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Εισαγωγή: Ο σχολικός εκφοβισμός και τα προγράμματα παρέμβασης στον 

διεθνή χώρο 

 

Ο εκφοβισμός (bullying) είναι μια ιδιαίτερη μορφή επιθετικότητας που συμβαίνει 

μεταξύ των παιδιών και των εφήβων και εκδηλώνεται κυρίως στο σχολείο (Olweus, 

1993∙ Ttofi, κ.ά., 2008). Οι διεθνείς έρευνες για τον σχολικό εκφοβισμό έχουν αυξηθεί 

σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες (Smith, 2011) και αποδεικνύουν ότι ο εκφοβισμός 

είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στα σχολεία σε όλο τον κόσμο (Currie, κ.ά., 2012). Για τον 

λόγο αυτό, προέκυψε μια διεθνής κινητοποίηση για τον περιορισμό του εκφοβισμού 

και των άμεσων συνεπειών του, που είναι η θυματοποίηση (victimization) των 

παιδιών και των εφήβων. Αρκετά πετυχημένα προγράμματα παρέμβασης και 

πρόληψης του εκφοβισμού έχουν προταθεί και εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες, τα 

οποία είναι θεωρητικά και εμπειρικά κατοχυρωμένα και αξιολογημένα (Strohmeier & 

Noam, 2012). Η ενέργεια της πιλοτικής εφαρμογής και της αξιολόγησης ενός από τα 

επιτυχημένα αυτά προγράμματα παρέμβασης για τον περιορισμό του σχολικού 

εκφοβισμού σε σχολεία της Κύπρου εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας 

του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου να 

αντιμετωπιστεί επιστημονικά το θέμα.  

Ορισμός 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Olweus (1991) «ένα παιδί εκφοβίζεται ή θυματοποιείται 

όταν εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό διάστημα σε αρνητικές 

ενέργειες εκ μέρους ενός ή περισσότερων άλλων παιδιών.» «Ο εκφοβισμός είναι μια 

συστηματική κατάχρηση δύναμης» (Smith & Sharp, 1994). Είναι απρόκλητος, 

επαναλαμβανόμενος, ασκείται από ένα θεωρούμενο ως ισχυρότερο παιδί, τον «θύτη» 

προς ένα θεωρούμενο ως ασθενέστερο παιδί, το «θύμα,» (Olweus, 1991) και έχει 

στόχο να πληγώσει (Aronson, κ.ά., 1995). Το ισχυρότερο παιδί αντλεί από αυτήν 

κάποιο όφελος (π.χ., εκτόνωση θυμού, ευχαρίστηση, κοινωνικό κύρος) (Roland & 

Idsøe, 2001). Το θύμα συνήθως δεν ζητά βοήθεια, υποφέροντας τον εκφοβισμό και 

εσωτερικεύοντας το πρόβλημα (Goldbaum, κ.ά., 2003). Στον εκφοβισμό εμπλέκεται 

έμμεσα και η ευρύτερη ομάδα συνομηλίκων (Salmivalli, 2010), καθώς δημιουργείται 

ένα σύνθετο φαινόμενο σχέσεων (Pepler, 2006). Τα παιδιά θεατές του εκφοβισμού 

συνήθως αναλαμβάνουν διακριτούς ρόλους: ενισχυτές του θύτη, βοηθοί του θύτη, 

υπερασπιστές του θύματος και οι αμέτοχοι (Salmivalli, κ.ά., 1998). 

Ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση λαμβάνουν ποικίλες μορφές: φυσική βία (αρπαγή/ 

καταστροφή πραγμάτων, καταστροφή περιουσίας), σωματικός (κτυπήματα, 

κλωτσιές, δαγκώματα, κτλ.), λεκτικός (πειράγματα, γελοιοποίηση, προσβολή), 

ψυχολογικός (κοινωνική απομόνωση), σεξουαλικός, φυλετικός, ηλεκτρονικός (μέσω 

της χρήσης κινητών τηλεφώνων και διαδικτύου), απειλή/εξαναγκασμός, έμμεσος 

(π.χ., κουτσομπολιό, διάδοση αρνητικής φήμης, «κάρφωμα» με το βλέμμα) (Olweus, 

1993∙ Rigby, 2002 ∙ Gradinger, κ.ά., 2010).  
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Συνέπειες 

Είναι γενικά παραδεκτό, ότι ο σχολικός εκφοβισμός, επηρεάζει μακροπρόθεσμα και 

βραχυπρόθεσμα τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και έχει 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικών ψυχοκοινωνικών συνεπειών, τόσο για 

τους/τις μαθητές/τριες, όσο και για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους 

ευρύτερους κοινωνικούς φορείς (Boulton, κ.ά., 2001 ∙ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη 

II, 2008). 

Σύμφωνα με τον Olweus (2009), τα προβλήματα του εκφοβισμού πλήττουν αρκετές 

από τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές. Αρχές όπως το δικαίωμα του παιδιού να 

μην βιώνει καταπίεση και σκόπιμη επαναλαμβανόμενη ταπείνωση στο σχολείο και το 

δικαίωμα του να μεταβαίνει στο σχολείο χωρίς το φόβο να δεχτεί παρενόχληση. 

Πλήττουν επίσης, το δικαίωμα του κάθε γονιού να αισθάνεται ασφάλεια αφήνοντας 

το παιδί του στο σχολείο. Παράλληλα, το πρόβλημα του εκφοβισμού πλήττει 

σημαντικά τη διαμόρφωση κοινωνικών αξιών. Κοινωνικές αξίες, οι οποίες 

απειλούνται στην παρουσία και την ανοχή του εκφοβισμού. 

Τα παιδιά που γίνονται θύματα εκφοβισμού βιώνουν έντονο άγχος, αισθήματα 

ανασφάλειας και αντιμετωπίζουν ψυχοσωματικά προβλήματα. Πολύ συχνά 

αναπτύσσουν φοβίες, χάνοντας την αυτοεκτίμησή τους. Τα θύματα συχνά 

ανταποκρίνονται με συμπεριφορές αποφυγής, απουσιάζουν από το σχολείο, 

παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες να οδηγηθούν σε σχολική αποτυχία και 

εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες (Athanasiades & Deliyanni‐Kouimtzis, 2010 ∙ 

Stavrinides, κ.ά., 2010). Το θύμα εάν δέχεται χρόνιο εκφοβισμό θα αναπτύξει 

ψυχολογικά προβλήματα και θα συνεχίσει να νιώθει άγχος ακόμη και όταν η 

θυματοποίηση μειωθεί (Biggs κ.ά., 2010). Επομένως, τα θύματα αποτελούν ομάδα 

υψηλού κινδύνου. Σε ακραίες περιπτώσεις, το πιο τραγικό αποτέλεσμα της 

θυματοποίησης είναι η  αυτοϋποτίμηση, η οποία μπορεί να τους οδηγήσει στην 

αυτοκτονία (Athanasiades & Deliyanni‐Kouimtzis, 2010 ∙ Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2010 ∙  Olweus, 

2009 ∙ Stavrinides, κ.ά., 2010). 

Από την άλλη, τα παιδιά θύτες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να απομακρυνθούν από 

το σχολείο, να διακόψουν τη σχολική φοίτηση, να εμφανίσουν τάσεις φυγής από το 

σπίτι και να εξελιχθούν σε ενήλικες με αντικοινωνική συμπεριφορά. Οι θύτες έχουν 

επίσης ως ενήλικες, αυξημένο κίνδυνο να εμπλακούν σε εγκληματικές 

δραστηριότητες, κακοποίηση των συζύγων και των παιδιών τους και χρήση αλκοόλ 

και ουσιών (Athanasiades & Deliyanni‐Kouimtzis, 2010 ∙ Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2010 ∙ Stavrinides, 

κ.ά., 2010). Μια τρίτη, μικρότερη ομάδα παιδιών είναι οι θύτες/θύματα, οι οποίοι 

συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά και των θυτών και των θυμάτων και διατρέχουν 

υψηλότερο κίνδυνο παθολογίας (Georgiou & Stavrinides, 2012).  Συνεπώς, η άμεση 

αντιμετώπιση και μείωση του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί επιτακτική ανάγκη, 

τόσο για τα εκπαιδευτικά συστήματα, όσο και για την κοινωνία.  
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 Παρεμβατικά προγράμματα για μείωση του εκφοβισμού 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουν αναπτυχθεί αρκετά προγράμματα πρόληψης και 

παρέμβασης από ερευνητικές ομάδες στο εξωτερικό. Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση 

αναφέρει περισσότερα από 40 σχολικά προγράμματα κατά του εκφοβισμού, τα 

οποία έχουν αναπτυχθεί, υλοποιηθεί και αξιολογηθεί. Η αξιολόγηση έδειξε ότι 12 από 

τα προγράμματα αυτά πέτυχαν να μειώσουν σημαντικά τον εκφοβισμό και τη 

θυματοποίηση (Ttofi & Farrington, 2011). Παραδείγματα γνωστών επιτυχημένων 

προγραμμάτων, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία των «θεωρητικά και εμπειρικά 

κατοχυρωμένων και αξιολογημένων προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης του 

εκφοβισμού» είναι το «Olweus program,» (Olweus, 2004),  το «ZERO,» (Roland, κ.ά., 

2009), το «ΚiVa,» (Salmivalli, κ.ά., 2011) και το «ViSC» (Spiel & Strohmeier, 2011). 

Οι Ttofi, κ.ά., (2008) στην αξιολόγησή τους, επισημαίνουν ακόμη και ποια στοιχεία 

των προγραμμάτων αποδείχτηκαν αποτελεσματικά στο να μειώσουν τον εκφοβισμό. 

Τέτοια στοιχεία είναι: η εμπλοκή των γονιών σε επίπεδο ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης,  η ενημέρωση και η εκπαίδευση των μαθητών/τριών μέσα από σχολικά 

συνέδρια και οπτικοακουστικό υλικό, τα μέτρα σε επίπεδο τάξης όπως οι κανονισμοί 

της τάξης και η οργάνωση της τάξης και τα μέτρα σε επίπεδο σχολείου, όπως, τα 

μέτρα πειθαρχίας και η καλυτέρευση της εφημέρευσης στην αυλή. Κάποια 

προγράμματα επιδιώκουν μόνο μία από τις πιο πάνω προσεγγίσεις. Τα ολιστικά 

προγράμματα επιδιώκουν ένα συνδυασμό αυτών των προσεγγίσεων.  

Συναφή με την ολιστική προσέγγιση είναι και η συστημική προσέγγιση. Συμφωνά με 

την οικολογική θεωρία του Bronfrenbrener (1979), ένα άτομο, ο θύτης στην 

προκειμένη περίπτωση, -  για να αλλάξει τη συμπεριφορά του, θα πρέπει η 

παρέμβαση να γίνει όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και στο σύστημα που τον περιβάλλει 

(ομήλικους, γονείς, εκπαιδευτικούς, τάξη, σχολείο). Ένα ολιστικό/συστημικό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη. Ο 

χειρισμός του θύτη και η στήριξη του θύματος έχουν «δευτεροβάθμιο-προληπτικό» 

χαρακτήρα, δηλαδή, αποτελούν παρέμβαση στα ευπαθή άτομα (Petermann και 

Petermann, 2001). Ενώ η «πρωτοβάθμια πρόληψη» προωθεί σε όλα τα παιδιά την 

ανάπτυξη μη επιθετικών συμπεριφορών και στρατηγικών, καθώς και κοινωνικών 

δεξιοτήτων, οι οποίες λειτουργούν ως προστατευτικός παράγοντας ενάντια στις 

επιθετικές τάσεις συμπεριφοράς (Verbeek & Petermann, 1999).  

Σε αρκετές πρωτοποριακές χώρες (π.χ., Νορβηγία, Φινλανδία, Καναδά, Αυστραλία, 

Αυστρία) το φαινόμενο αντιμετωπίστηκε δυναμικά με την ανάπτυξη εθνικής 

στρατηγικής για τη μείωση της βίας στα σχολεία, η οποία υποστηρίζεται ενεργά από 

τις κυβερνήσεις και κάτω από θεσμοθετημένη  συνεργασία μεταξύ ερευνητών, 

πολιτικών, διοικητικών και μέσων μαζικής ενημέρωσης (Spiel, Salmivalli and Smith, 

2011).  Για παράδειγμα, η εθνική πολιτική της Αυστρίας στην καμπάνια «Μαζί 

εναντίον της βίας» περιλαμβάνει έξι τομείς δράσεων: (α) συνεργασία με την πολιτική 

ηγεσία, (β) πληροφορίες στα ΜΜΕ και δημόσιες σχέσεις, (γ) δικτύωση και συνεργασία 

με συναφείς φορείς, (δ) μεταφορά γνώσης και εκπαίδευσης κυρίως προς τους 
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εκπαιδευτικούς, (ε) εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης, (στ) έρευνα 

και αξιολόγηση της επιτυχίας των προγραμμάτων (Spiel & Strohmeier, 2011). 

