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Πρόλογος

Εδώ και καιρό συζητώ με παιδιά που ζητούν τη βοήθειά μου

επειδή υπέστησαν bullying. Με γονείς τέτοιων παιδιών. Με γονείς
άλλων παιδιών που αναρωτιούνται και ανησυχούν ως προς το
τι περιμένει τα παιδιά τους όταν πάνε στο σχολείο ή ως προς το
τι βιώνουν τα παιδιά τους που ήδη πάνε στο σχολείο· και αναζητούν τρόπους ώστε και τα παιδιά τους να θωρακιστούν και το
περιβάλλον να τα προστατεύει. Με εκπαιδευτικούς που εκτίθενται καθημερινά σε εκδηλώσεις bullying και συχνά αισθάνονται
ξαρμάτωτοι ή, έστω, ανεπαρκώς εξοπλισμένοι για την αντιμετώπισή του. Με συναδέλφους από τους τομείς της ψυχικής υγείας
που καλούνται κι αυτοί να θεραπεύσουν προσωπικές, συλλογικές ή θεσμικές πληγές που ανοίγει το bullying στις ζωές παιδιών,
γονέων και παιδαγωγών, δηλητηριάζοντας τον κοινωνικό βίο
και την ανθρώπινη σχέση. Και, φυσικά, ενημερώνομαι για την
ελληνική και τη διεθνή ειδησεογραφία και βιβλιογραφία σχετικά
με το διογκούμενο αυτό πρόβλημα.
Με το πέρασμα του χρόνου και τη συσσώρευση της εμπειρίας και της πληροφορίας, όλη αυτή η πρακτική και διανοητική
ενασχόληση άρχισε να συμπυκνώνεται, να αποσαφηνίζεται και
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να αποκρυσταλλώνεται σε μια ιδιαίτερη αίσθηση. Η οποία, ως
γενική θεώρηση, έχει δύο πτυχές:
Α) Οι μέχρι τώρα προσπάθειες αντιμετώπισης του bullying
ακολουθούν μια «αυθόρμητη επιχειρησιακή φιλοσοφία» που
αντλεί από τρεις πηγές: Πρώτον, καλές προθέσεις – ενίοτε μάλιστα τόσο «καλές» (με την έννοια του πολιτικά ορθού και του
αγγελισμού που το χαρακτηρίζει), που θα ήθελαν να καταπολεμήσουν το bullying αποφεύγοντας κάθε αληθινή (και γι’ αυτό
επώδυνη) αναμέτρηση με λέξεις, νοήματα, πράξεις και στάσεις
που το ορίζουν. Δεύτερον, αμυντική αντίδραση βασισμένη στο
σχήμα «τα θύματα και οι καλοί αμύνονται απέναντι στο bullying».
Τρίτον, σκοπός της παρέμβασης είναι να γίνει αντιληπτό ότι το
bullying είναι κακό, άδικο και λάθος – «unfair and wrong», όπως
διάβασα σε σχετικό αγγλόφωνο πρόγραμμα.1
Β) Κάτι λείπει από αυτή την «εξυπονοούμενη φιλοσοφία» –
κάτι παραλείπεται, παραβλέπεται ή παραγνωρίζεται. Κάτι κρίσιμο, που μεταφράζεται σε δύο διαπιστώσεις: Πρώτον, η αποτελεσματικότητα των μέχρι τώρα «προγραμμάτων αντι-bullying»
είναι περιορισμένη, προβληματική και συζητήσιμη.2 Δεύτερον,
κάθε νέο πρόγραμμα αντι-bullying εμπλουτίζει μεν τη φαρέτρα
των προηγούμενων, αλλά δεν καλύπτει ούτε εντοπίζει το εν λό1 Steps to Respect (http://www.cfchildren.org/steps-to-respect).
2 Βλ. το κείμενο της Δ. Γιαννακοπούλου (παρακάτω). Επίσης, μια πολύ πρόσφατη ανασκόπηση στο: Amse, J.M.W. (2014). Evaluation of the effectiveness of
the anti-bullying intervention program «Survivors!». University of Twente Student
Theses, pp. 5-6. Το Πανεπιστήμιο του Τβέντε (Δανία) κατατάσσεται στα κορυφαία παγκοσμίως.
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γω κρίσιμο κενό. Με άλλα λόγια, όλες οι τακτικές βελτιώσεις που
