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ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η εν λόγω έρευνα ,έχει ως στόχο να καταγράψει τις γνώσεις, τις απόψεις και τις
συνήθειες, που έχουν οι νέοι της εφηβικής ηλικίας ,όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες . Οι
µαθητές , οι οποίοι έλαβαν µέρος,προέρχονται από δύο διαφορετικές περιοχές της
Ελλάδος, τα Γιαννιτσά( αστική περιοχή) και το Καναλάκι Πρέβεζας(ηµιαστική περιοχή)
επίσης , αντιστοιχούν σε ηλικίες των 13-16 ετών και φοιτούν στην Ά, ΄Β και ΄Γ γυµνασίου
(σύνολο 310 µαθητές). Πιο συγκεκριµένα ,διερευνώνται οι στάσεις τους σχετικά µε το
κινητό τηλέφωνο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο , καθώς επίσης και οι
γνώσεις , ο τρόπος και ο βαθµός που τα χρησιµοποιούνε .Επιπρόσθετα, καταγράφονται
οι απόψεις των µαθητών σχετικά µε τις νέες (ηλεκτρονική παρενόχληση µέσω
διαδικτύου) και τις παραδοσιακές µορφές παρενόχλησης (σχολικός εκφοβισµός).
Επιπλέον, αναφέρονται

οι απόψεις των µαθητών ,οι οποίες έχουν να κάνουν µε το

σχολείο ως χώρο µάθησης και το εκπαιδευτικό σύστηµα , καθώς επίσης εκφράζονται από
τους

µαθητές

οι

πηγές

άγχους

και

στενοχώριας.

Στην

παρούσα

έρευνα

χρησιµοποιήθηκαν 2 ερωτηµατολόγια. Το πρώτο εξ αυτών, αφορά στις αντιλήψεις και
τις συνήθειες ,που έχουν οι νέοι αυτής της ηλικίας πάνω στις νέες τεχνολογίες, στη
σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα και τη διαδικασία της µάθησης και το δεύτερο ,το
οποίο εντοπίζει στοιχεία της προσωπικότητάς τους.

4

H συγκεκριµένη έρευνα, η οποία διακρίνεται σε δύο µέρη, θα επικεντρωθεί και θα
επεκταθεί κυρίως στην

συχνότητα του φαινοµένου της ηλεκτρονικής παρενόχλησης

(η/π) - σχολικού εκφοβισµού, καθώς επίσης στον τρόπο που αντιµετωπίζουν το
φαινόµενο αυτό, τα δύο φύλα ,ποίο είναι το προφίλ των παιδιών θυµάτων-δραστών της
η/π και ποιά είναι τα άτοµα , στα οποία αναφέρουν το γεγονός( πρώτο µέρος). Όσον
αφορά στο δεύτερο µέρος, ερευνώνται η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα και οι
αγχογόνες καταστάσεις , οι οποίες απασχολούν τους εφήβους στην καθηµερινότητά τους.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας καταδεικνύουν, πώς η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι
λιγότερο συχνή σε σχέση µε τον σχολικό εκφοβισµό, καθώς επίσης τα αγόρια
εµπλέκονται σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι τα κορίτσια και στις δύο µορφές
παρενόχλησης. Άξιο προσοχής αποτελεί, το ότι τα παιδιά , που έχουν γίνει δράστες
ηλεκτρονικής παρενόχλησης, παρουσιάζουν ελάχιστα ικανοποιητική σχέση µε τους
γονείς, δεν είναι ευχαριστηµένα από το σχολείο και είναι εθισµένα στο διαδίκτυο, κάτι ,το
οποίο ισχύει και για τα παιδιά , τα οποία έχουν καταστεί θύµατα ηλεκτρονικής
παρενόχλησης.
Ουσιαστικό ρόλο διαδραµατίζουν οι απόψεις των µαθητών για το εκπαιδευτικό σύστηµα,
οι οποίες είναι κατά βάση αρνητικές, όπως και οι πηγές άγχους και στεχαχώριας, όπου
βρέθηκε πως εκείνο , το οποίο προβληµατίζει και απασχολεί τους εφήβους , είναι κατά
κόρον τα οικογενειακά προβλήµατα (διαζύγια, τσακωµοί µεταξύ των µελών της
οικογένειας).
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Προκειµένου να
αναφορά

στον

µελετηθούν τα προαναφερθέντα ,θα πρέπει πρωτίστως να γίνει
ορισµό

του

παραδοσιακού

εκφοβισµού

και

της

ηλεκτρονικής

παρενόχλησης , στη συνέχεια θα παρατεθούν σχετικές προγενέστερες έρευνες και θα
τονιστούν τα θέµατα εκείνα , στα οποία παρέχει απαντήσεις η συγκεκριµένη έρευνα.
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1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Εισαγωγή
Ο σχολικός εκφοβισµός ( παραδοσιακή µορφή εκφοβισµού), έχει λάβει µεγάλες
διαστάσεις στην εποχή που διανύουµε. Κατά καιρούς έχει απασχολήσει, αφενός τους
επιστήµονες και αφετέρου τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Το παραπάνω γεγονός ,
διακρίνεται από το πλήθος των ερευνών και των µελετών που έχουν διεξαχθεί, ώστε να
προβούν σε ανάλυση του φαινοµένου αυτού.
Σύµφωνα µε τον Ken Rigby( 2008), σ. 67 < ο εκφοβισµός συµπεριλαµβάνει βασικά την
επιθυµία κάποιου να πληγώσει κάποιον άλλον και την ασυµµετρία δύναµης των
εµπλεκοµένων , την επανάληψη, την άδικη χρήση της δύναµης και την προφανή
ευχαρίστηση του επιτιθέµενου και γενικά µια αίσθηση καταπίεσης από την πλευρά του
θύµατος>.
Να επισηµάνουµε ότι ο εκφοβισµός µπορεί να λάβει χώρα και σε εξωσχολικά
περιβάλλοντα. Οι Peter K. Smith and Paul Brain( 2006) στο άρθρο τους µε θέµα
<εκφοβισµός στα σχολεία>, υπογραµµίζουν πως µπορεί να συµβεί και στην ενήλικη ζωή,
όπως στο χώρο της εργασίας, στις φυλακές, σε σπίτια ηλικιωµένων ανθρώπων και στο
οικογενειακό περιβάλλον. Επιπλέον, οι Becky J. Kochenderfer and Gary W. Ladd,
(1996) στο άρθρο τους µε τίτλο < Σχέσεις θυµατοποίησης> παραθέτουν µία έρευνα των
Boulton & Underwood,1992; Olweus, 1991: Perry et al.,1988 η οποία καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι το 9% µε 10%, ατόµων ηλικίας 8 -16 ετών θυµατοποιούνται και
εκφοβίζουν τους συµµαθητές τους σε τακτική βάση και ότι µε το πέρασµα του χρόνου
,αυξάνεται το ποσοστό του σχολικού εκφοβισµού.
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Με την είσοδο και την πρόοδο της τεχνολογίας, ο εκφοβισµός τείνει να διευρύνεται
και να συντελεί, στην ανάπτυξη µιας νέας µορφής παρενόχλησης , η οποία καλείται
ηλεκτρονική παρενόχληση.
Σύµφωνα µε τους Peter K. Smith, Jess Mahdavi, Manuel Carvalho, Sonja Fisher,
Shanette Russell, and Neil Tippet ( 2008) ορίζεται η ηλεκτρονική παρενόχληση ως ένα
γεγονός, το οποίο συµβαίνει, όταν χρησιµοποιούνται το διαδίκτυο, το κινητό τηλέφωνο ή
άλλα τεχνολογικά µέσα, µε σκοπό να στείλουν κείµενα ή εικόνες, οι οποίες βλάπτουν ή
υποτιµούν ένα άλλο άτοµο/ οµάδα. Με άλλα λόγια, ορίζεται ως η κατάσταση εκείνη, όπου
ένα άτοµο/ οµάδα απειλείται, εξευτελίζεται ή γίνεται στόχος µε οποιοδήποτε τρόπο από
ένα άλλο άτοµο χρησιµοποιώντας τα τεχνολογικά µέσα.
Κατά τον ∆. Νικολοπουλο ( 2009 ),η ηλεκτρονική παρενόχληση µπορεί να λάβει
διάφορες µορφές , οι οποίες παρατίθενται παρακάτω:


Ανταλλαγή θερµής διαδικτυακής επικοινωνίας. ∆ιάλογοι σε δηµόσιους
διαδικτυακούς τόπους µεταξύ των χρηστών, οι οποίοι περιλαµβάνουν,κακόβουλα
σχόλια κατά του θύµατος/θυµάτων και αποσκοπούν ,στη δηµιουργία ενός
συµπλέγµατος κατωτερότητάς του/ τους.



Παρενόχληση. Πραγµατοποιέιται µέσω επαναλαµβανόµενων µηνυµάτων,πρός ένα
συγκεκριµένο άτοµο-στόχο και λαµβάνει προσωπικό χαρακτήρα , καθώς επίσης αυτή
η συµπεριφορά έχει µεγάλη διάρκεια.
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∆υσφήµηση. Μορφή ηλεκτρονικής παρενόχλησης, κατά την οποία ο δράστης/δράστες,
παραποιεί πληροφορίες ,οι οποίες σχετίζονται µε το θύµα (είτε δηµόσια πχ chatrooms,
είτε προσωπικά πχ mail) , µε απώτερο σκοπό την



δυσφήµησή του/ τους.

Μίµηση (ηλεκτρονικής) ταυτότητας του άλλου. Μορφή παρενόχλησης , κατά την
οποία ο δράστης, οικειοποιείται την ταυτότητα του θύµατος µε επιβλαβή τρόπο ,µε
πρόθεση να διαστρεβλώσει και να αλλοιώσει την εικόνα του θύµατος, απέναντι στους
άλλους χρήστες.



∆ηµοσιοποίηση και εξαπάτηση. Όταν, ένας χρήστης στέλνει,προσωπικά δεδοµένα,
σε έναν άλλο χρήστη, ο οποίος χωρίς τη συναίνεση του πρώτου, τα αποστέλλει σε
άλλους χρήστες, µε κακοπροαίρετη διάθεση.



Αποκλεισµός/εξοστρακισµός. Μορφή ηλεκτρονικής παρενόχλησης σύµφωνα µε την
οποία, εξοστρακίζουν ένα άτοµο/ άτοµα , µε τρόπο τέτοιο, ώστε να µην υπάρχει
ανταπόκριση σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της
διαδικτυακής χρήσης. Με αποτέλεσµα το άτοµο/ άτοµα να βιώνει µη λειτουργικά
συναισθήµατα.



Ηλεκτρονική παρακολούθηση. Μορφή εκφοβισµού, µέσω της οποίας, ο δράστης,
παρακολουθεί, εκφοβίζει, παρενοχλεί και τροµοκρατεί το θύµα, σε εκτεταµένο βαθµό.
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Βιντεοσκόπηση και αναπαραγωγή βίαιων πράξεων. Μορφή παρενόχλησης , κατά
την οποία ο δράστης, άνευ λόγου και αιτίας,προβαίνει σε βίαιες πράξεις κατά του
θύµατος , οι οποίες βιντεοσκοπούνται. Ως επακόλουθο, αυτές οι σκηνές βίας
δηµοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, προκαλώντας γέλιο στους χρήστες, οι οποίοι
παρακολουθούν τις αντιδράσεις του θύµατος.
Η ηλεκτρονική παρενόχληση(νέα µορφή παρενόχλησης) διαφοροποιείται από
τον σχολικό εκφοβισµό(παραδοσιακή µορφή) σε ορισµένα χαρακτηριστικά ,τα οποία
µε τη σειρά τους , την καθιστουν ως την πιο συχνή µορφή παρενόχλησης:


Η ανωνυµία των εκφοβιστών.



∆εν υπάρχει έλεγχος από τις αρχές στις επαφές που γίνονται δια µέσου των
τεχνολογικών µέσων



Τα παιδιά γνωρίζουν περισσότερα για την χρήση της τεχνολογίας σε σχέση µε τους
γονείς. Συνεπώς,οι δεύτεροι, δεν είναι σε θέση να ανακαλύψουν περιστατικά
ηλεκτρονικής παρενόχλησης.



Τα παιδιά δύσκολα αποχωρίζονται τα µέσα επικοινωνίας ( όπως το κινητό) µε
αποτέλεσµα να γίνονται θύµατα/ δράστες σε οποιοδήποτε µέρος και χρονική
στιγµή.



Τα άτοµα µπορούν να την αποφύγουν µε το να διακόψουν τους διαύλους
επικοινωνίας . Επίσης, µπορούν να αλλάξουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση , τον
αριθµό τηλεφώνου τους και να ελέγχουν τις επαφές τους.



Τέλος, µέσω της ηλεκτρονικής παρενόχλησης εκτίθενται τα προσωπικά δεδοµένα
των θυµάτων χωρίς να το γνωρίζουν. (Kimberly L. Mason, 2008)
10

Τα ερωτήµατα , τα οποία έχουν απασχολήσει τους ερευνητές σχετικά µε την
ηλεκτρονική παρενόχληση µέχρι σήµερα ,παρουσιάζονται στη συνέχεια µέσα από
προγενέστερες έρευνες.
Ο βαθµός ,στον οποίο τα παιδιά και έφηβοι γίνονται θύµατα ή δράστες ηλεκτρονικής
παρενόχλησης, το κατά πόσο είναι γνώστες της έννοιας, προβληµατίζει µέρα µε τη µέρα
τους ενήλικες, καθώς επίσης και η συστηµατικότητα αυτού του φαινοµένου. Σε µία
έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Michel Walrave, Research Group MIOS Wannes
Heirman το 2009 επικεντρώνονται στην πρόβλεψη των ποσοστών θυµατοποίησης και
εκφοβισµού µε µεγαλύτερη διορατικότητα. Η διαδικασία ήταν η ακόλουθη: χορηγήθηκαν
ερωτηµατολόγια σε δείγµα 1318 ατόµων ηλικίας 12-18 ετών, σε σχολεία του Βελγίου. Η
στατιστική ανάλυση έγινε µέσω spss και δείχνει ότι το 34,2% έχει γίνει στόχος
ηλεκτρονικής παρενόχλησης , το 21% παραδέχεται ότι έχει παρενοχλήσει άλλους.
Επιπλέον, το 2% έχει εκφοβίσει συναισθηµατικά και το 2,4% έχει υποστεί συστηµατική
παρενόχληση. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 64,3% έχουν πάρει µέρος σε ηλεκτρονική
παρενόχληση είτε ως θύτες είτε ως θύµατα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 39,9% έχουν γίνει
δράστες για τουλάχιστον µία φορά. Βρέθηκε επίσης, ότι τα κορίτσια έχουν περισσότερες
πιθανότητες να γίνουν θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης, ενώ τα αγόρια έχουν
περισσότερες πιθανότητες να ασχοληθούν µε τον εκφοβισµό µέσω διαδικτύου.
Σε µία άλλη µελέτη ,ο Li (2006) σε εφήβους (264 άτοµα), βρήκε ότι οι µισοί από αυτούς
έχουν υποστεί ηλεκτρονική παρενόχληση και οι µισοί από αυτούς στο σχολείο.
Περισσότερο από το 34% των µαθητών έχουν γίνει δράστες σχολικού εκφοβισµού,
ωστόσο το 17% έχει παρενοχλήσει τους άλλους χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά µέσα.
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Επιπλέον, περισσότερο από το 53% του πληθυσµού του δείγµατος ,ανέφερε ,ότι
γνώριζαν κάποιον , ο οποίος έχει παρενοχληθεί ηλεκτρονικά. Παρόλο που ,υπήρχαν
φυλετικές διαφορές, όσον αφορά στο φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης ,δεν
ήταν στατιστικά σηµαντικές. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι περισσότερο από το 40% των
θυµάτων δεν ήξεραν ,τί είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση (στο άρθρο της Kimberly L.
Manson, 2008 ).
Η ηλεκτρονική παρενόχληση ως νέα µορφή εκφοβισµού προκαλεί αρκετά ερωτηµατικά
σε όλους εκείνους τους τοµείς ,οι οποίοι ασχολούνται είτε άµεσα είτε έµµεσα µε αυτή, ως
επακόλουθο, όλο και περισσότερες έρευνες να διεξάγονται , στοχέυοντας στην
εξερεύνηση και έχοντας ως απώτερο στόχο την αντιµετώπισή της. Οι ερευνητές Peter K.
Smith, et all ( 2008) πραγµατοποίησαν µία έρευνα ,µε σκοπό την καταγραφή της φύσης
της ηλεκτρονικής παρενόχλησης και του αντίκτυπου, που έχει στους µαθητές της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η µεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε είναι η εξής:
Πραγµατοποιήθηκαν δύο έρευνες σε µαθητές 11 έως 16 ετών. Η πρώτη έρευνα
αποτελούνταν απο 92 µαθητες και η δεύτερη από 533 µαθητές µε σκοπό να γενικευτούν
τα ευρήµατα. Και στις δύο έρευνες χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς,
τα οποία εκτιµούσαν επτά διαφορετικά είδη παρενόχλησης. Στη συνέχεια, δόθηκε ένα
χαρτί µε πληροφορίες που αφορούσαν σε ιστοσελίδες και αριθµούς επικοινωνίας ώστε
να το πάρουν στο σπίτι σε περίπτωση που χρειαζόταν οι ίδιοι ή κάποιος φίλος τους
βοήθεια ή συµβουλη.
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Τα αποτελέσµατά ,τα οποία συνάγονται από τις παραπάνω έρευνες αποκαλύπτουν ότι
η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι λιγότερο συχνή από την παραδοσιακή παρενόχληση
,καθώς επίσης αναφέρθηκαν περισσότερα περιστατικά ηλεκτρονικής παρενόχλησης έξω
από το χώρο του σχολείου από ότι µέσα.
Τα κινητά τηλέφωνα και τα µυνήµατα είναι τα πιο διαδεδοµένα ως µέσα ηλεκτρονικής
παρενόχλησης και µάλιστα ο αντίκτυπος τους ήταν συγκρίσιµος µε τον παραδοσιακό
εκφοβισµό. Επιπλέον, το κινητό τηλέφωνο και τα video-clip είχαν αρνητικό αντίκτυπο.
Οι ηλικιακές και φυλετικές διαφορές ποίκιλαν και στις δύο έρευνες. Στη πρώτη, βρέθηκε
,ότι η ηλεκτρονική παρενόχληση έγινε από έναν ή περισσότερους µαθητές συνήθως της
ίδιας ηλικιακής οµάδας και διαρκούσε µία βδοµαδά και µερικές φορές λίγο περισσότερο.
Η δεύτερη έρευνα από την άλλη βρήκε, ότι πολλά θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης
υπήρξαν και θύµατα εκφοβισµού.
Συνοψίζοντας, η ηλεκτρονική παρενόχληση αποτελεί ένα νέο είδος εκφοβισµού µε
διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον παραδοσιακό εκφοβισµό και λαµβάνει χώρα κυρίως
εκτος σχολείου.
Σε αρκετές περιπτώσεις τα άτοµα εκείνα, τα οποία υπήρξαν θύµατα σχολικού
εκφοβισµού, στη συνέχεια έγιναν και θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης. Πώς άραγε
σχετίζονται οι δύο αυτές µορφές παρενόχλησης µεταξύ τους; O Ozgur Erdur- Baker
(2010) διεξήγαγε µία έρευνα, η οποία είχε ως στόχο να ανιχνεύσει τις σχέσεις µεταξύ
παραδοσιακών µορφών παρενόχλησης και της ηλεκτρονικής παρενόχλησης ,καθώς
επίσης το ρόλο που διαδραµατίζει το φύλο και η συχνότητα σε αυτές τις µορφές
παρενόχλησης.
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Στην έρευνα πήραν µέρος 276 συµµετέχοντες ( 151 αγόρια, 125 κορίτσια) ηλικίας 14
εώς 18 ετών. Χορηγήθηκαν ερωτηµατολόγια µε σχετικές ερωτήσεις και η ανάλυση των
αποτελεσµάτων έγινε µέσω spss.
Τα αποτελέσµατα φανερώνουν πως το 32% ήταν θύµατα και στις δύο µορφές
παρενόχλησης. Επίσης, βρέθηκε ,ότι η ηλεκτρονική παρενόχληση συσχετίζεται
περισσότερο µε τα αγόρια από ότι µε τα κορίτσια και όσον αφορά στη συχνότητα δεν
βρέθηκαν σηµαντικές θετικές ή αρνητικές συσχετίσεις.
Ο υπερβολικός χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι στο διαδίκτυο οδηγεί
σε µη λειτουργικές και αθέµιτες συµπεριφορές. Η παρακάτω έρευνες αποκαλύπτουν
ορισµένες από αυτές τις συµπεριφορές.
Ο Dr L Lam ( 2009) ,πραγµατοποίησε µία έρευνα ,η οποία είχε σκοπό να µελετήσει τη
σχέση, ανάµεσα στον εθισµό του διαδικτύου και στην αυτοτραυµατική συµπεριφορά
ανάµεσα στους εφήβους. Έλαβαν µέρος 1618 µαθητές, ηλικίας 13 εώς 18 ετών απο τρείς
διαφορετικές περιοχές της Κίνας. Ο εθισµός στο διαδίκτυο µετρήθηκε µε το Internet
Addiction Test ( IAT) και η αυτοτραυµατική συµπεριφορά µε ένα ερωτηµατολόγιο
αυτοαναφοράς.
Τα αποτέλεσµατα δηλώνουν ότι το 16,3% των συµµετεχόντων ανέφεραν ,πως έχουν
διαπράξει κάποια µορφή αυτοτραυµατικής συµπεριφοράς, τους τελευταίους έξι µήνες, το
4,5% έχει προβεί σε

