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ΟΡΙΜΟ 

• Ο εθθνβηζκφο νξίδεηαη σο «επαλαιακβαλφκελε 
βία θαη αληθαλφηεηα ηνπ ζχκαηνο λα ακπλζεί θαη 
λα πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηφ ηνπ».  

• Πην εηδηθά, ν φξνο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ 
επηζπκία ελφο αηφκνπ λα βιάςεη θάπνηνλ άιιν, 
ε ζπκπεξηθνξά είλαη ζθφπηκε θαη 
επαλαιακβαλφκελε. 
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 πξνυπνζέηεη :  

oηελ αζπκκεηξία δχλακεο (ζσκαηηθήο ή 
ςπρνινγηθήο),  

o  επραξίζηεζε ηνπ επηηηζέκελνπ θαζψο θαη  

oηελ αίζζεζε θαηαπίεζεο ή ηαπείλσζεο απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ ζχκαηνο.  

oΖ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά λα επαλαιακβάλεηαη 
θαη λα πάξεη πνιιέο κνξθέο. 
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Κπνξεί λα δηαξθεί 
ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα 
 
Γηαξθεί έλα ρξφλν 
 
Γηαξθεί πνιιά 
ρξφληα 
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ηελ Διιάδα ν φξνο bullying- εθθνβηζκφο 
κεηαθξάδεηαη σο «παιηθαξηζκφο ή ληαειίθη» σο 
πξνο καζεηέο θπξίσο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
Θνηλφ γλψξηζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ πνπ 
ππάξρνπλ γηα ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ είλαη ε άληζε 
θαηαλνκή δχλακεο εηο βάξνο ηνπ ζχκαηνο θαη φηη δελ 
ππάξρεη δηάζεζε απφ πιεπξά ηνπ δξάζηε γηα επίιπζε 
δηαθνξψλ.  

5 



Ε
κ
φ

ο
β
ισ

μ
ό
ς
 ή

 π
ε
ίρ

α
γ
μ
α
  

Το πείπαγμα…………… 
 
ζπκβαίλεη  ζπλήζσο 
κεηαμχ θίισλ, νη 
δεκνθηιέζηεξνη καζεηέο 
ζπλσκνηνχλ ελαληίνλ 
θάπνηνπ θαη δελ 
πεξηιακβάλεη ζσκαηηθφ 
πφλν 
 
Μεηαηπέπεηαι  ζε 
εκθοβιζμό………… 
 
Όηαλ ην παηδί αηζζαλζεί 
φηη νη πξάμεηο ησλ άιισλ 
δελ δηέπνληαη απφ 
αζηείν  θαη δελ γίλνληαη 
ζηα φξηα ηνπ παηρληδηνχ. 
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Ιστορική αμαδρομή 

• Σν θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κειεηήζεθε 
γηα πξψηε θνξά ην 1978 ζηε Λνξβεγία θαη 9 ρξφληα 
κεηά, ην 1987, ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 
εκθαλίδεηαη ν ζρεηηθφο φξνο “bullying”.  
 
Δλψ ζαλ θαηλφκελν επηζεκαίλεηαη θαη 
θαηαγξάθεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, δελ ζα πξέπεη 
λα ζεσξεζεί φηη εκθαλίδεηαη θαη ηφηε. Δμάιινπ 
απνηειεί κηα αθφκε έθθξαζε ηεο βίαηεο 
ζπκπεξηθνξάο ε νπνία ππάξρεη κε ηε γέλλεζε ηνπ 
αλζξψπνπ.  
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Επιδημιολογία  

• ηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηεμαρζεί 
κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ ζηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη ηα 
πνζνζηά ησλ καζεηψλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 
έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο 
θπκαίλνληαη απφ 46,3 % έσο 58,9%. 

• ε πξφζθαηε έξεπλα βξέζεθε φηη παηδηά ηα νπνία 
εθθνβίδνπλ μεπεξλνχλ ην 5% ησλ καζεηψλ θαη ηα 
ζχκαηα ηνπ .Δ θπκαίλνληαη γχξσ ζην 10-15% 
(Σζηαληεο, 2011).  

