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Ο σχολικός εκφοβισμός
δεν αποτελεί έννοια
ταυτόσημη της βίας
(Harachi, Catalano &
Hawkins,1999)



Μάλλον θα λέγαμε ότι
πρόκειται για μια
υποκατηγορία της
ευρύτερης έννοιας της
βίας (Kaliotis, 2000)
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«ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο
εκφοβισμού ή θυματοποιείται όταν
υποβάλλεται κατ’ επανάληψη και κατ’
εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες, από
έναν ή περισσότερους άλλους μαθητές»
(Olweus, 2009)

«ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια
σκόπιμη και συνειδητή επιθυμία να βλάψει
κάποιος τον συνάνθρωπό του και να τον
υποβάλλει σε μια κατάσταση πίεσης» (Tatum &
Tatum, 1992)
«εκφοβισμός είναι η επανειλημμένη
καταπίεση ενός λιγότερου δυνατού ατόμου,
σωματικά ή ψυχικά, από ένα πιο δυνατό»
(Farrington, 1993)
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Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια κριτήρια, τα οποία εμπερικλείονται στους
ορισμούς αυτούς και στοιχειοθετούν το σχολικό εκφοβισμό
διαφοροποιώντας τον από άλλες μορφές εκδήλωσης βίας που εκδηλώνονται
στο πλαίσιο του σχολείου. Τα κριτήρια αυτά είναι:

η πρόθεση του θύτη (Benitez &
Justicia, 2006· Lee, 2006)
η ανισορροπία δύναμης (Rigby,
η πρόκληση πόνου στο θύμα (Rigby,2001· Lee, 2006)
1996· Corvo & DeLara, 2010)
η απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά
η επαναληψιμότητα και η διάρκεια του θύτη (Rigby, 2001· Lee, 2006)
της εκφοβιστικής συμπεριφοράς
(Rigby, 2008· Olweus, 2009)
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Λεκτικός εκφοβισμός (verbal
bullying):
Αποτελεί τη συνηθέστερη
μορφή σχολικού εκφοβισμού
(Παπαστυλιανού, 2000· EKKE,
2006). Τα παρατσούκλια, οι
ύβρεις, οι διαπληκτισμοί,
καθώς επίσης και ο
σαρκασμός, η περιφρόνηση,
η ειρωνεία, τα υπονοούμενα
και οι ψευδείς διαδόσεις
αποτελούν μερικές από τις
πιο γνωστές μορφές αυτού
του είδους εκφοβισμού
(Κιτσάκη, 2010).

Άμεσος ή σωματικός
εκφοβισμός (physical
bullying):
Αποτελεί μία εξίσου συχνή
μορφή σχολικού εκφοβισμού,
η οποία περιλαμβάνει ένα
ευρύ φάσμα ενεργειών,
όπως χτυπήματα, κλωτσιές,
σπρωξιές, χαστούκια,
μπουνιές, τράβηγμα
μαλλιών, άρπαγμα ή και
φθορά της ατομικής
ιδιοκτησίας (Kim, Koh &
Leventhal, 2005).
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Κοινωνικός, σχεσιακός ή έμμεσος εκφοβισμός (indirect, social,
relational bullying):
Σε αυτό το είδος εκφοβισμού περιλαμβάνονται συμπεριφορές
όπως η μη αποδοχή και ο αποκλεισμός του θύματος από
κοινωνικές ομάδες ή δραστηριότητες και η διάδοση φημών. Στον
έμμεσο εκφοβισμό, στόχος των θυτών είναι να κλονίσουν την
αυτοεκτίμηση του θύματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου,
χρησιμοποιούν τακτικές όπως είναι η απομόνωση, οι χειρονομίες,
τα νεύματα, και γενικά εχθρική μη λεκτική επικοινωνία (Pateraki &
Hountoumadi, 2001)

Ηλεκτρονικός/διαδικτυακός εκφοβισμός ή
κυβερνοοεκφοβισμός (cyber bullying):
Η μορφή αυτή του σχολικού εκφοβισμού εμφανίστηκε τα
τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας (Mishna, Saini
& Solomon, 2009· Tokunaga, 2010). Περιλαμβάνει τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά μηνύματα,
chat rooms και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) με σκοπό το
δημόσιο διασυρμό –εξευτελισμό του θύματος (Olweus, 2003·
Smith, Nika & Papasideri, 2004· Chibarro, 2007)
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Ατομικά χαρακτηριστικά
εμπλεκομένων στο σχολικό εκφοβισμό
(θύτης και θύμα)



Επιθετικά πρότυπα των γονέων



Ελλιπής επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών γύρω από την
αποτελεσματική αντιμετώπιση του
φαινομένου



Δυσμενείς οικονομικές συνθήκες



Ο ρόλος των ΜΜΕ, του διαδικτύου και
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην
ανάπτυξη συμπεριφορών εκφοβισμού
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Ωστόσο

Σύμφωνα με μια έρευνα
(Woods & Wolke, 2004),
το ποσοστό των
παιδιών με ε.ε.α. που
υφίστανται εκφοβισμό
είναι μικρότερο από
αυτό των μαθητών
τυπικής ανάπτυξης
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Παιδιά με νοητική καθυστέρηση