κάποια µορφή αυτοτραυµατικής συµπεριφοράς έξι φορές

τουλάχιστον και το 9,7% µία εώς πέντε φορές. Επίσης,

φυσιολογική χρήση του

διαδικτύου έκανε το 89,2%, το 10,2% έκανε περιορισµένη χρήση και το 0,6% είχε εθιστεί
στο διαδίκτυο.
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Στη συνέχεια, συγκρίθηκε η αυτοτραυµατική συµπεριφορά εκείνων ,οι οποίοι έκαναν
φυσιολογική χρήση του διαδικτύου µε εκείνους ,που είχαν προβεί σε περιορισµένη χρήση
και µε εκείνους , οι οποίοι είχαν εθιστεί. Η σύγκριση έδειξε, πως τα άτοµα που είχαν
εθιστεί παρουσίασαν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης αυτοτραυµατικής συµπεριφοράς.
Οι Elli Tripodaki, Georgios Kormas, Eleftheria Konstantoulaki, Elisabeth Andrie, Georgios
Nassis, Aliki Freskou, Maria Sfiri, Helen Georgouli, Artemis Tsitsika and Andreas
Constantopoulos σε µία έρευνα που πραγµατοποίησαν το 2008 ,στόχευαν να
µελετήσουν την χρήση και την κατάχρηση του διαδικτύου, σε παιδιά της εφηβικής ηλικίας
στον ελληνικό πληθυσµό(Αθήνα) και να ανιχνεύσουν, τόσο το ψυχολογικό προφίλ, όσο
και τον τρόπο ζωής των χρηστών.
Το δείγµα αντιπροσωπεύεται από 315 παιδιά ( 164 αγόρια, 151 κορίτσια) , µαθητές
γυµνασίου . Χρησιµοποιήθηκαν 2 ερωτηµατολόγια, το ένα αφορούσε στον εθισµό του
διαδικτύου και το άλλο στα συναισθηµατικά και συµπεριφορικά προβλήµατα.
Μετρήθηκαν επίσης, οι αθλητικές δραστηριότητες και η φυσική κατάσταση µε κατάλληλες
ερωτήσεις. Τα αποτελέσµατα των συµµετεχόντων βγήκαν µέσω του spss. Σύµφωνα
λοιπόν, µε τα αποτελέσµατα της έρευνας το 53,4% των εφήβων χρησιµοποιεί το
διαδίκτυο για περισσότερο από ένα χρόνο, το 26% αναφέρει καθηµερινή χρήση , το 8%
το χρησιµοποιεί πάνω από 20 ώρες την εβδοµάδα ενώ τα αγόρια περνούν περισσότερο
χρόνο στο διαδίκτυο από ότι τα κορίτσια. Ως εκ τούτου, δεν βρέθηκε κανένα παιδί
εθισµένο, παρόλα αυτά το 9,4% παρουσίασε συχνά προβλήµατα, έπειτα από
υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Επιπλέον βρέθηκε ότι ο πιο συχνός λόγος που
χρησιµοποιείται το διαδίκτυο είναι ,για να παίζουν παιχνίδια.
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Επιπρόσθετα, το 5,8% είχαν πέσει θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης. Υπήρχε µία
θετική συσχέτιση ,που έχει να κάνει µε τη χρήση του διαδικτύου και την
υπερδραστηριότητα καθώς επίσης και µία θετική συσχέτιση ,που έχει να κάνει µε τη
χρήση του διαδικτύου, την εγκληµατικότητα και την δυσλειτουργία των σχέσεων.
Η έρευνα συµπεραίνει ,πως η χρήση του διαδικτύου καθίσταται πλέον πολύ δηµοφιλής
στα παιδιά και είναι σε θέση να συνδυάζεται µε ψυχολογικά προβλήµατα εάν καταστεί
υπερβολική η χρήση του.
Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει ,ο τρόπος σύµφωνα µε τον οποίο συµπεριφέρονται τα
αγόρια και τα κορίτσια στο φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης .Ο Qing Li( 2006)
έκανε µία έρευνα, η οποία σκόπευε να εξετάσει τις διαφορές στη συµπεριφορά των δύο
φύλων όσον αφορά στην ηλεκτρονική παρενόχληση στα σχολεία. Στην έρευνα πήραν
µέρος 264 µαθητές ( 130 αγορια, 134 κορίτσια), οι οποίοι ανήκαν σε ποικίλες εθνικότητες.
Επίσης, περισσότεροι από τους µισούς µαθητές ανέφεραν υψηλή σχολική επίδοση
,περίπου το 40% ανέφερε µέτρια σχολική επίδοση και µόνο ελάχιστοι µαθητές ανέφεραν
χαµηλή σχολική επίδοση. Τους χορηγήθηκε ένα ανώνυµο ερωτηµατολόγιο, το οποίο
περιλάµβανε δηµογραφικά χαρακτηριστικά των µαθητών, την εµπειρία τους σχετικά µε
την ηλεκτρονική παρενόχληση και 26 ερωτήσεις σχετικά µε την συχνότητα χρήσης των
υπολογιστών. Η ανάλυση έγινε µέσω spss.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκαλύπτουν, ότι περισσότερο από τους µισούς
µαθητές έχουν γίνει θύµατα σχολικού εκφοβισµού και ένας στους τέσσερις έχει πέσει
θύµα ηλεκτρονικής παρενόχλησης.
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Επίσης, πάνω από το 34% των µαθητών έχουν προβεί σε σχολικό εκφοβισµό και µόνο
το 17% έχουν παρενοχλήσει άλλους ηλεκτρονικά.
Επιπλέον, το 53,6% ανέφερε ,ότι γνώριζε κάποιον, ο οποίος έχει παρενοχληθεί
ηλεκτρονικά. Αξίζει να τονιστεί, πως πάνω από το 22% των αγοριών και περίπου το 12%
των κοριτσιών είχαν παρενοχλήσει ηλεκτρονικά.
Εντούτοις, το 25% των αγοριών και το 25,6% των κοριτσιών αναφέρουν ,ότι υπήρξαν
θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης. Επιπρόσθετα, τα αγορια έχουν περισσότερες
πιθανότητες να γίνουν εκφοβιστές ηλεκτρονικής παρενόχλησης και σχολικού εκφοβισµού
από ότι τα κορίτσια. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ,πως πάνω από το 80% των
παρευρισκόµενων σε ηλεκτρονική παρενόχληση δεν το αναφέρουν στο προσωπικό του
σχολείου.
Άξια προσοχής ,αποτελεί και η έρευνα του Berson και των συνεργατών ( 2003 ), οι
οποίοι , βρήκαν ότι το 92% ( από δείγµα 10.800 κοριτσιών )των κοριτσιών ηλικίας 12-18
ετών χρησιµοποιούσαν τον υπολογιστή του σπιτιού , το 58% ξοδεύει το χρόνο του
στέλνοντας µηνύµατα ή email σε φίλους,το 20% σερφάρει στο διαδίκτυο , ώστε να µάθει
νέες πληροφορίες και το 16% περνάει τον περισσότερο χρόνο του στα chatrooms ενώ
µόνο το 1% χρησιµοποιεί το διαδίκτυο ,µε σκοπό την εκπόνηση κάποιας εργασίας (στο
άρθρο του June F. Chisholm, 2006) .
Η αποκάλυψη ενός περιστατικού θυµατοποίησης, µέσω του διαδικτύου δύσκολα
έρχεται στην επιφάνεια από τα θύµατα ή τους παρευρισκόµενους. Πρόσφατα ερευνητικά
δεδοµένα καταδεικνύουν ,ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των θυµάτων δεν το αναφέρει σε
κανένα. Προκειµένου να γίνουµε πιό σαφείς θα αναφερθούµε σε ορισµένες έρευνες.
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Σε µία πανελλαδική έρευνα ,που πραγµατοποίησε η οργάνωση ΝΕΟΙ (2009), µε σκοπό
την παρενόχληση και την ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων σε ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης , έλαβαν µέρος 2176 συµµετέχοντες και προέκυψαν τα ακόλουθα
αποτελέσµατα: Σχεδόν το 26% έχει παρενοχληθεί διαδικτυακά, γεγονός το οποίο δεν
ανέφεραν στους γονείς, παρά µόνο σε περίπτωση που αισθάνθηκαν φόβο και
προσβολή. Από την άλλη, το ανέφεραν κυρίως σε φίλους, λόγω του γεγονότος, ότι το
θεώρησαν ήσσονος σηµασίας ή αστείο. Κανένας δεν ανέφερε, ότι απευθύνθηκε στις
αρµόδιες αρχές όπως η ∆ίωξη του Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος.
Το συµπέρασµα από αυτή την έρευνα φανερώνει ,ότι οι νέοι επιδεικνύουν ριψοκίνδυνες
συµπεριφορές σχετικά µε την χρήση που κάνουν στο διαδίκτυο ενώ γνωρίζουν τους
κινδύνους.
Σε µία άλλη έρευνα των Slonje, R. & Smith, P. K. (2008) διερευνάται η φύση και η
έκταση της ηλεκτρονικής παρενόχλησης στα σουηδικά σχολεία. Πήραν µέρος 360
µαθητές 12 έως 20 ετών από διαφορετικά σχολεία. Χορηγήθηκαν από τους ερευνητές
ανώνυµα ερωτηµατολόγια σε κάθε σχολική τάξη.

Η διάρκεια συµπλήρωσης των

ερωτηµατολογίων , ήταν είκοσι λεπτά και στο τέλος τους µοίρασαν πληροφοριακά
φυλλάδια, τα οποία είχαν ως στόχο την αναζήτηση βοήθειας η συµβουλής σε περίπτωση
,που οι ίδιοι ή κάποιος φίλος τους είχαν πέσει θύµατα ηλεκτρονικού εκφοβισµού ή
σχολικής παρενόχλησης.
Τα αποτελέσµατά της έρευνας σχετικά µε την έκταση της ηλεκτρονικής παρενόχλησης
είναι τα εξής: το 17,6% είναι θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης έναντι του 11,9% είναι
δράστες.
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Πιο συγκεκριµένα από τα τέσσερα είδη ηλεκτρονικής παρενόχλησης που µετρήθηκαν
στην παρούσα έρευνα ( µήνυµα κειµένου, e-mail, τηλεφωνικές κλήσεις, φωτογραφίες/
βίντεο) πιο συχνός τρόπος παρενόχλησης αποτελεί εκείνος του e-mail ( 9% για τα
θύµατα και 8,6% για το δράστη) Ακολουθεί ο τρόπος µέσω φωτογραφιών και βίντεο(
8,6% για τα θύµατα, 3,8 για τους δράστες) Έπεται, ο τρόπος µέσω τηλεφώνου ( 6,7% για
τα θύµατα και 4,3% για τους δράστες). Τέλος ο τρόπος µέσω µηνυµάτων ( 4,8% για τα
θύµατα και 4,3% για τους δράστες). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ,ότι το 50% των
θυµάτων δεν το αναφέρουν σε κανέναν , το 35,7% το αναφέρει σε ένα φίλο , το 8,9% το
αναφέρει στους κηδεµόνες τους και το 5,4% σε κάποιον άλλον. Κανένας δεν αναφέρει
,ότι έχει απευθυνθεί σε κάποιο δάσκαλο.
Οι Jaana Juvonen,Elisheva F. Gross (2008) έκαναν µία έρευνα, η οποία επιθυµούσε,
να εξετάσει τις οµοιότητες µεταξύ της ηλεκτρονικής παρενόχλησης στους εφήβους(1554
άτοµα ηλικίας 12-17) . Οι ερευνητές είχαν δηµιουργήσει εναν σύνδεσµο σε ένα δηµοφιλές
δικτυακό τόπο. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωναν ανώνυµα µε ηλεκτρονικό τρόπο ένα
ερωτηµατολόγιο, το οποίο µπορούσαν να βρουν σε αυτό τον σύνδεσµο από τον
Αύγουστο µέχρι τον Οκτώβριο.
Τα αποτελέσµατά δείχνουν : το 72% ανέφερε ένα τουλάχιστον ένα περιστατικό
ηλεκτρονικής παρενόχλησης, το 85% ανέφερε ότι είχε εµπειρία εκφοβισµού στο σχολείο.
Επίσης, οι πιο συχνές µορφές ηλεκτρονικής παρενόχλησης και σχολικού εκφοβισµού
είναι: τα παρατσούκλια ή υβριστικά σχόλια καθώς επίσης η αποστολή µηνυµάτων µέσω
ηλεκτρονικών µέσων.
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Επιπρόσθετα, τα 2/3 των θυµάτων της ηλεκτρονικής παρενόχλησης ανέφεραν ,ότι
γνώριζαν τους δράστες και οι µισοί από αυτούς γνώριζαν τον εκφοβιστή από το σχολείο.
Πρέπει να υπογραµµιστεί, πως το 90% του δείγµατος δεν αναφέρει σε κανένα ενήλικα ,
το γεγονός ότι παρενοχλήθηκε διαδικτυακά και ότι µόνο ελάχιστοι έχουν χρησιµοποιήσει
µεθόδους για να αποτρέψουν τέτοιου είδους συµπεριφορές.
Η έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι και οι δύο µορφές εκφοβισµού οδηγούν στην
αύξηση της ανησυχίας και του άγχους.
Καθηµερινά προτείνονται τρόποι , µέθοδοι και στρατηγικές αντιµετώπισης από τους
ειδικούς σχετικά µε την ηλεκτρονική παρενόχληση , έτσι και µεις στο τελευταίο µέρος της
εργασίας µας θα εστιάσουµε στους πιό αναγκαίους και σηµαντικούς. Αξίζει όµως, να
αναφέρουµε µια ερευνητική προσπάθεια παρέµβασης, µε σκοπό την ελάττωση του
φαινοµένου αυτού. `Οι Megan A. Moreno, MD, MSEd, MPH; Ann VanderStoep, Malcolm
R. Parks, Frederick J. Zimmerman, Ann Kurth, Dimitri A. Christakis, MD, MPH (2009)
πραγµατοποίησαν µία έρευνα , η οποία έιχε ως στόχο να µελετήσει ,κατά πόσο µία
παρέµβαση µέσω διαδικτύου ,µειώνει τις αναφορές ,που σχετίζονται µε το sex και τη
κατάχρηση στο διαδίκτυο σε άτοµα εφηβικής ηλικίας ,τα οποία παρουσιάζουν
περισσότερες πιθανότητες να υιοθετήσουν αυτές τις συµπεριφορές.
Η διαδικασία είχε ως εξής: Η ιστοσελίδα ,η οποία χρησιµοποίησε η συγκεκριµένη
έρευνα είναι: www.myspace.gr. ∆ηµιούργησαν ένα προφίλ, στο οποίο γινόντουσαν
αναφορές για το sex, την ουσιαστική χρήση και για ζητήµατα ασφάλειας διαδικτύου.
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Στη συνέχεια, έστειλαν ένα email (επιστηµονικού και συµβουλευτικού περιεχοµένου )
σε άτοµα του δείγµατος, τα οποία έπρεπε να πληρούν ορισµένα κριτήρια( κατανάλωση
αλκοόλ, κάπνισµα, κ.α) , που τους καθιστούσαν επιρρεπείς σε αυτού του είδους τις
συµπεριφορές.

Αυτό το προφίλ, ενεργοποιήθηκε πριν την παρέµβαση και τρεις µήνες

µετά την παρέµβαση. Οι συµµετέχοντες ανέρχονταν στα 190 άτοµα, ηλικίας 18 έως 20,
όπου είχαν προφίλ στο συγκεκριµένο διαδικτυακό τόπο.
Ανάλογα µε τη συχνότητα

της επισκεψιµότητας στο κάθε

θέµα( sex,`ασφάλεια,

ουσιαστική χρήση),τα αποτελέσµατα της έρευνας
δείχνουν, ότι το 58,4% ήταν άντρες, το 54,2% είχαν αναφορές για το sex και το 85,3%
ανέφερε ουσιαστική χρήση του συγκεκριµένου διαδικτυακού τόπου

Η αναλογία των

προφίλ, στα οποία οι αναφορές ήταν ανύπαρκτες ανέρχεται στο 13,7% για την
πειραµατική οµάδα ενώ για την οµάδα ελέγχου 5,3% , η οποία είχε αναφορές στο sex.
Επιπλέον 26% έναντι 22% αντίστοιχα για την ουσιαστική χρήση. Η αναλογία των προφίλ,
τείνει να γίνεται πιο <<προσωπική>> στην µεταανάλυση. Συγκεκριµένα στην πειραµατική
οµάδα το ποσοστό ανέρχεται στο 10,5% και στο 7,4% για την οµάδα ελέγχου. Η
αναλογία των προφίλ, στα οποία δεν δηµιουργήθηκε καµία από τις τρεις προστατευτικές
αλλαγές ήταν 42,1% για την πειραµατική οµάδα και 22,5% για την οµάδα ελέγχου.
Η έρευνα κατέληξε ,στο ότι η παρέµβαση µέσω διαδικτύου ,συνδέθηκε µε την µείωση
των σεξουαλικών αναφορών στο συγκεκριµένο προφίλ των εφήβων.
Τα πιό σηµαντικά αποτελέσµατα αυτών των προγενέστερων ερευνητικών δεδοµένων
καταγράφονται συνοπτικά όπως φαίνεται στον πίνακα 2 : σύγκριση διεθνών δεδοµένων.
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Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρεί να παρέχει απαντήσεις εκτός από τα
ερωτήµατα, που αναφέρονται στις παραπάνω έρευνες (συχνότητα, διαφορά στο
φύλο,σύγκριση σχολικού εκφοβισµού µε την ηλεκτρονική παρενόχληση) και σε ορισµένα
άλλα, όπως το ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών δραστών και θυµάτων της
ηλεκτρονικής παρενόχλησης, ποιές είναι οι πεποιθήσεις και οι προτάσεις των εφήβων σε
ό,τι έχει να κάνει µε το εκπαιδευτικό σύστηµα , επιπλέον πώς βιώνουν οι έφηβοι τη
σχέση µε τους γονείς και ποιές είναι οι πηγές άγχους και στενοχώριας που ταλανίζουν
τους εφήβους καθηµερινά. Όλα τα παραπάνω ερωτήµατα συσχετίζονται µε τον
εκφοβισµό και την θυµατοποίηση είτε στο σχολείο είτε στο διαδίκτυο , καθώς επίσης και
µε τον εθισµό στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν, στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί η µεθολογία
της έρευνας διεξοδικά και αναλυτικά .
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Πίνακας 2 :Σύγκριση διεθνών δεδοµένων
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΘΙΣΜΟΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Michel
Walrave,(2009)

Li (2006)

Peter K. Smith
(2008)

Ozgur
ErdurBaker (2010)
Dr L Lam ( 2009) 3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
17% : δράστες Η/Π
53%+ : γνώριζαν θύµατα
Η/Π
40%+: όχι γνώση Η/Π
2,4%: θύµατα
συστηµατικής
παρενόχλησης
64,3%:δράστες και
θύµατα Η/Π
17% : δράστες Η/Π
34%: δράστες Σχολ. Εκ
53%+ : γνώριζαν θύµατα
Η/Π
40%+: όχι γνώση Η/Π
6,6%: θύµατα Η/Π συχνά
τους 2 τελευταίους
µήνες77,8%: όχι θύµατα
Η/Π.
32%: θύµατα Η/Π
32%: θύµατα σχ. Εκφ.

διαφορετικές
περιοχές της Κίνας
0,6% είχε εθιστεί στο
διαδίκτυο.

κανένα παιδί εθισµένο,
Elli
Tripodaki,(2008) παρόλα αυτά το 9,4%
παρουσίασε
συχνά
προβλήµατα, έπειτα από
υπερβολική χρήση του
διαδικτύου.

Qing Li( 2006)

¼ θύµα Η/Π , 17% έχουν 50% + θύµατα σχολ. Εκφ. πάνω από το 34%+
παρενοχλήσει άλλους
έχουν προβεί σε σχολικό εκφοβισµό
ηλεκτρονικά. το 53,6%
γνώριζε κάποιον, ο οποίος
έχει παρενοχληθεί
ηλεκτρονικά. Το 22% + των
αγοριών και περίπου το
12% των κοριτσιών είχαν
παρενοχλήσει ηλεκτρονικά.
το 25% των αγοριών και το
25,6% των κοριτσιών
υπήρξαν θύµατα
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης.80% + των
παρευρισκόµενων σε
ηλεκτρονική παρενόχληση
δεν το αναφέρουν στο
προσωπικό του σχολείου.

Slonje,
Smith,
(2008)

R.
P.

&
K.

Jaana
Juvonen,Elishe
va F. Gross
(2008)

17,6%:θύµατα
Η/Π
το
11,9%: δράστες. 4 είδη Η/Π
e-mail ( 9% για τα θύµατα
και 8,6% για το δράστη), ο
τρόπος
µέσω
φωτογραφιών,βίντεο(8,6%
θύµατα, 3,8 δράστες) ,
µέσω τηλεφώνου ( 6,7%
θύµατα
και
4,3%
δράστες),µέσω µηνυµάτων
( 4,8% για τα θύµατα και
4,3% για τους δράστες).το
50% των θυµάτων δεν το
αναφέρουν σε κανέναν , το
35,7% το αναφέρει σε ένα
φίλο , το 8,9% το αναφέρει
στους κηδεµόνες τους και
το 5,4% σε κάποιον άλλον.
Κανένας δεν αναφέρει ,ότι
έχει απευθυνθεί σε κάποιο
δάσκαλο.
οι πιο συχνές µορφές85% ανέφερε ότι είχε εµπειρία εκφοβισµού στο
ηλεκτρονικής
σχολείο.
παρενόχλησης και σχολικού
εκφοβισµού
είναι:
τα
παρατσούκλια ή υβριστικά
σχόλια
,
αποστολή
µηνυµάτων. τα 2/3 των
θυµάτων της Η/Π ανέφεραν
,ότι γνώριζαν τους δράστες
και το 50% από αυτούς
γνώριζαν τον εκφοβιστή
από το σχολείο. το 90%
δεν αναφέρει σε κανένα
ενήλικα ότι παρενοχλήθηκε

Kimberly
S.17% εθισµένοι για
περισσότερο από ένα
Young(1996)
χρόνο

Qing Li(2008)

Konstantinos E.11% εθισµένο στο
Siomos(2008) διαδίκτυο
Hinduja,
Sameer
and
Patchin, Justin
W.(2008)

25% θύµατα(Καναδοί), 15% 55% θύµατα(Καναδοί),31% δράστες, 65%
δράστες, 33%
θύµατα(Κινέζοι), 34% δράστες.
θύµατα(Κινέζοι), 7%
δράστες.
9%(Καναδοί):αναφορά
θυµάτων σε ενήλικα,19%
αναφορά παρευρ. Σε
ενήλικα, παρέµβαση
ενηλίκων 67%
66%( Κινέζοι): αναφορά
θυµάτων σε ενήλικα, 60%
αναφορά παρευρ. Σε
ενήλικα, 73% παρέµβαση
ενηλίκων .

Αγόρια:32% θύµατα, 18%
δράστες,
chatroom:θυµ23,8%,δραστε
ς9,6%,
email:θυµ9,7%,δραστες2,9
%, µνµ µέσω
κιν.:4%θυµ,1,8%δράστες.
Κορίτσια:36%θύµατα,16%δ
ραστες, chatroom

θυµ.24,2%,7,3%δραστες,e
mail:13% θύµατα,
3,4%δράστες, µνµ µέσω
κινητού:4,7% θύµατα, 1,6
%δράστες

Κ. Χατήρα,
∆.
Νικολοπουλος
Κ. Τσιντζογλου
∆. Νεοφωτίστου
(2010)

23% θυµατα Η/Π, θυµ.
Μέσω κιν:15,8%,
chatroom:6,5%,
email:1,9%, δεν γνώριζαν
τους δράστες:14,2%, 5,5%
δράστες εκτός σχολείου,
3,9% συµµαθητές,
αγόρια;δράστες 13%,
θύµατα 16%, και τα δύο
25%, κορίτσια: θύµατα
23%, δράστες 0,4%, και τα
δύο 17%
παρευρισκόµενοι 33,3%,
µορφές η/π: θύµατα: µέσω
µηνυµάτων 33,5%,
δυσφήµηση δηµοσιοποίηση/εξαπάτησ
20,3%. µίµηση
ταυτότητας 18,7%,
εξοστρακισµός/αποκλεισµ
ός 18,1% , ηλεκτρονική
παρακολούθηση 14,8%.
,δράστες:ηλεκτρονικός
εκφοβισµός µίµησης
ταυτότητας 23,5%,
ηλεκτρονική
παρακολούθηση 19,7%,
ανταλλαγή θερµής
διαδικτυακής επικοινωνίας
16,5%,
αποκλεισµός/εξοστρακισµ
ός 15,8%,
δυσφήµιση14,5%
δηµοσιοποίηση13,5%
αναφορά
Αγόρια: 33% δράστες, 39% θύµατα, και τα
περιστατικού:(θύµατα)
δύο 27%
18,4% σε κανέναν, 10,6%
κορίτσια; 20% δράστες, 41% θύµατα, 15%
σε γονείς, 6,5%
16,5% έχουν εθιστεί στο φίλος/αδερφ/θείος, 4,5% και τα δύο
παρευρισκόµενοι:65,5%
καθηγητές
διαδίκτυο
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2) ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
2.1 Μεθοδολογία
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια διεξήχθη σε µία ηµιαστική περιοχή, (Καναλάκι
Πρέβεζας) και σε µία αστική περιοχή(Γιαννιτσά). Το δείγµα αποτελείται από µαθητές
γυµνασίου (Ά, ΄Β, ΄Γ ),οι οποίοι στο σύνολό τους ανέρχονται σε 310 µαθητές. Τα αγόρια
αριθµούνται σε 163 άτοµα και τα κορίτσια σε 127 άτοµα. Στον πίνακα 1 φαίνεται η
κατανοµή των µαθητών ανά τάξη. Τα παιδιά δέχτηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα,
ύστερα από συνεννόηση µε το διευθυντή του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς. Η
επιλογή του δείγµατος ήταν τυχαία.

Πίνακας 1: κατανοµή µαθητών ανά τάξη
ΤΑΞΗ

Ά
΄Β
΄Γ Ά ΤΑΞΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

΄Β ΤΑΞΗ

΄Γ ΤΑΞΗ

ΑΓΟΡΙΑ

163

52

49

68

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

147

46

36

59

ΣΥΝΟΛΟ

310

98

85

127
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2.2 Εργαλεία εξέτασης

Για την αξιολόγηση των µαθητών χρησιµοποιήθηκαν εργαλεία, που αξιολογούν τόσο
τις στάσεις τους απέναντι στα νέα µέσα πληροφόρησης ,όσο και τα στοιχεία της
προσωπικότητας

τους.

Παρακάτω

περιγράφονται

διεξοδικά

τα

εργαλεία

που

χρησιµοποιήθηκαν.
Αξιολόγηση στάσεων στα νέα µέσα πληροφόρησης

Για την αξιολόγηση των στάσεων χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, στο οποίο
εµπεριέχονται δέκα βασικές ενότητες. Συγκεκριµένα η πρώτη ενότητα, εµπεριέχει βασικές
πληροφορίες για το άτοµο ,που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο (ηλικία, φύλο, τόπος
γέννησης, αδέλφια και µορφωτικό επίπεδο γονέων).
Η δεύτερη ενότητα ,περιλαµβάνει πληροφορίες για το κινητό τηλέφωνο(κατοχή,
χρήση,είδη δραστηριοτήτων και βαθµός συχνότητας). Η τρίτη ενότητα, περιλαµβάνει
πληροφορίες για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (κατοχή, λόγοι χρήσης-δραστηριότητες και
βαθµός συχνότητας ). Η τέταρτη ενότητα, περιέχει ερωτήσεις σχετικά µε το διαδίκτυο (
χρήση, δραστηριότητες, βαθµός συχνότητας και εύρος επισκεψιµότητας ιστοσελίδων).
Η πέµπτη ενότητα, κάνει λόγο στον αντίκτυπο του διαδικτύου στην καθηµερινότητα των
παιδιών. Η έκτη ενότητα, αναφέρεται στις εµπειρίες των παιδιών στο διαδίκτυο
(ηλεκτρονική παρενόχληση).
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Η έβδοµη ενότητα, ανιχνεύει απόψεις των παιδιών για το σχολείο και το εκπαιδευτικό
σύστηµα γενικότερα. Η όγδοη ενότητα ,περιέχει ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται µε
µορφές παρενόχλησης στο σχολείο ( θύτες , θύµατα, παρευρισκόµενοι). Η ένατη ενότητα
,έχει ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τα συναισθήµατα που βιώνουν οι µαθητές για τον
εαυτό τους. Εν τέλει ,η δέκατη ενότητα ,εµπεριέχει ερωτήσεις οι οποίες, εντοπίζουν τις
πηγές άγχους και στενοχώριας των µαθητών.

Αξιολόγηση στοιχείων προσωπικότητας

Για την αξιολόγηση των στοιχείων της προσωπικότητας ,χρησιµοποιήθηκε ένα
ερωτηµατολόγιο ,στο οποίο περιγράφονται δύο τύποι ατόµων, ένας στη δεξιά στήλη και
ένας στην αριστερή στήλη (βλ. παράρτηµα). Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά καλούνται να
επιλέξουν ,ποιός από τους δύο τύπους τους ταιριάζει και πόσο (απόλυτα ή µάλλον ). Τα
αποτελέσµατα, τα συµπεράσµατα

και οι συσχετίσεις των δεδοµένων της έρευνας,

προέκυψαν από την ανάλυση του στατιστικού προγράµµατος spss.

