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Abstract: The school, as a living organism, is influenced by the change in conditions and 

problems that arise. Consequently, the role of principal-leader is an especially demanding one, 

as it has to face contemporary challenges. The objective of this work is the study of bullying 

in schools among colleague teachers and the stance taken by the principal-leader, by 

comparing two articles. The articles we are studying and comparing, are considered by us 

representative, and come from America and Australia, respectively. We note that the 

particular research topic of bullying between colleagues has been limitedly investigated in 

Greece, as only one research has been carried out on this matter. Finally, as a way of 

addressing the issue we suggest the transformational of leadership model be implemented. 
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Πεξίιεςε: Τν ζρνιείν, σο δσληαλόο νξγαληζκόο, επεξεάδεηαη από ηηο ζπλερώο 

κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ. Καηά ζπλέπεηα, ν ξόινο ηνπ 

δηεπζπληή-εγέηε θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθόο, θαζώο θαιείηαη λα αληηκεησπίδεη ηηο 

ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο. Σηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ εθθνβηζκνύ ζηα 

ζρνιεία κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο ζέζεο πνπ παίξλεη ν δηεπζπληήο-

εγέηεο κέζα από ηε κειέηε θαη ζύγθξηζε δύν άξζξσλ. Τα άξζξα πνπ κειεηνύκε θαη 

ζπγθξίλνπκε, ηα ζεσξνύκε αληηπξνζσπεπηηθά. Πξνέξρνληαη από ηελ Ακεξηθή θαη ηελ 

Απζηξαιία, αληίζηνηρα. Σεκεηώλνπκε πσο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έξεπλαο, ηνπ εθθνβηζκνύ 

κεηαμύ ζπλαδέιθσλ έρεη απνηειέζεη ζε πνιύ κηθξό βαζκό αληηθείκελν έξεπλαο ζηνλ 
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Διιαδηθό ρώξν, θαζώο έρεη δηεμαρζεί κόλν κία ζρεηηθή έξεπλα. Τέινο, σο ηξόπν 

αληηκεηώπηζεο πξνηείλνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνύ κνληέινπ εγεζίαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: εθθνβηζκόο, ζρνιείν, ζπλάδειθνη, δηεπζπληήο. 

Δηζαγσγή  

Η παξνύζα εξγαζία έρεη σο ζηόρν ηε ζύγθξηζε δπν άξζξσλ (Riley, Duncan, & Edwards, 

2011˙ Gray & Gardiner, 2013), πνπ επηιέμακε κέζα από ηελ αλαδήηεζε καο ζην δηαδίθηπν, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπξαγκαηεπηνύκε ηνλ εθθνβηζκό ζηα ζρνιεία κεηαμύ ζπλαδέιθσλ θαη ηνλ 

ξόιν ηνπ εγέηε ζηε δεκηνπξγία ελόο πγηνύο ζρνιηθνύ θιίκαηνο.  

 

Οη ελόηεηεο αλαδεηθλύνπλ ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ ζπλαδέιθσλ κέζα από ηελ αλάιπζε 

θαη κειέηε ησλ άξζξσλ. Σπγθεθξηκέλα, ε πξώηε ελόηεηα πξαγκαηεύεηαη ηελ αλάιπζε 

άξζξνπ πνζνηηθήο έξεπλαο από ηελ Απζηξαιία, ελώ ε δεύηεξε ελόηεηα ηε κειέηε άξζξνπ 

πνηνηηθήο έξεπλαο από ηελ Ακεξηθή. Αθνινπζεί, ε ηξίηε ελόηεηα κε ηε ζύγθξηζε ηνπο. 

Τέινο, αθνινπζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ αλάιπζε ησλ 

δπν άξζξσλ.  

 

Τα άξζξα πνπ παξαθάησ πξνζεγγίδνπκε θξηηηθά, ηα ζεσξνύκε αληηπξνζσπεπηηθά, γηαηί: α) 

είλαη δείγκαηα απ’ ηα ειάρηζηα πνπ βξήθακε ζρεηηθά κε ην ζέκα καο, β) ην πξώην άξζξν ήηαλ 

ε πξώηε θαη παξάιιεια εζληθή έξεπλα ζηελ Απζηξαιία θαη γ) ηα δπν άξζξα είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθά, σο πξνο ηε κεζνδνινγία έξεπλαο. Τν πξώην άξζξν αλαθέξεηαη ζηνλ 

εθθνβηζκό ππαιιήισλ ζηα ζρνιεία ηεο Απζηξαιίαο θαη απνηειεί πνζνηηθή έξεπλα, ελώ ην 

δεύηεξν άξζξν αλαθέξεηαη αληίζηνηρα ζηελ Ακεξηθή θαη απνηειεί πνζνηηθή, αιιά θπξίσο 

πνηνηηθή έξεπλα. Θα ιέγακε έηζη όηη ην έλα άξζξν ζπκπιεξώλεη ην άιιν. Τέινο, λα 

πξνζζέζνπκε όηη απ’ ηα δύν άξζξα αλαδεηθλύνληαη αξθεηά ελδηαθέξνληα επξήκαηα πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

Τέινο, ηα δπν άξζξα αλαδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε εθθνβηζκνύ ζηα ζρνιεία κεηαμύ ζπλαδέιθσλ 

ζε ζεκαληηθό βαζκό. Ωζηόζν, ην ζέκα απηό ζα πξέπεη λα ην αληηκεησπίζεη θαη λα ην επηιύζεη 

ν δηεπζπληήο - εγέηεο ζρνιείνπ. Απηό ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε θαη κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ησλ άξζξσλ. Δπηπιένλ, κεηά από ηε κειέηε καο ζρεηηθά κε ην ζέκα, ε δηθή καο 

πξόηαζε είλαη ν δηεπζπληήο λα πηνζεηήζεη ην κνληέιν ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνύ εγέηε, δειαδή 

ηνπ εγέηε πνπ δίλεη έκθαζε ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνύξαο, πνπ 

κεηαζρεκαηίδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζ’ απηέο, θαη ν 

νπνίνο κπνξεί λα πξνιακβάλεη όιεο ηηο ηπρόλ ζπγθξνύζεηο. 

1. Γηεξεύλεζε ηνπ εθθνβηζκνύ κεηαμύ ζπλαδέιθσλ κέζα από ηελ έξεπλα ηεο 

Απζηξαιίαο 
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Από ηε κειέηε ηνπ άξζξνπ ησλ Riley, Duncan, and Edwards (2011). Staff bullying in 

Australian schools, Journal of Educational Administration, 49(1), 7 – 30, πνπ αλαδεηθλύεη ηνλ 

ζρνιηθό εθθνβηζκό κεηαμύ ζπλαδέιθσλ ζηα ζρνιεία ηεο Απζηξαιίαο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

αλαδείμνπκε, θαη’ εκάο, ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηεο έξεπλαο. 

Αξρηθά, λα αλαθέξνπκε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν, θαίλεηαη όηη δελ έρεη μαλά 

πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρε έξεπλα ζηελ Απζηξαιία. Σπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη, πξώηνλ, 

όηη ζύκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Απζηξαιίαο (Δπηηξνπή Παξαγσγηθόηεηαο, 2010) «[…] 

θακηά έξεπλα δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηεο Απζηξαιίαο ζρεηηθά κε ηελ 

επίπησζε ηνπ εθθνβηζκνύ» (ζ. 287). Δπίζεο, δεύηεξνλ, ν Beyond Bullying Association 

(2003) αλέθεξε πξνεγνύκελα όηη δελ ππάξρεη θακία απζηξαιηαλή έξεπλα πνπ λα εξεπλά ηνλ 

γεληθό πιεζπζκό ή αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Καηά ζπλέπεηα, θαίλεηαη 

λα κελ ππάξρνπλ αμηόπηζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απζηξαιηαλό εξγαηηθό 

δπλακηθό θαη θακία απάληεζε ζην εξώηεκα: Δίλαη ν εθθνβηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ εκθαλήο 

ζε ζρνιεία ηεο Απζηξαιίαο; Η έξεπλα πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηό ην άξζξν απνηειεί ηελ 

πξώηε εζληθή δηαδηθηπαθή έξεπλα ηνπ πξνζσπηθνύ εθθνβηζκνύ πνπ δηεμάγεηαη ζηα ζρνιεία 

ηεο Απζηξαιίαο. 