Παιδιά με αυτισμό/σύνδρομο
Asperger



Παιδιά με Διαταραχή
Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ –Υ)



Παιδιά με κινητική αναπηρία



Παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες
16

17

Μέτρα σε επίπεδο σχολικής τάξης
τάξης::









Συζήτηση με το θύτη
Συζήτηση με το θύμα
Συζήτηση με το σύνολο της τάξης
τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο
και σε επίπεδο αντιμετώπισης
Βιωματικές δράσεις
Επιβολή ποινών
Αγνόηση του φαινομένου (Sairanen
& Pfeffer, 2011)
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Αναζήτηση βοήθειας από τον Διευθυντή
Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
Ενημέρωση των γονέων και των δύο πλευρών
Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, όπως σχολικό
ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό
Ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου, η οποία
περιλαμβάνει τη συνεργασία όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας: μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς
και ειδικοί επιστήμονες
Εποπτεία κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (Rigby,
2002)
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Η διερεύνηση του τρόπου
κατανόησης και
αντιμετώπισης του σχολικού
εκφοβισμού σε μαθητές με
αναπηρία από τους
εκπαιδευτικούς που
εργάζονται σε γενικά και
ειδικά γυμνάσια και λύκεια του
νομού Αττικής.
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Ερευνητικά

ερωτήματα


Έχουν
Έχουν

επιμορφωθεί
επιμορφωθεί –καταρτιστεί
–καταρτιστεί οι
οι εκπαιδευτικοί
εκπαιδευτικοί γύρω
γύρω
από
από το
το φαινόμενο
φαινόμενο του
του σχολικού
σχολικού εκφοβισμού
εκφοβισμού (bullying)
(bullying) σε
σε
μαθητές
μαθητές με
με αναπηρία/ειδικές
αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές
εκπαιδευτικές ανάγκες;
ανάγκες;

Ποιες
Ποιες μορφές
μορφές σχολικού
σχολικού εκφοβισμού
εκφοβισμού εντοπίζουν
εντοπίζουν
εντονότερα
οι
εκπαιδευτικοί
στο
χώρο
εντονότερα οι εκπαιδευτικοί στο χώρο του
του σχολείου;
σχολείου;

Σύμφωνα
Σύμφωνα με
με τους
τους εκπαιδευτικούς,
εκπαιδευτικούς, το
το φαινόμενο
φαινόμενο του
του
εκφοβισμού
είναι
πιο
έντονο
στα
παιδιά
με
εκφοβισμού είναι πιο έντονο στα παιδιά με
αναπηρία/ειδικές
αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
ανάγκες ή
ή στους
στους
υπόλοιπους
υπόλοιπους μαθητές;
μαθητές;

Ποιους
Ποιους παράγοντες
παράγοντες αναγνωρίζουν
αναγνωρίζουν οι
οι εκπαιδευτικοί
εκπαιδευτικοί ότι
ότι
ενισχύουν
το
φαινόμενο
του
εκφοβισμού
παιδιών
με
ενισχύουν το φαινόμενο του εκφοβισμού παιδιών με
αναπηρία/ειδικές
αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές
εκπαιδευτικές ανάγκες;
ανάγκες;

Σύμφωνα
Σύμφωνα με
με τους
τους εκπαιδευτικούς,
εκπαιδευτικούς, διαφοροποιείται
διαφοροποιείται η
η
συχνότητα
συχνότητα και
και η
η μορφή
μορφή του
του εκφοβισμού
εκφοβισμού ανάλογα
ανάλογα με
με τον
τον
τύπο
της
αναπηρίας/ειδικών
εκπαιδευτικών
αναγκών;
τύπο της αναπηρίας/ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών;

Με
Με ποιους
ποιους τρόπους
τρόπους αντιμετωπίζουν
αντιμετωπίζουν οι
οι εκπαιδευτικοί
εκπαιδευτικοί
περιστατικά
εκφοβισμού
μαθητών
με
αναπηρία/ειδικές
περιστατικά εκφοβισμού μαθητών με αναπηρία/ειδικές
εκπαιδευτικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
ανάγκες τόσο
τόσο σε
σε επίπεδο
επίπεδο τάξης
τάξης όσο
όσο και
και σε
σε
επίπεδο
επίπεδο σχολικής
σχολικής μονάδας;
μονάδας;
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Η ημιδομημένη συνέντευξη
επιλέχθηκε από την
ερευνήτρια ως το είδος
συνέντευξης που ταίριαζε
περισσότερο στην έρευνά της,
γιατί χαρακτηρίζεται από ένα
σύνολο προκαθορισμένων
ερωτήσεων, αλλά ταυτόχρονα
παρουσιάζει πολύ
περισσότερη ευελιξία ως προς
τη σειρά των ερωτήσεων, ως
προς την τροποποίηση του
περιεχομένου των ερωτήσεων
ανάλογα με τον ερωτώμενο
και ως προς την
προσθαφαίρεση ερωτήσεων
και θεμάτων για συζήτηση
(Robson, 2007)
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Κατάρτιση γύρω
από το σχολικό
εκφοβισμό σε
μαθητές με ε.ε.α.