2.3 ∆ιαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία της αξιολόγησης , πραγµατοποιήθηκε σε οµαδικό επίπεδο. Πριν
πραγµατοποιηθεί η οµαδική αξιολόγηση, κρινόταν απαραίτητο από τον εξεταστή να
εξηγήσει µε σαφήνεια τις απαραίτητες οδηγίες στα παιδιά και να επισηµάνει, ότι η
διαδικασία δεν επηρεάζει την σχολική επίδοση , ούτε θα υπάρξει θετική ή αρνητική
βαθµολογία.
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Αξίζει να σηµειωθεί , ότι τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και ότι ο εξεταστής
παρέµενε στην τάξη καθ όλη την διάρκεια της αξιολόγησης , µε σκοπό να απαντήσει στις
απορίες των µαθητών.
Ο συνολικός χρόνος , που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της συµπλήρωσης των
ερωτηµατολογίων ήταν δύο διδακτικές ώρες ( 45 λεπτά η κάθε ώρα) σε κάθε τµήµα. Ο
κάθε εξεταστής κωδικοποιούσε τα ερωτηµατολόγια του κάθε µαθητή. Ύστερα από την
συλλογή των ερωτηµατολογίων ο εξεταστής ,καλούνταν να εντοπίσει παραλείψεις των
παιδιών και στη συνέχεια να χορηγήσει ξανά τα ερωτηµατολόγια στα παιδιά, τα οποία
είχαν παραλείψει να απαντήσουν σε ορισµένες ερωτήσεις.
Στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων της
έρευνας καθώς επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συµπεράσµατα, τα
οποία περιγράφονται εκτεταµένα στο τέλος αυτού του κεφαλαίου.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Χρήση νέων τεχνολογιών και εµπειρίες στο διαδίκτυο
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται, οι συνήθειες και η συµπεριφορά των εφήβων,
απέναντι στα νέα µέσα πληροφόρησης , καθώς επίσης, ο τρόπος που αντιδρούν τα
αγόρια και τα κορίτσια σε αυτά. Αφού πραγµατοποιήσουµε µία σύντοµη και σφαιρική
ανασκόπηση όλων των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου, στη συνέχεια θα
επεκταθούµε στα συµπεράσµατα ,τα οποία προκύπτουν από την έρευνα.
3.1.1 Κατοχή και χρήση Κινητού τηλεφώνου
Σύµφωνα µε την έρευνα, όσον αφορά στη χρήση του κινητού τηλεφώνου
το 65,2% των µαθητών το χρησιµοποιεί σε καθηµερινή βάση, το 23,2% αρκετά συχνά και
το 11% σπάνια ,ενώ το 95% των µαθητών έχουν κινητό.
Κυρίως οι µαθητές το χρησιµοποιούν,για να να επικοινωνούν µε φίλους( 39,7%), να
στέλνουν sms ( 45,8%) να ακούνε µουσική, να παίζουν παιχνίδια και να στέλνουν mms
(12,5%). Ακολουθεί η τηλεφωνική επικοινωνία µε τους γονείς ( 29%) . Στα παραπάνω
έρχεται να προστεθεί και η χρήση του διαδικτύου µέσω του κινητού τηλεφώνου, η οποία
σπάνια προτιµάται από τους εφήβους.( 49,4%)
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3.1.2 Κατοχή και χρήση Ηλεκτρονικού υπολογιστή
Τα ευρήµατα δείχνουν, ότι το 79% ξέρει να χρησιµοποιεί τον Η/Υ πολύ καλά, το 20,6%
ελάχιστα και το 0,3% καθόλου. Επιπλέον ,προσωπικό υπολογιστή έχει στην κατοχή του
το 81,6%. Πρέπει να τονιστεί, ότι η χρήση σε καθηµερινή βάση κυµαίνεται στο 72,3% .
Σε αντίθεση µε τα παιδιά, το 56,5% των γονέων γνωρίζει ελάχιστα από ηλεκτρονικό
υπολογιστή, το 16,5% καθόλου και το 26,5% πολύ καλά.
Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός, ότι τα παιδιά συζητούν ελάχιστα µε τους γονείς
για το ,τί κάνουν στο διαδίκτυο , σε ποσοστό 39,7% ενώ το 26,1% πολύ συχνά και το
33,9% καθόλου.
Οι συχνότεροι λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι χρησιµοποιούν τον Η/Υ παρατίθενται µε
σειρά προτίµησης από τους εφήβους, συγχρόνως δεξιά δηλώνεται ο βαθµός συχνότητας
κατα τον οποίο χρησιµοποιείται ο Η/Υ . Συνεπώς, ο µεγαλύτερος βαθµός συχνότητας
αντιστοιχεί στο ''αρκετά συχνά'' ,ο µέτριος βαθµός συχνότητας αντιστοιχεί '' σε µέτριο
βαθµό'' και ο λιγότερος βαθµός συχνότητας στο ''σπάνια'' :
1ο 53,9%: για να σερφάρει στο διαδίκτυο, (αρκετά συχνά)
2ο 3,5%: για να ακούει µουσική ,(αρκετά συχνά)
3ο 21,6%: να παίζει παιχνίδια, (σπάνια)
4ο 29%: για να βλέπει ταινίες ,(σε µέτριο βαθµό)
5ο 27,4% : για να κάνει εργασία, (σπάνια)
6ο 45,2%: επειδή δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει ,(αρκετά συχνά)
7ο 1,6%: για να ζωγραφίζει ,(συχνά)
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3.1.3 Χρήση, χρόνος, δραστηριότητες και επισκεψιµότητα στο διαδίκτυο

Τα αποτελέσµατα δηλώνουν ,πως οι έφηβοι µπαίνουν στο διαδίκτυο από το δικό τους
Η/Υ

σε ποσοστό 67,1%, από των γονέων 12,3%, από κάποιου φίλου

3,5%, από

internet cafe 9,7% , θείου ή αδελφού 7,4%.. Επίσης, ο Η/Υ , ο οποίος χρησιµοποιείται
για να µπαίνουν στο διαδίκτυο βρίσκεται στο δωµάτιο των εφήβων( 61,1%), σε
κοινόχρηστο χώρο( 25,8%) , στο δωµάτιο των γονέων ( 1%) και σε κάποιον άλλο χώρο (
internet cafe, σε θείο ή φίλο) το 11,9%.
Οι δραστηριότητες στο διαδίκτυο ,που προτιµούνται συνήθως από τους εφήβους είναι
οι ακόλουθες καθώς παρουσιάζεται ταυτόχρονα στη δεξιά πλευρά ο βαθµός συχνότητας
αυτών

των δραστηριοτήτων . Ο βαθµός συχνότητας ακολουθεί την ίδια διαβάθµιση

όπως και παραπάνω :
1η επικοινωνία µε τους συµµαθητές του.( 41,9%) (αρκετά συχνά)
2η µουσική( 4,5%) (αρκετά συχνά)
3η γνωριµία µε καινούργιους ανθρώπους( 23,5%) (σπάνια)
4η σερφάρισµα για διάφορα θέµατα( 21,9%) (συχνά)
5η παιχνίδια(20,3%) (αρκετά συχνά)
6η σχεδιασµός ιστοσελίδων ή προφίλ( 22,9%) (σπάνια)
7η µαθήµατα για το σπίτι ( 26,8%) (σπάνια)
8η ψώνια( 49,4%) (σπάνια)
9η ταινίες( 1,3%) (αρκετά συχνά)
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Όπως παρατηρούµε παραπάνω οι µαθητές τοποθετούν το διαδίκτυο στην κορυφή των
προτιµώµενων δραστηριοτήτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή και γι' αυτό το λόγο έχει
ενδιαφέρον να µελετήσουµε τη συχνότητα και το είδος των ιστοσελίδων που
επισκέπτονται συνήθως. Ακολουθεί σχετικό διάγραµµα ( διάγραµµα )
1. ∆ιάγραµµα επισκεψιµότητας ιστοσελίδων

facebook
youtube
google
msn
alles
youporn
games
email
se kamia
songs/films
sports

Αν επιθυµούσαµε να κατασκευάσουµε µία λίστα µε τις 10 συχνότερες ιστοσελίδες
επισκεψιµότητας τότε αυτή θα διαµορφωνόταν ως εξής:
1η facebook (75,2%)
2η youtybe (68,1%)
3η google

(53,9%)

4η msn

(40,3%)

5η onlinegames (28,4%)
6η alles* (19,7%)
7η youporn

(11%)
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8η sports

(8,1%)

9η email

(6,8%)

10η σε καµία (3,2)
Αρκετά αξιόλογο γεγονός είναι το ότι , οι έφηβοι σερφάρουν στο διαδίκτυο χωρίς την
επίβλεψη των γονέων σε ποσοστό 83,5%, το 8,1% µε επίβλεψη και το υπόλοιπο 9%
βρίσκεται συνήθως µαζί µε φίλους.
Οι συνηθέστερες ώρες που µπαίνουν στο διαδίκτυο τις καθηµερινές είναι 21:00-22:00
σε ποσοστό 33,2%, το Σάββατο 15:00-16:00 σε ποσοστό 31,3% και την Κυριακή οι
ώρες κατά τις οποίες <<σερφάρουν>> είναι 11:00-12:00 σε ποσοστό 19%, 15:00-16:00
σε ποσοστό 20,3%, 19:00-20:00 σε ποσοστό 20,6% και 22:00-23:00 σε ποσοστό 20,3%.

3.1.4 Εµπειρίες και Εθισµός στο διαδίκτυο
Τα αποτελέσµατα µαρτυρούν, ότι οι έφηβοι σε ποσοστό 51% έχουν στοιχειώδεις
γνώσεις ,ώστε να ξεπερνούν τα φίλτρα ασφαλείας ενός υπολογιστή, καθώς επίσης
γνωρίζουν ,τί είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση σε ποσοστό 46,5%. Από το 46,5%
µόνο το 33% όρισε την ηλεκτρονική παρενόχληση (βλ. Έξτρα σχόλια παράρτηµα).

* Με τον όρο άλλες, ορίζεται ένα αριθµός ιστοσελίδων, οι οποίες δεν ανήκουν σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες,
τέτοιες είναι : y8, red tube, troktiko, Meteo, Magnafox, Ovguide, Wesc.com, Narvtoget
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Πρέπει να σηµειωθεί πως οι ορισµοί που δόθηκαν από τους µαθητές διακρίνονται σε
τρεις κατηγορίες: 1) σωστός ορισµός, 2) λάθος ορισµός, 3) σωστός ορισµός µε κύρια
αναφορά στη σεξουαλική παρενόχληση µέσω του διαδικτύου. Τα κριτήρια, τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν για την κατάταξη στη κατηγορία του σωστού ορισµού είναι κυρίως
η αναφορά σε σχόλια µε υποτιµητικό, υβριστικό, αισχρό, απειλητικό χαρακτήρα σε
συνοµιλία στο διαδίκτυο, αναφορά σε ενοχλητικά µηνύµατα µέσω διαδικτύου, η
µίµηση ταυτότητας και δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων στο διαδίκτυο, πχ ''
ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν κάποιος σε ενοχλεί µέσα από τον υπολογιστή
σου, σου στέλνει ενοχλητικά µηνύµατα, σχολιάζει τις φωτογραφίες σου ενώ εσύ δεν το
ξέρεις και διαδίδει φήµες για κάτι που µπορεί να έχεις κάνει ή όχι''. Για την κατηγορία
του σωστού ορισµού µε κύρια αναφορά στη σεξουαλική παρενόχληση

κριτήριο

αποτελεί η αναφορα σε σεξουαλική παρενόχληση µέσω µηνυµάτων στο διαδίκτυο,
καθώς επίσης και η αναφορά σε τουλάχιστον ενός από τα παραπάνω στοιχεία και
στην σεξουαλική παρενόχληση µέσω του διαδικτύου ταυτόχρονα, πχ '' όταν κάποιος
δείχνει εικόνες στο διαδίκτυο σε ανθρώπους που δεν επιτρέπεται να τις δούν και όταν
ασκεί σε αυτούς σεξουαλική παρενόχληση µέσω του διαδικτύου''.
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Ως κριτήριο του λάθους ορισµού κρίθηκε η αναφορά σε αοριστίες ,όπως πχ '' όταν
κάποιος θέλει να
σε βιάσει''.

Όπως θα δείτε παρακάτω, το µεγαλύτερο ποσοστό(73%) έδωσε σωστό

ορισµό, ενώ ο λάθος ορισµός και ο σωστός µε κύρια αναφορά στο σεξ κυµαίνονται
στο ίδιο ποσοστό(13%). Ακολουθεί σχετικό διάγραµµα. (διάγραµµα 2).

σωστός ορισµός

σωστός ορισµός

λάθος ορισµός

λάθος ορισµός
σωστός ορισµός µε
κύρια αναφορά στο

σωστός µε αναφορά στο σεξ

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2. ∆ιάγραµµα ορισµού ηλεκτρονικής παρενόχλησης

Σε αυτή την ενότητα εξετάζονται, τα ποσοστά της συστηµατικής ηλεκτρονικής
θυµατοποίησης, του συστηµατικού ηλεκτρονικού εκφοβισµού, τα ηλεκτρονικά µέσα της
η/π

(ηλεκτρονικής παρενόχλησης), καθώς επίσης και οι µορφές της η\π. Επιπλέον

αναφέρονται τα άτοµα, στα οποία οι έφηβοι αποκαλύπτουν περιστατικά η/π ή τα άτοµα
,στα οποία θα στρέφονταν σε περίπτωση που συνέβαινε (αν ακόµη δεν έχει συµβεί) ένα
τέτοιο περιστατικό. Έτσι λοιπόν , σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τους τελευταίους τρεις
µήνες

,

οι

έφηβοι

έχουν

παρενοχληθεί

ηλεκτρονικά

σε

ποσοστό

22,9%.
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Το πιο συχνό µέσο παρενόχλησης, αποτελεί το κινητό τηλέφωνο σε ποσοστό 15,8%,
ακολουθεί το chatroom σε ποσοστό 6,5% και τα email σε ποσοστό 1,9%. Από εκείνα τα
παιδιά, που παρενοχλήθηκαν διαδικτυακά,ένα ποσοστό 14,2% αναφέρει, ότι

δεν

γνώριζε τους δράστες της ηλεκτρονικής παρενόχλησης , το 5,5% αναφέρει ,ότι οι
δράστες ήταν άτοµα εκτός σχολείου και το 3,9%, ότι ήταν συµµαθητές.
Σε γενικές γραµµές το 57% του συνόλου (αγόρια-κορίτσια) δεν εµπλέκεται στη
συστηµατική η/π. Πιό συγκεκριµένα το ποσοστό των αγοριών που δεν εµπλέκονται
µε την ηλεκτρονική παρενόχληση αντιστοιχεί στο 50% και το ποσοστό των κοριτσιών ,
τα οποία δεν υπήρξαν ούτε δράστες, ούτε θύµατα αντιστοιχεί στο 49% . Εν τούτοις ,το
54% των αγοριών εµπλέκεται συστηµατικά στην ηλεκτρονική παρενόχληση είτε ως
θύµα, είτε ως δράστης είτε και τα δύο και τα κορίτσια εµπλέκονται σε ποσοστό 40,4%.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι τα αγόρια είναι δράστες σε µεγαλύτερο ποσοστό από ότι τα
κορίτσια (13%, έναντι 0,4%) και τα κορίτσια θύµατα ,σε µεγαλύτερο ποσοστό από ότι
τα αγόρια(23%, έναντι 16%). Επίσης τα αγόρια κυµαίνονται σε µεγαλύτερο ποσοστό
ως δράστες και ως θύµατα ταυτόχρονα σε σχέση µε τα κορίτσια( 25%, έναντι 17%)
(βλ. ∆ιάγραµµα 3).
3. ∆ιάγραµµα διαφοράς φύλου συστηµατικής ηλεκτρονικής παρενόχλησης

0,3
0,25
0,2
0,15
αγορια
κοριτσια

0,1
0,05
0
συστ. θύµατα

συστ.δράστες
συστ.δραστες κια θύµατα
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Επιπρόσθετα, το ποσοστό των µαθητών , οι οποίοι έχουν παρευρεθεί σε συµβάν
ηλεκτρονικής παρενόχλησης (bystanders-παρευρισκόµενοι) είναι 33,5%. Επιπλέον,
η συχνότερη µορφή η/π (θυµατοποίηση) είναι η παρενόχληση µέσω µηνυµάτων σε
ποσοστό 33,5%, ακολουθούν η δυσφήµηση και η δηµοσιοποίηση/εξαπάτηση µε
ποσοστό 20,3%. Έπονται η µίµηση ταυτότητας µε ποσοστό 18,7%, ο
εξοστρακισµός/αποκλεισµός µε ποσοστό 18,1% και τέλος η ηλεκτρονική
παρακολούθηση µε ποσοστό 14,8%. Από την άλλη ,ο ηλεκτρονικός εκφοβισµός
πραγµατοποιείται ,κυρίως µέσω της µίµησης ταυτότητας σε ποσοστό 23,5%, ακολουθεί
η ηλεκτρονική παρακολούθηση µε ποσοστό 19,7%, στη συνέχεια η ανταλλαγή
θερµής διαδικτυακής επικοινωνίας µε ποσοστό 16,5%, έπεται ο
αποκλεισµός/εξοστρακισµός µε ποσοστό15,8%, η δυσφήµιση µε ποσοστό 14,5% και
τέλος η δηµοσιοποίηση σε ποσοστό13,5 ( βλ. ∆ιάγραµµα 4).
4. ∆ιάγραµµα µορφών ηλεκτρονικής παρενόχλησης

0,4
0,3
0,2
δράστες
θύµατα

0,1
0
δυσφήµιση
π αρεν.µεσω µην.

αντανταλ. θερ. διαδ.επ ικ.
δηµοσ./εξαπ .
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Στην ερώτηση , η οποία είχε να κάνει µε την αναφορά περιστατικού η/π ( εφόσον έχει
συµβεί) σε συγκεκριµένα άτοµα ( γονείς, καθηγητές,σε κανένα, σε αδερφό, φίλο και
θεία/ο )παρατίθενται τα ακόλουθα ποσοστά. Από εκείνους που παρενοχλήθηκαν
διαδικτυακά το µεγαλύτερο ποσοστό, δεν το ανέφερε σε κανένα (18,4%), το 10,6% το
είπε στους γονείς , το 4,5% στους καθηγητές και το 6,5% σε φίλο, αδελφό, θείο.
Από εκείνους οι οποίοι δεν παρενοχλήθηκαν και ρωτήθηκαν υποθετικά σε ποιο άτοµο
θα το ανέφεραν, το µεγαλύτερο ποσοστό αποκρίθηκε στο φίλο σε ποσοστό 29,4%,
στους γονείς ανέφερε το 26,8%, στον αδελφό το 24,5%, στους καθηγητές το 2,9%,
σε κανένα το 12,6% ενώ στην αστυνοµία το 2,6% . Στην ερώτηση '' όταν ήξερα ότι
παρενοχλούταν κάποιο άτοµο ηλεκτρονικά σε ποιόν το ανέφερα'', το µεγαλύτερο
ποσοστό αποκρίθηκε, ότι δε θα το έλεγε σε κανένα( 41,9%), ακολουθούν οι γονείς µε
ποσοστό 22,3%, οι δάσκαλοι µε ποσοστό 6,1% και ο φίλος µε τον αδελφό σε ποσοστό

6,8%, ενώ το 22,9% δε γνώριζε κάποιο περιστατικό η/π.( βλ. ∆ιάγραµµα 5).
5. ∆ιάγραµµα αναφοράς περιστατικού ηλεκτρονικής παρενόχλησης

0,6
0,5
0,4
παρενόχληση ι δί ου

0,3

παρενόχληση άλλου
υποθετι κή παρενόχληση

0,2
0,1
0
σε κανένα

φίλο

αδελφό

γονείς

δάσκαλος

άλλο

39

Τα αποτελέσµατα όσον αφορά τον εθισµό στο διαδίκτυο δείχνουν ότι το 16,5% των
εφήβων έχει εθιστεί στο διαδίκτυο. Σε ορισµένες ερωτήσεις , οι οποίες αφορούν αυτή
την ενότητα, τα ποσοστά των εφήβων έχουν ως εξής:


''πόσο συχνά βρίσκεις πως είσαι στο διαδίκτυο περισσότερο από όσο σκοπεύεις''
το 39,4% των εφήβων αποκρίθηκε 'συχνά'



''πόσο συχνά επηρεάζεται η γενικότερη επίδοσή σου και αποδοτικότητα εξαιτίας του
χρόνου που ξοδεύεις στο διαδίκτυο'' το 12,6% των εφήβων αποκρίθηκε 'συχνά'



''πόσο συχνά χάνεις από τον ύπνο σου ή ξυπνάς πολύ αργά την επόµενη ηµέρα
εξαιτίας της µεταµεσονύχτιας χρήσης του διαδικτύου'' το 11,6% των εφήβων
αποκρίθηκε 'συχνά'



πόσο συχνά προσπαθείς να περιορίσεις το χρόνο που είσαι στο διαδίκτυο και
αποτυγχάνεις να το καταφέρεις'' το 25,2% των εφήβων αποκρίθηκε 'συχνά'



πόσο συχνά κρύβεις από τους άλλους πόσο χρόνο είσαι στο διαδίκτυο'' το 17,7%
των εφήβων αποκρίθηκε 'συχνά'

Η ενότητα του εθισµού αποτελεί µία απο της πιο αξιοπρόσεκτες ενότητες , ( µαζί µε
εκείνη του γονεϊκού ενδιαφέροντος) ένεκα του γεγονότος, ότι συσχετίζεται σε
σηµαντικά, όπως θα δούµε στη συνέχεια µε τη σκιαγράφηση του προφίλ των
παιδιών θυµάτων – δραστών της ηλεκτρονικής παρενόχλησης.
Στην ενότητα που ακολουθεί τα αποτελέσµατα εστιάζουν σε τέσσερις βασικές ενότητες.
Η πρώτη σχετίζεται µε το σχολείο και κατ' επέκταση µε το εκπαιδευτικό σύστηµα, η
δεύτερη ενότητα αφορά στις σχέσεις των γονέων µε τους εφήβους.
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Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στο φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού (δράστες,
θύµατα, παρευρισκόµενοι, πιθανοί τρόποι αντιδράσεις, αντιλήψεις των εφήβων ) και η
τέταρτη περιγράφει τις κυριότερες πηγές άγχους και στεναχώριας των εφήβων. Πρέπει
να υπογραµµιστεί το γεγονός ότι, τα αποτελέσµατα αυτής της ενότητας, αποκτούν νόηµα
όταν συσχετίζονται µε τα αποτελέσµατα των δεδοµένων του πρώτου µέρους όπου
πραγµατοποιούνται συσχετίσεις µε το προφίλ των δραστών , των θυµάτων της η/π και
µε τον εθισµό στο διαδίκτυο.
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3.2 Σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα και η διαδικασία της µάθησης

3.2.1 Σχολείο και εκπαιδευτικό σύστηµα
Αρκετό ενδιαφέρον, στην παρούσα έρευνα ,παρουσιάζουν οι απόψεις και πεποιθήσεις
των παιδιών

για το σχολείο και κατ' επέκταση για το εκπαιδευτικό σύστηµα . Οι

αντιλήψεις αυτές διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: ασφάλεια στο σχολείο, συνθήκες
σχολικού περιβάλλοντος, λειτουργία εκπαιδευτικού συστήµατος και επιπρόσθετα σχόλια
των µαθητών για το σχολείο/εκπαιδευτικό σύστηµα. Παρόλα αυτά θα αναφερθούν τα πιό
σηµαντικά ποσοστά. Από την έρευνα προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Στις ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν την ασφάλεια στο σχολείο( ασφάλεια στην τάξη,
στις τουαλέτες, στην επιστροφή και στο δρόµο για το σχολείο,στην αυλή) το µεγαλύτερο
ποσοστό των µαθητών αισθάνεται απόλυτα ασφαλής ( 43,5% - 51,9%) ενώ µικρό είναι
το ποσοστό, το οποίο δεν αισθάνεται καθόλου ασφάλεια( 5,8%- 8,7%)Αξίζει να

σηµειωθεί ότι στην ερώτηση ''Πόσο ασφαλής αισθάνεσαι στις τουαλέτες του
σχολείου'' το 19,4% απάντησε καθόλου , το 14,8% ελάχιστα, το 20,3% αρκετά , το
16,5% πολύ, και το 29% απόλυτα.
Στις ερωτήσεις που σχετίζονται µε τις συνθήκες σχολικού περιβάλλοντος (καθαριότητα,
ευχάριστο µέρος, λειτουργία) το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών δεν είναι καθόλου
ευχαριστηµένο από τις συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος σε ποσοστό που
κυµαίνεται στο 23,9%-30,6%, εν αντιθέσει µε ένα µικρότερο ποσοστό της τάξης του
6,5% , το οποίο είναι απόλυτα ευχαριστηµένο, ενώ το 22,9% είναι ευχαριστηµένο σε
µέτριο βαθµό.
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Στις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν µε το εκπαιδευτικό σύστηµα ( τρόπος
διδασκαλίας, αξιολόγηση, τρόπος επιβολής των ποινών, περιεχόµενο µαθηµάτων) το
µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών δεν είναι απόλυτα ευχαριστηµένο σε ποσοστό
που κυµαίνεται από 24% έως 39% σε αντίθεση µε ένα ποσοστό της τάξης του 10%
έως 24%.


