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Σύμπραξη 

 TUCEP Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Tiber Umbria Comett 

Via Martiri 28 marzo n.35 - 06129 Perugia - IT 

www.tucep.org 

 
Πολιτιστική οργάνωση EUROACCION MURCIA 

Calle Capitan Balaca 12 2 b - 30003 Murcia - ES 

www.euroaccion.com 

 

IES Eduardo Linares Lumeras 

Avda. D. Quijote s/n - 30500 Molina de Segura - ES 

www.ieseduardolinareslumeras.es 

 

DIMITRA EKPAIDITIKI SIMVILITIKI AE 

Παλαιολόγου 19 - 41223 Λάρισα - GR 

www.dimitra.gr 

 

PERIFEREIAKI DIEFTHYNSI PROTOVATHMIAS & DEFTEROVATHMIAS 

EKPAIDEFSIS THESSALIAS 

Οδός Μανδηλαρά 23 - 412 22 Λάρισα - GR 

http://thess.pde.sch.gr 

 

 

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU 

Ul Piotrkowska 278 - 90 361 Lodz - PL 

www.medyk.edu.pl 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8 

Via Cristoforo Colombo 13/a - 06127 Perugia - IT 

www.istitutocomprensivoperugia8.gov.it 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO 

Rua Ferreira de Castro, 13, Ouressa - 2725-311 

Mem Martins - PT 

www.efcastro.pt 

 
Associazione COAT - Centro Orientamento Ausili Tecnologici Onlus 

Piazza Garibaldi 5 - 06039 Trevi - IT 

www.coatnet.it 

 

GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL 

Via Fra' Paolo Sarpi 7° - 50136 Firenze - IT 

www.giuntios.it 

http://www.tucep.org/
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Εισαγωγή  
Ο αυτισμός και το σύνδρομο Asperger είναι διαταραχές της ανάπτυξης ενός παιδιού που 

εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, και ο αριθμός των παιδιών που διαγιγνώσκονται με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αυξάνεται κάθε χρόνο. Ο αυτισμός μοιάζει λίγο 

διαφορετικός για τον καθένα. Τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να 

έχουν μικρές δυσκολίες, αλλά μπορεί επίσης τα συμπτώματα του αυτισμού να έχουν βαθιά 

επίδραση σε όλους τους τομείς της ζωής. Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που 

σημαίνει έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπεις τον κόσμο και να σκέφτεσαι. Στις μελέτες 

σχεδιασμού, υιοθετήσαμε την ακόλουθη δήλωση ως ορισμό του αυτισμού: με απλά λόγια, ο 

αυτισμός εμφανίζεται όταν ένα παιδί δυσκολεύεται να επικοινωνήσει και να κατανοήσει τι 

σκέφτονται και αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό δυσκολεύει τα παιδιά με αυτισμό να 

ανταποκριθούν επαρκώς στις χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου, το άγγιγμα, ακόμη 

και την ομιλία.1 

Η έκθεση που εκπονήθηκε ήταν μια ευκαιρία για τους εταίρους να συγκεντρώσουν 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ενός μαθητή με ΔΦΑ στο σχολικό περιβάλλον, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις πτυχές του εκφοβισμού και της βίας στις οποίες οι μαθητές αυτοί είναι 

ιδιαίτερα εκτεθειμένοι. Στόχος μας ήταν να εξετάσουμε την κατάσταση από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες: τους μαθητές, τους δασκάλους τους, τους γονείς ή άλλους υπαλλήλους του 

σχολείου, αλλά και να εντοπίσουμε τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

Η ανάλυση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου AGAINST BUBBLE, με θέμα τον 

εκφοβισμό μαθητών με ΔΦΑ στο σχολικό περιβάλλον, αποτελείται από δύο βασικά μέρη:  

● έρευνα γραφείου, 

● στατιστικά στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της έρευνας (ερωτηματολόγια) μεταξύ 

τεσσάρων κύριων ομάδων-στόχων: μαθητές (10-14 ετών), εκπαιδευτικοί, γονείς και 

λοιπό προσωπικό του σχολείου.  

 

  

 
1 www.autismag.org 
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Επιτραπέζια έρευνα  
Παρακάτω παρατίθενται τα κύρια συμπεράσματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

έρευνας γραφείου σχετικά με την πραγματική εθνική κατάσταση στις χώρες εταίρους: 

Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία. 

Ελλάδα 

Πολυάριθμες έρευνες από όλο τον κόσμο δείχνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός μαθητών 

(μεταξύ 10% και 30%), τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

πέφτουν θύματα εκφοβισμού στα σχολεία τους2 . 

Ο εκφοβισμός είναι μια συνεχής και σκόπιμη κατάχρηση εξουσίας στις σχέσεις μέσω 

επαναλαμβανόμενης λεκτικής, σωματικής ή/και κοινωνικής συμπεριφοράς που έχει ως στόχο 

να προκαλέσει σωματική, κοινωνική ή/και ψυχολογική βλάβη. Μπορεί να περιλαμβάνει ένα 

άτομο ή μια ομάδα που κάνει κατάχρηση της εξουσίας του, ή της αντιλαμβανόμενης εξουσίας 

του, σε ένα ή περισσότερα άτομα, τα οποία αισθάνονται ανίκανα να το σταματήσουν3 . 

Στην Ελλάδα, η ακαδημαϊκή έρευνα είχε παραμεληθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι σχετικά 

πρόσφατα, όταν ήρθαν στο φως πολλά σοβαρά περιστατικά bulling που οδήγησαν σε 

ανθρωποκτονίες ή αυτοκτονίες νεαρών μαθητών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το 

ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το θέμα προκάλεσαν την ενασχόληση μεγάλου αριθμού 

ερευνητών με το φαινόμενο και προκάλεσαν την εμπλοκή πολλών επιστημονικών 

ειδικοτήτων, όπως ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών εκπαιδευτικών κ.λπ.  

Το ανησυχητικό φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στο 

επίκεντρο πολλών εκστρατειών και συνεδρίων, ορισμένα από τα οποία έχουν διοργανωθεί 

από τον ελληνικό μη κερδοσκοπικό εθελοντικό οργανισμό "Το Χαμόγελο του Παιδιού" υπό 

την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και 

η Ελλάδα, 1 στους 3 μαθητές έχει βιώσει κάποιο είδος σχολικού εκφοβισμού και 1 στους 2 

έχει γίνει μάρτυρας τέτοιου περιστατικού. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση στις 

αξιολογήσεις σχολικού εκφοβισμού με ποσοστό 31,98%, μετά τη Λιθουανία, την Εσθονία και 

τη Βουλγαρία. Σχεδόν 500 περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού καταγγέλλονται κάθε χρόνο στο 

"Χαμόγελο του Παιδιού" στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια. 

Για το λόγο αυτό, το ελληνικό υπουργείο Παιδείας έχει δεσμευτεί ιδιαίτερα να διασφαλίσει 

ότι όλοι οι νέοι θα μεγαλώσουν χωρίς φόβο, βία και εκφοβισμό. Ο εκφοβισμός δεν απειλεί 

 
2 Smith, P. K., Morita, Y., Junger-Tas, J., Olweus, D., Catalano, R., & Slee, P. (Eds.). (1999). Η φύση του σχολικού 

εκφοβισμού: Μια διακρατική προοπτική. London: London: Routledge. 
3 https://www.ncab.org.au/bullying-advice/bullying-for-parents/definition-of-bullying/ 

https://www.ncab.org.au/bullying-advice/bullying-for-parents/definition-of-bullying/
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μόνο τη σωματική και συναισθηματική ασφάλεια ενός μαθητή στο σχολείο, αλλά καλλιεργεί 

ένα κλίμα φόβου και ασέβειας, δημιουργώντας συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά τη 

μάθηση - υπονομεύοντας την ικανότητα των μαθητών να επιτύχουν στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους4 .  

Οι έρευνες δείχνουν5 ότι ο εκφοβισμός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πρόσβαση ενός 

παιδιού στην εκπαίδευση και να οδηγήσει σε αποφυγή του σχολείου και σε υψηλότερα 

ποσοστά απουσιών, χαμηλότερους βαθμούς, αδυναμία συγκέντρωσης, απώλεια 

ενδιαφέροντος για ακαδημαϊκές επιδόσεις και αύξηση των ποσοστών εγκατάλειψης του 

σχολείου. 

Δυστυχώς, είναι γνωστό ότι τα παιδιά με αναπηρίες πλήττονται δυσανάλογα από τον 

εκφοβισμό, καθώς δεν έχουν πάντα την ικανότητα να επικοινωνούν ορισμένες σκέψεις και 

συναισθήματα.  

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) "η διαταραχή του φάσματος 

του αυτισμού (ΔΑΦ) είναι μια αναπτυξιακή αναπηρία που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές 

κοινωνικές, επικοινωνιακές και συμπεριφορικές προκλήσεις"6 . Με απλά λόγια, ο αυτισμός 

εμφανίζεται όταν ένα παιδί δυσκολεύεται να επικοινωνήσει και να κατανοήσει τι σκέφτονται 

και αισθάνονται οι άνθρωποι. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολο για τα αυτιστικά παιδιά να 

ανταποκριθούν στις χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου, το άγγιγμα και ακόμη και τη 

γλώσσα.7 

Αν και ο εκφοβισμός δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, ακόμη και για παιδιά που δεν έχουν 

διαγνωστεί με ΔΦΑ, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά των αυτιστικών παιδιών που τα 

καθιστούν ευκολότερο στόχο για εκφοβισμό. Τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με ΔΦΑ μπορεί 

να έχουν μερικά ή όλα αυτά τα χαρακτηριστικά: 

● Δείχνουν περιορισμένο έλεγχο των όσων συμβαίνουν γύρω τους και των καταστάσεων 

● Έχουν αισθήματα ανεπάρκειας και κακής αυτοεκτίμησης 

● Δυσκολία στην κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου, του τόνου της φωνής και 

της γλώσσας του σώματος των άλλων 

● Αποκομμένοι κοινωνικά από τους συνομηλίκους τους 

● Χαρακτηρίζονται ως "ανεπαρκείς" από τους συνομηλίκους ή τους δασκάλους τους 

 
4 https://blog.ed.gov/2013/08/keeping-students-with-disabilities-safe-from-

bullying/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 
5 https://www.pacer.org/bullying/resources/students-with-disabilities/ 
6 https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/facts.html 
7 www.autismag.org 

https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts.html
https://blog.ed.gov/2013/08/keeping-students-with-disabilities-safe-from-bullying/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://blog.ed.gov/2013/08/keeping-students-with-disabilities-safe-from-bullying/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.pacer.org/bullying/resources/students-with-disabilities/
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/facts.html
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● Εμφανίζονται καταθλιπτικοί ή αυτοκαταστροφικοί 

 

Λόγω του γεγονότος ότι πολλά παιδιά με ΔΦΑ δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον τόνο της 

φωνής ή τη γλώσσα του σώματος των άλλων παιδιών, μπορεί να μην καταλαβαίνουν καν πότε 

δέχονται εκφοβισμό. Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με ακρίβεια 

ορισμένες σκέψεις και συναισθήματα, μπορεί κατά λάθος να προσβάλουν έναν συνομήλικό 

τους ή έναν συμμαθητή τους και να θέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο εκφοβισμού. Τα 

αυτιστικά παιδιά συχνά δεν μπορούν να υπερασπιστούν λεκτικά τον εαυτό τους, δεν 

μπορούν να λύσουν προβλήματα και μπορεί να μην είναι σε θέση να αφηγηθούν με λόγια τα 

επεισόδια εκφοβισμού. Οι παρευρισκόμενοι όπως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι 

συμμαθητές έχουν μεγάλη δύναμη να σταματήσουν τον εκφοβισμό. Περισσότερο από το 50% 

των καταστάσεων εκφοβισμού σταματούν όταν κάποιος παρεμβαίνει8 .  

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στην Ελλάδα, σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 

υπάρχουν διάφοροι φορείς αρμόδιοι για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό, όπως τα γραφεία 

Αγωγής Υγείας και τα Συμβουλευτικά Κέντρα Νέων, ενώ σε ευρύτερο θεσμικό επίπεδο 

υπάρχουν ο Συνήγορος του Πολίτη, εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, όπως "Το Χαμόγελο του Παιδιού", το "Κέντρο Μέριμνας για την Οικογένεια και 

το Παιδί" κ.λπ. 

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες σχετικές ρυθμίσεις, 

διαμόρφωσε μια εθνική κεντρική πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής 

βίας και του εκφοβισμού στο πλαίσιο της Επιστημονικής Καθοδήγησης του Δικτύου 

Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΚΕΑΕ) που 

καθορίστηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής της Πράξης "Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου για 

την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού". Η δημιουργία του 

Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στην Ελλάδα, 

στοχεύει πρωτίστως στο σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων μέσω της λειτουργίας του 

δικτύου αυτού, με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 

των περιστατικών εκφοβισμού9 . 

Ωστόσο, στο ελληνικό πλαίσιο δεν υπάρχουν συγκεκριμένες γραπτές πολιτικές που να 

καθορίζουν τις αρμοδιότητες, την καταγραφή, τη διαχείριση των διαδικασιών, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την πρόληψη των περιστατικών 

εκφοβισμού. Φαίνεται επίσης να υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων γνώσεων που πρέπει να 

έχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς σχετικά με το φαινόμενο αυτό, κενά επικοινωνίας και έλλειψη 

 
8 https://www.chla.org/blog/rn-remedies/bullying-and-autism-spectrum-disorder-asd-how-help-your-child 
9 (ΕΣΠΑ 2007-2013) (http://dipe.ser.sch.gr/web/index.php/paratiritprolipsissxolikbias). 

 

https://www.chla.org/blog/rn-remedies/bullying-and-autism-spectrum-disorder-asd-how-help-your-child
http://dipe.ser.sch.gr/web/index.php/paratiritprolipsissxolikbias
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αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ τους. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι σε πολλές 

περιπτώσεις υπάρχει αδιαφορία και μη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων γονέων και 

συνδυάζοντας το γεγονός αυτό με την απουσία ψυχολόγων και με διάφορους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ο μεγάλος αριθμός μαθητών και τα κτιριακά 

προβλήματα, γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του εκφοβισμού.  

Επιπλέον, όπως δήλωσαν πολλοί εκπαιδευτικοί, υπάρχει ανάγκη να προστεθούν μαθήματα 

που θα περιλαμβάνουν διαλέξεις και συναντήσεις με θύματα, θύτες και μαθητές που έχουν 

γίνει μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, δράσεις προώθησης για την πρόληψη περιστατικών 

εκφοβισμού και επίτευξη υψηλότερου επιπέδου συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών. 
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Ιταλία 

Τα τελευταία χρόνια, στην Ιταλία, έχει αναφερθεί σημαντική αύξηση του επιπολασμού των 

διαταραχών του φάσματος του αυτισμού, τόσο εμφανής ώστε να γίνεται λόγος για ένα είδος 

"επιδημίας αυτισμού". Μόνο λίγα μητρώα διαταραχών του φάσματος του αυτισμού είναι 

σήμερα ενεργά στον κόσμο και υπάρχει περιορισμένος αριθμός επιδημιολογικών μελετών 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια καλή αξιολόγηση και τον κατάλληλο σχεδιασμό. 

Στην Ιταλία, ο αυτισμός φαίνεται να αυξάνεται σταδιακά λόγω της αλληλεπίδρασης 

διαφόρων στοιχείων: της αυξημένης ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, της αλλαγής των 

διαγνωστικών κριτηρίων, της εισαγωγής στρατηγικών διαλογής και έγκαιρης ανίχνευσης που 

επιτρέπουν τη διάγνωση ακόμη και ήπιων διαταραχών που δεν ανιχνεύονταν στο παρελθόν. 

Όσον αφορά την Ιταλία, οι μόνες στατιστικές εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα 

προέρχονται από τις περιφέρειες Εμίλια-Ρομάνια και Πιεμόντε και είναι αντίστοιχα 1:357 και 

1:238 στην ηλικιακή ομάδα του δημοτικού σχολείου (6-10 ετών). Αυτοί οι επιπολασμοί είναι 

πιθανό να είναι υποεκτιμημένοι, καθώς βασίζονται στην ανίχνευση μόνο των περιπτώσεων 

που αντιμετωπίζονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με διάγνωση Αναπτυξιακών 

Διαταραχών και δεν περιλαμβάνουν ασθενείς που αντιμετωπίζονται σε ιδιωτικά κέντρα. 

Τα πιο πρόσφατα εθνικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παιδιών με διαταραχές του 

φάσματος του αυτισμού αναφέρονται στην έκθεση ISTAT "Ένταξη μαθητών με αναπηρία σε 

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Σχολικό έτος 2016-2017".10 

Η έκθεση ISTAT αναφέρει: "Η γενικευμένη αναπτυξιακή διαταραχή χαρακτηρίζεται από 

σοβαρή και εκτεταμένη έκπτωση σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης: ικανότητα κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, επικοινωνιακές δεξιότητες ή παρουσία στερεότυπων 

συμπεριφορών, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Η κατηγορία περιλαμβάνει: αυτιστική 

διαταραχή- διαταραχή Rett- αποσυνθετική διαταραχή της παιδικής ηλικίας- διαταραχή 

Asperger- γενικευμένη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη διαφορετικά 

(συμπεριλαμβανομένου του άτυπου αυτισμού)". 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα ISTAT περιλαμβάνει μόνο όσους, σύμφωνα με την 

πιστοποίηση του ιταλικού νόμου 104/92, λαμβάνουν βοήθεια και ότι οι περισσότερες 

περιπτώσεις συνδρόμου Asperger δεν λαμβάνουν καμία βοήθεια. Επιπλέον, οι δύο 

ταξινομήσεις της ISTAT "διαταραχές προσοχής και συμπεριφοράς" και "συναισθηματικές-

σχεσιακές", οι οποίες είναι πολύ παρούσες μεταξύ των περιπτώσεων αναπηρίας, θα 

 

10
(https://www.istat.it/it/files/2018/03/alunni-con-disabilit%C3%A0-as2016-2017.pdf?title=Integrazione+degli+alunni+con+disabilit%C3%A0+-

+16%2Fmar%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf ) 

 

https://www.istat.it/it/files/2018/03/alunni-con-disabilit%C3%A0-as2016-2017.pdf?title=Integrazione+degli+alunni+con+disabilit%25
https://www.istat.it/it/files/2018/03/alunni-con-disabilit%C3%A0-as2016-2017.pdf?title=Integrazione+degli+alunni+con+disabilit%25
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μπορούσαν να προσελκύσουν περιπτώσεις για τις οποίες προσπαθούμε να αποφύγουμε τη 

διάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών, να ταυτιστούν με τον αυτισμό. 

Όλη αυτή η προϋπόθεση, το 2016-2017 αυτή η αναπηρία αφορούσε: 

23.000 περιπτώσεις, δηλαδή το 25,6% των 90.000 μαθητών με αναπηρία στα δημοτικά 

σχολεία και 15.000 περιπτώσεις, δηλαδή το 21,7% των 69.000 μαθητών με αναπηρία στα 

σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά 38.000 μαθητές, που αντιστοιχούν στο 

0,84% του συνολικού αριθμού των μαθητών, μια μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. 

Επομένως, αναμένεται ότι σύντομα θα φτάσει το 1% του συνολικού αριθμού των μαθητών, 

όπως διαπιστώθηκε σε πρόσφατη έρευνα για τα περιστατικά αυτισμού μεταξύ 7 και 9 ετών, 

η οποία διεξήχθη στην επαρχία της Πίζας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ASDEU 

(Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 

Η παιδαγωγός του Πανεπιστημίου της Ρώμης TRE, Giovanna Pini, καθώς και πρόεδρος του 

Εθνικού Κέντρου κατά του εκφοβισμού Bulli-Stop, λέει ότι τα άτομα με Asperger μπορούν να 

παρουσιάσουν πολλά συμπτώματα: είναι ευαίσθητα στο θόρυβο, δεν τους αρέσουν οι 

πολυσύχναστοι χώροι, δεν καταλαβαίνουν τις μεταφορές, δεν τους αρέσει να πηγαίνουν στο 

σχολείο, έχουν πολλά χέρια (????). Δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς ένα Aspie, επειδή 

η διάγνωση έρχεται συχνά αργά στη ζωή. Το σχολείο θα μπορούσε να κάνει πολλά για όσους 

έχουν αυτό το σύνδρομο- ωστόσο, η έλλειψη κατάρτισης εμποδίζει τους εκπαιδευτικούς να 

κατανοήσουν το πρόβλημα και να βοηθήσουν. Όχι σπάνια τα "Aspies" πέφτουν θύματα 

εκφοβισμού. Η αδεξιότητά τους και η εμμονή τους με κάτι τους κάνει θύματα των 

εκφοβιστών. 

Στην πραγματικότητα, περίπου τα μισά (46%) παιδιά με αυτισμό υφίστανται εκφοβισμό, 

ποσοστό που αυξάνεται εκθετικά για τα αγόρια με Asperger, τα οποία στο 94% των 

περιπτώσεων απλώς "πειράζονται" από τους συμμαθητές τους για την ασυνήθιστη 

συμπεριφορά τους, αλλά στο 70% υφίστανται σωματική βία. Ένα συστημικό πρόβλημα, για 

την καταπολέμηση του οποίου δεν αρκεί η παρέμβαση στον εκφοβιστή ή στη μεμονωμένη 

πράξη και το οποίο απαιτεί στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους που 

έχουν να αντιμετωπίσουν, την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα σημάδια (συχνά όχι προφανή) 

που υποδηλώνουν την παρουσία εκφοβισμού. 

Ο εκφοβισμός επηρεάζει όλες τις μορφές αυτισμού, αλλά ο εκφοβισμός σε ήπιες μορφές είναι 

πιο συχνός. Δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες, αλλά γνωρίζουμε ότι περίπου τα μισά άτομα 

του φάσματος εκφοβίζονται, αλλά αν το περιορίσουμε στο σύνδρομο Asperger και στο απλό 

"πείραγμα", φτάνουμε στο 94%. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι γι' αυτό: ο πρώτος είναι ότι οι 

δυσκολίες του ατόμου με ήπιο αυτισμό (Asperger) είναι λιγότερο ορατές. Δεύτερον, τα άτομα 

με Asperger μπορεί να έχουν όχι μόνο εκκεντρικές αλλά και "ηθικοπλαστικές" συμπεριφορές, 



 
 
 

 
AGAINST BUBBLE - Project n. 2019-1-IT02-KA201-063428 - Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Pag. 11 του 
109 

 

όπως να παίρνουν πίσω τους συμμαθητές (;;;) που παραβαίνουν τους κανόνες του σχολείου, 

χωρίς όμως να φροντίζουν να μη γίνονται αντιληπτοί- μπορεί να προσπαθούν να 

κοινωνικοποιηθούν παρεμβαίνοντας και μονοπωλώντας τις ομιλίες, και γενικότερα μπορεί 

να εναντιώνονται σε μια ολόκληρη σειρά άγραφων κοινωνικών κανόνων που κάνουν τους 

νταήδες να λένε "του αξίζει". 