Κατάρτιση γύρω
από το σχολικό
εκφοβισμό σε

Καμία επιμόρφωση

μαθητές τυπικής
ανάπτυξης

Ν

%

Ν

%

Ν

%

3

15

5

25

4
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2

10

3

15

3

15

5

25

8

40

7

35

Εκπαιδευτικοί
Γενικής
Αγωγής
Εκπαιδευτικοί
Ειδικής
Αγωγής

Σύνολο
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 Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην
έρευνα (5 άτομα -25 %) φαίνεται να ταυτίζουν το σχολικό
εκφοβισμό με την έννοια της βίας.

“Σχολικός εκφοβισμός είναι.. η βία (…) που
δέχεται ένας μαθητής από άλλους μαθητές
στο χώρο του σχολείου.” (ΕΓ 9)



Ωστόσο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο σχολικός εκφοβισμός δεν
αποτελεί έννοια ταυτόσημη της βίας (Harachi et al., 1999), καθώς
δεν αποτελεί εκφοβιστική συμπεριφορά οποιαδήποτε εκδήλωση
επιθετικότητας στα πλαίσια του σχολείου. Ο σχολικός εκφοβισμός,
δηλαδή, είναι μία υποκατηγορία της ευρύτερης έννοιας της βίας
(Kaliotis, 2000).
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Δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισμός
του σχολικού εκφοβισμού στον οποίο
να συμφωνούν όλοι οι εκπαιδευτικοί,
καθώς ο κάθε ένας από αυτούς
επικεντρώνεται και εστιάζει σε
διαφορετικές πτυχές του
προβλήματος
Η δυσκολία συμφωνίας των
εκπαιδευτικών σχετικά με τον ορισμό
του σχολικού εκφοβισμού είναι
δικαιολογημένη, καθώς ο ορισμός
ενός τόσο περίπλοκου και
πολυδιάστατου φαινομένου δεν
αποτελεί εύκολο έργο (Στέφου, 2015)
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Σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς, η συχνότερη
μορφή εκφοβισμού που
εκδηλώνεται στο πλαίσιο του
σχολείου είναι η λεκτική,
εύρημα που συμβαδίζει και με
δεδομένα παλαιότερων
ερευνών (Kaukiainen et al.,
2002· Καραδήμα, 2015). Ο
λεκτικός εκφοβισμός, κατά
τους εκπαιδευτικούς, μπορεί
να περιλαμβάνει αγενή
σχόλια, υβριστικές εκφράσεις,
κοροϊδία καθώς και διάδοση
ψευδών φημών εις βάρος των
μαθητών -θυμάτων.

“Η συχνότερη μορφή
εκφοβισμού που
εμφανίζεται στο σχολείο
είναι η λεκτική. Δηλαδή,
κάποιοι μαθητές
μειώνουν, εξευτελίζουν,
κοροϊδεύουν,
προσβάλλουν τους
συμμαθητές τους.” (ΕΕ 4)
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Μία άλλη μορφή εκφοβισμού που συναντάται συχνά στο
σχολικό πλαίσιο είναι η σωματική, η οποία καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως χτυπήματα, κλωτσιές,
σπρωξίματα. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από ένα
αξιοσημείωτο αριθμό διεθνών κι εγχώριων ερευνών (Rigby,
2001· Γκουντσίδου, 2007).

“(…) και ο σωματικός
εκφοβισμός συμβαίνει
αρκετά συχνά. Αυτός μπορεί
να πάρει τη μορφή ενός
χτυπήματος, μιας κλωτσιάς,
ενός σπρωξίματος..” (EE 2)
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Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ο ψυχολογικός
εκφοβισμός αποτελεί τη δυσκολότερα
ανιχνεύσιμη μορφή συναισθηματικής
κακοποίησης σε αντίθεση με τον άμεσο
εκφοβισμό, που χαρακτηρίζεται από «σχετικά
εμφανείς επιθέσεις στο θύμα», άποψη που
συγκλίνει και με τα ευρήματα ποικίλων
επιστημονικών μελετών (Γαλάνης &
Τριανταφυλλίδου –Γαλάνη, 2004· Rigby, 2008).

