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Περίληψη

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το ζήτημα των 
παραγόντων που συμβάλλουν στην αποτελεσμα-
τική εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης και 
παρέμβασης κατά του σχολικού εκφοβισμού στο 
σχολικό πλαίσιο, όπως προέκυψαν από τη βιβλι-
ογραφική ανασκόπηση. Αρχικά, υπογραμμίζεται η 
σημασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της 
σχολικής μονάδας για την επιτυχημένη εφαρμογή 
προγραμμάτων. Επίσης, περιγράφονται η σημασία 
της ύπαρξης κουλτούρας συνεργασίας στο σχολείο, 
ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και η σημασία δημιουρ-
γίας θετικού κλίματος. Τέλος, άλλοι παράγοντες επιτυχίας των προγραμμάτων 
αυτών είναι η μακρόχρονη εφαρμογή τους, η ύπαρξη ορισμένων κριτηρίων που 
πρέπει να πληρούν, η ύπαρξη οδηγιών για τη σωστή εφαρμογή τους, καθώς και 
η συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογή τους στην εκάστοτε σχολική μονάδα και 
τις ανάγκες της.
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Abstract

In this study, the issue presented concerns the 
factors that contribute to the effective application of 
prevention and intervention anti-bullying programs 
in the school environment, as they emerged from 
the review of recent studies. In the first place, the 
importance of educating the teachers of the school 
unit is noticed, so as to implement successfully these 
programs. Additionally, other issues are described, 
such as the existence of collaborative culture in 
school, the role of the head teacher of the school unit and the significance of 
creating a positive atmosphere. Finally, other factors of the success of these 
programs are their long-lived application, the existence of certain criteria that 
they must pay, the existence of guidelines for their proper implementation and 
their continuous evaluation and adaptation to each school unit and its needs.

1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Olweus (2011), ως «σχολικός εκφοβισμός» ορίζεται η σκόπι-
μη και επανειλημμένη έκθεση ενός/μιας μαθητή/τριας σε αρνητικές ενέργειες 
άλλου ή άλλων μαθητών/τριών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, επιση-
μαίνεται πως οι θύτες έχουν μεγαλύτερη σωματική ή ψυχολογική δύναμη, ενώ 
το θύμα δυσκολεύεται να αμυνθεί. Ο σχολικός εκφοβισμός εκδηλώνεται άμεσα 
με επιθέσεις προς το θύμα ή έμμεσα με κάποια μορφή κοινωνικής απομόνωσης 
ή αποκλεισμού. Ο Dan Olweus, καθηγητής ψυχολογίας από τη Νορβηγία, από 
τη δεκαετία του 1970 ήδη ερευνούσε τις αιτίες και τις συνέπειες του φαινομένου, 
προσπαθώντας, παράλληλα, να εφαρμόσει προγράμματα που θα προλάβαιναν ή 
θα περιόριζαν τον σχολικό εκφοβισμό (Olweus, 2011). 

Μέχρι σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων πρόληψης και δράσε-
ων παρέμβασης έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στα σχολεία πολλών χωρών 
ανά τον κόσμο. Η έρευνα των Ttofi και Farrington εντόπισε 30 διαφορετικούς 
τύπους δράσεων κατά του σχολικού εκφοβισμού παγκοσμίως (2011). Γνωστό 
είναι το πρόγραμμα του Olweus Bullying Prevention Program (OBPP) (Olweus 
& Limber, 2010), το πρόγραμμα Resolving Conflict Creatively της Linda Lantieri 
(Brown, Roderick, Lantieri & Aber, 2004), που στοχεύει στη δημιουργική λύση 
των διαφωνιών των μαθητών/τριών, το KiVa program, που αναπτύχθηκε από 
το Πανεπιστήμιο Turku της Φινλανδίας και εφαρμόζεται διεθνώς (Salmivalli, 
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Kärnä & Poskiparta, 2011), το πρόγραμμα Bully Proofing Your School (BPYS), που 
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε σχολεία των ΗΠΑ και του Καναδά (Menard & 
Grotpeter, 2014) και πολλά ακόμη, ορισμένα από τα οποία αναφέρονται παρακάτω.

