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ΠΡΟΛΟΓΟ
Aξθεηέο ρψξεο έρνπλ αλαγλσξίζεη ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (bullying) σο
ζεκαληηθφ δήηεκα δεκφζηαο πγείαο. Γηα πεξηζζφηεξν απφ 20 ρξφληα ν Παγθφζκηνο
Οξγαληζκφο Τγείαο ζπληνλίδεη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία ησλ λέσλ ζε
ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο απφ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ρψξεο. Σν 2004 δεκνζίεπζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά πγείαο ησλ καζεηψλ-HSBC (Health
Behaviour in School-aged Children), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα 2001-2002. Τπήξρε θεθάιαην κε ζέκα «ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, θπζηθή
ζχγθξνπζε θαη ζπκαηνπνίεζε». ε απηφ νη ζπγγξαθείο ραξαθηεξίδνπλ ην ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ ζαλ ζέκα πγείαο πνπ «πξαγκαηηθά ππεξβαίλεη ηα εζληθά ζχλνξα» .
Σν Eπξσπατθφ Kνηλνβνχιην έρεη επίζεο ζπληάμεη ζρέδην έθζεζεο, φπνπ
αλαγλσξίδεηαη φηη ην ζρνιείν απνηειεί ρψξν εθδήισζεο βίαο σο απνηέιεζκα είηε
ησλ αληηζέζεσλ πνπ ην ίδην δεκηνπξγεί, είηε απηψλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηελ
νηθνγέλεηα, ηε γεηηνληά ή ηελ θνηλφηεηα. Παξφια απηά ην ζρνιείν κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο θνξέαο πξφιεςεο αιιά θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κε
δηνξζσηηθέο ελδπλακσηηθέο δξάζεηο θαη ηε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ πνπ
θάλνπλ ηνπο καζεηέο απνδεθηνχο απνηξέπνληαο ηνλ ζηηγκαηηζκφ.
Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ επηβάιιεη ηε ιήςε
κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ θάζε κνξθή βίαο. Θεζκνί θαη ιεηηνπξγνί
ηεο Πνιηηείαο έρνπλ ππνρξέσζε λα κεζνιαβνχλ γηα ηελ πξνζηαζία θάζε παηδηνχ πνπ
βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ζσκαηηθή, ιεθηηθή, ςπρνινγηθή, ζεμνπαιηθή ή άιιεο
κνξθήο βία. Κξίζηκε είλαη θαη ε ζπκβνιή φισλ ησλ πνιηηψλ, ελειίθσλ θαη αλειίθσλ
ζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα θαη ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο εθπαηδεπηηθνί,
καζεηέο θαη γνλείο πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζσξάθηζή ηεο απφ εθδειψζεηο βίαο.
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ηελ Διιάδα ην θαηλφκελν δελ εκθαλίδεη ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε πνπ
εκθαλίδεη ζε άιιεο ρψξεο, αιιά

ζπνξαδηθά επεηζφδηα πνπ είδαλ ην θσο ηεο

δεκνζηφηεηαο , φπσο ε πεξίπησζε ηνπ 11ρξνλνπ καζεηή ζηε Βέξνηα ή ε πεξίπησζε
ηεο καζήηξηαο ζηελ Ακάξπλζν δείρλνπλ φηη «ην ζεξκφκεηξν αλεβαίλεη». Δπίζεο νη
ιηγνζηέο ζρεηηθέο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ αλεζπρεηηθά ζεκάδηα.
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο βηβιίνπ απνηειεί ε έξεπλα θαη ε παξέκβαζε γηα ην
θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
ην 1ν Γπκλάζην ηνπ Γήκνπ Βχξσλα Αηηηθήο εθαξκφζηεθε παξέκβαζε
πξφιεςεο ζε έλα ηκήκα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, αθνχ πξνεγήζεθε έξεπλα ζε φια ηα
ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο
πξνζέγγηζαλ κέζα απφ πνηθηιία παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ ην θαηλφκελν θαη ηνπο
ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπ. Δπηπιένλ εθπαηδεχηεθαλ ζηελ αιιεινδηδαθηηθή

κέζνδν

(peer education) θαη ιεηηνχξγεζαλ σο καζεηέο εθπαηδεπηέο ζηα άιια δχν ηκήκαηα
ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. ρνιείν ειέγρνπ απνηέιεζαλ ηα ηξία ηκήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ
2νπ Γπκλαζίνπ ηνπ Γήκνπ Βχξσλα .
Σν βηβιίν πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά επηά θεθάιαηα θαη ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε.
Σν πξψην απνηειεί ην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη ην δεχηεξν ην εξεπλεηηθφ κέξνο. ην
ζεσξεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλνληαη δχν θεθάιαηα, σο εμήο:
ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα
απφ ηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ θαη αλαιχνληαη νη αηηίεο θαη
νη ρψξνη εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. πδεηηνχληαη αθφκα νη ζπλέπεηεο ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ ζε ζέκαηα πγείαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ εθεβεία θαη ζην
ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη αλαιχεηαη ν ξφινο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο
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ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη πξνγξάκκαηα πξναγσγήο θαη αγσγήο
πγείαο θαη παξεκβάζεηο γηα ηε βία ζε πξσηνγελέο, δεπηεξνγελέο θαη ηξηηνγελέο
επίπεδν πξφιεςεο. Παξνπζηάδνληαη εθαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα γηα ην ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν θαη ε θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζε πξνγξάκκαηα
γηα ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζηελ Διιάδα.
Σν εξεπλεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη πέληε θεθάιαηα σο εμήο:
Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνπο ζθνπνχο , ζηνπο ζηφρνπο, ηηο ππνζέζεηο,
ην ζρέδην ηεο έξεπλαο, ηα εξγαιεία κέηξεζεο, ην δείγκα θαη ηε δενληνινγία ζρεηηθά
κε ηελ παξέκβαζε πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα επίπεδα επηξξνήο ηεο παξέκβαζεο, ζηε
ζεσξία πνπ απνηέιεζε ην ππφβαζξφ ηεο, ζηηο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο, ζηηο κεηαβιεηέο
θαη ζην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο.
ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη θάζεηο ηεο παξέκβαζεο.
ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο.
Σν βηβιίν νινθιεξψλεηαη κε ην έβδνκν θεθάιαην, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ε
ζπδήηεζε, ηα δπλαηά ζεκεία θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη πξνηάζεηο γηα
βειηίσζή ηνπ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.
Ζ πξνζπάζεηα απηή επηζπκεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ
πξάμε γηα ηελ πξνζέγγηζε ελφο θαηλνκέλνπ , φρη ηδηαίηεξα κειεηεκέλνπ ζηελ Διιάδα,
παξφιν πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πγεία ησλ εθήβσλ θαη ζην άλνηγκα
επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ ζηα δεηήκαηα πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο ζηε ζρνιηθή
θνηλφηεηα.
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Ηκεξνιόγην ηνπ 13ρξνλνπ Vijay Singh

Θα ζπκάκαη γηα πάληα θαη πνηέ δελ ζα μεράζσ
Γεπηέξα: Μνπ πήξαλ ηα ρξήκαηά κνπ
Τξίηε: Με έβξηδαλ
Τεηάξηε: Έζθηζαλ ηε ζηνιή κνπ
Πέκπηε: Έηξερε αίκα από ην ζώκα κνπ
Παξαζθεπή: Τειείσζε
Σάββαην: Διεπζεξία
Σελ Κπξηαθή, ν 13ρξνλνο βξέζεθε θξεκαζκέλνο ζηελ εζσηεξηθή ζθάια ηνπ
ζπηηηνχ ηνπ ζηελ Αγγιία (Πξεθαηέ et al, 2006)

«Bullying , απηή ε ιέμε είλαη ίζσο ν κνλαδηθφο αγγιηζκφο ηνπ νπνίνπ ηελ είζνδν
ζην ιφγν καο αξλείηαη επίκνλα ε ειιεληθή θνηλσλία. Γη απηφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Άιεμ δπζθνιεχηεθε λα απνδερηεί ηελ πηζαλή εξκελεπηηθή εθδνρή θαη πξνηίκεζε
λα θαηαθχγεη ζηα ζελάξηα ησλ «εκπφξσλ νξγάλσλ» θαη ησλ «απαγσγέσλ…»
(Σζηάθαινο, 2006)
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Α΄ ΜΔΡΟ-ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: εκαληηθόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο
1.1 Ση είλαη ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο
O ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (bullying) έρεη γίλεη δήηεκα δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο
θαη ζεκαληηθψλ εξεπλψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ηηο ηειεπηαίεο δχν
δεθαεηίεο. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο φξνπο βία, επηζεηηθφηεηα θαη ζρνιηθφο
εθθνβηζκφο δελ είλαη πάληα ζαθήο. Γεληθά ζαλ επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο νξίδνληαη νη
πξάμεηο πνπ νδεγνχλ ζε θπζηθφ ή ζπλαηζζεκαηηθφ ρηχπεκα ή ηξαπκαηηζκφ έλα άιιν
πξφζσπν. Οη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη ιηγφηεξν αθξαίεο απφ ηηο βίαηεο
ζπκπεξηθνξέο (βηαζκφο, ιεζηεία). Γηα πνιινχο ακεξηθαλνχο θαη επξσπαίνπο
κειεηεηέο ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη κηα δηάζηαζε ηεο επηζεηηθφηεηαο. Ο ζρνιηθφο
εθθνβηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ πξφζεζε, ηελ επαλάιεςε θαη ηελ πιεζψξα ησλ
επηζεηηθψλ πξάμεσλ ηνπ ζχηε πνπ είλαη πην δπλαηφο απφ ην ζχκα. Πεξηιακβάλεη
πξάμεηο ζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο, πξάμεηο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηηο
ζρέζεηο ησλ παηδηψλ, ιέμεηο ή θηλήζεηο ζεμνπαιηθήο θχζεο (Orpinas et al, 2006).
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζεηηθή ή επίκνλα άζρεκε
ζπκπεξηθνξά ε νπνία επαλαιακβάλεηαη ζε κία δηαπξνζσπηθή ζρέζε κε αληζνξξνπία
δπλάκεσλ.

Σα

ζπγθεθξηκέλα

ραξαθηεξηζηηθά

αλαθέξνληαη

ζε

εθθνβηζκφ

ζπλνκειίθσλ (Οlweus et al, 1999). Σν ζχκα εθηίζεηαη ζηελ εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά ελφο ή πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ. Δάλ έλα άηνκν εθθνβίδεηαη νκαδηθά
απφ κεξηθνχο άιινπο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ν φξνο «mobbing» (Βerthold et al,
2000).
Βαζηθέο κνξθέο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη α) o ζσκαηηθφο: θισηζηέο,
κπνπληέο, εμεπηειηζκφο, αξπαγή αληηθεηκέλσλ β) o ιεθηηθφο: θνξντδίεο, ριεπαζκνί
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θαζψο θαη θαηλνχξγηεο κνξθέο φπσο ε απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ, ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα κε πβξηζηηθφ ή/θαη απεηιεηηθφ πεξηερφκελν
κέζσ δηαδηθηχνπ (cyberbullying) γ) ν έκκεζνο: δηάδνζε θεκψλ θαη δ) ν θνηλσληθφο
απνθιεηζκφο: ζπζηεκαηηθή απνκφλσζε απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ (Smith P. et
al, 2003).
ε άιιε δηαίξεζε, θπξίσο ζε Μεγάιε Βξεηαλία θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
Ακεξηθήο, αλαθέξνληαη α) ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε: ζπξσμίκαηα, κπνπληέο, θισηζηέο
β) ε ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε: απνκφλσζε, θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ,
εθβηαζκφο γηα ρξήκαηα γ) ε ιεθηηθή θαθνπνίεζε: θνξντδία, δηάδνζε θεκψλ,
ρεηξνλνκίεο, πβξηζηηθά γθξάθηηη, νκνθνβηθά θαη ξαηζηζηηθά ζρφιηα (Πξεθαηέ et al,
2006). Σα ξαηζηζηηθά ζρφιηα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία αλαθέξνληαη ζε ζξεζθεπηηθέο
θαη πνιηηηζηηθέο κεηνλφηεηεο (www.teachernet.gov.uk, 2009) δ) ν ειεθηξνληθφο
εθθνβηζκφο: απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ειεθηξνληθά κελχκαηα
κε πβξηζηηθφ ή/θαη απεηιεηηθφ πεξηερφκελν, θσηνγξάθεζε-θηλεκαηνγξάθεζε ηνπ
καζεηή γηα ηελ απεηιή θαη ηνλ εμεπηειηζκφ ηνπ ε) ην bullycide: ζάλαηνο -θφλνο ή
απηνθηνλία- εμαηηίαο ηνπ εθθνβηζκνχ (Πξεθαηέ et al, 2006).
ηελ Ηαπσλία, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (ijime), πεξηέρεη ιηγφηεξε θπζηθή βία
θαη

κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ηξφπν- απνθιεηζκφο θαη πιάγηνο ηξφπνο- πνπ

εθθνβίδνπλ ηα θνξίηζηα ζηε Γχζε (Taki, 2001).
1.2 Ρόινη θαη ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρνιηθό εθθνβηζκό
Οη παξαδνζηαθνί ξφινη ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ είλαη ηνπ ζχηε (bully), ηνπ
ζχκαηνο (victim), ηνπ κε εκπιεθφκελνπ/παξαηεξεηή (bystander/noninvolved) θαη ηνπ
ζχηε-ζχκαηνο (bully-victim) (Smith P. et al, 2003).Έρνπλ επηπιένλ επηζεκαλζεί θαη
νη ξφινη ηνπ αθφινπζνπ (follower bully), ηνπ ελδπλακσηή (reinforcer) θαη ηνπ
ππνζηεξηθηή ηνπ ζχκαηνο (defender) (Salmivalli et al., 1996).
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O πην θνηλφο ξφινο είλαη ν ξφινο ηνπ ζχηε, ν νπνίνο ζπλήζσο θηλεί ηα λήκαηα
ηεο επηζεηηθφηεηαο, αλαιακβάλεη εγεηηθφ ξφιν θαη αλαγλσξίδεηαη εχθνια απφ
εθπαηδεπηηθνχο θαη

ζπλνκήιηθνπο. O ζχηεο είλαη θπξηαξρηθφο, κε κεγάιε θπζηθή

δχλακε θαη δελ είλαη αλαζθαιήο (Πεηξφπνπινο et al, 2001). Άιια ραξαθηεξηζηηθά
ησλ δξαζηψλ είλαη ε κέηξηα ή ρακειή δεκνηηθφηεηα, ε ζθιεξφηεηα θαη ε έιιεηςε
ζπκπφληαο γηα ηα ζχκαηα, ε εκπινθή απφ λσξίο θαη ζε άιιεο αληηθνηλσληθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ε αλππαθνή ζε θαλφλεο, ε θνκπνξξεκνζχλε (Παλνχζεο, 2008). Οη
ζχηεο πεξηζζφηεξν απφ ηα ζχκαηα έρνπλ ρακειέο επηδφζεηο, εγθαηαιείπνπλ ην
ζρνιείν θαη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην λφκν (Orpinas et al, 2006). ε δηαρξνληθή
κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε νπεδία ν Οlweus παξαηήξεζε φηη ην 35-40%
ησλ καζεηψλ δξαζηψλ κέρξη ηα 24 ρξφληα ηνπο έρνπλ εκπιαθεί ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
θνξέο ζε αμηφπνηλεο πξάμεηο (Olweus, 1994).
Αηνκηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ην ξφιν ηνπ ζχηε, εθηφο απφ
ηδηνζπγθξαζηαθνχο

παξάγνληεο, φπσο ην λα είλαη θάπνηνο επέμαπηνο, είλαη νη

νηθνγέλεηεο ρσξίο δεζηαζηά, φπνπ ε βία είλαη θάηη θνηλφ θαη νη θαλφλεο πεηζαξρίαο
επκεηάβιεηνη. Παηέξεο – ζχηεο ζην ζρνιείν είλαη πηζαλφ λα έρνπλ γηνπο ζχηεο (Smith
P. et al, 2003).

Αθφκα είλαη παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ πνιιέο

ψξεο

βίαηα

ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηνπο ιείπνπλ ηα θαηάιιεια ελήιηθα πξφηππα. Δπίζεο
παίδεη ξφιν ε θνηλσληθή ηάμε θαη ηα ρξφληα παξακνλήο ζηελ ίδηα ηάμε ζην ζρνιείν
(Pereira et al, 2004). Φάλεθε αθφκα φηη καζεηέο πνπ δειψλνπλ ζε πςειά πνζνζηά
γεληθά θαθή δηαγσγή εθθνβίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απφ φηη απηνί
πνπ ην δειψλνπλ ζε ρακειφηεξα πνζνζηά. Δπίζεο ηα αγφξηα πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα
ηηκσξεζνχλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εθθνβίδνπλ
πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απφ φηη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη δελ ζα
ηηκσξεζνχλ (Desouza et al, 2005).
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Θχκα είλαη ην παηδί πνπ ζπζηεκαηηθά θαη επαλαιακβαλφκελα παξελνριείηαη ή
θαθνπνηείηαη απφ ην ζχηε. πλήζσο έρεη κηθξφηεξε θπζηθή δχλακε απφ ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπ, θιαίεη εχθνια, ε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε κπνξεί λα είλαη ρακειή,
κέηξηα ή θαη πςειή θαη έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε (Παλνχζεο, 2008). Κάπνηνη
ππνζηεξίδνπλ φηη ν φξνο ζχκα δελ είλαη ν θαηάιιεινο γηαηί ππνδειψλεη ηνλ αδχλακν
απνδέθηε ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη πξνηείλνπλ ζηε ζέζε ηνπ ηνλ φξν «ζηφρνο
επηζεηηθφηεηαο». χκθσλα κε ηνλ

Οlweus, κε βάζε έξεπλεο ζε ζθαλδηλαβηθέο

ρψξεο, ππάξρνπλ ηα παζεηηθά θαη ηα πξνθιεηηθά ζχκαηα. Ο πην θνηλφο ηχπνο είλαη ηα
παζεηηθά ζχκαηα, παηδηά πην λεπξηθά, ζησπειά θαη πην ππάθνπα απφ άιια παηδηά,
ρσξίο ζπλήζσο ηζρπξέο θηιίεο ζηελ ηάμε. Σα πξνθιεηηθά ζχκαηα πξνθαινχλ ηνλ
αληαγσληζκφ ησλ ζπηψλ θαη κεξηθέο θνξέο φιεο ηεο ηάμεο παξνπζηάδνληαο έλα
ζπλδπαζκφ επηζεηηθψλ θαη αγρσδψλ ζπκπεξηθνξψλ. Πηζαλά ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο
ζχηεο γηα ηελ άλνδν ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο επηπέδνπ. Σα πξνθιεηηθά ζχκαηα
ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηαηί είλαη ζπρλά ηα πην πεξηζσξηνπνηεκέλα κέιε ηεο
νκάδαο ησλ ζπλνκειίθσλ θαη θηλδπλεχνπλ απφ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη
ζρνιηθήο δηαξξνήο. Δπηπιένλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ εθθνβηζκνχ ζπκαηνπνηνχληαη θαη
παηδηά πνπ δελ έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο ή ηε γλψζε λα ζηακαηήζνπλ ην ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ. Αηνκηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα λα πάξεη θάπνηνο ην ξφιν ηνπ ζχκαηνο
είλαη ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν, κία ππεξπξνζηαηεπηηθή νηθνγέλεηα ή κία νηθνγέλεηα
κε δεζκνχο εμάξηεζεο φπνπ κέζα ζε απηήλ νη δεμηφηεηεο δηεθδίθεζεο θαη
αλεμαξηεζίαο δελ αλαπηχρζεθαλ. Δπίζεο παξάγνληεο θηλδχλνπ απνηεινχλ ε απνπζία
πνιιψλ θίισλ, ε χπαξμε κηαο αλαπεξίαο ή καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ε δηαθνξεηηθή
θαηαγσγή ή ην ρξψκα ή ν ηδηαίηεξνο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο- ην ηειεπηαίν
γηα καζεηέο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Smith P. et al, 2003).
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Αλεζπρεηηθφ εχξεκα ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 αθνξά ζηνπο κε
εκπιεθφκελνπο

καζεηέο. Ζ ςπρνιφγνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γηνξθ ζην Σνξφλην

Νηέκπξα Πέπιεξ θαη ε νκάδα ηεο, κεηά απφ κία ζπδήηεζε γηα ηνλ εθθνβηζκφ κε
καζεηέο, ηνπο παξαθνινχζεζαλ κε θξπκκέλεο θάκεξεο θαη κηθξφθσλα. ρεδφλ ην
60% ησλ ππνζεηηθά νπδέηεξσλ καζεηψλ ήηαλ ζε θηιηθέο επαθέο κε ηνπο ζχηεο.
ρεδφλ νη κηζνί «κε εκπιεθφκελνη» παξαηεξεηέο ηειηθά απνδνθίκαδαλ ηα ζχκαηα θαη
παξφηξπλαλ ηνπο

δξάζηεο. Αξθεηέο άιιεο κειέηεο δείρλνπλ φηη κηα κεγάιε

πιεηνςεθία καζεηψλ ζην ηέινο αθνινπζεί ηνπο ζχηεο ή γίλνληαη δξάζηεο νη ίδηνη
(Schaefer, 2007).
Οη ζχηεο αθνινπζνχληαη απφ ηνπο βνεζνχο (πνπ βνεζνχλ ηνλ ζχηε) θαη ηνπο
ελδπλακσηέο (πνπ ελζαξξχλνπλ ηνλ ζχηε κε ζθχξηγκα ή γέιην). ζνη παξεπξίζθνληαη
ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, απηνί πνπ είλαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο (θνηηνχλ
απιψο ή θνβνχληαη λα βνεζήζνπλ ή ππνδαπιίδνπλ ηε δηακάρε) θαη απηνί πνπ είλαη
κέξνο ηεο ιχζεο ηνπ (δεηνχλ βνήζεηα, βνεζνχλ ζηελ δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο,
παξέρνπλ βνήζεηα ζην ζχκα).
ε ζρέζε κε ην ξφιν ηνπ ζχηε-ζχκαηνο, ν επηπνιαζκφο ησλ καζεηψλ πνπ
δξνπλ σο ζχηεο ζε κία πεξίπησζε θαη σο ζχκαηα ζε άιιε δελ είλαη ζαθήο. Οη
εθηηκήζεηο έρνπλ επξεία γθάκα θαη ηα πνζνζηά ηνπο θπκαίλνληαη απφ 4% κέρξη 31%.
ε κεγάιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηξιαλδία ηα ρακειφηεξα πνζνζηά
απηνεθηίκεζεο παξαηεξήζεθαλ ζε καζεηέο πνπ ζπλδχαδαλ ηελ ηδηφηεηα θαη ηνπ ζχηε
θαη ηνπ ζχκαηνο. Ζ απηνεθηίκεζε κεησλφηαλ φζν απμαλφηαλ ε ζπρλφηεηα ηεο
ζπκαηνπνίεζεο (Orpinas et al, 2006). Παηδηά πνπ είλαη ζχηεο θαη ζχκαηα κπνξεί λα
πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθέο ή βάλαπζεο νηθνγέλεηεο. (Smith P.
et al, 2003).
1.3 Αηηίεο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
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Τπάξρνπλ πέληε βαζηθέο πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ζηελ αηηηνινγία ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ.
Ζ πξψηε πξνζέγγηζε εζηηάδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη
παξνπζηάδεη ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζαλ απνηέιεζκα αηνκηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα
ζηνπο καζεηέο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί νη ζχηεο είλαη ρεηξηζηηθνί, επηζεηηθνί,
θπζηθά πην δπλαηνί. Σα ζχκαηα είλαη εζσζηξεθή, κε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη
αδχλακνη ζσκαηηθά. Αλαθέξεηαη θαη ε πηζαλφηεηα γελεηηθνχ ππφβαζξνπ ζε φια
απηά. Δπηπιένλ ε πνηφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο, νη δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο θαη νη
θαηαπηεζηηθνί γνλείο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ (Rigby,
2004). ε κειέηε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο νη ζχηεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε
ζχηεο κέλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ρσξίο επνπηεία ζην ζπίηη, πίλνπλ αιθνφι, θαπλίδνπλ
θαη κεηαθέξνπλ ή έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα φπια (Βerthold et al, 2000).
Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζαλ απνηέιεζκα
κηαο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηα κηθξφηεξα παηδηά φηαλ
αξρίδνπλ λα δηεθδηθνχλ ην ρψξν ησλ άιισλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο
θπξηαξρίαο.

Καζψο κεγαιψλνπλ αλαθαιχπηνπλ θαη εθαξκφδνπλ θνηλσληθά πην

απνδεθηέο κνξθέο θπξηαξρίαο. Οη ιεθηηθέο θαη έκκεζεο εθδειψζεηο εθθνβηζκνχ
γίλνληαη ζπλεζέζηεξεο απφ ηηο ζσκαηηθέο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ν ζρνιηθφο
εθθνβηζκφο γίλεηαη πξννδεπηηθά ζπαληφηεξνο, γεγνλφο ην νπνίν δελ επηβεβαηψλεηαη
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ αλαθνξέο ζπλνκειίθσλ. Παξφιν πνπ ππάξρεη
κείσζε, ε ηάζε αλαηξέπεηαη φηαλ ηα παηδηά κεηαθηλνχληαη απφ ηελ Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, βξίζθνληαη ζε έλα λέν, ιηγφηεξν θηιηθφ
πεξηβάιινλ (Rigby, 2004) θαη πξνζπαζνχλ λα εγθαζηδξχζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο
ζηνπο θαηλνχξγηνπο ζπκκαζεηέο (Sapouna, 2008).
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Ζ

ηξίηε

πξνζέγγηζε

παξνπζηάδεη

ην

ζρνιηθφ

εθθνβηζκφ

ζαλ

θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ θαηλφκελν. Πξνθχπηεη δειαδή απφ δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ χπαξμε θνηλσληθψλ νκάδσλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα
δχλακεο. Οη δηαθνξέο έρνπλ, ηππηθά, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή βάζε θαη ζπλδένληαη
κε ην θχιν, ηε θπιή , ηελ εζληθφηεηα, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηε ζξεζθεία, ηελ χπαξμε
αλαπεξίαο.
Κπξίαξρε

ζεκαζία σο πξνο ηελ εθδήισζε εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

απνδίδεηαη ζηε δηαθνξά θχινπ. Ζ θνηλσλία παξνπζηάδεηαη νπζηαζηηθά σο
παηξηαξρηθή. Οη άλδξεο θαίλνληαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξε δχλακε απφ ηηο γπλαίθεο
ζαλ απνηέιεζκα ηεο επηθξάηεζεο ησλ θνηλσληθψλ πεπνηζήζεσλ πνπ ηνπο ζέινπλ λα
είλαη ην θπξίαξρν θχιν. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ηα αγφξηα
αηζζάλνληαη φηη δηθαηνχληαη λα θαηαπηέδνπλ ηα θνξίηζηα. Δίλαη ζαθέο φηη ηα αγφξηα
παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία γηα ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη εθθνβίδνπλ ζε κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ηα θνξίηζηα απφ φηη ην αληίζεην. ε κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλα ζηελ
Απζηξαιία ην 21,1% ησλ θνξηηζηψλ εθθνβίζηεθε απνθιεηζηηθά απφ αγφξηα ελψ
κφλν ην 3,4% ησλ αγνξηψλ εθθνβίζηεθε απνθιεηζηηθά απφ θνξίηζηα. Ζ δηαδηθαζία
ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαπηχζζνπλ ηα αγφξηα επηζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπλδέεηαη
κε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη σο «δνκή ηεο εγεκνληθήο αξξελσπφηεηαο». Έηζη
δηθαηνινγείηαη ν εθθνβηζκφο ησλ θνξηηζηψλ θαη επηπξφζζεηα φζσλ αγνξηψλ δελ
πιεξνχλ ηα αλδξηθά ζηεξεφηππα. Ο εθθνβηζκφο θνξηηζηψλ απφ θνξίηζηα ζρεηίδεηαη
κε κηα ηδεαηή αληίιεςε γηα ην ηη είλαη ή ηη ζα πξέπεη λα είλαη ε ζειπθφηεηα (Rigby,
2004). Σν θχιν ζπλδέεηαη επίζεο κε ηε κνξθή εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Σππηθά
ηα αγφξηα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε θαη ηα θνξίηζηα ηνλ θνηλσληθφ
απνθιεηζκφ θαη ηνλ πιάγην ηξφπν.

Δίλαη γεγνλφο φηη ηέηνηεο εθθνβηζηηθέο

ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη εχθνια αληηιεπηέο απφ έλαλ ελήιηθν (Olweus,1994).
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Τπάξρεη ν ηζρπξηζκφο φηη κεξηθέο θνξέο ν εθθνβηζκφο ζπλδέεηαη κε ηε θπιή
ή ηελ εζληθφηεηα. Απηφ βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη θάπνηεο εζληθέο νκάδεο είλαη
πην δπλαηέο απφ θάπνηεο άιιεο θαη δεηνχλ λα θπξηαξρνχλ πάλσ ζε απηέο. Σππηθά νη
ιηγφηεξν δπλαηέο είλαη φζεο νκάδεο απνηεινχλ ζχκαηα απνηθηνθξαηίαο. Σέηνην
παξάδεηγκα είλαη νη ηζαγελείο θάηνηθνη ηεο Απζηξαιίαο, Αβνξηγίλεο, νη νπνίνη
ηέζεθαλ ππφ ηελ θπξηαξρία ησλ Άγγισλ απνηθηνθξαηψλ ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα. Οη
ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο, γηα ην φηη νη Αβνξηγίλεο είλαη θαηψηεξνη, παξέκεηλαλ ζην
κπαιφ θάπνησλ θαη κέζσ ηεο πνιηηηζηηθήο κεηάδνζεο ηα κε ηζαγελή παηδηά λνκίδνπλ
φηη δηθαηνχληαη λα εθθνβίδνπλ ηνπο Αβνξηγίλεο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ εμήγεζε απηή
επηβεβαηψλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο επξείαο θιίκαθαο ζηα απζηξαιηαλά
ζρνιεία, φπνπ θνληά ζην 2% ησλ ζπκάησλ, ζρεδφλ ην εζληθφ πνζνζηφ, ήηαλ
Αβνξηγίλεο (Rigby, 2004). ηε Μεγάιε Βξεηαλία ν ξαηζηζηηθφο εθθνβηζκφο (racist
bullying) αλαθέξεηαη θαη ζε

πνιηηηζηηθέο κεηνλφηεηεο-έγρξσκνπο ή άηνκα πνπ

κηινχλ άιιε γιψζζα εθηφο απφ αγγιηθά- ή ζπλδέεηαη κε ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα πνπ
ππάξρνπλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο/Ρνκά, ηνπο λνκάδεο θαη ηνπο πξφζθπγεο καζεηέο
(www.teachernet.gov.uk, 2009). ηελ Διιάδα νη έθεβνη απφ ρψξεο νηθνλνκηθήο
κεηαλάζηεπζεο αλέθεξαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα επεηζφδηα εθθνβηζκνχ/κεαπνδνρήο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
έθεβνπο απφ ηελ Διιάδα (Σνχληαο et al, 2006).
ηε Μεγάιε Βξεηαλία ν ξαηζηζηηθφο εθθνβηζκφο (racist bullying) αλαθέξεηαη
θαη ζε ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα θαη ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ ηζιακνθνβία ή ηνλ
αληηζηκηηηζκφ (www.teachernet.gov.uk, 2009). ε έξεπλα πνπ έγηλε ζηε ρψξα κέζσ
δηαδηθηχνπ θαη εγγξάθσο, απφ νξγάλσζε γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ,
πξνέθπςε φηη ην 23% ησλ ζπκκεηερφλησλ εθθνβίζηεθαλ ιφγσ ηεο ζξεζθείαο ηνπο,
ην 9% εθθνβίζηεθαλ ιφγσ ηνλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ πνπ θνξνχζαλ θαη ην 13%
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πηζηεχνπλ φηη εθθνβίζηεθαλ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ζηεξενηχπσλ (Interfaith Report,
2008).
Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε νπεδία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη
Γαιιία δελ απέδεημαλ ζχλδεζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο
ελφο εθήβνπ κε ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (Rigby, 2004). ε έξεπλα ζηελ Πνξηνγαιία,
θαίλεηαη φηη ε θνηλσληθή ηάμε ζπλδέεηαη κε ηνλ ζχηε ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ θαη φρη κε ην ζχκα (Pereira et al, 2004). Γηα ηελ Διιάδα, ζηε κειέηε
«KIDSCREEN - Δθηίκεζε θαη Πξναγσγή ηεο Πνηφηεηαο Εσήο ζρεηηδφκελεο κε ηελ
Τγεία ζε Παηδηά θαη Δθήβνπο: Μηα Γηεπξσπατθή Πξνζέγγηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο»
ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν (πςειφ, κέηξην, ρακειφ) επίζεο δε θαίλεηαη λα
δηαρσξίδεη ην θαηλφκελν. Δζηηάδνληαο φκσο ζε νηθνγέλεηεο πνπ βηψλνπλ αθξαίεο
πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ νη έθεβνη πνπ δνπλ ζε απηέο δειψλνπλ
ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα εθθνβηζκνχ /κε-απνδνρήο απφ
ηνπο ζπλνκειίθνπο ζην ζρνιείν, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο έθεβνπο. ηε
ζπγθεθξηκέλε κειέηε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν απνηέιεζε ζεκαληηθφ
παξάγνληα δηαρσξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ κφλν φηαλ ρσξίζηεθε ην δείγκα ζε
νηθνγέλεηεο κε αθξαία νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ζε φιεο ηηο άιιεο (Σνχληαο et al,
2006).
ηε Μεγάιε Βξεηαλία αλαθνξέο απφ ην πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ, ηελ Δζληθή
Έλσζε Αηφκσλ κε απηηζκφ θαη κηα νξγάλσζε γηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο
δείρλνπλ φηη ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο είλαη επηξξεπή
ζηνλ εθθνβηζκφ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο πγηείο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Μάιηζηα ζε έξεπλα
ηεο νξγάλσζεο γηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ην 2007, βξέζεθε φηη νθηψ
ζηνπο δέθα ζπκκεηέρνληεο είραλ ππνζηεί εθθνβηζκφ θαη έμη ζηνπο δέθα θπζηθή
ζπκαηνπνίεζε (www.teachernet.gov.uk, 2009). ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε

25

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε εηδηθέο αλάγθεο απφ 617 ρξνλψλ θάλεθε φηη φζνη ρξεηάδνληαη ζπζηεκαηηθή θξνληίδα ππεξεζηψλ πγείαο
είλαη

επάισηνη

πεξηζζφηεξν

ζην

ζρνιηθφ

εθθνβηζκφ,

ελψ

φζνη

έρνπλ

ζπλαηζζεκαηηθά, αλαπηπμηαθά ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηείλνπλ λα εθθνβίδνπλ ή
λα παίξλνπλ ην ξφιν ηνπ ζχηε-ζχκαηνο (Van Cleave et al, 2006). εκαληηθά
πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο εθθνβηζκνχ/κε-απνδνρήο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ
Διιάδα, αλέθεξαλ νη έθεβνη κε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
ππφινηπνπο «πγηείο» ζπκκαζεηέο ηνπο. Οη έθεβνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο
πγείαο (γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ 12 κελψλ) ή έρνπλ αλάγθε ηδηαίηεξεο
θξνληίδαο απφ ηαηξηθέο, ςπρνινγηθέο ή εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο αλέθεξαλ φηη
βηψλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ /
κε απνδνρήο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Σνχληαο et al, 2006).
Ζ

ηέηαξηε

πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζαλ

απάληεζε ζηελ πίεζε ησλ ζπλνκειίθσλ ζην ζρνιείν. Ζ νπηηθή απηή πξνυπνζέηεη ηελ
παξαδνρή φηη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη νκαδηθφ θαηλφκελν. Αξρηθέο κειέηεο ζηε
νπεδία πηνζέηεζαλ ηνλ φξν «mobbing» ππνζηεξίδνληαο φηη ηα παηδηά εθθνβίδνληαη
απφ «θιίθεο». Απηφ παξαηεξείηαη κεξηθέο θνξέο. πρλφηεξα φκσο ππάξρεη έλαο
ζχηεο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα θαη έρεη ηελ παζεηηθή
ππνζηήξημε ησλ άιισλ ζε νκάδα. ηαλ καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ εθθφβηζαλ άιινπο
ζαλ άηνκα ή ζαλ κέιε νκάδαο, νη κηζνί απάληεζαλ φηη ιεηηνχξγεζαλ κφλνη ηνπο θαη
νη άιινη κηζνί σο κέιε κηαο νκάδαο (Rigby, 2004).
Ζ πέκπηε πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ απφ ηελ πιεπξά
ηεο επαλνξζσηηθήο δηθαηνζχλεο (restorative justice). Δδψ δίλεηαη έκθαζε ζηηο
αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά πξνζηίζεηαη θαη ν ξφινο ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο θαη ησλ ζεκαληηθψλ αλζξψπσλ (γνλέσλ θαη θίισλ ησλ ζπηψλ θαη ησλ
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ζπκάησλ) πνπ εκπιέθνληαη ζην πξφβιεκα. Θεσξείηαη φηη ην ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο
πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ ζχηε θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη εθζέηνληάο ηνλ ζηελ έληνλε
απνδνθηκαζία ηνπ ζχκαηνο. Απηφ γίλεηαη, ιεηηνπξγηθά, κε ηελ παξνπζία φζσλ
λνηάδνληαη θαη γηα ηνλ ζχηε θαη γηα ην ζχκα. Δίλαη ζεκαληηθή ε απνδνρή ηνπ δξάζηε
ζαλ πξφζσπν θαη ε εηνηκφηεηα ηεο θνηλφηεηαο λα πξνζθέξεη ζπγρψξεζε θαη
εηιηθξηλή απνδνρή, λα θαηαλνήζεη ηελ άιιε πιεπξά. Απηή ε πξνζέγγηζε αθνξά
πεξηζζφηεξν «ζηελ παξαβίαζε αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ» θαη ηελ απνθαηάζηαζε
ζεηηθψλ ζρέζεσλ παξά ζηελ ηηκσξία γηα παξαβίαζε θαλφλσλ (Rigby, 2004).
Μία επηπιένλ πξνζέγγηζε είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Ηαπσλία. Ο
ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ζε απηή ηε ρψξα ηεο Άπσ Αλαηνιήο, είλαη απφξξνηα ηεο
ηαπσληθήο εθπαηδεπηηθήο παξάδνζεο. Φαίλεηαη φηη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο
εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη
παξαδνζηαθά ζηελ εθπαίδεπζε γηα νκαδηθή ζπκκφξθσζε. ηαλ έλαο καζεηήο δελ
αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο νκάδαο έρεη κεγάιεο πηζαλφηεηεο ζπκαηνπνίεζεο (Mino,
2006) .
1.4 Υώξνη εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ θπξίσο εκθαλίδεηαη ζην
ζρνιείν.
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο δηαδξακαηίδεηαη ζε ρψξνπο κέζα ζην ζρνιείν φπσο
είλαη ε απιή, νη δηάδξνκνη, νη ηνπαιέηεο, ε ηάμε (Mellor, 1997, Taki, 2001) κε ηελ
παξνπζία ή ηελ απνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε θαληίλα (Sapouna, 2008). Μνινλφηη
παξαηεξνχληαη αξθεηά επεηζφδηα εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή απιή ηα πεξηζζφηεξα
παηδηά δελ δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη θαη δηαζθεδάδνπλ ην παηγλίδη ηνπο εθεί (Pereira
et al, 2004).
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Έλα απξφζκελν εχξεκα πξνέθπςε απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
Διιάδα θαη δείρλεη φηη ην 25% ησλ ζπκάησλ εθθνβίζηεθαλ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο
ηεο γπκλαζηηθήο (Sapouna, 2008).
Οη ζρνιηθέο εθδξνκέο κπνξεί λα είλαη ρψξνο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά
θαη ρψξνη εθηφο ζρνιείνπ γηα θαηαζηάζεηο νη νπνίεο μεθίλεζαλ απφ ην ζρνιείν κε
θξάζεηο φπσο «κφιηο ηειεηψζνπκε ην κάζεκα ζα ζνπ δείμσ» (Mellor,1997). Παξφιν
πνπ αλαθέξεηαη εθθνβηζκφο θαη ζην δξφκν απφ θαη πξνο ην ζρνιείν ην πνζνζηφ είλαη
κηθξφηεξν απφ φηη είλαη κέζα ζην ζρνιείν (www.stopbullyingnow.hrsa.gov,2007).
1.5 Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο ζε δηεζλέο επίπεδν
Οη δηεζλείο κειέηεο θαηαγξάθνπλ αξθεηά πςειά πνζνζηά ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεη ηα πνζνζηά ηνπ θαηλνκέλνπ ζε
δηάθνξεο ρψξεο (Πίλαθαο 1)
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Πίλαθαο 1. Πνζνζηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζε δηάθνξεο ρψξεο

ΥΧΡΑ

ΠΟΟΣΑ

Ννξβεγία

• 14% ησλ παηδηψλ εκπιέθν ηαη είηε σο ζχηεο είηε σο ζχκα α

Αγγιία

• 19% ησλ παηδηψλ αλαθέξνπλ ζπκαηνπνίεζε
• 10% ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 4% ηεο Γεπη ξνβάζκηαο αλαθέξνπλ
ζπκαηνπ ίεζε ηνπιάρηζηνλ κ α θν ά ηελ εβδνκάδα
• 15% ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 10% ηεο Γεπηεξνβάζκηαο αλαθέξνπλ

Ηαπσλία
ζπκαηνπνίεζε
• 17% ησλ καζεηψλ αλαθέξνπλ ζπκαηνπνίεζε θαηά ην δηάζηεκα
Ηζπαλία
δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο
• 8% ησλ καζεηψλ είραλ ππνζηεί

νβαξφ εθθνβηζκφ ηνπιά ηζην

Ηξιαλδία
κία θνξά ηελ εβδνκάδα
• 17% ησλ αγνξηψλ θαη 11% ησλ θνξηηζηψλ ζπκαηνπνηνχληαη «αξθεηά
Απζηξαιία
ζπρ ά» ή πεξη ζφηεξν
• 10% ησλ καζεηψλ έρνπλ εκπεηξία ζπκαηνπνίεζεο εμαηξεηηθά
Ζ.Π.Α.
πςεινχ βαζκνχ
Πεγή: Glew G. et al, 2000

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία , έρνπλ εκπινπηηζηεί απφ δη-επξσπατθή κειέηε γηα ηελ
Πνηφηεηα Εσήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 2003
ηαπηφρξνλα ζε 13 Δπξσπατθέο ρψξεο. Ζ κειέηε απηή θαηέγξαςε ζεκαληηθή
ζπρλφηεηα πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ ζε ρψξεο φπσο ε Οιιαλδία, ε Απζηξία θαη
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θπξίσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ελψ ιηγφηεξεο αλαθνξέο ησλ εθήβσλ γηα εθθνβηζκφ
θαηαγξάθηεθαλ απφ ηελ Οπγγαξία, ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία. Κνληά ζην κέζν φξν
βξίζθνληαη ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία, ε Διβεηία, ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ε Ηξιαλδία
θαη ε Πνισλία. (Πίλαθαο 2)

Πίλαθαο 2. Πνηφηεηα δσήο ησλ καζεηψλ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ζε 13 επξσπατθέο
ρψξεο ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθφ εθθνβηζκφ (απφ ζπλνκειίθνπο ) ζην ζρνιείν

Ποηόηεηα δωής καζεηώλ γσκλαζίοσ-ισθείοσ ζε ζτέζε κε ηολ
θοηλωληθό εθθοβηζκό (από ζσλοκειίθοσς) ζηο ζτοιείο
ΔΥΡΩΠΗ κέζος όρος
Οσγγαρία
Ποιωλία
Ιριαλδία
Γεκ. ηες Τζετίας
Διιάδα
Διβεηία
Γαιιία
Ηλ. Βαζίιεηο
Ασζηρία
Οιιαλδία
Ιζπαλία
Γερκαλία