Εν τέλει, οι έφηβοι, οι οποίοι συµπλήρωσαν επιπλέον σχόλια για το
σχολείο/εκπαιδευτικό σύστηµα αντιπροσωπεύουν το 20% του συνολικού
δείγµατος( βλ. έξτρα σχόλια, παράρτηµα). Συγκεκριµένα τα σχόλια διακρίνονται σε
τέσσερις κατηγορίες: 1) θετικά σχόλια για το εκπαιδευτικό σύστηµα, 2) αρνητικά
σχόλια για τις συνθήκες σχολικού περιβάλλοντος, 3) αρνητικά σχόλια για τους
καθηγητές, 4) αρνητικά σχόλια για το εκπαιδευτικό σύστηµα( περιεχόµενο
µαθηµάτων, τρόπος διδασκαλίας, αξιολόγηση, ποινές). Αντιπροσωπευτικές
αποκρίσεις για κάθε µία κατηγορία είναι οι ακόλουθες:



'' το σχολείο είναι πολύ καλό και µας βοηθάει να µορφωθούµε''( θετικά σχόλια για
το εκπαιδευτικό σύστηµα



''Το ελληνικό σχολείο και κατ' επέκταση το εκπαιδευτικό σύστηµα εφαρµόζει
µεθόδους οι οποίες δεν τραβούν το ενδιαφέρον των µαθητών συνεπώς η
συντριπτική πλειονότητά τους δεν καταβάλει µεγάλη προσπάθεια και οι επιδόσεις
τους συνεχώς µειώνονται '''( αρνητικά σχόλια για το εκπαιδευτικό σύστηµα)



'' Να µην υπάρχουν εξετάσεις γιατί αγχώνονται τα παιδιά''( αρνητικά σχόλια για το
εκπαιδευτικό σύστηµα)
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''Χάλι µαύρο . Είναι απαράδεκτο. Είναι για τον πούτσο''( αρνητικά σχόλια για το
εκπαιδευτικό σύστηµα)



''Μπορούσε το εκπαιδευτικό σύστηµα να µην ήταν τόσο αυστηρό για να είχαµε λίγο
περισσότερο χρόνο για παιχνίδι , αφού είµαστε ακόµη παιδιά. Οι καθηγητές να
ήταν πιο επιεικείς µε τις ποινές που δίνουν στους µαθητές''( αρνητικά σχόλια για το
εκπαιδευτικό σύστηµα)



''Αίσχος, ντροπή , ριζική αλλαγή ή αλλάζουµε ή βουλιάζουµε''( αρνητικά σχόλια για
το εκπαιδευτικό σύστηµα)



''Κάποιοι καθηγητές δεν κάνουν µάθηµα απλώς σαχλαµαρίζουν''(αρνητικά σχόλια
για τους καθηγητές)



''Οι καθηγητές περιµένουν από εµάς σεβασµό χωρίς αυτοί να σέβονται
τίποτα''(αρνητικά σχόλια για τους καθηγητές)



''Να υπάρχει ίση µεταχείριση σε όλους τους µαθητές χωρίς να τους βάζουν σε

κατηγορίες''.(αρνητικά σχόλια για τους καθηγητές)


''∆εν µου αρέσει είναι πολύ παλιό πρέπει να το φτιάξουν''( αρνητικά σχόλια για τις
συνθήκες σχολικού περιβάλλοντος)



Το σχολείο είναι σαν µια µεγάλη χωµατερή γεµάτη σκουπίδια . Θέλω να γκρεµιστεί
και να φτιαχτεί ένα καινούργιο( αρνητικά σχόλια για τις συνθήκες σχολικού
περιβάλλοντος). Ακολουθεί σχετικό διάγραµµα( βλ. ∆ιάγραµµα 6)
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6. ∆ιάγραµµα έξτρα σχολίων για το σχολείο/εκπαιδευτικό σύστηµα

θετικά -εκπαιδευτικό συστ.
αρνητικά- καθηγητές
αρνητικα-εκπαιδευτικό συστ.
αρνητικά-συνθήκες σχολικού
περιβάλλοντος

3.3.2 Γονεϊκή σχέση
Αξιοσηµείωτες , στη παρούσα έρευνα, είναι οι απόψεις των εφήβων για το κατά πόσο
οι γονείς ενδιαφέρονται σχετικά µε το τι συµβαίνει στο σχολείο , καθώς επίσης και για το
βαθµό στον οποίο είναι ικανοποιητική η σχέση γονέων και εφήβων.
Τα ευρήµατα, τα οποία αφορούν το ενδιαφέρον των γονέων για το σχολείο( σχολικές
συναντήσεις , επίδοση µαθητή, δραστηριότητες µαθητή), φανερώνουν πως το

µεγαλύτερο ποσοστό των γονέων ενδιαφέρεται αρκετά έως πολύ ( 15% έως 74,8%)
ενώ ένα µικρό ποσοστό ενδιαφέρεται ελάχιστα έως καθόλου( 4,2 έως 21,3%).
Κλείνοντας, τα αποτελέσµατα της σχέσης ανάµεσα στους εφήβους και τους γονείς
δείχνουν αρκετά έως πολύ ικανοποιητική σχέση (21,6% έως 65,5%), εν αντιθέσει µε
την λιγότερο ικανοποιητική σχέση ( 5,8% έως 7,1%).
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3.2.3 Σχολικός εκφοβισµός
Έχοντας κάνει λόγο για µορφές εκφοβισµού( σύγχρονες, παραδοσιακές )και εφόσον
προηγουµένως παρατέθηκαν τα ποσοστά θυµατοποίησης και εκφοβισµού της
ηλεκτρονικής παρενόχλησης στους εφήβους, σε αυτή η ενότητα επικεντρώνεται
αντίστοιχα στα ευρήµατα του σχολικού εκφοβισµού. Τα αποτελέσµατα του παραδοσιακού
εκφοβισµού

παρουσιάζουν

ιδιαίτερες

διαφορές

από

εκείνα

της

ηλεκτρονικής

παρενόχλησης, γεγονός , το οποίο µαρτυρείται από τα παρακάτω ποσοστά.
Σε γενικές γραµµές το 36% δεν εµπλέκεται σε περιστατικά σχολικού εκφοβισµού,
από την άλλη το 63% εµπλέκεται είτε ως δράστης είτε ως θύµα. Πιο αναλυτικά,
συστηµατική θυµατοποίηση (θύµα) έχει υποστεί το 51% των εφήβων, το 36% έχει
εκφοβίσει συστηµατικά (δράστης) εν τούτοις µόνο το 27,4% έχει υπάρξει και δράστης
και θύµα. Ο τρόπος κατά τον οποίο λειτουργούν τα αγόρια και τα κορίτσια στο φαινόµενο
αυτό αφενός ως δράστες και αφετέρου ως θύµατα, διαφέρει σε σηµαντικό βαθµό. Πιο
συγκεκριµένα το 27% των αγοριών έχουν γίνει συστηµατικά και δράστες και θύµατα,

σε αντίθεση µε τα κορίτσια ,των οποίων το ποσοστό κυµαίνεται στο 15%. Επιπλέον, τα
αγόρια αναφέρουν , ότι έχουν πάρει µέρος σε περισσότερα περιστατικά συστηµατικού
εκφοβισµού (36%) από ότι τα κορίτσια (20%). Ωστόσο, το ποσοστό των αγοριών στη
συστηµατική θυµατοποίηση αντιστοιχεί στο 39%, ενώ των κοριτσιών στο 41% ( βλ.
διάγραµµα 7). Άξιο προσοχής αποτελεί και το ποσοστό των παρευρισκόµενων
(bystanders) σε περιστατικό σχολικού εκφοβισµού ,το οποίο είναι 65,5% ( βλ.
∆ιάγραµµα 8).
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7. ∆ιάγραµµα διαφοράς φύλου και συστηµατικού σχολικού εκφοβισµού

0,45
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συτηµ θύµατα

συστηµ δράστες
συστηµ δράστες και θύµατα

8. ∆ιάγραµµα συστηµατικού σχολικού εκφοβισµού και θυµατοποίησης

0,7
0,6
0,5
0,4

συστηµατικός δράστης

0,3

συστηµατικό θύµα
συστηµατικά δράστης και
θύµα
π αρεβρισκόµενοι

0,2
0,1
0
δράστης

θύµα

δράστης και θύµα

π αρεβρισκόµενοι
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Ακόµη ,οι αντιδράσεις των εφήβων,οι οποίοι παρευρέθηκαν σε κάποιο περιστατικό
εκφοβισµού ποικίλουν σε σηµαντικό βαθµό. Το 31,3% αναφέρει ότι σάστισε και δεν
ήξερε πώς να αντιδράσει, το 37,4%, προσπάθησε να το σταµατήσει παρεµβαίνοντας ο
ίδιος. Εκείνοι, οι οποίοι τόνισαν ,πως θα το έλεγαν σε κάποιον ενήλικα, ώστε να
βοηθήσει , καταλαµβάνουν το 31,9%, εν αντιθέσει µε το 19,7% που δεν θα το έλεγε σε
κάποιον δάσκαλο για να µήν κάνει τα πράγµατα χειρότερα. Το 25,5%δεν
ανακατεύτηκε για µην τραβήξει την προσοχή του δράστη και γίνει και ο ίδιος
στόχος, παροµοίως το 25% δεν πήρε µέρος ,διότι αισθάνθηκε πως δεν ήταν δικό του
πρόβληµα. Ένα 23,9% αισθάνθηκε τροµαγµένο και ανίσχυρο να βοηθήσει ενώ ένα
20,3% δεν παρενέβη γιατί θεώρησε πως δεν θα υπήρχε κανένα αποτέλεσµα.
Το 23,5% πήρε µέρος γιατί πίστευε ότι αυτός που παρενοχλούταν το άξιζε, από

την άλλη, το 19,4% πήρε µέρος , χωρίς να γνωρίζει την αιτία,και µόνο ένα ποσοστό
της τάξεως του 17,7% αναγκάστηκε να συµµετάσχει για να µη γίνει και αυτό θύµα
της παρενόχλησης. Λιγότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι

αντιδράσεις όπως:

''αναγκάστηκα να συµµετάσχω γιατί αν δεν το έκανα δε θα ήµουν δηµοφιλής στους
άλλους'' (18,1%), ''πήρα και εγώ µέρος γιατί ήταν συναρπαστικό(16,5%).''
Τα ίδια τα θύµατα κάνουν λόγο για δράστες, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια ηλικία µε το
θύµα σε ποσοστό 32,9%, για δράστες µεγαλύτερης ηλικίας από το θύµα σε ποσοστό
22,6%, και µόνο το 9,7% των δραστών ανήκει σε µικρότερη ηλικία από το θύµα.
Παρόλα αυτά ένα αξιόλογο ποσοστό αναφέρει , πως έχει πέσει θύµα εκφοβισµού από
παιδιά εκτός σχολείου σε ποσοστό 27,1% (βλ. ∆ιάγραµµα 9).
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9. ∆ιάγραµµα ηλικίας δραστών σε σχέση µε το θύµα
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0,3
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δράτες µεγαλύτερης ηλικίας
δράστρες µικρότερης ηλικίας
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0,15
0,1
0,05
0
µικρότερης ηλικίας
εκτός σχολείου
µεγαλύτερης ηλικίας
ίδιας ηλικίας

Τα παραπάνω αποτελέσµατα αφορούσαν µόνο όσους έχουν παρευρεθεί σε περιστατικά
σχολικού εκφοβισµού. Πώς θα αντιδρούσαν όµως εκείνοι, οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν

σε τέτοιου είδους περιστατικά; Ας πάρουµε µία ιδέα παρατηρώντας τα ποσοστά των
ερωτήσεων από τον πίνακα 3, οι οποίες έχουν να κάνουν µε υποθετικούς τρόπους
αντίδρασης σε περιστατικά σχολικού εκφοβισµού.
Πίνακας 3: πιθανοί τρόποι αντίδρασης
Ποσοστά %

ερωτήσεις



Θα σάστιζα και δεν θα ήξερα

∆ε θα το έκανα
ποτέ

Ίσως αλλά όχι Αυτό θα
σίγουρα
έκανα χωρίς
δισταγµό

48,7%

39%

12,3%

48,7%

35,5%

15,8%

44,5%

38,7%

16,8%

46,1%

37,7%

16,1%

41,9%

36,5%

21,6%

πώς να αντιδράσω και τι να
κάνω.

Έτσι

θα

παράµενα

αµέτοχος/η



Θα σκεφτόµουν πως ‘δεν είναι
δικό µου πρόβληµα’ και πως
δεν υπάρχει λόγος να εµπλακώ



Θα

αισθανόµουν

τροµαγµένος

/

βοηθήσω

πολύ

ανίσχυρος
αυτόν

να
που

παρενοχλείται



Το ένστικτό µου θα µου έλεγε
να µην ανακατευτώ για να µην
τραβήξω την προσοχή αυτού
που παρενοχλεί



Θα

φοβόµουν

πως

αν

παρενέβαινα να βοηθήσω θα

γινόµουν

κι

εγώ

στόχος

παρενόχλησης



49,4%

34,8%

15,8%

51,6%

34,2%

14,2%

76,8%

17,1%

6,1%

65,8%

23,5%

10,6%

63,5%

25,5%

10,6%

∆εν θα παρενέβαινα γιατί και
εάν

το

έκανα

δεν

θα

είχε

κανένα αποτέλεσµα.



∆εν θα παρενέβαινα γιατί και
να το έλεγα σε κάποιον (π.χ.
δάσκαλο)

θα

έκανε

τα

πράγµατα χειρότερα

 Πιθανότατα θα συµµετείχα κι
εγώ στην παρενόχληση γιατί
άµα δεν το έκανα δεν θα ήµουν
δηµοφιλής στην παρέα µου /
άλλους

 Πιθανότατα θα συµµετείχα κι
εγώ στην παρενόχληση για να
µην γίνω κι εγώ θύµα της
παρενόχλησης.



Θα

έπαιρνα

κι

εγώ

µέρος

χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο



Θα

έπαιρνα

κι

εγώ

68,4%

20,6%

11%

66,1%

21,9%

11,9%

34,8%

31,6%

33,5%

33,2%

37,4%

29,4%

35,8%

39%

25,2%

22,9%

39,4%

37,7%

µέρος

.γιατί θα ήταν συναρπαστικό

 Θα έπαιρνα κι εγώ µέρος γιατί
αυτός

που

παρενοχλείται

συνήθως το αξίζει

 Πιθανότατα θα προσπαθούσα
να

το

σταµατήσω

παρεµβαίνοντας ο ίδιος

 Πιθανότατα θα προσπαθούσα
να το σταµατήσω ανεξάρτητα
από

το

ποιες

θα

ήταν

οι

συνέπειες.

 Πιθανότατα θα προσπαθούσα
να το σταµατήσω µόνον εάν
έβλεπα πως η ενέργεια αυτή
θα είχε αποτέλεσµα

 Πιθανότατα θα ο έλεγα σε
κάποιον ενήλικα (π.χ. δάσκαλο)
ώστε

να

παρέµβει

και

να

βοηθήσει

Οι αντιλήψεις των παιδιών για τον εκφοβισµό, εκµαιεύονται στη συνέχεια από

χαρακτηριστικές δηλώσεις, µε τις

οποίες είτε δε συµφωνούν καθόλου, είτε απλά

συµφωνούν, είτε συµφωνούν απόλυτα. Τα αποτελέσµατα διακρίνονται από τον πίνακα 4.

πίνακας 4 : αντιλήψεις εφήβων για τον εκφοβισµό
∆ηλώσεις


Ποσοστά
%

Είναι θλιβερό
να

∆ε συµφωνώ καθόλου

συµφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα

18,4%

52,6%

29%

19,4%

40,3%

40,3%

19,4%

40,3%

40,3%

βλέπει

κανείς
κάποιους
µαθητές

να

τσακώνονται
µεταξύ τους:



Όταν

δύο

µαθητές
τσακώνονται /
παρενοχλούντ
αι,

οι

άλλοι

µαθητές
πρέπει

να

τους
σταµατούν.



Είναι θλιβερό
να

βλέπει

κανείς
κάποιους
µαθητές

να

τσακώνονται
µεταξύ τους:



50,3%

35,8%

13,9%

53,9%

33,5%

12,6%

52,3%

33,2%

14,5%

Είναι θλιβερό
να

βλέπει

κανείς
κάποιους
µαθητές

να

τσακώνονται
µεταξύ τους:



Συνήθως είναι
µάταιο

να

παρεµβαίνει
κανείς

σε

συµβάντα
παρενόχλησης
γιατί

αυτοί

που
παρενοχλούν
βρίσκονται σε
θέση

ισχύος

και
κατορθώνουν
να

επιβάλουν

τη

γνώµη

/

επιθυµίες
τους



Όταν
τσακώνονται
δύο
το

µαθητές
να

τους

επευφηµεί
κανείς

δεν

είναι και τόσο
σηµαντικό
γιατί

αυτοί

τσακώνονται

ούτως

ή

άλλως



61,6%

24,2%

14,2%

74,8%

21%

4,2%

63,2%

29,7%

7,1%

60,%

31%

9%

Όσα άτοµα /
µαθητές
κάνουν

τον

σπουδαίο
αποκτούν
σεβασµό

το
των

άλλων



Η

ζωή

είναι

σκληρή και άρα
δεν

πειράζει

να
παρενοχλούµε
τους

άλλους

καµιά φορά



Οι

µαθητές

που

δέχονται

παρενόχληση
συνήθως
έχουν

κάνει

κάτι και τους
αξίζει



Όταν

δύο

µαθητές
τσακώνονται,
το

να

παραµένουµε
απλοί
είναι
σωστός

θεατές
ο

τρόπος
αντίδρασης
για

να

µην

χειροτερέψουµ
ε

την

κατάσταση

76,1%


Η

ζωή

15,5%

8,4%

είναι

σκληρή

και

άρα

δεν

πειράζει

εάν

αφήνουµε
τους

άλλους

να
παρενοχλούντ
αι καµιά φορά

3.2.4 Κοινωνική ανησυχία
Στην παρούσα ενότητα δε θα επιχειρηθεί περαιτέρω ανάλυση, λόγω του ,ότι η ενότητα
αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν συσχετίζεται

µε τα χαρακτηριστικά των

θυµάτων και των δραστών της η/π. Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας '' µετράνε'' την
κοινωνική ανησυχία των εφήβων, µε άλλα λόγια, πως θεωρούν, ότι τους ''βλέπουν'' οι
άλλοι.
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3.2.5 Πηγές άγχους και στεναχώριας
Η ολοκλήρωση της δεύτερης ενότητας επιτυγχάνεται µε την αναφορά των εφήβων στις

κυριότερες πηγές άγχους και στεναχώριας (καθηµερινά). Συνεπώς , ακολουθεί η σειρά
προτεραιότητας των συγκεκριµένων πηγών, ξεκινώντας από τις πηγές άγχους. Όπως
φαίνεται και στον πίνακα 5 , ως κύρια πηγή άγχους θεωρείται ''η προετοιµασία των
µαθηµάτων της επόµενης ηµέρας'' (25,8%), καθώς επίσης και τα ''ειρωνικά σχόλια
των συµµαθητών προς εµένα ''(17,4%). Ακολουθούν ''τα ειρωνικά σχόλια του
δασκάλου προς εµένα'' (25,5%), έπεται η σκέψη ότι ''θα µε σηκώσει για µάθηµα ο
δάσκαλος κι εγώ δεν θα τα πάω καλά'' (21,6), το 17,4% ανησυχεί για το ''πώς θα
αντιδράσει η µητέρα µου όταν επιστρέψω στο σπίτι '', το 25,5% αγχώνεται, ''πως
όσο και να προσπαθήσει δεν πρόκειται να τα καταφέρει''. Στην έκτη θέση τα παιδιά
τοποθετούν το γεγονός ότι διαβάζουν και το αποτέλεσµα των προσπαθειών τους
δεν αναγνωρίζεται από τους άλλους (21,9%) και στην τελευταία θέση τοποθετείται το
γεγονός ότι ''το να πηγαίνω στο σχολείο δεν µου προσφέρει καµία
ευχαρίστηση''(40,6%). Πρέπει να υπογραµµιστεί, πως ένα µικρό ποσοστό, δεν το
αγχώνει κανένας από τους παραπάνω παράγοντες (2,9%). Κλείνοντας, στην
ερώτηση '' αν υπάρχει κάτι στο σπίτι που να σε έχει στενοχωρήσει πολύ'' το 73,2%
απάντησε όχι και το 25,5% ναι. Από τα παιδιά , τα οποία αποκρίθηκαν θετικά, µόνο το
14% ανέφερε ,τί ήταν αυτό που το στεναχώρησε πολύ.
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Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραµµα (βλ. διάγραµµα 10) το µεγαλύτερο
ποσοστό αναφέρεται σε οικογενειακά προβλήµατα (6%) ( διαζύγια, τσακωµοί µεταξύ
των γονέων και γονέων-παιδιών ) , σε άγχος µαθηµάτων (1%), σε απώλεια/θάνατο
αγαπηµένου προσώπου (0,8%), και σε προβλήµατα υγείας (1%).

Ελάχιστα ποσοστά στενοχωριούνται και αγχώνονται για τη µελλοντική
επαγγελµατική αποκατάσταση (0,4%), τον ελεύθερο χρόνο (0,2%) και τις
κοινωνικές σχέσεις (0,2%)(βλ. Έξτρα σχόλια, παράρτηµα).

Πίνακας 5 : πηγες άγχους και στενοχώριας
Πηγές άγχους- στενοχώριας

Με
Πηγές άγχους-στενοχώριας
προτεραιότητα εξτρα
από τη 1η-8η
θέση
Ποσοστό %

Ποσοστό %

Οικογενειακά προβλήµατα

6%

17,4% 2η

Μελλοντική επαγγελµατική
αποκατάσταση

0,4%

25,5% 3η

Απώλεια αγαπηµένου
προσώπου

0,8%

21,6% 4η

Άγχος κοινωνικών σχέσεων

0,2%

17,4% 5η

Ελεύθερος χρόνος

0,2%

25,5% 6η

Άγχος µαθηµάτων

1%

21,9% 7η

Προβλήµατα υγείας

1%

η προετοιµασία των µαθηµάτων της 25,8% 1η
επόµενης ηµέρας
ειρωνικά σχόλια των συµµαθητών
προς εµένα
τα ειρωνικά σχόλια του δασκάλου
προς εµένα
θα µε σηκώσει για µάθηµα ο
δάσκαλος κι εγώ δεν θα τα πάω
καλά
πώς θα αντιδράσει η µητέρα µου
όταν επιστρέψω στο σπίτι
πως όσο και να προσπαθήσει δεν
πρόκειται να τα καταφέρει
διαβάζουν και το αποτέλεσµα των
προσπαθειών τους δεν
αναγνωρίζεται από τους άλλους
το να πηγαίνω στο σχολείο δεν µου
προσφέρει καµία ευχαρίστηση

40,6% 8η

10. ∆ιάγραµµα πηγών άγχους και στεναχώριας

0,7
οι κογενει ακά προβλήµατα

0,6
0,5
0,4

άγχος µαθηµάτων
προβλήµατα υγεί ας
απώλει α/θάνατος προσώπου
άγχος κοι νωνι κών σχέσεων
µελλοντι κή επαγγελµατι κή
αποκατάσταση
ελεύθερος χρόνος

0,3
0,2
0,1
0
αγχος µαθηµ.
θάνατος π ροσ. επ αγγελµατ. απ οκ.
οικογενειακά π ροβλ.
υγεία
κοινων. σχέσεις ελευθερος χρόνος
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3.3 Συζήτηση:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ύστερα από µία αναλυτική περιγραφή των δεδοµένων της έρευνας, συνάγονται
ορισµένα σηµαντικά συµπεράσµατα.
Οι προγενέστερες έρευνες έχουν βρεί, ότι ο σχολικός εκφοβισµός είναι περισσότερο
συχνός από ότι η ηλεκτρονική παρενόχληση, επίσης ότι τα αγόρια εµπλέκονται στον
σχολικό εκφοβισµό και στην ηλεκτρονική παρενόχληση σε µεγαλύτερα ποσοστά

σε

σχέση µε τα κορίτσια . Πιό ειδικά τα αγόρια γίνονται δράστες συχνότερα σε σχέση µε τα
κορίτσια , τα οποία καθίστανται θύµατα σε µεγαλύτερο ποσοστό και στις δύο µορφές
παρενόχλησης από ότι τα αγόρια. Επιπλέον, σε όλες τις έρευνες παρατηρείται ,ότι οι
έφηβοι δεν αναφέρουν σε µεγάλο ποσοστό περιστατικά ηλεκτρονικής παρενόχλησης
στους ενήλικες .
Η συγκεκριµένη µελέτη επιχειρεί, να επεκτείνει την υπάρχουσα επιστηµονική γνώση
µε το να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά των δραστών-θυµάτων της ηλεκτρονικής
παρενόχλησης και να συσχετίσει τις δύο µορφές παρενόχλησης µε το εκπαιδευτικόµαθησιακό κοµµάτι, τη γονεϊκή σχέση , τις πηγές άγχους και στενοχώριας , καθώς
επίσης και µε τα στοιχεία της προσωπικότητας.
Τα κυριότερα ευρήµατά της είναι πως οι έφηβοι, οι οποίοι είναι θύµατα και δράστες
της η/π(προφίλ θυµάτων-δραστών), παρουσιάζουν εθισµό στο διαδίκτυο, κοινωνική
ανησυχία και δεν εµφανίζουν ικανοποιητική σχέση µε τους γονείς.
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Οι δράστες, οι οποίοι έχουν αυξηµένη κοινωνική ανησυχία, δεν είναι ικανοποιηµένοι
από το σχολείο ,ενώ αντίστοιχα τα θύµατα είναι ευχαριστηµένα .Πρέπει να
υπογραµµιστεί , ότι δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις, οι οποίες
αφορούν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των δραστών και των
θυµάτων της η/π (ΠΑΤΕΜ).
Οι µαθητές, οι οποίοι δεν ανήκουν ούτε στην κατηγορία των δραστών ούτε στην
κατηγόρια των θυµάτων, είναι και δεν είναι ικανοποιηµένοι από το σχολείο , έχουν
καλή σχέση µε τους γονείς και αισθάνονται ασφαλείς στο χώρο του σχολείου.
Αναφορικά, µε τις διαφορές φύλου της η/π διαπιστώνεται, ότι τα αγόρια προβαίνουν
περισσότερο σε συστηµατική η/π, είναι και δράστες και θύµατα ταυτόχρονα σε
µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε τα κορίτσια . Από την άλλη πλευρά, τα κορίτσια είναι
περισσότερο θύµατα η/π έναντι των αγοριών.
Το ίδιο παρατηρείται και στις παραδοσιακές µορφές εκφοβισµού ( βλ. συσχετίσεις
µεταβλητών, παράρτηµα). Παρόλα αυτά, αξίζει να σηµειωθεί ,ότι ο σχολικός εκφοβισµός
καθίσταται πιό συχνός µεταξύ των εφήβων απ' ότι η η/π., καθώς επίσης, τα θύµατα του
σχολικού εκφοβισµού, αναφέρουν τα περιστατικά σε ενήλικες σε µεγαλύτερη συχνότητα
σε σχέση µε τα θύµατα της η/π , τα οποία απευθύνονται σπάνια σε ενήλικες.
Ορισµένα από τα παραπάνω ευρήµατα( διαφορά στο φύλο η/π και σχολικού
εκφοβισµού, σύγκριση σχολικού εκφοβισµού µε η/π, αναφορά περιστατικού η/π,
συχνότητα η/π) βρίσκονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των Peter K. Smith(2008),
Ozgur Erdur Baker(2010), Michel Walrave(2009), Qing Li (2006),(2008), Slouje P (2008),
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Jaana Juvonen (2008), Kimberly Young (1996), Siomos Konstantinos (2008), Hinduja

Sameer (2008).
Από την άλλη πλευρά, τα δεδοµένα των Elli Tripodaki(2008) , Dr L Lam (2009) τα οποία
αφορούν τον εθισµό στο διαδίκτυο έρχονται σε αντίθεση µε τα δεδοµένα αυτής της
έρευνας , η οποία βρήκε ,ότι υπάρχει εθισµός στο διαδίκτυο σε ένα σχετικά µεγάλο
ποσοστό (16,5%).
Ύστερα από ανασκόπηση των παραπάνω συµπερασµάτων έχουµε καταλήξει σε
ορισµένες αρνητικές συνέπειες της ηλεκτρονικής παρενόχλησης:


Αυξάνεται η χαµηλή αυτοεκτίµηση στα παιδιά που πέφτουν θύµατα ηλεκτρονικής
παρενόχλησης.