Ο εκφοβισμός υφίσταται επίσης κατά το τελευταίο έτος της μητρότητας και στους ενήλικες 

μετατρέπεται σε εκφοβισμό. Το 80% του κοινωνικού αποκλεισμού και τα πιο ακραία 

φαινόμενα εμφανίζονται από την προεφηβική ηλικία. Η περίοδος της κατώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή η σωματική ανάπτυξη και τα 

ταραχώδη συναισθήματα αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν συνοδεύονται από μια εξίσου 

ταχεία ανάπτυξη του αυτοελέγχου και των δεξιοτήτων "κοινωνικής σοφίας". 

Συχνά συμβαίνει να εκμεταλλεύονται τα αυτιστικά άτομα λόγω της εφευρετικότητάς τους και 

των δυσκολιών τους στη συναισθηματική ρύθμιση. Έτσι, συχνά τους "προκαλούν μέχρις 

εκρήξεως" για να τους βάλουν σε μπελάδες ή τους ταπεινώνουν (τους γδύνουν στην τάξη, 

τους στέλνουν να εξομολογηθούν σε μια κοπέλα ή τους βάζουν να διαπράξουν κάτι 

παράνομο) εκμεταλλευόμενοι τη δυσκολία τους να κατανοήσουν τις κοινωνικές καταστάσεις. 

Συνήθως εκδηλώνεται στο σχολείο, αλλά δυστυχώς είναι όλο και πιο συνηθισμένο να 

συμβαίνει σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook ή το YouTube. Δυστυχώς, αυτό είναι πολύ 

σοβαρό γιατί πολλά παιδιά (χωρίς νοητική αναπηρία) αντιλαμβάνονται αυτή τη δημόσια 

ταπείνωση με πολύ έντονο τρόπο και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αυτοτραυματισμού, ακόμη 

και αυτοκτονίας. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο εκφοβισμός είναι ένα συστημικό πρόβλημα. Δεν 

αρκεί να παρέμβουμε στον εκφοβιστή ή στη μεμονωμένη πράξη. Είναι απαραίτητο να 

δημιουργηθούν ασφαλείς και ελεγχόμενοι χώροι "χωρίς ταύρους", με εκπαίδευση των 

ανθρώπων να αναφέρουν τον εκφοβισμό και με εκπαίδευση στη διαφορετικότητα. Είναι 

επίσης σημαντικό να διδαχθούν κατάλληλες συμπεριφορές, κοινωνικές δεξιότητες και 

δεξιότητες συναισθηματικής ρύθμισης σε όλες τις ομάδες-στόχους που εμπλέκονται στη ζωή 

των παιδιών με σύνδρομο Asperger, από τους γονείς μέχρι τους εκπαιδευτικούς και τους 

συμμαθητές. 

Πηγή: http://www.oltrelabirinto.it/news.aspx?idC=1478 Oltre Il Labirinto - Fondazione 

Onlus per l'Autismo 

Υπάρχοντα έγγραφα της ιταλικής νομοθεσίας σχετικά με τα άτομα με αυτισμό: 

Linee Guida Nazionali sull'Autismo, ottobre 2015 - Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1908_allegato.pdf (Κατευθυντήριες 

γραμμές για την προώθηση και τη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας των 

http://www.oltrelabirinto.it/news.aspx?idC=1478
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1908_allegato.pdf
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παρεμβάσεων φροντίδας στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ), με ιδιαίτερη 

αναφορά στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού) 
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Πολωνία 

 

Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που διαγιγνώσκονται με 

διαταραχή του φάσματος του αυτισμού διαφέρουν ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, τα 

κριτήρια που υιοθετούνται και ενημερώνονται συνεχώς. "Τα στατιστικά στοιχεία των 

αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δείχνουν ότι 1 στα 68 

παιδιά στην Αμερική διαγιγνώσκεται με το φάσμα του αυτισμού. Τα στοιχεία από τα 

Ηνωμένα Έθνη δείχνουν ότι 1 στα 150 παιδιά στην Ευρώπη. Στη Μεγάλη Βρετανία, τα 

στοιχεία από την Εθνική Εταιρεία Αυτισμού δείχνουν επιπολασμό στα παιδιά 1,1% 

(περίπου 700.000 άτομα σε ολόκληρο τον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου). Δεν 

υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον επιπολασμό του αυτισμού στην Πολωνία. 

Λαμβάνονται ως αντιπροσωπευτικά στοιχεία ερευνών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες "11 . 

(Δεδομένα από το 2015) 

  

 Όπως αναφέρει η Joanna Grochowska (ψυχολόγος, θεραπεύτρια και αντιπρόεδρος 

του Ιδρύματος SYNAPSIS - το οποίο ασχολείται με παιδιά με αυτισμό): "Στην Πολωνία, όλα τα 

παιδιά είναι υποχρεωμένα να πηγαίνουν σχολείο, ανεξάρτητα από το αν είναι υγιή ή πάσχουν 

από αναπτυξιακές διαταραχές. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει όλα τα 

παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Ωστόσο, στην πράξη, μόνο λίγα παιδιά με 

ΔΦΑ συμμετέχουν στην προσχολική εκπαίδευση. Τα περισσότερα παιδιά εκπληρώνουν την 

υποχρεωτική εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία. Σε κάθε επόμενο στάδιο της εκπαίδευσης, ο 

αριθμός των παιδιών με αυτισμό μειώνεται. Παρά την υποχρεωτική εκπαίδευση, τα παιδιά 

αυτά εγκαταλείπουν το σύστημα. Δεν υπάρχουν πολλά από αυτά στα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς, μπορούν 

 
11 https://polskiautyzm.pl/rozpowszechnienie-autyzmu/ 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση 

Στην Πολωνία, το δικαίωμα στην εκπαίδευση κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της 

Δημοκρατίας της Πολωνίας (άρθρο 70), το οποίο λαμβάνει υπόψη όλες τις 

υποχρεώσεις της Πολωνίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

απορρέουν από τα έγγραφα του ΟΗΕ. 

Το δικαίωµα στην εκπαίδευση ορίζεται από τον νόµο της 7ης Σεπτεµβρίου 1991 για το 

εκπαιδευτικό σύστηµα (Επίσηµη Εφηµερίδα των Νόµων του 1996, αριθ. 67, σηµείο 

329 και αριθ. 106, σηµείο 496- του 1997, αριθ. 28, σηµείο 153 και αριθ. 141, σηµείο 

943 και του 1998, αριθ. 117, σηµείο 759). 

Τα παιδιά και οι έφηβοι με αναπηρία μπορούν να φοιτούν σε γενικά προσβάσιμα και 

ολοκληρωμένα σχολεία και ειδικές τάξεις (άρθρο 22 παράγραφος 2 σημείο 9 του 

νόμου για το εκπαιδευτικό σύστημα του 1991). 

Η ενταξιακή εκπαίδευση θα πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές αυτούς να αποκτούν 

γνώσεις και δεξιότητες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα νηπιαγωγεία και τα γενικά 

σχολεία. 

https://polskiautyzm.pl/rozpowszechnienie-autyzmu/
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να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους μέχρι την ηλικία των 24 ετών. " (Συνέντευξη από το 2012, 

επικαιροποιημένη το 2018) 

Οι γονείς των παιδιών σχολικής ηλικίας έχουν πολύ συχνά την ισχυρή πεποίθηση ότι 

τα παιδιά με διαταραχές είναι επιθετικά και προκαλούν βία. Η κ. Joanna Grochowska, που 

αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο, λέει: "Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών με 

διαταραχές του φάσματος του αυτισμού δεν είναι επιθετικοί. Είναι συνήθως ήρεμοι, αν και με 

αρκετά περίεργη συμπεριφορά μαθητές. Όπως και με τους άλλους μαθητές, υπάρχουν 

στιγμές που ένα παιδί με ΔΦΑ είναι επιθετικό. (...) Συχνά τα παιδιά με αυτισμό κρίνονται από 

τους συνομηλίκους τους ως πιο αδύναμα και γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι. Προκαλούνται 

από αυτούς με έναν τρόπο που ο δάσκαλος δεν μπορεί πάντα να δει. (...) ένα παιδί με ΔΦΑ έχει 

πολύ μικρή κατανόηση των κοινωνικών κανόνων που διέπουν μια τέτοια συμπεριφορά και 

αντιδρά άμεσα, προς συχνή ευχαρίστηση των άλλων μαθητών".12 

 

Το 2016 εκπονήθηκε η έκθεση "Η εθνική απογραφή του αυτισμού", με επιμέλεια του 

Mateusz Płatos. Δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό στη γνώση σχετικά με την κατάσταση 

των εφήβων και των ενηλίκων με αυτισμό στην Πολωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 

κατανόηση των αναγκών των ατόμων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 

(συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με σύνδρομο Asperger). Η έκθεση καλύπτει διάφορους 

τομείς της ζωής των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, ωστόσο, για τους 

σκοπούς της ερευνητικής μας ανάλυσης, θα επικεντρωθούμε μόνο στην εκπαίδευση και τη 

σχολική βία. 

 
12 "Autyzm z klasą - uczeń z autyzmem w systemie edukacji" 

https://www.medonet.pl/magazyny/autyzm,autyzm-z-klasa---uczen-z-autyzmem-w-systemie-
edukacji,artykul,1668394.html 

                   Ποια χαρακτηριστικά προδιαθέτουν τα παιδιά με αυτισμό να γίνουν 

θύματα; 

Ευπιστία και αδυναμία ανάγνωσης κρυμμένων νοημάτων, όπως η ειρωνεία ή η κακία, 

Μοναξιά, 

Κοινωνική αμηχανία, 

Έλλειψη γνώσεων σχετικά με την ικανότητα υπεράσπισης των συνόρων 

(συμπεριλαμβανομένου του σωματικού απαραβίαστου), 

Έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις δυνατότητες βοήθειας από άλλους ανθρώπους, 

Σκέφτεστε ότι δεν είστε εσείς η οντότητα και ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτα σε μια 

δεδομένη κατάσταση, 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανάληψη ευθύνης.  

(μετά: M. Szubrycht "Czy Przemoc Jest Przemocą?") 

 

 

https://www.medonet.pl/magazyny/autyzm,autyzm-z-klasa---uczen-z-autyzmem-w-systemie-edukacji,artykul,1668394.html
https://www.medonet.pl/magazyny/autyzm,autyzm-z-klasa---uczen-z-autyzmem-w-systemie-edukacji,artykul,1668394.html
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Τα πιο σημαντικά γεγονότα στον τομέα της εκπαίδευσης 13 

• Οι ερωτηθέντες αντιπροσώπευαν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης - από τα δημοτικά 

σχολεία έως τα πανεπιστήμια. Περισσότεροι από τα 3/4 από αυτούς ολοκλήρωσαν την 

εκπαίδευση, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

• Σχεδόν τα 3/4 των μαθητών δήλωσαν ότι τους άρεσε η επαφή με τους καθηγητές στο 

σχολείο και περίπου οι μισοί μαθητές ήταν ικανοποιημένοι από τις επαφές με τους 

φίλους τους. Οι μαθητές με αυτισμό αξιολόγησαν τις επαφές με τους φίλους τους και 

τα μαθήματα φυσικής αγωγής χειρότερα από τους συμμαθητές τους από την ομάδα 

ελέγχου. 

• Το 90% των μαθητών με αυτισμό έχουν βιώσει τουλάχιστον μία μορφή εκφοβισμού 

από συμμαθητές τους τον τελευταίο χρόνο, σε σύγκριση με το 66% των μαθητών 

της ομάδας ελέγχου. Τις περισσότερες φορές επρόκειτο για κοροϊδία και 

προσφωνήσεις ή αποφυγή επαφής. Περισσότερο από το 1/4 των αυτιστικών 

μαθητών έπεσαν θύματα σωματικής κακοποίησης. 

• Λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (42%) ηλικίας 18 έως 24 ετών σπούδασαν σε 

πανεπιστήμιο. 

• Οι αυτιστικοί μαθητές έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα στην επαφή με τους 

καθηγητές (58% θετική αξιολόγηση) και τα χειρότερα στην επαφή με άλλους μαθητές, 

στη συμμετοχή σε μαθητικές εκδηλώσεις και στα μαθήματα φυσικής αγωγής. 

 

 
13 Raport: Ogólnopolski Spis Autyzmu, red. M. Płatos, Warszawa, 2016 
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Διάγραμμα: από την έκθεση της Εθνικής Απογραφής Αυτισμού, Βαρσοβία, 2016 

Συνολικά, το 90% των μαθητών με αυτισμό βίωσαν τουλάχιστον μία μορφή εκφοβισμού το 

τελευταίο έτος, σε σύγκριση με το 66% των μαθητών της ομάδας ελέγχου. Το 64% των 

αυτιστικών μαθητών ήταν θύματα τουλάχιστον τριών διαφορετικών μορφών εκφοβισμού. 

Το 34% των μαθητών της ομάδας ελέγχου είχε παρόμοιες εμπειρίες. Τόσο εξετάζοντας τα 

αποτελέσματα για τις επιμέρους μορφές εκφοβισμού όσο και τα συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι μαθητές με αυτισμό έχουν 1,5 έως 

2 φορές περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα εκφοβισμού στο σχολείο από ό,τι 

οι συμμαθητές τους. Τα αποτελέσματα σχετικά με τη σωματική επιθετικότητα που βίωσαν 

πάνω από το ένα τέταρτο των μαθητών με αυτισμό που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητικά.14 

 

Επαφές με άλλους ανθρώπους 15 

• Τα άτομα με αυτισμό δηλώνουν ότι έχουν συναδέλφους, φίλους και συνεργάτες 

λιγότερο συχνά από τους συνομηλίκους τους. 

✔ Το 34% των αυτιστικών ατόμων με υψηλή λειτουργικότητα δηλώνουν ότι δεν 

έχουν φίλους. 

✔ Σύμφωνα με τους γονείς, το 76% των ατόμων με αυτισμό και ταυτόχρονη νοητική 

υστέρηση δεν έχουν φίλους. 

✔ Το 51% των ατόμων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας θα ήθελαν να έχουν 

περισσότερους φίλους από όσους έχουν σήμερα. 

• Οι σχέσεις με τους φίλους των αυτιστικών ατόμων με υψηλή λειτουργικότητα είναι 

από τις περισσότερες απόψεις παρόμοιες με εκείνες των ατόμων τυπικής ανάπτυξης. 

✔ Το 57% των ατόμων με αυτισμό με υψηλή λειτουργικότητα δηλώνουν ότι έχουν 

τον καλύτερο φίλο ή συνάδελφο. 

 

Τι καθοδηγεί τους επιθετικούς απέναντι στα παιδιά του φάσματος του αυτισμού; Ο 

Λουκ Τζάκσον γράφει για τη βία εναντίον ανθρώπων σαν κι αυτόν: "Ο εκφοβισμός πολύ συχνά 

πηγάζει από το φόβο του διαφορετικού ή του άγνωστου, οπότε τα άτομα με ΔΦΑ μπορεί να 

είναι ο κύριος στόχος. Οι άνθρωποι συνήθως δεν εμπιστεύονται κάτι, το οποίο δεν 

καταλαβαίνουν, επομένως η μεγαλύτερη απειλή και προληπτικό μέτρο σε μια κάπως ρηχή 

 
14 Raport: Ogólnopolski Spis Autyzmu, red. M. Płatos, Warszawa, 2016 
15 Raport: Ogólnopolski Spis Autyzmu, red. M. Płatos, Warszawa, 2016 
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κουλτούρα αυτού του είδους βίας είναι η γνώση. Ο εκφοβισμός εξασθενεί με την 

ενσυναίσθηση".16 

  

 
16 za:  https://kobieta.interia.pl/raporty/raport-autyzm-bliski-daleki-swiat/artykuly/news-czy-przemoc-jest-

przemoca,nId,4356544,nPack,2 

https://kobieta.interia.pl/raporty/raport-autyzm-bliski-daleki-swiat/artykuly/news-czy-przemoc-jest-przemoca,nId,4356544,nPack,2
https://kobieta.interia.pl/raporty/raport-autyzm-bliski-daleki-swiat/artykuly/news-czy-przemoc-jest-przemoca,nId,4356544,nPack,2
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Πορτογαλία 

Στην Πορτογαλία, όπως και σε άλλες χώρες, η εκπαιδευτική φροντίδα των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΑΕ) εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, αντανακλώντας τα 

διαφορετικά πολιτιστικά και πολιτικά πλαίσια κάθε εποχής. Σημαντικές αλλαγές έχουν λάβει 

χώρα από τη δεκαετία του 1970, δίνοντας ώθηση σε πιο ανθρωπιστικές και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαιδευτικές πρακτικές. 

 Η διάσκεψη της Σαλαμάνκα το 1994 επαναπροσδιόρισε την έννοια των Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Αναγκών και τη συμμετοχή στο σχολικό περιβάλλον των μαθητών με 

περιορισμούς όσον αφορά τα αποκτήματα, την επικοινωνία και τις σχέσεις. Η διακήρυξη, που 

επικυρώθηκε από τις διάφορες χώρες που συμμετείχαν, προωθεί ένα δυναμικό και φιλόξενο 

σχολείο χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους μαθητές, καθώς όλοι έχουν "θεμελιώδες 

δικαίωμα στην εκπαίδευση και πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν και να 

διατηρήσουν ένα αποδεκτό επίπεδο μάθησης" (Διακήρυξη της Σαλαμάνκα). Έτσι, ένα 

πραγματικά ενταξιακό σχολείο θα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, 

ανοίγοντας τον εαυτό του σε μια φιλοσοφία σεβασμού της διαφορετικότητας. Φαίνεται 

ξεκάθαρο και πολύ σαφές στη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (UNESCO, 1994) ότι είναι 

απαραίτητο το σχολείο να διαθέτει ή να οργανώνει πόρους, τεχνικές και υλικά ώστε να μπορεί 

να παρεμβαίνει με αποτελεσματικό και εξειδικευμένο τρόπο όταν τα παιδιά/νέοι το 

χρειάζονται.  

Ωστόσο, η ρύθμιση αυτών των πτυχών έγινε μόνο με το νομοθετικό διάταγμα nº35/90, το 

οποίο ορίζει την υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και τους νέους, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, και με τη δημοσίευση του νομοθετικού 

διατάγματος nº319/91, το οποίο καθιστά το κανονικό σχολείο άμεσα υπεύθυνο για την 

εκπαίδευση όλων και ρυθμίζει την ειδική εκπαίδευση. Το νομοθετικό διάταγμα 3/2008, το 

οποίο αντικατέστησε τον προηγούμενο νόμο, ορίζει την εξειδικευμένη υποστήριξη στο 

σχολείο και αποσκοπεί στη "δημιουργία συνθηκών για την προσαρμογή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με σημαντικούς περιορισμούς 

σε διάφορα επίπεδα μόνιμου χαρακτήρα". Η εφαρμογή του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 

54/2018 της 6ης Ιουλίου βασίζεται στη δέσμευση για "ένα σχολείο στο οποίο όλοι οι μαθητές 

έχουν την ευκαιρία να κάνουν ουσιαστική μάθηση και στο οποίο όλοι γίνονται σεβαστοί και 

εκτιμώνται, ένα σχολείο που διορθώνει τις ασυμμετρίες και αναπτύσσει στο μέγιστο τις 

δυνατότητες κάθε μαθητή". (João Costa State Secretary of Education) και προϋποθέτει ένα 

εθνικό μοντέλο σχολείου χωρίς αποκλεισμούς. Όλοι οι μαθητές φοιτούν σε σχολείο χωρίς 

αποκλεισμούς, ανεξάρτητα από τα φυσικά, γνωστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους. 

Παρόλο που τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια της συμπερίληψης επωφελούνται από 

τις αυξημένες αλληλεπιδράσεις με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, φαίνεται ότι εξακολουθούν να 
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κινδυνεύουν να απομονωθούν μέσα στην τάξη και στη συνέχεια να υποστούν εκφοβισμό 

(Carvalhosa).  

Η επιθετικότητα και η βία μεταξύ των νέων στο σχολικό περιβάλλον έχει λάβει εξέχουσα θέση 

στην κοινωνία μας λόγω της μεγάλης αύξησης της. Αυτή τη στιγμή αποτελεί αντικείμενο 

συζήτησης στην ερευνητική κοινότητα, καθώς έχει καταστεί ανησυχητικό πρόβλημα σε ένα 

σχολείο που θέλει να είναι χωρίς αποκλεισμούς. Με την τρέχουσα έννοια, ο εκφοβισμός 

αναφέρεται σε επιθετική συμπεριφορά, συνεχούς και παρατεταμένου χαρακτήρα με την 

πάροδο του χρόνου, η οποία έχει σωματική, ψυχολογική ή κοινωνική διάσταση- λαμβάνει 

χώρα σε ένα δυναμικό πλαίσιο σχέσεων που δημιουργείται μεταξύ των νέων (Sá, 2012). 

Συνεπώς, ο όρος περιλαμβάνει όλες τις επιθετικές, επαναλαμβανόμενες και σκόπιμες 

συμπεριφορές, οι οποίες εκδηλώνονται χωρίς εμφανή κίνητρα, από έναν ή περισσότερους 

μαθητές εναντίον ενός άλλου ή άλλων, στο πλαίσιο μιας άνισης σχέσης εξουσίας μεταξύ του 

επιτιθέμενου και του στόχου του.  

Αν και δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με την επικράτηση του εκφοβισμού στον ακαδημαϊκό 

χώρο σε όλη την ιστορία, ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο εκφοβισμός είναι τόσο 

παλιό φαινόμενο όσο και η ύπαρξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τον Sá (2012), η 

βία στα σχολεία της Πορτογαλίας γίνεται όλο και πιο ορατή τα τελευταία χρόνια.  Το 

πρόβλημα αυτό διερευνήθηκε περαιτέρω το 1993 από τις ερευνήτριες Beatriz Pereira, Ana 

Almeida και Lucília Valente του Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, 

σε συνεργασία με μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και υπό τον συντονισμό του 

Peter Smith, επειδή αποκτά αρκετά ανησυχητικά περιγράμματα. Ακολούθησαν αρκετές 

άλλες διεθνείς μελέτες, οι οποίες έδειξαν ότι το 5% έως 35% των φοιτητών εμπλέκεται σε 

αυτό το φαινόμενο (Carvalhosa cit στο Eiras 2011).  Μελέτες στην Πορτογαλία έδειξαν ότι 

ένας στους πέντε Πορτογάλους μαθητές (22%) μεταξύ 6 και 16 ετών ήταν ήδη θύμα 

εκφοβισμού (Rebelo cit στο Eiras 2011).  

