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Εισαγωγή
Το ENABLΕ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση του Εκφοβισμού σε Περιβάλλοντα Μάθησης και Ψυχαγωγίας) επιδιώκει να συμβάλει στην ευημερία των παιδιών, αξιοποιώντας μεθοδολογίες αποδεδειγμένα επιτυχημένες για την καταπολέμηση του εκφοβισμού με στόχο τη δημιουργία μιας ολιστικής προσέγγισης βασισμένης
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα θα παράγει πό και θα προάγει τη υπεράσπιση από συνομηλίκους, παρέχοντας υποστήριξη και καθοδήγηση για την καταπολέμηση του εκφοβισμού στα σχολεία και στα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας. Το ENABLE είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο που υλοποιείται από έξι βασικούς
εταίρους σε πέντε χώρες, με την υποστήριξη μιας δωδεκαμελούς ομάδας εμπειρογνωμόνων (Think Tank)
Το παρόν έντυπο επιδιώκει να προσφέρει μια αντικειμενική σύνοψη για το ευρύ κοινό. Συντάχθηκε από την
επιστημονική ομάδα του ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ στην Ελλάδα, την επιμέλειά του ανέλαβε το European
Schoolnet στο Βέλγιο και περιλαμβάνει υλικό που συνεισέφεραν οι άλλοι τέσσερις εταίροι του ΕΝΑΒLΕ και τα
μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων. Συγκεντρώνει ερευνητικά ευρήματα σχετικά με το φαινόμενο του εκφοβισμού: τι είναι, την έκταση και πρόληψή του, τα προγράμματα καταπολέμησης του εκφοβισμού και την αποτελεσματικότητά τους και την προσέγγιση που υιοθετείται από τις δραστηριότητες ENABLE: Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση.
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1. Τι σημαίνει σχολικός
εκφοβισμός;
1.1 Ορισμός του εκφοβισμού
Ο εκφοβισμός είναι μία μορφή επιθετικής
συμπεριφοράς, καταγεγραμμένη ήδη από τον 18ο
αιώνα, αλλά χωρίς να θεωρείται αξιοσημείωτο
κοινωνικό πρόβλημα μέχρι πριν 40 περίπου χρόνια .
Δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός για τον εκφοβισμό. Ένας ασαφής ορισμός εγκυμονεί
τον κίνδυνο υπερτίμησης του φαινομένου και υπερβολής κατά την κατηγοριοποίηση των παιδιών ως θύματα ή θύτες. Ο Olweus (1993) όρισε τον εκφοβισμό ως
επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε έναν σχετικά αδύναμο
συνομήλικο. Οι Smith, Schneider, Smith, και Ananiadou (2004) όρισαν τον εκφοβισμό ως "ιδιαίτερα βάναυσο είδος επιθετικής συμπεριφοράς που διακρίνεται από
επαναλαμβανόμενες ενέργειες εις βάρος ασθενέστερων θυμάτων που δεν μπορούν εύκολα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους" (σελ. 547).

Το ENABLE χρησιμοποιεί τον ορισμό της Anti-Bullying Alliance’s (Συμμαχίας
κατά του Εκφοβισμού), που περιγράφει τον εκφοβισμό ως "επαναλαμβανόμενη, σκόπιμη πρόκληση βλάβης προς ένα άτομο ή μια ομάδα από ένα
άλλο άτομο ή ομάδα, των οποίων η σχέση χαρακτηρίζεται από ανισορροπία ισχύος. Ο εκφοβισμός μπορεί να είναι σωματικός, λεκτικός ή ψυχολογικός, μπορεί να ασκηθεί σε φυσικό χώρο ή στον κυβερνοχώρο.”1

ΠρόσφαταThis does not follow previous section. The below is from section 1.1.
and is supposed to follow the 1st aporagraph of 1.1. , προτάθηκε ένας αναθεωρημένος ορισμός του εκφοβισμού, που βασίζεται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά:
την κατευθυνόμενη προς έναν στόχο συμπεριφορά, την ανισορροπία ισχύος και
τη βλάβη που προκαλείται στο θύμα [Εκφοβισμός είναι η επιθετική σκόπιμη συμπεριφορά που βλάπτει κάποιο άλλο άτομο σε ένα πλαίσιο ανισορροπίας ισχύος
(Volk et al., , 2014)]. Αυτός ο αναθεωρημένος ορισμός αναγνωρίζει την ανισορροπία ισχύος ως σημαντικό χαρακτηριστικό του εκφοβισμού και ως ζωτικής σημασίας στοιχείο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων κατά του εκφοβισμού.

1.
2.
3.

Πέντε είναι τα βασικά γνωρίσματα του εκφοβισμού:

4.
5.

Ο θύτης επιδιώκει να προκαλέσει βλάβη ή φόβο στο θύμα.
Η επιθετικότητα προς το θύμα εκδηλώνεται κατ' επανάληψη.
Το θύμα δεν προκαλεί την εκφοβιστική συμπεριφορά με τη χρήση
λεκτικής ή σωματικής επιθετικότητας.
Ο εκφοβισμός εκδηλώνεται σε οικείες κοινωνικές ομάδες.
Ο θύτης είναι πιο ισχυρός (είτε σε πραγματική είτε αντιληπτή δύναμη) από το θύμα.

1 http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/information-advice/what-is-bullying/
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1. Τι σημαίνει σχολικός εκφοβισμός
1.2 Μέτρηση του εκφοβισμού
Η εκτίμηση του εκφοβισμού οφείλει να εξετάζει τη συμπεριφορά και τις εμπειρίες εκφοβισμού
αλλά και τις πεποιθήσεις των παιδιών - όπως το τι συνιστά/δεν συνιστά εκφοβισμό, πώς μπορούν
να τον διαχειριστούν και τι πρέπει να κάνουν. Ορισμένοι ερευνητές επικρίνουν τη χρήση ορισμών
και όρων ("θύτης", "θύμα") και προτιμούν τη χρήση συμπεριφορικών δεικτών. Στο πνεύμα αυτό, οι
συμπεριφορικές ερωτήσεις και ενέργειες περιγράφονται και μετρώνται, λόγου χάρη "πόσο συχνά
αποκλείεις άλλα παιδιά από το παιχνίδι". Αποφεύγοντας τους ορισμούς, οι ερευνητές εξαλείφουν
την πιθανότητα εσφαλμένης αναφοράς περιστατικού που θα οφείλεται σε παρανόηση της έννοιας του εκφοβισμού, επειδή τα παιδιά ενδέχεται να αντιλαμβάνονται τον εκφοβισμό διαφορετικά
από τους ερευνητές.
Είναι σημαντικό να εμπλέκονται τα παιδιά στην εξέλιξη του ορισμού του εκφοβισμού. Γι' αυτό
τον λόγο, το ENABLE ενθαρρύνει τα παιδιά να συμβάλουν με τις ιδέες και τα σχόλιά τους πάνω
στα βασικά γνωρίσματα και τους ορισμούς του εκφοβισμού.

1.3 Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον
εκφοβισμό;
Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι αντιλαμβάνονται τον εκφοβισμό διαφορετικά από τους ερευνητές. Η διερεύνηση των πηγών των πεποιθήσεων και των στάσεών τους
είναι κρίσιμης σημασίας για την μεταβολή τους.
Στους ορισμούς που δίνουν για τη βία, τα μικρότερα παιδιά αναφέρονται συχνότερα σε σωματικές επιθέσεις, και λεκτική επιθετικότητα, ενώ το θέμα της επιθετικότητας σχέσεων προκύπτει
συχνότερα στα μεγαλύτερα παιδιά και στα κορίτσια παρά στα αγόρια (Vaillancourt et al.., 2008),.
Οι μαθητές στους οποίους δόθηκε ένας ορισμός του εκφοβισμού ανέφεραν λιγότερα περιστατικά θυματοποίησης σε σχέση με τους μαθητές στους οποίους δεν δόθηκε ορισμός.
Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να διερευνηθεί από πού προέρχονται οι γνώσεις των παιδιών
και των εφήβων σχετικά με τον εκφοβισμό και ποιες από τις πηγές μπορούν να προάγουν τη
μεταβολή των στάσεων και των πεποιθήσεών για τον εκφοβισμό. . Κατανοώντας τις πηγές των
στάσεών των παιδιών, οι υπέυθυνοι χάραξης πολιτικών θα είναι καλύτερα σε θέση να δημιουργήσουν αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης κατά του εκφοβισμού. Μια πιλοτική παρέμβαση ευαισθητοποίησης που διεξήχθη στην Ελλάδα σε παιδιά της Στ' τάξης (Τζαβέλα, Βλάσση &
6

Τσίτσικα, 2015) έδειξε πώς μια σχολική παρέμβαση μπορεί
να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο, να διαχωρίσουν άλλες μορφές επιθετικότητας από
τον εκφοβισμό, να διακρίνουν τον εκφοβισμό από το αθώο
πείραγμα και να παρέχουν λύσεις, όπως τον "χειρισμό" των
θυτών και τη βοήθεια προς τα θύματα. Σύντομες, δομημένες δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
μπορούν να αναδομήσουν εσφαλμένες αντιλήψεις και να
βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν καλύτερα τους μηχανισμούς συντήρησης του εκφοβισμού, ενδυναμώνοντάς τα
παράλληλα με στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.

1.4 Μετάφραση όρων
σχετικών με τον εκφοβισμό
Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στη μετάφραση ή την απόδοση του όρου "bullying" σε άλλες γλώσσες, π.χ. "harcèlement"
(παρενόχληση) στα Γαλλικά, "mobning" (συστηματική ομαδική όχληση) στα Δανέζικα και "Εκφοβισμός" στα Ελληνικά. Ο Arora (1996) διαπίστωσε ότι ο όρος "bullying" συχνά
δεν μπορεί να μεταφραστεί εύκολα σε άλλες γλώσσες. Οι
Smorti, Menesini και Smith (2003) διαπίστωσαν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των χωρών και κατέληξαν ότι δεν υπάρχει μία μόνο λέξη για τη μετάφραση της λέξης "bullying" η
οποία να αποδίδει την ακριβή, έννοια. Οι Smith, Cowie κ.ά.
(2002) ανέφεραν ότι λόγω πολιτισμικών διαφοροποιήσεων,
οι φωτογραφίες είναι ίσως η μόνη αξιόπιστη μέθοδος για
τη συγκέντρωση διακρατικών συγκρίσιμων δεδομένων.

1. Τι σημαίνει σχολικός εκφοβισμός;
Οι μορφές του εκφοβισμού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω ως εξής:

1.5 Μορφές
εκφοβισμού

1

Οι ερευνητές έχουν επισημάνει υποκατηγορίες του φαινομένου του εκφοβισμού που εκδηλώνονται σε όλα τα περιβάλλοντα και πολιτισμούς.
Οι εκφοβιστικές συμπεριφορές διακρίνονται σε άμεσο και έμμεσο εκφοβισμό,
με περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού να διαπιστώνονται και στις δύο μορφές εκφοβισμού
(Stavrinides, κ.ά., 2010). O άμεσος εκφοβισμός είναι συνηθέστερος στα αγόρια
και συνίσταται σε απροκάλυπτες συμπεριφορές που περιλαμβάνουν σωματική
και λεκτική επιθετικότητα. Ο έμμεσος
εκφοβισμός, ο οποίος ανιχνεύεται πιο
δύσκολα και είναι συνηθέστερος στα
κορίτσια, περιλαμβάνει τη χειραγώγηση
των κοινωνικών σχέσεων με σκοπό την
πρόκληση ψυχολογικής βλάβης (κουτσομπολεύοντας, διαδίδοντας φήμες) ή
κοινωνικού αποκλεισμού (ψυχολογικός
εκφοβισμός).