 

Τν άξζξν αλαδεηθλύεη δύν ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο, πνπ ζεσξνύκε θαη εκείο ζεκαληηθέο, γηα 

πεξαηηέξσ κειέηε, νη νπνίεο είλαη: α) έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε ζηηο ΗΠΑ, από ηνπο Blasé θαη 

Blasé (2002, 2003a, b), ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα επξήκαηα από «ηελ πξώηε θαη κνλαδηθή 

κειέηε ησλ αξρώλ θαθνκεηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνλ θόζκν» (Blasé & Blasé, 

2003b, ζ. 268) θαη β) νη Blasé, Blasé θαη Du (2008), ζηελ νπνία παξνπζίαζαλ κηα δεύηεξε 

εζληθή κειέηε ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ΗΠΑ σο πξνο ηελ εζηθή θαη 

ςπρνινγηθή θαθνκεηαρείξηζή ηνπο από ηνπο δηεπζπληέο. Πξόθεηηαη γηα δπν ζεκαληηθέο 

έξεπλεο πνπ επηπιένλ εξεπλνύλ ηνλ εθθνβηζκό θαη από ηε κεξηά ηνπ δηεπζπληή πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

 

Ο ιόγνο γηα ηελ απνπζία έξεπλαο ζηελ Απζηξαιία είλαη ελδερνκέλσο ην γεγνλόο όηη ν 

εθθνβηζκόο είλαη δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί. Παξόια απηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν, κπνξνύκε 

λα δηαθξίλνπκε ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα έρεη, όπσο: ηε κνξθή ηεο ππεξβνιηθήο 

παξαθνινύζεζεο ηεο εξγαζίαο, παξάινγεο πξνζεζκίεο, αλεμέιεγθην θόξην εξγαζίαο, θαη 

αλάζεζε εξγαζηώλ ρσξίο λόεκα, ιεθηηθή βία, επίκνλε θξηηηθή, εκθαλείο απεηιέο, ή πην 

αλαηξεπηηθέο πξάμεηο, όπσο ν απνθιεηζκόο θαη ε απνκόλσζε, θνπηζνκπνιηά ή θήκεο, ή/θαη 

θάξζεο ζε βάξνο ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ (Agervold & Mikkelsen, 2004˙ Zapf & Einarsen, 2003, 

2005). Έλα βαζηθό ζηνηρείν ηνπ εθθνβηζκνύ είλαη «νη ζπζηεκαηηθέο θνηλσληθέο αξλεηηθέο 

πξάμεηο» γηα έλα άηνκν ή ηνπιάρηζηνλ ε δεκηνπξγία ελόο αξλεηηθνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

(Einarsen et al., 2003, ζ. 15).  

 

Ο εθθνβηζκόο αλαθέξεηαη πσο έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα δηαδεδνκέλν πξόβιεκα ζηνλ ρώξν 

εξγαζίαο ζε πνιιέο ρώξεο (Zapf & Einarsen, 2005). Σηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη θάπνηνη 

ελδεηθηηθνί νξηζκνί, ζεκαληηθνί γηα ηελ εξγαζία καο, όπσο απηνί παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν: 
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Δθθνβηζκόο (bullying): «[…] Δπαλεηιεκκέλεο θαη επίκνλεο αξλεηηθέο πξάμεηο πξνο έλα ή 

πεξηζζόηεξα άηνκν(α) πνπ πεξηιακβάλνπλ κηα επίκνλε αληζνξξνπία δύλακεο θαη 

δεκηνπξγνύλ έλα ερζξηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο» (Salin, 2003). «Δθθνβηζκόο ηνπ 

πξνζσπηθνύ» (staff bullying): ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζρεηίδνληαη κε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο έλαο ελήιηθαο, δειαδή ην κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ, ήηαλ είηε ν δξάζηεο ή ν ζηόρνο ηνπ 

εθθνβηζκνύ. Απηό δελ απνθιείεη ην γεγνλόο όηη ην πξνζσπηθό ζα κπνξνύζε λα εθθνβίδεηαη 

από ηνπο καζεηέο.  

 

Η ζπγθεθξηκέλε δηεξεπλεηηθή έξεπλα βαζίζηεθε ζηνλ ηξόπν πνπ αληηιακβάλνληαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ηελ εκπεηξία ηνπο ζην πιαίζην κηαο νξγαλσζηαθήο νκάδαο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο κπνξνύλ λα αλαθνπθίζνπλ 

θαηαζηάζεηο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, αλ όρη λα ηηο εμαιείςνπλ. Φαίλεηαη από ην άξζξν όηη ηα 

άηνκα θαη νη νκάδεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ βηώλνπλ ηνλ 

εθθνβηζκό (Baumeister, 1996˙ Blasé et al., 2008). Ο Peyton (2003) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

όηη «ν εθθνβηζκόο δελ είλαη ην ηη ζεκαίλεη γηα ηνλ δξάζηε, πξόθεηηαη γηα ην ηη αηζζάλζεθε ν 

απνδέθηεο» (ζ. 84). 

 

Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη πσο ν εθθνβηζκόο δηαπξάηηεηαη κεηαμύ αηόκσλ κε παξόκνηα ηζρύ, 

όπσο ζπλ-εξγαδνκέλσλ (Høgh & Dofradottir, 2001˙ Leymann, 1996), δειαδή ζπλαδέιθσλ. 

Ωζηόζν, ε πιεηνςεθία ησλ κειεηεηώλ ζεσξνύλ όηη ζπλήζσο παξαηεξείηαη δηαθνξά ηζρύνο 

κεηαμύ ηνπ ζύηε θαη ηνπ ζηόρνπ, θαη απηό, θπζηθά έρεη ζπλέπεηεο γηα ηελ εγεζία. Απηή ε 

επηθξαηνύζα αληίιεςε δίλεη θπξίσο έκθαζε ζε κηα ηεξαξρηθή πξνζέγγηζε από πάλσ πξνο ηα 

θάησ θαη όρη ζε νξηδόληηεο ζρέζεηο (ζπλάδειθνο ζηνλ ζπλάδειθό), ή από θάησ πξνο ηα πάλσ 

(ζπλάδειθνο πξνο ηε δηεύζπλζε), εληόο ή εθηόο ηνπ ζρνιείνπ. Παξόια απηά, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν, πέξα από ηε δηαθνξά ηεο ηζρύνο γηα ηνλ νξηζκό ηνπ εθθνβηζκνύ, ζηελ πιεηνςεθία νη 

εξεπλεηέο έρνπλ επηθεληξσζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζηόρνπ (Ferris et al., 2007˙ Lewis et al., 

2008). Τέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζύκθσλα κε ηνλ Leymann (1996) αλαθέξνληαη σο 

αηηίεο εθθνβηζκνύ νη νξγαλσηηθέο ζρέζεηο, ηα πξνβιήκαηα δεζπόδνπζαο ζέζεο εληόο ηνπ 

νξγαληζκνύ θαη νη ηξόπνη δηαρείξηζήο ηνπο από ηνπο εγέηεο. Δπνκέλσο, ηνλίδεηαη θαη πάιη ε 

αμία ηνπ δηεπζπληή-εγέηε ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηε δηαρείξηζε πξνθιήζεσλ, όπσο απηή ηνπ 

ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. 

1.1 Δπξήκαηα 

Σηελ ελόηεηα απηή αλαιύνληαη θάπνηα, ζεκαληηθά θαηά εκάο, απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απ’ ην άξζξν πνπ κειεηάκε. 

 

Παροσζία ηοσ εκθοβιζμού 

Τν 99,6% ησλ εξσηεζέλησλ, ζρεδόλ όιν ην δείγκα, έρνπλ βηώζεη θάπνηα κνξθή εθθνβηζκνύ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Με 50% θαη άλσ λα έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο ζρεδόλ ηα 

3/4 ηεο ιίζηαο εκπεηξηώλ. H εμήγεζε από ηνπο Richards θαη Freeman (2002), όπσο 
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αλαθέξεηαη ζην άξζξν, είλαη όηη νη ζύγρξνλεο πνιπάξηζκεο πηέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

δηδαζθαιία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ εθθνβηζκό κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ πξνζσπηθνύ. Καηά 

ζπλέπεηα, θαίλεηαη όηη νη ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα ζρνιεία πξνθαιεί 

θαηλόκελα εθθνβηζκνύ. 

 

Τασηοποίηζη ηων πρωηαρτικών ζηότων  

Σε ζρέζε κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πξσηαξρηθώλ ζηόρσλ, νη ζπλάδειθνη (97,3%) ήηαλ νη πην 

ζεκαληηθνί ζηόρνη, θαη αθνινπζνύληαη από ηνπο καζεηέο (92,1%) θαη ην πξνζσπηθό 

ππνζηήξημεο (90,7%). Δπνκέλσο, από απηό ην ζεκείν θαίλεηαη πσο «ην ςάξη βξσκάεη απ’ ην 

θεθάιη» θαη όηη αξρηθά πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ν εθθνβηζκόο ζπλαδέιθσλ θαη θαηόπηλ ησλ 

καζεηώλ. Η δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο δελ είλαη αλακελόκελε, δεδνκέλεο ηεο 

ζέζεο ηνπο ζην ζρνιείν. Απηό ην εύξεκα ήηαλ ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθό γηα ηνπο εγέηεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, δειαδή ην γεγνλόο όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αλαθέξζεθε ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

εθθνβηζκνύ ζηελ πγεία, πνπ έδεημε όηη έλα αλεζπρεηηθά πςειό πνζνζηό 50% ησλ αηόκσλ 

αλαθέξεη όηη ε πγεία ηνπο επεξεάδεηαη από επίκνλα ή ζπρλά πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνύ. 