• Χζηφζν, πνιινί θάλνπλ ιφγν θαη γηα έλα απξνζδηφξηζην 
«ζθνηεηλφ» αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ, αθνχ πνιιέο θνξέο 
δελ θαηαγγέιινληαη απφ ηνπο δαζθάινπο ή ηνπο 
δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην 
θχξνο ηνπ ζρνιείνπ.  
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• - Ζιηθία θνξχθσζεο: 11-14 εηψλ. 
• Σα πεξηζηαηηθά έλδν-ζρνιηθήο βίαο εθδειψλνληαη πην ζπρλά 

ζην Γεκνηηθφ & ζην Γπκλάζην, ελψ ζην Ιχθεην κεηψλνληαη  
- Σν 10%-15% ησλ καζεηψλ πέθηεη ζχκα δηαθφξσλ κνξθψλ 
βίαο ζην ζρνιείν. 

•  Σα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα εκπιέθνληαη πην ζπρλά ζε 
πεξηζηαηηθά βίαο, ζε αλαινγία 3/1. 

• Σα θνξίηζηα εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά ιεθηηθήο βίαο ελψ ηα 
αγφξηα ζε πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βίαο 

•  ρεδφλ νη κηζνί απφ απηνχο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζρνιηθή βία 
αλαθέξνπλ ην γεγνλφο θαη νη πεξηζζφηεξνη απεπζχλνληαη ζε 
θίινπο θαη ιηγφηεξν ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.  
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Μορφές  σχολικού εκφοβισμού 

Ο εκθοβιζμόρ μποπεί να πάπει διάθοπερ μοπθέρ:  
 
• Συμαηικόρ: θπζηθφο ηξαπκαηηζκφο ή απεηιή ηξαπκαηηζκνχ 

πξνο θάπνηνλ. Δθδειψλεηαη κε ζπξσμίκαηα, ζθνπληήκαηα, 
αγθσληέο, γξνζηέο θαη θινηζηέο, ηξηθινπνδηέο, ρηππήκαηα κε 
αληηθείκελα, ηζηκπήκαηα θαη δαγθσληέο, πεξηνξηζκφ ηνπ 
άιινπ κέζσ ζσκαηηθψλ πξαθηηθψλ. 

• Λεκηικόρ: ζπζηεκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε πβξηζηηθψλ 
εθθξάζεσλ, θξαζηηθψλ επηζέζεσλ, πξνζβνιψλ θαη απεηιψλ, 
αγελψλ ζρνιίσλ θαη εηξσλείαο, ρξήζε παξαηζνπθιηψλ. 

• Εκθοβιζμόρ με εκβιαζμό: εθνχζηα απφζπαζε ρξεκάησλ ή 
πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ απεηιέο 
ή θαη ηνλ εμαλαγθαζκφ ζε αληηθνηλσληθέο πξάμεηο. 
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Λεκηικόρ 
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• Έμμεζορ ή κοινυνικόρ: πξνζπάζεηα γηα 
θνηλσληθή απνκφλσζε ή αγλφεζε αηφκνπ, γηα 
άζθεζε επηξξνήο ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ 
ψζηε λα αηζζαλζνχλ αληηπάζεηα γηα θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν ζπκκαζεηή ηνπο, δηάδνζε 
θαθφβνπισλ θεκψλ θαη ςεπδψλ.  

 
Οη δξάζηεο ζπζπεηξψλνληαη ζε κία θιίθα θαη πνιχ 
ζπληνληζκέλα αγλννχλ ην ζπκκαζεηή θαη ηνλ 
θάλνπλ  αηζζάλεηαη αφξαηνο. Σα θνπηζνκπνιηά ηνλ 
απνθιείνπλ απφ φιεο ηηο παξέεο  
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•Ηλεκηπονικόρ: απνζηνιή απεηιεηηθνχ ή πβξηζηηθνχ πιηθνχ 
κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ησλ ππεξεζηψλ MMS 
θαη SMS πνπ παξέρνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ησλ 
δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ρξήζε ή 
παξαπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θάπνηνπ αηφκνπ, 
απνθιεηζκφο ηνπ απφ κηα δηθηπαθή νκάδα, θιήζεηο ζην θηλεηφ 
ηνπ απφ άγλσζην λνχκεξν. 