2
3

4

Σωματικός εκφοβισμός – ο οποίος και ανιχνεύεται
ευκολότερα – προκύπτει όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν σωματική βία για να ασκήσουν εξουσία και
έλεγχο πάνω σε άλλα παιδιά. Σχετίζεται στενά με
τη σωματική δύναμη των "θυτών" και για αυτόν τον
λόγο συνήθως εκδηλώνεται από μεγαλύτερους σε
ηλικία μαθητές εις βάρος νεαρότερων (Van Niekerk,
1993∙ Smith & Sharp, 1994∙ Byrne, 1994∙ Leach,
1997).
Ο λεκτικός εκφοβισμός περιλαμβάνει γραπτές ή
προφορικές κακόβουλες εκφράσεις που σκόπιμα
επιδιώκουν να μειώσουν και να πληγώσουν κάποιο
άλλο άτομο (Barone, 1997; Smith & Sharp, 1994).
Η επιθετικότητα σχέσεων ή ψυχολογική βία – μια
ύπουλη μορφή εκφοβισμού που συχνά περνάει
απαρατήρητη από γονείς και εκπαιδευτικούς – είναι
ένας τύπος κοινωνικής χειραγώγησης στην οποία
οι θύτες σκόπιμα παρεμποδίζουν τη συμμετοχή
ή ένταξη του ατόμου σε μια ομάδα διαδίδοντας
κακόβουλες και ψευδείς φήμες, επινοημένες ιστορίες, αποκαλύπτοντας μυστικά και κλονίζοντας την
εμπιστοσύνη (Krige, κ.ά., 2000∙ Neser, κ.ά., 2002). Το
θύμα πιθανά θα δυσκολεύεται να εμπιστευτεί τους
άλλους και να συνάπτει καλές σχέσεις στη μετέπειτα
ζωή του.
Ο σεξουαλικός εκφοβισμός συνίσταται σε επιβλαβείς και προσβλητικές ενέργειες ή λεκτικές εκφράσεις που στοχεύουν σεξουαλικά στο άτομο. Στα
παραδείγματα συγκαταλέγονται παρατσούκλια με
σεξουαλικό περιεχόμενο, ανάρμοστα σχόλια σχετικά
με τη σεξουαλικότητα του μαθητή, ανεπιθύμητο
άγγιγμα, και σε ακραίες περιπτώσεις, σεξουαλική
επίθεση και παρενόχληση.

5
6
7
8

Ο ρατσιστικός εκφοβισμός αναφέρεται σε
λεκτική, συναισθηματική και/ή σωματική
βία που βασίζεται σε προκαταλήψεις των
μαθητών εις βάρος ατόμων διαφορετικής
φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού
προσανατολισμού, κοινωνικής τάξης, οικονομικής κατάστασης, ή ατόμων με αναπηρία
και γενικά εις βάρος ανθρώπων που αποκλίνουν ποικιλοτρόπως από αυτό που ο θύτης
αντιλαμβάνεται ως φυσιολογικό.
Ο εκφοβισμός με εκβιασμό αναφέρεται στην
κλοπή ή καταστροφή υλικών αντικειμένων ή
χρημάτων του θύματος με τη χρήση απειλών, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει και τον
εξαναγκασμό του θύματος σε αντικοινωνικές
πράξεις.
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying)
περιλαμβάνει τον εκφοβισμό συμε τη χρήση
της τεχνολογίας. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν την αποστολή απειλητικών ή κακόβουλων μηνυμάτων, τη διάφοση φημών και
την ανάρτηση μη κολακευτικών φωτογραφιών σε ιστότοπους με υψηλή επισκεψιμότητα,
το «χακάρισμα» και τον αποκλεισμό του
θύματος από κάποιο δίκτυο φίλων.
Αξίζει να σημειωθεί ο αυτο-εκφοβισμός,
όπου τα θύματα στέλνουν στον εαυτό τους
μηνύματα μίσους, παρενόχλησης και/ή
επιβλαβή μηνύματα. Κάποιες πρόσφατες
περιπτώσεις δείχνουν ότι πρόκειται για φαινόμενο με αυξητικές τάσεις.
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1. Τι σημαίνει σχολικός εκφοβισμός;
1.6 Διαδικτυακός εκφοβισμός
Όπως ακριβώς οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των νέων έχουν μεταφερθεί στο
διαδίκτυο, έτσι έχει γίνει και με τις εκφοβιστικές συμπεριφορές. Ο διαδικτυακός
εκφοβισμός ορίζεται ως "επιθετική πράξη ή συμπεριφορά που διεξάγεται με τη
χρήση ψηφιακού μέσου από μια ομάδα ή ένα άτομο επαναλαμβανόμενα και με διάρκεια χρόνου εις βάρος ενός θύματος που δεν μπορεί εύκολα να αμυνθεί" (Slonje
κ.ά., 2013, σελ. 26). Παρότι ο διαδικτυακός εκφοβισμός συνιστά μια μορφή εκφοβισμού, διαφέρει από τον παραδοσιακό εκφοβισμό σε πολλά σημεία. Μια μεμονωμένη πράξη διαδικτυακού εκφοβισμού έχει τη δύναμη να επιφέρει επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, επειδή άλλοι χρήστες/αποδέκτες μπορεί να διαδώσουν την
αρχική ανάρτηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Slonje κ.ά., 2013). Στον
διαδικτυακό εκφοβισμό, οι προηγμένες δεξιότητες στη χρήση της τεχνολογίας και
η ανωνυμία μπορεί να επιφέρουν μια ανισορροπία ισχύος. Η ανωνυμία συχνά ωθεί
κάποια άτομα να ασκήσουν διαδικτυακό εκφοβισμό, καθώς θεωρούν αμελητέο
τον κίνδυνο που ενέχει η πράξη τους. Οι Kowalski και Limber ανέφεραν ότι τα μισά
σχεδόν από τα θύματα στη μελέτη τους δεν γνώριζαν την ταυτότητα του ατόμου
που ασκούσε διαδικτυακό εκφοβισμό εις βάρος τους.
Στον "παραδοσιακό" εκφοβισμό, τα περισσότερα περιστατικά εμφανίζονται στο
σχολείο ή κοντά στο σχολείο και στη διάρκεια των σχολικών ωρών. Συνεπώς, η
πρόσβαση στους στόχους του θύτη μπορεί να ελεγχθεί με την αλλαγή του σχολικού φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, ο διαδικτυακός εκφοβισμός
μπορεί να εκδηλωθεί οποτεδήποτε και οπουδήποτε μέσω των έξυπνων τηλεφώνων (Patchin & Hinduja, 2006).
Οι Cross κ.ά. (2015) διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι που βιώνουν κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες είναι πιο πιθανό να υποστούν διαδικτυακό και παραδοσιακό εκφοβισμό, σε σχέση με εκείνους που εκφοβίζονται μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο. Οι έφηβοι που ήταν στόχοι και των δύο μορφών εκφοβισμού βίωναν
μεγαλύτερη βλάβη και απουσίαζαν συχνότερα από το σχολείο σε σύγκριση με
τους εφήβους που ήταν θύματα μόνο παραδοσιακού εκφοβισμού, γεγονός που
υποδηλώνει ότι ο συνδυασμός των δύο μορφών εκφοβισμού επιφέρει μεγαλύτερη βλάβη στους εφήβους μακροπρόθεσμα.
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1.7 Αυτο-παρενόχληση και
εκφοβισμός
Ένα φαινόμενο που αναδύεται στο διαδίκτυο είναι η "αυτο-παρενόχληση"
με ερωτήσεις που αναρτώνται ανώνυμα και στη συνέχεια απαντώνται δημόσια στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι αναρτήσεις που
αποστέλλονται από το ίδιο το παιδί μπορεί να είναι σκληρές, βάναυσες,
εκφοβιστικές και ορισμένες φορές να προκαλούν ιδία βλάβη και να οδηγούν στην αυτοκτονία. Οι ειδικοί και οι ερευνητές ονομάζουν το φαινόμενο
"αυτο-παρενόχληση/εκφοβισμός" (self-harassment/bullying) ή "ψηφιακή
αυτοκαταστροφή" (digital self-harm), αλλά οι όροι αυτοί δεν έχουν ακόμα
κλινικά επιβεβαιωθεί. Ενώ η σχετική έρευνα είναι περιορισμένη, μια μελέτη
της Elizabeth Englander (2012) στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι 9% των υποκειμένων της μελέτης της είχαν αναρτήσει ψευδώς ένα βάναυσο σχόλιο "εις
βάρος" του εαυτού τους ή ασκούσαν διαδικτυακό εκφοβισμό στον εαυτό
τους στο γυμνάσιο και το λύκειο. Η ερευνήτρια Dana Boyd προτείνει τρεις
πιθανούς λόγους για την εν λόγω συμπεριφορά: οι "αυτο-καταστροφείς
μπορεί να βγάζουν "κραυγή βοηθείας", μπορεί να θέλουν να φανούν "κουλ"
ή να προσπαθούν να "πυροδοτήσουν" κομπλιμέντα".
Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς αυτής,
αλλά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις σκληρών και εκφοβιστικών αναρτήσεων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης - και ειδικότερα σε αυτά που επιτρέπονται οι ανώνυμες αναρτήσεις - μπορεί συντάκτης να είναι το ίδιο το θύμα. Αυτό εγείρει
νέα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι γονείς και οι ειδικοί
ψυχικής υγείας σχετικά με το τι πυροδοτεί μια τέτοια συμπεριφορά και πώς
μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με τάσεις "ψηφιακής αυτοκαταστροφής".

1. Τι σημαίνει σχολικός εκφοβισμός;

Σε μια διετή διαχρονική μελέτη σε μεγάλο δείγμα Ολλανδών μαθητών της πρώτης γυμνασίου, ο
Bannink και οι συνάδελφοί του (2014) διαπίστωσαν ότι, για τα κορίτσια, τόσο η παραδοσιακή όσο
και ο διαδικτυακή θυματοποίηση σχετίζονταν με
προβλήματα ψυχικής υγείας. Κοινωνικές και συναισθηματικές διαταραχές μπορεί να συμβάλλουν στη
θυματοποίηση, καθώς περιορίζουν τις κοινωνικές
δεξιότητες, την αυτο-εκτίμηση και τις συμπεριφορικές αυτό-ρυθμιστικές ικανότητες του εφήβου
(Kaltiala-Heino et al., 2010), ενώ η εμπειρία της θυματοποίησης μπορεί με τη σειρά της να εντείνει τον
κοινωνικό αποκλεισμό, την κοινωνική απομόνωση
και την ψυχική καταπόνηση. Και οι θύτες, όμως,
αντιμετωπίζουν αρνητικές συνέπειες: αυξημένο
άγχος, κίνδυνο σχολικής αποτυχίας, αντικοινωνική
και συχνά παραβατική συμπεριφορά και αυξημένες
πιθανότητες ενήλικης εγκληματικότητας.
Οι παρατηρητές (bystanders) διστάζουν να σχετιστούν με τα θύματα, γιατί φοβούνται μη γίνουν οι
ίδιοι θύματα (Rivers κ.ά., 2009). Παρατηρώντας τον
εκφοβισμό, μαθαίνουν να πιστεύουν στο δίκαιο
των δυνατών και των ισχυρών και ενδέχεται να
αναπτύξουν ένα αίσθημα αβοηθησίας και ενοχής,
επειδή δυσκολεύονται να παρέμβουν σε περιστατικά εκφοβισμού.

1.8 Συνέπειες του εκφοβισμού
Όλες οι μορφές εκφοβισμού έχουν αρνητικές συνέπειες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τόσο για
την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών ;oso και τη μαθησιακή διαδικασία (Smith κ.ά., 2004,
Georgiou & Stavrinides, 2008∙ Stavrinides, et al., 2010).
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Όσον αφορά στα θύματα οι πιο συχνές
επιπτώσεις περιλαμβάνουν τα εξής:
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•

Κατάθλιψη, άγχος
(Kaltiala-Heino, 2010).

•

Αυτοκτονικός ιδεασμός και
αυτοκτονικότητα (Holt κ.ά., 2015).

•

Δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής και
κοινωνική απόσυρση (Nansel et.,, 2001). •
Χαμηλή αυτοεκτίμηση
(Salmivalli et al., 1999) .

•

Μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση (Nansel
et al.,, 2001), που σχετίζεται με τη
συναισθηματική απεμπλοκή από το
σχολείο και τις συχνές αδικαιολόγητες
απουσίες.•
Ψυχοσωματικά προβλήματα
(Gini & POZZOLI, 2013). Τα θύματα είναι
πιθανό να υποφέρουν από πονοκεφάλους,
κοιλιακούς πόνους, διαταραχές ύπνου,
νυχτερινή ενούρηση κ.ά.

2. Ποια η συχνότητα
εμφάνισης του
εκφοβισμού και της
θυματοποίησης;
Η συχνότητα εμφάνισης του εκφοβισμού και της
θυματοποίησης ποικίλλει μεταξύ των διάφορων
αναπτυξιακών περιόδων (μέση παιδική ηλικία - προεφηβείαεφηβεία), των αναπτυξιακών περιβαλλόντων (διαδικτυακόμη διαδικτυακό) αλλά και μεταξύ χωρών.

