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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης, με τίτλο «Εκφοβι-
στική συμπεριφορά», είναι να έρθουμε σε επαφή 
με ένα παιδί που εκδηλώνει εκφοβιστική συμπερι-
φορά, μελετώντας το κλινικό του προφίλ, αλλά και 
μια ενδεχόμενη παρέμβαση, με στόχο την επιτυχή 
αντιμετώπιση και γενικότερα την πρόληψη και απο-
φυγή του φαινομένου. Θα επικεντρωθούμε επίσης 
στη συλλογή πληροφοριών, προκειμένου να συνθέσουμε τη συνολική εικόνα 
του παιδιού, κυρίως στο σχολικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. 
Συνεπώς, θα εστιάσουμε τη μελέτη μας στην προετοιμασία, αλλά και στη διαδι-
κασία υλοποίησης δράσεων και στρατηγικών παρέμβασης, παρέχοντας χρήσιμες 
πληροφορίες και σαφείς οδηγίες σε εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και γενι-
κότερα σε κάθε εμπλεκόμενο στη μαθησιακή διαδικασία φορέα.

Εκτός λοιπόν από το θεωρητικό υπόβαθρο, θα επιδοθούμε στην ανάπτυξη 
στρατηγικών και δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σχολικού 
εκφοβισμού και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών τόσο σε επίπεδο 
τάξης όσο και σε επίπεδο σχολείου. Συμπερασματικά, θα επιτύχουμε την υλο-
ποίηση γνωστικών και συναισθηματικών επιδιώξεων για την αυτοβελτίωση του 
μαθητή που εκδηλώνει εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο.
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Abstract

The aim of the present study, entitled “Bullying 
Behavior’’, is to get in touch with a child who 
exhibits bullying behavior, by studying his 
clinical profile and possible intervention aimed at 
successful treatment and avoidance and prevention 
of the phenomenon in general. We will also focus 
on gathering information in order to compose the overall picture of the child, 
especially in the school environment during his studies. Consequently, we will 
focus our study on the preparation and the process of implementing actions 
and intervention strategies, providing useful information and clear instructions 
to educational and special staff and in general to each involved body in the 
learning process.

So in addition to the theoretical background, we will focus on developing 
strategies and actions to effectively address school bullying and improve 
teaching practices both at the classroom and school level. In conclusion, we 
will achieve the realization of cognitive and emotional pursuits for the self-
improvement of the student with bullying behavior at school.

1. Τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα ζήτημα διεθνές και διαχρονικό. Η συστηματική 
του μελέτη προϋποθέτει τον ακριβή προσδιορισμό του εννοιολογικού του πεδίου, 
παρόλο που αναφέρεται σε μια ποικιλία επιθετικών ενεργειών και συνεπώς δεν 
μπορεί να επαναπροσδιοριστεί συνοπτικά. Η εκδήλωση της εκφοβιστικής συμπε-
ριφοράς δεν αφορά μόνο τα άτομα που συμμετέχουν στο περιστατικό, αλλά και 
τα άτομα που είναι αυτόπτες μάρτυρες. Καθένας από τους παραπάνω βιώνει τον 
εκφοβισμό με διαφορετικό τρόπο, μιας και αυτός μπορεί να εκδηλωθεί με διάφο-
ρες μορφές και σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Την έναρξη της συστηματικής μελέτης του φαινομένου σήμανε η έκδοση του 
βιβλίου του Dan Olweus Aggression in the school: Bullies and the whipping boys, 
ο οποίος ορίζει ως εξής τον εκφοβισμό:

«Ένα άτομο είναι θύμα εκφοβιστικής συμπεριφοράς ή θυματοποίη-
σης, όταν εκτίθεται επανειλημμένα και για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα σε αρνητικές πράξεις εκ μέρους ενός ή περισσότερων μαθητών. 
Τέτοιες αρνητικές πράξεις χαρακτηρίζονται από προσπάθειες εκούσιας 
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ή εσκεμμένης επιβολής, ενόχλησης ή πρόκλησης σωματικής βλά-
βης σε κάποιο άλλο άτομο. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο όρος 
εκφοβισμός, πρέπει να υπάρχει ανισορροπία στη δύναμη: το άτομο 
το οποίο εκτίθεται σε αρνητικές ενέργειες έχει δυσκολία να υπερα-
σπιστεί τον εαυτό του και είναι αβοήθητο απέναντι στο πρόσωπο ή 
στα πρόσωπα που το ενοχλούν»1 (Olweus, 1994: 98).