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

Υυελόηερα ζκορ σποδελώνοσν καλύηερε ποιόηεηα δφής (δελαδή, λιγόηερες αναθορές ζτολικού
εκθοβιζμού)

Πεγή: Σνχληαο et al, 2006

Δπίζεο έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 28 ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Β.
Ακεξηθήο επηβεβαηψλεη ηα δηαθνξεηηθά πνζνζηά εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ αλά
ρψξα θαη αλά θχιν κε ηελ επίπησζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ λα απιψλεηαη απφ
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6,3% ζηα θνξίηζηα ζηε νπεδία κέρξη 41,4 ζηα αγφξηα ζηε Ληζνπαλία (Crothers L,
2006).
Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν έξεπλαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βξαδηιία,
είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζηε δεκφζηα θαη ζηελ ηδησηηθή δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Δίλαη αζπλήζηζην ε έξεπλα λα επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα
εθπαίδεπζεο θαη λα πεξηιακβάλεη δείγκα θαη απφ ηδησηηθφ θαη απφ δεκφζην ζρνιείν.
Σν θαηλφκελν εξεπλήζεθε ζε έλα δεκφζην θαη έλα ηδησηηθφ ζρνιείν. Σα επξήκαηα
έδεημαλ φηη ηηο ηειεπηαίεο ηξηάληα κέξεο ην 40% δελ εθθφβηζε πνηέ άιινπο καζεηέο
θαη ην 60% εθθφβηζε άιινπο καζεηέο ηνπιάρηζηνλ κία ή δχν θνξέο. Απφ απηνχο ην
86% εθθφβηζε κφλν κία ή δχν θνξέο ελψ ην 14% εθθνβίδεη ηαθηηθά. Φάλεθε αθφκα
φηη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα πνπ δειψλνπλ ζε πςειά πνζνζηά γεληθά θαθή δηαγσγή
εθθνβίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απφ φηη απηνί πνπ ην δειψλνπλ ζε
ρακειφηεξα πνζνζηά. Δπίζεο ηα αγφξηα πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα ηηκσξεζνχλ απφ ηνπο
θαζεγεηέο ηνπο γηα ζρνιηθφ εθθνβηζκφ εθθνβίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο απφ φηη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη δελ ζα ηηκσξεζνχλ. Αθφκα ν ζρνιηθφο
εθθνβηζκφο απνηειεί πξφγλσζε γηα ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζηα αγφξηα θαη ζηα
θνξίηζηα (Desouza et al, 2005)
1.6 Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο ζηελ Διιάδα
ηελ Διιάδα ε έξεπλα αξρίδεη λα αζρνιείηαη κε ην θαηλφκελν κφιηο ζηηο
αξρέο ηνπ 2000. Πξηλ απφ απηφ ηα πξάγκαηα δελ είλαη μεθάζαξα. Σα παιαηφηεξα
απηά ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ έξεπλεο

νη νπνίεο δηεμάγνληαη κε δηάθνξεο

κεζνδνινγίεο (απηνζπκπιεξνχκελα εξσηεκαηνιφγηα απφ καζεηέο, θαη‟ νίθνλ
ζπλεληεχμεηο

επηιεγκέλσλ

καζεηψλ,

εξσηεκαηνιφγηα

ζπκπιεξσκέλα

απφ

δηεπζπληέο), κε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε
άιινπο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε ρξήζε λαξθσηηθψλ. Σα παιηφηεξα ζηνηρεία
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έθθξαζεο βίαο

(12,7% εκπινθή ζε θαπγά κε θαηάιεμε ηξαπκαηηζκφ, 19,9%

εκπινθή ζε θαπγά κε ρξήζε αληηθεηκέλνπ, 60,9% ρξήζε θπζηθήο βίαο ζε άιινπο ή
εκπινθή ζε θαπγά) αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, ζε επίπεδν Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ζπιιέρηεθαλ ην 1994 (Μπεδέ, 1998). Άιιε έξεπλα δείρλεη θαη ηελ
εκπινθή καζεηψλ ζε βίαηεο θαηαζηάζεηο κε ηε ρξήζε θπζηθήο θαη ιεθηηθήο βίαο
(Φαθηνιάο et al, 1995). ηελ έξεπλα ηνπ Γθφληνβνπ (1996) αλαθέξεηαη φηη ην 52%
ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ έρνπλ αζθήζεη θπζηθή βία ζε καζεηέο πην αδχλακνπο
απφ απηνχο. ηηο δχν πξνεγνχκελεο έξεπλεο ηα θνξίηζηα εθδειψλνπλ ρακειφηεξα
πνζνζηά εκπινθήο γεληθά ζε βίαηεο θαηαζηάζεηο απφ φηη ηα αγφξηα (Φαθηνιάο et al,
1995, Γθφληνβνο, 1996).
ηελ πνξεία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο πνπ κειεηνχλ πην μεθάζαξα ην
θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ Διιάδα. Σέηνηεο κειέηεο είλαη: κία δηεηήο
ζην ηδησηηθφ ζρνιείν Μσξαΐηε απφ ην Σκήκα πκβνπιεπηηθήο ηνπ ζρνιείνπ, κία
δηαπνιηηηζκηθή κειέηε κεηαμχ Διιάδαο θαη Μεγάιεο Βξεηαλίαο, κία ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ Ππζαγφξαο απφ ην ηκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλ. Θεζζαινλίθεο,
κία απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Κάπνηεο άιιεο εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην
δηαθξαηηθψλ εξεπλψλ φπσο κία ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ

Πξνγξάκκαηνο

«Γηεξεχλεζε Αλαγθψλ θαη Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ην Φαηλφκελν ηνπ ΔθθνβηζκνχΘπκαηνπνίεζεο (Bullying) ζηα ρνιεία: Δπξσπατθφ Πξφγξακκα DAPHNE-II (20042008), κία δη-επξσπατθή κειέηε γηα ηελ Πνηφηεηα Εσήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ
απφ ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη ην Κέληξν Μειεηψλ
Τπεξεζηψλ Τγείαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, δχν κεγάιεο
επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο γηα ηελ «ζπκπεξηθνξά πγείαο ησλ καζεηψλ» (HBSC-Health
Behaviour in School-aged Children,2002) θαη ε «Δπξσπατθή έξεπλα ζην ζρνιηθφ
πιεζπζκφ γηα ηα λαξθσηηθά θαη ην αιθνφι (ESPAD-European School Survey Project
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on Alcohol and Other Drugs, 2003) θαη κία απφ κεκνλσκέλε εξεπλήηξηα (Sapouna,
2008).
Γηα πξψηε θνξά, ν φξνο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο αλαθέξεηαη ζε έξεπλα, ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηδησηηθφ ζρνιείν Μσξαΐηε ην 1987. Σα πνζνζηά εθθνβηζκνχ
ζηε Διιάδα, απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο έξεπλεο, απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα (Πίλαθαο 3):
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Πίλαθαο 3: Πνζνζηά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ Διιάδα
ΔΡΔΤΝΑ
ρνιή Μσξαΐηε

ΖΛΗΚΗΑ
13-15 ρξνλψλ

Καιιηψηεο

8-15 ρξνλψλ

Ππζαγφξαο

A/κηα & Β/κηα
Δθπαίδεπζε

ΔΠΗΦΤ
(HBSC- ESPAD)

11-18 ρξνλψλ

Σνχληαο et al

Β/κηα
Δθπαίδεπζε

DAPHNE-ΗΗ

A/κηα
Δθπαίδεπζε

DAPHNE-II

Β/κηα
Δθπαίδεπζε

Sapouna

8-14 ρξνλψλ

ΠΟΟΣΑ
ην
18,5-23%
δειψλνπλ ζχκαηα
ην
20%
εθθνβίδνληαη
πεξηζζφηεξν
απφ
κία
θνξά
ηελ
εβδνκάδα απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο
ην 10-13% δειψλεη
φηη έρεη βηψζεη σο
ζχκα ηνλ ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ
εθδήισζε
εθθνβηζκνχ
 33,2%
ζηα αγφξηα
 15,7%
ζηα θνξίηζηα
ην 22,5% βηψλεη ηα
αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα ηνπ
εθθνβηζκνχ
ην
22,5%
ησλ
καζεηψλ έρνπλ ηελ
εκπεηξία
θάπνηαο
κνξθήο εθθνβηζκνχ
 12%
ιεθηηθή βία
 7,7%
ςέκαηα &
θήκεο εηο
βάξνο ηνπο
 5,9%
θνηλσληθφο
απνθιεηζκ
φο
 8,2%
ζχκαηα
 5,8%
ζχηεο
 1,1%
ζχηεο/ζχκ
αηα

ΠΔΡΗΟΥΖ
Αζήλα
Αλαη.
Αηηηθή
(Διιάδα-Μεγάιε
Βξεηαλία)

Δζληθφ Δπίπεδν

Δζληθφ
Δπίπεδν
(δηαθξαηηθή)

Δζληθφ
Δπίπεδν
(δηαθξαηηθή)
Αζήλα(δηαθξαηηθή)

Θεζζαινλίθε
(δηαθξαηηθή)

Δπξχηεξε Πεξηνρή
Θεζ/ληθεο
(δηαθξαηηθή)

Πεγή: ConnectprojectUK-001,2007, www.pee.gr,2007,http://web.auth.gr/pythagoras, 2007, Σνχληαο et
al,2006, ΔΠΗΦΤ,2006, Αζεκφπνπινο et al, 2007, Sapouna,2008

Άιια επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θαηλφκελν θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο
πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα είλαη :
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 ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ καζεηψλ αλαγλσξίδεη φιεο ηηο κνξθέο ζρνιηθήο
βίαο, θαζψο θαη ηνλ φξν «εθθνβηζκφο» (http://web.auth.gr/pythagoras, 2007).
Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελε αλαθνξά ρακειφηεξσλ
πνζνζηψλ εθθνβηζκνχ ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ηελ Πνξηνγαιία, ηελ
Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Ηηαιία ζην πιαίζην κειέηεο, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
ην ίδην εξσηεκαηνιφγην θαη ηα ίδηα θξηηήξηα θαηαλφεζεο ηνπ φξνπ. Σα
ρακειφηεξα πνζνζηά πηζαλά νθείινληαη ζην φηη ν φξνο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο
(bullying) δελ είλαη ηφζν νηθείνο ζηελ Διιάδα φζν ζηε Ννξβεγία ή ζηελ
Ηξιαλδία φπνπ νη κειέηεο παξνπζηάδνπλ

ρνλδξηθά παξφκνηα επξήκαηα

(Sapouna, 2008).
 κεγάιε ζπρλφηεηα έρεη ν ιεθηηθφο εθθνβηζκφο (παξαηζνχθιηα, ριεπαζκνί
θνξντδία,

ζεμνπαιηθά

ζρφιηα,

δηαθξίζεηο,

απεηιέο

πεηξάγκαηα

πνπ

πεξηιακβάλνπλ ππνηηκεηηθέο, ρπδαίεο ρεηξνλνκίεο) θαη ν έκκεζνο εθθνβηζκφο
(θήκεο, απνθιεηζκφο), ζε αληίζεζε κε ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ηνπ
ζσκαηηθνχ

εθθνβηζκνχ

(ConnectprojectUK-001,

2007,

http://web.auth.gr/pythagoras, 2007, ΔΠΗΦΤ, 2006). Σν εχξεκα απηφ αθνξά
ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ηε
Γεπηεξνβάζκηα

Δθπαίδεπζε

ν

ζεμνπαιηθφο

εθθνβηζκφο

είλαη

πην

ζπλεζηζκέλνο απφ ηηο απεηιέο ή ηα ρηππήκαηα. ζνλ αθνξά ζην θχιν ηα
αγφξηα ηείλνπλ ζην ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ ελψ ηα θνξίηζηα ζηε δηαζπνξά
θεκψλ θαη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ζ θπζηθή ζπκαηνπνίεζε απμάλεηαη
θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ Α/κηα ζηε Β/κηα εθπαίδεπζε. Πηζαλά είλαη
απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ησλ λεαξψλ εθήβσλ λα εγθαζηδξχζνπλ ηελ
θπξηαξρία ηνπο ζηνπο θαηλνχξγηνπο ζπκκαζεηέο (Sapouna, 2008).
 ηα αγφξηα είλαη ζπρλφηεξα θαη δξάζηεο θαη ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.
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 Ο δξάζηεο είλαη ζπλνκήιηθνο κε ην ζχκα, θπξίσο αγφξη, ειιεληθήο
θαηαγσγήο, κε ρακειή επίδνζε θαη άζρεκε ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ ηάμε θαη
έμσ απφ απηήλ (http://web.auth.gr/pythagoras, 2007).
 ην

ζχκα

είλαη

πην

ζπρλά

αγφξη,

ειιεληθήο

ή

άιιεο

θαηαγσγήο

(http://web.auth.gr/pythagoras, 2007) απφ ρψξεο νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο
(Σνχληαο et al, 2006). Γηαθέξεη απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν ηχπν αγνξηνχ
(http://web.auth.gr/pythagoras, 2007), κε ηε «δηαθνξεηηθφηεηα» απηή λα
ζρεηίδεηαη κε ηδηαίηεξε θξνληίδα απφ ηαηξηθέο, ςπρνινγηθέο ή εθπαηδεπηηθέο
ππεξεζίεο (Σνχληαο et al, 2006). Σα θνξίηζηα απνδίδνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε ζην
θχιν ηνπο θαη ηα αγφξηα ζηηο θαιέο ηνπο επηδφζεηο ζην ζρνιείν. Οη
ζπλεζέζηεξεο αληηδξάζεηο ησλ ζπκάησλ είλαη λα αγλννχλ (Αζεκφπνπινο et
al, 2007) ή λα απνθεχγνπλ ηηο «επηζέζεηο» ελαληίνλ ηνπο ή ζπάληα λα
επηδεηνχλ

εθδίθεζε,

ελψ

κηινχλ

γη'

απηέο

κφλν

ζε

θίινπο

(http://web.auth.gr/pythagoras, 2007). Σν ηειεπηαίν απηφ εχξεκα έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε παιηφηεξε έξεπλα ε νπνία αλαθέξεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ησλ ζπκάησλ δελ είρε κηιήζεη ζε θαλέλαλ, νχηε ζην ζπίηη νχηε ζην ζρνιείν
γηα ην πξφβιεκα ην νπνίν αληηκεηψπηδε (ConnectprojectUK-001,2007).
 ηα εθθνβηζηηθά πεξηζηαηηθά εθδειψλνληαη ζπλήζσο ζε ρψξνπο ρσξίο
επίβιεςε

φπσο

είλαη

ε

απιή,

ν

δηάδξνκνο,

ε

ηάμε

(http://web.auth.gr/pythagoras, 2007).
 ν ηφπνο δηακνλήο (πφιε, επαξρία, ρσξηφ) δε δηαθνξνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν
θαηλφκελν (Σνχληαο et al, 2006).
 πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ απνηεινχλ ε
χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ γηα ηνπο έθεβνπο, ε νπνία είλαη
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ζέκα φρη κφλν αξηζκνχ αιιά θαη πνηφηεηαο ησλ ζρέζεσλ θαη ε ζηαζεξή
δηαβίσζε κε δχν (είηε θπζηθνχο είηε φρη) γνλείο ( (Σνχληαο et al, 2006).
 ζηηο έξεπλεο εθθξάδνληαη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. Έλα πνζνζηφ εθήβσλ
ηεο ηάμεσο ηνπ 22,5% δειψλεη φηη βηψλεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ
εθθνβηζκνχ θαη ηεο κε-απνδνρήο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ (Σνχληαο et al, 2006). Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ
καζεηψλ ιππάηαη

φηαλ βξίζθεηαη κάξηπξαο ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ

(Αζεκφπνπινο et al, 2007) θαη έλα ζηα 10 παηδηά πεξίπνπ θνβάηαη θαη αγσληά
φηη ζα πέζεη ζχκα ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ (http://web.auth.gr/pythagoras,
2006).
 ην

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ

επίπεδν

απνηέιεζε

ζεκαληηθφ

παξάγνληα

δηαρσξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ κφλν φηαλ ρσξίζηεθε ην δείγκα ζε νηθνγέλεηεο
κε αθξαία νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ζε φιεο ηηο άιιεο (Σνχληαο et al,
2006).
 δηεπζπληέο δειψλνπλ φηη ε ζπρλφηεηα ησλ θξνπζκάησλ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε
ην αξλεηηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηε
κε εκπινθή ηνπο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Πεηξφπνπινο et al., 2000).
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δπζθνιίαο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα
είλαη φηη αθφκα θαη κέρξη ζηηο κέξεο καο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη
κφλν o αγγιηθφο φξνο (bullying) γηα ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ρσξίο θαλ λα
κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά. Παξφκνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ θαη άιιεο
κεζνγεηαθέο ρψξεο, φπσο ε Ηζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία, φπνπ απνπζηάδεη ν
αληίζηνηρνο ζηε γιψζζα ηνπο φξνο γηα ην θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζηα ζρνιεία
(Kalliotis, 2000).
1.7 πλέπεηεο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ζε ζέκαηα πγείαο
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Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα έδεημε φηη ε
επηζεηηθή

ζπκπεξηθνξά

αλάκεζα

ζηνπο

καζεηέο

είλαη

δηεζλέο

πξφβιεκα,

παξαδνζηαθά απνδεθηφ ζαλ θπζηθφ γεγνλφο θαη ζπλήζσο αγλνεκέλν ή ππνηηκεκέλν
απφ ηνπο ελήιηθεο. Μειέηεο φκσο ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ δείρλνπλ
βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ςπρηθή πγεία
θαη ηε ζσκαηηθή επεμία ζε παηδηά θαη λένπο πνπ αλακείρζεθαλ άκεζα ή θαη έκκεζα
ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ (Lopes Neto, 2005).
αλ ζπλέπεηεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο απφ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ έρνπλ αλαθεξζεί ε
εθδήισζε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ (πφλνη ζην ζηνκάρη θαη/ή ζην θεθάιη), ν θαθφο
χπλνο, ην βξέμηκν θξεβαηηνχ. Άιιεο ζπλέπεηεο είλαη ε αίζζεζε κνλαμηάο, ε αλεζπρία,
ε ρακειή απηνεθηίκεζε, νη απνπζίεο απφ ην ζρνιείν, ε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, ε
κείσζε απνθηνχκελσλ δεμηνηήησλ, ε αιιαγή ζρνιείνπ, ηα πξνβιήκαηα ζηελ
πνηφηεηα δσήο, ε θαηάζιηςε αθφκα θαη ε απηνθηνλία (Smith P et al ,2003, Orpinas et
al 2006, Crothers et al, 2006). Δπηπιένλ ν εθθνβηζκφο απνηειεί πξφγλσζε γηα
ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα (Desouza et al, 2005). Οη
Berthold et al (2000) αλαθέξνπλ φηη ελήιηθεο πνπ δπζθνιεχνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ
ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ζπρλά αλαθέξνπλ εκπεηξία εθθνβηζκνχ απφ ζπλνκήιηθνπο ζηελ
παηδηθή ειηθία.
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε αλζξσπνθηνλία. Έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΖΠΑ ζρεηηθά κε επηζέζεηο κε φπια ζε ζρνιεία απφ καζεηέο
ελαληίνλ άιισλ καζεηψλ έδεημε φηη ζρεδφλ ηα ¾ ησλ δξαζηψλ ήηαλ ζχκαηα ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ θαη είραλ θνηλφ ζηνηρείν ηελ εθδξακάηηζε ηνπ ζπκνχ ή ηεο εθδίθεζεο γηα
ηε ζπκαηνπνίεζε (Vossekuil et al, 2002).
ηνπο ζχηεο εκθαλίδεηαη κεγάινο θίλδπλνο γηα δηαηαξαρέο φπσο δηάζπαζε ηεο
πξνζνρήο ή ππεξθηλεηηθφηεηα, εκπινθή ζε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
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νηθνγελεηαθή βία, ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, θαηάζιηςε θαη ρξήζε νπζηψλ ζαλ
ελήιηθεο. Δπηπιένλ νη γνλείο πνπ ήηαλ ζχηεο σο καζεηέο, πνιχ ζπρλά είλαη ηδηαίηεξα
ηηκσξεηηθνί κε ηα παηδηά ηνπο κε απνηέιεζκα απηά λα είλαη ζπλήζσο επηζεηηθά κε
ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη έηζη λα δηαησλίδεηαη ν θχθινο ηεο βίαο (Crothers et al,
2006)
1.8 Πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο
Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί γηα ηελ κε εκθάληζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
είλαη ε θξνληίδα θαη ε ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ, ε επηθνηλσλία, ε ζχλδεζε κε ηελ
νηθνγέλεηα, νη πςειέο πξνζδνθίεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή πγεία, ε επθαηξία γηα
ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Δπίζεο ε ζρνιηθή επηηπρία, ε ζχλδεζε
ηνπ καζεηή κε ην ζρνιείν θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε έλαλ ελήιηθα ζηελ θνηλφηεηα (Βrock
et al, 2005). Σαπηφρξνλα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ ζην ζρνιείν,
νη νπνίεο αλ δελ πινπνηεζνχλ ζα ππάξμεη δηπιή ζπκαηνπνίεζε γηα ην ζχκα θαη απφ
ηνπο εθθνβηζηέο θαη απφ ην ζχζηεκα. Σέηνηεο πνιηηηθέο είλαη νη ζαθείο θαλφλεο, ην
έηνηκν ζρέδην γηα ψξα αλάγθεο, ην θνπηί αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ (reporting box), ε
νκάδα πξφιεςεο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απνηεινχκελε απφ κέιε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο, ε ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηελ
αλάινγε επαηζζεηνπνίεζε, ε επνπηεία ησλ ρψξσλ θαη ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα
(Smith A. et al, 2008). ηε δηακφξθσζε ηνπ αξκνληθνχ θιίκαηνο ζπκβάιιεη ην
μεθαζάξηζκα ησλ κχζσλ πνπ επηθξαηνχλ γηα ην θαηλφκελν ζην ζρνιείν φπσο «δελ
ζπκβαίλεη εδψ», «ηα αγφξηα είλαη αγφξηα», «λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κφλνη
ηνπο», «δελ έγηλαλ ηα πξάγκαηα έηζη».
Έλαο επηπιένλ πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ απφ ηα ίδηα. Σα παηδηά πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά
ηνπο κπνξνχλ επθνιφηεξα λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. χκθσλα κε ηε Γηεζλή
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χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηα παηδηά δελ πξέπεη λα είλαη ζχκαηα βίαο
θαη επνκέλσο δελ πξέπεη λα απνδέρνληαη ην θαηλφκελν

ηνπ εθθνβηζκνχ ζαλ

θπζηνινγηθφ. Πξέπεη κάιηζηα λα θάλνπλ θάηη γηα λα δείμνπλ φηη δελ ηνπο αξέζεη θαη
δελ ην απνδέρνληαη. Έξεπλα ζε Πνξηνγάινπο καζεηέο 11-14 ρξνλψλ γηα ηελ
αληίιεςε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ έδεημε φηη ηα αλαγλσξίδνπλ,
μέξνπλ ηελ χπαξμή ηνπο θαη ηα ζεσξνχλ ζεκαληηθά (Pereira et al, 2004) άξα κπνξνχλ
λα δξάζνπλ θαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνάζπηζή ηνπο.
1.9 Δθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη ζρνιηθόο εθθνβηζκόο
ην ηέινο ηεο πξνεθεβηθήο θαη ζηηο αξρέο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο γχξσ ζηα 13
ρξφληα, ηα παηδηά δελ αξθνχληαη ζηηο γνληθέο αμίεο αιιά αλαδεηνχλ ηα δηθά ηνπο
ζπζηήκαηα ηδεψλ, ηε δηθή ηνπο θηινζνθία δσήο. Μέζα απφ απηέο ηηο αλαδεηήζεηο
ςάρλνπλ θαη απεπζχλνληαη, πέξα απφ ηνπο γνλείο, ζηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ζηνπο
δαζθάινπο. Έηζη είλαη θαζνξηζηηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα ελζαξξχλνπλ θαηάιιεινπο
θαλφλεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κηα θαη νη έθεβνη δελ έρνπλ ηε δχλακε λα βάδνπλ
φξηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο (Crothers et al, 2006). H βηβιηνγξαθία
ππνζηεξίδεη φηη ε παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί ζπρλά λα είλαη
απνηειεζκαηηθή γηα ην ζχκα φπσο θαη ε παξέκβαζε ησλ ζπλνκειίθσλ ή ηεο
νηθνγέλεηαο. Τπάξρεη ε κηθξή πηζαλφηεηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε παξέκβαζε λα
ρεηξνηεξέςεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε.
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα
εκπιαθνχλ θαη λα απνηξέςνπλ ή λα αληηκεησπίζνπλ θαηλφκελα ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ. Γηα λα ην πεηχρνπλ ρξεηάδνληαη θαζνδήγεζε γηα δνπιεηά κε καζεηέο ζε
αηνκηθφ επίπεδν θαη εθπαίδεπζε γηα ηε δηεπθφιπλζε δξάζεσλ ζε πξνγξάκκαηα
ππνζηήξημεο ζπλνκήιηθσλ. Αθφκα ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα ην πψο ζα δηδάμνπλ
ζηνπο καζεηέο ηνπο δεμηφηεηεο κεηάβαζεο απφ ην ξφιν ηνπ παξαηεξεηή ζε έλαλ ξφιν
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πην ελεξγφ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο θαη γηα ην πψο ζα δηακνξθψζνπλ ην
ήζνο ηεο νκάδαο ησλ ζπλνκήιηθσλ (Smith P, 2000) ψζηε ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο λα
κελ είλαη απνδεθηφο.
Οη καζεηέο ζεσξνχλ ηελ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπ
θαηλνκέλνπ εμαηξεηηθά βνεζεηηθή παξφιν πνπ ε έξεπλα δείρλεη φηη αξθεηνί
εθπαηδεπηηθνί δελ παξεκβαίλνπλ ζε απηέο. Αξθεηά πξνγξάκκαηα ελζαξξχλνπλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν παξαηεξεηηθνί φζνλ αθνξά ζην ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ θαη λα ηηκσξνχλ ηνπο δξάζηεο. Δπίζεο είλαη

ζεκαληηθφ λα

δεκηνπξγήζνπλ έλα απνηξεπηηθφ θιίκα γηα ηνλ εθθνβηζκφ δηακνξθψλνληαο κία
αλνηθηή ηάμε φπνπ νη καζεηέο πεηζαξρνχλ ζε θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη αλαπηχζζνπλ
δεμηφηεηεο

γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο

(Crothers et al, 2006). Αξθεηέο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο (Smith P et al, 2003)
Κιεηδί γηα ηελ επηηπρία θάζε δξάζεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ είλαη θαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ (www.learning.wales.gov.uk, 2008). Σν
ζέκα απηφ είλαη ζεκαληηθφ δεδνκέλνπ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο
ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηνπο γνλείο ζπκάησλ θαη ζπηψλ, φπσο επίζεο θαη απφ ην
ίδην ην ζρνιείν. Οη γνλείο ησλ ζπκάησλ αλαθέξνπλ, ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, φηη έξρνληαη ζπρλά ζε επαθή
κε ηελ άξλεζε ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ χπαξμε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. Δπίζεο απφ
ην ζρνιείν αλαθέξεηαη φηη δελ ππάξρεη ν ρξφλνο θαη ηα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ελφο παξφκνηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη δηθαηνινγίεο ηνπ ηχπνπ «αο ην
ιχζνπλ ηα παηδηά κφλα ηνπο» ή «είλαη κέξνο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο». Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, ζπλήζσο, νη γνλείο ησλ ζπηψλ αγλννχλ ην κέγεζνο ησλ πξάμεσλ
ησλ παηδηψλ ηνπο ή δε δέρνληαη φηη ππάξρεη εκπινθή. Αθφκα δχζθνια ζπκκεηέρνπλ
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ζε ζπλαληήζεηο νη νπνίεο νξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν γηα ηελ επίιπζε ηνπ
δεηήκαηνο δηαηεξψληαο ακπληηθή ζηάζε (Mellor, 1997).
πλεπψο ε επαηζζεηνπνίεζε γνληψλ ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη:
 ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ νξηζκνχ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ
 ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκαδηψλ ηνπ εθθνβηζκνχ
 ζηελ αλαγλψξηζε ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη
θπξίσο ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κε εκπιεθφκελνπ/παξαηεξεηή
(φπσο αλαθέξεηαη ζην 1.2)
 ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γνληθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ελζαξξχλνπλ ην πξφβιεκα
 ζηα βήκαηα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
 ζηε γλψζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο
ηαλ ζπδεηάκε ζηελ Διιάδα ην ζέκα ηεο εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ησλ γνλέσλ ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, κεγάιε ζεκαζία έρνπλ επξήκαηα πνπ δειψλνπλ
φηη:
 ε πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ δελ απνθαιχπηεη ηνλ εθθνβηζκφ νχηε ζην ζπίηη
νχηε ζην ζρνιείν (ConnectprojectUK-001, 2007)
 νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα επέκβνπλ
κφιηο ζην 1/3 ησλ πεξηπηψζεσλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
 νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη νη γνλείο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (61,54%) δελ κηινχλ
κε ην ζρνιείν γηα λα ζηακαηήζνπλ ηνλ εθθνβηζκφ
 νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη βνεζνχλ ζηελ πιεηνςεθία (79,4%) ησλ
πεξηπηψζεσλ εθδήισζεο πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
 νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ε πεξηνρή ζηελ νπνία δπζθνιεχνληαη
πεξηζζφηεξν είλαη ε δνπιεηά κε γνλείο ζπηψλ
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 ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο

γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ

εθθνβηζκνχ θαίλεηαη λα απνπζηάδεη
 θαη ε ζηήξημε απφ ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ
θαίλεηαη λα απνπζηάδεη (Αζεκφπνπινο et al, 2007).
Έλα ελδηαθέξνλ αλ θαη δχζθνιν λα εξκελεπηεί εχξεκα ζρεηηθφ κε ηελ
εκπινθή ησλ γνλέσλ ζην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ πξνέξρεηαη απφ ζπγθξηηηθή
έξεπλα ζηελ Διιάδα θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Οη Έιιελεο καζεηέο, ζρεδφλ έλαο
ζηνπο ηξεηο, απάληεζαλ φηη αλαθέξνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο ηα ζέκαηα ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ ζε αληίζεζε κε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ άγγισλ καζεηψλ πνπ θάλνπλ ην
ίδην. Πηζαλά ππάξρεη πνιηηηζηηθή βάζε ζην γεγνλφο θαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν
θνπιηνχξεο εζηηάδεηαη ζε κία απφ ηηο αμίεο ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ άιιε πηζαλή εμήγεζε
βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ επηθνηλσληαθψλ κνληέισλ κεηαμχ γνλέσλ θαη
παηδηψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αγγιία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα ηεζεί
ην εξψηεκα αλ ηα ειιελφπνπια επηθνηλσλνχλ πην ειεχζεξα κε ηνπο γνλείο ηνπο ζε
ζρεηηθά δεηήκαηα ζαλ απνηέιεζκα, ίζσο, ηεο ππνζηήξημεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ηέηνησλ αληηιήςεσλ (Kalliotis, 2000).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΑ ΠΑΡΔΜΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
2.1 Αξρέο ζρεδηαζκνύ παξεκβαηηθώλ πξνγξακκάησλ πξναγσγήο θαη αγσγήο
πγείαο
Έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο απνηειεί
ηελ θαιχηεξε επέλδπζε ελφο θξάηνπο γηα ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηεο πγείαο θαη
ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ ηνπ. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ελζαξξχλεη ηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ σο ζηξαηεγηθή κε
δχν ζηφρνπο. Αθελφο ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ ζε δεηήκαηα πγείαο ζηνπο λένπο θαη
αθεηέξνπ

ηελ εκπινθή ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζε πξνζπάζεηεο αιιαγήο

εθπαηδεπηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο ηνπο
πξνθαινχλ. Τπνζηεξίδεηαη κάιηζηα φηη ζα κεησζνχλ νη αηηίεο ζαλάηνπ, αζζέλεηαο θαη
αλαπεξίαο αλ γίλνπλ παξεκβάζεηο πξφιεςεο ζε έμη θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ εθδήισζή ηνπο. Αθνξνχλ θαηαζηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο λεφηεηαο θαη ελδπλακψλνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θαη
πνιηηηθέο πξαθηηθέο. Απηέο νη θαηεγνξίεο είλαη: ε ρξήζε θαπλνχ, νη ζπκπεξηθνξέο
πνπ πξνθαινχλ βία θαη ηξαπκαηηζκφ, νη ζπλήζεηεο πγηεηλήο θαη δηαηξνθήο, ε ρξήζε
αιθνφι θαη εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά πνπ νδεγεί ζε
ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε θαη ν θαζηζηηθφο
ηξφπνο δσήο (WHO, 2008).
Ζ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξναγσγήο θαη αγσγήο
πγείαο ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί πξντφλ ζπζηεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο
πεξηιακβάλεη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο παξέκβαζεο, εθηφο απφ ην κνληέιν
ζρεδηαζκνχ, ηελ επηινγή ηεο ελδεδεηγκέλεο ζεσξίαο ςπρνινγίαο ηεο πγείαο ζηελ
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νπνία βαζίδεηαη ε παξέκβαζε θαζψο θαη ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πξνζέγγηζεο
ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο παξέκβαζεο. Σα ζέκαηα απηά αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.
2.1.1 Σα κνληέια ζρεδηαζκνύ
Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή θάζε πξνγξάκκαηνο πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο
είλαη απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί έλα πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ. Τπάξρνπλ δηάθνξα
κνληέια ζρεδηαζκνχ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Σα δχν πην
δηαδεδνκέλα είλαη ην PRECEDE-PROCEED θαη ην ABC .
Σν κνληέιν ζρεδηαζκνχ PRECEDE-PROCEED πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα θαη
ελλέα θάζεηο. Σν πξψην ζηάδην είλαη ην PRECEDE. Σν αξθηφιεμν απνηειείηαη απφ
ηα αξρηθά ησλ φξσλ Predisposing (πξνδηαζεζηθέο) Reinforcing (ελζαξξπληηθέο)
Enabling (δηεπθνιπληηθέο) Constructs in (ζεσξήζεηο ζηελ) Educational (εθπαηδεπηηθή)
Diagnosis and (δηάγλσζε θαη) Evaluation (αμηνιόγεζε). Πεξηιακβάλεη πέληε θάζεηο :
Ζ πξψηε θάζε είλαη ε Κνηλσληθή Γηάγλσζε θαη αλαθέξεηαη ζην ηη πηζηεχεη ν θφζκνο
φηη ηνλ αθνξά, κε πνηα ζέκαηα ζα ήζειε ε θνηλφηεηα λα αζρνιεζεί, πνηα είλαη ηα
πξνβιήκαηα πγείαο. Ζ δεχηεξε

θάζε είλαη ε Δπηδεκηνινγηθή Γηάγλσζε πνπ

αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία θαη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο γηα ην πνηα είλαη αληηθεηκεληθά
ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλφηεηα θαη πνην είλαη ην κέγεζφο ηνπο. ε απηή
ηε θάζε νξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα εθαξκνζηεί θαη νη επηκέξνπο
ζηφρνη. Ζ ηξίηε θάζε αλαθέξεηαη ζηελ πκπεξηθνξηθή θαη Πεξηβαιινληηθή
Γηάγλσζε. ε απηή ηε θάζε αλαγλσξίδνληαη θαη ηεξαξρνχληαη νη παξάγνληεο
θηλδχλνπ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην πεξηβάιινλ θαη ην πψο
απηνί ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ηέηαξηε θάζε πεξηιακβάλεη
ηελ Δθπαηδεπηηθή θαη Οηθνινγηθή Γηάγλσζε. θνπφο απηήο ηεο θάζεο είλαη λα
επηιερζνχλ νη παξάγνληεο (πξνδηαζεζηθνί, δηεπθνιπληηθνί, ελζαξξπληηθνί), ησλ
νπνίσλ ε αιιαγή ζα βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηφρνπ ή ζηελ
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πεξηβαιινληηθή αιιαγή. ε απηφ ην ζεκείν ζα επηιεγεί θαη ε κέζνδνο παξέκβαζεο
πνπ ζα αθνινπζεζεί.

Ζ πέκπηε θάζε ηέινο, αλαθέξεηαη ζηε Γηνηθεηηθή θαη

Πνιηηηθή Γηάγλσζε, δειαδή ζηνπο πφξνπο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα εμαζθαιηζηνχλ πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπκβαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε
δηνίθεζε θαη ηνπο πνιηηεηαθνχο λφκνπο.
Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη ην PROCEED. Πεξηιακβάλεη ηα αξρηθά ησλ φξσλ
Policy (πνιηηηθέο) Regulation (ξπζκηζηηθέο) Organization (νξγαλσηηθέο) Constructs in
(ζεσξήζεηο ζηελ) Education and (εθπαίδεπζε θαη) Environmental (πεξηβαιινληηθή)
Development (αλάπηπμε). Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηο : απηέο είλαη ε
Τινπνίεζε, ε Αμηνιφγεζε ηεο Γηαδηθαζίαο θαη ε Αμηνιφγεζε ηνπ Αληίθηππνπ θαη
ηνπ Απνηειέζκαηνο αληίζηνηρα (Green & Kreuter, 1999).
Σν κνληέιν ζρεδηαζκνχ παξεκβάζεσλ πξναγσγήο πγείαο ABC απνηειείηαη
απφ ηα αξρηθά ησλ φξσλ :
 Analysis of the Problem

- Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο

 Behavioral Intervention

- Παξέκβαζε ζηε πκπεξηθνξά

 Continuation

- πλέρηζε ηεο Παξέκβαζεο

Πεξηιακβάλεη ηηο ηξεηο απηέο θάζεηο σο εμήο:
Α. Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο: ζηφρνη απηήο ηεο θάζεο είλαη ε εθηίκεζε ησλ
αλαγθψλ ηεο θνηλφηεηαο θα ε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξνβιήκαηα. Δπηιέγεηαη ε νκάδα - ζηφρνο,
δηεξεπλψληαη νη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο γηα ηελ ππφ παξέκβαζε ζπκπεξηθνξά θαη
αλαδεηνχληαη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο νκάδαο - ζηφρνπ.
B. Παξέκβαζε ζηε πκπεξηθνξά: ζηε δεχηεξε απηή θάζε αμηνπνηνχληαη νη
πιεξνθνξίεο ηεο πξψηεο θάζεο, θαζνξίδνληαη νη ζθνπνί θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη
επηιέγνληαη νη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξέκβαζε. Οη κέζνδνη πνπ
ζα επηιερζνχλ πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ νκάδα ζηφρν, λα είλαη θαηάιιειεο γηα
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ηα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξέκβαζεο θαη λα βαζίδνληαη ζε θάπνηα
επηζηεκνληθή ζεσξία. Σέινο ζε απηή ηε θάζε πινπνηείηαη πηινηηθή εθαξκνγή ηεο
παξέκβαζεο ψζηε λα αλαδεηρζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή
ηεο θαη αμηνινγείηαη ε παξέκβαζε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ ηελ νκάδα ζρεδηαζκνχ,
ηελ νκάδα- ζηφρν θαη απφ ηνπο κεζνιαβεηέο πνπ πινπνηνχλ ην πξφγξακκα.
C. πλέρηζε ηεο Παξέκβαζεο: κεηά ηελ αμηνιφγεζε απαξαίηεηε είλαη ε Γηάρπζε ε
νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπλέρηζε ηεο παξέκβαζεο ζε επξχηεξε θιίκαθα. Γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθφ έλα πξφγξακκα πξναγσγήο πγείαο πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί ε
αλαηξνθνδφηεζε ψζηε ηα απνηειέζκαηά ηνπ θαη νη αιιαγέο λα δηαηεξεζνχλ. Ζ ηξίηε
θαη ηειεπηαία θάζε ηνπ κνληέινπ ABC έρεη ζαλ ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηε
δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε, λα αλαπηχμεη πνιηηηθέο πνπ ην εληζρχνπλ
θαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επξχηεξε θιίκαθα (de Vries,
1989, 2003).
2.1.2 Η επηινγή ηεο ζεσξίαο
Ζ ζχγρξνλε πξναγσγή ηεο πγείαο δελ εθπαηδεχεη απιά αλζξψπνπο ζε πγηεηλέο
πξαθηηθέο αιιά ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγεί ζε πνιιαπιά
επίπεδα (U.S. Department of Health and Human Services, 2005) γηα λα πεηχρεη ηνπο
ζηφρνπο ηεο. Πνιχηηκνο ζχκκαρφο ηεο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε νηθνινγηθή
πξνζέγγηζε (McLeroy et al, 1988) ησλ πξνγξακκάησλ πξναγσγήο πγείαο. Με ηε
ρξήζε ηεο νηθνινγηθήο πξνζέγγηζεο νη ζρεδηαζηέο ελφο πξνγξάκκαηνο πξναγσγήο
πγείαο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιχπιεπξα ην πξφβιεκα ζην νπνίν ζθνπεχνπλ
λα παξέκβνπλ γηαηί νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε κηα ζπκπεξηθνξά δελ είλαη κφλν
αηνκηθνί,

φπσο

πνιιά

πξνγξάκκαηα

πξναγσγήο

πγείαο

ππνζέηνπλ,

αιιά

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη παξάγνληεο φπσο ην πεξηβάιινλ θαη νη πνιηηηθέο
δνκέο.
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χκθσλα κε ηελ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ε βειηίσζε κηαο επηθίλδπλεο
ζπκπεξηθνξάο ή ε δηαηήξεζε κηαο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο εμαξηάηαη απφ πνιιαπιά
επίπεδα/ παξάγνληεο. Σα επίπεδα απηά πεξηιακβάλνπλ ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο,
ηνπο δηα-πξνζσπηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο θνηλνηηθνχο παξάγνληεο. Πην αλαιπηηθά,
νη ελδν-πξνζσπηθνί/ αηνκηθνί παξάγνληεο είλαη νη γλψζεηο, νη ζηάζεηο, ηα „πηζηεχσ‟,
νη αμίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ. Οη δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο βαζηθέο νκάδεο
πνπ πεξηζηνηρίδνπλ ην άηνκν φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα ή νη ζπλνκήιηθνη θαη νη νπνίεο
ηνπ παξέρνπλ θνηλσληθή ζηήξημε θαη ηαπηφηεηα. Οη ζεζκηθνί, νη θνηλνηηθνί θαη νη
παξάγνληεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, πνπ ζπλνιηθά αλαθέξνληαη σο θνηλνηηθνί
παξάγνληεο, απνηεινχληαη απφ ηνπο θαλφλεο, ηηο ξπζκίζεηο, ηηο επίζεκεο ή
αλεπίζεκεο δνκέο θαζψο θαη ζηνπο θξαηηθνχο λφκνπο θαη πνιηηηθέο.
ην πιαίζην ηεο νηθνινγηθήο πξνζέγγηζεο, πηνζεηνχληαη δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο
ηεο ςπρνινγίαο ηεο πγείαο, αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε
παξέκβαζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιεζπζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πην θάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζεσξεηηθά κνληέια ηα νπνία κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο παξέκβαζεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα.
ην αηνκηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελδεηθηηθά:
 ην Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία (Health Belief Model) ην
νπνίν

εζηηάδεη ζηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ

απεηιή απφ ηε λφζν. Ζ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ απεηιή απφ
θάπνηα λφζν ζε ζπλδπαζκφ
ζπκπεξηθνξάο

γηα

πξφιεςε

κε ηελ εθηίκεζε ηεο πξνηεηλφκελεο
εμεγνχλ

ηελ

πηζαλφηεηα

ιήςεο

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ζε ζέκαηα πγείαο (Becker, 1974 , Janz & Becker,
1984).
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 ην Γηα-ζεσξεηηθφ ή Μνληέιν Αιιαγήο ζε ηάδηα(Transtheoretical/
Stages of Change Model) εζηηάδεη ζηελ εηνηκφηεηα ησλ αηφκσλ γηα
αιιαγή ή πξνζπάζεηα αιιαγήο πξνο κηα πγηή ζπκπεξηθνξά θαη
πεξηιακβάλεη πέληε ζηάδηα αιιαγήο (Prochaska, 1979, Prochaska et
al, 1992)
 ε Θεσξία πεξί «Πξναγσγήο ηεο Τγείαο» / Ζ αίζζεζε ηεο
ζπλεθηηθφηεηαο (Theory of Salutogenesis/ Sense of Coherence).Ζ
ζεσξία ηνπ Antonovsky πεξί πξναγσγήο ηεο πγείαο, μεθεχγνληαο απφ
ηηο «λνζνθεληξηθέο» πξνζεγγίζεηο πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη γηαηί
θάπνηα άηνκα ππφ ηελ επίδξαζε ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ
αξξσζηαίλνπλ ελψ άιια φρη. Έηζη δηαηππψζεθε ε έλλνηα ηεο αίζζεζεο
ηεο ζπλεθηηθφηεηαο, σο κηα ζθαηξηθή ζεψξεζε πνπ εθθξάδεη ην βαζκφ
ζηνλ νπνίν θάπνηνο έρεη έλα ζπλερέο, έληνλν θαη δπλακηθφ
ζπλαίζζεκα απηνπεπνίζεζεο (Καξάιεο et al, 2004).
ην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν επηξξνήο κπνξνχλ λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ

ελδεηθηηθά :
 ε Θεσξία ηεο Κνηλσληθήο Μάζεζεο (Social Learning Theory), ζχκθσλα κε
ηελ νπνία ην άηνκν δηακνξθψλεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο. Γίλεη
έκθαζε ζην ξφιν ησλ πξνηχπσλ ζηα νπνία ηα άηνκν επηζπκεί λα κνηάδεη.
Παξάιιεια, αλάινγα κε ηηο ζπλέπεηεο κηαο ζπκπεξηθνξάο, ην άηνκν ηελ
επηθξίλεη ή ηελ επηδνθηκάδεη θαη ε απνδνθηκαζία ή ε επηδνθηκαζία ησλ άιισλ
κπνξεί λα ελζαξξχλεη ή λα απνηξέςεη ηελ επαλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζπκπεξηθνξάο

ζην

κέιινλ.

