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Εισαγωγή 

 
 Ο σχολικός εκφοβισμός - bullying είναι ένα φαινόμενο νεανικής 

παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου και 
αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομήλικων 
παιδιών (Δρακουλάκη-Λαβούτα, χ.η.).  

 
 Αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλά 

παιδιά, γονείς, το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μπορεί να έχει 
σοβαρές αρνητικές συνέπειες τόσο στην ψυχοσυναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών όσο και στη διαδικασία μάθησης που 
διαρκούν και γι’ αυτό χρειάζεται έγκαιρη και συστηματική 
αντιμετώπιση.  

 

 Λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. 



Ποια είναι η συχνότητα του προβλήματος; 

 Στην Ελλάδα, τα δεδομένα διαφόρων ερευνών δείχνουν ότι: 

 
 Το 10% - 15% των μαθητών πέφτει θύμα διαφόρων μορφών βίας 

στο σχολείο. 
 
 Οι μαθητές που ασκούν βία, δηλαδή οι θύτες, υπολογίζεται ότι 

ξεπερνούν το 5% του συνόλου των μαθητών. 
 
 Έχει παρατηρηθεί ότι τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε 

περιστατικά σωματικής βίας σε σύγκριση με τα κορίτσια, τα οποία 
φαίνεται να εμπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά λεκτικής βίας. 

 
 Τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια εμπλέκονται πιο συχνά σε 

περιστατικά βίας, σε αναλογία 3 προς 1. 
 
 Τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού εκδηλώνονται με 

μεγαλύτερη συχνότητα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ενώ στο 
λύκειο μειώνονται. 



Το βασικότερο πρόβλημα 

 Λίγοι μαθητές που είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού έχουν το 

θάρρος να κάνουν γνωστό το περιστατικό και να απευθυνθούν είτε 
σε κάποιον εκπαιδευτικό του σχολείου ή στους γονείς τους είτε σε 
κάποιον ειδικό.  

 

 Υπάρχει σύγχυση τόσο από γονείς όσο και από εκπαιδευτικούς (σε 

πολύ μικρότερο βαθμό) για το τι ακριβώς είναι ο σχολικός 
εκφοβισμός και πότε υπάρχει πραγματικά για να παρέμβουμε. Γι’ 
αυτό θα πρέπει να μάθουμε να τον διακρίνουμε από κάποια απλά 
περιστατικά βίας.  



Τι είναι λοιπόν ο σχολικός εκφοβισμός; 

  Είναι μια μορφή βίας που εμφανίζεται μεταξύ μαθητών στο χώρο του 

σχολείου. 

 Γίνεται σκόπιμα. Τα παιδιά που εκφοβίζουν (δράστες), θέλουν να 

στενοχωρήσουν ή να πληγώσουν με κάποιο τρόπο άλλα παιδιά (θύματα) 
και αυτό, τις περισσότερες φορές, το κάνουν επίτηδες. 

 Επαναλαμβάνεται. Τα παιδιά-θύματα γίνονται, συνήθως, στόχος ξανά και 
ξανά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Τα παιδιά-θύματα δεν μπορούν συνήθως να υπερασπίσουν τον εαυτό τους, 

γιατί είναι λιγότερο δυνατά από τα παιδιά-δράστες. 



Μορφές σχολικής βίας και εκφοβισμού 

    1) Σωματική Βία:  

        Συμβαίνει όταν ένας μαθητής επιτίθεται και  

        χτυπά με χέρια ή/και πόδια έναν άλλον  

        συμμαθητή του.  

 

     2) Λεκτική Βία:  

        Συμβαίνει όταν ένας μαθητής  

        επιτίθεται φωνάζοντας, βρίζοντας και προσβάλλοντας  

        έναν άλλον συμμαθητή του.  