 

Η επίδραζη ηοσ εκθοβιζμού ζηο άηομο 

Τα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ έλα αλεζπρεηηθά πςειό 50% ησλ αηόκσλ λα 

δειώλεη όηη επεξεάδεηαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπο από επίκνλα ή ζπρλά πεξηζηαηηθά 

εθθνβηζκνύ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη νη εξεπλεηέο ηεο έξεπλαο πνπ κειεηνύκε 

ππνζηεξίδνπλ όηη ηα απνηειέζκαηα ηνπο είλαη παξόκνηα κε απηά ηεο έξεπλαο ηνπ Einarsen 

θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (2003), θαζώο θαη ηνπ O' Connell θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (2007), 

νη νπνίνη βξήθαλ όηη νη επηδξάζεηο ηνπ εθθνβηζκνύ είραλ σο απνηέιεζκα ηε ρακειή απόδνζε 

ησλ ζηόρσλ εθθνβηζκνύ, νη νπνίνη ππνθέξνπλ από αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία 

θαη ηε ζσκαηηθή επεμία, εθθξάδνληαο, παξάιιεια, κηα ηζρπξή επηζπκία λα εγθαηαιείςνπλ 

ηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπο. 

 

Άλλα ζημανηικά εσρήμαηα για εμάς:  

Σρεηίδνληαη κε ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο, δειαδή επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

από ηνπο δηεπζπληέο, ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθό ππνζηήξημεο. Καηά ζπλέπεηα, ζεκαληηθό 

εύξεκα είλαη όηη νη δηεπζπληέο είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα εκθαληζηνύλ σο ζηόρνη εθθνβηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Αλαδεηθλύεηαη, ινηπόλ, ην ζέκα καο, δειαδή ν εθθνβηζκόο κεηαμύ 

ζπλαδέιθσλ θαη ην πόζν ζεκαληηθό είλαη ν εγέηεο λα κπνξεί λα ην πξνιακβάλεη θαη λα ην 

αληηκεησπίδεη θαηάιιεια.  

 

Δπηπιένλ, εύξεκα είλαη όηη πνζνζηό ιηγόηεξν από 4% δήισζε όηη βίσζε κνξθέο 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, όπσο ε βία ζηελ πξνζσπηθή πεξηνπζία θαη ε ζεμνπαιηθή 

παξελόριεζε. Απηό, ζύκθσλα κε ην άξζξν, δηθαηνινγείηαη από ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο λνκνζεζίαο. Δπηπιένλ, ην άξζξν αλαθέξεη όηη, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, 
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ππήξμε απνηειεζκαηηθή κείσζε νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπ εθθνβηζκνύ, γεγνλόο πνπ καο 

παξαμέλεςε, δηόηη ζρεδόλ όιν ην δείγκα είρε δερηεί θάπνηα κνξθή εθθνβηζκνύ. 

 

1.2  Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αλαιύνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο γηα ηνλ εθθνβηζκό εθπαηδεπηηθώλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Δκείο ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα εζηηάζνπκε ζηα πην ζεκαληηθά θαη’ εκάο. 

Αλαιπηηθόηεξα, σο πξνο ηελ ηλικία ηνπ πξνζσπηθνύ νη εθπαηδεπηηθνί από 51 εηώλ θαη πάλσ 

θάλεθε λα επεξεάζηεθαλ πεξηζζόηεξν από όινπο, ίζσο απιά ιόγσ πξνϋπεξεζίαο. Έηζη, σο 

πξνο ηελ εμπειρία ηων διδαζκόνηων θαίλεηαη πσο όηαλ ππάξρεη κεγαιύηεξε εκπεηξία, ηόηε 

είλαη πην ζπρλή είλαη ε εκπεηξία ηνπ εθθνβηζκνύ. Δλώ νη εθπαηδεπηηθνί κε ιηγόηεξα από 

πέληε ρξόληα πξνϋπεξεζίαο έρνπλ ιηγόηεξε εκπεηξία εθθνβηζκνύ, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη 

ίζσο όηη αθόκε αγλννύλ ηη ζπληζηά κηα θνπιηνύξα εθθνβηζκνύ ή ζπκπεξηθνξά 

παξελόριεζεο, ελώ ην πην έκπεηξν πξνζσπηθό ην γλσξίδεη θαη είλαη έηνηκν λα ην εληνπίζεη σο 

εθθνβηζκό. Δπηπιένλ, σο πξνο ην θύλο ππήξμαλ δηαθνξέο σο πξνο ηηο κνξθέο ηνπ 

εθθνβηζκνύ. 

Σρεηηθά κε ην ζύζηημα ηοσ ζτολείοσ θαίλεηαη πεξηζζόηεξν λα επεξεάδνληαη απηνί ησλ 

δεκόζησλ ζρνιείσλ. Απηό ίζσο λα νθείιεηαη, θαηά ηνπο εξεπλεηέο, ζηελ ειηθία, ζην κέγεζνο 

θαη ζηελ πνιππινθόηεηα ησλ αξρώλ ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο.  

Ωο πξνο ηνλ ηύπο ηοσ ζτολείοσ πεξηζζόηεξν πιήηηνληαη απηνί ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Κάηη ην νπνίν δε καο έθαλε εληύπσζε, δηόηη όζν αλεβαίλεη ε βαζκίδα ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηόζν απμάλνληαη νη απαηηήζεηο από ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ππάξρεη 

κεγαιύηεξν αξηζκεηηθά πξνζσπηθό δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ. Ωο πξνο ηνπο αποδέκηες, θαίλεηαη 

όηη από ηα 44 είδε εθθνβηζκνύ, ηα 25 επεξεάδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πεξηζζόηεξν από ην 

πξνζσπηθό ππνζηήξημεο, ηηο αξρέο θαη ηα ζηειέρε. Αλαδεηθλύεηαη, επνκέλσο, ε ζεκαζία ηνπ 

ζέκαηνο, δειαδή ηνπ εθθνβηζκνύ ζπλαδέιθσλ. Παξ’ όια απηά ζεκαληηθό είλαη θαη ην 

γεγνλόο όηη νη δηεπζπληέο θαη ηα ζηειέρε επεξεάδνληαη από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθθνβηζκνύ 

θαη πξνηείλεηαη έηζη όηη ε δπζαλαινγία δύλακεο ζηεξίδεη όηη ν εθθνβηζκόο κπνξεί λα κελ 

είλαη απζηεξά ηεξαξρηθόο. 

Ωο πξνο ην καθεζηώς απαζτόληζης πεξηζζόηεξν πιήηηνληαη απηνί κε πιήξε απαζρόιεζε. 

Καη απηνί ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο πιήηηνληαη ζε έλα κόλν ζεκείν πνπ αθνξά ηελ αιιαγή 

εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη πξνζδνθηώλ. Απηό ππνδειώλεη ηελ αλάγθε γηα ηελ εγεζία λα 

επηθνηλσλεί πεξηζζόηεξν κε ην πξνζσπηθό κεξηθήο απαζρόιεζεο. Καη θαηά ηε γλώκε καο, ν 

εγέηεο ζα κπνξνύζε λα ζπδεηά καδί κε όιν ην πξνζσπηθό (πιήξνπο θαη κεξηθήο 

απαζρόιεζεο), ώζηε λα πξνιακβάλεη απηνύ ηνπ είδνπο ηηο ζπγθξνύζεηο. 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό «eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο» 

Τόκνο 5, Τεύρνο 2, 2017 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Σειίδα 242 από 269 

Τέινο, ππήξμαλ νη ίδηεοο επηπηώζεηο από ηα θαηλόκελα εθθνβηζκνύ ζρεδόλ ζε όιε ηε ρώξα. 

Αλαθέξνπκε απηή πνπ θαηέιαβε ηελ πξώηε ζέζε ζε όιεο ηηο πνιηηείεο θαη πεξηνρέο, ε νπνία 

είλαη ε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία.  

 

 

1.3 . Πξνηάζεηο 

Οη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο είλαη αλαγθαίν λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ύπαξμε ηνπ εθθνβηζκνύ 

πξνζσπηθνύ ζε πνιιαπιέο κνξθέο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα ζε όια ηα επίπεδα ηνπ 

ζρνιείνπ. Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη λα ππάξμεη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πνιηηηθώλ, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, κε πξνηεξαηόηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζε εθείλνπο πνπ θαηά πάζα πηζαλόηεηα ππήξμαλ ζύηεο θαη ζηόρνη. 

Δπίζεο, λα ελδηαθεξζνύλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε όιν ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ. Δπνκέλσο, 

λα εκπιαθνύλ κε ην πξνζσπηθό θαη λα κελ είλαη απξόζσπνη θαη απνκνλσκέλνη από ηνπο 

ππόινηπνπο ζπλαδέιθνπο. Απαξαίηεην είλαη λα ππάξρεη ε αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα 

θνηλή νκάδα.  

Μηα ελδηαθέξνπζα πξόηαζε πνπ δελ ππάξρεη ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα είλαη, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν, λα θιεζεί ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ λα ζπδεηήζεη νπνηαδήπνηε 

εκπεηξία/(εο) εθθνβηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ κε έλα ζρνιείν ή ζύζηεκα πνπ έρεη νξηζηεί σο 

αληηπξόζσπνο/δηακεζνιαβεηήο.   