 Η πιο πρόσφατη  διεθνής τάση είναι η αγορά και η εφαρμογή επιτυχημένων 

προγραμμάτων από άλλες χώρες (Strohmeier & Solomontos-Kountouri, 2013). Όπως 

οι Flay, κ.ά., (2005) επισημαίνουν, η διάδοση είναι ο απώτερος σκοπός για τον οποίο 

αναπτύσσονται τα εμπειρικά κατοχυρωμένα προγράμματα. Επισημαίνουν, επίσης, ότι 

οι έρευνες που εστιάζουν στις διαδικασίες μέσω των οποίων, προγράμματα υψηλής 

ποιότητας υιοθετούνται, εφαρμόζονται και διατηρούνται είναι πολύ περιορισμένες. Η 

μεταφορά επομένως ενός εμπειρικά κατοχυρωμένου προγράμματος από μια χώρα 

σε άλλη αποτελεί ερευνητική εφαρμογή στην οποία θα πρέπει να διασφαλίζεται  το 

κύρος του προγράμματος, η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητά του και να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η διαφορετική κουλτούρα της χώρας υποδοχής.  

 

Περιγραφή του ViSC  

Ένα πετυχημένο πρόγραμμα παρέμβασης είναι και το Viennese Social Competence 

Program (ViSC), το οποίο έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, στην 

Αυστρία και εφαρμόζεται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αυστρίας στο 

πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής «Μαζί κατά της βίας» από το 2008 (Spiel, Wagner & 

Strohmeier, 2012∙ Strohmeier, κ.ά., 2012).  

Το ViSC είναι ένα θεωρητικά και εμπειρικά κατοχυρωμένο και αξιολογημένο 

πρόγραμμα πρόληψης της βίας και ενίσχυσης των κοινωνικών και διαπολιτισμικών 

δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Στόχος της πρόληψης της επιθετικότητας και του 

εκφοβισμού είναι η δημιουργία ειρηνικού κλίματος βάσει του οποίου θα αναπτυχθεί 

το σχολείο. Είναι  σχεδιασμένο για μαθητές/τριες Γυμνασίου (11 έως 15 ετών) και η 

αρχική εφαρμογή του προγράμματος διαρκεί ένα σχολικό έτος. Το πρόγραμμα 

εφαρμόζει μια συστημική προοπτική, η οποία εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς, τους/τις 

μαθητές/τριες και τους γονείς. Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά 

καθορισμένων δράσεων, που υλοποιούνται μέσω μιας κλιμακωτής εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτών, της ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, μιας προληπτικής 

σειράς μαθημάτων στην τάξη για τους/τις μαθητές/τριες  και την εφαρμογή του 

οδηγού για χειρισμό των κρίσιμων περιστατικών.  

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα πρόληψης ViSC προσφέρεται προς όλους/ες 

τους/τις μαθητές/τριες για την ενίσχυση των κοινωνικών και διαπολιτισμικών 

δεξιοτήτων τους, μέσω μια σειράς μαθημάτων. Περιλαμβάνει ένα θεωρητικά 

τεκμηριωμένο περιεχόμενο σε επίπεδο τάξης  (Atria & Spiel, 2007), το οποίο 

αναπτύχθηκε στη βάση της αναγνώρισης της σημασίας της τάξης ως πλαίσιο για την 

επικράτηση του εκφοβισμού και της θυματοποίησης (Atria κ.ά., 2007). Τα μαθήματα 

ViSC για την τάξη ενσωματώνουν τις κύριες αρχές της θεωρίας της κοινωνικής 

επεξεργασίας πληροφοριών (Crick & Dodge, 1994 ∙ Huesmann, 1988), τη θεωρία της 

ηθικής ανάπτυξης (Bandura, κ.ά., 1996 ∙ Malti, κ.ά., 2009 ∙ Paciello, κ.ά., 2008) και τα 

εμπειρικά δεδομένα από έρευνες σχετικές με τον εκφοβισμό ως διεργασία της 
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ομάδας (Salmivalli, 1999, Sutton & Smith, 1999). Οι στόχοι των μαθημάτων του 

προγράμματος τάξης επιδιώκουν τη μείωση του εκφοβισμού και της επιθετικότητας 

στην τάξη μέσω, της προώθησης της ενσυναίσθησης, της υιοθέτησης εναλλακτικής 

προοπτικής, της ανάληψης ευθύνης και των επιλογών κοινωνικής συμπεριφοράς 

μεταξύ των μαθητών/τριών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

Το πρόγραμμα παρέμβασης ViSC, αφορά 

το χειρισμό των κρίσιμων περιστατικών 

βίας, τη στήριξη των θυμάτων και το 

σταμάτημα της αρνητικής συμπεριφοράς 

των θυτών. Το πρόγραμμα παρέμβασης 

βασίζεται: στη θεωρία της κοινωνικής 

μάθησης (Bandura, 1973), στα εμπειρικά 

δεδομένα για τη σχέση μεταξύ της 

επιθετικότητας και του εκφοβισμού 

(Roland & Idsøe, 2001, Salmivalli & 

Nieminen, 2002) και στη θεωρία της  

κοινωνικής επεξεργασίας πληροφοριών 

(Crick & Dodge, 1994). Οι εκπαιδευτικοί 

εκπαιδεύονται στο να χειρίζονται ανάλογα 

τους θύτες και τα θύματα και στο να 

διεξάγουν τις συνομιλίες  σύμφωνα με 

κοινά αποδεκτές διαδικασίες. Οι κύριοι  

στόχοι των συνομιλιών είναι: η στήριξη 

και η ενδυνάμωση των θυμάτων, το 

σταμάτημα των αρνητικών και η ενίσχυση 

των θετικών συμπεριφορών των θυτών, η 

ενίσχυση της ικανότητας της 

συναισθηματικής ρύθμισης μεταξύ θυτών-θυμάτων, και η ενθάρρυνση των γονέων 

να συνεργαστούν με το σχολείο για τη μείωση της επιθετικότητας και του 

εκφοβισμού. 

Το πρόγραμμα ViSC έχει αξιολογηθεί με τυχαιοποιημένo δείγμα ομάδων παρέμβασης 

και ελέγχου στην Αυστρία. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από εκπαιδευτικούς και από 

μαθητές/τριες. Τα αποτελέσματα για τους/τις μαθητές/τριες δείχνουν ότι το 

πρόγραμμα μειώνει την επιθετικότητα και τη θυματοποίηση στα σχολεία εφαρμογής  

(Strohmeier, κ.ά., 2012), όπως επίσης μειώνει τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τη 

διαδικτυακή θυματοποίηση (Gradinger, κ.ά., 2014). Τα αποτελέσματα για τους 

εκπαιδευτικούς δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

χρησιμοποιούν περισσότερο μη τιμωρητικές στρατηγικές για να συνετίσουν τους 

θύτες και περισσότερες στρατηγικές για να υποστηρίξουν τα θύματα σε σχέση με 

τους εκπαιδευτικούς που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Spiel & Strohmeier, 2011). 

Δράση μαθητών /μαθητριών 



 

 

 
 

 

6 

 

  

Εκφοβισμός στην Κύπρο και επιλογή του ViSC  

Ο σχολικός εκφοβισμός έχει αναδειχθεί ως ένα σημαντικό πρόβλημα και στα σχολεία 

της Κύπρου. Έρευνα των Σταυρινίδη κ.ά., (2010) έδειξε ότι  17% των μαθητών/τριών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμπλέκονται στον εκφοβισμό. Οι 

θύτες αντιπροσωπεύουν το 5,4%, τα θύματα αντιπροσωπεύουν το 7,4% και οι θύτες-

θύματα αντιπροσωπεύουν το 4,2%. Επιπλέον, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των 

εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας για τα κρούσματα εκφοβισμού και οι 

συνέπειες της θυματοποίησης κινητοποίησαν του αρμόδιους φορείς του Υπουργείου 

Παιδείας για την αναζήτηση αποτελεσματικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, η 

πρωτοβουλία για την υλοποίηση του προγράμματος ViSC στην Κύπρο είχε ωριμάσει 

και έτσι δόθηκε η ευκαιρία για μια καλή συνεργασία των δύο ερευνητριών και των 

φορέων του Υπουργείου Παιδείας για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.  

Πέραν του ότι το ViSC είναι ένα θεωρητικά και ερευνητικά κατοχυρωμένο και 

αξιολογημένο πρόγραμμα πρόληψης του εκφοβισμού, συνέτρεχαν και άλλοι 

σημαντικοί λόγοι που ενίσχυαν την επιλογή του από το Υπουργείο Παιδείας.  Η 

μακρά και στενή συνεργασία μεταξύ της υπεύθυνης ερευνήτριας του ViSC στην 

Αυστρία και της ερευνήτριας στην Κύπρο, διασφάλιζε την ποιότητα, την πιστότητα 

και την επιστημονική επιστασία της εφαρμογής του προγράμματος στην Κύπρο. Η 

μετάφραση του υλικού του ViSC ήταν εφικτή και το υλικό ανταποκρινόταν και στην 

κυπριακή κουλτούρα. Τέλος, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, η 

χρηματοδότηση για ένα τέτοιο εγχείρημα ήταν ανύπαρκτη. Η παροχή του υλικού 

δωρεάν από την Dagmar Strohmeier, η δωρεάν εποπτεία του από την Όλγα 

Σολομώντος Κουντούρη, αλλά και η εθελοντική εμπλοκή ερευνητών από Αυστρία και 

Κύπρο για την αξιολόγηση του προγράμματος κατέστησαν δυνατή  την εφαρμογή 

και αξιολόγησή του. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι παρόμοια προγράμματα όπως το 

Olweus και το ΚiVa στοιχίζουν από εκατοντάδες χιλιάδες μέχρι και ένα εκατομμύριο 

Ευρώ για την αγορά και την εφαρμογή τους. 
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Η πιλοτική εφαρμογή ViSC στην Κύπρο  

 

Α. Στόχοι - Υλοποίηση 

Οι στόχοι της πιλοτικής εφαρμογής ήταν:  

α. να εφαρμοστεί το πρόγραμμα με υψηλή 

πιστότητα στο αρχικό μοντέλο 

υλοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η 

ποιότητά του 

β. να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα 

του προγράμματος και στην Κύπρο, ώστε 

το πρόγραμμα να μπορεί να εφαρμοστεί 

σε μια πιο ευρεία κλίμακα και να 

συμβάλλει στη μείωση του εκφοβισμού 

και της θυματοποίησης και στα σχολεία 

της Κύπρου.  

 Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, τέθηκε 

και τηρήθηκε ένα πρωτόκολλο εφαρμογής ως 

ακολούθως:  

(α)  πιστή εφαρμογή του θεωρητικού μοντέλου, 

(β)  πιστή εφαρμογή του περιεχόμενου του προγράμματος, αλλά μείωση του 

εύρους της εφαρμογής, κατά δύο ενότητες, 

(γ) μικρές-απαραίτητες αλλαγές στο μοντέλο εφαρμογής που σχετίζονται με 

την κουλτούρα του εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνίας στην 

Κύπρο, 

(δ) εφαρμογή παρόμοιας διαχρονικής και συγχρονικής έρευνας για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας εκτέλεσης του 

προγράμματος, 

(ε)  επιστημονική εποπτεία του προγράμματος. (Η εφαρμογή και η αξιολόγηση 

του προγράμματος στην Κύπρο διενεργείται υπό την επιστημονική 

εποπτεία  των ερευνητριών και υπευθύνων του προγράμματος: Δρ Όλγας 

Σολομώντος-Κουντούρη  του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου και Dr. 