2. Παράγοντες αποτελεσματικής εφαρμογής  
των προγραμμάτων στο σχολικό πλαίσιο

2.1. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

Ένας παράγοντας υψίστης σημασίας που επηρεάζει θετικά την εφαρμογή των 
προγραμμάτων κατά του σχολικού εκφοβισμού είναι η κατάρτιση των εκπαιδευ-
τικών. Πολλά προγράμματα πρόληψης που εφαρμόστηκαν σε διάφορες χώρες του 
κόσμου τονίζουν την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, 
συστατικό των επιτυχημένων προγραμμάτων KiVa και OBPP, που εφαρμόστηκαν 
στη Φινλανδία και τη Νορβηγία αντίστοιχα και σημείωσαν μείωση του εκφοβισμού 
της τάξεως του 40%-50%, ήταν η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η ενημέρω-
σή τους σε θέματα που αφορούν το φαινόμενο αυτό, την πρόληψη και την αντι-
μετώπισή του (Salmivalli et al., 2011· Smith, 2011· Ttofi & Farrington, 2011). 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση οκτώ προγραμμάτων κατά του σχολικού εκφοβισμού, 
που εφαρμόστηκαν σε σχολεία της Σουηδίας, έδειξε πως η εκπαίδευση των εκπαι-
δευτικών συνδέεται άμεσα με τη μείωση της θυματοποίησης στο σχολείο, καθώς 
στα συγκεκριμένα σχολεία η πιθανότητα εκδήλωσης εκφοβιστικών φαινομένων 
ελαττώθηκε κατά 25% σε σύγκριση με τα σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικοί δεν 
είχαν ανάλογη κατάρτιση (Flygare, Gill & Johanson, 2013). Σε μια άλλη έρευνα, 
στην οποία μελετήθηκαν οι στάσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος πρόληψης Second Step σε δημοτικά σχο-
λεία των ΗΠΑ, διαπιστώθηκε πως η απουσία εκπαίδευσης του προσωπικού είχε 
επίπτωση στην επιτυχία του προγράμματος, καθώς τα παιδιά δεν μπορούσαν να 
εφαρμόσουν τις δεξιότητες που έμαθαν σε πραγματικές καταστάσεις της καθημε-
ρινής τους ζωής. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως δεν κατανοούσαν το πρόγραμμα 
αρκετά καλά, ώστε να είναι σε θέση να μεταδώσουν στους/στις μαθητές/τριες τα 
νοήματα που έπρεπε να επεξεργαστούν στο πλαίσιο του προγράμματος (Ableser, 
2003). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και άλλες έρευνες. Στις έρευνες που 
παρατίθενται, 235 και 400 εκπαιδευτικοί, αντίστοιχα, δήλωσαν ότι η εκπαί δευσή 
τους δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους και ότι χρειάζονταν περισσότερη 
εκπαίδευση για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού και δη για την αναγνώ-
ριση των μορφών του έμμεσου εκφοβισμού (Barnes et al., 2012· Blain-Arcaro, 
Smith, Cunningham, Vaillancourt & Rimas, 2012· Menard & Grotpeter, 2014). 
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Επιπλέον, από διάφορους ερευνητές μελετήθηκε το θέμα της αυτοαποτε-
λεσματικότητας των εκπαιδευτικών ως προς την πρόληψη και αντιμετώπιση 
του σχολικού εκφοβισμού. Μια πρόσφατη έρευνα μελέτησε την επίδραση της 
εκπαίδευ σης στην αυτοαποτελεσματικότητα 124 δασκάλων από 18 σχολεία της 
Αγγλίας. Οι εκπαιδευτικοί που συγκροτούσαν την πειραματική ομάδα συμμετείχαν 
σε εργαστήρια διάρκειας από μισή μέρα έως τρεις ημέρες, για να εκπαιδευτούν 
στο πρόγραμμα I DECIDE, που βασίζεται στη γνωστική-συμπεριφορική προσέγ-
γιση για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και απευθύνεται σε παιδιά 
άνω των 7 ετών. Μετά την εκπαίδευσή τους, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο, 
κάτι το οποίο έκανε και η ομάδα ελέγχου 125 δασκάλων που δεν συμμετείχαν 
στα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
είχε πολύ θετική επίδραση στην ικανότητά τους να εφαρμόσουν το πρόγραμ-
μα στο οποίο εκπαιδεύτηκαν (Boulton, 2014). Τα πορίσματα της έρευνας αυτής 
επιβεβαιώνονται από προγενέστερη έρευνα σε 147 εκπαιδευτικούς δημοτικών 
και γυμνασίων, η οποία έδειξε πως η αυτοαποτελεσματικότητα εκείνων που 
συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
του εκφοβισμού κυμαινόταν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από την αυτο-
αποτελεσματικότητα εκείνων που δεν εκπαιδεύτηκαν (Sela-Shayovitz, 2009).

