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Το δίκτυο υπηρεσιών για την ψυχική υγεία του
παιδιού και του εφήβου της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
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Το Φαινόµενο του Εκφοβισµού
ή Θυµατοποίησης

Το φαινόµενο του εκφοβισµού (bullying) ή θυµατοποίησης
(victimization) αποτελεί µορφή επιθετικής συµπεριφοράς που
εµφανίζεται κυρίως στη σχολική πραγµατικότητα µε σοβαρές
επιπτώσεις για την ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού και
του εφήβου και τη διαδικασία της µάθησης.
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Επιιστηµονικός Υπεύθυνος: Ι. Τσιάντης
Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής

ΟΡΙΣΜΟΣ
Eνας µαθητής εκφοβίζεται ή θυµατοποιείται όταν εκτίθεται
επανειληµµένα και για αρκετό χρονικό διάστηµα σε αρνητικές
πράξεις άλλου ή άλλων µαθητών, που εκδηλώνονται ως µορφές
βίαιης ή επιθετικής συµπεριφοράς (Οlweus, 1991).
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Επιιστηµονικός Υπεύθυνος: Ι. Τσιάντης
Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής

Συνήθως το φαινόµενο του εκφοβισµού
παραβλέπεται και εκλαµβάνεται ως µέρος της
αναπτυξιακής φυσιολογικής συµπεριφοράς
των παιδιών και των εφήβων, όµως η
κατάσταση αυτή προκαλεί ψυχικό τραύµα,
κατάθλιψη, άγχος, µαθησιακές δυσκολίες
ψυχοσωµατικά συµπτώµατα και ενδέχεται να
σηµαδέψει την ζωή των εµπλεκοµένων.
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5

Επιιστηµονικός Υπεύθυνος: Ι. Τσιάντης
Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής

Εκφοβισµός
θεωρείται η συνειδητά επαναλαµβανόµενη βίαιη
συµπεριφορά, µεγάλου ή/και δυνατού µαθητή ή οµάδα
µαθητών προς ένα µικρότερο και αδύναµο (νοητικά, µε
αναπηρίες, παιδιά από µειονότητες, διαφορετικής φυλής,
χρώµατος, θρησκείας), ο οποίος δεν µπορεί να προστατεύσει
τον εαυτό του, µε σκοπό να τον βλάψει. Εκδηλώνεται λεκτικά
µε απειλές, προσβολές, σωµατικά µε γροθιές, κλωτσιές,
σεξουαλικές χειρονοµίες, µε κοινωνικό αποκλεισµό
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Το φαινόµενο
του Εκφοβισµού ή Θυµατοποίησης
(Bullying)
ΕΚΤΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΥΜΑΤΑ

ΘΥΤΕΣ

ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΤΕΣ

7-10 %

9-20 %

Περίπου 15 % ή 1 στους 7
µαθητές

Χώρες:
Νορβηγία (Olweus, 1991, 1995) Σουηδία (Olweus, 1986)
Αγγλία (Smith, 1991; Whitney & Smith, 1993)
ΗΠΑ (Perry et al., 1988)
Καναδάς (Ziegler & Rosenstein-Manner, 1991)
Ολλανδία (Haeselager & Van Lieshout, 1992)
Ιρλανδία (O’ Moore & Bredan, 1989)
Αυστραλία (Rigby and Slee, 1991)
Ισπανία (Ruiz, 1992)
Ιαπωνία, (Ηirano, 1992)
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Μορφές άµεσες ή έµµεσες
α) Με λόγια
• Βρισιές
• Πειράγµατα
• Απειλές
• Κοροϊδίες
β) Με πράξεις
• Κλωτσιές
• Μπουνιές
• Σπρωξίµατα
• Χτυπήµατα
γ) Mε συµπεριφορές
• Αποµόνωσης
• Αποκλεισµού από παρέες και φίλους
• Αποκλεισµού από παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες
δ) Με τα κινητά & το internet
8