Έηζη

δελ

απνηειεί

παζεηηθφ

δέθηε

πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ αιιά αληίζεηα πξνζιακβάλεη, θσδηθνπνηεί,
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επεμεξγάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί επηιεθηηθά ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα
(Rotter, 1954, Bandura, 1977)
 ε Κνηλσληθνγλσζηηθή Θεσξία (Social Cognitive Theory). Δίλαη ε ζεσξία ηεο
θνηλσληθήο κάζεζεο, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε έηζη απφ ηνλ Bandura ην 1986.
Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο θνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο είλαη ν
ακνηβαίνο εηεξνθαζνξηζκφο (ηξηαδηθή ζρέζε αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ, ην
άηνκν θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αιιειν-επεξεάδνληαη), ε απηνξξχζκηζε (ε
εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο) θαη ε απηεπάξθεηα (ε αληίιεςε
ηνπ αηφκνπ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλεο
θαηαζηάζεηο). Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ζα αλαιπζεί εθηελψο ζην θεθάιαην 4
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εθφζνλ είλαη ε ζεσξία ςπρνινγίαο ηεο πγείαο ζηελ
νπνία ζηεξίρηεθε ε εθπνλεζείζα παξέκβαζε πξφιεςεο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
(Bandura, 1986, Παπαδνπνχινπ, 2007).
Σέινο ζην θνηλνηηθφ επίπεδν επηξξνήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ελδεηθηηθά :
 ε Θεσξία Γηάρπζεο/Γηάδνζεο Καηλνηνκηψλ (Diffusion of Innovations
Theory), κε θεληξηθφ ζεκείν ηε ρξήζε ησλ δηακνξθσηψλ γλψκεο σο
«θνξέσλ αιιαγήο» (Rogers et al, 1962, Μεξάθνπ et al, 2002)
2.1.3 Οη κέζνδνη πξνζέγγηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο παξέκβαζεο
Οη βαζηθέο κέζνδνη πξνζέγγηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ κηαο παξέκβαζεο είλαη ε
παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε, ε κέζνδνο ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο, ε βησκαηηθή
πξνζέγγηζε θαη ε αιιεινδηδαθηηθή πξνζέγγηζε (peer education).
H παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε έρεη ζθνπφ ηε κεηάδνζε γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο
θαη ζηφρν νη λέεο απηέο γλψζεηο λα αιιάμνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ
νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ
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είλαη ε απιή κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ θαη ε κεηαηξνπή ησλ καζεηψλ ζε παζεηηθνχο
δέθηεο. Σν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη απνηειεί έλα πξαθηηθφ θαη εχρξεζην
εξγαιείν ζηα ρέξηα θάζε αηφκνπ πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη γλψζεηο, εθφζνλ βέβαηα
ηηο θαηέρεη. Δπίζεο δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηδηαίηεξσλ δεμηνηήησλ (Bowers,
1988). Οη ηερληθέο θαη ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηή ηε
κέζνδν παξέκβαζεο είλαη ε δηάιεμε, ην ζεκηλάξην, ε πξφζθιεζε νκηιεηψλ, ε
επίδεημε νπηηθν-αθνπζηηθνχ πιηθνχ, ε δηαλνκή θπιιαδίσλ θαη ε ηνηρνθφιιεζε
αθηζψλ θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet) φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα
αλαηξέμνπλ γηα πιεξνθνξίεο, πάληα κε ηελ επίβιεςε θάπνηνπ ππεπζχλνπ. Σν πιηθφ
θαη ην πεξηερφκελν ησλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλν
θαη θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ , λα εμππεξεηεί ην ζθνπφ θαζψο θαη λα
θαιχπηεη θαη κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εζηθή, ηε δενληνινγία, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ εθάζηνηε πνιηηηζκνχ (Γθνχβξα et
al, 2001).
ε αληίζεζε κε ηε πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε ε κέζνδνο ηεο ελεξγνχο
ζπκκεηνρήο δελ ζηνρεχεη ζηελ παζεηηθή κεηάδνζε γλψζεσλ αιιά ζηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ψζηε ε γλψζε λα γίλεη θαηαλνεηή, πην πξνζηηή θαη
παξαγσγηθή κέζσ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο. Μεξηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηή ηε κέζνδν είλαη ην εξσηεκαηνιφγην, ε
ζπδήηεζε, ηα παηρλίδηα ξφισλ, ε κειέηε πεξίπησζεο, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ
(brainstorming) (Γθνχβξα et al, 2001).Σα πιενλεθηήκαηα ηηο κεζφδνπ είλαη πνιιά,
κε θπξηφηεξν ην φηη νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο γηαηί ιακβάλνπλ θαη νη ίδηνη
κέξνο ζην θάζε ζέκα, θαηαλνψληαο ηελ νπζία θαη ηηο παξακέηξνπο θαζψο θαη ηηο
επηπηψζεηο θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ, κε ηξφπν επράξηζην, πξνζηηφ θαη δηαδξαζηηθφ.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο εθαξκνγήο ππάξρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο, θαζψο ε πινπνίεζε
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ηεο κεζφδνπ απηήο απαηηεί έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αξθεηφ ρξφλν. Απηφ
δεκηνπξγεί πξαθηηθά δεηήκαηα δεδνκέλεο ηεο ζηελφηεηαο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ
ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ηνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ρξεηάδεηαη ε
εγθαζίδξπζε ησλ θαηλνχξγησλ γλψζεσλ.
Ζ βησκαηηθή πξνζέγγηζε αλήθεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηελ κέζνδν ηεο
ελεξγνχο ζπκκεηνρήο κε βαζηθή δηαθνξά φηη ζηνρεχεη ζηελ σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ θαη
ζηελ εθαξκνγή ηεο αγσγήο πγείαο κέζσ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ (coping skills). Έηζη
νη καζεηέο δελ είλαη απιά ελεξγεηηθνί δέθηεο γλψζεσλ αιιά αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο
θαη αιιάδνπλ ζπκπεξηθνξέο. ηε πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κνληέια
ελδπλάκσζεο ή ηα κνληέια ζπλαηζζεκάησλ θαη ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο. Οη
ηερληθέο δελ δηαθέξνπλ απφ ηε πξνεγνχκελε κέζνδν.
Δηδηθφηεξε ηερληθή γηα ηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε κέζνδνο project. Ζ
κέζνδνο project γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζεκαίλεη έλα ηξφπν νκαδηθήο
εξγαζίαο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ απνθαζηζηηθά φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
πκκεηέρνπλ φινη αιιά θαη ε ίδηα ε δηδαζθαιία δηακνξθψλεηαη θαη δηεμάγεηαη απφ
φινπο. ινη καδί απνθαζίδνπλ ην ζέκα πνπ ζα ηνπο απαζρνιήζεη, πξνγξακκαηίδνπλ
ηα βήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, δηεμάγνπλ απφ κφλνη ηνπο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη
γηα λα δνζνχλ νη απαληήζεηο ζην πξφβιεκα, αλαζεσξνχλ πηζαλέο αξρηθέο ηνπο
ζθέςεηο, θαηαιήγνπλ ηέινο ζε απνηειέζκαηα πνπ ηα αμηνινγνχλ θαη αλ ζέινπλ ηα
θνηλνπνηνχλ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ή ηα δεκνζηεχνπλ ζηα κέζα
καδηθήο ελεκέξσζεο. Δδψ δελ έρεη θαη ηφζν κεγάιε ζεκαζία ην αλ ζα παξαρζεί ζην
ηέινο θάπνην απνηέιεζκα θαη πφζν ζεκαληηθφ ζα είλαη απηφ. Έρεη κεγαιχηεξε
ζεκαζία ν δξφκνο πνπ νδεγεί ζην φπνην απνηέιεζκα, νη δηάθνξεο εκπεηξίεο πνπ
απνθηνχλ νη καζεηέο ζηελ πνξεία πξνο ηνλ ζθνπφ. Γηαηί κέζα απφ ηηο δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ησλ
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πξνβιεκάησλ, πνπ θπζηθφ είλαη λα αλαθχπηνπλ ζηελ πνξεία, πεγάδεη ηειηθά ε
κφξθσζε θαη ε απφθηεζε πνηθίισλ δεμηνηήησλ (Frey, 1986, Υξπζαθίδεο, 1994).
Ζ αιιεινδηδαθηηθή πξνζέγγηζε (peer education) βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε
ηεο επηξξνήο ησλ νκνίσλ (Μεξάθνπ et al, 2002). Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη
είλαη πηζαλφηεξν ηα άηνκα λα αθνχζνπλ θαη λα ηδηνπνηεζνχλ έλα κήλπκα, θαη κέζσ
απηνχ λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά, εάλ πηζηέςνπλ φηη ην άηνκν πνπ ην κεηαδίδεη είλαη
φκνην κε απηά θαη αληηκεησπίδεη ηηο ίδηεο αλεζπρίεο θαη πηέζεηο (Sloane & Zimmer,
1993). Αξθεηέο κειέηεο παξνπζηάδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο αιιεινδηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο ζηελ πγεία ησλ εθήβσλ ζε πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα ζέκαηα
ζεμνπαιηθήο αγσγήο αιιά θαη ζε φηη έρεη ζρέζε κε

βία θαη ρξήζε νπζηψλ

(AIDSCAP,1996, Kalliotis, 2000, Settertobulte et al, 2001, Koumi & Tsiantis, 2001).
2.2 Δίδε παξεκβαηηθώλ πξνγξακκάησλ πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο ζε δηεζλέο
θαη εζληθό επίπεδν
2.2.1 Σα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο δηεζλώο
ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή ηεο Πξναγσγήο ηεο Τγείαο (Οηάβα, 1986)
πνπ απνζθνπεί ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηε
δηακφξθσζε πγηεηλψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Σνχληαο, 2000) θαη ιακβάλνληαο
ππφςηλ ηα παξαπάλσ ζεσξεηηθά δεδνκέλα, πξνσζήζεθαλ θαη ζηεξίρηεθαλ απφ ηνλ
Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ζρνιηθά δίθηπα γηα ηελ πγεία ζε παγθφζκην θαη
επξσπατθφ επίπεδν.
Σν 1995 μεθίλεζε δίθηπν πνπ αθνξνχζε ζηελ παγθφζκηα ζρνιηθή πγεία θαη
επεδίσθε λα θηλεηνπνηήζεη θαη λα ελδπλακψζεη ηελ πξναγσγή πγείαο θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. θνπφο ήηαλ λα
βειηησζεί ε πγεία ησλ καζεηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, ησλ νηθνγελεηψλ θαη
άιισλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο δηακέζνπ ησλ ζρνιείσλ (WHO‟S Global school health
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initiative, 2008).ηελ Δπξψπε, ην 1992, αλαπηχρζεθε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν ησλ
ρνιείσλ Πξναγσγήο ηεο Τγείαο (European Network of Health Promoting Schools).
Βαζηθή ηνπ ζέζε είλαη φηη έλα ζρνιείν πνπ πξνάγεη ηελ πγεία έρεη ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά φπσο: λα πξνβάιιεη κέζσ ησλ εξγαδνκέλσλ ππνδεηγκαηηθά πξφηππα
ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία, λα αλαπηχζζεη ηζρπξνχο
δεζκνχο αλάκεζα ζην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα, λα εθκεηαιιεχεηαη
θάζε επθαηξία γηα λα αμηνπνηήζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη άιια
(Γθνχβξα et al, 2001). Σν πξφγξακκα ζε θάζε ρψξα πνπ ζπκκεηέρεη, ππνζηεξίδεηαη
απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Τγείαο θαη ζπληνλίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ έλα
θέληξν Πξναγσγήο ηεο Τγείαο. ηελ Διιάδα, Δζληθφ πληνληζηηθφ Κέληξν είλαη ην
Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ. Σν πξφγξακκα άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 1994 ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο θαη έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
ζρνιείσλ, θάζε ηχπνπ θαη βαζκίδαο (ψθνπ, 1996).
Δθηφο απφ ηα παγθφζκηα θαη ηα επξσπατθά δίθηπα πινπνηήζεθαλ θαη
πινπνηνχληαη πνηθίια πξνγξάκκαηα πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο ηα νπνία
ππεξεηνχλ ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο θαη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην
πεξηερφκελν,

ηνπο

ζηφρνπο,

ηηο

κεζφδνπο,

ην

εχξνο

ηεο

δξάζεο,

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηνλ ππεχζπλν θνξέα πινπνίεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
ην πξφγξακκα SHAHRP (School Health and Alcohol Harm Reduction Project) ην
νπνίν πινπνηήζεθε ζηελ Απζηξαιία (Mc Bride et al, 2000), ην πξφγξακκα A Team
Against AIDS ην νπνίν εθαξκφζηεθε ζην Μεμηθφ (McCauley et al, 2004), ην εζληθφ
πξφγξακκα ζεμνπαιηθήο αγσγήο (Love in no emergency for Karleksakuten) ην νπνίν
εθπνλήζεθε ζηε νπεδία (Hogmark, 2002).
2.2.2 Σα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο ζηελ Διιάδα
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Σα πξνγξάκκαηα πξναγσγήο θαη αγσγήο ηεο πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζην
ειιεληθφ ζρνιείν είλαη βαζηθά πξνγξάκκαηα πξσηνγελνχο πξφιεςεο. Σα
πξνγξάκκαηα πξσηνγελνχο πξφιεςεο έρνπλ ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο
πγείαο, ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ δεμηνηήησλ
επηθνηλσλίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ
θιίκαηνο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ ηάμε, γηα φινπο
ηνπο καζεηέο (Υαηδερξήζηνπ, 2004) .
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο άξρηζαλ λα πινπνηνχληαη
ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πηινηηθά κελ απφ ην 1992
ζεζκνζεηεκέλα δε απφ ην 1995. Απφ ην 2000 εθπνλνχληαη ζπζηεκαηηθά
πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, εληφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε. Δπηπιένλ κε ην Ν. 2817/2000 ζεζκνζεηείηαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
αγσγήο πγείαο σο ηκήκα ησλ σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ
ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ηάππα, 2001).
Με ηελ έληαμε ηεο Αγσγήο Τγείαο ζηα

Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο,

δηακνξθψζεθε ην Δζληθφ Δθπαηδεπηηθφ Γίθηπν Αγσγήο Τγείαο κε: α) ην γξαθείν
Αγσγήο Τγείαο ηεο Γηεχζπλζεο πνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην
ΤΠΔΠΘ, ην νπνίν κεηεμειίρηεθε ζε ηκήκα Β΄ Αγσγήο Τγείαο & Πεξηβαιινληηθήο
Αγσγήο ηεο Γηεχζπλζεο πκβνπιεπηηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΔΠΔΓ β) ηνπο ππεπζχλνπο αγσγήο πγείαο ζε θάζε
Γηεχζπλζε ηεο ρψξαο γ) ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα θαη δ)
ηνπο πκβνπιεπηηθνχο ηαζκνχο Νέσλ (Ν), ζηηο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ηηο ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο καζεηψλ,
γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.
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Οη ππεχζπλνη αγσγήο πγείαο επηκνξθψζεθαλ ζε ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψζεθαλ
απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΔΠΘ) ζε ζπλεξγαζία κε
εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο. Δπηκνξθψζεθε επίζεο έλαο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ, αλά
Γηεχζπλζε ηεο ρψξαο, ζε 40σξα ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψζεθαλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο
αγσγήο πγείαο ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο.
Αγνξάζηεθε ή δηακνξθψζεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αγσγήο πγείαο γηα δχν
ειηθηαθέο νκάδεο καζεηψλ, 11-14 θαη 15-18 ρξνλψλ. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
αθνξνχζε ζε επηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο: πξφιεςε ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ,
ςπρηθή πγεία -δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θπθινθνξηαθή αγσγή-αηπρήκαηα, ζεμνπαιηθή
αγσγή-δηαθπιηθέο ζρέζεηο, θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα-θπζηθή άζθεζε, ζηνκαηηθή
πγηεηλή, δηαηξνθή-δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Έγηλαλ αθφκα δξάζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε
θαη ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν.
Δπίζεο εθπνλήζεθαλ, ζε εζληθφ επίπεδν, πηινηηθά πξνγξάκκαηα κε ηε κνξθή
ζπκπξάμεσλ ζρνιείσλ θαη θνξέσλ (ηάππα, 2003), ζπκπξάμεηο Δλίζρπζεο
πξσηνβνπιηψλ ζε ζέκαηα αγσγήο πγείαο, πηινηηθά πξνγξάκκαηα θαη Γίθηπα εηήζηαο
δηάξθεηαο (ΤΠΔΠΘ, 2006).
Σν κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ Διιάδα έρεη σο
εμήο: Ζ δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο κπνξεί λα είλαη θαηά κέζνλ φξν
πέληε κήλεο. Τινπνηείηαη εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, πξναηξεηηθά, απφ έλα ή δχν εθπαηδεπηηθνχο θαη νκάδα 15-30 καζεηψλ.
Γηαηίζεηαη γη απηφ έλα δίσξν εβδνκαδηαίσο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο
πφξνπο. Παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν αγσγήο πγείαο ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο
(ΤΠΔΠΘ, 2006).
Δθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζρνιηθνχ

έηνπο

ππάξρνπλ

θαη

νη

επηκέξνπο

εθπαηδεπηηθέο

παξεκβάζεηο
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επαηζζεηνπνίεζεο, δίσξεο δηάξθεηαο, ζε ζέκαηα αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο
(ΤΠΔΠΘ, 2006). Αλεμάξηεηα ιεηηνπξγνχλ θαη θάπνηεο δξάζεηο, κε θνηλνηηθή
ρξεκαηνδφηεζε, ησλ νπνίσλ ε ζεκαηνινγία άπηεηαη ηεο πξναγσγήο θαη αγσγήο
πγείαο φπσο: ε εηήζηα παξέκβαζε γηα ηελ πξφιεςε ηνπ AIDS κε ηε κέζνδν ηεο
εθπαίδεπζεο κέζσ ζπλνκειίθσλ (peer education) (Merakou, 2006), ην «Γίθηπν
ρνιείσλ θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο» (ΚΔΜΔΣΔ, 2004), ηα
παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ κε ηε κνξθή
δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ (εκπινπηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ)
ή/θαη παξεκβαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ-projects (www.elysis-kethi.gr, 2008), νη
δηαγσληζκνί «Σάμεηο ρσξίο θάπληζκα» γηα καζεηέο γπκλαζίνπ (Pilali, 2006) θαη
«Απέρσ θαη θεξδίδσ» γηα καζεηέο ιπθείνπ (Pilali, 2005).
2.3 Παξεκβάζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ
ηηο ελφηεηεο 2.1 θαη 2.2 επηρεηξήζεθε κία παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ
αξρψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ πξναγσγήο θαη
αγσγήο πγείαο θαζψο θαη νη γεληθνί ηξφπνη εθαξκνγήο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζε
δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα επηθεληξσζνχκε ζε
πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δηεζλψο αιιά θαη ζηελ Διιάδα.
2.3.1 Παξεκβάζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ ζε δηεζλέο επίπεδν
ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε πην ζπγθεθξηκέλα ζε πξνγξάκκαηα
πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη πινπνηεζεί ζηελ Δπξψπε, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη
ζηελ Απζηξαιία γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σα
πξνγξάκκαηα

απηά

έρνπλ

θνηλά

ραξαθηεξηζηηθά

αιιά

θαη

ζεκαληηθέο

δηαθνξνπνηήζεηο. ηε ζπλέρεηα ζπδεηηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα απηά.
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α) νη παξεκβάζεηο ζηε Ννξβεγία
Ζ πξψηε κεγάιε παξέκβαζε γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ
εθθνβηζκνχ εθαξκφζηεθε ζηε Ννξβεγία ην 1983. Πξφθεηηαη γηα κηα εζληθή
θακπάληα ελάληηα ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ε νπνία αθνινχζεζε ηξεηο απηνθηνλίεο
καζεηψλ. Ζ παξέκβαζε, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ννξβεγηθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
πεξηειάκβαλε έξεπλεο ζηα ζρνιεία, πιηθφ θαη βίληεν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
ζπκβνπιέο γηα ηνπο γνλείο θαη δεκνζηφηεηα απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Σν
πξφγξακκα απηφ, γλσζηφ σο πξφγξακκα ηνπ Μπέξγθελ, ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ
Olweus ζαλ κέξνο ηεο εζληθήο θακπάληαο θαη αθνξνχζε καζεηέο 11-14 εηψλ.
Δθαξκφζηεθε ζε επίπεδν ζρνιείνπ, ηάμεο θαη αηνκηθφ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο αμηνινγήζεθαλ κφλν ζε δχν πεξηνρέο ζην Μπέξγθελ θαη ζην
Ρφγθαιαλη. ηελ παξέκβαζε ζην Μπέξγθελ ε κείσζε ηεο αλαθνξάο γηα πεξηζηαηηθά
εθθνβηζκνχ ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζηα δχν θχια ήηαλ γχξσ ζην 50%. Δπίζεο ππήξρε
αμηνζεκείσηε κείσζε θαη ζε άιιεο αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (θινπέο,
βαλδαιηζκνί) θαη ελίζρπζε ηνπ «ζεηηθνχ θιίκαηνο» ζε φιν ην ζρνιείν. (Smith P et al,
2003).
Γεδνκέλεο ηεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Μπέξγθελ ελάληηα ζην ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ, έλαο αξηζκφο πξνγξακκάησλ κε παξφκνηνπο ζηφρνπο αλαπηχρζεθε θαη
εθαξκφζηεθε ζε δηάθνξεο ρψξεο φπσο ε Μ. Βξεηαλία, ν Καλαδάο, νη ΖΠΑ, ε
Γεξκαλία

θαη

ην

Βέιγην.

Αλαιπηηθφηεξα,

βαζηθά

ραξαθηεξηζηηθά

ηνπο

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
β) νη παξεκβάζεηο ζηo έθηιλη (Μεγάιε Βξεηαλία):
Υαξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ ε δηακφξθσζε πνιηηηθήο
ελάληηα ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ γηα ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Απηφ
επηηεχρζεθε κέζα απφ δξάζεηο φπσο:
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 βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ
 παξέκβαζε ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκήιηθσλ
 παξνρή

ππνζηήξημεο

γηα

πξναηξεηηθέο

δξάζεηο

(πιηθφ,

εθπαίδεπζε

εθπαηδεπηηθψλ)
 δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ εηδηθή
θαηάζηαζε θάζε ζρνιείνπ
 ε εκπινθή ελφο κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζπληνληζηηθφ ξφιν θαη ε ζαθήο
ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία γηα
αλάιεςε δξάζεο
Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ηα είραλ ζρνιεία πνπ
δηέζεζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ζε κέηξα πξφιεςεο θαη ηα νπνία
αλέπηπμαλ κία επξεία ζρνιηθή πνιηηηθή ελάληηα ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Πξντφλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε ε παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ
απφ ηελ θπβέξλεζε κε ηίηιν «Μελ ππνθέξεηο ζηε ζησπή» ην νπνίν έρεη αμηνινγεζεί
θαη πξνζθέξεηαη ζε φπνην δεκφζην ζρνιείν ην δεηήζεη.
γ) ην πξφγξακκα ηνπ Σνξφλην (Καλαδάο).
Ηδηαίηεξα ζπζηαηηθά ηεο παξέκβαζεο απηήο απνηεινχλ :
 ε αλάπηπμε θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο ζηα ζπκκεηέρνληα ζρνιεία
 ε αχμεζε ηεο επηηήξεζεο ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ζηελ απιή
 ε εθαξκνγή θαλφλσλ ηάμεο
 ε εηζαγσγή πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε

κε ζέκα ην ζρνιηθφ

εθθνβηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε /κεζνιάβεζε ζηηο ζπγθξνχζεηο ζπλνκήιηθσλ.
Μεηνλεθηήκαηα ηεο πξνζπάζεηαο απνηέιεζαλ ε έιιεηςε ππνζηήξημεο ζε
εζληθφ επίπεδν θαη ν κηθξφο ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο.
δ) ζην θξαηίδην ηνπ ιέζηγθ-Υνιζηάηλ (Γεξκαλία)
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Σν δείγκα ζην πξφγξακκα απηφ πεξηειάκβαλε καζεηέο κέρξη θαη 18 εηψλ. Σν
ηδηαίηεξν εχξεκά ηνπ είλαη κηα αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ αλαθνξψλ ηνπ εθθνβηζκνχ
άιισλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ απφ 17-18 ρξνλψλ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη πηζαλά
ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ

ζηελ παξέκβαζε

θαη

ζεσξήζεθε απφ ηνπο κειεηεηέο σο «αξλεηηθή» επίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ε) Ν. Καξνιίλα (ΖΠΑ)
Καηλνχξγηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξνχληαη:
 ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ δφζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (βηβιία ηνπ
θαζεγεηή)
 ε εκπινθή ησλ κειψλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζε πξσηνβνπιίεο αληηbullying, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ πξνζπάζεηεο πιεξνθφξεζεο
αξηζκνχ

ληφπησλ γηα ην πξφγξακκα θαη ηνπο ελέπιεθαλ

κεγάινπ

ζε ζρεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηα ζρνιεία ή ηελ θνηλφηεηα.
ζη) Φιάλδξα (Βέιγην)
Σν πξφγξακκα απηφ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηε ζχγθξηζε δχν κνξθψλ
παξέκβαζεο: παξέκβαζε κε ππνζηήξημε, παξέκβαζε ρσξίο ππνζηήξημε θαη έιεγρνο.
Οη εξεπλεηέο ήζειαλ λα ειέγμνπλ αλ ε επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ
Μπέξγθελ θαη ε ιηγφηεξν πεηπρεκέλε ηνπ Ρφγθαιαλη νθεηιφηαλ ζην φηη ν Olweus θαη
νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξφζθεξαλ πνηθηιφκνξθε ππνζηήξημε ζηα ζπκκεηέρνληα ζρνιεία.
Σα απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έδεημαλ
φηη δελ ππάξρνπλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο παξέκβαζεο θαη
ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπίζεο θάλεθε φηη ε εμσηεξηθή ππνζηήξημε δελ ζπλέβαιε ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (Smith P et al., 2003)
δ) ζηα ζρνιεία πξναγσγήο ηεο πγείαο (ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν 2.2.1) θάλεθε φηη:
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 ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ζην ζρνιείν κε ζεκαηνινγία
ηε βία θαη ηελ επηζεηηθφηεηα είλαη απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά φηαλ έρνπλ
κεγάιε δηάξθεηα θαη εληαηηθνχο ξπζκνχο. Έηζη πξνηείλεηαη ε κεγάιε ρξνληθή
δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπο
 είλαη ζεκαληηθή ε πξσηνγελήο πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε
 ζπκβάιινπλ ζεηηθά νη πνιιαπιέο δξάζεηο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζην
ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ζηελ θνηλφηεηα
 ελδείθλπηαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπληνληζηψλ
 ε εθαξκνγή ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή ζε κηθηέο ηάμεηο απφ φηη ζε ηάμεηο κε
αγφξηα κφλν (WHO, 2006)
ε) ην επξσπατθφ πξφγξακκα «Πξναγσγή ηεο Φπρηθήο πγείαο ησλ εθήβσλ θαη ησλ
λέσλ αλζξψπσλ»
ην πξφγξακκα απηφ:
 ζπλδπάζηεθε ε πγεία, ε εθπαίδεπζε θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κέζσ ηεο πξναγσγήο ηεο
ςπρηθήο πγείαο
 έγηλε αληαιιαγή γλψζεο θαη εκπεηξίαο κέζα απφ ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα,
ζπλαληήζεηο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, δνπιεηά ζηελ ηειεφξαζε θαη ζε
πνιηηηθφ επίπεδν
Δπηπιένλ ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ Ηζιαλδία, ε πξφιεςε ηνπ
εθθνβηζκνχ θάλεθε φηη αθνξά ζηε δηακφξθσζε κηαο ζπλνιηθήο ζρνιηθήο πνιηηηθήο
φπνπ ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο δελ είλαη απνδεθηφο θαη ε κε θάζε ηξφπν αληηκεηψπηζή
ηνπ νδεγεί ζηελ επεμία (Henderson et al, 2001).
ζ) ζην Ν. Μεμηθφ, απφ εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν απάληεζαλ

δηεπζπληέο

ζρνιείσλ πξνθχπηεη φηη:
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 γίλνληαη

πξνγξάκκαηα

δηακεζνιάβεζεο

κεηαμχ

ζπλνκειίθσλ

θαη

πξνγξάκκαηα πξφιεςεο εθθνβηζκνχ
 ην 97% δήισζαλ φηη έρνπλ γξαπηφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο ζην
ζρνιείν ηνπο
 ην 100% δήισζαλ φηη ππάξρεη ζχζηεκα ειέγρνπ φζσλ εηζέξρνληαη ζρνιείν
(SHEP, 2002)
η) ζηελ Απζηξαιία νη πεηπρεκέλεο παξεκβάζεηο είραλ ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά:
 πξνζπάζεηα

δηακφξθσζεο ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ σο αζθαινχο θαη

επράξηζηνπ ρψξνπ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (ζεκαληηθή ε
αιιαγή ηνπ ράξηε ηνπ ζρνιείνπ κε αζθαιή ζεκεία)


δηεμαγσγή εξεπλψλ

 δξάζεηο ηέρλεο θαη ζεάηξνπ
 δεκηνπξγία καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ αζθάιεηαο
 εξγαζηήξηα γνλέσλ
 καζήκαηα ελάληηα ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ
 δηακεζνιάβεζε ζπλνκειίθσλ
 ζπκβνπιεπηηθή


βνήζεηα ζηνπο γνλείο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο καζεηέο πνπ
παξεπξίζθνληαη ζηνλ εθθνβηζκφ, ζε απηνχο πνπ εθθνβίδνληαη, ζε απηνχο πνπ
εθθνβίδνπλ

 χπαξμε

ζρέζεσλ

ζεβαζκνχ

ζηελ

ζρνιηθή

θνηλφηεηα

(www.det.nsw.edu.au./antibulying,2007)
Αλ θαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο παξεκβάζεηο δελ γίλνληαη ζαθείο αλαθνξέο γηα ην
ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν θαίλεηαη φηη ζρεδηάζηεθαλ ψζηε λα γίλεη πξνζέγγηζε ηνπ
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θαηλνκέλνπ ζε πνιιά επίπεδα-αηνκηθφ, επίπεδν ηάμεο, επίπεδν ζρνιείνπ, επίπεδν
θνηλφηεηαο θαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο. Σν κέγεζνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
παξέκβαζεο ζην Μπέξγθελ, ε νπνία ζπλδχαδε πνιιά απφ ηα

πξναλαθεξφκελα

ζπζηαηηθά επηηπρίαο, δελ επαλαιήθζεθε. Πηζαλά νθείιεηαη ζηηο εηδηθέο ρξνληθέο
ζπλζήθεο ή ζηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ησλ λνξβεγηθψλ ζρνιείσλ. Έλαο αξηζκφο
κειεηψλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο δείρλεη κεηψζεηο ζε πνζνζηά ηα νπνία θπκαίλνληαη
κφλν απφ 15% κέρξη θαη 35% ((Orpinas et al, 2006).
χκθσλα κε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε πνπ εθδφζεθε απφ ην Δζληθφ νπεδηθφ
πκβνχιην

γηα ηελ

πξφιεςε

ηεο

εγθιεκαηηθφηεηαο

θαη

αθνξνχζε

ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ, ηα πην πεηπρεκέλα απφ απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηνηρεία, φπσο:
 πξνβνιέο βίληεν
 πεηζαξρηθέο κέζνδνη
 δνπιεηά κε ζπλνκήιηθνπο
 ζπλεξγαηηθή δνπιεηά ζε νκάδεο
 επνπηεία απιήο
 δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο γηα παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο
 έληαζε πξνγξάκκαηνο γηα εθπαηδεπηηθνχο
 ηα πξνγξάκκαηα δνπιεχνπλ θαιχηεξα κε κεγαιχηεξα παηδηά (Swedish
National Council for Crime Prevention, 2008)
Οη ζρνιηθέο παξεκβάζεηο, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη απαηηνχλ
λνκνζεηηθφ ππφβαζξν θαη εζληθά εζηηαζκέλεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα γίλνπλ
απνηειεζκαηηθφηεξεο (Ananiadou et al, 2002).
2.3.2 Παξεκβάζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ ζε εζληθό επίπεδν
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ηελ Διιάδα ππάξρνπλ θάπνηεο έξεπλεο γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, νη
νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 1.6, αιιά νη δεκνζηεπκέλεο παξεκβάζεηο είλαη
ειάρηζηεο κε απηέο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζρεδφλ
αλχπαξθηεο. Οη ιηγνζηέο απηέο παξεκβάζεηο αλαιχνληαη παξαθάησ:
α) ζηε ρνιή Μσξαΐηε
Πεξηερφκελν:
 δξάζεηο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο ζπλνιηθήο ζρνιηθήο πνιηηηθήο ελάληηα
ζηνλ εθθνβηζκφ
 πξσηνβνπιίεο αλάπηπμεο ηεο απηνπεπνίζεζεο
 αιιαγή

ησλ

ζπλεζεηψλ

ηεο

ζρνιηθήο

θνηλφηεηαο

γηα

καζεηέο,

εθπαηδεπηηθνχο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη γνλείο
 Πξνζπάζεηα αιιαγήο

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθθνβηζηψλ κέζα απφ

ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε, ζπκβνπιεπηηθή, ελδπλάκσζε θαη φπνηε ρξεηαδφηαλ
ηηκσξία.
 Τπνζηήξημε ησλ ζπκάησλ κε αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή
ζπλνκειίθσλ (Doanidou et al, 2007)
β) ζην δηαθξαηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο θαη
ηνπ εθθνβηζκνχ κε ηίηιν «Γηεξεχλεζε Αλαγθψλ θαη Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ην
Φαηλφκελν ηνπ Δθθνβηζκνχ-Θπκαηνπνίεζεο (Bullying) ζηα ρνιεία: Δπξσπατθφ
Πξφγξακκα DAPHNE-II (2004-2008)»:
 ζπκκεηείραλ ε Διιάδα θαη ε Ληζνπαλία, ε Κχπξνο θαη ε Γεξκαλία
 ζηελ Διιάδα εθαξκφζηεθαλ εηδηθέο ςπρν-εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο
επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο.
Απνηειέζκαηα :
Μεηά ηελ παξέκβαζε ζηα Γεκνηηθά
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 απμήζεθε ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ κηινχλ ζηνλ Γηεπζπληή

ηνπ

ζρνιείνπ ζε πεξίπησζε εθθνβηζκνχ ηνπο (απφ 5,5% πξηλ ζε 15,79% κεηά )
 κεηψζεθε ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δελ κηινχλ πνηέ ζε θαλέλαλ φηαλ
εθθνβηζηνχλ (απφ 28,% πξηλ ζε 5,26 % κεηά)
 θαη ησλ καζεηψλ πνπ δελ κηινχλ ζε θαλέλαλ φηαλ εθθνβίδνπλ (απφ 52% πξηλ
ζε 18% κεηά).
Έγηλαλ παξεκβάζεηο θαη ζηα Γπκλάζηα αιιά δελ είλαη ζαθείο νχηε νη
δξαζηεξηφηεηεο, νχηε ηα απνηειέζκαηά ηνπο (Αζεκφπνπινο et al, 2007).
γ) παξέκβαζε ζε Γεκνηηθφ ηνπ Πεηξαηά γηα καζεηέο ηξίηεο, πέκπηεο θαη έθηεο
ηάμεο
Υαξαθηεξηζηηθά:
 Δίρε ηξία βαζηθά ζηάδηα
o Ξεθίλεζε απφ ζπδήηεζε κε αθνξκή εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία πεξηείραλ
εξσηήζεηο φπσο «αλ κνπ αξέζεη ην ζρνιείν κνπ, ηη ζα ήζεια λα αιιάμσ
ζην ζρνιείν κνπ θαη πψο κπνξψ λα βνεζήζσ ζε απηφ, αλ έρσ θνβεζεί ζην
ζρνιείν θαη κε πνηoλ ηξφπν.»
o Αθνινχζεζαλ

παηρλίδηα

θαη

δξαζηεξηφηεηεο

θαιιηέξγεηαο

ηεο

απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο ήξεκεο δχλακεο, ε αθήγεζε κηαο παξαδνζηαθήο
αζηαηηθήο Ηζηνξίαο Εελ γηα έλα κνλαρφ θαη έλα θιέθηε πνπ εληζρχεη ηελ
εηξεληθή δχλακε, ηελ εζσηεξηθή εξεκία θαη ηελ έλλνηα ηεο ζπγρψξεζεο
θαη εηζήγαγε ηε δηάζηαζε ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ εξψσλ ησλ παηδηψλ. Οη
καζεηέο κε βησκαηηθέο αζθήζεηο έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δχλακή
ηνπο γηα ην επξχηεξν θαιφ, λα παίδνπλ ξφινπο θαη λα εθθξάδνπλ
ζπλαηζζήκαηα κε θίλεζε θαη παληνκίκα.
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o ην ηέινο πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα απφ ηνπο καζεηέο ζην ζρνιείν γηα
πεξηζηαηηθά επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα παηρλίδη ξφισλ
θαη ζεαηξηθήο αλαπαξάζηαζεο απηψλ ζηελ ηάμε. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε
ζρεηηθά κε ηε δξάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζχκαηνο, ηνπ ζχηε θαη ηνπ
παξαηεξεηή.
 Υξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο επηηφπηαο αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο κε
ζθνπφ:
o

πέξα απφ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ

o ηε δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν -πέξα απφ ηα φξηα ηεο
ηάμεο ηνποo ηε δηθηχσζε (networking) ησλ καζεηψλ κε άιινπο καζεηέο απφ άιιεο
ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ γηα έλα ζέκα πνπ ηνπο αθνξά
 δσγξάθηζαλ ηζηνξίεο βίαο θαη ηξφκνπ. Οη δσγξαθηέο σο αλαπαξαζηάζεηο ηεο
ζρνιηθήο βίαο είλαη ηδηαίηεξα ελεκεξσηηθέο θαη πινχζηεο ζε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ ζχλδεζε παηδηψλ θαη ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο
 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηελ «επηηφπηα έξεπλα» ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλήθεη ζηελ θνηλφηεηα, ζπκκεηέρεη θαη παξαηεξεί
 Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο εξσηεκαηνιφγηα ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ζέκαηα ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θαηαγξαθήο βίαησλ
πεξηζηαηηθψλ ζην ζρνιείν κε ζηφρν ηε δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ απφ ηελ
πιεπξά ηεο εξεπλήηξηαο (Μπάδα, 2007)
δ) ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο δέθα δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο θεληξηθήο Διιάδαο
Υαξαθηεξηζηηθά:
 ε παξέκβαζε βαζίζηεθε ζην σξνιφγην πξφγξακκα
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 είρε δηάξθεηα ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ
 ζηνηρεία ζπγθεληξψζεθαλ απφ απηνζπκπιεξνχκελα εξσηεκαηνιφγηα πξηλ ηελ
παξέκβαζε, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη έμη κήλεο αξγφηεξα
 ππήξμε θαη νκάδα ειέγρνπ
 νη δξάζεηο εθπνλήζεθαλ απφ επηκνξθσκέλνπο απφ ηνπο εξεπλεηέο
εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα
 νη δξάζεηο θηλήζεθαλ ζε ηξεηο άμνλεο: ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο,
ζηελ θαηαλφεζε ηεο εηθφλαο εαπηνχ θαη ζηε ζχλδεζε κε λέεο ζπκπεξηθνξέο
Απνηειέζκαηα: ην πξφγξακκα ζπλέβαιε
 ζηε ζεηηθή κείσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή πνπ δελ εκπιέθεηαη θαη
επηηξέπεη επνκέλσο ζησπειά ηελ ζπλέρεηα ηνπ εθθνβηζκνχ
 ζηελ ελίζρπζε ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ καζεηή-παξαηεξεηή σο πξνο ηελ
απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ζε δεηήκαηα δηεθδηθεηηθφηεηαο θαη ζε
δεμηφηεηεο παξέκβαζεο ζηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ
 Σα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ πεξηνξηζκέλα.
(Andreou et al, 2007)
ε) ζην πξφγξακκα Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ κέζσ ηεο ηέρλεο (Artsafe and conflict
transformation), ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΑΦΝΖ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζηφρν

ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ

εθθνβηζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ ζηα ζρνιεία ιφγσ ηεο εζληθφηεηαο ή ηνπ θχινπ.
Υαξαθηεξηζηηθά:
 ζπκκεηέρνπλ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο απφ ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία, ηελ
Πνξηνγαιία, ηελ Ηξιαλδία θαη ηε Γεξκαλία
 Έιιελαο εηαίξνο είλαη ην Kέληξν Γηεπηζηεκνληθήο Πξνζέγγηζεο Αλζξψπηλσλ
θαη Φπζηθψλ πζηεκάησλ ΓΔΝΑΘΛΟΝ
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 ζηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθε νκάδα λέσλ 16-25 εηψλ, νη νπνίνη αλέπηπμαλ
θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο, αμηνπνηψληαο ηελ
ηέρλε σο βαζηθφ εξγαιείν
 νη εθπαηδεπκέλνη λένη ζπληνληζηέο, ιεηηνπξγψληαο σο εθπαηδεπηέο ησλ
ζπλνκειίθσλ ηνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ δχν δίσξεο παξεκβάζεηο ζε ζρνιεία ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε

θαη ηελ

εθπαίδεπζε ησλ ζπλνκειίθσλ ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ
θαη ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ
 ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 24 κήλεο, 2007-2009
 αλακέλεηαη λα εθπνλεζεί ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (Γέλαζινλ,
2007).
ζη) παξεκβάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, δίσξεο δηάξθεηαο, ηνπ πλεγφξνπ
ηνπ Παηδηνχ
 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ βίαο κεηαμχ καζεηψλ, ν Έιιελαο
πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα εμαληιείηαη θάζε πεξηζψξην
δηαιφγνπ θαζψο θαη φια ηα παηδαγσγηθά κέζα θαη πξνηείλεη ηε ζπκκεηνρή
ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζηε δηακφξθσζε
θαη δηαθχιαμε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (πλήγνξνο
ηνπ Πνιίηε, 2007).
 ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλνχληαη νη παξεκβάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, δίσξεο
δηάξθεηαο, ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ, θπξίσο γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σα παηδηά ζπλαληνχλ ην
πλήγνξφ ηνπο» ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ
 Αλαδεηθλχεηαη ε θσλή ησλ παηδηψλ κε θαηαγξαθή απφςεσλ, πξνηάζεσλ θαη
πξνβιεκάησλ.
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 Δπαηζζεηνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηά ηνπο
(βία,

αζθάιεηα,

πγεία,

ζεμνπαιηθή

εθκεηάιιεπζε,

θαθνκεηαρείξηζε,

νηθνγελεηαθή δσή, θα).
 Δλεκεξψλεηαη επίζεο ε ζρνιηθή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ (ΤΠΔΠΘ, 2007).
Τπνζηεξηθηηθά γηα ηηο παξεκβάζεηο ιεηηνπξγεί ην αλάινγν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ.
Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πξνέξρεηαη:
 απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, γεληθά ζε δεηήκαηα βίαο (Ananiadou et
al, 2002).
 απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΔΠΘ) ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο
(ΟΛΜΔ), κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε αληη bullying θαη αληηξαηζηζηηθήο
ζηάζεο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ φπσο ε ινγνηερλία, ε
γεσγξαθία, ηα καζεκαηηθά θαη ε ηζηνξία (Ananiadou et al, 2002,
ΚΔΜΔΣΔ, 2000).
 απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΔΠΘ), ζηα
εθπαηδεπηηθά παθέηα πνπ αγνξάζηεθαλ ή εθπνλήζεθαλ ζε ζέκαηα
ςπρηθήο

πγείαο,

δηαπξνζσπηθψλ

ζρέζεσλ

ή

πξφιεςεο

ρξήζεο

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηε βία ή ζηελ επίιπζε
ζπγθξνχζεσλ (Π.Ο.Τ. et al, 2000, ΚΔΘΔΑ et al, 2000, Κέληξν
εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαη ηελ πξναγσγή
ηεο πγείαο et al, 1996).
H εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία αθνξνχζε γεληθά
ζε δεηήκαηα βίαο. Σέηνηνπ πεξηερνκέλνπ εθπαίδεπζε είραλ (1997 θαη 1998) 120
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εθπαηδεπηηθνί απφ ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζε ζεκηλάξην
δηάξθεηαο 200 σξψλ (Αξηηλνπνχινπ, 2000). αθή αλαθνξά ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ
είρε ε εθπαίδεπζε ησλ ππεπζχλσλ αγσγήο πγείαο Α/κηαο θαη Β/κηαο Δθπαίδεπζεο ζε
δίκελν ζεκηλάξην αλάπηπμεο δεμηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα θαη ζηε
Θεζζαινλίθε ηελ άλνημε ηνπ 2007. Δπίζεο ζηα ζεκηλάξηα δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ
ζηε ζρνιηθή ηάμε πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ηε δηεηία
2006-8, ππήξρε ελφηεηα γηα ηε βία θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθε
θαη ε δηάζηαζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2007). Δπηπιένλ ε φιε
επαηζζεηνπνίεζε ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ κε ην ζέκα
εθδειψζεσλ (Mαληάηεο, 2008).
Ζ

εθπαίδεπζε

ησλ

γνλέσλ

είλαη

έλα

εξσηεκαηηθφ.