Επομένως, η ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες απαιτεί μια εκπαιδευτική παρέμβαση 

που επιτρέπει την πρόοδό τους στο σχολείο, η οποία, ανάλογα με το πρόβλημα, συνεπάγεται 

αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, στις στρατηγικές και στους πόρους, οι οποίες μερικές 

φορές δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν αν η τάξη παραμένει παραδοσιακή. 

Για τον Carvalhosa, υπάρχει μια ομάδα μαθητών που είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από 

εκφοβισμό, οι οποίοι λόγω της κοινωνικο-γνωστικής τους φύσης, έχουν δυσκολίες στην 

κοινωνική κατανόηση και θεωρούνται διαφορετικοί από τους συμμαθητές τους. Πρόκειται 

για παιδιά ή νέους των οποίων οι καθιερωμένες φιλίες χαρακτηρίζονται από λιγότερη 

αποδοχή και αμοιβαιότητα. Pereira (2008).  Οι εκφοβιστές αντιλαμβάνονται τους μαθητές με 

αυτά τα χαρακτηριστικά ως εύκολους στόχους, καθώς οι κοινωνικές τους δεξιότητες δεν τους 

επιτρέπουν να κάνουν επαρκή αξιολόγηση των καταστάσεων, εκτίθενται σε γελοιοποίηση ή 

χειραγώγηση. Οι νέοι με ήπιο αυτισμό συχνά οδηγούνται να συμπεριφέρονται με τρόπο που 
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τους ταπεινώνει, με την ελπίδα να γίνουν αποδεκτοί από την ομάδα των συνομηλίκων τους 

(Harber & Glatzer, 2007 όπως αναφέρεται από τον Carvalhosa). 

Δυστυχώς, οι περισσότερες μελέτες αφιερωμένες στον εκφοβισμό και τα παιδιά με αυτισμό 

περιορίζονται σε μικρά κλινικά δείγματα με περιορισμένα ηλικιακά εύρη, διαγνωστικούς 

τύπους και γεωγραφικές περιοχές. Οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται αποκλειστικά 

σε παιδιά/νέους που έχουν διαγνωστεί με διαταραχή Asperger ή αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας, παραμελώντας έτσι ένα σημαντικό μέρος του φάσματος του αυτισμού. 

(Barros, 2017).  

Η Susana Fonseca, ερευνήτρια και καθηγήτρια στο ISCTE, η οποία εκπροσωπεί το εν λόγω 

ινστιτούτο στο πρόγραμμα Stop Disabuse, αποκάλυψε ότι έρευνες έχουν δείξει ότι στον 

πληθυσμό με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες η συχνότητα είναι ακόμη 

μεγαλύτερη και αφορά ένα στα τέσσερα από αυτά τα άτομα.  Η Susana Fonseca ξεκαθαρίζει 

σχετικά ότι "κάθε γεγονός που μπορεί να θέσει ένα άτομο σε μια κατάσταση ευαλωτότητας, 

ενώπιον των άλλων, μπορεί να αποτελέσει πιθανό έναυσμα για μια περίπτωση εκφοβισμού".  

Σύμφωνα με τον Barros (2017), τα πιο λειτουργικά παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

θυματοποίησης, όπως και τα παιδιά που περνούν περισσότερο χρόνο σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Προκαλεί την υπόθεση ότι τα παιδιά με περισσότερες 

συνυπάρχουσες παθήσεις και μεγάλο αριθμό αυτιστικών χαρακτηριστικών θα διατρέχουν 

πρόσθετο κίνδυνο. Τα παιδιά με ΕΕΑ που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμπλοκής σε 

εκφοβισμό έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τους κλινικούς γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς 

και τους γονείς που ενδιαφέρονται για την πρόληψη του εκφοβισμού και την προώθηση 

αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης μεταξύ των παιδιών που εκφοβίζονται. 
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Ισπανία 

Πιστεύεται ότι στην Ισπανία υπάρχουν περίπου 450 000 άτομα με διαταραχές του φάσματος 

του αυτισμού (ΔΑΦ). Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληθυσμιακά στοιχεία για το θέμα αυτό 

και είναι δυνατόν να εκτιμηθεί μόνο πόσοι βρίσκονται στο φάσμα, δεδομένου ότι δεν 

αναγνωρίζονται και δεν διαγιγνώσκονται σωστά όλοι. Αν και, ο αριθμός των ατόμων που 

επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της διαταραχής είναι πολύ μεγαλύτερος, ειδικά αν λάβουμε 

υπόψη το οικογενειακό σύστημα όπου το άτομο με ΔΦΑ μεγαλώνει και ζει.  

Στις 18 Νοεμβρίου 2014, η ισπανική κυβέρνηση, με την υποστήριξη όλων των 

κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενέκρινε την προτροπή για τη μελέτη της τρέχουσας 

κατάστασης των ατόμων με ΔΦΑ και των δικαιωμάτων τους. Κατά συνέπεια, συντάχθηκε μια 

Εθνική Στρατηγική για τον Αυτισμό με όλες τις προδιαγραφές και την ετερογένεια των 

αναγκών των ατόμων με ΔΦΑ σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό, προσωπικό επίπεδο, μεταξύ 

άλλων. Η πολυπλοκότητα που συνδέεται με τη διαχείριση της εκπαίδευσης, η οποία είναι 

ορατή σε όλο το ισπανικό Σύνταγμα, δεν πρέπει να εμποδίζει τη θέσπιση ελάχιστων 

απαιτήσεων που προϋποθέτουν σεβασμό και εφαρμογή σε όλη την εθνική επικράτεια. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών, αυτές εξακολουθούν να είναι αρκετά 

σπάνιες και ανομοιογενείς σε όλη την επικράτεια, με σημαντικές ανισότητες στη δημόσια και 

ιδιωτική κάλυψη μεταξύ των διαφόρων αυτόνομων κοινοτήτων. Τα άτομα που ασχολούνται 

με την εν λόγω διαταραχή, άμεσα ή έμμεσα, έχουν λίγους πόρους για να απευθυνθούν, καθώς 

οι περισσότερες ομάδες που ασχολούνται με τις ΔΦΑ είναι υπερφορτωμένες με την ήδη 

υπάρχουσα ζήτηση, είτε στην εκπαίδευση, είτε στην υγεία, είτε στις κοινωνικές υπηρεσίες 

κ.λπ. Υπάρχουν επίσης διαφορετικά επίπεδα χρηματοδότησης αυτών των υπηρεσιών, 

ανάλογα με την κοινότητα. Εκτός από αυτό, λείπει η κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με 

τις ΔΦΑ σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. 

Στον Οδηγό καλής πρακτικής για τη θεραπεία των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού 

(Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista del Instituto de Salud Carlos III, 

Ισπανία), επιβεβαιώνουν ότι η εκπαιδευμένη, εξειδικευμένη εκπαίδευση και η υποστήριξη 

της κοινότητας είναι τα πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά μέσα παρέμβασης για την 

προώθηση της ανάπτυξης των ατόμων με ΔΦΑ.  

Στην περίπτωση της Ισπανίας, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενσωμάτωση 

εξειδικευμένων επαγγελματιών στην εκπαίδευση των μαθητών με ΔΦΑ και την ένταξή τους 

στο σχολείο, ως ορατή παρουσία στο σχολικό περιβάλλον και τη συμμετοχή τους σε αυτό και 

την προώθηση των ατομικών τους ικανοτήτων. 

Οι άνθρωποι που εργάζονται άμεσα με αυτές τις ομάδες στο σχολείο προειδοποιούν ότι τα 

προαναφερθέντα εμπόδια ξεκινούν από το εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά δεν περιορίζονται 

από αυτό, καθώς εμφανίζονται σε διάφορους τομείς της ζωής των μαθητών με ΔΦΑ. Παρόλα 
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αυτά, το σχολείο δεν αποτελεί ένα πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς, έτοιμο να καταπολεμήσει 

αυτά τα εμπόδια και παρουσιάζει πολλούς περιορισμούς στην εξυπηρέτηση και την παροχή 

ευκαιριών σε αυτούς τους μαθητές. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό ιδίως κατά τη διάρκεια 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν υπάρχει έλλειψη γνώσεων και κατάρτισης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, επαρκών και εκπαιδευμένων πόρων, ευελιξία των τρόπων και των 

κριτηρίων αξιολόγησης- επιτήρηση και παρέμβαση κατά του σχολικού εκφοβισμού, κ.λπ. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να αναφερθεί ένα υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης, το οποίο οφείλεται 

στην ευπάθεια αυτής της ομάδας. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων της συλλογικότητας 

στο σύνολό της στην Ισπανία, προτείνεται η δημιουργία ομάδων ή πλατφορμών από άτομα 

με τέτοιου είδους διαταραχή, ώστε να συμμετέχουν στην έκφραση των δικών τους αναγκών 

και εμπειριών και να βρίσκουν υποστήριξη στους συνομηλίκους τους. 

Από την άλλη πλευρά, τόσο οι οικογένειες όσο και οι επαγγελματίες θα πρέπει να 

συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ τους, ώστε να παρέχουν 

αμοιβαίες συμβουλές που ευνοούν την κοινή γνώση και των δύο περιβαλλόντων στα οποία 

κινούνται τα άτομα του φάσματος. Σε αυτές τις παρεμβάσεις θα πρέπει να προστεθεί η 

κοινότητα και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.  

Στην Ισπανία, υπάρχουν κοινωνικές οργανώσεις όπως η FESPAU, η APNA και το Ίδρυμα 

Autismo Diario, όπου όχι μόνο οι γονείς και τα άτομα του φάσματος μπορούν να βρουν 

υποστήριξη, αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους πηγές, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν έναν τρόπο να εκπαιδευτούν και να βοηθήσουν στη 

μαθησιακή διαδικασία των μαθητών τους. Γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τις 

συμπεριφορές των ΔΦΑ, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να προβλέψει την κατάσταση και, έτσι, 

να είναι σε θέση να ασκήσει μια προσαρμοσμένη και βέλτιστη εκπαίδευση για τον 

συγκεκριμένο μαθητή. 

Μια άλλη πρόταση της Ισπανικής Στρατηγικής σχετικά με τις ΔΦΑ (2015) είναι η ύπαρξη 

υποστηρικτικού προσωπικού στην τάξη, το οποίο βοηθά το ρόλο του εκπαιδευτικού και, κατά 

συνέπεια, τη διδακτική διαδικασία σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Το προσωπικό αυτό είναι επίσης 

εκπαιδευμένο σχετικά με τις ΔΦΑ και μπορεί να βοηθήσει στην καθιέρωση μαθησιακών 

στρατηγικών και κατευθυντήριων γραμμών. Επιπλέον, ως ομάδα διευκολύνει τη δημιουργία 

μιας εξατομικευμένης εκπαιδευτικής κατάρτισης μέσα στις τάξεις για τους μαθητές αυτούς.  

Τέλος, οι κύριοι στόχοι για τα επόμενα χρόνια στην Ισπανία, όσον αφορά τις ΔΦΑ στην 

εκπαίδευση, είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι: (1) να προωθηθεί η γνώση σχετικά με την 

κατάσταση και τις ανάγκες των μαθητών με ΔΦΑ στα διάφορα εκπαιδευτικά στάδια- (2) να 

προωθηθεί η ποιοτική εκπαίδευση, προχωρώντας στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής 

νομοθεσίας- (3) να γίνει ευέλικτη και καινοτόμος η υπάρχουσα εκπαιδευτική προσφορά- (4) 
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να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή σε όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

(συμπεριλαμβανομένων των μη σχολικών περιόδων: τραπεζαρία, εξωσχολικές 

δραστηριότητες κ.λπ.), (5) να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης εκπαιδευτικής 

ροής που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή με ΔΑΦ, (6) να προωθηθούν 

δίκτυα με στόχο την εκπαιδευτική καινοτομία, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την 

εφαρμογή καλών πρακτικών που βασίζονται σε αποδείξεις, καθώς και τη διάδοση διδακτικών 

μεθοδολογιών και συστημάτων που έχουν αποδείξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην 

εκπαιδευτική παρέμβαση που απευθύνεται σε μαθητές με ΔΑΦ, (7) να ευνοηθεί η ανάπτυξη 

μέτρων που προωθούν την κατάλληλη εκπαιδευτική προσοχή στα στάδια πριν από την 

υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγεία, πρώιμη παιδική εκπαίδευση, ...), (8) να 

προωθηθούν και να ενισχυθούν προγράμματα και σχέδια για την πρόληψη καταστάσεων 

κακοποίησης και παρενόχλησης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις καταστάσεις στα 

εκπαιδευτικά κέντρα, ιδίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική 

κατάρτιση, (9) να ευνοηθεί η ανάπτυξη ενός ποικίλου, επαρκούς και εξειδικευμένου δικτύου 

εκπαιδευτικών κέντρων σε όλες τις περιοχές (επαγγελματικά προφίλ, αναλογίες, πόροι κ.λπ.), 

(10) να ευνοηθεί η μετάβαση μεταξύ των διαφόρων κύκλων, σταδίων και/ή μορφών 

εκπαίδευσης, αυξάνοντας τις εναλλακτικές λύσεις και τους διαθέσιμους πόρους και τη 

συνέχεια της υποστήριξης σε όλους αυτούς, προωθώντας την κατάρτιση καθ' όλη τη διάρκεια 

της ζωής, (11) τέλος, να προωθηθεί η συνέχεια των υπηρεσιών που είναι αφιερωμένες στη 

συμβουλευτική και την καθοδήγηση σχετικά με τις εκπαιδευτικές εναλλακτικές λύσεις και 

ευκαιρίες και την κοινωνικο-εργασιακή συμμετοχή στο τέλος του συνήθους εκπαιδευτικού 

σταδίου. 
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Μελέτες με ερωτηματολόγια 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές: 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Against Bubble πραγματοποιήσαμε στο πρώτο βήμα την 

ανάλυση δεδομένων της πραγματικής κατάστασης και των αναγκών τεσσάρων ομάδων-

στόχων: μαθητών (10-14 ετών), εκπαιδευτικών, γονέων και άλλου σχολικού προσωπικού στο 

θέμα του εκφοβισμού μαθητών με ΔΦΑ στο σχολικό περιβάλλον.  

Στην έρευνα έλαβαν μέρος: 

1063 ερωτηθέντες 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

(10-14 ΕΤΏΝ) 

412 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

235  

ΓΟΝΕΙΣ 

 

271 

ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ 

145 

 

 

Ελλάδα: 206 ερωτηθέντες συνολικά 

Μαθητές (10-14 ετών): 90 

Δάσκαλοι: 41 

Άλλο προσωπικό του σχολείου: 21 

Γονείς: 54 

 

 

Ιταλία: 238 ερωτηθέντες συνολικά 

Μαθητές (10-14 ετών): 52 

Δάσκαλοι: 70 

Άλλο προσωπικό του σχολείου: 64 

Γονείς: 57 

 

 

Πολωνία: 201 ερωτηθέντες συνολικά 

Μαθητές (10-14 ετών): 90 

Δάσκαλοι: 39 

Άλλο προσωπικό του σχολείου: 20 

Γονείς: 52 

 

 

Πορτογαλία: 200 ερωτηθέντες συνολικά 

Μαθητές (10-14 ετών): 90 

Δάσκαλοι: 40 

Άλλο προσωπικό του σχολείου: 20 

Γονείς: 50 

 

 

Ισπανία: 213 ερωτηθέντες συνολικά 

Μαθητές (10-14 ετών): 90 

Δάσκαλοι: 45 

Άλλο προσωπικό του σχολείου: 20 

Γονείς: 58 
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Η υλοποίηση της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση του φαινομένου της βίας στα σχολεία των χωρών 

εταίρων και η ανάλυση των αναγκών των διαφόρων ομάδων-στόχων, ώστε να υπάρχουν τα 

πιο ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με το φαινόμενο της βίας κατά των παιδιών και των 

εφήβων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού σε διεθνές επίπεδο. Ένας άλλος 

ερευνητικός στόχος είναι η βαθιά κατανόηση της οπτικής γωνίας των διαφόρων ατόμων που 

εμπλέκονται σε αυτό το φαινόμενο, ώστε να δημιουργηθεί μια εξατομικευμένη, στοχευμένη 

και αποτελεσματική παρέμβαση.  

Η μελέτη διεξήχθη σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

Ελλάδα: Η επιλογή του δείγματος ανά σχολείο και ανά ομάδα-στόχο έγινε τυχαία από τις 

σχολικές διοικήσεις. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε σε 10 λεπτά. 

Οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο εντός του σχολικού ωρολογίου προγράμματος 

παρουσία του διδακτικού προσωπικού του σχολείου και κατά την τελευταία περίοδο της 

διδακτικής ώρας, ώστε να μην διαταραχθεί η διαδικασία του μαθήματος.  

Λόγω της τυχαίας επιλογής του δείγματος και λόγω της πιθανότητας να ζητηθεί από μαθητές 

με νοητική ή άλλη αναπηρία να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, εξασφαλίστηκε εκ των 

προτέρων η συνεργασία του διδακτικού προσωπικού ή του ειδικού διδακτικού προσωπικού 

κάθε σχολικής μονάδας. Για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων στην έρευνα 

και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων, διασφαλίστηκε ότι τα 

ερευνητικά δεδομένα τηρούνταν αυστηρά εμπιστευτικά καθ' όλη τη διάρκεια της 

ερευνητικής διαδικασίας (συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση). 

Μέλη της ερευνητικής ομάδας πήγαν σε κάθε σχολείο για να διευκολύνουν τη διανομή, τη 

συμπλήρωση και τη συλλογή των ερωτηματολογίων. Η έρευνα διεξήχθη στο περιβάλλον της 

σχολικής τάξης. 

Ιταλία: Όπως αναφέρεται στο σχέδιο, ο στόχος της έρευνας είναι να διεξαχθεί μια μελέτη 

ανάλυσης αναγκών με βάση μια ηλεκτρονική έρευνα ή/και έντυπα ερωτηματολόγια που θα 

περιλαμβάνουν όχι. 238 διδακτικό προσωπικό (καθηγητές και διοικητικό, τεχνικό και 

βοηθητικό προσωπικό), γονείς και μαθητές ηλικίας μεταξύ 10 και 14 ετών των εμπλεκόμενων 

σχολείων στην Ιταλία.  

Για τη διεξαγωγή της ανάλυσης αυτής, διενεργήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια για κάθε 

εμπλεκόμενο "θέμα", δηλαδή για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, άλλους φορείς του 

σχολείου, κοινά για όλες τις χώρες-εταίρους. 
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Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στα ιταλικά και απολύτως ανώνυμα- στο τέλος οι απαντήσεις 

αναλύθηκαν και πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη ανάλυσης. 
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Πολωνία: Η μελέτη ήταν μια διαδικτυακή έρευνα. Τα έντυπα της έρευνας για κάθε ομάδα 

αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Google Forms: 

1) Φοιτητές - https://forms.gle/SKbN2Bav6SdefTC3A     

2) Εκπαιδευτικοί - https://forms.gle/4N5hDUPJMuVTxSHA7  

3) Γονείς - https://forms.gle/CnBZMNUtUVECTnhG9 

4) Λοιπό προσωπικό του σχολείου (όλο το προσωπικό του σχολείου εκτός από τους 

εκπαιδευτικούς) - https://forms.gle/cGgNFLDMZu1PPaFr9 

Προκειμένου να προσεγγίσουμε την κατάλληλη ομάδα ερωτηθέντων, ξεκινήσαμε διάφορα 

κανάλια διάδοσης πληροφοριών σχετικά με το έργο και την έρευνα. Η έρευνα διεξήχθη 

κυρίως μεταξύ μαθητών, γονέων, δασκάλων και άλλου προσωπικού του Δημοτικού Σχολείου 

στο Szczawin. Σύμφωνα με την ιδέα της έρευνας και τις παραδοχές του έργου, πρόκειται για 

δημόσιο σχολείο στο οποίο φοιτούν παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού 

(συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Asperger). Προκειμένου να επιτευχθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός ερωτηθέντων, ιδίως στις ομάδες των εκπαιδευτικών και του λοιπού 

προσωπικού του σχολείου, το ερωτηματολόγιο διαδόθηκε επιπλέον στους παιδαγωγικούς 

κύκλους του Zgierz.  

Πορτογαλία: Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διανεμήθηκαν τέσσερα σύνολα 

ερωτηματολογίων σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό του σχολείου, τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών. 

Ισπανία: Τα ερωτηματολόγια εστάλησαν σε εκπαιδευτικούς από το σχολείο των εταίρων του 

προγράμματος και από άλλα σχολεία που βρίσκονται κοντά στο ισπανικό σχολείο εταίρο για 

να βοηθήσουν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Κοινοποιήθηκαν επίσης σε ομάδες 

WhatsApp από εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής χρονιάς με τους μαθητές.  

 

Όσον αφορά τη διανομή των ερωτηματολογίων στους γονείς, ο εταίρος επικοινώνησε με την 

ένωση γονέων του εκπαιδευτικού κέντρου IES Eduardo Linares Lumeras για να συνεργαστεί 

σε αυτό το έργο και ήρθε σε άμεση επαφή με άλλους γονείς για να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο. Λόγω της χαμηλής συμμετοχής, ήρθε σε επαφή με έναν άλλο σύλλογο 

γονέων ενός άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (IES Cañada de las Eras) στον ίδιο 

δήμο.  

Λόγω του χαμηλού αριθμού του μη διδακτικού προσωπικού στα κέντρα, στο σχολείο-εταίρο 

- υπάρχουν μόνο 5 άτομα από το προσωπικό -, ζητήθηκε η συνεργασία ενός κέντρου στην 

πόλη της Μούρθια που ειδικεύεται στην εργασία με ΔΦΑ ανεπίσημα, και ενός άλλου στο 

https://forms.gle/CnBZMNUtUVECTnhG9
https://forms.gle/cGgNFLDMZu1PPaFr9
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δήμο Molina de Segura:  IES Cañada de las Eras. Έγινε επίσης άμεση επαφή με την ομάδα 

αυτή. Η διαχείριση των αιτημάτων αυτών έγινε μέσω της ομάδας διαχείρισής τους και των 

επαφών μέσω του τμήματος καθοδήγησης. 

Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα που συμμετείχαν ήταν ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στη Molina de Segura: IES Cañada de las Eras και το σχολείο-εταίρος του παρόντος έργου. Η 

επιλογή έγινε ανάλογα με την ηλικία στην περίπτωση των μαθητών και στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, ανάλογα με το ρόλο τους εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ορισμένα 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με συγκεκριμένη περιστασιακή συνεργασία από ορισμένα 

άτομα από τις διάφορες ομάδες, απαντώντας με ατομικό τίτλο και όχι ως μέρος ενός 

ιδρύματος.   