Dagmar Strohmeier του Πανεπιστήμιου Εφαρμοσμένων Επιστημών της 

Άνω Αυστρίας.) 
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Β. Πορεία Εφαρμογής 

Η πορεία εφαρμογής είχε ως εξής: 
 

1.  Συμφωνία και συνεργασία για την ανάπτυξη και εφαρμογή του έργου με 

δομές και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας  

Η πρόταση για την πιλοτική εφαρμογή του ViSC σε σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Κύπρο εγκρίθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, από το ΥΠΠ  για 

εφαρμογή του το 2012-13. Προηγήθηκαν διαβουλεύσεις και κατάθεση γραπτής 

πρότασης προς τις εξής συνεργαζόμενες υπηρεσίες και δομές:  

(1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δρ. Ζήνα Πουλλή),  

(2) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου),  

(3) Παρατηρητήριο για τη βία στο σχολείο (Δρ Μιχάλης Παπαδόπουλος), και  

(4) Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (κ. Σάββας Αντωνίου, ΓΕΜΕ).  

Συμφωνήθηκε χρονοδιάγραμμα εργασιών και καθορίστηκε ο ρόλος της κάθε 

υπηρεσίας. 
 

2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών/τριών  

Η ομάδα των Κυπρίων εκπαιδευτριών αποτελείτο από έξι μέλη της «Ομάδας 

Άμεσης Παρέμβασης» (Έλενα Χ΄΄ Γέρου, Χριστίνα Ιωάννου, Χρυστάλλα Μαζέρη, 

Ντανιέλλα Χριστοφίδου, Άντρη Σουρουλά και Πατρίτσια Φαίδωνος), από ένα 

μέλος του «Παρατηρητηρίου για τη βία στο σχολείο» (Μαρία Καραγιάννη) και 

από δύο μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Τόνια Σπυροπούλου και 

Αγγελική Ανδρέου). Οι πιο πάνω λειτουργοί ήταν ήδη εκπαιδευμένες για 

χειρισμό θεμάτων βίας και εκφοβισμού στα σχολεία. Αυτό τις καθιστούσε 

ικανές για τον νέο ρόλο που θα αναλάμβαναν και από την άλλη 

διασφαλιζόταν η βιωσιμότητα της εκπαίδευσης που θα λάμβαναν αφού  θα 

μπορούσαν στο εξής να διαχύσουν τις γνώσεις και τις πρακτικές που θα 

αποκτούσαν.   

Η εκπαίδευση αφορούσε επικαιροποιημένες και τεκμηριωμένες  γνώσεις για 

τον εκφοβισμό, εισαγωγή στη φιλοσοφία και τα εργαλεία του προγράμματος 

ViSC, λεπτομερείς οδηγίες και πρακτική άσκηση για το πώς να εφαρμόσουν 

καλύτερα το πρόγραμμα στα σχολεία. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδεύτριες 

παρακολούθησαν εκπαίδευση 20 ωρών στο Π.Ι.Κ. από τις Dr. Dagmar 

Strohmeier, Dr. Petra Gardiger και τη Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη. Οι 

εκπαιδεύτριες πήραν πιστοποιητικό κατάρτισης εκπαιδευτριών του 

προγράμματος ViSC από το Πανεπιστήμιο Νέαπολις Πάφου. Ανάλαβαν ανά 

τρεις ένα σχολείο και είχαν την ευθύνη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

υπό την επιστημονική επιστασία των υπευθύνων του προγράμματος, σε τακτά 

διαστήματα που συμφωνήθηκαν με τον/τη διευθυντή/ντρια.  
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3. Εμπλοκή Π.Λ.Ε. Επαρχιών, επιλογή Σχολείων και συνεργασία με τους/τις 

διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων 

Ο κ. Σάββας Αντωνίου Γ.Ε.Μ.Ε., σε συνεργασία και με την κ. Έλενη Κάρνου, 

Π.Λ.Ε. Επαρχίας Λευκωσίας, τον κ. Μιχάλη Λοϊζίδη, Π.Λ.Ε. Επαρχίας Λάρνακας 

και τον κ. Γιάννη Ευθυμίου, Π.Λ.Ε. Επαρχίας Πάφου επέλεξαν από τις επαρχίες 

τους, σε συνεργασία και με τους/τις διευθυντές/ντριες, ένα σχολείο εφαρμογής 

και ένα σχολείο ελέγχου. Η εμπλοκή των Π.Λ.Ε. των επαρχιών στην εφαρμογή 

του ViSC ήταν καίριας σημασίας για την ενίσχυση τόσο των σχολικών 

μονάδων, όσο και των υπευθύνων του προγράμματος. 

Τα Γυμνάσια εφαρμογής ήταν τα εξής:  

 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου – Λευκωσία (διευθυντές, Ν. Πρωτοπαπάς, Σ. 

Τσιακκαρής),  

 Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού – Λάρνακα (διευθύντρια, Μ. Ζάρου) και  

 Γυμνάσιο Απ. Παύλου – Πάφος (διευθύντρια Γ. Φλουρή).  

Τα Γυμνάσια ελέγχου ήταν τα εξής:  

 Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας – Λευκωσία (διευθύντρια, Δ. Παπαγιάννη),  

 Γυμνάσιο Βεργίνας – Λάρνακα (διευθυντές Α. Ντίσκος, Α. Χρίστου) και  

 Γυμνάσιο Έμπας – Πάφος (διευθύντρια, Ει. Κουκάν).  

Ο/Η διευθυντής/ντρια του σχολείου είναι ο/η υπεύθυνος/η για κάθε δράση του 

προγράμματος. Είναι πολύ σημαντική η εμπλοκή και ο ρόλος του/της σε όλα 

τα στάδια της εφαρμογής του προγράμματος, γι αυτό και είναι σημαντικό να 

κατανοήσει και να αναλάβει αυτό τον ρόλο από την αρχή. Γι αυτό, ήταν 

επιτυχημένη η πρωτοβουλία από μέρους της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης 

να οργανώσει τις επίσημες εναρκτήριες επισκέψεις στα σχολεία εφαρμογής, με  

εκπροσώπηση και των σχολείων ελέγχου, στις οποίες παρουσιάστηκε το 

πρόγραμμα, δόθηκε το υλικό, συμφωνήθηκε  το χρονοδιάγραμμα των 

εκπαιδεύσεων και της εφαρμογής  (για λεπτομέρειες βλέπε Solomontos-

Kountouri & Strohmeier, 2013). Επιπρόσθετα, υπήρξε επικοινωνία και 

συνεργασία μεταξύ της ερευνήτριας στην Κύπρο και των διευθυντών/ντριών 

που αφορούσε στη διοργάνωση όλων των σταδίων εφαρμογής και 

αξιολόγησης του προγράμματος ViSC. Πέραν της τηλεφωνικής και 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής έγιναν 

συνολικά 10 επισκέψεις σε κάθε σχολείο από την ερευνήτρια.  

4. Υλικό ViSC 

Για την εφαρμογή του ViSC στην Κύπρο, όλο το υλικό μεταφράστηκε από τα 

γερμανικά στα ελληνικά από μια μεταφράστρια (Βασιλική Τσάτσαρη) η οποία 

εργάστηκε σε εθελοντική βάση. Μορφοποιήθηκε από την ερευνήτρια και 

δόθηκε δωρεάν από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στις εκπαιδεύτριες και 

στα σχολεία. 
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Το υλικό περιλαμβάνει: τις παρουσιάσεις/εκπαιδεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή, 

την αφίσα περιγραφής του προγράμματος και οδηγίες στους/στις 

μαθητές/τριες για κάθε σχολείο, τις δειγματικές επιστολές πληροφόρησης για 

τους γονείς και τους/τις μαθητές/τριες, τον φάκελο υλικού ViSC για τους/τις 

μαθητές/τριες, τα φύλλα εργασίας για τα 6 μαθήματα, τα 6 σχέδια μαθήματος 

για τους/τις εκπαιδευτικούς, τη συλλογή διαδραστικών παιχνιδιών του 

προγράμματος, τον οδηγό για το χειρισμό των κρίσιμων περιστατικών, τα 

φύλλα ανατροφοδότησης για κάθε μάθημα για τους/τις εκπαιδευτικούς, τα 

πιστοποιητικά κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.  
 

5. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

Σε χρόνο που διευθετήθηκε με τους/τις διευθυντές/ντριες των τριών σχολείων, 

οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν από τις εκπαιδεύτριες. Συνολικά αφιερώθηκαν 

περίπου 20 ώρες εκπαίδευσης [2 συνεδρίες προσωπικού (3 ώρες), το διήμερο 

του εκπαιδευτικού (8 ώρες) και τέσσερα δίωρα για την ομάδα παρέμβασης 

ViSC του σχολείου (6 ώρες) και 2 δίωρα (3 ώρες) για την ομάδα εφαρμογής 

των μαθημάτων].  Η εκπαίδευση ήταν ενδοσχολική.  

Τα θέματα εκπαίδευσης συνοπτικά είχαν ως εξής:  

(α)  Ευαισθητοποίηση σε θέματα εκφοβισμού και βίας.  

(β)  Κοινή ορισμοί και αναγνώριση μηχανισμών βίας.  

(γ)  Αναγνώριση και καταγραφή περιστατικών.  

(δ)  Ανάπτυξη κοινής πολιτικής και χειρισμός περιστατικών.  

(ε) Πρακτική εφαρμογή των σοβαρών συζητήσεων με τη μορφή της 

υπόδησης ρόλων (role play).  

(στ) Εφαρμογή μαθημάτων κοινωνικών δεξιοτήτων.  

(ζ) Διαδραστικά παιχνίδια και  

(θ) Συμμετοχή στην έρευνα.  

Συνολικά 160 εκπαιδευτικοί έλαβαν πλήρη εκπαίδευση και πήραν 

πιστοποιητικό κατάρτισης εκπαιδευτικών του προγράμματος ViSC από το 

Πανεπιστήμιο Νέαπολις Πάφου. 

6. Ενημέρωση Γονιών 

Για την υλοποίηση της συστημικής προσέγγισης του προγράμματος ViSC για 

πρόληψη και παρέμβαση στον εκφοβισμό, απαραίτητη ήταν και η ενημέρωση 

και η εμπλοκή των γονέων σε προδιαγραμμένο πλαίσιο.  

Οι γονείς ενημερώθηκαν με ομιλίες που έγιναν από την ερευνήτρια στην 

Κύπρο και στα τρία σχολεία διάρκειας 1.30 ωρών. Η ομιλία περιελάμβανε 

γενική ενημέρωση γενικά για το τι είναι σχολικός εκφοβισμός, τις επιπτώσεις 

του και για το πώς το πρόγραμμα ViSC προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τον 

σχολικό εκφοβισμό καλλιεργώντας επιπρόσθετα τις κοινωνικές και 

διαπολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών/τριών. Της ομιλίας ακολούθησε 
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συζήτηση με τους γονείς, οι οποίοι κράτησαν πολύ θετική στάση για την 

εφαρμογή του προγράμματος ViSC.  

Οι γονείς, επίσης, έλαβαν τρεις ενημερωτικές επιστολές που περιλαμβάνονται 

στο πρόγραμμα:  

 αρχική ενημέρωση για το πρόγραμμα και άδεια διεξαγωγής της 

έρευνας,  

 ενημέρωση για έναρξη του προγράμματος και τι αναμένεται από 

μέρους τους,  

 ενημερωτική επιστολή για την έναρξη των μαθημάτων και συστάσεις 

για παρακολούθηση του υλικού ViSC που θα παίρνουν τα παιδιά τους 

στο σπίτι).  

Επίσης, ενημερώθηκαν για τις δράσεις που ετοίμασαν οι μαθητές/τριες στο 

τέλος των μαθημάτων για διάχυση του μηνύματος της ειρηνικής συμβίωσης. 

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά τους εμπλέκονταν σε επεισόδια εκφοβισμού 

ενημερώνονταν ατομικά από την ομάδα παρέμβασης ViSC και συνεργάζονταν 

για την επίλυση του προβλήματος. 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Εκπαίδευση μαθητών/τριων 

 

           7. Εκπαίδευση μαθητών/τριών 

Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει τους/τις μαθητές/τριες ως ισότιμα μέλη της 

συστημικής ομάδας γι αυτό και ενημερώθηκαν αρχικά μέσω της συμμετοχής 

τους στην έρευνα, ακολούθως με την ανάρτηση της αφίσας (προσφορά του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου).  

Επίσης, ενημερώθηκαν με τρεις επιστολές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα και δίνονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους: 

 επιστολή ενημέρωσης για την εκστρατεία του σχολείου κατά της βίας, 

με οδηγίες για καλύτερη συνύπαρξη στο σχολείο,  

 επιστολή ενημέρωσης για την έναρξη των μαθημάτων στις τάξεις και  

 επιστολή ενημέρωσης για τα Κέντρα Βοήθειας που λειτουργούν στην 

Κύπρο.   
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Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων  ViSC έλαβαν σχετικό 

υλικό, το οποίο μπορούν να το συζητούν και στο σπίτι με τους γονείς και την 

οικογένειά τους.  