Κάθε αναπτυξιακή περίοδος και περιβάλλον αναπτύσει και ευνοεί διαφορετικά μοτίβα
και μορφές εκφοβισμού. Ο Olweus (1993) συνήγαγε ότι το 15% των παιδιών από τα
δείγματα δημοτικών και γυμνασίων εμπλέκονταν τακτικά σε αλληλεπιδράσεις είτε ως
θύτες είτε ως θύματα, και το 3% ήταν θύματα και το 2% εκφόβιζαν άλλους μαθητές τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Μια μελέτη σε περισσότερα από 25.000 παιδιά στην
Αυστραλία, διαπίστωσε ότι σχεδόν ένα στα επτά παιδιά βίωνε εκφοβισμό τουλάχιστον
μία φορά την εβδομάδα (Rigby, 1997). Τις πρώιμες αυτές έρευνες ακολούθησαν πολυάριθμες μεγάλης κλίμακας μελέτες πάνω στη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου σε
πληθυσμούς όλου του κόσμου, εκ των οποίων οι μεγαλύτερες διεξήχθησαν στη Νορβηγία, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

2.1 Ευρήματα διεθνών μελετών
Παρότι ο εκφοβισμός διαπερνάει όλους τους πολιτισμούς, η
συχνότητα εμφάνισής του ποικίλλει ευρέως μεταξύ των χωρών.
Το "Health Behaviour in School-Aged Children" (Έρευνα για τις
συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών – HBSC/), μια διεθνή μελέτη των εφήβων στην Ευρώπη και
τη Βόρεια Αμερική, ξεκίνησε το 1983 και περιγράφει μοτίβα και
ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία και την ευημερία των
εφήβων, επιτρέποντας να κατανοήσουμε καλύτερα πώς η υγεία
διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη και ανάλογα με την ηλικία,
το φύλο και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση (Currie et al. ,
2012)12. Τα ευρήματα αποκάλυψαν εντυπωσιακές διαφορές στα
ποσοστά θυματοποίησης στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα,
κατά μέσο όρο το 13% των εντεκάχρονων μαθητών είχε δεχτεί
εκφοβισμό στο σχολείο τουλάχιστον δύο φορές στο διάστημα
των τελευταίων δύο μηνών με ποσοστό που κυμαίνεται από 2%
(κορίτσια στην Αρμενία) έως 32% (αγόρια στη Λιθουανία). Το 11%
των δεκατριάχρονων μαθητών είχε ασκήσει εκφοβισμό σε άλλους
μαθητές στο σχολείο τουλάχιστον δύο φορές στο διάστημα των
τελευταίωνδύο μηνών, ποσοστό που κυμαίνεται από 1% (κορίτσια
στη Νορβηγία) έως 35% (αγόρια στη Ρουμανία). Η εμπλοκή σε περιστατικά εκφοβισμού διαφέρει σημαντικά μεταξύ των εφήβων
που ζουν στο Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα και την Αγγλία (χώρες
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ENABLE), με τα 13χρονα από
τη Φλάνδρα του Βελγίου να αναφέρουν τα υψηλότερα ποσοστά
εμπλοκής σε περιστατικά εκφοβισμού (43%) , ενώ τοι 11χρονοι
μαθητές στην Αγγλία να αναφέρουν τα χαμηλότερα ποσοστά εκφοβισμού. Τα χαμηλότερα ποσοστά γενικότερα αφορούν στους
εντεκάχρονους στην Αγγλία και τη Δανία και τα υψηλότερα στους
δεκαπεντάχρονους Έλληνες.
Η συχνότητα εμφάνισης και οι μορφές του εκφοβισμού και της
θυματοποίησης μεταβάλλονται με την ηλικία. Η άμεση επιθετικότητα σωματικής ή λεκτικής φύσης είναι συνήθης στα παιδιά
μικρής ηλικίας (Ayers et al., 1999). Όσο αυξάνεται η ηλικία, η
2 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf
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2. Ποια η συχνότητα εμφάνισης του εκφοβισμού και της θυματοποίησης;
σωματική επιθετικότητα τείνει να μειώνεται και η λεκτική επιθετικότητα να αυξάνεται (Nishina,
Juvonen, 2005). Η γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη επιτρέπει στα παιδιά να γίνονται πιο “επιδέξιοι" στις έμμεσες μορφές επιθετικότητας. Για αυτόν τον λόγο, το πρόγραμμα ENABLE εστιάζει
στην πρώιμη εφηβεία ως κρίσιμη περίοδο παρέμβασηςς, στοχεύοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εκφοβιστικές συμπεριφορές και την καλλιέργεια δεξιοτήτων για την
αντιμετώπισή τους.
Η μελέτη HBSC 2010 διαπίστωσε ότι η θυματοποίηση κατά κανόνα μειώνεται με την ηλικία (Currie
et al., 2012). Οι Craig και συνεργάτες (2009) υποστηρίζουν ότι η μείωση της θυματοποίησης με την
αύξηση της ηλικίας ενδεχομένως οφείλεται στην κοινωνική ανάπτυξη. Μπορεί, επίσης, να αντικατοπτρίζει την εξίσωση του σωματικού μεγέθους και συνεπώς αποτελεσματικότερη παρεμπόδιση
του εκφοβισμού ή να αφορά διαφορές στο περιβάλλον μεταξύ δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου σε επίπεδο κοινωνικού κλίματος και ακαδημαϊκών απαιτήσεων. Στις χώρες που εφαρμόζεται
το πρόγραμμα ENABLE, ο εκφοβισμός εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα σε όλες τις ηλικίες στο
Βέλγιο και τη Δανία. Στην Αγγλία, παρατηρείται αύξηση της εμπλοκής σε περιστατικά εκφοβισμού
μέχρι την ηλικία των 13 ετών, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει μια συνεχής αύξηση μέχρι και τα 15 έτη,.
Στη μελέτη HBSC, τα αγόρια ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά εκφοβισμού σε όλες τις χώρες. Τα ποσοστά θυματοποίησης ήταν υψηλότερα για τα κορίτσια σε 29 από τις 40 χώρες. Τα ποσοστά θυματοποίησης μειώνονταν με την ηλικία σε 30 από τις 40 χώρες (αγόρια) και σε 25 από τις 39 χώρες (κορίτσια) (Craig et al., 2009). Διαφορές φύλου ήταν συνήθως μικρότερες από 10% (Currie κ.ά., 2012).

2.2. Ποια η συχνότητα εμφάνισης του
εκφοβισμού και της θυματοποίησης;
Μεγάλες είναι οι αποκλίσεις που αναφέρονται μεταξύ μελετών και χωρών, ιδιαίτερα όσον αφορά
στη θυματοποίηση μέσω του διαδικτύου. Μια πρόσφατη έκθεση κατέληξε στο ότι το 24% περίπου των νέων αναφέρουν ότι έχουν θυματοποιηθεί στο διαδίκτυο και το 17% αναφέρουν ότι οι
ίδιοι εκφοβίζουν στο διαδίκτυο (Patchin & Hindura, 2012). Επιπλέον, η συχνότητα του εκφοβισμού
και της θυματοποίησης μέσω διαδικτύου ποικίλλει μεταξύ αναπτυξιακών περιόδων (προεφηβεία
ως εφηβεία) και εμφανίζενται ιδιαίτερα συχνά στην πρώιμη εφηβεία. Οι Ybarra και Mitchell (2007)
διαπίστωσαν ότι όσο αυξάνει η ηλικία, τόσο αυξάνει και η συχνότητα του εκφοβισμού μέσω διαδικτύου. Όπως φαίνεται, σενεότερες ηλικίες τα παιδιά εμπλέκονται περισσότερο σε εκφοβισμό
παραδοσιακού τύπου (εκτός διαδικτύου), ενώ τα ,μεγαλύτερα παιδιά εμπλέκονται συχνότερα σε
εκφοβισμό μέσω διαδικτύου.
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Μεγάλης κλίμακας έρευνες σε όλες τις χώρες της ΕΕ διευκολύνουν τις συγκρίσεις και συνθέτουν μια σαφή συνολική εικόνα του φαινομένου. Το ΕU Kids Online είναι
ένα θεματικό δίκτυο 33 χωρών που επιδιώκει να ενημερώσει καλύτερα τα παιδιά της Ευρώπης όσον αφορά
στις ευκαιρίες, τους κινδύνους και την ασφάλεια στο
διαδίκτυο. Το 2009-2010, η ομάδα του ΕU Kids Online
διεξήγαγε μια κατ' οίκον έρευνα 25.000 παιδιών ηλικίας
9-16 ετών που χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο και των
γονιών τους.
Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας του ΕU Kids Online
είναι ότι η μεγαλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες αλλά εγκυμονεί και περισσότερους κινδύνους. Μια μικρή μειονότητα παιδιών
ηλικίας 9-16 ετών ανέφεραν ότι έχουν δεχτεί διαδικτυακό εκφοβισμό: μόνο το 6% των παιδιών ηλικίας 9-16
ετών έχουν δεχτεί κακόβουλα ή σκληρά μηνύματα στο
διαδίκτυο και 3% έχουν στείλει τέτοια μηνύματα σε
άλλους. Τα περιστατικά εκφοβισμού προκύπτουν περισσότερο εκτός διαδικτύου παρά στο διαδίκτυο: 19%
είχαν δεχτεί εκφοβισμό είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός
αυτού (σε σύγκριση με 6% στο διαδίκτυο), και 12% είχαν εκφοβίσει κάποιο άλλο παιδί στο διαδίκτυο ή εκτός
διαδικτύου (έναντι 3% στο διαδίκτυο). Τα περισσότερα παιδιά δεν αναφέρουν συναισθήματα ενόχλησης ή
αναστάτωσης όταν συνδέονται στο διαδίκτυο (Haddon
& Livingstone, 2012). Η έρευνα EU NET ADB διεξήχθη
στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πολωνία, τη Γερμανία,
τη Ρουμανία, την Ολλανδία και την Ισλανδία με ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000 μαθητών ηλικίας 1417 ετών ανά χώρα. Τα ευρήματα έδειξαν ότι 21,9% των
ερωτηθέντων είπαν ότι είχαν δεχτεί εκφοβισμό στο διαδίκτυο (Tsitsika, Janikian,, Tzavela et al.,,, 2015).
Το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο για τα κορίτσια από
ό,τι για τα αγόρια, για τη μεγαλύτερη σε ηλικία ομάδα

2. Ποια η συχνότητα εμφάνισης του εκφοβισμού και της θυματοποίησης;
(16-17 ετών) συγκριτικά με τη νεαρότερη ομάδα (14-15 ετών). Επίσης, για όσους εφήβους
προέρχονταν από οικογένειες με γονείς χαμηλού/μέσου μορφωτικού επιπέδου συγκριτικά
με εκείνους των οποίων οι γονείς διέθεταν υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Πίνακας 2.1). Το ποσοστό των εφήβων που δήλωσαν ότι είχαν κάποια στιγμή δεχτεί εκφοβισμό στο διαδίκτυο
ήταν υψηλότερο στη Ρουμανία και χαμηλότερο στην Ισπανία και την Ισλανδία. Η ηλικία και
το μορφωτικό επίπεδο των γονιών σχετίζονται στενά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό.

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που
ανέφεραν εκφοβισμό στο διαδίκτυο στη
διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών
Σύνολο εφήβων στο EU NET ADB

21.9

Κορίτσια

24.1

Αγόρια

19.5

14-15 ετών

20.5

16-17 ετών

24.2

Γονείς με χαμηλό/μέσο μορφωτικό
επίπεδο

24.2

Γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο

21.2

Πίνακας 2.1. Συχνότητα εκφοβισμού στην Ευρώπη - ευρήματα του EU NET ADB

13

2. Ποια η συχνότητα εμφάνισης του εκφοβισμού και της θυματοποίησης;
Το "Net Children Go Mobile" ήταν ένα πρόγραμμα 3 που
υλοποιήθηκε στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την
Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την
Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να διερευνηθούν οι
μεταβαλλόμενες συνθήκες πρόσβασης και χρήσης του
διαδικτύου. Τα συγκριτικά ευρήματα των εκθέσεων του EU
Kids Online και του Net Children Go Mobile (Livingstone,
Mascheroni, Ólafsson & Haddon, 2014), όπου συγκρίνονται
δεδομένα του EU Kids για το 2010 με δεδομένα του Net
children Go Mobile για το 2013-14, αποκαλύπτουν ότι ο
διαδικτυακός εκφοβισμός κινείται ανοδικά. Το ποσοστό
των παιδιών ηλικίας 11-16 ετών που ανέφεραν ότι έλαβαν
κακόβουλα ή οδυνηρά ("διαδικτυακός εκφοβισμός")
μηνύματα (τους τελευταίους 12 μήνες) αυξήθηκε από 7%
σε 12%, ιδιαίτερα στα κορίτσια. Στις ηλικίες των 13-14 ετών,
ο ρυθμός του σχολικού εκφοβισμού αυξήθηκε από 8%
(2010) σε 15% (2013-2014) μέσα σε τέσσερα χρόνια.
Ο κίνδυνος δεν οδηγεί κατ' ανάγκη σε βλάβη - τα παιδιά
μπορεί να διαθέτουν ανθεκτικότητα απέναντι στους
κινδύνους που συναντούν στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το
ποσοστό των παιδιών που ανέφεραν ότι ένιωσαν ενόχληση
ή αναστάτωση στο διαδίκτυο τον προηγούμενο χρόνο
αυξήθηκε από 13% σε 17%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
τα τελευταία χρόνια αφορούν στα κορίτσια και τους
εφήβους. Όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο ΕΝΑBLE
διεξήγαγαν επισκόπηση των μελετών για τον εκφοβισμό
και τον διαδικτυακό εκφοβισμό σε εθνικό επίπεδο και
συγκέντρωσαν τις πληροφορίες σε ένα εθνικό δελτίο
διαθέσιμο στο http://enable.eun.org.