“(…) ψυχολογική (που μπορεί να είναι και
η χειρότερη) (…) Θα έλεγα ότι
περισσότερο εμφανίζεται η μορφή της
ψυχολογικής πίεσης η οποία τραυματίζει
την ψυχή και η οποία δεν είναι και εύκολο
να αποδειχτεί! Μία σωματική βία θα
άφηνε ίχνη, ενώ η ψυχολογική βλέπετε δεν
διακρίνεται άμεσα.” (ΕΓ 12)
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Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός,
κατά τους εκπαιδευτικούς,
συνιστά μια πρόσφατη μορφή
εκφοβισμού, η οποία
περιλαμβάνει τη χρήση
τεχνολογικών μέσων, όπως τα
κινητά και το διαδίκτυο,
εύρημα που συναντάται και
στη βιβλιογραφία (Olweus,
2003)
“(…) ηλεκτρονικό και ψηφιακό εκφοβισμό (…) ακριβώς γιατί οι
μαθητές μας με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, του διαδικτύου
και των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης πλέον είναι
δέσμιοι –είτε ως θύτες, είτε ως θύματα, είτε ως παρατηρητές- του
ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού.” (ΕΓ 2)
36
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Μιλώντας για την οικογένεια, οι
εκπαιδευτικοί αναφέρονται σε
διάφορες πτυχές της, δίνοντας
περισσότερη έμφαση στην
αναπαραγωγή των προτύπων που
βιώνουν τα παιδιά μέσα στο
οικογενειακό τους περιβάλλον και
στην αρνητική επίδραση που έχει η
εξοικείωσή τους με σκηνές
ενδοοικογενειακής βίας. Η άποψη
αυτή επιβεβαιώνεται και από την
υπάρχουσα βιβλιογραφία (Kokkinos
& Panayiotou, 2007)

“Οι μαθητές, δηλαδή,
που ασκούν εκφοβισμό
είναι, πολλές φορές,
παιδιά που έχουν
συνηθίσει τις βίαιες
συμπεριφορές και την
κακοποίηση στο σπίτι,
παιδιά που ποτέ δεν
είχαν υγιή πρότυπα
συμπεριφοράς..” (ΕΕ 6)
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“(…) σημαντικό ρόλο παίζει ο
εκπαιδευτικός. Όλο το θέμα,
δηλαδή, γιγαντώνεται και
από την αδιαφορία να
πω..δυστοκία να πω..είναι
και οι δύο σκληρές λέξεις,
αλλά για να λέμε τα
πράγματα με το όνομά τους,
από τη διεκπεραιωτική τάση
που έχουμε κι από το ότι
«αυτό μας ξεπερνάει».” (ΕΓ 2)
39

Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που αποδίδουν την εμφάνιση του
φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού στο έλλειμμα
επιμόρφωσης που υπάρχει στους συναδέλφους τους σχετικά με
την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Η
διαπίστωση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία και με τα ευρήματα
παλαιότερων ερευνών (Beran, 2006).

“(…) Θα ήθελα να πω
ακόμη ότι δεν έχουμε την
εκπαίδευση και την
κατάρτιση που θα ήταν
αρκετή για να
αντιμετωπίσουμε με
επιτυχία τέτοιου είδους
περιστατικά..” (ΕΓ 7)
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Κάποιοι εκπαιδευτικοί
επισημαίνουν πως η
εκδήλωση
επιθετικότητας μπορεί
να πηγάζει από τη
χαμηλή αυτοεκτίμηση
και την ανασφάλεια των
παιδιών θυτών, άποψη
που επιβεβαιώνεται και
από τη βιβλιογραφία
(Rigby, 2004)

“Είναι, συνήθως,
αποτέλεσμα
ανασφάλειας από τη
μεριά των θυτών..Στόχο
έχουν να κερδίσουν το
γόητρο στο σχολείο.”
(ΕΕ 3)
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“Έχω παρατηρήσει ότι,
συνήθως, τα άτομα που
δέχονται εκφοβισμό έχουν
χαμηλή έως κακή
αυτοεκτίμηση και
αυτοπεποίθηση, δεν έχουν
καλή σχέση και εικόνα για
τον εαυτό τους, είναι λίγο
πιο ανασφαλή.” (ΕΕ 2)

Σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς, βασικός
παράγοντας για την εμπλοκή
των μαθητών –θυμάτων σε
καταστάσεις σχολικού
εκφοβισμού είναι τα
χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς τους, όπως
η χαμηλή αυτοεκτίμηση και
αυτοπεποίθηση, η συστολή
και η αρνητική εικόνα που
έχουν για τον εαυτό τους. Τα
ευρήματα αυτά συγκλίνουν
με τα αποτελέσματα
ποικίλων ερευνών (Mishna,
2003· Flynt & Morton, 2004).
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Συχνότητα του σχολικού εκφοβισμού σε μαθητές με
ε.ε.α. και σε τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές



Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δίνουν μια ξεκάθαρη
εικόνα ως προς το ποια κατηγορία του μαθητικού
πληθυσμού είναι περισσότερο ευάλωτη στο σχολικό
εκφοβισμό, αφού κάποιοι αναφέρουν ότι οι μαθητές με
ε.ε.α. γίνονται συχνότερα στόχοι εκφοβιστικών πράξεων σε
σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, ενώ κάποιοι
άλλοι υποστηρίζουν το αντίθετο, ότι, δηλαδή, το ποσοστό
των παιδιών με ε.ε.α. που εμπλέκονται σε καταστάσεις
σχολικού εκφοβισμού είναι πολύ μικρότερο από αυτό των
τυπικά αναπτυσσόμενων συνομηλίκων τους. Το εύρημα
αυτό αντανακλά τη συγκεχυμένη εικόνα που υπάρχει και
στη βιβλιογραφία (Little, 2002 · Woods & Wolke, 2004)
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Οκτώ εκπαιδευτικοί
αναφέρουν ότι τα παιδιά
με νοητική καθυστέρηση
είναι αρκετά πιο πιθανό
να πέσουν θύματα
εκφοβισμού εν συγκρίσει
προς τους μαθητές με
λιγότερο παρατηρήσιμες
μορφές αναπηρίας ή
τους μαθητές τυπικής
ανάπτυξης, κάτι που
επιβεβαιώνεται και από
τη σχετική βιβλιογραφία
(Sheard et al., 2001).

