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Οη Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνύ ζπκκεηείραλ ην 2008-2010 ζην Γηαθξαηηθό Δπξσπατθό Πξόγξακκα 

Γάθλε ΗΗΗ «Αύμεζε ηεο Ελεκεξόηεηαο θαη Πξόιεςε ηεο Εθθνβηζηηθήο 

Σπκπεξηθνξάο κεηαμύ καζεηώλ: Αλάπηπμε θαη Εθαξκνγή ελόο Σρνιηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο γηα Εθπαηδεπηηθνύο» (Awareness Raising and 

Prevention on Bullying among Students: Development and Implementation of a 

School based Training Program for Teachers).  

πληνληζηήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ 

Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ ηεο Διιάδαο θαη ζπγρξεκαηνδνηείην από ην Δπξσπατθό 

Πξόγξακκα Γάθλε ΗΗΗ. Μαδί κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν, ζην πξόγξακκα 

ζπκκεηείραλ ε Πνισλία (Παλεπηζηήκην Νηθόιανο Κνπέξληθνο-Σκήκα Φπρηαηξηθήο) 

θαη ε Ληζνπαλία (Παλεπηζηήκην ηνπ Βίιληνπο). 

 Σν  πξόγξακκα Γάθλε ΗΗΗ ζηνρεύεη ζηελ πξόιεςε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(bullying) κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ελόο 

«πξνιεπηηθνύ εξγαιείνπ πνπ απμάλεη ηελ ελεκεξόηεηα» γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη νπνίνη ζα κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ 

 α) γηα λα πξαγκαηεπηνύλ ην ζέκα ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο καζεηέο,  

β) λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη πξόιεςε 

επεηζνδίσλ εθθνβηζκνύ ζην ζρνιείν θαη 

 γ) γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ καζεηώλ  αμηνπνηώληαο ηνπο 

ζπλνκειίθνπο σο κέζν αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. 

Ζ ρνιηθή Βία απνηειεί έλα δηαρξνληθό,  παγθόζκην,   θνηλσληθό θαηλόκελν κε 

πνιύπινθεο επηπηώζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηε ςπρηθή πγεία ησλ 

καζεηώλ. Ζ βία ζην ζρνιείν παξαηεξείηαη ζε πνιιέο κνξθέο θαη ην θαηλόκελν ηεο 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί κηα από ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζρνιηθήο βίαο.   

Τν Φαηλόκελν ηνπ Σρνιηθνύ Εθθνβηζκνύ ή bullying, όπσο είλαη γλσζηόο ν όξνο ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία, (Olweus, 1978,1993, 1996)  έρεη αξρίζεη λα παίξλεη 

αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα ζε δηεζλέο επίπεδν (Hawker& 

Boulton, 2000).  

Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη όηαλ έλα άηνκν γίλεηαη ζπρλά ζύκα 

αξλεηηθώλ ζρνιίσλ ή ζπκπεξηθνξώλ από έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα θαη αδπλαηεί λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηό ηνπ (Olweus, 1993). πλήζσο είλαη επίκνλε θαη ρξόληα , 

δειαδή επαλαιακβάλεηαη θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα εβδνκάδεο, κήλεο ή θαη ρξόληα.  

Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη άκεζε ή έκκεζε. Γελ πεξηιακβάλεη 

κόλν ηε ζσκαηηθή βία αιιά θαη άιιεο κνξθέο όπσο ην ιεθηηθό θαη ηνλ ςπρνινγηθό 

εθθνβηζκό (π.ρ. δηάδνζε θεκώλ, θνξντδίεο, βξηζηέο, ζπθνθαληίεο), ηνλ θνηλσληθό 

απνθιεηζκό (π.ρ. απνθιεηζκόο από ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, ην παηρλίδη θιπ.), ην 

ζεμνπαιηθό εθθνβηζκό (ρεηξνλνκίεο ή ζρόιηα κε ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν) θαη ηνλ 
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ειεθηξνληθό εθθνβηζκό cyber  bullyingπνπ δηαπξάηηεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ή ησλ 

θηλεηώλ ηειεθώλσλ (Olweus, Olweus &Limber, 1999) .  