 

     3) Συναισθηματική/Ψυχολογική Βία:  

        Στην περίπτωση αυτή, ένας μαθητής λέει ψέματα  

        και κουτσομπολεύει κάποιον συμμαθητή του, με σκοπό  

        να τον κάνει να αισθανθεί άσχημα ή να μην τον κάνουν  

        παρέα οι άλλοι συμμαθητές του.  

 

 



Μορφές σχολικής βίας και εκφοβισμού 

4) Κοινωνικός Αποκλεισμός: 
    Στην περίπτωση αυτή, ένας μαθητής βγάζει  
    από την παρέα έναν συμμαθητή του συχνά  
    λέγοντάς του: «Δεν σε έχω φίλο». Μπορεί να  
    λέει και ψέματα ή να κάνει κουτσομπολιά, για  
    να πετύχει τον σκοπό του.  

 
5) Ηλεκτρονική Βία:  
    Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής χρησιμοποιεί 
    ένα κινητό τηλέφωνο ή κάποιο site όπως το  
    Facebook και κάνει ανώνυμα τηλέφωνα, ή αφήνει  
    μηνύματα, ή γράφει κουτσομπολιά για κάποιον  
    συμμαθητή του, με σκοπό να τον φέρει σε δύσκολη  
    θέση.  
 
6) Σεξουαλική Βία:  
    Γίνεται με ανήθικες χειρονομίες, αγγίγματα,  
    υβριστικό λεξιλόγιο, σεξουαλικά υπονοούμενα.  
 

 



 
Για ποιους λόγους τα παιδιά εκφοβίζουν;  

 
Τα παιδιά, συνήθως, εκφοβίζοντας :  
 
        κερδίζουν κάτι είτε αυτό είναι το χαρτζιλίκι είτε άλλα αντικείμενα των  
        συμμαθητών και συμμαθητριών τους  
        γίνονται συχνά πιο δημοφιλή  
        αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη  
        γίνονται αρχηγοί και κυριαρχούν στην ομάδα των συνομηλίκων  
        νιώθουν πολλές φορές μια ευχαρίστηση από τον πανικό που   
        προκαλούν  
        σπάνε τη μονοτονία, γιατί, συχνά, βαριούνται στο χώρο του σχολείου  
        μιμούνται επιθετικές συμπεριφορές ατόμων από την οικογένεια ή το  
        σχολείο.  
        δεν αποδέχονται τα παιδιά που διαφέρουν ως προς κάτι, είτε αυτό    
        είναι χαρακτηριστικό είτε συμπεριφορά.  
        πιέζονται από την ομάδα των συνομηλίκων ή υπακούν στις εντολές  
        άλλων παιδιών δυνατότερων από αυτά  

 
 



Για ποιους λόγους τα παιδιά εκφοβίζουν; 

Πολύ σημαντικό ρόλο, όμως, παίζουν και:  
 
             Η οικογένεια  
          Δεν υπάρχουν κανόνες 
         Οι γονείς επαινούν την επιθετική συμπεριφορά 
         Υπάρχει βία στην οικογένεια 
         Οι γονείς τιμωρούν πολύ σκληρά τα παιδιά και δεν ενδιαφέρονται     

            γι’ αυτά 
         Υπερβολική προστασία γονέων 
 
            Η κοινωνία 
         Θεωρείται ο εκφοβισμός ως αποδεκτή μορφή συμπεριφοράς 
         Χρήση βίας ως τρόπος επικοινωνίας στις σχέσεις 
         Δεν υπάρχει αποδοχή του διαφορετικού 
         Δεν υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 
         Όταν όλοι ενδιαφέρονται για το δικό τους συμφέρον αδιαφορώντας    

           για τους άλλους 
 
              
              



Για ποιους λόγους τα παιδιά εκφοβίζουν; 

        Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  
 Όταν προβάλλουν συνεχώς σκηνές βίας, δίνουν το μήνυμα πως η βία 

και ο εκφοβισμός είναι οι μόνοι τρόποι για να λύνουμε τις διαφορές 
μας.  

