεριφοράς. Επιπλέον, οι μαθητές που είχαν δεχτεί σχολικό εκφοβισμό 

ανέφεραν ότι οι αντιδράσεις τους μετά το βίωμα των προαναφερθέντων γεγονότων , 

ήταν η ευερεθιστότητα, τα προβλήματα συγκέντρωσης, η διαρκής αίσθηση πανικού 

αλλά και η συνεχής αναζωπύρωση στο μυαλό και στην μνήμη των θυμάτων των 

προγενέστερων περιστατικών. 

     Σύμφωνα με την έρευνα των Junoven , Nishina & Graham (2000) διαπιστώθηκε ως 

αποτέλεσμα στα θύματα που δέχονται βιώματα σχολικού εκφοβισμού την μοναξιά και 
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τα ποίκιλα συμπτώματα μίας καταθλιπτικής συμπεριφοράς. Παρόμοια  αποτελέσματα 

προέκυψαν και από την διακρατική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε με την 

συμμετοχή εικοσιπέντε χωρών , των Nansel et. al. (2004) και κατέληξε πως την 

φτωχότερη συναισθηματική κατάσταση την παρουσίασαν τόσο οι θύτες όσο και  τα 

θύματα αντίστοιχων συμπεριφορών βίας και σχολικού εκφοβισμού. Οι  Juvonen & 

Witkow (2005) συνηγορούν πως τα διάφορα προβλήματα συναισθηματικής 

προσαρμογής προκαλούν αλλά και προκαλούνται  από την θυματοποίηση. Με άλλα 

λόγια, ενδέχεται να λειτουργούν ενισχυτικά στην επιλογή ενός ατόμου ως θύμα σε 

αντίστοιχες περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού αλλά ταυτόχρονα και ως απόρροιά του. 

     Τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού ακόμη αφήνουν έντονα τα σημάδια τους και 

όσον αφορά την κοινωνική προσαρμογή των θυμάτων. Σύμφωνα με την έρευνα του 

Bond et. al.  (2001) προκύπτει πως οι σχέσεις των παιδιών που έχουν δεχτεί επιθετικές 

συμπεριφορές δεν είναι τόσο καλά εδραιωμένες όσο των υπολοίπων παιδιών. Τα παιδιά 

– θύματα έχουν συνήθως πιο φτωχές και μη ουσιαστικές σχέσεις με τους 

συνανθρώπους τους  από ότι τα υπόλοιπα παιδιά. Ακόμη, η ικανότητα ανάπτυξης 

φιλικών σχέσεων εμφανίζεται αυξημένη στους θύτες , ενώ μειωμένη για τους 

αποδέκτες επιθετικών συμπεριφορών. Ένα ιδιαιτέρως αξιοσημείωτο γεγονός είναι πως 

σύμφωνα με την έρευνα των Tritt & Duncun (1997)  , τα παιδιά που είχαν δεχτεί κάποια 

μορφή εκφοβισμού στο παρελθόν, συνεχίζουν και ως ενήλικες να είναι μοναχικοί και 

διστακτικοί. 

     Ένας άλλος τομέας που σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες ενδέχεται να υστερούν 

τα παιδιά που εμπλέκονται είτε ως θύτες είτε ως θύματα σε φαινόμενα σχολικού 

εκφοβισμού είναι η ακαδημαϊκή τους επίδοση.  Κατά την έρευνα των Kochederfer & 

Ladd (1997) σε παιδιά ηλικίας πέντε ετών, διαπιστώθηκε πως τα παιδιά που 

θυματοποιούνται είναι πιο πιθανό να αντιπαθούν το σχολείο και να το αποφεύγουν 

συστηματικά. Συχνό φαινόμενο συνιστά τα παιδιά που γίνονται αποδέκτες του 

σχολικού εκφοβισμού να πραγματοποιούν μεγάλο αριθμό απουσιών , διότι θέλουν να 

αποφύγουν τις άσχημες συνθήκες που βιώνουν. Επομένως, συμπεραίνουμε πως ο 

αριθμός των απουσιών είναι ως ένα βαθμό ανάλογος της σοβαρότητας της κατάστασης 

που βιώνει ένας μαθητής. 

     Τέλος, μία ακραία συνέπεια του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί η  σκέψη το να 

κάνει κάποιος κακό στον εαυτό του και να κρίνει την επιλογή της αυτοκτονίας ως την 

προτιμότερη  και καλύτερη λύση. Τα παιδιά που σχετίζονται με μορφές σχολικού 

εκφοβισμού και εκφοβισμό μέσω των νέων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα το 

Διαδίκτυο παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για αυτοκτονικούς ενδοιασμούς (Klomer, 
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Sourander & Gould,2010). Βέβαια, και οι θύτες μπορεί ορισμένες φορές να 

παρουσιάσουν ανάλογες τάσεις και συμπεριφορές, ωστόσο τα συναισθήματα αυτά είναι 

πολύ πιο συχνά στα θύματα επιθετικών συμπεριφορών ( Lereya,  Zanarini & Wolke, 

2012). 

4.3 Χαρακτηριστικά θύτη, θύματος, παρατηρητή 

     Ο συνηθέστερος τύπος θυμάτων, τα παθητικά ή υποκείμενα θύματα, έχουν συνήθως 

κάποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 είναι προσεκτικοί, ευαίσθητοι, ήσυχοι, απομονωμένοι και ντροπαλοί 

 είναι ανήσυχοι, ανασφαλείς, δυσαρεστημένοι και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση 

 είναι καταθλιπτικοί και εμπλέκονται σε αυτοκτονικό ιδεασμό πολύ συχνότερα από 

τους συνομηλίκους τους 

 συχνά δεν έχουν ούτε έναν καλό φίλο και σχετίζονται καλύτερα με τους ενήλικες 

παρά με τους συμμαθητές τους 

 εάν είναι αγόρια, είναι συχνά σωματικά ασθενέστεροι από τους συνομηλίκους 

τους. 

     Ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν πιθανότατα συμβάλει στο να γίνουν 

θύματα εκφοβισμού. Ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι η επανειλημμένη παρενόχληση 

από τους συνομηλίκους πρέπει να αυξάνει σημαντικά την ανασφάλεια τους και γενικά 

την αρνητική αξιολόγηση του εαυτού τους. Κατά συνέπεια, μέρος αυτών των 

χαρακτηριστικών είναι και αιτίες και συνέπειες του εκφοβισμού. 

    Υπάρχει επίσης μια άλλη, σαφώς μικρότερη ομάδα θυμάτων, τα προκλητικά θύματα 

ή τα θύτες-θύματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από συνδυασμό τόσο ανήσυχων όσο και 

επιθετικών προτύπων αντίδρασης. Αυτοί οι μαθητές έχουν συχνά προβλήματα με τη 

συγκέντρωση και μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής. Συχνά 

συμπεριφέρονται με τρόπους που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό και ένταση γύρω 

τους. Μερικοί από αυτούς τους μαθητές μπορούν να χαρακτηριστούν ως υπερκινητικοί. 

Δεν είναι ασυνήθιστο ότι η συμπεριφορά τους προκαλεί πολλούς μαθητές στην τάξη, με 

αποτέλεσμα αρνητικές αντιδράσεις από ένα μεγάλο μέρος ή ακόμα και ολόκληρη την 

τάξη. Η δυναμική των τραυματισμών / προβλημάτων θύματος σε μια τάξη με 

προκλητικά θύματα διαφέρει εν μέρει από τα προβλήματα μιας τάξης με παθητικά 

θύματα (Olweus, 1978, 2001a) 

   Οι θύτες τείνουν να παρουσιάζουν μερικά από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 έχουν ισχυρή ανάγκη να κυριαρχήσουν και να υποτάξουν άλλους μαθητές και να 

γίνει το δικό του 
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 είναι παρορμητικοί και εξοργίζονται εύκολα 

 δείχνουν λίγη ενσυναίσθηση απέναντι στους μαθητές που είναι θύματα 

 συχνά είναι προκλητικοί και επιθετικοί απέναντι στους ενήλικες, 

συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των εκπαιδευτικών 

 συχνά εμπλέκονται σε άλλες αντικοινωνικές ή παραβατικές συμπεριφορές, όπως ο 

βανδαλισμός, η παραβατικότητα και η χρήση ναρκωτικών 

 αν είναι αγόρια, είναι συχνά σωματικά ισχυρότεροι από τα αγόρια γενικά και τα 

θύματα τους ειδικότερα. 

Μπορεί να προστεθεί ότι σε αντίθεση με αυτό που συνήθως πιστεύεται, δεν έχουν 

ιδιαίτερα προβλήματα με την αυτοεκτίμησή τους. 

     Οι παρατηρητές αποτελούν μια σημαντική κατηγορία που πολλές φορές με τη στάση 

ανεκτικότητας που επιδεικνύουν και την απόκρυψη των γεγονότων, αποτελούν μια 

ειδική περιοχή μελέτης με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.  

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Γιαννακούρα το 2011 σε 694 μαθητές που φοιτούν 

σε 5 δημόσια γυμνάσια της Αττικής βρήκε ότι ένα ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό 

(66,9%) των μαθητών συμφωνεί απόλυτα ότι είναι διασκεδαστικό το να παρακολουθείς 

να κοροϊδεύουν ένα παιδί που δεν μπορεί να αμυνθεί στο χώρο του σχολείου, ενώ το 

ποσοστό των μαθητών που διαφωνούν με αυτή την τακτική είναι ιδιαίτερα μικρό (μόλις 

6,6%).  

     Ο Clarkson (1996, όπως αναφ. στον Lee, 2006), διαχωρίζει τους παρατηρητές του 

σχολικού εκφοβισμού σε 12 κατηγορίες: 1) αυτούς που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να 

παρέμβουν, 2) αυτούς που δε θέλουν να διαλέξουν πλευρά, 3) τους αναποφάσιστους, 4) 

αυτούς που είναι ευχαριστημένοι με υπάρχουσα φαινομενική ισορροπία, 5) αυτούς που 

θεωρούν ότι οι πολυπλοκότητα του φαινομένου δεν τους επιτρέπει να παρέμβουν, 6) 

αυτούς που δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης, 7) αυτούς που είχαν 

προηγούμενη άσχημη εμπειρία, 8) αυτούς που πιστεύουν ότι ακόμη και αν παρέμβουν 

δε θα αλλάξει κάτι, 9) αυτούς που αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα του φαινομένου 

και την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών απόψεων, 10) αυτούς που υποστηρίζουν ότι 

υπακούν σε μία δυνατότερη εξουσία με συγκεκριμένους κανόνες τους οποίους δε 

θέλουν να αλλάξουν, 11) αυτούς που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να παρέμβουν αφού δεν 

τους αφορά άμεσα και 12) αυτούς που πιστεύουν ότι το θύμα αξίζει αυτό που έπαθε.  
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4.4   Ο σχολικός εκφοβισμός σε συνάρτηση με το φύλο και την ηλικία 

    Πληθώρα ερευνών έχουν εξετάσει ενδελεχώς τον παράγοντα φύλο και στο κατά 

πόσο η μεταβλητή αυτή επιδρά καθοριστικά στην εμφάνιση και την ανάπτυξη 

περιστατικών και φαινομένων σχολικού εκφοβισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

προγενεστέρων ερευνών παρουσιάζεται η τάση τα αγόρια να εμπλέκονται περισσότερες 

φορές και με πιο έντονο τρόπο σε περιστατικά που σχετίζονται με τον εκφοβισμό 

άλλων συμμαθητών τους. Τα κορίτσια εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά ανάμειξης σε 

ανάλογα φαινόμενα σε σχέση με τα αγόρια ( Olweus, 1993; Whitney & Smith, 1993 ; 

Rigby, 1996 ;  Tapper & Boulton 2004). Τα παραπάνω δεδομένα πρέπει να 

σημειώσουμε πως εμφανίζουν παγκόσμια αποδοχή, διότι ανάλογα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του πλανήτη μας (Ross, 

1996). Κατά τον Olweus (1993) το ποσοστό των αγοριών που γίνεται αποδέκτης 

περιστατικών εκφοβισμού από άλλα αγόρια που κατέχουν το ρόλο του θύτη ανέρχεται 

στο συντριπτικό ποσοστό του 80 % , ενώ το ποσοστό των κοριτσιών που δέχονται 

ανάλογες επιθέσεις από αγόρια – θύτες πλησιάζει το 60 %. Σύμφωνα με την θεωρία του 

Solberg & Olweus (1993) διατυπώνεται το συμπέρασμα πως τα αγόρια 

θυματοποιούνται συχνότερα σε σχέση με τα κορίτσια. Από την άλλη, έρευνες όπως του 

Whitney & Smith (1993) δεν έχουν συμπεράνει κάποια αξιόλογη στατιστική 

διαφοροποίηση σε θέματα σχολικού εκφοβισμού ανάμεσα στα δύο φύλα. 

     Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι τα αγόρια αναμειγνύονται πιο συχνά σε 

περιστατικά βίας και επιθετικότητας λόγω της πιο επιθετικής φύσης τους. Η επιθετική 

τάση των αγοριών προσπάθησε να ερμηνευθεί με το επιχείρημα ότι  υπάρχουν 

βιολογικές διαφορές στον εγκέφαλο των δύο φύλων (Moir & Jessel, όπως αναφέρεται 

σε Rigby, 2001)   και εξαιτίας της διαφορετικής συγκέντρωσης τεστοστερόνης μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών (Biddulph, 1997  , όπως αναφέρεται σε Rigby, 2001). Ωστόσο, 

πολλοί ερευνητές αρνούνται εντόνως την ύπαρξη κάποιας ενδεχόμενης συσχέτισης 

μεταξύ των τάσεων για επιθετική συμπεριφορά με την συγκέντρωση τεστοστερόνης 

στον εκάστοτε οργανισμό ( Benton,1992 , όπως αναφέρεται σε Bjiorkqvist,1992). 

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί πως η επιθετικότητα όταν αυτή εκδηλώνεται από ένα 

άτομο δεν αποσκοπεί πάντα στην άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας απέναντι σε 

κάποιο άλλο άτομο, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες κερδίζει έδαφος η άποψη πως η ίδια 

η κοινωνία με τα μέσα που αυτή διαθέτει αλλά και τις αρχές και τις νόρμες που αυτή 

και τα μέλη της υιοθετούν σπρώχνει τα αγόρια στην υιοθέτηση και στην αποδοχή 

συμπεριφορών που διακατέχονται από τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού και της 

σκληρότητας. Ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο συνιστά πως το ίδιο το σχολείο 
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προτρέπει τα αγόρια και τα κορίτσια να προσαρμόζουν τις συμπεριφορές τους σε 

συγκεκριμένες αποδεκτές νόρμες και πλαίσια. Για παράδειγμα, η κοινωνία επιτάσσει τα 

αγόρια να είναι πιο επιθετικά, ανταγωνιστικά και βιοπαλαιστές, σε αντίθεση με τις 

καλοσυνάτες  και φιλήσυχες γυναίκες- νοικοκυρές (Gilbert & Gilbert, 1998). 

Επιπροσθέτως, ένας άλλος λόγος για την διαφορά των ποσοστών στο θέμα της 

εμφάνισης επιθετικών συμπεριφορών μεταξύ αγοριών και κοριτσιών είναι το γεγονός 

του τρόπου που ερμηνεύουμε τις έννοιες της επιθετικότητας και του σχολικού 

εκφοβισμού. Η σωματική μορφή σχολικού εκφοβισμού που ασκείται κυρίως από τα 

αγόρια γίνεται πιο άμεσα ορατή και αντιληπτή , ενώ αντιθέτως  η  εκδήλωση έμμεσων 

συμπεριφορών που εμφανίζουν σημάδια επιθετικής δράσης γίνονται πιο δύσκολα ορατά 

και συχνά υποτιμούνται. Η τελευταία περίπτωση εφαρμόζεται πιο συχνά από τα 

κορίτσια. 

     Με την παραπάνω συλλογιστική μέθοδο, κανείς πολύ εύκολα ενδέχεται να 

καταλήξει στο συμπέρασμα πως τα αγόρια εμφανίζουν πιο συχνά τάσης επιθετική 

συμπεριφοράς και δράσης, ωστόσο μία πιο προσεκτική μελέτη της υφιστάμενης 

βιβλιογραφίας μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως τα κορίτσια εμπλέκονται το ίδιο 

συχνά με τα αγόρια σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Αποτελεί κοινώς αποδεκτό, 

ότι τα αγόρια εκδηλώνουν άμεσες μορφές επιθετικής συμπεριφοράς, ενώ τα κορίτσια 

πιο έμμεσες ( Bjiorkvist, Lagerspetz &  Kaukanien, 1992). Τα αγόρια – θύματα 

δέχονται  άμεσες επιθετικές συμπεριφορές όπως κλωτσιές και βρισιές, από την άλλη 

όμως τα κορίτσια γίνονται αποδέκτες περισσότερων έμμεσων επιθετικών 

συμπεριφορών, όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η κοινωνική απομόνωση 

(Whitney & Smith, 1993). Οι τελευταίες μορφές εκφοβισμού συχνά αδυνατούν να 

γίνουν ορατές και αντιληπτές από ένα άκρως μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, διότι 

απαιτούν μια περισσότερο σχολαστική διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος με 

μεγαλύτερο εύρος γνώσεων σχετικά με αυτό, γεγονός που στους ιδιαίτερα γοργούς και 

απαιτητικούς ρυθμούς της σύγχρονης ζωής μας, η επιδίωξη αυτή καθίσταται σχεδόν 

ουτοπική (Αrora, 1999). 

     Ο σχολικός εκφοβισμός αρχίζει την εμφάνισή του από τις πολύ μικρές ηλικίες, 

μάλιστα από το νηπιαγωγείο και δεν αποτελεί << προνόμιο >> των μεγαλύτερα σε 

ηλικία παιδιών. Σε έρευνα που υλοποιήθηκε σε 200 παιδιά προσχολικής ηλικίας 

διαπιστώθηκε ότι σχεδόν ένα στα δύο παιδιά θυματοποιούνται με συστηματικό τρόπο 

από άλλα παιδιά (Kochenderfer  & Ladd, 1996).  Πιο συχνή μορφή εκφοβισμού σε αυτή 

την ηλικία αποτελεί ο λεκτικός, βέβαια πολλοί ερευνητές διατείνονται πως τα παιδιά σε 

αυτή την ηλικία δεν έχουν αναπτυχθεί καταλλήλως και επαρκώς, ώστε να μπορούν να 
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αντιλαμβάνονται και να εκφράζουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού με άμεση 

συνέπεια οι μαρτυρίες και τα λεγόμενα τους να θεωρούνται αβάσιμα και μη αξιόπιστα. 

     Σύμφωνα με τον Olweus (1993) η κορύφωση των περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού παρατηρείται στα χρόνια της φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο και ιδιαίτερα 

στην Δευτέρα Δημοτικού. Το 1/ 3 των παιδιών σε αυτή την τάξη υφίσταται κάποια 

μορφή σχολικού εκφοβισμού. Μεταξύ των τάξεων  πρώτης και τετάρτης Δημοτικού τα 

ποσοστά θυματοποίησης είναι αρκετά ψηλά , αν και στις άλλες δύο εναπομείνασες 

τάξεις του Δημοτικού γίνεται ορατή μία σχετική μείωση αυτών των ποσοστών. Τα 

ποσοστά θυματοποίησης μειώνονται, γιατί με το πέρασμα του χρόνου οι θύτες γίνονται 

περισσότερο επιλεκτικοί ως προς την επιλογή των θυμάτων τους και των μεθόδων που 

εφαρμόζουν . 

     Μέσω μίας έρευνας του Rigby (1997) που υλοποιήθηκε στην Αυστραλία, προκύπτει 

το συμπέρασμα πως κατά την χρονιά μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

παρατηρείται μία αύξηση της επιθετικότητας εκ μέρους των παιδιών. Το γεγονός αυτό 

λαμβάνει χώρα λόγω του ότι τα παιδιά και ιδίως τα αγόρια επιδιώκουν να επιβάλλουν  

κάποια μορφή  επιβολής και να καθιερωθούν στο νέο σχολικό τους περιβάλλον 

(Macklem,2004). Όταν τα παιδιά μεταβούν στο Γυμνάσιο μειώνονται τα ποσοστά 

θυματοποίησης εξαιτίας του ότι πλέον έχουν εδραιωθεί και διαμορφωθεί οι νέες παρέες 

και πλέον τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν γίνονται περισσότερο επιλεκτικά στην επιλογή 

των θυμάτων τους, οπότε παρατηρείται μείωση των ποσοστών του σχολικού 

εκφοβισμού. Τέλος, κάποιοι ισχυρίζονται πως δεν μειώνεται ο αριθμός εκδήλωσης 

αντίστοιχων περιστατικών , απλά οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται πλήρως και επαρκώς 

την ύπαρξή τους λόγω της νεαρής τους ηλικίας (Schuster, 1996 , όπως αναφέρεται σε 

Ανδρέου & Smith, 2002). 

 

4.5 Διεθνείς έρευνες για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

     Σε μια πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Currie et al.,2012), η 

οποία εξετάζει τον εκφοβισμό και την θυματοποίηση μεταξύ μαθητών 10, 13 και 15 

ετών σε 43 χώρες, τα ποσοστά θυματοποίησης ποικίλουν από 2% έως 32 % μεταξύ των 

χωρών και τα ποσοστά εκφοβισμού ποικίλουν από 1% έως 36%. 

Κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου διαστήματος που εξετάστηκε μέχρι σήμερα, οι 

Sourander, Helstela, Helenius και Piha (2000) διαπίστωσαν ότι το 12% των αγοριών και 

το 6% των κοριτσιών βίωναν εκφοβισμό σταθερά από την ηλικία των 8 έως 16 ετών. 

Για αυτούς τους νέους, υπάρχει ελάχιστη αισιοδοξία για αλλαγή. Οι έρευνες τις 

τελευταίες δεκαετίες έχουν τεκμηριωμένους δεσμούς μεταξύ της θυματοποίησης και 
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μιας σειράς αρνητικών ψυχικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων 

(Swearer et al., 2010, Swearer & Hymel, 2015), με αυξανόμενες ενδείξεις ότι η 

θυματοποίηση μπορεί να επηρεάσει τη νευροβιολογική λειτουργία (Vaillancourt, 

Hymel, & McDougall, 2013). 

