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Το φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού – θυματοποίησης συνιστά 

σοβαρό πρόβλημα και καταγράφει 
παντού αυξητική πορεία.

Σχολικός εκφοβισμός (bullying)

Επηρεάζει αρνητικά το 
σχολικό περιβάλλον, αλλά και 

την ήρεμη, ψυχολογικά υγιή 
και ομαλή διαβίωση των 

μελών μιας κοινωνίας

Σε διεθνές επίπεδο καταγράφεται 
μεγάλο ενδιαφέρον για τη μελέτη 

και τον περιορισμό του

Στην ελληνική σχολική 
πραγματικότητα η μελέτη, 

διερεύνηση και αποτύπωσή του 
εντοπίζεται στις τελευταίες δεκαετίες 

=> λίγα ερευνητικά δεδομένα



Παράγοντες που επηρεάζουν 
την εκδήλωση του σχολικού 

εκφοβισμού

τη δομή και σύνθεση της 
οικογένειας, το κοινωνικο-

οικονομικό της υπόβαθρο, τις 
ψυχοσυναισθηματικές σχέσεις 

που αναπτύσσονται στους 
κόλπους της 

τις στάσεις και απόψεις του 
κοινωνικού και πολιτισμικού 

περιβάλλοντος μέσα στο 
οποίο εντάσσεται η εκάστοτε 

σχολική κοινότητα

Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της 

εφηβικής ηλικίας και τα 
κοινωνικά  του πρότυπα

Η μοναδικότητα της 
ψυχοσύνθεσης κάθε νέου 

συνδυαζόμενη με:



Οριοθέτηση - Εννοιολόγηση
• Οι διεθνείς έρευνες οριοθέτησης του σχολικού εκφοβισμού είναι 

πολλές, ΑΛΛΑ με ποικιλία μεθόδων διερεύνησης            δύσκολα 
κατηγοριοποιήσιμες οι ορισμοί ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΙ

BULLYING

Σχετίζεται με σκόπιμη, απρόκλητη, επαναλαμβανόμενη και εκ 
προθέσεως επιθετική συμπεριφορά (σωματική, λεκτική ή 
ψυχολογική)

Χαρακτηρίζεται από ανισορροπία δυνάμεων στη σχέση θύτη-
θύματος, αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων μερών

Προκαλεί φόβο και άλλα αρνητικά συναισθήματα ή/και 
βλάπτει το θύμα (Κυριακίδης, 2014)



• ως προς το κριτήριο της επανάληψης: 
κάποιοι ερευνητές δεν θεωρούν 
απαραίτητη την παρουσία του/δεν το 
δέχονται ως κριτήριο.

• είναι δυνατόν και μόνο ένα 
περιστατικό να χαρακτηριστεί ως 
εκφοβιστική συμπεριφορά, όταν 
εντοπίζεται ανισορροπία δυνάμεων 
και προκαλούνται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα στον αποδέκτη–θύμα 
συναισθήματα φόβου, άγχους και 
ταπείνωσης (Coyne & Monks, 2011· 
Smith, 2011· Politi, 2014)

ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

& 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:

ΓΙΑΤΙ;



Μορφές σχολικού 
εκφοβισμού

Άμεσος

Βίαιες συμπεριφορές, 
σωματικές και λεκτικές που 

απευθύνονται άμεσα στο 
θύμα

Σχεσιακός

Αποκλεισμός από την 
ομάδα έως και την 

κοινωνία, ντροπιαστικά 
σχόλια, διάδοση φημών

➢ Ιδιαίτερη αύξηση εντοπίζεται στον εκφοβισμό με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων (cyberbullying), ο οποίος αν και δεν λαμβάνει χώρα αποκλειστικά 
στο σχολικό περιβάλλον, σχετίζεται με αυτό.



Θύτες

• Επιθυμούν τις 
εκφοβιστικές 
συμπεριφορές ως 
μέσο κυριαρχίας και 
επιβολής, συνειδητά

Θύματα

• Παθητικά (λύπη, 
στεναχώρια ή/και 
αδιαφορία

• Επιθετικά (θυμός, 
αντεπιθέσεις)

Παρατηρητές

• Δρουν ως καταλύτες

• Είτε παρακολουθούν 
παθητικά είτε 
εμπλέκονται δρώντας 
υπέρ ή κατά του 
θύματος

ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Τα θύματα δεδομένης της διαφοράς ισχύος δυσκολεύονται να επιλέξουν και να 
εφαρμόσουν  αποτελεσματικές αντιδράσεις, συχνά ανταποκρίνονται με τρόπους που 
διαιωνίζουν τον κύκλο εκφοβισμού.

Δυσφορία και υποτακτική συμπεριφορά των παθητικών ατόμων       εύκολοι στόχοι
Θυμός των επιθετικών θυμάτων       ανεξέλεκτες αντεπιθέσεις, παραιτέρω επιθετικότητα



Εκπαιδευτικοί και σχολικός 
εκφοβισμός

✓ Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός για την αντιμετώπιση και 
κυρίως για τη μείωση και πρόληψη τέτοιων συμπεριφορών.