• Ραηζιζηικόρ: δηάδνζε αξλεηηθψλ ζρνιίσλ εμαηηίαο ηεο 
θαηαγσγήο, ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, ηεο νηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

• Σεξοςαλικόρ: πβξηζηηθά ζρφιηα, ζθίηζα θαη γθξάθηηη κε 
ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν, αλήζηθεο ρεηξνλνκίεο, αλεπηζχκεην 
άγγηγκα, κέρξη θαη ζνβαξέο ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο. 
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Αίτια του φαιμομέμου βίας στα σχολεία  

•  Οηθνγελεηαθνί παξάκεηξνη: πνιχ απζηεξέο ή πνιχ 
ειαζηηθέο κέζνδνη αλαηξνθήο, έιιεηςε θξνληίδαο, 
ελζάξξπλζεο, ππνζηήξημεο παηδηψλ κέζα ζηελ 
νηθνγέλεηα, έιιεηςε ηζνξξνπεκέλεο ζρέζεο θαη 
ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, παξακέιεζε ή 
θαθνπνίεζε παηδηψλ απφ γνλείο. 

•  Δθεβεία θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ 
(π.ρ., ηδηνζπγθξαζία, εμειηθηηθή πνξεία, 
ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο), ελαληίσζε πξνο θάζε 
κνξθή εμνπζίαο, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ή 
αίζζεκα παληνδπλακίαο. 
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Γηάθνξεο πιεπξέο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 
  αλεπαξθήο επνπηεία 
  ζπλσζηηζκφο καζεηψλ 
  ειιείςεηο πξνζσπηθνχ 
  θησρά εξεζίζκαηα  
 ην ςπρνινγηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ  
 αληαγσληζηηθφ 
 ειεγθηηθφ  
 απξφζσπν 
  νξηνζεηεί κε ερζξηθφ ηξφπν 
  πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ επίδνζε, φρη ζηηο ζρέζεηο   
 νη πνιηηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο   
 ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο ηηκσξίαο θαη ηεο απνβνιήο σο κέζνπ 

πεηζαξρίαο κε  δπζαλάινγε επηβξάβεπζε θνηλσληθά ζεηηθψλ 
ζπκπεξηθνξψλ  
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• Έιιεηςε ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο θαη  
άγλνηα ησλ ελειίθσλ(εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ), φζνλ 
αθνξά ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη επηζεηηθφηεηαο. 

•  Έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ 
εθηφλσζε άγρνπο. 

•  νη ζηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ θαη 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε βία  

•  ν ηξφπνο πξνβνιήο ηεο βίαο απφ ηα κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο  

•  γεληθφηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ εληζρχνπλ 
ηηο αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο 
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Ειδικά χαρακτηριστικά θύτη 

   - Αδπλακία ηήξεζεο θαλφλσλ-νξίσλ 
- Γηνγθσκέλε απηφ-εηθφλα 
- Δπηζεηηθφηεηα- παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά 
- Κεησκέλε ηθαλφηεηα απηνειέγρνπ 
- Έιιεηςε αίζζεζεο ηνπ κέηξνπ 
- Απφιπηε έιιεηςε ελ-ζπλαίζζεζεο 
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Μπορούμε μα αμαγμωρίσουμε τους 

πιθαμούς θύτες ;;; 
•  Υακειφ ελδηαθέξνλ γηα ην ζρνιείν θαη κεησκέλε 

απφδνζε ζηα καζήκαηα ( καζεζηαθέο δπζθνιίεο )  
• ΓΔΠ-Τ ελεξγεηηθά θαη ππεξδξαζηήξηα  
• Αλεμέιεγθηνο ζπκφο-παξνξκεηηθνί ηζαθσκνί 
• Ηζηνξηθφ πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ζην ζπίηη 
•  Ηζηνξηθφ βηαηφηεηαο θαηά αηφκσλ, δψσλ ή 

αληηθεηκέλσλ 
• Έιιεηςε αλνρήο ζε πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο θαη  

δηαθξίζεηο 
•  Υξήζε αιθνφι θαη νπζηψλ 
•  πλαλαζηξνθή κε άηνκα κε αληηθνηλσληθή  θαη 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 
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Ειδικά χαρακτηριστικά παιδιού-θύμα 

Παηδηά κε πεξηζζφηεξν άγρνο θαη αλαζθάιεηα,  
- Υακειή απηνεθηίκεζε 
-  Αδπλακία επίιπζεο πξνβιεκάησλ 
-  Θαηαζιηπηηθά ζηνηρεία ή πλαηζζεκαηηθέο 