“Έχω παρατηρήσει όλα
αυτά τα χρόνια που
δουλεύω ότι τα παιδιά με
πιο εμφανείς μορφές
αναπηρίας π.χ. νοητική
καθυστέρηση, γίνονται πιο
συχνά στόχοι εκφοβισμού
σε σχέση με αυτά που
εμφανίζουν λιγότερο
ορατές μορφές ε.ε.α.” (ΕΓ 1)
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Οι μαθητές με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
(αυτισμό, σύνδρομο Asperger), εξαιτίας του μη καθαρού
τρόπου άρθρωσής τους και των «περίεργων» (για τους
άλλους) κινήσεων και συμπεριφορών τους,
παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν λεκτικό
και σωματικό εκφοβισμό (Jackson, 2002)

“Έχω προσέξει ότι περισσότερο πλήττονται
τα παιδιά με σύνδρομο Asperger ή άλλη
μορφή αυτισμού. (…) Επειδή τα παιδιά αυτά
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες όπως μη
καθαρό τρόπο άρθρωσης μερικές φορές ή
κινήσεις, χειρονομίες, στάσεις, «περίεργες»
για τους άλλους, πέφτουν περισσότερο
θύματα κοροϊδίας και σωματικής βίας.” (ΕΓ 7)
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Κάποιοι εκπαιδευτικοί (επτά
άτομα) επισημαίνουν ότι οι
μαθητές με ΔΕΠ –Υ εμπλέκονται
συχνότερα σε περιστατικά
σχολικού εκφοβισμού, είτε ως
θύτες είτε ως θύματα, σε σχέση
με τους συνομηλίκους τους
χωρίς ΔΕΠ -Υ, εύρημα που
συγκλίνει με τα δεδομένα
παλαιότερων ερευνών
(Chamberlain, 2003· Holmberg &
Hjern, 2008). Η υψηλή
συχνότητα θυματοποίησης των
μαθητών αυτών οφείλεται στον
«εριστικό» χαρακτήρα τους και
στην αναστάτωση που άθελά
τους προκαλούν (Unnever &
Cornell, 2003)

“Η καθημερινότητα στο σχολείο
μου έχει δείξει ότι (…) οι μαθητές
με ΔΕΠΥ (…), λόγω του μειωμένου
αυτοελέγχου τους, επιλέγουν τον
σχολικό εκφοβισμό ως τακτική σε
πολύ υψηλότερη συχνότητα από
ό,τι οι άλλες κατηγορίες μαθητών
(…)Ωστόσο, οι μαθητές με
ΔΕΠΥ (…) φαίνεται να είναι
"προκλητικοί" και "εριστικοί" προς
τους συμμαθητές τους, με
αποτέλεσμα να τους
ασκείται "συχνότερα"

εκφοβισμός.” (ΕΕ 8)

49

“

Με βάση τις δηλώσεις
πέντε εκπαιδευτικών, οι
μαθητές με ΜΔ πέφτουν
θύματα εκφοβιστικών
συμπεριφορών λιγότερο
συχνά εν συγκρίσει με τους
μαθητές που έχουν
περισσότερο ορατές
μορφές αναπηρίας ή τους
τυπικά αναπτυσσόμενους
συμμαθητές τους, εύρημα
που ενισχύεται και από τη
βιβλιογραφία (Dawkins,
1996).

Έχω παρατηρήσει όλα
αυτά τα χρόνια που
δουλεύω ότι τα παιδιά με
πιο εμφανείς μορφές
αναπηρίας γίνονται πιο
συχνά στόχοι εκφοβισμού
σε σχέση με αυτά που
εμφανίζουν λιγότερο
ορατές μορφές ε.ε.α. π.χ.
δυσλεκτικά παιδιά,
παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες..” (ΕΓ 1)
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Σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς (5 άτομα), τα
παιδιά με κινητικά
προβλήματα εμφανίζουν
λιγότερες πιθανότητες να
πέσουν θύματα εκφοβισμού
σε σύγκριση με τους μαθητές
τυπικής ανάπτυξης. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι
συμμαθητές των ατόμων με
κινητικά προβλήματα
αντιλαμβάνονται τη διαφορά
δύναμης που υπάρχει
μεταξύ τους και τους
συμπαραστέκονται. Το
εύρημα αυτό συμβαδίζει και
με τα δεδομένα παλαιότερης
έρευνας (Monchy et al., 2004)