Κατά τη διάρκεια της επιθετικής συµπεριφοράς ή
θυµατοποίησης, ο θύτης που υπερτερεί σε σωµατική,
συναισθηµατική ή και γνωστική δύναµη από το θύµα έχει
πρόθεση να πλήξει σοβαρά ή να δυσαρεστήσει το άλλο
άτοµο.
΄Ετσι, αναπτύσσεται ανισορροπία δύναµης µέσα από την
οποία το θύµα είναι ανήµπορο να αµυνθεί ή να αντιδράσει.
Πρέπει να τονιστεί ότι δεν λέγεται «εκφοβισµός» όταν δύο
µαθητές ίσης δύναµης και επιρροής (σωµατικής ή
ψυχολογικής) διαφωνούν ή τσακώνονται.
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Ο εκφοβισµός εκδηλώνεται

•
•
•
•

στο προαύλιο του σχολείου,
την ώρα του διαλείµµατος,
στις τουαλέτες, ή στα αποδυτήρια καθώς επίσης και
στο δρόµο προς ή από το σχολείο.

• Μέσω του διαδικτύου ή των κινητών (ηλεκτρονικός
εκφοβισµός)
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Τα θύµατα του εκφοβισµού
παρουσιάζουν
τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Έχουν συνήθως περισσότερο άγχος και ανασφάλεια από τους
άλλους µαθητές, ενώ είναι συνήθως προσεκτικοί, ήσυχοι και
ευαίσθητοι µε εσωστρεφή προσωπικότητα και ελάχιστους ή
καθόλου φίλους.

•

Συνήθως δεν εµφανίζουν επιθετική ή προκλητική συµπεριφορά,
και έχουν µια αρνητική στάση απέναντι στη βία.

•

Αν είναι αγόρια, είναι συνήθως σωµατικά πιο αδύναµα από τα
υπόλοιπα της οµάδας, ή φαίνονται διαφορετικά ή έχουν µια
σωµατική ιδιαιτερότητα.

•

Έχουν ελάχιστες επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες
καθώς και χαµηλή αυτοεκτίµηση.

•

Είναι συνήθως παθητικοί δέκτες µε έντονες συναισθηµατικές
αντιδράσεις όπως άγχος, φόβο, θυµό, κλάµα και απειλές, και
µεγάλη δυσκολία στο να υπερασπίσουν τον εαυτό τους.
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Αίτια του φαινοµένου

1. Έλλειψη ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και άγνοια όσον
αφορά στη διαχείριση ανάλογων κρίσεων από τους ενήλικες
του περιβάλλοντος του παιδιού.
2. Οικογενειακές παράµετροι όπως: έλλειψη φροντίδας,
ενθάρρυνσης, υποστήριξης των παιδιών µέσα στην οικογένεια,
έλλειψη ισορροπηµένης σχέσης µεταξύ των γονέων,
οικογενειακές συγκρούσεις και προβλήµατα.
3. H εφηβεία ως στάδιο ανάπτυξης και απαρτίωσης της
ταυτότητας του ατόµου, καθώς χαρακτηρίζεται από αντιδράσεις
όπως ευσυγκινησία, αντιδραστική και εχθρική στάση προς τους
άλλους, εναντίωση προς κάθε µορφή εξουσίας, έλλειψη
αυτοπεποίθησης ή αίσθηµα παντοδυναµίας.

www.epsype.gr
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Αίτια του φαινοµένου ΙΙ
4.

Η µεγάλη έµφαση που δίνεται από τους εκπαιδευτικούς και την
οικογένεια στην ακαδηµαϊκή επιτυχία, καθώς οδηγεί στο να
εκλαµβάνεται η σχολική επιτυχία ως σηµαντικός δείκτης της
αυτοεκτίµησης ενός παιδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο µαθητής
που αποτυγχάνει στη σχολική επίδοση, να νοιώθει ανεπαρκής, να
οργανώνει αρνητική ταυτότητα και να οδηγείται στην
προσχώρηση ή στη δηµιουργία οµάδας και σε συµπεριφορές βίας
και επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον.

5.

Η έλλειψη συµµετοχής σε σχολικές δραστηριότητες, η έλλειψη
εξωσχολικών δραστηριοτήτων για την εκτόνωση του άγχους, η
έλλειψη ζωτικού χώρου και το κλειστό προς την κοινότητα σχολείο
και σχολικό κλίµα.
Αναφορικά µε το φύλο αποδεικνύεται ότι ο δράστης είναι συνήθως
αγόρι.
Εθνικότητα: όσον αφορά στην καταγωγή του θύµατος
παρατηρούµε έντονα φαινόµενα ρατσισµού. Τα άτοµα που
εκφοβίζονται έχει παρατηρηθεί ότι προέρχονται από άλλη χώρα.