Οη παξάγνληεο πξνζηαζίαο είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζε αληίζεζε κε ηνπο παξάγνληεο 

θηλδύλνπ, ζηελ παξνπζία ηνπο κεηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο έλα άηνκν λα εκπιαθεί ζε 

εθθνβηζηηθή ή βίαηε ζπκπεξηθνξά.  Παξάγνληεο πξνζηαζίαο κπνξεί λα είλαη 

αηνκηθνί, ζρνιηθνί, θνηλσληθνί θαη νηθνγελεηαθνί. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε θαη ην 

δέζηκν κε ην ζρνιείν, ε ζπλαλαζηξνθή κε κε-παξαβαηηθνύο ζπλνκειίθνπο, ε θαιή 

ζρνιηθή επίδνζε, ην ζεηηθό ςπρν-θνηλσληθό πεξηβάιινλ, ε κε-ύπαξμε αηνκηθώλ 

πξνβιεκάησλ, ε θαιή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε νηθνλνκηθή άλεζε θαη ε έληαμε 

ζηελ θνηλόηεηα απνηεινύλ κεξηθνύο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο 

πξνζηαζίαο (Farrington, 2000). 

Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ζθνπηκόηεηαο θαη ηεο 

βιαπηηθόηεηαο. Ο εθθνβηζκόο είλαη κηα ζπκπεξηθνξά  εζθεκκέλε θαη πξνθαιεί 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηα παηδηά, ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο θαη ζηελ 

ςπρηθή ηνπο πγεία αιιά ηαπηόρξνλα επεξεάδεη αξλεηηθά  θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο.   Παγθόζκηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Smith, 1995) θαηαδεηθλύνπλ όηη έλα 

ζεκαληηθό πνζνζηό αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (15-20 %) έρνπλ βηώζεη 

ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνύ.  

Οη ςπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ  εθθνβηζκνύ θαη ηεο ζρνιηθήο  

Βίαο ηόζν ζηα  παηδηά-ζύκαηα αιιά θαη ζηα παηδηά ζύηεο θαη ηνπο παξαηεξεηέο είλαη 

πνιιέο θαη ζνβαξέο. Οη κειινληηθέο ζπλέπεηεο είλαη ζεκαληηθέο θαη κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ηελ ελήιηθε δσή ηνπο (Farrington, 1993).  

Σα παηδηά ζύκαηα είλαη πεξηζζόηεξν επάισηα θαη έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα 

παξνπζηάζνπλ  θαηάζιηςε, άγρνο, ρακειή απηoθηίκεζε-αξλεηηθή απηνεηθόλα, 

αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, ζρνιηθή θνβία, ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, όπσο 

πνλνθεθάινπο, πόλνπο ζηελ θνηιηά θαη δηαηαξαρέο ύπλνπ, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

θνηλσληθή απόζπξζε (Tattum&Tattum,1992) 

Οη καζεηέο- ζύκαηα ραξαθηεξίδνληαη  ζπλήζσο από άγρνο θαη αλαζθάιεηα, είλαη 

ππεξβνιηθά  ήζπρα θαη επαίζζεηα, εζσζηξεθή κε  ρακειή απηνεθηίκεζε πνπ 

δύζθνια ππεξαζπίδνληαη ηνλ εαπηό ηνπο. Αληίζεηα, ηα παηδηά-ζύηεο νη ληαήδεο, είλαη 

ζπλήζσο παηδηά πνπ παξά ην γεγνλόο όηη θαίλνληαη ζίγνπξα γηα ηνλ εαπηό ηνπο, 

κπνξεί επίζεο λα έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, είλαη επηζεηηθά θαη επηξξεπή ζε 

παξαβίαζε θαλόλσλ, έρνπλ ζεηηθή ζηάζε ζηε βία θαη ηελ αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά (Elliot,1999).  