2.2. Η κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας

Ένας άλλος παράγοντας που αξίζει να αναφερθεί είναι η κουλτούρα συνεργα σίας 
μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας. Ο Rigby (2008) τονίζει πως αν δεν 
συμφωνήσουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους για την πορεία που θα ακολουθή-
σουν, είναι απίθανο να τελεσφορήσουν οποιεσδήποτε προσπάθειες πρόληψης και 
αντιμετώπισης του φαινομένου. Πρόκειται για ένα βασικό συστατικό του πετυ-
χημένου προγράμματος OBPP του Olweus (2011), καθώς οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα προτρέπονταν να σχηματίζουν ομάδες συζήτησης, 
ώστε να αξιολογούν την πορεία του προγράμματος. Μάλιστα, οι συναντήσεις των 
ομάδων περιλάμβαναν όχι μόνο το εκπαιδευτικό, αλλά και το υπόλοιπο προσω-
πικό του σχολείου, καθώς επίσης και ειδικούς, όπως ψυχολόγοι, σύμβουλοι ή 
κοινωνικοί λειτουργοί. Επιπλέον, σε μια μελέτη οκτώ προγραμμάτων κατά του 
σχολικού εκφοβισμού, που εφαρμόστηκαν στη Σουηδία, βρέθηκε πως στα σχο-
λεία στα οποία υπήρχαν ομάδες συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, εξειδικευμένο 
προσωπικό και μαθητές, η πιθανότητα εμφάνισης περιστατικών σχολικού εκφο-
βισμού μειώθηκε κατά 40% σε σύγκριση με τα σχολεία στα οποία δεν υπήρχαν 
ομάδες συνεργασίας (Flygare et al., 2013).

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης των Ttofi et al. 
(2011), τα αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού 
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δίνουν έμφαση στην ευαισθητοποίηση των γονέων σχετικά με το φαινόμενο αυτό, 
μέσω παρουσιάσεων, ενημέρωσης, συναντήσεων με τους γονείς, ακόμη και με 
εκπαίδευση των γονέων. Οι συναντήσεις με τους γονείς προτείνονται και από τον 
Olweus (Olweus, 2010· Limber, 2011), ώστε να ενημερωθούν και να ενισχυθεί 
η κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος, όχι μόνο από τους διδάσκοντες, αλλά 
και από τους ίδιους. Ο σχολικός εκφοβισμός θεωρείται ένα συστημικό πρόβλημα, 
διότι πρέπει να μελετηθούν οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων και του περιβάλλοντός 
τους και ο τρόπος που τα χαρακτηριστικά του συστήματος επηρεάζουν τα ατομικά 
χαρακτηριστικά των μαθητών και τους οδηγούν σε επιθετική συμπεριφορά (Hong 
& Espelage, 2012). Μάλιστα, τα προγράμματα πρόληψης του σχολικού εκφοβι-
σμού που βασίζονται στην οικοσυστημική θεώρηση και εμπλέκουν ενεργά όλα 
τα μέλη της σχολικής μονάδας, αλλά και μέλη εκτός αυτής, όπως οι γονείς, έχουν 
πολύ μεγάλη επιτυχία συγκριτικά με προγράμματα που έχουν ως πεδίο εφαρμογής 
το άτομο και την κάθε περίπτωση θυματοποίησης ξεχωριστά (Ttofi et al., 2011).