 

 



 Χαρακτηριστικά παιδιών που εκφοβίζουν 

 χρησιμοποιούν πιο συχνά τη βία 

στις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα 
παιδιά  

 θυμώνουν πιο εύκολα  

 θέλουν να κυριαρχούν  

 έχουν συνήθως μεγαλύτερη 
σωματική δύναμη από τα παιδιά 
που εκφοβίζουν  

 δεν μπορούν να μπουν εύκολα στη 

θέση του άλλου  

 δεν ενδιαφέρονται πολύ για τα 

συναισθήματα των άλλων  

 

 



Τα παιδιά-δράστες φαίνεται πως έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν:  

 

 σχολική αποτυχία  

 διάσπαση προσοχής  

 νευρικότητα και υπερκινητικότητα  

 κατάθλιψη  

 

Ορισμένα από τα παραπάνω προβλήματα πολλές φορές συνεχίζονται, γι’  

αυτό και, όταν τα παιδιά που εκφοβίζουν μεγαλώσουν, μπορεί να έχουν  

περισσότερες πιθανότητες:  

 

 να συμπεριφέρονται με βίαιο τρόπο στην οικογένειά τους,  

 να έχουν δυσκολίες στην επαγγελματική τους ζωή  

 να έχουν επικίνδυνες συμπεριφορές (κάπνισμα, χρήση αλκοόλ ή 
ναρκωτικών ουσιών, παράνομες πράξεις)  

 

 



Χαρακτηριστικά παιδιών που πέφτουν θύματα 
εκφοβισμού 

 νιώθουν περισσότερο άγχος και 
ανασφάλεια  

 είναι συνήθως ευαίσθητα, ήσυχα 
και ντροπαλά  

 κλαίνε συχνά και δεν έχουν 
πολλούς φίλους  

 δεν πιστεύουν πολύ στον εαυτό 
τους  

 δεν διεκδικούν αυτό που θέλουν 
και υποχωρούν εύκολα  

 διαφέρουν ως προς κάτι (μπορεί να 
έχουν, για παράδειγμα, μια 
αναπηρία ή να είναι από άλλη 
χώρα)  

 φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα 
με τους μεγάλους από ό,τι με τους 
συνομήλικούς τους  
 
 



Τι νιώθει ένα παιδί που εκφοβίζεται; 

 Τα συναισθήματα του παιδιού που εκφοβίζεται είναι: 

 

 

      Φόβος 

      Θλίψη 

      Θυμός 

      Στενοχώρια 

      Άγχος 

      Απελπισία 

      Μοναξιά 

      Πανικός 

 



Πώς αντιδρά το παιδί που εκφοβίζεται; 

Το παιδί που εκφοβίζεται 
συνήθως παρουσιάζει: 

 
  Δυσκολία συγκέντρωσης και 

προσοχής 
  Αδυναμία να αντιδράσει 
  Μεγάλη δυσκολία να 

ξεπεράσει τον εκφοβισμό που 
έζησε 

  Άρνηση να πάει σχολείο 
  Σωματικούς πόνους (όπως 

πονοκέφαλο, πόνο στο 
στομάχι) 

  Δυσκολίες στον ύπνο 

 



Παιδιά-παρατηρητές 

 Εκτός από το παιδί-δράστη και 
το παιδί-θύμα, υπάρχουν και 
τα παιδιά-παρατηρητές. 

     Αυτά είναι τα παιδιά που 
γίνονται μάρτυρες σε ένα 
περιστατικό εκφοβισμού. 

 
 Τα συναισθήματα των παιδιών-

παρατηρητών είναι και αυτά 
αρνητικά. Νιώθουν: 

 
  Φόβο, γιατί πιστεύουν ότι 

μπορεί να βρεθούν και αυτά 
στην ίδια θέση 

 Αδυναμία να κάνουν κάτι για να 
αλλάξουν την κατάσταση. 