Γενικές πληροφορίες: Η μελέτη διεξήχθη στις εθνικές γλώσσες (ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά, 

πορτογαλικά, ισπανικά). Η έρευνα ήταν ανώνυμη. 

Το 100% των ερωτηθέντων από τρεις ερευνητικές ομάδες (εκπαιδευτικοί, γονείς, λοιπό 

προσωπικό του σχολείου) απάντησε θετικά στην ερώτηση: Καταλαβαίνω το σκοπό της 

έρευνας. Γνωρίζω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και δίνω τη 

συγκατάθεσή μου να συμμετάσχω στην έρευνα, η οποία έδωσε τη συγκατάθεσή μου να 

συμμετάσχω στην έρευνα. Οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο της 

συγκατάθεσης που έδωσαν τα σχολεία. 
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3.2. Διεθνή στατιστικά στοιχεία 

Φοιτητές (412 ερωτηθέντες) 

1. Πόσο χρονών είσαι;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

10 ετών 16 (17,8%) 2 (3,8%) 11 (12,2%) 8 (9%) - 

11 ετών 32 (35,6%) 2 (3,8%) 23 (25,6%) 23 (26%) 1 (1,1%) 

      

12 ετών 23 (25,6%) 8 (15,4%) 17 (18,9%) 20 (22%) 22 (24,4%) 

13 ετών 6 (6,7%) 26 (50,00%) 16 (17,8%) 14 (15%) 37 (41,1%) 

14 ετών 13 (14,4%) 12 (23,1%) 23 (25,6%) 25 (28%) 30 (33,3%) 

15 ετών - 2 (3,8%) - - - 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

90 52 90 90 90 

  

 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος μαθητές διαφορετικής ηλικίας. Σχεδόν σε κάθε χώρα επιτεύχθηκε 

κάθε ηλικία που ορίζεται στην έρευνα. Επιπλέον, στην Ιταλία το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε από δύο μαθητές ηλικίας 15 ετών. 
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2. Φύλο  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Αρσενικό 47 (52,2%) 20 (38,5%) 28 (31%) 41 (46%) 45 (50%) 

Γυναίκα 43 (47,8%) 32 (61,5%) 62 (69%) 49 (54%) 45 (50%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

90 52 90 90 90 

 

 

Όπως μπορούμε να δούμε στα παραπάνω γραφήματα σε κάθε χώρα που συμμετείχε 

στην έρευνα συμμετείχαν γυναίκες και άνδρες. Ο διαχωρισμός των ομάδων ανάλογα με 

το φύλο φαίνεται να είναι μάλλον ίσος. Μόνο στην Ιταλία και την Πολωνία έλαβαν μέρος 

στην έρευνα περισσότερες γυναίκες (αντίστοιχα 61,5% και 69%).  
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3. Ξέρετε τι είναι ο εκφοβισμός;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 85 (94,4%) 52 (100%) 89 (99%) 90 (100%) 89 (99%) 

Όχι 5 (5,6%) - 1 (1%) - 1 (1%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

90 52 90 90 90 

 

 

Σίγουρα οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι ο εκφοβισμός. Στην Ιταλία και την Πορτογαλία το 100% 

των ερωτηθέντων απάντησε "ναι" σε αυτή την ερώτηση, ενώ στην Πολωνία και την Ισπανία 

το 99%. Επίσης, στην Ελλάδα το ποσοστό είναι υψηλό - 94,4%. 
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100% 99% 100% 99%
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Ξέρετε τι είναι ο εκφοβισμός; 

Ναι Όχι
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4. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα τυπικά σήματα εκφοβισμού;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Σωματικά 

(ξυλοδαρμός, 

κλωτσιές 

κ.λπ.) 

61 (67,8%) 15 (57,69%) 67 (74,4%) 84 (93,33%) 82 (91,1%) 

Λεκτικά 

(πειράγματα, 

κοροϊδία) 

70 (77,8%) 14 (53,85%) 81 (90%) 87 (96,66%) 86 (95,5%) 

Εκφοβισμός 

στον 

κυβερνοχώρο 

41 (45,6%) 23 (88,46%)  48 (53,3%) 72 (80%) 73 (81,1%) 

Άλλα:  

(PL) Θυματοποίηση - 1 (1,1%), 

(ES) Αποκλεισμός και απόρριψη - 5 (2%), Ψυχολογική - 2 (1%), 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντων 

90 52 90 90 90 

 

 

Σύμφωνα με τους μαθητές, και οι τρεις κατηγορίες αποτελούν σήματα εκφοβισμού, 

αλλά σίγουρα τα λεκτικά σήματα (πειράγματα, κοροϊδία) έχουν υψηλό ποσοστό 

στην Ελλάδα (77,8%), την Πολωνία (90%), την Πορτογαλία (96,66%) και την Ισπανία 

(95,5%). Επίσης, τα σωματικά σήματα (ξυλοδαρμός, κλωτσιές κ.λπ.) επιλέχθηκαν 
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από πολλούς μαθητές: 93,3% των μαθητών στην Πορτογαλία, 91,1% στην Ισπανία, 

74,4% στην Πολωνία, 67,8% στην Ιταλία και πάνω από 57% στην Ιταλία. Ο 

εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο επιλέχθηκε όχι τόσο συχνά, αλλά επίσης πολλοί 

μαθητές επέλεξαν αυτή την απάντηση - πάνω από 80% στην Ιταλία, την Πορτογαλία 

και την Ισπανία.  
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5. Υπάρχουν στο σχολείο σας επεισόδια εκφοβισμού;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 41 (45,6%) 42 (80,77%) 39 (43%) 46 (51%) 22 (25%) 

Όχι 14 (15,6%) 2 (3,85%) 6 (7%) 42 (47%) 3 (3%) 

Δεν ξέρω 35 (38,9%) 8 (15,38%) 45 (50%) 2 (2%) 65 (72%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

90 52 90 90 90 

 

 

 

Συνήθως οι μαθητές δηλώνουν ότι συμβαίνουν επεισόδια εκφοβισμού στα σχολεία τους: 

Ελλάδα (45,6%), Ιταλία (80,77%), Πολωνία (43%), Πορτογαλία (51%), Ισπανία (25%). Μόνο σε 

δύο χώρες επίσης μια μεγάλη ομάδα μαθητών (Πολωνία - 50% και Ισπανία - 72%) δεν 

γνωρίζει αν υπάρχει εκφοβισμός στο σχολείο τους. Και ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών στην 

Πορτογαλία - 47% δηλώνουν ότι ο προπηλακισμός δεν έχει θέση στο σχολείο τους, στις άλλες 

χώρες αυτή η απάντηση ήταν με τον μικρότερο αριθμό απαντήσεων (3% - 15%). 
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6. Γνωρίζετε ή έχετε γνωρίσει παιδιά που: 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι 

πειράζονται επειδή δεν 

καταλαβαίνουν τα αστεία. 

38 

(42,22%) 

52 

(57,77%) 

36 

(69,23%) 

16 

(30,77%) 

31 

(34,44%) 

59 

(65,55%) 

38 

(42,22%) 

52 

(57,77%) 

34 

(37,77%) 

56 

(62,22%) 

χλευάζονται επειδή δεν 

καταλαβαίνουν τις πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες φράσεις; 

39 

(43,33%) 

51 

(56,66%) 

28 

(53,85%) 

24 

(46,15%) 

32 

(35,55%) 

58 

(64,44%) 

40 

(44,44%) 

50 

(55,55%) 

42 

(46,66%) 

48 

(53,33%) 

πειράζονται επειδή δεν 

μιλάνε σε κανέναν; 

41 

(45,55%) 

49 

(54,44%) 

36 

(63,23%) 

16 

(30,77%) 

42 

(46,66%) 

48 

(53,33%) 

50 

(55,55%) 

40 

(44,44%) 

40 

(44,44%) 

50 

(55,55%) 

τους πειράζουν επειδή είναι 

εύκολο να τους ξεγελάσουν; 

54 (60%) 36 (40%) 22 

(42,31%) 

30 

(57,69%) 

47 

(52,22%

) 

44 

(48,88%) 

53 

(58,88%) 

37 

(41,11%) 

58 

(64,44%) 

32 

(35,55%) 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

90 52 90 90 90 
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Οι μαθητές από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία κυρίως δεν 

γνωρίζουν άλλα παιδιά που πειράζονται, επειδή δεν καταλαβαίνουν τα αστεία. Η 

παρόμοια κατάσταση λαμβάνει χώρα στη δεύτερη φράση - μάλλον δεν γνωρίζουν 

παιδιά που κοροϊδεύονται επειδή δεν καταλαβαίνουν τις πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες φράσεις. Αλλά σε αυτές τις χώρες οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι 

μάλλον γνωρίζουν παιδιά που πειράζονται επειδή είναι εύκολο να τα κοροϊδέψουν. 

Στην Ιταλία και την Πορτογαλία οι μαθητές προτιμούν να γνωρίζουν άλλα παιδιά που 

τα πειράζουν επειδή δεν μιλούν σε κανέναν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και οι 

τρεις πρώτες φάσεις (απαντήσεις) έχουν υψηλά ποσοστά στην Ιταλία. Ένα άλλο 

πράγμα που αξίζει να τονιστεί είναι η ισορροπία μεταξύ των απαντήσεων "ναι" και 

"όχι" σε κάθε απάντηση σε κάθε χώρα. Συνήθως υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ 

περίπου 40% - 60%, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα 

μαθητών που γνωρίζουν παιδιά που πειράζονται ή κοροϊδεύονται για διάφορους 

λόγους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  
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7. Γνωρίζετε παιδιά που κοροϊδεύουν ένα άλλο παιδί και του/της φέρονται άσχημα επειδή:  

 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι 

Δεν απαντά ποτέ. 34 (37,77%) 56 

(62,22%) 

42 

(80,77%) 

10 (19,23%) 31 

(34,44%) 

59 

(65,55%) 

27 (30%) 63 (70%) 28 (31,11%) 62 

(68,88%) 

Δεν είναι αστείος/η. 29 (32,22%) 61 

(67,77%) 

36 

(69,23%) 

16 (30,77%) 30 

(33,33%) 

60 

(66,66%) 

35 

(38,88%) 

55 

(61,11%) 

23 (25,55%) 67 

(74,44%) 

Δεν καταλαβαίνει τι λέμε. 47 

(52,22%) 

43 

(47,77%) 

28 

(53,85%) 

24 (46,15%) 33 

(36,66%) 

58 

(64,44%) 

40 

(44,44%) 

50 

(55,55%) 

39 (43,33%) 51 

(56,66%) 

Θέλει να είναι μόνος/η του/της. 36 (40%) 54 (60%) 24 (46,15%) 28 

(53,85%) 

25 

(27,77%) 

65 

(72,22%) 

47 

(52,22%) 

43 (47,77%) 34 (37,77%) 56 

(62,22%) 

Συνολικός αριθμός ερωτηθέντων 90 52 90 90 90 
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Οι μαθητές στην Ιταλία μάλλον γνωρίζουν άλλα παιδιά που κοροϊδεύουν τους άλλους 

επειδή οι άλλοι δεν απαντούν ποτέ, δεν είναι αστείοι ή δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Με 

αυτή την τελευταία κατηγορία συμφωνούν πολλοί μαθητές από την Ελλάδα. Στην 

Πορτογαλία πολλοί μαθητές γνωρίζουν μαθητές που κακομεταχειρίζονται τους 

άλλους επειδή ο άλλος θέλει να είναι μόνος του. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές 

στην Πολωνία και την Ισπανία μάλλον δεν γνωρίζουν παιδιά που κοροϊδεύουν τους 

άλλους στις περιοχές που αναφέρθηκαν. Αλλά όπως και στην προηγούμενη ερώτηση 

η ισορροπία μεταξύ των απαντήσεων "ναι" και "όχι" είναι πολύ σημαντική. 

Εξακολουθεί να κυμαίνεται μεταξύ 30%-70%. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ακόμη 

και μια ομάδα ερωτηθέντων της τάξης του 30% είναι αρκετά σημαντικό ποσοστό στο 

θέμα της κοροϊδίας άλλων παιδιών ή της κακομεταχείρισης τους από τον λόγο που 

αναφέρεται στις απαντήσεις.  
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8. Ποια από αυτές τις μορφές εκφοβισμού έχετε δει ποτέ;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Pushing 70 (77,8%) 16 (12,12%) 62 (68,9%) 60 (66,66%) 73 (81,1%) 

Δείχνοντας με 

το δάχτυλο 

59 (65,6%) - 41 (45,6%) 62 (68,88%) 60 (66,6%) 

Παίρνοντας το 

σακίδιο 

πλάτης 

27 (30%) 22 (16,67%) 46 (51,1%) 32 (35,55%) 50 (55,5%) 

Κλείσιμο στην 

τάξη 

16 (17,8%) 8 (6,06%) 17 (18,9%) 8 (8,88%) 26 (28,8%) 

Προσβλητικό 67 (74,4%) 18 (13,64%) 79 (87,8%) 68 (75,55%) 77 (85,5%) 

Άλλα:  

(GR) 4 απαντήσεις: 2 ερωτηθέντες, βρισιές - 1 ερωτηθέντας, χειρονομίες - 1 ερωτηθέντας. 

(PL) 2 απαντήσεις (2,2%): (2): Αγνόηση, κοροϊδία της οικογένειας, καταγωγή. 

(ES) 5 απαντήσεις (2%): να τους βάλουν στον τοίχο, να γελάσουν μαζί τους, να απαιτήσουν να κάνουν 

κάτι, να τους βάλουν τσίχλα στο κεφάλι και να τους χρησιμοποιήσουν για να βλάψουν/ενοχλήσουν 

άλλους. 

(ΙΤ) Τραβήγματα (14 - 10,61%), Προσβλητικά μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα (2 - 1,52%), Χλευασμός 

στα κοινωνικά δίκτυα (2 - 1,52%), Κοροϊδία (34 - 25,76%), Πειράγματα (14 - 10,61%), Τραβήγματα (2 - 

1,52%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντων 

90 52 90 90 90 
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Οι προσβολές είναι η πιο συχνά παρατηρούμενη μορφή εκφοβισμού, η οποία έχει πολύ 

υψηλά ποσοστά σε κάθε χώρα. Η δεύτερη μορφή εκφοβισμού που επιλέγεται πολύ 

συχνά από τους μαθητές σε όλες τις χώρες είναι το σπρώξιμο, και η τρίτη είναι το δείξιμο 

με το δάχτυλο. Επίσης, το "πάρσιμο σακιδίου πλάτης" έλαβε υψηλό ποσοστό. Το 

χαμηλότερο ποσοστό είναι για το "Κλείσιμο στην τάξη".  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις πρόσθετες απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές. 

Ειδικά οι μαθητές από την Ιταλία έδωσαν πολλές άλλες απαντήσεις, στις οποίες οι πιο 

συχνές μορφές εκφοβισμού είναι ο χλευασμός, το πείραγμα, το τράβηγμα.  
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9. Ποια είναι η αντίδραση των υπόλοιπων μαθητών όταν βλέπουν ένα τέτοιο 

επεισόδιο εκφοβισμού εναντίον μαθητών;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Βοηθώντας τον 

ταλαιπωρημένο 

μαθητή 

50 (55,6%) 30 (36,59%) 37 (41,1%) 50 (55%) 48 (53,3%) 

Περαστικοί - 

αγνοήστε την 

κατάσταση 

34 (37,8%) 14 (17,07%) 57 (63,3%) 48 (53%) 72 (80%) 

Επίθεση σε 

επιτιθέμενους 

14 (15,6%) 4 (4,88%) 18 (20%) 18 (20%) 19 (21,1%) 

Ζητώντας 

παρέμβαση 

από τον 

εκπαιδευτικό/π

ροσωπικό του 

σχολείου 

52 (57,8%) 28 (34,15%) 54 (60%) 53 (59%) 50 (55,5%) 

Παίρνοντας το 

μέρος ενός νταή 

17 (18,95) 4 (4,88%) 18 (20%) 21 (23%) 24 (26,6%) 

Άλλα:  

(ES) να μεσολαβεί στο επεισόδιο - 1, να κοιτάζει την κατάσταση - 1 (1%) 

(PT) watch and laugh - 1,  

(IT) απαντήστε στον νταή και υπερασπιστείτε το θύμα - 2 (2,44%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντων 

90 52 90 90 90 
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Οι μαθητές όταν βλέπουν ένα επεισόδιο εκφοβισμού συνήθως αρχικά ζητούν από τον 

καθηγητή (ή άλλο άτομο του σχολικού προσωπικού) να παρέμβει ή να βοηθήσει τον 

μαθητή που υποφέρει. Αλλά από την άλλη πλευρά, πολλοί μαθητές από την Ισπανία, 

την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα αγνοούν την κατάσταση εκφοβισμού και 

απλώς προσπερνούν. Αυτό θα μπορούσε να είναι το πεδίο για μελλοντική εργασία - 

κάποιοι μαθητές μπορεί να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε αυτή την κατάσταση.  
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10. Μπορούν οι μαθητές που εκφοβίζονται να υπολογίζουν σε βοήθεια και 

υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς/το προσωπικό του σχολείου;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 60 (66,7%) 38 (73,08%) 60 (67%) 38 (42%) 72 (80%) 

Όχι 5 (5,5%) 8 (15,38%) 9 (10%) 40 (45%) 2 (2%) 

Δεν ξέρω 25 (27,8%) 6 (11,54%) 21 (23%) 12 (13%) 16 (18%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

90 52 90 90 90 

 

 

Σε όλες τις χώρες, οι μαθητές που υφίστανται εκφοβισμό μπορούν να υπολογίζουν στη 

βοήθεια και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ή του προσωπικού του σχολείου. Όμως 

στην Πορτογαλία το 45% των μαθητών απάντησε "όχι" σε αυτή την ερώτηση.  
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Ναι Όχι Δεν ξέρω
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11. Βασίζονται οι μαθητές που εκφοβίζονται στη βοήθεια και την υποστήριξη 

των φίλων τους;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 37 (41,1%) 40 (76,92%) 65 (72%) 43 (48%) 62 (69%) 

Όχι 21 (23,3%) 8 (15,38%) 8 (9%) 2 (2%) 3 (3%) 

Δεν ξέρω 32 (35,6%) 4 (7,69%) 17 (19%) 45 (50%) 25 (28%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

90 52 90 90 90 

 

 

Σίγουρα οι εκφοβισμένοι μαθητές σε όλες τις χώρες μπορούν να υπολογίζουν στη 

βοήθεια και την υποστήριξη των φίλων τους. Αλλά στην Πορτογαλία το 50% των 

μαθητών απάντησαν "δεν ξέρω" σε αυτή την ερώτηση. 
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12. Έχετε ακούσει ποτέ για τον αυτισμό;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 33 (36,7%) 48 (92,31%) 69 (77%) 83 (92%) 74 (82%) 

Όχι 37 (41,1%) 4 (7,69%) 12 (13%) 6 (7%) 8 (9%) 

Δεν ξέρω 20 (22,2%) - 9 (10%) 1 (1%) 8 (9%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

90 52 90 90 90 

 

 

Πολλοί μαθητές έχουν ακούσει για τον αυτισμό (περίπου 80% - 90% των μαθητών). 

Μόνο στην Ελλάδα το 41,1% δεν έχει ακούσει γι' αυτόν. 
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13. Κατά τη γνώμη σας (επιλέξτε μια εικόνα), ποια είναι η τυπική κατάσταση 

ενός μαθητή με αυτισμό;   

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Αλληλεπιδρά με 

όλους 

4 (4,4%) 14 (26,92%) 4 (4,4%) 3 (3%) 11 (...) 

Είναι μόνος/η 44 (48,9%) 12 (23,08%) 45 (50%) 33 (37%) 60 (40%) 

Αλληλεπιδρά 

μόνο με λίγους 

συμμαθητές/τρι

ες 

23 (25,6%) 6 (11,54%) 20 (22,2%) 35 (39%) 47 (31%) 

Αλληλεπιδρά 

μόνο με 

ενήλικες/καθηγη

τές 

17 (18,9%) 14 (26,92%) 14 (15,6%) 19 (21%) 27 (18%) 

Ενεργεί ως 

παραβάτης για 

τους άλλους 

μαθητές 

2 (2,2%) 6 (11,54%) 7 (7,8%) 0 6 (7%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντων 

90 52 90 90 90 

 

Αν επιλέξουν όλες τις απαντήσεις εκτός από το "Αλληλεπιδρά με όλους", πηγαίνουν στο 

14.   
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Η πιο συνηθισμένη κατάσταση για τους μαθητές με ΔΑΦ σύμφωνα με την έρευνα 

μαθητών σε κάθε χώρα είναι η κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής με αυτισμό είναι 

μόνος του, γεγονός που επιβεβαιώνει την κατανόηση του ορισμού του αυτισμού. Οι 

μαθητές από την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Πολωνία παρατήρησαν επίσης ότι 

μια άλλη τυπική κατάσταση είναι η κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής με αυτισμό 

αλληλεπιδρά μόνο με λίγους συμμαθητές του.  

Οι μαθητές από την Ιταλία παρατήρησαν επίσης ότι μια άλλη τυπική κατάσταση είναι η 

κατάσταση κατά την οποία οι μαθητές με ΔΦΑ αλληλεπιδρούν μόνο με 

ενήλικες/καθηγητές. Αλλά από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη ομάδα φοιτητών ανέφερε 

την κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής με αυτισμό αλληλεπιδρά με όλους.  
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14. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, συμπεριφέρεται έτσι;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Προτιμά να 

είναι μόνος/η. 

28 (31,1%) 2 (3,85%) 9 (12,2%) 19 (21%) 6 (8%) 

Δεν ξέρει πώς 

να αλληλεπιδρά 

με τους άλλους 

συμμαθητές 

του. 

36 (40%) 38 (73,08%) 37 (50%) 25 (28%) 33 (43%) 

Οι άλλοι 

συμμαθητές δεν 

θέλουν να 

αλληλεπιδράσο

υν μαζί του/της, 

τον/την 

αποκλείουν. 

26 (28,9%) 6 (11,54%) 28 (37,8%) 46 (51%) 37 (49%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντων 

90 46 

(Καμία 

απάντηση: 6 

(11,54%) 

74 90 76 

 

 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες οι μαθητές με αυτισμό συμπεριφέρονται έτσι επειδή 

δεν ξέρουν πώς να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους συμμαθητές (με το υψηλότερο 

ποσοστό) και επειδή οι άλλοι συμμαθητές δεν θέλουν να αλληλεπιδράσουν μαζί τους, 
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Προτιμά να είναι μόνος/η.

Δεν ξέρει πώς να αλληλεπιδρά με τους άλλους συμμαθητές του.