Ενισχύεται ο αυτοκτονικός ιδεασµός των θυµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα
µικρό ποσοστό διαπράττει και αυτοκτονία. Επιπλέον, τα θύµατα εµφανίζουν µία
ποικιλία συναισθηµατικών αντιδράσεων όπως, φόβος, θυµός, απελπισία και
κατάθλιψη



Τα θύµατα αποµακρύνονται από τις φιλικές συναναστροφές τους και από τις
δραστηριότητες τους.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν αναγκαία την δηµιουργία και την εφαρµογή
προγραµµάτων κατά της ηλεκτρονικής παρενόχλησης στα σχολεία. Το φαινόµενο αυτό
,αποτελεί

πρόκληση

για

τους

σχολικούς

ψυχολόγους,

οι

χρησιµοποιήσουν στρατηγικές, προκειµένου να συµβάλλουν στην

οποίοι

πρέπει

να

αντιµετώπισή του,

εντός του σχολικού πλαισίου. Σύµφωνα µε τους Yiping C. Sherer και Amanda B.
Nickerson( 2010)

,οι σχολικοί ψυχολόγοι βρίσκονται σε µία µοναδική θέση και ο ρόλος

τους είναι ζωτικής σηµασίας στην αντιµετώπιση του φαινοµένου
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Συγκεκριµένα οι σχολικοί ψυχολόγοι µπορούν να:



γίνουν αποτελεσµατικοί οδηγοί στην προαγωγή της γνώσης σχετικά µε την
ηλεκτρονική παρενόχληση και τον ψυχολογικό αντίκτυπο ,που ασκεί στα παιδιά και
στους εφήβους.



εκτιµήσουν τις ψυχολογικές επιπτώσεις της ηλεκτρονικής παρενόχλησης



αναπτύξουν προγράµµατα πρόληψης µε σκοπό την διευθέτηση του φαινοµένου
µεταξύ των παιδιών και των εφήβων.



παρεµβαίνουν και να σχεδιάζουν στρατηγικές επίλυσης του φαινοµένου στα
σχολεία εφόσον έχει γίνει θέµα.



Συνεργάζονται µε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και να δηµιουργήσουν κοινές
πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν στην διαχείριση της ηλεκτρονικής παρενόχλησης
από τα σχολεία.



Να υπάρχει µία απευθείας ανοιχτή γραµµή όπου οι ενδιαφερόµενοι να είναι σε
θέση να αναφέρουν περιστατικά παρενόχλησης σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. (June
F. Chisholm 2006)
Επίσης οι σχολικοί ψυχολόγοι είναι σε θέση να εφαρµόσουν στρατηγικές για να
βοηθήσουν τα παιδιά. Ορισµένες από αυτές είναι οι ακόλουθες:



οι µαθητές θύµατα ,να σώζουν τα στοιχεία της παρενόχλησης, ώστε να µπορούν να
τα χρησιµοποιήσουν σε περίπτωση που θέλουν να κάνουν µήνυση.
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Οι µαθητές να είναι σε θέση, να αναγνωρίζουν ποιές δηλώσεις αποτελούν
παρενόχληση και να απευθύνονται στη δικαιοσύνη

όταν το περιεχόµενο είναι

απειλητικό και επικίνδυνο.


Οι µαθητές ,να διδάσκονται και να υιοθετούν αποτελεσµατικές αντιδράσεις.



Οι µαθητές θύµατα να εντοπίζουν το δράστη, µέσω των τεχνολογικών υπηρεσιών
αναζητώντας την πραγµατική του ταυτότητα.



Ο σχολικός ψυχολόγος να βοηθήσει το θύµα και να διαβεβαιώσει τον µαθητή και
τους γονείς ότι το σχολείο µπορει να προσφέρει συµβουλευτική υποστήριξη.



Οι σχολικοί ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί ,να παροτρύνουν τους µαθητές να
αλλάξουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή τον αριθµό τηλεφώνου, σε περίπτωση
ηλεκτρονικής παρενόχλησης.



Σε περίπτωση που βρεθεί ο δράστης να υπάρξει επικοινωνία µε τους γονείς του
δράστη και του θύµατος, µέσω του σχολικού ψυχολόγου καθώς επίσης ,να
πραγµατοποιηθούν συναντήσεις συµβουλευτικής, µε σκοπό να ανιχνευθεί η αιτία
εκείνη, όπου το παιδί προέβη σε ηλεκτρονική παρενόχληση.



Οι σχολικοί ψυχολόγοι να δηµιουργήσουν µία φόρµα για τους γονείς, η οποία θα
τους βοηθάει να ανοίγουν κανάλια επικοινωνίας µε τα παιδιά τους , σχετικά µε το
διαδίκτυο, την ηλεκτρονική παρενόχληση και την τεχνολογία γενικότερα.
63

Βασικά ζητήµατα, τα οποία πρέπει να περιλαµβάνονται στην εγκαθίδρυση ενός
προγράµµατος κατά της ηλεκτρονικής παρενόχλησης παρατίθενται :



Το δικαίωµα των µαθητών να αισθάνονται ασφαλής στο σπίτι και στο σχολείο.



Να γνωρίζουν την έννοια της ηλεκτρονικής παρενόχλησης



Να γνωρίζουν τις µορφές του φαινοµένου



Να γνωρίζουν τις στρατηγικές αντιµετώπισης



Να γνωρίζουν τον αντίκτυπο ,που έχει στο θύµα και στο δράστη



Να έχουν υπόψιν τους τον εντοπισµό των ηλεκτρονικών µηνυµάτων



Να ενηµερωθούν σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική παρενόχληση.



Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και των γονέων



Να γνωστοποιούν στους ενήλικες περιστατικά ηλεκτρονικής παρενόχλησης



Η ανάγκη για προστασία προσωπικών δεδοµένων



Να γνωρίζουν την ασφάλεια και τους κανόνες που διέπουν το διαδίκτυο



Να υπάρχει υπευθυνότητα και σεβασµός για τη χρήση του διαδικτύου
Στη

συνέχεια

θα

παρουσιάζουµε

τρόπους

επίλυσης

της

ηλεκτρονικής

παρενόχλησης , αφενός για τους γονείς και αφετέρου για τους µαθητές.
ΓΟΝΕΙΣ


Να

τοποθετούν

τους

ηλεκτρονικούς

υπολογιστές

σε

κοινόχρηστο

χώρο

(επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος ) και να συζητούν µε τα παιδιά θέµατα που έχουν
να κάνουν µε την τεχνολογία και την ασφάλεια του διαδικτύου.
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Να εξηγούν τον όρο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης στα παιδιά , να συζητούν ,για
το πως επιδρά η παρενόχληση στις σχέσεις, να τονίζουν τη σηµασία που έχει το
γεγονός να εµπιστευτούν το γεγονός σε έναν ενήλικα.

ΜΑΘΗΤΕΣ


Να συµµετέχουν ενεργά στην παρεµπόδιση της ηλεκτρονικής παρενόχλησης µε το
να δηµιουργήσουν οµάδες. Οι µεγαλύτεροι µαθητές να γνωρίζουν σχετικά µε τη
φύση και την αντιµετώπιση του φαινοµένου και να γίνονται µέντορες των
µικρότερων µαθητών. Το πλεονέκτηµα αυτής της στρατηγικής είναι ,ότι ενθαρρύνει
τους µαθητές να στρέφονται στην επίλυση του φαινοµένου και ενισχύει τις ηγετικές
τους ικανότητες.



Οι µαθητές µπορούν να δηµιουργήσουν ένα παιχνίδι ,µέσω του οποίου θα
υιοθετούν αντιδράσεις ,οι οποίες µειώνουν την πιθανότητα εµφάνισης της
ηλεκτρονικής παρενόχλησης.

Εφόσον ,έγινε λόγος για προγράµµατα και στρατηγικές αντιµετώπισης, ανακύπτουν
ορισµένοι προβληµατισµοί και ερωτήµατα όπως:


Κατά πόσο ,θα ήταν αποτελεσµατικά τέτοιου είδους προγράµµατα και σε ποιό
βαθµό ,θα µπορούσαν να τεθούν σε εφαρµογή στην Ελλάδα; Ενδέχεται να υπάρχει
όλη η καλή διάθεση ,αλλά αυτή

από µόνη της δεν καθίσταται αρκετή, αφού

απαιτείται και κάποιο υπόβαθρο. Εµείς προτείνουµε ένα τρόπο, που θα µπορούσε
να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων.
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Αυτός, θα ήταν να διεξαχθεί µία έρευνα για την ηλεκτρονική παρενόχληση και ό,τι

συνεπάγεται αυτή, πρίν και µετά την εφαρµογή των προγραµµάτων και στη
συνέχεια να συγκριθούν τα αποτελέσµατα.


Ακόµη ,ένα ερώτηµα που προκύπτει, είναι η αιτία για την ,οποία τα παιδιά και οι
έφηβοι δεν αναφέρουν περιστατικά παρενόχλησης στους ενήλικες. Ίσως θα έπρεπε
όλοι εµείς να αναρωτηθούµε αυτό το γιατί. Μήπως τα παιδιά δεν έχουν
συνειδητοποιήσει

την

σοβαρότητα

της

κατάστασης;

Μήπως

βιώνουν

και

αισθάνονται ότι δεν υπάρχει κατανόηση ή επικοινωνία από µέρους των ενηλίκων;
Και αν όντως ισχύουν αυτές οι υποθέσεις, τί κάνουν οι ενήλικες γι' αυτό;


Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριµένα

χαρακτηριστικά των παιδιών , τα οποία

εµπλέκονται ως δράστες σε αυτό το φαινόµενο; Και αν ναι, ποιά είναι; Κατά πόσο
ευθύνονται οι ενήλικες στην εµφάνιση αυτών των χαρακτηριστικών;
Επίσης , είµαστε σε θέση αν όχι να τα εξαλείψουµε, να τα ελαττώσουµε ή να τα
στρέψουµε σε θεµιτές συµπεριφορές;
Η αντιµετώπιση του φαινοµένου της ηλεκτρονικής παρενόχλησης , δεν αποτελεί
την πιο εύκολη υπόθεση. Ωστόσο , τα τελευταία χρόνια, λόγω των διαστάσεων
,που έχει λάβει το φαινόµενο, απαιτείται υπέρµετρη ανάγκη για την γνώση και την
παρεµπόδισή του φαινοµένου αυτού, από τους επιστήµονες, οι οποίοι καταβάλουν
υπέρογκες προσπάθειες, µέσω των ερευνών, των µελετών και της δηµιουργίας
αντίστοιχων προγραµµάτων, να ευαισθητοποιήσουν όλους εκείνους , οι οποίοι
µπορούν να καταστούν αρωγοί και σύµµαχοι στην καταπολέµηση του φαινοµένου
της ηλεκτρονικής παρενόχλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Michel

Li (2006)

Peter K. Smith (2008)

Walrave,(2009)
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόβλεψη
ποσοστών
θυµατοποίησης και
εκφοβισµού Η/Π

Ανίχνευση της
Καταγραφή φύσης Η/Π και
συχνότητας σχολ. του αντίκτυπου σε εφήβους
Εκφ.& Η/Π και το
κατα πόσο
γνωρίζουν οι
έφηβοι τι είναι
Η/Π

ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ

Ερωτηµατολόγια
1318
συµµετέχοντες
12-18 ετών

264 συµµετέχοντες 2 έρευνες
σε εφήβους
1η έρευνα: 92
µαθητές(14σχολεία)
2ηέρευνα: 533 µαθητες( 5
σχολεία)
11- 16 ετών
ερωτηµατολόγια αναφορας(
7 είδη παρενόχλησης)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

34,2% :θύµατα Η/Π
21%: δράστες Η/Π
2%:δράστες
συναισθηµατικού
εκφοβισµού
2,4%: θύµατα
συστηµατικής
παρενόχλησης
64,3%:δράστες και
θύµατα Η/Π
39,9%:δράστες
τουλάχιστον 1
φορά

34%: δράστες
Σχολ. Εκ
17% : δράστες Η/Π
53%+ : γνώριζαν
θύµατα Η/Π
40%+: όχι γνώση
Η/Π

1η έρευνα: 6,6%: θύµατα
Η/Π συχνά τους 2
τελευταίους µήνες
15,6% : µόνο 1 ή 2 φορές
θύµατα Η/Π τους
τελευταίους 2 µήνες
77,8%: όχι θύµατα Η/Π.
2η έρευνα:
5,3% θύµατα Η/Π
τελευταία βδοµάδα ή µήνα
5,1% : θύµατα Η/Π αυτή την
περίοδο
3,7%: θύµατα Η/Π τον
προηγούµενο χρόνο
3,1% : θύµατα Η/Π πάνω
από ένα χρόνο
82,7%: όχι θύµατα Η/Π

∆ιαφορές φύλου:
τα κορίτσια έχουν
περισσότερες
πιθανότητες να
γίνουν θύµατα Η/Π
και τα αγόρια να
ασχοληθούν µε τον
εκφοβισµό µέσω
διαδικτύου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

∆εν υπάρχουν
στατιστικά
σηµαντικές
φυλετικές
διαφορές σχετικά
µε την Η/Π.

Τα κινητά τηλέφωνα και τα
µυνήµατα
είναι
τα
πιο
διαδεδοµένα
ως
µέσα
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης
και µάλιστα ο αντίκτυπος τους
ήταν συγκρίσιµος µε τον
παραδοσιακό εκφοβισµό. η
ηλεκτρονική
παρενόχληση
αποτελεί
ένα
νέο
είδος
εκφοβισµού µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά
απο
τον
παραδοσιακό εκφοβισµο και
λαµβάνει χώρα κυρίως εκτος
σχολείου.
Επιµόρφωση ενηλίκων ,
δηµιουργία προγραµµάτων κατά
της Η/Π,
καθοδήγηση γονέων για την Η/Π.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ

Πίνακας 4
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ozgur

Dr L Lam ( Elli

Erdur- Baker 2009)

Tripodaki,(200

(2010)

8)

Qing Li( 2006)

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

Ανίχνευση
σχέσεων µεταξύ
παραδοσιακών
µορφών
παρενόχλησης
και
της
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης
,καθώς επίσης το
ρόλο
που
διαδραµατίζει το
φύλο
και
η
συχνότητα
σε
αυτές τις µορφές

Εθισµός διαδικτύου
και
αυτοτραυµατικής
συµπεριφοράς
ανάµεσα
στους
εφήβους.

Χρήση
και
κατάχρηση
του
διαδικτύου,
σε
παιδιά της εφηβικής
ηλικίας
στον
ελληνικό
πληθυσµό(Αθήνα)
και να ανιχνεύσουν,
τόσο το ψυχολογικό
προφίλ, όσο και τον
τρόπο ζωής των
χρηστών.

τις διαφορές στη
συµπεριφορά
των
δύο φύλων όσον
αφορά
στην
ηλεκτρονική
παρενόχληση
στα
σχολεία.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

276
συµµετεχοντες (
151 αγόρια, 125
κορίτσια) ηλικίας
14 εώς 18 ετών.
Ερωτηµατολόγιο
αυτοαναφοράς

1618 µαθητές 1318 ετών απο 3
διαφορετικές
περιοχές
της
Κίνας
χρήση
2

315 παιδιά ( 164
αγόρια,
151
κορίτσια) , µαθητές
γυµνασίου
.
Χρησιµοποιήθηκαν
2 ερωτηµατολόγια,

264 µαθητές ( 130
αγορια,
134
κορίτσια), οι οποίοι
ανήκαν σε ποικίλες
εθνικότητες.χορήγησ
ερωτηµατολογίου.

ερωτηµατολογίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 32%: θύµατα σχ. 16,3%:
Εκφ. και Η/Π

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ η

ηλεκτρονική
παρενόχληση
συσχετίζεται
περισσότερο µε
τα αγόρια από ότι
µε τα κορίτσια και
όσον αφορά στη
συχνότητα
δεν
βρέθηκαν
σηµαντικές
θετικές
ή
αρνητικές
συσχετίσεις.

έχουν
διαπράξει
κάποια
µορφή
αυτοτραυµατικής
συµπεριφοράς, τους
τελευταίους
έξι
µήνες, το 4,5% έχει
προβεί σε κάποια
µορφή
αυτοτραυµατικής
συµπεριφοράς έξι
φορές τουλάχιστον
και το 9,7% µία εώς
πέντε
φορές.
Επίσης,
φυσιολογική χρήση
του
διαδικτύου
έκανε το 89,2%, το
10,2%
έκανε
περιορισµένη χρήση
και το 0,6% είχε
εθιστεί
στο
διαδίκτυο.

53,4% των εφήβων
χρησιµοποιεί
το
διαδίκτυο
περισσότερο
από
ένα χρόνο, το 26%
αναφέρει
καθηµερινή χρήση ,
το
8%
το
χρησιµοποιεί πάνω
από 20 ώρες την
εβδοµάδα ενώ τα
αγόρια
περνούν
περισσότερο χρόνο
στο διαδίκτυο από
ότι τα κορίτσια. δεν
βρέθηκε
κανένα
παιδί
εθισµένο,
παρόλα αυτά το
9,4% παρουσίασε
συχνά προβλήµατα,
έπειτα
από
υπερβολική χρήση
του διαδικτύου. ο
πιο συχνός λόγος
που χρησιµοποιείται
το διαδίκτυο είναι
,για να
παίζουν
παιχνίδια. το 5,8%
είχαν πέσει θύµατα
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης.

¼ θύµα Η/Π , 50% +
θύµατα σχολ. Εκφ.
πάνω από το 34%+
έχουν προβεί σε
σχολικό εκφοβισµό
το 17% έχουν
παρενοχλήσει
άλλους ηλεκτρονικά.
το 53,6% ανέφερε
,ότι γνώριζε κάποιον,
ο οποίος έχει
παρενοχληθεί
ηλεκτρονικά. Το
22% + των αγοριών
και περίπου το 12%
των κοριτσιών είχαν
παρενοχλήσει
ηλεκτρονικά.
, το 25% των
αγοριών και το
25,6% των
κοριτσιών υπήρξαν
θύµατα ηλεκτρονικής
παρενόχλησης. Το
80% + των
παρευρισκόµενων
σε ηλεκτρονική
παρενόχληση δεν το
αναφέρουν στο
προσωπικό του
σχολείου.

τα άτοµα που είχαν
εθιστεί
παρουσίασαν
µεγαλύτερη
συχνότητα
εµφάνισης
αυτοτραυµατικής
συµπεριφοράς.

Υπήρχε µία θετική
συσχέτιση ,που έχει
να κάνει µε τη
χρήση
του
διαδικτύου και την
υπερδραστηριότητα
καθώς επίσης και
µία
θετική
συσχέτιση ,που έχει
να κάνει µε τη
χρήση
του
διαδικτύου,
την
εγκληµατικότητα και
την δυσλειτουργία
των
σχέσεων.
Συνεπώς, η χρήση
του
διαδικτύου
καθίσταται
πλέον
πολύ δηµοφιλής στα
παιδιά και είναι σε
θέση
να
συνδυάζεται
µε
ψυχολογικά
προβλήµατα
εάν

τα αγορια έχουν
περισσότερες
πιθανότητες να
γίνουν εκφοβιστές
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης και
σχολικού
εκφοβισµού από ότι
τα κορίτσια.

καταστεί
υπερβολική η χρήση
του.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

et οργάνωση

Berson
al. (2003)

Slonje, R. & Jaana

ΝΕΟΙ (2009)

Smith, P. K. Juvonen,Elish
(2008)

eva F. Gross
(2008)

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

Πώς
συµπεριφέροντ
αι τα θηλυκά
άτοµα στην
Η/Π

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

∆είγµα
κορίτσια
ετών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 92%

παρενόχληση
ασφάλεια
προσωπικών
δεδοµένων
ιστοσελίδες
κοινωνικής
δικτύωσης

και φύση και η έκταση
των της
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης στα
σε σουηδικά σχολεία.

10.800 2176 ερωτηθέντες
12-18

χρησιµοποιούσα
ν τον υπολογιστή
του σπιτιού , το
58% ξοδεύει το
χρόνο
του
στέλνοντας
µηνύµατα
ή
email
σε
φίλους,το
20%
σερφάρει
στο
διαδίκτυο , ώστε
να µάθει νέες
πληροφορίες και
το 16% περνάει
τον περισσότερο
χρόνο του στα
chatrooms ενώ

26% :θύµατα Η/Π
γεγονός το οποίο
δεν ανέφεραν στους
γονείς, παρά µόνο
σε περίπτωση που
αισθάνθηκαν φόβο
και
προσβολή.το
ανέφεραν κυρίως σε
φίλους, λόγω του
γεγονότος, ότι το
θεώρησαν ήσσονος
σηµασίας ή αστείο.
Κανένας
δεν
ανέφερε,
ότι
απευθύνθηκε στις
αρµόδιες
αρχές
όπως η ∆ίωξη του
Ηλεκτρονικού

οµοιότητες
µεταξύ
της
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης
και
σχολικού
εκφοβισµού
στους
εφήβους

360 µαθητές 12 έως
20
ετών
από
διαφορετικά
σχολεία.
Χορηγήθηκαν από
τους
ερευνητές
ανώνυµα
ερωτηµατολόγια

1554 άτοµα ηλικίας
12-17) ∆ηµιουργία
σύνδεσµου σε ένα
δηµοφιλές δικτυακό
τόπο.Συµπλήρωναν
ανώνυµα
ένα
ερωτηµατολόγιο,
από τον Αύγουστο
µέχρι τον Οκτώβριο.

17,6% είναι θύµατα
Η/Π το 11,9% είναι
δράστες. 4 είδη Η/Π
e-mail ( 9% για τα
θύµατα και 8,6% για
το
δράστη)
Ακολουθεί
ο
τρόπος
µέσω
φωτογραφιών
και
βίντεο( 8,6% για τα
θύµατα, 3,8 για τους
δράστες) Έπεται, ο
τρόπος
µέσω
τηλεφώνου ( 6,7%
για τα θύµατα και
4,3%
για
τους
δράστες). Τέλος ο
τρόπος
µέσω

72% ανέφερε ένα
τουλάχιστον
ένα
περιστατικό Η/Π, το
85% ανέφερε ότι είχε
εµπειρία εκφοβισµού
στο σχολείο. οι πιο
συχνές
µορφές
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης
και
σχολικού
εκφοβισµού είναι: τα
παρατσούκλια
ή
υβριστικά σχόλια , η
αποστολή
µηνυµάτων. τα 2/3
των θυµάτων της
Η/Π ανέφεραν ,ότι
γνώριζαν
τους

µόνο
το
1% Εγκλήµατος.
χρησιµοποιεί το
διαδίκτυο
,µε
σκοπό
την
εκπόνηση
κάποιας
εργασίας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

οι νέοι επιδεικνύουν
ριψοκίνδυνες
συµπεριφορές
σχετικά
µε
την
χρήση που κάνουν
στο διαδίκτυο ενώ
γνωρίζουν
τους
κινδύνους.

µηνυµάτων ( 4,8%
για τα θύµατα και
4,3%
για
τους
δράστες).το
50%
των θυµάτων δεν το
αναφέρουν
σε
κανέναν , το 35,7%
το αναφέρει σε ένα
φίλο , το 8,9% το
αναφέρει
στους
κηδεµόνες τους και
το 5,4% σε κάποιον
άλλον. Κανένας δεν
αναφέρει ,ότι έχει
απευθυνθεί
σε
κάποιο δάσκαλο.

δράστες καιτο 50%
από
αυτούς
γνώριζαν
τον
εκφοβιστή από το
σχολείο. το 90% δεν
αναφέρει σε κανένα
ενήλικα
ότι
παρενοχλήθηκε
διαδικτυακά και ότι
µόνο ελάχιστοι έχουν
χρησιµοποιήσει
µεθόδους για να
αποτρέψουν τέτοιου
είδους
συµπεριφορές.

Η Θυµατοποίηση
µέσα στο σχολεία
ήταν συχνότερο
φαινόµενο απ΄ότι
η Η/Π . Όταν τα
θύµατα γνώριζαν
την ταυτότητα των
δραστών Η/Π
βρέθηκε ότι το
57% ήταν από το
ίδιο σχολείο, 10%
εξωσχολικοί, 33%
άγνωστοι

και οι δύο µορφές
εκφοβισµού οδηγούν
στην αύξηση της
ανησυχίας και του
άγχους.