3 www.netchildrengomobile.eu/
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Οι εκφοβιστικές συμπεριφορές λαμβάνουν χώρα εντός ενός
πολυεπίπεδου συστήματος, της οικολογίας του εκφοβισμού, στην
οποία το άτομο τοποθετείται στο κέντρο ενός κύκλου (Εικ. 3.1) και
τα συστήματα μέσα στα οποία το παιδί ζει και αλληλεπιδρά και που
διαμορφώνουν την ανάπτυξη του, απεικονίζονται ως ομόκεντροι
κύκλοι γύρω του. Οι κύκλοι αυτοί αποτυπώνουν το μικροεπίπεδο, το
μεσοεπίπεδο, και το μακροεπίπεδο (Bronfenbrenner, 1994).

Παιδί
(ατομικά χαρακτηριστικά)
Συνομήλικοι, οικογένεια,
εκπαιδευτικοί (μικροσύστημα)
Σχολείο κλίμα και πολιτικές
(μεσοσύστημα)
Οικονομικές συνθήκες και πολιτισμός
(μακροσύστημα)

Υπάρχουν δύο τύποι ενδείξεων για την πρόβλεψη της προβληματικής συμπεριφοράς: οι παράγοντες κινδύνου που καθιστούν πιθανότερη την
ανάπτυξη προβληματικής συμπεριφοράς και οι
προστατευτικοί παράγοντες που μειώνουν την
πιθανότητα αυτή. Σε όσους περισσότερους παράγοντες κινδύνου εκτίθεται το παιδί, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα εμπλοκής του
σε περιστατικά εκφοβισμού. Η πρόληψη του εκφοβισμού στοχεύει στην αποτροπή εκδήλωσης
εκφοβιστικής συμπεριφοράς μέσω της μείωσης
των κινδύνων και την ενίσχυση των μηχανισμών
προστασίας. Για κάθε παιδί, οι παράγοντες κινδύνου και προστασίας αλληλεπιδρούν με τους παράγοντες κινδύνου του περιβάλλοντος και επιφέρουν διαφορετικές εκφοβιστικές συμπεριφορές
και ρόλους.
Οι ατομικοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν ενδοπροσωπικοί (συναισθηματικούς, ιδιοσυγκρασιακούς) και διαπροσωπικούς (κοινωνική
επάρκεια) παράγοντες. Από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου, περισσότερο επηρεάζουν οι κοντινοί/εγγύς κίνδυνοι που συνυπάρχουν σε επίπεδο μικροσυστήματος: μέλη της
οικογένειας, συνομήλικοι και άλλα κοντινά άτομα,
όπως εκπαιδευτικοί. Στις προσπάθειες πρόληψης
του εκφοβισμού με βάση την οικολογική προσέγγιση, στοχεύονται οι παράγοντες κινδύνου, ενώ
προωθούνται οι αντίστοιχοι παράγοντες προστασίας σε όλους τους τομείς λειτουργικότητας
του ατόμου: στην ομάδα των συνομηλίκων, τις
σχέσεις παιδιού-γονέων, τα χαρακτηριστικά του
σχολείου και τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς.
Οι παράγοντες κινδύνου και προστασίας συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1.

Σχ. 3.1. Η οικολογία του εκφοβισμού
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Άτομο

Παράγοντες κινδύνου του εκφοβισμού

Παράγοντες/δεξιότητες προστασίας

Χαμηλή ενσυναίσθηση

Αναπτυγμένη ενσυναίσθηση

Χαμηλή συναισθηματική
επίγνωση/ρύθμιση

Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων

Χαμηλή εμπλοκή στη σχολική διαδικασία

Εμπλοκή στη σχολική διαδικασία

Έλλειψη διεκδικητικής συμπεριφοράς

Αποτελεσματικές δεξιότητες και πρακτικές επικοινωνίας στο
διαδίκτυο

Ανεπαρκής επίλυση προβλημάτων

Κατάλληλη διεκδικητική συμπεριφορά

Χαμηλή αποδοχή από τους συνομηλίκους/απόρριψη από τους συνομηλίκους
Χαμηλή κοινωνική αυτεπάρκεια
Ομάδα
συνομηλίκων

Κοινωνικές γνωστικές μεροληψίες

Κοινωνικές δεξιότητες και στάσεις

Αντικοινωνικές στάσεις/στάσεις υπέρ του εκφοβισμού

Κοινωνική αυτεπάρκεια

Ηθική αποστασιοποίηση

Κοινωνική επάρκεια

Ελλιπείς δεξιότητες χειρισμού ψηφιακών μέσων (διαδικτυακός εκφοβισμός)
Χαμηλή επίγνωση των κινδύνων της διαδικτυακής επικοινωνίας (διαδικτυακός
εκφοβισμός)

Γονείς

Σχολεία/
Εκπαιδευτικοί

Αντικοινωνικές νόρμες/ Κανονιστικές πεποιθήσεις σχετικά με την εκδήλωση
εκφοβισμού

Συνεργατικές αλληλεπιδράσεις που προάγουν μια συνεργατική
κουλτούρα

Πρακτικές άσκησης ισχύος

Αίσθημα υποστήριξης

Ανεπαρκής υποστήριξη συνομηλίκων

Δύναμη του παρατηρητή να προσφέρει βοήθεια

Επιθετική συμπεριφορά επιβραβευμένη από τους συνομηλίκους

Συνεργατική επίλυση προβλημάτων

Οικογενειακές συγκρούσεις και πτωχή επικοινωνία

Υποστηρικτική επικοινωνία γονέα-παιδιού

Χαλαρή γονεϊκή εμπλοκή-παρακολούθηση/αναποτελεσματική γονεϊκή
καθοδήγηση

Συμμετοχή των γονέων στη σχολική διαδικασία

Έκθεση σε επιθετική συμπεριφορά στο σπίτι

Γονεϊκή υποστήριξη και παρακολούθηση κατάλληλη για την ηλικία
(εντός και εκτός διαδικτύου)

Αρνητικό σχολικό κλίμα

Υποστηρικτικόκλίμα σχολείου/τάξης

Χαμηλή συναισθηματική εμπλοκή με το σχολείο

Εκπαιδευτική υποστήριξη και ανατροφοδότηση

Απόμακρες σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών

Ρητοί κανόνες σχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι αποδεκτό

Έμμεση αποδοχή περιστατικών εκφοβισμού - Έλλειψη/ασυνεπείς αρνητικές
συνέπειες για εκφοβιστικές συμπεριφορές

Πίνακας 3.1. Παράγοντες που προάγουν και που προλαμβάνουν εκφοβισμό
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3.1 Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με
το άτομο

3.2 Σχέσεις στην ομάδα των
συνομηλίκων

Η επίδραση του φύλου τεκμηριώνεται σε όλους τους τύπους εκφοβισμού. Όπως διαπιστώθηκε,
τα αγόρια αναφέρουν συχνότερα εμπλοκή σε εκφοβιστική συμπεριφορά από ότι τα κορίτσια
(Espelage και Holt, 2001∙ Nansel κ.ά., 2001), ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άμεσες μορφές εκφοβισμού. Τα κορίτσια, από την άλλη, συνήθως εμπλέκονται σε έμμεσο εκφοβισμό (Salmivalli &
Kaukiainen, 2004). Πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα κορίτσια εμπλέκονται περισσότερο
σε διαδικτυακό εκφοβισμό (Tsitsika κ.ά. 2015∙ Cross κ.ά., 2015). Έχει αποδειχθεί ότι οι εκφοβιστικές συμπεριφορές επηρεάζονται από την ηλικία. Σωματικά χαρακτηριστικά, όπως το βάρος,
μπορεί να επηρεάσουν τις εμπειρίες θυματοποίησης στο σχολείο. Το επικρατέστερο προφίλ των
νεαρών θυτών είναι ότι είναι επιθετικοί και κοινωνικά αδέξιοι. Οι θύτες είναι πιθανότερο να χαρακτηρίζονται από παρορμητική ιδιοσυγκρασία (Bernstein & Watson, 1997). Άλλοι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το άτομο είναι η παρορμητικότητα και η χαμηλή ενσυναίσθηση
(Farrington & Baldry, 2010). Η χαμηλή αυτο-εκτίμηση έχει συσχετιστεί με τον εκφοβισμό, αλλά όχι
με τη θυματοποίηση (Unnever & Cornell, 2003). Τα παιδιά που ασκούν εκφοβισμό δυσκολεύονται
να τηρήσουν κανόνες και να προσαρμοστούν στο σχολείο (Nansel κ.ά., 2004∙ Olweus, 1993). Η ενσυναίσθηση είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό που συσχετίζεται με τον εκφοβισμό (Espelage κ.ά.,
2004). Μια μελέτη που διεξήχθη στην Ιταλία (Gini κ.ά., 2007) ανέφερε ότι όσον αφορά στα αγόρια
τα χαμηλά επίπεδα ενσυναισθηματικής ανταπόκρισης σχετίζονται με εμπλοκή σε εκφοβισμό, ενώ η
ενσυναίσθηση σχετίζεται θετικά με την προσφορά βοήθειας προς τους μαθητές-θύματα.

Καθώς οι έφηβοι επιζητούν να αυτονομηθούν από τους γονείς
τους, στρέφονται προς τους συνομηλίκους τους για κοινωνική υποστήριξη. Η απόρριψη από τους συνομηλίκους και η
έλλειψη της υποστήριξής τους αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή του ατόμου, ενώ οι
φιλίες και η αποδοχή από τους συνομηλίκους είναι κρίσιμης
σημασίας για τη θετική ανάπτυξη του εφήβου και την προσαρμογή του στο σχολείο. Η απόρριψη από τους συνομηλίκους, η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης και η ένταξη σε αποκλίνουσες ομάδες συνιστούν παράγοντες κινδύνου για τον
σχολικό εκφοβισμό και τη θυματοποίηση. Αντιθέτως, οι φιλίες
μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτελεσματική ασπίδα κατά
της θυματοποίησης (Schmidt and Bagwell, 2007). Οι αρνητικές σχέσεις με τους συνομηλίκους βρίσκονται στο επίκεντρο
του προβλήματος του εκφοβισμού (Spriggs κ.ά., 2007).

Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης του παιδιού, η συναισθηματική ρύθμιση και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων αποτελούν βασικούς μαθησιακούς στόχους των μαθημάτων του ENABLE.
Τα παιδιά που υφίστανται εκφοβισμό (θυματοποιούνται) αναφέρουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Η κατάθλιψη και το άγχος αποτελούν συνήθη συμπτώματα που βιώνουν τα θύματα (Espelage κ.ά.,
2001, Espelage και Swearer, 2003). Τα παιδιά που υφίστανται εκφοβισμό αναφέρουν επίσης δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, μοναξιά και κοινωνικό άγχος (Eslea κ.ά., 2004∙ Kokkinos
και Panayiotou, 2004∙ Nansel κ.ά., 2001). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση (Andreou, 2004, Salmivalli and colleagues, 1999).
Τα περισσότερα από τα παραπάνω ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελούν αίτια
αλλά και συνέπειες των εκφοβιστικών εμπειριών και όπως φαίνεται συντελείται μια κυκλική διαδικασία.