Στο επαναληπτικό μάθημα συμπληρώσαν έντυπο ανατροφοδότησης, το 

οποίο ήταν χρήσιμο στην αξιολόγηση της εφαρμογής των μαθημάτων.  

Τέλος, οι μαθητές/τριες προγραμμάτισαν και πραγματοποίησαν μαζί μια κοινή 

δράση μέσω της οποίας εφάρμοσαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

απόκτησαν με στόχο τη διάδοση των μηνυμάτων της ειρηνικής συμβίωσης.   

Όλοι/ες οι μαθητές/ριες πήραν πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα 

ViSC. Όσοι/ες μαθητές/τριες εμπλέκονταν σε επεισόδια εκφοβισμού 

προσεγγίζονταν ατομικά από την ομάδα παρέμβαση ViSC και συνεργάζονταν 

για την επίλυση του προβλήματος.  
 

8. Εφαρμογή προγράμματος ViSC για δεύτερο χρόνο 2013-2014 

Μετά από σεμινάριο αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος ViSC 

(Ιούνιο 2013) στο Π.Ι.Κ. από τις Dr. Dagmar Strohmeier, Dr. Petra Gardiger και 

Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη και τις εκπαιδεύτριες ViSC προέκυψε η 

ανάγκη για συνέχιση του προγράμματος στα σχολεία εφαρμογής και για 

δεύτερο χρόνο. Ο στόχος της συνέχισης του προγράμματος τον δεύτερο 

χρόνο ήταν: Η ενδυνάμωση του σχολείου (ιδιαίτερα των ομάδων ViSC: 

παρέμβασης και πρόληψης) για ανάληψη της εφαρμογής του προγράμματος, 

χωρίς την εξωτερική βοήθεια των εκπαιδευτών ViSC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δράση μαθητών/μαθητριών Α΄ τάξης. Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού, β΄ χρόνος εφαρμογής ViSC 
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Το πρόγραμμα εφαρμογής ViSC τον δεύτερο χρόνο είχε ως εξής:  

(α) Αρχική ενημέρωση της διευθυντικής ομάδας και επανασύσταση των  

ομάδων ViSC: παρέμβασης και πρόληψης.  

(β) Ενημερωτική παρουσίαση του προγράμματος ViSC στα μέλη όλου του 

προσωπικού του σχολείου (υφιστάμενου και νέου προσωπικού) από 

μέλος των ομάδων ViSC του σχολείου σε συνεργασία με τις 

εκπαιδεύτριες.  

(γ) Ομιλία προς τους γονείς από την ερευνήτρια στην Κύπρο.  

(δ) Εργαστήριο από τις εκπαιδεύτριες για την αξιολόγηση των 

περιστατικών,  τα οποία χειρίστηκε η ομάδα ViSC παρέμβασης τον 

πρώτο χρόνο και επανάληψη των βασικών βημάτων χειρισμού των 

περιστατικών.   

(ε) Επανάληψη των μαθημάτων κοινωνικών δεξιοτήτων σε συνεργασία με 

την ομάδα ViSC πρόληψης για εφαρμογή τους σε όλους/ες τους/τις 

μαθητές/τριες της Α΄ τάξης.  
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Αξιολόγηση του προγράμματος ViSC 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών 

της Άνω Αυστρίας, με την έγκριση του Κ.Ε.Ε.Α. διεξήγαγαν έρευνα αξιολόγησης του 

προγράμματος στα τρία σχολεία εφαρμογής και σε τρία σχολεία έλεγχου σε τρεις 

χρονικές φάσεις. Να σημειωθεί ότι η επίπονη διαδικασία της αξιολόγησης έγινε με 

μηδενική επιδότηση και με μόνη την αξιοποίηση 70 εθελοντών ερευνητικών 

συνεργατών. Χρησιμοποιήθηκε διαχρονική έρευνα για να καταδειχθεί η 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος η οποία στοχεύει:  

(α) Να διερευνήσει κατά πόσο η εφαρμογή του προγράμματος ViSC μπορεί να 

μειώσει τον εκφοβισμό, την επιθετικότητα και τη θυματοποίηση ανάμεσα 

στους/στις μαθητές/τριες του Γυμνασίου στην Κύπρο.  

(β) Να διερευνήσει κατά πόσο η εφαρμογή του προγράμματος ViSC μπορεί να 

βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών στο χειρισμό 

περιστατικών βίας.  

(γ) Να διαπιστώσει τη διαπολιτισμική εγκυρότητα του προγράμματος.  

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και συγχρονική έρευνα για να καταδειχθεί  η ποιότητα 

εκτέλεσης του προγράμματος. 

 

 

Μέθοδος 

Σχεδιασμός, συμμετέχοντες και διαδικασία  

Μεταξύ Οκτωβρίου του 2012 και Απρίλιου του 2014 διεξήχθη η έρευνα αξιολόγησης 

παράλληλα με την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ViSC. Το Υπουργείο 

Παιδείας της Κύπρου επέλεξε 3 Γυμνάσια εφαρμογής και 3 Γυμνάσια ελέγχου, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί. Λόγω του μικρού αριθμού των σχολείων παρέμβασης, δεν ήταν 

εφικτή η χρήση τυχαιοποιημένου δείγματος.  Αντί αυτού χρησιμοποιήθηκε ένας 

πειραματικός διαχρονικός σχεδιασμός (a quasi-experimental longitudinal design).  

Μετά από εξασφάλιση άδειας από το Κ.Ε.Ε.Α., γραπτή άδεια από τους γονείς όλων 

των μαθητών/τριων των 6 Γυμνασίων που επιλέγηκαν και μετά από διευθέτηση του 

χρόνου διεξαγωγής της έρευνες με τους/τις διευθυντές/τριες των σχολείων, δόθηκε 

το ερωτηματολόγιο από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους ερευνητές σε 

120 τμήματα. Σε κάθε παιδί δινόταν ένας κωδικός, ο οποίος ήταν ο ίδιος στις τρεις 

χρονικές φάσεις της έρευνες, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων.   Στον Πίνακα 1 αναφέρεται ο αριθμός των συμμετεχόντων 

μαθητών/τριων στις τρεις χρονικές περιόδους  στα σχολεία έλεγχου και εφαρμογής.  
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Πίνακας 1 

Συμμετέχοντες στη διαχρονική έρευνα αξιολόγησης του ViSC  

Είδος Χρόνος Αριθμός 

μαθητών/τριων 

στα Σχολεία 

εφαρμογής (Ν) 

Αριθμός 

μαθητών/τριων 

στα Σχολεία 

ελέγχου (Ν) 

Σύνολο 

μαθητών/τριων 

Pre-test 

 

Οκτώβρης-Νοέμβρης 

2012 

1180 

κορίτσια=593 

1149 

κορίτσια =558 

2329 

Post-test Απρίλης- Μάης  

2013 

1150 

κορίτσια =587 

1069 

κορίτσια =526 

2219 

Follow 

up-test 

Μάρτης –Απρίλης 

2014 

773 

κορίτσια =380 

707 

κορίτσια =348 

1480 

    6028 σημεία 

δεδομένων 

Στην αρχική έρευνα η μέση ηλικία των συμμετεχόντων μαθητών/τριών ήταν 13.07, 

(εύρος =12-17, SD=.86). Το δείγμα ήταν πολιτιστικά μάλλον ομοιογενές: 87% των 

μαθητών/τριών γεννήθηκαν στην Κύπρο και το 90% χρησιμοποιούσαν την ελληνική 

ως πρώτη τους γλώσσα. Όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική κατάσταση (SES), το 

11% των μαθητών/τριών αντιλαμβάνονταν την οικονομική κατάσταση της 

οικογένειάς τους, ως κακή, το 33% ως μέτρια, το 40% ως καλή και το 16% ως πολύ 

καλή. Επίσης, 90,2% των μαθητών/τριών είχαν εργαζόμενο πατέρα και το 72,8% των 

μαθητών/τριών είχαν εργαζόμενη μητέρα. Το 81.1% ζούσαν με τους δύο τους γονείς. 

Το επίπεδο μόρφωσης των γονέων ήταν αρκετά ψηλό. Το 52% των πατεράδων 

συμπληρώσαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 39,8% τριτοβάθμια. Το 45,3% των 

μητέρων συμπληρώσαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 50,4% τριτοβάθμια. Όσον 

αφορά τη χρήση μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, 95,7% των μαθητών/τριών 

δήλωσαν ότι κατέχουν κινητό τηλέφωνο και 74,7% χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο 

τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.  

Ερευνητικά Εργαλεία και Αξιοπιστία 

Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην 

αξιολόγηση του ViSC στην Αυστρία (Yanagida, Strohmeier, Schiller, Stefanek, von Eye & 

Spiel, 2008). Μεταφράστηκε  και προσαρμόστηκε  στην Ελληνική γλώσσα. Αποτελείται 

από 46 δηλώσεις αυτοαναφοράς σε Likert scale. Οι δηλώσεις καλύπτουν 

συγκεκριμένες αναφορές σε επεισόδια επιθετικής συμπεριφοράς και θυματοποίησης 

κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών. Οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις 

δίνονταν σε μια κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων ως εξής: 0 (ποτέ), 1 (μία ή δύο φορές), 2 

(δύο ή τρεις φορές το μήνα), 3 (μία φορά την εβδομάδα), 4 (σχεδόν κάθε ημέρα). Η 

αξιοπιστία των κλιμάκων στην παρούσα έρευνα ήταν πολύ υψηλή. Στο Πίνακα 2 

παρουσιάζονται οι κλίμακες και οι  συντελεστές Cronbach α για κάθε κλίμακα σε 

κάθε τεστ.  
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Πίνακας 2 

Κλίμακες και Αξιοπιστία  

Κλίμακες Pre-test Post-test Follow up test 

Εκφοβισμός                     

(γενικό, συν 5 μορφές) 

α = .74 

 

α=.77 α=.76 

Διαδικτυακός Εκφοβισμός  

(7 μορφές)  

α = .84 α=.93 α=.92 

 Σωματική Επιθετικότητα 

 (3 στοιχεία)  

α = .79 α = .80 α = .84 

Λεκτική Επιθετικότητα    

(3 στοιχεία)  

α = .77 α = .79 α = .79 

Σχεσιακή Επιθετικότητα  

(5 στοιχεία)  

α = .84 α = .82 α = .79 

Θυματοποίηση από Εκφοβισμό  

(γενικό, συν 5 μορφές) 

α = .75 α=.78 α=.78 

Διαδικτυακή Θυματοποίηση 

 (7 μορφές) 

α = .89 α = .93 α = .92 

Σωματική Θυματοποίηση  

(3 στοιχεία) 

α = .80 α = .80 α = .78 

Λεκτική Θυματοποίηση   

(3 στοιχεία) 

α = .80 α = .84 α = .83 

Σχεσιακή Θυματοποίηση   

(5 στοιχεία) 

α = .85 α = .89 α = .86 

Στο post test και στο follow up test για τα σχολεία παρέμβασης προστέθηκαν 15 

ερωτήσεις Likert-scale που αφορούσαν τη μείωση του εκφοβισμού, τη βελτίωση του 

σχολικού κλίματος και των σχέσεων μετά την εφαρμογή του ViSC. Επίσης, στο post 

test προστέθηκαν 2 ανοικτές ερωτήσεις που αφορούσαν την αξιολόγηση τoυ 

προγράμματος ViSC. 

Έγιναν πολλές στατιστικές αναλύσεις και συγκρίσεις. Παραθέτουμε τις 

σημαντικότερες. Αρχικά θεωρούμε σημαντικό να παραθέσουμε την εικόνα της 

επικράτησης του εκφοβισμού και της θυματοποίησης στα 6 Γυμνάσια στο Χρόνο 1 

πριν την εφαρμογή του ViSC. Στη συνέχεια, για την πλήρη εικόνα της επίδρασης του 

ViSC εστιάσαμε στις αναλύσεις των δεδομένων της Πρώτης και Δευτέρας τάξης για 

τις οποίες είχαμε μετρήσεις και στους τρεις χρόνους έρευνας. Στη συνέχεια θα 

παραθέσουμε τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που αφορούν την άμεση 

αξιολόγηση τoυ προγράμματος ViSC από τους/τις μαθητές/τριες των σχολείων 

παρέμβασης και τα οποία είναι επεξηγηματικά των διαχρονικών αποτελεσμάτων. 
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Αποτελέσματα διαχρονικής έρευνας για τους/τις μαθητές/τριες 

Αποτελέσματα στο Χρόνο 1 (pre-test) 

Τα ποσοστά επικράτησης των συμπεριφορών των θυτών σε όλο το δείγμα (όλες οι 

τάξεις των 6 σχολείων και για τα 2 φύλα) στον Χρόνο 1 είναι αρκετά ψηλά: 15% για 

τον εκφοβισμό, 11% για τη Λεκτική επιθετικότητα, 7% για τη σωματική 

επιθετικότητα, 4% για τη σχεσιακή επιθετικότητα και 4% για τον διαδικτυακό 

εκφοβισμό. 