Με βάση τα παραπάνω, κατανοούμε πως η εκφοβιστική συμπεριφορά ασκείται 
εκούσια και θεωρείται ως μια μορφή κατάχρησης δύναμης που χαρακτηρίζεται 
από επιθυμία εκφοβισμού – τρομοκρατίας (Sharp & Smith, 1994). Η εκφοβιστική 
συμπεριφορά απεικονίζει στην ουσία την ύπαρξη μιας δυσαναλογίας μεταξύ δύο 
μερών σε επίπεδο άσκησης δύναμης και εξουσίας και περιλαμβάνει αρνητικές 
συμπεριφορές βίας, με σκοπό την πρόκληση συναισθημάτων φόβου, ψυχικής 
έντασης ή ψυχολογικής βλάβης στην αντίπαλη πλευρά (Στασινός, 2013).

2. Παράγοντες σχολικού εκφοβισμού

Η συχνότητα του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού ποικίλλει και καθορίζεται 
από πολλούς παράγοντες. Το γενικό κλίμα του σχολείου επηρεάζει σημαντικά την 
ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου (μαθητή ή μαθήτριας) και γενικό-
τερα την ανάμειξή του σε εκφοβιστικά επεισόδια. Επίσης, η ποιότητα των ενδο-
οικογενειακών σχέσεων και ο τρόπος διαπαιδαγώγησης από τους γονείς ή τους 
κηδεμόνες είναι συνάρτηση της επιθετικότητας των νέων (Espelage & Swearer, 
2003· Whitney & Smith, 1993). Επιπλέον, ο βαθμός ανάμειξης των μαθητών σε 
επεισόδια εκφοβισμού σχετίζεται και με τις στάσεις που κρατούν ως προς την 
επιθετικότητα. Τέλος, παράγοντες όπως η ιδιοσυγκρασία του παιδιού (Olweus, 
1993), η φυλή και η εθνικότητα (Espelage & Swearer, 2003) αλλά και το φύλο 
του παιδιού, μιας και τα αγόρια εκτίθενται περισσότερο σε άμεσες εκδηλώσεις 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Στασινός, 2013), εντείνουν το φαινόμενο. 

1. Από εδώ και στο εξής, όποια μετάφραση αποσπάσματος παρουσιάζεται είναι δική μου, εκτός και 
αν υπάρχει άλλη ένδειξη (σημ. τ. συγγρ.).
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3. Κλινικό προφίλ μαθητή

Γενικά, τον ρόλο θύτη διαδραματίζουν συχνότερα αγόρια, είτε μεμονωμένα είτε σε 
ομάδες, που αρέσκονται σε καβγάδες και διακρίνονται από επιθετικότητα (Sharp 
& Smith, 1994). Το αγόρι της δικής μας ιστορίας είναι ο Κωνσταντίνος, ένα αγόρι 
ηλικίας 10 ετών, ο μικρότερος από τα τρία αγόρια της οικογένειας. Φοιτά στην 
Δ́  Δημοτικού σχολείου πόλης.