Σα παηδηά ζύηεο, ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή βία θαη ηελ παξαβαηηθόηεηα 

λσξίο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα εμειηρζνύλ ζε 

ελήιηθεο κε πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο, πξνζαξκνγήο θαη ηειηθά λα αλαπηύμνπλ 

εγθιεκαηηθόηεηα θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Δπίζεο, κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ έληνλα 

παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά, κε ζηνηρεία ζνβαξήο ππεξθηλεηηθόηεηαο, κε ρακειό 
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επίπεδν ελζπλαίζζεζεο (empathy), δπζθνιίεο δηαιεθηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ 

ηνπο θαζώο  θαη δηαρείξηζεο ηεο επηζεηηθόηεηαο ηνπο (Hawker&Bolton, 2000).  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Δπιλογή δείγμαηος 

Γέθα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο , δύν αλά επαξρία-(Λεπθσζία, Λεκεζό, 

Λάξλαθα θαη Πάθν) είραλ επηιεγεί λα ιάβνπλ κέξνο ζην πξόγξακκα. Σα πέληε από 

απηά (έλα αλά επαξρία) ιεηηνύξγεζαλ ζαλ ζρνιεία ειέγρνπ θαη ηα ππόινηπα πέληε 

ζαλ πεηξακαηηθά (έλα αλά επαξρία).  

Σα ζρνιεία ελεκεξώζεθαλ από ηνπο νηθείνπο εθπαηδεπηηθνύο ςπρνιόγνπο θαη ην 

πξόγξακκα αλαπηύρζεθε κεηά από ζρεηηθή άδεηα από ηε Γηεύζπλζε Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Παξάιιεια, εζηάιεζαλ 

επηζηνιέο ζηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ πνπ ζα ιάκβαλαλ κέξνο κε ζηόρν ηελ έγθξηζε 

ηνπο  γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ηνπο ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα. Δλεκεξώζεθε 

ην γξαθείν ηνπ Δπηηξόπνπ πξνζηαζίαο θαη ηεξήζεθαλ όιεο νη δηαδηθαζίεο 

πξνζηαζίαο ηνπο. 

Από θάζε ζρνιείν ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα νη πέκπηεο θαη έθηεο ηάμεηο (Δ΄θαη 

η΄ηάμεηο Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο). Απνθαζίζηεθε όπσο ιάβνπλ κέξνο ηα ηκήκαηα 

ηεο πέκπηεο θαη έθηεο ηάμεο, ειηθίεο 10-12 ρξνλώλ, ηόζν γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο 

(ρξόλνο θαη αλζξώπηλν δπλακηθό) αιιά θαη γηαηί θξίζεθε όηη απνηεινύλ πιεζπζκό 

ςεινύ θηλδύλνπ αθνύ βξίζθνληαη ζηελ θξίζηκε ειηθία ηεο πξν-εθεβείαο. 

ην πξόγξακκα έιαβαλ κέξνο αξρηθά 803 καζεηέο από ηνπο νπνίνπο νη 418 αλήθαλ 

ζηα ζρνιεία ειέγρνπ θαη νη 385 ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία. ην ηειηθό δείγκα έιαβαλ 

κέξνο 681 . Από απηνύο, 325 (πνζνζηό 48.3%) ήηαλ θνξίηζηα θαη 348 (51.7%) 

αγόξηα. 

Όια ηα δεδνκέλα πνπ είραλ ζπιιερηεί ζηελ έξεπλα γηα θάζε παηδί κέζα από ηα ηξία 

βαζηθά εξγαιεία πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο (πξηλ θαη 

κεηά) ζπλδέζεθαλ ζε έλα εληαίν αξρείν κε βάζε έλα ελληαςήθην κνλαδηθό αξηζκό 

πνπ δόζεθε ζε θάζε παηδί. Οη απώιεηεο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 20% 

πνζνζηό πνπ θξίλεηαη  πνιύ ηθαλνπνηεηηθό.  

Δρεσνεηικά Δργαλεία  

Τα επγαλεία πος σπησιμοποιήθηκαν για την έπεςνα ήταν τα εξήρ:  

1. The Olweus Bully and Victim Questionnaire (Olweus, 1996): For teachers and 

primary school children 

2. The Goodman´s Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1994, 

1997): For teachers and students 
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3. The Post-Traumatic Stress Questionnaire  (Frederich, Pynoos, & Nader, 

1992): For students 

4. Evaluation of the program- Questionnaires for evaluation of the program: For 

teachers and students of experimental schools  (κόλν γηα ηα πεηξακαηηθά 

ζρνιεία κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο) 

Σα ηξία βαζηθά εξσηεκαηνιόγηα θαηαρσξήζεθαλ θαη έηπραλ ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο ζην ινγηζκηθό SPSS - PASW 18. Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο ηόζν θαηά 

ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο όζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο/ 

κνξθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, αθνινπζήζεθαλ όιεο νη ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ 

ζπλόδεπαλ ην θάζε εξγαιείν. 