     Η van der Werf (2014) ανέλυσε τις επιπτώσεις εκφοβισμού στις επιδόσεις του 

μαθητή είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Διαπίστωσε ότι υπάρχουν διαφορές 

στη σχέση μεταξύ επιπέδου εκφοβισμού και ακαδημαϊκής επίδοσης, ανάλογα με το 

ακαδημαϊκό επίτευγμα των μαθητών. Ο Nadine (2014) διερεύνησε την εκφοβιστική 

επίδραση στην ικανότητα του μαθητή να επιτύχει ακαδημαϊκά. Ο Nadine διαπίστωσε 

ότι οι μαθητές που δέχονται σχολικό εκφοβισμό έχουν την αίσθηση του φόβου να 

έρχονται στο σχολείο επειδή αισθάνονται ότι δεν είναι ασφαλείς, ως εκ τούτου δεν είναι 

σε θέση να επικεντρωθούν και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στην ακαδημαϊκή τους 

επιτυχία. Οι Mundbjerg et al. (2014) ανέλυσαν τη σχέση μεταξύ του εκφοβισμού και 

της σχολικής επίδοσης στα δημοτικά σχολεία στη Δανία. Διαπίστωσαν ότι οι 

εκφοβισμένοι φοιτητές έχουν χαμηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση στην 9η τάξη και οι 

εκφοβιστικές επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες αν είναι πιο δριμείς. Ο Placidius (2013) 

διαπίστωσε ότι ο φυσικός εκφοβισμός θεωρήθηκε ως κυρίαρχο στοιχείο εκφοβισμού. 

Επιπλέον, τα αγόρια προτιμούν να εκφοβίζουν περισσότερο από τα κορίτσια και η κακή 

ακαδημαϊκή απόδοση ήταν αποτέλεσμα του εκφοβισμού. 

      Οι Mehta et al. (2013) διαπίστωσαν ότι όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι ο 

εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο στο σχολείο τους, θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλείς 

γεγονός που μεταφράζεται σε λιγότερη συμμετοχή στην σχολική κοινότητα. Ως εκ 

τούτου, έχουν λιγότερα κίνητρα να επιτύχουν στο σχολείο και δεν συμμετέχουν σε 

σχολικές δραστηριότητες. Ο εκφοβισμός επηρεάζει την ακαδημαϊκή επίδοση του 

μαθητή με διάφορους τρόπους. Ο Ammermueller (2012) διαπίστωσε ότι η εκφοβιστική 

συμπεριφορά έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις τρέχουσες και μελλοντικές 

επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο. Οι Brank et al. (2012) έδειξαν ότι τα θύματα 

εκφοβισμού είναι αδύναμα, ντροπαλά και ανήσυχα. Πρόσθεσαν ότι οι επιδόσεις των 

θυμάτων στο σχολείο είναι κακές και τα θύματα προσπαθούν να αποφύγουν τη φοίτηση 

στο σχολείο για να αποφύγουν τη θυματοποίηση. Η βίαιη εμπειρία μπορεί να οδηγήσει 

σε κακές ακαδημαϊκές επιδόσεις και να οδηγήσει σε απουσίες. 

    Οι Juvonen, et al. (2011) δήλωσαν ότι οι εμπειρίες παρενόχλησης επηρεάζουν τα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα των θυμάτων τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο. Έτσι, 

ο μαθητής που εκφοβίζεται από τους συνομηλίκους του μπορεί να είναι 

στρεσαρισμένος και να φοβάται ότι θα τον πειράξουν στο σχολείο, επομένως μπορεί να 
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σταματήσει να συμμετέχει στην τάξη ή μπορεί να έχει πρόβλημα να επικεντρωθεί στην 

εργασία εξαιτίας του φόβου. Πρόσθεσαν ότι οι μαθητές που υποβάλλονται συχνά σε 

εκφοβισμό από τους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου έχουν 

λιγότερη εμπλοκή στο σχολείο και φτωχούς βαθμούς. Οι Konishi et al. (2010) 

επιβεβαίωσαν ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον επηρεάζουν την 

ακαδημαϊκή επίδοση. 

     Οι Roman και Murillo (2011) διαπίστωσαν ότι η επιθετικότητα στα σχολεία έχει 

αρνητική επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση στη Λατινική Αμερική. Επιβεβαίωσαν 

ότι οι μαθητές που έχουν κακοποιηθεί φυσικά ή προφορικά έχουν φτωχότερη επίδοση. 

Οι Marcela και Javier (2011) διαπίστωσαν ότι ο εκφοβισμός είναι ένα σοβαρό 

πρόβλημα σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Ανέφεραν ότι οι μαθητές που υποφέρουν 

από την επιθετικότητα των συνομηλίκων τους έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στην 

ανάγνωση και στα μαθηματικά από εκείνους που δεν βιώνουν επιθετικότητα και οι 

μαθητές που φοιτούν σε αίθουσες διδασκαλίας με περισσότερη φυσική ή λεκτική βία 

είναι χειρότερα από ό, τι εκείνοι με λιγότερο βίαιες συμπεριφορές στην τάξη. Οι 

Konishi et al. (2010) διαπίστωσαν ότι ο σχολικός εκφοβισμός επηρεάζει αρνητικά την 

ακαδημαϊκή επίδοση. 

    Οι Chaux et al. (2009) υποστήριξαν ότι δέκα έως δεκαπέντε τοις εκατό των εφήβων 

σε όλο τον κόσμο εκφοβίζονται δύο ή περισσότερες φορές το μήνα. Ο Skrzypiec (2008) 

διαπίστωσε ότι το ένα τρίτο των μαθητών που είχαν υποστεί σοβαρές βιαιοπραγίες 

ανέφερε ότι αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες συγκέντρωσης και προσοχής στην τάξη 

λόγω εκφοβισμού και φόβου. Οι Glew et al. (2005) ανέφεραν ότι ο εκφοβισμός 

εμποδίζει τη συγκέντρωση και την επακόλουθη καλή ακαδημαϊκή επίδοση, δεδομένου 

ότι τα θύματα εκφοβισμού χάνουν το ενδιαφέρον τους για τη μάθηση και παρουσιάζουν 

πτώση των ακαδημαϊκών βαθμών επειδή αποσπούν την προσοχή τους από τη μάθηση. 

Ο Mishna (2003) έδειξε ότι ο εκφοβισμός είναι «μια μορφή επιθετικότητας στην οποία 

υπάρχει μια ανισορροπία ισχύος μεταξύ του θύτη και του θύματος που συμβαίνει σε 

μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο της ομάδας ομοτίμων». 

     Οι Cortes και ο Kochenderfer-Ladd (2014) διαπίστωσαν ότι οι μαθητές είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν τον εκφοβισμό όταν πίστευαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα ανταποκρίνονταν ενεργά με τη συμμετοχή γονέων και / ή τον 

διαχωρισμό των μαθητών και ότι ήταν λιγότερο πιθανό να το αναφέρουν όταν 

αναμένονταν από τους δασκάλους να τιμωρήσουν τον δράστη, πιθανώς από φόβο για 

αντίποινα ή γελοιοποίηση. 
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4.6  Ελληνικές έρευνες σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού 

     Η έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ξεκίνησε στην Ελλάδα τη 

δεκαετία του 2000 (Αρτινοπούλου, 2001) και συνεχώς αυξάνεται λόγω της 

ανησυχητικής αυξητικής τάσης του φαινομένου, προκειμένου να δώσεις στους γονείς 

και τους εκπαιδευτικούς τις  κατάλληλες γνώσεις για να στηρίξουν τα παιδιά. 

Έρευνες δείχνουν ότι τουλάχιστον 10%-15% των μαθητών είναι θύματα συστηματικής 

βίας από συμμαθητές τους, ενώ το 5% παραδέχονται ότι ασκούν βία. Ακόμη, μεγάλος 

αριθμός μαθητών γίνεται συχνά μάρτυρας περιστατικών σχολικού εκφοβισμού 

(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2008, Pateraki & Houndoumadi, 2001,·Sapouna, 2008). 

     Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το «Χαμόγελο του Παιδιού», σε 16.227 μαθητές, 

σε έξι χώρες της Ευρώπης (Λιθουανία: 51,65%, Εσθονία: 50,20%, Βουλγαρία: 

34,66%), η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση στα περιστατικά σχολικού 

εκφοβισμού με ποσοστό 31,98%,. Τα περιστατικά αναφέρονται σε λεκτική και 

σωματική βία, αλλά και σε επικοινωνία στο διαδίκτυο με απειλητικό και υβριστικό 

περιεχόμενο. 

      Η έρευνα των Pateraki και Houndoumadi (2001) η οποία πραγματοποιήθηκε στην 

Ελλάδα σε Δημοτικά σχολεία της Αθήνας έδειξε πως πάνω από 10% των μαθητών που 

εμπλέκονται σε περιστατικά βίας δήλωσαν θύματα, ενώ γύρω στο 6% δήλωσαν θύτες 

σχολικού εκφοβισμού. Μάλιστα, ένα 4,8% δήλωσε ότι έχει υπάρξει θύτης και θύμα 

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αυτά τα ποσοστά θυματοποίησης και εκφοβισμού 

επιβεβαιώνονται και από την έρευνα της Sapouna (2008)  που πραγματοποιήθηκε σε 20 

σχολεία στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Οι 1758 μαθητές ηλικίας 10-14 ετών σε 

ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν δήλωσαν σε ποσοστό 8% πως είναι θύματα 

σχολικού εκφοβισμού. Αντίστοιχα το 5% των μαθητών δήλωσε θύτης, ενώ μόλις το 1% 

δήλωσε και θύτης και θύμα σχολικού εκφοβισμού.  

     Στον Ελλαδικό χώρο, τα αποτελέσματα των μεγάλων ευρωπαϊκών ερευνών 

επιβεβαιώνονται, καθώς, εκτός από τις έρευνες που διοργανώθηκαν από τις εκστρατείες 

HBSC/WHO και ΕΑΝ, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη έρευνα σε μαθητές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δημοσιεύτηκε το 2008 (Sapouna, 

2008). Σε αυτή την έρευνα ως συνηθέστερη μορφή σχολικού εκφοβισμού διαπιστώθηκε 

η χρήση υβριστικών ονομάτων τόσο από τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας όσο και από 

τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ακολουθούν η διάδοση 

κάποιας φήμης, η απειλή, το σωματικό τραύμα και ο σεξουαλικός εκφοβισμός, 
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σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν μαθητές δημοτικού σχολείου. Στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση εμφανίζεται πολύ πιο συχνά ο σεξουαλικός εκφοβισμός, ενώ ακολουθούν 

ως μορφές σχολικού εκφοβισμού οι απειλές και χτυπήματα/κλωτσιές.  Σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μικρότερων και των μεγαλύτερων παιδιών είναι πως οι μαθητές 

του Δημοτικού σχολείου εμπλέκονται πιο συχνά σε σωματικές παρενοχλήσεις 

συγκριτικά με τα παιδιά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Sapouna, 2008).  

 

4.7  Σύνοψη κεφαλαίου 

     Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται με διάφορες μορφές και μπορεί να είναι 

λεκτικός, σωματικός, φυλετικός, σεξουαλικός, κοινωνικός και ηλεκτρονικός ανάλογα 

με τον στόχο που έχει ή το μέσο που χρησιμοποιείται. Οι κυριότερες αιτίες του 

σχολικού εκφοβισμού είναι κοινωνικές (αδυναμία ένταξης σε ομάδα) και αναπτυξιακές 

(αποτέλεσμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης) και μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά 

αρνητικές επιπτώσεις στην ολόπλευρη ανάπτυξη τόσο των θυτών όσο και των θυμάτων. 

Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που εμπλέκονται στο φαινόμενο (θύτης, θύμα, 

παρατηρητής) σχετίζονται τόσο με την προσωπικότητα του ατόμου όσο και με τις 

κοινωνικές του σχέσεις. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μιλήσουμε όσον αφορά τους 

μηχανισμούς πρόληψης αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού 

εκφοβισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

5.1 Τρόποι αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού 

    Είναι σαφές πως τα παιδιά κατά την διάρκεια της σχολικής τους ζωής περνούν από 

διάφορες συγκρουσιακές καταστάσεις και περιστατικά βίας, για τον λόγο αυτό 

αποφασίσαμε να παραθέσουμε ορισμένους τρόπους αντιμετώπισης και εξάλειψης 

επιθετικών συμπεριφορών στα πλαίσια του σχολείου. 

    Αρχικά, πρέπει να γνωρίζουμε πως η επιθετικότητα δεν εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο 

από όλα τα παιδιά και εξαρτάται από την ηλικία, το γνωστικό τους στάδιο ανάπτυξης 

αλλά και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Έτσι, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα , ότι δεν 

υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης που λειτουργεί 

ως πανάκεια αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με την περίσταση. Η αντιμετώπισή μας 

απέναντι στην επιθετικότητα ως ένα πρόβλημα που μπορεί να επιλυθεί, βοηθά 

ιδιαιτέρως στην εποικοδομητική μας παρέμβαση σε συνθήκες επιθετικότητας (Χηνάς & 

Χρυσαφίδης, 2000). 

    Οι Crothers και Kolbert Kolbert (2008) ισχυρίζονται ότι αρχικά για να 

αντιμετωπιστεί η επιθετικότητα στο σχολείο αλλά και γενικότερα θα πρέπει να 

εξετάσουμε την εκάστοτε κατάσταση και να διερευνήσουμε τις επιμέρους διαστάσεις 

της. Αρκετές φορές οι ενήλικες, δάσκαλοι και γονείς αντιδρούν με ιδιαιτέρως 

αυστηρούς τρόπους και επιβάλλουν τιμωρητικές συμπεριφορές , πράξη που έχει ως 

αποτέλεσμα πρώτον την τυφλή υπακοή του παιδιού υπό το φόβο της τιμωρίας και 

δεύτερον την υιοθέτηση από το τελευταίο της αντίληψης ότι σε κάθε πρόβλημα η λύση 

πηγάζει μέσα από την άσκηση της βίας. Άλλωστε, δεν μπορούμε να λησμονήσουμε 

διάφορα γνωμικά όπως: ο μη δαρείς ού παιδεύεται ή το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.   

Οι φράσεις αυτές μαρτυρούν πως ο βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης από τους 

ενήλικες στις αταξίες των νέων αποτελεί και πάλι η βία. 

     Σύμφωνα με τον Dan Olweus (1991) προέταξε πως ο πιο αποτελεσματικός 

παράγοντας να τοποθετηθεί ως εμπόδιο στην θυματοποίηση είναι ο ενήλικας. Η 

παρέμβαση του τελευταίου μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα όταν βρίσκεται 

δίπλα στα παιδιά ως ενήλικας και με την ανάλογη εμπειρία που διαθέτει στην 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων να διακρίνει πότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και 

χρειάζεται επιτακτικά η παρέμβασή του και πότε μπορούν να το διαχειριστούν από 

μόνα τους τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση όμως οποιαδήποτε ενέργεια του θα πρέπει να 
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χαρακτηρίζεται από τις αρχές του σεβασμού, της ανοχής και της κατανόησης των 

διαφορών. 

    Κατά την έρευνα του Rigby ( 2011 ) διαπιστώσαμε πως  υπάρχουν έξι τρόποι-

στάσεις αντιμετώπισης της επιθετικότητας των νέων από πλευράς των ενηλίκων. Ο 

πρώτος είναι η τιμωρητική και αυταρχική στάση , ο δεύτερος είναι η διδακτική στάση 

και ο τρίτος η στάση παραγνώρισης. Οι άλλοι τρεις είναι οι : η στάση συμβιβασμού, η 

στάση κατευνασμού και η στάση επίλυσης του προβλήματος. Την μέθοδο που θα 

επιλέξει τελικώς ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να υποστηρίζεται από την σχολική 

κοινότητα και να εξυπηρετεί το εκάστοτε περιστατικό. 

     Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τα άτομα που έχουν την ικανότητα να ζήσουν το παιδί 

σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας του και να δουν πως αλληλεπιδρά με τα 

διάφορα ερεθίσματα που του παρουσιάζονται. Επιπροσθέτως, ασκεί καθοριστικό ρόλο 

στην διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσης των παιδιών. Αυτό τον καθιστά βασικό ρυθμιστή 

στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος (Farmer  et  al., 2011). 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως μπορούν να δημιουργηθούν ουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με θετικές συνέπειες στην ανάπτυξη των 

τελευταίων. Επομένως , η συμμετοχή των δασκάλων σε προγράμματα πρόληψης και 

αντιμετώπισης στο σχολείο, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία του όλου 

εγχειρήματος (Τσιάντης, 2010). 

     Τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική ανάγκη την ύπαρξη κατάλληλα 

εκπαιδευόμενων παιδαγωγών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση , ώστε να 

αντιμετωπίζουν με επάρκεια και σύνεση τις διάφορες καταστάσεις αλλά και να 

επιδιώκουν την ανάπτυξη μίας βαθύτερης και ουσιαστικότερης σχέσης με τους μαθητές 

τους. Επιπλέον , θα πρέπει να επιδιώκουν την διεύρυνση της συνεργατικότητας και της 

ανταλλαγής πληροφοριών τόσο κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο 

και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς αλλά και με τον διευθυντή του σχολείου. 

Βασική προϋπόθεση αποτελεί και η ύπαρξη μίας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής 

ηγεσίας που με τον απαιτούμενο σχεδιασμό θα πρέπει να ενθαρρύνει την ενδυνάμωση 

αυτών των δράσεων αντιμετώπισης με την ανάληψη πρωτοβουλιών  και μάλιστα η ίδια 

να γίνεται πρότυπο για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. 

    Ακόμη, το σχολείο θα πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και να επιτρέπει τους 

γονείς να συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα αντιμετώπισης αυτών των 

συμπεριφορών. Όμως, και οι γονείς δεν θα πρέπει να αποφεύγουν την συνεργασία τους 

με το σχολείο ή να την εφαρμόζουν μόνο σε επιδερμικό επίπεδο. Απαιτείται , λοιπόν 

οργανωμένη και συστηματική γονεϊκή εμπλοκή. Επίσης, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί 
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κυρίως αλλά και οι γονείς να επιμορφώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για αυτά 

τα θέματα και να συμμετέχουν σε μία σειρά από ημερίδες και σεμινάρια που θα 

οργανώνονται είτε από το σχολείο είτε από άλλους κοινωνικούς φορείς (Μυλωνάκου, 

2009). Θεμιτό είναι στις συζητήσεις εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών να 

συμμετέχουν και κάποιοι ειδικοί ψυχολόγοι επί του θέματος. 

     Σε κάθε περίπτωση , η επιθετικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα 

πρόβλημα που επιζητά διακαώς λύση (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000). Απαραίτητο 

στοιχείο αποσόβησης μίας επιθετικής κατάστασης θα πρέπει να αποτελεί ο διάλογος 

όπου οι δύο αντικρουόμενες πλευρές θα έρθουν σε επαφή και μέσα από την συζήτηση 

και την ανταλλαγή απόψεων θα ξεπεράσουν τις όποιες διαφορές τους χωρίζουν. 

Ωφέλιμο θα ήταν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις η παρουσία ενός εκπαιδευτικού εντός 

του σχολείου ή κάποιου ενήλικου γενικότερα στην ζωή που θα λειτουργεί ως διαιτητής 

για την αποφυγή παρεξηγήσεων και εκ νέου την πρόκληση συγκρούσεων και 

προβλημάτων. 

      Τα προαναφερθέντα μέτρα αποτελούν ένα καλό και εποικοδομητικό τρόπο 

αντιμετώπισης  των συγκρούσεων που ταλανίζουν τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς 

στην μαθησιακή διαδικασία και παράλληλα μπορούν αν εφαρμοστούν σωστά να 

ανοίξουν νέους ορίζοντες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

 

5.2 Μηχανισμοί πρόληψης της σχολικής επιθετικότητας 

     Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε όλους εκείνους τους 

μηχανισμούς πρόληψης σχετικά με την σχολική επιθετικότητα, με απώτερο στόχο αν 

όχι την ολοκληρωτική της εξάλειψη, να προξενήσουν ένα καίριο χτύπημα στην γένεση 

αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. 

     Πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό, ότι κανένα μέτρο αντιμετώπισης δεν μπορεί 

να επιφέρει θετικά αποτελέσματα αν δεν ακολουθείται από ένα συγκεκριμένο και 

οργανωμένο σχέδιο πρόληψης. Μία αντιμετώπιση ενός προβλήματος όπου εστιάζει από 

την μια στον εντοπισμό της αιτίας που το προκάλεσε και στον περιορισμό του και από 

την άλλη στοχεύει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των ικανοτήτων όπως είναι η κριτική 

σκέψη από πλευράς των παιδιών, μπορεί να διασφαλίσει ένα θετικό κλίμα στο σχολείο 

και να δημιουργήσει μία αίσθηση ασφάλειας στους μαθητές. 

     Αφετηρία της πρόληψης αποτελεί η άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση του 

προβλήματος και η ενσωμάτωσή της εντός ενός συγκεκριμένου προγραμματισμού. Τα 

προβλήματα παρέχουν την ευκαιρία να εντοπιστούν οι αιτίες που τα γεννούν, να 
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ενεργοποιηθεί το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας πάνω σε αυτά και να συμβάλλει 

ενεργά σε μία προσπάθεια αποδόμησής τους. 

     Ένα καίριο βήμα στην διαδικασία της πρόληψης είναι η ευαισθητοποίηση όσον 

αφορά τους παράγοντες και τις αίτιες που μπορούν να προκαλέσουν την εκδήλωση 

επιθετικότητας στο σχολείο. Οι παραπάνω αιτίες μπορούν να εντοπιστούν σε τρία 

επίπεδα: πρώτον στον ίδιο τον μαθητή, δεύτερον σε οικογενειακό επίπεδο και τρίτον 

στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού ή του σχολείου (Μακρή-Μπότσαρη, 

2005). 