Τα περιστατικά εκφοβισμού αυξάνονται όταν τυγχάνουν επιδοκιμασίας από μια ομάδα συνομηλίκων και θεωρούνται νόρμα για την ομάδα (Duffy & Nesdale, 2010). Μια κουλτούρα που
υποστηρίζει τον εκφοβισμό είναι πιθανότερο να περικλείει
άτομα που θεωρούν αποδεκτή μια τέτοια συμπεριφορά, ενισχύοντας περαιτέρω τον εκφοβισμό ως νόρμα (Williams &
Guerra, 2007). Ένα εύρημα που συναντάται σταθερά στη βιβλιογραφία και αφορά τόσο στην επιθετικότητα όσο και στον
εκφοβισμό είναι ότι τα παιδιά που ενστερνίζονται πεποιθήσεις
υπέρ της εκφοβιστικής συμπεριφοράς είναι πιθανότερο να γίνουν θύτες (Espelage & Swearer, 2003∙ Huesmann & Guerra,
1997).
Οι θύτες αγωνίζονται να κυριαρχήσουν πάνω στους συνομηλίκους τους και θέτουν ως βασικό τους στόχο τη διατήρηση
μιας κυρίαρχης θέσης στην ομάδα των συνομηλίκων (Adler &
Adler, 1998). Οι Olthof και Goossens (2008) διαπίστωσαν ότι
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αγόρια 10-13 ετών που εκδήλωναν εκφοβιστικές συμπεριφορές επιζητούσαν την αποδοχή των άλλων αγοριών.
Τα θύματα είναι κατά κανόνα παιδιά με χαμηλή διεκδικητική συμπεριφορά ή παιδιά που επιδεικνύουν κοινωνική εσωστρέφεια. Η
θυματοποίηση, και η βλάβη που βιώνεται από τη θυματοποίηση, διαιωνίζεται από την έλλειψη αναζήτησης βοήθειας και τις δυσκολίες
αντιμετώπισης των περιστατικών εκφοβισμού.
Οι παρατηρητές (bystanders) διαδραματίζουν ποικίλους ρόλους, ενθαρρύνοντας συχνά τον θύτη και συμβάλλοντας στην αύξηση της
έντασης και της συχνότητας του εκφοβισμού (Salmivalli κ.ά. 2011).
Τα κορίτσια είναι πιθανότερο να επιδείξουν ενσυναίσθηση και να
προσφέρουν υποστήριξη στα θύματα, ενώ τα αγόρια πιστεύουν ότι
τα θύματα "άξιζαν αυτό που έπαθαν" (Rigby, 1997).

, Οι σχέσεις και οι δυναμικές στην ομάδα των συνομηλίκων έχουν εξαιρετική σημασία για
την καταπολέμηση του εκφοβισμού και τα προγράμματα παρέμβασης (Salmivalli, 2010), μια
προσέγγιση την οποία υιοθετεί το ENABLE.

3.3 Οικογενειακό περιβάλλον και σχέσεις
παιδιού-γονέα
Οι γονείς διαμορφώνουν μοτίβα συμπεριφοράς και προετοιμάζουν τα παιδιά τους να συνάπτουν και να διατηρούν διαπροσωπικές σχέσεις. Οι γονείς, επίσης, εισάγουν και ενισχύουν
συμπεριφορικές στάσεις και νόρμες. Οι Lereya, Samara και Wolke (2013) έδειξαν ότι τόσο τα
θύματα όσο και τα παιδιά που εναλλάσσονται σε ρόλους θύτη και θύματος (θύτης/θύμα) είναι
πιθανότερο να εκτίθενται σε αρνητική γονεϊκή συμπεριφορά, όπως σε κακοποίηση, παραμέληση και δυσπροσαρμοστική γονεϊκή συμπεριφορά. Ο θετικός γονεϊκός ρόλος - στο πλαίσιο του οποίου υπάρχει καλή επικοινωνία γονέα-παιδιού, ζεστές σχέσεις, γονεϊκή συμμετοχή,
υποστήριξη και επιτήρηση - λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στη θυματοποίηση συνομηλίκων. Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι οι νέοι είναι πιθανότερο να γίνουν θύματα αν η μητέρα
παρεμποδίζει την ανάπτυξη της αυτονομίας στα αγόρια ή την ανάπτυξη μιας στενής σχέσης,
όταν πρόκειται για κορίτσια (Duncan, 2004). Τα αγόρια με υπερπροστατευτικές μητέρες είναι πιθανότερο να θυματοποιηθούν από τους συνομηλίκους τους λόγω της περιορισμένης
άσκησης δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης των διαφορών, δεξιότητες οι οποίες δεν έχουν
αναπτυχθεί επαρκώς. Φαίνεται ότι , η υπερπροστασία μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη
του αισθήματος αυτονομίας που απαιτείται για την απόκτηση και τη διατήρηση κύρους στην
ομάδα των συνομηλίκων.
Οι φιλονικίες των γονέων στο σπίτι, οι οικογενειακές διαμάχες (Stevens κ.ά., 2002) και η κακομεταχείριση (Shields και Cicchetti, 2001) συνδέονται με εκφοβιστικές συμπεριφορές. Η
μελέτη του Baldry (2003) σε δείγμα Ιταλών νέων διαπίστωσε ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα
κορίτσια που ήταν μάρτυρες βίας μεταξύ των γονιών τους ήταν πιθανότερο να ασκήσουν
εκφοβισμό στους συμμαθητές τους. Τα παιδιά που έχουν υποστεί κακομεταχείριση μπορεί
να νιώθουν αδύναμα, καθώς δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τον εαυτό τους (Finkelhor
και Browne, 1985). Πλήθος μελετών έχουν αναδείξει σχέση ανάμεσα στον εκφοβισμό μεταξύ
αδελφών και τον σχολικό εκφοβισμό (Farrington και Ttofi, 2009).
To ENABLE απευθύνεται σε γονείς, εμπλέκοντάς τους τόσο στη φάση αξιολόγησης των
αναγκών των παιδιών όσο και στην προώθηση της ανάπτυξης των γονεϊκών δεξιοτήτων.
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3.4 Σχολικοί παράγοντες
Τόσο οι θύτες όσο και τα θύματα αναφέρουν χαμηλότερη συναισθηματικό δέσιμο με το
σχολείο από τους συνομηλίκους τους που δεν εμπλέκονται σε εκφοβισμό (Haynie, Nansel,
Eitel, Crump, Saylor, Yu et al., 2001). Παρότι οι θύτες κατά κανόνα εμφανίζουν χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις (Nansel et al.., 2001), η θυματοποίηση φαίνεται να σχετίζεται τόσο με
υψηλές όσο και χαμηλές επιδόσεις (Bishop κ.ά., 2004). Ο Olweus διαπίστωσε ότι οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών που ασκούν εκφοβισμό ήταν ελαφρώς κάτω του μέσου όρου,
παρά την αρνητική τους στάση απέναντι στις σχολικές εργασίες και τη μάθηση.
Οι μαθητές σε σχολεία που επιβάλλουν με συνέπεια τη σχολική πειθαρχία και στα οποία
οι ενήλικες επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τους μαθητές εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα
εκφοβισμού και θυματοποίησης. Επιπλέον, οι μαθητές που θεωρούν υποστηρικτικούς
τους καθηγητές τους και το λοιπό προσωπικό του σχολείου είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς την αναζήτηση βοήθειας όταν πέσουν θύματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένα υποστηρικτικό σχολικό κλίμα είναι μια δυνητικά πολύτιμη
στρατηγική για την πρόληψη του εκφοβισμού (Έλιοτ, Cornell, Gregory & Fan, 2010).
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή των μαθητών
τους φαίνεται ότι μειώνουν σημαντικά το αίσθημα ανασφάλειας των μαθητών στο σχολείο τους (Hong και Eamon, 2011) ενώ, αντίστροφα, η μη παρέμβαση έχει συσχετιστεί
με τη μείωση των πιθανοτήτων να ζητήσουν οι μαθητές τη βοήθειά των εκπαιδευτικών. Τα αναλυτικά προγράμματα σε χώρες που συμμετέχουν στο ENABLE δείχνουν ευδιάκριτες διαφορές στο περιβάλλον πλαίσιο.. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία διαθέτουν
εκπαιδευτικές ενότητες για την προάσπιση της ευημερίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων
των μαθητών, ενώ η Ελλάδα υπολείπεται σε βασικές εκπαιδευτικές ενότητες (όπως κοινωνικές δεξιότητες), την απουσία των οποίων όμως συμπληρώνουν τοπικές και περιφερειακές
πρωτοβουλίες. Στο ENABLE, οι εκπαιδευτικοί στόχοι μπορούν, να προσαρμοστούν σε υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές και προγράμματα σπουδών.
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καταπολέμηση του
εκφοβισμού
Πολλά προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη μείωση του
εκφοβισμού βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως, βασιζόμενα σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στα ερευνητικά ευρήματα που
περιγράφηκαν παραπάνω.

Πολλά σχολεία ακολουθούν το πρότυπο πρόγραμμα Πρόληψης κατά του Εκφοβισμού
του Olweus, που επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ασφαλές και θετικό σχολικό κλίμα,
να βελτιώσει τις σχέσεις των συνομηλίκων, να ενημερώσει καλύτερα σχετικά με την
εκφοβιστική συμπεριφορά και να μειώσει τις ευκαιρίες και τη θετική ενίσχυση της
εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Olweus, 1994). Το KiVa είναι ένα ακόμα πρόγραμμα
(Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman, & Kaukiainen, 1996), που επιδιώκει να
αλλάξει τις πεποθήσεις και νόρμες που σχετίζονται με τον εκφοβισμό και να μειώσει
τόσο την άσκηση εκφοβισμού όσο και τη θυματοποίηση. Η παιδαγωγική της επίλυσης
διαμαχών και η προώθηση της υπεύθυνης συμπεριφοράς εκ μέρους του παιδιού είναι
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα προγράμματα. Άλλοι καταφεύγουν
στο πρότυπο αποκατάστασης δικαιοσύνης, που χρησιμοποιεί τεχνικές συμφιλίωσης
(Ahmed και Braithwaite, 2006). Πιο πρόσφατα, αναπτύχθηκε μία προσέγγιση προαγωγής δεξιοτήτων. ν, γνωστή ως Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση /Αγωγή (ΚΣΜ),
που περιγράφεται πιο λεπτομερώς στο παρακάτω κεφάλαιο.
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Αυτά και άλλα προγράμματα, καθώς και και οι πρωτοβουλίες που προκύπτουν από αυτά περιγράφονται πληρέστερα
σε φύλλα δεδομένων (programme data sheets) στην ιστοσελίδα του ENABLE στο http://enable.eun.org, τα οπόια
είναι ταξινομημένα βάσει της χώρας εκπόνησης, και της
χρηματοδότησής, τους.

4.1 Προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
"Δάφνη" και Comenius
Το πρόγραμμα "Δάφνη I" επιδιώκει να συμβάλει στην προστασία των παιδιών, των νέων και των γυναικών ενάντια σε
όλες τις μορφές βίας (συμπεριλαμβανομένης της βίας με τη
μορφή της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης),
λαμβάνοντας μέτρα για την πρόληψη της βίας και αφυπνίζοντας προκειμένου να αποτρέψει μελλοντική έκθεση στη
βία. Το "Δάφνη II" είναι η δεύτερη φάση του προγράμματος
"Δάφνη". Στόχος του είναι να αποτρέψει και να καταπολεμήσει όλες τις μορφές βίας απέναντι σε παιδιά, νέους και
γυναίκες, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα και προσφέροντας υποστήριξη στα θύματα. Επίσης, επιδιώκει να βοηθήσει οργανισμούς που ενεργοποιούνται στο πεδίο αυτό και
να ενθαρρύνει τη μεταξύ τους συνεργασία. Το πρόγραμμα
"Δάφνη III" επίσης επιδιώκει να αποτρέψει και να καταπολεμήσει όλες τις μορφές της βίας, ιδιαίτερα τη σωματική,
σεξουαλική ή ψυχολογική βία, ενάντια σε παιδιά, νέους
και γυναίκες. Επίσης, επιδιώκει να προστατεύσει θύματα
και ομάδες υψηλού κινδύνου και στοχεύειι να προάγει ένα
υψηλό επίπεδο προστασίας της σωματιής και ψυχικής υγείας, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πολλά είναι τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος "Δάφνη". Ένα από
αυτά τα έργα, για παράδειγμα, είναι το "Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Εκφοβισμού", στόχος του
οποίου είναι να αναπτυχθεί ένα δίκτυο για τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση
του εκφοβισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο υλοποιείται με την άμεση συμμετοχή 17 εταίρων από 12 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπροσωπεύοντας το 62% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού. Το πρόγραμμα "I Am Not Scared" αποσκοπούσε να προσδιορίσει τις καλύτερες
Ευρωπαϊκές στρατηγικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού. Στόχος του έργου ήταν να εμπλέξει τους καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, διευθυντές,
μαθητές, γονείς, συμβούλους και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να συσπειρωθούν από κοινού πάνω στο ζήτημα της ενδοσχολικής βίας.
Κάποια έργα Comenius επιδιώκουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού στα σχολεία, όπως το έργο "Εκφοβισμός των εφήβων: Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό
περιβάλλον" που επιδιώκει να αναλύσει τα αποτελέσματα του σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και να διερευνήσει μεθόδους αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ
εφήβων, γονέων και εκπαιδευτικών. Περιλαμβάνει ερευνητικές μελέτες με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών και κοινές επιμορφωτικές δραστηριότητες, σεμινάρια, εργαστήρια
και ομιλίες.