Γιαδικαζίες- Δθαρμογή ηοσ Προγράμμαηος 

Σν πξόγξακκα μεθίλεζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ δέθα εθπαηδεπηηθώλ ςπρνιόγσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από όιεο ηηο ρώξεο πνπ εκπιέθνληαη 

ζην πξόγξακκα. Σν εγρεηξίδην δεκηνπξγήζεθε από ηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα ηεο 

Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ, (Δ.ΦΤ.ΠΔ). Ζ 

εθπαίδεπζε έγηλε από ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηεο Κύπξνπ (Τπνπξγεία Παηδείαο θαη 

Τγείαο) θαη είρε δηάξθεηα ηέζζεξεηο κέξεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην πεξηέρεη κηα 

ζεηξά από 10 εξγαζηήξηα θαη βησκαηηθέο αζθήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο ηεο πέκπηεο 

θαη έθηεο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαζώο θαη έλα ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ 

ζηεξίδεη θάζε εξγαζηήξη.  

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ςπρνιόγνη 

είραλ ζπλαληήζεηο κε ηα ζρνιεία (ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθά) κε ζηόρν ηε ζπιινγή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (Ννέκβξηνο 2009). ηα 

εξσηεκαηνιόγηα αλαγξαθόηαλ ε εκεξνκελία γέλλεζεο ησλ καζεηώλ κε ζηόρν λα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο (πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο) 

θαη ηαπηόρξνλα λα δηαηεξείηαη ε αλσλπκία θαη ε εκπηζηεπηηθόηεηα. Μεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα εξσηεκαηνιόγηα ηνπνζεηνύληαλ ζε θιεηζηό 

θάθειν θαη θπιάζζνληαλ ζε αζθαιέο ρώξν ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο 

Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο. 

 Αθνινύζεζε ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην κε 

ζηόρν ηελ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ήηαλ πελζήκεξε (23/11/09-27/11/09) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έηπραλ 

ηόζν ζεσξεηηθήο επηκόξθσζεο ζε ζέκαηα εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο όζν θαη 

επηκόξθσζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο όπσο απηέο πεξηγξάθνληαλ ζην 

εγρεηξίδην.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ πέληε ζρνιείσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, 

μεθίλεζαλ λα εθαξκόδνπλ ην πξόγξακκα ζηηο ηάμεηο ηνπο κε ζηόρν λα θαιύςνπλ 

δέθα εξγαζηήξηα δηάξθεηαο 80 ιεπηώλ ην θαζέλα. Ζ όιε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ 2.5 κήλεο.  
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Πξνηνύ μεθηλήζεη ην πξόγξακκα ζηα ζρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί ςπρνιόγνη 

παξνπζίαδαλ επίζεο ην πξόγξακκα ζηνπο γνλείο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ κε 

ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ςπρνιόγνη είραλ 

ζπζηεκαηηθέο επνπηείεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε ζηόρν ηε 

ζηήξημε θαη αλαηξνθνδόηεζε ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Δπίζεο  θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί ςπρνιόγνη 

νξγάλσζαλ 5 ζπλαληήζεηο κε ηνπο δαζθάινπο όινπ ηνπ ζρνιείνπ.  ηόρνο ησλ 

ζπλαληήζεσλ ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε νιόθιεξνπ ηνπ ζρνιείνπ ( whole 

school approach).  

Οη αξκόδηνη νηθείνη εθπαηδεπηηθνί ςπρνιόγνη είραλ επίζεο αλά ηξεηο εβδνκάδεο ζηελ 

δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ εξγαζηεξίσλ ζπλάληεζε αλαηξνθνδόηεζεο – επνπηείαο κε 

ηνπο ηξεηο εξεπλεηέο από ηελ νκάδα ηεο Κύπξνπ. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ανάλσζε αποηελεζμάηων ερωηεμαηολογίοσ SDQ 

Σα εξσηεκαηνιόγηα  δπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηώλ SDQ  γηα παηδηά θαη 

εθπαηδεπηηθνύο, απνηεινύληαη από 25 εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνύλ 4 θαηεγνξίεο ηεο 

αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζρέζεσλ: 1. ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 2. 