προτείνονται και δοκιμάζονται δεν θίγουν τα στρατηγικά θεμέλια της όλης θεώρησης (βλ. προηγούμενο σημείο Α). Οι τεχνικές
καινοτομίες δεν υπερβαίνουν ούτε προβληματικοποιούν την
εξυπονοούμενη φιλοσοφία της ερμηνείας και της παρέμβασης.
Με αποτέλεσμα η προσπάθεια να έχει ως λανθάνοντα οδηγό της
την ιδέα ότι οι περιορισμοί της υπάρχουσας θεώρησης θα ξεπεραστούν αν κάνουμε πιο πολύ και πιο πλούσιο αυτό που ήδη
γίνεται – το ίδιο σε πιο μεγάλες δόσεις.
Προφανώς, τα σημεία Α και Β σχετίζονται και αλληλοϋποστηρίζονται, αναπαράγοντας το σκότωμα, τη μαύρη τρύπα που
περιορίζει το βεληνεκές των μέχρι τώρα μεθόδων αντιμετώπισης
του bullying. Άρα, αν θέλουμε να δοκιμάσουμε κάποια άλλη
προσέγγιση που να μην είναι αναπαραγωγή του ίδιου με πιο
πολλά μέσα, είναι αναγκαίο να σταθούμε πολύ προσεκτικά και
κριτικά σε αυτά τα δύο σημεία. Να εντοπίσουμε τους περιορισμούς τους και να επιχειρήσουμε τη γόνιμη, διανοητική και πρακτική υπέρβασή τους. Να μην περιοριζόμαστε στον εμπλουτισμό
της τακτικής εργαλειοθήκης, αλλά να επανεπεξεργαστούμε τη
στρατηγική μας για την καταπολέμηση του bullying.
Αυτή η στρατηγική αναθεώρηση και επαναθεμελίωση ορίζει
τη φύση και τη λογική του παρόντος διαβήματος. Το οποίο δεν
αποσκοπεί στο να προτείνει άλλο ένα πρόγραμμα αντι-bullying,
αλλά να επαναπροσδιορίσει τα θεμέλια και να διευρύνει τον
ορίζοντα του πολέμου κατά του bullying. Όχι απαξιώνοντας όσα
έγιναν και όσα γίνονται γι’ αυτόν τον σκοπό. Αλλά πλαισιώνοντάς
τα με μία ελλείπουσα μέχρι τώρα διάσταση, έτσι ώστε και να
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αναβαθμισθεί η γονιμότητα του υπάρχοντος και να ενισχυθεί η
αποτελεσματικότητα του όλου: οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.3
Με απλά λόγια: Αναγνωρίζω και τιμώ και εύχομαι να αξιοποιηθούν όλα τα θετικά κεκτημένα (γνώσεις και εργαλεία) που είναι
σήμερα διαθέσιμα. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζω και επιθυμώ να
αξιοποιήσω ακόμη και τους περιορισμούς των μέχρι σήμερα
προσεγγίσεων. Με ποιον τρόπο; Επεξεργαζόμενος έναν πρόσθετο αναβαθμό ανάλυσης και παρέμβασης, ο οποίος και συμπληρώνει και διευρύνει τη μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του ακανθώδους αυτού προβλήματος.
Εκτιμώ ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και ότι η συζήτηση και
παρέμβαση σε μια νέα βάση είναι παραπάνω και από επείγουσα.
Με δεδομένο αυτόν τον περιορισμό, για την πληρέστερη παρουσίαση του θέματος επέλεξα, ως προς τη δομή του παρόντος,
το σχήμα του συλλογικού τόμου. Σ’ αυτή την προοπτική, ζήτησα
τη συνδρομή δύο αξιόλογων ανθρώπων με γνώση του φαινομένου: Η κυρία Δήμητρα Γιαννακοπούλου, ψυχολόγος, με πλούσια εμπειρία και εξαίρετη γνώση της βιβλιογραφίας, επισκοπεί
κριτικά τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αντι-bullying. Και ο κύριος Παύλος
Χαραμής, φιλόλογος, εκπαιδευτικός και ερευνητής, Πρόεδρος
του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΤΕΜΕ) της ΟΛΜΕ,
ανασκοπεί την εμπειρία από την πραγματικότητα και την αντιμετώπιση του bullying στο ελληνικό σχολείο.