Ένα πολύ γνωστό πρόγραμμα πρόληψης, που βασίστηκε στην παραπάνω 
θεώρηση και σημείωσε πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε 33 δημοτικά σχολεία 
της Καλιφόρνιας, ήταν το Steps to Respect: A Bullying Prevention Program. Το 
εν λόγω πρόγραμμα είχε ως βάση το οικολογικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο 
ο σχολικός εκφοβισμός είναι ουσιαστικά διαμορφωμένες συμπεριφορές, επηρεα-
σμένες από πολλαπλούς παράγοντες στο σύστημα του σχολείου. Επίσης, πρεσβεύει 
ότι η πρόληψη είναι πιο αποτελεσματική, όταν η παρέμβαση πραγματοποιείται 
σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών/τριών, των συνο-
μηλίκων τους και του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος (Brown, Low, Smith 
& Haggerty, 2011).

2.3. Ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας 

Πολλά οφέλη δύνανται να προκύψουν από την αποτελεσματική ηγεσία και τη 
σωστή καθοδήγηση ενός/μιας διευθυντή/ντριας στη σχολική μονάδα που διοικεί. 
Σύμφωνα με τους Pearce, Cross, Monks, Waters και Falconer (2011), η ύπαρξη 
ικανής ηγεσίας στη σχολική μονάδα μπορεί να αυξήσει τη δέσμευση του υπόλοιπου 
προσωπικού στην εφαρμογή στρατηγικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του σχολικού εκφοβισμού, εφόσον ένας δραστήριος διευθυντής και μια δραστή-
ρια διευθύντρια μπορεί να κινητοποιήσει αναλόγως και τους/τις εκπαιδευτικούς 
του σχολείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκε σε έρευνα των Gregory, Henry & 
Schoney (2007, όπως παρατίθεται στους Nickerson, Cornell, Smith & Furlong, 
2013), πως οι εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν τους/τις διευθυντές/ντριές τους 
συνεργάσιμους/συνεργάσιμες και δεκτικούς/δεκτικές, εφάρμοζαν το πρόγραμμα 
πρόληψης σε μεγαλύτερο βαθμό. 
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Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ότι οι διευθυντές/ντριες διαδραματίζουν αποφασι-
στικό ρόλο στην αποδοτική διαχείριση του φαινομένου, καθώς συμβάλλουν στην 
επιτυχημένη υιοθέτηση, εφαρμογή και διατήρηση των προγραμμάτων αυτών, κυρί-
ως με το να αποφασίζουν για τα μέσα και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθούν 
για αυτό τον σκοπό. Μάλιστα, αναφέρεται ότι οι αποφάσεις του/της διευθυντή/
ντριας μπορεί να είναι τόσο καθοριστικές, ώστε ενδέχεται να επηρεάσουν το αν 
θα τηρηθεί ή όχι ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος (Nickerson, Cornell, 
Smith & Furlong, 2013). Συνιστάται δε η εμπλοκή των εκπαιδευτικών από τον/
τη διευθυντή/ντρια, όχι μόνο στη φάση εφαρμογής του προγράμματος, αλλά και 
στην αρχική φάση επιλογής του κατάλληλου προγράμματος και σε διάφορες 
ακόμα διαδικασίες, όπως αυτή της αξιολόγησης. Αυτή η πρακτική οδηγεί στη 
δημιουργία οράματος στο σχολείο και κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαι-
δευτικών, τα οποία ενισχύουν την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού 
εκφοβισμού, αφού συνδέουν το πρόγραμμα με τις αξίες και τους στόχους του 
σχολείου (Nickerson et al., 2013).