ζπκπηώκαηα δηαηαξαρήο δηαγσγήο 3. ζηνηρεία ππεξθηλεηηθόηεηαο., 4. πξνβιήκαηα κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη 5. πξν-θνηλσληθέο δεμηόηεηεο.  

 Βάζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 532 καζεηώλ ηεο Δ΄ ηάμεο θαη από ηα 10 Γεκνηηθά πνπ 

ζπκκεηείραλ παγθύπξηα (πνζνζηό 5% πεξίπνπ επί ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ησλ 

καζεηώλ ηεο Δ΄ ηάμεο ) είρε βξεζεί όηη:  

 πέξα ηνπ ελόο πέκπηνπ ησλ καζεηώλ παξνπζηάδεη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δπζθνιίεο 

 πέξα ηνπ ελόο ηεηάξηνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα δηαηαξαρήο δηαγσγήο 

 πέξα ηνπ ελόο πέκπηνπ αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο  

  κόλν ην 4% δειώλνπλ δπζθνιίεο ζηηο πξν-θνηλσληθέο  ηνπο δεμηόηεηεο.  

 ην γεληθό δείθηε κέηξεζεο ησλ δπζθνιηώλ πνπ δηαζέηεη ην 

εξσηεκαηνιόγην, πξνθύπηεη βάζεη ησλ δειώζεσλ ησλ ηδίσλ ησλ καζεηώλ 

όηη ην 50% ησλ καζεηώλ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο   

Σα πνζνζηά απηά θαηαδεηθλύνπλ όηη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό καζεηώλ  ζην γεληθό 

πιεζπζκό έρεη ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο. Δίλαη πηζαλό λα κελ έρνπλ εληνπηζηεί από 

ηνπο ζεκαληηθνύο ελήιηθεο ησλ παηδηώλ, ελώ ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα 

κεηεμειηρζνύλ ζε παγησκέλεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο αλ δελ βνεζεζνύλ έγθαηξα. Μπνξεί 

επίζεο λα παξεκπνδίζνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο εμέιημε, ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη 

παξαγσγηθόηεηα ηνπο θαη λα κεηώζνπλ γεληθά ην επίπεδν ηεο ςπρηθήο επεμίαο θαη 

πνηόηεηαο δσήο ηνπο.  

Ανάλσζε αποηελεζμάηων ερωηεμαηολογίοσ PTSD 

Σν εξσηεκαηνιόγην PTSD  αληρλεύεη ην πνζνζηό ησλ παηδηώλ πνπ βηώλνπλ ην 

θαηλόκελν ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ (γηα ην νπνίν έρνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία),  ζαλ  

ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Δίλαη πνιύ ελδηαθέξνλ όηι ηο 10% παροσζιάδοσν ζοβαρή έως 

πολύ ζοβαρή μορθή μεηαηρασμαηική διαηαρατή άγτοσς γηα ηελ νπνία κπνξεί λα 

ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλε ζεξαπεπηηθή βνήζεηα.  
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Ανάλσζε αποηελεζμάηων ερωηεμαηολογίοσ OLWEUS: 

ην εθηεηακέλν εξσηεκαηνιόγην ηνπ Olweus πνπ αληρλεύεη κεηαμύ άιισλ ηηο 

αληηιήςεηο, ηάζεηο θαη ζπρλόηεηεο ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ εθθνβηζκνύ αιιά θαη ηεο 

γεληθήο ζπρλόηεηαο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, έρεη βξεζεί βάζεη ησλ δειώζεσλ ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ δέθα ζρνιείσλ παγθύπξηα, όηη: 

 17% ησλ καζεηώλ ππήξμαλ ζύκαηα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά ηελ εβδνκάδα  

 7,7% ησλ καζεηώλ ήηαλ ζύηεο κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα 

 6,3% ησλ καζεηώλ ήηαλ θαη ζύηεο θαη ζύκαηα 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Ζ εηθόλα πνπ παξνπζίαζαλ νη δύν νκάδεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απαληήζεσλ ηνπο ζην εξσηεκαηνιόγην SDQ είλαη νπζηαζηηθά παξόκνηα. Παξά ην όηη 

ζηελ αξρηθή κέηξεζε παξαηεξήζεθε όηη ε νκάδα ειέγρνπ ήηαλ ειαθξά πην 

επηβαξπκέλε, ζηελ δεύηεξε κέηξεζε θαη νη δύν νκάδεο παξνπζίαζαλ αηζζεηή πξόνδν 

θαη εμηζώζεθαλ.  