“(…) μαθητές που είναι σε κάποιο
αναπηρικό αμαξίδιο δεν πέφτουν
εύκολα θύματα βίας στο σχολικό
περιβάλλον ακριβώς γιατί είναι
μια μορφή αναπηρίας που είναι
ορατή και δημιουργεί,
ενδεχομένως, οίκτο στα παιδιά.”
(ΕΓ 4)
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Σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς, η
συζήτηση με το θύτη
και η αναζήτηση των
αιτίων που τον
ώθησαν στην
εκδήλωση επιθετικής
συμπεριφοράς
αποτελεί μια
αποτελεσματική
μέθοδο για την
αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού,
εύρημα που συμφωνεί
με παλαιότερη έρευνα
(Griffiths, 2001)

“Σε επίπεδο τάξης, προσπαθώ
να διερευνώ σε πρώτο επίπεδο
τα αίτια/λόγους που οδηγούν
το μαθητή –θύτη να εκδηλώσει
την προβληματική
συμπεριφορά.” (ΕΓ 6)
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 Λιγότερο διαδεδομένη τακτική
που ανέφεραν ότι θα
χρησιμοποιούσαν οι
εκπαιδευτικοί της παρούσας
έρευνας είναι η ενασχόληση με
το θύμα.
 Η ενασχόληση με το μαθητή –
θύμα αποσκοπεί στην αύξηση
του δυναμισμού του και στην
αντίδρασή του με έναν πιο
δυναμικό και λιγότερο παθητικό
τρόπο απέναντι στο θύτη.
 Η συγκεκριμένη μέθοδος
φαίνεται να συμβάλλει στη
μείωση της θυματοποίησης, αν
και υπάρχουν λίγες έρευνες για
την αποτελεσματικότητα της
συγκεκριμένης μεθόδου (Fox &
Boulton, 2005)

“Πιο μεγάλη έμφαση θα
πρέπει να δοθεί στο θύμα.
Γιατί, όπως είπα και
προηγουμένως, το θύμα
είναι αυτό που πολλές
φορές με την παθητική και
ηττοπαθή συμπεριφορά του
«προκαλεί» το θύτη (…) το
θύμα πρέπει να μάθει
κάποιες τεχνικές και
συμπεριφορές ώστε να
δείχνει πιο δυνατό και
σίγουρο για τον εαυτό του.”
(ΕΕ 6)
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Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί
αναγνωρίζουν ότι η
εδραίωση καλής
επικοινωνίας ανάμεσα στους
καθηγητές και τους μαθητές
είναι κεφαλαιώδους
σημασίας για την αποσόβηση
και την εκτόνωση
περιστατικών σχολικού
εκφοβισμού. Πράγματι, η
παροχή ευκαιριών για
αλληλεπίδραση και
διαχείριση των διαφωνιών
μεταξύ των μαθητών
αποτελεί μία χρήσιμη
πρακτική από την πλευρά
των εκπαιδευτικών (Holt et
al., 2013).

“Εγώ αυτό που προσπαθούσα να
κάνω είναι να έχω πολύ καλή
επικοινωνία με τα παιδιά (…)
ενώπιον όλων να γίνεται
συζήτηση μέσα στην τάξη.” (ΕΓ 5)
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Κομβικό ρόλο στην πρόληψη
του φαινομένου του σχολικού
εκφοβισμού, κατά τους
εκπαιδευτικούς, παίζουν και οι
βιωματικές δράσεις, άποψη
που ενισχύεται και από τη
βιβλιογραφία (Καραβόλτσου,
2013). Αυτές περιλαμβάνουν:
την αξιοποίηση σχετικών
αποσπασμάτων από
λογοτεχνικά βιβλία
το παιχνίδι ρόλων
τη συζήτηση μέσα στην τάξη

“Σε επίπεδο τάξης, προσπαθώ από την
αρχή της σχολικής χρονιάς μέσω της
συζήτησης, να δώσω στα παιδιά να
καταλάβουν ποια είναι η έννοια του
εκφοβισμού..Τα φέρνω σε επαφή με
συγγραφείς που έχουν γράψει
ανάλογα βιβλία ή με διάφορους
ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να
τους μιλήσουν σχετικά με αυτό το
φαινόμενο.. Την τελευταία τριετία
κάνουμε και παραγωγή ταινιών,
φτιάχνουμε, δηλαδή, σενάρια που
έχουν σχετικά θέματα. Σε αυτές τις
ταινίες συμμετέχουν και τα παιδιά με
ε.ε.α. και μπορώ να πω ότι το
απολαμβάνουν.” (ΕΓ 8)
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Με βάση τα δεδομένα της
παρούσας έρευνας, η
επιβολή ποινών δεν
αποτελεί μια ιδιαιτέρως
διαδεδομένη στρατηγική
αντιμετώπισης του
σχολικού εκφοβισμού σε
μαθητές με ε.ε.α., εύρημα
που έρχεται σε αντίθεση
με προηγούμενες έρευνες,
οι οποίες αφορούν στο
σχολικό εκφοβισμό
μαθητών τυπικής
ανάπτυξης (Harris &
Willoughby, 2003· Bauman
et al., 2008)

“Σε καμία περίπτωση δεν
εφαρμόζω κάποια τιμωρία,
γιατί θεωρώ ότι η ποινή δεν
αρμόζει σε τέτοιες
περιπτώσεις.” (ΕΓ 8)
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Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η συχνή και σταθερή
επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς των μαθητών
παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού των μαθητών με ε.ε.α. Το εύρημα αυτό
συμβαδίζει και με τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας
(Gutterman & Embry, 2004).