4.2 Προγράμματα σε χώρες-εταίρους του
ENABLE
Στο Βέλγιο, φορείς από ΜΚΟ έως κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν δραστηριοποιηθεί κατά του
διαδικτυακού εκφοβισμού. Σε συνεργασία με εθνικούς οργανισμούς, το "Childfocus", μέρος
του δικτύου INSAFE, έχει δημιουργήσει δύο ιστότοπους (συμπληρωματικά του clicksafe.be):
Webetic.be (Γαλλικά) και Veiligonline.be (Φλαμάνδικα). Η Βελγική κυβέρνηση έχει λανσάρει το
Stopcyberhate, μια εκστρατεία, έναν ιστότοπο και μια εφαρμογή, που δημιούργησε σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία και το "103écoute", τη γραμμή βοήθειας για παιδιά.
Επίσης, υπάρχουν πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο, όπως το Yapaka, η Ομοσπονδιακή
πύλη για τις Βρυξέλλες και τη Βαλλονία που καλύπτει την πρόληψη του διαδικτυακού εκφοβισμού και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Στην Κροατία, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα της Unisef, "For a Safe and Stimulating Environment
in Schools" (Για ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον στα σχολεία) με το σλό-
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γκαν "Σταματήστε τη Βία μεταξύ των Παιδιών". Περισσότερα από 140.000 παιδιά από 280
σχολεία σε 95 πόλεις και χωριά συμμετείχαν στο πρόγραμμα και περισσότεροι από 10.000
εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν. 153 σχολεία εφάρμοσαν με επιτυχία όλα τα στοιχεία του και
βραβεύτηκαν με το πιστοποιητικό "Σχολείο χωρίς Βία". 135.000 αντίγραφα του εγχειριδίου
για γονείς με τίτλο How to stop bullying τυπώθηκαν και μοιράστηκαν, καθώς και 140.000
σημειωματάρια/εγχειρίδια για τα παιδιά με θέμα "Σταματήστε τη Βία μεταξύ των Παιδιών". Η
αξιολόγηση έδειξε ότι το πρόγραμμα μείωσε το επίπεδο βίας κατά 50% και αύξησε τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών.
Η πρόληψη είναι στοιχείο-κλειδί στη Δανία. Σχεδόν κάθε πρόγραμμα αφορά στην πρόληψη του
εκφοβισμού αντί για την παρέμβαση. Ιστοσελίδες όπως το DCUM, το eXbus και το Mobbeland.
dk (σύμβουλοι κατά του εκφοβισμού) παρέχουν μια σειρά συγκεκριμένων ασκήσεων για παρέμβαση. Ειδικότερα, τρία προγράμματα έχουν εφαρμοστεί στη Δανία: το Free of Bullying, το
Taktil Ryg-massage (Απτικό Μασάζ) και Mobiler Mod Mobning (Κινητά κατά του Εκφοβισμού).
Αυτά τα προγράμματα και το γεγονός ότι όλα τα σχολεία υποχρεώνονται να διαθέτουν μια
στρατηγική κατά του εκφοβισμού αναρτημένη στο διαδίκτυο, έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν
έναν συνδυασμό που ταιριάζει σε μια μικρή χώρα, όπως η Δανία.
Στην Ελλάδα, πολύ λίγες πρωτοβουλίες κατά του εκφοβισμού έχουν εκπονηθεί, κυρίως λόγω
της έλλειψης πολιτικής και κονδυλίων για την καταπολέμηση του εκφοβισμού. Τέσσερα δομημένα προγράμματα καταπολέμησης του εκφοβισμού, με θεωρητική βάση, έχουν αξιολογηθεί
μέχρι σήμερα (Andreou κ.ά., 2007): "Stop στην ενδοσχολική βία", "Stop Bullying", "ΚΑΤΑνοώντας το σχολικό εκφοβισμό", και "Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του
Εκφοβισμού". Και τα τέσσερα ήταν προγράμματα πρόληψης που διεξήχθησαν στην τάξη από
τους εκπαιδευτικούς και αποδείχτηκαν αποτελεσματικέάβραχυπρόθεσμα για τη μείωση του
εκφοβισμού και των στάσεων των μαθητών-παρατηρητών. Μια εξάμηνη μελέτη παρακολούθησης μετά το πέρας των προγραμμάτων κατέδειξε περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε
βάθος χρόνου. Πιο πρόσφατα, το Υπουργείο Παιδείας θέσπισε νομοθετικό πλαίσιο για τη δημιουργία μιας μόνιμης δομής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας σε εθνικό
επίπεδο, την επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, την καταγραφή, διάγνωση και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού σε πρώιμο στάδιο και την ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική κοινότητα, την οικογένεια και την ευρύτερη
κοινότητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλές πρωτοβουλίες έχουν υλοποιηθεί, ειδικότερα το
ZAP (Kidscape το 2012-13), το πρόγραμμα "Anti-Bullying Ambassadors" (Πρεσβευτές Κατά
του Σχολικού Εκφοβισμού - Βραβείο Diana το 2011), το "Roots of Empathy Programme"
(Action for Children Scotland και Inspiring Scotland το 2010), το "All together now!" (Save
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the Children Βόρεια Ιρλανδία το 2006-2009) και το KiVa
(Πανεπιστήμιο Bangor, Ουαλία). Όλα τα προγράμματα
εστίαζαν στον παρατηρητή (bystander), στην προαγωγή και σφυρηλάτηση του ψυχικού σθένους του θύματος,
είτε μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων είτε μέσω της ανάπτυξης ενσυναίσθησης. Η αξιολόγηση των επιμέρους προγραμμάτων έδειξε ότι η επικέντρωση στην ανάπτυξη ενός
πνεύματος υποστήριξης και στην αναφορά των περιστατικών εκφοβισμού συνιστούν τις πλέον αποτελεσματικές
μορφές παρέμβασης. Όπου τα σχολεία διαθέτουν ενεργό
πρόγραμμα πρόληψης, σαφή πολιτική και κουλτούρα υποστήριξης του θύματος, τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά..
Τα σχολεία αυτά προάγουν την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης υποστηρίζοντας τους μαθητές να λειτουργούν ως σύμβουλοι των συνομηλίκων τους ενώ παράλληλα ι ενεργοποιούν τους γονείς.

4.3 Πρωτοβουλίες εκτός
Ευρώπης
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά προγράμματα κατά του εκφοβισμού επικεντρώνονται στην ανάπτυξη κοινωνικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων. Δώδεκα τέτοια προγράμματα συνοψίζονται στον Πίνακα 4.1, μαζί με τα αποτελέσματα
της αξιολόγησής τους ως προς τις θετικές και τις προβληματικές συμπεριφορές και ως προς τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα.

4. Πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του εκφοβισμού
Πρόγραμμα

Στοιχεία προγράμματος

Αξιολόγηση / αποτελέσματα

Τάξεις

Αριθμός
μαθημάτων ανά
σχολικό έτος

Τάξη

4Rs

Προνήπιο-β'
γυμ.

35

Caring School
Community

Ν-6

30-35

Ν-6

Michigan Model of
Health

Nήπιο-γ' λυκ.

8-14

δ'- ε' δημ.

MindUp

Προνήπιο-β'
γυμ.

15

δ' δημ.- α'
γυμ.

Open Circle

Nήπιο - ε' δημ.

34 +
συμπληρωματικά

PATHS

Προνήπιο - στ'
δημ.

40-52

Nήπιο - ε'
δημ.

Positive Action

Προνήπιο - γ'
λυκ.

140

Nήπιο - ε'
δημ.

Raising Healthy
Children

Ν-6

δεν είναι διαθέσιμο

α' - στ' δημ.

RULER

Νήπιο - β' γυμ.

16+
Supplementary
daily

ε'- στ' δημ.

Λιγότερα
Προβλήματα
Συμπεριφοράς

Βελτιωμένη
ακαδημαϊκή
επίδοση

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

γ'- δ' δημ.

δ' δημ.

●

●

Second Step

Προνήπιο-β'
γυμ.

22-28 εβδομαδιαία
θέματα

α'- στ' δημ.

Social Decision
Making Problem
Solving

Νήπιο - β' γυμ.

30 θέματα

δ'- ε' δημ.

Steps to Respect

γ'- στ' δημ.

11+2
βιβλιογραφικές
ενότητες

Βελτιωμένη
Θετική
Συμπεριφορά

●

●

●

●

●

●

●

●

γ'- στ' δημ.

Πίνακας 4.1: Προγράμματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης στις ΗΠΑ
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4.4 Αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των
παρεμβάσεων
Η αξιολόγηση αυτών και άλλων προγραμμάτων αποκαλύπτει ότι η υποστήριξη από συνομηλίκους χρησιμοποιείται
ευρέως στις παρεμβάσεις κατά του εκφοβισμού στα σχολεία. Οι Cowie και Hutson διαπίστωσαν ότι οι πετυχημένες
παρεμβάσεις εμπλέκουν τους νέους:
Η μέθοδος εμπλέκει τους παρατηρητές και μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μάθησης όπου
αποδίδεται αξία στην ψυχική υγεία και την συναισθηματική
νοημοσύνη.
Οι Vreeman και Carroll (2007) αξιολόγησαν 26 μελέτες και
διαπίστωσαν ότι λιγότερες από τις μισές ανέφεραν μείωση του εκφοβισμού. Οι Merrell κ.ά. (2008) διερεύνησαν 16
μελέτες και διαπίστωσαν ότι τα όποια θετικά αποτελέσματα αφορούσαν μόνο στο ένα τρίτο των μελετών, κυρίως τη
βελτίωση των γνώσεων και των αντιλήψεων σχετικά με τον
εκφοβισμό, καθώς και των στάσεων προς αυτόν. Οι Ttofi,
Farrington, και Baldry (2008) αξιολόγησαν 44 μελέτες παρεμβάσεων κατά του εκφοβισμού, που ως επί το πλείστον
βασίζονταν στο Πρόγραμμα Olweus, και διαπίστωσαν ότι
ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση μειώθηκαν κατά 17 έως
23 τοις εκατό σε σχολεία εφαρμογής, σε σύγκριση με τα
σχολεία ελέγχου. Η ανάλυση 44 μελετών από τους Ttofi και
Farrington (2011) έδειξαν επίσης μείωση του εκφοβισμού
κατά 17-23% και μείωση 17-20% στη θυματοποίηση, σε
πρωτοβουλίες που περιλάμβαναν πειθαρχικές (μη τιμωρητικές) μεθόδους, κατάρτιση/συναντήσεις γονέων, συνεργατική ομαδική εργασία (μεταξύ των εκπαιδευτικών και άλλων
επαγγελματιών).
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4. Πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του εκφοβισμού
Τα ποσοστά του εκφοβισμού μειώθηκαν όσο περισσότερο ενισχύονταν τα παρακάτω στοιχεία (ιδιαίτερα τα τρία πρώτα) και όσο μεγαλύτερη ήταν η διάρκεια της παρέμβασης:

•

Πειθαρχικές μέθοδοι

•

Πληροφόρηση γονέων (επιμόρφωση και
συναντήσεις)

•

Συνεργατική ομαδική εργασία (με χρήση βίντεο)

•

Καλύτερη επιτήρηση στην αυλή του σχολείου

•

Διαχείριση τάξης

•

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

•

Κανόνες τάξης

•

Πολιτική καταπολέμησης του εκφοβισμού σε όλο το
εύρος του σχολείου

•

Μεγαλύτερος αριθμός και διάρκεια επιμέρους
στοιχείων.

Αξιοποιώντας αυτά τα στοιχεία, το ENABLE εστιάζει στη υπόστηριξη συνομηλίκων , τη βελτίωση των
σχέσεων εντός και μεταξύ των ομάδων που συνθέτουν το οικοσύστημα του σχολείου και ειδικότερα
στη βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων ως μέσο ανάπτυξης της ενσυναίσθησης.
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5. Μια βαθύτερη ματιά στα
προγράμματα κοινωνικής και
συναισθηματικής μάθησης
Τόσο η έρευνα για τον εκφοβισμό όσο και η αξιολόγηση των προγραμμάτων καταπολέμηση του εκφοβισμού επιβάλλουν να αναγνωριστεί ότι
απαιτούνται πολύπλευρες προσεγγίσεις. Σε επίπεδο σχολείου, η προσέγγιση θα πρέπει να περιλαμβάνειτην κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του εκφοβισμού. Σε∙ επίπεδο τάξης, η
έμφαση θα πρέπει να είναι στην ενίσχυση των κανόνων και την ανάπτυξη
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Τέλος, για τους μαθητές που
εμπλέκονται συχνά σε επεισόδια εκφοβισμού θα περέχεται παρέμβαση.