Οι άλλοι συμμαθητές δεν θέλουν να αλληλεπιδράσουν μαζί του/της, τον/την 
αποκλείουν.
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αποκλείονται. Επίσης, μια μεγάλη ομάδα μαθητών από την Ελλάδα δήλωσε ότι οι 

μαθητές με ΔΑΦ συμπεριφέρονται έτσι επειδή προτιμούν να είναι μόνοι τους.   
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3.2.1. Γονείς (271 ερωτηθέντες) 

 

1. Πόσο χρονών είναι το παιδί σας; (Εάν έχετε περισσότερα από ένα παιδιά, 

επιλέξτε περισσότερες από μία επιλογές)   

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

10 ετών 15 (27,8%) 18 (27,27%) 16 (31%) 7 (12%) 13 (22,41%) 

11 ετών 12 (22,2%) 9 (13,64%) 11 (21%) 12 (21%) 1 (1,72%) 

12 ετών 10 (18,5%) 9 (13,64%) 7 (13,5%) 11 (19%) 25 (43,10%) 

13 ετών 12 (22,2%) 12 (18,18%) 7 (13,5%) 10 (18%) 16 (27,58%) 

14 ετών 7 (13%) 18 (27,27%) 11 (21%) 17 (30%) 17 (29,31%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

54 57 52 50 58 

 

 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν γονείς μαθητών ηλικίας 10-14 ετών. Σε κάθε χώρα 

εκπροσωπείται κάθε ομάδα.  
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2. Είστε γονέας μαθητή με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος; 

  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 6 (11,1%) 9 (15,79%) 2 (4%)  2% 6 (10%) 

Όχι 48 (88,9%) 48 (84,21%) 50 (96%) 98% 52 (90%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

54 57 52 50 58 

 

 

Σίγουρα οι περισσότεροι από τους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είναι 

γονείς παιδιού με ΔΦΑ, αλλά σε κάθε χώρα υπάρχει τουλάχιστον ένα μικρό ποσοστό 

γονέων παιδιού με ΔΦΑ. Η μεγαλύτερη ομάδα είναι στην Ιταλία.  
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3. Γνωρίζετε τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος;  

 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 37 (68,5%) 45 (93,75%) 47 (90%) 48 (96%) 50 (96%) 

Όχι 17 (31,5%) 3 (6,25%) 5 (10%) 2 (4%) 2 (2%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

54 48 52 50 52 

 

 

Σίγουρα οι γονείς γνωρίζουν τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Στην Ιταλία, 

την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία πάνω από το 90% των ερωτηθέντων 

δήλωσαν ότι γνωρίζουν αυτή τη διαταραχή. Αλλά στην Ελλάδα το 31,5% των γονέων 

δεν γνωρίζει τι είναι. 

  

68,50%

93,75% 90%
96% 96%

31,50%
6,25% 10% 4% 2%

GREECE ITALY POLAND PORTUGAL SPAIN

Γνωρίζετε τι είναι η Διαταραχή 
Αυτιστικού Φάσματος;

Ναι Όχι



 
 
 

 
AGAINST BUBBLE - Project n. 2019-1-IT02-KA201-063428 - Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Pag. 54 του 
109 

 

 

4. Υπάρχουν μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στο σχολείο του 

παιδιού σας; 

  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 22 (40,7%) 18 (31,58%) 21(41%) 17 (34%) 33 (60%) 

Όχι 7 (13%) 6 (10,53%) 2 (4%) 2 (4%) 8 (14,55%) 

Δεν ξέρω 25 (46,3%) 33 (57,89%) 28 (55%) 31 (62%) 14 (25,45%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

54 57 51 50 55 

 

 

Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν μαθητές με ΔΦΑ στο σχολείο του παιδιού 

τους. Στην Ιταλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 

55%. Αλλά και πολλοί από τους γονείς επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν μαθητές με ΔΦΑ 

στο σχολείο του παιδιού τους: η μεγαλύτερη ομάδα στην Ισπανία - 60%, και στη 

συνέχεια στην Πολωνία - 41%, στην Ελλάδα - 40,7%, στην Πορτογαλία - 34% και στην 

Ιταλία - 31,6%.   
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Υπάρχουν μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
στο σχολείο του παιδιού σας;

Ναι Όχι Δεν ξέρω
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5. Αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος εκφοβισμό 

από άλλους μαθητές; 

 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 20 (37,7%) 15 (26,32%) 7 (17%) 5 (29%) 4 (12,5%) 

Όχι 7 (13,2%) 3 (5,26%) 3 (7%) 2 (12%) 7 (21,87%) 

Δεν ξέρω 26 (49,1%) 39 (68,42%) 32 (76%) 10 (59%) 21 (65,62%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

53 57 42 17 32 

 

 

Κυρίως οι γονείς δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν αν οι μαθητές με ΔΦΑ αντιμετωπίζουν 

εκφοβισμό από άλλους μαθητές. Αλλά από την άλλη πλευρά, το 37,7% των 

ερωτηθέντων στην Ελλάδα, το 29% στην Πορτογαλία, το 26,3% στην Ιταλία, το 17% 

στην Πολωνία και το 12,5% στην Ισπανία απάντησαν "ναι" σε αυτή την ερώτηση, 

οπότε αυτό μπορεί να υποδηλώνει το πρόβλημα.    
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Αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος εκφοβισμό από άλλους μαθητές;

Ναι Όχι Δεν ξέρω
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5.1. Αν απαντήσετε "Ναι" - Ποια μορφή εκφοβισμού αντιμετωπίζουν; (Επιλέξτε το 

πολύ 3 απαντήσεις)  

 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Σωματικός εκφοβισμός 

γενικά 

6 (30%) 6 (11,76%) 3 (42,9%) 1 (20%) 1 (25%) 

Μάχες μαθητών με 

μαθητές 

4 (20%) 6 (11,76%) 2 (28,6%) - 1 (25%) 

Σωματική τιμωρία 3 (15%) 6 (11,76%) - - - 

Ψυχολογικός 

εκφοβισμός 

12 (60%) 12 (23,53%) 2 (28,6%) 4 (80%) 4 (100%) 

Λεκτική κακοποίηση 18 (90%) 12 (23,53%) 7 (100%) 4 (80%) 2 (50%) 

Σεξουαλική βία - - - - - 

Σεξουαλική 

παρενόχληση 

1 (5%) - - - - 

Εκφοβισμός στον 

κυβερνοχώρο 

5 (25%) 9 (17,65%) - - 1 (25%) 

Άλλα: 

(PL) Κοροϊδία - 1 ερωτώμενος (14,3%) 

(ES) Απόρριψη - 2 ερωτηθέντες 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

20 15 7 5 4 
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Όπως βλέπουμε στα γραφήματα, η λεκτική κακοποίηση και ο ψυχολογικός 

εκφοβισμός είναι οι δύο πιο συχνές μορφές εκφοβισμού που παρατηρούνται από 

τους γονείς. Θα πρέπει όμως να δώσουμε προσοχή και σε τρεις μορφές που 

επιλέχθηκαν από λιγότερους ερωτηθέντες αλλά υποδηλώνουν το πρόβλημα που θα 

μπορούσε να ληφθεί υπόψη: ο σωματικός εκφοβισμός γενικά, οι καυγάδες μεταξύ 

μαθητών και ο διαδικτυακός εκφοβισμός.  
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Sexual violence
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Ποια μορφή εκφοβισμού αντιμετωπίζουν;

Ισπανία Πορτογαλία Πολωνία Ιταλία Ελλάδα
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5.2. Εάν απαντήσετε "Ναι" - Πού εμφανίζεται περισσότερο αυτό το φαινόμενο;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Στις αίθουσες 

διδασκαλίας 

7 (36,8%) 3 (20%) - - 3 (75%) 

Στα μπάνια 1 (5,3%) - - - 1 (25%) 

Στους διαδρόμους 10 (52,6%) 9 (60%) 5 (71,4%) 4 (100%) 4 (100%) 

Στα αποδυτήρια 1 (5,3%) - - 1 (20%) 1 (25%)  

Άλλα: 

(PL) Στα αποδυτήρια του γυμναστηρίου - 1 ερωτώμενος (14,3%), Είσοδος / Έξοδος του σχολείου - 1 

ερωτώμενος (14,3%), 

(ES) Σχολική αυλή - 1 ερωτώμενος, Είσοδος του σχολείου - 1 ερωτώμενος, 

(IT) Εκτός σχολείου - 3 ερωτηθέντες (20%) 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

19 15 7 5 4 

 

 

Σύμφωνα με τους γονείς, τα πιο συχνά επεισόδια εκφοβισμού συμβαίνουν στους 

διαδρόμους, ενώ στη δεύτερη θέση αναφέρονται οι αίθουσες διδασκαλίας. 
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Πού παρατηρείται αυτό το φαινόμενο 
περισσότερο; 

Στις αίθουσες διδασκαλίας Στα μπάνια Στους διαδρόμους Στα αποδυτήρια
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5.3. Αν απαντήσετε "Ναι" - Σε ποια ώρα της σχολικής ημέρας παρατηρείται 

κυρίως αυτό το φαινόμενο;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Κατά τη διάρκεια της 

εισόδου 

1 (5,9%) 3 (20%) 1 (14,3%) - 1 (25%) 

Κατά τη διάρκεια της 

εξόδου 

6 (35,3%) 3 (20%) 1 (14,3%) - 2 (50%) 

Κατά τη διάρκεια του 

μεσημεριανού 

διαλείμματος 

- - - -  

Κατά τη διάρκεια 

αναψυχής/διακοπών 

10 (58,8%) 9 (60%) 5 (71,4%) 4 (80%) 3 (75%) 

Άλλα: 

(PT) κατά τη διάρκεια όλων των 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

17 15 7 5 4 

 

 

Σύμφωνα με τους γονείς, τα πιο συχνά επεισόδια εκφοβισμού συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια της αναψυχής/του διαλείμματος, ενώ στη δεύτερη θέση βλέπουμε ότι η 

κατάσταση αυτή συμβαίνει κατά την έξοδο από το σχολείο. 
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Σε ποια ώρα της σχολικής ημέρας παρατηρείται 
κυρίως αυτό το φαινόμενο; 

Κατά τη διάρκεια της εισόδου

Κατά τη διάρκεια της εξόδου

Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος

Κατά τη διάρκεια αναψυχής/διακοπών
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6. Έχετε ως γονέας πόρους για να αντιμετωπίσετε καταχρηστική κατάσταση στην 

οποία εμπλέκεται το παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και να 

βοηθήσετε το παιδί αυτό, αλλά και να βοηθήσετε το παιδί σας να αντιδράσει 

σωστά;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 17 (32,1%) 3 (20%) 14 (37%) 16 (32%) 24 (41%) 

Όχι 8 (15,1%) 12 (80%) 7 (18%) 5 (10%) 22 (38%) 

Δεν ισχύει 28 (52,8%) - 17 (45%) 29 (58%) 12 (21%) 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

53 15 38 50 58 

 

 

Οι γονείς κυρίως δεν έχουν (ή είπαν ότι δεν ισχύει γι' αυτούς) πόρους για να 

αντιμετωπίσουν καταστάσεις κακοποίησης, ειδικά σε αυτές στις οποίες εμπλέκεται το 

παιδί με ΔΦΑ. Στην Ιταλία το 80% των γονέων δεν διαθέτουν τέτοιους πόρους, στην 

Ισπανία το 38%. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι για το 58% των γονέων στην 

Πορτογαλία, το 52,8% στην Ελλάδα και το 45% στην Πολωνία αυτό δεν ισχύει - 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτοί οι γονείς δεν ενδιαφέρονται για το θέμα και 

δεν βλέπουν τέτοια ανάγκη.  

Επίσης, πολλοί γονείς έχουν τους πόρους για να αντιμετωπίσουν μια καταχρηστική 

κατάσταση. Την απάντηση "ναι" επέλεξε το 41% των γονέων στην Ισπανία, το 37% 

στην Πολωνία, το 32% στην Ελλάδα και την Πορτογαλία και το 20% στην Ιταλία.  
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GREECE ITALY POLAND PORTUGAL SPAIN

Έχετε ως γονέας πόρους για να αντιμετωπίσετε καταχρηστική 
κατάσταση στην οποία εμπλέκεται το παιδί με ΔΦΑ;

Ναι Όχι Δεν ισχύει



 
 
 

 
AGAINST BUBBLE - Project n. 2019-1-IT02-KA201-063428 - Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Pag. 61 του 
109 

 

  



 
 
 

 
AGAINST BUBBLE - Project n. 2019-1-IT02-KA201-063428 - Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Pag. 62 του 
109 

 

 

6.1. Εάν απαντήσετε "Ναι" - Τι είδους πόρους διαθέτετε; (Μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις) 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Γνώση των 

μηχανισμών 

εκφοβισμού, 

επιθετικής/βίαιης 

συμπεριφοράς 

12 (66,7%) 3 (50%) 5 (35,7%) 9 (56,25%) 11 (16%) 

Γνώσεις σχετικά με τη 

Διαταραχή του 

Φάσματος του 

Αυτισμού 

10 (55,6%) 3 (50%) 10 (71,4%) 10 (62,5%) 18 (26%) 

Ικανότητα 

αναγνώρισης της 

επιθετικότητας, του 

εκφοβισμού και της 

βίας 

11 (61,1%) - 10 (71,4%) 12 (75%) 15 (22%) 

Ικανότητα ενίσχυσης 

των θετικών στάσεων 

και των επιθυμητών 

συμπεριφορών των 

μαθητών 

9 (50%) - 6 (42,9%) 10 (62,5%) 13 (19%) 

Γνώση μεθόδων και 

τεχνικών για την 

αντιμετώπιση της 

επιθετικότητας και του 

εκφοβισμού από 

συνομηλίκους 

6 (33,3%) - 2 (14,3%) 3 (18,75%) 5 (7%) 

Δεξιότητες εργασίας 

με τους επιτιθέμενους 

και τα θύματα του 

εκφοβισμού 

8 (44,4%) - 2 (14,3%) 2 (12,5%) 6 (9%) 

Άλλα: 

(ES) Εκπαίδευση στη συναισθηματική αγωγή - 1 ερωτώμενος (1%) 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

18 6 14 16 58 
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Μεταξύ των γονέων που δηλώνουν ότι έχουν πόρους για να αντιμετωπίσουν την κακοποίηση, 

οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι πόροι είναι: Γνώσεις σχετικά με τους μηχανισμούς 

εκφοβισμού, επιθετικής/βίαιης συμπεριφοράς, Γνώσεις σχετικά με τη Διαταραχή του 

Αυτιστικού Φάσματος, Ικανότητα αναγνώρισης της επιθετικότητας, του εκφοβισμού και της 

βίας, Ικανότητα ενίσχυσης των θετικών στάσεων και των επιθυμητών συμπεριφορών των 

μαθητών, Δεξιότητες εργασίας με τους επιτιθέμενους και τα θύματα του εκφοβισμού. 

Σίγουρα σε όλες τις χώρες η Γνώση μεθόδων και τεχνικών για την αντιμετώπιση της 

επιθετικότητας και του εκφοβισμού από συνομηλίκους πρέπει να ενισχυθεί, καθώς αυτή 

είναι η απάντηση με το χαμηλότερο ποσοστό.  
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Τι είδους πόρους διαθέτετε;

Δεξιότητες εργασίας με τους επιτιθέμενους και τα θύματα του εκφοβισμού

Γνώση μεθόδων και τεχνικών για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας και του 
εκφοβισμού από συνομηλίκους

Ικανότητα ενίσχυσης των θετικών στάσεων και των επιθυμητών συμπεριφορών των 
μαθητών

Ικανότητα αναγνώρισης της επιθετικότητας, του εκφοβισμού και της βίας

Γνώσεις σχετικά με τη Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού

Γνώση των μηχανισμών εκφοβισμού, επιθετικής/βίαιης συμπεριφοράς
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7. Έχετε ως γονέας γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την αντιμετώπιση του 

εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών;   

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 32 (59,3%) 9 (15,79%) 34 (65%) 24 (48%) 31 (53,45%) 

Όχι 22 (40,7%) 48 (84,21%) 18 (35%) 26 (52%) 27 (46,55%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

54 57 52 50 58 

 

 

Όσον αφορά την ύπαρξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την αντιμετώπιση του 

εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών, μπορούμε να διαπιστώσουμε διαφορές μεταξύ των 

απαντήσεων των γονέων σε συγκεκριμένες χώρες. Για παράδειγμα, το 65% των γονέων στην 

Πολωνία, το 59,3% στην Ελλάδα και το 53,4% στην Ισπανία απάντησαν "ναι" σε αυτή την 

ερώτηση. Αλλά από την άλλη πλευρά, το 84,2% των γονέων στην Ιταλία και το 52% στην 

Πορτογαλία απάντησαν "όχι".  
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52%
46,55%

GREECE ITALY POLAND PORTUGAL SPAIN

Έχετε ως γονέας γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την 
αντιμετώπιση του εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών;

Ναι Όχι
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8. Τι πρέπει να γνωρίζετε για το θέμα της αντιμετώπισης του εκφοβισμού κατά 

των μαθητών με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού; Τι είδους δεξιότητες 

και γνώσεις χρειάζεστε;  

(GR) Όταν ζητήθηκε από τους γονείς να δηλώσουν τι πρέπει να γνωρίζουν στο θέμα της 

αντιμετώπισης περιστατικών εκφοβισμού που αφορούν μαθητές με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος και τι είδους δεξιότητες και γνώσεις πρέπει να έχουν, οι 

περισσότεροι απάντησαν ότι πρέπει να έχουν γνώσεις σχετικά με τους μηχανισμούς 

εκφοβισμού, την επιθετική / βίαιη συμπεριφορά.  

Παραδέχονται επίσης ότι υπάρχει ανάγκη να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά 

μαθήματα, κατάρτιση και σεμινάρια για τους γονείς που θα τους βοηθήσουν να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την κατάσταση αυτή στα σχολεία. 

Επιπλέον, πολλοί από αυτούς αναφέρουν ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι πολύ 

σημαντικές για να συνομιλούν με τους γονείς των άλλων μαθητών και τους ίδιους τους 

μαθητές, τόσο με τους επιτιθέμενους όσο και με τα θύματα του εκφοβισμού. 

 

(ΙΤ) Τα ερωτηματολόγια των γονέων δείχνουν ότι αν και γνωρίζουν για το πρόβλημα του 

εκφοβισμού, θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα γι' αυτό και επίσης να έχουν τα μέσα 

και τις κατάλληλες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις που μπορεί να 

δημιουργηθούν. 

 

(PL) Οι απαντήσεις στο τι άλλο χρειάζονται οι γονείς των μαθητών μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις γενικές ομάδες: θέματα που σχετίζονται με τη βία, θέματα που 

σχετίζονται με τον αυτισμό και θέματα που σχετίζονται με τη συνεργασία με έναν 

μαθητή σε μια δύσκολη κατάσταση. 

17 γονείς επέστησαν την προσοχή στα θέματα που σχετίζονται με τη βία. Τα θέματα 

που αναφέρθηκαν από τους γονείς σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν: γενικές 

γνώσεις σχετικά με τη βία, γνώσεις σχετικά με τις νομικές συνέπειες για τους 

επιτιθέμενους, δεξιότητες που σχετίζονται με την καταπολέμηση της βίας - πώς να 

αντιδράσετε σε τέτοιες καταστάσεις, τεχνικές αντιμετώπισης της βίας - πώς να 

εργαστείτε αποτελεσματικά με τους επιτιθέμενους, δεξιότητες αντιμετώπισης 

συγκρουσιακών καταστάσεων, δεξιότητες αντιμετώπισης της βίας των μαθητών προς 

ένα παιδί με διαταραχές, γνώσεις σχετικά με διορθωτικά μέτρα, πώς να μιλήσετε σε ένα 

παιδί που βιώνει βία, πώς να βοηθήσετε το παιδί και το περιβάλλον του.  
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Επίσης, 17 γονείς επεσήμαναν ότι χρειάζονται γνώσεις σχετικά με το πώς να 

συνεργαστούν με έναν μαθητή σε δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες στο πλαίσιο της 

μελέτης μπορούν να νοηθούν ως καταστάσεις που σχετίζονται με τη βία και την 

παρενόχληση.  

11 οι γονείς πρέπει να αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εργασία με αυτιστικούς 

μαθητές, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: γνώσεις σχετικά με το τι είναι ο αυτισμός, 

ποιες είναι οι αυτιστικές συμπεριφορές, πώς να αντιμετωπίσετε ένα παιδί με αυτισμό 

ή ένα παιδί με συναισθηματικά προβλήματα, πώς να διδάξετε στα παιδιά πώς να 

συμπεριφέρονται στα παιδιά με αυτισμό, πώς να διατηρείτε τις σχέσεις με τους 

συνομηλίκους, πώς να αποτρέπετε τη βία προς τους αυτιστικούς μαθητές. Ένας από 

τους γονείς επεσήμανε ότι στην Πολωνία δεν υπάρχουν δραστηριότητες που να 

στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών σε 

οποιαδήποτε διαφορετικότητα. 

7 γονείς δεν χρειάζεται να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο 

προαναφερθέν θέμα. 

 

(PT) Όταν ζητήθηκε από τους γονείς να δηλώσουν τι πρέπει να γνωρίζουν στο θέμα της 

αντιμετώπισης περιστατικών εκφοβισμού που αφορούν μαθητές με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος και τι είδους δεξιότητες και γνώσεις πρέπει να έχουν, το 22% δεν 

απάντησε, και επίσης το 22% αναφέρθηκε ότι πρέπει να γνωρίζει τα πάντα σχετικά με 

τον εκφοβισμό και τη ΔΦΑ, ενώ το 14% των γονέων απάντησε ότι δεν χρειάζεται τίποτα. 

Το γεγονός ότι το 14% των γονέων απάντησαν ότι χρειάζονται εκπαίδευση σχετικά με 

το πώς να συνεργαστούν με τα παιδιά τους για να βοηθήσουν στην αποφυγή του 

εκφοβισμού άλλων μαθητών δείχνει πόσο σημαντικό θεωρούν το θέμα αυτό.  