3

Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 5: 17.
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Ένα κρίσιμο πόρισμα που προκύπτει και από αυτές τις δύο
επισκοπήσεις του πεδίου είναι το εξής: Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να κάνουμε για να αναχαιτίσουμε και να καταπολεμήσουμε
το bullying. Άρα υπάρχει και χώρος και ανάγκη για περαιτέρω
εμβάθυνση και επεξεργασία λύσεων του προβλήματος. Οπότε,
μια νέα συμβολή έχει και θέση και νόημα. Τέτοιο είναι το πνεύμα
που διέπει και τη δική μου ανάλυση και πρόταση. Τα βασικά της
σημεία και η θεμελιώδης λογική της έχουν ήδη εκτεθεί σε δύο
διαδοχικά άρθρα μου στην εφημερίδα Η Αυγή (31/5/15 και
26/7/15). Εδώ, ωστόσο, έχω την ευκαιρία να εμβαθύνω την ανάλυση και να εμπλουτίσω τη στρατηγική πρότασή μου σε πολλά
επίπεδα, ιδίως δε σε σχέση με πολύ συγκεκριμένες, ακόμα και
άμεσα εφαρμόσιμες, προτάσεις για πολύ συγκεκριμένες δράσεις
και πρωτοβουλίες.
Η ανάλυση εκτίθεται σε τέσσερα βήματα: Επισκόπηση της
βιβλιογραφίας. Η εμπειρία του bullying στο ελληνικό σχολείο.
Μηχανισμοί του bullying. Για μια νέα στρατηγική καταπολέμησης
του bullying.
Για ευνόητους λόγους, η δική μου ανάλυση είναι πολλαπλάσια σε μέγεθος από τη συμβολή των δύο εκλεκτών συνεργατών
μου. Πράγματι, η σκιαγραφία του κεκτημένου μπορεί να γίνει με
τρόπο ήδη σε μεγάλο βαθμό κωδικοποιημένο και, γι’ αυτό, σχετικά συνοπτικό. Ενώ η εξερεύνηση του πεδίου από μια άλλη
οπτική γωνία και η ανάπτυξη της λογικής, αλλά και πολύ συγκεκριμένων πρακτικών εκφάνσεων μιας νέας προσέγγισης, απαιτούν πολύ περισσότερο χώρο.
Σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι να διευρύνει τον ορίζο-

[ 16 ]

BULLYING: ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΝΙΚΙΕΤΑΙ!

ντα και να επαναπροσδιορίσει τους όρους της συζήτησης, έτσι
ώστε να προχωρήσουμε πέρα από τον εμπλουτισμό του τεχνικού
οπλοστασίου. Και να φτάσουμε στην καλλιέργεια μιας νέας ματιάς και μιας νέας πρακτικής φιλοσοφίας σε όσους θέλουν να
κατανοήσουν καλύτερα και να καταπολεμήσουν ριζικά το
bullying. Κρίνοντας από τις πρώτες αποκρίσεις στα δύο προαναφερθέντα άρθρα μου, ευελπιστώ ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο μπορεί να γίνει, αλλά και ότι θα μεταγραφεί σε έμπρακτη στάση στον
χώρο του σχολείου. Ωστόσο, ακόμη και αν τώρα κοντά δεν γίνει
τίποτε από αυτά τα δύο, δεν πειράζει: «καὶ τί δὲν κάνατε γιὰ νὰ μὲ
θάψετε/ὅμως ξεχάσατε πὼς ἤμουν σπόρος»4. Οι δρόμοι που παίρνουν
οι άνθρωποι στην κοινωνική πρακτική τους σπάνια είναι προφανείς, και πολύ περισσότερο καρποί του λόγου και μόνο. Ωστόσο, η οξύτητα του προβλήματος και η σαφήνεια του επιχειρήματος ίσως λειτουργήσουν συνεργικά και αυξήσουν τις πιθανότητες να δοκιμαστεί αυτός ο νέος δρόμος. Και οι πρώτες ενδείξεις
που έχω ως προς την υποδοχή των κειμένων μου στην Αυγή
δηλώνουν και ότι η συζήτηση έχει ήδη αρχίσει στη νέα βάση και
ότι η επιθυμία για μια τέτοια συζήτηση υφίσταται.
Όπως και να ’ναι, πάντως, ισχύει κι εδώ ο λόγος του Ηράκλειτου: «Ἐὰν μὴ ἔλπηται ἀνέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει, ἀνεξερεύνητον ἐὸν
καὶ ἄπορον». («Αν δεν προσβλέπεις σ’ αυτό, δεν θα βρεις το αστόχευτο, καθώς δεν θα το ψάχνεις και θα παραμένει απρόσιτο» –
απόδοση δική μου.) Που σημαίνει, ανάμεσα στ’ άλλα, και το εξής:

4

Ντίνος Χριστιανόπουλος, Το Κορμί και το Σαράκι.
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Το bullying είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, που πηγάζει από
πολύπλοκες κοινωνικές, ιστορικές και πολιτισμικές διεργασίες,
καθώς και από θεμέλιους ψυχολογικούς μηχανισμούς, που δεν
είναι πάντοτε εύκολο να αποδεχτούμε την ενοχλητική τους ύπαρξη και την τρομακτική ισχύ τους. Το να επιχειρείς να κατανοήσεις
το bullying με εργαλεία σου χονδροειδείς ψυχοκοινωνικές έννοιες και μεθόδους είναι σαν να προσπαθείς να μελετήσεις τον
ιό του AIDS με μόνα όργανα το ακουστικό και το κιάλι. Στην
πραγματικότητα, δηλαδή, η αποφυγή του αναγκαίου διανοητικού κόπου με τη χρήση των πρόσφορων εργαλείων, αλλά και
της ενδεχόμενης συναισθηματικής καταπόνησης, μετατρέπουν
το εκδήλως ζητούμενο (κατανόηση του bullying με σκοπό την
καταπολέμησή του) σε αδήλως «ανέλπιστον», αφού θα παραμένει, λόγω ανεπάρκειας των μεθοδολογικών και εννοιολογικών
εργαλείων, «ανεξερεύνητον» και «άπορον».
Με απλά λόγια: Αν δεν κουραστεί το μυαλό για να κατανοήσει
το bullying με εργαλεία τόσο περίτεχνα όσο αυτά που χρησιμοποιούνται εδώ, και για να το καταπολεμήσει υπερβαίνοντας την
απλή αμυντική αντίδραση, τότε εκείνο που θα προκύψει υπάρχουν ήδη λέξεις για να το περιγράψουν: Love’s Labour’s Lost.
Ακόμη και αν το νόημα δεν είναι ταυτόσημο με τη σαιξπηρική
τους εκδοχή. Ακόμη κι αν η αστοχία εδώ δεν περιέχει διόλου
στοιχεία κωμωδίας.
Το βιβλίο αυτό αυτονόητα απευθύνεται σε όλους τους γονείς,
τους παιδαγωγούς και τα παιδιά, που με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο έρχονται αντιμέτωποι με το bullying στο σχολικό περιβάλλον. Αλλά, ταυτόχρονα, απευθύνεται και σε όλους τους άλ-
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λους: Σε όλους τους πολίτες, σε όλους όσοι έχουν θέσεις ευθύνης
ή αρθρώνουν δημόσιο λόγο, σε κάθε κοινωνικά ενεργό υποκείμενο. Επειδή από την έκβαση του πολέμου ενάντια στο bullying
εξαρτάται κατά ένα μέρος και το μέλλον της ίδιας της χώρας,
αφού επηρεάζει το είδος ανθρώπων που θα ζουν σε αυτήν. Ενώ,
παράλληλα, η νοοτροπία του bullying, όπως θα δούμε, έχει ήδη
αφήσει το αποτύπωμά της και στην πολιτική ζωή του τόπου, με
τρόπο άκρως επώδυνο και επικίνδυνο. Οπότε, η ενήμερη θεώρηση ή εμπλοκή καθενός σ’ αυτόν τον πόλεμο αποτελεί ζωτικό
ζητούμενο.
Ας πάρουμε, λοιπόν, τον δρόμο.
Νίκος Σιδέρης
Αθήνα, φθινόπωρο 2015

I
Αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας
προγραμμάτων anti-bullying
ΔΉΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΎΛΟΥ

ψυχολόγος

Γιάννης Λ.

Εισαγωγή

Το φαινόμενο του εκφοβισμού (bullying) αποτελεί μια ιδιαίτε-

ρη μορφή επιθετικής συμπεριφοράς που εμφανίζεται κυρίως
στη σχολική πραγματικότητα και όχι μόνο, με σοβαρές επιπτώσεις για τη διαδικασία της μάθησης και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου. Συγκεκριμένα, εκφοβισμός και η άμεση συνέπειά του που είναι η θυματοποίηση (victimization) είναι η επανειλημμένη και για αρκετό
χρονικό διάστημα έκθεση του μαθητή σε αρνητικές πράξεις
άλλου ή άλλων μαθητών, που εκδηλώνονται ως μορφές βίαιης
ή επιθετικής συμπεριφοράς.1 Κατά τη διάρκεια της επιθετικής
συμπεριφοράς, τα παιδιά που εκφοβίζουν θεωρείται ότι υπερτερούν σε σωματική, συναισθηματική και γνωστική δύναμη από