Μία δεύηεξε πξόηαζε ηνπο είλαη όηη ηα ζρνιεία ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα βάζε 

θαηαγξαθήο θαηλνκέλσλ εθθνβηζκνύ, πνπ ζα κπνξνύζε λα δηαηεξεζεί από ηηο αξρέο θαη λα 

είλαη αλνηθηή γηα επηζεώξεζε. Τε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε ηε ζεσξνύκε ιίγν δύζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, γηαηί θάπνηα πξάγκαηα ίζσο δελ απνθαιύπηνληαη θαη κέλνπλ ζε θάπνηα 

«πεγαδάθηα». Καιό είλαη ν εγέηεο λα εκπιέθεηαη πξνζσπηθά κε ην πξνζσπηθό, ώζηε έηζη λα 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα καζαίλεη πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

Καηαιεθηηθά, όπσο πξνηείλεηαη από ην άξζξν, θαη βξίζθεη θαη εκάο ζύκθσλνπο (Baron, 

2002˙ Orpinas & Horne, 2006), σο πξνο ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεύνληαη ζηελ πξόιεςε ηνπ εθθνβηζκνύ θαη ζην πώο λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηνλ εθθνβηζκό. Έηζη, ώζηε επίζεκα θαη αλεπίζεκα λα δεκηνπξγνύλ κία 

αληη-εθθνβηζηηθή θνπιηνύξα. Τέινο, λα πξνζζέζνπκε κόλν όηη θαιό ζα ήηαλ, θαηά ηε γλώκε 

καο, λα εθαξκνζηεί ην ίδην θαη γηα όιν ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ. 

1.4 Πεξαηηέξσ έξεπλα 

Από ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ απνξξένπλ αξθεηά ζέκαηα γηα έξεπλα, πνπ κπνξεί 

λα απνηειέζνπλ ζπλέρεηα απηνύ. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα πνπ λα εζηηάδεηαη ζηηο 
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επηπηώζεηο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ζε πξνζσπηθό, ζρνιείν θαη ηα επίπεδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, κπνξεί λα πξνθύςεη κηα έξεπλα πνπ λα αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, όπσο ζηνλ ηύπν ζρνιείνπ, π.ρ. ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην κέγεζνο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζε ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθά κε ηε κεηξηθή γιώζζα, θαηαγσγή. Δμάιινπ, 

ραξαθηεξηζηηθό είλαη πσο νη ίδηνη εξεπλεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ αλάινγε έξεπλα θαη θαηά ην 

2012. Δπηπξόζζεηα, πξνηείλεηαη, ιόγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνύ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ βηώζεη 

ηνλ εθθνβηζκό, λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα κε ηπραίν δείγκα κε ηε ρξήζε εξεπλεηηθνύ 

εξγαιείνπ  πνπ ζα αμηνπνηεί θαη πνηνηηθέο κεζόδνπο, όπσο είλαη νη ζπλεληεύμεηο. Μηα ηέηνηα 

έξεπλα είλαη ην επόκελν άξζξν πνπ κειεηνύκε ζηελ παξνύζα εξγαζία.  

1.5 Σεκεία θξηηηθήο άξζξνπ 

Σην ζεκείν απηό θξίλνπκε απαξαίηεην λα ζηαζνύκε ζε έλα αθόκε ζεκείν ηνπ ππό κειέηε 

άξζξνπ. Πξόθεηηαη γηα κηα ελδηαθέξνπζα έξεπλα, πνπ ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ 

Διιάδα. Τα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο πηζηεύνπκε όηη, αλ εθαξκνδόηαλ ζηελ Διιάδα ζα 

έκνηαδαλ αξθεηά κ’ απηά ηεο Απζηξαιίαο. Δπηπιένλ, πξνηείλνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν, 

δπν ελδηαθέξνληεο ηξόπνη αληηκεηώπηζεο, απηνί ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη ηεο εγγξαθήο-

θαηαγξαθήο ηνπ εθθνβηζκνύ. Τέινο, πξνηείλεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε ελόο άιινπ 

άξζξνπ, ην νπνίν αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ν 

εγέηεο (Blasé & Blasé, 2002, 2003a, b˙ Blasé et al., 2008). 

2. Γηεξεύλεζε ηνπ εθθνβηζκνύ κεηαμύ ζπλαδέιθσλ κέζα από ηελ έξεπλα ηεο 

Ακεξηθήο  

Σηελ παξνύζα ελόηεηα ζα γίλεη πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ηνπ ππό εμέηαζε ζέκαηνο κέζα από 

ηε κειέηε κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο, πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Ακεξηθή, κε ζθνπό ηελ εμέηαζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ εληόο ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη ηνλ ξόιν ηνπ δηεπζπληή ζηε 

δηακόξθσζε πγηνύο ζρνιηθνύ θιίκαηνο θαη πλεύκαηνο ζπλαδειθηθόηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, 

κέζα από ηηο κειέηεο πεξηπηώζεσλ πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζα θαλνύλ αξθεηέο θαη 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο θαη παξάιιεια ζα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα κέζα από ηελ 

θξηηηθή αλάιπζή ηνπο λα νδεγεζνύκε ζε ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην 

πξόβιεκα ηνπ εθθνβηζκνύ κεηαμύ ζπλαδέιθσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Σύκθσλα κε ην άξζξν ησλ Gray θαη Gardiner (2013) «Educator - Peer Workplace Bullying: 

Why Leadership Must Address Incivility and Create a Quilt of Caring in the School» ην 

πξόβιεκα ηνπ εθθνβηζκνύ επεξεάδεη ηελ θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ ζπλνιηθά, θαη αθνξά 

καζεηέο, αιιά θαη εθπαηδεπηηθνύο. Όπσο πνιύ ζσζηά επηζεκαίλεηαη, παξόιν πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα έρεη δηεξεπλεζεί πνιύ ην ζέκα ηνπ εθθνβηζκνύ κεηαμύ καζεηώλ, δελ 

ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηνλ εθθνβηζκό κεηαμύ ζπλαδέιθσλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, ηνπ 

νπνίνπ νη ζπλέπεηεο είλαη εμίζνπ ζνβαξέο. Δλδεηθηηθά, ν Hudecova (2007, όπ. αλαθ. ζην Gray 

& Gardiner, 2013) αλαθέξεη πσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνγνήηεπζε, θαηάζιηςε, άγρνο, 
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αίζζεκα θαησηεξόηεηαο, ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο ζρεηηδόκελεο κε ην άγρνο 

(πνλνθεθάινπο, δηαηαξαρέο ύπλνπ, αϋπλία), αθόκα θαη ζε απηνθηνλία, ζε ζπάληεο, βέβαηα, 

πεξηπηώζεηο. Όια ηα παξαπάλσ, ζύκθσλα κε ηνλ Jones (2009, όπ. αλαθ. ζην Gray & 

Gardiner, 2013) έρνπλ σο απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη κέξεο απνπζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ιόγσ αζζελείαο, κε άκεζε ζπλέπεηα ηηο αξλεηηθέο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ.  

Ο εθθνβηζκόο κεηαμύ ελειίθσλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο, όπσο 

αγελήο, εθδηθεηηθή, εηξσληθή ζπκπεξηθνξά, θαθνπξναίξεηε θαη άδηθε θξηηηθή, πξνζβνιέο θαη 

ζπγθξνύζεηο. Δπηπιένλ, ν Gruenert (2006, όπ. αλαθ. ζην Gray & Gardiner, 2013) αλαθέξεηαη 

ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ (θιίθεο) πνπ ιεηηνπξγνύλ σο άηππνη εγέηεο ζην ζρνιείν θαη 

ζηνρνπνηνύλ ζπλαδέιθνπο, ηνπο νπνίνπο ππνηηκνύλ, δπζθεκνύλ, ηνπο πεξηζσξηνπνηνύλ θαη 

εζθεκκέλα ηνπο απνκνλώλνπλ. Παξάιιεια, ν ίδηνο ζεκεηώλεη πσο ηα ζπλήζε ζύκαηα είλαη νη 

λένη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο, αθνύ επηβηώζνπλ, έρνπλ ηε 

ζθνδξή επηζπκία λα θάλνπλ ην ίδην ζηνπο επόκελνπο, δεκηνπξγώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό κηα 

αλάινγε θνπιηνύξα. Απηό αθξηβώο ην ελδερόκελν απνηειεί, θαηά ηελ άπνςή καο, κηα από ηηο 

πην επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζώο νδεγεί ζε παγησκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ηείλνπλ λα αλαπαξάγνληαη. Ωζηόζν, ε ζπκπεξηθνξά απηή είλαη πξνθαλέο πσο βαζίδεηαη ζην 

ζπκηθό θαη όρη ζηε ινγηθή. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζεσξνύκε πσο ην ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα, 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζην άξζξν, έρεη γεληθεπηηθό ραξαθηήξα, θαζώο άηνκα κε ηζρπξό 

πξνζσπηθό αμηαθό ζύζηεκα θαη θξηηηθή ηθαλόηεηα ζε αλάινγε πεξίπησζε ζα αληηδξάζνπλ κε 

ζύλεζε θαη δε ζα κεηαηξαπνύλ από ζύκαηα ζε ζύηεο, πξνθεηκέλνπ λα ληώζνπλ θαιύηεξα. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε θάζε κειέηεο πεξίπησζεο, ζα 

αλαθεξζνύκε ζηε κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Σπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κειέηε πνιιαπιώλ πεξηπηώζεσλ (multicase model). Απηό ζεκαίλεη πσο ν εξεπλεηήο εζηηάδεη 