Γελ

ππάξρνπλ

θαηαγεγξακκέλεο αλαθνξέο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο.
Δπίζεο ζε θαλέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην
ζρνιείν πνπ αλαθέξζεθαλ, δελ παξαηεξείηαη εκπινθή ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, γηα
παξάδεηγκα ε ζπλεξγαζία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα
πξφιεςεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο (www.astynomia.gr, 2008)
Δθηφο απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ, ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε
ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην επίπεδν δηαρείξηζεο ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
καζεηψλ

ζεηηθή θξίλεηαη ε ζπκβνιή ησλ πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ Νέσλ ηνπ

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΔΠΘ). Κχξηεο κέζνδνη
ρεηξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ήηαλ ε αηνκηθή
ζπκβνπιεπηηθή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή, ε
ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη κε άιινπο θνξείο.
(ηξαηνχιηαο et al, 2005).
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Αθνινπζψληαο ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θάπνηνη θνξείο ζηελ Διιάδα, είηε
θπβεξλεηηθέο είηε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα
ειεθηξνληθή θαη ηειεθσληθή ζηήξημε (www.mentoras.org, 2008) ζην ζέκα ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Κάπνηνη άιινη πξνζθέξνπλ κφλν ηειεθσληθή ζηήξημε φπσο ην
Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ (www.hamogelo.gr, 2008), ε Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο
Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ (www. epsype.gr, 2008) ή ν πλήγνξνο ηνπ
Παηδηνχ (www.synigoros.gr/0-18, 2008). Αλάινγα κε ηνλ θνξέα κπνξνχλ λα
απεπζπλζνχλ ζε απηνχο είηε καζεηέο/ηξηεο, είηε εθπαηδεπηηθνί, είηε γνλείο θαη
θεδεκφλεο.
2.4 Κξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ παξεκβαηηθώλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ ζηελ Διιάδα
πσο αλαθέξζεθε, ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξαηεξείηαη κηα
θηλεηηθφηεηα γχξσ απφ ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ αιιά ε απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ε
έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή.
Πνιιέο παξεκβάζεηο δελ είλαη επηζηεκνληθά ζρεδηαζκέλεο νχησο ψζηε λα
πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηάδηα φπσο είλαη ε έξεπλα, ε πινπνίεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε
πξφβιεςε γηα βησζηκφηεηα. Δθηφο απφ ηε βαζηθή απηή αδπλακία, νη παξεκβάζεηο
ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ άιινπο πεξηνξηζκνχο φπσο: Οη έξεπλεο
αλαθέξνληαη θαη ζε πξσηνβάζκηα θαη ζε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε απνηέιεζκα
λα ππάξρνπλ ειιηπή ζηνηρεία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθία θαη ζρνιηθή βαζκίδα ζηηο
νπνίεο εθαξκφζηεθε ε πεξηγξαθφκελε ζηελ παξνχζα εξγαζία παξέκβαζε (Α΄ ηάμε
Γπκλαζίνπ, 12-13 ρξνλψλ). Οη έξεπλεο επηπιένλ, ζπάληα ζπλνδεχνληαη απφ
παξεκβάζεηο. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο παξεκβάζεσλ δελ ππάξρεη αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ησλ ηεθηαηλνκέλσλ ζε απηέο. Τπνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ ππάξρεη. Ζ δηάζηαζε ηνπ
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ζπλνκήιηθνπ δηακεζνιαβεηή απνπζηάδεη παληειψο. Λείπνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα
ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο φπσο ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ, ηνπ
ζρνιηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο (Γήκνο, εμεηδηθεπκέλνη θνξείο,
ΜΜΔ). Αθφκα δελ ελεξγνπνηνχληαη λφκνη (ζπκβνχιην εγθιεκαηηθφηεηαο Γήκνπ) θαη
δελ ζρεδηάδνληαη δξάζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ.
Ζ παξέκβαζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο ζρεδηάζηεθε κε ηέηνηνλ
ηξφπν ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο πνπ θαίλεηαη φηη απνπζηάδνπλ
απφ πνιιέο ειιεληθέο έξεπλεο θαη παξεκβάζεηο γηα ην ζέκα.
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα είλαη ε
πηνζέηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε παξέκβαζε, ν
εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο κε νκάδα ειέγρνπ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αμηνιφγεζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε εκπινθή κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη
ησλ γνλέσλ. Δπηπιένλ απεπζχλζεθε ζε κηα ειηθηαθή νκάδα ε νπνία έρεη δηεξεπλεζεί
ιηγφηεξν ζπζηεκαηηθά.
Έηζη, αθνχ πξνεγήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηελ δηεζλή θαη
ειιεληθή βηβιηνγξαθία, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ
θαηλνκέλνπ ζην ζρνιείν παξέκβαζεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ζρνιείν ειέγρνπ. Ζ
παξέκβαζε ήηαλ δχν ηχπσλ, βαζίζηεθε

ζηελ θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία

ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα πγείαο, ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δηακνξθψζεθε εηδηθά γηα
ηηο αλάγθεο ηεο θαη ζε πνηθηιία κεζφδσλ. Έγηλαλ πξνζπάζεηεο εκπινθήο ησλ κειψλ
ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο.
Δπίζεο δελ πξνέθπςε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε δηφηη ε παξέκβαζε ζε φια ηα
ζηάδηα εθπνλήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο ηεο εξγαζίαο.
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ΜΔΡΟ Β΄. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Η Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
3.1 θνπνί θαη ζηόρνη ηεο κειέηεο
Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη ε πξφιεςε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην 1ν Γπκλάζην ηνπ Γήκνπ Βχξσλα.
Αλαιπηηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ:
Α) Καηαγξαθή ηεο δηάζηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην 1ν
Γπκλάζην ηνπ Γήκνπ Βχξσλα
Β) Δθπόλεζε πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ. Ζ παξέκβαζε απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, πξνζσπηθφ,
γνλείο θαη επξχηεξε θνηλφηεηα. Οη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο ήηαλ:
1) Ζ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο
2) Ζ εθκάζεζε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνπο καζεηέο
3) Ζ αλάπηπμε ζπλνιηθήο ζρνιηθήο πνιηηηθήο, κε δξάζεηο φπσο ην
πξσηφθνιιν αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
4) Ζ κεγαιχηεξε επίβιεςε ζηα «δχζθνια» κέξε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπσο
είλαη ε απιή, νη δηάδξνκνη ή νη ηνπαιέηεο
5) Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ γνληψλ ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο γηα ην θαηλφκελν
Γεπηεξεχνληεο ζηφρνη ήηαλ:
1) Ζ κείσζε αλαθνξάο θαηλνκέλσλ αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο φπσο
βαλδαιηζκνί, ζπκπινθέο, θινπή
Γ) Η αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο παξέκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε αλάκεζα ζε δχν ζρνιεία. ην έλα ζρνιείν
πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξέκβαζε, ελψ ην άιιν ζρνιείν ιεηηνχξγεζε σο

νκάδα
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ειέγρνπ. Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ζηηο δηαζηάζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο επηθεληξψζεθε ε
παξέκβαζε, δειαδή: η) αιιαγή ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε
ηνλ εθθνβηζκφ, ηη) βειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη
δηακεζνιάβεζεο ζπλνκειίθσλ θαη ηηη) αιιαγή ζην «θιίκα» (βιέπε ελφηεηα 3.5) ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
3.2 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο
Oη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ήηαλ:
α) Μεηά ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ζα βειηηψζνπλ ηηο
γλψζεηο γηα ην ζέκα ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο είραλ πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη
ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ
β) Μεηά ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ζα αιιάμνπλ ηηο ζηάζεηο
(βιέπε 3.5) γηα ην ζέκα ζε ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο ηηο νπνίεο είραλ πξηλ ηελ παξέκβαζε
θαη ζε ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ
γ) Μεηά ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ζα βειηηψζνπλ ηηο
δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ (βιέπε ελφηεηα 3.5) ζε ζρέζε κε ηηο δεμηφηεηεο
ηηο νπνίεο είραλ πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη ζε ζρέζε κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηεο
νκάδαο ειέγρνπ
δ) Μεηά ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ζα βειηηψζνπλ ηηο
δεμηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο ζπλνκειίθσλ (βιέπε ελφηεηα 3.5) ζε ζρέζε κε ηηο
δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο είραλ πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη ζε ζρέζε κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ
καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ
ε) Μεηά ηελ παξέκβαζε ην «θιίκα» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηφρνπ (βιέπε ελφηεηα
3.5) ζα βειηησζεί ζε ζρέζε κε ην θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ειέγρνπ
3.3 Σν ζρέδην ηεο έξεπλαο
Σν ζρέδην ηεο έξεπλαο ήηαλ:
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1. Δπηζηνιή ελεκέξσζεο ζην ζρνιείν παξέκβαζεο (1ν Γπκλάζην Βχξσλα) θαη ζην
ζρνιείν ειέγρνπ (2ν Γπκλάζην Βχξσλα) γηα ην πεξηερφκελν ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ
2. Δλεκέξσζε Γηεπζπληψλ θαη ζπιιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ
εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ
3. Έξεπλα ζηα ηξία ηκήκαηα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ζην ζρνιείν παξέκβαζεο θαη ζηα ηξία
ηκήκαηα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ζην ζρνιείν ειέγρνπ
4. Παξέκβαζε, ε νπνία πεξηειάκβαλε:
ηελ παξέκβαζε ηύπνπ Ι, φπνπ κεηά απφ θιήξσζε, έλα ηκήκα ηεο Α΄ ηάμεο
ηνπ ζρνιείνπ παξέκβαζεο εθπαηδεχηεθε
 ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη
 ζηελ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδν (peer education)
ηελ παξέκβαζε ηύπνπ ΙΙ, φπνπ νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο πνπ έγηλε ε
παξέκβαζε ηχπνπ Η ιεηηνχξγεζαλ σο καζεηέο-εθπαηδεπηέο (peer educators)
γηα ηνπο

καζεηέο ησλ άιισλ δχν ηκεκάησλ ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ

παξέκβαζεο.
Δπνκέλσο νη καζεηέο ησλ άιισλ δχν ηκεκάησλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη δελ
ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε ηχπνπ Η είραλ κηαο άιιεο κνξθήο παξέκβαζε,
εθφζνλ ηνπο επαηζζεηνπνίεζαλ νη ζπλνκήιηθνη ζπκκαζεηέο ηνπο.
5. Αμηνιφγεζε ακέζσο κεηά ηελ παξέκβαζε ζην ζρνιείν παξέκβαζεο θαη ζην
ζρνιείν ειέγρνπ
3.4 Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ
ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ ηνπ Γήκνπ Βχξσλα νη νπνίνη απνηέιεζαλ ηελ νκάδα
παξέκβαζεο. ηελ νκάδα παξέκβαζεο

Σχπνπ Η ζπκκεηείραλ νη καζεηέο θαη νη

καζήηξηεο ελφο ηκήκαηνο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Βχξσλα. Ζ

ηάμε
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πξνζθέξεηαη, γηαηί ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε κεηάβαζε απφ ην δεκνηηθφ ζην
Γπκλάζην, έρεη πνιιέο αλαθνξέο ηνπ θαηλνκέλνπ (Rigby, 2004). Ζ ειηθία, 12-13
ρξνλψλ, είλαη θαηάιιειε εθφζνλ εκπεξηέρεηαη ζηνλ θξίζηκν πιεζπζκφ ζηφρν 10-14,
ν νπνίνο φπσο θαίλεηαη είλαη ε θξηηηθή ειηθία γηα φιεο ηηο παξεκβάζεηο πξναγσγήο
πγείαο ζηελ εθεβεία (PAHO, 2005). ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ ζπκκεηείραλ
νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ησλ

άιισλ

δχν ηκεκάησλ ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ 1νπ

Γπκλαζίνπ Βχξσλα. ηελ νκάδα ειέγρνπ ζπκκεηείραλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο
ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Βχξσλα.
Οη δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη αθνξνχλ ζην 1ν θαη ζην 2ν
Γπκλάζην Βχξσλα είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ εθπνλεζείζα παξέκβαζε γηα ηελ
πξφιεςε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη αλαθέξνληαη γηα λα ζθηαγξαθεζεί ε
«πξνζσπηθφηεηα» ησλ δχν ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηε ζρνιηθή ρξνληά πνπ πινπνηήζεθε
ην πξφγξακκα.
ην 1ν Γπκλάζην Βχξσλα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2007-8
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καζεηέο θαη καζήηξηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 58 ήηαλ αιινδαπνί. ην ζρνιείν απηφ
ιεηηνπξγεί ηκήκα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηκήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο «Έληαμε παηδηψλ
παιιηλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ ζην ζρνιείν». Ζ καζεηηθή θνηλφηεηα επηδεηθλχεη
εζεινληηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ έξαλν ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ
ηαπξνχ θαη ζηνλ Αληηθαξθηληθφ έξαλν. Δθπνλήζεθαλ πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο,
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζηηθά κε πνηθίιε ζεκαηνινγία θαη έγηλε
εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο ζηελ Γ΄
Γπκλαζίνπ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Βχξσλα θαη ηνπ Γξαθείνπ Αγσγήο Τγείαο
ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο. Γηνξγαλψζεθαλ εκεξίδεο
επαηζζεηνπνίεζεο γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζε
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αξραηνινγηθνχο, επηζηεκνληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο φπσο θαη εθδξνκέο
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Τινπνηήζεθε αληαιιαγή κε νιιαλδνχο καζεηέο θαη
θαζεγεηέο. Σν ζρνιείν βξαβεχηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ην ηξίην βξαβείν
«Καξινκάγλνο» γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.
ην 2ν Γπκλάζην Βχξσλα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2007-8 θνηηνχζαλ 188
καζεηέο θαη καζήηξηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 30 ήηαλ αιινδαπνί. Ζ καζεηηθή θνηλφηεηα
ζπκκεηείρε ζηνλ Αληηθαξθηληθφ έξαλν, ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο κε δηαθξίζεηο ζε
ηνπηθφ επίπεδν, ζε επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο, επηζηεκνληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο
ρψξνπο. Δθπνλήζεθαλ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη πινπνηήζεθε
εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο ζηελ Γ΄
Γπκλαζίνπ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Βχξσλα θαη ηνπ Γξαθείνπ Αγσγήο Τγείαο
ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο.
Σν ππφ κειέηε δείγκα απνηειείηαη απφ 102 καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ
ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Βχξσλα κε ηε ζπκκεηνρή 55 αγνξηψλ (πνζνζηφ
53.9%) θαη 47 θνξηηζηψλ (πνζνζηφ 46.2%). Σν 21% απηψλ (21 καζεηέο) αλήθαλ ζηελ
νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η, 41% ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ (42 καζεηέο) απφ
ην 1ν Γπκλάζην Βχξσλα θαη 38% (39 καζεηέο) ζηελ νκάδα ειέγρνπ απφ ην 2ν
Γπκλάζην Βχξσλα. Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ηα 13.24 (  0.72) έηε. Οη
ηξεηο νκάδεο ήηαλ εμνκνησκέλεο ηφζν σο πξνο ηελ ειηθία θαη ην θχιν (κε-ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο) φζν θαη σο πξνο ηα ππφινηπα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4. εκεηψλεηαη φηη ην επάγγεικα ησλ
γνλέσλ θαη ε εζληθφηεηα ηνπ καζεηή δε δειψζεθαλ ζε πνζνζηφ 2.9% (3/102
πεξηπηψζεηο).
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Πίλαθαο 4. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο
πλνιηθό
δείγκα
(n=102)

Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)
(n=21)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)
(n=42)

Οκάδα ειέγρνπ

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

55 (53.9)
47 (46.2)

12 (57.1)
9 (42.9)

23 (22.6)
19 (45.2)

20 (21.0)
19 (48.7)

0.903

Αλεηδίθεπηνο,
Υεηξσλαθηηθή εξγαζία,
Δηδηθεπκέλνο

52 (51.0)

11 (55.0)

21 (51.2)

20 (52.6)

0.920

Σερληθφο ή Γηνηθεηηθφο
ππάιιεινο

20 (19.6)

4 (20.0)

7 (17.1)

9 (23.7)

Δπαγγεικαηίαο

27 (26.5)

5 (25.0)

13 (31.7)

9 (23.7)

Δπάγγεικα κεηέξαο
Αλεηδίθεπηε, Υεηξσλαθηηθή
εξγαζία, Δηδηθεπκέλε

63 (61.8)

14 (66.7)

25 (61.0)

24 (64.9)

5 (4.9)

2 (9.5)

1 (2.4)

2 (5.4)

Δπαγγεικαηίαο

31 (30.4)

5 (23.8)

15 (36.6)

11 (29.7)

Δθπαίδεπζε παηέξα
Γεκνηηθφ
Γπκλάζην
Λχθεην
Σερληθή ρνιή
Παλεπηζηήκην ή ΣΔΗ
Άιιν
Γε γλσξίδσ

5 (4.9)
13 (12.7)
35 (34.3)
7 (6.9)
23 (22.5)
2 (2.0)
17 (16.7)

1 (4.8)
0 (0.0)
10 (47.6)
2 (9.5)
3 (14.3)
1 (4.8)
4 (19.0)

2 (4.8)
9 (21.4)
8 (19.0)
3 (7.1)
10 (23.8)
1 (2.4)
9 (21.4)

2 (5.1)
4 (10.3)
17 (43.6)
2 (5.1)
10 (25.6)
0 (0.0)
4 (10.3)

Φύιν
Αγφξη
Κνξίηζη

p-value

(n=39)

Δπάγγεικα παηέξα

Σερληθφο ή Γηνηθεηηθφο
ππάιιεινο
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0.693

0.256

Δθπαίδεπζε κεηέξαο
Γεκνηηθφ
Γπκλάζην
Λχθεην
Σερληθή ρνιή
Παλεπηζηήκην ή ΣΔΗ
Άιιν
Γε γλσξίδσ

6 (5.9)
7 (6.9)
48 (47.1)
8 (7.8)
17 (16.7)
0 (0.0)
16 (15.7)

2 (9.5)
1 (4.8)
9 (42.9)
1 (4.8)
5 (23.8)
0 (0.0)
3 (14.3)

2 (4.8)
3 (7.1)
21 (50.0)
2 (4.8)
7 (16.7)
0 (0.0)
7 (16.7)

2 (5.1)
3 (7.7)
18 (46.2)
5 (12.8)
5 (12.8)
0 (0.0)
6 (15.4)

0.958

Δζληθόηεηα παηέξα
Διιεληθή
Άιιε

79 (77.5)
23 (22.5)

16 (76.2)
5 (23.8)

34 (81.0)
8 (19.0)

29 (74.4)
10 (25.6)

0.824

Δζληθόηεηα κεηέξαο
Διιεληθή
Άιιε

77 (75.5)
25 (24.5)

16 (76.2)
5 (23.8)

34 (81.0)
8 (19.0)

27 (69.2)
12 (30.8)

0.508

78 (76.5)
21 (20.6)

17 (81.0)
4 (19.0)

36 (85.7)
6 (14.3)

25 (69.4)
11 (30.6)

0.208

0.416

Δζληθόηεηα
Διιεληθή
Άιιε
Δπθξάδεηα γιώζζαο
“Σα Διιεληθά είλαη ε
κεηξηθή κνπ γιψζζα”
“Γξάθσ θαη δηαβάδσ
Διιεληθά πνιχ θαιά, έζησ θη
αλ δελ είλαη ε κεηξηθή κνπ
γιψζζα”
“Γξάθσ θαη δηαβάδσ
Διιεληθά, αιιά φρη φπσο ηα
άιια παηδηά ζηελ ηάμε κνπ”
ή “Γε γλσξίδσ θαιά
Διιεληθά”
Ηιηθία (έηε)
Βαζκόο ζηνλ ηειεπηαίν έιεγρν

79 (77.5)

16 (76.2)

34 (81.0)

29 (74.4)

14 (13.7)

4 (19.0)

6 (14.3)

4 (10.3)

9 (8.8)

1 (4.8)

2 (4.8)

6 (15.4)

Μέζε ηηκή
(  Σ.Α.)
13.24
(  0.72)
15.57
(  2.27)

Μέζε ηηκή
(  Σ.Α.)
13.10 (  0.30)

Μέζε ηηκή
(  Σ.Α.)
13.20 (  0.46)

Μέζε ηηκή
(  Σ.Α.)
13.37 (  1.03)

0.335

16.02 (  1.64)

15.70 (  1.84)

15.14 (  2.97)

0.360

Ζ θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η έγηλε κεηά
απφ θιήξσζε αλάκεζα ζηα ηξία ηκήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Βχξσλα.
Οη καζεηέο ησλ άιισλ δχν ηκεκάησλ ηεο πξψηεο γπκλαζίνπ απνηέιεζαλ ηελ νκάδα
παξέκβαζεο Σχπνπ ΗΗ. (Οη δχν ηχπνη παξέκβαζεο αλαιχνληαη ζηελ ελφηεηα 3.3).
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Σελ νκάδα ειέγρνπ απνηέιεζαλ νη καζεηέο ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηεο Α΄ ηάμεο
ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Βχξσλα. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζην ζρνιείν ειέγρνπ δφζεθαλ ηελ
ίδηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δφζεθαλ θαη ζην ζρνιείν παξέκβαζεο (πξηλ ηελ πινπνίεζε
ηεο παξέκβαζεο θαη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο). ην ζρνιείν ειέγρνπ
δελ έγηλε θαλελφο είδνπο παξέκβαζε.
3.5 Μεηξήζεηο, εξγαιεία, αμηνιόγεζε
Οη κεηαβιεηέο κεηξήζεθαλ κε αλψλπκν απηνζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην ην
νπνίν έρεη ηίηιν «Ζ δσή ζην ρνιείν». Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ θαηαζθεπάζηεθε
γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο «Δζληθέο ηαπηφηεηεο, ηαπηφηεηεο θχινπ θαη ζρνιηθή βία:
δηεξεπλψληαο ηε βία θαη ηε ζπκαηνπνίεζε ζην ζρνιηθφ πιαίζην», ε νπνία
πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Ππζαγφξαο κε επηζηεκνληθά ππεχζπλε ηε Β.
Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή,

Αλ.

Καζεγήηξηα

ηνπ

Σκήκαηνο

Φπρνινγίαο

ηνπ

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Βαζίζηεθε ζηηο θιίκαθεο The Revised
Olweus Bully/Victim Questionner-Senior (1996) θαη Pro-Victim Scale (PVS) ησλ
Rigby & Slee (1991) πνπ κεηαθξάζηεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα (http://web.auth.gr/pythagoras, 2008).
Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη πεξηιακβάλεη 39
εξσηήζεηο. Απηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο:
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (εξση. 1-11). Δδψ αληρλεχνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην
θχιν, ηελ ειηθία, ην ζρνιείν, ηελ ηάμε, ηε δνπιεηά, ηε κφξθσζε θαη ηε ρψξα
θαηαγσγήο ησλ γνλέσλ, ηε ρψξα γέλλεζεο θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ
εξσηψκελσλ
ε δσή ζην ζρνιείν (εξση. 12-14). Δδψ αληρλεχνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ζην «θιίκα» ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο θαίλεηαη ε δηάζηαζε ησλ γλψζεσλ κέζα
απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ «εθθνβίδσ».
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δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην ζρνιείν (εξση. 15-36). Δδψ
αληρλεχνληαη ζηνηρεία γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν ηνπ εξσηψκελνπ γεληθά
ή ζηνλ ίδην πξνζσπηθά γχξσ απφ ην πξνο εμέηαζε θαηλφκελν θαη ην πψο
αληηδξνχλ ν ίδηνο θαη νη άιινη αλήιηθνη θαη ελήιηθεο ζε ζρέζε κε απηφ.
ζηάζεηο (εξση. 37-39). Δδψ αληρλεχνληαη ζηνηρεία γηα ηηο ζηάζεηο ηνπ
εξσηψκελνπ.
Οη δηαζηάζεηο ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο αμηνινγήζεθαλ σο εμήο:
Οη γλψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνλ φξν

«εθθνβίδσ»

αμηνινγήζεθαλ κέζσ ηεο εξψηεζεο 14 ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «ε
δσή ζην ζρνιείν» κε ηε βνήζεηα κηθξψλ ηζηνξηψλ νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ
πεξηζηαηηθά πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν
Οη ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αμηνινγήζεθαλ κέζσ ησλ εξσηήζεσλ 37, 38
θαη 39 ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «ζηάζεηο» κε ηε βνήζεηα
πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ πεη θάπνηνη άλζξσπνη ή θάπνηα λεαξά άηνκα ζρεηηθά κε
ην πξνο εμέηαζε θαηλφκελν
Οη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αμηνινγήζεθαλ
κέζσ ησλ εξσηήζεσλ

23 θαη 36 ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ

«δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην ζρνιείν»
Οη

δεμηφηεηεο

δηακεζνιάβεζεο

ζπλνκειίθσλ

ησλ

ζπκκεηερφλησλ

αμηνινγήζεθαλ κέζσ ηεο εξψηεζεο 26 ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
«δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην ζρνιείν»
Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ αμηνινγήζεθε κέζσ ησλ εξσηήζεσλ 12 θαη 13 ηεο
ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «ε δσή ζην ζρνιείν» θαη ησλ εξσηήζεσλ
15,16,24,25,28,32,33,34 ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «δπζάξεζηα
πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην ζρνιείν». Οη δχν πξψηεο εξσηήζεηο
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έδσζαλ πιεξνθνξίεο γηα ην θαηά πφζνλ αξέζεη ζηνλ εξσηψκελν ην ζρνιείν
θαη πφζνπο θαινχο θίινπο έρεη ζηελ ηάμε ηνπ. Οη ππφινηπεο έδσζαλ ζηνηρεία
γηα ηελ αζθάιεηα πνπ αηζζάλεηαη κέζα ζε απηφ, γεγνλφο πνπ απνξξέεη απφ
ηελ εθδήισζε πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ (αλαθνξά θαη απφ ζχηε θαη απφ
ζχκα), απφ ην αλ έρεη κηιήζεη γηα ην πεξηζηαηηθφ ζε θάπνηνλ ζην ζρνιείν
(αλαθνξά θαη απφ ζχηε θαη απφ ζχκα), απφ ην πψο αηζζάλεηαη ζηελ
πηζαλφηεηα εθδήισζεο πεξηζηαηηθψλ θαη απφ ην πψο αληηδξνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί ή άιινη γηα ηελ απνηξνπή ησλ πεξηζηαηηθψλ ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ (αλαθνξά θαη απφ ζχηε θαη απφ ζχκα). Δπίζεο αληρλεχηεθαλ
ζηνηρεία απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζχκαηνο γηα ην πξνθίι ησλ δξαζηψλ (εξση.
17,18,19,29,30), γηα ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ (εξση. 21), γηα ηνλ αξηζκφ
ησλ δξαζηψλ (εξση. 20), γηα ηνλ αθξηβή ρψξν ηέιεζήο ηνπ (εξση. 22), γηα ην
αλ ππάξρεη επηθνηλσλία ζπηηηνχ –ζρνιείνπ γηα ηε δηαθνπή ηνπ εθθνβηζκνχ
(εξση. 27), γηα ηελ αηηία πξφθιεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ (εξση. 31). Απφ ηελ
πιεπξά ηνπ ζχηε αληρλεχηεθε ην πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη νηθείνη ηνπ ζην
ζέκα ηνπ εθθνβηζκνχ (εξση. 35).
ηελ πεξηγξαθφκελε έξεπλα δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ βηνκεηξηθνί δείθηεο πγείαο.
Ζ πξηλ ηελ παξέκβαζε αμηνιφγεζε έγηλε κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ
αλαιχζεθε πην πάλσ ηφζν ζην ζρνιείν παξέκβαζεο φζν θαη ζην ζρνιείν ειέγρνπ,
κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Υξεηάζηεθε ην δηάζηεκα κίαο δηδαθηηθήο ψξαο αλά
ηκήκα. Ζ αμηνιφγεζε κεηά ηελ παξέκβαζε έγηλε κε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην. ηελ
νκάδα παξέκβαζεο ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο.
ηελ νκάδα ειέγρνπ ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή κε ηελ
νκάδα παξέκβαζεο ρσξίο φκσο λα έρεη πξνεγεζεί παξέκβαζε.
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3.6 Γενληνινγία
Ζ ζπκκεηνρή καζεηψλ ζε έξεπλεο θαη παξεκβάζεηο, νη νπνίεο πινπνηνχληαη
ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, πξνυπνζέηεη απαξαίηεηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ην
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην.
Ζ έγθξηζε, ε νπνία δφζεθε, απαίηεζε ηα αθφινπζα βήκαηα: α) πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο έξεπλαο λα γίλεη ελεκέξσζε

ησλ Γηεπζπληψλ θαη ηνπ ζπιιφγνπ

δηδαζθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, ζρεηηθά κε
ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο β) ε έξεπλα λα γίλεη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο γ) ε
έξεπλα λα γίλεη κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ –θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ
(γηα θάζε καζεηή μερσξηζηά). Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ λα απνζηείιεη ζηνπο γνλείο
πξνο ζπκπιήξσζε ην έληππν γνληθήο ζπλαίλεζεο πνπ ηνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ
εξεπλήηξηα. Απηφ λα ζπλνδεχεηαη απφ έληππν ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε έξεπλα . ηε
ζπλέρεηα

αθνχ ζπγθεληξσζνχλ ηα ελππφγξαθα ζεκεηψκαηα λα πξνρσξήζεη ζηε

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δ) ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο λα γίλεη εθηφο
σξψλ δηδαζθαιίαο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ε) νη καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα
αλψλπκα θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξέκβαζε εθφζνλ ην επηζπκνχλ. ην έληππν
γνληθήο ζπλαίλεζεο ηνλίζηεθε ε ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ζην επίπεδν ηεο έξεπλαο θαη
ην δηθαίσκα απνρψξεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ

ηε

δηαδηθαζία. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ην ζέκα ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, θάζε
εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα, αληηπξνζσπεχηεθε απφ
έλαλ αξηζκφ, ν νπνίνο θξαηήζεθε ζε μερσξηζηφ αξρείν απφ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία
θάζε ζπκκεηέρνληα. Ο αξηζκφο ήηαλ ζηε δηάζεζε κφλν ηεο ππεχζπλεο εξεπλήηξηαο
γηα φζν ε κειέηε ήηαλ ζε εμέιημε θαη θαηαζηξάθεθε ακέζσο κεηά.
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Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο έπξεπε: α) Οη επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία
λα γίλνπλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην Γηεπζπληή ηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην
ζχιινγν θαζεγεηψλ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ
καζεκάησλ. β) Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο λα
θνηλνπνηεζνχλ ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ζην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
γ) Ο Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο λα

ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ επζχλεο ηνπ, ψζηε λα
δηεπθνιχλνπλ ηελ ελδηαθεξφκελε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο απηήο.
ηελ παξνχζα εξγαζία ηεξήζεθε ε δενληνινγία ζε φια ηα επίπεδα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Η παξέκβαζε
4.1 Δπίπεδα επηξξνήο
Οη έθεβνη δνπλ ζε έλα πνιχπινθν πεξηβάιινλ θαη δέρνληαη επηξξνέο ζε
πνιιά επίπεδα φζνλ αθνξά ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία.
χκθσλα κε ηηο ζπλερηδφκελεο έξεπλεο κηα πεηπρεκέλε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά
πξνυπνζέηεη

ζχλδεζε κε θάζε νηθνινγηθφ επίπεδν γηαηί έηζη ελζαξξχλεηαη θαη

ελδπλακψλεηαη ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ζπλέξγεηα (PAHO, 2005). πσο
πξναλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 2.1.2 ζχκθσλα κε ηε νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ
πξνγξακκάησλ πξναγσγήο πγείαο

(McLeroy et al, 1988) ε βειηίσζε κηαο

επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο ή ε δηαηήξεζε κηαο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο εμαξηάηαη απφ
ηνπο ελδν-πξνζσπηθνχο/ αηνκηθνχο παξάγνληεο ζην αηνκηθφ επίπεδν, ηνπο δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο ζην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν θαη ηνπο ζεζκηθνχο, θνηλνηηθνχο
παξάγνληεο θαη ηνπο παξάγνληεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζην θνηλνηηθφ επίπεδν. ηελ
παξνχζα κειέηε ε παξέκβαζε ζπλδέζεθε κε ην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν επηξξνήο θαη
βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο.
4.2 Θεσξεηηθή βάζε ηεο παξέκβαζεο
ε κεηααλάιπζε πνπ έγηλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα παξεκβάζεσλ ζηελ
ςπρηθή πγεία κε εηδηθφ ζέκα ηε βία θαη ηελ επηζεηηθφηεηα, θάλεθε φηη νη
ζπκπεξηθνξηζηηθέο θαη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη απνηειεζκαηηθέο, φπσο θαη ν
ζπλδπαζκφο ηνπο (WHO, 2006).
4.2.1 Δπηινγή ηεο ζεσξίαο
πσο

αλαθέξζεθε,

ζηελ

παξνχζα

παξέκβαζε

ρξεζηκνπνηήζεθε

ε

θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία (social cognitive theory) ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα πγείαο,
ε νπνία αθνξά ζην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν επηξξνήο ηεο νηθνινγηθήο πξνζέγγηζεο
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ησλ πξνγξακκάησλ πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο (U.S. Department of Health and
Human Services, 2005).
Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ
παξέκβαζε ήηαλ ν ακνηβαίνο εηεξνθαζνξηζκφο, ε κάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο, ε
ελίζρπζε, ε δεμηφηεηα ζπκπεξηθνξάο, νη πξνζδνθίεο, ε απηεπάξθεηα, ε ξχζκηζε
ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο. Πην αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ φξσλ θαη ε
εθαξκνγή ηνπο ζηελ παξέκβαζε πεξηγξάθνληαη σο εμήο:


Ο ακνηβαίνο εηεξνθαζνξηζκφο (resiprocal determinism) είλαη ε δπλακηθή
αιιειεπίδξαζε αηφκνπ, ζπκπεξηθνξάο θαη πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν
ζπκβαίλεη ε ζπκπεξηθνξά. Οη άλζξσπνη επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ πεξηβάιινλ ελλνείηαη φηη είλαη έμσ απφ ην άηνκν, φπσο άιια κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο, ζπκκαζεηέο θιπ.- αιιά επηιέγνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
Αληηδξνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο αιιά εξκελεχνπλ θαη επεξεάδνπλ ελεξγά ηηο
θαηαζηάζεηο

απηέο.

Δπεξεάδνπλ

ηε

ζπκπεξηθνξά

ησλ

άιισλ

θαη

δηακνξθψλνληαη απφ απηήλ. Οη ζηξαηεγηθέο γηα αιιαγή ζπκπεξηθνξάο πνπ
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ εδψ πεξηέρνπλ πνηθηιία κεζφδσλ κε ζηφρν
ξπζκίζεηο ζην πεξηβάιινλ ή επεξεαζκφ ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο.
ηελ πξάμε ην άηνκν-καζεηήο αιιειεπηδξά κε ηελ εξεπλφκελε ζπκπεξηθνξάζρνιηθό εθθνβηζκό θαη ην πεξηβάιινλ-ζρνιηθή θνηλόηεηα.


ε κάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο ( observational learning/modeling) πξνθχπηεη
απφ ηελ παξαηήξεζε πξάμεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. Γηα λα
επηηεπρζεί ε κάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο ή ε κίκεζε απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ παξαηεξεηή είλαη ε χπαξμε πξνζνρήο, ε
κλεκνληθή

ηθαλφηεηα,

ε

δπλαηφηεηα

θηλεηηθήο

αλαπαξαγσγήο

ηεο

ζπκπεξηθνξάο θαη ε χπαξμε θηλήηξσλ. Σν θίλεηξν κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή
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άκεζεο ή έκκεζεο ελίζρπζεο. Μηα ζηξαηεγηθή γηα αιιαγή ζπκπεξηθνξάο πνπ
κπνξεί λα πηνζεηεζεί ζην ζεκείν απηφ είλαη ε παξνπζίαζε αμηφπηζησλ
κνληέισλ ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά. Αμηφπηζηα
κνληέια ζηελ πξάμε απνηέιεζαλ νη ζεκαληηθνί «άιινη» ηνπ καζεηή πρ ν
εθπαηδεπηηθφο-ζπληνληζηήο ή νη ζπκκαζεηέο-εθπαηδεπηέο ( peer educators).


ε ελίζρπζε (reinforcement) είλαη βαζηθή έλλνηα γηα ηε κάζεζε. Απνηειεί
«απάληεζε» ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ε νπνία απμάλεη ή κεηψλεη ηελ
πηζαλφηεηα επαλεκθάληζήο ηεο. Μπνξεί λα είλαη άκεζε, έκκεζε ή κέζσ
αληίιεςεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εαπηνχ. Ζ έκκεζε ελίζρπζε
ζπληειεί ζηελ κεγαιχηεξε απηνλνκία ηνπ αλζξψπνπ απφ ην πεξηβάιινλ θαη
απνηειεί νπζηαζηηθή δηαθνξά ηεο θνηλσληθνγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηελ
θιαζζηθή κπηρεβηνξηζηηθή πξνζέγγηζε. ηξαηεγηθέο γηα ηελ αιιαγή
ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ εδψ είλαη ε πξνψζεζε
αληακνηβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο ή ε χπαξμε
θηλήηξσλ. ηελ παξνχζα παξέκβαζε απηφ έγηλε κε αληακνηβέο φπσο πρ ν
έπαηλνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξέκβαζε ή κε θίλεηξα φπσο πρ ε κάζεζε
κέζσ ελαιιαθηηθψλ/δεκηνπξγηθψλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο.



ε δεμηφηεηα ζπκπεξηθνξάο (behavioral capability) αλαθέξεηαη ζηηο γλψζεηο
θαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ην άηνκν ψζηε λα κπνξεί λα εθηειέζεη
κηα ζπκπεξηθνξά. Μηα ζηξαηεγηθή γηα αιιαγή ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα
πηνζεηεζεί εδψ είλαη ε παξνρή άξηηαο εθπαίδεπζεο γηα απφθηεζε δεμηνηήησλ.
ηελ παξνχζα παξέκβαζε εθαξκφζηεθε ε εθπαίδεπζε ζηελ απφθηεζε
δεμηνηήησλ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ζηελ δεμηφηεηα ηνπ ζπλνκήιηθνπ
δηακεζνιαβεηή, ζηηο πξαθηηθέο αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ.
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Οη πξνζδνθίεο (expectations) είλαη κία έλλνηα ε νπνία ζπλαληάηαη ζε δχν
δηαζηάζεηο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζην αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο
ζπκπεξηθνξάο γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ειαηηψζεη ην άγρνο θαη λα απμήζεη ηελ
ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ κηαο θαηάζηαζεο. Ζ δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηελ αμία πνπ
δίλεη έλα άηνκν ζε θάπνην απνηέιεζκα θαη είλαη ζεκαληηθφ γηαηί έηζη είλαη
γλσζηφ ηη κπνξεί λα εληζρχζεη κηα ζπκπεξηθνξά. Μηα ζηξαηεγηθή γηα αιιαγή
ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα πηνζεηεζεί εδψ είλαη ε εθαξκνγή κνληέινπ κε
ζεηηθά απνηειέζκαηα κηαο πγηνχο ζπκπεξηθνξάο. ηελ παξνχζα παξέκβαζε ε
εθαξκνγή

ζπκπεξηθνξψλ

ελάληηα

ζην

ζρνιηθφ

εθθνβηζκφ

(πγηήο

ζπκπεξηθνξά) ζεσξήζεθε φηη έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα
(ζεηηθά απνηειέζκαηα).


Ζ απηεπάξθεηα (self-efficacy) είλαη ε αηνκηθή αληίιεςε γηα ηελ ηθαλφηεηα
αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ. Απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη
γεθπξψλεη ην θελφ αλάκεζα ζηηο γλψζεηο γηα ην ζέκα θαη ηελ πξαγκαηηθή
ζπκπεξηθνξά σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ απηεπάξθεηα ζηελ πξναγσγή
θαη ηελ αγσγή ηεο πγείαο έρεη ζπλδεζεί κε ην μεθίλεκα ηεο αιιαγήο, κε ηελ
επίηεπμε ηεο αιιαγήο, ηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο θαη ηελ επαλάθηεζε
ειέγρνπ. Ζ απηεπάξθεηα κπνξεί λα εληζρπζεί κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε, ηελ
ελζάξξπλζε, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πξνηχπνπ (modeling), ηελ εμάζθεζε θαη ηελ
αλαηξνθνδφηεζε. ηξαηεγηθέο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξνχλ λα
πηνζεηεζνχλ εδψ είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα παξαθνινπζνχλ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα ζέηνπλ βξαρππξφζεζκνπο θαη εθηθηνχο ζηφρνπο, λα
θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο θαη λα γλσξίδνπλ πψο θαη απφ πνχ λα
αληιήζνπλ ππνζηήξημε. ηελ παξνχζα παξέκβαζε κπήθαλ κηθξνί ζηφρνη (πρ
μερσξίδσ ηα είδε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ), έγηλε ζπκβφιαην κε ζηφρνπο θαη
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αληακνηβέο (πρ ζπκκεηέρσ ζην πξφγξακκα θαη καζαίλσ λα πξνζηαηεχσ ηνλ
εαπηφ κνπ απφ ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ) θαη αμηνιφγεζε θαη ελδπλάκσζε (πρ ε
παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ Η ζηνπο
ππφινηπνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ παξέκβαζεο επηβεβαίσζε ηελ
απφθηεζε δεμηνηήησλ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη πξφζθεξε ζηα κέιε ηεο
νκάδαο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηα φζα θαηάθεξαλ, γεγνλφο πνπ ηα
ελδπλακψλεη).