Επιµόρφωση γονέων
για τους κινδυνους που
εµπεριέχει η
διαδικτυακή
επικοινωνια
πολιτικές
αντιµετώπισης
φαινοµένου στο
σχολείο
προγράµµατα
πρόληψης

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το ερωτηµατολόγιο αυτό είναι ανώνυµο και έχει σαν στόχο να καταγράψει τις γνώσεις, απόψεις
και συνήθειες που έχουν οι νέοι της ίδιας ηλικίας µε εσένα πάνω στις νέες τεχνολογίες. Θα
θέλαµε να σου ζητήσουµε να το συµπληρώσεις καθώς επίσης και να σε ευχαριστήσουµε για τον χρόνο
που θα διαθέσεις µιας και οι ερωτήσεις που έχει είναι αρκετές.
Εάν έχεις κάποια απορία µε κάποια από τις ερωτήσεις του, σήκωσε το χέρι σου και κάλεσε το άτοµο
που το χορηγεί (σας το έδωσε για να το συµπληρώσετε) ώστε να σου δώσει περισσότερες
διευκρινήσεις.
Προσπάθησε να απαντάς χωρίς να ξοδεύεις πολύ χρόνο σε κάθε ερώτηση, βρίσκοντας κάθε
φορά την απάντηση που σου ταιριάζει περισσότερο. Εάν έχεις κάποιο άλλο σχόλια ή απάντηση σε
κάποια από τις ερωτήσεις βάζε ένα αστερίσκο (π.χ. *1, *2, κλπ) στην ερώτηση που θέλεις να
προσθέσεις κάποιο σχόλιο και γράψε την επιπλέον απάντηση /σχόλιο που έχεις στο πίσω µέρος της
σελίδας βάζοντας κάθε φορά τον αστερίσκο.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ _______
--------------------------------------------------------------------------------------------ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
--------------------------------------------------------------------------------------------ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ___________________ ΕΙΜΑΙ: (Κύκλωσε)
ΑΓΟΡΙ / ΚΟΡΙΤΣΙ
ΤΙ ΗΛΙΚΙΑ ΕΧΕΙΣ _________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ______________
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙΣ: ______________ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ _____________
ΕΧΕΙΣ Α∆ΕΛΦΙΑ;

(Κύκλωσε)

ΝΑΙ ΟΧΙ

1

2

3

4 _________________

Είναι µεγαλύτερα ή µικρότερα από εσένα  Προσδιόρισε _____________________
ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ α) στην Ελλάδα β) σε άλλη χώρα. Σε ποια; ______________
(Κύκλωσε σχετικά)
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ έχει φοιτήσει µέχρι το: α) δηµοτικό (β) γυµνάσιο (γ) λύκειο
(δ) Πανεπιστήµιο / ΤΕΙ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ έχει φοιτήσει µέχρι το: α) δηµοτικό (β) γυµνάσιο (γ) λύκειο
(δ) Πανεπιστήµιο / ΤΕΙ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(0) Έχεις κινητό τηλέφωνο;

_

_

_

_Κύκλωσε_

_

_

_

ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Εδώ και πόσο καιρό το έχεις; (Προσδιόρισε: π.χ. εδώ και 1 χρόνο) _______________________
(0Α)Πόσο συχνά το χρησιµοποιείς;

(Κύκλωσε σχετικά)

1 = το έχω µόνο για έκτακτη ανάγκη

2 = αρκετά συχνά

3 = Κάθε ηµέρα

Ποιες είναι οι συνηθέστερες δραστηριότητές σου µε αυτό;
Προσδιόρισε το βαθµό συχνότητας (κυκλώνοντας)
(0Β) Η τηλεφωνική επικοινωνία µε γονείς µου

_

_
_

(0Γ)Η τηλεφωνική επικοινωνία µε φίλους

_

_

(0∆)Να στέλνω sms _

_

1

2

3

4

5

1

2

3

4

_

_

_

_

1

2

3

4

5

(0Ε)Να «σερφάρω» στο διαδίκτυο _

_

_

_

1

2

3

4

5

(0ΣΤ)Άλλο: Προσδιόρισε: __________________________________ 1

2

3

4

5

5

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
(1) Πόσο καλά γνωρίζεις να χρησιµοποιείς έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή;
└► Χ.1 Καθόλου

Χ.2. Ελάχιστα

Χ.3 Πολύ καλά

(2) Έµαθα να τον χρησιµοποιώ: (Κύκλωσε αυτό που ταιριάζει)
Χ.1 Έµαθα µόνος µου

Χ.2 Μου έδειξε κάποιος φίλος

(2) Εσύ έχεις δικό σου προσωπικό υπολογιστή;

_

Χ.3 Έχω παρακολουθήσει µαθήµατα
_

_

_

_

_ ΝΑΙ / ΟΧΙ

(4)Εδώ και πόσο καιρό το έχεις; (Προσδιόρισε: π.χ. εδώ και 1 χρόνο) _______________________
(5) Στο σπίτι σου υπάρχει άλλος υπολογιστής;

_

_

_

_

_

_ ΝΑΙ / ΟΧΙ

(6) Σε ποιον ανήκει; (Κύκλωσε)
Α. Γονείς,
Β. αδελφό/αδελφή
Γ. Σε άλλον (προσδιόρισε): ________
Οι γονείς σου γνωρίζουν από /υπολογιστές; (Προσδιόρισε κυκλώνοντας)
Α. ΚΑΘΟΛΟΥ
Β. ΕΛΑΧΙΣΤΑ
Γ. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

(7) Πόσο συχνά συζητάς µε τους γονείς τι κάνεις στο διαδίκτυο/Online;
Α. ΚΑΘΟΛΟΥ
Β. ΕΛΑΧΙΣΤΑ
Γ. ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ
(8) Πόσο συχνά χρησιµοποιείς ηλεκτρονικό υπολογιστή;
Α. ΚΑΘΟΛΟΥ
Β. ΕΛΑΧΙΣΤΑ

Γ. ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

(9) Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή (ΚΥΚΛΩΣΕ)
Α. Σπάνια
Β. 1-3 φορές το µήνα Γ. Τουλάχιστον 4 φορές το µήνα ∆. Σχεδόν κάθε ηµέρα
(10) Ο κυριότερος/πιο συχνός λόγος για τον οποίο χρησιµοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι:
(▼ αρίθµησε µε σειρά προτεραιότητας)
Προσδιόρισε το βαθµό συχνότητας (κυκλώνοντας)
(10Α) _____ Να παίξω παιχνίδια CD

_

_

_

1

2

3

4

5

(10Β) _____ Να δω κάποια ταινία/ DVD

_

_

1

2

3

4

5

(10Γ) _____ Να κάνω κάποια εργασία για το σχολείο

_

_

1

2

3

4

5

(10∆) _____ Να σερφάρω στο διαδίκτυο (internet)

_

_

1

2

3

4

5

(10 ) _____ Επειδή δεν έχω άλλο τίποτα καλύτερο να κάνω

_

1

2

3

4

5

(10ΣΤ) _____ Άλλο (Προσδιόρισε) _________________________________ 1
(10Ζ) _____ Άλλο (Προσδιόρισε) _________________________________ 1

2
2

3
3

4
4

5
5

Ε

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
(11) Ο υπολογιστής που χρησιµοποιείς για να µπαίνεις στο διαδίκτυο είναι: (ΚΥΚΛΩΣΕ)
Α. Ο ∆ΙΚΟΣ ΜΟΥ, Β. ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥ Γ. Κάποιου φίλου

∆. του Internet Cafe

Ε. ΆΛΛΟ (Προσδιόρισε): ______________________________________________________
(12) Που ακριβώς βρίσκεται ο υπολογιστής που χρησιµοποιείς όταν µπαίνεις στο διαδίκτυο από το
σπίτι σου; (ΚΥΚΛΩΣΕ)
Α. Στο δωµάτιό µου, Β. στο δωµάτιο των γονιών µου, Γ. σε κάποιο κοινόχρηστο χώρο σπιτού
∆. Άλλο (Προσδιόρισε) _______________________________________________________________
(13)Ποιες είναι οι αγαπηµένες σου δραστηριότητες στο ίντερνετ?
(▼ αρίθµησε µε σειρά προτεραιότητας)

(οι λόγοι που το χρησιµοποιείς)

Προσδιόρισε το βαθµό συχνότητας (κυκλώνοντας)

(13Α) _____ Επικοινωνία µε τους συµµαθητές µου

_

_

1

2

3

4

5

(13Β) _____ Γνωριµία µε καινούριους ανθρώπους

_

_

1

2

3

4

5

_

_

1

2

3

4

5

(13 ) _____ Παίξιµο παιχνιδιών online

_

_

1

2

3

4

5

(13Ε) _____ Ψώνια

_

_

1

2

3

4

5

(13ΣΤ) _____ Μαθήµατα για το σπίτι

_

_

1

2

3

4

5

(13Γ) _____ Σερφάρισµα για να ψάξω διάφορα θέµατα ή
για να µάθω καινούρια πράγµατα
∆

(13Ζ) _____ Σχεδιασµός ιστοσελίδων ή προφίλ
(13Η) _____ Άλλο
Θ

(13 ) _____ Άλλο

_

_

1

2

3

4

5

(Προσδιόρισε)

_______________________________ _

1

2

3

4

5

(Προσδιόρισε)

_______________________________ _

1

2

3

4

5

_

_

ΝΑΙ / ΟΧΙ

(14)Έχεις προφίλ σε δικτυακούς τόπους όπως το Facebook ? _

Εάν ΝΑΙ προσδιόρισε σε ποιους: _________________________________________
(15) Ποιοι είναι οι διαδικτυακοί τόποι/ιστοσελίδες που επισκέπτεσαι συχνότερα:
1)________________________________2)_____________________________3)___________________
4)________________________________5)_____________________________6)___________________
(16) Υπάρχουν κι άλλες ιστοσελίδες/διαδικτυακοί τόποι που επισκέπτοµαι συνήθως αλλά δεν θα
ήθελα να τους αναφέρω για δικούς µου λόγους (κύκλωσε εάν αυτό συµβαίνει) ΝΑΙ / ΟΧΙ
(17) Όταν ‘σερφάρω’ στο διαδίκτυο συνήθως: (ΚΥΚΛΩΣΕ)
(17Α). Είµαι µόνος χωρίς επίβλεψη και έχω την ελευθερία να κάνω ότι θέλω
(17Β) . Συνήθως οι γονείς µου (ή κάποιος άλλος) επιτηρούν το τι κάνω
(17Γ). Άλλο (Προσδιόρισε: ________________________________________________________________
(18) Πόσες ώρες ξοδεύεις συνήθως στο διαδίκτυο / Internet την ηµέρα κατά µέσο όρο? _____
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ποιες είναι οι ώρες που συνήθως σερφάρεις;
Προσδιόρισε το ΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ συνήθως είσαι στο διαδίκτυο κυκλώνοντας όσες ώρες αντιστοιχούν
(19) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
Α. 14.00–15.00 Β. 15.00–16.00 Γ. 17.00-18.00 ∆. 19.00-20.00 Ε. 21.00-22.00 ΣΤ. 23.00-24.00 Ζ. 24.00++
ΣΑΒΒΑΤΟ (ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕΡΦΑΡΕΙΣ)
Α. 09.00–10.00 Β. 10.00–11.00 Γ. 11.00-12.00 ∆. 12.00-13.00 Ε.13.00-14.00 ΣΤ.14.00-15.00 Ζ.15.00- 16.00
Η. 15.00-16.00 Θ. 16.00-17.00 Ι. 17.00-18.00 Κ. 18.00-19.00 Λ. 19.00-20.00 Μ. 20.00-21.00 Ν 21.00- 22.00
Ξ. 22.00-23.00 Ο. 23.00-24.00 Π. 24.00-01.00 Ρ. 01.00-02.00 Σ. 02.00-03.00 Τ. 03.00-04.00 Υ.04.00- 05.00

ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕΡΦΑΡΕΙΣ)
Α. 09.00–10.00 Β. 10.00–11.00 Γ. 11.00-12.00 ∆. 12.00-13.00 Ε.13.00-14.00 ΣΤ.14.00-15.00 Ζ.15.00- 16.00
Η. 15.00-16.00 Θ. 16.00-17.00 Ι. 17.00-18.00 Κ. 18.00-19.00 Λ. 19.00-20.00 Μ. 20.00-21.00 Ν 21.00- 22.00
Ξ. 22.00-23.00 Ο. 23.00-24.00 Π. 24.00-01.00 Ρ. 01.00-02.00 Σ. 02.00-03.00 Τ. 03.00-04.00 Υ.04.00- 05.00

(20) Σου έχει κανείς εξηγήσει κάποιους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας για το πώς να
χρησιµοποιείς το διαδίκτυο (internet) µε ασφάλεια ? _

_

_

_

ΝΑΙ / ΟΧΙ

(21) ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΕ ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΜΑΘΕ?
Α.

Από µόνος µου

Β.

Μου έµαθαν οι γονείς µου Γ.Το διδάχτηκα στο σχολείο

∆.Άλλο

_________

____________________________________________________________________________________
(22) Έχεις κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις ώστε να ξεπερνάς (απενεργοποιείς) τα όποια φίλτρα

ασφαλείας µπορεί να έχει ο Η/Υ που µπορεί να χησιµοποιείς σπίτι ή σχολείο? ΝΑΙ / ΟΧΙ
(23) Γνωρίζεις τι είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση ?

_

_

_

_

_ ΝΑΙ / ΟΧΙ

Προσδιόρισε ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

INTERNET ADICTION

(24) Πόσο συχνά βρίσκεις πως είσαι στο διαδίκτυο περισσότερο από ότι σκόπευες?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(25) Πόσο συχνά παραµελείς άλλες βασικές υποχρεώσεις σου για να είσαι περισσότερο στο διαδίκτυο?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(26)Πόσο συχνά προτιµάς την ένταση του διαδικτύου από το να κάνεις παρέα µε άλλα άτοµα?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(27) Πόσο συχνά κάνεις καινούργιες γνωριµίες µε άλλους χρήστες στο διαδίκτυο?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(28) Πόσο συχνά άλλα πρόσωπα στο περιβάλλον σου παραπονιούνται για τον χρόνο που αφιερώνεις στο
διαδίκτυο? ► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά 3. Συχνά 4. Πάντα 5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(29 )Πόσο συχνά επηρεάζεται οι βαθµοί σου ή η απόδοσή σου στο σχολείο εξαιτίας του χρόνου που
διαθέτεις στο διαδίκτυο?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(30) Πόσο συχνά ελέγχεις τα mail σου προτού κάνεις κάτι άλλο που πρέπει να κάνεις?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(31) Πόσο συχνά επηρεάζεται η γενικότερη επίδοσή σου και αποδοτικότητα εξαιτίας του χρόνου που
ξοδεύεις στο διαδίκτυο?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(32) Πόσο συχνά απολογείσαι ή δεν θέλεις να αποκαλύψεις όταν σε ρωτά κανείς για το τι κάνεις στο
διαδίκτυο?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(33) Πόσο συχνά διώχνεις από το µυαλό δυσάρεστες σκέψεις µε το να χρησιµοποιείς το διαδίκτυο?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(34) Πόσο συχνά νιώθεις ανυποµονησία για να χρησιµοποιήσεις το διαδίκτυο ξανά?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(35) Πόσο συχνά σκέφτεσαι/φοβάσαι πως η ζωή σου χωρίς το διαδίκτυο θα ήταν ανούσια / βαρετή /
«άδεια»?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(36) Πόσο συχνά αντιδράς άσχηµα (π.χ. φωνάζεις, αποπαίρνεις, αντιδράς άσχηµα) όταν κάποιος άλλος σε
ενοχλεί/αποσπά όταν είσαι στο διαδίκτυο?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(37) Πόσο συχνά χάνεις από το ύπνο σου ή ξυπνάς πολύ αργά την επόµενη ηµέρα εξαιτίας της
µεταµεσονύχτιας χρήσης του διαδικτύου (log-ins) ?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(38) Πόσο συχνά, όταν είσαι εκτός διαδικτύου είτε αισθάνεσαι την ανάγκη να το χρησιµοποιήσεις ξανά είτε
ονειρεύεσαι πόσο ωραία θα ήταν εάν το χρησιµοποιούσες ?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(39) Πόσο συχνά λες στον εαυτό σου «ας µείνω (στο διαδίκτυο) δύο λεπτά ακόµη» όταν είσαι on-line?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(40) Πόσο συχνά προσπαθείς να περιορίσεις τον χρόνο που είσαι στο διαδίκτυο (on line) και αποτυγχάνεις
να το καταφέρεις (έστω και για λίγο)?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(41) Πόσο συχνά κρύβεις από τους άλλους (π.χ. γονείς) πόσο χρόνο είσαι (ξοδεύεις) στο διαδίκτυο?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(42) Πόσο συχνά επιλέγεις να µείνεις και να χρησιµοποιήσεις το διαδίκτυο αντί να βγεις έξω µε τους
φίλους σου/φίλες σου?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

(43) Πόσο συχνά αισθάνεσαι θλιµµένος, κακοδιάθετος, νευρικός επειδή δεν είσαι στο διαδίκτυο και αυτό
φεύγει µόλις κατορθώσεις να το χρησιµοποιήσεις?

└► 1. Σπάνια.

2. Περιστασιακά

3. Συχνά

4. Πάντα

5. Αυτό δε συµβαίνει καθόλου

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Πολλές φορές στην καθηµερινότητά µας µπορεί να βιώσουµε άσχηµες/βίαιες συµπεριφορές προς κάποιον άλλον
ή ακόµη και προς εµάς. Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι το φαινόµενο σύµφωνα µε το οποίο ένα άτοµο
παρενοχλεί κάποιο άλλο άτοµο κάνοντας χρήση κάποιου ηλεκτρονικού µέσου (π.χ. κινητού τηλεφώνου, videoclip, sms, e-mail, chat-room, κλπ). Παρενόχληση είναι όταν κάποιος ή κάποια κοροϊδεύει ή λέει/κάνει άσχηµα
πράγµατα που µπορεί να πληγώσουν ένα άλλο άτοµο, όπως το να χρησιµοποιεί άσχηµα παρατσούκλια, βρισιές, το να
διαδίδει φήµες και πράγµατα που δεν είναι αλήθεια, το να στέλνει άσχηµα/προσβλητικά/απειλητικά µηνύµατα, το να
προσπαθεί να τον µειώσει αλλά και αποµονώσει κάποιον από τους φίλους του, ή να προσπαθεί να κάνει τους άλλους
να µην θέλουν να κάνουν παρέα µαζί του. Στις περιπτώσεις της παρενόχλησης το άτοµο το οποίο αποτελεί τον
στόχο µίας τέτοιας συµπεριφοράς συνήθως δεν µπορεί να αµυνθεί και να προστατέψει τον εαυτό του. Μιλάµε
επίσης για παρενόχληση όταν κάποιος ‘πειράζει’ / παρενοχλεί ένα τρίτο πρόσωπο µε άσχηµο και συστηµατικό
τρόπο, αλλά όχι όταν το τα πειράγµατα γίνονται µε ένα φιλικό τρόπο που δεν έχει ως στόχο το να πληγώσουν το
άτοµο αυτό και να τον βλάψουν. Επίσης δεν µιλάµε για παρενόχληση όταν δύο άτοµα τις ίδιας δύναµεις και
εξουσίας µαλώνουν µεταξύ τους.
Αφού διαβάσεις προσεκτικά ξανά το παραπάνω κείµενο για µία ακόµη φορά θα θέλαµε να σου ζητήσουµε
να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:
Το τελευταίο διάστηµα (π.χ. τελευταίους 3 µήνες ή παραπάνω):
(44) Γνωρίζεις κάποιον που να έχει παρενοχληθεί διαδικτυακά:

_

_ ΟΧΙ / ΝΑΙ

(45) Αυτό το πρόσωπο ήταν (α) γνωστό σου ή (β)ήταν κάποιος χρήστης του διαδικτύου? Α. ή Β.

(46) Εσύ έχεις παρενοχληθεί ποτέ από κάποιον άλλο (πχ µέσω κινητού τηλεφώνου, sms, email,
chat room,) ? _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ΝΑΙ / ΟΧΙ

(47) Αν ΝΑΙ, µε έχουν παρενοχλήσει µέσω: (κύκλωσε όλα όσα ισχύουν)
Α. κινητού τηλεφώνου
Β. email
Γ. chat room
∆. Άλλο ____________
(48) Αν ΝΑΙ, µε έχουν παρενοχλήσει: (κύκλωσε όλα όσα ισχύουν):
Α. συµµαθητές
B. άτοµα εκτός σχολείου
Γ. δεν ξέρω ποιος ∆. Άλλο___________
(49) Ποια νοµίζεις πως ήταν η αιτία που σε παρενόχλησαν?
__________________________________________________________________
(50) Έχεις λάβει κακά ή ενοχλητικά µηνύµατα / mails από κάποιον ? (Κύκλωσε) ΝΑΙ / ΟΧΙ
(50β) Προσδιόρισε: τη συχνότητα που συµβαίνει αυτό: 1 φορά µόνο 2-3 φορές 5 φορές ή περισσότερο
(51) Έχεις λάβει µηνύµατα online τα οποία σε έκαναν να φοβηθείς για την ασφάλειά σου?
└►

-

-

-

-

-

-

-

-

ΝΑΙ / ΟΧΙ

(51β) Προσδιόρισε τη συχνότητα που συµβαίνει αυτό: 1 φορά µόνο 2-3 φορές 5 φορές ή περισσότερο
(52)Έχεις ‘παρενοχληθεί’ ‘ταπεινωθεί’ online από κάποιον που έστειλε ή δηµοσίευσε κάποιο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

σκληρό σχόλιο, κουτσοµπολιό, φήµη ή άλλο βλαβερό υλικό?
(52β) ► Προσδιόρισε τη συχνότητα:

1 φορά µόνο

2 - 3 φορές

5 φορές ή περισσότερο

(53) Έχεις βρεθεί σε κάποιον online τσακωµό (π.χ. ανταλλαγή mails µε άσχηµο περιεχόµενο)
ΝΑΙ / ΟΧΙ

έστω κι εάν ο τσακωµός αυτός δεν αφορούσε εσένα?
(53β) Προσδιόρισε τη συχνότητα:

1 φορά µόνο

2 - 3 φορές

5 φορές ή περισσότερο

(54) Έχεις αντιληφθεί εάν κάποιος έχει προσποιηθεί ότι είναι εσύ και έχει στείλει ή δηµοσιεύσει
ΝΑΙ / ΟΧΙ

υλικό που βλάπτει τη φήµη σου ή τις φιλίες σου?
(54β) Προσδιόρισε τη συχνότητα:

1 φορά µόνο

2 -3 φορές

5 φορές ή περισσότερο

(55) Έχει κάποιος µοιραστεί ή δηµοσιεύσει προσωπικά σου µυστικά ή φωτογραφίες χωρίς τη
συγκατάθεσή σου?

-

-

(55β) Προσδιόρισε τη συχνότητα:

-

-

-

1 φορά µόνο

-

-

2 - 3 φορές

-

-

-ΝΑΙ / ΟΧΙ

5 φορές ή περισσότερο

(56) Έχεις αποκλειστεί ποτέ από µια διαδικτυακή οµάδα από άτοµα που είναι κακά προς εσένα?
└► - -

-

-

-

(56β) Προσδιόρισε τη συχνότητα:

-

-

1 φορά µόνο

-

-

-

2 - 3 φορές

-

-

-ΝΑΙ / ΟΧΙ

5 φορές ή περισσότερο

(57) Εσύ έχεις στείλει κάποια φορά σε κάποιο άλλο πρόσωπο κάποιο κακό ή άσχηµο µήνυµα?

└► ΝΑΙ / ΟΧΙ
(57β) Προσδιόρισε τη συχνότητα:

1 φορά µόνο

2 - 3 φορές

5 φορές ή περισσότερο

(58) Εσύ έχεις στείλει µηνύµατα µε σκοπό να εκφοβίσεις κάποιον άλλον?
(58β) Προσδιόρισε τη συχνότητα:

1 φορά µόνο

2 - 3 φορές

ΝΑΙ / ΟΧΙ

5 ή περισσότερες φορές

(59) Εσύ έχεις ταπεινώσει κάποιον άλλον στέλνοντας ή δηµοσιεύοντας σκληρές φήµες, σχόλια
ΝΑΙ / ΟΧΙ

κουτσοµπολιά ή άλλο βλαβερό υλικό?
(59β) Προσδιόρισε:

1 φορά µόνο

2 - 3 φορές

5 φορές ή περισσότερο

(60) Εσύ έχεις προκαλέσει µε ενέργειές σου κάποιον online τσακωµό (π.χ. ανταλλαγή mails µε
άσχηµο περιεχόµενο)?

-

-

(60β) Προσδιόρισε τη συχνότητα:

-

-

1 φορά µόνο

-

-

2 - 3 φορές

-

-

ΝΑΙ / ΟΧΙ

5 φορές ή περισσότερο

(61β) Εσύ έχεις προσποιηθεί κάποια στιγµή πως είσαι κάποιο άλλο πρόσωπο? ΝΑΙ / ΟΧΙ
(61β) Προσδιόρισε τη συχνότητα:

1 φορά µόνο

2 - 3 φορές

5 ή περισσότερες φορές

(62) Εσύ έχεις προσποιηθεί κάποια στιγµή πως είσαι κάποιο άλλο πρόσωπο και έχεις στείλει ή
ΝΑΙ / ΟΧΙ

δηµοσιεύσει υλικό που βλάπτει τη φήµη ή τις φιλίες κάποιου άλλου?
(62β) Προσδιόρισε τη συχνότητα:

1 φορά µόνο

2 - 3 φορές

5 φορές ή περισσότερο

(63) Εσύ έχεις δηµοσιεύσει ή µοιραστεί τα προσωπικά µυστικά ή φωτογραφίες κάποιου άλλου
χωρίς τη συγκατάθεσή του?

-

(63β) Προσδιόρισε τη συχνότητα:

-

-

1 φορά µόνο

-

-

2 - 3 φορές

-

-

ΝΑΙ / ΟΧΙ

5 φορές ή περισσότερο

(64) Εσύ έχεις αποκλείσει µε τις ενέργειές σου κάποιο άλλο πρόσωπο από µια online οµάδα ?
└►

-

-

-

-

(64β) Προσδιόρισε τη συχνότητα:

-

1 φορά µόνο

-

-

-

2 - 3 φορές

-

-

- ΝΑΙ / ΟΧΙ

5 φορές ή περισσότερο

(65) Στο σχολείο όταν οι ενήλικες γνωρίζουν περιπτώσεις/συµβάντα διαδικτυακής παρενόχλησης
προσπαθούν να τη σταµατήσουν?
- ΝΑΙ / ΟΧΙ
Κάποιο δικό σου σχόλιο που έχεις να κάνεις επ’ αυτού: ____________________________________

__________________________________________________________________
(66) Εάν αυτό δεν έχει συµβεί µέχρι τώρα αλλά, εάν γινόταν για πρώτη φορά, πιστεύεις πως θα
προσπαθούσε κάποιος από τους ενήλικες του σχολείου να το σταµατήσουν? ΝΑΙ / ΟΧΙ
Κάποιο δικό σου σχόλιο που έχεις να κάνεις επ’ αυτού: ____________________________________

__________________________________________________________________
(67) Όταν µε παρενόχλησαν στο διαδίκτυο
Α. το είπα στους γονείς µου Β. σε κάποιον δάσκαλο/ καθηγητή Γ. δεν το είπα σε κανέναν
Άλλο (Προσδιόρισε) ___________________________________________________________________

(68) Εάν κάποια στιγµή σε παρενοχλούσαν (π.χ. µέσω κινητού, διαδικτύου) σε ποιον θα πήγαινες
να το εκµυστηρευτείς και πιθανότατα ζητήσεις βοήθεια?
Α. σε κάποιον από τους γονείς µου
Β. στον αδελφό/αδελφή µου Γ. σε κάποιον φίλο/φίλη
∆. σε κάποιον δάσκαλο/καθηγητή µου
∆. σε κανέναν
Ε.
Άλλο_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(69) Όταν ήξερα ότι παρενοχλούνταν κάποιο άτοµο ηλεκτρονικά (π.χ. µέσω κινητού, ίντερνετ)
Α. το είπα στους γονείς µου Β. το είπα κάποιον δάσκαλο/ καθηγητή Γ. δεν το είπα σε κανέναν
∆. Άλλο______________________________________________________________________________
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ

(70) Πόσο ασφαλής νιώθεις µέσα στην τάξη σου?

