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κοπόσ:  
Ο εκφοβιςμόσ (bullying) είναι είδοσ 
επικετικισ ςυμπεριφοράσ, εμπρόκετθσ, 
επαναλαμβανόμενθσ, με ανιςορροπία 
δφναμθσ. Σο πρόβλθμα ελάχιςτα 
διερευνικθκε ςτουσ μακθτζσ προςχολικισ 
αγωγισ και ιδιαίτερα των παιδικϊν ςτακμϊν. 
Ωςτόςο υπάρχει με τουσ ίδιουσ τρόπουσ που 
παρατθρείται και ςτουσ μακθτζσ των 
δθμοτικϊν ςχολείων1. Η διερεφνθςι του 
κακίςταται επιτακτικι. 

Αποτελζςματα:  
Δυο ζρευνεσ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ 
και ςτον παιδικό ςτακμό, αν και 
ακολοφκθςαν διαφορετικι μζκοδο, δείχνουν 
τθν ίδια περίπου κατθγοριοποίθςθ. Σο  6% 
των μακθτϊν προςχολικισ θλικίασ 
εμπλζκονται ωσ κφματα, το 8% ι 10% ωσ 
κφτεσ και κφματα μαηί και το 10% ι  11% ωσ 
κφτεσ 1,2.  
 

Πιο ςυγκεκριμζνα : 
Σα παιδιά που δεν ζχουν φίλουσ, μπορεί αυτό 
να τα κακιςτά ψυχολογικά και κοινωνικά 
ευάλωτα και γι αυτό να γίνονται εφκολοσ 
ςτόχοσ κυματοποίθςθσ.  
Σα παιδιά με επικετικι ςυμπεριφορά, 
«κφτεσ», ζχουν λιγότερεσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 
από ότι τα μθ εμπλεκόμενα παιδιά, 
περιςςότερεσ αρχθγικζσ ικανότθτεσ και τείνουν 
να δικτυϊνονται με άλλα παιδιά με επικετικι 
ςυμπεριφορά.  
Σα παιδιά που είναι ταυτόχρονα κφτεσ 
/κφματα είναι πιο επικετικά, δεν είναι 
ςυνεργάςιμα, είναι λιγότερο κοινωνικά, ςυχνά 
δεν ζχουν ςυμπαίκτθ και δεν εντάςςονται 
εφκολα ςε ομάδεσ3.  

 

υμπεράςματα: 
 Η κατανόθςθ τθσ κοινωνικισ και διαδραςτικισ 
φφςθσ του εκφοβιςμοφ/κυματοποίθςθσ, 
κρίνεται απαραίτθτθ για τθν πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ ςτθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ και ςτον παιδικό 
ςτακμό3.  
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 Τλικό και Μζκοδοι:  

Εντοπίςτθκαν μεκοδολογικζσ δυςκολίεσ 
κατά τθ διερεφνθςθ του φαινομζνου. Οι εν 
λόγω μακθτζσ αντιλαμβάνονται τθ 
κυματοποίθςθ, όταν ςυμβαίνει αλλά δεν 
είναι δυνατό να κατανοιςουν το διακριτικό 
ςτοιχείο του εμπρόκετου, τθσ 
ςυςτθματικότθτασ και τθσ ανιςορροπίασ 
δφναμθσ2. Ωςτόςο εφαρμόςτθκαν 
ερευνθτικζσ μζκοδοι κατάλλθλεσ για το 
αναπτυξιακό ςτάδιο των μακθτϊν 
προςχολικισ θλικίασ, όπωσ οι κάρτεσ 
κινουμζνων ςχεδίων και ηωγραφικισ2.                 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

κφματα κφτεσ κφτεσ/κφματα 

6% 

9% 

10,50% 

Series1

 

   

Σα παιδιά ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ και ςτον 
παιδικό ςτακμό καταδεικνφουν μοντζλα 
ςυμπεριφοράσ με ςτοιχεία τθσ ςυμπεριφοράσ του 
κφτθ, του κφματοσ ι και των δυο. Αυτά τα ςτοιχεία 
ςυμπεριφοράσ μπορεί να κεωρθκοφν παράγοντεσ 
κινδφνου για παιδιά που πικανϊσ μελλοντικά να 
κυματοποιθκοφν ι να κυματοποιιςουν.  

 

 

Σσμπεράζμαηα: Η καηανόηζη ηης κοινφνικής και διαδραζηικής θύζης ηοσ εκθοβιζμού/θσμαηοποίηζης, κρίνεηαι απαραίηηηη για ηην πρόληυη και ανηιμεηώπιζη ηοσ εκθοβιζμού ζηην προζτολική εκπαίδεσζη και ζηον παιδικό ζηαθμό3.  Σσμπεράζμαηα: Η καηανόηζη ηης κοινφνικής και διαδραζηικής θύζης ηοσ εκθοβιζμού/θσμαηοποίηζης, κρίνεηαι απαραίηηηη για ηην πρόληυη και ανηιμεηώπιζη ηοσ εκθοβιζμού ζηην προζτολική εκπαίδεσζη και ζηον παιδικό ζηαθμό3.  