     Μερικές βασικές συμπεριφορές οι οποίες λειτουργούν ως προειδοποίηση επιθετικών 

συμπεριφορών από ένα παιδί είναι οι εξής: η κοινωνική απομόνωση του και η 

απόρριψη από τους συνομήλικους του. Επιπλέον, μπορεί να είναι θύμα σεξουαλικής 

κακοποίησης ή και να έχει δεχτεί ή να δέχεται κάποια μορφή θυματοποίησης , καθώς 

και η έλλειψη ανοχής στο διαφορετικό και η συχνή έκφραση οποιασδήποτε μορφής 

βίας αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Βέβαια, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε 

και το ιατρικό ιστορικό ενός μαθητή αλλά και τις συναναστροφές που επιτελεί ο ίδιος. 

Βεβαίως, οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν απλώς ενδείξεις και δεν πρέπει να 

αποτελούν τεκμήρια ενοχής. Οι πραγματικές συνέπειες τους εξαρτώνται από το 

παρελθόν του μαθητή, το περιβάλλον του , την προσωπικότητα του και τις εκάστοτε 

συγκυρίες. 

     Οι παραπάνω ενδείξεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με διακριτικότητα από τους 

εκπαιδευτικούς και η χρήση τους να μην οδηγεί στον στιγματισμό του μαθητή και ποτέ 

δεν πρέπει να μας οδηγούνε σε βεβιασμένα συμπεράσματα. Σε περίπτωση που πρέπει 

να παρέμβουμε άμεσα δεν θα πρέπει να καταφεύγουμε σε άστοχες και 

αναποτελεσματικές κινήσεις αλλά να προσπαθήσουμε να συγκροτήσουμε ένα σχέδιο 

δράσης με στοχευμένες κινήσεις που θα έχουν εξαχθεί από την παρατήρηση όλων των 

παραγόντων μέσα από μία εξελικτική προοπτική. 

     Μία βασική μέθοδος πρόληψης είναι η ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων στους 

μαθητές και στους εκπαιδευτικούς και μία ριζική αλλαγή στον που το σχολείο 

διαχειρίζεται τις αντίστοιχες διαδικασίες. Η ανάγκη για μία εποικοδομητική και όχι 

βίαιη αντιμετώπιση μίας σύγκρουσης πρέπει να γίνει κτήμα όλων των μαθητών. Για να 

επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να γίνουν αντιληπτά τα αίτια που προκαλούν την σύγκρουση 

και να δοθεί έμφαση στην ανάγκη διαφύλαξης των προσωπικών σχέσεων και στην 

επίλυση των προβλημάτων με τον διάλογο και το παράδειγμα. Αυτό με τη σειρά του 

απαιτεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δυνατότητας για επικοινωνία. Η 

ανάπτυξη στενών σχέσεων και δεσμών με άλλους ανθρώπους ήδη από τα πρώιμα 
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στάδια της ζωής ενός ανθρώπου αποτελούν μία δικλείδα ασφαλείας στην δημιουργία 

συγκρούσεων (Catalano & Hawkins, 1995). 

     Αναγκαία απαίτηση αποτελεί επίσης στην διαδικασία της πρόληψης η αναμόρφωση 

του σχολικού κλίματος. Η εφαρμογή μίας παιδαγωγικής στρατηγικής θα πρέπει να είναι 

πολυδιάστατος και να συμπεριλαμβάνει όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην 

εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών. Μία διευθέτηση του σχολικού χώρου αλλά και 

των σχέσεων μεταξύ των ατόμων που το απαρτίζουν μπορεί να οδηγήσει σε γόνιμα και 

επωφελή αποτελέσματα. 

     Ο ρόλος που διαδραματίζει το φυσικό περιβάλλον του σχολείου είναι πολύ κρίσιμο, 

διότι επηρεάζει τις συμπεριφορές των μαθητών. Το σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να 

γεννά  αισθήματα ασφάλειας και σιγουριάς στους μαθητές. Πολλές φορές τα 

παραμελημένα κτήρια αποτελούν γενεσιουργό δύναμη επιθετικών συμπεριφορών. 

Σχετικά με την ασφαλή θεώρηση του χώρου του σχολείου απαραίτητο θεωρείται η 

ικανότητα επίβλεψη όλων των σχολικών εγκαταστάσεων αλλά και η συνεργασία με τον 

σχολικό τροχονόμο για την ασφαλή προσέλευση και απομάκρυνση των μαθητών από 

και προς το σχολείο. 

     Επίσης , ένας άκρως ουσιαστικός μηχανισμός πρόληψης κατέχει ο 

επαναπροσδιορισμός των διαπροσωπικών σχέσεων. Η εύρεση λύσεων στα προβλήματα 

ενός σχολείου δεν αποτελεί δουλειά ενός μόνου ατόμου αλλά απαιτεί την συνεργασία 

και την ικανότητα ανταλλαγής απόψεων. 

     Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα συνεργατικό κλίμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 

τους γονείς αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Απαιτούμενο αποτελεί 

η στενή συνεργασία γονιών εκπαιδευτικών, ώστε να καθορίζουν από κοινού τις δράσεις 

τους και γονείς να μην περιθάλπουν άθελά τους συμπεριφορές που μπορούν να 

προκαλέσουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Οι γονείς οφείλουν να πραγματοποιούν 

συχνές επισκέψεις στο σχολείο και να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες μαζί με 

τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, γεγονός που θα ενισχύσει το μεταξύ τους δέσιμο και 

θα τους οδηγήσει σε μία καλύτερη κατανόηση του ενός από τους άλλους και 

αντίστροφα. Με αυτό τον τρόπο και οι γονείς αλλά κυρίως τα παιδιά θα αισθανθούν 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους πρώτους με συνέπεια να εκφράζουν σε αυτούς τους 

φόβους και τις ανησυχίες τους. 

     Μία άλλη μέθοδος πρόληψης αποτελεί η ριζική αναμόρφωση της μαθησιακής 

διαδικασίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα πρέπει να βασίζεται σε έναν ανελέητο 

βαθμοθηρικό ανταγωνισμό που στοχεύει σε μία μόνο χρησιμοθηρική απόκτηση 

γνώσεων αλλά θα πρέπει να στοχεύει στην δημιουργία ενός ευχάριστου, δημοκρατικού, 
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συνεργατικού κλίματος που θα διέπεται από ελευθερία στην διακίνηση ιδεών και 

απόψεων. Αναφερόμαστε στην δημιουργία ενός μαθητοκεντρικού μαθήματος. 

     Η μάθηση θα πρέπει να βασίζεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών, ώστε να 

καταπολεμηθούν συμπεριφορές όπως η απραξία και η αδιαφορία για την μαθησιακή 

διαδικασία, εφόσον το περιεχόμενο του μαθήματος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 

στις ανησυχίες τους. Οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του 

μαθήματος του project και να συμβάλει στο να γνωριστούν καλύτερα οι μαθητές 

μεταξύ τους μέσα από την συνεργασία και το παιχνίδι. 

     Μία ανάλογη πολυεπίπεδη αναδιαμόρφωση ου σχολικού συστήματος και της 

λειτουργίας του μπορεί να εξασφαλίσει ην ύπαρξη ενός σχολείου ανοιχτό σε όλους  με 

την αναβάθμιση της μάθησης που παρέχει και την ανάπτυξη προστατευτικών δικλείδων 

και δεξιοτήτων που αποτρέπουν την πρόκληση και την εμφάνιση βίαιων 

συμπεριφορών. 

      

5.3 Η ηθική της εκπαιδευτικής ηγεσίας αντίδοτο στον σχολικό 

εκφοβισμό 

   Ο εκπαιδευτικός  επωμίζεται το ιδιαιτέρως  και απαιτητικό  έργο  όχι μόνο να διδάξει 

στα παιδιά χρηστικές γνώσεις αλλά να τα γαλουχήσει με ηθικές αρχές και να τα 

μετουσιώσει σε ηθικούς και ενεργητικούς δημοκρατικούς πολίτες. Το σχολείο από τη 

μια μπορεί να ενταχθεί στις δευτερογενείς ομάδες κοινωνικοποίησης,  η σχολική 

αίθουσα από την άλλη εντάσσεται στις πρωτογενείς, διότι εκεί οι ανθρώπινες επαφές 

είναι άμεσες και πραγματοποιούνται πρόσωπο με πρόσωπο (Μιχαλακόπουλος,2000 ). 

Στην προσπάθεια αυτή καταλυτικό ρόλο μπορεί να επιτελέσει η εκπαιδευτική ηγεσία 

των εκάστοτε σχολείων που αντιμετωπίζουν ανάλογα περιστατικά, καθώς η τελευταία 

διαθέτει στην διάθεση της μέσα και μηχανισμούς που δεν μπορεί να τα διαθέτει ένας 

απλός εκπαιδευτικός με αποτέλεσμα η συμβολή της να καθίσταται αναγκαία και 

επιτακτική. 

     Βέβαια, η συμβολή της ηγεσίας ενός σχολείου αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν 

πολύτιμο συνεργάτη στον αγώνα ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό, ωστόσο πρέπει να 

πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μία εκπαιδευτική ηγεσία που ασκεί την 

εξουσία και την επιβολή της βασιζόμενη σε μη ηθικές συμπεριφορές και πρακτικές 

χρησιμοποιώντας την ισχύ που απορρέει από την θέση που κατέχει για να προωθήσει 

τις προσωπικές της φιλοδοξίες και συμφέροντα όχι μόνο λειτουργεί ως τροχοπέδη στην 
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όλη προσπάθεια αλλά αντιθέτως ενισχύει συμπεριφορές βίας και επιθετικότητας που 

συναντάμε καθημερινά στα σχολεία.   

     Κομβικό σημείο της εκπαιδευτικής ηγεσίας απέναντι στην σχολική επιθετικότητα 

αποτελεί η δόμηση μίας ηθικής που δεν θα είναι απλώς προσανατολισμένη στην 

βαθμοθηρική χρήση του σημερινού σχολείο με μοναδικό γνώμονα επιτυχίας την 

απόκτηση από τους μαθητές ορισμένων αποσπασματικών γνώσεων που θα τους 

εξασφαλίζει την πρόσβασή τους σε μία ανώτατη σχολή ή την εύρεση μίας μελλοντικής 

θέσης εργασίας. Αντιθέτως, οφείλει να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά, ως πιστός 

συμπαραστάτης απέναντι στην πληθώρα δυσκολιών που έρχονται αντιμέτωποι στην 

καθημερινότητά τους και να τους στηρίζουν και να επιλύουν τους φόβους και τις 

ανησυχίες που τους ταλανίζουν. Αποτελεί αναγκαιότητα από όλους μας να 

αντιμετωπίζουμε το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού ως ένα πρόβλημα που θα πρέπει 

να επιλυθεί (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000).  

     Οι Crothers και Kolbert Kolbert (2008) ισχυρίζονται ότι αρχικά για να 

αντιμετωπιστεί η επιθετικότητα στο σχολείο αλλά και γενικότερα θα πρέπει να 

εξετάσουμε την εκάστοτε κατάσταση και να διερευνήσουμε τις επιμέρους διαστάσεις 

της. Αρκετές φορές οι ενήλικες, δάσκαλοι και γονείς αντιδρούν με ιδιαιτέρως 

αυστηρούς τρόπους και επιβάλλουν τιμωρητικές συμπεριφορές , πράξη που έχει ως 

αποτέλεσμα πρώτον την τυφλή υπακοή του παιδιού υπό το φόβο της τιμωρίας και 

δεύτερον την υιοθέτηση από το τελευταίο της αντίληψης ότι σε κάθε πρόβλημα η λύση 

πηγάζει μέσα από την άσκηση της βίας. Άλλωστε, δεν μπορούμε να λησμονήσουμε 

διάφορα γνωμικά όπως: ο μη δαρείς ού παιδεύεται ή το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. 

Οι φράσεις αυτές μαρτυρούν πως ο βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης από τους 

ενήλικες στις αταξίες των νέων αποτελεί και πάλι η βία. 

     Οι παραπάνω αναφορές μας καθιστούν σαφές πως η εκπαιδευτική ηγεσία πρέπει να 

πατάξει τον φόβο της τιμωρίας που παρατηρείται σε πλήθος μαθητών και να 

αναζητήσει άλλους λιγότερο αυταρχικούς τρόπους προκειμένου να κερδίσει την 

προσοχή των μαθητών. Θα πρέπει να κερδίσει το σεβασμό και την εκτίμηση των 

μαθητών του σχολείου της μέσα από τις πρακτικές που ακολουθεί και εφαρμόζει και να 

ορίσει το σεβασμό ως βασικό χαρακτηριστικό για μία ουσιαστική και εποικοδομητική 

διαπροσωπική σχέση είτε με κάποιον μεγαλύτερο είτε και με συνομήλικους-φίλους 

τους. Η βία ως μέσο επιβολής θα πρέπει να εξαλειφθεί ως πρακτική και σκέψη τόσο 

από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές. 
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     Ακόμη, η εκπαιδευτική ηγεσία θα πρέπει να τονίσει στα παιδιά την αξία της 

ισότητας και την εξαφάνιση νοοτροπιών που κατατάσσουν ορισμένους ανθρώπους και 

φυλές ως ανώτερους έναντι άλλων. Νοοτροπίες που εσωκλείουν κόκκους φανατισμού 

και μισαλλοδοξίας θα πρέπει να οδηγηθούν σε δραματική συρρίκνωση. 

     Επίσης, η ηγεσία σε ένα σχολείο θα πρέπει να χρησιμοποιεί στην λήψη των 

αποφάσεων της και στην διευθέτηση των όποιων ζητημάτων δημοκρατικούς τρόπους 

και μεθόδους. Πρέπει να αποφεύγονται πρακτικές αποφασίζομεν και διατάσσομεν, γιατί 

αυτό γίνεται αντιληπτό και από τους μαθητές με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν 

ανάλογες πρακτικές και στις μεταξύ τους σχέσεις και στην μετέπειτα ζωή τους. Ο 

επιθυμητός στόχος για ένα αποτελεσματικό σχολείο χωρίς ίχνος επιθετικότητας 

επιτάσσει την ικανότητα και την δυνατότητα οι μαθητές με τους δασκάλους, οι 

εκπαιδευτικοί μεταξύ τους αλλά και οι δάσκαλοι και οι μαθητές με τον διευθυντή να 

συνδιαλέγονται, να συζητούν και να λαμβάνουν από κοινού τις αποφάσεις μέχρι ενός 

σημείου βέβαια. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εάν υπάρχει μία 

φιλελεύθερη και δημοκρατική ηγεσία που επιθυμεί ενεργούς και δραστήριους μαθητές 

και εκπαιδευτικούς και όχι απλά πειθήνια όργανά της. 

     Σύμφωνα με τον Dan Olweus (1991) προέταξε πως ο πιο αποτελεσματικός 

παράγοντας να τοποθετηθεί ως εμπόδιο στην θυματοποίηση είναι ο ενήλικας. Οπότε η 

εκπαιδευτική ηγεσία μπορεί και είναι σε θέση να βοηθήσει τα παιδιά που βιώνουν 

αντίστοιχες συμπεριφορές. Η εκπαιδευτική ηγεσία θα πρέπει να διακατέχεται από μία 

λογική και ψύχραιμη εκτίμηση της εκάστοτε κατάστασης που προκύπτει  και να μην 

καταφεύγει πολλές φορές σε ανούσιες υπερβολές προκειμένου να την επιλύσει 

δυσχεραίνοντας την όλη κατάσταση. Επομένως, η διεύθυνση ενός σχολείο θα πρέπει να 

παραμένει ψύχραιμη και νηφάλια και η οποιαδήποτε ενέργεια της θα πρέπει να 

διακατέχεται από τις αρχές του σεβασμού, της ανοχής και της κατανόησης των 

διαφορών. 

     Η εκπαιδευτική ηγεσία οφείλει επίσης να αναπτύσσει τη δεξιότητα της 

ενσυναίσθησης, ώστε να αντιλαμβάνεται τις διαφορετικές πλευρές ενός ζητήματος και 

να κατανοεί τα προβλήματα των μαθητών της, να δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον, 

συμπάθεια και αγάπη για το παιδί. Να διαθέτει εσωτερική ηρεμία, για να βοηθήσει και 

το μαθητή να ηρεμήσει, να διακρίνεται από συναισθηματική καλλιέργεια και ψυχική 

ισορροπία και να αντιμετωπίζει με υπομονή οποιοδήποτε πρόβλημα, εφαρμόζοντας 

ευέλικτους, εναλλακτικούς και εξατομικευμένους τρόπους. Επίσης, θα πρέπει να του 

παρέχει στήριξη με στόχο την ολοκληρωτική ανάπτυξη του μαθητή τόσο σε 

συναισθηματικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο (Μπρούζος,1998). 
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     Ένα άλλο μέλημα της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην οικοδόμηση μίας ηθικής 

διαχείρισης των σχολικών ζητημάτων αποτελεί το γεγονός ότι θα πρέπει να 

διαχειρίζεται ακόμη και τις πιο δύσκολες καταστάσεις με τρόπο υπομονετικό, 

εξομαλύνοντάς τες και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών με την 

ανάθεση εργασιών σε μικτές ομάδες. Απαραίτητο προσόν είναι η προσαρμοστικότητά 

της στο επίπεδο, στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή. Έτσι, βελτιώνεται η 

ψυχολογία του μαθητή, η διάθεσή του και ενεργοποιούνται τα θετικά συναισθήματά 

του. Να καλλιεργεί θετικό κλίμα μέσα από την ενθάρρυνση, την ενίσχυση και τη σωστή 

χρήση του επαίνου και της δημόσιας επιβράβευσης. Η συνεργασία με κοινωνικούς 

λειτουργούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους θεωρείται απαραίτητη, όπως και η στενή γραμμή 

επικοινωνίας με αρμόδια κέντρα πάταξης κάθε μορφής βίας και εθελοντικούς 

οργανισμούς.  

     Οι εκπαιδευτικοί, άρα και η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελούν τα άτομα που έχουν την 

ικανότητα να ζήσουν το παιδί σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας του και να 

δουν πως αλληλεπιδρά με τα διάφορα ερεθίσματα που του παρουσιάζονται. 

Επιπροσθέτως, ασκούν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσης των 

παιδιών. Αυτό τους καθιστά βασικούς ρυθμιστές στην αντιμετώπιση του 

συγκεκριμένου προβλήματος (Farmer  et  al., 2011). Επομένως, στόχος τους είναι να 

γίνουν πέρα από δάσκαλοι των παιδιών και φίλοι έχοντας δομήσει την απαιτούμενη 

εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, θα αποτελούν ένα καταφύγιο συζήτησης και υποστήριξης 

των μαθητών στις διάφορες δυσκολίες που βιώνουν με επιζητούμενο στόχο την εύρεση 

κάποιας λύσης. Βέβαια, η φιλία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών είναι 

απαραίτητο να διακρίνεται από κάποιους περιορισμούς, γιατί σε διαφορετική 

περίπτωση μπορεί να προκληθεί χάος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

     Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως μπορούν να δημιουργηθούν ουσιαστικές σχέσεις 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με θετικές συνέπειες στην ανάπτυξη 

των τελευταίων. Επομένως , η συμμετοχή των δασκάλων σε προγράμματα πρόληψης 

και αντιμετώπισης στο σχολείο, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία του όλου 

εγχειρήματος (Τσιάντης, 2010). 

     Ο καταλυτικός ρόλος που επιτελεί ο εκπαιδευτικός και κατά συνέπεια και η 

εκπαιδευτική ηγεσία μας έχει οδηγήσει στην αντίληψη ότι για να εντοπιστεί κάποια 

λύση στο θέμα του σχολικού  εκφοβισμού, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει  να επιμορφωθεί 

σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης σχετικά με αυτό το ζήτημα. Οφείλει να 

δημιουργεί μία συζήτηση στο σύνολο των μαθητών της τάξης, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η εμπλοκή όλων των παιδιών και να δημιουργηθεί ένα συνεργατικό και 
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οικείο κλίμα εντός της τάξης. Επίσης, πρέπει να καλλιεργείται ένα συνεργατικό κλίμα 

στην τάξη αλλά συγχρόνως να επιζητείται η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων 

και της οικογένειας. 

     Ακόμη, η εκπαιδευτική ηγεσία θα πρέπει να προτάξει και ένα νέο ήθος όσον αφορά 

τον δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου που πολλές φορές έχει ως άμεση 

συνέπεια την αποξένωση και την αδιαφορία των μαθητών σχετικά με την μαθησιακή 

διαδικασία με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε μία σειρά επιθετικών ενεργειών και 

δράσεων. Η εκπαιδευτική ηγεσία και οι δάσκαλοι με την σειρά τους θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τους τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις 

των μαθητών τους σχετικά με την πορεία και το περιεχόμενο της μάθησης.  

     Με αυτό τον τρόπο γίνεται αντιληπτό, πως πρέπει να δομηθεί ένα σχολείο που 

διακατέχεται από ηθικές αρχές, όπως είναι η ελευθερία έκφρασης, η δικαιοσύνη και ο 

σεβασμός και θα έχει ως στόχο την δημιουργία ελεύθερων, ενεργητικών και 

δημοκρατικών πολιτών που θα είναι ανεξάρτητοι και θα στηρίζονται στις δικές τους 

δυνάμεις, έχοντας παράλληλα και την ανάγκη επικοινωνίας και συναναστροφής με τους 

άλλους ανθρώπους. Ένα ανάλογο σχολικό κλίμα θα πρέπει να διακατέχεται από μία 

αρμονική συνεργασία μεταξύ των στοιχείων που το απαρτίζουν (διευθυντής-

εκπαιδευτικοί - μαθητές) και να απορρίπτει την αυθεντία του δασκάλου και κάθε άλλη 

μορφή αυθεντίας εστιάζοντας πρωταρχικώς στο μαθητή και στις ανάγκες του.  