Ζ ξχζκηζε ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο: ε κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε
κπνξεί λα παξέκβεη ζηε κάζεζε θαη ζηελ εθηέιεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο.
Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην πξηλ επηρεηξεζεί ε αιιαγή ην άηνκν λα
εθπαηδεπηεί ζε δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαινχλ
θφξηηζε, φπσο ν θφβνο ή ην άγρνο. ηελ παξνχζα παξέκβαζε πρ αθηεξψζεθε
πνιχο ρξφλνο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θφβνπ πνπ ζπλδεφηαλ κε ηηο πηζαλέο
ζπλέπεηεο απφ ηελ αλαθνξά ηνπ πεξηζηαηηθνχ εθθνβηζκνχ (Μc Kenzie, 2000,
U.S. Department of Health and Human Services, 2005, Παπαδνπνχινπ, 2007).

4.2.2 Μέζνδνη παξέκβαζεο
ηελ παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θχξην ιφγν ε βησκαηηθή κέζνδνο ε
νπνία, φπσο έρεη εξεπλεηηθά ηεθκεξησζεί, απμάλεη ηε κάζεζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ
αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ελψ εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηελ
απφθηεζε δεμηνηήησλ δσήο. Απηή ζπλδπάζηεθε κε ηελ αιιεινδηδαθηηθή πξνζέγγηζε
(peer education) θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κέζα απφ ηελ
νπνία αμηνπνηήζεθε ε δπλακηθή ηεο νκάδαο (Μεξάθνπ et al, 2002). Λφγσ ηεο θχζεο
ηεο, κία παξέκβαζε πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο δελ κπνξεί λα απνθχγεη παληειψο
ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε. Δπνκέλσο ε πεξηγξαθφκελε παξέκβαζε πεξηέιαβε
θαη ηε κεηάδνζε γλψζεσλ ζε απηνχο πνπ απεπζπλφηαλ (Γθνχβξα, 2001). Με
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δεδνκέλα ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ ν ζπγθεξαζκφο ησλ κεζφδσλ απνηέιεζε ην πην
ελδεδεηγκέλν

εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ζρνιηθνχ

εθθνβηζκνχ.
4.3 Μεηαβιεηέο ηεο παξέκβαζεο
Ζ παξέκβαζε ζηφρεπζε ζηε βειηίσζε κεηαβιεηψλ φπσο: νη γλψζεηο, νη
ζηάζεηο, ε απφθηεζε δεμηνηήησλ, ην ζρνιηθφ θιίκα. Οη γλψζεηο θαη νη ζηάζεηο, φπσο
αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο κχζνπο γηα ην αληηθείκελν,
ηελ ζπλερή έθζεζε ζε βίαηα γεγνλφηα, ηα βηβιία, ηα βηληενπαηγλίδηα, ηελ ηειεφξαζε,
ηε κνπζηθή, ηηο ηαηλίεο- ν ήξσαο πνπ θάλεη βίαηεο πξάμεηο ζρεδφλ πνηέ δελ
ηηκσξείηαη-, ε πξνβνιή ζε δηεζλέο, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ηξαγσδηψλ, φπσο ηνπ
Κνινπκπάηλ ζηηο ΖΠΑ, δείρλνπλ ηε καθξνρξφληα θήκε παξφκνησλ γεγνλφησλ, έζησ
θαη ηελ αξλεηηθή. Ζ απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ
πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ

αθνξά ζηε δηαρείξηζε άγρνπο, ζην πψο λα κπαίλνπλ

ζηφρνη ( κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα), ζηε ιήςε
απφθαζεο, ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηαρείξηζε ζπκνχ, ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ
θαη ζηε δηακεζνιάβεζε ζπλνκειίθσλ (Chaney, 2000). Ζ χπαξμε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηα θαηλφκελα βίαο. ηνηρεία πνπ ζπληεινχλ ζηελ
επίηεπμή ηνπ είλαη νη πςειέο αθαδεκατθέο πξνζδνθίεο, ε επθαηξίεο γηα νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δξάζεηο, ε παξνρή θξνληίδαο θαη ζηήξημεο ζηνπο
καζεηέο απφ ελήιηθεο «πνπ λνηάδνληαη», ε χπαξμε θαλφλσλ, ε ζπλεξγαζία κε ηελ
νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα (Brock et al, 2005)
4.4 Τιηθό
Τιηθφ πνπ λα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, κέρξη ζηηγκήο, δελ ππάξρεη ζηελ
Διιάδα. Δπνκέλσο ρξεηάζηεθε λα βξεζεί πιηθφ ην νπνίν λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ
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ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο γεγνλφο πνπ απνηέιεζε θαη κία θαηλνηνκία ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ αλαδήηεζε θαη ε πηνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ηεο παξέκβαζεο
βαζίζηεθε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο παξέκβαζεο

φπσο απηνί

πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 3.1. Ζ εξεπλήηξηα επέιεμε έλαλ ζπλδπαζκφ απφ ηα ήδε
ππάξρνληα, εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ,
εθπαηδεπηηθά παθέηα ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο

θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ησλ

καζεηψλ θαη κηα πνηθηιία απφ άιια πιηθά ηα νπνία αληρλεχζεθαλ ζηελ ειιεληθή θαη
δηεζλή βηβιηνγξαθία. H ζεκαηνινγία αθνξνχζε ζην ηη είλαη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο,
ζηα είδε ηνπ, ζηηο αηηίεο πξφθιεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζηνλ ηχπν ηνπ ζχηε, ζηνλ ηχπν
ηνπ ζχκαηνο, ζηνπο ρψξνπο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζήο
ηνπ, ζε κεζφδνπο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ζηε δηάζηαζε ηνπ ζπλνκήιηθνπ
δηακεζνιαβεηή, ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ζπλνκειίθσλ ( peer education).
Σν ηειηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηείρε:
 βησκαηηθέο αζθήζεηο,
 θείκελα,
 αθίζεο,
 έληππν πιηθφ,
 εκηηειείο ηζηνξίεο γηα ζπκπιήξσζε
πκπιεξσκαηηθά ιεηηνπξγνχζε:
 ε παξνπζία βηβιίσλ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην ρψξν πινπνίεζεο ηεο
παξέκβαζεο θαη
 ε έθζεζε ζηνπο ηνίρνπο θάζε ρξεζηκνπνηνχκελνπ ή παξαγφκελνπ
πιηθνχ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Φάζεηο παξέκβαζεο
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Ζ παξέκβαζε θαη ησλ δχν ηχπσλ (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ

ελφηεηα 3.3)

πινπνηήζεθε ζε 6 ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο δχν δηδαθηηθψλ σξψλ ε θάζε κία. Υψξνο
πινπνίεζεο ήηαλ ε ηάμε ηνπ ηκήκαηνο πνπ δέρηεθε ηελ παξέκβαζε ηχπνπ Η. Ζ
παξέκβαζε ηχπνπ Η εθπνλήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα ελψ ε παξέκβαζε ηχπνπ ΗΗ
πινπνηήζεθε απφ ην ηκήκα πνπ δέρηεθε ηελ παξέκβαζε ηχπνπ Η κε ζπληνληζκφ ηεο
εξεπλήηξηαο. Σν πεξηερφκελν ηεο παξέκβαζεο πεξηγξάθεηαη σο εμήο:
5.1 Πξώηε ζπλάληεζε
θνπφο: γλσξηκία. Ση είλαη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο- Η
Yιηθά: πίλαθαο, καξθαδφξνη δηαθφξσλ ρξσκάησλ, κεγάια ραξηηά, ζειίδεο κεγέζνπο
Α3, blue tack, βηβιία ζρεηηθνχ κε ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ πεξηερνκέλνπ
Γηάηαμε ηκήκαηνο : νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαζηζκέλνη ζε θχθιν
Πεξηερφκελν:
1. Γλσξηκία: ε εξεπλήηξηα ηνπνζεηεί έλα κεγάιν ραξηί ζην πάησκα. Σν θάζε
παηδί ζρεδηάδεη ην απνηχπσκα ηεο παιάκεο ηνπ κε καξθαδφξν ρξψκαηνο ηεο
αξεζθείαο ηνπ θαη γξάθεη ην κηθξφ ηνπ φλνκα κέζα ζην ζρέδην. Αθνχ
ηειεηψζεη ιέεη ην φλνκά ηνπ δπλαηά θαη έλα αηνκηθφ ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ.
Σν ίδηα βήκαηα επαλαιακβάλεη θαη ε εξεπλήηξηα-ζπληνλίζηξηα
Παξαηήξεζε: θάλεθε πνιχ δχζθνιν ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο λα πνπλ
έλα ζεηηθφ αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
2. πκβφιαην:ε εξεπλήηξηα εμεγεί ηε ζεκαζία ηεο δηάηαμεο ηνπ ηκήκαηνο ζε
θχθιν. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηεί ζειίδεο Α3 ζηνλ πίλαθα γηα λα γξαθνχλ νη
θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Απηνί
νη θαλφλεο ζα απνηειέζνπλ ην ζπκβφιαην ηεο νκάδαο
3. Καζνξηζκφο θαζεθφλησλ κειψλ ηεο νκάδαο: ηα κέιε ηεο νκάδαο εζεινληηθά
(ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηελ ίδηα επηζπκία παξαπάλσ απφ έλα άηνκα
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γίλεηαη θιήξσζε) αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ ζπλ-ζπληνληζηή ηεο
νκάδαο, ηνπ γξακκαηέα, ηνπ θσηνγξάθνπ.
4. Οξηζκφο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ: α) κε ειεχζεξν ζπλεηξκφ (brainstorming)
ζε ζειίδα Α3 ηνπνζεηεκέλε ζηνλ πίλαθα β) κε δχν

ζειίδεο Α3,

δηακνξθσκέλεο απφ ηελ εξεπλήηξηα, φπνπ ζηελ πξψηε παξνπζηάδεηαη ν
νξηζκφο ηνπ εμεηαδφκελνπ θαηλνκέλνπ (κε βάζε ηνλ Olweus) θαη ζηε δεχηεξε
αλαθέξνληαη φια ηα είδε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε
βηβιηνγξαθία
5. Κιείζηκν ηεο νκάδαο. Σνπνζέηεζε ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο ηνπ πιηθνχ πνπ
δεκηνπξγήζεθε ή ρξεζηκνπνηήζεθε
5.2 Γεύηεξε ζπλάληεζε
θνπφο: ηη είλαη ζρνιηθφο εθθνβηζκφο-ΗΗ (θαηαλφεζε αηηίσλ εθδήισζεο ηνπ
θαηλνκέλνπ, ηξφπσλ θαη ζεκείσλ πξφθιεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, πξνθίι ζχηε, πξνθίι
ζχκαηνο, αληηκεηψπηζε, ζπλνκήιηθνο δηακεζνιαβεηήο)
Yιηθά: πίλαθαο, καξθαδφξνη δηαθφξσλ ρξσκάησλ, ζειίδεο κεγέζνπο Α3, blue tack,
βηβιία ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ
Γηάηαμε ηκήκαηνο : νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαζηζκέλνη ζε θχθιν
Πεξηερφκελν:
1.

Γίλεηαη ρσξηζκφο ζε ηέζζαξεο

πεληακειείο νκάδεο κε ηε κέζνδν ηεο

ζαιάηαο. ε θάζε νκάδα δίλεηαη, ζε ζειίδεο Α3, έλα απφ ηα παξαθάησ
εξσηήκαηα «γηαηί ηα παηδηά εθθνβίδνπλ», « ηξφπνη πνπ ηα παηδηά
εθθνβίδνπλ», «πνηνο είλαη απηφο πνπ εθθνβίδεη» θαη «πνηνλ ελνρινχλ
πεξηζζφηεξν απηνί πνπ εθθνβίδνπλ».Σα παηδηά γξάθνπλ, κεηά απφ
ζπλεξγαζία, ηηο απαληήζεηο ηνπο.
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2. Ο αληηπξφζσπνο θάζε νκάδαο αλαθνηλψλεη πξψηα ηηο απαληήζεηο θαη κεηά
ηελ απάληεζε πνπ αθνξά πεξηζζφηεξν ζην ζρνιείν. Αθνινπζεί ζπδήηεζε κε
δηαπηζηψζεηο φπσο «νη ρψξνη εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν είλαη νη ρψξνη ζηνπο
νπνίνπο δελ ππάξρεη επίβιεςε», «νη ζπγθξνχζεηο επηιχνληαη κε βία», «νη
θαζεγεηέο δελ γλσξίδνπλ, κφλν ηηκσξνχλ», «ππάξρεη κεγάινο θφβνο λα
αλαθέξεη θάπνην παηδί επεηζφδην εθθνβηζκνχ γηαηί ζα ην ρηππήζνπλ», «ηα
κεγαιφζσκα αγφξηα, θπξίσο, αζθνχλ εθθνβηζκφ»
Παξαηήξεζε: ηα κέιε ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ Η εμέθξαζαλ κε κεγάιε έληαζε
ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θαηαγγείιεη ηνλ εθθνβηζκφ.
Ο θφβνο έρεη λα θάλεη φρη κφλν κε ηελ πηζαλφηεηα αξλεηηθψλ ελεξγεηψλ εηο βάξνο
απηνχ πνπ ζα κηιήζεη αιιά θαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ καζεηή σο «θαξθηνχ,
ξνπθηάλνπ θιπ». Γηα ηα παηδηά ε πην ξηςνθίλδπλε ζηξαηεγηθή είλαη λα κηιήζνπλ ζε
έλα εθπαηδεπηηθφ. ε έξεπλα ζην Μπεληθνξζάηξ, ην 2004, ην 28% ησλ αγνξηψλ θαη
ην 22% ησλ θνξηηζηψλ θξαηνχλ ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ κπζηηθφ γηαηί παξφιν πνπ νη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ην ζηακαηήζνπλ, κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα θαη
πνιχ ρεηξφηεξα (www.childrenscommissioner.org, 2008)
3. Σνπνζεηείηαη ζηνλ πίλαθα ζειίδα Α3 κε ηίηιν «ΟΥΗ ΔΚΦΟΒΗΜΟ», ε νπνία
πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, δηακνξθσκέλε απφ ηελ
εξεπλήηξηα.
4. Γίλεηαη ρσξηζκφο ζε ηέζζαξεο πεληακειείο νκάδεο. Μνηξάδεηαη θσηνηππία κε
κηα ηζηνξία ρσξίο ιφγηα θαη ηίηιν «ν Οξθέαο, ν ΜΑξηνο, ε ΓΑλάε θαη ν
ΣΡΟΜΑΡΑ» . Σα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ηα ιφγηα. Ο αληηπξφζσπνο θάζε
νκάδαο δηαβάδεη ηε δηθηά ηεο ηζηνξία
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5. Αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο «Ζ ζεκαία ηεο Φξνμπιάλζεο» ηεο Διέλεο Γηθαίνπ
απφ ην βηβιίν «κίια, κε θνβάζαη», εθδ. ΔΦΤΠΔ, γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο
δηάζηαζεο ηνπ ζπλνκήιηθνπ δηακεζνιαβεηή. πδήηεζε.
6. Κιείζηκν ηεο νκάδαο. Σνπνζέηεζε ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο ηνπ πιηθνχ πνπ
δεκηνπξγήζεθε ή ρξεζηκνπνηήζεθε.
5.3 Σξίηε ζπλάληεζε
θνπφο:

αλάπηπμε

δεμηνηήησλ

δηαρείξηζεο

ζπγθξνχζεσλ-ζπλνκήιηθνο

δηακεζνιαβεηήο
Yιηθά: πίλαθαο, καξθαδφξνη δηαθφξσλ ρξσκάησλ, ζειίδεο κεγέζνπο Α3, blue tack,
βηβιία ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ
Γηάηαμε ηκήκαηνο : νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαζηζκέλνη ζε θχθιν
Πεξηερφκελν:
1. Δπαλάιεςε ηνπ νξηζκνχ θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
κέζα απφ δχν αθίζεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πίλαθα απφ ηελ εξεπλήηξηα
(Greek knowledge & skills, kidshelp.com.au)
2. Σνπνζεηείηαη ζηνλ πίλαθα ζειίδα Α3 κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο γηα ηνλ
εθθνβηζκφ, δηακνξθσκέλνπο απφ ηελ εξεπλήηξηα.
3.

Ζ εξεπλήηξηα αθνχ δεηήζεη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζπκεζνχλ ηελ
ηειεπηαία ζχγθξνπζε πνπ είραλ κε θάπνην άηνκν, θαηαγξάθεη ηηο αηηίεο
ζπγθξνχζεσλ ζε ζειίδα Α3 ζηνλ πίλαθα.

4. Γίλεηαη ρσξηζκφο ζε ηέζζαξεο πεληακειείο νκάδεο. Ζ θάζε νκάδα επηιέγεη
κία απφ ηηο θαηαγεγξακκέλεο ζηνλ πίλαθα αηηίεο ζχγθξνπζεο. ηε ζπλέρεηα
θάζε νκάδα ζα πεξηγξάςεη πσο ληψζεη α) φηαλ απηή πξνθαιεί ηελ ζχγθξνπζε
β) φηαλ ηελ πξνθαιεί θάπνηνο άιινο γ) πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο
αληηκεηψπηζεο κηαο ζχγθξνπζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ θάπνηνλ άιιν
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5. Ο αληηπξφζσπνο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο ζηελ κεγάιε
νκάδα. Μεηά ηελ παξνπζίαζε αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη πξνηείλεηαη ν
επνηθνδνκεηηθφηεξνο ηξφπνο

επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. Γίλεηαη ηδηαίηεξε

έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηνπ ζπλνκήιηθνπ δηακεζνιαβεηή
6. Κιείζηκν ηεο νκάδαο. Σνπνζέηεζε ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο ηνπ πιηθνχ πνπ
δεκηνπξγήζεθε ή ρξεζηκνπνηήζεθε.
5.4 Σέηαξηε ζπλάληεζε
θνπφο: απφθηεζε δεμηνηήησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ εθπαίδεπζεο κέζσ
ζπλνκειίθσλ (peer education) ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ
Yιηθά: πίλαθαο, καξθαδφξνη δηαθφξσλ ρξσκάησλ, ζειίδεο κεγέζνπο Α3, blue tack,
ςαιίδηα, θφιεο, πεξηνδηθά, απηνθφιιεηα, βηβιία ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ
Γηάηαμε ηκήκαηνο : νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαζηζκέλνη ζε θχθιν
Πεξηερφκελν:
1. παξνπζίαζε απφ ηελ εξεπλήηξηα ηεο κεζφδνπ «εθπαίδεπζε κέζσ ζπλνκειίθσλ»
(peer education), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επηξξνήο κέζσ
ησλ «νκνίσλ» θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε «δηδαζθαιία» ζεκάησλ θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ.
2. εθπαίδεπζε κε πξνζνκνίσζε θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε θαηάιιειεο γιψζζαο,
ζσζηψλ

επηρεηξεκάησλ,

πεηζηηθφηεηαο,

παξνρήο

εθαξκφζηκσλ

ιχζεσλ,

επηθνηλσληαθψλ ηαθηηθψλ θαη δπλαηφηεηαο πξνζέγγηζεο ησλ ζπκκαζεηψλ γηα ην
ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
3. ζρεδηαζκφο δξάζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ησλ
ππφινηπσλ ηκεκάησλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, ε νπνία δελ δέρεηαη παξέκβαζε, φπσο
νκαδηθέο δεκηνπξγίεο, θηινηέρλεζε θνπηηνχ γηα εξσηήζεηο, πξνεηνηκαζία θεηκέλνπ
γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξέκβαζεο

96

4. Κιείζηκν ηεο νκάδαο. Σνπνζέηεζε ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο ηνπ πιηθνχ πνπ
δεκηνπξγήζεθε ή ρξεζηκνπνηήζεθε.
5.5 Πέκπηε ζπλάληεζε
θνπφο: επαηζζεηνπνίεζε ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ
Πεξηερφκελν: Έγηλε επαηζζεηνπνίεζε ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ, ηελ νπνία
απνηεινχζαλ νη καζεηέο ησλ ππφινηπσλ δχν ηκεκάησλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηνπ
ζρνιείνπ παξέκβαζεο γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απφ ηελ νκάδα
παξέκβαζεο ηχπνπ Η. Τπελζπκίδεηαη φηη ε νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η ήηαλ ην ηκήκα
ηνπ ζρνιείνπ παξέκβαζεο πνπ δέρηεθε ηελ εθπαίδεπζε δηάξθεηαο νθηψ σξψλ ζε
δεηήκαηα πξφιεςεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ζηελ κέζνδν επηκφξθσζεο κέζσ
ζπλνκειίθσλ. Ζ επαηζζεηνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηεο νκάδαο
παξέκβαζεο ηχπνπ Η, ε νπνία παξνπζίαζε ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
παξέκβαζεο θαη ησλ δεκηνπξγηψλ πνπ πινπνίεζαλ ηα κέιε ηεο. Ο ρψξνο ήηαλ
ζηνιηζκέλνο κε ην πιηθφ θαη ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξέκβαζεο.
Δπίζεο κνηξάζηεθε θείκελν πνπ ζπληάρηεθε απφ ηε ζπληνληζηηθή επηηξνπή ηνπ
Γηθηχνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ζηα
παηδηά.Σν θείκελν απεπζπλφηαλ ζε γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη παηδηά κε ζηφρν ηελ
απνθπγή ρξήζεο βίαησλ κεζφδσλ θαηά ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ
ζπκβάιεη ζηελ απνηξνπή εθδήισζεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο (Smith P. et al, 2003)
Μεηά απφ ηελ παξνπζίαζε αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε δηεπθξηληζηηθέο
εξσηήζεηο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ, ζηηο νπνίεο απαληνχζαλ κε
αμηνπξφζεθηε άλεζε θαη δπλαηή επηρεηξεκαηνινγία ηα κέιε ηεο νκάδαο παξέκβαζεο
ηχπνπ Η. Βαζηθφ ζεκείν ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ μαλά ην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ
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ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ γηα ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πεξίπησζε αλαθνξάο πεξηζηαηηθνχ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.
Ζ εθδήισζε θαιχθζεθε απφ θσηνγξάθν ηνπ Γήκνπ Βχξσλα.
Κείκελν παξνπζίαζεο
Φέηνο ζην ζρνιείν καο πξαγκαηνπνηήζεθε έλα πξφγξακκα κε ζέκα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ή αιιηψο…. Bullying. Ήηαλ κηα πνιχ σξαία θαη
δηαζθεδαζηηθή εκπεηξία. ε απηέο ηηο έμη ψξεο πνπ πεξάζακε κε ηελ θαζεγήηξηα θ.
Μαξία Υηφλε, δηδαρηήθακε πνιχ ζεκαληηθά πξάγκαηα. Μεξηθά απφ απηά ήηαλ: ηη
είλαη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, πνηνη είλαη απηνί πνπ εθθνβίδνπλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο, ηνπο ιφγνπο πνπ ην θάλνπλ απηφ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
ζε ηζαθσκφ θαη ηειηθά λα γίλεη εθθνβηζκφο. Κάπνηνη ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ
ζε εθθνβηζκφ είλαη:ε πξνδνζία κπζηηθψλ, νη νκάδεο, νη θήκεο θα. Δθηφο απφ απηά
πνπ αλαθέξζεθαλ πην πξηλ, κάζακε θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα
αληηκεησπίζνπκε κηα θαηάζηαζε εθθνβηζκνχ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θάλακε δηάθνξεο εξγαζίεο. Σν πην
ζεκαληηθφ ήηαλ φηη νη εξγαζίεο ήηαλ νκαδηθέο θαη φρη αηνκηθέο. Απηφ καο έκαζε λα
ιεηηνπξγνχκε ζε νκάδεο θάηη πνπ ζπλήζσο δε γίλεηαη θαηά ηε ψξα ησλ καζεκάησλ.
ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο είρακε αλαζέζεη ζε κεξηθά παηδηά λα θάλνπλ δηάθνξεο
εξγαζίεο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα γηλφηαλ ην πξφγξακκα. ηελ ηειεπηαία καο
ζπλάληεζε ρσξηζηήθακε ζε ηέζζαξεο νκάδεο. Ζ θάζε νκάδα είρε λα θηηάμεη απφ
θάηη. Σν απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. ιεο νη εξγαζίεο ήηαλ
ππέξνρεο. Δθηφο απφ ηα ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ δηδαρηήθακε πεξάζακε θαη πνιχ
σξαία. Έλαο ιφγνο ήηαλ επεηδή ράλακε κάζεκα.
ινη καο ειπίδνπκε λα μαλαδήζνπκε κηα ηέηνηα εκπεηξία πνπ ζα δηαξθέζεη γηα
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα!!!
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5.6 Έθηε ζπλάληεζε
θνπφο: νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο-θιείζηκν ηεο νκάδαο παξέκβαζεο Σχπνπ Η
Yιηθά: πίλαθαο, καξθαδφξνη δηαθφξσλ ρξσκάησλ, ζειίδεο κεγέζνπο Α3, blue tack
Γηάηαμε ηκήκαηνο : νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαζηζκέλνη ζε θχθιν
Πεξηερφκελν:
1. Αμηνιφγεζε πνζνηηθή ηεο παξέκβαζεο κε ηε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
«Ζ δσή ζην ρνιείν», ην νπνίν είρε δνζεί θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
παξέκβαζεο
2. Απνλνκή επαίλσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
3. Κιείζηκν ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ Η κεηά απφ ην κνίξαζκα εληππψζεσλ
( πνηνηηθή αμηνιφγεζε) γηα ηε δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο.
5.7 Παξαηεξήζεηο
 Τπήξμε πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχληξηεο θαη ηνπο ζπιιφγνπο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ.
 Πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ εκπινθή θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ (θηιφινγνο,
κνπζηθφο) ηνπ ηκήκαηνο πνπ απνηεινχζε ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η κε
ην ζέκα ηεο παξέκβαζεο κέζα απφ ηα καζήκαηά ηνπο δελ θαξπνθφξεζαλ.
 Τιηθφ απφ ην δηαδίθηπν ή άιιεο πεγέο δε ζπιιέρηεθε παξφιν πνπ δεηήζεθε
απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο
ηχπνπ Η.
 Γεκηνπξγίεο ζην ζπίηη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η, εθηφο απφ κία, δελ έγηλαλ.
 Πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ
δελ πξνρψξεζαλ.
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 Πξνζθιήζεθε άηνκν ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν θάιπςε θσηνγξαθηθά ηελ
εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η γηα ηελ
νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βχξσλα
παξνπζηάζηεθε θείκελν ζρεηηθφ κε ηε δηαδηθαζία θαη κία θσηνγξαθία απφ
έξγν καζεηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ηαηηζηηθή Αλάιπζε
6.1 Αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
Κάζε κεηαβιεηή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα
κειέηε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) αληηκεησπίζηεθε θαη αλαιχζεθε σο μερσξηζηή
παξάκεηξνο. Οη κεηαβιεηέο πνπ θαηεγξάθεζαλ αλαιχζεθαλ κε εθαξκνγή
θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο γηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα, κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε 14
πνπ αθνξά ζηηο γλψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ θαη ζηηο εξσηήζεηο 15, 16 θαη
32 πνπ αθνξνχλ ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο
ππνινγίζηεθαλ ηηκέο θιίκαθαο (scores) βάζεη ησλ απαληήζεσλ ηνπ καζεηή ζηα
ζρεηηθά ππν-εξσηήκαηα θαη νη κεηαβιεηέο πνπ πξνέθπςαλ αλαιχζεθαλ σο ζπλερείο
κεηαβιεηέο. Έηζη, νη ηηκέο (scores) πνπ αθνξνχλ ζηηο γλψζεηο θπκαίλνληαη κεηαμχ 0
θαη 12 κε κεγαιχηεξεο ηηκέο λα αληηζηνηρνχλ ζε θαιχηεξε γλψζε γχξσ απφ ην ζέκα
ηνπ εθθνβηζκνχ. Γηα ηα εξσηήκαηα 15,16 θαη 32 πνπ αθνξνχλ ζην θιίκα ηνπ
ζρνιείνπ, ε θιίκαθα ησλ ηηκψλ είλαη 0-36 κε κεγαιχηεξεο ηηκέο λα ππνδειψλνπλ
ρεηξφηεξν θιίκα.
χκθσλα κε ηε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξσηήζεηο 17-31 δε ζα έπξεπε
λα απαληεζνχλ απφ καζεηέο πνπ δελ ππήξμαλ πνηέ ζχκαηα εθθνβηζκνχ, ελψ νη
εξσηήζεηο 33-35 δεηείηαη λα απαληεζνχλ κφλν απφ καζεηέο πνπ άζθεζαλ έζησ θαη
κία θνξά θάπνηα κνξθή εθθνβηζκνχ ζε ζπκκαζεηέο ηνπο. Έηζη, απαληήζεηο ζηα
ζρεηηθά εξσηήκαηα πνπ ειήθζεζαλ απφ ζπκκεηέρνληεο κε ηηκή θιίκαθαο (score) ίζε
κε 0 ζηηο εξσηήζεηο 16 θαη 32 αληίζηνηρα, αγλνήζεθαλ.
Οη ζηαηηζηηθέο δνθηκαζίεο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ
ππνζέζεσλ, πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα αλαιπηηθά.
6.1. 1

Αλαιύζεηο πξηλ ηελ παξέκβαζε
Οη θαηαλνκέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ θαηεγξάθεζαλ ζηελ πξψηε θάζε ηεο

έξεπλαο, πξηλ δειαδή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξέκβαζεο, ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ
ησλ ηξηψλ ππφ κειέηε νκάδσλ (νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η, νκάδα παξέκβαζεο
ηχπνπ ΗΗ, νκάδαο ειέγρνπ) κέζσ ρ2 – ειέγρσλ. Ζ χπαξμε ηξηψλ νκάδσλ ζχγθξηζεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ζρεηηθά κεγάιν πιήζνο πηζαλψλ απαληήζεσλ γηα αξθεηέο απφ ηηο
ππφ κειέηε κεηαβιεηέο, νδήγεζε πνιιέο θνξέο ζε κηθξέο αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο
(Δ<5), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηέηνηνπ είδνπο ειέγρνπο αλαμηφπηζηνπο.
Έηζη, φπνπ ήηαλ δπλαηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέλσζε θαηεγνξηψλ ελψ γηα ηηο
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πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπλέλσζε δελ ήηαλ δπλαηή ή δελ νδήγεζε ζε νπζηαζηηθή
βειηίσζε, νη έιεγρνη ζεσξήζεθαλ απιά ελδεηθηηθνί.
ζνλ αθνξά ζηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο θιίκαθαο (score κεηαβιεηέο), ε
ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηνπο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ πνπ απαξηίδνπλ ην παξφλ
δείγκα, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο εθαξκνγήο κνληέισλ Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο
(One-way ANOVA) κε δηφξζσζε θαηά Bonferonni γηα πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο.
6.1. 2 Αλαιύζεηο κεηά ηελ παξέκβαζε
Οη κεηαβιεηέο θιίκαθαο (score κεηαβιεηέο) κειεηήζεθαλ κεηά ηελ
παξέκβαζε κε Αλάιπζε Γηαζπνξάο γηα Δπαλαιακβαλφκελεο Μεηξήζεηο (Repeated
Measurements ANOVA). Σα κνληέια απηά ιακβάλνπλ ππφςε ηελ επηπιένλ
κεηαβιεηφηεηα ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη επηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε ησλ
κεηξήζεσλ ηφζν κεηαμχ ησλ νκάδσλ (επίδξαζε ηεο νκάδαο) φζν θαη κέζα ζε θάζε
νκάδα (επίδξαζε ηνπ ρξφλνπ, δειαδή ηεο παξέκβαζεο).
Οη ππφινηπεο κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηηο ηξεηο νκάδεο
κειεηήζεθαλ κε Μνληέια Δμηζψζεσλ Γεληθεπκέλεο Δθηίκεζεο (GEE: Generalized
Estimating Equations). Σέηνηνπ είδνπο κνληέια επίζεο ιακβάλνπλ ππφςε ηε
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη επηπιένλ παξέρνπλ κεγαιχηεξε επειημία
σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ, βξίζθνληαο έηζη εθαξκνγή ζηε
κειέηε επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ γηα δηαθξηηά δεδνκέλα.
Σφζν ηα Repeated-Measurements ANOVA φζν θαη ηα GEE κνληέια πνπ
εθαξκφζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, έιαβαλ ππφςε ηνπο ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ
θαη ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή. ινη νη έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α=5% θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε φξνπο
απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ, κε εμαίξεζε ηηο κεηαβιεηέο θιίκαθαο (score
κεηαβιεηέο) γηα ηηο νπνίεο δίλεηαη ε αληίζηνηρε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή ηνπο
απφθιηζε. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS
15.0 for Windows.
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6.2 Απνηειέζκαηα ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 1ν θαη 2ν Γπκλάζην
Βχξσλα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ δνκεκέλα ζε δχν ηκήκαηα. Απηά αλαθέξνληαη:


ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δηεξεχλεζε κεηαβνιψλ
κέζσ ηεο παξέκβαζεο

 ζηηο γλψζεηο,
 ζηηο ζηάζεηο,
 ζηηο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ,
 ζηηο δεμηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο ζπλνκειίθσλ
 ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ
Σν θάζε ηκήκα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε
 Πξηλ ηελ παξέκβαζε
 Μεηά ηελ παξέκβαζε
6.2.1 Γηεξεύλεζε γλώζεσλ, ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ,
δεμηνηήησλ δηακεζνιάβεζεο ζπλνκειίθσλ θαη θιίκαηνο ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ
παξέκβαζε
ηνπο πίλαθεο 5-8 ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ
απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαηά ηελ πξψηε κέηξεζε, πξηλ δειαδή απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξέκβαζεο. Ζ αλάιπζε απηή είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα
κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ νη φπνηεο αιιαγέο παξαηεξεζνχλ κεηά ηελ παξέκβαζε.
α)

Γηεξεύλεζε γλώζεσλ γύξσ από ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ

εθθνβηζκνχ ζπγθεληξψζεθαλ γηα ην 92.2% ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη ηξεηο νκάδεο
ζχγθξηζεο δε βξέζεθε λα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ
πξψηε κέηξεζε (Πίλαθαο 5).
Πίλαθαο 5. Γλψζεηο γχξσ απφ ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ πξηλ ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)

Μ.Σ. (  Σ.Α)
Μ.Σ. (  Σ.Α)
6.89 (  2.13)
7.00 (  1.97)
Γλώζεηο
Γίλνληαη κέζεο ηηκέο (  ηππηθέο απνθιίζεηο)

Οκάδα ειέγρνπ

p-value

Μ.Σ. (  Σ.Α)
7.64 (  2.19)

0.316

103

β)

Γηεξεύλεζε δεμηνηήησλ δηακεζνιάβεζεο ζπλνκειίθσλ
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6, νη

δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο ζπλνκειίθσλ,
φπσο απηέο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ζπρλφηεηαο παξέκβαζήο ηνπο ζε πεξηζηαηηθά
εθθνβηζκνχ, δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
Πίλαθαο 6. Γεμηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο ζπλνκειίθσλ πξηλ ηελ παξέκβαζε

Παξέκβαζε ζπκκαζεηώλ
ρεδφλ πνηέ
Μηα θνξά ζηηο ηφζεο
Μεξηθέο θνξέο
πρλά
ρεδφλ πάληα
γ)

Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)

Οκάδα
ειέγρνπ

n(%)

n(%)

n(%)

2 (18.2)
5 (45.5)
1 (9.1)
2 (18.2)
1 (9.1)

11 (35.5)
8 (25.8)
7 (22.6)
4 (12.9)
1 (3.2)

6 (23.1)
7 (26.9)
5 (19.2)
5 (19.2)
3 (11.5)

p-value

0.792

Γηεξεύλεζε δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ
Απφ ηνπο 70 καζεηέο κε εκπεηξία εθθνβηζκνχ δεηήζεθε λα πεξηγξάςνπλ πψο

αληηδξνχζαλ ζπλήζσο φηαλ ηνπο ζπλέβαηλε ζην ζρνιείν θάπνην πεξηζηαηηθφ
εθθνβηζκνχ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε σο πξνο ηα πνζνζηά ησλ
αηφκσλ πνπ πξνζπαζνχζαλ κε θάπνην ηξφπν λα πξνθπιαρηνχλ (Πίλαθαο 7, p=0.029).
πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ απφ ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ
(48.4%) πνπ πξνζπαζνχζε λα πξνθπιαρηεί βξέζεθε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η (18.2%) θαη ζηελ νκάδα
ειέγρνπ (18.5%). Ζ αληίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ
απέλαληη ζε ηξίηνπο δε βξέζεθε λα δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ηξηψλ
νκάδσλ, αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ απιά
ελδεηθηηθά (πνιχ κηθξέο ζπρλφηεηεο).
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Πίλαθαο 7. Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ πξηλ ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)

Οκάδα
ειέγρνπ

p-value

n(%)
n(%)
n(%)
«Πώο αληηδξνύζεο ζπλήζσο όηαλ ζνπ ζπλέβαηλε ζην ζρνιείν θάπνην πεξηζηαηηθό εθθνβηζκνύ;»
Πήγαηλα λα ην πσ ζε
3 (27.3)
10 (32.3)
5 (18.5)
0.536
θάπνηνλ θαζεγεηή ή άιινλ
ελήιηθα ζην ζρνιείν
Σν αγλννχζα
7 (63.6)
19 (61.3)
13 (48.1)
0.579
Πξνζπαζνχζα λα
2 (18.2)
15 (48.4)
5 (18.5)
0.029
πξνθπιαρηψ
Ξεζπνχζα ζε θιάκαηα
1 (9.1)
4 (12.9)
0 (0.0)
0.181
Σν έβαδα ζηα πφδηα/
1 (9.1)
0 (0.0)
2 (7.4)
0.279
θξπβφκνπλ
Εεηνχζα βνήζεηα απφ ηνπο
3 (27.3)
10 (32.3)
9 (33.3)
>0.999
θίινπο κνπ
Έπαηξλα εθδίθεζε
1 (9.1)
10 (32.3)
5 (18.5)
0.253
Παξαθαινχζα λα
2 (18.2)
6 (19.4)
5 (18.5)
>0.999
ζηακαηήζνπλ
Απέθεπγα ηελ θαηάζηαζε
8 (72.7)
11 (35.5)
12 (44.4)
0.095
Άιιν
1 (9.1)
5 (16.1)
4 (14.8)
0.911
«Πώο αληηδξάο ζπλήζσο αλ θαηαιάβεηο ή δεηο θάπνην λεαξό άηνκν ζηελ ειηθία ζνπ λα έρεη πέζεη
ζύκα εθθνβηζκνύ;»
Κάλσ θαη εγψ φηη ηνπ
0 (0.0)
5 (13.2)
3 (8.3)
0.393
θάλνπλ θαη νη άιινη
Δμαλαγθάδνκαη θαη εγψ λα
1 (4.8)
0 (0.0)
3 (8.3)
θάλσ φηη ηνπ θάλνπλ θαη νη
άιινη
Γελ θάλσ ηίπνηε, αιιά δε
1 (4.8)
3 (7.9)
2 (5.6)
λνκίδσ φηη απηφ πνπ γίλεηαη
είλαη θαθφ
Γελ θάλσ ηίπνηε αιιά ην
1 (4.8)
0 (0.0)
1 (2.8)
δηαζθεδάδσ
Απιψο παξαθνινπζψ ηη
4 (19.0)
2 (5.3)
2 (5.6)
ζπκβαίλεη
Γελ θάλσ ηίπνηα, αιιά
5 (23.8)
9 (23.7)
5 (13.9)
πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα
βνεζήζσ ην άηνκν πνπ ηνπ
ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην
Πξνζπαζψ λα βνεζήζσ ην
9 (42.9)
19 (50.0)
20 (55.6)
άηνκν πνπ ηνπ ζπκβαίλεη
θάηη ηέηνην
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δ)

ηάζεηο
Οη κεηξήζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζηάζε ηνπ καζεηή γχξσ απφ ην

θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, δε βξέζεθε λα δηαθέξνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ πξηλ ηελ παξέκβαζε (Πίλαθεο 8 θαη
9). πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ
νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, ζεσξεί φηη ζε θακία πεξίπησζε δε ζα κπνξνχζε λα
εθθνβίζεη θάπνην ζπκκαζεηή πνπ δε ζπκπαζνχζε θαη φηη ληψζεη φηη ιππάηαη θαη ζέιεη
λα βνεζήζεη ηα λεαξά άηνκα πνπ πέθηνπλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ. Σα απνηειέζκαηα
απηά ζεσξνχληαη σζηφζν κφλν ελδεηθηηθά. Απφ ηνπο καζεηέο δεηήζεθε επίζεο λα
παξαζέζνπλ ηελ άπνςε ηνπο γχξσ απφ θάπνηεο γεληθέο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην
θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν (Πίλαθαο 9). Σα πνζνζηά κε-απφθξηζεο
θπκάλζεθαλ κεηαμχ 1% (πξφηαζε 11) θαη 8.8% (πξνηάζεηο 3 θαη 15) θαη δε βξέζεθαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ππφ ζχγθξηζε νκάδσλ.
εκεηψλεηαη φηη νη έιεγρνη γηα ηηο πξνηάζεηο 3-4, 6-7, 9-14, 17-19 θαη 21 έδσζαλ
ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα.
Πίλαθαο 8. Ζ ζηάζε ηνπ καζεηή απέλαληη ζε δπλεηηθά επεηζφδηα εθθνβηζκνχ, πξηλ
ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