 Ανασφάλεια και άγχος 
 Θυμό 

 



Τι χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί; 

 Αναγνώριση του ρόλου τους. 

 

 Ανατροφοδότηση για τις περιπτώσεις των παιδιών που παρέπεμψαν 

σε μία υπηρεσία. 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  η επαρκής διασύνδεση των  

υπηρεσιών  και η μεταξύ τους συνεργασία. 

 



Πότε πρέπει να «προσέχουν» περισσότερο οι 
εκπαιδευτικοί; 

Όταν υπάρχουν παιδιά: 
 
  Με προβλήματα συμπεριφοράς (πχ. επιθετικότητας προς 

συνομηλίκους). 
 
  Με αλλαγή συμπεριφοράς (πχ. ξαφνική πτώση της σχολικής επίδοσης, 

ξαφνική απομόνωση του παιδιού, απουσίες, κ.λ.π.). 
 
  Παιδιά που φοβούνται ή καθυστερούν όσο μπορούν να επιστρέψουν 

στο σπίτι τους μετά το σχολείο. 
 
  Με ανεξήγητες κακώσεις, με άρνηση να συζητηθεί το θέμα των 

κακώσεων και με ασαφείς δικαιολογίες για την ερμηνεία των 
κακώσεων. 

 
  Αρνείται να πάει σχολείο 

 
  Τα αγαπημένα του αντικείμενα δεν είναι πλέον στην κατοχή του 

 



Πρακτικές αντιμετώπισης από τους εκπαιδευτικούς 

 Ατομικό επίπεδο 

- Ενημέρωση του διευθυντή και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών 

- Σοβαρή συζήτηση με το παιδί που εκφοβίζεται  

- Εξακρίβωση του παιδιού που εκφοβίζει 

- Εξακρίβωση της ύπαρξης υποστηρικτών 

- Σοβαρή συζήτηση με το παιδί που εκφοβίζει 

- Συζήτηση/συνεργασία με γονείς 

 

 Διευθυντής 

- Καταγραφή του περιστατικού 

- Καθορισμός συνεπειών 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης 

- Συνάντηση με γονείς 

Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων.ppt
Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων.ppt


Πρακτικές αντιμετώπισης από τους εκπαιδευτικούς 

 Επίπεδο τάξης 

 
 Τρόποι επικοινωνίας μέσα από συζήτηση  

    σε μικρές ομάδες, διάλογο, ανάγνωση, 
ακρόαση, καταιγισμό ιδεών, παροχή 
πληροφοριών. 

 
 Τρόποι επίλυσης συγκρούσεων μέσα  

     από παιχνίδια ρόλων.  
 
 Τρόποι λήψης αποφάσεων μέσα από 

συναπόφαση κανόνων, υπογραφή 
συμβολαίου και μελέτη περίπτωσης.  

 
 Τρόποι συνειδητής επιλογής μέσα από 

εικαστική- μουσική προσέγγιση, συνθετική - 
δημιουργική εργασία και παραγωγή εντύπου 
από τις εργασίες των ομάδων.  
 

 Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας μέσα από την 
αξιοποίηση σχετικών θεμάτων 

 



Πρακτικές αντιμετώπισης από τους εκπαιδευτικούς 

 Τρόποι διαχείρισης συναισθημάτων και 
ανάπτυξης προσωπικών σχέσεων μέσα 
από έκφραση συναισθημάτων και 
συνεργασία σε ομάδες. 

 
 Χρήση προτύπου 

 
 Να αγνοείται η επιθετική συμπεριφορά  

    και να δίνεται προσοχή στην αρμονική 
συνεργασία 
 

 Έχοντας οι εκπαιδευτικοί θετικές 
προσδοκίες από τους μαθητές. 

 
 Όταν υπάρχει ένα κλίμα ενθάρρυνσης, 

σεβασμού, κατανόησης της 
διαφορετικότητας, συνεργασίας, 
ενσυναίσθησης.   
 