δπζθνιίεο 
- Δζσζηξεθή θαη κνλαρηθά 
-  Υακειή ζρνιηθή επίδνζε- αδηθαηνιφγεηεο 

απνπζίεο 
- Φνβηζκέλα κε παζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε βία 
-  αδπλακία ζχλαςεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

 

19 



Μπορούμε  αμαγμωρίσουμε το παιδί θύμα ;;;;; 

• Ζ κεησκέλε δηάζεζή ηνπ ή ε άξλεζή ηνπ λα πάεη ζην ζρνιείν κε 
πξφζρεκα θάπνηα αδηαζεζία 

• Οη αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο 
•  Ζ απξνζδφθεηε καζεζηαθή ηνπ πηψζε 
• Όηαλ πεξλά ηα δηαιείκκαηα, θνληά ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γξαθεία 
•  Θαζπζηέξεζε άθημεο ζην ζρνιείν ή θαζπζηέξεζε επηζηξνθήο ζην 

ζπίηη 
• Αιιαγή δηαδξνκψλ απφ θ πξνο ην ζρνιείν ή ην ζπίηη 
• Ρνχρα ζπρλά ζθηζκέλα & θαηεζηξακκέλα 
• εκάδηα θαη κειαληέο ζην ζψκα ηνπ 
• Απψιεηα αληηθεηκέλσλ ή ρξεκάησλ ηνπ παηδηνχ 
•  Άξλεζε ζε ζπκκεηνρή ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηφηεηα 
•  Αιιαγέο ζηε δηάζεζή ηνπ πνπ επηκέλνπλ 
• Παξάπνλα γηα ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα 

 

20 



Ειδικά χαρακτηριστικά παιδιώμ-παρατηρητώμ 

•  ππνζηεξίδνπλ ην ζχηε κε γέιηα, ρεηξνθξνηήκαηα θαη 
άιιεο κνξθέο   επηδνθηκαζίαο,  

• απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζθελή θαη θάλνπλ φηη δελ 
είδαλ ηίπνηα  

• ζπκαηνπνηνχληαη, ηξνκνθξαηνχληαη, παγψλνπλ 

• δελ μέξνπλ ηη λα θάλνπλ, είλαη ζε ακθηζπκία θαη δελ 
παίξλνπλ ζέζε,  

• πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ ην ζχκα, απνδνθηκάδνπλ 
ην ζχηε θαη ηξέρνπλ λα θέξνπλ βνήζεηα.  
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• Γεληθά νη πξψηεο νκάδεο παηδηψλ-παξαηεξεηψλ 
πηζηεχνπλ φηη ν εθθνβηζκφο θαη ε βία δελ είλαη 
ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξίδνληαη φκσο απφ 
ην θφβν κήπσο ζπκβεί θαη ζηνπο ίδηνπο, γη‟ απηφ θαη 
αλεζπρνχλ φηη αλ πάξνπλ ζέζε, ζα θάλνπλ ηα 
πξάγκαηα ρεηξφηεξα. 

•  Σα παηδηά πνπ παξεκβαίλνπλ γηα λα βνεζήζνπλ ην 
ζχκα έρνπλ μεθάζαξε άπνςε θαηά ηνπ εθθνβηζκνχ 
θαη ηεο βίαο, πςειφ βαζκφ ελζπλαίζζεζεο θαη 
αιιειεγγχεο, εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη 
ζηνπο ελήιηθεο, ελψ ζπλάκα πηζηεχνπλ φηη ε 
παξέκβαζή ηνπο κπνξεί λα βνεζήζεη, θάηη πνπ 
βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο.  
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Οι ψυχοκοιμωμικές επιπτώσεις 

Οη ςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ εθθνβηζκνχ 
θαη ηεο βίαο ζηα παηδηά είλαη πνιιέο θαη 
ζνβαξέο. Δμίζνπ ζεκαληηθέο θαη γηα ηηο ηξείο 
νκάδεο παηδηψλ. 