6.
7.

www.epsype.gr
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Επιπτώσεις του φαινοµένου
•
•

Συµπτώµατα κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασµού.
Συµπτώµατα άγχους και χαµηλής αυτοεκτίµησης.

•

Συναισθήµατα ανασφάλειας στο σχολείο ή και συµπτώµατα
σχολικής φοβίας ψυχοσωµατικές εκδηλώσεις όπως κεφαλαλγίες,
στοµαχικά άλγη και δυσκολίες ύπνου περισσότερες µαθησιακές
δυσκολίες και δυσκολίες προσαρµογής.

•

Μειωµένη αυτοπεποίθηση και χαµηλή εικόνα εαυτού. Συνήθως τα
θύµατα του εκφοβισµού µπορεί να αισθάνονται κοινωνική µειονεξία
και ανεπάρκεια στο να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις, να έχουν
συναισθήµατα κατωτερότητας, αρνητικές σκέψεις για τους φίλους
τους και τη δηµοτικότητά τους, αρνητικό εσωτερικό διάλογο και
έντονη αρνητική αυτοκριτική
14

Πώς αναγνωρίζονται
τα παιδιά αυτά

•

Αν έχει µειωµένη διάθεση ή αρνείται να έρθει στο
σχολείο µε πρόσχηµα κάποια αδιαθεσία.

•

Αν κάνει αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο.

•

Αν έχει µια απροσδόκητη µαθησιακή πτώση και οι
βαθµοί πέφτουν.

www.epsype.gr
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Πώς αναγνωρίζονται
τα παιδιά αυτά (II)

•

Αν καθυστερεί να έρθει στο σχολείο ή αν αργεί να
επιστρέψει στο σπίτι.

•

Αν σχεδόν καθηµερινά αλλάζει τους δρόµους που
έρχεται στο σχολείο και επιστρέφει από αυτό.
Αν τα ρούχα του συχνά είναι σχισµένα και
κατεστραµµένα.

•
•

Αν έχει σηµάδια και µελανιές στο σώµα ή άλλες
ενδείξεις επίθεσης και δεν σας λέει από πού και πώς
προήλθαν.

www.epsype.gr
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Πώς αναγνωρίζονται
τα παιδιά αυτά (III)

•

Αν συχνά χάνει τα πράγµατα του.

•

Αν ζητάει συχνά χρήµατα από τους γονείς του γιατί
έχασε αυτά που του δώσανε.

•

Αν αρνείται να συµµετέχει σε σχολικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες.
Αν υπάρξουν ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση που
επιµένουν.

•

www.epsype.gr
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Ο ρόλος των παρατηρητών

•

Αν στόχος του παιδιού που εκφοβίζει είναι να εδραιώσει το
κύρος και την κυριαρχία του στην οµάδα των συνοµηλίκων,
τότε χρειάζεται µάρτυρες.

•

Στα περισσότερα περιστατικά εκφοβισµού είναι παρούσα
µια οµάδα συνοµηλίκων µε ρόλους: ενισχυτή του θύτη,
βοηθού του θύτη, αµέτοχου παρατηρητή, υπερασπιστή του
θύµατος.

www.epsype.gr
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‘Συνωµοσία σιωπής’

Τα παιδιά που πέφτουν θύµατα εκφοβισµού ντρέπονται να
µιλήσουν για ό,τι τους συµβαίνει, φοβούνται πως η
ανάµειξη κάποιου ενήλικα θα είναι αναποτελεσµατική
και ίσως αποτελέσει αφορµή για περισσότερη βία.

www.epsype.gr
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•

Έχει παρατηρηθεί ότι οι γονείς δηλώνουν συνήθως άγνοια για
το πρόβληµα και το συζητούν ελάχιστα µε τα παιδιά τους. Οι
µαθητές συχνά νοιώθουν ότι η παρέµβαση κάποιου ενήλικα
είναι σπάνια και αναποτελεσµατική, ενώ πιστεύουν ότι µπορεί
να αποτελέσει κίνητρο για να εισπράξουν περισσότερη βία από
τους συµµαθητές τους.