Δίλαη ζεκαληηθό όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ε πξόνδνο ήηαλ  

κεγαιύηεξε έζησ θαη ειαθξά. Ζ εξκελεία ηεο πην πάλσ εηθόλαο κπνξεί λα 

αλαδεηεζεί ζε κηα ζεηξά από πηζαλά αίηηα, όπσο  

 ε επεξγεηηθή  επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο   

 ηεο πηζαλήο δηεμαγσγήο  παξάιιεια δηάθνξσλ επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο  

 ζηελ πεξίπησζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ ιόγσ 

ηεο επαθήο ηνπο κε ηα δηάθνξα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ρξεηάζηεθε λα 

ζπκπιεξώζνπλ ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο,  

 ε παξνπζία ησλ ςπρνιόγσλ – εξεπλεηώλ ζηα ζρνιεία,  

 ε επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο πνηνηηθήο ζρέζεο κεηαμύ δαζθάισλ θαη παηδηώλ 

πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ε νπνία κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί ζεξαπεπηηθά θαη επνπισηηθά ζε ηπρόλ ςπρηθά ηξαύκαηα  θηι. 

  ε σξίκαλζε ησλ παηδηώλ ζηνλ ρξόλν πνπ παξεκβιήζεθε κεηαμύ pre – post,  

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε επίζεο όηη ην πξόγξακκα παξέκβαζεο πνπ 

εθαξκόζηεθε ζηα πέληε ζρνιεία εζηηαδόηαλ εηδηθά ζηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ θαη ζηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο  

ηνπ θαη δεπηεξνγελώο ζηελ βειηίσζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ δπζθνιηώλ  πνπ ην 
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εξσηεκαηνιόγην SDQ αμηνινγεί. Άιινη ζπλεπώο ζπλππάξρνληεο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ δπλακηθή ηνπ ζρνιείνπ , κεξηθνύο εθ ησλ νπνίσλ πξναλαθέξακε, 

επηδξνύλ επίζεο επεξγεηηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ςπρηζκνύ ησλ παηδηώλ θαη  ζηελ 

ζεηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ SDQ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

θαη ζηα δέθα ζρνιεία. 

Σα εξεπλεηηθά ινηπόλ απνηειέζκαηα αλαδεηθλύνπλ ηα εμήο ζεκαληηθά ζέκαηα.: 

 ην ζρνιηθό πιαίζην όπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ησλ παηδηώλ θη εθήβσλ, κπνξνύκε ινηπόλ κε ηελ 

ζσζηή ρνξήγεζε θαηαιιήισλ δηαγλσζηηθώλ εξγαιείσλ, λα αληρλεύζνπκε ην 

επίπεδν ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο ηνπ. Έρεη πιένλ δηεζλώο ηεθκεξησζεί όηη 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζην ζρνιηθό πιεζπζκό όηαλ είλαη θαιά 

ζρεδηαζκέλα έρνπλ πνιύ επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξόιεςε θαη 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο. 

 Ζ πνηόηεηα ηεο δπλακηθήο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζεηαη ζην ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα ελδπλακώζεη ηνλ ςπρηζκό ησλ παηδηώλ. 

 Σα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο πνπ δηεμάγνληαη ζηελ 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο εληζρύνπλ ηελ ζεξαπεπηηθή δξάζε πνπ κπνξεί 

λα δηαδξακαηίζεη ην ζρνιείν. Δγείξνληαη όκσο  ζεκαληηθά ζέκαηα, όπσο ε 

κεηά από έξεπλα επηθύξσζε ηεο αλαγθαηόηεηαο εθαξκνγήο ηνπο, ε εθαξκνγή 

ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα κηα επξύηεξεο πνιηηηθήο θαη κε δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο 

ηνπο ρσξίο δειαδή λα έρνπλ έλα ηπραίν ή απνζπαζκαηηθό ραξαθηήξα. 