• Θχηεο  

• Θχκαηα 

• Παξαηεξεηέο  
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Χυχοκοιμωμικές επιπτώσεις : ΠΑΙΔΙΟΤ -ΘΤΣΗ 

 
• Απνκάθξπλζε απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 
• Γηαθνπή ζρνιηθήο θνίηεζεο 
• Σάζεηο θπγήο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 
• Πεξηζσξηνπνίεζε-θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 
• Έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο θαηάρξεζεο αιθνφι θαη άιισλ 

λαξθσηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, θαζψο θαη σο 
ελήιηθεο 

•  Λα εμειηρζνχλ ζε ελήιηθεο κε αληηθνηλσληθή θαη παξαβαηηθή 
ζπκπεξηθνξά πνπ αγγίδεη ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ζπηψλ 

• Δπίζεο, απηά ηα άηνκα, φηαλ ελειηθησζνχλ, είλαη πην πηζαλφλ 
λα αζθνχλ βία ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπο θαη ζηα παηδηά ηνπο, 
θαη αδπλαηνχλ λα θξαηήζνπλ ηηο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο 
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Χυχοκοιμωμικές επιπτώσεις : ΠΑΙΔΙΟΤ ΘΤΜΑ  

 
• Αηζζήκαηα έληνλνπ άγρνπο, αλαζθάιεηαο, θνβίεο, ζρνιηθή 

άξλεζε, απνπζίεο απφ ην ζρνιείν νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 
ζρνιηθή απνηπρία. 

 
• Λα εκθαλίζνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
 
• Φπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα: πνλνθέθαιν, άιγε ζηελ 

θνηιηαθή ρψξα, δηαηαξαρέο χπλνπ, λπρηεξηλή ελνχξεζε, 
εκηθξαλίεο, δεξκαηηθά πξνβιήκαηα (π.ρ. έθδεκα, ή ςσξίαζε) 
έιθνο, ηξέκνπιν, απμεκέλνπο παικνχο, θξίζεηο παληθνχ θ.ά. 

 
• Λα παξνπζηάζνπλ θνβηθή ή θαη αγρψδε δηαηαξαρή, 

θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο δηαηξνθήο, απηνηξαπκαηηθή 
ζπκπεξηθνξά  θαη απφπεηξα απηνθηνλίαο  
 

25 



•     Έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνθέξνπλ απφ 
θαηάζιηςε θαη άγρνο θαη κεξηθά απφ ηα ζπκπηψκαηα 
πνπ αλαγξάθνληαη , κπνξεί λα εμαθνινπζήζνπλ λα 
ππάξρνπλ κέρξη ηελ ελειηθίσζε 

 
• Έρνπλ ζπρλά ηάζεηο απηνθηνλίαο, πνπ κπνξεί λα 

ζπλερίζνπλ θαη κέρξη ηελ ελειηθίσζε. ε κία κειέηε, νη 
ελήιηθεο πνπ ππήξμαλ ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 
ήηαλ 3 θνξέο πην πηζαλφλ λα θάλνπλ ζθέςεηο γηα 
απηνθηνλία. 
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• ρεηηθή έξεπλα έδεημε φηη ηα ζχκαηα ζρνιηθνχ 
εθθνβηζκνχ δεκνηηθήο ειηθίαο  είραλ ηηο δηπιάζηεο 
πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα 
ζηελ εθεβεία . 

 
• Έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληηδξάζνπλ 

κε εμαηξεηηθά βίαην ηξφπν.  
 
• ε 12 απφ ηα 15 πεξηζηαηηθά ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

φπνπ καζεηέο έξημαλ ππξά ζην ζρνιείν ηνπο, νη 
ζθνπεπηέο ήηαλ ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. 
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Χυχοκοιμωμικές επιπτώσεις για τα παιδιά 

παρατηρητές. 

 
•Έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα θαπλίδνπλ 
θαη λα θάλνπλ θαηάρξεζε αιθνφιεο ή άιισλ 
λαξθσηηθψλ 
•„Έρνπλ απμεκέλα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ 
άγρνπο 
•Δίλαη πην πηζαλφλ λα απνπζηάδνπλ ζπρλά απφ 
ην ζρνιείν 
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Εμέργειες του εκπαιδευτικού για μα προλάβει 

τημ εμφάμιση του εκφοβισμού και της βίας στο 

σχολείο  

 • λα ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηνπο 
θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ζην ζρνιείν θαη ηνπο ηξφπνπο 
αληηκεηψπηζεο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν  