•

Ένα ποσοστό δασκάλων, όταν αντιλαµβάνονται περιστατικά
εκφοβισµού-θυµατοποίησης µεταξύ µαθητών, δυσκολεύονται να
τα αντιµετωπίσουν, ενώ φαίνεται ότι δίνουν περισσότερη
σηµασία κυρίως στα περιστατικά που περιλαµβάνουν σωµατική
βία.

www.epsype.gr

20

Τι πρέπει να κάνει
ο εκπαιδευτικός
(Ι)
Για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού ο
εκπαιδευτικός οφείλει:
ü Να συζητά µε τους µαθητές για τα δικαιώµατα τους, τους κανόνες
συµπεριφοράς στο σχολείο και τους τρόπους αντιµετώπισης της
ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού
ü Να ενισχύει τη φιλία µεταξύ των µαθητών και να αναδεικνύει την
αλληλεγγύη της παρέας των φίλων ως µέσον για την αντιµετώπιση
περιστατικών βίας και εκφοβισµού
ü Να ευαισθητοποιεί τους γονείς για το πρόβληµα, στις ατοµικές και
οµαδικές συνεργασίες

www.epsype.gr

Τι πρέπει να κάνει
ο εκπαιδευτικός
(ΙΙ)
ü Να αναζητά και να αντιµετωπίζει τις αιτίες που προκαλούν την
αποµόνωση και την περιθωριοποίηση των µαθητών
ü Να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη των νεοφερµένων
µαθητών ή των µαθητών µε ειδικά προβλήµατα και ανάγκες στη
σχολική οµάδα και
ü Να ασκεί ουσιαστική εποπτεία στους χώρους του σχολείου όπου
είναι πιο πιθανό να εκδηλωθεί βία µεταξύ των µαθητών
ü Να ζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού ψυχικής υγείας, εάν το κρίνει
αναγκαίο

www.epsype.gr

Τι πρέπει να κάνει
ο εκπαιδευτικός
(ΙΙΙ)
ü Να ασκεί ουσιαστική εποπτεία στους χώρους του σχολείου όπου
είναι πιο πιθανό να εκδηλωθεί βία µεταξύ των µαθητών
ü Να ζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού ψυχικής υγείας, εάν το κρίνει
αναγκαίο
ü Να συζητήσει το γεγονός στην τάξη, ώστε να προκαλέσει την
εκδήλωση της αλληλεγγύης των µαθητών
ü Να ενηµερώσει παράλληλα την οµάδα των εκπαιδευτικών και τον
διευθυντή του σχολείου

www.epsype.gr

Τι πρέπει να κάνει
ο εκπαιδευτικός
για την αντιµετώπιση
περιστατικών ενδοσχολικής βίας
ü Να διαβεβαιώσει το παιδί θύµα ότι «δεν ευθύνεται το ίδιο για ότι έχει
συµβεί»
ü Να του υπενθυµίσει ότι το νοιάζεται και ότι βρίσκεται εκεί για να το
προστατεύει
ü Να του πει ότι τα πράγµατα µπορούν να αλλάξουν µόνο αν «σπάει η
σιωπή» και να του εξηγήσει ότι η κοινοποίηση περιστατικών βίας και
εκφοβισµού δεν αποτελεί «κάρφωµα»

www.epsype.gr

Τι πρέπει να ξέρει το παιδί

Δεν πρέπει να ξεχνά ότι είναι βασικό δικαίωµα κάθε παιδιού
να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί
µπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί µε
τη βία ανεξάρτητα από:
– Αν είναι αγόρι ή κορίτσι
– Την εµφάνισή του
– Τις ικανότητες που έχει
– Την πατρίδα που έχει
– την θρησκεία που πιστεύει

www.epsype.gr
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Οδηγίες για εκπαιδευτικούς
και γονείς

Ενηµερωτικά έντυπα Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στο διαδίκτυο:

http://www.epsype.gr
Στην ενότητα: ‘έρευνες’
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Πρόληψη-Αντιµετώπιση (Ι)

1. Προγράµµατα πρόληψης µέσω της ευαισθητοποίησης των
εκπαιδευτικών, των παιδιών και των γονιών
2. Ρόλος σχολείου και της εκπαίδευσης
3. Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση των εκπαιδευτικών µέσω
προγραµµάτων
7. Ενδεικτικά προγράµµατα παρεµβάσεων:
Το πρόγραµµα του Dan Olweus που εφαρµόζεται στα σχολεία
και το οποίο περιλαµβάνει εκπαίδευση εκπαιδευτικών µέσω
συγκεκριµένου εγχειριδίου.