5.1 Θεωρητικό πλαίσιο
Τα προγράμματα Kοινωνικής και Συναισθηματικής μάθησης (ΚΣΜ) βασίζονται σε έρευνες που καταδεικνύουν ότι πολλές μορφές επιθετικότητας και θυματοποίησης έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου και προστασίας, όπως τηνέλλειψη ενσυναίσθησης (Endresen &
Olweus, 2001) και στάσεις υπέρ της της επιθετικότητας (Boulton, Trueman, & Flemington,
2002), που συχνά συνυπάρχουν στο ίδιο περιβάλλον (Espelage, Low & Polanin, 2013). Τα
προγράμματα πρόληψης ΚΣΜ στοχεύουν ταυτόχρονα σε πολλούς παράγοντες κινδύνου
και προστασίας, προκειμένου να περιορίσουν πολλαπλές μορφές βίας και να αυξήσουν τις
λειτουργικές συμπεριφορές. Τα μαθήματα ενισχύονται από το σχολικό περιβάλλον εντός
και εκτός της σχολικής αίθουσας, καθώς και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και στο σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν συνεχή κατάρτηση στην ΚΣΜ, ενώ οι
οικογένειες και τα σχολεία συνεργάζονται για να προάγουν την κοινωνική, συναισθηματική
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1
2

3

4

5

Αυτογνωσία (Self-awareness - SELFA) αποτίμηση των
συναισθημάτων, των ενδιαφερόντων, των αξιών και των
δυνατών σημείων∙ καλλιέργεια αυτοπεποίθησης
Αυτοδιαχείριση: ρύθμιση των συναισθημάτων του
ατόμου για τη διαχείριση του άγχους, τον έλεγχο των
παρορμήσεων και την επιμονή στην αντιμετώπιση
δυσκολιών∙ κατάλληλη έκφραση συναισθημάτων∙ θέσπιση
προσωπικών και ακαδημαϊκών στόχων και παρακολούθηση
της προόδου
Κοινωνική επίγνωση: συναισθηματική ταύτιση με τους
άλλους∙ αναγνώριση και αποδοχή των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ ατόμων και ομάδων∙ αναγνώριση και
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων τη; οικογένειας,
του σχολείου και της κοινότητας
Δεξιότητες διανθρώπινων σχέσεων: σύναψη και
διατήρηση υγιών και ωφέλιμων σχέσεων βασισμένων στη
συνεργασία∙ αντίσταση σε τυχόν ανάρμοστη κοινωνική
πίεση∙ πρόληψη, διαχείριση και επίλυση διαπροσωπικών
συγκρούσεων∙ αναζήτηση βοήθειας όταν χρειάζεται
Υπεύθυνη λήψη αποφάσεων: λήψη αποφάσεων
βασισμένη σε ηθικά πρότυπα, κριτήρια ασφάλειας, θετικές
κοινωνικές νόρμες, σεβασμό προς τους συνανθρώπους
και τις πιθανές συνέπειες των πράξεων∙ εφαρμογή των
δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων σε ακαδημαϊκές και
κοινωνικές καταστάσεις∙ και συμβολή στην ευημερία του
εκάστοτε σχολείου και της κοινότητας.

και ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών. Τα προγράμματα
ΚΣΜ ενδυναμώνουν πέντε άξονες αλληλένδετων βασικών κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων (Payton κ.ά., 2008):
Υπάρχει πλήθος υποστηρικτικού υλικού για τα προγράμματα ΚΣΜ, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ (καταχωρημένα στο
http://enable.eun.org).

5.2 Αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των
προγραμμάτων ΚΣΜ
Οι καλύτερες πρακτικές σε Προγράμματα ΚΣΜ (Elias κ.ά.,
1997∙ Zins κ.ά., 2004) διαπιστώθηκε ότι περιλαμβάνουν:

•

Τη σύνδεση της κοινωνικο-συναισθηματικής εκπαίδευσης με το πρόγραμμα σπουδών, χωρίς να αφαιρείται χρόνος ή προσοχή από άλλους ακαδημαϊκούς
τομείς

•

Την παροχή διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών
διαδικασιών

•
•

Τη συμμετοχή των γονέων

•

Την ανάδειξη της ποιότητας του προγράμματος
μέσω εμπειρικών στοιχείων.

Την επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών
και του προσωπικού
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Τα προγράμματα ΚΣΜ (CASEL, 2015) μπορούν να προάγουν τις
εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνθήκες που ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες εκφοβισμού. Ο εκφοβισμός δεν δεν προάγεται σε ένα
ασφαλές και στοργικό περιβάλλον μάθησης το οποίο χαρακτηρίζεται από:

•

Υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών
και μεταξύ των μαθητών που ενθαρρύνουν την ανοιχτή επικοινωνία και τους θετικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων και συγκρούσεων.

•

Καλή συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας
που προάγουν την αμφίδρομη επικοινωνία αναφορικά με
την ωρίμανση και ανάπτυξη του μαθητή.

•

Σχολικές νόρμες, αξίες και πολιτικές που δίνουν έμφαση
στον σεβασμό στους άλλους και την αποδοχή των διαφορών.

•

Μαθητές που έχουν επίγνωση των συναισθημάτων τους και
μπορούν να τα διαχειριστούν, που επιδεικνύουν ενδιαφέρον
και φροντίδα προς τους άλλους τους, συνάπτουν θετικές
διαπροσωπικές σχέσεις, λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις
και χειρίζονται εποικοδομητικά τις κοινωνικές καταστάσεις.

Πρόσφατες μετα-αναλύσεις (Durlak κ.ά., 2011) διαπίστωσαν ότι τα
Προγράμματα ΚΣΜ σχετίζονται με αυξημένη ευημερία, λιγότερο
εκφοβισμό και επιθετικότητα, καλύτερες κοινωνικές, συναισθηματικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες, καθώς και κοινωνικά ωφέλιμη
συμπεριφορά και θετική στάση του ατόμου προς τον εαυτό του και
τους άλλους, καθώς και χαμηλότερα επίπεδα άγχους.
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5.3 Υποστήριξη συνομηλίκων
Σημαντικό στοιχείο των προγραμμάτων ΚΣΜ είναι η υποστήριξη συνομηλίκων,
μειώνοντας τις επιπτώσεις του εκφοβισμού στα θύματα και διαμορφώνοντας
συνθήκες όπου η αναφορά των περιστατικών καθίσταται πιο αποδεκτή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Banerjee και συνεργάτες (2010) συνήγαγαν ότι οι καθοδηγητές
(mentors) στα προγράμματα "Beat Bullying" (Νίκησε τον εκφοβισμό) παρείχαν θετικά συστήματα υποστήριξης στους συμμαθητές τους, ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Οι Cowie και Wallace (2000) διαπίστωσαν ότι
πρέπει να δοθούν ευκαιρίες σε περισσότερους νέους, ώστε να:

•

Συνεργάζονται εκτός ομάδων φιλίας, επιδιώκοντας τον περιορισμό των
προκαταλήψεων και την προώθηση εμπιστοσύνης μεταξύ φύλων και μεταξύ φιαφορετικών εθνικοτήτων.

•

Αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, να μοιράζονται πληροφορίες
και να στοχάζονται αναφορικά με τα συναισθήματά τους σε σχέση με τους
άλλους

•

Διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και να βοηθούν τους συνομηλίκους τους να
αναπτύσσουν σχέσεις χωρίς βία.

5.4 Tο πρόγραμμα ENABLE
Το πρόγραμμα ENABLE καθοδηγείται από τα αποτελέσματα της έρευνας και του
μοντέλου ΚΣΜ και χαρακτηρίζεται από καλές πρακτικές αξιολόγησης με τη χρήση
νέων τεχνολογιών. Με δυνατότητα προσαρμογής στις εθνικές πολιτιστικές συνθήκες και πολιτικές, πρόκειται για μια συστημική προσέγγιση που στοχεύει όχι
μόνο στο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και στους υποβόσκοντες μηχανισμούς του
εκφοβισμού. Το πρόγραμμα υιοθετεί μια προσέγγιση προώθησης ικανοτήτων με
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους βασισμένους στις ενότητες ΚΣΜ, που συμπληρώνονται από ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (Πίνακας 5.1.). Πίνακας 5.1. Η
προσέγγιση ΕΝABLE: έξι κατευθυντήριες αρχές.
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1. Εκτίμηση όλων των επιπέδων της οικολογίας του εκφοβισμού
ΠαιδιάΣυνομήλικοι στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύουΓονείςΕκπαιδευτικοί

➜
2. Αντιμετώπιση των εγγύς υποκείμενων μηχανισμών σε όλα τα επίπεδα της
οικολογίας

➜

Παράγοντες κινδύνου παιδί, συνομήλικοι, εκπαιδευτικοί, γονείς

Προστατευτικοί παράγοντες παιδί, συνομήλικοι, εκπαιδευτικοί, γονείς

3. Υιοθέτηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων ΚΣΜ
Κοινωνικά

Συναισθηματικά

Γνωστικά

➜
4. Προσθήκη συστατικών συμπληρωματικών προγραμμάτων
Κοινωνικά

Συναισθηματικά

Γνωστικά

➜
5. Προσαρμογή συστατικών συμπληρωματικών προγραμμάτων
Με βάση προηγούμενη αξιολόγηση

Συνθήκες σε εθνικό επίπεδο

➜
6. Συνεχιζόμενη Παρακολούθηση και Αξιολόγηση σε “πραγματικό χρόνο”
Σε όλο το μήκος της οικολογίας
(στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου)
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Παρακολούθηση σε“πραγματικό χρόνο”
χρήση νέων τεχνολογιών

Το ENABLE αγκαλιάζει το μοντέλο ΚΣΜ και
επιδιώκει να εφαρμόσει τη θεωρία και τις
πρακτικές της ΚΣΜ στο βασικό πρόγραμμά
σπουδών. Το ENABLE στοχεύει στην καλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών
δεξιοτήτων στους μαθητές, τους γονείς και
τους εκπαιδευτικούς με στόχο τη βελτίωση
των σχέσεων μεταξύ και εντός των ομάδων που συνθέτουν το οικοσύστημα του
σχολείου.
Το ENABLE επίσης αγκαλιάζει το πρόγραμμα υποστήριξης συνομηλίκων ξεκινώντας
από την αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών. Μέσω του προγράμματος Υποστήριξης Συνομηλίκων, το ENABLE επιμορφώνει,
εκπαιδεύει και ενδυναμώνει τους νέους
ώστε να γίνουν Υποστηρικτές Συνομηλίκων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην
πρόληψη του εκφοβισμού στα περιβάλλοντα μάθησης και ψυχαγωγίας τους.

Βιβλιογραφία
Ahmed, Ε και Braithwaite, V. (2006), Forgiveness, Reconciliation, and
Shame: Three Key Variables in Reducing School Bullying. Journal of Social
Issues, 62(2), 347–370.
Andreou, E., Didaskalou, E. και Vlachou, A. (2007). Evaluating the
effectiveness of a curriculum based anti-bullying intervention program
in Greek primary schools. Educational Psychology, 27(5), 693–711.
Andreou, E. (2004). Bully/victim problems and their association with
Machiavellianism and self-efficacy in Greek primary school children.
British Journal of Educational Psychology, 74(2), 297-309.
Arora, C. M. (1996). Defining bullying towards a clearer general
understanding and more effective intervention strategies. School
Psychology International, 17(4), 317-329.
Baldry, A. C. (2003). Bullying in schools and exposure to domestic
violence. Child abuse & neglect, 27(7), 713-732.
Banerjee κ.ά. (2010). Banerjee, R., Robinson, C. και Smalley, D.
(2010). Evaluation of the Beatbullying Peer Mentoring Programme.
Report for Beatbullying. University of Sussex.
Bannink, R., Broeren, S., van de Looij-Jansen, P. M., de Waart, F. G., & Raat,
H. (2014). Cyber and traditional bullying victimization as a risk factor for
mental health problems and suicidal ideation in adolescents. PloS one,
9(4), e94026.

bullying, and tendencies to engage in bullying: Age and sex differences.
Educational studies, 28(4), 353-370
Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development.
Readings on the development of children, 2, 37-43
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2012) 2015
CASEL Guide: Effective Social and Emotional Learning Programs—Middle
and High School Edition. Chicago, IL: Συγγραφέας. http://www.casel.org/
middle-and-high-school-edition-casel-guide/
Cowie, H. και Hutson, N. (2005). Peer support: A strategy to help bystanders
challenge school bullying. Pastoral Care in Education, 23(2), 40-44.
Cowie, H. και Wallace, P. (2000). Peer support in action. London: Sage
Craig, W., Harel-Fisch, Y., Fogel-Grinvald, H., Dostaler, S., Hetland, J., SimonsMorton, B., ... και Pickett, W. (2009). A cross-national profile of bullying
and victimization among adolescents in 40 countries. International
Journal of Public Health, 54(2), 216-224.
Cross, D., Lester, L. και Barnes, A. (2015). A longitudinal study of the social
and emotional predictors and consequences of cyber and traditional
bullying victimisation. International journal of public health, 60(2), 207-217
Currie, C. κ.ά. (2012). Social determinants of health and well-being
among young people. Copenhagen, Denmark: World Health Organization
Regional Office for Europe.
Duffy, A. L. και Nesdale, D. (2010). Group norms, intra-group position
and children‘s aggressive intentions. European Journal of Developmental
Psychology, 7(6), 696-716
Duncan, R. D. (2004). The impact of family relationships on school bullies
and victims. Bullying in American schools: A social-ecological perspective
on prevention and intervention, 227-244.