ζην ζέκα θαη ην δηεξεπλά κέζσ ζθόπηκα επηιεγκέλσλ πεξηπηώζεσλ, έηζη ώζηε λα 

αλαδεηρηνύλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπ ζέκαηνο. Ωο κέζν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε 

ηπραίνπ δείγκαηνο ηξηώλ δηεπζπληώλ θαη ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο Η.Π.Α. Σεκεηώλεηαη πσο 

νη αξρηθέο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνδηέζεηαλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ πσο έρνπλ βηώζεη θάπνηα εκπεηξία εθθνβηζκνύ. Οη εξσηήζεηο 

ήηαλ νη αθόινπζεο: 1) Πνηα ε εκπεηξία ηνπο από ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην 

ζρνιείν; 2) Πνηνο ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ νξηνζέηεζε απηώλ ησλ εκπεηξηώλ;  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο, νη εξεπλεηέο δεκηνύξγεζαλ κία 

δεμακελή πηζαλώλ ζπκκεηερόλησλ κε πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά, από ηελ νπνία, κεηά από 

επεμεξγαζία κέζσ ηεο ζθάιαο Likert, αληιήζεθε ην δείγκα γηα ηηο ζπλεληεύμεηο. Δηδηθόηεξα, 

δήηεζαλ κέζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, από 400 δηεπζπληέο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο από ηξεηο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο λα απαληήζνπλ ζε δεκνγξαθηθά 

εξσηήκαηα, όπσο θύιν, ειηθία, ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό, εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα 

ρξόληα ππεξεζίαο θαη ηελ ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, θαη ηέινο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην 

αλ έρνπλ βηώζεη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Σηε ζπλέρεηα, αθνινύζεζαλ νη ζπλεληεύμεηο ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο. Η δηαδηθαζία απηή 

δηήξθεζε από ηνλ Σεπηέκβξην κέρξη ηνλ Ννέκβξην θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο 
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ζπγθεληξώζεθαλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά δεδνκέλα ηνλ Ιαλνπάξην από θάπνηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Οη ζπλεληεύμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηά δώζεο, κέζσ ηειεθώλνπ θαη κε 

αληαιιαγή κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ν ρξόλνο γηα ηελ θαζεκηά θπκαηλόηαλ 

από δύν έσο ηέζζεξηο ώξεο. Δπηηόπηεο παξαηεξήζεηο ζηνλ ρώξν ησλ ζρνιείσλ δε 

ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. Ιδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε ζηελ πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζνύληαλ θάζε ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ην θιίκα πνπ επηθξαηνύζε ζε απηό, 

θαζώο θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ.  

Η άπνςή καο είλαη πσο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε, 

δηαζθαιίζηεθε ζε κεγάιν βαζκό ε αληηθεηκεληθόηεηα, επεηδή ηα εξσηήκαηα δελ πξνδίθαδαλ 

ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δμάιινπ, ην παξαπάλσ απνδεηθλύεηαη θαη από ηνλ 

ηζρπξηζκό ησλ εξεπλεηώλ πσο, ζε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο έδεηρλαλ πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ βηώζεη θάπνηα αξλεηηθή εκπεηξία, ε έξεπλα δε ζα ζπλερηδόηαλ. 

Δπηπιένλ, ε αμηνπηζηία εληζρύεηαη θαη από ηελ εηεξόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 

ζπλέληεπμε κέζσ ηεο πξνεπηινγήο δείγκαηνο. Ωζηόζν, ζεσξνύκε πσο νη επηηόπηεο 

παξαηεξήζεηο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζην ζρνιείν, ζα 

δηαζθάιηδαλ κεγαιύηεξε αληηθεηκεληθόηεηα, εθόζνλ είλαη πηζαλόλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο 

ζπλεληεύμεηο, ιόγσ ηεο άκεζεο εκπινθήο ηνπο θαη ηεο ζπλαθόινπζεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θόξηηζήο ηνπο, λα δηαθξίλνληαλ από ηάζεηο ππεξβνιήο θαη ππνθεηκεληθόηεηα.  

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ απνθαιππηηθά. Τα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο 

ζπλεληεύμεηο πεξηειάκβαλαλ δηάθνξεο κνξθέο εθθνβηζκνύ θαη αλαιύζεθαλ ζεκαηηθά. Κάζε 

κειέηε πεξίπησζεο ξίρλεη θσο θαη ζε άιιε πιεπξά ηνπ θαηλνκέλνπ. Πην αλαιπηηθά, ε πξώηε 

κειέηε πεξίπησζεο αλαθέξεηαη ζηε ιεθηηθή θαθνπνίεζε, κε ρξήζε παξσλπκίσλ, γπλαίθαο 

εθπαηδεπηηθνύ από άλδξεο ζπλαδέιθνπο κπξνζηά ζε καζεηέο θαη γνλείο. Σπγθεθξηκέλα, ν 

ζύηεο ήηαλ πξνπνλεηήο κε πςειό θύξνο ζην ζρνιείν θαη πξνζηαηεπόηαλ από ηνλ δηεπζπληή. 

Η εθπαηδεπηηθόο πίζηεπε πσο ν δηεπζπληήο έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ην ζέκα άκεζα θαη λα 

απνκαθξύλεη ηνλ πξνπνλεηή. Αληίζεηα, απηό πνπ εηζέπξαμε ήηαλ ε απξνζπκία ηνπ δηεπζπληή 

λα αζρνιεζεί κε ην ζέκα θαη ε απνζηώπεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ. Παξάιιεια, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμύ ζπλαδέιθσλ έρεη άκεζν αληίθηππν ζε 

γνλείο θαη καζεηέο. Τν απνηέιεζκα ήηαλ λα κεηαθηλεζεί ε ίδηα ζε άιιν ζρνιείν. Πξόθεηηαη, 

θαηά ηε γλώκε καο, γηα ηελ ηππηθή πεξίπησζε επίδεημεο ηζρύνο, ραξαθηεξηζηηθήο ηνπ 

εθθνβηζκνύ, θαηά ηελ νπνία ν δεκνθηιήο θαη αξεζηόο ζηνλ δηεπζπληή αηζζάλεηαη ππεξνρή 

θαη θάλεη θαθή ρξήζε ηεο δύλακήο ηνπ. 

Η δεύηεξε κειέηε πεξίπησζεο εμεηάδεη ηελ αληίζεηε, ζα ιέγακε, πεξίπησζε από ηελ 

παξαπάλσ θαη έξρεηαη λα θαηαξξίςεη ηελ άπνςε πσο κόλν νη έρνληεο δύλακε αζθνύλ 

εθθνβηζκό. Έηζη πεξηγξάθεηαη ε πεξηζσξηνπνίεζε, απνκόλσζε θαη γεληθόηεξε αιιαγή 

ζηάζεο πξνο ζπλάδειθν, κόιηο αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ζην ζρνιείν. Οη εθπαηδεπηηθνί 

έπαςαλ πιένλ λα είλαη αλνηρηνί απέλαληί ηνπ, ηνλ μερώξηζαλ θαη ηνλ αληηκεηώπηδαλ ζαλ λα 

ήηαλ ελαληίνλ ηνπο. Ο ίδηνο έιαβε δξάζε, πξνζπαζώληαο λα θαηαιάβεη ηελ θνπιηνύξα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα έξζεη ζε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Γεκηνύξγεζε 

θιίκα νηθεηόηεηαο, ηνπο κηινύζε ζε αλζξώπηλν επίπεδν θαη ήηαλ αλνηρηόο λα ηνπο αθνύζεη. 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό «eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο» 

Τόκνο 5, Τεύρνο 2, 2017 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Σειίδα 246 από 269 

Τν ζπκπέξαζκά ζην νπνίν θαηέιεμε ήηαλ πσο ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή είλαη θαζνξηζηηθόο 

ζηελ αιιαγή ηεο ζρνιηθήο θνπιηνύξαο. Βέβαηα, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο ζα 

έπξεπε, θαηά ηε γλώκε καο, λα είρε κειεηεζεί ζε βάζνο ρξόλνπ, έηζη ώζηε λα γλσξίδακε αλ 

ηειηθά ε ηαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε από ηνλ δηεπζπληή απέδσζε θαη άιιαμε νπζηαζηηθά ε 

ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ απέλαληί ηνπ. 

Σηελ ηξίηε κειέηε πεξίπησζεο πεξηγξάθεηαη ε απνκόλσζε θαη ιεθηηθή θαθνπνίεζε λέαο 

εθπαηδεπηηθνύ ζην ζρνιείν από ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο. Σπγθεθξηκέλα, ν 

δηεπζπληήο ηεο δελ επεδείθλπε ζεβαζκό απέλαληί ηεο, θαζώο ζπλήζηδε λα ηεο θσλάδεη 

ελώπηνλ ησλ καζεηώλ ηεο κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, κεηώλνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ην 

θύξνο ηεο. Τν ρεηξόηεξν από όια όκσο ήηαλ πσο δελ ηελ ππνζηήξημε, αθόκε θαη όηαλ ε 

εθπαηδεπηηθόο ηνπ αλέθεξε πσο έγηλε απνδέθηξηα αγελνύο ζπκπεξηθνξάο από ηνλ ζύκβνπιν. 