Χαρακτηρίζεται από επιθετικές αντιδράσεις τόσο απέναντι στους συνομηλί-
κους όσο και σε ενηλίκους του σχολικού και μη περιβάλλοντος (Olweus, 1993· 
Sharp & Smith, 1994). Αποδέχεται τη βία και τη χρήση της, λειτουργεί παρορ-
μητικά και επιθυμεί να κυριαρχεί στους άλλους (Olweus, 1993). Ο ίδιος πιστεύει 
ότι μέσω της εκφοβιστικής συμπεριφοράς του μπορεί να αποκτήσει ό,τι επιθυμεί 
(Besag, 1989) και καταφεύγει σε ακραίες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς, 
που ίσως στο μέλλον πολλαπλασιαστούν (Sharp & Smith, 1994). Ως προς τη 
σωματική του διάπλαση, υπερέχει αναπτυξιακά σε σχέση με τους συνομηλίκους 
του και πολύ περισσότερο από τα άτομα που επιλέγει ως στόχους της επιθετικής 
του συμπεριφοράς.

Η ποιότητα των σχέσεών του με την οικογένειά του, από πληροφορίες που 
αντλήσαμε τόσο από το σχολικό περιβάλλον όσο και από τον κοινωνικό του περί-
γυρο, είναι χαμηλής αξίας, αφού ο ίδιος ο πατέρας του είναι ένα άτομο οξύθυμο 
και εριστικό προς τον περίγυρό του και επικροτεί τη χρήση βίας εκ μέρους των 
παιδιών του. Ανάλογη στάση έχει και η μητέρα, η οποία συχνά βρίσκεται έξω από 
το σχολείο στα διαλείμματα και ενθαρρύνει τα αγόρια της να χρησιμοποιούν βία 
στις διενέξεις τους με τους άλλους μαθητές του σχολείου. Έτσι, ο Κωνσταντίνος 
εκδηλώνει επιθετική και βίαιη συμπεριφορά προς τους συνομηλίκους του και 
μη, μεταφέροντας τον θυμό του στις σχέσεις του με τους άλλους (Hollway, 1998· 
Parker, 1995), παγιδευμένος από τις απαιτήσεις των γονιών του. Διακρίνεται από 
παρορμητικότητα, χαμηλή ενσυναίσθηση αλλά θετική αυτο-εικόνα. 

Οι παρέες του περιορίζονται σε άτομα ίδιας ηθικής ποιότητας και υποστάθμης 
που ενστερνίζονται τις ιδέες για τη βία (Coie et al., 1999· Poulin et al., 2000). 
Ο ίδιος θέλει να νιώθει ηγέτης, αρχηγός, απολαμβάνοντας από τις παρέες του 
συναισθηματική ανταμοιβή (Sandstrom et al., 1999). Αρέσκεται να έχει αποδοχή 
από άτομα που αποπνέουν γενικότερα ανεξαρτησία και ανυπακοή, με στόχο να 
δημιουργήσει μια φήμη για τον εαυτό του (Salmivalli et al., 1996).

Η συνολική εικόνα λοιπόν που αποκομίσαμε από την άμεση, αλλά και την έμμεση 
γνωριμία μας με τον Κωνσταντίνο, ήταν ότι πρόκειται για ένα άτομο με αυτοπεποί-
θηση και παρορμητικότητα, έντονα αγχώδες και ανασφαλές, με χαμηλή σχολική 
επίδοση και περιορισμένη συγκέντρωση. Η ψυχρότητά του γίνεται εμφανής στα 
θύματά του, στα οποία έχει την ανάγκη να κυριαρχεί, χωρίς ποτέ να αναλαμβάνει 
την ευθύνη των πράξεών του, ισχυριζόμενος ότι το θύμα-στόχος τον προκάλεσε.
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4. Προτάσεις παρέμβασης

Η εκφοβιστική συμπεριφορά δεν αποτελεί μόνο πράξη επιθετικότητας ανάμεσα 
στον θύτη και το θύμα, αλλά είναι περισσότερο ένα δυναμικό πρόβλημα κοινω-
νικών σχέσεων (Sweare et al., 1998). Επηρεάζεται από τον κοινωνικό και οικο-
γενειακό περίγυρο και γι’ αυτό η επίλυσή του θα πρέπει να απασχολήσει όλους 
τους παράγοντες που έχουν την ευθύνη για την ποιότητα της παιδείας γενικότερα 
(Espelage & Swearer, 2004). Καλούμαστε λοιπόν μέσα από μια σειρά δράσεων 
και στρατηγικών να αντιμετωπίσουμε την εκφοβιστική συμπεριφορά, θέτοντας 
ξεκάθαρους στόχους για την αντιμετώπισή της όπως:
• Άμεση παρέμβαση στον θύτη.
• Συνεργασία εκπαιδευτικού προσωπικού.
• Συνεργασία σχολείου και γονέων.
• Παροχή κινήτρων μάθησης.