Bishop, J. H., Bishop, M., Bishop, M., Gelbwasser, L., Green, S., Peterson, E.
(2004) Why we harass nerds and freaks: A formal theory of student culture
and norms. Journal of School Health 74: σελ. 235-251.
Boulton, M. J., Trueman, M., και Flemington, I. (2002). Associations between
secondary school pupils‘ definitions of bullying, attitudes towards

31

Πηγές
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D. και Schellinger, K. B. (2011).
The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis
of schoo-based universal interventions. Child development,82(1), 405-432.
Elias, M.J., Zins, J.E., Weissberg, R.P., Frey, K.S., Greenberg, M.T., Haynes, N.M., Kessler,
R., Schwab-Stone, M.E. & Shriver, T.P. (1997). Promoting social and emotional
learning: Guidelines for educators. Alexandria, VA: Association for Supervision and
Curriculum Development.
Eliot, M., Cornell, D., Gregory, A., & Fan, X. (2010). Supportive school climate and
student willingness to seek help for bullying and threats of violence. Journal of
School Psychology, 48(6), 533-553
Endresen, I. M., & Olweus, D. (2001). Self-reported empathy in Norwegian
adolescents: Sex differences, age trends, and relationship to bullying. Στους:
Bohart A, Stipek D, (εκδ). ‘‘Constructive & Destructive Behavior: Implications for
Family, School, & Society,’’ Washington, DC: American Psychological Association, σελ.
147–165.

Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., & Altoè, G. (2007). Does empathy predict adolescents‘
bullying and defending behavior?. Aggressive behavior, 33(5), 467-476.
Haddon, Livingstone & the EU Kids Online network (2012) EU Kids Online: national
perspectives. EU Kids Online, The London School of Economics and Political
Science, London, UK. Διαθέσιμο στο: http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/
EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/PerspectivesReport.pdf
Haynie, D., Nansel. T., Eitel, P., Crump, A.D., Saylor, K., Kai Yu και Morton, B.S, (2001)
Bullies, Victims, and Bully/Victims: Distinct Groups of At-Risk Youth, The Journal
of Early Adolescence, 21:29
Holt, Μ. K., Vivolo-Kantor, A. M., Polanin, J. R., Holland, K. M., DeGue, S., Matjasko,
J. L., ... & Reid, G. (2015). Bullying and suicidal ideation and behaviors: a metaanalysis. Pediatrics, peds-2014.
Hong, J. S., & Eamon, M. K. (2011). Students‘ perceptions of unsafe schools: An
ecological systems analysis. Journal of Child and Family Studies, 20(6), 863-872

Eslea, M., Menesini, E., Morita, Y., O‘Moore, M., Mora-Merchán, J. A., Pereira, B., &
Smith, P. K. (2004). Friendship and loneliness among bullies and victims: Data
from seven countries. Aggressive Behavior, 30(1), 71-83.

Huesmann, L. R., & Guerra, N. G. (1997). Children‘s normative beliefs about
aggression and aggressive behavior. Journal of personality and social psychology,
72(2), 408

Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2003). Research on school bullying and
victimisation: What have we learned and where do we go from here?. School
Psychology Review, (32), 365-383.

Kaltiala-Heino, R., Fröjd, S., & Marttunen, M. (2010). Involvement in bullying and
depression in a 2-year follow-up in middle adolescence. European Child & Adolescent
Psychiatry, 19(1), 45-55.

Espelage, D. L., Mebane, S. E., & Adams, R. S. (2004). Empathy, caring, and bullying:
Toward an understanding of complex associations. Bullying in American
schools: A social-ecological perspective on prevention and intervention, 37-61.

Kokkinos, C. Μ., & Panayiotou, G. (2004). Predicting bullying and victimisation
among early adolescents: Associations with disruptive behavior disorders.
Aggressive Behavior, 30(6), 520-533.

Espelage, D. L., Low, S., Polanin, J. R., & Brown, E. C. (2013). The impact of a middle
school programme to reduce aggression, victimization, and sexual violence.
Journal of Adolescent Health, 53(2), 180-186.

Lereya, S. T., Samara, M., & Wolke, D. (2013). Parenting behavior and the risk of
becoming a victim and a bully/victim: A meta-analysis study. Child abuse & neglect,
37(12), 1091-1108.

Farrington, D., & Baldry, A. (2010). Individual risk factors for school bullying.
Journal of aggression, conflict and peace research, 2(1), 4-16.

Livingstone, S., Mascheroni, G., Ólafsson, K., and Haddon, L., (2014) Children’s online
risks and opportunities: comparative findings from EU Kids Online and Net Children
Go Mobile. London: London School of Economics and Political Science. Διατίθεται
στο www.eukidsonline.net

Gini, G. & Pozzoli, T. (2013). Bullied children and psychosomatic problems: A metaanalysis. Pediatrics, 132, 720-729

32

Πηγές
Merrell, K., Gueldner, B., Ross, S. W., & Isava, D. (2008) How effective are school
bullying intervention Programmes? A meta-analysis of intervention research.
School Psychology Quarterly, 23, 1, 26-42

Patchin, J. W. & Hinduja, S. (2012). Cyberbullying Prevention and Response: Expert
Perspectives.New York: Routledge. ISBN: 0415892376. http://cyberbullying.us/blog/
cyberbullying-prevention-and-response-expert-perspectives.html

Nansel, T. R., Overpeck, M., Pilla, R. S., Ruan, W. J., Simons-Morton, B., & Scheidt,
P. (2001). Bullying behaviors among US youth: Prevalence and association with
psychosocial adjustment. Jama, 285(16), 2094-2100.

Payton, J., Weissberg, R. P., Durlak, J. A., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., Schellinger, K.
B., & Pachan, M. (2008). The Positive Impact of Social and Emotional Learning for
Kindergarten to Eighth-Grade Students: Findings from Three Scientific Reviews.
Technical Report. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (NJ1).

Nansel, T. R., Craig, W., Overpeck, M. D., Saluja, G., & Ruan, W. J. (2004). Cross-national
consistency in the relationship between bullying behaviors and psychosocial
adjustment. Archives of pediatrics & adolescent medicine,158(8), 730-736.
Nishina, A., & Juvonen, J. (2005). Daily reports of witnessing and experiencing
peer harassment in middle school. Child development, 76(2), 435-450.
Olthof, T. & Goossens, F.A. (2008). Bullying and the need to belong: Early
adolescents’ bullying-related behavior and the acceptance they desire and
receive from particular classmates. Social Development, 17(1), 24-46
Olweus, D. (1993). Εκφοβισμός στα Σχολεία What we know about bullying and
what we can do. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Rivers, S. E., Brackett, M. A., Reyes, M. R., Elbertson, N. A., & Salovey, P. (2013).
Improving the social and emotional climate of classrooms: A clustered
randomized controlled trial testing The RULER Approach. Prevention Science, 14(1),
77-87.
Salmivalli, C., Kaukiainen, A., Kaistaniemi, L., & Lagerspetz, K. M. (1999). Self-evaluated
self-esteem, peer-evaluated self-esteem, and defensive egotism as predictors of
adolescents’ participation in bullying situations. Personality and Social Psychology
Bulletin, 25(10), 1268-1278.

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford:
Blackwell.

Salmivalli, C., Kaukiainen, A., Kaistaniemi, L., & Lagerspetz, K. M. (1999). Self-evaluated
self-esteem, peer-evaluated self-esteem, and defensive egotism as predictors of
adolescents’ participation in bullying situations. Personality and Social Psychology
Bulletin, 25(10), 1268-1278.

Olweus, D. (1994). Bullying at school: Basic facts and effects of a school-based
intervention program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 1171–1190.

Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. Aggression and violent
behavior, 15(2), 112-120.

Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard
a preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2), 148-169.

Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K., & Kaukiainen, A. (1996).
Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status
within the group. Aggressive behavior, 22(1), 1-15.
Schmidt, M. E. και Bagwell, C. L. (2007). The protective role of friendships in overtly
and relationally victimized boys and girls. Merrill-Palmer Quarterly,53(3), 439-460.

33

Πηγές
Shields, A., & Cicchetti, D. (2001). Parental maltreatment and emotion
dysregulation as risk factors for bullying and victimisation in middle childhood.
Journal of clinical child psychology, 30(3), 349-363.
Slonje, R., Smith, P. K. και Frisén, A. (2013). The nature of cyberbullying, and
strategies for prevention. Computers in Human Behavior, 29(1), 26-32.
Smith, P.K., Talamelli, L., Cowie, H., Naylor, P., & Chauhan, P. (2004). Profiles of
Non-Victims, Escaped Victims, Continuing Victims and New Victims of School
Bullying. British Journal of Educational Psychology, 74, 565–581.
Smith, J. D., Schneider, B. H., Smith, P. K. και Ananiadou, K. (2004). The effectiveness
of whole-school antibullying programs: A synthesis of evaluation research.
School Psychology Review, 33, 548-561
Smith, P. K., Cowie, H., Olafsson, R. F. και Liefooghe, A. P. (2002). Definitions of
bullying: A comparison of terms used, and age and gender differences, in
a Fourteen–Country international comparison. Child Development, 73(4), 11191133.
Smorti, A., Menesini, E. και Smith, P. K. (2003). Parents‘ definitions of children‘s
bullying in a five-country comparison. Journal of cross-cultural Psychology, 34(4), 417432.
Spriggs, A. L., Iannotti, R. J., Nansel, T. R. και Haynie, D. L. (2007). Adolescent bullying
involvement and perceived family, peer and school relations: Commonalities
and differences across race/ethnicity. Journal of Adolescent Health, 41(3), 283-293.
Stavrinides, P., Paradeisiotou, A., Tziogouros, C., Lazarou, C. (2010). Prevalence
of Bullying among Cyprus Elementary and High School Students. International
Journal of Violence and School, 114-128.
Stevens, V., De Bourdeaudhuij, I. και Van Oost, P. (2002). Relationship of the family
environment to children‘s involvement in bully/victim problems at school.
Journal of youth and Adolescence, 31(6), 419-428.

34

Tsitsika A., Janikian Μ., Wójcik S., Makaruk K., Tzavela E.C., Tzavara C., Greydanus D.,
Merrick J. και Richardson C. (2015). Cyberbullying victimization prevalence and
associations with internalizing and externalizing problems among adolescents
in six European countries. Computers in Human Behavior, 51, 1-7.
Ttofi, M. Μ. και Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based Programmes
to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review. Journal of Experimental
Criminology, 7(1), 27-56.
Farrington, D. και Ttofi, M. (2009). School-based programs to reduce bullying and
victimization: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 5(6).
Τζαβέλα. Ε. Βλάσση Α.Μ. & Τσίτσικα, Α. (2015, Μάρτιος). Πιλοτικό πρόγραμμα
πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού στην πρώιμη εφηβεία με βιβλίο αυτοβοήθειας και διαδραστική παρέμβαση στη τάξη . Αναρτημένη ανακοίνωση
παρουσιάστηκε στο 8ο Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής, Αθήνα.
Unnever, J. D. και Cornell, D. G. (2003). Bullying, self-control, and ADHD. Journal of
Interpersonal Violence, 18(2), 129-147.
Volk, A. A., Dane, A. V. και Marini, Z. A. (2014). What is bullying? A theoretical
redefinition. Developmental Review, 34(4), 327-343.
Vreeman, R. C. και Carroll, A. E. (2007). A systematic review of school-based
interventions to prevent bullying. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine,
161(1), 78–88.
Williams, K. R. και Guerra, N. G. (2007). Prevalence and predictors of internet
bullying. Journal of Adolescent Health, 41(6), S14-S21.
Ybarra, M. and Mitchell, K.Ybarra, Μ. και Mitchell, K. (2007). Prevalence & frequency
of Internet harassment instigation: Implications for adolescent health. Journal of
Adolescent Health, 41(2): 189-195.
Zins, J., Weissberg, R., Wang, Μ. και Walberg, H. (Εκδ.) (2004). Building academic
success on social and emotional learning: What does the research say? New York:
Teachers College Press.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το info-enable@eun.org
35