Τα ποσοστά επικράτησης της θυματοποίησης σε όλο το δείγμα (όλες οι τάξεις των 6 

σχολείων και για τα 2 φύλα) στον Χρόνο 1 είναι αρκετά ψηλά: 14% δήλωσαν 

θυματοποίηση από εκφοβισμό, 12% λεκτική θυματοποίηση, 8% σωματική 

θυματοποίηση, 7% σχεσιακή θυματοποίηση και 4% διαδικτυακή θυματοποίηση.    

Τα τεστ  ANOVA έδειξαν στατιστικά σημαντικές  διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και 

των τριών τάξεων για όλες τις κατηγορίες εκφοβισμού και επιθετικότητας, όπως 

φαίνεται στο Παράρτημα Πίνακας 1. Πιο αναλυτικά, τα αγόρια όλων των τάξεων (Α΄, 

Β΄ & Γ΄) έχουν στατιστικά σημαντικά πιο ψηλά ποσοστά στον εκφοβισμό και σε όλες 

τις μορφές επιθετικότητας (λεκτική, σωματική, σχεσιακή, διαδικτυακή)  παρά τα  

κορίτσια των αντίστοιχων τάξεων (βλέπετε Ιστογράμματα 1). Οι μαθητές/τριες της Β΄ 

τάξης και της Γ΄ τάξης έχουν στατιστικά σημαντικά πιο ψηλά ποσοστά στον 

εκφοβισμό και στη σωματική, σχεσιακή, διαδικτυακή επιθετικότητα,  παρά οι 

μαθητές/τριες της Α΄ τάξης (βλέπετε Ιστογράμματα 1). Η λεκτική επιθετικότητα έχει 

στατιστικά σημαντική αύξηση από την  Α΄ τάξη στη  Β΄ τάξη και από τη  Β΄ τάξη στη 

Γ΄ τάξη (βλέπετε Ιστογράμματα 1). 

Τα τεστ  ANOVA έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών τάξεων 

για όλες τις μορφές θυματοποίησης και μεταξύ των δύο φύλων για όλες τις μορφές 

θυματοποίησης εκτός από τη σχεσιακή, όπως φαίνεται στο Παράρτημα Πίνακας 2. 

Πιο αναλυτικά, τα αγόρια όλων των τάξεων (Α΄, Β΄ & Γ΄) έχουν στατιστικά σημαντικά 

πιο ψηλά ποσοστά στη θυματοποίηση (από εκφοβισμό, λεκτική, σωματική, 

διαδικτυακή)  παρά τα  κορίτσια των αντιστοιχών τάξεων (βλέπετε Ιστογράμματα 2). 

Οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης έχουν στατιστικά σημαντικά πιο ψηλά ποσοστά στη 

θυματοποίηση (από εκφοβισμό, σχεσιακή, διαδικτυακή)  παρά οι μαθητές/τριες της 

Α΄ τάξη (βλέπετε Ιστογράμματα 2). Οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης έχουν στατιστικά 

σημαντικά πιο ψηλά ποσοστά στη  σωματική θυματοποίηση παρά οι μαθητές/τριες 

της Γ΄ τάξης (βλέπετε Ιστογράμματα 2).  

Ένα γενικό συμπέρασμα είναι ότι η επιθετική συμπεριφορά και η θυματοποίηση, 

αυξάνεται σημαντικά από την Α΄ τάξη στη Β΄ τάξη.  
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Ιστογράμματα 1.  

Μέσοι όροι εκφοβισμού και επιθετικότητας για τις 3 τάξεις και τα 2 φύλα στον Χρόνο 1 
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Ιστογράμματα 2.  

Μέσοι όροι θυματοποίησης για τις 3 τάξεις και τα 2 φύλα στον Χρόνο 1 
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Αποτελέσματα στους Χρόνους 1, 2 & 3  για τις Α΄ και Β΄ τάξεις  

Με βάση (α) τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις της επιθετικής 

συμπεριφοράς και της θυματοποίησης στους τρεις χρόνους μέτρησης για την Α΄ και 

τη Β΄ τάξη (βλέπετε Παράρτημα Πίνακας 3) και (β) τα αποτελέσματα των 

πολυεπίπεδων μοντέλων ανάπτυξης (multilevel growth models) τα οποία διερευνούν 

τις επιπτώσεις παρέμβασης ξεχωριστά για τις πέντε μορφές 

εκφοβισμού/επιθετικότητας και θυματοποίησης, για την Α΄ και τη Β΄ τάξη, ελέγχοντας 

διάφορες συμμεταβλητές (βλέπετε Παράρτημα, Πίνακες: 4, 5),  έχουμε τα εξής 

σημαντικά αποτελέσματα:   

Σωματική επιθετικότητα και σωματική θυματοποίηση 

Το πρώτο δυνατό αποτέλεσμα της εφαρμογής του προγράμματος ViSC είναι η 

στατιστικά σημαντική μείωση της σωματικής επιθετικότητας (χτυπήματα, κλωτσιές, 

σπρωξίματα, κτλ.) με την πάροδο του χρόνου, ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες 

των σχολείων παρέμβασης της Α΄ τάξης.  Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3 και στους 

Πίνακες: 3, 4, 5 στο Παράρτημα, η ομάδα παρέμβασης μείωσε τη σωματική 

επιθετικότητα, ενώ η ομάδα ελέγχου την αύξησε. Στη Β΄ τάξη τα αποτελέσματα της 

παρέμβασης σχετικά με τη σωματική επιθετικότητα δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. 

Επομένως η έγκαιρη παρέμβαση είχε καλύτερο αποτέλεσμα για τη σωματική 

επιθετικότητα. 

Α΄ τάξη Β΄ τάξη 

  

Διάγραμμα 3.  

Σωματική επιθετικότητα για την Α΄ και τη Β΄ τάξη στους τρεις χρόνους έρευνας για τα 

σχολεία παρέμβασης και ελέγχου.  
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Τα ίδια σημαντικά αποτελέσματα ισχύουν και για τη σωματική θυματοποίηση στη Α΄ 

τάξη στα σχολεία παρέμβασης, η οποία μειώθηκε στατιστικά σημαντικά έναντι της Α΄ 

τάξης των σχολείων ελέγχου  (βλέπετε Παράρτημα, Πίνακες: 3, 4, 5). Στη Β΄ τάξη τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης σχετικά με τη σωματική θυματοποίηση δεν ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικά. 

Σχεσιακή επιθετικότητα και σχεσιακή θυματοποίηση 

Το δεύτερο αξιόλογο αποτέλεσμα  είναι η στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της 

σχεσιακής επιθετικότητας και για τις 2 τάξεις (Α΄& Β΄) στα σχολεία παρέμβασης  σε 

σχέση με τα σχολεία ελέγχου στα οποία δεν παρατηρείται καμία διακύμανση. Πιο 

συγκεκριμένα, η σχεσιακή επιθετικότητα  στους/στις μαθητές/τριες των σχολειών 

παρέμβασης  παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση από τον Χρόνο 1 στον Χρόνο 2 και 

μετά σημαντική μείωση από τον Χρόνο 2 στον Χρόνο 3, όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 4 και στις αναλύσεις στο Παράρτημα στους Πίνακες: 4, 5, 6. Η αύξηση 

αυτή από τον Χρόνο 1 στον Χρόνο 2 την οποία θα συναντήσουμε και στα επόμενα 

αποτελέσματα υποδηλώνει την αυξημένη ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών 

σχετικά με τον εκφοβισμό στα σχολεία παρέμβασης, γεγονός που δηλώνεται και από 

τις αναφορές των διευθυντών και εκπαιδευτικών των σχολείων και από τα ποιοτικά 

αποτελέσματα που θα αναφέρουμε πιο κάτω.  

Α΄ τάξη Β΄ τάξη 

  

Διάγραμμα 4.  

Σχεσιακή επιθετικότατα για την Α΄ και Β΄ τάξη στους τρεις χρόνους έρευνας για τα σχολεία 

παρέμβασης και ελέγχου  

Τα ίδια σημαντικά αποτελέσματα ισχύουν και για τη σχεσιακή θυματοποίηση στη Α΄ 

και Β΄ τάξη στα σχολεία παρέμβασης, η οποία αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά από 

τον Χρόνο 1 στον Χρόνο 2 και έπειτα μειώθηκε στατιστικά σημαντικά από τον Χρόνο 

2 στον Χρόνο 3. Έναντι της Α΄ και της Β΄ τάξης των σχολείων ελέγχου στα οποία δεν 

παρατηρείται καμία σημαντική διακύμανση (βλέπετε Παράρτημα, Πίνακες: 3, 4, 5).  
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Εκφοβισμός, διαδικτυακός εκφοβισμός, θυματοποίηση από εκφοβισμό και 

διαδικτυακή θυματοποίηση  

Το τρίτο αξιόλογο αποτέλεσμα  είναι η στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση του 

εκφοβισμού, του διαδικτυακού εκφοβισμού, της θυματοποίησης από εκφοβισμό και 

της διαδικτυακής θυματοποίησης για τη Β΄ τάξη στα σχολεία παρέμβασης  σε σχέση 

με τα σχολεία ελέγχου, στα οποία δεν παρατηρείται καμία διακύμανση (βλέπετε 

αναλύσεις στο Παράρτημα στους Πίνακες: 4, 5, 6). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες 

των σχολειών παρέμβασης  παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση από τον Χρόνο 1 στον 

Χρόνο 2 και μετά σημαντική μείωση από τον Χρόνο 2 στον Χρόνο 3, όπως φαίνεται 

στο παράδειγμα για το διαδικτυακό εκφοβισμό (Διάγραμμα 5). Στην Α΄ τάξη τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικά.  

Β΄ τάξη – θυματοποίηση από εκφοβισμό Β΄ τάξη- διαδικτυακή θυματοποίηση 

  

Διάγραμμα 5.  

Θυματοποίηση από εκφοβισμό και διαδικτυακή θυματοποίηση για τη Β΄ τάξη στους 

τρεις χρόνους έρευνας για τα σχολεία παρέμβασης και ελέγχου  
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Αποτελέσματα απόψεων για την εφαρμογή του ViSC στον Χρόνο 2 και στον 

Χρόνο 3 στα σχολεία παρέμβασης 

Επιπλέον, όλοι οι μαθητές/τριες και των τριών τάξεων στα σχολεία παρέμβασης 

ανέφεραν τις απόψεις τους για τις καταστάσεις στην τάξη τους μετά την εφαρμογή 

του προγράμματος  ViSC στον Χρόνο 2 και στον Χρόνο 3. Τα αποτελέσματα αυτά 

ενισχύουν τις θετικές επιπτώσεις του προγράμματος στο κλίμα της τάξης, καθώς και 

την ερμηνεία της αύξησης των ποσοστών εκφοβισμού και θυματοποίησης στα 

σχολεία παρέμβασης από τον Χρόνο 1 στον Χρόνο 2, ως αποτέλεσμα της 

ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών στα σχετικά θέματα.   

 42% του συνόλου των μαθητών/τριών των τριών σχολείων παρέμβασης όλων 

των τάξεων στον Χρόνο 2 και το 50% στον Χρόνο 3 ανέφεραν ότι ο αριθμός 

των καυγάδων στις τάξεις τους μειώθηκε.  

 44% του συνόλου των μαθητών/τριών στον Χρόνο 2 και το 50% στον Χρόνο 3 

ανέφερε ότι ο αριθμός των παιδιών που είχαν πέσει θύμα εκφοβισμού ήταν 

μικρότερος. 

 

 43% του συνόλου των μαθητών/τριών στον Χρόνο 2 και το 48% στον Χρόνο 3 

ανέφεραν ότι ο αριθμός των κρυφών περιπτώσεων εκφοβισμού ήταν 

μικρότερος.  