    Από όλα τα παραπάνω στοιχεία αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό γεγονός 

αποτελεί η ύπαρξη μίας ηθικής εκπαιδευτικής ηγεσίας που με την σειρά της θα 

γαλουχήσει και θα εξάγει στην κοινωνία ηθικούς πολίτες με ενδιαφέρον για τα κοινά 

και με πρόθεση να προσφέρουν την βοήθεια τους όπου και όποτε τους ζητηθεί. Σίγουρα 

όμως θα περιορισθεί σημαντικά αν δεν εξαλειφθεί τελείως η εμφάνιση του σχολικού 

εκφοβισμού στα σχολεία, καθώς η ηθική και ο σεβασμός λειτουργούν ως τροχοπέδη για 

την βία και την επιθετικότητα. 

5.4 Σύνοψη κεφαλαίου 

     Στο κεφάλαιο αυτό, βασική μας επιδίωξη ήταν να αναφέρουμε και να αναλύσουμε 

όλους εκείνους τους παράγοντες που αν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και με σύνεση θα 

μπορέσουν να προκαλέσουν ένα καίριας σημασίας πλήγμα απέναντι στον σχολικό 

εκφοβισμό. Στη συνέχεια της εργασίας θα ασχοληθούμε με το ερευνητικό κομμάτι και  

την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα που διεξαγάγαμε.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

     Συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός στην εκπόνηση των εκάστοτε ερευνών, 

ο ακριβής καθορισμός του προς διερεύνηση θέματος, δηλαδή ο καθορισμός των στόχων 

μελέτης. Το θέμα της μελέτης και της έρευνας αποτελεί το γενικό σκοπό της επιτέλεσης 

της οποιασδήποτε έρευνας που θα μας οδηγήσει στην εξαγωγή των διαφόρων 

συμπερασμάτων. Ο σκοπός της έρευνας είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο 

ερευνητής καθ’ όλη τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος και περιλαμβάνει τις 

καθοδηγητικές γραμμές που επιδιώκονται στην έρευνα. Η διατύπωση του σκοπού 

πρέπει να αποδίδεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι απολύτως σαφής και κατανοητός 

με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η οποιαδήποτε ασάφεια και παρερμηνεία ενδέχεται να 

συσχετιστεί με αυτόν και να δύναται να μετρηθεί μέσω της έρευνας που διεξαγάγουμε. 

     Η έρευνα έχει ως αφορμή έναν προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα 

ερευνητικό ερώτημα. Ο ερευνητής υιοθετεί την μεθοδολογία του σε σχέση με τον 

προβληματισμό του και σε συνάρτηση με το υπό εξέταση θέμα του(Δημητρόπουλος, 

2004). 

     Ένας από τους βασικούς σκοπούς  όλων ανεξαιρέτως των ερευνών να αναπτύσσει 

και  να συνδέεται με ερμηνείες και θεωρήσεις της πραγματικότητας, με άμεση συνέπεια 

να αποκλειστεί η θεώρησή της ως μία έρευνα που δεν σχετίζεται με ρεαλιστικά 

ζητήματα και άπτεται στην σφαίρα του θεωρητικού. Ένας άλλο καίριο ζήτημα που 

οφείλει να πληροί η κάθε έρευνα είναι να βρίσκει και να δίνει λύσεις σε διάφορα 

προβλήματα της καθημερινότητας (εμπειρική ή εφαρμοσμένη έρευνα). Αναντίρρητο 

γεγονός όλων των ερευνών  αποτελεί η ανάγκη του σεβασμού των  προσωπικών 

δεδομένων και της ηθικής διάστασης τόσο των ανθρώπων που λαμβάνουν μέρος στην 

έρευνα όσο και σε αυτούς που ενδεχομένως να αφορούν και να επηρεάζουν τα 

πορίσματα που θα προκύψουν από αυτήν. 

     Κεντρικός σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί να διερευνηθεί κατά πόσο οι 

διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχοντας ως πεδίο μελέτης ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα από τους διευθυντές που εδράζονται σε δημοτικά σχολεία 

του Νομού Πέλλας και συγκεκριμένα 70 από τους 113 συνολικά , είναι επαρκώς 

καταρτισμένοι και πληροφορημένοι για θέματα που σχετίζονται με τον σχολικό 

εκφοβισμό  και σε ποιες ενέργειες και δράσεις θα προβούν, ώστε να αντιμετωπίσουν 

αντίστοιχα περιστατικά. Βασικό ζητούμενο προς εξέταση για εμάς συνιστά ο βαθμός 
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επαγγελματικής ανάπτυξης που χαρακτηρίζει τους διευθυντές σχετικά με την 

αντιμετώπιση των περιστατικών βίας και επιθετικότητας στα σχολεία και με τι μέσα και 

προγράμματα αυτός προέκυψε αλλά και πώς δύναται να αποκτηθεί στο μέλλον από 

όσους τον στερούνται. Όσον αφορά την διασπορά των ερωτηθέντων διευθυντών – 

διευθυντριών, η τελευταία εκτείνεται κατά μήκος ολόκληρου του γεωγραφικού Νομού 

Πέλλας  και παράλληλα προσπαθήσαμε να τηρήσουμε τις αριθμητικές αναλογίες 

μεταξύ των Δήμων που απαρτίζουν τον συγκεκριμένο νομό. 

 

6.2. Ερευνητικά ερωτήματα έρευνας 

      Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που επιδιώκεται να διερευνηθούν στην 

εργασία μας αφορούν: 

 α) Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών σε σχέση με την αντιμετώπιση περιστατικών 

bullying ;  

β) Ποια είναι τα θέματα όσον αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών και φαινομένων 

σχολικού εκφοβισμού που θα επιθυμούσαν οι διευθυντές να συμπεριληφθούν στα 

διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης; 

 γ) Υπάρχει διαφοροποίηση σχετικά με το φύλο , την ηλικία και την προϋπηρεσία των 

διευθυντών στην αντιμετώπιση περιστατικών  bullying ;  

      Τα ερωτήματα αυτά λοιπόν σχετίζονται με το κατά πόσο σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει η επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών στα περιστατικά του bullying 

και αν υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης των διευθυντών ως προς την αντιμετώπιση 

αντίστοιχων περιστατικών. 

     Τα ερευνητικά ερωτήματα θα πρέπει σε μία πρώτη φάση να είναι συγκεκριμένα 

αλλά και μετρήσιμα, να μπορούν δηλαδή να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και πορισμάτων κατά την διεκπεραίωσης της έρευνας. Επίσης, θα 

πρέπει να καλύπτουν και να μελετούν την σχέση μεταξύ μίας ή περισσότερων 

μεταβλητών. Μεταβλητή είναι οποιοσδήποτε παράγοντας, χαρακτηριστικό του υπό 

μελέτη κοινωνικού φαινομένου, η διαφοροποίηση του οποίου ενδιαφέρει τον ερευνητή. 
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6.3. Πληθυσμός  - δείγμα  έρευνας 

     Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη απόδοση της συγκεκριμένης έρευνας 

αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί και να εφαρμοστεί η δειγματοληπτική έρευνα με 

την χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Η δειγματοληπτική έρευνα 

χρησιμοποιείται με σκοπό να καταγράψει συνθήκες, χαρακτηριστικά, γνώμες ή 

συμπεριφορές ενός πληθυσμού (Stevanov et al. 2015). Το δείγμα που επιλέξαμε έγινε 

με απώτερο στόχο την υλοποίηση διαφόρων στατιστικών αναλύσεων αλλά και την 

κάλυψη  όσο το δυνατόν της μεγαλύτερης μερίδας του προς εξέταση πληθυσμού, ώστε 

να παρουσιάσουμε μία περισσότερο αντιπροσωπευτική εικόνα και να καλύψουμε με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να παρουσιάσουμε στην επιστημονική κοινότητα τις 

διάφορες υποομάδες με τις δικές του ιδιαιτερότητες που ενδεχομένως να 

αναπτύσσονται και να υπάρχουν εντός του συνολικού πληθυσμού ( Bennett et al. 2011).  

     Η δειγματοληψία αφορά την λήψη ενός τμήματος πληθυσμού από το ευρύτερο 

σύνολο και  θεωρείται επιτυχής και αποτελεσματική, όταν η επιλογή του δείγματος 

παράγει αποτελέσματα που μας παρέχουν την ευκαιρία για γενικεύσεις και μετρήσεις 

με τον πιο ακριβή τρόπο, με το να τοποθετούνται δηλαδή όσο πιο κοντά γίνεται στις 

αντίστοιχες παραμέτρου του ευρύτερου συνόλου, δηλαδή του πληθυσμού. 

     Στην παρούσα έρευνα ο προς εξέταση πληθυσμός είναι οι διευθυντές και οι 

διευθύντριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Πέλλας, οι οποίοι ανέρχονται 

στους 113 στο σύνολό τους. Εμείς για την διεξαγωγή και την υλοποίηση της έρευνας 

μας χρησιμοποιήσαμε και αξιοποιήσαμε ως δείγμα για την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων μας 70 από τους συνολικά 113 όπως αναφέραμε και παραπάνω. Η 

μέθοδος επιλογής τους την οποία χρησιμοποιήσαμε ήταν η απλή τυχαία 

δειγματοληψία. Στην απλή τυχαία δειγματοληψία κάθε μέλος του πληθυσμού διαθέτει 

ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες και πιθανότητες να επιλεγεί ως δείγμα με κάθε άλλο 

μέλος. 

 

6.4. Ερευνητικό εργαλείο έρευνας 

     Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήσαμε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, 

επομένως επιλέξαμε την διεξαγωγή μίας ποσοτικής έρευνας. Η τυποποίηση των 

στοιχείων που συλλέγονται , η δυνατότητα προσέγγισης μεγάλου μέρους του πληθυσμού και 

η επιδεκτικότητα των στοιχείων σε ανάλυση μέσω στατιστικών  μεθόδων καθιστούν την 
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ποσοτική ως την πιο διαδεδομένη μορφή εμπειρικής έρευνας για την μελέτη των κοινωνικών 

φαινομένων ( Κυριαζή, 2002 ). 

     Η ποσοτική έρευνα, που είχε ως στόχο τη συγκέντρωση συγκεκριμένων στοιχείων 

για τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων και τη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής, 

αποδίδεται στον Charles Booth και τη διερεύνησή του σχετικά με την φτώχεια του 

πληθυσμού του Λονδίνου. Μέσα από τις έρευνες του Lazarsfeld για την πολιτική 

συμπεριφορά και του Stouffer για τον αμερικανικό στρατό, η δειγματοληπτική 

ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγια και στατιστικές μεθόδους αναδείχθηκε σε μεγάλο 

βαθμό ως εργαλείο συγκέντρωσης περιγραφικών στοιχείων, αλλά και ως αναλυτικό 

εργαλείο που γεφύρωνε την έρευνα με τη θεωρία. Τα δεδομένα των ποσοτικών ερευνών 

παρουσιάζονται ποσοτικά, δηλαδή με αριθμούς, οι οποίοι μπορούν να κωδικοποιηθούν, 

να αναλυθούν και να ερμηνευθούν με στατιστικά σχήματα, διαγράμματα και 

στατιστικούς δείκτες. 

     Η ποσοτική έρευνα μας φανερώνει ότι η κοινωνική πραγματικότητα έχει μια 

αντικειμενική οντολογική δομή και ότι τα άτομα αποτελούν «ανταποκρινόμενα 

υποκείμενα» σε αυτό το αντικειμενικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται κατά κόρον 

μέτρηση κάποιων φαινομένων και την πραγματοποίηση μιας στατιστικής ανάλυσης 

ενός συνόλου αριθμητικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον Matveev (2002) η ποσοτική 

έρευνα είναι συνυφασμένη με μία σειρά πλεονεκτημάτων, όπως είναι το γεγονός ότι 

υπάρχει σαφής περιορισμός του αντικειμένου της έρευνας και οριοθετούνται και 

διαχωρίζονται πλήρως οι εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές. Επιπλέον, υπάρχει 

αυστηρή επιτήρηση και παρακολούθηση κάποιων ξεκάθαρων στόχων και μας δίνει την 

δυνατότητα να εξάγονται ευκολότερα τα πορίσματα και τα συμπεράσματα μας. Ακόμη, 

μας επιτρέπει να επιτύχουμε υψηλά ποσοστά σχετικά με την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητα της έρευνας μας και εξαλείφει έννοιες όπως η υποκειμενικότητα και η 

ασάφεια. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα για επιπλέον παρατήρηση της απόδοσης των 

υποκειμένων μας σε μεταγενέστερη, μελλοντική χρονική στιγμή. 

     Η ποσοτική έρευνα εφαρμόστηκε στην περίπτωσή μας, καθώς ο στόχος μας ήταν η 

μελέτη συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων που σχετίζονται με τον σχολικό 

εκφοβισμό(Ιωαννίδου-Καπόλου 2015). Άλλωστε, όπως δηλώσαμε παραπάνω η 

ποσοτική μέθος μας βοηθά αποτελεσματικότερα να ποσοτικοποιήσουμε τα δεδομένα 

μας (Creswell 2003 στην Williams 2007: 66) και μας παρέχει την ευκαιρία μίας 
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ανεξάρτητης και αντικειμενικής έρευνας που δεν επιζητά την προσωπική μας ανάμειξη 

με τις απόψεις και τα πιστεύω μας στην υλοποίησή της (Williams 2007). 

     Από την στιγμή που αποφασίσαμε να διεξαγάγουμε μία ποσοτική έρευνα και 

συγκεκριμένα μία μορφή ποσοτικής – περιγραφικής έρευνας, οφείλαμε να συντάξουμε 

το ερωτηματολόγιο μας που θα παρείχαμε στους ερωτηθέντες και η συμμετοχή τους 

βεβαίως θα ήταν ανώνυμη και προαιρετική . Η περιγραφική έρευνα αποσκοπεί στην 

καταγραφή και στην περιγραφή των ψυχολογικών φαινομένων, δηλαδή των σκέψεων, 

των συναισθημάτων, των γνώσεων και των συμπεριφορών μίας ομάδας ατόμων σε μία 

δεδομένη χρονική στιγμή. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειώσουμε πως στις 

περιγραφικές  έρευνες ο ερευνητής δεν παρεμβαίνει καθόλου στα στοιχεία που 

τοποθετεί στην έρευνα του και απλώς τα καταγράφει. Μία τέτοια μορφής έρευνα, όπως 

προείπαμε κερδίζει σαφώς στον τομέα της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας. 

      Όπως αναφέραμε και παραπάνω, εφόσον αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε μία 

ποσοτική έρευνα, απαραίτητο βήμα ήταν η κατασκευή ενός ερωτηματολογίου, το οποίο 

μοιράσαμε στους Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας, 

ώστε αυτοί με την σειρά να το συμπληρώσουν και με αυτό τον τρόπο να δοθούν 

απαντήσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα.  

     Η συγκρότηση και η δόμηση του ερωτηματολογίου λοιπόν υλοποιήθηκε ως 

αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ εμένα του ίδιου και του επόπτη καθηγητή μου. 

Αφού μελετήσαμε εξονυχιστικά την συναφή με το θέμα μας βιβλιογραφία, 

δημιουργήσαμε τις κατάλληλες ερωτήσεις που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουμε θέσει και μας βοηθούν να 

οδηγηθούμε στην εκμαίευση των πολυπόθητων αποτελεσμάτων της έρευνας που 

διεξαγάγουμε. Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε αποτελείται από 36 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου που ως προς την μορφή τους εντάσσονται στην κλίμακα Likert και 

χωρίζεται σε 2 θεματικές ενότητες. 

     Κατά την συγκρότηση του ερωτηματολογίου μας λάβαμε υπόψη  μας μία σειρά 

άκρως σημαντικών παραμέτρων. Ένα βασικό ζήτημα για μας ήταν η διατύπωση των 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου με ουδέτερες λέξεις δίχως συναισθηματικά 

φορτισμένο περιεχόμενο, ώστε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητά 

του αλλά και οφείλαμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς αναφερόμασταν σε 

ένα άκρως ευαίσθητο κοινωνικό φαινόμενο αυτό του σχολικού εκφοβισμού. 
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     Βασική μας επιδίωξη αποτελούσε η κατασκευή ενός ερωτηματολογίου δίχως 

συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις αλλά και η χρήση μίας απλής και κατανοητής 

γλώσσας. Επιπροσθέτως, επιζητούσαμε με μεγάλη προσοχή να υπάρχει μία ομαλή 

μετάβαση και πορεία μεταξύ των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και να 

αποκλείσουμε κάθε πιθανότητα επανάληψης και ασάφειας.  

     Στην αρχή του ερωτηματολογίου μας γράψαμε ένα εισαγωγικό σημείωμα, ώστε να 

επεξηγεί την ταυτότητα μας και τους λόγους χρήσης του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου. Βέβαια, μέσω αυτού του κειμένου διασφαλίζουμε τους ερωτηθέντες 

για την ανωνυμία τους και πως η συμμετοχή τους θα χρησιμοποιηθεί μόνο για 

ερευνητικούς σκοπούς και παράλληλα τους παραθέτουμε τον εκτιμώμενο χρόνο 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, ώστε να έχουν μία σφαιρική εικόνα της όλης 

κατάστασης. 

      Το ερωτηματολόγιο λοιπόν, χωρίζεται σε 2 θεματικές ενότητες, τα Δημογραφικά 

στοιχεία (1 – 7 ερώτηση) και την έκφραση γνώμης σε θέματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης και αντιμετώπισης των περιστατικών βίας-επιθετικότητας στα σχολεία 

(8-36 ερώτηση).  

     Οι ερωτήσεις 1 – 7 απαντούν στο τρίτο ερευνητικό ερώτημά μας , οι ερωτήσεις 18-

36 σχετίζονται με το πρώτο ερευνητικό ερώτημά μας και οι ερωτήσεις 8-17 δίνουν 

απάντηση στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημά μας. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ                  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

1ο   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΕΡΩΤΗΜΑ                           18-36  

2ο   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΕΡΩΤΗΜΑ                            8-17 

3ο   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΕΡΩΤΗΜΑ                            1-7 

 

      Στην πρώτη θεματική ενότητα, παρατίθενται τα δημογραφικά στοιχεία των 

διευθυντών/τριών που συμμετείχαν στην έρευνα, τα οποία είναι το φύλο, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, τα χρόνια προϋπηρεσίας ως 

διευθυντές - διευθύντριες, το κατά πόσο έχουν παιδιά και αν ναι πόσα. Στην δεύτερη 

ενότητα, παρατίθενται οι ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την έκφραση γνώμης των  

διευθυντών/τριών σε θέματα περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού στις σχολικές 

μονάδες, στο επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσής τους, στους παράγοντες που 

υφίστανται τέτοιου είδους φαινόμενα, καθώς επίσης και στους τρόπους αντιμετώπισής 

τους. 
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     Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας μας πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του 

στατιστικού προγράμματος  SPSS 12.0 for Windows (Statistical Package for Social 

Sciences). Σε ένα πρώτο στάδιο χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες απλής κατανομής για τις 

ερωτήσεις που σχετίζονται με τα δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία και στην πορεία 

της έρευνας για την ανάλυση των υποθέσεων και των συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκαν 

τα εξής τέστ : t – test , A- Nova , Kruskal - Wallis και Mann – Whitney. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

7.1 Δημογραφικά Στοιχεία  

     Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται τα δημογραφικά στοιχεία 

των διευθυντών/τριών που συμμετείχαν στην έρευνα, τα οποία είναι το φύλο, η ηλικία, 

η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, τα χρόνια προϋπηρεσίας ως 

διευθυντές/ντριες, το κατά πόσο έχουν παιδιά και αν ναι πόσα. 

      

     Στον παρακάτω Πίνακα 1 και Γράφημα 1, παρουσιάζεται το φύλο των 

ερωτηθέντων. Όπως βλέπουμε, οι γυναίκες αποτελούν το 54.3% του δείγματος, ενώ οι 

άντρες το υπόλοιπο 45.7%.  

 

Πίνακας 1: Φύλο 

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Άντρας  32  45.7  45.7  

Γυναίκα  38  54.3  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    

 

 

 

 

 

 
   Γράφημα 1: Φύλο 
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     Παρακάτω, στον Πίνακα 2 και το αντίστοιχο Γράφημα 2, βλέπουμε την ηλικιακή 

κατηγορία των ατόμων του δείγματος. Η ηλικιακή κατηγορία των 41-50 ετών 

καλύπτεται από το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που αντιστοιχεί στο 62.9%. 

Ακολουθεί η κατηγορία των 30-40 ετών έναντι 24.3% ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά 

σημειώνουν οι ηλικίες 51-60 ετών και άνω των 60 ετών με 11.4% και 1.4% αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 2: Ηλικία  

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

ποσοστό  
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

30-40 ετών  17  24.3  24.3  

41-50 ετών  44  62.9  87.1  

51-60 ετών  8  11.4  98.6  

61 ετών και άνω  1  1.4  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    

  

  

 

Γράφημα 2: Ηλικία  

     Στον Πίνακα 3 και το αντίστοιχο Γράφημα 3, παρουσιάζεται η οικογενειακή 

κατάσταση των διευθυντών/τριών. Όπως φαίνεται, οι παντρεμένοι αποτελούν το 67.1% 
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του δείγματος και ακολουθούν οι ελεύθεροι με 18.6%. Το μικρότερο ποσοστό 

σημειώνουν οι διαζευγμένοι με 14.3%.  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Οικογενειακή κατάσταση  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  

Αθροιστικό 

ποσοστό  

Έγκυρος  

Ελεύθερος/η  13  18.6  18.6  

Παντρεμένος/η  47  67.1  85.7  

Διαζευγμένος/η  10  14.3  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    

  
 

 

 

 Γράφημα 3: Οικογενειακή κατάσταση  

     Στον Πίνακα 4 και  Γράφημα 4 που ακολουθούν, παρουσιάζεται το μορφωτικό 

επίπεδο των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα. Όπως βλέπουμε, το πτυχίο ΑΕΙ 

καταλαμβάνει το 33.3% των επιλογών και ακολουθεί το μεταπτυχιακό, έναντι 31.7%. 
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Στη συνέχεια, το 16.3% αποτελεί καλύπτει το διδακτορικό, το 11.4% η περαιτέρω 

επιμόρφωση/Σεμινάρια, ενώ τέλος το χαμηλότερο ποσοστό των επιλογών αποτέλεσε το 

δεύτερο πτυχίο με 7.3%.   