 Σν ζρνιηθό πιαίζην είλαη από ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο ρώξνπο, κέζσ 

εμεηδηθεπκέλσλ παξεκβαηηθώλ πξνγξακκάησλ ,  βειηίσζεο  ηνπ επηπέδνπ ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ , κε 

πνιιαπιέο ζεηηθέο επηπηώζεηο π.ρ. βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο ησλ 

καζεηώλ θαη πνηόηεηαο δσήο, αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπο, κείσζε ησλ 

αξηζκό ησλ παξαπνκπώλ ησλ καζεηώλ ζε αθξηβέο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

ςπρηθήο πγείαο θι. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ PTSD 

1. Οη δύν νκάδεο ήηαλ ηζνδύλακεο ηόζν ζε κέγεζνο όζν θαη ζηελ 

ζπλνιηθή ηηκή ηνπ κεηαηξαπκαηηθνύ άγρνπο θαηά ηελ αξρηθή κέηξεζε.  

2. Παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κεηαηξαπκαηηθνύ 

άγρνπο θαη ζηηο δύν νκάδεο. Καηά ζπλέπεηα, ε κείσζε πηζαλά λα νθείιεηαη 

ζε πνιππαξαγνληηθά αίηηα παξόκνηαο θύζεο πνπ πεξηγξάςακε ζε ζρέζε κε 

ηα απνηειέζκαηα ζην εξσηεκαηνιόγην SDQ  . ηελ πεξίπησζε ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο ε κείσζε ήηαλ ειαθξώο κεγαιύηεξε, γεγνλόο πνπ 

κπνξεί  λα ζηεξίμεη ηελ ππόζεζε πσο ε παξέκβαζε ζπλέβαιε ζε πεξαηηέξσ 

κείσζε ηνπ κεηαηξαπκαηηθνύ άγρνπο. 
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3. Γηεξεπλήζεθαλ  ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο καζεηώλ/ηξηώλ πνπ 

αλήθαλ ζηελ «νκάδα θηλδύλνπ» (δει. κε ςειό κεηαηξαπκαηηθό άγρνο  θαηά 

ηελ αξρηθή κέηξεζε, πνπ ππήξμαλ ζύκαηα εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θηι) 

ώζηε λα εμεηαζηεί πην πνηνηηθά θαη ζηνρεπκέλα ε κεηαβνιή πνπ πξνέθπςε. 

ε πξώην επίπεδν, γηα λα δηεξεπλεζεί ην πην πάλσ ελδερόκελν, απνκνλώζεθαλ νη 

πεξηπηώζεηο ησλ παηδηώλ ηόζν ζηελ πεηξακαηηθή όζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ 

είραλ ζπλνιηθή ηηκή κεηαηξαπκαηηθνύ άγρνπο  κεγαιύηεξε από 40 (δειαδή κε 

ζνβαξό ή πνιύ ζνβαξό κεηαηξαπκαηηθό άγρνο).  

Ζ αλάιπζε (βι. πην θάησ) έδεημε όηη θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία παηδηώλ 

θαηαγξάθεθε παξόκνηα κείσζε ηνπ κεηαηξαπκαηηθνύ άγρνπο  ηόζν ζηελ πεηξακαηηθή 

όζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ.  

Δίλαη πνιύ ελδηαθέξνλ όηη ε βειηίσζε ζηελ δεύηεξε κέηξεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε 

θαη ζηηο δύν νκάδεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο παηδηώλ ήηαλ πνιύ κεγαιύηεξε! Απηό 

ζεκαίλεη πσο, όπσο είλαη αλακελόκελν, ηα παηδηά κε ρακειέο - κέηξηεο ηηκέο ζην 

PTSD δελ έρνπλ έηζη θη αιιηώο κεγάια πεξηζώξηα βειηίσζεο ησλ δπζθνιηώλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ, ελώ ηα παηδηά κε πνιύ ςειέο ηηκέο (≥ 40) πνπ έρνπλ πνιιά πεξηζώξηα 

βειηίσζεο θαίλεηαη λα θάλνπλ αξθεηή πξόνδν, εύξεκα πνπ ζπλάδεη κε ηα επξσπατθά 

επξήκαηα όηη ηα παηδηά κε ζνβαξέο ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο επσθεινύληαη 

πεξηζζόηεξν από ηέηνηνπ είδνπο παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία. 