Αρχές αντιμετώπισης της βίας 
από το σχολείο 

 Αναγνώριση των δικαιωμάτων των παιδιών 

 

 Επικέντρωση στον παιδαγωγικό χαρακτήρα του σχολείου 

 

 Κριτική αναθεώρηση του σχολείου από τους ίδιους τους μαθητές 

  

 Λειτουργία του προσωπικού ως ομάδα 

 

 Λειτουργία του σχολείου, ώστε να αναδειχθεί σε διαμεσολαβητικό 

χώρο ανάμεσα στο κοινωνικό πρόβλημα, την οικογένεια και την 
κοινότητα 

 

 



Αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας από το 
σχολείο 

 Με τη συγκρότηση μιας ομάδας αποτελούμενη από τον διευθυντή 
και τους εκπαιδευτικούς. 

 
 Με την εκτίμηση του φαινομένου  (χορήγηση ανώνυμου 

ερωτηματολογίου σε μαθητές και γονείς). 
 
 Με την προώθηση ενός κλίματος φιλικού προς τα παιδιά και τις 

οικογένειές τους. Το σχολείο δηλ. να κτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με 
τα παιδιά και τους γονείς. 

  
 Με την καθιέρωση ορίων - αρχών –κανόνων. 

 
 Με την  εφαρμογή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη αποδεκτής  

     συμπεριφοράς. Όταν, όμως, επιβάλλονται συνέπειες προσέχουμε να 
είναι: λογικές, δίκαιες, να έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, να 
μη βασίζονται στην εκδικητικότητα και να έχουν ανακοινωθεί εκ των 
προτέρων στο παιδί.  

 
 



Αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας από το 
σχολείο 

 
 Αυξάνοντας την επιτήρηση στα διαλείμματα. 

 
 Με συναντήσεις εκπαιδευτικών-γονέων μέσα από διοργανώσεις 

ομιλιών. 
 
 Με τη δημιουργία Σχολής Γονέων. 
 
 Εφαρμόζοντας μία πολιτική ανοικτότητας προς την ευρύτερη 

κοινότητα στην  οποία ανήκει. 
 
 Αξιοποιώντας τις προσφερόμενες δυνατότητες και τους «ειδικούς». 

 
 Μέσα από την εκπαίδευση προσωπικού. 

 
 
  

 



Προληπτικά μέτρα -Δραστηριότητες 

  Δραστηριότητες που εμποδίζουν την εμφάνιση του εκφοβισμού:  
 
 Ερωτηματολόγιο: 

 
Μπορούμε να μάθουμε με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου πόσα  
παιδιά εκφοβίζονται στο σχολείο και με ποιο τρόπο. Έτσι, θα ξέρουμε  
σαν τάξη ποια είναι τα ποσοστά εκφοβισμού και θα μπορέσουμε όλοι  
μαζί να βρούμε λύσεις.  
 
 Υπεύθυνη ομάδα παιδιών για τον σχολικό εκφοβισμό: 
 
Στην ομάδα αυτή θα μπορούν να απευθύνονται όλα τα παιδιά που  
αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Η ομάδα θα μπορεί να προστατεύει αυτά τα  
παιδιά, να τους προσφέρει φιλία και να ζητά από τους δράστες να  
σταματήσουν τον εκφοβισμό, λέγοντάς τους πως με τη συμπεριφορά  
τους κάνουν κακό σε όλους!   

 
 

 



Προληπτικά μέτρα -Δραστηριότητες 

 Εβδομάδα κατά του σχολικού εκφοβισμού: 

 

    Οργανώνουμε με τη βοήθεια όλων των εκπαιδευτικών  στο σχολείο  

    μια εβδομάδα που θα είναι αφιερωμένη στην αντιμετώπιση του  

    εκφοβισμού.  