 38% του συνόλου των μαθητών/τριών στον Χρόνο 2 και το 46% στον Χρόνο 3 

ανέφεραν ότι ο αριθμός των φιλικών σχέσεων αυξήθηκε. 
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Αποτελέσματα ποιοτικών δεδομένων σχετικών με την αξιολόγηση της 

εφαρμογής του ViSC στις τάξεις από όλους τους/τις μαθητές/τριες των 

σχολείων παρέμβασης στον Χρόνο 2 

Για την αξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμογής του προγράμματος κοινωνικών και 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να απαντήσουν σε  ανοιχτές 

ερωτήσεις σχετικά με το ποια στοιχεία του προγράμματος τους άρεσαν περισσότερο 

και ποια λιγότερο (Διάγραμμα 6). Περισσότερο τους άρεσε η εργασία σε ομάδες 

(26%), τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και η δραματοποίηση (20%), η απόκτηση 

δεξιοτήτων για βελτίωση της συμπεριφοράς τους (21%) και η απόκτηση γνώσεων για 

το θέμα του εκφοβισμού και των αρνητικών συνεπειών του (17%). Όταν κλήθηκαν να 

γράψουν τι δεν τους άρεσε από το πρόγραμμα το 44% απάντησαν ότι όλα τους 

άρεσαν στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι απάντησαν ότι βρήκαν τη συμπλήρωση των 

γραπτών εργασιών κουραστική (15%), ορισμένα μαθήματα τους φάνηκαν κάπως 

ανιαρά (11%) κάποιοι συμμαθητές τους δεν συμπεριφέρονταν σωστά και δεν 

συνεργάζονταν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (9%). Ένα ποσοστό 15%-16% 

απάντησαν και στις δύο ερωτήσεις ότι τίποτα δεν τους άρεσε. 

 
 

 

Διάγραμμα 6. Τι άρεσε περισσότερο και τι δεν άρεσε από τα μαθήματα ViSC 
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Ερευνά αξιολόγησης της παρέμβασης για τους/τις εκπαιδευτικούς 

 

Μέθοδος Σχεδιασμός, συμμετέχοντες και διαδικασία 

Παράλληλα με τα ερωτηματολόγια προς τους/τις μαθητές/τριες στις τρεις χρονικές 

φάσεις της έρευνας δόθηκαν ερωτηματολόγια στους/στις εκπαιδευτικούς των 3 

Γυμνάσιων εφαρμογής και των 3 Γυμνασίων ελέγχου. Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός 

σχημάτιζε το δικό του/της κωδικό από διάφορες προσωπικές ερωτήσεις, ώστε να 

καταστεί δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων.   Στον Πίνακα 3 αναφέρεται ο 

αριθμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις τρεις χρονικές περιόδους  στα 

σχολεία έλεγχου και εφαρμογής. 

Πίνακας 3  

Συμμετέχοντες στη διαχρονική έρευνα αξιολόγησης του ViSC  

Είδος Χρόνος Αριθμός 

εκπαιδευτικών 

στα Σχολεία 

εφαρμογής (Ν) 

Αριθμός 

εκπαιδευτικών 

στα Σχολεία 

ελέγχου (Ν) 

Σύνολο  

 

Pre-test Οκτώβρης-Νοέμβρης 

2012 

115 

 

97 

 

212 

Post-

test 

Απρίλης- Μάης         

2013 

107 

 

68 

 

175 

Follow 

up-test 

Μάρτης –Απρίλης    

2014 

109 

 

49 

 

158 

    545 σημεία 

δεδομένων 

Ερευνητικά Εργαλεία και Αξιοπιστία 

Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην 

αξιολόγηση του ViSC στην Αυστρία για τους εκπαιδευτικούς (HBQ; Bauman, Rigby, & 

Hoppa, 2008; German version: Burger, Strohmeier, Spröber, Bauman & Rigby, 2014). 

Μεταφράστηκε  και προσαρμόστηκε  στην Ελληνική γλώσσα. Αποτελείται από 24 

δηλώσεις αυτοαναφοράς σε Likert scale. Οι δηλώσεις καλύπτουν την προώθηση 

γνώσεων και ικανοτήτων για τον εκφοβισμό και τους τρόπους και τις δεξιότητες 

αντιμετώπισης του φαινομένου. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι κλίμακες και οι  

συντελεστές Cronbach α για κάθε κλίμακα σε κάθε τεστ.   
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Πίνακας 4 

Κλίμακες και Αξιοπιστία  

Κλίμακες Pre-test Post-test Follow up 

test  

Γνώσεις  (2 στοιχεία) α = .855 

 

α=.873 α=.772 

Χειρισμός Εκφοβισμού (22 

στοιχεία)  

α = .67 α=.69 α=.56 

 

Αποτελέσματα  

Τα αποτελέσματα των τεστ ANOVA, τα οποία δείχνουν τη διαφορά της ομάδας 

εφαρμογής από την ομάδα ελέγχου για τις διάφορες κλίμακες έδειξαν σαφή 

σημαντικά αποτελέσματα για 2 θέματα.  Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία παρέμβασης 

έδειξαν να έχουν στατιστικά σημαντικά περισσότερες γνώσεις για την αντιμετώπιση 

των περιστατικών εκφοβισμού σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία 

ελέγχου. Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία ελέγχου αγνοούσαν τις περιπτώσεις 

εκφοβισμού στατιστικά σημαντικά περισσότερο από ότι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία 

παρέμβασης.   

Βελτίωση γνώσεων Αποφυγή χειρισμού του φαινομένου    

  

Διάγραμμα 7.  

Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στον εκφοβισμό στα σχολεία έλεγχου και εφαρμογής στις 

τρεις χρονικές περιόδους της έρευνας 
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Συγχρονική ερευνά για αξιολόγηση του προγράμματος των κοινωνικών και 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων από μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς.  

Μέθοδος, Σχεδιασμός, συμμετέχοντες, διαδικασία, ερευνητικά εργαλεία  

Παράλληλα διεξήγαμε συγχρονική έρευνα με συλλογή των απόψεων όλων των 

μαθητών/τριών που παρακολούθησαν τον πρώτο χρόνο τα μαθήματα ViSC κα με τις 

απόψεις όλων των εκπαιδευτικών από τα τρία σχολεία παρέμβασης, οι οποίοι 

δίδαξαν τα μαθήματα ViSC τον πρώτο χρόνο. Οι στόχοι της έρευνας ήταν: (α) αν το 

αρχικό μοντέλο εφαρμογής θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί με πιστότητα στην 

Κύπρο. (β) Τι μαθαίνουν οι μαθητές/τριες από το πρόγραμμα και ποια είναι τα 

περισσότερο και τα λιγότερο ενδιαφέροντα μέρη του προγράμματος για αυτούς/ες. 

(γ) Ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά και τα λιγότερο αποτελεσματικά μέρη του 

προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς.  

Το δείγμα αποτελείται από  800 μαθητές/τριες και  110 εκπαιδευτικούς. Οι 

μαθητές/τριες στο τέλος των 5 μαθημάτων κοινωνικών και διαπολιτισμικών 

δεξιοτήτων συμπλήρωσαν  4 ανοικτές ερωτήσεις, οι οποίες αναλύθηκαν θεματικά. Οι 

εκπαιδευτικοί συμπλήρωναν μετά από κάθε μάθημα που δίδασκαν ένα φύλλο 

προβληματισμού με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις.  

Αποτελέσματα  

Απόψεις μαθητών/τριων για τα μαθήματα ViSC 

Από τις απαντήσεις των μαθητών/τριων,  έγινε ανάλυση  και ομαδοποίηση των 

ποιοτικών δεδομένων σε βασικές κατηγορίες για την κάθε ερώτηση. Στον Πίνακα 5 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές κατηγορίες με βάση το ποσοστό, όπως 

προέκυψαν από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στην κάθε  ερώτηση. Να 

αναφέρουμε ότι κάποιες από τις απαντήσεις εντάσσονταν σε περισσότερες από μια 

κατηγορίες.   
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Πίνακας 5:  

Θέματα από την ανάλυση των ανοικτών απαντήσεων των μαθητών/τριων 

Σταμάτημα αρνητικής συμπεριφοράς (π.χ., να μην κοροϊδεύω/να μην 

ασκώ βία) 
36% 

Υιοθέτηση/ενίσχυση θετικών τρόπων συμπεριφοράς, στάσεις (π.χ., 

σεβασμός/ευγένεια/τήρηση κανόνων, προσφορά βοήθειας, σεβασμός στη 

διαφορετικότητα) 

68% 

Δεξιότητες:  

Συνεργασία, 

Επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων με διάλογο  

Εναλλακτικοί ρόλοι σε συγκεκριμένες καταστάσεις 

30% 

Ενσυναίσθηση & Συναισθήματα: (κατανόηση και χειρισμός 

συναισθημάτων) 
30% 

Γνώσεις για τον εκφοβισμό, τη βία, τα συναισθήματα    42% 

Απόψεις εκπαιδευτικών για τα μαθήματα ViSC 

Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις αποδεικνύουν ότι τα μαθήματα ViSC μπορούν να 

εφαρμοστούν και στα Γυμνάσια της Κύπρου με ψηλό βαθμό πιστότητας. Επίσης, 

κρίνονται  γενικά κατάλληλα για τους/τις μαθητές/τριες  Γυμνασίου και 

αποτελεσματικά στους στόχους που θέτουν. Το 80% των εκπαιδευτικών 

ακολούθησαν επακριβώς το Σχέδιο Μαθήματος, το 96% χρησιμοποίησαν όλο το 

προτεινόμενο υλικό. Επίσης,  αξιολόγησαν τον Μέσο Όρο της προσοχής, της 

συγκέντρωσης, της συνεργασίας, του διαλόγου και της  αλληλοβοήθειας μεταξύ των 

μαθητών/τριων ως πολύ καλό.  

Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις αφορούσαν τι πήγε καλά και τι όχι στα μαθήματα, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.   

Πίνακας 6:  

Θέματα από την ανάλυση των ανοικτών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

Τι πήγε καλά στα μαθήματα κατά την άποψη των εκπαιδευτικών; 

Δραματοποίηση: τα παιδιά προσπαθούν να δουν τον εαυτό τους μέσα από 

τις ιστορίες και τις παιδαγωγικές ασκήσεις ή από περιστατικά που βιώσαν 

τα ίδια.   

39% 

Ομαδικότητα: Προσφέρεται και καλλιεργείται μέσα από το ViSC.    41% 

Τι δεν πήγε καλά στα μαθήματα κατά την άποψη των εκπαιδευτικών; 

Δυσκολίες των παιδιών στην  κατανόηση. 19% 

Τα παιδιά βρίσκουν κάποιες εργασίες κουραστικές, ή/και βαρετές  19% 
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Συμπεράσματα  

Κατ’ αρχάς, η πιλοτική εφαρμογή και η αξιολόγηση του προγράμματος Viennese 

Social Competence Program έχει πετύχει τους δύο βασικούς στόχους που έχει θέσει: 

(α) Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί με υψηλή πιστότητα στο αρχικό μοντέλο 

υλοποίησης, αλλά και με απαραίτητες διαφοροποιήσεις ώστε να συνάδει με 

την Κυπριακή πραγματικότητα, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητά του.  

(β)  Το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό και στην Κύπρο, όπως φάνηκε από τις 

στατιστικές αναλύσεις και έτσι μπορεί να εφαρμοστεί σε μια πιο ευρεία 

κλίμακα και να καλλιεργήσει τις κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες 

των μαθητών/τριων και να συμβάλει στη μείωση του εκφοβισμού και της 

θυματοποίησης σε όλα τα σχολεία της Κύπρου.   

Όσον αφορά την εφαρμογή του ViSC, σε 3 Γυμνάσια στην Κύπρο ακολουθήθηκαν σε 

απόλυτο βαθμό το θεωρητικό πλαίσιο και σε μεγάλο βαθμό τα στάδια εφαρμογής 

του προγράμματος στην Αυστρία. Εισήχθησαν όμως, κάποια καινούρια στοιχεία, τα 

οποία συνάδουν με την Κυπριακή εκπαιδευτική κουλτούρα και τα οποία 

απεδείχθησαν ευεργετικά για το πρόγραμμα. Τέτοια στοιχεία είναι:  

(α)  Η επιμόρφωση των γονέων, οι γονείς στην Κύπρο επενδύουν στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους και προσπαθούν να ενημερώνονται. Η 

ενημέρωση και η διαφάνεια προς τους γονείς βοήθησε και στήριξε την 

ομαλή λειτουργία του προγράμματος.   