1 Olweus, D. (1991). Bully/Victim problems among school children: basic
facts and effects of a school based intervention program. In D.J. Pepler & Rubin
(eds.), The development and treatment of childhood aggression. Hillsdale, NJ:
Erlbaum, pp. 411-448.
Olweus, D. (2001). Peer harassment: a critical analysis and some important
issues. In J. Juvonen & S. Graham (eds.), Peer Harassment in School: The plight
of the Vulnerable and Victimized. New York: Guilford Press, pp. 3-20.
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τα παιδιά που εκφοβίζονται, και έχουν πρόθεση να τα δυσαρεστήσουν σοβαρά, προκαλώντας φόβο, ανησυχία ή πόνο. Έτσι,
αναπτύσσεται ανισορροπία δύναμης, μέσα στην οποία τα παιδιά
που εκφοβίζονται είναι ανήμπορα να αμυνθούν ή να αντιδράσουν και να υποστηρίξουν τον εαυτό τους. Τα παιδιά, λοιπόν,
που εκφοβίζουν επιτίθενται σε παιδιά πιο αδύναμα και επιδιώκουν να φανούν ισχυρά και κυρίαρχα, προσπαθώντας έτσι να
καλύψουν δικές τους ανασφάλειες και αναζητώντας επιβεβαίωση μέσα από την ταπείνωση των αδυνάτων.2 Επομένως, ο όρος
που ταιριάζει να αποδοθεί στο «bullying» μπορεί να είναι «ψευτονταής» ή τα ανάλογά του.3
Οι πιο συνήθεις μορφές εκφοβισμού και θυματοποίησης που
αναπτύσσονται είναι: ο λεκτικός εκφοβισμός, με τη μορφή διάδοσης φημών, απειλών και εξαναγκασμού, η σεξουαλική παρενόχληση, ο φυλετικός εκφοβισμός, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyberbullying), η σωματική βία, που εμφανίζεται συχνότερα στις μικρότερες ηλικίες, και ο κοινωνικός αποκλεισμός (απομόνωση του
παιδιού-στόχου από τις ομαδικές δραστηριότητες, από κοινωνικές
συναναστροφές και παρέες), ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Το
φαινόμενο συνήθως παρατηρείται να συμβαίνει σε χώρους του
σχολείου, όπως στο προαύλιο, στις τουαλέτες, στους διαδρόμους,
στην τάξη, αλλά και στον δρόμο προς και από το σχολείο, όπου
και η επίβλεψη κάποιου ενήλικα μπορεί να είναι ανεπαρκής.

2 Σιδέρης, Ν. (2015). Ψευτονταήδες στο Σχολείο: Ο Εφιάλτης ως Ιστορία.
Εφημ. Αυγή, 26/7/2015.
3 Σιδέρης, Ν., ό.π.
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Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται όλο και περισσότερο
στις σύγχρονες κοινωνίες διεθνώς.4 Έρευνες έχουν δείξει ότι
περίπου το 15% των μαθητών έχουν βιώσει συμπεριφορές εκφοβισμού, οι οποίες παρατηρούνται συχνότερα στα σχολεία σε
μαθητές ηλικίας 8 έως 15 χρόνων. Όπως προκύπτει από τα διε
θνή δεδομένα, ένα στα επτά παιδιά έχει εμπλακεί σε κάποια
μορφή εκφοβισμού,5 ενώ τα αντίστοιχα δεδομένα στην Ελλάδα
από επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι ένα στα δέκα παιδιά
σχολικής ηλικίας έχει εμπλακεί συστηματικά σε πράξεις εκφοβισμού.6

4 Clarke, E.A. & Kiselica, M.S. (1997). A systemic counselling approach to the
problem of bullying. Elementary School Guidance and Counselling, 31, pp. 310325.
Cowie, H. & Sharp, S. (eds) (1996). Peer Counselling in School: A Time to Listen.
London: David Fulton.
Elsea, M. & Smith, P. (1998). The long-term effectiveness of anti-bullying work
in primary schools. Educational Research, 40(2), pp. 203-218.
Fuller, A. (1998). From Surviving to Thriving: Promoting Mental Health in Young
People. Camberwell, Victoria: Australian Council of Education Research Press.
Baas, N., De Jong, M.D. & Drossaert, C.H. (2013). Children’s perspectives on
cyberbullying: insights based on participatory research. Cyberpsychology
Behavior and Social Networking, 16(4), pp. 248-253.
5 Olweus, D. (1991), ό.π.
Olweus, D. (1993). Bullying at School: What we Know and What we Do. MA,
Blackwell Publishers.
Olweus, D. (1994). Bullying at school: Long term outcomes for the victims and
an effective school-based intervention programme. In L.R. Huesmann (ed.),
Aggressive Behaviour: Current Perspectives. New York: Wiley, pp. 97-130.
6 Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, B., Αθανασιάδου, Χ., Κωνσταντίνου, Αι., Παπαθανασίου, Μ. & Ψάλτη, Α. (2005). Ταυτότητες φύλου, εθνικές ταυτότητες και σχολική
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Τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόμενο του εκφοβισμού και
οι μορφές εκδήλωσής του στα σχολεία έχει γίνει αντικείμενο
εκτεταμένης έρευνας διεθνώς και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (με πρωτοπόρες τις σκανδιναβικές χώρες: Νορβηγία, Σουηδία, Δανία και Φινλανδία) μέσα από επιδημιολογικές μελέτες και
εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενώς στο επίπεδο της πρόληψης και ενημέρωσης, αλλά και δευτερογενώς στο επίπεδο της
παρέμβασης. Παρόλο που το φαινόμενο λαμβάνει χώρα μέσα
και έξω από το σχολείο, οι περισσότερες από τις κινητοποιήσεις
αυτές αφορούν προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης κυρίως στο σχολικό περιβάλλον.
Σκοπός της επισκόπησης αυτής είναι να παρουσιάσει την
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης κατά του εκφοβισμού όπως αυτή έχει μελετηθεί και τεκμηριωθεί με τις πιο πρόσφατες μετα-αναλύσεις και ανασκοπήσεις
που έχουν γίνει σε πολλές χώρες του κόσμου. Η εμπεριστατωμένη γνώση των συστατικών, των αρχών και των μορφών και
επιπέδων παρέμβασης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης είναι ουσιαστική για την περαιτέρω εξέλιξη της αντι-εκφοβιστικής πολιτικής και πρακτικής
στην ελληνική πραγματικότητα.