  

 

 

 

 
 

Πίνακας 4: Μορφωτικό επίπεδο  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  

Αθροιστικό 

ποσοστό  

Έγκυρος  

Πτυχίο ΑΕΙ  41  33.3  33.3  

Δεύτερο πτυχίο  9  7.3  40.7  

Μεταπτυχιακό  39  31.7  72.4  

Διδακτορικό  20  16.3  88.6  

Επιμόρφωση/Σεμινάρια  14  11.4  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ  123  100.0    
 

 

 

 
Γράφημα 4: Μορφωτικό επίπεδο  
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     Στον Πίνακα 5 και το Γράφημα 5, παρουσιάζεται η προϋπηρεσία των ερωτηθέντων 

ως διευθυντές/ντριες. Πιο συγκεκριμένα, το 35.7% εργάζεται από 4 έως 7 έτη σε αυτή 

τη θέση, το 24.3% από 1 έως 3 έτη, το 22.9% από 8 έως 11 έτη, ενώ όσοι έχουν 

προϋπηρεσία άνω των 11 ετών καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 17.1%.  

 

Πίνακας 5: Χρόνια προϋπηρεσίας ως διευθυντής/τρια  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  

Αθροιστικό 

ποσοστό  

Έγκυρος  

1-3 έτη  17  24.3  24.3  

4-7 έτη  25  35.7  60.0  

8-11 έτη  16  22.9  82.9  

12 έτη και άνω  12  17.1  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    

 

 

 

 

 
 Γράφημα 5: Χρόνια προϋπηρεσίας ως διευθυντής/τρια 

Στον Πίνακα 6 και το αντίστοιχο Γράφημα 6, βλέπουμε το κατά πόσο έχουν 

παιδιά οι διευθυντές/ντριες, Όπως φαίνεται, η πλειοψηφία σε ποσοστό 97.1% απάντησε 

θετικά, εν αντιθέσει με το υπόλοιπο 2.9% το οποίο δήλωσε «Όχι».  
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Πίνακας 6: Έχετε παιδιά;  

  Συχνότητα  Έγκυρο ποσοστό  Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  
Ναι  68  97.1  97.1  
Όχι  2  2.9  100.0  
ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    

  

 

 0

 
   Γράφημα 6: Έχετε παιδιά;  
 

     Στον Πίνακα 7 και το Γράφημα 7, παρατίθεται ο αριθμός των παιδιών που έχουν οι 

ερωτηθέντες. Αναλυτικότερα, το 57.4% των ατόμων έχουν ένα παιδί, το 26.5% τρία 

παιδιά, ενώ όσοι έχουν δύο παιδιά κατέχουν το υπόλοιπο 16.2% του δείγματος.  
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Πίνακας 7: Αν ναι, πόσα; (αριθμός παιδιών)  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Ένα  39  57.4  57.4  

Δύο  11  16.2  73.5  

Τρία  18  26.5  100.0  

Σύνολο 68  100.0    

Καθόλου 
 

2      

ΣΥΝΟΛΟ 70      

 

 

 
 Γράφημα 7: Αν ναι, πόσα; (αριθμός παιδιών)  
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7.2.  Έκφραση γνώμης των διευθυντών/τριών σε θέματα  ενημέρωσης, 

επιμόρφωσης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού  

     Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται οι ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την έκφραση 

γνώμης των  διευθυντών/τριών σε θέματα περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού στις 

σχολικές μονάδες, στο επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσής τους, στους παράγοντες 

που υφίστανται τέτοιου είδους φαινόμενα, καθώς επίσης και στους τρόπους 

αντιμετώπισής τους. 

  

     Παρακάτω, στον Πίνακα 8 και Γράφημα 8, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 

διευθυντών/τριών όσον αφορά το κατά πόσο ενημερωμένοι είναι σχετικά με το θέμα 

του σχολικού εκφοβισμού. Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία σε ποσοστό 50% φαίνεται να 

είναι αρκετά ενήμερη και ακολουθούν όσοι γνωρίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, 

έναντι 32.9%. Το 15.7% αποτελούν όσοι κυμαίνονται στην κλίμακα του «Πολύ», ενώ 

μόλις το 1.4% των διευθυντών/τριών δείχνουν να είναι λίγο ενήμεροι.  

  

Πίνακας 8: Γνωρίζετε/είστε ενημερωμένοι σχετικά με το θέμα του 

σχολικού εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  Έγκυρο ποσοστό  Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Λίγο  1  1.4  1.4  
Αρκετά  35  50.0  51.4  
Πολύ  11  15.7  67.1  
Πάρα πολύ  23  32.9  100.0  
ΣΥΝΟΟ 70  100.0    

 

  Γράφημα 8: Γνωρίζετε/είστε ενημερωμένοι σχετικά με το θέμα του σχολικού 

εκφοβισμού; 
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     Στον  Πίνακα 9 και Γράφημα 9 αυτής της ενότητας, παρατίθενται οι απαντήσεις που 

σχετίζονται με τα είδη ενημέρωσης που έχουν λάβει οι ερωτηθέντες σε θέματα 

σχολικού εκφοβισμού. Όπως παρατηρούμε, το 41.4% έχει ενημερωθεί μέσω 

διαδικτύου, άρθρων, βιβλίων κτλ., ενώ το 28.6% έχει παρακολουθήσει επιστημονικά 

συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Το 18.6% καλύπτουν όσοι έχουν 

ενημερωθεί από όλα τα παραπάνω, καθώς επίσης υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης 

του 11.4%, το οποίο δεν έχει λάβει καμία απολύτως ενημέρωση επί του θέματος.  

Πίνακας 9: Τι είδους ενημέρωση έχετε λάβει;  

  Συχνότητα  Έγκυρο 
ποσοστό  Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρο  

Πληροφορίες μέσω 

διαδικτύου, άρθρων, 

βιβλίων κ.τ.λ  

29  41.4  41.4  

Παρακολούθηση 

επιστημονικών συνεδρίων, 

ημερίδων, εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων  

20  28.6  70.0  

Όλα τα παραπάνω  13  18.6  88.6  

Δεν έχω λάβει καμία 

ενημέρωση  
8  11.4  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    

 

 

 Γράφημα 9: Τι είδους ενημέρωση έχετε λάβει; 
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           Στον Πίνακα 10 και το Γράφημα 10, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων σχετικά με το ποια από τα παρακάτω περιστατικά συνιστούν εκφοβισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, το 28.6% των επιλογών αποτέλεσε η σεξουαλική παρενόχληση, το 

26.7% οι προσβολές, βρισιές, ειρωνεία, το 22.9% η σωματική βία, το 13.3% η έκθεση 

προσωπικών πληροφοριών, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά επί των επιλογών 

συγκέντρωσαν η κλοπή/βανδαλισμός και η απόρριψη από την παρέα, με 4.8% και 3.8% 

αντίστοιχα.  

Πίνακας 10: Ποιο ή ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ότι είναι περιστατικά 

που συνιστούν εκφοβισμό;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  

Αθροιστικό 

ποσοστό  

Έγκυρος 

Προσβολές, 

βρισιές, ειρωνεία  
28  26.7  26.7  

Σωματική βία  24  22.9  49.5  

Απόρριψη από την παρέα  4  3.8  53.3  

Σεξουαλική παρενόχληση  30  28.6  81.9  

Έκθεση προσωπικών 

πληροφοριών  
14  13.3  95.2  

Κλοπή, βανδαλισμό  5  4.8  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 105  100.0    

  

 

 

 

 

Γράφημα 10: Ποιο ή ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ότι είναι περιστατικά που 

συνιστούν εκφοβισμό; 
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     Στον Πίνακα 11 και το Γράφημα 11, παρατίθενται οι απαντήσεις ως προς το κατά 

πόσο έχουν πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού οι διευθυντές/ντριες κατά τη διάρκεια 

των σχολικών τους χρόνων. Το 57.1% δήλωσε «Σπάνια», ακολουθούν με 22.9% όσοι 

απάντησαν «Ποτέ», ενώ το υπόλοιπο 20% ισχυρίστηκε ότι συχνά γινόταν θύμα 

σχολικού εκφοβισμού.  

  

Πίνακας 11: Έτυχε ποτέ στη διάρκεια των σχολικών σας χρόνων να γίνεται 

θύμα σχολικού εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος 

Ποτέ  16  22.9  22.9  

Σπάνια  40  57.1  80.0  

Συχνά  14  20.0  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    

  

 
  

 Γράφημα 11: Έτυχε ποτέ στη διάρκεια των σχολικών σας χρόνων να γίνεται θύμα 

σχολικού εκφοβισμού  

      Συνεχίζοντας, στον Πίνακα 12 και το Γράφημα 12 βλέπουμε το κατά πόσο συχνά 

έπεσαν στην αντίληψη των ερωτηθέντων περιστατικά σχολικού εκφοβισμού κατά τη 
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διάρκεια της θητείας τους ως διευθυντές/ντριες. Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία σε 

ποσοστό 80% δήλωσε «Μερικές φορές», το 18.6% υποστήριξε ότι είναι συχνό 

φαινόμενο, ενώ μόλις το 1.4% απάντησε «Σπάνια».  

  

Πίνακας 12: Πόσο συχνά στη διάρκεια της θητείας σας ως διευθυντής/τρια 

έχουν πέσει στην αντίληψή σας περιστατικά σχολικού εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  Έγκυρο ποσοστό   Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Σπάνια  1  1.4  1.4  
Μερικές φορές  56  80.0  81.4  

Συχνά  13  18.6  100.0  
ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    

 

 

 

 

 

  Γράφημα 12: Πόσο συχνά στη διάρκεια της θητείας σας ως διευθυντής/τρια έχουν 

πέσει στην αντίληψή σας περιστατικά σχολικού εκφοβισμού; 

     Στον επόμενο Πίνακα 13 και Γράφημα 13, φαίνεται το κατά πόσο θεωρούν οι ίδιοι 

ότι ο σχολικός εκφοβισμός επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε έναν μαθητή. Το 62.9% 
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δείχνει να τοποθετείται στην κλίμακα του «Πάρα πολύ», το 35.7% αποτελούν όσοι 

δήλωσαν «Πολύ», ενώ μόλις το 1.4% του δείγματος καταλαμβάνουν όσοι θεωρούν πως 

οι επιπτώσεις είναι αρκετά σημαντικές.  

 

 

  

Πίνακας 13: Θεωρείτε ότι ο σχολικός εκφοβισμός επιφέρει σημαντικές 

επιπτώσεις σε έναν μαθητή;  

  Συχνότητα  Έγκυρο ποσοστό   Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Αρκετά  1  1.4  1.4  
Πολύ  25  35.7  37.1  

Πάρα πολύ  44  62.9  100.0  
ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    

 
 

 

  

 

 

 Γράφημα 13: Θεωρείτε ότι ο σχολικός εκφοβισμός επιφέρει σημαντικές 

επιπτώσεις σε έναν μαθητή;  
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     Στον Πίνακα 14 και το Γράφημα 14, παρατίθενται οι απαντήσεις των 

διευθυντών/τριών ως προς το ποιο θεωρούν συχνότερο είδος εκφοβισμού στο σχολείο. 

Όπως βλέπουμε, μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζει ο κοινωνικός εκφοβισμός με 

41.4% και ακολουθεί ο λεκτικός, έναντι 25.7%. Το 20% καλύπτει ο σωματικός, ενώ 

τέλος ο ηλεκτρονικός αποτελεί το υπόλοιπο 12.9%.   

  

 

 

 

Πίνακας 14: Ποιο θεωρείτε ότι αποτελεί το συχνότερο είδος εκφοβισμού στο 

σχολείο;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  

Αθροιστικό 

ποσοστό   

Έγκυρος  

Λεκτικός  18  25.7  25.7  
 

Κοινωνικός  29  41.4  67.1  
 

Σωματικός  14  20.0  87.1  
 

Ηλεκτρονικός  9  12.9  100.0  
 

ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    
 

 

 
 Γράφημα 14: Ποιο θεωρείτε ότι αποτελεί το συχνότερο είδος εκφοβισμού στο 

σχολείο;  
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     Στον Πίνακα 15 και Γράφημα 15, παρουσιάζεται το πού εντοπίζουν οι ερωτηθέντες 

περισσότερο περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Ειδικότερα, ισόποσα ποσοστά 

συγκέντρωσαν όσοι θεωρούν πως οι μαθητές χαμηλών τόνων είναι πιο ευάλωτοι ή ότι 

δεν έχει καμία διαφορά (Χαμηλών τόνων μαθητές και Αλλοδαποί μαθητές), από 40% 

αντίστοιχα, ενώ τα άτομα τα οποία υποστηρίζουν ότι οι αλλοδαποί μαθητές είναι 

περισσότερο ευπαθείς, καλύπτουν το 20%.  

 

 

 

  

Πίνακας 15: Παρατηρείτε περισσότερο περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε:  

  Συχνότηταy Έγκυρο ποσοστό  Αθροιστικό 
ποσοστό  

Έγκυρος 

Αλλοδαπούς μαθητές  14  20.0  20.0  
 

Χαμηλών τόνων μαθητές  28  40.0  60.0  
 

Δεν έχει καμία διαφορά  28  40.0  100.0  
 

ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    
 

  

  

 

  Γράφημα 15: Παρατηρείτε περισσότερο περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε:   
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     Στον παρακάτω Πίνακα 16 και Γράφημα 16, παρατίθενται οι απαντήσεις των 

διευθυντών/τριών όσον αφορά το κατά πόσο σημαντικό θεωρούν τον ρόλο τους στην 

αντιμετώπιση περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού στη σχολική μονάδα. Όπως 

παρατηρούμε, το 67.1% θεωρεί πως είναι πάρα πολύ σημαντικός, ακολουθούν με 

18.6% όσοι δήλωσαν «Πολύ», ενώ αυτοί που τάσσονται υπέρ της κλίμακας «Αρκετά» 

καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 14.3%.  

 

Πίνακας 16: Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον ρόλο σας στην αντιμετώπιση 

περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού στη σχολική μονάδα;  

  Συχνότητα  Έγκυρο ποσοστό  Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος 

Αρκετά  10  14.3  14.3  
Πολύ  13  18.6  32.9  

Πάρα πολύ  47  67.1  100.0  
ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    

  

 

 

  

 
 Γράφημα 16: Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον ρόλο σας στην αντιμετώπιση 

περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού στη σχολική μονάδα;  
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      Στον Πίνακα 17 και το αντίστοιχο Γράφημα 17, βλέπουμε το κατά πόσο πιθανό 

είναι να παρέμβαιναν οι ίδιοι σε κάποιο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Η 

πλειοψηφία σε ποσοστό 50% θεωρεί πως κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ πιθανό, στη 

συνέχεια έρχονται με μικρή διαφορά όσοι ισχυρίζονται πως είναι πάρα πολύ πιθανό, 

ενώ μόλις το 2.9% απάντησε «Αρκετά».  

 

  

Πίνακας 17: Πόσο πιθανό είναι να παρεμβαίνατε σε κάποιο περιστατικό 

σχολικού εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  Έγκυρο ποσοστό  Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Αρκετά  2  2.9  2.9  
Πολύ  35  50.0  52.9  

Πάρα πολύ  33  47.1  100.0  
ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    

  
 
 

 

 
   Γράφημα 17: Πόσο πιθανό είναι να παρεμβαίνατε σε κάποιο περιστατικό   

σχολικού  εκφοβισμού;   
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             Στη συνέχεια, παρατίθενται οι ερωτήσεις που αφορούν την αντιμετώπιση 

περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται 2 ομάδες 

δηλώσεων οι οποίες απαντήθηκαν μέσω της κλίμακας Likert, από το 1 έως το 5, όπου 

το 1 σημαίνει «Καθόλου», το 2 σημαίνει «Λίγο», το 3 «Αρκετά», το 4 «Πολύ» και το 5 

«Πάρα πολύ». Η παρουσίαση θα γίνει υπό μορφή μέσων τιμών, όπου όσο αυξάνεται η 

τιμή τόσο αυξάνεται και η συμφωνία των ερωτηθέντων με τη συγκεκριμένη δήλωση.  

Παρακάτω, στον Πίνακα 18 και Γράφημα 18, οι διευθυντές/ντριες απαντούν 

στην ομάδα δηλώσεων που σχετίζεται με τον βαθμό στον οποίο εφαρμόζουν τους 

παρακάτω τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Όπως βλέπουμε, οι 

ερωτηθέντες τείνουν να εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την συζήτηση με τον 

μαθητή που εκφοβίζεται (4.74). Ωστόσο, μεταξύ του «Πολύ» και του «Πάρα πολύ» 

τοποθετούνται ως προς την ενημέρωση των γονέων του μαθητή (4.53), ενώ τείνουν 

προς την πρώτη κλίμακα αναφορικά με την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων 

στην τάξη (4.10) και την απλή παρατήρηση στο/στα παιδί/ά που εκφοβίζουν (4.00). 

Επιπλέον, μεταξύ των κλιμάκων «Αρκετά» και «Πολύ», βρίσκονται όσον αφορά την 

προστασία του παιδιού που εκφοβίζεται (3.47). Συνεχίζοντας, η γενική άποψη 

κυμαίνεται μεταξύ του «Λίγο» και του «Αρκετά», ως προς την άμεση εφαρμογή 

προγράμματος πρόληψης και παρέμβασης (2.99), την τιμωρία του/των παιδιού/παιδιών 

που εκφοβίζουν (2.83), καθώς επίσης και την περισσότερο αυστηρή επίβλεψη από το 

προσωπικό του σχολείου (2.66), ενώ μεταξύ των ίδιων κλιμάκων τοποθετείται ως 

προς την επικοινωνία με κοινωνικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες (2.57). Τέλος, οι 

διευθυντές/διευθύντριες δείχνουν να μην είναι αδιάφοροι σε αντίστοιχα θέματα, 

τείνοντας στην κλίμακα του «Καθόλου» (1.20).  
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Πίνακας 18: Σε ποιο βαθμό εφαρμόζετε τους παρακάτω τρόπους για την 

αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού;  

   Μέσος όρος  Τυπική 
απόκλιση  

Προστασία του παιδιού που εκφοβίζεται  3.47  0.503  

Τιμωρία του/των παιδιού/παιδιών που εκφοβίζουν  2.83  0.481  

Ενημέρωση των γονέων του μαθητή  4.53  0.847  

Επικοινωνία με κοινωνικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες  2.57  1.149  

Ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη  4.10  0.783  

Περισσότερο αυστηρή επίβλεψη από το προσωπικό του σχολείου  2.66  0.562  

Άμεση εφαρμογή προγράμματος πρόληψης και παρέμβασης  2.99  0.670  

Απλή παρατήρηση στο/στα παιδί/παιδιά που εκφοβίζουν  4.00  0.170  

Συζήτηση με τον μαθητή που εκφοβίζεται  4.74  0.440  

Αδιαφορία  1.20  0.403  

  

 
Γράφημα 18: Σε ποιο βαθμό εφαρμόζετε τους παρακάτω τρόπους για την 

αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού; 
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      Στον Πίνακα 19 και Γράφημα 19, παρουσιάζεται η ομάδα δηλώσεων αναφορικά με 

την αποτελεσματικότητα της δράσης των ερωτηθέντων ως προς τους παραπάνω 

τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι 

διευθυντές/ντριες της έρευνας κυμαίνονται μεταξύ του «Πολύ» και του «Πάρα πολύ» 

με τάση προς το πρώτο, όσον αφορά την συζήτηση με τον μαθητή (4.39) και την 

ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη (4.20). Επιπλέον, μεταξύ του 

«Αρκετά» και του «Πολύ» με τάση όμως προς το δεύτερο, τοποθετούνται όσον αφορά 

την άμεση εφαρμογή προγράμματος πρόληψης και παρέμβασης (3.90) και την 

προστασία του παιδιού που εκφοβίζεται (3.71), καθώς επίσης μεταξύ των ίδιων 

κλιμάκων βρίσκονται ως προς την ενημέρωση των γονέων του μαθητή (3.50), ενώ 

τείνουν στο «Αρκετά» σχετικά με την επικοινωνία με κοινωνικές/συμβουλευτικές 

υπηρεσίες (3.13). Ωστόσο, οι ερωτηθέντες τοποθετούνται μεταξύ των κλιμάκων «Λίγο» 

και «Αρκετά» με τάση και πάλι προς το δεύτερο, ως προς την περισσότερο αυστηρή 

επίβλεψη από το προσωπικό του σχολείου (2.99), ενώ μεταξύ αυτών κυμαίνονται 

αναφορικά με την απλή παρατήρηση στο/στα παιδί/παιδιά που εκφοβίζουν (2.58). 

Τέλος, οι ίδιοι τείνουν να θεωρούν λίγο αποτελεσματική την τιμωρία του/των 

παιδιού/παιδιών που εκφοβίζουν (2.41), ενώ όπως φαίνεται η αδιαφορία δεν επιφέρει 

σχεδόν κανένα επιθυμητό αποτέλεσμα (1.40).  
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Πίνακας 19: Πόσο αποτελεσματική είναι η δράση σας στους παρακάτω τρόπους 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού;  

   
Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση 

Προστασία του παιδιού που εκφοβίζεται  3.71  0.542  

Τιμωρία του/των παιδιού/παιδιών που εκφοβίζουν  2.41  0.525  

Ενημέρωση των γονέων του μαθητή  3.50  0.959  

Επικοινωνία με κοινωνικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες  3.13  0.741  

Ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη  4.20  0.403  

Περισσότερο αυστηρή επίβλεψη από το προσωπικό του 

σχολείου  
2.99  0.120  

Άμεση εφαρμογή προγράμματος πρόληψης και παρέμβασης  3.90  0.854  

Απλή παρατήρηση στο/στα παιδί/παιδιά που εκφοβίζουν  2.58  0.847  

Συζήτηση με τον μαθητή που εκφοβίζεται  4.39  0.490  

Αδιαφορία  1.40  0.522  

  

 
  Γράφημα 19: Πόσο αποτελεσματική είναι η δράση σας στους παρακάτω τρόπους 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού; 
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      Στον Πίνακα 20 και το Γράφημα 20, φαίνεται το κατά πόσο θεωρούν οι 

ερωτηθέντες τον εαυτό τους κατάλληλα εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση 

περιστατικών εκφοβισμού στο σχολείο. Το 51.4% ισχυρίζεται ότι είναι πάρα πολύ, το 

47.1% πολύ, ενώ μόλις το 1.4% δείχνει να θεωρεί τον εαυτό του λίγο εκπαιδευμένο.   