Οκάδα
ειέγρνπ

n(%)
n(%)
n(%)
«Πηζηεύεηο όηη ζα κπνξνύζεο λα εθθνβίζεηο θάπνην λεαξό άηνκν ζην ζρνιείν ζνπ πνπ δε
ζπκπαζνύζεο;»
Ναη
1 (4.8)
1 (2.4)
4 (10.5)
Ναη, ίζσο
3 (14.3)
4 (9.8)
3 (7.9)
Γελ μέξσ
5 (23.8)
7 (17.1)
7 (18.4)
ρη, δε λνκίδσ
4 (19.0)
9 (22.0)
7 (18.4)
ρη
3 (14.3)
8 (19.5)
3 (7.9)
ίγνπξα φρη
5 (23.8)
12 (29.3)
14 (36.8)
«Όηαλ βιέπεηο έλα λεαξό άηνκν ζην ζρνιείν ζνπ λα είλαη ζύκα εθθνβηζκνύ, ηη ληώζεηο ή ηη
ζθέθηεζαη;»
ηη πηζαλφλ ηνπ άμηδε θάηη
2 (9.5)
6 (14.6)
1 (2.6)
ηέηνην/ θαιά λα πάζεη
Γε ληψζσ θαη πνιιά
3 (14.3)
8 (19.5)
5 (13.2)
Νηψζσ λα ην ιππάκαη θάπσο
6 (28.6)
8 (19.5)
13 (34.2)
Νηψζσ λα ην ιππάκαη θαη ζέισ
10 (47.6)
19 (46.3)
19 (50.0)
λα ην βνεζήζσ

p-value

0.836

0.511
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Πίλαθαο 9. ηάζεηο: Γηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο νπνίεο ν
καζεηήο δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, πξηλ ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
Οκάδα
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)
παξέκβαζεο (ΙΙ)
ειέγρνπ
n(%)
n(%)
n(%)
1. Τα λεαξά άηνκα πνπ ζπρλά ηα πεηξάδνπλ ζην ζρνιείν ζπλήζσο ην αμίδνπλ…
πκθσλψ
3 (15.0)
4 (9.8)
9 (24.3)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
7 (35.0)
16 (39.0)
11 (29.7)
Γηαθσλψ
10 (50.0)
21 (51.2)
17 (45.9)
2. Τν λεαξό άηνκν πνπ εθθνβίδεη άιια λεαξά άηνκα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δεηιό.
πκθσλψ
10 (50.0)
19 (47.5)
22 (62.9)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
5 (25.0)
13 (32.5)
5 (14.3)
Γηαθσλψ
5 (25.0)
8 (20.0)
8 (22.9)

p-value

0.543

0.473

3. Τα λεαξά άηνκα δελ πξέπεη λα παξαπνλνύληαη όηαλ θάπνηνο ηα εθθνβίδεη ζην ζρνιείν.
πκθσλψ
4 (19.0)
5 (12.8)
4 (12.1)
0.537
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
2 (9.5)
7 (17.9)
2 (6.1)
Γηαθσλψ
15 (71.4)
27 (69.2)
27 (81.8)
4. Δίλαη αζηείν λα βιέπεηο λεαξά άηνκα λα αλαζηαηώλνληαη όηαλ θάπνην άιιν άηνκν ηα πεηξάδεη
ζην ζρνιείν.
πκθσλψ
3 (14.3)
3 (7.3)
8 (21.6)
0.355
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
4 (19.0)
6 (14.6)
3 (8.1)
Γηαθσλψ
14 (66.7)
32 (78.0)
26 (70.3)
5. Τα λεαξά άηνκα πνπ πιεγώλνπλ άιια άηνκα πην αδύλακα από απηά ζα πξέπεη λα ηα καιώλνπλ.
πκθσλψ
9 (42.9)
18 (43.9)
19 (51.4)
0.719
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
6 (28.6)
7 (17.1)
8 (21.6)
Γηαθσλψ
6 (28.6)
16 (39.0)
10 (27.0)
6. Τα επαίζζεηα λεαξά άηνκα κε αεδηάδνπλ.
πκθσλψ
3 (14.3)
6 (15.4)
6 (16.7)
0.915
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
4 (19.0)
4 (10.3)
5 (13.9)
Γηαθσλψ
14 (66.7)
29 (74.4)
25 (69.4)
7. Γελ ζα πξέπεη λα πεηξάδνπκε θάπνηνλ πνπ είλαη πην αδύλακνο από εκάο.
πκθσλψ
16 (80.0)
33 (80.5)
28 (77.8)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
2 (10.0)
3 (7.3)
1 (2.8)
Γηαθσλψ
2 (10.0)
5 (12.2)
7 (19.4)

0.700

8. Σε θαλέλαλ δελ αξέζνπλ νη δεηινί.
πκθσλψ
5 (23.8)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
7 (33.3)
Γηαθσλψ
9 (42.9)

0.580

13 (33.3)
15 (38.5)
11 (28.2)

13 (35.1)
9 (24.3)
15 (40.5)
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Πίλαθαο 9 (ζπλέρεηα). ηάζεηο: Γηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο
νπνίεο ν καζεηήο δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, πξηλ ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)
n(%)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)
n(%)

Οκάδα
ειέγρνπ
n(%)

9. Θπκώλσ όηαλ θάπνηνη πεηξάδνπλ έλα λεαξό άηνκν ρσξίο ιόγν.
πκθσλψ
17 (81.0)
29 (74.4)
Γελ είκαη
2 (9.5)
4 (10.3)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
2 (9.5)
6 (15.4)

p-value

0.843

10. Μνπ αξέζεη όηαλ θάπνηνο ππεξαζπίδεηαη λεαξά άηνκα πνπ θάπνηνο εθθνβίδεη ζην
ζρνιείν.
πκθσλψ
17 (81.0)
26 (63.4)
27 (73.0)
0.660
Γελ είκαη
2 (9.5)
6 (14.6)
5 (13.5)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
2 (9.5)
9 (22.0)
5 (13.5)
11. Δίλαη ιάζνο λα ρξεζηκνπνηείο πξνζβιεηηθέο ιέμεηο ή παξαηζνύθιηα γηα λεαξά άηνκα
πνπ είλαη από άιιε ρώξα ή έρνπλ δηαθνξεηηθή ζξεζθεία ή κηινύλ άιιε γιώζζα.
πκθσλψ
15 (71.4)
33 (78.6)
25 (65.8)
0.808
Γελ είκαη
3 (14.3)
4 (9.5)
6 (15.8)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
3 (14.3)
5 (11.9)
7 (18.4)
12. Δίλαη ιάζνο λα αθήλνπκε έμσ από ηελ παξέα καο λεαξά άηνκα πνπ είλαη από κηα άιιε
ρώξα ή έρνπλ δηαθνξεηηθή ζξεζθεία ή κηινύλ κηα άιιε γιώζζα.
πκθσλψ
14 (66.7)
32 (76.2)
26 (70.3)
0.430
Γελ είκαη
2 (9.5)
0 (0.0)
3 (8.1)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
5 (23.8)
10 (23.8)
8 (21.6)
13. Δίλαη θαιό λα πεηξάδνπλ ηα λεαξά άηνκα ζην ζρνιείν γηαηί απηό ηνπο βνεζάεη λα κελ
είλαη ηόζν επαίζζεηα.
πκθσλψ
2 (9.5)
8 (20.5)
4 (11.4)
0.251
Γελ είκαη
6 (28.6)
4 (10.3)
10 (28.6)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
13 (61.9)
27 (69.2)
21 (60.0)
14. Όηαλ θάπνηνλ ηνλ ρηππάλε, πξέπεη λα θάλεη ην ίδην.
πκθσλψ
3 (14.3)
9 (22.0)
Γελ είκαη
7 (33.3)
3 (7.3)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
11 (52.4)
29 (70.7)

3 (8.6)
6 (17.1)

0.061

26 (74.3)
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Πίλαθαο 9 (ζπλέρεηα). ηάζεηο: Γηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο
νπνίεο ν καζεηήο δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, πξηλ ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)
n(%)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)
n(%)

Οκάδα
ειέγρνπ
n(%)

p-value

15. Με αεδηάδνπλ ηα λεαξά άηνκα πνπ ηξέρνπλ ζηνπο θαζεγεηέο θάζε θνξά πνπ θάπνηνο
ζα ηα πεηξάμεη.
πκθσλψ
4 (19.0)
14 (35.9)
14 (42.4)
0.533
Γελ είκαη
4 (19.0)
6 (15.4)
5 (15.2)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
13 (61.9)
19 (48.7)
14 (42.4)
16.ζέισ λα πηζηεύσ όηη είκαη αξθεηά ζθιεξό άηνκν.
πκθσλψ
6 (30.0)
14 (34.1)
12 (34.3)
0.301
Γελ είκαη
10 (50.0)
13 (31.7)
8 (22.9)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
4 (20.0)
14 (34.1)
15 (42.9)
17. Σην ζρνιείν καιώλσ θπξίσο κε ιόγηα, δε ρηππώ.
πκθσλψ
13 (65.0)
24 (61.5)
Γελ είκαη
5 (25.0)
6 (15.4)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
2 (10.0)
9 (23.1)

23 (67.6)
5 (14.7)

0.699

6 (17.6)

18. Δίλαη ιάζνο λα αθήλνπκε έμσ από ηελ παξέα καο άιια λεαξά άηνκα.
πκθσλψ
16 (76.2)
29 (69.0)
25 (71.4)
Γελ είκαη
4 (19.0)
9 (21.4)
5 (14.3)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
1 (4.8)
4 (9.5)
5 (14.3)

0.779

19. Οη θαβγάδεο ησλ λεαξώλ αηόκσλ ζην ζρνιείν κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζην «λα πέζεη
μύιν».
πκθσλψ
15 (71.4)
35 (83.3)
23 (63.9)
0.155
Γελ είκαη
4 (19.0)
2 (4.8)
4 (11.1)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
2 (9.5)
5 (11.9)
9 (25.0)
20. Σε άιια ζρνιεία κπνξεί θάπνηα λεαξά άηνκα λα εθθνβίδνπλ άιια άηνκα, όρη ζην δηθό
καο.
πκθσλψ
5 (25.0)
16 (39.0)
6 (16.2)
0.225
Γελ είκαη
8 (40.0)
11 (26.8)
13 (35.1)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
7 (35.0)
14 (34.1)
18 (48.6)

109

Πίλαθαο 9 (ζπλέρεηα). ηάζεηο: Γηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο
νπνίεο ν καζεηήο δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, πξηλ ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
Οκάδα
Οκάδα
p-value
παξέκβαζεο (Ι)
παξέκβαζεο (ΙΙ)
ειέγρνπ
n(%)
n(%)
n(%)
21. Τα αγόξηα είλαη πην επηζεηηθά από ηα θνξίηζηα, γηαηί έρνπλ θάπνηα δύλακε θαη
ζέινπλ λα ηελ επηδείμνπλ.
πκθσλψ
13 (61.9)
29 (69.0)
22 (64.7)
0.772
Γελ είκαη
4 (19.0)
4 (9.5)
3 (8.8)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
4 (19.0)
4 (21.4)
9 (26.5)
22. Τα θνξίηζηα είλαη πην αδύλακα από ηα αγόξηα, γηα απηό θαη ζπρλά ηα αγόξηα ηνπο
θέξνληαη άζρεκα.
πκθσλψ
12 (57.1)
17 (43.6)
17 (47.2)
0.681
Γελ είκαη
4 (19.0)
6 (15.4)
8 (22.2)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
5 (23.8)
16 (41.0)
11 (30.6)
23. Τα αγόξηα καζαίλνπλ από κηθξά λα θέξνληαη επηζεηηθά.
πκθσλψ
3 (14.3)
14 (35.0)
Γελ είκαη
11 (52.4)
14 (35.0)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
7 (33.3)
12 (30.0)

17 (48.6)
7 (20.0)

24. Τα θνξίηζηα δέρνληαη πεξηζζόηεξε βία απ’ όηη ηα αγόξηα.
πκθσλψ
12 (57.1)
18 (45.0)
Γελ είκαη
6 (28.6)
13 (32.5)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
3 (14.3)
9 (22.5)

19 (52.8)
11 (30.6)

0.073

11 (31.4)

0.884

6 (16.7)

25. Τα θνξίηζηα καζαίλνπλ από κηθξά λα κε ην δείρλνπλ όηαλ ζέινπλ λα θεξζνύλ
επηζεηηθά.
πκθσλψ
7 (33.3)
19 (47.5)
16 (44.4)
0.884
Γελ είκαη
9 (42.9)
13 (32.5)
12 (33.3)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
5 (23.8)
8 (20.0)
8 (22.2)
26. Σπλήζσο, ηα λεαξά άηνκα πνπ είλαη από άιιεο ρώξεο είλαη πην επηζεηηθά.
πκθσλψ
7 (33.3)
16 (39.0)
11 (30.6)
0.889
Γελ είκαη
5 (23.8)
12 (29.3)
11 (30.6)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
9 (42.9)
13 (31.7)
14 (38.9)
27. Τα θνξίηζηα ζπλήζσο δε θέξνληαη άζρεκα ζε άιια θνξίηζηα.
πκθσλψ
13 (61.9)
21 (50.0)
17 (45.9)
Γελ είκαη
4 (19.0)
10 (23.8)
9 (24.3)
ζίγνπξνο/ε
Γηαθσλψ
4 (19.0)
11 (26.2)
11 (29.7)

0.844
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ε)

Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ
ηνλ Πίλαθα 10 ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο

γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ σο πξνο ην θιίκα ηνπ
ζρνιείνπ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθά βξέζεθε λα δηαθέξνπλ νη ηηκέο θιίκαθαο (scores) γηα
ηε ζπρλφηεηα πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν ελψπηνλ καξηχξσλ (p=0.047),
φπνπ ζχκθσλα κε ηνπο post-hoc ειέγρνπο κε δηφξζσζε θαηά Bonferonni, ε δηαθνξά
εληνπίδεηαη κεηαμχ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ Η (ρακειφηεξε ηηκή) θαη ηεο
νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ (πςειφηεξε ηηκή). Αληίζεηα νη ηηκέο θιίκαθαο (scores)
γηα ηε ζπρλφηεηα / έληαζε κε ηελ νπνία ν καζεηήο ππήξμε ζχκα εθθνβηζκνχ δε
θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ. Δπηπιένλ,
θακία απφ ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο πνπ πεξηγξάθνπλ ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ δε
βξέζεθε λα δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ηξηψλ ππφ ζχγθξηζε νκάδσλ.
ηνλ πίλαθα 10 πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
αλαθνξηθά κε ζηνηρεία απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζχκαηνο γηα ην πξνθίι θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ δξαζηψλ, ηε δηάξθεηα, ηνλ αθξηβή ρψξν ηέιεζεο θαη ηηο αηηίεο πξφθιεζεο ηνπ
πεξηζηαηηθνχ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ χπαξμε επηθνηλσλίαο ζπηηηνχ – ζρνιείνπ γηα
ηε δηαθνπή ηνπ εθθνβηζκνχ. Οη ζρεηηθέο εξσηήζεηο απεπζχλνληαλ ζην ζχλνιν ησλ 70
ζπκκεηερφλησλ πνπ ππήξμαλ έζησ θαη κία θνξά ζχκαηα θάπνηαο κνξθήο εθθνβηζκνχ
θαη ηα πνζνζηά απφθξηζεο θπκάλζεθαλ κεηαμχ 95.7% θαη 100%. Μεηαμχ ησλ ηξηψλ
ππφ ζχγθξηζε νκάδσλ δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο
ην πξνθίι ησλ δξαζηψλ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο δελ παξαηεξήζεθαλ νχηε
σο πξνο ηνλ ηφπν θαη ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ εθθνβηζκνχ, παξάκεηξνη πνπ
πεξηγξάθεθαλ απφ ην 98.6% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ κε θάπνηα εκπεηξία
εθθνβηζκνχ. Μφλε εμαίξεζε απνηεινχλ ηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ ζηηο ηνπαιέηεο
ηνπ ζρνιείνπ πνπ θαίλεηαη λα ήηαλ πνιχ πην ζπρλά γηα ηνπο καζεηέο ζηελ νκάδα
παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ (πνζνζηφ 25.8%) ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (πνζνζηφ
3.8%) θαη θπζηθά ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η πνπ δελ είρε αλάινγε εκπεηξία. Σν
πνζνζηφ ησλ θεδεκφλσλ απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ επελέβεζαλ πξνθεηκέλνπ λα
ζηακαηήζνπλ θάπνην πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ (42.3%) ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν
ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηο νκάδεο παξέκβαζεο ηχπνπ Η (25.0%) θαη
ΗΗ (9.7%) (p=0.017).
Ζ ζπρλφηεηα παξέκβαζεο ησλ γνλέσλ ηνπ ζχηε ζην ζέκα ηνπ εθθνβηζκνχ, δε
δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ πξηλ ηελ παξέκβαζε (p=0.835). Σν
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κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ είρε παξέκβεη κία κφλν θνξά, ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζχηε.
Πίλαθαο 10. Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο
(Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

Οκάδα
ειέγρνπ

n(%)
n(%)
n(%)
Πόζν ζνπ αξέζεη ην ζρνιείν;
Σν ζρνιείν δε κνπ αξέζεη
4 (19.0)
2 (5.0)
6 (16.2)
Οχηε κνπ αξέζεη νχηε δε κνπ
3 (14.3)
16 (40.0)
9 (24.3)
αξέζεη
Σν ζρνιείν κνπ αξέζεη
14 (66.7)
22 (55.0)
22 (59.5)
Πόζνπο θαινύο θίινπο ή θίιεο έρεηο ζηελ ηάμε ζνπ;
5 (23.8)
13 (31.0)
19 (51.4)
3
4-5
6 (28.6)
10 (23.8)
11 (29.7)
10 (47.6)
19 (45.2)
7 (18.9)
6
Σηκέο θιίκαθαο γηα ηε ζπρλφηεηα
11.22 (  7.24) 16.37 (  7.30)
15.49
πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ ζην
(  7.43)
ζρνιείν ελψπηνλ καξηχξσλ†
Σηκέο θιίκαθαο γηα ηε ζπρλφηεηα /
2.40 (  2.54)
3.83 (  4.27) 3.78 (  4.51)
έληαζε κε ηελ νπνία ππήξμε ν
καζεηήο ζχκα εθθνβηζκνχ†
«Έρεηο πεη ζε θαλέλαλ όηη ζνπ ζπλέβε ζην ζρνιείν πεξηζηαηηθό εθθνβηζκνύ;»
Γελ είπα ηίπνηα ζε θαλέλαλ
2 (18.2)
4 (12.9)
4 (14.8)
Σν είπα ζε θάπνηνλ θαζεγεηή
2 (18.2)
7 (22.6)
5 (18.5)
Σν είπα ζε θάπνηνλ άιιν ελήιηθα
1 (9.1)
3 (9.7)
0 (0.0)
ζην ζρνιείν
Σν είπα ζηνπο γνλείο κνπ
5 (45.5)
14 (45.2)
12 (44.4)
Σν είπα ζηα αδέξθηα κνπ
1 (9.1)
10 (32.3)
7 (25.9)
Σν είπα ζηνπο θίινπο κνπ
5 (45.5)
21 (67.7)
14 (51.9)
Σν είπα ζε θάπνην άιιν άηνκν
3 (27.3)
3 (9.7)
1 (3.7)
«Πόζν ζπρλά θνβάζαη κήπσο ζνπ ζπκβεί θάπνην πεξηζηαηηθό εθθνβηζκνύ ζην ζρνιείν;»
Πνηέ – κεξηθέο θνξέο
10 (83.3)
25 (80.6)
24 (88.9)
Αξθεηά – πνιχ ζπρλά
2 (16.7)
6 (19.4)
3 (11.1)
Παξέκβαζε θαζεγεηώλ ζην ζύκα
ρεδφλ πνηέ
1 (9.1)
8 (25.8)
5 (18.5)
Μηα θνξά ζηηο ηφζεο
2 (18.2)
5 (16.1)
3 (11.1)
Μεξηθέο θνξέο
3 (27.3)
7 (22.6)
7 (25.9)
πρλά
3 (27.3)
8 (25.8)
5 (18.5)
ρεδφλ πάληα
2 (18.2)
3 (9.7)
7 (25.9)
Σηκέο θιίκαθαο γηα ηελ έληαζε /
2.29 (  4.45)
1.86 (  3.40) 1.75 (  2.85)
ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία έρεη
εθθνβίζεη ν ίδηνο ν καζεηήο
άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ†
†

p-value

0.145

0.075

0.047

0.393

>0.999
0.922
0.268
>0.999
0.378
0.350
0.104
0.755

0.850

0.853
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Πίλαθαο 10 (ζπλέρεηα). Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

Οκάδα
ειέγρνπ

n(%)
n(%)
n(%)
«Έρεηο πεη ζε θαλέλαλ ζην ζρνιείν όηη πξνθάιεζεο θάπνην πεξηζηαηηθό εθθνβηζκνύ;»
Γελ είπα ηίπνηα ζε θαλέλαλ
2 (25.0)
9 (50.0)
4 (30.8)
Σν είπα ζε θάπνηνλ θαζεγεηή
1 (12.5)
3 (16.7)
3 (23.1)
Σν είπα ζε θάπνηνλ άιιν ελήιηθα
0 (0.0)
1 (5.6)
1 (7.7)
ζην ζρνιείν
Σν είπα ζηνπο γνλείο κνπ
1 (12.5)
4 (22.2)
5 (38.5)
Σν είπα ζηα αδέξθηα κνπ
2 (25.0)
5 (27.8)
3 (23.1)
Σν είπα ζηνπο θίινπο κνπ
4 (50.0)
10 (55.6)
7 (53.8)
Σν είπα ζε θάπνην άιιν άηνκν
1 (12.5)
3 (16.7)
2 (15.4)
Παξέκβαζε θαζεγεηώλ ζην δξάζηε
ρη
1 (12.5)
1 (5.3)
0 (0.0)
Ναη, κία θνξά
4 (50.0)
12 (63.2)
8 (72.7)
Ναη, αξθεηέο θνξέο
3 (37.5)
6 (31.6)
3 (27.3)
Τάμε ζηελ νπνία θνηηνύλ νη δξάζηεο
Ίδηα κε ην ζχκα
3 (25.0)
15 (50.0)
15 (60.0)
Γηαθνξεηηθή
9 (75.0)
15 (50.0)
10 (40.0)
Φύιν δξαζηώλ
Αγφξηα
9 (75.0)
20 (66.7)
19 (70.4)
Κνξίηζηα
0 (0.0)
7 (23.3)
4 (14.8)
Καη ηα δπν
3 (25.0)
3 (10.0)
4 (14.8)
Καηαγσγή δξαζηώλ
Νηφπηνη
4 (33.3)
14 (45.2)
7 (26.9)
Ξέλνη
5 (41.7)
8 (25.8)
9 (34.6)
Καη ηα δπν
3 (25.0)
9 (29.0)
10 (38.5)
Πξνθίι καζεηώλ πνπ πεξηζηαζηαθά πξνθαινύλ επεηζόδηα εθθνβηζκνύ
Δίλαη θαιφο καζεηήο
0 (0.0)
1 (3.2)
5 (18.5)
Δίλαη αγφξη
10 (83.3)
21 (67.7)
19 (70.4)
Κάλεη φιν θαζαξία ζηελ ηάμε
6 (50.0)
18 (58.1)
12 (44.4)
Γε κηιά ηελ ίδηα γιψζζα
1 (8.3)
6 (19.4)
2 (7.4)
Φέξεηαη άζρεκα ζηα άιια παηδηά
6 (50.0)
13 (41.9)
13 (48.1)
ζηελ ηάμε
Γελ είλαη θαιφο καζεηήο
6 (50.0)
18 (58.1)
9 (33.3)
Δίλαη απφ άιιε ρψξα
7 (58.3)
9 (29.0)
6 (22.2)
Φέξεηαη θαιά ζηα άιια παηδηά
0 (0.0)
2 (6.5)
1 (3.7)
Γελ έρεη ηελ ίδηα ζξεζθεία
3 (25.0)
7 (22.6)
3 (11.1)
Δίλαη θνξίηζη
0 (0.0)
8 (25.8)
4 (14.8)
†

Γίλνληαη Μέζεο Τηκέο (  Τππηθέο Απνθιίζεηο)

p-value

0.474
0.884
>0.999
0.354
>0.999
>0.999
>0.999
0.854

0.145

0.381

0.622

0.053
0.649
0.629
0.423
0.855
0.167
0.081
0.817
0.508
0.116
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Πίλαθαο 10 (ζπλέρεηα). Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)

n(%)
n(%)
Πξνθίι καζεηώλ πνπ ζπζηεκαηηθά πξνθαινύλ επεηζόδηα εθθνβηζκνύ
Δίλαη θαιφο καζεηήο
0 (0.0)
1 (3.2)
Δίλαη αγφξη
9 (75.0)
23 (74.2)
Κάλεη φιν θαζαξία ζηελ 8 (66.7)
14 (45.2)
ηάμε
Γε κηιά ηελ ίδηα γιψζζα
2 (16.7)
7 (22.6)
Φέξεηαη άζρεκα ζηα άιια 7 (58.3)
10 (32.3)
παηδηά ζηελ ηάμε
Γελ είλαη θαιφο καζεηήο
6 (50.0)
15 (48.4)
Δίλαη απφ άιιε ρψξα
5 (41.7)
8 (25.8)
Φέξεηαη θαιά ζηα άιια 0 (0.0)
1 (3.2)
παηδηά
Γελ έρεη ηελ ίδηα ζξεζθεία 2 (16.7)
7 (22.6)
Δίλαη θνξίηζη
0 (0.0)
6 (19.4)
Αξηζκόο δξαζηώλ
1 άηνκν
7 (58.3)
10 (32.3)
2-3 άηνκα
2 (16.7)
15 (48.4)
4 ή πεξηζζφηεξα
1 (8.3)
3 (9.7)
Γηαθνξεηηθά παηδηά ή
2 (16.7)
3 (9.7)
νκάδεο αηφκσλ θάζε θνξά
Γηάξθεηα πεξηζηαηηθνύ
1-2 εβδνκάδεο
10 (83.3)
24 (77.4)
1 κήλα – αξθεηά ρξφληα
2 (16.7)
7 (22.6)
Χώξνο ηέιεζεο πεξηζηαηηθνύ
ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, 11 (91.7)
27 (87.1)
ζην δηάιεηκκα
ην δηάδξνκν ή ζηηο 6 (50.0)
8 (25.8)
ζθάιεο ηνπ ζρνιείνπ
ηελ ηάμε, φηαλ ήηαλ 1 (8.3)
6 (19.4)
θάπνηνο θαζεγεηήο εθεί
ηελ ηάμε, φηαλ δελ ήηαλ 5 (41.7)
11 (35.5)
θάπνηνο θαζεγεηήο εθεί
ηηο
ηνπαιέηεο
ηνπ 0 (0.0)
8 (25.8)
ζρνιείνπ
ην
γπκλαζηήξην
ηνπ 0 (0.0)
5 (16.1)
ζρνιείνπ
Μπξνζηά απφ ην θπιηθείν 1 (8.3)
5 (16.1)
ηνπ ζρνιείνπ
†

Οκάδα
ειέγρνπ

p-value

n(%)
2 (7.4)
17 (63.0)
14 (51.9)

0.587
0.655
0.483

3 (11.1)
8 (29.6)

0.494
0.204

9 (33.3)
7 (25.9)
2 (7.4)

0.457
0.571
0.587

1 (3.7)
2 (7.4)

0.129
0.120

14 (51.9)
8 (29.6)
3 (11.1)
2 (7.4)

0.493

19 (73.1)
7 (26.9)

0.769

18 (69.2)

0.336

5 (19.2)

0.129

7 (26.9)

0.417

6 (23.1)

0.459

1 (3.8)

0.017

5 (19.2)

0.320

8 (30.8)

0.209

Γίλνληαη Μέζεο Τηκέο (  Τππηθέο Απνθιίζεηο)

114

Πίλαθαο 10 (ζπλέρεηα). Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)

n(%)
Χώξνο ηέιεζεο πεξηζηαηηθνύ (ζπλέρεηα)
Καζψο πήγαηλα ή
4 (33.3)
γπξλνχζα απφ ην
ζρνιείν
Καζψο πεξίκελα ην
0 (0.0)
(ζρνιηθφ) ιεσθνξείν
Μέζα ζην (ζρνιηθφ)
0 (0.0)
ιεσθνξείν
ε θάπνην άιιν κέξνο
2 (16.7)
ηνπ ζρνιείνπ
Αηηίεο πξόθιεζεο πεξηζηαηηθνύ / Πξνθίι ζύκαηνο
Δίλαη θαιφο καζεηήο
3 (25.0)
Μηιάεη δηαθνξεηηθή
2 (16.7)
γιψζζα
Δίλαη απφ άιιε ρψξα
1 (8.3)
Έρεη δηαθνξεηηθή
1 (8.3)
ζξεζθεία
Δίλαη θνξίηζη
5 (41.7)
Δίλαη αγφξη
0 (0.00)
Δπηθνηλσλία γνλέσλ κε
3 (25.0)
ην ζρνιείν
Παξέκβαζε γνλέσλ
ρη
0 (0.0)
Ναη, κία θνξά
4 (66.7)
Ναη, αξθεηέο θνξέο
2 (33.3)
†

Γίλνληαη Μέζεο Τηκέο (  Τππηθέο Απνθιίζεηο)

Οκάδα
ειέγρνπ

p-value

n(%)

n(%)

9 (29.0)

7 (26.9)

0.940

2 (6.5)

0 (0.0)

0.365

2 (6.5)

0 (0.0)

0.365

2 (6.5)

4 (15.4)

0.534

12 (40.0)
6 (20.0)

7 (30.4)
1 (4.3)

0.651
0.291

8 (26.7)
4 (13.3)

3 (13.0)
0 (0.0)

0.309
0.193

11 (36.7)
10 (33.3)
3 (9.7)

11 (47.8)
4 (17.4)
11 (42.3)

0.800
0.051
0.017

1 (5.9)
11 (64.7)
5 (29.4)

0 (0.0)
4 (50.0)
4 (50.0)

0.835

6.2.2 Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ κεηά ηελ παξέκβαζε
α)

Γηεξεύλεζε γλώζεσλ γύξσ από ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ
Σν 2x3 κνληέιν αλάιπζεο δηαθχκαλζεο κηθηψλ επηδξάζεσλ (mixed-model

ANOVA) πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηε κειέηε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ γχξσ απφ ην
ζέκα ηνπ εθθνβηζκνχ, έδεημε φηη ε επίδξαζε ηεο νκάδαο δελ ήηαλ ζεκαληηθή
(p=0.122). πλεπψο, δε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπλνιηθή δηαθνξά ζην βαζκφ
θαηαλφεζεο κεηαμχ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ Η, ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ
ΗΗ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Οξηαθά ζεκαληηθή ήηαλ ε επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο
(p=0.052), κνινλφηη αζζελήο. Ο βαζκφο θαηαλφεζεο ήηαλ ζπλνιηθά κεγαιχηεξνο
κεηά ηελ παξέκβαζε ζε ζρέζε κε πξηλ. Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξφλνπ (πξηλ θαη κεηά
ηελ παξέκβαζε) κε ηελ νκάδα βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p<0.001) (Πίλαθαο 11), πνπ ζεκαίλεη φηη ην απνηέιεζκα ηεο
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παξέκβαζεο δελ ήηαλ ην ίδην γηα φιεο ηηο νκάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη
θαη απφ ην γξάθεκα 1, παξφηη ππήξμε κηα κεγάιε αχμεζε ζην βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ
φξνπ «εθθνβίδσ» γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η, ην ίδην δελ ηζρχεη γηα ηελ
νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σέινο, ε νκάδα παξέκβαζεο
ηχπνπ Η είρε ηε κηθξφηεξε κέζε ηηκή θιίκαθαο (score) πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη ηε
κεγαιχηεξε κεηά, ζπγθξηηηθά κε ηηο δχν άιιεο νκάδεο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη
αθφκα πεξηζζφηεξν ηα ζεκαληηθά νθέιε ηεο παξέκβαζεο γηα ηελ ελ ιφγσ νκάδα.

Οκάδα
παξέκβαζεο
(Ι)

Γλώζεηο

Μ.Σ.
(  Σ.Α.)
9.67(  1.77)

Πίλαθαο 11. Γλψζεηο κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
Οκάδα
p-value‡
παξέκβαζεο
ειέγρνπ
(ΙΙ)
Δπίδξαζε
Δπίδξαζε
Αιιειεπίδξαζε
Μ.Σ.
Μ.Σ.
νκάδαο
παξέκβαζεο
νκάδαο(  Σ.Α.)
(  Σ.Α.)
παξέκβαζεο
7.58(  2.53) 7.21(  2.82)
0.122
0.052
<0.001

Γίλνληαη κε- δηνξζσκέλεο Μέζεο Τηκέο (  Τππηθέο Απνθιίζεηο)
‡
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11

Εκτιμώμενες μέσες τιμές

10,09
10
ομάδα ελέγτοσ
ομάδα παρέμβαζης
(ΙΙ)
ομάδα παρέμβαζης
(Ι)

9

8

7,24
7
6,99
6,31

6,81
6,34

6
πριν ηην παρέμβαζη

μεηά ηην παρέμβαζη

ρήκα 1. Δθηηκψκελεο κέζεο ηηκέο θιίκαθαο (scores) γηα ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ
ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ εθθνβηζκνχ απφ ην κνληέιν Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο γηα
επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο.
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β)

Γηεξεύλεζε δεμηνηήησλ δηακεζνιάβεζεο ζπλνκειίθσλ
Ζ παξέκβαζε ησλ ζπκκαζεηψλ ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ δε δηέθεξε

ζπλνιηθά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ παξέκβαζεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη επίζεο ε
επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο δελ ήηαλ ζεκαληηθή (Πίλαθαο 12).
Πίλαθαο 12. Γεμηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο ζπλνκειίθσλ κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
Οκάδα
Οκάδα
p-value‡
παξέκβαζεο παξέκβαζεο ειέγρνπ
(Ι)
(ΙΙ)
Δπίδξαζε
Δπίδξαζε
Αιιειεπίδξαζε
n(%)
n(%)
n(%)
νκάδαο
παξέκβαζεο
νκάδαοπαξέκβαζεο
Παξέκβαζε ζπκκαζεηώλ
ρεδφλ
1 (16.7)
7 (26.9)
4 (14.8)
0.340
0.828
0.943
πνηέ
Μηα
2 (33.3)
9 (34.6)
9 (33.3)
θνξά
ζηηο
ηφζεο
Μεξηθέο
2 (33.3)
6 (23.1)
8 (29.6)
θνξέο
πρλά
0 (0.0)
2 (7.7)
3 (11.1)
ρεδφλ
1 (16.7)
2 (7.7)
3 (11.1)
πάληα
‡

Λακβάλνληαο ππόςε ην θύιν θαη ηελ εζληθόηεηα ηνπ καζεηή

γ)

Γηεξεύλεζε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ
ζνλ αθνξά ζηηο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ (Πίλαθαο 15,

Παξάξηεκα ΗΗ), δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο νχηε κεηαμχ
ησλ ηξηψλ νκάδσλ ζχγθξηζεο (επίδξαζε νκάδαο) νχηε πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε
(επίδξαζε παξέκβαζεο).
δ)

ηάζεηο
Ζ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε δπλεηηθά επεηζφδηα εθθνβηζκνχ δε

δηαθέξεη

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ θαη δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο

κεηαβνιέο κεηά ηελ παξέκβαζε (Πίλαθαο 16, Παξάξηεκα ΗΗ). ηνλ Πίλαθα 13
ζπλνςίδνληαη δηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο
δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, κεηά ηελ παξέκβαζε.
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Πίλαθαο 13. Γηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

Οκάδα
ειέγρνπ

p-value‡

Δπίδξαζε Δπίδξαζε Αιιειεπ/ζε νκάδαοn(%)
n(%)
n(%)
νκάδαο παξέκβαζεο
παξέκβαζεο
1. Τα λεαξά άηνκα πνπ ζπρλά ηα πεηξάδνπλ ζην ζρνιείν ζπλήζσο ην αμίδνπλ…
πκθσλψ
3 (14.3)
15 (37.5)
11 (35.5)
0.355
0.353
0.162
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
5 (23.8)
7 (17.5)
4 (12.9)
Γηαθσλψ
13 (61.9)
18 (45.0)
16 (51.6)
2. Τν λεαξό άηνκν πνπ εθθνβίδεη άιια λεαξά άηνκα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δεηιό.
πκθσλψ
14 (66.7)
21 (55.3)
20 (64.5)
0.767
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
4 (19.0)
8 (21.1)
4 (12.9)
Γηαθσλψ
3 (14.3)
9 (23.7)
7 (22.6)

0.238

0.588

3. Τα λεαξά άηνκα δελ πξέπεη λα παξαπνλνύληαη όηαλ θάπνηνο ηα εθθνβίδεη ζην ζρνιείν.
πκθσλψ
2 (9.5)
11 (27.5)
10 (32.3)
0.204
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
2 (9.5)
9 (22.5)
3 (9.7)
Γηαθσλψ
17 (81.0)
20 (50.0)
18 (58.1)

0.053

0.024

4. Δίλαη αζηείν λα βιέπεηο λεαξά άηνκα λα αλαζηαηώλνληαη όηαλ θάπνην άιιν άηνκν ηα πεηξάδεη ζην ζρνιείν.
πκθσλψ
2 (9.5)
9 (23.1)
6 (19.4)
0.259
0.429
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
2 (9.5)
3 (7.7)
8 (25.8)
Γηαθσλψ
17 (81.0)
27 (69.2)
17 (54.8)
‡

0.129
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119

Πίλαθαο 13 (ζπλέρεηα). Γηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ

Δπίδξαζε Δπίδξαζε Αιιειεπ/ζε νκάδαοn(%)
n(%)
n(%)
νκάδαο παξέκβαζεο
παξέκβαζεο
5. Τα λεαξά άηνκα πνπ πιεγώλνπλ άιια άηνκα πην αδύλακα από απηά ζα πξέπεη λα ηα καιώλνπλ.
πκθσλψ
8 (38.1)
18 (46.2)
13 (41.9)
0.838
0.389
0.721
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
7 (33.3)
3 (7.7)
5 (16.1)
Γηαθσλψ
6 (28.6)
18 (46.2)
13 (41.9)
6. Τα επαίζζεηα λεαξά άηνκα κε αεδηάδνπλ.
πκθσλψ
3 (15.0)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
6 (30.0)
Γηαθσλψ
11 (55.0)

0.586

0.017

0.339

7. Γελ ζα πξέπεη λα πεηξάδνπκε θάπνηνλ πνπ είλαη πην αδύλακνο από εκάο.
πκθσλψ
14 (66.7)
27 (69.2)
22 (71.0)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
5 (23.8)
5 (12.8)
3 (9.7)
Γηαθσλψ
2 (9.5)
7 (17.9)
6 (19.4)

0.674

0.195

0.750

8. Σε θαλέλαλ δελ αξέζνπλ νη δεηινί.
πκθσλψ
4 (19.0)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
9 (42.9)
Γηαθσλψ
8 (38.1)

0.347

0.550

0.738

‡

6 (15.8)
9 (23.7)
23 (60.5)

17 (47.2)
5 (13.9)
14 (38.9)

10 (32.3)
5 (16.1)
16 (51.6)

11 (35.5)
10 (32.3)
10 (32.3)
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Πίλαθαο 13 (ζπλέρεηα). Γηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)

n(%)
n(%)
9. Θπκώλσ όηαλ θάπνηνη πεηξάδνπλ έλα λεαξό άηνκν ρσξίο ιόγν.
πκθσλψ
14 (66.7)
27 (69.2)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
6 (28.6)
6 (15.4)
Γηαθσλψ
1 (4.8)
6 (15.4)

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ
n(%)
20 (66.7)
2 (6.7)
8 (26.7)

Δπίδξαζε Δπίδξαζε Αιιειεπ/ζε νκάδαονκάδαο παξέκβαζεο
παξέκβαζεο
0.267

10. Μνπ αξέζεη όηαλ θάπνηνο ππεξαζπίδεηαη λεαξά άηνκα πνπ θάπνηνο εθθνβίδεη ζην ζρνιείν.
πκθσλψ
14 (66.7)
29 (74.4)
22 (71.0)
0.674
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
4 (19.0)
3 (7.7)
4 (12.9)
Γηαθσλψ
3 (14.3)
7 (17.9)
5 (16.1)

0.141

0.630

0.805

0.345

11. Δίλαη ιάζνο λα ρξεζηκνπνηείο πξνζβιεηηθέο ιέμεηο ή παξαηζνύθιηα γηα λεαξά άηνκα πνπ είλαη από άιιε ρώξα ή έρνπλ
δηαθνξεηηθή ζξεζθεία ή κηινύλ άιιε γιώζζα.
πκθσλψ
15 (71.4)
31 (81.6)
26 (81.3)
0.282
0.900
0.482
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
0 (0.0)
2 (5.3)
2 (6.3)
Γηαθσλψ
6 (28.6)
5 (13.2)
4 (12.5)
12. Δίλαη ιάζνο λα αθήλνπκε έμσ από ηελ παξέα καο λεαξά άηνκα πνπ είλαη από κηα άιιε ρώξα ή έρνπλ δηαθνξεηηθή ζξεζθεία ή
κηινύλ κηα άιιε γιώζζα.
πκθσλψ
16 (76.2)
33 (84.6)
23 (71.9)
0.595
0.079
0.806
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
3 (14.3)
1 (2.6)
3 (9.4)
Γηαθσλψ
2 (9.5)
5 (12.8)
6 (18.8)
‡
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Πίλαθαο 13 (ζπλέρεηα). Γηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ

Δπίδξαζε Δπίδξαζε Αιιειεπ/ζε νκάδαοn(%)
n(%)
n(%)
νκάδαο παξέκβαζεο
παξέκβαζεο
13. Δίλαη θαιό λα πεηξάδνπλ ηα λεαξά άηνκα ζην ζρνιείν γηαηί απηό ηνπο βνεζάεη λα κελ είλαη ηόζν επαίζζεηα.
πκθσλψ
4 (20.0)
7 (17.9)
8 (25.0)
0.993
0.082
0.894
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
6 (30.0)
12 (30.8)
5 (15.6)
Γηαθσλψ
10 (50.0)
20 (51.3)
19 (59.4)
14. Όηαλ θάπνηνλ ηνλ ρηππάλε, πξέπεη λα θάλεη ην ίδην.
πκθσλψ
3 (16.7)
6 (16.2)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
3 (16.7)
7 (18.9)
Γηαθσλψ
12 (66.7)
24 (64.9)

6 (21.4)
4 (14.3)
18 (64.3)

0.743

0.758

0.630

15. Με αεδηάδνπλ ηα λεαξά άηνκα πνπ ηξέρνπλ ζηνπο θαζεγεηέο θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ζα ηα πεηξάμεη.
πκθσλψ
4 (19.0)
6 (16.7)
9 (29.0)
0.125
0.177
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
4 (19.0)
9 (25.0)
9 (29.0)
Γηαθσλψ
13 (61.9)
21 (58.3)
13 (41.9)

0.526

16. Θέισ λα πηζηεύσ όηη είκαη αξθεηά ζθιεξό άηνκν.
πκθσλψ
9 (45.0)
13 (37.1)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
4 (20.0)
9 (25.7)
Γηαθσλψ
7 (35.0)
13 (37.1)

0.994

‡

13 (43.3)
6 (20.0)
11 (36.7)

0.719

0.869
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Πίλαθαο 13 (ζπλέρεηα). Γηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

n(%)
n(%)
17. Σην ζρνιείν καιώλσ θπξίσο κε ιόγηα, δε ρηππώ.
πκθσλψ
11 (52.4)
17 (47.2)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
7 (33.3)
14 (38.9)
Γηαθσλψ
3 (14.3)
5 (13.9)

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ

n(%)
19 (63.3)
4 (13.3)
7 (23.3)

Δπίδξαζε Δπίδξαζε Αιιειεπ/ζε νκάδαονκάδαο παξέκβαζεο
παξέκβαζεο
0.792

0.212

0.894

0.307

0.191

0.151

19. Οη θαβγάδεο ησλ λεαξώλ αηόκσλ ζην ζρνιείν κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζην «λα πέζεη μύιν».
πκθσλψ
14 (66.7)
30 (78.9)
16 (50.0)
0.005
0.174
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
3 (14.3)
5 (13.2)
5 (15.6)
Γηαθσλψ
4 (19.0)
3 (7.9)
11 (34.4)

0.459

20. Σε άιια ζρνιεία κπνξεί θάπνηα λεαξά άηνκα λα εθθνβίδνπλ άιια άηνκα, όρη ζην δηθό καο.
πκθσλψ
7 (35.0)
16 (41.0)
12 (41.4)
0.290
0.045
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
10 (50.0)
11 (28.2)
6 (20.7)
Γηαθσλψ
3 (15.0)
12 (30.8)
11 (37.9)

0.444

18. Δίλαη ιάζνο λα αθήλνπκε έμσ από ηελ παξέα καο άιια λεαξά άηνκα.
πκθσλψ
13 (61.9)
32 (84.2)
17 (58.6)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
3 (14.3)
1 (2.6)
6 (20.7)
Γηαθσλψ
5 (23.8)
5 (13.2)
6 (20.7)

‡
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Πίλαθαο 13 (ζπλέρεηα). Γηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ

Δπίδξαζε Δπίδξαζε Αιιειεπ/ζε νκάδαοn(%)
n(%)
n(%)
νκάδαο παξέκβαζεο
παξέκβαζεο
21. Τα αγόξηα είλαη πην επηζεηηθά από ηα θνξίηζηα, γηαηί έρνπλ θάπνηα δύλακε θαη ζέινπλ λα ηελ επηδείμνπλ.
πκθσλψ
15 (71.4)
24 (61.5)
16 (50.0)
0.179
0.716
0.188
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
5 (23.8)
4 (10.3)
5 (15.6)
Γηαθσλψ
1 (4.8)
11 (28.2)
11 (34.4)
22. Τα θνξίηζηα είλαη πην αδύλακα από ηα αγόξηα, γηα απηό θαη ζπρλά ηα αγόξηα ηνπο θέξνληαη άζρεκα.
πκθσλψ
11 (52.4)
22 (57.9)
16 (51.6)
0.619
0.454
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
6 (28.6)
5 (13.2)
7 (22.6)
Γηαθσλψ
4 (19.0)
11 (28.9)
8 (25.8)

0.569

23. Τα αγόξηα καζαίλνπλ από κηθξά λα θέξνληαη επηζεηηθά.
πκθσλψ
7 (33.3)
16 (43.2)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
9 (42.9)
6 (16.2)
Γηαθσλψ
5 (23.8)
15 (40.5)

14 (43.8)
9 (28.1)
9 (28.1)

0.560

0.575

0.494

24. Τα θνξίηζηα δέρνληαη πεξηζζόηεξε βία απ’ όηη ηα αγόξηα.
πκθσλψ
8 (38.1)
17 (44.7)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
9 (42.9)
7 (18.4)
Γηαθσλψ
4 (19.0)
14 (36.8)

8 (25.8)
11 (35.5)
12 (38.7)

0.179

0.007

0.304

‡
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Πίλαθαο 13 (ζπλέρεηα). Γηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο δηαθσλεί ή ζπκθσλεί, κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ

Δπίδξαζε Δπίδξαζε Αιιειεπ/ζε νκάδαοn(%)
n(%)
n(%)
νκάδαο παξέκβαζεο
παξέκβαζεο
25. Τα θνξίηζηα καζαίλνπλ από κηθξά λα κε ην δείρλνπλ όηαλ ζέινπλ λα θεξζνύλ επηζεηηθά.
πκθσλψ
5 (25.0)
16 (43.2)
16 (51.6)
0.073
0.275
0.632
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
6 (30.0)
14 (37.8)
5 (16.1)
Γηαθσλψ
9 (45.0)
7 (18.9)
10 (32.3)
26. Σπλήζσο, ηα λεαξά άηνκα πνπ είλαη από άιιεο ρώξεο είλαη πην επηζεηηθά.
πκθσλψ
9 (45.0)
16 (42.1)
11 (35.5)
0.696
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
6 (30.0)
12 (31.6)
9 (29.0)
Γηαθσλψ
5 (25.0)
10 (26.3)
11 (35.5)

0.134

0.434

27. Τα θνξίηζηα ζπλήζσο δε θέξνληαη άζρεκα ζε άιια θνξίηζηα.
πκθσλψ
11 (52.4)
24 (63.2)
15 (46.9)
Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε
3 (14.3)
5 (13.2)
4 (12.5)
Γηαθσλψ
7 (33.3)
9 (23.7)
13 (40.6)

0.381

0.278

‡

0.358
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Οη δχν νκάδεο παξέκβαζεο θαη ε νκάδα ειέγρνπ παξνπζίαζαλ δηαθνξά ζηε
ζέζε ηνπο απέλαληη ζηελ πξφηαζε «Οη θαβγάδεο ησλ λεαξψλ αηφκσλ ζην ζρνιείν
κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζην λα πέζεη μχιν» (ρήκα 2).
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ρήκα 2. Ζ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ άπνςε «Οη θαβγάδεο ησλ λεαξψλ
αηφκσλ ζην ζρνιείν κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζην λα πέζεη μχιν» πξηλ θαη κεηά ηελ
παξέκβαζε.
εκαληηθή κεηαθίλεζε απφςεσλ παξαηεξήζεθε κεηά ηελ παξέκβαζε γηα
ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο
1. «Σα λεαξά άηνκα δελ πξέπεη λα παξαπνληνχληαη φηαλ θάπνηνο ηα εθθνβίδεη
ζην ζρνιείν».
2. «Σα επαίζζεηα λεαξά άηνκα κε αεδηάδνπλ».
3.