Η ίδηα πηζηεύεη πσο ε αιιαγή ζην θιίκα μεθηλά πάληα από ηνλ δηεπζπληή, ν νπνίνο νξηνζεηεί 

ηηο ζρέζεηο θαη ηνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ εληόο ηνπ ζρνιείνπ. Τειηθά, 

απνγνεηεπκέλε από ηνλ εθθνβηζκό πνπ δέρηεθε από δηεπζπληή θαη ζπλαδέιθνπο, κεηά από 

δύν ρξόληα απνθάζηζε λα κεηαθηλεζεί ζε άιιν ζρνιείν. Η πεξίπησζε απηή έρεη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ πξώηε, θαη πνιύ εύζηνρα ζίγεη ην ζέκα ηνπ εθθνβηζκνύ, θαζώο θαη 

πάιη ν ηζρπξόο, ιόγσ ζέζεο απηή ηε θνξά, επηδεηθλύεη ηε δύλακή ηνπ επηιέγνληαο ηνλ πην 

αδύλακν θξίθν (λέα γπλαίθα εθπαηδεπηηθόο). Σην ζεκείν απηό ζα πξνζζέζνπκε πσο θαη ζε 

απηή, όπσο θαη ζηελ πξώηε πεξίπησζε, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζύηε ππνθξύπηεη ζεμηζηηθή 

λννηξνπία. 

Σε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, ζηελ ηέηαξηε κειέηε πεξίπησζεο ν εθπαηδεπηηθόο, 

πνπ έθαλε αγελή ζρόιηα ελαληίνλ ζπλαδέιθνπ ηνπ ελώπηνλ καζεηώλ, αληηκεησπίζηεθε από 

ηνπο ππόινηπνπο ζπλαδέιθνπο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αλαθεξζεί ην πεξηζηαηηθό ζηνλ 

δηεπζπληή. Η δηεπζύληξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζεσξεί πσο ελδπλακώλνληαο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κέρξη ελόο νξίνπ, ρσξίο λα ππνζθηάζνπλ ηνλ δηεπζπληή, νη ζπγθξνύζεηο 

κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ ιύλνληαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε παξέκβαζή ηνπ. Η ίδηα νξζά 

ζπκπιεξώλεη πσο ν δηεπζπληήο νθείιεη λα ζπδεηά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αληηκεησπίδνληάο 

ηνπο πάληα σο ηζόηηκνπο ζπλνκηιεηέο, ρσξίο λα είλαη επηθξηηηθόο απέλαληί ηνπο. Καηά ηελ 

άπνςή καο, ε ηαθηηθή ηεο δηεπζύληξηαο είλαη παξαθηλδπλεπκέλε θαη κπνξεί λα δηαηαξάμεη 

επηθίλδπλα ηηο ηζνξξνπίεο, ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπλάδειθνη δελ είλαη αξθεηά ώξηκνη θαη 

ζειήζνπλ λα απνθηήζνπλ κεγάιε εμνπζία θαη λα κε ιεηηνπξγήζνπλ ηζόηηκα. Δμάιινπ, ν 

δηεπζπληήο, όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηώλνπλ νη Andrews θαη Soder (1987, όπ. αλαθ. ζην 

Παζηαξδήο, 2014), νθείιεη λα είλαη νξαηόο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ. Τέινο, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαιό ζα ήηαλ λα 

γλσξίδακε αλ ηειηθά ε ηαθηηθή ηεο δηεπζύληξηαο απέδσζε ζεηηθά ζε καθξνπξόζεζκν επίπεδν. 

Σηελ επόκελε κειέηε πεξίπησζεο, πέκπηε, έλαο εθπαηδεπηηθόο πεξηγξάθεη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηώπηζε όηαλ αλέιαβε δηεπζπληήο ζρνιείνπ. Απηό πνπ θπξίσο ηνλ απαζρόιεζε ήηαλ 

πσο ζα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ην πξόβιεκα ησλ παγησκέλσλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξώλ πνπ έρνπλ αλαπηύμεη νη παιαηόηεξνη ζπλάδειθνί ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 

αληηζηέθνληαη ζε θάζε είδνπο αιιαγή θαη λα δεκηνπξγείηαη θιίκα δηραζκνύ κεηαμύ ηνπ 
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θαηλνύξηνπ δηεπζπληή θαη ησλ παιηώλ ζπλαδέιθσλ ζην ζρνιείν. Τν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν 

θαηέιεμε ήηαλ πσο ν δηεπζπληήο πξέπεη λα πξνβαίλεη κόλν ζε νπζηαζηηθέο θαη αλαγθαίεο 

αιιαγέο, θαη όρη λα νδεγείηαη ζε απηέο, κόλν γηα λα θαλεί πσο έθαλε θάηη θαηλνύξην. 

Σπκπιεξσκαηηθά, ζεσξεί πσο ρξεηάδεηαη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, 

λα αθνύεη πξνζεθηηθά όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, λα αλαπηύζζεη έλαλ εηιηθξηλή δίαπιν 

επηθνηλσλίαο καδί ηνπο θαη ζην ηέινο λα επηδηώμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή. Καη ζηελ πεξίπησζε 

απηή όκσο, γηα λα έρνπκε νινθιεξσκέλε άπνςε, πηζηεύνπκε πσο ρξεηάδεηαη λα ζπλερηζηεί ε 

έξεπλα γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Τέινο, ζηελ έθηε κειέηε πεξίπησζεο ζίγεηαη ε πεξίπησζε ηνπ κεξνιεπηηθνύ δηεπζπληή πνπ 

ζπζηεκαηηθά θάλεη δηαθξίζεηο κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ. Η ςπρνιόγνο πνπ εξγάζηεθε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν έλησζε άβνια, θαζώο δε ζπκπεξηιακβαλόηαλ ζε απηνύο πνπ 

ζπκπαζνύζε ν δηεπζπληήο. Σπλαθόινπζα, ε έιιεηςε ζεβαζκνύ από ηνλ δηεπζπληή επεξέαδε 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο. Υπήξραλ «νκάδεο ειίη» κε ηηο νπνίεο ε 

εθπαηδεπηηθόο δελ κπνξνύζε λα ζπλεξγαζηεί. Δπηπιένλ, δηαπίζησλε πσο ζπρλά νη ζπλάδειθνί 

ηεο απέθξππηαλ εζθεκκέλα πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα θαλεί αλεπαξθήο ζηε δνπιεηά ηεο. 

Η ζέζε ηεο ςπρνιόγνπ είλαη πσο γηα λα απνθεπρζνύλ κεξνιεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

απαηηνύληαη επηθνηλσλία θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. Θεσξνύκε πσο κέζα από ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαίλεηαη μεθάζαξα ν θαηαιπηηθόο ξόινο ηνπ δηεπζπληή ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο. Θα ιέγακε πσο ν δηεπζπληήο είλαη απηόο πνπ δίλεη ηνλ 

ηόλν ζηνλ ζύιινγν δηδαζθόλησλ θαη ε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ ζπλαδέιθσλ, όπσο έγηλε εκθαλέο θαη από ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε.  

Όιεο νη παξαπάλσ κειέηεο πεξίπησζεο ζεσξνύκε πσο είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ην ζέκα 

πνπ εμεηάδνπκε. Πξνθεηκέλνπ όκσο λα ηηο απνηηκήζνπκε θαη λα κειεηήζνπκε επαξθώο ην 

πξόβιεκα ηνπ εθθνβηζκνύ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα είρε πξνζηεζεί θαη έλα αθόκε εξώηεκα ζηελ 

έξεπλα, πνπ ζα αθνξνύζε ην κνληέιν εγεζίαο πνπ ζεσξνύλ ελδεδεηγκέλν νη ζπκκεηέρνληεο 

γηα ηε δηακόξθσζε ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζρνιείνπ. Με ηηο απαληήζεηο ζην εξώηεκα απηό νη 

εξεπλεηέο ζα κπνξνύζαλ λα πξνζεγγίζνπλ θαιύηεξα ην ζέκα, θπξίσο σο πξνο ηηο πξνηάζεηο 

αληηκεηώπηζήο ηνπ.  

Τν βαζηθό ζπκπέξαζκα, ινηπόλ, ηεο έξεπλαο πνπ κειεηήζεθε είλαη πσο νη δηεπζπληέο 

επεξεάδνπλ ζηνλ κέγηζην βαζκό ην ζρνιηθό θιίκα θαη νθείινπλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο από ηνλ εθθνβηζκό. Πνιύ νξζά επηζεκαίλεηαη πσο αλ ν δηεπζπληήο 

αδηαθνξήζεη γηα ηελ επηζεηηθόηεηα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο, ην πηζαλόηεξν είλαη πσο ην ίδην ζα 

πξάμνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, κε ζπλέπεηα ηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνύ λα απμεζνύλ θαη ε 

επηζεηηθόηεηα λα απνηειέζεη ραξαθηεξηζηηθό ηεο θνπιηνύξαο ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, νη 

εξεπλεηέο ζπζρέηηζαλ ην απηαξρηθό ζηπι δηνίθεζεο κε ηελ εκθάληζε ηνπ εθθνβηζκνύ.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη πξνθαλέο πσο ε παξνύζα 

κειέηε εζηηάδεη ζηνλ ξόιν ηνπ δηεπζπληή, ν νπνίνο νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ηα πεξηζηαηηθά 

εθθνβηζκνύ κέζσ ηεο ζπδήηεζεο, αθνύγνληαο πξνζεθηηθά ηα εκπιεθόκελα κέξε. Δπίζεο, 

πνιύ ζσζηά ζεκεηώλεηαη πσο ε κειέηε ηνπ εθθνβηζκνύ κεηαμύ ζπλαδέιθσλ ζα ξίμεη θσο θαη 
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ζηε κειέηε ηνπ εθθνβηζκνύ κεηαμύ καζεηώλ, θαζώο ηα δύν ζέκαηα βξίζθνληαη ζε 

αιιειεπίδξαζε.  