 

 Γίνεται παρουσίαση από μια τάξη σε όλα τα παιδιά του σχολείου για τον 
σχολικό εκφοβισμό. 

 

 Φτιάχνονται αφίσες, σελιδοδείκτες ή κολλάζ με συνθήματα κατά του 
εκφοβισμού  

 

 Γράφονται ποιήματα ή τραγούδια που θα λένε ότι δεν ανεχόμαστε τον 
εκφοβισμό στο σχολείο μας 

 

 Προβάλλονται μικρά video ή τραγούδια 

 

Εκφοβισμός—Νίκησε τον Νταή Χωρίς να τον Αγγίξεις.mp4
Μη με κοροϊδεύεις.wmv σχολικός εκφοβισμός (High).mp4


Προληπτικά μέτρα -Δραστηριότητες 

 Διοργανώνεται έκθεση ζωγραφικής ή κόμικς με σχετικό θέμα 

 

 Προβάλλονται πίνακες ζωγραφικής σπουδαίων καλλιτεχνών που είναι 
ενάντια στη βία  

 

 Παρουσιάζεται ένα θεατρικό που να έχει αυτό το θέμα 

 

 Προβάλλεται μια ταινία για τον εκφοβισμό 

 

 Δημιουργείται κώδικας αντιεκφοβιστικής συμπεριφοράς 

 

 Σε έναν τοίχο του σχολείου τα παιδιά γράφουν συνθήματα ενάντια 
στον εκφοβισμό και βάζουν την υπογραφή τους, δίνοντας την 
υπόσχεση πως δεν θα εκφοβίσουν κάποιο παιδί και πως θα 
καταδικάζουν τον εκφοβισμό, όποτε βλέπουν να συμβαίνει.  

 

Ζωγραφικοί πίνακες.doc


Προληπτικά μέτρα -Δραστηριότητες 

 
 
 Φτιάχνεται το «κουτί του εκφοβισμού» όπου τα παιδιά θα μπορούν να 

γράφουν για ένα περιστατικό που τους συνέβη ή να προτείνουν λύσεις 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

  
 Φτιάχνονται κονκάρδες-βραβεία για όποια παιδιά δείχνουν σεβασμό και 

αλληλεγγύη στους άλλους  
 
 Ανάγνωση ιστοριών με περιστατικά σχολικού εκφοβισμού 

 
 Παιχνίδια συνεργασίας, μη ανταγωνιστικά, επαφής και γνωριμίας για να 

παίζουν όλοι μαζί στην αυλή. 
 
 Ομαδικές εργασίες (φύτεμα λουλουδιών, κατασκευή επιδαπέδιων 

παιχνιδιών στην αυλή) 
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Προληπτικά μέτρα -Δραστηριότητες 

 Υλοποίηση προγράμματος ψυχικής υγείας: 

 
   Τα προγράμματα αυτά μας βοηθούν να μάθουμε να σεβόμαστε  
   τους άλλους, να ελέγχουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας, να  
   αποκτήσουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και τους άλλους,  
   να μάθουμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να δεχόμαστε τη  
   διαφορετικότητα, να συνεργαζόμαστε.  
 

 Φιλαναγνωσία: 

 
    Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων σχετικών με το συγκεκριμένο θέμα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας 

είναι πολύ σημαντικό για να περνάει απαρατήρητο!! 

 Όλοι μας, γονείς, δάσκαλοι, μαθητές, πρέπει να προσπαθήσουμε να 

το περιορίσουμε, ή ακόμη καλύτερα, να το εξαλείψουμε, δίνοντάς 
του την απαιτούμενη προσοχή!! 

 Το πλέον αποτελεσματικό μέσο που μπορεί να εμποδίσει την 
ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό είναι το ίδιο το σχολείο: Το 
σχολείο που εντοπίζει το πρόβλημα, ευαισθητοποιείται και 
αναπτύσσει σταθερά τακτικές αντιμετώπισης. 

 