www.epsype.gr

Πρόληψη-Αντιµετώπιση (ΙΙ)
5.
ü

Υποστήριξη µαθητών:
Η υποστήριξη των µαθητών περιλαµβάνει ένα σύστηµα από
δράσεις που ενδυναµώνει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για
να βοηθήσουν άλλους

ü

Η ενίσχυση της ικανότητας των παιδιών να επικεντρωθούν σε
θέµατα που τους αφορούν. (Υποστήριξη µεταξύ συνοµηλίκων:
Peer-support)

ü

Διαµεσολάβηση µεταξύ των µαθητών.

ü

Γενικά Δράσεις για να τροποποιηθεί η κουλτούρα του σχολείου
σ’ ένα περιβάλλον που θα είναι κατά της βίας

www.epsype.gr

Πρόληψη-Αντιµετώπιση (ΙΙΙ)

6.

Σχεδιασµός κατάλληλων δράσεων για την προστασία των
δικαιωµάτων των παιδιών

7.

Πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, (εγχειρίδιο ΕΨΥΠΕ):

ü

Βοήθεια από µαθητή σε µαθητή, και ενίσχυση ικανοτήτων και
δεξιοτήτων των µαθητών)

ü

Εργασία µε τους γονείς

www.epsype.gr

Πρόληψη-Αντιµετώπιση (ΙV)

8.

Κλινική παιδοψυχιατρική παρέµβαση. Ψυχοθεραπεία παιδιού
(αν χρειάζεται), συµβουλευτική γονέων

9.

Η συµµετοχή των γονιών και της κοινωνίας γενικότερα στην
ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και αντιµετώπιση του
φαινοµένου

www.epsype.gr

Προτάσεις
Πρόληψη-Αντιµετώπιση (Ι)

1.

Ανάπτυξη µιας εθνικής στρατηγικής για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της βίας µεταξύ των µαθητών στο σχολείο

2.

Δίκτυο για την πρόληψη και καταπολέµηση της Βίας µεταξύ των
µαθητών. Έχει ιδρυθει µε πρωτοβουλία και συντονίζεται από την
Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. µε συµµετοχή φορέων, θεσµών, ΜΜΕ, Μ.Κ.Ο.

www.epsype.gr

Προτάσεις
Πρόληψη-Αντιµετώπιση (ΙΙ)
3.

Κινητοποίηση θεσµών, φορέων, οργανισµών, γονέων, ΜΜΕ για
την αντιµετώπιση της Βίας µεταξύ των µαθητών στο σχολείο

4.

Τηλεφωνικές γραµµές βοήθειας:

ü

801 801 11 77 για γονείς και εκπαιδευτικούς

ü

116 111 Ευρωπαϊκή γραµµή στήριξης παιδιών και εφήβων

www.epsype.gr

Διακρατικά Ευρωπαικά Προγράµµατα
DAPHNE II & III
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Διακρατικά Ευρωπαικά Πρόγραµµατα
DAPHNE II & III

Ειδικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο τη
λήψη µέτρων για την προστασία της σωµατικής και ψυχικής
υγείας των παιδιών και των εφήβων από τον εκφοβισµό και
την ενδοσχολική βία.
Συµµετέχουσες χώρες:
Ελλάδα, Γερµανία, Πολωνία,
Κύπρος, Λιθουανία

www.epsype.gr

Οµάδα Συνεργατών στην Ελλάδα
Προγράµµατα DAPHNE II & III
(Ι)

•
•
•
•
•
•
•
•

Ερευνητικό Κέντρο: Αθήνα
Τσιάντης, Ι., M.D., DPM, FRCPsych, Αν. Καθηγητής
Παιδοψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών,
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
Ασηµόπουλος, Χ., Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής
Εργασίας, Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Αθηνών
Γιαννακοπούλου, Δ., PsychD, Κλινική Ψυχολόγος
Βασιλακάκη, Ε., Ψυχολόγος MSc
Γιαννακοπούλου, Δ., Ψυχολόγος, PhD
Μπεράτης, Ι., Ψυχολόγος
Παπαδοπούλου, Κ., Επικ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΕΑΠΗ
Φύσσας, Κ., Ψυχοθεραπευτής, MA

www.epsype.gr

Οµάδα Συνεργατών στην Ελλάδα
Προγράµµατα DAPHNE II & III
(ΙΙ)