Η ζεκαληηθόηεξε όκσο πξόηαζε, ζύκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ, είλαη νη εγέηεο 

ζηελ εθπαίδεπζε λα εθπαηδεύνληαη κε ηελ πξννπηηθή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο. Σην 

πιαίζην απηό πξέπεη λα εληάζζεηαη θαη ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, νη δηεπζπληέο – εγέηεο νθείινπλ λα επηδεηθλύνπλ ζεβαζκό, θαζνδήγεζε θαη 

ελδηαθέξνλ πξνο όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη λα αθνπγθξάδνληαη ηηο θνηλσληθέο θαη 

ςπρνινγηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ. Παξάιιεια, θύξην κέιεκα ηνπο είλαη λα βξίζθνπλ 

ηξόπνπο ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζρνιηθνύ θιίκαηνο, ρσξίο λα εμαηξείηαη θαλείο. Δίλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγνύλ θιίκα 

ζπλεξγαζίαο θαη λα δνπιεύνπλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο σο νκάδα, αληηκεησπίδνληάο ηνπο σο 

ηζόηηκνπο ζπλεξγάηεο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αλ αληηκεησπίδνπλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο 

σο ππνδεέζηεξνπο, ε ππνηαγή σο ζηάζε πεξλά θαη ζηε ζρνιηθή θνπιηνύξα. Η πξόηαζε απηή 

ζρεηίδεηαη κε ην κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, πνπ απνηειεί ηε δηθή καο πξόηαζε 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζα αλαιπζεί ζηελ επόκελε ελόηεηα.  

Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, πξνηείλεηαη νη εγέηεο λα 

θαζνξίδνπλ πνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη απνδεθηέο κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ. Σπγθεθξηκέλα, 

πξέπεη λα δηαρεηξηζηνύλ απνηειεζκαηηθά ηνπο άηππνπο εγέηεο θαη ηηο ηζρπξέο νκάδεο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ζην ζρνιείν, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ ζπγθξνύζεηο. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη εύζηνρα επηζεκαίλεηαη, ν δηεπζπληήο είλαη απηόο πνπ θαζνξίδεη πνηεο 

νκάδεο θαη δξαζηεξηόηεηεο παίδνπλ θπξίαξρν ξόιν ζην ζρνιείν, αιιά θαη πνηεο νδεγνύληαη 

ζην πεξηζώξην. 

3. Σπγθξηηηθή κειέηε ησλ δύν εξεπλώλ 

Η ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δύν εξεπλώλ δείρλεη πσο ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ κεηαμύ 

ζπλαδέιθσλ δελ είλαη ακειεηέν, θαζώο ηα πνζνζηά είλαη πνιύ πςειά. Ωζηόζν, δελ έρεη 

ιάβεη ηεο πξνζνρήο πνπ ζα έπξεπε ζε εξεπλεηηθό επίπεδν, επεηδή νη εξεπλεηέο έρνπλ ζηξέςεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνλ εθθνβηζκό κεηαμύ καζεηώλ, παξαγλσξίδνληαο πσο θαη νη δύν 

πεξηπηώζεηο απνηεινύλ όςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. 

Σπλνςίδνληαο, θαη νη δύν έξεπλεο ζπκθσλνύλ πσο όινη νη εθπαηδεπηηθνί (έξεπλα Ακεξηθήο) ή 

ζρεδόλ όινη (99,6% ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Απζηξαιίαο) είραλ γίλεη απνδέθηεο θάπνηαο 

κνξθήο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Αμηνζεκείσην είλαη πσο, αληίζεηα κε όηη ζα πεξίκελε 

θαλείο, απνδέθηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο ππήξμαλ θαη εθπαηδεπηηθνί πςειά ηζηάκελνη ζηελ 

ηεξαξρία ζε ζέζεηο ηζρύνο (π.ρ. δηεπζπληέο). Η έξεπλα ηεο Ακεξηθήο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε 

πσο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε εθείλε ηεο Απζηξαιίαο (πνζνηηθή έξεπλα), 

επεηδή είλαη πνηνηηθή θαη κέζσ ησλ ζπλεληεύμεσλ ξίρλεη θσο ζε πνιιέο πηπρέο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια θαη ηηο απόςεηο ησλ ζηόρσλ εθθνβηζκνύ. 

Δμάιινπ, ε δηεμαγσγή πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλεληεύμεσλ πξνηείλεηαη θαη 

από ηνπο ζπληάθηεο ηνπ πξώηνπ άξζξνπ. 
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Ωο πξνο ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, θαη νη δύν έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζηνλ θαζνξηζηηθό 

ξόιν ηνπ εγέηε σο δηακνξθσηή ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο. Ιδηαίηεξα ζε έλαλ εξγαζηαθό ρώξν, 

όπσο είλαη έλαο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο, κία ζρνιηθή κνλάδα, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ζπκβάιινπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ (Κνύια, 2011). Άξα 

αλαδεηθλύεηαη ε αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνύ κνληέινπ εγεζίαο από ηνλ 

δηεπζπληή γηα έλα απνηειεζκαηηθό ζρνιείν. H Δζληθή Έλσζε Δθπαηδεπηηθώλ NUT (2016) 

παξέρεη θάπνηα θαζνδήγεζε, πνπ ελδερνκέλσο λα βνεζνύζε ηνπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε απηή. Δπηπιένλ, ε έξεπλα ηεο Απζηξαιίαο πξνηείλεη θαη ηνλ νξηζκό 

«δηακεζνιαβεηή», πξόηαζε πξαγκαηηθά ελδηαθέξνπζα πνπ ζα δώζεη έκθαζε ζηνλ δηάινγν 

θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο από κηα άιιε νπηηθή. Θεσξνύκε πσο κε ηε βνήζεηα 

νπδέηεξσλ αηόκσλ, πνπ δελ εξγάδνληαη ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα κε ηνπο ζηόρνπο θαη έρνπλ 

εκπεηξία από δηαθνξεηηθό ζρνιηθό θιίκα, ηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνύ ζα αληηκεησπηζηνύλ κε 

κεγαιύηεξε αληηθεηκεληθόηεηα θαη ρσξίο ηε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε, πνπ πηζαλόλ λα έρνπλ 

νη ίδηνη νη εκπιεθόκελνη. Γπζηπρώο, ζηε ρώξα καο κία ηέηνηα πξόηαζε είλαη δύζθνια 

πινπνηήζηκε, γηαηί από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζεσξείηαη παξέκβαζε ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

εκπινθή ηξίησλ αηόκσλ πνπ δελ εξγάδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  

Σπκπεξάζκαηα - Σπδήηεζε 

Η κειέηε ησλ δύν παξαπάλσ άξζξσλ καο έδσζε ην έλαπζκα αξρηθά λα πξνβιεκαηηζηνύκε 

γηα ην ππό εμέηαζε ζέκα ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνβνύκε ζε ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ. Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε 

πσο ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ θαη ηεο ζρνιηθήο βίαο κεηαμύ καζεηώλ βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζπρλέο αλαθνξέο γηα απηό γίλνληαη θαη 

από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ιόγσ θάπνησλ αθξαίσλ πεξηζηαηηθώλ πνπ ζεκεηώζεθαλ 

ζηε ρώξα καο. Παξάιιεια, ζπλέδξηα, νκηιίεο, εκεξίδεο θαη δξάζεηο γηα ην πξόβιεκα απηό 

δηνξγαλώλνληαη κε κεγάιε ζπρλόηεηα. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

γηα λα πξνθπιάμεη ηνπο καζεηέο από ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ έρεη αλαπηύμεη 

έλα δίθηπν πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνύ, αλαπηύζζνληαο κηα ζεηξά από δξάζεηο θαη επηκνξθώζεηο. Παξόια απηά όκσο ην 

πξόβιεκα δελ έρεη ζπλδεζεί ζηνλ βαζκό πνπ ζα έπξεπε κε ην ζρνιηθό θιίκα θαη ηδηαίηεξα κε 

ηελ πνηόηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ εληόο ηνπ 

ζρνιείνπ. Η ζύλδεζε απηή ζα νδεγνύζε ζηε ζθαηξηθή αληηκεηώπηζή ηνπ θαη ζα έξηρλε θσο 

θαη ζε άιιεο πηπρέο ηνπ θαη αηηίεο εκθάληζήο ηνπ, πνπ ηώξα καο δηαθεύγνπλ. Αο κελ 

μερλνύκε πσο νη καζεηέο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ αληηιακβάλνληαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ 

δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη απνηεινύλ εξεζίζκαηα θαη πξόηππα γηα απηνύο. 