Συνεπώς, θα εστιάσουμε στους τέσσερις παράγοντες παρέμβασης για την επι-
τυχή αντιμετώπιση του φαινομένου.

5. Άμεση παρέμβαση στον θύτη

Το πρώτο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε και να επικεντρωθεί η παρέμ-
βασή μας είναι ο θύτης, δηλαδή ο Κωνσταντίνος, ο οποίος πρέπει άμεσα να υποστεί 
τις συνέπειες των παραβατικών πράξεων και συμπεριφορών του (Maclem, 2003). 
Μετά την επιβολή των άμεσων κυρώσεων, δεν θα βρίσκει πια κίνητρο να συνεχί-
ζει τις καθιερωμένες εκφοβιστικές συμπεριφορές. Οφείλουμε όμως να προσέξου-
με και τον τρόπο επιβολής της τιμωρίας, καθώς, σύμφωνα με τον Olweus (1993: 
97), μέσω της αξίας του διαλόγου ο δάσκαλος θα περάσει το μήνυμα στον θύτη ότι 
«δεν αποδεχόμαστε στην τάξη ή στο σχολείο τον εκφοβισμό, στον οποίο καλείται 
να βάλει τέλος». Οι συζητήσεις αυτές καλό θα ήταν να πραγματοποιηθούν παρου-
σία των γονέων του, για να βοηθήσουν σε μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ τους. 

Προτείνεται επίσης η εκπαίδευση του θύτη σε δεξιότητες ασύμβατες με την 
άσκηση του εκφοβισμού, όπως η ενσυναίσθηση-εμπαθητική κατανόηση της θέσης 
του άλλου, οι τεχνικές διαχείρισης θυμού, η κοινωνική συμπεριφορά, η ανάληψη 
ευθυνών και η συμπόνια προς τον συνάνθρωπο που πάσχει (Espelage & Swearer, 
2003· Macklem, 2003). Με τη βοήθεια ειδικών σχολικών συμβούλων και ψυχολό-
γων μέσα από ένα παιχνίδι υιοθέτησης ρόλων, ίσως ο θύτης, υποδυόμενος το θύμα, 
να βοηθιόταν άμεσα ώστε να εξασκηθεί σε προ-κοινωνικές μορφές συμπεριφοράς. 

Επιπλέον, ο δάσκαλος θα μπορούσε να αναθέσει στον Κωνσταντίνο περισσό-
τερες ευθύνες, όπως η επιμέλεια της αίθουσας διδασκαλίας ή η συμμετοχή στη 
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λήψη αποφάσεων για θέματα τάξης ή σχολείου, προκειμένου να διοχετεύσει την 
ενέργειά του, αφού, αντί να επιδιώκει πλέον μια θέση κυριαρχίας, θα μάθει να 
μοχθεί για να κερδίσει τη θέση του καλού ηγέτη, δίνοντας το καλό παράδειγμα 
σε φίλους και συμμαθητές, αυξάνοντας το γόητρό του και την κοινωνική ανα-
γνώριση που έχει ανάγκη να νιώσει για να τονίσει τη φιλαυτία του. 

Τέλος, μέσα στην εξελικτική αυτή διαδικασία, καλό θα ήταν ο εκπαιδευτι-
κός να επιβραβεύει τον μαθητή σε κάθε κίνησή του, προκειμένου ο ίδιος να 
αναπροσαρμόσει τη συμπεριφορά του. Άλλωστε, σύμφωνα με τις αρχές της 
συντελεστικής μάθησης, θεμιτό είναι κάθε βήμα που οδηγεί στη βελτίωση να 
ανταμείβεται.