“(…) η συχνή και καλή
επαφή με τους γονείς (…)
είναι μερικές από τις
πρακτικές που
ακολουθούμε για να
αντιμετωπίσουμε το
φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού.” (ΕΕ 2)
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“Συνήθως πηγαίνω το θύτη στο
διευθυντή, όχι για να του δοθεί
κάποια αποβολή ή κάτι
τέτοιο..απλά για να
συζητήσουμε μαζί του και
παρουσία και της Διεύθυνσης
της σχολικής μονάδας, για ποιο
λόγο όλο αυτό, ας πούμε, δεν
θα’πρεπε να γίνεται.” (ΕΓ 4)

Πολλοί είναι οι
εκπαιδευτικοί (δέκα
άτομα) που, όταν
έρχονται αντιμέτωποι με
προβλήματα σχολικού
εκφοβισμού,
απευθύνονται στο
Διευθυντή του σχολείου
προκειμένου να τα
επιλύσουν. Το εύρημα
αυτό έρχεται σε
συμφωνία με παλαιότερη
έρευνα του Olweus (2007).
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Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση
του σχολικού εκφοβισμού παίζουν και οι ειδικοί επιστήμονες
(ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί). Κάποιοι, μάλιστα, εκπαιδευτικοί
τονίζουν την ανάγκη για μόνιμη στελέχωση των σχολικών μονάδων με
ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα συνεισφέρουν έμπρακτα με δράσεις
και προγράμματα στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.Τα
παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση
(Vreeman & Caroll, 2007).

“Χρειαζόμαστε κι άλλες
ειδικότητες στο Σχολείο,
όπως εκπαιδευτικούς
ειδικής αγωγής και
παιδοψυχολόγους. Δεν
μπορούμε εμείς κάθε φορά
να αναλαμβάνουμε αυτούς
τους ρόλους.” (ΕΓ 7)
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 Αναφορικά με τα αίτια του σχολικού εκφοβισμού, οι
εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη
φέρει η οικογένεια, ενώ ακολουθούν ο εκπαιδευτικός, τα
ατομικά χαρακτηριστικά του θύτη και του θύματος, οι
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και τα αρνητικά
προβαλλόμενα πρότυπα των ΜΜΕ και του διαδικτύου.
 Όσον αφορά στη συχνότητα του bullying σε μαθητές με
ε.ε.α. και σε τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές, δεν
φαίνεται να διαμορφώνεται μια ξεκάθαρη εικόνα, αφού
κάποιοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι μαθητές με
ε.ε.α. πέφτουν συχνότερα θύματα εκφοβισμού σε σχέση με
τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους, ενώ
κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ακριβώς το αντίθετο.
 Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι οι κατηγορίες μαθητών με
ε.ε.α. που εμπλέκονται συχνότερα σε καταστάσεις
σχολικού εκφοβισμού, είναι οι μαθητές με ΔΕΠ – Υ, τα
παιδιά με νοητική καθυστέρηση, οι μαθητές με
αυτισμό/σύνδρομο Asperger, οι μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες, τα παιδιά με ψυχολογικές διαταραχές, οι
μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες και, τέλος, τα
παιδιά με κινητικά προβλήματα.
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Όσον αφορά στον τρόπο
αντιμετώπισης του σχολικού
εκφοβισμού, οι εκπαιδευτικοί
αναφέρουν πως οι
δημοφιλέστερες στρατηγικές
που υιοθετούν σε επίπεδο
σχολικής τάξης είναι:
η συζήτηση με τους
εμπλεκόμενους μαθητές
 η επικοινωνία με το σύνολο
της τάξης
η επιβολή κανόνων
οι ομαδοσυνεργατικές
μέθοδοι διδασκαλίας
η επιβολή ποινών
οι βιωματικές δράσεις
οι ομάδες διαμεσολάβησης.

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας:
η συνεργασία με τους γονείς
η παραπομπή των μαθητών
στον Διευθυντή
η συνεργασία όλων των
μελών της σχολικής κοινότητας
η συνεργασία με τον
Ψυχολόγο
η ενισχυμένη επιτήρηση κατά
τη διάρκεια του διαλείμματος
η παραπομπή του θέματος
στο Σύλλογο Διδασκόντων
η συνεργασία με τον
κοινωνικό λειτουργό καθώς και
το Σχολικό σύμβουλο.
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O μικρός αριθμός
των συμμετεχόντων
(20 εκπαιδευτικοί)
λειτουργεί
περιοριστικά στη
δυνατότητα
γενίκευσης των
αποτελεσμάτων στο
σύνολο του
πληθυσμού των
εκπαιδευτικών
Γενικής και Ειδικής
Αγωγής.