Αξίζει να αναφερθεί η έρευνα των Ahtola, Haataja, Karna, Poskipatra & 
Salmivalli (2013), που μελέτησαν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 
με το κατά πόσο η υποστήριξη εκ μέρους του/της διευθυντή/ντριας τους βοηθά 
να εφαρμόσουν πιστά το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των περιστατικών 
σχολικού εκφοβισμού. Πιο αναλυτικά, έγινε έρευνα σε 27 δημοτικά σχολεία της 
Φινλανδίας, όπου 93 εκπαιδευτικοί μαθητών/τριών ηλικίας από 7 έως 9 ετών 
εφάρμοζαν το πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης KiVa. Tα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η δέσμευση και η βοήθεια του/της διευθυντή/ντριας ώθησε τους 
εκπαιδευτικούς κατά 66,7% να εφαρμόσουν το μεγαλύτερο μέρος των μαθημά-
των του προγράμματος σε συχνή βάση.

2.4. Το θετικό σχολικό κλίμα 

Ανάμεσα στους παράγοντες που βοηθούν τα προγράμματα να ευδοκιμήσουν 
συγκαταλέγεται και το θετικό σχολικό κλίμα. Μάλιστα, αυτό ισχύει και αντίστρο-
φα, καθώς ένα επιτυχημένο πρόγραμμα πρόληψης συμβάλλει στο να υπάρχει 
θετικό κλίμα στο σχολείο (Flygare et al., 2013). Η αναγκαιότητα ύπαρξης θετι-
κού σχολικού κλίματος υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι η κοινωνικοποίηση 
και η συνύπαρξη με επιθετικά και βίαια παιδιά στον σχολικό χώρο ενισχύεται 
από την ανάλογη συμπεριφορά (Nickerson & Brock, 2011). Επίσης, ο σχολικός 
εκφοβισμός συνήθως λαμβάνει χώρα σε πλαίσια που ευνοούν την εκδήλωσή 
του, όπως σχολικά περιβάλλοντα με σκληρές και τιμωρητικές μεθόδους πει-
θαρχίας, έλλειψη οργάνωσης και εκδήλωση αντικοινωνικών συμπεριφορών 
(Allen, 2010).
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Αντίθετα, το υποστηρικτικό περιβάλλον στη σχολική κοινότητα δημιουργεί 
ένα κλίμα ασφάλειας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτι-
κών, καθώς οι μαθητές/τριες νιώθουν πιο πρόθυμοι να ζητήσουν βοήθεια, εάν 
εκφοβίζονται. Σε έρευνα που έγινε σε 291 λύκεια στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ βρέθηκε 
πως στα σχολεία όπου οι εκπαιδευτικοί ήταν ανοιχτοί και υποστηρικτικοί προς 
τους/τις μαθητές/τριες και ενίσχυαν το θετικό σχολικό κλίμα, οι μαθητές/τριες 
στρέφονταν στους/στις εκπαιδευτικούς όταν εκφοβίζονταν, πρακτική που συνι-
στά πολύτιμη στρατηγική για την αντιμετώπιση του φαινομένου (Eliot, Cornell, 
Gregory & Fan, 2010).

Μια άλλη έρευνα που διεξήχθη σε 478 γυμνάσια της Γαλλίας, με τη συμμετοχή 
18.222 μαθητών, ερεύνησε τις πτυχές του σχολικού κλίματος που συνδέονται με 
το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.  Ένα συμπέρασμα που προέκυψε ήταν 
ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του θετικού κλίματος στο σχολείο και των μειωμένων 
περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, καθώς και ότι το υποστηρικτικό κλίμα είναι 
ένας σημαντικός προστατευτικός παράγοντας. Συγκεκριμένα, φάνηκε πως τα πιο 
ασφαλή σχολεία διέπονταν από υψηλές επιδόσεις, αλλά και από θετικές σχέσεις 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών (Richard, Schneider & Mallet, 2011). 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί πως το ζεστό σχολικό περιβάλλον και οι 
θετικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών ήταν ένα από τα βασικά στοι-
χεία του πολύ πετυχημένου προγράμματος πρόληψης OBPP του Olweus (Olweus, 
2011· Limber, 2011). Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα έδινε έμφαση σε έναν ακόμα 
παράγοντα, που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία υποστηρικτικού σχολικού 
κλίματος. Πρόκειται για τη σωστή διαχείριση της τάξης και την ύπαρξη καλού 
κλίματος μέσα σ’ αυτήν. Το δημοκρατικό στυλ του/της εκπαιδευτικού, οι ξεκάθα-
ροι κανόνες για τον σχολικό εκφοβισμό, οι συνελεύσεις της τάξης, η συνεργατική 
μάθηση, το ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον, τα παιχνίδια ρόλων και η διδασκαλία 
τεχνικών για την επίλυση των συγκρούσεων είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία 
μιας σχολικής τάξης με υποστηρικτικό κλίμα, το οποίο ενισχύει με τη σειρά του 
το γενικό κλίμα του σχολείου (Olweus, 2009· Allen, 2010).