Οι συμμαθητές του Κωνσταντίνου μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε 
τέτοια περιστατικά, αποτελώντας πρότυπα μίμησης, υποστηρίζοντας τον συμμαθητή 
που έπεσε θύμα εκφοβισμού, συζητώντας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
τα αίτια σύγκρουσης και προτείνοντας την ποινή του δράστη, αναλαμβάνοντας 
τις ευθύνες τους, σε περίπτωση που ήταν μάρτυρες του επεισοδίου. 

Σ’ αυτό το σημείο, δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αναφορά στην ατομική 
συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη που θα πρέπει να παρέχουν στον 
Κωνσταντίνο οι σχολικοί σύμβουλοι και ψυχολόγοι. Μέσω τακτών συναντήσεων 
και συζητήσεων, το παιδί καλείται να κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης, 
προκειμένου να υιοθετήσει μια διαφορετική συμπεριφορά, όταν έρθει αντιμέτωπο 
με τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί. Μέσω της ψυχολογικής υποστήριξης, 
θα αναζητήσει την ταυτότητά του, θα ψάξει τρόπους να διοχε τεύσει εποικοδο-
μητικά την ενέργειά του και θα διευκολυνθεί στη μάθηση, αλλά και στην ένταξή 
του στο σύνολο.

6. Συνεργασία εκπαιδευτικού προσωπικού

Η συνεργασία εκπαιδευτικών και ειδικού βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπι-
κού, όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, είναι σημαντική, αφού μπορεί να 
συνεισφέρει στη βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων και πρακτικών που χρη-
σιμοποιούν, επιφέροντας θετικές συνέπειες στα μαθησιακά αποτελέσματα (γνω-
στικά και συναισθηματικά).

Και στη δική μας περίπτωση παρέμβασης, η συνεργασία των εκπαιδευτικών 
του Κωνσταντίνου με το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου θα φανεί ιδιαίτερα 
χρήσιμη και αποτελεσματική. Ένας εκπαιδευτικός με πείρα σχετικά με προβλή-
ματα εκφοβιστικής συμπεριφοράς θα μπορούσε να μεταδώσει τις γνώσεις του και 
στον εκπαιδευτικό του «θύτη» μας, αλλά και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, 
εισηγούμενος την εφαρμογή πειθαρχίας.
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Οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους μπορούν να μοιραστούν κοινές εμπειρίες, ανα-
καλώντας στη μνήμη τους επιτυχείς και αποτυχημένες περιπτώσεις, ώστε να 
αποφύγουν λάθη στο μέλλον. Κλίμα εμπιστοσύνης θα αναπτυχθεί μεταξύ τους, 
χρήσιμο για συνεργατικές προσπάθειες. Μπορούν να γίνονται τακτικές συνεδριά-
σεις, όπου ο εκπαιδευτικός του Κωνσταντίνου θα παραθέτει τις εμπειρίες του και 
όλοι μαζί οργανωμένα θα αναπροσαρμόζουν τις στρατηγικές που θα ακολουθεί. 
Καλό θα ήταν επίσης ο εκπαιδευτικός του τμήματος, καθώς και οι υπόλοιποι που 
διδάσκουν κάποιες ώρες, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν 
παρόμοια περιστατικά, να αναλάβουν μια παρουσίαση εργασίας για ολόκληρο το 
σχολείο, που να αφορά στρατηγικές καταστολής του εκφοβισμού. 

Τέλος, το σχολείο θα μπορούσε να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τάξη του 
Κωνσταντίνου, στηρίζοντας τον εκπαιδευτικό της τάξης, αν διαπιστωθεί ότι υπάρ-
χουν και άλλα περιστατικά εντός αυτής, μειώνοντας για παράδειγμα τον αριθμό 
των μαθητών ή με την προσθήκη βοηθητικού ατόμου για τον αποτελεσματικό-
τερο έλεγχο και διαχείριση της τάξης.