 
• λα παξέρεη απφ λσξίο ζηνπο καζεηέο θαηάιιεινπο ηξφπνπο 

έθθξαζεο ηεο επηζεηηθφηεηαο (φπσο ηα αζιήκαηα, νη ηέρλεο 
θηι.) θαη αλάινγεο επθαηξίεο γηα επηηεχγκαηα θαη θαηαμίσζε 

 
• λα εληζρχεη ηε θηιία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη λα αλαδεηθλχεη 

ηελ αιιειεγγχε ηεο παξέαο ησλ θίισλ σο ην πιένλ θαηάιιειν 
κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ θαη 
βίαο ζην ζρνιείν  
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•  λα επαηζζεηνπνηεί ηνπο γνλείο γηα ην πξφβιεκα, ζηηο 
αηνκηθέο θαη ζηηο νκαδηθέο ζπλεξγαζίεο 

  
•  λα αληηκεησπίδεη ηηο αηηίεο απνκφλσζεο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζεο καζεηψλ 
 
•  λα δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμε ζηε 

ζρνιηθή νκάδα ησλ λενθεξκέλσλ καζεηψλ ή ησλ 
καζεηψλ κε εηδηθά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο 

 
•  λα αζθεί νπζηαζηηθή επνπηεία ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ 

ζηνπο νπνίνπο πηζαλνινγείηαη εθδήισζε εθθνβηζκνχ 
θαη βίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 
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Εμέργειες του εκπαιδευτικού για τημ αμτιμετώπιση 

περιστατικώμ εκφοβισμού και βίας στο σχολείο  

 

•  λα δηαβεβαηψζεη ην παηδί-ζχκα φηη «δελ επζχλεηαη ην ίδην γηα 
φηη έρεη ζπκβεί»  

•  λα ηνπ ζπκίζεη φηη ην λνηάδεηαη θαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο 
κπνξεί λα ην πξνζηαηεχεη    

•  λα ηνπ πεη φηη ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κφλν αλ 
«ζπάζεη ε ζησπή» θαη λα εμεγήζεη φηη ε θνηλνπνίεζε ησλ 
πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν δελ απνηειεί 
«θάξθσκα»  

•  λα ζπδεηήζεη ην γεγνλφο ζηελ νκάδα ηάμεο σο θάηη ζνβαξφ 
θαη σο επζχλε φισλ, λα θηλεηνπνηήζεη ηελ αιιειεγγχε ησλ 
καζεηψλ 
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• λα πξνηείλεη ζην παηδί θαη ζηελ νκάδα ηάμεο 
πξαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε  
δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ 

 
•  λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ 

 
• λα ελεκεξψζεη παξάιιεια ηελ νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ην δηεπζπληή ηνπ  
ζρνιείνπ  
 

• εάλ θξίλεηαη αλαγθαίν, λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ελφο 
εηδηθνχ ςπρηθήο πγείαο.  
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Εμέργειες τωμ γομέωμ για τημ αμτιμετώπιση 

περιστατικώμ εκφοβισμού και βίας στο σχολείο  

 
• Απνθπγή παξνξκεηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη Φπρξαηκία 
• πδήηεζε κε ην παηδί 

- Δπηβεβαίσζε ηνπ παηδηνχ φηη «δελ επζχλεηαη ην ίδην 
γηα φηη έρεη ζπκβεί» 
- Τπελζχκηζε φηη ην λνηάδεζηε & φηη είζηε απηνί πνπ ην 
πξνζηαηεχεηε 
- ηήξημε φηη καδί κπνξείηε λα ην αληηκεησπίζεηε 
 

•  Δλεκέξσζε ηνπ Γηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθφ/νχο 
ζρνιείνπ 

• Πξαθηηθνί ηξφπνη γηα αληηκεηψπηζε δχζθνισλ 
θαηαζηάζεσλ 

•  πκβνπιεπηηθή απφ εηδηθφ ςπρηθήο πγείαο 
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Γεμικά αμαγκαία μέτρα για τημ αμτιμετώπιση του εκφοβισμού 

και της βίας στο σχολείο  

 
• Απαηηείηαη λα διεπεςνηθεί ζπζηεκαηηθά ζηε ρψξα καο ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο 

ζην ζρνιείν, ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο, ηφζν πνζνηηθά, φζν θαη πνηνηηθά.  
• Απαηηείηαη λα εκδοθεί άκεζα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

γπαπηή πολιηική ανηιμεηώπιζηρ. Ζ πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο 
θαηαγξαθήο ησλ ζπκβάλησλ, δηνξηζκνχ ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπκβνχινπ κε 
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο, ελεκέξσζεο ησλ 
καζεηψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε ζχζηεκα ππνζηήξημεο, ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θαη νξγάλσζεο 
νπζηαζηηθήο επνπηείαο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ. 