Δίλαη αμηνζεκείσην θαη ελζαξξπληηθό ην γεγνλόο όηη ην πξόγξακκα παξέκβαζεο 

όπσο θαη ηα άιια ηπρόλ πξνγξάκκαηα πνπ ζπλέηξεραλ, όπσο θαη ε ζεηηθή δπλακηθή 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηύρζεθε ζην ζρνιηθό πιαίζην, ελώ δελ ζηόρεπαλ πξσηνγελώο ζηελ 

κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ PTSD,  (δελ είραλ δειαδή εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα ), 

εληνύηνηο επέδξαζαλ ζεηηθά ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ηξόπν ζηελ κείσζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ PTSD. 

Tα ζύκαηα εθθνβηζκνύ πνπ θαηαγξάθεθαλ ηόζν ζηελ πεηξακαηηθή όζν θαη ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ θαηά ηελ αξρηθή κέηξεζε παξνπζίαδαλ πνιύ ςειόηεξεο ηηκέο ηόζν 

ζηα εξσηεκαηνιόγην PTSD όζν θαη ζην εξσηεκαηνιόγην SDQ ζε ζρέζε κε ηα 

ππόινηπα παηδηά. Ζ δηαθνξά απηή βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ζην εξσηεκαηνιόγην SDQ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά, βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηόζν ζηελ ζπλνιηθή ηηκή ηνπ SDQ όζν θαη ζε όιεο 

ηηο επηκέξνπο θιίκαθεο ηνπ SDQ εθηόο από ηελ θιίκαθα Prosocial. Θα κπνξνύζακε 

λα ζρνιηάζνπκε ηα εμήο: 

 Ζ  ινγηθόηεηα θαη ε ζπλέπεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη δειώζεηο ησλ καζεηώλ 

ζπκάησλ ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ 

ζηα εξσηεκαηνιόγηα SDQ, PTSD, θαη Olweus  επηβεβαηώλνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ησλ απαληήζεσλ ηνπο,  

 Τν θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ έξεπλα 

απηή όηη απνηειεί ζνβαξό επηβαξπληηθό παξάγνληα ζηε Ψπρηθή Υγεία ηνπ 
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ζρνιηθνύ πιεζπζκνύ θαη επεξεάδεη πνιινύο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ςπρηθή επεμία. 

 Τν θαηλόκελν ηνπ Σρνιηθνύ Εθθνβηζκνύ επηβεβαηώλεηαη όηη κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζηα ζύκαηα ζπκπησκαηνινγία Μεηαηξαπκαηηθήο  Αγρώδνπο 

Δηαηαξαρήο 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SDQ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο παηδηώλ 

(ζύκαηα εθθνβηζκνύ θαη κε ζύκαηα) κε εμαίξεζε ηελ θιίκαθα Emotional Symptoms. 

Απηό δείρλεη πσο ε εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ην SDQ απέρεη πάξα 

πνιύ από απηήλ ησλ καζεηώλ. ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα απηά ζα κπνξνύζακε 

λα ζρνιηάζνπκε ηα εμήο: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη ζπζηεκαηηθή επηκόξθσζε εζηηαδόκελε ζε 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ, ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ  

ηπρόλ δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ ζην ηνκέα απηό, λα κπνξνύλ λα ρεηξίδνληαη 

ήπηεο δπζθνιίεο θαη έγθαηξα λα παξαπέκπνπλ ζηηο αξκόδηεο εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο 

 Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο ρξεηάδνληαη ελεκέξσζε γηα ην θαηλόκελν ηνπ 

ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ εηδηθόηεξα εθπαίδεπζε πώο λα ην αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

ην ρεηξίδνληαη  

Σνλίδεηαη επίζεο όηη, όζνλ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (κόξθσζε / επάγγεικα 

γνλέσλ, ρώξα πξνέιεπζεο γνλέσλ, κεηξηθή γιώζζα, επίδνζε ζην ζρνιείν θηι) δελ 

παξαηεξήζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο 

παηδηώλ (ζύκαηα εθθνβηζκνύ θαη κε ζύκαηα).  
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