Πολύτιμη σ’ αυτό το σημείο είναι και η προσφορά του ψυχολόγου, τόσο σε 
συνεργασία με τον θύτη όσο και με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την οικογέ-
νειά του. Το σχολείο θα πρέπει να αποταθεί για βοήθεια σε λειτουργούς ψυχικής 
υγείας ή κλινικούς ψυχολόγους. Οι ίδιοι μπορούν να συνεργαστούν αρχικά με 
τους εκπαιδευτικούς του θύτη, επεξηγώντας την πολυπλοκότητα των μη κανο-
νικών – φυσιολογικών συμπεριφορών και προσφέροντας πληροφορίες για την 
αντιμετώπιση της συμπεριφοράς του μαθητή.

Η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού από ψυχολόγους μπορεί να τον κάνει αποτε-
λεσματικό στον χειρισμό εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Σεμινάρια σε επίπεδο σχο-
λείου που να σχετίζονται με θέματα διαχείρισης θυμού, ελέγχου συναισθημάτων, 
δεξιότητες επικοινωνίας, στάση αποδοχής, καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, 
θα αποτελέσουν όπλο στα χέρια του εκπαιδευτικού για την αντιμετώπιση και 
καταστολή του φαινομένου.

7. Συνεργασία σχολείου – γονέων

Βήμα καθοριστικής σημασίας θα αποτελέσει και η συνεργασία του σχολείου στο 
σύνολό του, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, με τους γονείς του 
Κωνσταντίνου. Η συνεργασία τους θα φανεί χρήσιμη για τον μαθητή, την επίδοσή 
του και την αύξηση των κινήτρων μάθησης (Γεωργίου, 2000).

 Οι δάσκαλοι της τάξης θα πρέπει να συνεργαστούν με τους γονείς του, να 
ανταλλάξουν πληροφορίες και να αναλάβουν στρατηγικές εντός και εκτός του 
σχολείου για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Το σχολείο θα πρέπει να ανακοι-
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νώσει την πολιτική που θα ακολουθήσει για την αντιμετώπιση της εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς, τονίζοντάς τους ιδιαίτερα ότι η παροχή συγκεκριμένης ανατρο-
φοδότησης προς και από αυτούς θα βοηθήσει σημαντικά, ενθαρρύνοντας και την 
τακτική τους επικοινωνία.

Η οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για τους γονείς του μαθητή μας 
είναι χρήσιμη, γιατί εκεί θα τους παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα 
αναπτύσσονται ειδικές στρατηγικές για τη διαχείριση της εκφοβιστικής συμπερι-
φοράς, τις οποίες μπορούν να επαναλάβουν και στο σπίτι. Η εντατική συμβουλευ-
τική του μαθητή και της οικογένειάς του καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση γι’ 
αυτούς, προσφέροντάς τους γνώσεις, νέες προσεγγίσεις πειθαρχίας, επικοινωνίας 
και θετικών αλληλεπιδράσεων με το παιδί. 

Το σχολείο ίσως θα μπορούσε να καλέσει τους γονείς του μαθητή να επισκε-
φτούν και να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία στην τάξη του παιδιού τους. Έτσι, 
οι γονείς θα μάθουν πώς να στηρίζουν τις προσπάθειες του σχολείου και πώς 
να βοηθούν αποτελεσματικά το παιδί αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο. Κάθε τέτοια 
κίνηση πρέπει να επαινείται από το σχολείο.

Τέλος, η οργάνωση συναντήσεων γονέων σε τακτά διαστήματα θα βοηθήσει 
τους γονείς του θύτη και τους γονείς των θυμάτων να αναπτύξουν μια υγιή επι-
κοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους. Οι κανόνες της οικογένειας, του σχολείου, 
ο έπαινος και η τιμωρία και οι συνέπειες που τις συνοδεύουν είναι θέματα που 
θα αναπτυχθούν, προκειμένου να περιοριστούν αντίστοιχα φαινόμενα.