2

3

4

5

(71) Πόσο ασφαλής νιώθεις όταν επισκέπτεσαι τις τουαλέτες του σχολείου? 1

2

3

4

5

(72) Πόσο ασφαλής νιώθεις στο δρόµο όταν πας στο σχολείο?

1

2

3

(73) Πόσο ασφαλής νιώθεις στο δρόµο όταν επιστρέφεις από το σχολείο? 1

2

3

4

5

(74) Πόσο ασφαλής νιώθεις στους διαδρόµους/αυλή του σχολείου?

1

2

3

4

5

(75) Το σχολείο µου είναι καλά διατηρηµένο και καθαρό

1

2

3

4

5

2

3

4

5

(77) Είµαι ευχαριστηµένος µε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το σχολείο µου 1 2

3 4

5

(Προσδιόρισε κυκλώνοντας)

1

4

5

(76) Το σχολείο είναι ένα φιλικό/ευχάριστο µέρος να βρίσκεται κανείς 1

(78) Οι εργασίες µου διορθώνονται /τα σχόλια των καθηγητών γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µε
βοηθούν να γίνοµαι καλύτερος (Προσδιόρισε κυκλώνοντας) - -

-

-

-1

2

3

4

5

(79) Οι καθηγητές µου περιµένουν να εργαστώ σκληρά στο σπίτι και να δίνω τον καλύτερό µου εαυτό στην
τάξη

(Προσδιόρισε κυκλώνοντας)

1

2

3

4

5

(80) Γνωρίζω/καταλαβαίνω καλά τον τρόπο µε τον οποίο επιβάλλονται οι ποινές/ανταµοιβές από
τους καθηγητές σχολείου µου (Προσδιόρισε κυκλώνοντας)

1

2

3

4

5

(81) Η συµπεριφορά των καθηγητών µου είναι τέτοια που µε κάνει να νιώθω πως είµαι πολύτιµο µέλος
της τάξης (π.χ. είναι ευγενικοί, δείχνουν ενδιαφέρον στα προβλήµατά µου, ακούν µε ενδιαφέρον αυτά που έχω
να τους πω, κλπ.)

(Προσδιόρισε κυκλώνοντας)

1

2

3

4…...5

(82) Ο τρόπος που διδάσκουν οι καθηγητές του σχολείου τα µαθήµατά τους θα µπορούσε να είναι
καλύτερος

(Προσδιόρισε κυκλώνοντας)

1

(83) Είµαι ευχαριστηµένος από το περιεχόµενο των µαθηµάτων που διδασκόµαστε

2

3

4…...5

1

(Προσδιόρισε κυκλώνοντας)

2

3

4…...5

(84) Είµαι ευχαριστηµένος από το σύστηµα των εξετάσεων του εκπαιδευτικού µας συστήµατος
1

(Προσδιόρισε κυκλώνοντας)

(85) Πιστεύω πως η φοίτησή µου στο σχολείο είναι χάσιµο χρόνου

2

3

4

1

2

3

5
4

5

4

5

(86) Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί το σχολείο µου θα µπορούσε να είναι καλύτερος
1

(Προσδιόρισε κυκλώνοντας)

2

3

Επιπλέον σχόλια που ίσως θα ήθελες να κάνεις για το σχολείο / εκπαιδευτικό σύστηµα
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Κύκλωσε τον αριθµό που περιγράφει η κάθε πρόταση τους γονείς σου

0 = ∆ε συµφωνώ ,

1 = συµφωνώ λίγο,

2 = Συµφωνώ πολύ,

(87) Οι γονείς µου ενδιαφέρονται για το τι συµβαίνει στο σχολείο.

3 = Συµφωνώ απόλυτα

------------------

0 1 2 3

(88) Οι γονείς µου πηγαίνουν στις σχολικές συναντήσεις ή σε άλλες σχολικές δραστηριότητες. 0 1 2 3

(89) Οι γονείς µου µε υποστηρίζουν στις σχολικές δραστηριότητές µου. ---------------- ------------ 0 1 2 3

(90) Οι γονείς µου γνωρίζουν πολλά για το τι κάνω στο σχολείο. ----------------------------------------0 1…2 3

(91) Οι γονείς µου µε ρωτούν πώς ήταν η µέρα µου στο σχολείο. -------------------------------------- 0 1 2 3

(92) Οι γονείς µου ενδιαφέρονται για τη σχολική µου επίδοση στο σχολείο----------------------------0---1----2-3

(93) Για τους γονείς µου θεωρούν πολύ σηµαντικό το πόσο καλά τα πάω στο σχολείο -----------0---1----2-3

(94) Η σχέση που έχω µε τους γονείς µου είναι ικανοποιητική ------------------------- ----------0---1----2-3

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΑΛΛΑ ΣΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ/ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ.

Μέρος 1 – Τι σου συνέβηκε

Κύκλωσε τον αριθµό που δείχνει εάν & µε ποιο τρόπο άλλοι µαθητές σε παρενόχλησαν/τα έβαλαν µαζί σου.
Στις ερωτήσεις µε πάνω από µία συµπεριφορά βάλε σε κύκλο ποιες από τις συµπεριφορές που
περιγράφονται σου έχει συµβεί.

(95) Ένας µαθητής /τρια µε πείραξε, έσπρωξε, χτύπησε, κλώτσησε µε κακόβουλο τρόπο.

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(96) Ένας µαθητής/τρια είπε ότι θα µε χτύπαγε ή θα µε τραυµάτιζε.

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(97) Ένας µαθητής/τρια µε κυνήγησε σαν να ήθελε πραγµατικά να µου κάνει κακό

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(98) Ένας µαθητής/τρια είπε ψέµατα για µένα για να µην µε συµπαθούν οι άλλοι µαθητές.

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(99) Ένας µαθητής/τρια µε άρπαξε, µε κράτησε ή µε άγγιξε µε τρόπο που δεν µου άρεσε.

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(100) Ένας µαθητής/τρια µε αγνόησε επίτηδες για να πληγώσει τα αισθήµατά µου.

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(101) Ένας µαθητής/τρια είπε διάφορα παρατσούκλια, άσχηµα λόγια / πράγµατα για µένα

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(102) Κάποιοι µαθητές µε άφησαν έξω από την παρέα τους / τα πράγµατα από κακία και µόνο

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(103) Ένας µαθητής/τρια έβαλε κάποια άλλα παιδιά να µε παρενοχλήσουν (µε κάποιον από τους παραπάνω
τρόπους )

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

Προσδιόρισε εάν θέλεις _____________________________________________________

Μέρος 2 - Ποιος ήταν αυτός/ή που σε παρενόχλησε;

Τα άτοµα/πρόσωπα που µε παρενόχλησαν ήταν

(104α) Τις περισσότερες φορές αγόρια

□ (Βάλε Χ)

(104β) Τις περισσότερες φορές κορίτσια

□

(104γ) και κορίτσια και αγόρια

□

(104δ) Άτοµα µικρότερης ηλικία από εµένα

□

□

(104ε) Άτοµα της ίδιας ηλικίας µε εµένα

(104ζ) Παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας από εµένα

□

(104η) Παιδιά εκτός σχολείου

□

Μέρος 3 – ΕΣΥ κάποια στιγµή προέβηκες σε µία τέτοια συµπεριφορά;

Κύκλωσε τον αριθµό που δείχνει πόσο συχνά παρενόχλησες ή τα έβαλες µε έναν άλλο µαθητή/τρια στο σχολείο
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 µηνών.

(105) Κάποια στιγµή πείραξα, έσπρωξα, χτύπησα, κλώτσησα µε κακόβουλο τρόπο.

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(106) Είπα ότι θα µε χτύπαγε ή θα µε τραυµάτιζε.

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

(107) Κυνήγησα κάποιον συµµαθητή/τρια σαν να ήθελα πραγµατικά να του κάνω κακό

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(108) Είπα ψέµατα για κάποιον συµµαθητή – τρια για να µην τον/την συµπαθήσουν οι άλλοι µαθητές.

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(109) Άρπαξα, κράτησα, άγγιξα (εσκεµµένα) µε τρόπο που να µην αρέσει στον άλλον .

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(110) Αγνόησα επίτηδες κάποιον συµµαθητή µου για να πληγώσει τα αισθήµατά του.

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(111) Είπα διάφορα παρατσούκλια / άσχηµα λόγια / πράγµατα για κάποιον συµµαθητή –τρια µου

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(112) Άφησα (εγώ µόνος µου ή µε τους φίλους µου) κάποιον άλλο συµµαθητή µου /–τρια έξω από την παρέα
από κακία και µόνο

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

(113) Έβαλα κάποια άλλα παιδιά να παρενοχλήσουν (µε κάποιον από τους παραπάνω τρόπους ) κάποιον άλλο
συµµαθητλη/-τρια

└►

0 = καθόλου

1 = Μία φορά µόνο

2 = 2 - 3 φορές

3 = 5 φορές ή περισσότερο

Προσδιόρισε εάν θέλεις _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Μέρος 4 – Τι συµβαίνει όταν ένας µαθητής δέχεται παρενόχληση .

Συµπλήρωσε αυτή την ενότητα

µόνον εάν έχεις παραβρεθεί σε κάποιο συµβάν παρενόχλησης,
περιγράφοντας το πώς αντέδρασες

Βάλε Χ σε όσες προτάσεις ταιριάζουν

(114) Σάστισα και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω και τι να κάνω. Έτσι παρέµεινα αµέτοχος/η

□

(115) Αισθάνθηκα πως ‘δεν ήταν δικό µου πρόβληµα’ και δεν υπήρχε λόγος να εµπλακώ

□

(116) Αισθάνθηκα πολύ τροµαγµένος / ανίσχυρος για να βοηθήσω αυτόν που παρενοχλείται

□

(117) Το ένστικτό µου µου είπε να µην ανακατευτώ για να µην τραβήξω την προσοχή αυτού που

□

παρενοχλεί και γίνω κι εγώ στόχος παρενόχλησης

(118) ∆εν παρενέβην γιατί και εάν το έκανα δεν θα είχε κανένα αποτέλεσµα.

□

(119) ∆εν παρενέβην γιατί & να το‘λεγα σε κάποιον (π.χ. δάσκαλο) θα κανα τα πράγµατα χειρότερα

□

(120) Αναγκάστηκα να συµµετάσχω κι εγώ στην παρενόχληση γιατί άµα δεν το έκανα δεν θα ήµουν

□

δηµοφιλής στην παρέα µου /στους άλλους

(121) Αναγκάστηκα να συµµετάσχω κι εγώ στην παρενόχληση γιατί άµα δεν το έκανα θα γινόµουν κι

□

εγώ θύµα της παρενόχλησης.

(122) Προσπάθησα να το σταµατήσω παρεµβαίνοντας ο ίδιος

.

□

(123) Το είπα σε κάποιον ενήλικα (π.χ. δάσκαλο) ώστε να παρέµβει και να βοηθήσει

□

(124) Πήρα κι εγώ µέρος .χωρίς να ξέρω το γιατί

□

(125) Πήρα κι εγώ µέρος .γιατί ήταν συναρπαστικό

□

□

(126) Πήρα κι εγώ µέρος .γιατί αυτός που παρενοχλούνταν το άξιζε

Συµπλήρωσε την ενότητα αυτή περιγράφοντας
το πώς θα αντιδρούσες εσύ
εάν κάποια στιγµή ήσουν παρόν σε ένα συµβάν παρενόχλησης

Κύκλωσε τον αριθµό που εκφράζει την πιθανότητα µε την οποία θα αντιδρούσες:
(127) Θα σάστιζα και δεν θα ήξερα πώς να αντιδράσω και τι να κάνω. Έτσι θα παράµενα αµέτοχος/η
►Κύκλωσε: 0 =∆εν θα το έκανα ποτέ 1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα 2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

(128) Θα σκεφτόµουν πως ‘δεν είναι δικό µου πρόβληµα’ και πως δεν υπάρχει λόγος να εµπλακώ
►
0 =∆εν θα το έκανα ποτέ 1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα 2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

(129) Θα αισθανόµουν πολύ τροµαγµένος / ανίσχυρος να βοηθήσω αυτόν που παρενοχλείται
0 =∆εν θα το έκανα ποτέ 1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα 2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

►Κύκλωσε:

(130) Το ένστικτό µου θα µου έλεγε να µην ανακατευτώ για να µην τραβήξω την προσοχή αυτού που
παρενοχλεί 0 =∆εν θα το έκανα ποτέ 1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα 2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

(131) Θα φοβόµουν πως αν παρενέβαινα να βοηθήσω θα γινόµουν κι εγώ στόχος παρενόχλησης
0 =∆εν θα το έκανα ποτέ 1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα 2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

►

(132) ∆εν θα παρενέβαινα γιατί και εάν το έκανα δεν θα είχε κανένα αποτέλεσµα.
: 0 =∆εν θα το έκανα ποτέ 1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα
2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

►

(133) ∆εν θα παρενέβαινα γιατί και να το έλεγα σε κάποιον (π.χ. δάσκαλο) θα έκανε τα πράγµατα
χειρότερα 0 =∆εν θα το έκανα ποτέ 1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα 2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

(134) Πιθανότατα θα συµµετείχα κι εγώ στην παρενόχληση γιατί άµα δεν το έκανα δεν θα ήµουν
►

δηµοφιλής στην παρέα µου / άλλους

0 =∆εν θα το έκανα ποτέ

1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα

2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

(135) Πιθανότατα θα συµµετείχα κι εγώ στην παρενόχληση για να µην γίνω κι εγώ θύµα της
►

παρενόχλησης.

0 =∆εν θα το έκανα ποτέ

1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα

2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

(136) Πιθανότατα θα προσπαθούσα να το σταµατήσω παρεµβαίνοντας ο ίδιος
0 =∆εν θα το έκανα ποτέ 1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα 2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

.

►

(137) Πιθανότατα θα προσπαθούσα να το σταµατήσω ανεξάρτητα από το ποιες θα ήταν οι συνέπειες. ►
0 =∆εν θα το έκανα ποτέ 1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα 2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

(138) Πιθανότατα θα προσπαθούσα να το σταµατήσω µόνον εάν έβλεπα πως η ενέργεια αυτή θα είχε
αποτέλεσµα 0 =∆εν θα το έκανα ποτέ 1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα 2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

►

(139) Πιθανότατα θα ο έλεγα σε κάποιον ενήλικα (π.χ. δάσκαλο) ώστε να παρέµβει και να βοηθήσει
0 =∆εν θα το έκανα ποτέ 1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα 2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

(140) Θα έπαιρνα κι εγώ µέρος χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο

└►

0 =∆εν θα το έκανα ποτέ

1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα

2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

└

(141) Θα έπαιρνα κι εγώ µέρος .γιατί θα ήταν συναρπαστικό

►

0 =∆εν θα το έκανα ποτέ

1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα

2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

(142) Θα έπαιρνα κι εγώ µέρος γιατί αυτός που παρενοχλείται συνήθως το αξίζει
0 =∆εν θα το έκανα ποτέ

1 = Ίσως αλλά όχι σίγουρα

2 = Αυτό θα έκανα χωρίς δισταγµό

Μέρος 5 -Τι πιστεύω

Κύκλωσε τον αριθµό που δείχνει πόσο συµφωνείς µε κάθε δήλωση.

(143) Είναι θλιβερό να βλέπει κανείς κάποιους µαθητές να τσακώνονται µεταξύ τους: -

►

└►0 = ∆ε συµφωνώ καθόλου

1 = Συµφωνώ

2 = = Συµφωνώ απόλυτα

(144) ∆εν είναι δική µου υπόθεση /δεν µε αφορά το εάν κάποιοι µαθητές τσακώνονται παρενοχλούνται
└►0 = ∆ε συµφωνώ καθόλου

1 = Συµφωνώ

2 = = Συµφωνώ απόλυτα

(145) Όταν δύο µαθητές τσακώνονται / παρενοχλούνται, οι άλλοι µαθητές πρέπει να τους σταµατούν. └►0
= ∆ε συµφωνώ καθόλου

1 = Συµφωνώ

2 = = Συµφωνώ απόλυτα

(146) Όσα άτοµα / µαθητές κάνουν τον σπουδαίο αποκτούν το σεβασµό των άλλων
∆ε συµφωνώ καθόλου

1 = Συµφωνώ

└►0 =

2 = = Συµφωνώ απόλυτα

(147) Συνήθως είναι µάταιο να παρεµβαίνει κανείς σε συµβάντα παρενόχλησης γιατί αυτοί που παρενοχλούν
βρίσκονται σε θέση ισχύος και κατορθώνουν να επιβάλουν τη γνώµη / επιθυµίες τους └►0 = ∆ε
συµφωνώ καθόλου

1 = Συµφωνώ

2 = = Συµφωνώ απόλυτα

(148) Όταν τσακώνονται δύο µαθητές το να τους επευφηµεί κανείς δεν είναι και τόσο σηµαντικό γιατί αυτοί
τσακώνονται ούτως ή άλλως

└►0 = ∆ε συµφωνώ καθόλου

1 = Συµφωνώ

2 = = Συµφωνώ απόλυτα

(149) Η ζωή είναι σκληρή και άρα δεν πειράζει να παρενοχλούµε τους άλλους καµιά φορά

└►0 = ∆ε συµφωνώ καθόλου

1 = Συµφωνώ

2 = = Συµφωνώ απόλυτα

(150) Οι µαθητές που δέχονται παρενόχληση συνήθως έχουν κάνει κάτι και τους αξίζει

►0 = ∆ε συµφωνώ καθόλου

1 = Συµφωνώ

2 = = Συµφωνώ απόλυτα

(151) Όταν δύο µαθητές τσακώνονται, το να παραµένουµε απλοί θεατές είναι ο σωστός τρόπος
αντίδρασης για να µην χειροτερέψουµε την κατάσταση

└►0 = ∆ε συµφωνώ καθόλου

1 = Συµφωνώ

2 = = Συµφωνώ απόλυτα

(152) Η ζωή είναι σκληρή και άρα δεν πειράζει εάν αφήνουµε τους άλλους να παρενοχλούνται καµιά φορά

└►0 = ∆ε συµφωνώ καθόλου

1 = Συµφωνώ

2 = = Συµφωνώ απόλυτα

∆ιάλεξε ποια απάντηση φανερώνει το πόσο πολύ ισχύει για σένα κάθε πρόταση που
ακολουθεί
(153) Ανησυχώ µε το τι λένε οι άλλοι για µένα:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

(154) Ανησυχώ πως οι άλλοι δεν µε συµπαθούν:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

(155) Ανησυχώ για το τι σκέφτονται οι άλλοι για µένα:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

(156) Ανησυχώ για το µήπως µε κοροϊδεύουν οι άλλοι:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

(157) Ανησυχώ µήπως όταν έρθω σε αντιπαράθεση µε κάποιον άλλον τότε εκείνος δεν θα µε
συµπαθεί1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

(158) Νιώθω πως άλλοι µε κοροϊδεύουν:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

(159) Νιώθω πως οι συµµαθητές µου/φίλοι µου µιλάνε για µένα πίσω από την πλάτη µου:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

(160) Είµαι ανήσυχος/ταράζοµαι όταν µιλώ µε άτοµα/ανθρώπους που δεν γνωρίζω :
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

(161) Νιώθω ντροπαλός όταν είµαι µε άτοµα που δεν ξέρω:

5 = Όλη την ώρα

└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

(162) Είµαι ανήσυχος/ταράζοµαι όταν γνωρίζω νέους ανθρώπους:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

(163) Νιώθω εκνευρισµό όταν έχω γύρω µου διάφορα άτοµα/ανθρώπους:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

(164) Ανησυχώ όταν προσπαθώ να κάνω κάτι καινούργιο µπροστά σε άλλους
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

(165) Μιλάω µόνον σε ανθρώπους που γνωρίζω καλά:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

(166) Φοβάµαι να προσκαλέσω άλλα παιδιά να κάνουν πράγµατα µαζί µου επειδή φοβάµαι πως θα
πουν όχι:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

(167) ΑΕίναι δύσκολο για µένα να ζητώ από άλλους να κάνουν πράγµατα για µένα:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

(168) Είµαι ήσυχος όταν είµαι µε µια οµάδα από άλλα άτοµα:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα

(169) Νιώθω ντροπαλός ακόµη κι όταν είµαιµε άτοµα που γνωρίζω καλά:
└►

1 = Καθόλου

2 = Ελάχιστα

3 = συχνά

4 = πολύ συχνά

5 = Όλη την ώρα()

-------------------------------------------------------------------------

Παρακάτω υπάρχουν πέντε προτάσεις µε τις οποίες µπορεί να συµφωνείτε ή να διαφωνείτε. Χρησιµοποιώντας την
ακόλουθη κλίµακα από το 1 ως το 7, σηµειώστε πόσο συµφωνείτε µε κάθε πρόταση. Για το σκοπό αυτό, γράψτε τον

κατάλληλο αριθµό πάνω στη γραµµή που βρίσκεται αριστερά από κάθε πρόταση. Παρακαλώ να είστε ειλικρινείς στις
απαντήσεις σας.
7 – Συµφωνώ πολύ
4 – Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ
1 – ∆ιαφωνώ έντονα

6 – Συµφωνώ
3 – ∆ιαφωνώ κάπως

5 – Συµφωνώ λίγο
2 – ∆ιαφωνώ

(170)_____ Σε γενικές γραµµές, η ζωή µου είναι σχεδόν ιδανική.
(171)_____ Οι συνθήκες ζωής µου είναι άριστες.
(172)_____ Είµαι ευχαριστηµένος/η µε τη ζωή µου.
(173) _____ Μέχρι στιγµής, έχω πετύχει όσα σηµαντικά πράγµατα θέλω στη ζωή µου.
(174) _____ Αν µπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή µου, δεν θα άλλαζα σχεδόν τίποτα.

Παρακάτω είναι µία σειρά από προτάσεις οι οποίες αναφέρονται στα συναισθήµατα που µπορείς εσύ να
έχει. Ανάλογα µε το τι σε εκφράζει έχεις τέσσερις επιλογές
Συµφωνώ
Απόλυτα

3
(175)
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Γενικότερα, είµαι ευχαριστηµένος µε τον εαυτό µου.

(176) Ορισµένες στιγµές, νιώθω ότι δεν είµαι καθόλου ικανός.

(177)

∆ιαφωνώ
Συµφωνώ ∆ιαφωνώ Απόλυτα

Νιώθω ότι έχω πολλά προτερήµατα.

(178) Είµαι ικανός να κάνω διάφορα πράγµατα, όπως και οι

άλλοι δίπλα µου.
(179) Νιώθω ότι δεν έχω πολλά για το οποία µπορώ να νιώθω
υπερήφανος για τον εαυτό µου.
(180) Πραγµατικά νιώθω ότι είµαι άχρηστος αρκετά συχνά.



(181) Νιώθω ότι αξίζω σαν άτοµο στον ίδιο βαθµό όπως και

τα άτοµα που έχουν την ίδια ηλικία µε εµένα.
(182) Θα ευχόµουνα να είχα περισσότερο σεβασµό/εκτίµηση
για τον εαυτό µου.
(183) Τελικά, τείνω να νιώθω ότι στο σύνολο µου είµαι µία
αποτυχία.
(184) Έχω µία θετική προσέγγιση προς τον εαυτό µου.

185 Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές άγχους – στεναχώριας για εσένα καθηµερινά;
Αρίθµησε µε σειρά προτεραιότητας, βάζοντας πρώτα αυτά που σε ενοχλούν περισσότερο)

____ - Η προετοιµασία των µαθηµάτων της επόµενης ηµέρας

____ - Η σκέψη ότι θα µε σηκώσει για µάθηµα ο δάσκαλος κι εγώ δεν θα τα πάω καλά

____ - Τα ειρωνικά σχόλια του δασκάλου προς εµένα

____ - Τα ειρωνικά σχόλια των συµµαθητών µου προς εµένα

____ - Το πώς θα αντιδράσει η µητέρα µου όταν επιστρέψω στο σπίτι

____ - Το γεγονός του ότι όσο και να προσπαθήσω δεν πρόκειται να τα καταφέρω

____ -Το γεγονός ότι διαβάζω και το αποτέλεσµα των προσπαθειών µου δεν αναγνωρίζεται
από τους άλλους
____ Το γεγονός ότι το να πηγαίνω στο σχολείο δεν µου προσφέρει καµία ευχαρίστηση.

Εάν υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που δεν αναφέρονται στις προτάσεις που θα διαβάσεις παρακάτω,
χρησιµοποίησε το κενές σειρές για να τους αναφέρεις. Η αρίθµηση θα πρέπει να περιλαµβάνει και τις αιτίες που
ίσως να προσθέσεις εσύ.

Άλλο

Έχει συµβεί κάτι στο σπίτι που να σε έχει στεναχωρήσει πολύ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ τι ήταν αυτό _____________________________________________

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΤΥΠΟΙ ΑΤΟΜΩΝ (ΕΝΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΤΗ ∆ΕΞΙΑ ∆ΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ).
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

1

2

(Α) ΝΑ ∆ΙΑΒΑΖΕΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΙΟΝ
ΤΥΠΟ ΑΤΟΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙΣ ΕΣΥ – ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΜΕ
ΑΥΤΟΝ ΣΤΗ ∆ΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ; ΚΑΙ
(Β) ΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΤΥΠΟΥΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ. ΕΧΕΙΣ ∆ΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ: (i) «ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ» ΚΑΙ (ii)
«ΜΑΛΛΟΝ ΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ»
ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΣΕ ΠΙΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ (ΑΡΧΙΚΑ ΕΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ή ΣΤΑ
∆ΕΞΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ) ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ.
ΕΑΝ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟ
ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΣΑΣ Ε∆ΩΣΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΠΩΣ
ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ.
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ, ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΣΟΥ ΝΑ
ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΑΥΤΗ
ΑΠΟΛΥ
ΤΑ
ΜΟΥ
ΤΑΙΡΙΑ
ΖΕΙ

ΜΑΛΛ
ΟΝ
ΜΟΥ
ΤΑΙΡΙΑ
ΖΕΙ

Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι τόσο καλά στα
περισσότερα σχολικά µαθήµατα όσο και τα άλλα
παιδιά της ηλικίας τους.
Μερικά παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν φίλους.