Ωστόσο

Στόχος της ποιοτικής
έρευνας δεν αποτελεί η
γενίκευση, αλλά ο
εντοπισμός
περιπτώσεων οι οποίες
«προσφέρονται για
μελέτη εις βάθος» και
από τις οποίες
«κάποιος μπορεί να
μάθει πολλά σχετικά με
ζητήματα κεντρικής
σημασίας για τον σκοπό
της έρευνας» (Patton,
2002)
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Η άρνηση κάποιων εκπαιδευτικών να λάβουν μέρος
στην έρευνα
Ωστόσο

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στην έρευνα, η ερευνήτρια φρόντισε να:
•παρέχει μια λεπτομερή αναφορά στους εκπαιδευτικούς αναφορικά
με το σκοπό της έρευνας
•δώσει τη διαβεβαίωση ότι θα διασφαλίσει την ανωνυμία των
συμμετεχόντων και δεν θα επιτρέψει µε κανένα τρόπο να εξαχθούν
συµπεράσµατα για την ταυτότητα των ίδιων ή των σχολικών
µονάδων στις οποίες υπηρετούν
•διαβεβαιώσει τους εκπαιδευτικούς ότι τα αποτελέσµατα της
έρευνας θα αποβούν ωφέλιµα για τους ίδιους και το έργο τους.
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Οι αναφορές των εκπαιδευτικών
όσον αφορά στις εμπειρίες και
στρατηγικές που εφαρμόζουν για
να αντιμετωπίσουν το σχολικό
εκφοβισμό, δεν διασταυρώθηκαν
με αντίστοιχες των γονιών ή/και
των μαθητών

Όμως

Μια ακόμα αδυναμία της
παρούσας εργασίας συνιστά το
ερευνητικό της εργαλείο, δηλαδή η
συνέντευξη. Επειδή οι
συνεντεύξεις είναι
διαπροσωπικές, λόγω του ότι
άνθρωποι αλληλεπιδρούν με
ανθρώπους, είναι αναπόφευκτο ο
ερευνητής να επηρεάζει τον
συνεντευξιαζόμενο (Hitchcock &
Hughes, 1989).

Όμως
Κάποιοι ερευνητές (Christie-Mizell,
2003) θεωρούν αξιόπιστες τις
αναφορές των εκπαιδευτικών,
αφού βρήκαν πως συμφωνούν σε
μεγάλο βαθμό με τις αναφορές
άλλων φορέων πληροφόρησης,
όπως, για παράδειγμα, των
γονιών.

Αποστασιοποιημένη στάση της
ερευνήτριας
Αποφυγή σχολιασμού
Αποφυγή διατύπωσης
καθοδηγητικών ερωτήσεων
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Τα
Τα συμπεράσματα
συμπεράσματα της
της παρούσας
παρούσας
έρευνας
αφορούν
στις
απόψεις
έρευνας αφορούν στις απόψεις των
των
εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Εκπαίδευσης Γενικής
Γενικής και
και Ειδικής
Ειδικής
Αγωγής
ενός
συγκεκριμένου
Αγωγής ενός συγκεκριμένου νομού
νομού
(νομού
(νομού Αττικής)
Αττικής)

 Η επιλογή των
συμμετεχόντων με τη
μέθοδο της σκόπιμης
δειγματοληψίας
 Δείγμα μεροληπτικό και
προκατειλημμένο (Cohen,
Manion & Morisson, 2007)

Όμως
Όμως
Οι
Οι εκπαιδευτικοί
εκπαιδευτικοί διδάσκουν
διδάσκουν σε
σε σχολεία
σχολεία
που
που έχουν
έχουν παρόμοια
παρόμοια χαρακτηριστικά
χαρακτηριστικά με
με
σχολεία
σχολεία Πρωτοβάθμιας
Πρωτοβάθμιας και
και
Δευτεροβάθμιας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εκπαίδευσης που
που
βρίσκονται
σε
άλλα
μέρη
της
χώρας
βρίσκονται σε άλλα μέρη της χώρας
όσον
όσον αφορά
αφορά στη:
στη:
•διαθέσιμη
•διαθέσιμη υλικοτεχνική
υλικοτεχνική υποδομή
υποδομή
•στην
•στην ηλικία
ηλικία των
των μαθητών
μαθητών
•στο
αναλυτικό
πρόγραμμα
•στο αναλυτικό πρόγραμμα

 Στάση ουδετερότητας της
ερευνήτριας απέναντι στα
λεγόμενα των
συμμετεχόντων
 Αποφυγή σχολιασμού ή/και
διατύπωσης προσωπικής
άποψης στα υπό
διερεύνηση θέματα
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Συστηματική

κατάρτιση του
εκπαιδευτικού πάνω σε θέματα
διαχείρισης κρίσεων, πρόληψης και
αντιμετώπισης του εκφοβισμού (Alvarez,
2007)

Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων
στα πλαίσια της τάξης (παιχνίδια
ρόλων, συζητήσεις)

Αποφυγή των αυταρχικών
κατασταλτικών μεθόδων (τιμωρία,
αποβολή)

Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

Ευαισθητοποίηση σε θέματα
δημοκρατίας, ελευθερίας και στάση
ανοχής απέναντι στην ανθρώπινη
ιδιαιτερότητα
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«το κακό αρχίζει με
την αδιαφορία και την
παραίτηση»
Françoise Héritier,
Γαλλίδα εθνολόγος
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ερωτήσεις:
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