 

(ES) Ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων στην ερώτηση "τι πρέπει να γνωρίζετε στο 

θέμα της αντιμετώπισης του εκφοβισμού κατά των μαθητών με διαταραχή του 

αυτιστικού φάσματος;". Τι είδους δεξιότητες και γνώσεις χρειάζεστε;" εμπίπτει στην 

ανάγκη για εργαστήρια σχετικά με τον εκφοβισμό (31%). Με σχεδόν το ίδιο ποσοστό, 

υπάρχουν γνώσεις σχετικά με τον εκφοβισμό και το ΔΦΑ (18%), εργαστήριο που 

απευθύνεται σε μαθητές (17%) για τη βελτίωση της ένταξης στην τάξη, για παράδειγμα, 

και εργαλεία για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκφοβισμού κατά μαθητών με ΔΦΑ 

(22%), όπως η διαχείριση κρίσεων, η συναισθηματική υποστήριξη, η διαμεσολάβηση 

και η επίλυση συγκρούσεων. Με 13%, είναι απαραίτητα επίσημα έγγραφα σχετικά με 

το θέμα και, τέλος, πώς να επικοινωνείτε με μαθητές με ΔΦΑ, με 4% των απαντήσεων. 
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Συνοψίζοντας τις ανάγκες των γονέων στο θέμα της αντιμετώπισης περιστατικών εκφοβισμού 

που αφορούν μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και τι είδους δεξιότητες και 

γνώσεις πρέπει να έχουν, οι περισσότεροι από αυτούς σε όλες τις χώρες απάντησαν:  

● θέματα που σχετίζονται με τον εκφοβισμό/τη βία:  

o γενικές γνώσεις σχετικά με τον εκφοβισμό/τη βία, 

o γνώσεις σχετικά με τους μηχανισμούς εκφοβισμού, επιθετικής / βίαιης 

συμπεριφοράς, 

o τα μέσα και τις σωστές γνώσεις για την αντιμετώπιση των καταστάσεων 

εκφοβισμού, 

o γνώση των νομικών συνεπειών για τους επιτιθέμενους, 

o δεξιότητες που σχετίζονται με την καταπολέμηση της βίας - πώς να αντιδράτε 

σε τέτοιες καταστάσεις, τεχνικές αντιμετώπισης της βίας - πώς να εργάζεστε 

αποτελεσματικά με τους επιτιθέμενους,  

o δεξιότητες για την αντιμετώπιση της βίας των μαθητών προς ένα παιδί με 

διαταραχές, πώς να μιλήσετε σε ένα παιδί που βιώνει βία, πώς να βοηθήσετε 

το παιδί και το περιβάλλον του, 

● θέματα που σχετίζονται με τον αυτισμό:  

o γνώση του τι είναι ο αυτισμός- ποιες είναι οι αυτιστικές συμπεριφορές,  

o πώς να αντιμετωπίσετε ένα παιδί με αυτισμό ή ένα παιδί με συναισθηματικά 

προβλήματα,  

o πώς να διδάξετε στα παιδιά πώς να συμπεριφέρονται στα παιδιά με αυτισμό,  

o πώς να επικοινωνούν με μαθητές με ΔΦΑ, 

o πρόληψη της βίας κατά των αυτιστικών μαθητών, 

● θέματα που σχετίζονται με την εργασία με έναν μαθητή σε μια δύσκολη κατάσταση:  

o δεξιότητες επικοινωνίας: πώς να μιλάτε με τους γονείς των άλλων μαθητών και 

τους ίδιους τους μαθητές, τόσο με τους επιτιθέμενους όσο και με τα θύματα 

του εκφοβισμού,  

o δεξιότητες αντιμετώπισης συγκρουσιακών καταστάσεων, 

o συναισθηματική υποστήριξη, 

o διαχείριση κρίσεων, 
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o διαμεσολάβηση, 

o πώς να διατηρούν τις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, 

o πώς να συνεργαστούν με τα παιδιά τους για να αποφύγουν τον εκφοβισμό 

άλλων μαθητών. 

Η σημαντική πτυχή αυτών των απαντήσεων είναι η παραδοχή ότι υπάρχει ανάγκη 

συμμετοχής σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, μαθήματα, κατάρτιση και σεμινάρια για τους 

γονείς που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την κατάσταση αυτή 

στα σχολεία. Αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη διεξαγωγής εργαστηρίων για γονείς στο πλαίσιο 

του προγράμματος Against Bubble.  
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Εκπαιδευτικοί (235 ερωτηθέντες) 

 

1. Επίπεδο της διδακτικής σας εμπειρίας  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Λιγότερο 

από 2 χρόνια 

1 (2,4%) 10 (14,29%) 6 (16%) 1 (2%) 2 (4,44%) 

Μεταξύ 2 και 

4 ετών 

7 (17,1%) 16 (22,86%) 4 (10%) - 2 (4,44%) 

Από 5 έως 10 

έτη 

4 (9,8%) 14 (20%) 13 (33%) 3 (8%) 1 (2,22%) 

+ 10 χρόνια 29 (70,7%) 30 (42,86%) 16 (41%) 36 (90%) 40 (88,88%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

41 70 39 40 45 

 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα (σε κάθε χώρα) 

έχουν πάνω από 10 χρόνια διδακτικής εμπειρίας. Αυτός είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας στην έρευνα, καθώς συμπεριλάβαμε στην ανάλυση την πιο έμπειρη 

ομάδα-στόχο για να μοιραστεί τη γνώμη και τις εμπειρίες της.  

 

2. Ποιο(α) μάθημα(τα) διδάσκετε;  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Less than 2 years

Between 2 and 4 years

From 5 to 10 years

+ 10 years

Επίπεδο διδακτικής εμπειρίας 

Ισπανία Πορτογαλία Πολωνία Ιταλία Ελλάδα
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(GR) Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη μελέτη (12,1%) 

διδάσκουν όλα τα μαθήματα, ενώ τα πιο συνηθισμένα μαθήματα διδασκαλίας είναι οι 

ΤΠΕ (7,3%), η λογοτεχνία (4,9%) και η φυσική (4,9%) 

 

(ΙΤ) Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν υποστηρικτικοί 

εκπαιδευτικοί (34,29%), εκπαιδευτικοί ιταλικών (14,29%), μαθηματικών (8,57%) και 

αγγλικών (5,71%). Άλλοι εκπαιδευτικοί είναι εκπαιδευτικοί διαφόρων γνωστικών 

αντικειμένων όπως: Θρησκευτικά, φυσική αγωγή, γεωγραφία, ιστορία και τέχνη. Πολλοί 

από τους εκπαιδευτικούς διδάσκουν περισσότερα από ένα μαθήματα.  

 

(PL) Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις που δόθηκαν, στη μελέτη συμμετείχαν 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ένα ευρύ φάσμα σχολικών μαθημάτων, καθώς και 

ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, βοηθητικοί εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην 

προσχολική εκπαίδευση και παιδαγωγοί ημερήσιας φροντίδας. 

 

(PT) Πορτογαλικά, Φυσική Αγωγή και Εκφράσεις είναι τα μαθήματα που διδάσκονται από 

το 55% των εκπαιδευτικών. Τα υπόλοιπα μαθήματα είναι τα εξής: Μαθηματικά, Φυσικές 

Επιστήμες, Αγγλικά - περίπου το 10% των απαντήσεων σε κάθε κατηγορία. Γεωγραφία και 

Ιστορία και Γεωγραφία - περίπου 8% των απαντήσεων σε κάθε κατηγορία. 

 

(ES) Οι δάσκαλοι που συμμετείχαν στην έρευνα είναι δάσκαλοι ειδικών αναγκών (13 

απαντήσεις) - ειδική αγωγή, θεραπευτική παιδαγωγική, ομιλία και γλώσσα - και ισπανική 

γλώσσα και λογοτεχνία (7 απαντήσεις). 4 εκπαιδευτικοί είναι καθηγητές ξένων γλωσσών, 

είτε αγγλικής είτε γαλλικής γλώσσας. Τα Μαθηματικά και η Φυσική Αγωγή έχουν 3 

απαντήσεις. Με 2 απαντήσεις, υπάρχουν μαθήματα όπως η Καθολική θρησκεία, η Φυσική 

και η Χημεία και η Γεωγραφία και η Ιστορία. Τέλος, σε αυτό το ερωτηματολόγιο υπάρχουν 

1 καθηγητής Βιολογίας και Γεωλογίας, Αισθητικής Εκπαίδευσης, Λατινικών και Ελληνικών, 

Βοηθός καθηγητή, Τεχνών και Ψυχολογίας.   

 

Όπως μπορούμε να δούμε στις παραπάνω απαντήσεις από όλες τις χώρες, έχουμε μεταξύ 

των ερωτηθέντων εκπαιδευτικούς πολύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που 

ξεκινούν από εθνικές και ξένες γλώσσες, μαθηματικά και επιστημονικά αντικείμενα και 

φτάνουν μέχρι τους καθηγητές καλλιτεχνικών ή φυσικών δραστηριοτήτων.  
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3. Ποια είναι η ηλικία των μαθητών σας; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 

μία επιλογές) 

 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

10 ετών 24 (58,5%) 40 (34,48%) 28 (71,8%) 17 (15%) 7 (7%) 

11 ετών 22 (53,7%) 18 (15,52%) 20 (51,3%) 21 (18%) 24 (23%) 

12 ετών 20 (48,8%) 26 (22,41%) 21 (53,8%) 28 (24%) 23 (22%) 

13 ετών 9 (22%) 20 (17,24%) 22 (56,4%) 27 (23%) 30 (28%) 

14 ετών 9 (22%) 12 (10,34%) 20 (51,3%) 24 (20%) 21 (20%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

41 70 39 40 45 

  

 

Επίσης, η ηλικία των μαθητών με τους οποίους εργάζονται οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ 

διαφορετική σε κάθε χώρα. Λαμβάνουμε υπόψη τους εκπαιδευτικούς των μαθητών σε κάθε 

καθορισμένη στο έργο ηλικία. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι πολλοί 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν μαθητές διαφορετικών ηλικιών, όχι μόνο μιας.  
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4. Έχετε διδάξει ποτέ μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλί

α 

Ισπανία 

Ναι 26 (63,4%) 48 

(68,57%) 

27 (69%) 34 (85%) 37 (82%) 

Όχι 15 (36,6%) 22 (31,43%) 12 (31%) 6 (15%) 8 (18%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντ

ων 

41 70 39 40 45 

   

 

Σίγουρα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν διδάξει 

μαθητές με ΔΦΑ. Στην Πορτογαλία είναι 85% των ερωτηθέντων, στην Ισπανία 82%, 

στην Πολωνία 69%, στην Ιταλία 68,6% και στην Ελλάδα 63,4%.  
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4. Έχετε διδάξει ποτέ μαθητές με Διαταραχή 
Αυτιστικού Φάσματος; 

Ναι Όχι



 
 
 

 
AGAINST BUBBLE - Project n. 2019-1-IT02-KA201-063428 - Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Pag. 74 του 
109 

 

 

5. Αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος εκφοβισμό 

από άλλους μαθητές;  

 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 17 (42,5%) 26 (37,14%) 18 (55%) 12 (30%) 20 (54%) 

Όχι 10 (25%) 12 (17,14%) 9 (27%) 19 (47%) 14 (38%) 

Δεν ξέρω 13 (32,5%) 32 (45,71%) 6 (18%) 9 (23%) 3 (8%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

40 70 33 40 37 

 

 

Το 55% των εκπαιδευτικών στην Πολωνία, το 54% στην Ισπανία, το 42,5% στην 

Ελλάδα, το 37,1% στην Ιταλία και το 30% στην Πορτογαλία δηλώνουν ότι οι μαθητές 

με αυτισμό αντιμετωπίζουν εκφοβισμό από τους άλλους μαθητές. Οι αριθμοί αυτοί 

είναι υψηλοί και σίγουρα εφιστούν την προσοχή στην προβληματική κατάσταση. 

Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα προβλήματα 

εκφοβισμού/βίας προς τους μαθητές με αυτισμό.  
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Αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος εκφοβισμό από άλλους μαθητές;

Ναι Όχι Δεν ξέρω
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5.1. Αν απαντήσετε "Ναι" - Ποια μορφή εκφοβισμού αντιμετωπίζουν; (Επιλέξτε το 

πολύ 3 απαντήσεις)  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Σωματικός εκφοβισμός 

γενικά 

9 (56,3%) 6 (10%) 5 (27,8%) 2 (10%) 6 (13%) 

Μάχες μαθητών με 

μαθητές 

7 (43,8%) 4 (6,67%) 2 (11,1%) 1 (5%) 3 (6%) 

Σωματική τιμωρία 5 (31,3%) 2 (3,33%) - - - 

Ψυχολογικός 

εκφοβισμός 

8 (50%) 14 (23,33%) 10 (55,5%) 8 (40%) 17 (36%) 

Λεκτική κακοποίηση 9 (56,3%) 24 (40%) 16 (88,9%) 7 (35%) 16 (34%) 

Σεξουαλική βία 1 (6,3%) - - 1 (5%) - 

Σεξουαλική 

παρενόχληση 

- - - - - 

Εκφοβισμός στον 

κυβερνοχώρο 

1 (6,3%) 8 (13,33%) 1 (5,5%) 1 (5%) 4 (9%) 

Άλλα: 

(ES) Αποκλεισμός - 1 ερωτώμενος (2%) 

(IT) Δεν έχω δει ποτέ εκφοβισμό (3,33%) 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

16 60 18 16 ----- 
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Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η πιο συχνή μορφή εκφοβισμού είναι: η λεκτική 

κακοποίηση και ο ψυχολογικός εκφοβισμός. Όμως, αναφέρθηκαν επίσης τρεις ακόμη 

από αυτούς: Μαθητής εναντίον μαθητή και διαδικτυακός εκφοβισμός. 

 

5.2. Αν απαντήσετε "Ναι" - Πού εμφανίζεται περισσότερο αυτό το φαινόμενο; 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Στις αίθουσες 

διδασκαλίας 

5 (33,3%) 6 (23,08%) 1 (5,5%) 1 (7%) 7 (13%) 

Στα μπάνια 2 (13,3%) 6 (23,08%) 1 (5,5%) 1 (6%) 4 (8%) 

Στους διαδρόμους 8 (53,3%) 8 (30,77%) 13 (72,2%) 12 (75%) 20 (38%) 

Στα αποδυτήρια - - 3 (16,7%) 1 (6%) 1 (2%) 

Άλλα:  

(ES) Σχολική αυλή - 16 ερωτηθέντες (31%), Είσοδος του σχολείου - 4 ερωτηθέντες (8%), 

(PT) Δεν γνωρίζω - 1 ερωτώμενος (6%) 

(IT) Εκτός σχολείου - 6 ερωτηθέντες (23,08%) 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

15 26 18 16 ------ 
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Physical bullying in general
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Corporal punishment

Psychological bullying

Verbal abuse

Sexual violence

Sexual harassment

Cyberbullying

Ποια μορφή εκφοβισμού αντιμετωπίζουν; 

Ισπανία Πορτογαλία Πολωνία Ιταλία Ελλάδα
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Σίγουρα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς από όλες τις χώρες, αυτές οι καταστάσεις 

εκφοβισμού συμβαίνουν κυρίως στους διαδρόμους. 

 

5.3. Εάν απαντήσετε "Ναι" - Σε ποια ώρα της σχολικής ημέρας εμφανίζεται κυρίως 

αυτό το φαινόμενο;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Κατά τη διάρκεια της 

εισόδου 

- - 1 (5,3%) - 5 

Κατά τη διάρκεια της 

εξόδου 

2 (15,4%) 10 (38,46%) 1 (5,3%) - 11 

Κατά τη διάρκεια του 

μεσημεριανού 

διαλείμματος 

- - - - 3 

Κατά τη διάρκεια 

αναψυχής/διακοπών 

11 (84,6%) 12 (46,15%) 17 (89,5%) 15 (94%) 17 

Άλλα: 

(ES) Εντός της τάξης - 1 ερωτώμενος, Διαδικτυακά - 1 ερωτώμενος, Μεταξύ των τάξεων - 2 ερωτώμενοι, 

(PT) Αίθουσα διδασκαλίας - 1 ερωτηθέντας (6%) 

(IT) Κατά τη διάρκεια του μαθήματος - 2 ερωτηθέντες (7,69%), Μετά την αποχώρηση - 2 ερωτηθέντες 

(7,69%) 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

13 26 19 16 -------- 
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Στις αίθουσες διδασκαλίας Στα μπάνια Στους διαδρόμους Στα αποδυτήρια
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Σίγουρα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς από όλες τις χώρες, αυτές οι καταστάσεις 

εκφοβισμού συμβαίνουν κυρίως κατά τη διάρκεια της αναψυχής/του διαλείμματος. 
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6. Έχετε πόρους για να αντιμετωπίσετε μια τέτοια κατάσταση;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 19 (47,5%) 22 (84,62%)  23 (79%) 26 (65%) 28 (62%) 

Όχι 21 (52,5%) 4 (15,38%) 6 (21%) 14 (35%) 17 (38%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

40 26 29 40 45 

 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πόρους για να αντιμετωπίσουν τα 

επεισόδια εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών. Από την άλλη πλευρά όμως το 52,5% 

των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, το 38% στην Ισπανία, το 35% στην Πορτογαλία, το 

21% στην Πολωνία και το 13,5% στην Ιταλία απάντησαν ότι δεν διαθέτουν τέτοια 

μέσα.  
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AGAINST BUBBLE - Project n. 2019-1-IT02-KA201-063428 - Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Pag. 80 του 
109 

 

 

6.1. Εάν απαντήσετε "Ναι" - Τι είδους πόρους διαθέτετε; (Μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις)  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Γνώση των 

μηχανισμών 

εκφοβισμού, 

επιθετικής/βίαιης 

συμπεριφοράς 

7 (58,3%) 10 (14,71%) 9 (33,3%) 10 (38,46%) 11 (15,9%) 

Γνώσεις σχετικά με τη 

Διαταραχή του 

Φάσματος του 

Αυτισμού 

9 (75%) 20 (29,41%) 20 (74,1%) 9 (34,61%) 20 (29%) 

Ικανότητα 

αναγνώρισης της 

επιθετικότητας, του 

εκφοβισμού και της 

βίας 

8 (66,7%) 12 (17,65%) 15 (55,6%) 15 (57,69%) 14 (20,3%) 

Ικανότητα ενίσχυσης 

των θετικών στάσεων 

και των επιθυμητών 

συμπεριφορών των 

μαθητών 

8 (66,7%) 16 (23,53%) 18 (66,7%) 22 (84,61%) 13 (18,8%) 

Γνώση μεθόδων και 

τεχνικών για την 

αντιμετώπιση της 

επιθετικότητας και του 

εκφοβισμού από 

συνομηλίκους 

3 (25%) 8 (11,76%) 6 (22,2%) 6 (23,08%) 5 (7,2%) 

Δεξιότητες εργασίας 

με τους επιτιθέμενους 

και τα θύματα του 

εκφοβισμού 

4 (33,3%) 2 (2,94%) 3 (11,1%) 2 (7,69%) 4 (5,8%) 

Άλλα: 

(ES) Αφήγηση παραμυθιών - 1 ερωτώμενος (1,4%), Πρόγραμμα διαμεσολάβησης - 1 ερωτώμενος (1,4%) 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

12 68 27 26 ------ 
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Μεταξύ των πόρων που έχουν οι εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες επέλεξαν 

κυρίως: Η ικανότητα αναγνώρισης της επιθετικότητας, του εκφοβισμού και της 

βίας και η ικανότητα ενίσχυσης των θετικών στάσεων και των επιθυμητών 

συμπεριφορών των μαθητών. Οι υπόλοιποι τομείς επιλέχθηκαν λιγότερο συχνά 

από τους εκπαιδευτικούς και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόταση για 

μελλοντική εργασία.  
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Γνώση μεθόδων και τεχνικών για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας και του 
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Ικανότητα ενίσχυσης των θετικών στάσεων και των επιθυμητών συμπεριφορών των 
μαθητών

Ικανότητα αναγνώρισης της επιθετικότητας, του εκφοβισμού και της βίας

Γνώσεις σχετικά με τη Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού

Γνώση των μηχανισμών εκφοβισμού, επιθετικής/βίαιης συμπεριφοράς
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7. Συμμετείχατε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαταραχή του Αυτιστικού 

Φάσματος ή σε πρόγραμμα εξειδικευμένο σε μαθητές με Διαταραχή του 

Αυτιστικού Φάσματος;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 14 (34,1%) 44 (62,86%) 29 (74%) 38 (95%) 16 (36%) 

Όχι 27 (65,9%) 26 (37,14%) 10 (26%) 2 (5%) 29 (64%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

41 70 39 40 45 

 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί από την Πορτογαλία (95%), την Πολωνία (74%) και την Ιταλία 

(62,9%) συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις ΔΦΑ. Ωστόσο, το 65,9% των 

εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και το 64% των εκπαιδευτικών από την Ισπανία δεν 

συμμετείχαν σε μια τέτοια επιμόρφωση.  

 

8. Συμμετείχατε σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τον εκφοβισμό 

μεταξύ των μαθητών;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 25 (61%) 34 (48,57%) 25 (64%) 11 (27,5%) 21 (47%) 
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Συμμετείχατε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαταραχή του 
Αυτιστικού Φάσματος ή σε πρόγραμμα εξειδικευμένο σε μαθητές με 

Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος; 

Ναι Όχι
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Όχι 16 (39%) 36 (51,43%) 14 (36%) 29 (72,5%) 24 (53%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

41 70 39 40 45 

 

 

Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη συμμετάσχει σε μαθήματα κατάρτισης σχετικά 

με τον εκφοβισμό μεταξύ των μαθητών: Το 64% των εκπαιδευτικών από την Πολωνία και το 

61% των εκπαιδευτικών από την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, όμως, σε άλλες χώρες οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λάβει μέρος σε τέτοια εκπαίδευση: 72,5% των 

εκπαιδευτικών στην Πορτογαλία, 53% των εκπαιδευτικών στην Ισπανία και 51,43% των 

εκπαιδευτικών στην Ιταλία. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει την ανάγκη ανάπτυξης της 

κατάρτισης στον τομέα αυτό.  

 

9. Συμμετείχατε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τον εκφοβισμό των 

μαθητών με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 8 (19,5%) 12 (17,14%) 5 (13%) - 4 (9%) 

Όχι 33 (80,5%) 58 (82,86%) 34 (87%) 40 (100%) 41 (91%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

41 70 39 40 45 

61%

48,57%

64%

27,50%

47%

39%

51,43%

36%

72,50%

53%

GREECE ITALY POLAND PORTUGAL SPAIN

Συμμετείχατε σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
σχετικά με τον εκφοβισμό μεταξύ των μαθητών; 

Ναι Όχι
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Σίγουρα σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών δεν έχει λάβει μέρος σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τον εκφοβισμό των μαθητών με ΔΦΑ. Είναι πάνω από το 80% των 

ερωτηθέντων σε κάθε χώρα και στην Πορτογαλία ακόμη και το 100% των εκπαιδευτικών.  

 

10. Τι πρέπει να γνωρίζετε για το θέμα της αντιμετώπισης του εκφοβισμού των 

μαθητών με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού; Τι είδους δεξιότητες και 

γνώσεις χρειάζεστε;  

(GR) Όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τι πρέπει να γνωρίζουν στο 

θέμα της αντιμετώπισης του εκφοβισμού των μαθητών με διαταραχή του αυτιστικού 

φάσματος και τι είδους δεξιότητες και γνώσεις χρειάζονται, οι περισσότεροι απάντησαν 

ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουν πλήρη γνώση του φαινομένου της διαταραχής του 

αυτιστικού φάσματος.  