✓ Έρχονται σε επαφή καθημερινά με τους μαθητές, παρατηρώντας τις
συμπεριφορές τους όχι μόνο μέσα στην τάξη, αλλά και στους υπόλοιπους 
χώρους και την αυλή του σχολείου όπου και εντοπίζονται τα περισσότερα 
σχετικά περιστατικά (Kiriakidis, 2014). 



Σύμφωνα όμως με τη βιβλιογραφία: 

 δεν έχουν διερευνηθεί διεξοδικά (Skinner et al., 2014; 
Λαμπροπούλου & Μάνεσης, 2016) 

 στη χώρα μας η εξέτασή του φαινομένου σε εφήβους στο 
πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υστερεί σε σχέση 
με τη σχετική διερεύνηση στον χώρο της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Παπαγιάννη & Γαλανάκη, 2013)

Οι στάσεις και απόψεις τους ως προς το φαινόμενο χρήζουν 
ιδιαίτερης διερεύνησης.



Απόψεις και στάσεις

Αντιλήψεις για:
❑ μορφές του φαινομένου

❑ ενέργειες θεωρούν ότι συνιστώνται για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και μείωσή του

❑Προσωπικές αξίες

❑ Συνειδητές ή υποσυνείδητες πεποιθήσεις

-έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό
περιβάλλον- αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όρου

«σχολικός εκφοβισμός» (Mc Master, 2015· Γλαρέντζου κ.ά., 2009)

Ο όρος «απόψεις και στάσεις», στην έρευνα αυτή, αναφέρεται στα:



Παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών



Σκοπός έρευνας

να διερευνήσει τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ως προς το φαινόμενο του 
σχολικού εκφοβισμού

σχετικά με τους παράγοντες που 
συντελούν στην εξάπλωσή του σε 

σχολεία της εκπαιδευτικής αυτής 
βαθμίδας

αναφορικά με τις στρατηγικές που 
θεωρούν ότι είναι αποτελεσματικές 

στην αντιμετώπισή του.



Μεθοδολογία έρευνας

✓Η έρευνα που έγινε ήταν συγχρονική, σκόπιμη 
περιγραφική, ποσοτική/ποιοτική. Για τις ανάγκες της 
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, που περιείχε 
ερωτήσεις κλειστού τύπου και μία ανοικτού τύπου

✓συμπληρώθηκε από 40 εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης 
της Αχαΐας 

✓διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019
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Ενέργειες που συνιστούν εκδήλωση σχ. εκφοβισμού



Αξιόλογες παρατηρήσεις έρευνας

Όλες οι ενέργειες που καταγράφηκαν στο ερωτηματολόγιο αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία ως εκδηλώσεις εκφοβισμού.

Υψηλά ποσοστά έλαβαν τα κοροϊδευτικά σχόλια στο διαδίκτυο.

ΌΜΩΣ:

Η κοροϊδία με την παραδοσιακή της μορφή (δια ζώσης) έλαβε 
χαμηλότερα ποσοστά.

Οι διακρίσεις έλαβαν, επίσης, χαμηλά ποσοστά (τι γίνεται αν είναι 
επαναλαμβανόμενες, σταθερές και αιτίες αρνητικών συναισθημάτων;).
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Λόγοι εξάπλωσης του σχολικού εκφοβισμού



Λόγοι εξάπλωσης που αφορούν στοιχεία της προσωπικότητας θυτών και 
θυμάτων: 

❑ η εκφοβιστική συμπεριφορά δεν είναι φυσιολογική εκδήλωση της εφηβείας 

❑ δεν ισχυροποιεί τον χαρακτήρα του θύματος, 

❑ τα αγόρια είναι τα συχνότερα εμπλεκόμενα άτομα σε τέτοιες συμπεριφορές 

❑ οι θύτες δεν έχουν καλές επιδόσεις στα μαθήματα, αλλά είναι δημοφιλείς σε 
αντίθεση με τα θύματα

❑Οι παρατηρητές μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά

❑ Διαφαίνεται τάση για επανάληψη 

1ο Ερευνητικό ερώτημα: Λόγοι εξάπλωσης του 
bullying

Λόγοι εξάπλωσης που σχετίζονται με εξωτερικούς παράγοντες:
❑ περιορισμένο γονεϊκό ενδιαφέρον και ενημέρωση
❑ μη εμπλοκή σε εκπαιδευτικές δράσεις 
❑ κακή χρήση των ηλεκτρονικών μέσων
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Τρόποι αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού



Αξιολογήθηκαν με υψηλούς όρους:

❑ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού» 
παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο όρο

❑ «Η αντιμετώπιση του φαινομένου στην τάξη και στο διάλειμμα είναι 
ευθύνη των εκπαιδευτικών» 

❑ «Η συνδρομή άλλων ειδικοτήτων: ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ή 
σχολικού συμβούλου»

❑ «Ψυχολογική στήριξη και συζήτηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη»

❑ « Συμμετοχή γονιών σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης» 
αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλούς μέσους όρους 