(β)  Η εμπλοκή των Πρώτων Λειτουργών Εκπαίδευσης (ΠΛΕ) κάθε επαρχίας ήταν 

ένα καινούριο, αρκετά αποτελεσματικό στοιχείο. Λόγω του ότι τα σχολεία 

λογοδοτούν στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας και συνεργάζονται για την 

επίλυση προβλημάτων, έτσι η εποπτεία των ΠΛΕ ήταν ευνοϊκή και 

βοηθητική για τους/τις διευθυντές/ντριες και για τους εκπαιδευτικούς, 

ιδιαίτερα και για την ομόφωνη στάση απέναντι στους γονείς.  

(γ)  Η εφαρμογή του ViSC για τη δεύτερη χρόνιά εφαρμογής, κατά την οποία 

ενισχύθηκε το σχολείο να αναλάβει μόνο του τον ρολό του, ήταν καίρια.      

Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές/ντριες μετατίθενται συχνά, γι αυτό θα 

έπρεπε να στηριχθούν οι ομάδες των σχολείων για να λειτουργήσουν και τη 

δεύτερη χρονιά. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν 

ότι η μεγάλη μείωση στον εκφοβισμό και τη θυματοποίηση επιτεύχθηκε τη 

δεύτερη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος, στον Χρόνο 3 (Follow up-

test).  

Όσον αφορά την ποιότητα και την πιστότητα εκτέλεσης του προγράμματος των 

μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου ανταποκρίθηκαν σε ένα πολύ ψηλό βαθμό, 

με το 80% να ακλουθούν επακριβώς το Σχέδιο Μαθήματος και το 96% το 

προτεινόμενο υλικό. Αυτό φανερώνει την ψηλή κατάρτιση και τον επαγγελματισμό 

των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου και από την άλλη τον σεβασμό 

τους σε ένα παρεμβατικό πρόγραμμα που στηρίζει το ίδιο το Υπουργείο. 
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Αποτελέσματα στον Χρόνο 1 (pre-test) 

Είναι σημαντικό να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα στα 6 σχολεία πριν την εφαρμογή 

του  ViSC, τα οποία μας δίνουν την εικόνα της επικράτησης του εκφοβισμού, της 

επιθετικότητας και της θυματοποίησης, καθώς και τις συσχετίσεις με το φύλο και την 

τάξη. Πρώτο, το ποσοστό 15% για τον εκφοβισμό και 11% για τη λεκτική 

επιθετικότητα κρίνεται αρκετά ψηλό, αν λάβουμε υπόψη ότι αρκετά από τα 

επεισόδια εκφοβισμού, είτε δεν αναφέρονται από φόβο, είτε δεν γίνονται αντιληπτά 

ως εκφοβισμός. Δεύτερο, η επιθετικότητα, ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση είναι 

στατιστικά αυξημένη στα αγόρια της ηλικίας Γυμνασίου. Αυτό ανταποκρίνεται και σε 

τεκμηριωμένα αποτελέσματα που δείχνουν τα αγόρια να εκφοβίζουν και να 

θυματοποιούνται περισσότερο (Solberg & Olweus, 2003).  Μια ερευνητική εξήγηση 

είναι ότι η επιθετικότητα στα αγόρια συνδέεται με την κυριαρχία, την οποία 

διεκδικούν στην ομάδα των συνομηλίκων τους (Pellegrini, 1995). Μια παράλληλη 

έρευνα δείχνει ότι τα αγόρια συνδέουν θετικά την επιθετικότητα, το στάτους και το 

να είσαι δημοφιλής περισσότερο, παρά τα κορίτσια (de Bruyn, κ.ά., 2010). Τρίτον, η 

επιθετικότητα, ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση αυξάνεται σημαντικά από την 

Πρώτη στη Δευτέρα Γυμνασίου και παραμένει ψηλή και στην Τρίτη Γυμνασίου. 

Επομένως, στα χρόνια του Γυμνασίου, λόγω και της έναρξης της εφηβικής ηλικίας, το 

πρόβλημα είναι έντονο, γι αυτό και αρκετά προγράμματα, όπως το  ViSC, 

απευθύνονται σε αύτη την ηλικία.  

Αποτελέσματα στον Χρόνο 1, 2, 3 για τις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τους εκπαιδευτικούς 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σε σχέση με τη μείωση της 

επιθετικότητας και του εκφοβισμού, επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό τα θετικά 

αποτελέσματα του ViSC (Strohmeier, κ.ά., 2012 ∙ Gradinger, κ.ά., 2014 ). Το πρώτα 

σημαντικά αποτελέσματα είναι η μείωση της σωματικής επιθετικότητας και της 

σωματικής θυματοποίησης ανάμεσα στα παιδιά της Α΄ τάξης. Η σωματική 

επιθετικότητα είναι και η πιο φανερή και έντονη μορφή βίας. Η έγκαιρη παρέμβαση 

στην Α΄ τάξη, όχι απλώς εμπόδισε την αύξηση της, όπως φαίνεται να έγινε στα 

σχολεία ελέγχου, αλλά την μείωσε.  

Τα επόμενα σημαντικά αποτελέσματα δείχνουν καμπυλόγραμμη αυξομείωση στη 

σχεσιακή επιθετικότητα, στη σχεσιακή θυματοποίηση, στον εκφοβισμό, στον 

διαδικτυακό εκφοβισμό, στη θυματοποίηση από εκφοβισμό και στη διαδικτυακή 

θυματοποίηση. Αντιθέτως, στα σχολεία ελέγχου δεν υπήρξε καμία στατιστικά 

σημαντική αλλαγή. Η αύξηση του φαινομένου αμέσως μετά την παρέμβαση και 

αργότερα η μείωση του είναι συνηθισμένη αντίδραση στις παρεμβάσεις. Τα παιδιά 

ενημερώνονται για το τι είναι εκφοβισμός, για τις μορφές του, για το ότι δεν πρέπει 

να είναι αποδεκτός, ευαισθητοποιούνται, καταγράφουν και αναφέρουν περισσότερα 

περιστατικά, είτε κρυφού εκφοβισμού, είτε απλών πειραγμάτων. Παρόμοια αύξηση 

και μείωση του φαινομένου αναφέρει και η πρώτη αξιολόγηση του ViSC στην 

Αυστρία (Gollwitzer, κ.ά., 2006).  
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Συναφή αιτιολόγηση δίνουν και οι μαρτυρίες των διευθυντών/διευθύντριας των 

σχολείων παρέμβασης, οι οποίοι/α ανάφεραν ότι μετά τα μαθήματα κοινωνικών και 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων υπήρξαν έντονες καταγγελίες του φαινομένου από τα 

παιδιά. Κάποιες από αυτές ήταν κρυφά φαινόμενα εκφοβισμού, τα οποία χειρίστηκε 

η ομάδα παρέμβασης ViSC του σχολείου, κάποιες ήταν απλά πειράγματα, τα οποία 

πάλι χειρίστηκε κατάλληλα το σχολείο. Στη συνέχεια ανάφεραν ότι στο τέλος της 

πρώτης σχολικής χρονιάς και καθ’ όλη τη δεύτερη σχολική χρονιά, τα παιδιά 

ηρέμησαν γενικά και τα επεισόδια εκφοβισμού ήταν πολύ λιγότερα. Χαρακτηριστικά, 

ο κ. Νίκος Πρωτοπαπάς διευθυντής του Γυμνασίου Αρχαγγέλου, την πρώτη χρονιά 

εφαρμογής (2012-2013), αναφέρει:  

Επίσης τα παιδιά είχαν ένα φάκελο που τοποθετούσαν το υλικό που τους 

δίναμε και  όπως έγραφαν και οι οδηγίες φάνηκε τελικά ότι συζητούσαν το 

περιεχόμενο με τους γονείς όσον αφορά τα αποτελέσματα και τα πορίσματα 

του κάθε μαθήματος. Μετά από αυτό αυξηθήκαν οι καταγγελίες για 

εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο αφού κάποιοι μιλούσαν οι ίδιοι , οι 

συμμαθητές τους ή ακόμη και γονείς. Μετά την πρώτη παρέμβαση 

ξεκαθάρισαν οι έννοιες του απλού τσακωμού και της εκφοβιστικής 

συμπεριφοράς.  Μετά τα πρώτα μαθήματα και αφού χειριστήκαμε τα 

περιστατικά, το σχολείο ηρέμησε. Κατά την άποψη μου το πρόγραμμα είναι 

δυνατό προσφέρει λύσεις και η παρέμβαση πρέπει να συνεχίσει και να 

επεκταθεί.  

Καίριο ρόλο στη μείωση των επεισοδίων έπαιξαν οι εκπαιδευτικοί, που όπως 

αναφέρθηκε από τους/τις διευθυντές/ντριες, προέβησαν στον σωστό χειρισμό των 

επεισοδίων. Το γεγονός συνάδει με τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα της 

παρέμβασης στους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί αποδείχτηκε να 

έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά στις γνώσεις για το φαινόμενο του εκφοβισμού 

και στις στάσεις, δηλαδή, να μην αγνοούν τις περιπτώσεις εκφοβισμού. Η κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών στο να χειρίζονται περιστατικά εκφοβισμού και επιθετικότητας, 

πέραν στο ότι συμβάλλει στη μείωση του εκφοβισμού στα σχολεία τους, συμβάλλει 

στην τόνωση της επαγγελματικής τους επάρκειας (Schultes, κ.ά., 2014). 

Οι διαπιστώσεις αυτές συνάδουν και με την αξιολόγηση των μαθητών/τριών για το 

πρόγραμμα ViSC στον Χρόνο 2 (Post-test) και στον Χρόνο 3 (Follow up-test).                  

Στον Χρόνο 2, πέραν του 40 % και στον Χρόνο 3, γύρω στο 50%,  διαπιστώνουν 

μείωση του αριθμού των καυγάδων, του αριθμού  θυμάτων και του κρυφού 

εκφοβισμού. Από την άλλη, 38%  στο Χρόνο 2 και 46% στον Χρόνο 3, διαπιστώνουν 

αύξηση των φιλικών σχέσεων. Κατά συνέπεια τα ποσοτικά και τα ποιοτικά 

αποτελέσματα από τους/τις μαθητές/τριες και οι προφορικές μαρτυρίες των 

διευθυντών/ντριών και εκπαιδευτικών συμφωνούν και συμπληρώνουν την εικόνα 

μιας δυναμικής παρέμβασης, με κέντρο την ευαισθητοποίηση, τη μείωση της βίας και 

την ενίσχυση του θετικού ειρηνικού κλίματος.  

Το πρόγραμμα πρέπει επίσης, να κριθεί όχι απλώς με τη μείωση της επιθετικότητας, η 

οποία είναι ένα δύσκολο και δυνατό φαινόμενο για να εξαλειφτεί (Gollwitzer, κ.ά., 
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2006), αλλά θα πρέπει να υπολογιστούν και οι άλλες σημαντικές επιδιώξεις του 

προγράμματος, δηλαδή η ανάπτυξη των κοινωνικών και διαπολιτισμικών 

δεξιοτήτων και η υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών, όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα της συγχρονικής έρευνας.  

 

 

Ποιοτικά αποτελέσματα μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών που αφορούν τα 

μαθήματα 

Αποτελέσματα από τρεις διαφορετικές πηγές αξιολόγησης (δύο ανοικτές ερωτήσεις 

στο τεστ στον Χρόνο 2 και 4 ανοικτές ερωτήσεις μετά το τελευταίο μάθημα σε 

όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες που παρακολούθησαν τα μαθήματα και οι 

αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών για το κάθε μάθημα) συμφωνούν και αναδεικνύουν 

τα θετικά στοιχεία του προγράμματος, όπως αναφέρονται στη θεωρία.  