βία – Ερευνώντας τη βία και τη θυματοποίηση στο σχολικό χώρο. Ενδιάμεση
έκθεση του προγράμματος Πυθαγόρας, περίοδος 1/3/2004-31/3/2005.
Ψάλτη, Α. & Κωνσταντίνου, Κ. (2007). Το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επίδραση φύλου και εθνο-πολιτισμικής προέλευσης. Ψυχολογία, 14 (4), σ. 329-345.
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Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
των προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης
κατά του εκφοβισμού
Στη διεθνή βιβλιογραφία για τον εκφοβισμό υπάρχουν πάρα
πολλά προγράμματα τα οποία: α) δεν έχουν αξιολογηθεί καθόλου
για την αποτελεσματικότητά τους, β) δεν έχουν αξιολογηθεί με
το κατάλληλο και συνεπές μεθοδολογικό σχέδιο, γ) έχουν αξιολογηθεί αλλά δείχνουν μικρό εύρος αποτελεσματικότητας, δ)
έχουν αξιολογηθεί και δείχνουν ότι μπορούν να εφαρμοστούν
αξιόπιστα αρχικά σε πειραματικό επίπεδο και χρειάζονται χρόνο
για ευρύτερη εφαρμογή. Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των
ειδικών, των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και των αποδεκτών
τους για τη σπουδαιότητα της αξιοπιστίας και της εφαρμογής
των προγραμμάτων παρέμβασης κατά του εκφοβισμού τονίζει
την αναγκαιότητα για την ασφαλή και μεθοδική αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητάς τους για την καλύτερη διαμόρφωση της
αντι-εκφοβιστικής έρευνας και πρακτικής.
Στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία για την αξιολόγηση των
προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού υπάρχει μια σειρά από
εμπεριστατωμένες μετα-αναλύσεις ή και ανασκοπήσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί από κορυφαίους ειδικούς για τα πιο σπουδαία
και αξιόλογα προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης.7

7 Hawker, D. & Boulton, M. (2000). Twenty years research on peer victimization
and psychosocial maladjustment: a meta-analytic review of cross-sectional
studies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, pp. 441-455.

[ 26 ]

BULLYING: ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΝΙΚΙΕΤΑΙ!

Μεθοδολογικά χαρακτηριστικά
Αυτές οι μετα-αναλύσεις και ανασκοπήσεις δείχνουν ότι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων antibullying πραγματοποιείται με τέσσερις βασικούς τύπους ερευνητικών σχεδίων: α) σύγκριση μεταξύ πειραματικής ομάδας και
ομάδας ελέγχου με μετρήσεις πριν και μετά την εφαρμογή της
παρέμβασης και τυχαία τοποθέτηση στις ομάδες, β) σύγκριση
μεταξύ πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου με μετρήσεις
Kärnä, A., Voeten, M., Little, T.D., Poskiparta, E., Kaljonen, A. & Salmivalli, C.
(2011). A Large-Scale Evaluation of the KiVa Antibullying Program: Grades 4-6.
Child Development, 82(1), pp. 311-330.
Kärnä, A., Voeten, M., Little, T., Alanen, E., Poskipara, E. & Salmivalli, C. (2013).
Effectiveness of the KiVa anti-bullying program: grades 1-3 and 7-9. Journal of
Educational Psychology, 105, pp. 535-551.
Ryan, W. & Smith, P.K. (2009). Anti-bullying programs in schools: How effective
are evaluation practices? Prevention Science, 10, pp. 248-259.
Salmivalli, C. & Poskiparta, E. (2012). KiVa antibullying program: overview of
evaluation studies based on a randomized controlled trial and national rollout
in Finland. International Journal of Conflict and Violence, 6(2), pp. 294-302.
Smith, J.D., Schneider, B.H., Smith, P.K. & Ananiadou, K. (2004). The effectiveness
of whole-school antibullying programs: A synthesis of evaluation research.
School Psychology Review, 33(4), pp. 547-560.
Smith, P.K. & Brain, P. (2000). Bullying in schools: lessons from two decades of
research. Aggressive Behavior, 26, pp. 1-9.
Ttofi, M. & Farrington, D.P. (2011). Effectiveness of school-based programs to
reduce bullying: a systematic and meta-analytic review. Journal of Experimental
Criminology, 7, pp. 27-56.
Ttofi, M., Farrighton, D. & Baldry, A. (2008). Effectiveness of Programmes to Reduce
School Bullying. Swedish Counsil for Crime Protection, Information &
Publications.
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Ίωνας Α.

πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης και χωρίς τυχαία
τοποθέτηση στις ομάδες, γ) σύγκριση μεταξύ πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου με μετρήσεις για την πειραματική ομάδα χωρίς τυχαία τοποθέτηση, και δ) σχέδιο ηλικιακής κοόρτης
(age-cohort designs) όπου γίνεται σύγκριση μεταξύ ομάδων
παιδιών της ίδιας ηλικίας και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές
πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης,
με στόχο να αξιολογηθεί η επίδραση του παράγοντα ανάπτυξη.8
8 Γαλανάκη, E. (2010). «Σχολικός εκφοβισμός: Πόσο αποτελεσματικές είναι
οι παρεμβάσεις;». Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα
Μαθαίνω πώς να μαθαίνω, 7-9 Μαΐου 2010.
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Τα δεδομένα της αξιολόγησης συλλέγονται με ποιοτικές μεθόδους: παρατήρηση, ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις, και
με ποσοτικές μεθόδους: χρήση ερωτηματολογίων. Αυτά βασίζονται σε μετρήσεις που γίνονται πριν και μετά την εφαρμογή
των προγραμμάτων παρέμβασης και αφορούν συνήθως τα εξής:
α) αυτοαναφορές εκφοβισμού και θυματοποίησης των ίδιων των
παιδιών και αυτοαναφορές τους για τις στάσεις τους και τις αξίες
τους προς το φαινόμενο, β) αναφορές εκφοβισμού και θυματοποίησης από τους συνομηλίκους αλλά και αυτοαναφορές τους
για τις αντιλήψεις τους και την έκταση του εκφοβισμού και θυματοποίησης, γ) αναφορές εκφοβισμού και θυματοποίησης των
εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς και αυτοαναφορές τους
για την έκτασή του, τις στάσεις τους, τις γνώσεις τους και τις
αξίες τους, δ) αυτοαναφορές παραμέτρων της ψυχικής υγείας
των παιδιών που συμμετέχουν, ε) αυτοαναφορές και αναφορές
για τη βία στο σχολείο από άλλους, στ) αναφορές για την αξιολόγηση του κοινωνικού κλίματος του σχολείου, της τάξης (υποστήριξη του μαθητή από τον εκπαιδευτικό, υποστήριξη του
μαθητή από άλλους συμμαθητές), ή τον ρόλο των συμμετεχόντων συνομηλίκων.

Salmivalli, C. & Poskiparta, E., ό.π.
Ttofi, M. & Farrington, D.P., ό.π.
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Χαρακτηριστικά, επίπεδα και συστατικά
των προγραμμάτων παρέμβασης
Τα περισσότερα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί και έχουν
δείξει τη χρησιμότητά τους στην πρόληψη, αντιμετώπιση και
μείωση των εκφοβιστικών συμπεριφορών βασίζονται κυρίως
στη σχολική πραγματικότητα με ταυτόχρονη εμπλοκή ομάδων
εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών.9 Παρόλο που ο εκφοβισμός