 

 

Πίνακας 20: Θεωρείτε τον εαυτό σας κατάλληλα εκπαιδευμένο για την 

αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού στο σχολείο;  

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

ποσοστό  
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Λίγο  1  1.4  1.4  

Πολύ  33  47.1  48.6  

Πάρα πολύ  36  51.4  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    

  

 

 

 

 
  

 Γράφημα 20: Θεωρείτε τον εαυτό σας κατάλληλα εκπαιδευμένο για την 

αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού στο σχολείο;  
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      Στον Πίνακα 21 και το αντίστοιχο Γράφημα 21, παρουσιάζεται το κατά πόσο 

οργανώνουν οι ίδιοι επιμορφωτικά σεμινάρια για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών 

σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία σε 

ποσοστό 64.3% απάντησε «Πολύ», εν αντιθέσει με το 20% το οποίοι απάντησαν 

«Λίγο». Το 14.3% καταλαμβάνουν όσοι οργανώνουν τέτοια σεμινάρια πάρα πολύ 

συχνά, ενώ μόλις το 1.4% καλύπτουν όσοι απάντησαν «Αρκετά».   

  

Πίνακας 21: Οργανώνετε επιμορφωτικά σεμινάρια για την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό   
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Λίγο  14  20.0  20.0  

Αρκετά  1  1.4  21.4  

Πολύ  45  64.3  85.7  

Πάρα πολύ  10  14.3  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    

  

 
 

 Γράφημα 21: Οργανώνετε επιμορφωτικά σεμινάρια για την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού;  
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     Στον Πίνακα 22 και το Γράφημα 22, παρατίθενται οι απαντήσεις αναφορικά με το 

κατά πόσο συχνά οργανώνουν προγράμματα διαχείρισης συγκρούσεων και 

καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσαν 

όσοι απάντησαν «Αρκετά», με 40% και ακολουθούν όσοι δήλωσαν «Πάρα πολύ», 

έναντι 22.9%. Το 20% καλύπτουν οι διευθυντές/ντριες οι οποίοι/ες οργανώνουν τέτοια 

προγράμματα πολύ συχνά, ενώ τέλος όσοι τοποθετούνται στην κλίμακα «Λίγο», 

καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 17.1%. 

 

 

Πίνακας 22: Οργανώνετε προγράμματα διαχείρισης συγκρούσεων και 

καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Λίγο  12  17.1  17.1  

Αρκετά  28  40.0  57.1  

Πολύ  14  20.0  77.1  

Πάρα πολύ  16  22.9  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    
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 Γράφημα 22: Οργανώνετε προγράμματα διαχείρισης συγκρούσεων και 

καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού;  

     Στον επόμενο Πίνακα 23 και Γράφημα 23, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων ως προς το κατά πόσο αποτελεσματική θεωρούν την εφαρμογή τέτοιων 

προγραμμάτων διαχείρισης συγκρούσεων και καταπολέμησης του σχολικού 

εκφοβισμού. Όπως φαίνεται, το 47.1% απάντησε «Αρκετά» και ακολουθούν όσοι τα 

θεωρούν πάρα πολύ αποτελεσματικά, έναντι 31.4%. Το 20% αποτελούν όσοι δήλωσαν 

«Πολύ», ενώ μόλις το 1.4% υποστηρίζει πως δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά.  

 

 

Πίνακας 23: Θεωρείτε πως είναι αποτελεσματική η εφαρμογή τέτοιων 

προγραμμάτων διαχείρισης συγκρούσεων και καταπολέμησης του σχολικού 

εκφοβισμού;  

 
Συχνότητα 

Έγκυρο 

ποσοστό   

Αθροιστικό 

ποσοστό  

Έγκυρος  

Καθόλου  1  1.4  1.4  

Αρκετά  33  47.1  48.6  

Πολύ  14  20.0  68.6  

Πάρα πολύ  22  31.4  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    

  

 
Γράφημα 23: Θεωρείτε πως είναι αποτελεσματική η εφαρμογή τέτοιων 

προγραμμάτων διαχείρισης συγκρούσεων και καταπολέμησης του σχολικού 

εκφοβισμού;  
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     Στον Πίνακα 24 και το Γράφημα 24, βλέπουμε το κατά πόσο παροτρύνουν τους 

εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται μεταξύ τους για την συζήτηση και την αντιμετώπιση 

προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών. Ειδικότερα, το 64.3% των 

διευθυντών/τριών τους παροτρύνει πολύ, το 20% αρκετά, ενώ όσοι δήλωσαν «Πάρα 

πολύ» καλύπτουν το υπόλοιπο 15.7% του δείγματος. 

 

 

Πίνακας 24: Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται μεταξύ 

τους για την συζήτηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς 

των μαθητών;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Αρκετά  14  20.0  20.0  

Πολύ  45  64.3  84.3  

Πάρα πολύ  11  15.7  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    

  

 

 
 Γράφημα 24: Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται μεταξύ τους 

για την συζήτηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των 

μαθητών;   
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       Παρακάτω, στον Πίνακα 25 και Γράφημα 25 βλέπουμε το κατά πόσο θεωρούν τα 

άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, το 42.9% 

ισχυρίζεται πως οι εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ικανοί, ακολουθούν όσοι δήλωσαν 

«Λίγο», ενώ αυτοί που τους θεωρούν πολύ ικανούς καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 

21.4%. 

  

 

 

Πίνακας 25: Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  Έγκυρο ποσοστό  
Αθροιστικό 

ποσοστό   

Έγκυρος  

Λίγο  25  35.7  35.7  
 

Αρκετά  30  42.9  78.6  
 

Πολύ  15  21.4  100.0  
 

ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    
 

 

 
 Γράφημα 25: Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού;  
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     Στον Πίνακα 26 και Γράφημα 26, παρουσιάζεται το κατά πόσο αποτελεσματική 

θεωρούν τη συνεργασία τους με τον κάθε εκπαιδευτικό χωριστά για την αντιμετώπιση 

περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Όπως βλέπουμε, το 45.7% υποστηρίζει πως η 

συνεργασία τους είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, το 31.4% απάντησε «Αρκετά», ενώ 

το υπόλοιπο 22.9% δείχνει να είναι πολύ ικανοποιημένο από αυτήν.  

  

 

 

 

 

Πίνακας 26: Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε την συνεργασία σας με τον 

κάθε εκπαιδευτικό χωριστά για την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού;  

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

ποσοστό  
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Αρκετά  22  31.4  31.4  

Πολύ  16  22.9  54.3  

Πάρα πολύ  32  45.7  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    

  

 
 Γράφημα 26: Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε την συνεργασία σας με τον κάθε  

εκπαιδευτικό χωριστά για την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού;  
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      Στον Πίνακα 27 και Γράφημα 27, φαίνεται το κατά πόσο θεωρούν οι 

διευθυντές/ντριες ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό χρειάζεται κάποια εκπαίδευση για να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει τον σχολικό εκφοβισμό. Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία σε 

ποσοστό 55.7% κρίνει ότι είναι αρκετά απαραίτητη η εκπαίδευσή του, ακολουθούν 

όσοι απάντησαν «Πολύ», έναντι 42.9%, ενώ μόλις το 1.4% θεωρεί ότι με λίγη 

εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό προσωπικό θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τέτοιου 

είδους φαινόμενα.  

  
  

 

 
Γράφημα 27: Χρειάζεται κάποια εκπαίδευση το εκπαιδευτικό προσωπικό για να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει τον σχολικό εκφοβισμό;  

 

 

Πίνακας 27: Χρειάζεται κάποια εκπαίδευση το εκπαιδευτικό προσωπικό για να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει τον σχολικό εκφοβισμό;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό   

Αθροιστικό 

ποσοστό   

Έγκυρος  

Λίγο  1  1.4  1.4  
 

Αρκετά  39  55.7  57.1  
 

Πολύ  30  42.9  100.0  
 

ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    
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     Στον Πίνακα 28 και το Γράφημα 28 που ακολουθούν, παρατίθενται οι απαντήσεις 

ως προς το κατά πόσο αποτελεσματική θεωρούν οι ίδιοι την συνεργασία τους με τους 

εμπλεκόμενους φορείς του σχολείου για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Πιο 

συγκεκριμένα, το 52.9% απάντησε «Αρκετά», το 45.7% «Πολύ», ενώ το χαμηλότερο 

ποσοστό καταλαμβάνουν όσοι τη θεωρούν λίγο αποτελεσματική, με μόλις 1.4%. 

 

 

Πίνακας 28: Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε την συνεργασία σας με τους 

εμπλεκόμενους φορείς του σχολείου για την αντιμετώπιση τέτοιων 

περιστατικών;  

  Συχνότητα  Έγκυρο ποσοστό  Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος 

Λίγο  1  1.4  1.4  
Αρκετά  37  52.9  54.3  
Πολύ  32  45.7  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ  70  100.0    

  

 Γράφημα 28: Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε την συνεργασία σας με τους 

εμπλεκόμενους φορείς του σχολείου για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών;  
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       Στον Πίνακα 29 και Γράφημα 29, παρουσιάζεται το κατά πόσο συνεργάζονται με 

τους γονείς των μαθητών που εμπλέκονται στα περιστατικά εκφοβισμού (θύτες και 

θύματα). Όπως βλέπουμε, το 47.1% δείχνει να συνεργάζεται πάρα πολύ, το 28.6% 

αρκετά, το 22.9% λίγο, ενώ μόλις το 1.4% δήλωσε «Πολύ».  

  

 

Πίνακας 29: Συνεργάζεστε με τους γονείς των μαθητών που εμπλέκονται στα 

περιστατικά εκφοβισμού (θύτες και θύματα);  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Λίγο  16  22.9  22.9  

Αρκετά  20  28.6  51.4  

Πολύ  1  1.4  52.9  

Πάρα πολύ  33  47.1  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    

  

 

 
 Γράφημα 29: Συνεργάζεστε με τους γονείς των μαθητών που εμπλέκονται στα 

περιστατικά εκφοβισμού (θύτες και θύματα);  
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      Στον παρακάτω Πίνακα 30 και Γράφημα 30, παρατίθενται οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων αναφορικά με το ποιες μορφές επιμόρφωσης θεωρούν ως 

αποτελεσματικότερες για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η ενδοσχολική επιμόρφωση 

με 31.2% επί των επιλογών και ακολουθούν οι ημερίδες (23.9%), τα ταχύρρυθμα 

σεμινάρια (21.1%) και η εξ αποστάσεως επιμόρφωση (14.7%), ενώ το χαμηλότερο 

ποσοστό των επιλογών αποτέλεσε η μέσης διάρκειας επιμόρφωση, με 9.2%.  

 

 

Πίνακας 30: Ποιες από τις παρακάτω μορφές επιμόρφωσης θεωρείτε ως 

αποτελεσματικότερη για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  

Αθροιστικό 

ποσοστό  

Έγκυρος  

Ημερίδες  26  23.9  23.9  

Ταχύρυθμα σεμινάρια  23  21.1  45.0  

Μέσης διάρκειας  10  9.2  54.1  

Εξ αποστάσεως  16  14.7  68.8  

Ενδοσχολική επιμόρφωση  34  31.2  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 109  100.0    

  

 

Γράφημα 30: Ποιες από τις παρακάτω μορφές επιμόρφωσης θεωρείτε ως 

αποτελεσματικότερη για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού;  
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       Στον Πίνακα 31 και το Γράφημα 31, παρατηρούμε τα θέματα τα οποία θα 

επιθυμούσαν οι διευθυντές/ντριες να συμπεριληφθούν στα διάφορα προγράμματα 

επιμόρφωσης του σχολικού εκφοβισμού. Αναλυτικότερα, το 39% των 

επιλογών συγκέντρωσε η συμβουλευτική και ακολουθεί η σχολική ψυχολογία, έναντι 

20%. Επιπλέον, ισόποσα ποσοστά κάλυψαν οι επιλογές «Κοινωνική ψυχολογία» και 

«Γνωστική ψυχολογία», από 15.2% η κάθε μία ξεχωριστά, ενώ μόλις το 10.5% των 

επιλογών αποτέλεσε η διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

 

 

 

Πίνακας 31: Ποια είναι τα θέματα που θα επιθυμούσατε να συμπεριληφθούν στα 

διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης του σχολικού εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  

Αθροιστικό 

ποσοστό  

Έγκυρος 

Σχολική ψυχολογία  21  20.0  20.0  

Κοινωνική ψυχολογία  16  15.2  35.2  

Διαπολιτισμική εκπαίδευση  11  10.5  45.7  

Γνωστική ψυχολογία  16  15.2  61.0  

Συμβουλευτική  41  39.0  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 105  100.0    

  

 

 
Γράφημα  31: Ποια είναι τα θέματα που θα επιθυμούσατε να συμπεριληφθούν στα 

διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης του σχολικού εκφοβισμού;  
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     Στον Πίνακα 32 και Γράφημα 32, φαίνεται το κατά πόσο αναγκαία θεωρούν οι 

ερωτηθέντες την επιμόρφωσή τους ως προς την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού. Η πλειοψηφία σε ποσοστό 62.9% υποστηρίζει πως κρίνεται πολύ 

αναγκαία, το 35.7% απάντησε «Πάρα πολύ», ενώ μόλις το 1.4% του δείγματος τη 

θεωρεί αρκετά απαραίτητη.  

  

 

 

 

 

Πίνακας 32: Θεωρείτε αναγκαία την επιμόρφωση των διευθυντών ως προς 

την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού;  

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

ποσοστό  
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Αρκετά  1  1.4  1.4  

Πολύ  44  62.9  64.3  

Πάρα πολύ  25  35.7  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    

  

 
Γράφημα 32: Θεωρείτε αναγκαία την επιμόρφωση των διευθυντών ως προς την 

αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού;  
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      Στον Πίνακα 33 και το Γράφημα 33, παρατίθενται οι απαντήσεις αναφορικά με το 

κατά πόσο θεωρούν ότι επιδρά το οικογενειακό περιβάλλον στην εμφάνιση 

περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο ποσοστό 

συγκέντρωσαν όσοι ισχυρίζονται ότι σχετίζεται πάρα πολύ, σε σχέση με όσους 

δήλωσαν «Πολύ» ή «Αρκετά», οι οποίοι καταλαμβάνουν ποσοστά 15.7% και 12.9% 

αντίστοιχα.  

  

 

 

 

Πίνακας 33: Θεωρείτε ότι επιδρά το οικογενειακό περιβάλλον στην 

εμφάνιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  
Αθροιστικό ποσοστό  

Έγκυρος  

Αρκετά  9  12.9  12.9  

Πολύ  11  15.7  28.6  

Πάρα πολύ  50  71.4  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 70  100.0    

  

 

Γράφημα 33: Θεωρείτε ότι επιδρά το οικογενειακό περιβάλλον στην εμφάνιση 

περιστατικών σχολικού εκφοβισμού;  
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     Στον Πίνακα 34 και το Γράφημα 34, παρατίθενται οι απαντήσεις των 

διευθυντών/τριών όσον αφορά τους παράγοντες που θεωρούν ότι σχετίζονται με το 

οικογενειακό περιβάλλον και ενισχύουν την εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού. Όπως 

βλέπουμε, το 28.8% των επιλογών κάλυψαν οι οικογενειακοί δεσμοί και ακολουθεί ο 

παράγοντας «Μίμηση-πρότυπα», έναντι 25%. Ωστόσο, ισόποσα ποσοστά 

συγκέντρωσαν το μορφωτικό επίπεδο και τα μέτρα πειθαρχίας, από 17.3% αντίστοιχα, 

ενώ το υπόλοιπο 11.5% των επιλογών αποτέλεσε η οικονομική κατάσταση.  

 

 

Πίνακας 34: Αν ναι, ποιοι παράγοντες θεωρείται ότι σχετίζονται με το 

οικογενειακό περιβάλλον και ενισχύουν την εμφάνιση του σχολικού 

εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρος  

Οικογενειακοί δεσμοί  30  28.8  28.8  

Μορφωτικό επίπεδο  18  17.3  46.2  

Οικονομική κατάσταση  12  11.5  57.7  

Μέτρα πειθαρχίας  18  17.3  75.0  

Μίμηση-πρότυπα  26  25.0  100.0  

 

 
  Γράφημα 34: Αν ναι, ποιοι παράγοντες θεωρείται ότι σχετίζονται με το 

οικογενειακό περιβάλλον και ενισχύουν την εμφάνιση του σχολικού 

εκφοβισμού;  
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     Στον Πίνακα 35 και Γράφημα 35, παρατηρούμε τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

ερωτηθέντες σχετικά με τις αποτελεσματικότερες πρακτικές για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Αναλυτικότερα, το 35.3% των επιλογών 

συγκέντρωσε η ενημέρωση των μαθητών και ακολουθεί το σχολικό κλίμα, έναντι 

23.5%. Στη συνέχεια, το 15.7% αποτέλεσε η επικοινωνία, ενώ τέλος ισόποσα ποσοστά 

κάλυψαν τα μαθητικά συμβούλια και οι εκπαιδευτικοί-σύμβουλοι, από 12.7% η κάθε 

μία πρακτική αντίστοιχα.  

 

 

 

Πίνακας 35: Ποια από τις παρακάτω θεωρείτε ως αποτελεσματικότερη 

πρακτική με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού;  

  Συχνότητα  
Έγκυρο 

ποσοστό  

Αθροιστικό 

ποσοστό  

Έγκυρος  

Σχολικό κλίμα  24  23.5  23.5  

Ενημέρωση μαθητών  36  35.3  58.8  

Επικοινωνία  16  15.7  74.5  

Μαθητικά συμβούλια  13  12.7  87.3  

Σύμβουλοι εκπαιδευτικοί  13  12.7  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 102  100.0    

 

 
Γράφημα 35: Ποια από τις παρακάτω θεωρείτε ως αποτελεσματικότερη πρακτική 

με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού;  
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     Στον τελευταίο Πίνακα 36 και Γράφημα 36 της περιγραφικής στατιστικής, 

παρατίθενται οι απαντήσεις των διευθυντών/τριών όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης και 

αντιμετώπισης που θεωρούν ότι θα πρέπει να λάβει η πολιτεία. Πιο συγκεκριμένα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό σημείωσε η ανάπτυξη προγραμμάτων αντιμετώπισης με 43.6% 

επί των επιλογών και ακολουθούν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (19.7%), η 

συστηματική διερεύνηση του φαινομένου (18.8%) και τέλος η δημιουργία 

υποστηρικτικών δομών (17.9%).  

 

 

 

Πίνακας 36: Τι μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης θεωρείτε ότι πρέπει να 

λάβει η πολιτεία;  

  
Συχνότητα

  

Έγκυρο 

ποσοστό

  

Αθροιστικ

ό ποσοστό  

Έγκυρο

ς 

Συστηματική διερεύνηση του φαινομένο

υ  
22  18.8  18.8  

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  23  19.7  38.5  

Ανάπτυξη προγραμμάτων 

αντιμετώπισης  
51  43.6  82.1  

Δημιουργία υποστηρικτικών δομών  21  17.9  100.0  

ΣΥΝΟΛΟ 117  100.0    

 

 

 Γράφημα 36: Τι μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης θεωρείτε ότι πρέπει να λάβει 

η πολιτεία; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο 
 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι απαντήσεις των 

ερευνητικών ερωτημάτων που αφορούν τις απόψεις των ερωτηθέντων, σχετικά με το 

κατά πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών 

στα περιστατικά του bullying και αν υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης των διευθυντών ως 

προς την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών. Παράλληλα, θα παρέχουμε και 

κάποιες προτάσεις και ιδέες στους μελλοντικούς ερευνητές. 

Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν  3  ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία 

διατυπώνονται ως εξής:  

 «Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών σε σχέση με την αντιμετώπιση 

περιστατικών bullying;»  

  «Ποια είναι τα θέματα όσον αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών και 

φαινομένων σχολικού εκφοβισμού που θα επιθυμούσαν οι διευθυντές να 

συμπεριληφθούν στα διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης;»      

  «Υπάρχει διαφοροποίηση σχετικά με το φύλο , την ηλικία και την 

προϋπηρεσία των διευθυντών στην αντιμετώπιση περιστατικών bullying;»  

Αρχικά, για λόγους έγκυρων αποτελεσμάτων και μιας πλήρης εικόνας του 

ερωτηματολογίου, υπολογίστηκε η αξιοπιστία του (συμπεριλαμβανομένου όλων των 

ερωτήσεων), μέσω του δείκτη Cronbach’s Alpha, η οποία προέκυψε ικανοποιητική, της 

τάξης του 0.613, γεγονός που υποδηλώνει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων.  

Επιπλέον, οι απαντήσεις στα δύο πρώτα ερωτήματα έχουν δοθεί ήδη μέσω της 

περιγραφικής στατιστικής που είδαμε παραπάνω και για το λόγο αυτό στην παρούσα 

ενότητα θα συνοψίσουμε τα υπάρχοντα αποτελέσματα με σκοπό τη διεξαγωγή 

συλλογικών συμπερασμάτων.  

Για τη διερεύνηση του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος, απαιτείται η χρήση 

επαγωγικών μεθόδων προκειμένου να απαντηθεί αξιόπιστα. Τα στατιστικά τεστ που 

εφαρμόστηκαν για την ανάδειξη πιθανών συσχετίσεων, είναι το μη παραμετρικό τεστ 

των Kruskal-Wallis και  το παραμετρικό t test. Και τα δύο αυτά τεστ ελέγχουν αν τα 

δείγματα προέρχονται από το ίδιο πληθυσμό ή όχι. Η αρχική υπόθεση είναι ότι τα k 

δείγματα προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό και γίνεται δεκτή 

όταν Αssymp.Sig [Εξίσωση]0.05 ενώ απορρίπτεται όταν Αssymp.Sig<0.05. Συνεπώς 
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όταν απορρίπτεται η αρχική υπόθεση έχουμε στατιστικά σημαντική εξάρτηση των 

μεταβλητών.  