«ε άιια ζρνιεία κπνξεί θάπνηα λεαξά άηνκα λα εθθνβίδνπλ άιια άηνκα,
φρη ζην δηθφ καο».

4. «Σα θνξίηζηα δέρνληαη πεξηζζφηεξε βία απ‟ φηη ηα αγφξηα».
Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ησλ δηαθσληψλ
κε ηελ πξψηε (67.2% πξηλ ηελ παξέκβαζε έλαληη 74.2% κεηά ηελ παξέκβαζε) θαη
ηελ ηέηαξηε πξφηαζε (18.6% πξηλ ηελ

παξέκβαζε έλαληη 33.3% κεηά ηελ
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παξέκβαζε), ελψ κεηψζεθαλ ηα πνζνζηά δηαθσλίαο κε ηε δεχηεξε (70.8% πξηλ ηελ
παξέκβαζε έλαληη 56.2% κεηά) θαη ηελ ηξίηε πξφηαζε (39.8% πξηλ ηελ παξέκβαζε
έλαληη 29.5% κεηά ηελ παξέκβαζε).
Δπίζεο ζεκαληηθή ήηαλ ε αιιειεπίδξαζε παξέκβαζεο – νκάδαο σο πξνο ηελ
πξψηε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνηάζεηο: ην πνζνζηφ ησλ δηαθσληψλ απμήζεθε
απφ 71.4% ζε 81% ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η, ελψ παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ
πνζνζηνχ ησλ δηαθσληψλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ (50% κεηά ηελ
παξέκβαζε έλαληη 69.2% πξηλ) θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ (58.1% κεηά ηελ παξέκβαζε
έλαληη 81.8% πξηλ).
Ζ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δηαθνξψλ αλά πξφηαζε παξνπζηάδεηαη ζηα
αθφινπζα ζρήκαηα 3 έσο 6:
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ρήκα 3. Ζ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ άπνςε «Σα λεαξά άηνκα δελ πξέπεη
λα παξαπνληνχληαη φηαλ θάπνηνο ηα εθθνβίδεη ζην ζρνιείν» πξηλ θαη κεηά ηελ
παξέκβαζε.
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ρήκα 4. Ζ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ άπνςε «Σα επαίζζεηα λεαξά άηνκα
κε αεδηάδνπλ» πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε.
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ρήκα 5. Ζ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ άπνςε «ε άιια ζρνιεία κπνξεί
θάπνηα λεαξά άηνκα λα εθθνβίδνπλ άιια άηνκα, φρη ζην δηθφ καο» πξηλ θαη κεηά ηελ
παξέκβαζε.
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ρήκα 6. Ζ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ άπνςε «Σα θνξίηζηα δέρνληαη
πεξηζζφηεξε βία απ‟ φηη ηα αγφξηα» πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε.
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ε)

Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ
Σα απνηειέζκαηα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο πέκπηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο πνπ

αθνξά ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ παξέκβαζε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ
πίλαθα 14. χκθσλα κε ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ
γηα ην ζρνιείν δε θαίλεηαη λα αιιάδνπλ κεηά ηελ παξέκβαζε ελψ αληίζεηα ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.011) κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ σο πξνο ηνλ
αξηζκφ ησλ θαιψλ θίισλ πνπ δειψλεη ην παηδί φηη έρεη. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η ή ΗΗ, δειψλεη φηη έρεη πάλσ απφ 6
θίινπο ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ε θηιία δελ αθνξά πεξηζζφηεξα ησλ ηξηψλ αηφκσλ
γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο.
Οη κέζεο ηηκέο θιίκαθαο (scores) γηα ηε ζπρλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ
εθθνβηζκνχ ελψπηνλ καξηχξσλ δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηεο νκάδαο
παξέκβαζεο ηχπνπ Η, ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ
(p=0.642) (Πίλαθαο 14).

εκαληηθή ήηαλ σζηφζν ε επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο

(p=0.031), αλ θαη φρη ηζρπξή. Ζ κέζε ηηκή θιίκαθαο (score) γηα ηε ζπρλφηεηα
πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ ήηαλ κηθξφηεξε κεηά ηελ παξέκβαζε ζπγθξηηηθά κε ηελ
αληίζηνηρε ηηκή πξηλ ηελ παξέκβαζε. Σέινο, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξφλνπ (πξηλ θαη
κεηά ηελ παξέκβαζε) κε ηελ νκάδα, δε βξέζεθε ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p=0.104). Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη
γξαθηθά ζην ζρήκα 7.
ε φηη αθνξά ηε ζπρλφηεηα ή / θαη ηελ έληαζε κε ηελ νπνία ν καζεηήο ππήξμε
ζχκα εθθνβηζκνχ, νη ζρεηηθέο ηηκέο θιίκαθαο (scores) δε θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ νχηε
κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζχγθξηζεο (p=0.304) νχηε κέζα ζε θάζε νκάδα πξηλ θαη κεηά ηελ
παξέκβαζε (p=0.792). Δπίζεο, ε αιιειεπίδξαζε ρξφλνπ (πξηλ θαη κεηά ηελ
παξέκβαζε)-νκάδαο δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0.402) (Πίλαθαο 14). Σν
ζρήκα 8 παξηζηάλεη γξαθηθά ηηο εθηηκψκελεο κέζεο ηηκέο θιίκαθαο (scores) γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν.
Μεηά ηελ παξέκβαζε, 68 απφ ην ζχλνιν ησλ 102 καζεηψλ (66.7%) πνπ
ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε δήισζαλ φηη είραλ θάπνηα εκπεηξία εθθνβηζκνχ ζην ρψξν
ηνπ ζρνιείνπ. Σα GEE κνληέια πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηε κειέηε ησλ επηδξάζεσλ
ηεο νκάδαο, ηεο παξέκβαζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν, αθνξνχλ ζηα 62
άηνκα (πνζνζηφ 60.8%) κε κία ή πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο εθθνβηζκνχ ηφζν πξηλ φζν
θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Σα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε πξψηε θάζε
ηεο αλάιπζεο (κηθξέο αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο), ήηαλ εκθαλή θαη ζηελ αλάιπζε
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κεηά ηελ παξέκβαζε θαζηζηψληαο θάπνηνπο ειέγρνπο κε-δπλαηνχο ή ηα
απνηειέζκαηα ηνπο αλαμηφπηζηα. Γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ παξνπζίαζαλ ηέηνηνπ
είδνπο πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο φρη φκσο p-ηηκέο.
Απφ ην ζχλνιν ησλ 102 ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε, 47 δήισζαλ κεηά ηελ
παξέκβαζε πσο δελ εθθφβηζαλ πνηέ ζπκκαζεηέο ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Έηζη,
νη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζηα άηνκα πνπ πξνθαινχλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ
κειεηήζεθαλ γηα ηνπο ππφινηπνπο 55 καζεηέο (53.9%).Ο βαζκφο ηεο ζπρλφηεηαο/
έληαζεο κε ηελ νπνία ν ίδηνο ν καζεηήο ηείλεη λα εθθνβίδεη άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ,
δε δηαθνξνπνηήζεθε ζεκαληηθά κεηά ηελ παξέκβαζε (Πίλαθαο 14, p =0.214).
Δπηπιένλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ππφ ζχγθξηζε νκάδσλ παξέκεηλαλ κεζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p=0.400). ην ζρήκα 9, παξαηεξεί θαλείο φηη κεηά ηελ
παξέκβαζε νη ελ ιφγσ ηηκέο θιίκαθαο (scores) παξνπζίαζαλ αχμεζε γηα ηελ νκάδα
παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ, φρη φκσο θαη γηα ηελ νκάδα
παξέκβαζεο ηχπνπ Η. Χζηφζν, ε αιιειεπίδξαζε ρξφλνπ-νκάδαο ήηαλ επίζεο
ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθή ( p=0.104).
Ζ παξέκβαζε ησλ θαζεγεηψλ ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ δε δηέθεξε
ζπλνιηθά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ παξέκβαζεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη επίζεο ε
επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο δελ ήηαλ ζεκαληηθή. Σα ζχκαηα εθθνβηζκνχ πεξηέγξαςαλ
ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ πξνθαινχλ ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά,
ρσξίο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηελ πεξηγξαθή πνπ έδηλαλ πξηλ ηελ παξέκβαζε κε
εμαίξεζε ην θχιν ηνπ ζχηε φπνπ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο
(ρήκα 10).
ζνλ αθνξά ζηνλ ηφπν θαη ζηε δηάξθεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ δελ
παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο νχηε κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ
ζχγθξηζεο (επίδξαζε νκάδαο) νχηε πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε (επίδξαζε
παξέκβαζεο). Αληίζεηα, ε παξέκβαζε ησλ γνλέσλ δηαθνξνπνηείηαη ζπλνιηθά ηφζν
κεηαμχ ησλ νκάδσλ φζν θαη κέζα ζηηο νκάδεο παξέκβαζεο ηχπνπ Η θαη ΗΗ πξηλ θαη
κεηά ηελ παξέκβαζε, φρη φκσο θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ (ρήκα 11).
Απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηεγξάθεζαλ θαη ζπληζηνχλ ην πξνθίι ησλ
καζεηψλ πνπ πεξηζηαζηαθά εθθνβίδνπλ ζπκκαζεηέο ηνπο, κφλν ε θαηαγσγή θαίλεηαη
λα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ.

Γξαθηθά απηφ

πεξηγξάθεηαη ζην ρήκα 12. Απφ ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ
πξνθαινχλ ζπζηεκαηηθά πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ, ε επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο ήηαλ
ζπλνιηθά ζεκαληηθή ζηε ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ ηάμε (θάλεη ή δελ θάλεη θαζαξία),
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ζηε γιψζζα (κηιά ηελ ίδηα ή άιιε γιψζζα) θαη ζηελ θαηαγσγή (είλαη απφ ηελ ίδηα ή
άιιε ρψξα). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ππφ ζχγθξηζε
νκάδσλ πξνέθπςαλ κφλν σο πξνο ηε γιψζζα, ελψ ζεκαληηθή ήηαλ ε αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ νκάδαο θαη παξέκβαζεο ζηε κειέηε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
καζεηή-ζχηε ζην ζρνιείν. Γξαθηθά νη δηαθνξέο απεηθνλίδνληαη ζηα ρήκαηα 13-15.
Σέινο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή
επίδξαζε ηεο νκάδαο ζηελ παξέκβαζε ησλ γνλέσλ ηνπ ζχηε.
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Πίλαθαο 14. Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Πόζν ζνπ αξέζεη ην ζρνιείν;
Σν ζρνιείν δε κνπ αξέζεη
Οχηε κνπ αξέζεη νχηε δε κνπ
αξέζεη
Σν ζρνιείν κνπ αξέζεη

‡

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ
Δπίδξαζε
νκάδαο

Δπίδξαζε
παξέκβαζεο

Αιιειεπίδξαζε
νκάδαοπαξέκβαζεο

0.977

0.812

0.885

n(%)

n(%)

n(%)

3 (14.3)
6 (28.6)

4 (10.3)
12 (30.8)

3 (7.9)
13 (34.2)

12 (57.1)

23 (59.0)

22 (57.9)

14 (36.8)
8 (21.1)
16 (42.1)
12.95 (  7.96)

21 (58.3)
7 (19.4)
8 (22.2)
13.52
(  7.76)

0.011

0.415

0.726

0.642

0.031

0.619

6.89(  6.96)

4.57
(  6.04)

0.304

0.792

0.402

Πόζνπο θαινύο θίινπο ή θίιεο έρεηο ζηελ ηάμε ζνπ;
6 (28.6)
3
4-5
7 (33.3)
8 (38.1)
6
Σηκέο θιίκαθαο γηα ηε ζπρλφηεηα
11.19 (  7.85)
πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ ζην
ζρνιείν ελψπηνλ καξηχξσλ
Σηκέο θιίκαθαο γηα ηε ζπρλφηεηα/
2.33 (  4.79)
έληαζε κε ηελ νπνία ππήξμε ν
καζεηήο ζχκα εθθνβηζκνχ
†

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)

Γίλνληαη κε- δηνξζσκέλεο Μέζεο Τηκέο (  Τππηθέο Απνθιίζεηο)
Λακβάλνληαο ππόςε ην θύιν θαη ηελ εζληθόηεηα ηνπ καζεηή
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Πίλαθαο 14 (ζπλέρεηα). Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)
n(%)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)
n(%)

n(%)

«Έρεηο πεη ζε θαλέλαλ όηη ζνπ ζπλέβε ζην ζρνιείν πεξηζηαηηθό εθθνβηζκνύ;»
Γελ είπα ηίπνηα ζε θαλέλαλ
0 (0.0)
9 (32.1)
7 (25.9)
Σν είπα ζε θάπνηνλ θαζεγεηή
2 (33.3)
8 (28.6)
6 (22.2)
Σν είπα ζε θάπνηνλ άιιν ελήιηθα
1 (16.7)
3 (10.7)
2 (7.4)
ζην ζρνιείν
Σν είπα ζηνπο γνλείο κνπ
2 (33.3)
11 (39.3)
13 (48.1)
Σν είπα ζηα αδέξθηα κνπ
2 (33.3)
8 (28.6)
8 (29.6)
Σν είπα ζηνπο θίινπο κνπ
2 (33.3)
19 (67.9)
10 (37.0)
Σν είπα ζε θάπνην άιιν άηνκν
1 (16.7)
4 (14.3)
2 (7.4)
«Πόζν ζπρλά θνβάζαη κήπσο ζνπ ζπκβεί θάπνην πεξηζηαηηθό εθθνβηζκνύ ζην ζρνιείν;»
Πνηέ – κεξηθέο θνξέο
6 (100.0)
23 (82.1)
22 (78.6)
Αξθεηά – πνιχ ζπρλά
0 (0.0)
5 (17.9)
6 (21.4)
Παξέκβαζε θαζεγεηώλ ζην ζύκα
ρεδφλ πνηέ
1 (16.7)
7 (25.9)
5 (19.2)
Μηα θνξά ζηηο ηφζεο
2 (33.3)
4 (14.8)
11 (42.3)
Μεξηθέο θνξέο
1 (16.7)
8 (29.6)
5 (19.2)
πρλά
1 (16.7)
6 (22.2)
3 (11.5)
ρεδφλ πάληα
1 (16.7)
2 (7.4)
2 (7.7)
†
‡

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ
Δπίδξαζε
νκάδαο

Δπίδξαζε
παξέκβαζεο

Αιιειεπίδξαζε
νκάδαοπαξέκβαζεο

-

-

-

0.929
0.054
0.407

0.699
0.175
0.919

0.909
0.697
0.582

-

-

-

0.982

0.426

0.236

Γίλνληαη κε- δηνξζσκέλεο Μέζεο Τηκέο (  Τππηθέο Απνθιίζεηο)
Λακβάλνληαο ππόςε ην θύιν θαη ηελ εζληθόηεηα ηνπ καζεηή
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Πίλαθαο 14 (ζπλέρεηα). Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)
n(%)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)
n(%)

n(%)

Τηκέο θιίκαθαο γηα ηελ έληαζε/
0.86 (  2.31)
5.62 (  7.49)
4.13
ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία έρεη
(  6.45)
εθθνβίζεη ν ίδηνο ν καζεηήο άιινπο
ζπκκαζεηέο ηνπ†
«Έρεηο πεη ζε θαλέλαλ ζην ζρνιείν όηη πξνθάιεζεο θάπνην πεξηζηαηηθό εθθνβηζκνύ;»
Γελ είπα ηίπνηα ζε θαλέλαλ
0 (0.0)
6 (28.6)
7 (36.8)
Σν είπα ζε θάπνηνλ θαζεγεηή
1 (33.3)
4 (19.0)
5 (26.3)
Σν είπα ζε θάπνηνλ άιιν ελήιηθα
0 (0.0)
2 (8.7)
1 (5.3)
ζην ζρνιείν
Σν είπα ζηνπο γνλείο κνπ
1 (33.3)
10 (43.5)
0 (0.0)
Σν είπα ζηα αδέξθηα κνπ
0 (0.0)
6 (26.1)
6 (31.6)
Σν είπα ζηνπο θίινπο κνπ
2 (66.7)
11 (45.8)
6 (31.6)
Σν είπα ζε θάπνην άιιν άηνκν
1 (33.3)
4 (17.4)
2 (10.5)
Παξέκβαζε θαζεγεηώλ ζην δξάζηε
ρη
0 (0.0)
1 (4.2)
0 (0.0)
Ναη, κία θνξά
2 (66.7)
14 (58.3)
9 (52.9)
Ναη, αξθεηέο θνξέο
1 (33.3)
9 (37.5)
8 (47.1)
†
‡

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ
Δπίδξαζε
νκάδαο

Δπίδξαζε
παξέκβαζεο

0.400

0.214

Αιιειεπίδξαζε
νκάδαοπαξέκβαζεο
0.104

-

-

-

0.512
-

0.690
-

0.701
-

0.137

0.200

0.775

Γίλνληαη κε- δηνξζσκέλεο Μέζεο Τηκέο (  Τππηθέο Απνθιίζεηο)
Λακβάλνληαο ππόςε ην θύιν θαη ηελ εζληθόηεηα ηνπ καζεηή
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Πίλαθαο 14 (ζπλέρεηα). Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ παξέκβαζε
p-value‡

Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

Οκάδα
ειέγρνπ

n(%)

n(%)

n(%)

Τάμε ζηελ νπνία θνηηνύλ νη δξάζηεο
Ίδηα κε ην ζχκα
3 (50.0)
Γηαθνξεηηθή
3 (50.0)

6 (54.5)
5 (45.5)

14 (60.9)
9 (39.1)

0.670

0.843

0.904

Φύιν δξαζηώλ
Αγφξηα
Κνξίηζηα
Καη ηα δπν

4 (66.7)
1 (16.7)
1 (16.7)

16 (57.1)
7 (25.0)
5 (17.9)

15 (51.7)
8(27.6)
6 (20.7)

0.033

0.092

0.147

Καηαγσγή δξαζηώλ
Νηφπηνη
Ξέλνη
Καη ηα δπν

1 (16.7)
3 (50.0)
2 (33.3)

11 (39.3)
10 (35.7)
7 (25.0)

13 (48.1)
8 (29.6)
6 (22.2)

0.869

0.079

0.928

†
‡

Γίλνληαη κε- δηνξζσκέλεο Μέζεο Τηκέο (  Τππηθέο Απνθιίζεηο)
Λακβάλνληαο ππόςε ην θύιν θαη ηελ εζληθόηεηα ηνπ καζεηή

Δπίδξαζε Δπίδξαζε
νκάδαο παξέκβαζεο

Αιιειεπ/ζε νκάδαοπαξέκβαζεο
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Πίλαθαο 14 (ζπλέρεηα). Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο (ΙΙ)

n(%)
n(%)
Πξνθίι καζεηώλ πνπ πεξηζηαζηαθά πξνθαινύλ επεηζόδηα εθθνβηζκνύ
Δίλαη θαιφο καζεηήο
0 (0.0)
5 (17.9)
Δίλαη αγφξη
4 (66.7)
17 (60.7)
Κάλεη φιν θαζαξία ζηελ ηάμε
3 (50.0)
15 (53.6)
Γε κηιά ηελ ίδηα γιψζζα
1 (16.7)
2 (7.1)
Φέξεηαη άζρεκα ζηα άιια παηδηά
1 (16.7)
11 (39.3)
Γελ είλαη θαιφο καζεηήο
2 (33.3)
16 (57.1)
Δίλαη απφ άιιε ρψξα
4 (66.7)
3 (10.7)
Φέξεηαη θαιά ζηα άιια παηδηά
0 (0.0)
6 (21.4)
Γελ έρεη ηελ ίδηα ζξεζθεία
0 (0.0)
3 (10.7)
Δίλαη θνξίηζη
1 (16.7)
6 (21.4)
Πξνθίι καζεηώλ πνπ ζπζηεκαηηθά πξνθαινύλ επεηζόδηα εθθνβηζκνύ
Δίλαη θαιφο καζεηήο
0 (0.0)
4 (14.3)
Δίλαη αγφξη
3 (50.0)
15 (53.6)
Κάλεη φιν θαζαξία ζηελ ηάμε
2 (33.3)
12 (42.9)
Γε κηιά ηελ ίδηα γιψζζα
1 (16.7)
7 (25.0)
Φέξεηαη άζρεκα ζηα άιια παηδηά
1 (16.7)
12 (42.9)
ζηελ ηάμε
Γελ είλαη θαιφο καζεηήο
0 (0.0)
10 (35.7)
Δίλαη απφ άιιε ρψξα
3 (50.0)
6 (21.4)
Φέξεηαη θαιά ζηα άιια παηδηά
0 (0.0)
7 (25.0)
Γελ έρεη ηελ ίδηα ζξεζθεία
1 (16.7)
4 (14.3)
Δίλαη θνξίηζη
0 (0.0)
5 (17.9)
‡

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ
n(%)

Δπίδξαζε Δπίδξαζε
νκάδαο παξέκβαζεο

Αιιειεπ/ζε νκάδαοπαξέκβαζεο

5 (17.9)
15 (53.6)
7 (25.0)
4 (14.3)
8 (28.6)
9 (32.1)
6 (21.4)
5 (17.9)
3 (10.7)
7 (25.0)

0.727
0.160
0.478
0.217
0.028
-

0.492
0.372
0.061
0.236
0.891
-

0.981
0.532
0.372
0.543
0.057
-

4 (14.3)
14 (50.0)
6 (21.4)
5 (17.9)
7 (25.0)

0.984
0.986
0.913
<0.001
0.395

0.204
0.142
0.004
<0.001
0.946

0.801
0.923
0.048
<0.001
0.247

11 (39.3)
8 (28.6)
5 (17.9)
0 (0.0)
5 (17.9)

0.675
-

0.051
-

0.172
-
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Πίλαθαο 14 (ζπλέρεηα). Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ παξέκβαζε

Αξηζκόο ζπηώλ
1 άηνκν
2-3 άηνκα
4 ή πεξηζζφηεξα
Γηαθνξεηηθά παηδηά ή
νκάδεο αηφκσλ θάζε θνξά
Γηάξθεηα πεξηζηαηηθνύ
1-2 εβδνκάδεο
1 κήλα – αξθεηά ρξφληα
Τόπνο πεξηζηαηηθνύ
ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ,
ζην δηάιεηκκα
ην δηάδξνκν ή ζηηο
ζθάιεο ηνπ ζρνιείνπ
ηελ ηάμε, φηαλ ήηαλ
θάπνηνο θαζεγεηήο εθεί
ηελ ηάμε, φηαλ δελ ήηαλ
θάπνηνο θαζεγεηήο εθεί
‡

p-value‡

Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

Οκάδα
ειέγρνπ

n(%)

n(%)

n(%)

2 (33.3)
3 (50.0)
1 (16.7)
0 (0.0)

8 (28.6)
11 (39.3)
6 (21.4)
3 (10.7)

10 (35.7)
8 (28.6)
9 (32.1)
1 (3.6)

0.153

0.190

0.266

5 (83.3)
1 (16.7)

16 (57.1)
12 (42.9)

17 (60.7)
11 (39.3)

-

-

-

5 (83.3)

22 (78.6)

15 (53.6)

-

-

-

3 (50.0)

9 (32.1)

6 (21.4)

0.605

0.107

0.743

1 (16.7)

7 (25.0)

5 (17.9)

-

-

-

2 (33.3)

8 (28.6)

8 (28.6)

0.311

0.251

0.744

Δπίδξαζε Δπίδξαζε
νκάδαο παξέκβαζεο

Αιιειεπ/ζε νκάδαοπαξέκβαζεο
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Πίλαθαο 14 (ζπλέρεηα). Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
παξέκβαζεο (Ι)

Τόπνο πεξηζηαηηθνύ
ηηο ηνπαιέηεο ηνπ ζρνιείνπ
ην γπκλαζηήξην ηνπ
ζρνιείνπ
Μπξνζηά απφ ην θπιηθείν
ηνπ ζρνιείνπ
Καζψο πήγαηλα ή γπξλνχζα
απφ ην ζρνιείν
Καζψο πεξίκελα ην (ζρνιηθφ)
ιεσθνξείν
Μέζα ζην (ζρνιηθφ)
ιεσθνξείν
ε θάπνην άιιν κέξνο ηνπ
ζρνιείνπ
Πξνθίι ζύκαηνο
Δίλαη θαιφο καζεηήο
Μηιάεη δηαθνξεηηθή γιψζζα
Δίλαη απφ άιιε ρψξα
Έρεη δηαθνξεηηθή ζξεζθεία
Δίλαη θνξίηζη
Δίλαη αγφξη
‡

Οκάδα
παξέκβαζεο
(ΙΙ)

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ

Δπίδξαζε Δπίδξαζε
νκάδαο παξέκβαζεο

Αιιειεπ/ζε νκάδαοπαξέκβαζεο

n(%)

n(%)

n(%)

0 (0.0)
1 (16.7)

13 (46.4)
3 (10.7)

6 (21.4)
5 (17.9)

-

-

-

2 (33.3)

6 (21.4)

4 (14.3)

-

-

-

3 (50.0)

6 (21.4)

2 (7.1)

0.166

0.664

0.161

0 (0.0)

4 (14.3)

3 (10.7)

-

-

-

0 (0.0)

2 (7.1)

1 (3.6)

-

-

-

0 (0.0)

2 (7.1)

3 (10.7)

-

-

-

0 (0.0)
1 (20.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
2 (40.0)
1 (20.0)

10 (38.5)
7 (26.9)
4 (15.4)
6 (23.1)
7 (26.9)
6 (23.1)

6 (25.0)
3 (12.5)
0 (0.0)
6 (25.0)
13 (54.2)
5 (20.8)

0.244
0.256
-

0.076
0.662
-

0.280
0.506
-
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Πίλαθαο 14 (ζπλέρεηα). Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ παξέκβαζε
Οκάδα
Οκάδα
παξέκβαζεο παξέκβαζεο
(Ι)
(ΙΙ)

p-value‡

Οκάδα
ειέγρνπ

Δπίδξαζε Δπίδξαζε
νκάδαο παξέκβαζεο
Παξέκβαζε γνλέσλ
ρη
Ναη, κία θνξά
Ναη, αξθεηέο θνξέο
‡

0 (0.0)
0 (0.0)
3 (100.0)

1 (5.3)
13 (68.4)
5 (26.3)

0 (0.0)
5 (41.7)
7 (58.3)

0.027

0.522

Αιιειεπ/ζε νκάδαοπαξέκβαζεο

0.506
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16

15,92

Εκτιμώμενες μέσες τιμές

15
ομάδα ελέγτοσ
ομάδα παρέμβαζης
(ΙΙ)
ομάδα παρέμβαζης
(Ι)

14,24
14

13

12
11,34
11

11,18
10,61
10,19

10
πριν ηην παρέμβαζη

μεηά ηην παρέμβαζη

ρήκα 7. Δθηηκψκελεο κέζεο ηηκέο θιίκαθαο (scores) ζπρλφηεηαο πεξηζηαηηθψλ
εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν ελψπηνλ καξηχξσλ απφ ην κνληέιν Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο
γηα επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο.
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5
4,65
4,67

Εκτιμώμενες μέσες τιμές

4,21
ομάδα ελέγτοσ
ομάδα παρέμβαζης
(ΙΙ)
ομάδα παρέμβαζης
(Ι)

4

3
2,59

2

1,05
1
πριν ηην παρέμβαζη

μεηά ηην παρέμβαζη

ρήκα 8. Δθηηκψκελεο κέζεο ηηκέο θιίκαθαο (scores) γηα ηε ζπρλφηεηα / έληαζε κε
ηελ νπνία ν καζεηήο ππήξμε ζχκα εθθνβηζκνχ απφ ην κνληέιν Αλάιπζεο
Γηαθχκαλζεο γηα επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο.
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6

Εκτιμώμενες μέσες τιμές

5,19
5
ομάδα ελέγτοσ
ομάδα παρέμβαζης
(ΙΙ)
ομάδα παρέμβαζης
(Ι)

4

3

3,74

2,79
2,33

2
1,33
1

1
πριν ηην παρέμβαζη

μεηά ηην παρέμβαζη

ρήκα 9. Δθηηκψκελεο κέζεο ηηκέο θιίκαθαο (scores) ζπρλφηεηαο / έληαζεο κε ηελ
νπνία ν ίδηνο ν καζεηήο πξνθάιεζε θάπνην (-α) επεηζφδην εθθνβηζκνχ απφ ην
κνληέιν Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο γηα επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο.
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40,0%
οκάδα ειέγτοσ

μεηά ηεν παρέμβαζε

%

30,0%

20,0%

10,0%

οκάδα παρέκβαζες (ΙΙ)
οκάδα παρέκβαζες (Ι)

0,0%
40,0%

πριν ηεν παρέμβαζε

%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
θορίηζηα

αγόρηα

θορίηζηα & αγόρηα

ρήκα 10. Φχιν ζχηε. ηνηρεία απφ πεξηγξαθέο καζεηψλ κε εκπεηξία εθθνβηζκνχ
πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε.
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50,0%
οκάδα ειέγτοσ

μεηά ηεν παρέμβαζε

40,0%

%

30,0%

20,0%

10,0%

οκάδα παρέκβαζες (ΙΙ)
οκάδα παρέκβαζες (Ι)

0,0%
50,0%

πριν ηεν παρέμβαζε

40,0%

%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
ότη

λαη

ρήκα 11. Παξέκβαζε ησλ γνλέσλ καζεηψλ-ζπκάησλ. ηνηρεία απφ πεξηγξαθέο
καζεηψλ κε εκπεηξία εθθνβηζκνχ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε.
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50,0%
οκάδα ειέγτοσ

μεηά ηεν παρέμβαζε

40,0%

%

30,0%

20,0%

10,0%

οκάδα παρέκβαζες (ΙΙ)
οκάδα παρέκβαζες (Ι)

0,0%
50,0%

πριν ηεν παρέμβαζε

40,0%

%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
θαηαγωγή Διιεληθή

θαηαγωγή από άιιε τώρα

ρήκα 12. Πξνθίι καζεηψλ πνπ πεξηζηαζηαθά πξνθαινχλ επεηζφδηα εθθνβηζκνχ
(θαηαγσγή). ηνηρεία απφ πεξηγξαθέο καζεηψλ κε εκπεηξία εθθνβηζκνχ πξηλ θαη
κεηά ηελ παξέκβαζε.
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60,0%
οκάδα ειέγτοσ

μεηά ηεν παρέμβαζε

50,0%

%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

οκάδα παρέκβαζες (ΙΙ)
οκάδα παρέκβαζες (Ι)

0,0%
60,0%

πριν ηεν παρέμβαζε

50,0%

%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
κηιά ηελ ίδηα γιώζζα

δε κηιά ηελ ίδηα γιώζζα

ρήκα 13. Πξνθίι καζεηψλ πνπ ζπζηεκαηηθά πξνθαινχλ επεηζφδηα εθθνβηζκνχ
(ζπκπεξηθνξά ζηε ηάμε). ηνηρεία απφ πεξηγξαθέο καζεηψλ κε εκπεηξία εθθνβηζκνχ
πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε.
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60,0%
οκάδα ειέγτοσ

μεηά ηεν παρέμβαζε

50,0%

%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

οκάδα παρέκβαζες (ΙΙ)
οκάδα παρέκβαζες (Ι)

0,0%
60,0%

πριν ηεν παρέμβαζε

50,0%

%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
κηιά ηελ ίδηα γιώζζα

δε κηιά ηελ ίδηα γιώζζα

ρήκα 14. Πξνθίι καζεηψλ πνπ ζπζηεκαηηθά πξνθαινχλ επεηζφδηα εθθνβηζκνχ
(γιψζζα). ηνηρεία απφ πεξηγξαθέο καζεηψλ κε εκπεηξία εθθνβηζκνχ πξηλ θαη κεηά
ηελ παξέκβαζε.
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50,0%
οκάδα ειέγτοσ

μεηά ηεν παρέμβαζε

40,0%

%

30,0%

20,0%

10,0%

οκάδα παρέκβαζες (ΙΙ)
οκάδα παρέκβαζες (Ι)

0,0%
50,0%

πριν ηεν παρέμβαζε

40,0%

%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
θαηαγωγή Διιεληθή

θαηαγωγή από άιιε τώρα

ρήκα 15 Πξνθίι καζεηψλ πνπ ζπζηεκαηηθά πξνθαινχλ επεηζφδηα εθθνβηζκνχ
(θαηαγσγή). ηνηρεία απφ πεξηγξαθέο καζεηψλ κε εκπεηξία εθθνβηζκνχ πξηλ θαη
κεηά ηελ παξέκβαζε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: πδήηεζε
7.1 πδήηεζε
Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ ε θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ε πξφιεςή ηνπ ζην 1ν Γπκλάζην Βχξσλα. Καηά ηελ
έξεπλα ηέζεθαλ πέληε εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο επαιεζεχηεθαλ
ελ κέξεη.
Χο εθ ηνχηνπ, δεδνκέλεο θαη ηεο ζχληνκεο δηάξθεηαο ηεο παξέκβαζεο,
κπνξνχκε

λα

ηζρπξηζηνχκε

φηη

ε

έξεπλα

παξείρε

ελδείμεηο

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξεκβαηηθήο πξνζπάζεηαο.
Καηά ηελ έξεπλα πξηλ ηελ παξέκβαζε ζην 1ν θαη ζην 2ν Γπκλάζην Βχξσλα
ζε ζχλνιν 102 ζπκκεηερφλησλ, 70 καζεηέο αλέθεξαλ εκπεηξία εθθνβηζκνχ έζησ θαη
κία θνξά γηα ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ δχν κελψλ πξηλ απφ απηήλ. Απφ απηνχο νη
12 αλήθαλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η, νη 31 ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ
θαη νη ππφινηπνη 27 ζηελ νκάδα ειέγρνπ.
Σα εξσηεκαηνιφγηα ιεηηνπξγνχλ πνιχ βνεζεηηθά γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο
θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλαθέξεηαη φηη ζηηο έξεπλεο ηα ζρνιεία
κπνξεί λα αηζζαλζνχλ δπζάξεζηε έθπιεμε απφ ηα πςειά πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ
εκπιέθνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (toolkit-curriculum,
2005). Παξαηεξεί θαλείο φηη παξά ηελ εκπινθή ηνπ ζρνιείνπ παξέκβαζεο ζε πνιιέο
δξάζεηο, πέξα απφ ην απζηεξφ σξνιφγην πξφγξακκα (Πεηξφπνπινο et al., 2000), απηφ
απφ κφλν ηνπ δελ ήηαλ αξθεηφ λα θξαηήζεη ζε ρακειφ πνζνζηφ ην ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ. Δπίζεο ην εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε φηη ζηελ Διιάδα
νη αξηζκνί είλαη ρακεινί (Παλνχζεο, 2006).