Τα παξαπάλσ επηβεβαηώλνληαη θαη από ηελ έξεπλα ηνπ Venzor (2015), ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη ζηόρνη εθθνβηζκνύ από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ζηε 

ζπλέρεηα νη ίδηνη κε ηε ζεηξά ηνπο εθθνβίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο. Πξόθεηηαη γηα έλα θαύιν 

θύθιν πνπ επεξεάδεη όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, όηαλ ην 

γεληθόηεξν ζρνιηθό θιίκα επλνεί ηηο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηόηε ν καζεηήο αληηδξά 
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ζεηηθά ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο πηνζεηεί σο δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη αλάινγα, νη 

θαθέο ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο καζεηέο. 

Όζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηνπ εθθνβηζκνύ κεηαμύ ζπλαδέιθσλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία δελ 

ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα, θαζώο έρεη γίλεη κόλν κία ζρεηηθή έξεπλα (Kakoulakis, 

Galanakis, Bakoula-Tzoumaka, Darvyri, Chrousos, & Darvyri, 2015). Δίλαη γεγνλόο πσο 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνινγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο δε 

βξίζθνληαη ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη πνιύ πηζαλόλ νη εξγαδόκελνη λα 

ππνβηβάδνπλ πεξηζηαηηθά αγελνύο ζπκπεξηθνξάο από ζπλαδέιθνπο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο, απνδίδνληάο ηα ζε ζηηγκηαίν εθλεπξηζκό. Τα πνιύ πςειά πνζνζηά όκσο εθπαηδεπηηθώλ 

σο ζηόρσλ εθθνβηζκνύ ζε Ακεξηθή θαη Απζηξαιία, όπσο απηά πξνέθπςαλ από ηηο έξεπλεο 

πνπ κειεηήζεθαλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αύμεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ εθθνβηζκνύ κεηαμύ 

καζεηώλ ζηε ρώξα καο, δελ κπνξνύλ παξά λα καο πξνβιεκαηίζνπλ θαη λα ζέζνπλ επηηαθηηθή 

ηελ αλάγθε δηεξεύλεζήο ηνπ θαη ζηελ Διιάδα.  

Δπηπξόζζεηα, ζπγθξίλνληαο ηηο δύν έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη κε κεηαγελέζηεξεο 

έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, όπσο απηή ησλ Riley, Duncan, & Edwards (2012a), ηα 

επξήκαηα θαη νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ είλαη παξόκνηα. Δηδηθόηεξα, νη Riley, 

Duncan, & Edwards, ην 2012, πξνρώξεζαλ ζε κία επηπιένλ έξεπλα, ζηελ νπνία εμέηαζαλ ην 

θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ ζε δείγκα πεξηζζόηεξσλ από 2500 ζπκκεηερόλησλ κε βάζε 10 

δεκνγξαθηθέο ηαμηλνκήζεηο. Σηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο αλαθέξνπλ ιεπηνκεξώο ην 

αλζξώπηλν θαη νηθνλνκηθό θόζηνο, θαη παξάιιεια, παξέρνπλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη 

ζπζηάζεηο ζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό θαη ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Τέινο, θαηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζην 17
ν
 εηήζην ζπλέδξην Ηζηθήο 

θαη Ηγεζίαο (2012b) εζηίαζαλ ζηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηηο 

εγεηηθέο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί κηα θνπιηνύξα ζηα ζρνιεία πνπ ζα 

πξνσζεί ηελ επεκεξία ηνπ ζπλόινπ θαη ζα θαηαδηθάδεη θαηλόκελα εθθνβηζκνύ θαη 

παξελόριεζεο. 

Οη πην πξόζθαηεο έξεπλεο πνπ εληνπίζακε ζρεηηθά κε ην ππό εμέηαζε ζέκα είλαη απηέο ησλ 

Kakoulakis, Galanakis, Bakoula-Tzoumaka, Darvyri, Chrousos θαη Darviri (2015) θαη ησλ 

Adebayo θαη Juliet (2014). Μάιηζηα, ε πξώηε είλαη ε κόλε έξεπλα πνπ αθνξά ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα, κε δείγκα 265 εθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο. Έλα από ηα επξήκαηα ηεο ήηαλ 

ε ρακειή απηνεθηίκεζε ησλ απνδεθηώλ εθθνβηζκνύ. Τέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δείρλνπλ 

όηη ην θύιν, ε ειηθία, ηα ρξόληα επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ραξαθηεξηζηηθά εμσηεξηθήο 

εκθάληζεο, όπσο ην ύςνο θαη ην βάξνο δε ζεσξνύληαη παξάγνληεο εκθάληζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Η κόλε κεηαβιεηή πνπ θαίλεηαη λα έρεη αληίθηππν ζηα επίπεδα εθθνβηζκνύ 

είλαη ν ηύπνο ζρνιείνπ. Σπγθεθξηκέλα, ζηα ηδησηηθά ζρνιεία ην θαηλόκελα παξνπζίαζε 

πςειόηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηα δεκόζηα, γεγνλόο πνπ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηα 

πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Riley, Duncan, θαη Edwards (2011). Δπίζεο, ζε αληίζεηα 

πνξίζκαηα κε απηά ησλ δύν άξζξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ησλ Adebayo 

θαη Juliet (2014) πνπ αθνξά ηελ Αθξηθή. Αλαιπηηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα νη εθπαηδεπηηθνί ζπάληα βίσζαλ θάπνηα κνξθή εθθνβηζκνύ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο. 
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Ωζηόζν, θαη από ηελ έξεπλα απηή πξνθύπηεη σο βαζηθή ζπλέπεηα ηνπ εθθνβηζκνύ γηα ηα 

ζύκαηα ε ρακειή ςπρνινγία, όπσο θάλεθε θαη από ηελ έξεπλα ηνπ Hudecova (2007, όπ. 

αλαθ. ζην Gray & Gardiner, 2013). Παξάιιεια, ζεκαληηθό εύξεκα ηεο κειέηεο απνηέιεζε  

πσο νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα πεξηζζόηεξα πξνζόληα είλαη νη θύξηνη απνδέθηεο πεξηζηαηηθώλ 

εθθνβηζκνύ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν. Τέινο, επηζεκαίλεηαη πσο όιεο νη πξναλαθεξζείζεο 

έξεπλεο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ πνζνηηθή απνηύπσζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη δε δηεξεπλνύλ ηνλ 

ξόιν ηνπ δηεπζπληή – εγέηε ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό δελ 

θαηέζηε δπλαηή θαη ε ζύγθξηζε κε ηελ έξεπλα ησλ Gray θαη Gardiner (2013). 

Δπνκέλσο, αλαγθαία θξίλεηαη ε πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηνλ εθθνβηζκό κεηαμύ ζπλαδέιθσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζην ζρνιείν. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αξρηθά ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε 

ρώξα καο απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ηόζν πνζνηηθήο, όζν θαη πνηνηηθήο έξεπλαο.  Παξάιιεια, 

ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ην πξνθίι ηνπ ζύηε, αιιά θαη ηνπ ζηόρνπ ηνπ εθθνβηζκνύ (θύιν, 

ρξόληα ππεξεζίαο, ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, πξνζόληα, βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία 

ππεξεηνύλ, ηύπνο ζρνιείνπ). Δπηπξόζζεηα, ζα κπνξνύζε λα κειεηεζεί ε κνξθή κε ηελ νπνία 

εθδειώλεηαη ν εθθνβηζκόο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο θαη νη επηπηώζεηο 

απηώλ ησλ ζπλζεθώλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ζε όια ηα κέιε ηεο. Τέινο, θαζνξηζηηθόο 

απνηειεί ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή ζρνιείνπ ζηελ δηακόξθσζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, νπόηε 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ νη ηπρόλ εγεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, νη ελέξγεηεο ηνπ θαη ίζσο ε 

αθνινπζία ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ εγεζίαο ζηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνύ. 

Καηαιεθηηθά, θάλεθε πσο ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή-εγέηε θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθόο, 

εθόζνλ ζα πξέπεη λα αθνπγθξάδεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ηηο δηαξθείο αιιαγέο, αμηνπνηώληαο 

ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο. Η 

πξόηαζή καο, όπσο άιισζηε δηαηππώζεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία, είλαη απηή ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηηθνύ κνληέινπ εγεζίαο. Θεσξνύκε πσο κέζσ ηνπ νκαδηθνύ πλεύκαηνο, ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ θιίκαηνο, πνπ πξνσζεί κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ, 

κπνξεί λα νδεγήζεη, ηόζν ζηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνύ ζηόρνπ ηεο παηδείαο, πνπ είλαη ε 

νιόπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ ζηα πιαίζηα ηεο δεκνθξαηίαο, όζν θαη ζηελ αληηκεηώπηζε 

θξίζηκσλ πξνβιεκάησλ, όπσο ν εθθνβηζκόο. 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο  
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