ΟΜΩΣ

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δεν είναι τόσο σίγουρα και αναρωτιούνται αν
είναι το ίδιο καλά στα περισσότερα σχολικά µαθήµατα όπω
οι συνοµήλικοί τους.
Άλλα παιδιά κάνουν πολύ εύκολα φίλους.

3

Μερικά παιδιά συνήθως συζητούν τα
προβλήµατά τους µε τους γονείς τους.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά σπάνια συζητούν τα προβλήµατά τους µε τους
γονείς τους.

4

Για µερικά παιδιά τα µαθηµατικά είναι ένα από
τα αγαπηµένα τους µαθήµατα.

ΟΜΩΣ

Για άλλα παιδιά τα µαθηµατικά δεν είναι ένα από τα
αγαπηµένα τους µαθήµατα.

5-

Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι δεν τα καταφέρνουν
πολύ καλά στα σπορ, τα όργανα γυµναστικής και
τις γυµναστικές ασκήσεις.
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι έχουν καλή
εξωτερική εµφάνιση.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι τα καταφέρνουν πολύ καλά στα
σπορ, τα όργανα γυµναστικής και τις γυµναστικές ασκήσεις.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχουν και τόσο καλή
εξωτερική εµφάνιση.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δεν έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους.

6

7

Μερικά παιδιά έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό
τους.

Για µερικά παιδιά τα φιλολογικά είναι ένα από τα
αγαπηµένα τους µαθήµατα.
Μερικά παιδιά συνήθως κάνουν αυτό που είναι
σωστό.

8

9

ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ

Για άλλα παιδιά τα φιλολογικά δεν είναι ένα από τα
αγαπηµένα τους µαθήµατα.
Άλλα παιδιά συχνά δεν κάνουν αυτό που είναι σωστό.

Μερικά παιδιά µπορούν να κάνουν πραγµατικά
στενούς φίλους.
Μερικά παιδιά, γενικά, δεν είναι ευχαριστηµένα
µε τον εαυτό τους.
Μερικά παιδιά δυσκολεύονται στα περισσότερα
σχολικά µαθήµατα.
Μερικά παιδιά έχουν πολλούς φίλους.

ΟΜΩΣ

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δεν δυσκολεύονται στα περισσότερα σχολικά
µαθήµατα.
Άλλα παιδιά δεν έχουν πολλούς φίλους.

Μερικά παιδιά δυσκολεύονται να συνεννοηθούν
µε τους γονείς τους.
Μερικά παιδιά χρειάζονται συχνά βοήθεια στα
µαθηµατικά.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά συνεννοούνται εύκολα µε τους γονείς τους.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά σπάνια χρειάζονται βοήθεια στα µαθηµατικά.

Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να τα
καταφέρουν καλά σχεδόν σε κάθε νέα αθλητική
δραστηριότητα µε την οποία δεν έχουν ασχοληθεί
µέχρι τώρα.
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι έχουν ωραίο
πρόσωπο.
Μερικά παιδιά συχνά αµφιβάλλουν για το αν
αξίζουν ως άτοµα.
Σε µερικά παιδιά δεν αρέσουν καθόλου τα
φιλολογικά µαθήµατα.
Μερικά παιδιά συχνά βρίσκουν το µπελά τους µε
αυτά που κάνουν.
Μερικά παιδιά έχουν κάποιο στενό φίλο µε τον
οποίο µπορούν να µοιράζονται τα µυστικά τους.
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι µπορούν να κάνουν
πολλά σηµαντικά πράγµατα στη ζωή τους.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δεν είναι τόσο σίγουρα για το αν θα τα
καταφέρουν καλά σχεδόν σε αθλητικές δραστηριότητες µε
τις οποίες δεν έχουν ασχοληθεί µέχρι τώρα.

ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχουν και τόσο ωραίο
πρόσωπο.
Άλλα παιδιά δεν αµφιβάλλουν για το αν αξίζουν ως άτοµα.

ΟΜΩΣ

Σε άλλα παιδιά αρέσουν τα φιλολογικά µαθήµατα.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά συνήθως δεν κάνουν πράγµατα που τα βάζουν
µπελάδες.
Άλλα παιδιά δεν έχουν ένα στενό φίλο µε τον οποίο να
µπορούν να µοιράζονται τα µυστικά τους.
Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν µπορούν να κάνουν πολλά
σηµαντικά πράγµατα στη ζωή τους.

23

Μερικά παιδιά τα πάνε καλά στα διαγωνίσµατα
των περισσότερων σχολικών µαθηµάτων

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δεν τα πάνε καλά στα διαγωνίσµατα των
περισσότερων σχολικών µαθηµάτων

24-

Μερικά παιδιά θα ήθελαν να τα συµπαθούν
περισσότεροι συνοµήλικοί τους.
Μερικά παιδιά σπάνια έρχονται σε σύγκρουση µε
τους γονείς τους.
Μερικά παιδιά συνήθως τα πάνε καλά στα
διαγωνίσµατα των µαθηµατικών.
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι δεν µπορούν να τα
καταφέρουν στα σπορ τόσο καλά όσο οι
συνοµήλικοί τους.
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχουν και τόσο
καλή σωµατική διάπλαση.
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι αξίζουν ως άτοµα
τουλάχιστον όσο και οι άλλοι.
Μερικά παιδιά δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά
στα διαγωνίσµατα των φιλολογικών µαθηµάτων.
Μερικά παιδιά συχνά δυσκολεύονται να ελέγξουν
τη συµπεριφορά τους.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι τα συµπαθούν οι περισσότεροι
από τους συνοµηλίκους τους.
Άλλα παιδιά συχνά έρχονται σε σύγκρουση µε τους γονείς
τους.
Άλλα παιδιά συνήθως δεν τα πάνε καλά στα διαγωνίσµατα τω
µαθηµατικών.
Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι τα καταφέρνουν στα σπορ τόσο
καλά όσο οι συνοµήλικοί τους.
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15ΑΠΟΛΥ
ΤΑ
ΜΟΥ
ΤΑΙΡΙΑ
ΖΕΙ
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ΟΜΩΣ

ΜΑΛΛ
ΟΝ
ΜΟΥ
ΤΑΙΡΙΑ
ΖΕΙ

16

ΑΠΟΛΥ
ΤΑ
ΜΟΥ
ΤΑΙΡΙΑ
ΖΕΙ

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν πραγµατικά στενούς
φίλους.
Άλλα παιδιά, γενικά, είναι ευχαριστηµένα µε τον εαυτό τους

ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ

ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι έχουν καλή σωµατική διάπλαση

ΟΜΩΣ

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν αξίζουν ως άτοµα όσο και οι
άλλοι.
Άλλα παιδιά τα καταφέρνουν αρκετά καλά στα διαγωνίσµατ
των φιλολογικών µαθηµάτων.
Άλλα παιδιά συνήθως ελέγχουν εύκολα τη συµπεριφορά του

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά έχουν κάποιο στενό φίλο µε τον οποίο

ΟΜΩΣ

ΜΑΛΛ
ΟΝ
ΜΟΥ
ΤΑΙΡΙΑ
ΖΕΙ
Μερικά παιδιά θα ήθελαν να έχουν ένα στενό

φίλο µε τον οποίο να µοιράζονται τα
συναισθήµατά τους (χαρά, λύπη, φόβο,
απογοήτευση).
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι, γενικά, δεν µπορούν
να κάνουν κάποια πράγµατα το ίδιο καλά όπως
και οι άλλοι.
Μερικά παιδιά παίρνουν χαµηλούς βαθµούς στα
περισσότερα σχολικά µαθήµατα
Μερικά παιδιά είναι δηµοφιλή µεταξύ των
συνοµηλίκων τους.
Μερικά παιδιά ενεργούν και εκφράζονται
ελεύθερα µπροστά στους γονείς τους.
Μερικά παιδιά δυσκολεύονται να καταλάβουν
οτιδήποτε έχει σχέση µε τα µαθηµατικά
Μερικά παιδιά δεν τα καταφέρνουν καλά στα
υπαίθρια παιχνίδια (ποδόσφαιρο, βόλεϊ, µπάσκετ).
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι έχουν καλό ύψος
και βάρος.
Μερικά παιδιά έχουν θετική στάση απέναντι
στον εαυτό τους.
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40

Σε µερικά παιδιά φαίνονται εύκολες οι εργασίες
που έχουν σχέση µε τα φιλολογικά µαθήµατα
Μερικά παιδιά συχνά κάνουν πράγµατα που
ξέρουν ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν.
Μερικά παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν στενούς
φίλους τους οποίους να µπορούν πραγµατικά να
εµπιστευθούν.
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι υπάρχουν αρκετά
πράγµατα στον εαυτό τους για τα οποία είναι
υπερήφανα.
Μερικά παιδιά τα καταφέρνουν καλά στα
περισσότερα σχολικά µαθήµατα
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50-
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53

54
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ΑΠΟΛΥ
ΤΑ
ΜΟΥ
ΤΑΙΡΙΑ
ΖΕΙ

µοιράζονται τα συναισθήµατά τους.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι, γενικά, µπορούν να κάνουν
κάποια πράγµατα το ίδιο καλά όπως και οι άλλοι.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά παίρνουν υψηλούς βαθµούς στα περισσότερα
σχολικά µαθήµατα
Άλλα παιδιά δεν είναι και τόσο δηµοφιλή.

ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δυσκολεύονται να ενεργήσουν και εκφραστού
ελεύθερα µπροστά στους γονείς τους.
Άλλα παιδιά εύκολα καταλαβαίνουν οτιδήποτε έχει σχέση µ
τα µαθηµατικά
Άλλα παιδιά τα καταφέρνουν καλά στα υπαίθρια παιχνίδια.
Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχουν και τόσο καλό ύψος ή
βάρος.
Άλλα παιδιά έχουν αρνητική στάση απέναντι στον εαυτό
τους.

Σε άλλα παιδιά φαίνονται δύσκολες οι εργασίες που έχουν
σχέση µε τα φιλολογικά µαθήµατα
Άλλα παιδιά σπάνια κάνουν πράγµατα που ξέρουν ότι δεν θ
έπρεπε να κάνουν.
Άλλα παιδιά καταφέρνουν να κάνουν στενούς φίλους τους
οποίους µπορούν πραγµατικά να εµπιστευθούν.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν και πολλά πράγµα
στον εαυτό τους για τα οποία να είναι υπερήφανα.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά στα
περισσότερα σχολικά µαθήµατα.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά θα ήθελαν να έχουν περισσότερους φίλους.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά τα πάνε καλά µε τους γονείς τους.

ΟΜΩΣ

Σε άλλα παιδιά αρέσουν πολύ τα µαθηµατικά.

ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά θα ήθελαν να είναι καλύτερα στα σπορ και τα
αθλήµατα.
Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι έχουν καλό σώµα.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δεν νιώθουν αποτυχηµένα.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δεν µαθαίνουν γρήγορα τα καινούρια θέµατα πο
έχουν σχέση µε τα φιλολογικά µαθήµατα.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά συχνά δεν συµπεριφέρονται έτσι όπως ξέρουν
ότι πρέπει να συµπεριφερθούν.
Άλλα παιδιά δεν έχουν ένα στενό φίλο µε τον οποίο να
µοιράζονται τις προσωπικές τους σκέψεις.
Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι, γενικά, αξίζουν.

ΜΑΛΛ
ΟΝ
ΜΟΥ
ΤΑΙΡΙΑ
ΖΕΙ
Μερικά παιδιά έχουν τόσους φίλους όσους θα
ήθελαν
Μερικά παιδιά δεν τα πάνε και τόσο καλά µε τους
γονείς τους.
Σε µερικά παιδιά δεν αρέσουν καθόλου τα
µαθηµατικά.
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι αρκετά καλά
στα σπορ και τα αθλήµατα.
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχουν και τόσο
καλό σώµα.
Μερικά παιδιά νιώθουν αποτυχηµένα.
Μερικά παιδιά µαθαίνουν γρήγορα κάθε
καινούριο θέµα που έχει σχέση µε τα φιλολογικά
µαθήµατα.
Μερικά παιδιά συνήθως συµπεριφέρονται έτσι
όπως ξέρουν ότι πρέπει να συµπεριφερθούν.
Μερικά παιδιά έχουν κάποιο στενό φίλο µε τον
οποίο µοιράζονται τις προσωπικές τους σκέψεις.
Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι, γενικά, δεν αξίζουν
και τόσο πολύ.

ΟΜΩΣ
ΟΜΩΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Michel

Li (2006)

Peter K. Smith (2008)

Walrave,(2009)
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόβλεψη ποσοστών Ανίχνευση της
Καταγραφή φύσης Η/Π και του
θυµατοποίησης και
συχνότητας σχολ.
αντίκτυπου σε εφήβους
εκφοβισµού Η/Π
Εκφ.& Η/Π και το
κατα πόσο γνωρίζουν
οι έφηβοι τι είναι
Η/Π

ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ

Ερωτηµατολόγια
1318 συµµετέχοντες
12-18 ετών

264 συµµετέχοντες
σε εφήβους

2 έρευνες
1η έρευνα: 92
µαθητές(14σχολεία)
2ηέρευνα: 533 µαθητες( 5
σχολεία)
11- 16 ετών
ερωτηµατολόγια αναφορας( 7
είδη παρενόχλησης)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

34,2% :θύµατα Η/Π
21%: δράστες Η/Π
2%:δράστες
συναισθηµατικού
εκφοβισµού
2,4%: θύµατα
συστηµατικής
παρενόχλησης
64,3%:δράστες και
θύµατα Η/Π
39,9%:δράστες
τουλάχιστον 1 φορά

34%: δράστες Σχολ.
Εκ
17% : δράστες Η/Π
53%+ : γνώριζαν
θύµατα Η/Π
40%+: όχι γνώση
Η/Π

1η έρευνα: 6,6%: θύµατα Η/Π
συχνά τους 2 τελευταίους µήνες
15,6% : µόνο 1 ή 2 φορές
θύµατα Η/Π τους τελευταίους 2
µήνες
77,8%: όχι θύµατα Η/Π.
2η έρευνα:
5,3% θύµατα Η/Π τελευταία
βδοµάδα ή µήνα
5,1% : θύµατα Η/Π αυτή την
περίοδο
3,7%: θύµατα Η/Π τον
προηγούµενο χρόνο
3,1% : θύµατα Η/Π πάνω από
ένα χρόνο
82,7%: όχι θύµατα Η/Π

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

∆ιαφορές φύλου:
τα κορίτσια έχουν
περισσότερες
πιθανότητες να
γίνουν θύµατα Η/Π
και τα αγόρια να
ασχοληθούν µε τον
εκφοβισµό µέσω
διαδικτύου.

∆εν υπάρχουν
στατιστικά
σηµαντικές
φυλετικές διαφορές
σχετικά µε την Η/Π.

Επιµόρφωση ενηλίκων ,
δηµιουργία προγραµµάτων κατά της
Η/Π,
καθοδήγηση γονέων για την Η/Π.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Τα κινητά τηλέφωνα και τα
µυνήµατα είναι τα πιο διαδεδοµένα
ως
µέσα
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης και µάλιστα ο
αντίκτυπος τους ήταν συγκρίσιµος
µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. η
ηλεκτρονική
παρενόχληση
αποτελεί ένα νέο είδος εκφοβισµού
µε διαφορετικά χαρακτηριστικά
απο τον παραδοσιακό εκφοβισµο
και λαµβάνει χώρα κυρίως εκτος
σχολείου.
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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ανίχνευση σχέσεων
µεταξύ
παραδοσιακών
µορφών
παρενόχλησης και
της
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης
,καθώς επίσης το
ρόλο
που
διαδραµατίζει
το
φύλο
και
η
συχνότητα σε αυτές
τις µορφές

Εθισµός
διαδικτύου
και αυτοτραυµατικής
συµπεριφοράς
ανάµεσα
στους
εφήβους.

Χρήση
και
κατάχρηση
του
διαδικτύου, σε παιδιά
της εφηβικής ηλικίας
στον
ελληνικό
πληθυσµό(Αθήνα) και
να ανιχνεύσουν, τόσο
το
ψυχολογικό
προφίλ, όσο και τον
τρόπο
ζωής
των
χρηστών.

τις
διαφορές
στη
συµπεριφορά των δύο
φύλων όσον αφορά
στην
ηλεκτρονική
παρενόχληση
στα
σχολεία.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

276 συµµετεχοντες
( 151 αγόρια, 125
κορίτσια) ηλικίας 14
εώς 18 ετών.
Ερωτηµατολόγιο
αυτοαναφοράς

1618 µαθητές 13-18
ετών
απο
3
διαφορετικές
περιοχές της Κίνας
χρήση
2
ερωτηµατολογίων

315 παιδιά ( 164
αγόρια, 151 κορίτσια) ,
µαθητές γυµνασίου .
Χρησιµοποιήθηκαν 2
ερωτηµατολόγια,

264 µαθητές ( 130
αγορια, 134 κορίτσια),
οι οποίοι ανήκαν σε
ποικίλες
εθνικότητες.χορήγησ
ερωτηµατολογίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

32%: θύµατα
Εκφ. και Η/Π

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

η
ηλεκτρονική
παρενόχληση
συσχετίζεται
περισσότερο µε τα
αγόρια από ότι µε
τα κορίτσια και όσον
αφορά
στη
συχνότητα
δεν
βρέθηκαν
σηµαντικές θετικές
ή
αρνητικές
συσχετίσεις.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Berson et al. οργάνωση
(2003)

σχ. 16,3%:
έχουν
διαπράξει
κάποια
µορφή
αυτοτραυµατικής
συµπεριφοράς, τους
τελευταίους έξι µήνες,
το 4,5% έχει προβεί σε
κάποια
µορφή
αυτοτραυµατικής
συµπεριφοράς
έξι
φορές τουλάχιστον και
το 9,7% µία εώς πέντε
φορές.
Επίσης,
φυσιολογική
χρήση
του διαδικτύου έκανε
το 89,2%, το 10,2%
έκανε
περιορισµένη
χρήση και το 0,6% είχε
εθιστεί στο διαδίκτυο.

τα άτοµα που είχαν
εθιστεί παρουσίασαν
µεγαλύτερη συχνότητα
εµφάνισης
αυτοτραυµατικής
συµπεριφοράς.

ΝΕΟΙ (2009)

53,4% των εφήβων
χρησιµοποιεί
το
διαδίκτυο περισσότερο
από ένα χρόνο, το
26%
αναφέρει
καθηµερινή χρήση , το
8% το χρησιµοποιεί
πάνω από 20 ώρες
την εβδοµάδα ενώ τα
αγόρια
περνούν
περισσότερο
χρόνο
στο διαδίκτυο από ότι
τα κορίτσια.
δεν
βρέθηκε κανένα παιδί
εθισµένο,
παρόλα
αυτά
το
9,4%
παρουσίασε
συχνά
προβλήµατα,
έπειτα
από
υπερβολική
χρήση του διαδικτύου.
ο πιο συχνός λόγος
που χρησιµοποιείται
το διαδίκτυο είναι ,για
να παίζουν παιχνίδια.
το 5,8% είχαν πέσει
θύµατα ηλεκτρονικής
παρενόχλησης.

¼ θύµα Η/Π , 50% +
θύµατα σχολ. Εκφ.
πάνω από το 34%+
έχουν προβεί σε
σχολικό εκφοβισµό το
17% έχουν
παρενοχλήσει άλλους
ηλεκτρονικά. το 53,6%
ανέφερε ,ότι γνώριζε
κάποιον, ο οποίος έχει
παρενοχληθεί
ηλεκτρονικά. Το 22% +
των αγοριών και
περίπου το 12% των
κοριτσιών είχαν
παρενοχλήσει
ηλεκτρονικά.
, το 25% των αγοριών
και το 25,6% των
κοριτσιών υπήρξαν
θύµατα ηλεκτρονικής
παρενόχλησης. Το
80% + των
παρευρισκόµενων σε
ηλεκτρονική
παρενόχληση δεν το
αναφέρουν στο
προσωπικό του
σχολείου.

Υπήρχε µία θετική
συσχέτιση ,που έχει να
κάνει µε τη χρήση του
διαδικτύου και την
υπερδραστηριότητα
καθώς επίσης και µία
θετική συσχέτιση ,που
έχει να κάνει µε τη
χρήση του διαδικτύου,
την
εγκληµατικότητα
και την δυσλειτουργία
των
σχέσεων.
Συνεπώς, η χρήση του
διαδικτύου καθίσταται
πλέον πολύ δηµοφιλής
στα παιδιά και είναι σε
θέση να συνδυάζεται
µε
ψυχολογικά
προβλήµατα
εάν
καταστεί υπερβολική η
χρήση του.

τα αγορια έχουν
περισσότερες
πιθανότητες να γίνουν
εκφοβιστές
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης και
σχολικού εκφοβισµού
από ότι τα κορίτσια.
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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πώς
συµπεριφέρονται
τα θηλυκά άτοµα
στην Η/Π

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

∆είγµα
κορίτσια
ετών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

92%
χρησιµοποιούσαν
τον υπολογιστή του
σπιτιού , το 58%
ξοδεύει το χρόνο
του
στέλνοντας
µηνύµατα ή email
σε φίλους,το 20%
σερφάρει
στο
διαδίκτυο , ώστε να
µάθει
νέες
πληροφορίες και το
16% περνάει τον
περισσότερο χρόνο
του στα chatrooms
ενώ µόνο το 1%
χρησιµοποιεί
το
διαδίκτυο
,µε
σκοπό
την
εκπόνηση κάποιας
εργασίας

παρενόχληση
και
ασφάλεια
των
προσωπικών
δεδοµένων
σε
ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης

10.800 2176 ερωτηθέντες
12-18

26% :θύµατα Η/Π
γεγονός το οποίο δεν
ανέφεραν
στους
γονείς, παρά µόνο σε
περίπτωση
που
αισθάνθηκαν φόβο και
προσβολή.το
ανέφεραν κυρίως σε
φίλους,
λόγω
του
γεγονότος,
ότι
το
θεώρησαν
ήσσονος
σηµασίας ή αστείο.
Κανένας δεν ανέφερε,
ότι απευθύνθηκε στις
αρµόδιες αρχές όπως
η
∆ίωξη
του
Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος.

φύση και η έκταση της
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης
στα
σουηδικά σχολεία.

οµοιότητες µεταξύ της
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης
και
σχολικού εκφοβισµού
στους εφήβους

360 µαθητές 12 έως
20
ετών
από
διαφορετικά σχολεία.
Χορηγήθηκαν
από
τους
ερευνητές
ανώνυµα
ερωτηµατολόγια

1554 άτοµα ηλικίας 1217)
∆ηµιουργία
σύνδεσµου σε ένα
δηµοφιλές
δικτυακό
τόπο.Συµπλήρωναν
ανώνυµα
ένα
ερωτηµατολόγιο, από
τον Αύγουστο µέχρι
τον Οκτώβριο.

17,6% είναι θύµατα
Η/Π το 11,9% είναι
δράστες. 4 είδη Η/Π email ( 9% για τα
θύµατα και 8,6% για το
δράστη) Ακολουθεί ο
τρόπος
µέσω
φωτογραφιών
και
βίντεο( 8,6% για τα
θύµατα, 3,8 για τους
δράστες) Έπεται, ο
τρόπος
µέσω
τηλεφώνου ( 6,7% για
τα θύµατα και 4,3% για
τους δράστες). Τέλος ο
τρόπος
µέσω
µηνυµάτων ( 4,8% για
τα θύµατα και 4,3% για
τους δράστες).το 50%
των θυµάτων δεν το
αναφέρουν σε κανέναν
, το 35,7% το αναφέρει
σε ένα φίλο , το 8,9%
το αναφέρει στους
κηδεµόνες τους και το
5,4%
σε
κάποιον
άλλον. Κανένας δεν
αναφέρει
,ότι
έχει
απευθυνθεί σε κάποιο
δάσκαλο.

72%
ανέφερε
ένα
τουλάχιστον
ένα
περιστατικό
Η/Π, το
85% ανέφερε ότι είχε
εµπειρία εκφοβισµού
στο σχολείο. οι πιο
συχνές
µορφές
ηλεκτρονικής
παρενόχλησης
και
σχολικού εκφοβισµού
είναι: τα παρατσούκλια
ή υβριστικά σχόλια , η
αποστολή µηνυµάτων.
τα 2/3 των θυµάτων
της Η/Π ανέφεραν ,ότι
γνώριζαν τους δράστες
καιτο 50% από αυτούς
γνώριζαν
τον
εκφοβιστή
από
το
σχολείο. το 90% δεν
αναφέρει σε κανένα
ενήλικα
ότι
παρενοχλήθηκε
διαδικτυακά και ότι
µόνο ελάχιστοι έχουν
χρησιµοποιήσει
µεθόδους
για
να
αποτρέψουν
τέτοιου
είδους συµπεριφορές.

οι νέοι επιδεικνύουν
ριψοκίνδυνες
συµπεριφορές σχετικά
µε την χρήση που
κάνουν στο διαδίκτυο
ενώ γνωρίζουν τους
κινδύνους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Θυµατοποίηση
µέσα στο σχολεία
ήταν συχνότερο
φαινόµενο απ΄ότι η
Η/Π . Όταν τα
θύµατα γνώριζαν
την ταυτότητα των
δραστών Η/Π
βρέθηκε ότι το 57%
ήταν από το ίδιο
σχολείο, 10%
εξωσχολικοί, 33%
άγνωστοι

Επιµόρφωση γονέων για
τους κινδυνους που
εµπεριέχει η διαδικτυακή
επικοινωνια
πολιτικές αντιµετώπισης
φαινοµένου στο σχολείο
προγράµµατα πρόληψης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

και οι δύο µορφές
εκφοβισµού οδηγούν
στην
αύξηση
της
ανησυχίας και του
άγχους.
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