Η επιλογή του κατάλληλου τεστ, έγινε με βάση το κεντρικό οριακό θεώρημα, 

βάσει του οποίου όταν μία κατηγοριοποιούσα μεταβλητή, χωρίζει τον πληθυσμό σε 

υποομάδες μεγέθους άνω του 30 η καθεμία, τότε χρησιμοποιείται παραμετρικό τεστ, 

ενώ αν έστω και μία υποομάδα έχει μέγεθος μικρότερο του 30, χρησιμοποιείται μη 

παραμετρικό. Τα        παραμετρικά                  είναι              το      t test (χρησιμοποιείται 

για δίτιμες κατηγοριοποιούσες μεταβλητές) και το Anova (χρησιμοποιείται για όταν η 

κατηγοριοποιούσα μεταβλητή χωρίζει τον πληθυσμό σε πάνω από 2 ομάδες), ενώ τα μη 

παραμετρικά τους ανάλογα, είναι το Mann-Whitney και το Kruskal-Wallis.  

   

1ο Ερευνητικό Ερώτημα  

«Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών σε σχέση με την αντιμετώπιση 

περιστατικών bullying;»  

Όπως είδαμε και από την περιγραφική στατιστική, η πλειοψηφία των 

διευθυντών/τριών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα έχει αντιληφθεί μερικές 

φορές περιστατικά σχολικού εκφοβισμού τόσο σε αλλοδαπούς μαθητές, όσο και σε 

μαθητές χαμηλών τόνων. Επιπλέον, θεωρούν ότι το φαινόμενο αυτό επιφέρει πάρα 

πολύ σημαντικές επιπτώσεις και κυρίως στην κοινωνική ψυχοσύνθεση του παιδιού. 

Ακόμη, όσον αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών bullying, φάνηκε πως 

οι διευθυντές/ντριες κατά βάση συζητούν με τον μαθητή που εκφοβίζεται, 

ενημερώνοντας τους γονείς του παράλληλα και ενισχύοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις 

μέσα στην τάξη. Ωστόσο, παρατηρήθηκε πως σπάνια επιβάλλουν στο προσωπικό του 

σχολείου να επιβλέπουν με μεγαλύτερη αυστηρότητα, καθώς επίσης σχεδόν ποτέ δεν 

δείχνουν οι ίδιοι αδιαφορία απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά. Αντίστοιχα, 

προέκυψα το ίδιο αποτέλεσμα και από άλλες αντίστοιχες έρευνες, πως οι διευθυντές και 

οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν τον δρόμο της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης ως 

προς τα παιδιά που εκφοβίζονται, αλλά αντιθέτως επιδιώκουν μία περισσότερο 

ενεργητική και αποτελεσματική συμπεριφορά και δράση (Sairanen & Pfeffer, 2011), 

ενώ παλιότερα αρκετοί εκπαιδευτικοί απέφευγαν να αναλάβουν ένα δραστικό τρόπο 

δράσης και παρέμβασης. Ωστόσο, πράγματι η συζήτηση με τον μαθητή που 

εκφοβίζεται φαίνεται να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τρόπο 

αντιμετώπισης όπως και η ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων. Τέλος, η αδιαφορία 

δείχνει να μην είναι καθόλου αποτελεσματική, γεγονός που συνεπάγεται με την όξυνση 

του προβλήματος και κατ’ επέκταση τη μη αντιμετώπισή του (Πίνακας 18 και 19).  
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2ο Ερευνητικό Ερώτημα  

«Ποια είναι τα θέματα όσον αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών και φαινομένων 

σχολικού εκφοβισμού που θα επιθυμούσαν οι διευθυντές να συμπεριληφθούν στα διάφορα 

προγράμματα επιμόρφωσης;»      

Για ακόμα μία φορά, σύμφωνα με την περιγραφική στατιστική φάνηκε πως οι 

διευθυντές/ντριες αν και οργανώνουν αρκετά συχνά προγράμματα διαχείρισης 

συγκρούσεων και καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού, υποστήριξαν παράλληλα 

ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό χρειάζεται επιπλέον εκπαίδευση για να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά. Όπως είδαμε, τα κυριότερα θέματα που θα 

επιθυμούσαν να συμπεριληφθούν στα διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης του 

σχολικού εκφοβισμού και τα οποία θα μπορέσουν να τους εξοπλίσουν με τα κατάλληλα 

εφόδια-γνώσεις είναι ο τομέας της συμβουλευτικής, η σχολική ψυχολογία, η κοινωνική 

ψυχολογία, η γνωστική ψυχολογία και τέλος η διαπολιτισμική εκπαίδευση (Πίνακας 

31). Συνοψίζοντας, τα παιδιά έχουν το απόλυτο δικαίωμα να αισθάνονται ασφαλή και 

προστατευμένα στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι, η συστηματική πρόληψη και η 

κατάλληλη αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, είναι πολύ 

σημαντική. Επιπρόσθετα πρέπει να τονιστεί ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών 

που καλούνται να ακολουθήσουν ενιαία γραμμή για την αντιμετώπιση της βίας. Ακόμα, 

αναγκαία είναι η ενθάρρυνση των νέων για συμμετοχή τους στα κοινά και στον 

αθλητισμό, η προβολή σωστών προτύπων συμπεριφοράς, αλλά και η συνεργασία με 

φορείς που αγωνίζονται για την εξάλειψη της νεανικής παραβατικότητας.  

  

3ο Ερευνητικό Ερώτημα  

«Υπάρχει διαφοροποίηση σχετικά με το φύλο , την ηλικία και την προϋπηρεσία των 

διευθυντών στην αντιμετώπιση περιστατικών bullying;»  

Παρακάτω στον Πίνακα 37 παρατίθενται οι σημαντικότητες όλων των τεστ που 

έγιναν, μεταξύ των ποσοτικών μεταβλητών του ερωτηματολογίου που αφορούν την 

αντιμετώπιση περιστατικών bullying (Ερωτήσεις 18 και 19 του ερωτηματολογίου) και 

των δημογραφικών στοιχείων. Συνολικά συσχετίστηκαν οι 20 μεταβλητές-δηλώσεις 

των δύο αυτών ερωτήσεων, με τις 3 δημογραφικές: «Φύλο», «Ηλικία» και 

«Προϋπηρεσία των διευθυντών» . Από το σύνολο των 20Χ3=60 τεστ δημιουργήθηκε 

ένας 20Χ3 πίνακας, και αναδείχθηκαν συνολικά 2 στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις, οι οποίες προκύπτουν για 95% επίπεδο 

σημαντικότητας και  εκφράζονται αναλυτικά παρακάτω με χρήση διαγραμμάτων μέσων 

τιμών. 
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Πίνακας 37: Αποτελέσματα στατιστικών τεστ  

      Δημογραφικά στοιχεία  

   

   
Φύλο (t-

test)  

Ηλικία 

(Kruskal-

Wallis)  

Προϋπηρεσία 

των 

διευθυντών 

(Kruskal-

Wallis)  

Βαθμός εφαρμογής   

Προστασία του παιδιού που 

εκφοβίζεται  
0.365  0.547  0.625  

Τιμωρία του/των παιδιού/παιδιών 

που εκφοβίζουν  
0.462  0.064  0.835  

Ενημέρωση των γονέων του 

μαθητή  
0.591  0.553  0.576  

Επικοινωνία με 

κοινωνικές/συμβουλευτικές 

υπηρεσίες  

0.953  0.467  0.578  

Ενίσχυση των διαπροσωπικών 

σχέσεων στην τάξη  
0.330  0.245  0.158  

Περισσότερο αυστηρή επίβλεψη 

από το προσωπικό του σχολείου  
0.090  0.197  0.609  

Αμεση εφαρμογή προγράμματος 

πρόληψης και παρέμβασης  
0.018  0.075  0.232  

Απλή παρατήρηση στο/στα 

παιδί/παιδιά που εκφοβίζουν  
0.160  0.000  0.179  

Συζήτηση με τον μαθητή που 

εκφοβίζεται  
0.338  0.159  0.502  

Αδιαφορία  0.724  0.188  0.228  

Αποτελεσματικότητα δράσης  

Προστασία του παιδιού που 

εκφοβίζεται  
0.066  0.827  0.341  

Τιμωρία του/των παιδιού/παιδιών 

που εκφοβίζουν  
0.907  0.166  0.482  

Ενημέρωση των γονέων του 

μαθητή  
0.045  0.241  0.778  

Επικοινωνία με 

κοινωνικές/συμβουλευτικές 

υπηρεσίες  

0.776  0.974  0.227  

Ενίσχυση των διαπροσωπικών 

σχέσεων στην τάξη  
0.344  0.626  0.706  

Περισσότερο αυστηρή επίβλεψη 

από το προσωπικό του σχολείου  
0.363  0.374  0.374  

Αμεση εφαρμογή προγράμματος 

πρόληψης και παρέμβασης  
0.540  0.157  0.370  

Απλή παρατήρηση στο/στα 

παιδί/παιδιά που εκφοβίζουν  
0.391  0.500  0.723  

Συζήτηση με τον μαθητή που 

εκφοβίζεται  
0.515  0.658  0.433  

Αδιαφορία  0.200  0.875  0.473  
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Εξαρτήσεις ως προς το φύλο  

Τα Γραφήματα 37-38 δείχνουν τις διαφοροποιήσεις των μέσων τιμών των 

μεταβλητών που επηρεάζονται από τον παράγοντα φύλο. Όπως βλέπουμε οι μόνες 

διαφοροποιήσεις που αναδείχθηκαν ήταν ως προς την άμεση εφαρμογή προγράμματος 

πρόληψης και παρέμβασης, καθώς επίσης και ως προς την ενημέρωση των γονέων του 

μαθητή. Αναλυτικότερα, όσον αφορά την εφαρμογή των διάφορων τρόπων 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και συγκεκριμένα την πρώτη διαφοροποίηση, 

παρατηρούμε ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες τείνουν να χρησιμοποιούν αυτή τη 

μέθοδο αρκετά, με την διαφορά ότι οι γυναίκες κυμαίνονται μεταξύ των κλιμάκων 

«Αρκετά» και «Πολύ», ενώ οι άντρες μεταξύ του «Λίγο» και του «Αρκετά». Άλλωστε 

οι γυναίκες έχουν ιδιαιτέρως εξασκημένο την έννοια της ενσυναίσθησης και μπορούν 

να αντιληφθούν με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο τα συναισθήματα και 

τις αντιδράσεις των υπόλοιπων ανθρώπων.  

Οι Mayer και Salovey (2000) οριοθέτησαν την συναισθηματική νοημοσύνη ως 

την ικανότητα του ατόμου να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί τα 

συναισθήματα που αφορούν τον ίδιο αλλά και τον κοινωνικό του περίγυρο, καθώς και 

να μπορεί να ρυθμίζει τα συναισθήματα που τον διακατέχουν, ώστε να προαχθεί η 

συναισθηματική του ανάπτυξη. Σύμφωνα λοιπόν με τους παραπάνω η συναισθηματική 

νοημοσύνη αποτελεί την δυνατότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά 

του και τα συναισθήματα των άλλων, να τα διαχωρίζει και να τα χρησιμοποιεί ως πηγή 

ενέργειας, επιρροής και πληροφορίας τόσο του εαυτού όσο και των υπολοίπων 

ανθρώπων. Επιπλέον, ως προς την αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης των γονέων 

του μαθητή, φαίνεται πως και τα δύο φύλα τοποθετούνται μεταξύ του «Αρκετά» και 

του «Πολύ», με τους άντρες να τείνουν σε υψηλότερα επίπεδα.   
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Γραφήματα 37-38: Διαφοροποιήσεις των μεταβλητών ως προς το φύλο  
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Εξαρτήσεις ως προς την ηλικία  

Ομοίως, το Γράφημα 39 παρουσιάζει τις διαφοροποιήσεις των μέσων τιμών των 

μεταβλητών που επηρεάζονται από την ηλικία των διευθυντών/τριών. Όπως βλέπουμε, 

η μόνη διαφοροποίηση που προέκυψε ήταν ως προς την εφαρμογή της παρατήρησης 

στο/στα παιδί/παιδιά που εκφοβίζουν. Ειδικότερα, φαίνεται ότι οι ηλικίες έως και 60 

ετών τείνουν να εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο αντιμετώπισης πολύ συχνά, ενώ οι 

μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 60 ετών την χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό, 

τοποθετούμενοι στην κλίμακα «Πάρα πολύ».  

  

 

  

 Γράφημα 39: Διαφοροποιήσεις των μεταβλητών ως προς την ηλικία 

 

      Στην παρούσα έρευνα, διερευνήθηκε η επαγγελματική ανάπτυξη και αντιμετώπιση 

των περιστατικών βίας και επιθετικότητας στις σχολικές μονάδες. Για την διερεύνηση 

του θέματος αυτού, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα σε διευθυντές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Πέλλας, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, μέσω του διαδικτύου. 
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     Αρχικά, στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των 

διευθυντών. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα αποτελούνταν από 70 άτομα, ηλικίας κυρίως 

από 41 ετών έως 50 ετών, οι οποίοι είναι παντρεμένοι με ένα παιδί, πτυχιούχοι ΑΕΙ ή 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και προϋπηρεσία κατά βάση από 4 έως 7 έτη. Επιπλέον, 

η πλειοψηφία αυτών έχει ενημερωθεί αρκετά σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, μέσα 

από πληροφορίες του διαδικτύου, άρθρων, βιβλίων κτλ. 

     Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι ερωτήσεις που αφορούν τόσο την επιμόρφωση 

των διευθυντών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, όσο και στους τρόπους 

αντιμετώπισής του. Αναλυτικότερα, όπως είδαμε τα άτομα που συμμετείχαν στην 

έρευνα θεωρούν ως περιστατικά τα οποία συνιστούν εκφοβισμό, κυρίως την 

σεξουαλική παρενόχληση, τις προσβολές, τις βρισιές, την ειρωνεία, καθώς επίσης και 

την σωματική βία. Επιπλέον, οι ίδιοι ισχυρίστηκαν ότι κατά τη διάρκεια των σχολικών 

τους χρόνων σπάνια έγιναν θύματα σχολικού εκφοβισμού, αν και πλέον έχουν εντοπίσει 

μερικές φορές τέτοια περιστατικά, με συχνότερο είδος αυτό του κοινωνικού 

εκφοβισμού. Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο το 

οποίο παρατηρείται τόσο σε αλλοδαπούς μαθητές, όσο και σε μαθητές χαμηλών τόνων, 

επιφέροντας πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις.  

      Όσον αφορά τον ρόλο που διαδραματίζουν οι διευθυντές στην αντιμετώπιση αυτών 

των περιπτώσεων, φάνηκε πως τον θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, υποστηρίζοντας ότι 

είναι πολύ πιθανό να παρέμβαιναν σε κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Συνεχίζοντας, ως 

προς τους τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, είδαμε ότι οι διευθυντές 

κατά κύριο λόγο συζητούν με τον μαθητή που εκφοβίζεται, ενώ παράλληλα 

ενημερώνουν τους γονείς του μαθητή και επιδιώκουν την ενίσχυση των διαπροσωπικών 

σχέσεων μέσα στην τάξη, γεγονός που όπως δήλωσαν φάνηκε να είναι πολύ 

αποτελεσματικό. 

      Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως οι διευθυντές αποτελούν την κορωνίδα της 

εκάστοτε σχολικής μονάδας, με αποτέλεσμα ο ρόλος, η δράση τους και οι αντιλήψεις 

τους να επηρεάζουν καθοριστικά το σχολικά κλίμα και την λειτουργία του σχολείου ως 

οργανισμό και σύνολο πραγμάτων ευρύτερα. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 

καλείται να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά «πολιτιστικά» στοιχεία, τις προσδοκίες, 

και τις προτιμήσεις του διδακτικού προσωπικού και να βρει τον τρόπο προσέγγισης που 

είναι περισσότερο σύμφωνος με την προσωπική κουλτούρα του κάθε ατόμου. Έτσι, η 

επικοινωνία καθίσταται αποτελεσματική, αποφεύγονται οι προστριβές και οικοδομείται 
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μια κοινή βάση κατανόησης (Παρασκευόπουλος, 2008). Έρευνες έχουν αποδείξει ότι το 

σχολικό κλίμα σχετίζεται με τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τις 

συνθήκες εργασίας τους, κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητά 

του έργου τους (Treputtharata & Tayiam, 2014).  

     Επιπλέον, αναφορικά με το κατά πόσο εκπαιδευμένο θεωρούν τον εαυτό τους, η 

πλειονότητα ισχυρίστηκε πως είναι από πολύ έως πάρα πολύ, ενώ θεωρούν αναγκαία 

την συνεχή επιμόρφωσή τους, στοχεύοντας παράλληλα στην εξάλειψη τέτοιων 

φαινομένων μέσα από την συχνή οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και 

προγραμμάτων διαχείρισης συγκρούσεων-καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού. 

Όπως φάνηκε, η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων είναι αρκετά αποτελεσματική, 

καθιστώντας τους εκπαιδευτικούς αρκετά ικανούς να αντιμετωπίσουν κάθε 

περιστατικό, αν και κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω εκπαίδευσή τους, με την 

συμβουλευτική και την σχολική ψυχολογία να είναι τα κύρια θέματα που θα 

επιθυμούσαν να συμπεριληφθούν στα διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης. 

      Σχετικά με την συνεργασία που έχουν με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους 

εμπλεκόμενους φορείς του σχολείου και τους γονείς των μαθητών που εμπλέκονται σε 

αυτά τα περιστατικά, δήλωσαν ότι είναι από αρκετά έως πάρα πολύ αποτελεσματική για 

την αντιμετώπισή τους. Η άποψη αυτή που εκφράζεται από την πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών για την περαιτέρω επιμόρφωσή τους σε θέματα που άπτονται του 

σχολικού εκφοβισμού, ώστε να τα αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα, 

διαπιστώνεται και από την βιβλιογραφία, όπως έχουμε αναφέρει  και σε άλλο κομμάτι 

της εργασίας μας, καθώς τα προγράμματα επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς 

σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό στην Ελλάδα είναι ελάχιστα και πολλές φορές δεν 

διεισδύουν στην ουσία του προβλήματος και προσκολλώνται σε επιδερμικά ζητήματα. 

Βέβαια, ένα ιδιαίτερο αισιόδοξο εύρημα της έρευνάς μας αποτελεί το γεγονός πως οι 

διευθυντές κρίνουν τον σχολικό εκφοβισμό ως ένα άκρως σημαντικό ζήτημα και στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία δεν επαναπαύονται όσον αφορά την αντιμετώπιση του 

αλλά αντιθέτως επιδιώκουν την περαιτέρω επιμόρφωσή τους και αναζητούν 

αποτελεσματικότερες μεθόδους με σκοπό την αντιμετώπισή του, όπως είναι η 

διοργάνωση σεμιναρίων και συγκεντρώσεων με ανάλογη θεματολογία και στοχοθεσία. 

      Διαπιστώθηκε ακόμα ότι οι διευθυντές θεωρούν πως το οικογενειακό περιβάλλον 

επιδρά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην εμφάνιση περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού, με κύριους παράγοντες τους οικογενειακούς δεσμούς που αναπτύσσουν οι 
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μαθητές, καθώς επίσης και την μίμηση-πρότυπα που έχουν, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από την διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η οικογένεια 

άλλωστε αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη και την δόμηση της προσωπικότητας του 

εκάστοτε ανθρώπου και επιδρά καθοριστικά στην διαμόρφωση των προτιμήσεων και  

επιλογών του τελευταίου.  

     Ο όρος « γονεϊκή εμπλοκή » είναι πολυδιάστατος  και χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των γονέων στο σπίτι και στο σχολείο, οι 

οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

ενεργός συμμετοχή των γονιών προσφέρει σημαντικά οφέλη για όλους τους μαθητές. 

Συγκεκριμένα, βοηθά στην βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης και ενισχύει την 

ολόπλευρη ανάπτυξη τους. Επίσης, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες προσαρμογής των 

μαθητών και μειώνει το ποσοστό της σχολικής διαρροής (Μυλωνάκου – Κεκέ 2009 : 

413 – 414). 

      Παρ’ όλα αυτά, θεωρούν πως η ενδοσχολική επιμόρφωση σε συνδυασμό με ένα 

καλό σχολικό κλίμα, μπορεί να αποτελέσει καθοριστικής σημασίας για την 

αποτελεσματική πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού. Τέλος, οι διευθυντές 

ισχυρίστηκαν ότι κάποια από τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει η πολιτεία με σκοπό την 

αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων αντιμετώπισης, η 

εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η συστηματική διερεύνηση του 

φαινομένου, καθώς επίσης και η δημιουργία υποστηρικτικών δομών. 

     Στο τρίτο μέρος της έρευνας αυτής, μελετήθηκε το κατά πόσο το φύλο, η ηλικία και 

η προϋπηρεσία των διευθυντών επηρεάζει την αντιμετώπιση των περιστατικών 

bullying, όπως επίσης και την αποτελεσματικότητά τον τρόπων αυτών. Για την 

διερεύνηση αυτού του ερωτήματος, έγιναν συσχετίσεις των τρόπων αντιμετώπισης, ως 

προς τα τρία δημογραφικά στοιχεία, από τις οποίες αναδείχθηκαν 3 στατιστικά 

σημαντικές διαφοροποιήσεις, ενώ δεν φάνηκε να επηρεάζει καθόλου η προϋπηρεσία 

των διευθυντών. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης και τον 

παράγοντα φύλο, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν σε ελαφρώς μεγαλύτερο 

βαθμό από τους άντρες την άμεση εφαρμογή του προγράμματος πρόληψης.   

     Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας ήταν και η ηλικία, όπου οι διευθυντές/ντριες έως 

και 60 ετών κάνουν παρατήρηση στο/στα παιδί-ά που εκφοβίζουν πολύ συχνά, σε 

σχέση με όσους είναι άνω των 60 ετών, οι οποίοι τείνουν να εφαρμόζουν αυτή τη 
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μέθοδο πάρα πολύ συχνά. Τέλος, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των τρόπων 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, παρατηρήθηκε ότι ως προς την ενημέρωση 

των γονέων του μαθητή, αν και τα δύο φύλα το εφαρμόζουν συστηματικά, οι άντρες 

τείνουν σε υψηλότερα επίπεδα. 

     Στο σημείο αυτό οφείλουμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία που προέκυψαν από την 

έρευνα που διεξαγάγαμε με άλλες αντίστοιχες περιεχομένου έρευνες. Στην έρευνα μας 

ο κοινωνικός εκφοβισμός κρίνεται από τους διευθυντές που έλαβαν μέρος στην 

παρούσα έρευνα ως η πιο συχνή μορφή σχολικού εκφοβισμού σε ποσοστό 41.4 % , ενώ 

ο λεκτικός συγκεντρώνει ποσοστό 25, 7 % . Βέβαια, στις άλλες έρευνες ο λεκτικός 

εκφοβισμός υπερτερεί κατά πολύ των άλλων μορφών σχολικού εκφοβισμού (Tsiadis et 

al. 2013).  

     Επίσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω άκρως σημαντικός αποτελεί ο ρόλος της 

οικογένειας και ιδίως των γονιών στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών 

επιβεβαιώνεται και στην έρευνά μας. Οι γονείς οφείλουν να εκφράζουν στα παιδιά τους 

την απαιτούμενη στήριξη (Wang et  Al. 2009)  και να επιτυγχάνουν μία ουσιαστική 

επικοινωνία μεταξύ τους (Shetgiri et al. 2012a). Παράλληλα, οι διευθυντές της έρευνας 

μας, σε ποσοστό κοντά στο 60% αξιολογούν τον σχολικό εκφοβισμό ως ένα φαινόμενο 

που έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στους ίδιους τους μαθητές όσο και στην 

διαδικασία της μάθησης, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από άλλες αντίστοιχες 

έρευνες όπως αυτή της Κατσαμά το 2013. 

     Επιπροσθέτως, οι διευθυντές της έρευνας μας δηλώνουν ιδιαιτέρως πρόθυμοι να 

παρέμβουν σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, ώστε να τα αντιμετωπίσουν 

καθοριστικά (50 % πολύ και 47 % πάρα πολύ), στοιχείο που συμφωνεί και με την 

έρευνα του Dan Olweus (2007) που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές δημοτικού και 

δήλωσαν σχεδόν καθολικά, ότι οι δάσκαλοί τους σπεύδουν σχεδόν αμέσως να 

σταματήσουν την εμφάνιση αντίστοιχων φαινομένων.  

     Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας μας που έρχεται σε αντίθεση με άλλες 

αντίστοιχες έρευνες είναι πως οι ερωτώμενοι μας θεωρούν ότι αποδέκτες επιθετικών 

συμπεριφορών γίνονται με την ίδια συχνότητα όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως σε ποσοστό 

40%, ενώ μόνο το 20 % των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι μαθητές από άλλες χώρες 

γίνονται πιο συχνά αποδέκτες ανάλογων περιστατικών. Το εύρημα αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με την έρευνα του Richardson (2006) όπου η έννοια του << μη ανήκειν >> 
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αποτελεί αιτία επιθετικών εξάρσεων και συγκρούσεων, με αποτέλεσμα παιδιά από 

άλλες χώρες να δέχονται συχνά επιθέσεις και προσβολές, καθώς και τα παιδιά που 

εμφανίζουν ορισμένες μαθησιακές δυσκολίες (Rose et al., 2009). 

      Επίσης, οι διευθυντές της έρευνας μας θεωρούν πως ο ρόλος και η θέση τους είναι 

καθοριστική ως προς την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών, στοιχείο που 

συνάδει και με την έρευνα του Σείριου (2014,παρ.1) και πως προσπαθούν να 

παρέμβουν κυρίως με όπλα την συζήτηση και τον διάλογο και επιλέγουν ως έσχατο 

μέσο τις ποινές και τις τιμωρίες, γεγονός που συμφωνεί και με την έρευνα Βεγιάννη 

(2011). Ωστόσο, η τελευταία έρευνα αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί και όχι οι διευθυντές 

διαφέρουν ως προς το φύλο, την ηλικία τους και την μόρφωσή τους στον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τα αντίστοιχα περιστατικά, στοιχείο που δεν ισχύει στην δική μας 

έρευνα βάσει των απαντήσεων που λάβαμε. Τέλος, από την έρευνά μας αποδεικνύεται 

ότι η έλλειψη επιμόρφωσης  ως ο βασικότερος παράγοντας αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης περιστατικών που περιέχουν μέσα τους τον εκφοβισμό και τη βία, όπως 

το επαληθεύει και η έρευνα της Βεγιάννη που αναφέρθηκε παραπάνω. 

     Όπως αναφέρεται και από τις Κωνσταντίνου και Ψάλτη (2012, σ. 225) «οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τα περιστατικά μάλλον με προσωπικές παρεμβάσεις και 

πρωτοβουλίες και θεωρούν αναγκαία την εκπαίδευση τους τόσο στην πρόληψη όσο και 

σε τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου». Τα συμπεράσματα των δύο ερευνητριών 

συμφωνούν ως προς το σκέλος της πρόληψης και της αντιμετώπισης του φαινομένου 

του σχολικού εκφοβισμού από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί στη 

πλειοψηφία τους συμφωνούν ότι έχουν ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης, διαφωνούν με 

την καταλληλόλητα της εκπαίδευσης τους μέχρι σήμερα ή δεν την θεωρούν επαρκή 

έτσι ώστε να νοιώθουν αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπισης φαινομένων bullying. 

Δεν είναι σίγουροι αν διαθέτουν ικανότητες αντιμετώπισης και πρόληψης του 

φαινομένου και παραδέχονται ότι η πρόληψη του εκφοβισμού αποτελεί δικής τους 

ευθύνη εντός του σχολικού χώρου. 

       Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της συγκεκριμένης εργασίας και 

αναλογιζόμενοι τις αδυναμίες της παρούσας έρευνας, θεωρούμε ότι οφείλουμε να 

παραθέσουμε τις προτάσεις µας για μελλοντικές έρευνες. Έρευνες που να αφορούν 

συγκεκριμένα το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και τις διαστάσεις του σε 

ευρύτερο επίπεδο αλλά και ειδικότερα σε όλες τις βαθμίδες Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Και αυτό διότι, σύμφωνα µε έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε., οι μαθητές του 
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δημοτικού δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βία, σε µία ή περισσότερες μορφές, σε 

μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι οι μαθητές του Γυμνασίου/Λυκείου.  

 

Οι προτάσεις για τους μελλοντικούς ερευνητές αφορούν: 

> Οι έρευνες οφείλουν να στοχεύουν σε όλες τις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ακόμα και στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Διότι δεδομένα μία σειράς 

ερευνών δείχνουν ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται  και κατανοούν πλήρως το 

φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ως άκρως σημαντικό ζήτημα και ταυτόχρονα 

βιώνουν τις επιπτώσεις του κιόλας από την Α’ δημοτικού. 

> Έρευνες οι οποίες να εστιάσουν σε συγκεκριμένες μορφές του σχολικού εκφοβισμού, 

όπως για παράδειγμα στη λεκτική εκδήλωσή του, που όπως διαπιστώσαμε από τα 

αποτελέσματα της έρευνας που υλοποιήσαμε, συντελείται σε μεγάλη έκταση ή στον 

ηλεκτρονικό εκφοβισμό που τα τελευταία χρόνια λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη έκταση 

λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας. 

> Έρευνες που θα διερευνήσουν τις αιτίες που ο σχολικός εκφοβισμός είναι µία πράξη 

που προτιμούν και επιλέγουν περισσότερο τα αγόρια µε πολύ μεγάλη απόκλιση από τα 

κορίτσια. Οι έρευνες να εστιάσουν στους λόγους που οδηγούν τους μαθητές να 

προβούν σε αντίστοιχες πράξεις εκφοβισμού εντός του σχολικού χώρου αλλά 

παράλληλα και στα συναισθήματα και τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται στα 

θύματα που βιώνουν τέτοιες συμπεριφορές. 

> Έρευνες που να αφορούν στην εκτίμηση των μαθητών για τις μεθόδους  µε τις οποίες 

θα επιθυμούσαν το σχολείο να παρέμβει και να δράσει , ώστε να βοηθήσει  με 

αποτελεσματικό τρόπο στην αντιμετώπιση και γιατί όχι στην μελλοντική εξάλειψη του 

φαινομένου. 

> Η πραγματοποίηση ποιοτικών ερευνών που να απευθύνονται στους γονείς, 

δασκάλους και τους διευθυντές µε στόχο να γίνει πλήρως κατανοητό σε βάθος ο 

βαθμός που αναγνωρίζουν, διαπιστώνουν και παρεμβαίνουν στα φαινόμενα 

εκφοβισμού τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον. Με αυτό τον 

τρόπο θα καταστεί ευρέως αντιληπτό, πόσο σημαντικός παράγοντας για την 

καταπολέμηση όχι μόνο του σχολικού εκφοβισμού αλλά και πολλών άλλων 

καταστάσεων και  περιστατικών, συνιστά μία ουσιαστική και εποικοδομητική σχέση 
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συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές και γονείς αλλά και με 

την ευρύτερη κοινωνία γενικότερα. Αξιοποιώντας τις ιδέες και τις απόψεις των γονέων 

συνδυάζοντας τις τελευταίες γόνιμα με  αυτές των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 

ενός σχολείου, διευκολύνεται καταλυτικά η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των 

παραπάνω εμπλεκόμενων και ανοίγει τον δρόμο για την σύλληψη και την υλοποίηση 

δράσεων που θα είναι επιφορτισμένες με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους ίδιους και την 

σχολική κοινότητα αλλά πρωτίστως για τα ίδια τα παιδιά. 

> Επίσης, μία εποικοδομητική πρόταση για τους μελλοντικούς ερευνητές θα ήταν να 

μελετήσουν την επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης απέναντι σε θέματα σχολικού εκφοβισμού σε κάθε Νομό και Περιφέρεια 

της χώρας μας, ώστε να εξαχθούν τα άκρως απαραίτητα και χρήσιμα συμπεράσματα 

σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα στοιχεία αυτά που θα προκύψουν από τις 

μελλοντικές αυτές έρευνες μπορούν να αξιοποιηθούν, με απώτερο στόχο να 

συμβάλλουν καθοριστικά στην διαμόρφωση και στην υλοποίηση προγραμμάτων 

επιμόρφωσης σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. 

     Επομένως, αν θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις προτάσεις που θα μπορούσαμε να 

απευθύνουμε στους μελλοντικούς ερευνητές θα ήταν να αξιοποιήσουν στην υλοποίηση 

αντίστοιχων ερευνών για το σχολικό εκφοβισμό όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες 

που δύναται να ασκούν κάποιο ρόλο τόσο στην εμφάνιση όσο και στην εξάλειψη αυτού 

του φαινομένου, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές, οι μαθητές, η ευρύτερη 

τοπική κοινότητα, οι σύγχρονοι και αγχωτικοί ρυθμοί ζωής, τα Μ.Μ.Ε. και άλλους 

αντίστοιχους παράγοντες. Ακόμη, οφείλουν οι δυνητικοί ερευνητές να εστιάσουν σε 

βάθος όσον αφορά την υλοποίηση της έρευνάς τους και να μην αποκλείσουν κάποια 

τμήματα της κοινωνίας από αυτήν.  

     Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διερευνήσουν όλες τις ηλικιακές ομάδες μαθητών, 

όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών και διευθυντών σε κάθε περιφέρεια της χώρας, ώστε 

να καλύψουν την διερεύνηση του φαινομένου σε όλη την ελληνική επικράτεια. Με την 

τελευταία πρόταση θα μπορούσαμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα που θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην ενσωμάτωσή τους στην συγκρότηση και στην 

εφαρμογή σεμιναρίων σχετικών με τον σχολικό εκφοβισμό. Βεβαίως, με τον ίδιο ζήλο 

οι μελλοντικοί ερευνητές θα μπορούσαν να μελετήσουν και άλλα αντίστοιχα φαινόμενα 

της επικαιρότητας που ταλανίζουν ιδιαιτέρως τα νέα απιδιά, όπως είναι η κατάθλιψη 
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και τα διάφορα προβλήματα διαταραχής της διατροφής του που μία μεγάλη μερίδα 

παιδιών υφίσταται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αξιότιμοι κύριοι/ες 

     Είμαι ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  του τμήματος 

Εκπαιδευτική και Κοινωνικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση 

Εκπαιδευτική  Διοίκηση και Ηγεσία, Κόκκορης Χρήστος και  διανέμω το παρόν 

ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας μου με θέμα « Η επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Πέλλας σε θέματα σχολικού εκφοβισμού» 

στους διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας. Παρακαλούμε 

να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο στηριζόμενοι στις προσωπικές σας 

εμπειρίες και εκτιμήσεις και να τονίσουμε πως οι πληροφορίες που λαμβάνονται 

παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. 

     Η συμμετοχή σας στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι εθελοντική και ο 

ενδεχόμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολόγιου από τον εκάστοτε ερωτώμενο 

εκτιμάται περίπου στα 10λεπτά.   

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη  συνεισφορά σας. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 1Ο : ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στοιχεία συμμετέχοντα:   1) Φύλλο: Άνδρας    ,   Γυναίκα                                                         

 2) Ηλικία:  30- 40 ετών  , 41 – 50 ετών  , 51 – 60 ετών  , 61 και άνω ετών  

3) Οικογενειακή κατάσταση: Ελεύθερος  , Παντρεμένος  , Διαζευγμένος  , Χήρος  

4) Μορφωτικό επίπεδο : Πτυχίο Α.Ε.Ι  , Δεύτερο πτυχίο  , Μεταπτυχιακό  , Διδακτορικό  , 

Επιμόρφωση / Σεμινάρια  
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5) Χρόνια προϋπηρεσίας ως διευθυντής / διευθύντρια : 1-3 έτη  , 4 – 7 έτη  , 8 – 11 έτη  ,                              

12 και άνω  

6) Έχετε παιδιά: Ναι   ,   Όχι  

7) Αν ναι , πόσα: Ένα   , Δύο , Τρία  , Περισσότερα από τρία   

  

ΜΕΡΟΣ 2Ο : Έκφραση γνώμης των διευθυντών/ διευθυντριών σε 

θέματα επιμόρφωσης , ενημέρωσης  και αντιμετώπισης του σχολικού 

εκφοβισμού.  

8) Γνωρίζετε / είστε ενημερωμένοι σχετικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού ;  

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

9) Τι είδους ενημέρωση έχετε λάβει  ;  

Πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, άρθρων, βιβλίων  κ.τ.λ.                                                                    

Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων , ημερίδων , εκπαιδευτικών σεμιναρίων                               

Όλα τα παραπάνω                                  Δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση  

 

10) Ποιο ή ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ότι είναι περιστατικά που συνιστούν εκφοβισμό; 

Προσβολές, βρισιές, ειρωνεία                   Σωματική βία                              Απόρριψη από την παρέα                                  

Σεξουαλική παρενόχληση                  Έκθεση προσωπικών πληροφοριών            Κλοπή, βανδαλισμό  

 

11) Έτυχε ποτέ στη διάρκεια των σχολικών σας χρόνων να γίνεται θύμα σχολικού εκφοβισμού; 

Ποτέ                             Σπάνια                     Μερικές φορές                Συχνά              Πολύ  συχνά                                                   
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12) Πόσο συχνά στη διάρκεια της θητείας σας ως διευθυντής/τρια έχουν πέσει στην αντίληψή σας 

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού;  

Ποτέ                            Σπάνια                         Μερικές φορές                Συχνά          Πολύ  συχνά                               

 

13) Θεωρείτε ότι ο σχολικός εκφοβισμός επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε έναν μαθητή; 

 Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                                                

 

14) Ποιο θεωρείτε ότι αποτελεί το συχνότερο είδος εκφοβισμού στο σχολείο; 

Λεκτικός                   Κοινωνικός                             Σωματικός                          Ηλεκτρονικός          

 

15) Παρατηρείτε περισσότερο περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε: 

Αλλοδαπούς μαθητές                   Χαμηλών τόνων μαθητές                          Δεν έχει καμία διαφορά                           

 

16) Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον ρόλο σας στην αντιμετώπιση περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού στη 

σχολική μονάδα; 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

17) Πόσο πιθανό είναι να παρεμβαίνατε σε κάποιο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού; 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   
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Παρακαλώ στις δύο παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τον αριθμό που 

ανταποκρίνεται περισσότερο και καλύτερα στις απόψεις σας ( από το 1 έως 

το 5 ), όπου το 1 σημαίνει «Καθόλου», το 2 σημαίνει «Λίγο», το 3 «Αρκετά», 

το 4 «Πολύ» και το 5 «Πάρα πολύ». 

18) Σε ποιο βαθμό εφαρμόζετε τους παρακάτω τρόπους για την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού; 

Προστασία του παιδιού που εκφοβίζεται           1           2         3            4             5 

Τιμωρία του/των παιδιού/παιδιών που εκφοβίζουν 1           2         3            4             5 

Ενημέρωση των γονέων του μαθητή                   1           2         3            4             5 

Επικοινωνία με κοινωνικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες   1           2         3            4             5 

Ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη  1           2         3            4             5 

Περισσότερο αυστηρή επίβλεψη από το προσωπικό του σχολείου1     2         3            4             5 

Άμεση εφαρμογή προγράμματος πρόληψης και παρέμβασης 1           2         3            4             5  

Απλή παρατήρηση στο/στα παιδί/παιδιά που εκφοβίζουν   1           2         3            4             5 

Συζήτηση με τον μαθητή που εκφοβίζεται   1           2         3            4             5 

Αδιαφορία   1           2         3            4             5 
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19) Πόσο αποτελεσματική είναι η δράση σας στους παρακάτω τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού 

εκφοβισμού; 

Προστασία του παιδιού που εκφοβίζεται           1           2         3            4             5 

Τιμωρία του/των παιδιού/παιδιών που εκφοβίζουν 1           2         3            4             5 

Ενημέρωση των γονέων του μαθητή                   1           2         3            4             5 

Επικοινωνία με κοινωνικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες   1           2         3            4             5 

Ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη  1           2         3            4             5 

Περισσότερο αυστηρή επίβλεψη από το προσωπικό του σχολείου1     2         3            4             5 

Άμεση εφαρμογή προγράμματος πρόληψης και παρέμβασης 1           2         3            4             5  

Απλή παρατήρηση στο/στα παιδί/παιδιά που εκφοβίζουν   1           2         3            4             5 

Συζήτηση με τον μαθητή που εκφοβίζεται   1           2         3            4             5 

Αδιαφορία   1           2         3            4             5 

 

 

20) Θεωρείτε τον εαυτό σας κατάλληλα εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού στο 

σχολείο; 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

21) Οργανώνετε επιμορφωτικά σεμινάρια για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με το φαινόμενο 

του σχολικού εκφοβισμού; 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   
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22) Οργανώνετε προγράμματα διαχείρισης συγκρούσεων και καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού; 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

23) Θεωρείτε πως είναι αποτελεσματική η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων διαχείρισης συγκρούσεων και 

καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού; 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

24) Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται μεταξύ τους για την συζήτηση και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών; 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

25) Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού; 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

26) Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε την συνεργασία σας με τον κάθε εκπαιδευτικό χωριστά για την 

αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού; 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

27) Χρειάζεται κάποια εκπαίδευση το εκπαιδευτικό προσωπικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον 

σχολικό εκφοβισμό; 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

28) Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε την συνεργασία σας με τους εμπλεκόμενους φορείς του σχολείου για 

την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών;  

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   
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29) Συνεργάζεστε με τους γονείς των μαθητών που εμπλέκονται στα περιστατικά εκφοβισμού (θύτες και 

θύματα); 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

30) Ποιες από τις παρακάτω μορφές επιμόρφωσης θεωρείτε ως αποτελεσματικότερη για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού; 

Ημερίδες                                Ταχύρυθμα σεμινάρια                                             Μέσης διάρκειας                                                                     

Εξ αποστάσεως                           Ενδοσχολική επιμόρφωση                                   

 

31) Ποια είναι τα θέματα που θα επιθυμούσατε να συμπεριληφθούν στα διάφορα προγράμματα 

επιμόρφωσης του σχολικού εκφοβισμού; 

Σχολική  ψυχολογία                                Κοινωνική  ψυχολογία                                           

Διαπολιτισμική εκπαίδευση                           Σχολική  ψυχολογία             Συμβουλευτική                       

 

32) Θεωρείτε αναγκαία την επιμόρφωση των διευθυντών ως προς την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού; 

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

33) Θεωρείτε ότι επιδρά το οικογενειακό περιβάλλον στην εμφάνιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού;  

Καθόλου                   Λίγο                Αρκετά                                Πολύ                           Πάρα πολύ                                   

 

34) Αν ναι, ποιοι παράγοντες θεωρείται ότι σχετίζονται με το οικογενειακό περιβάλλον και ενισχύουν την 

εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού; 

Οικογενειακοί δεσμοί                                Μορφωτικό επίπεδο                     Οικονομική κατάσταση                           

Μέτρα πειθαρχίας             Μίμηση-πρότυπα                       

 

35) Ποια από τις παρακάτω θεωρείτε ως αποτελεσματικότερη πρακτική με στόχο την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού; 

Σχολικό κλίμα                                Ενημέρωση μαθητών                     Επικοινωνία                           

Μαθητικά συμβούλια             Σύμβουλοι εκπαιδευτικοί                     
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36) Τι μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης θεωρείτε ότι πρέπει να λάβει η πολιτεία; 

Συστηματική διερεύνηση του φαινομένου                                Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών                     

Ανάπτυξη προγραμμάτων αντιμετώπισης                           Δημιουργία υποστηρικτικών δομών                           
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