8. Παροχή μαθησιακών κινήτρων

Αποτελεσματικά σχολεία αντιμετώπισης εκφοβιστικής συμπεριφοράς είναι εκεί-
να στα οποία «οι εκπαιδευτικοί ενεργοποιούν τους μαθητές τους παρέχοντας 
κατάλληλες και καλά σχεδιασμένες μαθησιακές ευκαιρίες, που αποσκοπούν 
στην επίτευξη σχετικών γνωστικών και συναισθηματικών στόχων» (Creemers 
& Kyriakides, 2008). Πρέπει να τεθούν στόχοι γνωστικοί και συναισθηματικοί, 
προκειμένου το σχολείο να αναπτύξει πολιτική αντιμετώπισης του εκφοβισμού, 
βοηθώντας τον μαθητή με δεξιότητες όπως α) ακρόασης, β) διαχείρισης θυμού, 
γ) ελέγχου συναισθημάτων, δ) εκπαίδευσης θετικής συμπεριφοράς.

Συνεπώς, ο δάσκαλος μπορεί να εμπλουτίσει το μάθημα της Γλώσσας επιλέ-
γοντας να διδάξει ένα κείμενο σχετικό με τον σχολικό εκφοβισμό, βελτιώνοντας 
έτσι και την εκφραστική-γλωσσική ικανότητα του μαθητή. Στο μάθημα της Μου-
σικής να κληθεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, να συνθέσει ποίηση και να 
προαχθούν μηνύματα κατά του εκφοβισμού. Στα Καλλιτεχνικά να δημιουργήσει 
αφίσες, δημιουργήματα με συναφή μηνύματα. Στα Μαθηματικά να αναζητήσει 
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δεδομένα ερευνών σχετικά με τον εκφοβισμό και να τα αναπαραστήσει σε γρα-
φήματα. Να διοργανώσει επίσης θεατρικές παραστάσεις με θέμα τον εκφοβισμό, 
από όπου θα απορρέουν μηνύματα για τη σωστή συναισθηματική του ανά πτυξη. 
Πέραν του αναλυτικού προγράμματος, διοργάνωση εκδηλώσεων με θέμα τον 
εκφοβισμό θα οδηγήσει τον μαθητή μας να συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς και 
μαθητές, δημιουργώντας γόνιμο κλίμα μεταξύ τους. 

9. Συμπέρασμα

Από την επαφή μας λοιπόν με τον μαθητή που μελετάμε και την περίπτωσή του, 
κατανοήσαμε επαρκώς το φαινόμενο του εκφοβισμού, μαθαίνοντας για το κλινι-
κό προφίλ του θύτη και οργανώνοντας πρόγραμμα παρέμβασης, σε συνεργασία 
και αλληλεπίδραση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως οι εκπαιδευτικοί, το 
σχολείο, οι ψυχολόγοι και η οικογένειά του.

Η διεξοδική μας μελέτη μάς επισήμανε ότι ο σχολικός εκφοβισμός χρήζει άμε-
σης αντιμετώπισης από το σχολικό σύστημα σε συνεργασία με την οικογένεια και 
την ευρύτερη κοινωνία, με απώτερο στόχο την ασφάλεια και το υγιές κλίμα στο 
σχολείο. Η κινητοποίηση του σχολείου είναι το σημαντικότερο μέσο καταστολής 
του σχολικού εκφοβισμού. Οι Pepler, Rigby και Smith (2004) έχουν συμπερά-
νει ότι δεν μαθαίνουμε μόνο από τις επιτυχίες, αλλά και τις αποτυχίες. Συνεπώς, 
κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης του εκφοβισμού, εφόσον σέβεται τις επιταγές 
της επιστήμης και του ανθρωπισμού, είναι θεμιτή. Το μόνο που δεν συγχωρείται 
είναι η απραξία και η αδιαφορία. 
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