Δεύτερον, απάντησαν ότι πρέπει να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν τέτοια 

περιστατικά, βρίσκοντας μεθόδους και τεχνικές για την πρόληψη του εκφοβισμού στα 

σχολεία. Πιστεύουν ότι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τον εκφοβισμό και η γνώση 

της παιδαγωγικής ψυχολογίας είναι απαραίτητη.  

Από αυτές τις απαντήσεις μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί στα ελληνικά σχολεία αναγνωρίζουν τον εκφοβισμό ως σοβαρό 

πρόβλημα με αρνητικές συνέπειες και παραδέχονται ότι πρέπει να εκπαιδευτούν για 

την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. 

19,50% 17,14% 13% 0 9%

80,50% 82,86% 87%

100%
91%

GREECE ITALY POLAND PORTUGAL SPAIN

Συμμετείχατε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τον 
εκφοβισμό των μαθητών με διαταραχή του αυτιστικού 

φάσματος;

Ναι Όχι
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Ορισμένοι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι οι δεξιότητες που πρέπει να έχει 

κάποιος για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα είναι οι γενικές κοινωνικές ικανότητες, 

η υπομονή, η κατανόηση, η αγάπη και ο σωστός χειρισμός των μαθητών που 

εμπλέκονται στο περιστατικό. 

 

(ΙΤ) Αναλύοντας τα ερωτηματολόγια των καθηγητών είναι σαφές ότι θα ήθελαν να 

έχουν περισσότερες γνώσεις για πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων και 

συγκεκριμένων περιπτώσεων τόσο για να βοηθήσουν τους μαθητές που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσο και για το πώς να αντιμετωπίσουν τους νέους που 

εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους. 

 

(PL) Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (έως και 24 

ερωτηθέντες) απάντησαν ότι χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες για την εργασία με 

έναν μαθητή σε δύσκολες καταστάσεις, σε καταστάσεις βίας, κυρίως στον τομέα: της 

ικανότητας αναγνώρισης της επιθετικότητας, του εκφοβισμού και της βίας, του τρόπου 

αναγνώρισης μιας απειλής, της γνώσης μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης της 

επιθετικότητας και του εκφοβισμού από τους συμμαθητές, των δεξιοτήτων εργασίας 

με τους επιτιθέμενους και τα θύματα του εκφοβισμού/βίας, των διαδικασιών για την 

αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης (σε κατάσταση βίας) που γίνονται αποδεκτές 

από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν τη σημασία πρακτικών λύσεων και πρακτικών 

δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τομέα που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στην εργασία 

τους. Θα ήθελαν να γνωρίσουν συγκεκριμένες καταστάσεις και να μάθουν 

αποτελεσματικές δράσεις για την υποστήριξη παιδιών που είναι θύματα βίας, ιδίως 

παιδιών με αναπτυξιακά ελλείμματα, π.χ. με αυτισμό. 

Επιπλέον, 9 εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την επιθυμία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους 

σχετικά με τον ίδιο τον αυτισμό, τον τρόπο εργασίας με ένα παιδί με διαταραχές του 

αυτιστικού φάσματος, πληροφορίες σχετικά με την καθοδήγηση και τη διδασκαλία 

ενός παιδιού με αυτισμό, τη λειτουργία ενός αυτιστικού παιδιού στο σχολικό 

περιβάλλον και την αναγνώριση της συμπεριφοράς που αρμόζει σε μαθητές με 

αυτισμό.  

Μεταξύ των άλλων απαντήσεων, τρεις είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτες: πώς ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του όταν δέχεται επίθεση από ένα 

παιδί- πώς λειτουργεί το παιδί- ψυχολογική υποστήριξη. Ένας από τους 
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εκπαιδευτικούς απάντησε ότι χρειάζεται γνώση όλων των απαντήσεων που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ερώτηση. 

 

(PT) Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (62,5%) απάντησαν σε αυτή την ερώτηση και το 

44% δηλώνει ότι η επιμόρφωση είναι η πιο αναγκαία.  Άλλες αναγκαίες δεξιότητες και 

γνώσεις είναι: παρέμβαση στο θύμα του εκφοβισμού, ευαισθητοποίηση της σχολικής 

κοινότητας, γνώση τεχνικών παρέμβασης, περισσότερες γνώσεις για τις ΔΦΑ.   

 

(ES) Οι κύριες ανάγκες που παρουσιάστηκαν στην ερώτηση "Τι πρέπει να γνωρίζετε στο 

θέμα της αντιμετώπισης του εκφοβισμού των μαθητών με διαταραχή του αυτιστικού 

φάσματος;". Τι είδους δεξιότητες και γνώσεις χρειάζεστε;" ήταν τόσο με 26,7% γνώσεις 

σχετικά με τη ΔΦΑ όσο και γνώσεις σχετικά με τη ΔΦΑ & τον εκφοβισμό, ειδικά σε 

θέματα όπως η γνώση για τα επίπεδα του φάσματος και πώς να ενεργείτε σε κάθε 

περίπτωση, η αυτοεκτίμηση και η κοινωνικοποίηση, ο τρόπος διαχείρισης στιγμών 

κρίσης από μαθητές με ΔΦΑ, η γνώση για τον καταπιεστή και πώς να τον αποτρέψετε. 

Με 8 απαντήσεις (17,8%), οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να γνωρίζουν για το πώς να 

παρεμβαίνουν σε μια κατάσταση εκφοβισμού, όπως, για παράδειγμα, πώς να ενεργούν 

με το θύμα και, αμέσως μετά, για την επίλυση προβλημάτων/διαχείριση συγκρούσεων 

(13,3%). Αναφέρεται επίσης η ένταξη στην τάξη (6,7%), η επικοινωνία με μαθητές με 

ΔΑΦ (4,4%), τα επίσημα έγγραφα (2,2%) και η επεξεργασία των συναισθημάτων 

(2,2%). 

 

  

Συνοψίζοντας τις παραπάνω απαντήσεις μπορούμε να διατυπώσουμε τις ακόλουθες ανάγκες 

του εκπαιδευτικού: 

● πλήρη γνώση του φαινομένου των ΔΦΑ - όχι (π.χ. γνώση των επιπέδων του 

φάσματος και του τρόπου δράσης σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με 

την καθοδήγηση και τη διδασκαλία ενός παιδιού με αυτισμό, τη λειτουργία ενός 

αυτιστικού παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, τον τρόπο διαχείρισης στιγμών 

κρίσης από μαθητές με ΔΦΑ, την αυτοεκτίμηση και την κοινωνικοποίηση και την 

αναγνώριση της συμπεριφοράς που αρμόζει σε μαθητές με αυτισμό, την 

επικοινωνία με μαθητές με ΔΦΑ), 

● πώς να αντιμετωπιστούν τέτοια περιστατικά με την εξεύρεση μεθόδων και 

τεχνικών για την πρόληψη του εκφοβισμού στα σχολεία (η παροχή πληροφοριών 
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σχετικά με τον εκφοβισμό και η γνώση της παιδαγωγικής ψυχολογίας είναι 

απαραίτητη, η γνώση για τον καταπιεστή και τον τρόπο πρόληψής του)  

● γνώσεις σχετικά με τις ΔΦΑ και τον εκφοβισμό 

● γνώση των τεχνικών παρέμβασης - πρακτικοί τρόποι/πρακτικές λύσεις 

αντιμετώπισης καταστάσεων και συγκεκριμένων περιπτώσεων/πρακτικές 

δραστηριότητες/παρέμβαση τόσο για να βοηθηθούν οι μαθητές που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες (συγκεκριμένες καταστάσεις και να μάθουν 

αποτελεσματικές ενέργειες για την υποστήριξη των παιδιών που είναι θύματα 

βίας, ιδίως των παιδιών με αναπτυξιακά ελλείμματα, π.χ. με αυτισμό) όσο και για 

την αντιμετώπιση των νέων που εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους  

● γνώσεις και δεξιότητες για την εργασία με ένα μαθητή σε δύσκολες καταστάσεις, 

σε καταστάσεις βίας (κυρίως στον τομέα της ικανότητας αναγνώρισης της 

επιθετικότητας, του εκφοβισμού και της βίας, πώς να αναγνωρίζει μια απειλή, 

γνώση των μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης της επιθετικότητας και του 

εκφοβισμού από τους συνομηλίκους, δεξιότητες στην εργασία με τους 

επιτιθέμενους και τα θύματα του εκφοβισμού / βίας, διαδικασίες για την 

αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης (σε μια κατάσταση βίας) αποδεκτές από 

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, πώς να παρέμβει σε μια κατάσταση 

εκφοβισμού, όπως, για παράδειγμα, πώς να ενεργήσει με το θύμα και, αμέσως 

μετά) 

● Άλλα: πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να υπερασπιστεί τον εαυτό του όταν δέχεται 

επίθεση από παιδί- πώς λειτουργεί το παιδί- ψυχολογική υποστήριξη,  

● επίλυση προβλημάτων/διαχείριση συγκρούσεων, 

● ενσωμάτωση στην τάξη, 

● επίσημα έγγραφα, 

● επεξεργασία των συναισθημάτων, 

● ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας,  

Από τις απαντήσεις αυτές μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν τον εκφοβισμό ως σοβαρό πρόβλημα με αρνητικές συνέπειες και 

παραδέχονται ότι πρέπει να εκπαιδευτούν για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. 
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Άλλο προσωπικό του σχολείου (145 ερωτηθέντες) 

 

1. Επίπεδο της εμπειρίας σας στην εργασία σε σχολικό περιβάλλον  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Λιγότερο 

από 2 χρόνια 

1 (4,8%) 4 (6,25%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 

Μεταξύ 2 και 

4 ετών 

3 (14,3%) 6 (9,38%) 7 (35%) 1 (5%) 3 (15%) 

Από 5 έως 10 

έτη 

5 (23,8%) 30 (46,88%) 8 (40%) 5 (25%) 3 (15%) 

+ 10 χρόνια 12 (57,1%) 24 (37,50%) 4 (20%) 13 (65%) 13 (65%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

21 64 20 20 20 

 

 

Οι λοιποί υπάλληλοι του σχολικού προσωπικού εργάζονται στο σχολείο κυρίως πάνω από 

10 χρόνια ή μεταξύ 5 και 10 ετών.  
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Greece Italy Poland Portugal Spain

Επίπεδο εμπειρίας στην εργασία σε σχολικό περιβάλλον 

Λιγότερο από 2 χρόνια Μεταξύ 2 και 4 ετών Από 5 έως 10 έτη + 10 χρόνια
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2. Ποια είναι η θέση σας στο σχολείο;  

(GR) Το μεγαλύτερο μέρος του υποστηρικτικού προσωπικού του σχολείου (19%) εργάζεται 

ως γενική υποστήριξη χωρίς εξειδίκευση, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό κατανέμεται αρκετά 

ισομερώς μεταξύ λογοθεραπευτών, ψυχολόγων και υποστηρικτικού προσωπικού 

λογοτεχνίας/πληροφορικής (4,8%). 

 

(IT) Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι ATA - Διοικητικοί, τεχνικοί και βοηθητικοί και μετά 

από διευθυντές ATA. 

 

(PL) Ορίσαμε τέσσερις κύριες ομάδες ερωτηθέντων όσον αφορά τη θέση τους στο σχολείο. Η 

μεγαλύτερη ομάδα είναι το προσωπικό καθαριότητας - 11 ερωτηθέντες. Δύο άλλες ομάδες 

είναι: γραμματείς και φύλακες (θυρωρός) - 4 ερωτηθέντες σε κάθε ομάδα. Ένας ερωτώμενος 

είναι διατάκτης. 

 

(PT) . Όπως αναμενόταν, οι λειτουργικοί βοηθοί αποτελούν την πλειοψηφία, με 55%, και οι 

τεχνικοί βοηθοί (διοικητικοί) είναι η δεύτερη μεγάλη ομάδα, με 27,5%. Άλλοι ερωτηθέντες 

είναι: ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, πολιτιστικός εμψυχωτής. 

 

(ES) Όσον αφορά τη θέση που κατέχουν στο σχολείο, 9 ανήκουν στους Εκπαιδευτικούς 

Τεχνικούς Βοηθούς, 8 είναι φύλακες εδάφους και 3 είναι Διοικητικοί Βοηθοί. 

 

Όπως μπορούμε να δούμε από τις παραπάνω απαντήσεις στην έρευνα πήρε μεγάλο εύρος 

των ατόμων που απασχολούνται στα σχολεία ως "λοιπό σχολικό προσωπικό". Μεταξύ αυτών 

μπορούμε να βρούμε: ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, πολιτιστικούς εμψυχωτές, 

εκπαιδευτικό υποστηρικτικό προσωπικό, λογοθεραπευτές, τεχνικούς και διοικητικούς 

βοηθούς, βοηθητικό προσωπικό, διευθυντές, γραμματείς, προσωπικό καθαριότητας κ.λπ.  
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3. Γνωρίζετε τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος; 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 20 (95,2%) 58 (90,63%) 19 (95%) 20 (100%) 17 (85%) 

Όχι 1 (4,8%) 6 (9,38%) 1 (5%) - 3 (15%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

21 64 20 20 20 

 

 

Οι υπάλληλοι των άλλων σχολείων γνωρίζουν κυρίως τι είναι η ΔΦΑ. Στην Πορτογαλία 

είναι 100%, στην Πολωνία και την Ελλάδα 95%, στην Ιταλία 90% και στην Ισπανία 85% 

των ερωτηθέντων.  
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Γνωρίζετε τι είναι η ΔΦΑ;

Ναι Όχι
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4. Υπάρχουν μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στο σχολείο σας;  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 15 (71,4%) 40 (62,5%) 12 (60%) 20 (100%) 18 (90%) 

Όχι 3 (14,3%) 6 (9,38%) 1 (5%) - 2 (10%) 

Δεν ξέρω 3 (14,3%) 18 (28,13%) 7 (35%) - --- 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

21 64 20 20 20 

  Εάν απαντήσουν "Όχι" ή "Δεν γνωρίζω", πηγαίνουν στην ερώτηση 7. 

 

 

Ο άλλος υπάλληλος του σχολικού προσωπικού γνωρίζει μάλλον αν υπάρχουν μαθητές με 

ΔΦΑ στα σχολεία τους. Στην Πορτογαλία το 100% των ερωτηθέντων απάντησε ναι, στην 

Ισπανία το 90%, στην Ελλάδα το 71%, στην Ιταλία το 62,5% και στην Πολωνία το 60%. 

Σημαντικός είναι ο αριθμός των ερωτηθέντων που δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν μαθητές 

με ΔΦΑ στα σχολεία τους: στην Πολωνία είναι 35%, στην Ιταλία 28% και στην Ελλάδα 14%. 

Δεν υπήρξαν τέτοιες απαντήσεις στην Ισπανία και την Πορτογαλία.  

  

71,40%
62,50% 60%

100%
90%

14,30% 9,38% 5% 0 10%14,30%
28,13%

35%

0 0
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Υπάρχουν μαθητές με ΔΦΑ στο σχολείο; 

Ναι Όχι Δεν ξέρω
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5. Αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος εκφοβισμό από 

άλλους μαθητές; 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 9 (42,9%) 30 (75%) 10 (83,3%) 1 (5%) 7 (39%) 

Όχι 7 (33,3%) 6 (15%) - 11 (55%) 2 (11%) 

Δεν ξέρω 5 (23,8%) 4 (10%) 2 (16,7%) 8 (40%) 9 (50%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

21 40 12 20 18 

 

 

Σύμφωνα με το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, οι μαθητές με ΔΦΑ εκφοβίζονται 

από τους άλλους μαθητές. Το 83% των ερωτηθέντων στην Πολωνία συμφωνεί με 

αυτό, το 75% στην Ιταλία, το 43% στην Ελλάδα και το 39% στην Ισπανία. Σημαντική 

πληροφορία είναι ότι το 50%των ερωτηθέντων στην Ισπανία και το 40% στην 

Πορτογαλία δεν γνωρίζουν αν οι μαθητές με ΔΦΑ εκφοβίζονται από τους άλλους 

μαθητές. 

Μόνο στην Πορτογαλία μόνο το 5% των ερωτηθέντων συμφωνεί με τη δήλωση ότι οι 

μαθητές με ΔΦΑ εκφοβίζονται από τους συμμαθητές τους.  
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Αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΔΦΑ εκφοβισμό από 
άλλους μαθητές;

Ναι Όχι Δεν ξέρω
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5.1. Αν απαντήσετε "Ναι" - ποια μορφή εκφοβισμού αντιμετωπίζουν; (Επιλέξτε 

το πολύ 3 απαντήσεις) 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Σωματικός εκφοβισμός 

γενικά 

4 (50%) 16 (28,57%) 7 (70%) 1 (100%) 4 (31%) 

Μάχες μαθητών με 

μαθητές 

7 (87,5%) 4 (7,14%) 3 (30%) - 2 (15%) 

Σωματική τιμωρία 1 (12,5%) - - - - 

Ψυχολογικός 

εκφοβισμός 

4 (50%) 14 (25%) 8 (80%) - 2 (15%) 

Λεκτική κακοποίηση 7 (87,5%) 18 (32,14%) 9 (90%) 1 (100%) 4 (31%) 

Σεξουαλική βία - - - - - 

Σεξουαλική 

παρενόχληση 

- 4 (7,14%) - - - 

Εκφοβισμός στον 

κυβερνοχώρο 

- - - - - 

Άλλα: 

(ES) Αποκλεισμός και απόρριψη - 1 ερωτώμενος (8%), 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

8 56 10 1 13 
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Ποια μορφή εκφοβισμού αντιμετωπίζουν; 

Ισπανία Πορτογαλία Πολωνία Ιταλία Ελλάδα
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Ως μορφή εκφοβισμού αναφέρθηκαν συχνότερα από το λοιπό προσωπικό του 

σχολείου: ο σωματικός εκφοβισμός γενικά, η λεκτική κακοποίηση και επίσης οι 

καυγάδες μαθητών με μαθητές. 

 

 

 

5.2. Αν απαντήσετε "Ναι" - Πού παρατηρείται αυτό το φαινόμενο 

περισσότερο; 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Στις αίθουσες 

διδασκαλίας 

- 10 (33,33%) - - 2 (26%) 

Στα μπάνια - 6 (20%) - - 2 (26%) 

Στους διαδρόμους 7 (100%) 10 (33,33%) 9 (90%) 1 (100%) 5 (31%) 

Στα αποδυτήρια - - 1 (10%) - 1 (6%) 

Άλλα:  

(PL) Στην αυλή του σχολείου - 2 ερωτηθέντες 

(ES) στην αυλή του σχολείου - 5 ερωτηθέντες (31%)- Είσοδος του σχολείου - 1 ερωτηθέντας (6%) 

(IT) Έξω από το σχολείο - 2 ερωτηθέντες (6,67%), Στην αυλή του σχολείου - 2 ερωτηθέντες (6,67%) 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

7 30 10 1 7 
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Τα επεισόδια εκφοβισμού σύμφωνα με το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου 

συμβαίνουν συνήθως στους διαδρόμους, αλλά οι ερωτηθέντες από την Ιταλία και την 

Ισπανία επιλέγουν επίσης τις αίθουσες διδασκαλίας.  

Σε πρόσθετες απαντήσεις θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην αυλή του σχολείου - 

όπου σύμφωνα με τους ερωτηθέντες λαμβάνουν χώρα επίσης επεισόδια εκφοβισμού.  

 

5.3. Εάν απαντήσετε "Ναι" - Σε ποια ώρα της σχολικής ημέρας παρατηρείται 

κυρίως αυτό το φαινόμενο; 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Κατά τη διάρκεια της 

εισόδου 

- 4 (13,33%) - - 2 (29%) 

Κατά τη διάρκεια της 

εξόδου 

- 2 (6,67%) 1 (10%) - 3 (43%) 

Κατά τη διάρκεια του 

μεσημεριανού 

διαλείμματος 

- 4 (13,33%) 1 (10%) - 4 (57%) 

Κατά τη διάρκεια 

αναψυχής/διακοπών 

7 (100%) 18 (60%) 8 (80%) 1 (100%) 7 (100%) 

Άλλα: 

(IT) Μη σχολικές ώρες - 2 ερωτηθέντες (6,67%) 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

7 30 10 1 7 
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Κατά τη διάρκεια της εξόδου
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Το προσωπικό των άλλων σχολείων (σε κάθε χώρα) όρισε τις αναψυχές/διαλείμματα 

ως την κύρια ώρα της σχολικής ημέρας κατά την οποία συνήθως λαμβάνουν χώρα 

επεισόδια εκφοβισμού.  
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6. Έχετε πόρους για να αντιμετωπίσετε μια τέτοια κατάσταση; 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 11 (58%) 8 (27%) - 18 (90%) 8 (40%) 

Όχι 8 (42%) 22 (73%) 11 (100%) 2 (10%) 12 (60%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

19 30 11 20 20 

 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, μπορούμε να πούμε ότι το προσωπικό άλλων σχολείων 

από την Πολωνία, την Ιταλία και την Ισπανία δηλώνει κυρίως ότι δεν διαθέτει πόρους 

για να αντιμετωπίσει τα επεισόδια εκφοβισμού μεταξύ μαθητών με ΔΦΑ και άλλων 

μαθητών.  

Ωστόσο, το 90% των ερωτηθέντων από την Πορτογαλία και το 58% από την Ελλάδα 

δηλώνουν ότι διαθέτουν τέτοιους πόρους. 
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Έχετε πόρους για να αντιμετωπίσετε μια τέτοια 
κατάσταση;

Ναι Όχι



 
 
 

 
AGAINST BUBBLE - Project n. 2019-1-IT02-KA201-063428 - Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Pag. 98 του 
109 

 

 

Εάν απαντήσετε "Ναι" - τι είδους πόρους διαθέτετε; (Μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις)  

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Γνώση των 

μηχανισμών 

εκφοβισμού, 

επιθετικής/βίαιης 

συμπεριφοράς 

4 (50%) - - 10 (50%) 1 

Γνώσεις σχετικά με τη 

Διαταραχή του 

Φάσματος του 

Αυτισμού 

5 (62,5%) 2 (20%) - 12 (60%) 7 

Ικανότητα 

αναγνώρισης της 

επιθετικότητας, του 

εκφοβισμού και της 

βίας 

5 (62,5%) 4 (40%) - 10 (50%) 4 

Ικανότητα ενίσχυσης 

των θετικών στάσεων 

και των επιθυμητών 

συμπεριφορών των 

μαθητών 

6 (75%) 4 (40%) - 8 (40%) 2 

Γνώση μεθόδων και 

τεχνικών για την 

αντιμετώπιση της 

επιθετικότητας και του 

εκφοβισμού από 

συνομηλίκους 

3 (37%) - - 6 (30%) 4 

Δεξιότητες εργασίας 

με τους επιτιθέμενους 

και τα θύματα του 

εκφοβισμού 

2 (25%) - - 8 (40%) 1 

Άλλο:.... 