2.5. Άλλοι παράγοντες

2.5.1. Η διατήρηση της εφαρμογής των προγραμμάτων
Η σύντομη εφαρμογή των προγραμμάτων ενδέχεται να έχει άμεσο αποτέλε-

σμα, αλλά δεν θα έχει μακροχρόνια επίπτωση στη συμπεριφορά των μαθητών/
τριών. Η έρευνα των Jenson, Dieterich, Brisson, Bender & Powell (2010) σχε-
τικά με το πρόγραμμα πρόληψης YM (Youth Matters), που εφαρμόστηκε σε 28 
δημόσια δημοτικά σχολεία στο Denver του Colorado στις ΗΠΑ, έδειξε ότι υπήρχε 
μικρή διαφορά στη μείωση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού μεταξύ της 
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χρονιάς που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα και της χρονιάς που ακολούθησε, κατά 
την οποία δεν συνεχίστηκε η εφαρμογή του προγράμματος. Στην ίδια έρευνα ανα-
φέρεται πως τα προγράμματα πρόληψης που διαρκούν 9 μήνες και άνω, καθώς 
και όσα διαρκούν αρκετά χρόνια, είναι πιο αποδοτικά από τα προγράμματα που 
διαρκούν λιγότερο από έναν χρόνο. Η ανάγκη για τη συνέχιση των προγραμμά-
των υπογραμμίζεται και στη μετα-ανάλυση των Ttofi et al. (2011), όπου αναφέ-
ρεται ότι η εντατικότητα και η διάρκεια των προγραμμάτων σχετίζεται άμεσα με 
την αποτελεσματικότητά τους, εφόσον χρειάζεται εύλογο χρονικό διάστημα για 
να «χτιστεί» το κατάλληλο σχολικό κλίμα, ώστε να ευδοκιμήσει ένα πρόγραμμα 
πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού.

2.5.2. Η ύπαρξη συστήματος κριτήριων
Στην παραπάνω μετα-ανάλυση (Ttofi et al. 2011), προτείνεται η ύπαρξη ενός 

συστήματος κριτηρίων, τα οποία πρέπει να πληρούν τα προγράμματα που εφαρ-
μόζουν οι εκπαιδευτικοί για την πρόληψη του φαινομένου. Αυτό το σύστημα 
προτείνεται να οργανώνεται από έναν διεθνή οργανισμό, όπως το Διεθνές Παρα-
τηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο. Κάτι παρόμοιο αναφέρεται στην εισαγωγική 
αξιολόγηση για την πρόληψης της βίας στο σχολείο, των Nickerson και Brock 
(2011), στο περιοδικό Journal of School Violence. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος 
για κάποια «προσχέδια» προγραμμάτων που ανέπτυξε το Κέντρο για τη μελέτη 
της Πρόληψης της Βίας των ΗΠΑ και εφάρμοσε σε μικρό αριθμών σχολείων για 
να ελέγξει την αποτελεσματικότητά τους. Ανάμεσα στα κριτήρια που έπρεπε να 
πληρούν ήταν η αποδοτικότητα, η διάρκεια των αποτελεσμάτων μετά το πέρας 
ενός έτους και η ανάλυση των παραγόντων που μεσολαβούν και επηρεάζουν το 
πρόγραμμα πρόληψης. Στην ίδια δημοσίευση αναφέρεται επίσης ότι ένα αποτε-
λεσματικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδιο με οδηγίες για τους/
τις εκπαιδευτικούς, καθώς και τεχνική υποστήριξη, αλλά και να αξιολογείται σε 
πραγματικές συνθήκες, να έχει πρακτικά αποτελέσματα και να συγκεκριμενοποιεί 
σε ποιον μαθητικό πληθυσμό μπορεί να γενικευτεί η χρήση του προγράμματος 
(Nickerson & Brock, 2011). Επίσης, έχει ιδιαίτερη σημασία οι εκπαιδευτικοί να 
επιλέξουν ένα πρόγραμμα πρόληψης καλά σχεδιασμένο, το οποίο θα είναι αποδεκτό 
από όλους, θα έχει την υποστήριξη της ηγεσίας του σχολείου και θα είναι εφικτή 
η εφαρμογή του στο συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον (Nickerson et al., 2013).