9 Amse, J.M.W. (2014). Evaluation of the effectiveness of the anti-bullying
intervention program «Survivors!». University of Twente Student Theses.
Αρτινοπούλου, Β., Μιχαήλ, Η. & Καλαβρή, Χ. (2010). Η Σχολική Διαμεσολάβηση.
Εκπαιδεύοντας τους Μαθητές στη Διαχείριση της Βίας και του Εκφοβισμού. Νομική Βιβλιοθήκη.
Farrington, D.P. & Ttofi, M. (2009). School based programs to reduce bullying
and victimization. Campbell Systematic Reviews, 6.
Karna et al. (2013), ό.π.
Olweus, D. (1991), ό.π.
Olweus, D. (1993), ό.π.
Olweus, D. (1997). Bully victim problems in school: facts and intervention.
European Journal of Psychology of Education, 12, pp. 495-510.
Olweus, D. (2005). A useful evaluation design, and effects of the Olweus Bullying
Prevention Program. Psychology, Crime and Law, 11, pp. 389-402.
Salmivalli, C. & Poskiparta, E., ό.π.
Smith, J.D. et al., ό.π.
Smith, P.K. & Ananiadou, K. (2003). The nature of school bullying and the
effectiveness of school-based interventions. Journal of Applied Psychoanalytic
Studies, 5, pp. 189-209.
Τσιάντης, Ι., Ασημόπουλος, Χ., Βασιλακάκη, Ε., Γιαννακοπούλου, Δ., Μπεράτης,
Ι., Παπαδοπούλου, Κ., Φύσσας, Κ. & Χατζηπέμου, Θ. (2011). Δραστηριότητες
στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών.
Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκδόσεις ΕΨΥΠΕ (Εταιρεία
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και η θυματοποίηση μπορεί να συμβαίνουν και εκτός σχολείου,
το σχολικό πλαίσιο είναι το πιο ουσιώδες για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων, εφόσον η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική και οι μαθητές που εκφοβίζονται δεν μπορούν να
αποφύγουν τους μαθητές που τους εκφοβίζουν, οι οποίοι συχνά
επιδοκιμάζονται από συνομηλίκους τους με λεκτικά ή μη λεκτικά μηνύματα.10 Επιπλέον, τα προβλήματα που ανακύπτουν σε
ομάδα χρειάζονται και λύσεις που αφορούν την ομάδα. Ο εκφοβισμός συνδέεται κυρίως με τη δυναμική της ομάδας των συνομηλίκων, όπως καθιερωμένες συμπεριφορές και νόρμες που
ανακύπτουν μέσα στη σχολική τάξη, και επομένως όποια παρέμβαση στοχεύει μόνο τη συμπεριφορά ενός παιδιού ατομικά
δεν φαίνεται να είναι αρκετή. Έτσι, οι πιο πρόσφατες έρευνες και
προγράμματα παρέμβασης ενάντια στον εκφοβισμό δίνουν έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα του εκφοβισμού, θεωρώντας
τον ως πολύπλοκο φαινόμενο ομάδας που ενέχει κοινωνικούς
ρόλους και διαδικασίες συσχετισμών μεταξύ των μελών.11 Το

Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου).
10 Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. Aggression and
violent behavior, 15(2), pp. 112-120.
11 Amse, J.M.W., ό.π.
Rigby, K. & Johnson, B. (2006). Expressed readiness of Australian schoolchildren
to act as bystanders in support of children who are being bullied. Educational
Psychology, 26(3), pp. 425-440.
O’Connell, P., Pepler, D. & Craig, W. (1999). Peer involvement in bullying: Insights
and challenges for intervention. Journal of adolescence, 22(4), pp. 437-452.
Salmivalli, C. (1999). Participant role approach to school bullying: Implications
for interventions. Journal of adolescence, 22(4), pp. 453-459.
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γεγονός, επίσης, ότι ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και εφήβων
μπορεί πιο εύκολα να είναι προσβάσιμος στο σχολικό περιβάλλον βοηθά την εφαρμογή προγραμμάτων που βασίζεται στα
σχολεία. Επιπλέον, από τη στιγμή που τα προγράμματα αυτά
εφαρμόζονται με αξιοπιστία και εγκυρότητα, βοηθούν τη λειτουργία του σχολικού συστήματος.
Τα προγράμματα παρέμβασης που εφαρμόζονται στη σχολική κοινότητα είναι κυρίως πολυδιάστατα και λειτουργούν ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα της σχολικής κοινότητας.
Τα επίπεδα αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.
α) Επίπεδο της κοινότητας. Γίνονται ενημερωτικές συναντήσεις
με φορείς της κοινότητας για τον σκοπό και στόχο του προγράμματος προς εφαρμογή, παρουσίαση της χρησιμότητάς
του και ευαισθητοποίηση της κοινότητας μέσω εκδηλώσεων,
διανομή φυλλαδίων προς τις ομάδες-στόχους (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές) με πληροφορίες για την αντι-εκφοβιστική πολιτική. Κάποιες φορές γίνεται μετάδοση του μηνύματος για την πολιτική κατά του εκφοβισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Salmivalli, C. (2001). Group view on victimization – Empirical findings and their
implications. In J. Juvonen & S. Graham (eds.), Peer harassment in school: The
plight of the vulnerable and victimized. New York: Guilford Press, pp. 398-419.
Salmivalli, C. (2010), ό.π.
Salmivalli, C. & Poskiparta, E., ό.π.
Sutton, J. & Smith, P.K. (1999). Bullying as a group process: An adaptation of
the participant role approach. Aggressive Behavior, 25(2), pp. 97-111.