Καηά ηελ αμηνιόγεζε κεηά ηελ παξέκβαζε ζην 1ν θαη ζην 2ν Γπκλάζην
Βχξσλα ζε ζχλνιν 102 ζπκκεηερφλησλ, 56 καζεηέο αλέθεξαλ εκπεηξία εθθνβηζκνχ
ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ γηα ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ δχν κελψλ πξηλ απφ απηήλ.
Απφ απηνχο νη 7

αλήθαλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η, νη 26 ζηελ νκάδα

παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ θαη νη ππφινηπνη 22 ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Παξαηεξείηαη
επνκέλσο κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξά θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο κεηά ηελ
παξέκβαζε (ζρήκα 7). Απηφ είλαη έλα εχξεκα πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαηαιιειφηεηα
ηεο παξέκβαζεο θαη πηζαλά νθείιεηαη ζε έλα απφ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο
θνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο, ε νπνία απνηέιεζε ηε ζεσξεηηθή βάζε ηεο
παξέκβαζεο, ηνλ ακνηβαίν εηεξνθαζνξηζκφ. Ο καζεηήο, σο άηνκν αιιειεπέδξαζε κε
ηελ εξεπλνχκελε ζπκπεξηθνξά, ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ, ηε ζρνιηθή
θνηλφηεηα.
εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο παξέκβαζεο ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη
ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ. πσο
αλαιχζεθε θαη ζηελ ελφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, ε πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ
ππνζηήξηδε φηη κεηά ηελ παξέκβαζε ε νκάδα ζηφρνο καζεηέο ζα βειηηψζεη ηηο
γλψζεηο γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο είρε πξηλ ηελ
παξέκβαζε θαη ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ επηβεβαηψζεθε. Yπήξμε
ζεκαληηθή αχμεζε ζην βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ φξνπ «εθθνβίδσ» γηα ηελ νκάδα
παξέκβαζεο ηχπνπ Η (ζρήκα 1). Δπηπιένλ ε νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η είρε ηε
κηθξφηεξε κέζε ηηκή θιίκαθαο πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη ηε κεγαιχηεξε κεηά,
ζπγθξηηηθά κε ηηο δχν άιιεο νκάδεο, εχξεκα πνπ δελ ηζρχεη ην ίδην νχηε γηα ηελ
νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ , νχηε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Απηφ ην εχξεκα
ζπλεγνξεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο ζεσξίαο θαη ησλ κεζφδσλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο παξέκβαζεο. Δδψ ζηνηρεία ηεο
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θνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο, φπσο ε κάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο κε ηε ρξήζε
αμηφπηζησλ κνληέισλ, φπσο ν εθπαηδεπηηθφο ζπληνληζηήο ή ε ελίζρπζε κε ηελ
χπαξμε θηλήηξσλ, φπσο ε κάζεζε κέζσ δεκηνπξγηθψλ /ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ
εθπαίδεπζεο αμηνπνηήζεθαλ.
ε κηθξφηεξν βαζκφ επηβεβαηψζεθε ε εξεπλεηηθή ππφζεζε γηα ηελ αιιαγή
ησλ ζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ σο απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ δηαθνξά απέλαληη ζηε ζέζε «Οη θαβγάδεο ησλ λεαξψλ αηφκσλ
ζην ζρνιείν κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζην λα πέζεη μχιν» θαη ζεκαληηθή κεηαηφπηζε
πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε ζε ηέζζαξεο ζηάζεηο, φπσο: «Σα λεαξά άηνκα δελ
πξέπεη λα παξαπνληνχληαη φηαλ θάπνηνο ηα εθθνβίδεη ζην ζρνιείν, «Σα επαίζζεηα
λεαξά άηνκα κε αεδηάδνπλ», «ε άιια ζρνιεία κπνξεί θάπνηα λεαξά άηνκα λα
εθθνβίδνπλ άιια άηνκα, φρη ζην δηθφ καο», «Σα θνξίηζηα δέρνληαη πεξηζζφηεξε βία
απ‟ φηη ηα αγφξηα».
Σα επξήκαηα απηά κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο εμήο:
ηελ πξφηαζε «Οη θαβγάδεο ησλ λεαξψλ αηφκσλ ζην ζρνιείν κπνξεί λα
θαηαιήμνπλ ζην λα πέζεη μχιν» (ρήκα 2) ε πηψζε ηνπ πνζνζηνχ «ζπκθσλψ» απφ
71,4% ζε 61,9% θαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ «δηαθσλψ» απφ 9,5% ζε 23,8% ζηελ
νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η, κεηά ηελ παξέκβαζε, πηζαλά λα είλαη απνηέιεζκα ηεο
επαθήο ησλ καζεηψλ θαη κε άιιεο ζηάζεηο γχξσ απφ ην ζέκα απηφ, φπσο ην φηη
«ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη λα δηαρεηξηζηψ ηνλ θαπγά/ζχγθξνπζε εθηφο απφ ην πέζεη
μχιν». Ζ κεηαζηξνθή ίζσο επηηεχρζεθε κέζα απφ ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ αθνξνχζαλ ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο.
ηελ πξφηαζε «Σα λεαξά άηνκα δελ πξέπεη λα παξαπνληνχληαη φηαλ θάπνηνο
ηα εθθνβίδεη ζην ζρνιείν» (ρήκα 3) παξαηεξείηαη κηα αχμεζε δηαθσληψλ απφ
67.2% πξηλ ηελ παξέκβαζε ζε 74.2% κεηά ηελ παξέκβαζε. Πηζαλά

ζηε
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δηαθνξνπνίεζε ζπλεηέιεζε ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε

ην θαηλφκελν, ε άξζε

κχζσλ φπσο ην φηη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ είλαη θπζηθφο
ή ην φηη δελ είλαη ζνβαξφ δήηεκα ή είλαη ζέκα ηνπ φηη ηα παηδηά είλαη παηδηά ή ηα
παηδηά/λένη πνπ εθθνβίδνληαη πξέπεη λα κάζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ κφλνη ηνπο ην
ζέκα ( www.stopbullyingnow.hrsa.gov, 2007) θαη ε θαηαλφεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
κε απνδνρήο εθθνβηζκνχ απφ θαλέλαλ ζην ζρνιείν (Pereira et al, 2004).
ηελ πξφηαζε «Σα επαίζζεηα λεαξά άηνκα κε αεδηάδνπλ» (ρήκα 4)
παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ δηαθσληψλ απφ 70.8% πξηλ ηελ παξέκβαζε ζε
56.2% κεηά ηελ παξέκβαζε. ηε δηαθνξνπνίεζε ίζσο ζπλεηέιεζε ε θαηαλφεζε θαη ν
ζεβαζκφο ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή κέζα απφ ηελ
πνηθηιία δξάζεσλ βησκαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξέκβαζεο.
ηελ πξφηαζε «ε άιια ζρνιεία κπνξεί θάπνηα λεαξά άηνκα λα εθθνβίδνπλ
άιια άηνκα, φρη ζην δηθφ καο» (ρήκα 5) παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ
δηαθσληψλ απφ 39.8% πξηλ ηελ παξέκβαζε ζε 29.5% κεηά ηελ παξέκβαζε. Πηζαλά
ζε

απηφ

ζπλέβαιιε

ην

φηη

κχζνη

ηνπ

ηχπνπ

«δελ

γίλεηαη

εδψ»

(www.stopbullyingnow.hrsa.gov, 2007) γηα ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ αξρίδνπλ λα
θαηαξξίπηνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή θνηλφηεηα, γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη
πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ζηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ (Smith A. et al, 2008).
ηελ πξφηαζε «Σα θνξίηζηα δέρνληαη πεξηζζφηεξε βία απ‟ φηη ηα αγφξηα» κε
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ δηαθσληψλ απφ 18.6% πξηλ ηελ παξέκβαζε ζε 33.3%
κεηά ηελ παξέκβαζε (ρήκα 6) ε αιιαγή ζηε ζηάζε δείρλεη πηζαλά φηη ν ξφινο ηνπ
ζχκαηνο δελ είλαη απνθιεηζηηθά γπλαηθεία ππφζεζε (http://web.auth.gr/pythagoras,
2007).
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Eπηπιένλ ζχκθσλα κε άιια επξήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο, ε
πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ ζεσξεί φηη ζε θακία πεξίπησζε δε ζα
κπνξνχζε λα εθθνβίζεη θάπνην ζπκκαζεηή πνπ δε ζπκπαζεί θαη φηη ληψζεη πσο
ιππάηαη, εχξεκα πνπ ζπλαληάηαη θαη ζε άιιε έξεπλα (Αζεκφπνπινο et al, 2007) θαη
ζέιεη λα βνεζήζεη ηα λεαξά άηνκα πνπ πέθηνπλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ.
Ζ ππφζεζε ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ
δελ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη. Σα απνηειέζκαηα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ην ηη ζα
κπνξνχζε λα πξνθχςεη ζηελ πηζαλή πεξίπησζε κηαο καθξφρξνλεο παξέκβαζεο
εζηηαζκέλεο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη φρη κηαο παξέκβαζεο, φπσο ε παξνχζα,
βξαρχρξνλεο. Σα απνηειέζκαηα ινηπφλ, πξηλ ηελ παξέκβαζε, έδεημαλ φηη φζνλ
αθνξά ζηελ αληίδξαζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ θπξίαξρε
ζπκπεξηθνξά ήηαλ ε απνθπγή ηεο θαηάζηαζεο θαη ε αγλφεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Δδψ
ηα επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε απηά θαη άιιεο έξεπλαο (http://web.auth.gr/pythagoras,
2007). Μεηά ηελ παξέκβαζε, ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η θπξίαξρε
ζπκπεξηθνξά

ήηαλ

ε

αγλφεζε

ηνπ

πεξηζηαηηθνχ,

ζπκπεξηθνξά

ε

νπνία

παξαηεξήζεθε θαη ζε άιιε έξεπλα (Αζεκφπνπινο et al, 2007). ηελ νκάδα
παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ θπξίαξρε ζπκπεξηθνξά ήηαλ ε απνθπγή ηεο θαηάζηαζεο.
Δπνκέλσο ε απνθπγή σο ηξφπνο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ/ζχγθξνπζεο
απφ ηνπο καζεηέο κεηαηξάπεθε, κεηά ηελ παξέκβαζε, ζε αγλφεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ
ή ζε ζηξνθή ζε θίινπο. Απηφ πηζαλά είλαη απνηέιεζκα ησλ κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο, φπσο νη θαλφλεο ηεο ηάμεο γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη νη επνηθνδνκεηηθνί ηξφπνη επίιπζεο
ζπγθξνχζεσλ.
Ζ ππφζεζε ζρεηηθά

κε ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο

δηακεζνιάβεζεο ζπλνκειίθσλ επίζεο δελ επηβεβαηψζεθε. Σα απνηειέζκαηα φπσο
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θαη ζηε ηξίηε ππφζεζε, είλαη ελδεηθηηθά θαη παξνπζηάδνπλ ηελ πηζαλή θαηάιεμε κηαο
καθξφρξνλεο, εζηηαζκέλεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, παξέκβαζεο. ην παξφλ
βξαρχρξνλν πξφγξακκα θαίλεηαη φηη ε παξέκβαζε ησλ ζπκκαζεηψλ ζε πεξηζηαηηθά
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, πξηλ ηελ παξέκβαζε ήηαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ «κία ζηηο
ηφζεο», ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε, ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η, παξαηεξήζεθε
άλνδνο θαη ηνπ πνζνζηνχ «κεξηθέο θνξέο» έλδεημε επίδξαζεο ησλ δξάζεσλ γηα ηε
δηακεζνιάβεζε ζπλνκειίθσλ.
Ζ ππφζεζε ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ «θιίκαηνο» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
παξέκβαζεο επηβεβαηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ. Σα επξήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ ζπλεγνξνχλ ζηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο.
Έλα ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη απηφ πνπ αθνξά ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
πνζνζηνχ ησλ ζπκάησλ πνπ αλαθέξνπλ φηη δελ είπαλ ηίπνηε ζε θαλέλαλ γηα ην
γεγνλφο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Απηφ ζπκθσλεί θαη κε άιιε έξεπλα πνπ βξήθε
φηη κεηά απφ παξέκβαζε κεηψζεθε ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δελ κηινχλ πνηέ ζε
θαλέλαλ φηαλ εθθνβηζηνχλ (Αζεκφπνπινο et al, 2007). Δπηπιένλ ζε πςειά πνζνζηά
ηα ζχκαηα αλαθέξνπλ φηη κίιεζαλ ζε θίινπο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ
άιιε έξεπλα (http://web.auth.gr/pythagoras, 2007). Φαίλεηαη φηη ε κεζνδνινγία πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξέκβαζε έθεξε ηε καζεηηθή θνηλφηεηα πην θνληά,
αηζζάλζεθε κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Μεγάιε ζπδήηεζε θαη αξθεηφ απφ ην ρξφλν ηεο
παξέκβαζεο θαηέιαβε ε δηάζηαζε ηνπ θφβνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ
αλ κηιήζεη ην ζχκα γηα φηη ηνπ ζπκβαίλεη. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θαη ζηελ νκάδα
παξέκβαζεο ηχπνπ Η, ζηε δηεξγαζία ηεο νκάδαο θαη έμσ απφ απηήλ θαη θαηά ηελ
εθαξκνγή ηεο αιιεινδηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ (ζηα
άιια δχν ηκήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Βχξσλα) ην δήηεκα ηνπ θφβνπ
ήηαλ θπξίαξρν. Ζ εξεπλήηξηα κε κεγάιε ηθαλνπνίεζε παξαθνινχζεζε ηελ πεηζηηθή
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επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλέπηπμε ε νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
δεηήκαηνο ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ. Απηφ ήηαλ ζεκαληηθφ δεδνκέλεο ηεο
κηθξήο δηάξθεηαο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο απεηξίαο ησλ καζεηψλ ζε παξφκνηα
κεζνδνινγία. Αμίδεη ηνλ θφπν λα αλαθεξζεί φηη παξφιε ηελ χπαξμε θνπηηνχ
εξσηήζεσλ γηα ηελ πηζαλφηεηα δπζθνιίαο δηαηχπσζεο θάπνηαο εξψηεζεο ην
πξναλαθεξφκελν ζέκα δηαηππψζεθε δεκφζηα θαη κε ζαθήλεηα. Έλα απφ ηα βαζηθά
ζηνηρεία ηεο θνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο ε ξχζκηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο,
πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θφβνπ δηαθξίλεηαη πίζσ απφ ηα παξαπάλσ. Δπίζεο ην
ζηνηρείν ηεο κάζεζεο κέζσ παξαηήξεζεο αμηφπηζησλ κνληέισλ, φπσο ήηαλ νη
καζεηέο-εθπαηδεπηέο (peer educators), νη πξνζδνθίεο ηνπο, ε δεμηφηεηα ζπκπεξηθνξάο
ησλ καζεηψλ εθπαηδεπηψλ θαη ην ζηνηρείν ηεο απηεπάξθεηαο κέζα απφ ηελ
παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η ζηελ νκάδα
παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ θαίλεηαη φηη ιεηηνχξγεζαλ.
Έλα επηπιένλ ελδηαθέξνλ εχξεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αζθάιεηα ζρεηίδεηαη
κε ην θφβν πνπ απνξξέεη απφ ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ ζην καζεηή πεξηζηαηηθά
εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν. Ζ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η, κεηά ηελ παξέκβαζε, έδσζε
ηελ απάληεζε «πνηέ» ζηελ εξψηεζε πφζν ζπρλά θνβνχληαη ηα κέιε ηεο κήπσο ζα
είλαη ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Δπνκέλσο ε κεζνδνινγία ζπλέβαιε ζεηηθά πξνο
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
ζνλ αθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην ζρνιείν δελ
ππήξραλ δηαθνξνπνηήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα
απνηειέζκαηα ήηαλ ελδεηθηηθά, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα δειψλεη φηη ην ζρνιείν
ηνπ αξέζεη. κσο ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ σο πξνο
ηνλ αξηζκφ ησλ θαιψλ θίισλ πνπ δειψλεη ην παηδί φηη έρεη, κεηά ηελ παξέκβαζε ζε
αληίζεζε κε ηελ απνπζία ζεκαληηθήο δηαθνξάο πξηλ ηελ παξέκβαζε. Ζ πιεηνςεθία
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ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η ή ΗΗ, δειψλεη φηη
έρεη πάλσ απφ 6 θίινπο ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ε θηιία δελ αθνξά πεξηζζφηεξα
ησλ ηξηψλ αηφκσλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. Σν φηη νη καζεηέο ζην ζρνιείν
παξέκβαζεο θαη απφ ηηο δχν νκάδεο δειψλνπλ αξηζκφ θαιψλ θίισλ ζεκαίλεη ηελ
αίζζεζε χπαξμεο ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηηο ζπκβνπιέο ησλ
παηδηψλ πνπ θαηέγξαςε ν ππεχζπλνο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηελ Αγγιία γηα
ην πψο έλα παηδί ζα παξακείλεη αζθαιέο ζε ζρέζε κε ηνλ εθθνβηζκφ, ε δεκηνπξγία
θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη νη ζπλαλαζηξνθέο είλαη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο
(www.ofsted.gov.uk, 2008).
Γχν αθφκε επξήκαηα πνπ ζπλεγνξνχλ,

έζησ θαη ελδεηθηηθά, ζην φηη

βειηηψζεθε ην θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο παξέκβαζεο πξνέξρνληαη απφ ηελ πιεπξά
ησλ ζπηψλ. Ζ ζπρλφηεηα/έληαζε κε ηελ νπνία ν ίδηνο ν καζεηήο ηείλεη λα εθθνβίδεη
άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ παξνπζίαζε αχμεζε γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ θαη
ηελ νκάδα ειέγρνπ, φρη φκσο θαη γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η. Φαίλεηαη φηη ε
ζηνρεπκέλε παξέκβαζε ιεηηνχξγεζε ζεηηθά σο πξνο ηελ κείσζε

εθδήισζεο

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο νη ζχηεο κίιεζαλ θπξίσο ζε θίινπο γηα φ,ηη
έθαλαλ. ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η, κεηά ηελ παξέκβαζε, είλαη κεδεληθφ ην
πνζνζηφ ησλ ζπηψλ πνπ δελ κηινχλ ζε θαλέλαλ γηα ηελ πξάμε ηνπο, ελψ ε νκάδα
παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ έρεη κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο ζε απηφ ην εξψηεκα ζε
αληίζεζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Καη ζε άιιε έξεπλα θαίλεηαη φηη κεηά ηελ
παξέκβαζε κεηψζεθε ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δελ κηινχλ ζε θαλέλαλ φηαλ
εθθνβίδνπλ (Αζεκφπνπινο et al, 2007). Δίλαη ζεκαληηθφ φηη αξρίδεη λα ζπάεη ν
θχθινο ηεο ζησπήο. Σν φηη θάπνηνη κεηψλνπλ ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη αξρίδνπλ λα κηινχλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά
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ζεκαίλεη φηη αηζζάλνληαη θαιχηεξα κέζα ζηελ θνηλφηεηα ιφγσ ησλ πνηθίισλ
δξάζεσλ πνπ ηνπο έθεξαλ πην θνληά.
ζνλ αθνξά ζηνπο θαζεγεηέο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα, ελεκεξψλνληαη ζε
κηθξφ πνζνζηφ απφ ηνπο καζεηέο γηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ. Τπάξρεη φκσο θαη ε
δηαπίζησζε φηη κεηά απφ

παξέκβαζε ζε Γεκνηηθά απμήζεθε ην πνζνζηφ ησλ

καζεηψλ πνπ κηινχλ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζε πεξίπησζε εθθνβηζκνχ ηνπο
(Αζεκφπνπινο et al, 2007). Δπίζεο ε παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πεξηζηαηηθά
εθθνβηζκνχ θηλείηαη ζε ρακειά πνζνζηά. Σν εχξεκα ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλα πνπ
δείρλεη φηη αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί δελ παξεκβαίλνπλ ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ (Crothers et al, 2006). Αμίδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ην γηαηί ηα παηδηά
δελ εκπηζηεχνληαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζεσξνχλ ξηςνθίλδπλε ζηξαηεγηθή ην λα
κηιήζνπλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ (www.childrenscommissioner.org,2008) θαη γηαηί νη
εθπαηδεπηηθνί απνθεχγνπλ λα παξέκβνπλ. Δδψ πηζαλά δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Γελ είλαη
ηπραίν φηη δχν απφ ηα ζπζηαηηθά ησλ πεηπρεκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε

ηνπ

ζρνιηθνχ

εθθνβηζκνχ

αλαθέξνληαη

ζηελ

εκπινθή

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ θαη είλαη ε δηάξθεηα θαη ή έληαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο (Νational Swedish Council for Crime Prevention, 2008).
Έλα αμηνπξφζεθην εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ

ε εκπινθή ησλ

γνλέσλ ζηε δηεπζέηεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν παξφιν πνπ δελ
ππήξρε επαηζζεηνπνίεζή ηνπο. Ζ κφλε επαθή ηνπο κε ηελ φιε δηεξγαζία ήηαλ ε
επηζηνιή ηεο εξεπλήηξηαο κε ηελ νπνία ελεκέξσλε γηα ηελ έξεπλα θαη δεηνχζε ηελ
άδεηά ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε απηήλ. Δπίζεο αξθεηνί γνλείο
επηθνηλψλεζαλ κε ηελ εξεπλήηξηα δεηψληαο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
παξέκβαζε θαη επηζπκψληαο λα γίλνπλ επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη καζεηέο εδψ
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ελεκέξσζαλ ηνπο γνλείο ηνπο γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί κε ην φηη νη Έιιελεο καζεηέο
ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο γηα ηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Kalliotis,2000)
αληίζεηα κε άιιε έξεπλα πνπ αλαθέξεη φηη ηα ζχκαηα ην θξαηνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο
(ConnectprojectUK-001,

2007)

ζηελ

Διιάδα

θαη

ζην

εμσηεξηθφ

((www.childrenscommissioner.org,2008). Δπηπιένλ ην εχξεκα γηα ηελ εκπινθή ησλ
γνλέσλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε άιιε
έξεπλα φηη νη γνλείο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (61,54%) δελ κηινχλ κε ην ζρνιείν γηα λα
ζηακαηήζνπλ ηνλ εθθνβηζκφ (Αζεκφπνπινο et al, 2007).
Μεξηθά επηπιένλ ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη φηη ηα
ζχκαηα δειψλνπλ πσο:
 ε αηηία γηα λα ζπκαηνπνηεζνχλ είλαη ην θχιν ηνπο (θνξίηζηα) θαη ην
φηη είλαη θαινί καζεηέο. Σν πξψην εχξεκα ζπκθσλεί θαη κε άιιεο
πεγέο

(Rigby,

2004),

φπσο

θαη

ην

δεχηεξν

(http://web.auth.gr/pythagoras, 2007)
 ν ηφπνο ηέιεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ είλαη κέξε

ηνπ ζρνιείνπ φπσο ε

απιή, ε ζθάια, νη δηάδξνκνη, ε ηάμε. Σα ζηνηρεία απηά
επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (http://web.auth.gr/pythagoras,
2007,

www.stopbullyingnow.hrsa.gov,2007,

2008). Τπάξρεη έληνλε

www.ofsted.gov.uk,

εθδήισζε πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ ζηηο

ηνπαιέηεο ηνπ ζρνιείνπ παξέκβαζεο φπσο δειψλεη ε νκάδα
παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ, θάηη πνπ πηζαλά αμίδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.
Γελ είλαη ηπραίν φηη νη ηνπαιέηεο ησλ ζρνιείσλ απνηεινχλ ηππηθά
πξνβιεκαηηθή πεξηνρή θαη ζπληζηάηαη ν θαηάιιεινο θπζηθφο
ζρεδηαζκφο ηνπο γηα ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ πεξηζηαηηθψλ ( Brock
et al, 2005).
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 ε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ εθθνβηζκνχ θπκαίλεηαη ζε δηάζηεκα 1-2
εβδνκάδσλ.
ζνλ αθνξά ζηνπο ζχηεο, πεξηζηαζηαθνχο θαη ζπζηεκαηηθνχο δειψλνπλ φηη:
 είλαη θπξίσο αγφξηα. Απηφ ην εχξεκα ζπκβαδίδεη κε πξναλαθεξφκελεο
έξεπλεο (http://web.auth.gr/pythagoras, 2007) ή αθφκα κε ην φηη ηα
αγφξηα εκπιέθνληαη θπξίσο ζηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
(Σνχληαο et al, 2006, ΔΠΗΦΤ, 2006, Παπαζηπιηαλνχ, 2000,
Γθφληνβνο, 1996, Φαθηνιάο et al, 1995).
Άιια αμηνπξφζεθηα επξήκαηα κεηά ηελ παξέκβαζε δείρλνπλ φηη:
 ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πεξηζηαζηαθνχ ζχηε πνπ δηαθνξνπνηείηαη κέζα
ζηηο ηξεηο νκάδεο (νκάδα ηχπνπ Η 66,7%, νκάδα ηχπνπ ΗΗ 10,7% θαη
νκάδα ειέγρνπ 21,4%,) είλαη ε θαηαγσγή ηνπ απφ άιιε ρψξα (ρήκα
12).
 ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ πξνθαινχλ ζπζηεκαηηθά
πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ

ζπλδένληαη κε θαθή ζπκπεξηθνξά ζηελ

ηάμε, θαηαγσγή απφ άιιε ρψξα θαη ρξήζε άιιεο γιψζζαο.
εκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ππφ ζχγθξηζε νκάδσλ
πξνέθπςαλ κφλν σο πξνο ηε γιψζζα. εκαληηθή ήηαλ ε
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ νκάδαο θαη παξέκβαζεο ζην ζέκα ηεο
γιψζζαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζχηε ζην ζρνιείν (ρήκαηα 1315). Σν φηη ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο ππάξρεη ε δηάζηαζε ηεο γιψζζαο
είλαη θάηη πνπ αμίδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.
ηελ παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηά απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηείραλ
πεηπρεκέλεο, ήδε εθαξκνζκέλεο παξεκβάζεηο, φπσο ε δεκηνπξγία ησλ θαλφλσλ ηεο
ηάμεο, ε

εηζαγσγή πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε

κε ζέκα ην ζρνιηθφ
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εθθνβηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε /δηακεζνιάβεζε ζηηο ζπγθξνχζεηο ζπλνκήιηθσλ, ε
νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, ην εζηηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ν εθπαηδεπκέλνο
εθπαηδεπηηθφο/ζπληνληζηήο, ε ππνζηήξημε απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ην
ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ, φπσο θαη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ (Καλαδάο, Ννξβεγία,
Αγγιία, ΖΠΑ, Διιάδα).
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα πην εκθαλή επξήκαηα απνηειεζκαηηθήο
παξέκβαζεο εληνπίζηεθαλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η. Απηφ πηζαλά δείρλεη ηε
ζεκαληηθφηεηα ηεο δνπιεηάο κε ηα κέιε κηαο νκάδαο πνπ είλαη εζηηαζκέλε ζην πξνο
δηεξεχλεζε θαηλφκελν, ζπζηεκαηηθή θαη κε θάπνηα ρξνληθή δηάξθεηα. ε αληίζεζε κε
απηφ δελ πξνθχπηεη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ. Πηζαλά απηφ
νθείιεηαη ζην φηη ε νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ είρε κφλν κία επαθή κε ηνπο καζεηέο
εθπαηδεπηέο (peer educators). Δπίζεο δελ ππήξμε ρξφλνο γηα λα πινπνηεζνχλ
επηπιένλ δξάζεηο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ εκπινθή ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ κε
ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η θαη ηε δεκηνπξγία δπκψζεσλ. Δπνκέλσο ε εθαξκνγή
θαη ε ρξήζε ηεο αιιεινδηδαθηηθήο κεζφδνπ (peer education) ζε δεηήκαηα πξφιεςεο
ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.
Δπηπιένλ δχν γεγνλφηα πνπ παξέρνπλ ελδείμεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
βησζηκφηεηαο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη παξέκβαζεο είλαη ηα εμήο:
 ε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ηχπνπ Η ζηελ πξστλή εθπνκπή
ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ MEGA «Κνηλσλία ψξα MEGA» ησλ
Κακπνπξάθε Γ. & Οηθνλνκέα Γ., ζε ζεκαηηθή ελφηεηα ζρεηηθή κε ην
ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Σα κέιε επέδεημαλ αλέιπηζηα πςειφ επίπεδν
δηαηήξεζεο γλψζεσλ θαη αλέπηπμαλ πνιχ θαιή επηρεηξεκαηνινγία ζε
εξσηήκαηα πνπ ηνπο ππεβιήζεζαλ, πεξίπνπ

έμη κήλεο κεηά ηελ

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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 ε εθπφλεζε απφ ηελ νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η

πξνγξάκκαηνο

αγσγήο πγείαο, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο απφ
ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο, κε ζέκα «Γηακφξθσζε αξκνληθψλ
ζρέζεσλ ζην ζρνιείν», κε ην ζπληνληζκφ δχν εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
ζρνιείνπ παξέκβαζεο θαη κε ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηεο εξεπλήηξηαο.
7.2 Σα δπλαηά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σα δπλαηά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη σο εμήο:
 ηελ Διιάδα ε ζαθήο παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη
κε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ είλαη ειιηπήο. Με ηελ παξνχζα εξγαζία
δηαζαθελίζηεθαλ θαη θσηίζηεθαλ δεηήκαηα ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ
επίπεδν. Σέηνηα δεηήκαηα ήηαλ ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο φξνπο βία,
επηζεηηθφηεηα θαη ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ν νξηζκφο θαη νη κνξθέο ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ε εθαξκνγή ησλ ζηαδίσλ κίαο παξέκβαζεο.
 Ζ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ πξφιεςε ελφο
θαηλνκέλνπ ειάρηζηα κειεηεκέλνπ ζηελ Διιάδα ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη κάιηζηα ζε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ,
ζπληειεί ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζή ηνπ.
 Ζ παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε ζε φια ηεο ηα ζηάδηα ζηεξηγκέλε ζε επηζηεκνληθά
δεδνκέλα. Αλαδεηήζεθε ζχγρξνλε δηεζλήο θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία.
Αμηνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ε νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ε ρξήζε ηνπ θνηλσληθνγλσζηηθνχ κνληέινπ θαηαλφεζεο ησλ
πεπνηζήζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ πηνζεηεί ην άηνκν ζε
ζέκαηα πγείαο
 Σα ππνθείκελα ηεο παξέκβαζεο πξνζεγγίζηεθαλ κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο.
Σν έλα ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ παξέκβαζεο, πνπ απνηέιεζε ηελ νκάδα
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παξέκβαζεο ηχπνπ Η, επαηζζεηνπνηήζεθε ζην ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
θαη εθπαηδεχηεθε ζηελ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδν (peer education). Σα άιια
δχν ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ παξέκβαζεο, απνηέιεζαλ ηελ
νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ ΗΗ θαη επαηζζεηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο
ηνπο (peer educators- νκάδα παξέκβαζεο ηχπνπ Η) γηα ην θαηλφκελν. H δξάζε
απηή απνηειεί κία θαηλνηνκία ηεο παξνχζα εξεπλεηηθήο παξέκβαζεο.
 Ζ ζχλζεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, εηδηθά γηα ην ζέκα, κε επηινγή πνηθηιίαο
πιηθψλ απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία απνηειεί κία θαηλνηνκία
ηεο δξάζεο.
 Παξφιν πνπ δελ ζρεδηάζηεθαλ θαη δελ πινπνηήζεθαλ δξάζεηο γηα ηε
βησζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δχν γεγνλφηα παξέρνπλ ζεηηθέο ελδείμεηο
πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Ζ ζνβαξή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
παξέκβαζεο ηχπνπ Η ζε ηειενπηηθή εθπνκπή ζρεδφλ έμη κήλεο κεηά ην πέξαο
απηήο θαη ε εθπφλεζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο φκνηαο ζεκαηνινγίαο απφ ηνπο
ίδηνπο ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά απφ ηε ρξνληά πινπνίεζεο ηεο δξάζεο
δείρλεη φηη πηζαλά «βιάζηεζαλ νη ζπφξνη πνπ ζπάξζεθαλ».
 Ζ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο
εξεπλήηξηαο δελ απαίηεζε ρξήκαηα.
 Ζ ηδηφηεηα ηεο εξεπλήηξηαο σο εθπαηδεπηηθνχ, ππεχζπλεο Αγσγήο Τγείαο ηεο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο πνπ αλήθνπλ ηα
ζπκκεηέρνληα ζρνιεία,

ιεηηνχξγεζε ζεηηθά δηφηη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα

δέρηεθε επλντθά ηελ φιε δηαδηθαζία θαη ππήξμε κεγάιε ζπκπαξάζηαζε απφ
ηηο Γηεπζχληξηεο θαη ηνπο ζπιιφγνπο θαζεγεηψλ. Δπίζεο ε εκπεηξία θαη ε
εθπαίδεπζε ηεο

εξεπλήηξηαο/εθπαηδεπηηθνχ άκβιπλε ηηο δπζθνιίεο ηεο

165

ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αλππέξβιεηα
εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο.
7.3 Οη πεξηνξηζκνί ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σν πξφγξακκα είρε θαη αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο, παξά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηά ηνπ.
Οη πεξηνξηζκνί απηνί πεξηγξάθνληαη σο εμήο :
 Γελ επαιεζεχηεθε ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε εξεπλεηηθή ππφζεζε
 Γελ πινπνηήζεθαλ δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλνιηθήο ζρνιηθήο πνιηηηθήο
φπσο α) δεκηνπξγία νκάδαο εξγαζίαο γηα ην πξφγξακκα, απνηεινχκελε απφ
ηελ εξεπλήηξηα, ηνλ Γηεπζπληή, έλαλ εθπαηδεπηηθφ, έλαλ καζεηή, έλαλ γνληφ,
έλα κέινο ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ πξφεδξν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο
θαη έλαλ αληηπξφζσπν ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ γηα ην αληηθείκελν θνξέα. β)
ζχληαμε γξαπηνχ πξσηνθφιινπ αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ απφ
ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα
 Γελ ιεηηνχξγεζε

θαζφινπ ε δηάζηαζε ηεο

κεγαιχηεξεο επίβιεςεο ζηα

«δχζθνια» κέξε φπσο ε απιή, νη δηάδξνκνη, νη ηνπαιέηεο ή ε ηάμε
 Γελ επαηζζεηνπνηήζεθαλ


νη εθπαηδεπηηθνί –πέξα απφ κία πξψηε ελεκέξσζε γηα ηελ έξεπλα θαη
ηελ παξέκβαζε απφ ηελ εξεπλήηξηα



ην ζρνιηθφ πξνζσπηθφ



νη γνλείο-εθηφο απφ ηελ ελεκεξσηηθή επηζηνιή ηεο εξεπλήηξηαο



θαη ε ηνπηθή θνηλφηεηα-πέξα απφ κηα κηθξή δεκνζίεπζε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βχξσλα- γηα ην θαηλφκελν.

Γηα ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο
φκσο δελ θαξπνθφξεζαλ. Κχξηνο ιφγνο γηα ηελ απνπζία ηεο δηάζηαζεο απηήο είλαη ε
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έιιεηςε αμηφπηζησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, γχξσ απφ ην
ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο.
 Γελ έγηλε αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο.
 Γελ έγηλαλ δξάζεηο νη νπνίεο ζα εμαζθάιηδαλ ηε βησζηκφηεηα ηεο
παξέκβαζεο.
Βαζηθή αηηία ησλ πεξηζζφηεξσλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο παξέκβαζεο
ήηαλ ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ζηελ Διιάδα,
κέρξηο ζε απηή ηε ζηηγκή
 ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο πινπνηνχληαη εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΤΠΔΠΘ, 2006) θαη
 ην άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 2817 (ΦΔΚ 78, 2000), ην νπνίν αλαθέξεη φηη «ζηα
ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη
πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, πνπ απνηεινχλ ηκήκα ησλ σξνινγίσλ θαη
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ…» δελ εθαξκφδεηαη. ηελ
νπζία απηφο ν λφκνο επηηξέπεη θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηελ,
απξφζθνπηε, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη εληφο ηνπ
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, πινπνίεζε δξάζεσλ πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο
πνπ θαιφ ζα ήηαλ λα γίλνληαη ππφ ηελ επνπηεία έγθπξσλ επηζηεκνληθψλ
θνξέσλ θαη κε ην ζπληνληζκφ εθπαηδεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπνκέλσο
ινηπφλ, εάλ εθαξκνδφηαλ ν λφκνο, ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηεο εθπφλεζεο
κηαο καθξφρξνλεο ζπζηεκαηηθήο παξέκβαζεο.
7.4 Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο εξεπλεηηθήο παξέκβαζεο
Γεγνλφο είλαη φηη ε εθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηε ζρνιηθή
θνηλφηεηα ζπκβάιεη ζηελ πξναγσγή θαη αγσγή ηεο πγείαο ησλ κειψλ ηεο θαη ζηελ
πξφιεςε θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο. Δίλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο φκσο
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γηα ηελ νπζηαζηηθή επηηπρία θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ λα είλαη απηά
εληαγκέλα ζην πιαίζην κηαο ζπλνιηθήο ζρνιηθήο πνιηηηθήο πγείαο. Αληηπξνζσπεπηηθφ
κνληέιν ηέηνηαο πνιηηηθήο απνηειεί έλα ζρνιείν πξναγσγήο ηεο πγείαο, ην νπνίν
δεζκεχεηαη λα πιεξεί ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (Γθνχβξα et al, 2001), ε πιεηνςεθία
ησλ νπνίσλ αλ εθαξκνζηνχλ ζα απνηειέζνπλ πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο θαη γηα
ηελ εθδήισζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Μεξηθά απφ ηα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα
ραξαθηεξίδνπλ έλα ζρνιείν πξναγσγήο ηεο πγείαο είλαη:


Να πξνάγεη ελεξγά ηελ απηνεθηίκεζε φισλ ησλ καζεηψλ, δείρλνληαο ηνλ ηξφπν
πνπ ην θάζε άηνκν κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ. (Doanidou et al,
2007, Μπάδα, 2007)



Να αλαπηχζζεη θαιέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο
θαζψο θαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηελ ζρνιηθή
θνηλφηεηα (www.det.nsw.edu.au/antibulying, 2007)



Να θάλεη μεθάζαξεο ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ ζε φινπο
ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο καζεηέο (Smith A et al, 2008)



Να πξνζθέξεη θίλεηξα ζε φινπο ηνπο καζεηέο κέζα απφ κηα κεγάιε πνηθηιία
δξαζηεξηνηήησλ (WHO, 2006)



Να εθκεηαιιεχεηαη θάζε επθαηξία γηα λα αμηνπνηήζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ
ζρνιείνπ (Smith P et al, 2003, www.det.nsw.edu.au/antibulying, 2007, Brock et
al, 2005)



Να αλαπηχζζεη ηζρπξνχο δεζκνχο αλάκεζα ζην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ
θνηλφηεηα (Smith P et al, 2003, Doanidou et al, 2007, Αξηηλνπνχινπ, 2008)



Να αλαπηχζζεη θαινχο δεζκνχο αλάκεζα ζην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην ηεο
πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ απφ θνηλνχ έλα εληαίν πξφγξακκα αγσγήο
πγείαο (Rigby 2004, Sapouna, 2008).
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Να πξνβάιιεη κέζσ ησλ εξγαδνκέλσλ ππνδεηγκαηηθά πξφηππα ζηάζεο θαη
ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία (Smith P et al, 2003)



Να ζπλεξγάδεηαη κε ππεξεζίεο ηεο θνηλφηεηαο γηα λα έρεη θαζνδήγεζε θαη
ππνζηήξημε ζηελ αγσγή θαη πξναγσγή ηεο πγείαο. Γηα παξάδεηγκα: ηνπηθά
ζπκβνχιηα εγθιεκαηηθφηεηαο, πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ, ηειεθσληθέο
γξακκέο ή Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Αξηηλνπνχινπ, 2008, Βάξνπ et al,
2008)



Να ζπλεξγάδεηαη κε ππεξεζίεο πγείαο έηζη ψζηε εθηφο απφ ηελ νξγάλσζε
αληρλεπηηθψλ

πξνγξακκάησλ

θαη

πξνιεπηηθψλ

εμεηάζεσλ

ξνπηίλαο

λα

ππνζηεξίδνπλ ην πξφγξακκα αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο κε ελεκέξσζε θαη
ζπκβνπιεπηηθή. Γηα παξάδεηγκα: ηνπηθά Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο (Αξηηλνπνχινπ,
2008).
Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα δείρλνπλ φηη
ήδε απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πξνγξάκκαηα
πξφιεςεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.
Δπηπιένλ ην ζρνιείν πνπ πξνάγεη ηελ πγεία ρξεζηκνπνηεί θαη ηα δχν
πξνγξάκκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα ζρνιείν, ην «θξπθφ» θαη ην «θαλεξφ»
πξφγξακκα (ψθνπ, 1996). Σν θαλεξφ είλαη ην επίζεκν: ην ζρνιηθφ σξάξην, ε
δηδαζθφκελε χιε, νη αξγίεο, νη γηνξηέο. Ο επαηζζεηνπνηεκέλνο ζε ζέκαηα ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εθζπγρξνλίζεη ηελ ππνρξεσηηθή θαη εληαία
δηδαζθφκελε χιε κε έλλνηεο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ πξνσζνχλ κέζα απφ θάζε
κάζεκα ή δξαζηεξηφηεηα ην ζέκα ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο πγείαο (ζσκαηηθή
ςπρηθή-θνηλσληθή) θαη θαιιηεξγνχλ ηε ζπκκεηνρή θαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο. Έηζη
δεκηνπξγείηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη δεζηή αηκφζθαηξα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα
λα δνπιεπηνχλ αιιά θαη λα πξνιεθζνχλ επαίζζεηα ζέκαηα φπσο ην εμεηαδφκελν. Οη
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ζρνιηθέο εθδξνκέο, ην αλέβαζκα ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, νη ζρνιηθνί ρνξνί θαη νη
ζρνιηθέο γηνξηέο

ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή δηθηχσζε. ηε ζπγθεθξηκέλε

παξέκβαζε ζα κπνξνχζε επίζεο λα εληαρζεί ε αμηνπνίεζε εκεξψλ, φπσο ε Ζκέξα γηα
ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ε Ζκέξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, ε Παγθφζκηα Ζκέξα
Τγείαο, ε Ζκέξα ησλ Ρνκά, ε Ζκέξα κε Βίαο, ε Ζκέξα Φπρηθήο Τγείαο. Σν
δηάιεηκκα κπνξεί λα απνηξέςεη ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ απνκφλσζε ή ηε βία θαη λα
ιεηηνπξγήζεη σο δίαπινο εθηφλσζεο, δεκηνπξγίαο, ππνζηήξημεο θαη επηθνηλσλίαο. Ζ
αζθάιεηα, ε θαζαξηφηεηα θαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ ζρνιηθψλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ επξχηεξνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
(Βάξνπ et al, 2008, Brock et al, 2005). Tα καζήκαηα θαη ε βαζκνινγία κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ηελ επθαηξία γηα λα αλαδεηρζνχλ νη ζσκαηηθέο, ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηελ πςειή
απηνεθηίκεζή ηνπο. Κάπνηα απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία ηνπ θξπθνχ θαη ηνπ
θαλεξνχ πξνγξάκκαηνο ελφο ζρνιείνπ πξναγσγήο ηεο πγείαο έρνπλ πεξηγξαθεί ήδε
ζε πεηπρεκέλεο παξεκβάζεηο πξφιεςεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Smith P et al,
2003, Smith A et al, 2008, www.det.nsw.edu.au/antibulying, 2007).
Δπηπξφζζεηα ε εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ,
πξνζσπηθνχ, γνληψλ θαη θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ (Pereira et
al, 2004, ΤΠΔΠΘ, 2007) δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ
(πλήγνξνο

ηνπ

Πνιίηε,

2007)

θαη

δηακεζνιάβεζεο

(SHEP,

2002,

www.det.nsw.edu.au/antibulying, 2007) ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ πξφιεςε θαη
αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.
Σν έηνηκν πξσηφθνιιν παξέκβαζεο γηα ψξα θξίζεο (SHEP, 2002, Smith A et
al, 2008), νη δξάζεηο βησζηκφηεηαο θαη ε αμηνιφγεζε φζσλ δξάζεσλ γίλνληαη γηα
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παξαπέξα δηνξζσηηθέο θηλήζεηο βειηηψλνπλ ηελ πνιηηηθή πξφιεςεο ζε δεηήκαηα
εθθνβηζκνχ ελφο ζρνιείνπ πξναγσγήο ηεο πγείαο.
Δπηπξφζζεηα ζα ήηαλ πνιχ βνεζεηηθή κία πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ
κε ην θαηλφκελν εθαξκνζκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ απφ
επίζεκν εμεηδηθεπκέλν θνξέα θαη ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ. Απηφ ζα
ρξεζηκεχζεη σο δείγκα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο δηαδηθαζίαο, ηεο αμηνιφγεζήο ηεο
αιιά θαη σο εθαιηήξην γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζή ηεο. Δπίζεο ζα πξφζθεξε ζηνπο
ζρεδηαζηέο πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ φιν ην θάζκα ησλ
απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πινπνίεζε κίαο νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο.
πκπεξαζκαηηθά, φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ

ζηε

δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο πξφιεςεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
κπνξνχλ λα επνδσζνχλ κφλνλ εθφζνλ ραξαρηεί κία ζχγρξνλε ζρνιηθή ζηξαηεγηθή
πγείαο ζηελ Διιάδα. Πξψην θαη θαζνξηζηηθφ βήκα πξέπεη λα απνηειέζεη ε εθαξκνγή
ηνπ λφκνπ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο ζηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα, πνπ ήδε ππάξρεη (ηάππα, 2001), ψζηε φινη νη καζεηέο λα έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα

ζπκκεηνρήο θαη σθέιεηαο απφ ηηο πινπνηνχκελεο δξάζεηο. Δίλαη

παζηθαλέο φηη «ην κέιινλ ηεο πγείαο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ εμαξηάηαη πνιχ
πεξηζζφηεξν απφ ηηο πνιηηηθέο πγείαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν παξά απφ ηελ
πξνζθνξά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο» (Σνχληαο, 2008)
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Τπόβαζξν:ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (bullying) ζηηο κέξεο καο έρεη
πάξεη δηεζλείο δηαζηάζεηο ελψ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο. Ζ
εθδήισζή ηνπ έρεη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα αξλεηηθά απνηειέζκαηα
ζηελ πγεία παηδηψλ θαη λέσλ πνπ αλακείρζεθαλ άκεζα ή θαη έκκεζα ζε απηφ.
θνπόο: ε θαηαγξαθή θαη ε πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηεο καζεηηθήο
θνηλφηεηαο.
Μέζνδνο: εθαξκφζηεθε παξέκβαζε γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
(bullying) ζε καζεηέο/ηξηεο 12-13 ρξνλψλ ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Βχξσλα
κεηά ηελ άδεηα ησλ γνλέσλ ηνπο. Τπήξμε ζρνιείν ειέγρνπ θαη έξεπλα θαη αμηνιφγεζε
πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Ζ παξέκβαζε ήηαλ δχν ηχπσλ, βαζίζηεθε ζηελ
θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα πγείαο, ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
πνπ δηακνξθψζεθε εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαη ζε πνηθηιία κεζφδσλ. Μία
θαηλνηνκία ηεο ήηαλ ε ρξήζε ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ζπλνκειίθσλ (peer education).
Απνηειέζκαηα: δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο/ηξηεο θαηαλφεζαλ ηνλ φξν, άιιαμαλ
θάπνηεο ζηάζεηο απέλαληί ηνπ, ήξζαλ ζε κηα πξψηε επαθή κε ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο
ζπγθξνχζεσλ θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ζπλνκήιηθνπ δηακεζνιαβεηή. Σν θιίκα ζην
ζρνιείν παξέκβαζεο βειηηψζεθε.
πκπεξάζκαηα: θάλεθε φηη ε πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα
απφ ηελ πινπνίεζε επηζηεκνληθά ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ
φκσο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ επηζηεκνληθά ζρεδηαζκέλσλ
παξεκβάζεσλ πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο, απηέο λα είλαη ζεζκηθά εληαγκέλεο ζην
σξνιφγην πξφγξακκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, σο ηκήκα κίαο ζχγρξνλεο
ζρνιηθήο πνιηηηθήο πγείαο.
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ABSTRUCT

Background: Bullying effect in our days has taken international dimensions while
in Greece it presents augmentative tendencies. It‟s onset has short-term and longer-term
negative results in the children‟s health that were involved directly or even indirectly in
this.
Aim: the inventory and the prevention of the phenomenon of bullying in the first
grade of High school with the guarantee of the active participation of

students‟

community.
Method: There was applied an intervention for the prevention of bullying in
students 12-13 years old in the first grade of 1st Vyrona‟s High School with their parents
permission. There was control group too. Research and evaluation before and after the
intervention was done. There were two types of intervention and it was based on the
social cognitive theory of behavior in health subjects, in educational material that was
formed especially for the needs of the intervention and in a variety of methods. One of its
innovations was the use of peer education.
Results: It was realized that the students understood better the term, they changed
some of their attitudes against it, they came in contact with conflict resolution training
and the dimension of peer mediation. The atmosphere in the school of intervention was
improved.
Conclusion: It appeared that the prevention of bullying can be achieved through the
effectuation of scientifically drawn programs. It is important, however, for the
functionalism and the viability of scientifically drawn interventions in Health promotion
and Health education to be institutionally included in the curriculum of secondary
education, as part of modern school policy of health.
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