2.5.3. Προσαρμογή στις ανάγκες της σχολικής μονάδας 
Σημασία έχει επίσης να λαμβάνουν υπόψη οι εκπαιδευτικοί την ηλικία και το 

αναπτυξιακό στάδιο των μαθητών/τριών, ώστε να διαλέγουν ένα πρόγραμμα που 
να ταιριάζει και να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της ηλικίας 
τους. Στη μετα-ανάλυση των Ttofi et al. (2011), βρέθηκε πως τα προγράμματα που 
εφαρμόστηκαν σε παιδιά μεγάλων τάξεων είχαν καλύτερα αποτελέσματα από εκεί-
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να που εφαρμόστηκαν σε παιδιά μικρότερων ηλικιών. Αυτό ίσως εξηγείται από το 
γεγονός ότι τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν πιο ανεπτυγμένες γνωστικές ικανότητες, 
μειωμένο αυθορμητισμό και καλύτερη ικανότητα να σκέφτονται λογικά. 

Ωστόσο, πέρα από την προσαρμογή στην ηλικία και τα αναπτυξιακά χαρακτη-
ριστικά των παιδιών, υπάρχουν κι άλλες παράμετροι στις οποίες πρέπει να προ-
σαρμόζονται τα προγράμματα πρόληψης, όπως είναι το γλωσσικό επίπεδο και οι 
πολιτισμικές εμπειρίες των μαθητών/τριών. Ειδικότερα, σε μια έρευνα, για την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος πρόληψης Second Step που διεξήχθη στις 
ΗΠΑ, διαπιστώθηκε πως το πρόγραμμα δεν ήταν προσαρμοσμένο στα δεδομένα 
του σχολικού πλαισίου όπου εφαρμοζόταν. Για παράδειγμα, αρκετοί εκπαιδευτικοί 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δήλωσαν πως το πρόγραμμα δεν σχετιζόταν με 
τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών, καθώς γλωσσικοί όροι που περιλάμβανε, 
όπως «ενσυναίσθηση», δεν ήταν οικείοι στα παιδιά και δεν ανταποκρίνονταν στα 
καθημερινά τους βιώματα. Επιπλέον, υποστήριξαν πως το πρόγραμμα δίδασκε στα 
παιδιά κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων μέσω 
πρακτικών που αντιστοιχούσαν στις εμπειρίες των λευκών μαθητών/τριών, αλλά 
δεν είχαν καμία συσχέτιση με τα βιώματα μαθητών/τριών αφροαμερικανικής και 
μουσουλμανικής προέλευσης (Ableser, 2008). Κάτι παρόμοιο συνέβη και με το 
πρόγραμμα Olweus Bullying Prevention Program (OBPP), του οποίου η επιτυχία 
στη Νορβηγία, όπου αναπτύχθηκε, ήταν πολύ σημαντική (Olweus & Limber, 
2010). Αντίθετα, όταν εφαρμόστηκε σε σχολεία των ΗΠΑ, δεν είχε τόση επιτυχία, 
διότι το μέγεθος των σχολείων αυτών, αλλά και ο πολυπολιτισμικός τους χαρα-
κτήρας διέφεραν από τον ομογενή μαθητικό πληθυσμό της Νορβηγίας και απαι-
τούσε προσαρμογή του προγράμματος (Olweus & Limber, 2010· Limber, 2011). 