2ο Ερευνητικό ερώτημα: Τρόποι αντιμετώπισης 
του bullying

Αξιολογήθηκαν με τους χαμηλότερους όρους:
❑ «Αυστηρή τιμωρία»
❑ «Οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να πετύχουν την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση»



Από την ποιοτική ανάλυση που διενεργήθηκε στην ανοικτού τύπου 
ερώτηση διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί: 

νιώθουν μεγάλη ανάγκη για στήριξη από άλλους ειδικούς

εκφράζουν τη βαρύτητα της επαγρύπνησης για επιτυχία της 
πρόληψης 

δίνουν σημασία στη συνδρομή του οικογενειακού περιβάλλοντος

ανησυχούν για: α) την έξαρση του φαινομένου β) την παράλληλη 
αδιαφορία της κοινωνίας 

αγωνιούν για την σαφή και ακριβή εννοιολογική οριοθέτηση του 
όρου/επιθυμούν την προσεκτική χρήση του



Συμπεράσματα
Οι εκπαιδευτικοί:
 είναι ενήμεροι για το θέμα 
 ευαισθητοποιημένοι
 επιθυμούν και νιώθουν ικανοί να αντιμετωπίζουν εκφοβιστικές συμπεριφορές 

στο σχολικό πλαίσιο, έχουν ανάγκη όμως συνδρομής ειδικών και επιμόρφωσης
Όμως:
 δεν συμφωνούν όλοι ως προς το τι συνιστά εκφοβιστική συμπεριφορά

Η σωματική βία, συνιστά την πιο αναγνωρίσιμη μορφή εκφοβισμού, όμως: 

η κοροϊδία, η ειρωνεία και η διάδοση φημών αξιολογούνται και στην παρούσα 
έρευνα ως εκφοβιστικές συμπεριφορές από λιγότερους εκπαιδευτικούς, παρ’ ότι 
ανάλογες συμπεριφορές μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα (κοροϊδευτικά σχόλια, 
ειρωνεία, προσβολές, απειλές στα ηλεκτρονικά μέσα: cyberbullying) θεωρούνται 
ως εκδήλωση bullying από το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος



Συμπεράσματα
Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν:

 την αυξητική πορεία του σχολικού εκφοβισμού
 τη σύνδεσή του με το οικογενειακό περιβάλλον και το περιορισμένο 

ενδιαφέρον των γονιών των θυτών, οι οποίοι δεν ενημερώνονται συχνά για 
τις επιδόσεις των παιδιών τους και δεν έχουν καλή συνεργασία με το 
σχολείο 

 την αρνητική επιρροή της κατάχρησης των ηλεκτρονικών μέσων και ότι δεν 
αποτελεί φυσιολογικό αναπτυξιακό φαινόμενο για την ηλικία των εφήβων

 δεν ισχυροποιεί το χαρακτήρα του θύματος, που συνήθως δεν έχει καλές 
σχέσεις με τους συμμαθητές του 

 οι συμμαθητές-παρατηρητές τείνουν να μην συμπαραστέκονται
 οι θύτες επιθυμούν την επανάληψη της άσχημης συμπεριφοράς τους 
 θύτες και θύματα επηρεάζονται ως προς τις επιδόσεις τους στο σχολείο 
 τα αγόρια παρουσιάζουν συχνότερα την τάση για εμπλοκή σε τέτοια 

περιστατικά



Συμπεράσματα
Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν:

 την ευθύνη τους και τη διάθεση να αντιμετωπίσουν εκφοβιστικές 
συμπεριφορές στο σχολείο 

 τα πενιχρά αποτελέσματα της αυστηρής τιμωρίας

 την αξία της ψυχολογικής στήριξης και συζήτησης με όλους 

 σύναψης κοινά αποδεκτών κανόνων 

 τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δράσεις και σε προγράμματα 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

 τη σημασία της συνδρομής του σχολικού συμβούλου ή/και άλλων ειδικοτήτων 

 της συνεργασίας με ηγεσία και συναδέλφους, καθώς οι ίδιοι δεν είναι από 
μόνοι τους ικανοί να επιτύχουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

 την ανάγκη για επιμόρφωση, αλλά και τη συμμετοχή των γονιών σε 
προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 



Συμπεράσματα
Για να αποφεύγονται στο μέλλον φαινόμενα 

εκφοβιστικής συμπεριφοράς &

για να μην υπάρχουν θύτες και θύματα χρειάζεται:

Η οικογένεια και κυρίως το σχολείο να αναπτύσσουν την  
προσωπικότητα των μαθητών ολόπλευρα

Πώς: 

Εδώ συμβάλλει η θεωρία των Πολλαπλών Τύπων 
Νοημοσύνης

(Νταλλή, 2015· Νταλλή, Φλουρής 2019· Φλουρής, 2020)



Καλλιέργεια Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης
καταπολέμηση εκφοβιστικών 

συμπεριφορών και κοινωνικής αδικίας 



Καλλιέργεια Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης
καταπολέμηση εκφοβιστικών 

συμπεριφορών και κοινωνικής αδικίας 



Σας ευχαριστώ 
πολύ για την 
προσοχή σας!!!