Συνολικός αριθμός 

ερωτηθέντων 

8 10 0 20 --- 
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Μεταξύ του λοιπού προσωπικού του σχολείου που δηλώνει ότι διαθέτει πόρους για 

την αντιμετώπιση καταστάσεων εκφοβισμού στις οποίες εμπλέκονται μαθητές με 

ΔΦΑ, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι πόροι είναι οι εξής: Γνώσεις σχετικά με τη 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, ικανότητα αναγνώρισης της επιθετικότητας, του 

εκφοβισμού και της βίας και ικανότητα ενίσχυσης των θετικών στάσεων και των 

επιθυμητών συμπεριφορών των μαθητών. 

  

0 2 4 6 8 10 12 14

Knowledge about mechanisms of bullying,
aggressive / violent behaviour

Knowledge about Autism Spectrum Disorder

Ability to recognize aggression, bullying and
violence

Ability to strengthen students' positive
attitudes and desired behaviours

Knowledge of methods and techniques to
counteract aggression and peer bullying

Skills to work with aggressors and victims of
bullying

Τι είδους πόρους διαθέτετε;

Ισπανία Πορτογαλία Πολωνία Ιταλία Ελλάδα
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7. Συμμετείχατε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαταραχή του Αυτιστικού 

Φάσματος ή σε πρόγραμμα εξειδικευμένο σε μαθητές με Διαταραχή του 

Αυτιστικού Φάσματος; 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 16 (76,2%) 6 (9,38%) - 4 (20%) 5 (25%) 

Όχι 5 (23,8%) 58 (90,63%) 20 (100%) 16 (80%) 15 (75%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

21 64 20 20 20 

 

 

Το υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων από την Πολωνία (100%), την Ιταλία (91%), την 

Πορτογαλία (80%) και την Ισπανία (75%) δεν έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τη Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος ή σε σεμινάριο εξειδικευμένο 

σε μαθητές με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος. Ωστόσο, το 76% των 

ερωτηθέντων από την Ελλάδα παρακολούθησε ένα τέτοιο μάθημα.  
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Ναι Όχι
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8. Συμμετείχατε σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τον εκφοβισμό 

μεταξύ των μαθητών; 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 10 (47,6%) 22 (34,38%) - 4 (20%) 3 (15%) 

Όχι 11 (52,4%) 42 (65,63%) 20 (100%) 16 (80%) 17 (85%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

21 64 20 20 20 

 

 

Όπως και στην προηγούμενη ερώτηση, το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου δεν έχει 

συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τον εκφοβισμό μεταξύ των 

μαθητών. Στην Πολωνία το 100% των ερωτηθέντων δεν συμμετείχε στο μάθημα για το 

θέμα αυτό, το 85% στην Ισπανία, το 80% στην Πορτογαλία, το 66% στην Ιταλία και το 

52% στην Ελλάδα.  
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9. Συμμετείχατε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τον εκφοβισμό των μαθητών 

με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος; 

 Ελλάδα Ιταλία Πολωνία Πορτογαλία Ισπανία 

Ναι 3 (14,3%) 4 (6,25%) - 2 (10%) 2 (10%) 

Όχι 18 (85,7%) 60 (93,75%) 20 (100%) 18 (90%) 18 (90%) 

Συνολικός 

αριθμός 

ερωτηθέντω

ν 

21 64 20 20 20 

 

 

Σε αυτές τις ερωτήσεις τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο παρόμοια μεταξύ των χωρών. Το 

100% του λοιπού σχολικού προσωπικού από την Πολωνία, το 94% από την Ιταλία, το 90% 

από την Πορτογαλία και την Ισπανία και το 86% από την Ελλάδα δεν έχουν λάβει μέρος σε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τον εκφοβισμό μαθητών με διαταραχή του αυτιστικού 

φάσματος. 

 

10. Τι πρέπει να γνωρίζετε για το θέμα της αντιμετώπισης του εκφοβισμού των 

μαθητών με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού; Τι είδους δεξιότητες και 

γνώσεις χρειάζεστε; 
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(GR) Το υποστηρικτικό προσωπικό του σχολείου δήλωσε επίσης ότι για την 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού που αφορά μαθητές με Διαταραχή του Φάσματος του 

Αυτισμού και τις δεξιότητες που είναι σημαντικό να διαθέτουν για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε ότι χρειάζονται περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο του εκφοβισμού και τη Διαταραχή του 

Φάσματος του Αυτισμού επίσης. 

Αν και σε κάποια εξειδικευμένα σεμινάρια πιστεύουν ότι μπορούν να μάθουν 

μεθόδους και τεχνικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου του 

εκφοβισμού. Αναφέρουν επίσης ότι μέσα από τα μαθήματα ειδικής αγωγής μπορούν 

να μάθουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την ψυχολογική υποστήριξη τόσο των 

μαθητών με ΔΑΦ όσο και των εκφοβιστών. 

(ΙΤ) Συμπερασματικά, όσον αφορά το λοιπό προσωπικό υποστήριξης του σχολείου, οι 

περισσότεροι δεν αισθάνονται ικανοί να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν 

καταστάσεις που αφορούν μαθητές με αυτισμό και εκφοβισμό γενικότερα. Θα ήθελαν 

να έχουν ακριβέστερες γνώσεις και να πραγματοποιήσουν στοχευμένη εκπαίδευση. 

(PL) Η συντριπτική πλειοψηφία του λοιπού σχολικού προσωπικού που απάντησε, 

δήλωσε, ότι χρειάζονται πληροφορίες για το πώς να αντιδράσουν σε κατάσταση βίας, 

τι μπορούν να κάνουν, πώς να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Πολλοί από 

αυτούς χρειάζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον αυτισμό και πώς να προχωρούν 

με τους μαθητές με αυτισμό.  

(PT) Σε αυτή την τελευταία ερώτηση, η κατάρτιση είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται 

περισσότερο το προσωπικό του σχολείου. Άλλες απαντήσεις περιλαμβάνουν: 

δεξιότητες ευαισθησίας, τρόπος διδασκαλίας κοινωνικών ικανοτήτων σε μαθητές με 

ΔΑΦ, εκφοβισμός, κατάρτιση σχετικά με τον εκφοβισμό μαθητών με ΔΑΦ, κατάρτιση 

σχετικά με τον αυτισμό. 

(ES) Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου είναι: "Τι πρέπει να γνωρίζετε στο 

θέμα της αντιμετώπισης του εκφοβισμού των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος;". Τι είδους δεξιότητες και γνώσεις χρειάζεστε;", με συνολικά 19 προτάσεις. 

Με 1 και 5% των απαντήσεων υπάρχει η προώθηση του διαλόγου, της ανεκτικότητας 

και του σεβασμού μεταξύ των μαθητών και με 10% των απαντήσεων υπάρχει η ανάγκη 

ενημέρωσης για το θέμα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Η επίσημη τεκμηρίωση, 

όπως δείκτες, πρωτόκολλα και κανόνες, και η εκπαίδευση που απευθύνεται στους 

μαθητές έχει και οι δύο 11% των απαντήσεων. Με μεγαλύτερο ποσοστό (26%), υπάρχει 

εκπαίδευση σχετικά με τις μεθόδους και τα εργαλεία για την πρόληψη του εκφοβισμού, 

δηλαδή η διαμεσολάβηση με τους υπόλοιπους μαθητές και η πρόληψη και επίλυση 

συγκρούσεων. Τέλος, η εκπαίδευση σχετικά με τη ΔΦΑ (37%), που μπορεί να 
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περιλαμβάνει για παράδειγμα την αναγνώριση της διαταραχής, αποτελεί τη 

μεγαλύτερη ανάγκη αυτής της ομάδας.  

 

Μεταξύ των παραπάνω απαντήσεων των άλλων ερωτηθέντων του σχολικού 

προσωπικού σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζουν στο θέμα της αντιμετώπισης του 

εκφοβισμού των μαθητών με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος μπορούμε να 

βρούμε κυρίως τις ακόλουθες πτυχές: 

● πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο του εκφοβισμού: πληροφορίες για το 

πώς να αντιδράσουν σε κατάσταση βίας, τι μπορούν να κάνουν, πώς να 

αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση, μέθοδοι και τεχνικές για την πρόληψη 

και την αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού, 

● Διαταραχή του φάσματος του αυτισμού: πληροφορίες σχετικά με τον αυτισμό 

και πώς να προχωρήσετε με μαθητές με αυτισμό, 

● την αντιμετώπιση του εκφοβισμού που αφορά μαθητές με διαταραχή του 

αυτιστικού φάσματος και τις δεξιότητες που είναι σημαντικό να διαθέτουν για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου, συγκεκριμένες στρατηγικές ψυχολογικής 

υποστήριξης τόσο των μαθητών με ΔΦΑ όσο και των εκφοβιστών,  

● δεξιότητες ευαισθησίας, 

● διαμεσολάβηση, πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, 

● πώς να διδάξουμε κοινωνικές ικανότητες σε μαθητές με ΔΦΑ,  

● διάλογο, ανεκτικότητα και σεβασμό μεταξύ των μαθητών, 

● επίσημη τεκμηρίωση, ως δείκτες, πρωτόκολλα και κανόνες. 
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Κύρια συμπεράσματα 

 

Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) είναι σήμερα τα πιο κοινά αναπτυξιακά 

προβλήματα. Υπολογίζεται ότι εμφανίζονται σε περισσότερα από ένα στα εκατό άτομα και ο 

αριθμός των διαγνώσεων αυτών συνεχίζει να αυξάνεται.17 Αυτό θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις 

για τη σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία πρέπει να αναπτύξει το συντομότερο δυνατό 

αποτελεσματικά συστήματα υποστήριξης για τους μαθητές με ΔΦΑ και τις οικογένειές τους.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος Against Bubble πραγματοποιήσαμε στο πρώτο βήμα την 

ανάλυση δεδομένων της πραγματικής κατάστασης και των αναγκών τεσσάρων ομάδων-

στόχων: μαθητές (10-14 ετών), εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλο προσωπικό του σχολείου στο 

θέμα του εκφοβισμού μαθητών με ΔΦΑ στο σχολικό περιβάλλον.  

Στην έρευνα έλαβαν μέρος: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Αναφορά: Ogólnopolski Spis Autyzmu, red. M. Płatos, Warszawa, 2016 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 (10-14 ΕΤΏΝ) 

412 

ΚΑΘΗΓΗΤΕ

Σ 

 235 

ΓΟΝΕΙΣ  

271 

ΆΛΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙ

ΚΌ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΊΟΥ 

145 

Συνολικά 1063 ερωτηθέντες 

από πέντε χώρες:  

Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, 

Πορτογαλία και Ισπανία 



 
 
 

 
AGAINST BUBBLE - Project n. 2019-1-IT02-KA201-063428 - Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Pag. 106 του 
109 

 

Κύρια συμπεράσματα: 

 

Η προοπτική των μαθητών:  

● Εκφοβισμός 

Σίγουρα οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι ο εκφοβισμός. Σε κάθε νομό το 90%-100% απάντησαν 

ότι κατανοούν τον όρο και γνωρίζουν τι είναι.  Συνήθως οι μαθητές δηλώνουν ότι επεισόδια 

εκφοβισμού συμβαίνουν στα σχολεία τους. Μόνο σε δύο χώρες (Πολωνία και Ισπανία) μια 

μεγάλη ομάδα μαθητών δεν γνωρίζει αν υπάρχει εκφοβισμός στο σχολείο τους. Και ένα 

υψηλό ποσοστό (47%) των μαθητών στην Πορτογαλία δηλώνει ότι το bulling δεν έχει θέση 

στα σχολεία τους. Σύμφωνα με τους μαθητές και οι τρεις κατηγορίες αποτελούν σήματα 

εκφοβισμού, αλλά σίγουρα τα λεκτικά σήματα (πειράγματα, κοροϊδία) έχουν το υψηλότερο 

ποσοστό, επίσης τα σωματικά σήματα (ξυλοδαρμός, κλωτσιές κ.λπ.) επιλέχθηκαν από 

πολλούς μαθητές. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός επιλέχθηκε όχι τόσο συχνά, αλλά παρόλα 

αυτά θεωρείται από πολλούς μαθητές ως σήμα εκφοβισμού.  Η πιο συχνή μορφή εκφοβισμού 

είναι η προσβολή και η δεύτερη μορφή εκφοβισμού που επιλέγεται πολύ συχνά από τους 

μαθητές σε όλες τις χώρες είναι το σπρώξιμο, ενώ η τρίτη είναι το δείξιμο με το δάχτυλο. 

Επίσης, το "πάρσιμο σακιδίου πλάτης" έλαβε υψηλό ποσοστό.  

● Αντίδραση στον εκφοβισμό 

Οι μαθητές όταν βλέπουν ένα επεισόδιο εκφοβισμού συνήθως αρχικά ζητούν από τον 

καθηγητή (ή άλλο άτομο του σχολικού προσωπικού) να παρέμβει ή να παράσχει βοήθεια 

στον πάσχοντα μαθητή. Αλλά από την άλλη πλευρά, πολλοί μαθητές από την Ισπανία, την 

Πολωνία, την Πορτογαλία, αλλά και την Ελλάδα αγνοούν την κατάσταση εκφοβισμού και 

απλά την προσπερνούν. Αυτό θα μπορούσε να είναι το πεδίο για μελλοντική μελέτη - κάποιοι 

από τους μαθητές μπορεί να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε αυτή την κατάσταση.  

Σε όλες τις χώρες, οι μαθητές που υφίστανται εκφοβισμό μπορούν να υπολογίζουν στη 

βοήθεια και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ή του προσωπικού του σχολείου. Την ίδια 

κατάσταση έχουμε και εμείς όσον αφορά τη βοήθεια και την υποστήριξη από τους φίλους.  

● Γνωρίζοντας το θέμα του αυτισμού  

Πολλοί μαθητές έχουν ακούσει για τον αυτισμό (περίπου 80% - 90% των μαθητών). Μόνο 

στην Ελλάδα το 41,1% δεν έχει ακούσει γι' αυτόν. Σύμφωνα με τους μαθητές η πιο 

συνηθισμένη κατάσταση για τους μαθητές με σε κάθε χώρα είναι η κατάσταση όπου ο 

μαθητής με αυτισμό είναι μόνος του. Μια άλλη τυπική κατάσταση είναι η κατάσταση κατά 

την οποία ο μαθητής με ΔΦΑ αλληλεπιδρά μόνο με λίγους συμμαθητές του. Ορισμένοι 

μαθητές παρατήρησαν επίσης ότι μια άλλη τυπική κατάσταση είναι η κατάσταση κατά την 
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οποία οι μαθητές με ΔΦΑ αλληλεπιδρούν μόνο με ενήλικες/δασκάλους. Σύμφωνα με τους 

ερωτηθέντες οι μαθητές με αυτισμό συμπεριφέρονται έτσι επειδή δεν ξέρουν πώς να 

αλληλεπιδράσουν με άλλους συμμαθητές και επειδή οι άλλοι συμμαθητές δεν θέλουν να 

αλληλεπιδράσουν μαζί τους, αποκλείονται.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

ενσωμάτωση και η οικοδόμηση σχέσεων, η ευαισθητοποίηση και η ανοχή, η αμοιβαία 

κατανόηση είναι άλλοι τομείς στους οποίους απαιτείται εργασία με τους μαθητές. 

 

Εκπαιδευτικοί, γονείς και λοιπό προσωπικό του σχολείου - κύρια ευρήματα: 

● Κατανόηση της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού  

Οι γονείς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου δηλώνουν ότι κατανοούν και γνωρίζουν τι 

είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.  

● Εκφοβισμός μαθητών με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού  

Οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τα προβλήματα εκφοβισμού/βίας προς τους μαθητές με αυτισμό. 

Το 55% των εκπαιδευτικών στην Πολωνία, το 54% στην Ισπανία, το 42,5% στην Ελλάδα, το 

37,1% στην Ιταλία και το 30% στην Πορτογαλία δηλώνουν ότι οι μαθητές με αυτισμό 

αντιμετωπίζουν εκφοβισμό από τους άλλους μαθητές. Οι γονείς δήλωσαν κυρίως ότι δεν 

γνωρίζουν αν οι μαθητές με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν εκφοβισμό από άλλους μαθητές. Αλλά από 

την άλλη πλευρά, μεταξύ 37% και 12% των ερωτηθέντων σε κάθε χώρα απάντησαν "ναι", 

οπότε το ποσοστό αυτό δηλώνει την ύπαρξη του προβλήματος. Σύμφωνα με το υπόλοιπο 

προσωπικό του σχολείου οι μαθητές με ΔΦΑ εκφοβίζονται από τους άλλους μαθητές. Μεταξύ 

83% και 39% των ερωτηθέντων σε κάθε χώρα πιστεύουν έτσι. Εξαίρεση αποτελεί η 

Πορτογαλία, όπου μόνο το 5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι μαθητές με ΔΦΑ εκφοβίζονται 

από τους συμμαθητές τους. 

Η λεκτική κακοποίηση και ο ψυχολογικός εκφοβισμός είναι οι δύο πιο συχνές μορφές 

εκφοβισμού που παρατηρούνται από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και το λοιπό 

προσωπικό του σχολείου. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας και την τρίτη λιγότερο 

απαντημένη επιλογή : τον σωματικό εκφοβισμό γενικά, τους καυγάδες μεταξύ μαθητών και 

τον διαδικτυακό εκφοβισμό.  

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες και από τις τρεις ομάδες, τα πιο συχνά επεισόδια εκφοβισμού 

συμβαίνουν στους διαδρόμους, ενώ στη δεύτερη θέση αναφέρονται οι αίθουσες 

διδασκαλίας. Σε πρόσθετες απαντήσεις θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην αυλή του 

σχολείου - όπου σύμφωνα με τους ερωτηθέντες (ειδικά από την άλλη ομάδα προσωπικού του 

σχολείου) συμβαίνουν επίσης επεισόδια εκφοβισμού.  
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Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου, τα πιο 

συχνά επεισόδια εκφοβισμού συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων/διαλειμμάτων. Ορισμένοι γονείς παρατήρησαν επίσης ότι οι καταστάσεις 

αυτές λαμβάνουν χώρα και κατά την έξοδο από το σχολείο. 

● Πόροι για την αντιμετώπιση καταχρηστικών καταστάσεων στις οποίες εμπλέκεται 

το παιδί με ΔΦΑ 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πόρους για την αντιμετώπιση των επεισοδίων 

εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών. Οι γονείς κυρίως δεν διαθέτουν (ή δήλωσαν ότι δεν ισχύει 

γι' αυτούς) πόρους για την αντιμετώπιση καταχρηστικών καταστάσεων, ειδικά σε αυτές στις 

οποίες εμπλέκεται το παιδί με ΔΦΑ.  

Το υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων από την Πολωνία, την Ιταλία και την Ισπανία δηλώνει 

κυρίως ότι δεν διαθέτουν πόρους για την αντιμετώπιση των επεισοδίων εκφοβισμού μεταξύ 

μαθητών με ΔΦΑ και άλλων μαθητών.  

Μεταξύ των εκπαιδευτικών, των γονέων και του λοιπού προσωπικού του σχολείου που 

δηλώνουν ότι διαθέτουν πόρους για την αντιμετώπιση καταχρηστικών καταστάσεων, οι πιο 

συχνές πηγές που διαθέτουν είναι: Γνώσεις σχετικά με τη Διαταραχή του Φάσματος του 

Αυτισμού, Ικανότητα αναγνώρισης της επιθετικότητας, του εκφοβισμού και της βίας, 

Ικανότητα ενίσχυσης των θετικών στάσεων και των επιθυμητών συμπεριφορών των 

μαθητών. 

Οι άλλοι τομείς επιλέχθηκαν λιγότερο συχνά από τους εκπαιδευτικούς και αυτό θα μπορούσε 

να αποτελέσει πρόταση για μελλοντική εργασία. 

● Ανάγκες κατάρτισης 

Όλες οι ομάδες χρειάζονται σεμινάριο, εκπαίδευση στο θέμα της αντιμετώπισης του 

εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών με ΔΦΑ. Στις απαντήσεις των συγκεκριμένων ομάδων 

μπορούμε να δούμε, ότι ειδικά οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη συμμετάσχει σε εκπαιδεύσεις 

σχετικά με τον εκφοβισμό ή τον αυτισμό, επίσης κάποιοι γονείς και άλλο προσωπικό του 

σχολείου έχουν συμμετάσχει σε αυτές. Όμως και οι τρεις ομάδες δεν έχουν σίγουρα καμία 

εμπειρία στην εκπαίδευση στο θέμα του εκφοβισμού ή της βίας των μαθητών με ΔΦΑ, οπότε 

λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό μαθητών με ΔΦΑ στα σχολεία υπάρχει σίγουρα 

ανάγκη για τέτοιες εκπαιδεύσεις. 

Συνοψίζοντας τις ανάγκες στο θέμα της αντιμετώπισης περιστατικών εκφοβισμού που 

αφορούν μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και τι είδους δεξιότητες και γνώσεις 

πρέπει να έχουν, μπορούμε να χωρίσουμε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων και στις τρεις 

ομάδες σε τέσσερα βασικά θέματα:  
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o θέματα που σχετίζονται με τον εκφοβισμό/τη βία - πώς να αντιμετωπιστούν 

τέτοια περιστατικά με την εξεύρεση μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη 

του εκφοβισμού στα σχολεία, 

o θέματα που σχετίζονται με τον αυτισμό - πλήρη γνώση του φαινομένου της 

ΔΦΑ,  

o θέματα που σχετίζονται με το bulling των μαθητών με αυτισμό, 

o θέματα που σχετίζονται με την εργασία με έναν μαθητή σε μια δύσκολη 

κατάσταση.  

Φυσικά, οι τομείς αυτοί είναι ευρύτατοι και μπορούν να συμπεριληφθούν πολλές 

πληροφορίες και αρμοδιότητες. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και το λοιπό προσωπικό του 

σχολείου ανέφεραν πιο λεπτομερείς ανάγκες οι οποίες περιγράφονται στην έκθεση σε κάθε 

ενότητα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι σε κάθε ομάδα εμφανίστηκε η ανάγκη 

κατάρτισης σε δεξιότητες διαμεσολάβησης, επίλυσης συγκρούσεων ή επικοινωνίας.  

Η σημαντική πτυχή των απαντήσεων είναι η παραδοχή ότι υπάρχει ανάγκη συμμετοχής σε 

εκπαιδευτικά εργαστήρια, μαθήματα, κατάρτιση και σεμινάρια που θα τους βοηθήσουν να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την κατάσταση αυτή στα σχολεία.  

 

 