2.5.4. Η συνεχής αξιολόγηση των προγραμμάτων
Μια σημαντική πτυχή για την επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων κατά του 

σχολικού εκφοβισμού είναι η συνεχής αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών από 
τους/τις εκπαιδευτικούς. Οι Bedell & Horne (2005) εξάγουν το συμπέρασμα ότι η 
αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων πρέπει να αξιολογείται 
και να γίνονται κοινωνοί των αποτελεσμάτων όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό 
του σχολείου, αλλά και όλοι/όλες όσοι/όσες ανήκουν στην ευρύτερη κοινότητα 
του σχολείου, γεγονός που παραπέμπει στη θεωρία της οικοσυστημικής προσέγγι-
σης. Τέτοια είναι η περίπτωση ενός προγράμματος παρέμβασης που εφαρμόστηκε 
στην Αγγλία υπό το όνομα Don’t suffer in silence pack. Σε αυτό το πρόγραμμα 
περιλαμβάνονταν συγκεκριμένες οδηγίες προς τους/τις εκπαιδευτικούς ως προς 
την εφαρμογή του, ανάμεσα στις οποίες αναφερόταν η ανάγκη διαρκούς παρα-
κολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς επίσης και η διατήρηση 
ή αναθεώρηση της πολιτικής του προγράμματος, ανάλογα με τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης (Smith, Smith, Osborn & Samara, 2008). Προτεινόταν μάλιστα 
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στους/στις εκπαιδευτικούς να συλλέγουν οι ίδιοι δεδομένα, παρατηρώντας και 
ανιχνεύοντας επιθετικές συμπεριφορές και την επίδραση του προγράμματος σε 
αυτές, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν συνεχώς το πρόγραμμα.

3. Συμπεράσματα 

Το θέμα του σχολικού εκφοβισμού έχει υπάρξει πολλές φορές αντικείμενο συζή-
τησης ανάμεσα σε ειδικούς, εκπαιδευτικούς και γονείς τις τελευταίες δεκαετίες. Η 
έξαρση του φαινομένου οδήγησε στη δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων πρό-
ληψης και παρέμβασης για την αντιμετώπισή του, κάποια από τα οποία κρίθηκαν 
αποδοτικά και κάποια άλλα όχι. Η αποτελεσματικότητα ή μη των προγραμμάτων 
αυτών σχετίζεται άμεσα με διάφορους παράγοντες, οι οποίοι μελετήθηκαν για τις 
ανάγκες του παρόντος άρθρου. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φάνηκε πως η εκπαίδευση, η κατάρ-
τιση και η σωστή ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τον σχολικό εκφοβισμό είναι 
υψίστης σημασίας και συνδέεται με την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώ-
πισή του. Επιπλέον, η ύπαρξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 
της σχολικής μονάδας, αλλά και η συνεργασία με ειδικούς εκτός σχολείου, καθώς 
και με τους γονείς, συμβάλλουν όχι μόνο στην επιτυχημένη πρόληψη, αλλά και 
στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος, που ενισχύει την αντιμετώπιση του 
φαινομένου. Στην κουλτούρα συνεργασίας σαφώς προστίθεται και ο ρόλος του/
της διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, ο/η οποίος/α δύναται με τη στάση 
του/της να δημιουργήσει ένα ζεστό, συνεργατικό κλίμα.

Τέλος, αναφέρθηκαν διάφοροι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απο-
δοτικότητα των προγραμμάτων πρόληψης, όπως η ανάγκη προσαρμογής των 
προγραμμάτων στην ηλικία, στη γλώσσα και γενικότερα στις εκάστοτε ανάγκες 
των μαθητών/τριών της σχολικής κοινότητας, η ύπαρξη οδηγιών για τους εκπαι-
δευτικούς και κριτηρίων για την επιλογή ενός προγράμματος, η συνεχής αξιο-
λόγηση των προγραμμάτων και η διατήρηση της εφαρμογής τους για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, όταν αυτά κρίνονται επιτυχημένα.
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