Αρχικά, 42% των μαθητών/τριών αναφέρουν ως σημαντικό στοιχείο του 

προγράμματος, την απόκτηση γνώσεων για τον εκφοβισμό, τις συνέπειές του, καθώς 

και γνώσεις για τα διάφορα συναισθήματα κ.τ.λ.  Επομένως, επιτυγχάνεται το πρώτο 

βήμα της ενημέρωσης και της αναγνώρισης του φαινομένου. Στη συνέχεια, 36% των 

μαθητών/τριών  αναφέρουν ως σημαντικό στοιχείο, το σταμάτημα της αρνητικής 

συμπεριφοράς, ενώ, ένα μεγάλο ποσοστό, 68% τονίζουν την υιοθέτηση θετικών 

συμπεριφορών, όπως ο σεβασμός γενικά, ο σεβασμός στην διαφορετικότητα, η 

τήρηση κανόνων, η ευγένεια, η προσφορά βοήθειας. Προέκταση της επίδρασης του 

ViSC είναι η αναφορά από το 30% στην απόκτηση δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η 

επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων με διάλογο, η υιοθέτηση εναλλακτικών 

ρόλων σε συγκεκριμένες καταστάσεις.  Επισφράγισμα είναι και η αναφορά από το 

30%  στην απόκτηση ενσυναίσθησης, καθώς και στην κατανόηση και στο χειρισμό 

των δικών τους συναισθημάτων και των συναισθημάτων των άλλων. Αυτές οι 

δεξιότητες συμβαδίζουν με τη θεωρία της κοινωνικής επεξεργασίας πληροφοριών 

(Crick & Dodge, 1994 ∙ Huesmann, 1988) και τη θεωρία της ηθικής ανάπτυξης 

(Bandura, κ.ά., 1996 ∙ Malti, κ.ά., 2009 ∙ Paciello, κ.ά., 2008) στις οποίες είναι βασισμένα 

και τα μαθήματα ViSC.  

Οι μαθητές/τριες αναφέρουν ως θετικά στοιχεία του προγράμματος την αξία της  

συνεργασίας, αναφερόμενοι στην  ομαδική εργασία (26%) και στα ομαδικά 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και τη δραματοποίηση (20%). Τις απόψεις αυτές σε διπλάσιο 

ποσοστό συμμερίζονται και οι εκπαιδευτικοί:  41% αναφέρουν ως θετικό στοιχείο του 

προγράμματος, την καλλιέργεια της ομαδικότητας και της συνεργασίας, και 39% 

αναφέρουν ως θετικό στοιχείο την αξία της δραματοποίησης ρόλων σε σενάρια 

εκφοβισμού. Η συνεργασία και η λήψη ρόλων, συνάδει με την ανάπτυξη υπεύθυνου 

ρόλου στην ομάδα όπως εκφράζεται από την Salmivalli (1999). Μαρτυρία για το πώς 

οι μαθητές/τριες λειτουργούσαν μετά την παρέμβαση των μαθημάτων ViSC, 

αναφέρει η διευθύντρια του Γυμνασίου Πετράκη Κυπριανού, κ. Μαρία Ζάρου: 
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Τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά και προσβλέπω να είναι ακόμα 

περισσότερο κατά την συνέχεια του προγράμματος, γιατί φέτος (2013-14) το 

δουλέψαμε με την πρώτη τάξη, όμως οι άλλες δύο (τάξεις, οι οποίες 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα πέρσι 2012-2013) ήταν μέσα στο πρόγραμμα 

δηλαδή … συμμετείχαν τα παιδιά παρεμβαίνοντας τα ίδια. Μάλιστα, όταν 

γινόταν  κάτι στο σχολείο που δεν το επέτρεπε το πρόγραμμα ViSC, έσπευδαν 

τα ίδια να ζητήσουν βοήθεια από τους συναδέλφους και πραγματικά είδαμε 

ότι το δίπλωμα που τους δίνει το ViSC,  ότι συμμετείχαν σε αυτή την 

προσπάθεια, τους έκανε να νιώθουν αυτοπεποίθηση, δύναμη και την 

δυνατότητα να μπορούν να παρεμβαίνουν. … Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να 

το συνεχίσουμε. Οι δράσεις των παιδιών που είδαμε και χαρήκαμε έδειξε ότι 

δεν πήραν τα μηνύματα επιφανειακά, αλλά εις βάθος.  

Όσον αφορά τα αδύνατα ή και τα αρνητικά στοιχεία στο πρόγραμμα μαθημάτων 

ViSC και στην εφαρμογή τους, όπως εκφράζονται από μαθητές/τριες σημειώνεται 

από το 9% των μαθητών/τριών, ο θόρυβος και η έλλειψη συνεργασίας από κάποιους 

συμμαθητές τους. Το 15% βρίσκουν τη συμπλήρωση των γραπτών εργασιών 

δύσκολη και το 11% αναφέρουν ό,τι ορισμένα μαθήματα τους φάνηκαν κάπως 

ανιαρά. Οι εκπαιδευτικοί για τους λόγους αυτούς έδωσαν  ένα «Μέσο Όρο», πολύ 

καλά για την προσοχή, τη συγκέντρωση, τη συνεργασία, τον διάλογο και την  

αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.  Στη 

συνέχεια οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με όσα αναφέρουν οι μαθητές/τριες πιο πάνω. 

Δηλαδή, το 19% των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι ορισμένοι μαθητές/τριες  

βρίσκουν τις ομαδικές εργασίες κουραστικές ή/και  βαρετές. Η εικόνα αυτή σχετίζεται 

και με τη γενική στάση, αυτού ή ίσως και μεγαλύτερου ποσοστού μαθητών/τριών 

των Γυμνασίων, απέναντι σε όλα τα μαθήματα.  

Τέλος, αναφέρουμε τα δύο μεθοδολογικά μειονεκτήματα της αξιολόγησης, δηλαδή 

την χρήση αποκλειστικά αυτοαναφορών και τη μη δυνατή χρήση τυχαιοποιημένου 

δείγματος. Αυτά βέβαια εξισορροπούνταν με τη χρήση πολύ μεγάλου δείγματος 

μαθητών και εκπαιδευτικών, τη χρήση διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων 

και την αξιοποίηση προηγμένων στατιστικών μεθόδων.  

Συμπερασματικά, η παρούσα αξιολόγηση του ViSC παρέχει σημαντικά αποτελέσματα, 

βάσει των οποίων μπορεί να υποστηριχθεί η πρόταση για ευρύτερη εφαρμογή του 

προγράμματος σε όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου.  Η βασική έρευνα δείχνει μείωση της 

σωματικής επιθετικότητας. Να τονίσουμε ότι τα αποτελέσματα συνάδουν με 

προηγούμενα ευρήματα που δείχνουν ότι το ViSC έχει θετικές μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις όσον αφορά τη σημαντική μείωση, αλλά και την πρόληψη των 

επιθετικών τάσεων συμπεριφοράς (Atria & Spiel, 2007 ∙ Gollwitzer, 2006 ∙ Gradinger, 

κ.ά., 2014). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από το σχετικά 

αυστηρό κριτήριο της μείωσης της επιθετικότητας. Επιπρόσθετα, τα ποιοτικά 

δεδομένα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των μαθητών/τριών ανάπτυξαν κοινωνικές, 

διαπολιτισμικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οι οποίες βοηθούν τόσο στην 

προσωπική ανάπτυξη και ψυχική υγεία των ίδιων, όσο και στη δημιουργία κλίματος 
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ειρηνικής συμβίωσης. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν 

στο πρόγραμμα  ViSC, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι απόκτησαν γνώσεις και 

δεξιότητες στην κατανόηση, εντοπισμό και χειρισμό των περιπτώσεων εκφοβισμού 

και επιθετικότητας. Κλείνουμε με τα λόγια της κ. Κάρνου, ΓΕΜΕ, ως επίλογο: 

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τους πάντες, κι εσάς κ. Κουντούρη αλλά και 

όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν γι αυτό το πρόγραμμα και να 

σας εκφράσω, ναι, τη συγκίνησή μου, γιατί τούτο το σχολείο, πριν τρία-

τέσσερα χρόνια το μάστιζε η παραβατικότητα. Είχαμε τεράστια προβλήματα! 

Όσοι ήταν εδώ, πρέπει να το θυμούνται. Δεν προλαβαίναμε να στέλλουμε 

πυροσβεστικές… αστυνομίες…. Πάρα πολύ έντονο ήταν το φαινόμενο και 

τώρα άκουσα – ειλικρινά με μεγάλη χαρά και συγκίνηση – ότι έχει 

μηδενιστεί η βία και επομένως δεν μπορούμε να το αποδώσουμε 

πουθενά αλλού, παρά στο πρόγραμμα μεν, αλλά και στην  καλή διάθεση 

και την αγάπη με την οποία αγκαλιάστηκε το πρόγραμμα από όλους.  
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Παράρτημα 

Πίνακας 1 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και των τριών τάξεων για το εκφοβισμό και την 

επιθετικότητα 

Εκφοβισμός  Φύλο F (1, 2300) = 69,79, p<0.000, ² = .03 

Τάξη F (2, 2300) = 35,77, p<0.000, ² = .004 

Διαδικτυακός 

Εκφοβισμός  

Φύλο F (1, 2300) = 49,85, p<0.000, ² = .021 

Τάξη F (2, 2300) = 14,31, p<0.000, ² = .012 

Σωματική 

Επιθετικότητα  

Φύλο F (1, 2300) = 147,3, p<0.000, ² = .009 

Τάξη F (2, 2300) = 10,9, p<0.000, ² = .003 

Λεκτική 

Επιθετικότητα  

Φύλο F (1, 2300) = 55,39, p<0.000, ² = .024 

Τάξη F (2, 2300) = 43,95, p<0.000, ² = .037 

Σχεσιακή 

Επιθετικότητα  

Φύλο F (1, 2300) = 48,31, p<0.000, ² = .021 

Τάξη F (2, 2300) = 7,85, p<0.000, ² = .007 

 

Πίνακας 2 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και των τριών τάξεων για τη θυματοποίηση  

Θυματοποίηση από 

εκφοβισμό  

Φύλο F (1, 2301) = 8,96, p<0.000, ² = .007 

Τάξη F (2, 2301) = 8,58, p=0.003, ² = .004 

 Διαδικτυακή  

Θυματοποίηση  

Φύλο F (1, 2301) = 9,37, p=0.002, ² = .004 

Τάξη F (2, 2301) = 5,67, p=0.003, ² = .005 

  Σωματική 

Θυματοποίηση 

Φύλο F (1, 2301) = 22,45, p<0.000, ² = .02 

Τάξη F (2, 2301) = 3,46, p=0.03, ² = .003 

 Λεκτική 

Θυματοποίηση 

Φύλο F (1, 2301) = 4,97, p=0.02, ² = .002 

Τάξη F (2, 2301) = 7,04, p=0.001, ² = .006 

 Σχεσιακή 

Θυματοποίηση 

Φύλο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

Τάξη F (2, 2301) = 4,77, p=0.009, ² = .004 
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Εικόνες Εξώφυλλου  
 
Εικόνα Εμπροσθόφυλλου: 

από Δράση μαθητών/μαθητριών Α΄ τάξης.  
Το πρόγραμμα ViSC μέσα από τα μάτια των παιδιών 
Ευαγγελία Κούττουκου, Α5,  

Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Λευκωσία 
β΄ χρόνος εφαρμογής ViSC, 2013-2014. 

 
 
Εικόνα Οπισθόφυλλου  

από Δράση μαθητών/μαθητριών Γ΄ τάξης.  
Βεατρίκη Μιχαηλίδη 
Νεοφύτου Μαριλένα  
Ιωάννα Μιχαηλίδη 
Κωνσταντίνου Μάριος 
Μακρής Ευθύμιος 
Τιτίκοβ Αλεξέι 

Γυμνάσιο Αγίου Παύλου, Πάφος,  
α΄ χρόνος εφαρμογής ViSC, 2012-2013. 
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Ο εκφοβισμός (bullying) είναι μια ιδιαίτερη 

μορφή επιθετικότητας που εκδηλώνεται 

κυρίως στο σχολείο. Οι διεθνείς έρευνες 

αποδεικνύουν ότι ο εκφοβισμός είναι ένα 

σοβαρό πρόβλημα στα σχολεία σε όλο τον 

κόσμο. 

Παρατηρείται σήμερα μια διεθνής 

κινητοποίηση για τον περιορισμό του 

εκφοβισμού και των άμεσων συνεπειών του, 

που είναι η θυματοποίηση (victimization) 

των παιδιών και των εφήβων. Πετυχημένα 

προγράμματα παρέμβασης και πρόληψης 

του εκφοβισμού, θεωρητικά και εμπειρικά 

κατοχυρωμένα και αξιολογημένα 

εφαρμόζονται σήμερα σε διάφορες χώρες.         

Η παρούσα «Αναφορά» επιχειρεί να 

παρουσιάσει την πιλοτική εφαρμογή και 

αξιολόγηση του ViSC, ενός από τα 

επιτυχημένα αυτά προγράμματα 

παρέμβασης για τον περιορισμό του 

σχολικού εκφοβισμού, σε σχολεία της 

Κύπρου, που διενεργήθηκε μεταξύ 2012 – 

2014.  