• Δίλαη απαξαίηεηε ε επιμόπθυζη ηυν εκπαιδεςηικών γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο.  

• Δίλαη αλαγθαία ε δηαξθήο παξφηξπλζε θαη ςποζηήπιξη ηυν γονέυν γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 
θαη ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ζρνιείν.  

• Απαηηείηαη ζπλερήο ζςμβοςλεςηική ηυν εκπαιδεςηικών ππορ ηοςρ μαθηηέρ κε ζηφρν ηελ 
ελίζρπζε ηεο καζεηηθήο νκάδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπκβάλησλ εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην 
ζρνιείν.  

• Απαηηείηαη λα αλαπηπρζνχλ πξνγξάκκαηα πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ, ηα νπνία 
λα εληάζζνληαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα κε δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ζπλδεδεκέλα κε ην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

• Απαηηείηαη λα ζηελεσυθούν οι εκπαιδεςηικέρ πεπιθέπειερ άμεζα με ειδικούρ τςσικήρ 
ςγείαρ παιδιών και εθήβυν (παηδνςπρηάηξνπο, ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο), νη 
νπνίνη παξεκβαίλνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εθδειψλνληαη ζηε 
ζρνιηθή θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα.  
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Οι δυματότητες αμτιμετώπισης του εκφοβισμού και της 

βίας στο σχολείο  

 
• ην πιαίζην ηνπ δηαθξαηηθνχ 

Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο ΓΑΦΛΖ ΗΗ 
«Ππόγπαμμα Αξιολόγησηρ Αναγκών και 
Εςαισθητοποίησηρ για τον Εκυοβισμό 
και τη Βία στο σσολείο», καζεηέο ησλ 
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζπκκεηείραλ ζε 
εηδηθέο ςπρνεθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

 
•  ηφρνη ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε 

ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ ζηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο 
βίαο ζην ζρνιείν. Κεηά ην ηέινο ηεο 
παξέκβαζεο απηήο παξαηεξήζεθε:  
 

• Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ δείρλνπλ φηη 
ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο 
βίαο ζην ζρνιείν είλαη δπλαηφλ λα 
αληηκεησπηζηεί.  
 

 

 

 

 

 

 

• αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ 
(απφ 5,5% πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ζε 
15,79% κεηά ηελ παξέκβαζε) πνπ 
θαηαθεχγνπλ ζην δηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ φηαλ πέζνπλ ζχκαηα 
εθθνβηζκνχ θαη βίαο,  

• κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ πνπ 
δε κηινχλ πνηέ ζε θαλέλαλ φηαλ 
εθθνβηζηνχλ 

• κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ πνπ 
δε κηινχλ ζε θαλέλαλ φηαλ αζθήζνπλ 
εθθνβηζκφ θαη βία ζε άιιν καζεηή 
θαζψο νη καζεηέο-ζχηεο κεηά ηελ 
παξέκβαζε άξρηζαλ λα κηινχλ 
πεξηζζφηεξν ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο 
γη‟ απηφ πνπ έθαλαλ ή ζηνπο γνλείο 
ηνπο ή ζηα αδέξθηα ηνπο 
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Οη ζπλέπεηεο ηνπ 
εθθνβηζκνχ θαη ηεο 
βίαο ζηα παηδηά είλαη 
ζνβαξέο θαη 
θαζνξηζηηθέο γηα ηελ 
ςπρνθνηλσληθή ηνπο 
εμέιημε. 
Ζ ζπζηεκαηηθή 
πξφιεςε θαη ε 
θαηάιιειε 
αληηκεηψπηζε θάζε 
κνξθήο εθθνβηζκνχ 
θαη  βίαο ζην ζρνιείν 
είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. 
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