•
•
•
•

Χατζηπέµου, Θ., M.Sc, Ειδικός Παιδαγωγός-Κοινωνικός
Λειτουργός
Διαρεµέ, Σ., PhD, Κλινική Ψυχολόγος
Κονίδα, Ε., M.Sc, Αναπτυξιακή Ψυχολόγος
Σιγάλα, Α., Στατιστικός
Σουµάκη, Ε., M.D., Παιδοψυχίατρος

Ερευνητικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη
• Μπίµπου, Ι., PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγικό
Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης

www.epsype.gr

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

www.epsype.gr
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Συµπεράσµατα παρεµβάσεων

•
•
•
•
•
•

Μείωση των θυµάτων µετά την εφαρµογή του εγχειριδίου
Μετά την παρέµβαση, περισσότεροι µαθητές θέλουν να
βοηθήσουν τα θύµατα.
Τα θύµατα αναγνωρίζουν ότι έχουν βοήθεια από τους
συµµαθητές τους.
Μετά την παρέµβαση, περισσότεροι µαθητές θεωρούν ότι οι
εκπαιδευτικοί τους αναγνωρίζουν και προσπαθούν να
παρέµβουν σε περιστατικά εκφοβισµού.
Τα θύµατα και οι παρατηρητές αναφέρουν τα περιστατικά
εκφοβισµού σε ενηλίκους.
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι µπορούν να αντιµετωπίσουν
περιστατικά εκφοβισµού, µε την κατάλληλη εκπαίδευση και
υποστήριξη

www.epsype.gr
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Έχει εκδοθεί το βιβλίο
του Καθ. Dan Olweus
από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στα
Ελληνικά µε τίτλο:
«Εκφοβισµός και Βία
στο Σχολείο. Τι
γνωρίζουµε και τι
µπορούµε να κάνουµε».
Επιµέλεια βιβλίου Ι.
Τσιάντης
Μετάφραση: Έφη
Μαρκοζάνε

www.epsype.gr

«Μίλα Μη Φοβάσαι.
3 ιστορίες για τη βία
στο σχολείο».
Ελένη Δικαίου,
Βαγγέλης Ηλιόπουλος,
Τζέµη Τασάκου.
Εικονογράφηση:
Λήδα Βαρβαρούση,
Χρήστος Ζωίδης,
Διατσέντα Παρίση,
Βάσω Ψαράκη και
µαθητές

www.epsype.gr

«Τα Μπλε Γυαλιά»,
του Γιάννη Κουφονίκου
Μια ταινία βασισµένη
στην ιστορία του Βαγγέλη
Ηλιόπουλου «Στη φωλιά του
Νίκου» από το βιβλίο εκδ.
Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. «Μίλα, µη
φοβάσαι».
Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο
στα χέρια εκπαιδευτικών και
γονιών.

www.epsype.gr

«Στον κήπο µε τα
παραµύθια».
Αγγελική Βαρελλά,
Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Λότη ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου,
Ευγένιος Τριβιζάς
και Βάσω Ψαράκη
Εικονογράφηση:
Λήδα Βαρβαρούση,
Χρήστος Δήµος,
Φιλοµήλα ΒακάληΣυρογιαννοπούλου,
Βασίλης Παπατσαρούχας,
Διατσέντα Παρίση και
Βάσω Ψαράκη

www.epsype.gr

«Πώς να µιλήσετε σε
ένα παιδί..».
Το βιβλίο της ΓραµµήςΣύνδεσµος γραµµένο από
την διεπιστηµονική οµάδα
της γραµµής-Σύνδεσµος.
Επιστηµονική Εποπτεία:
Ι.Τσιάντης, Αν. Καθηγητής
Παιδοψυχιατρικής
Επιστηµονική Επιµέλεια:
Δηµήτρης Τζίκας,
Παιδοψυχίατρος,
Σοφία Βγενοπούλου,
Παιδοψυχίατρος
Εικονογράφηση: Λήδα
Βαρβαρούση

www.epsype.gr

Υπό έκδοση

Η ΕΨΥΠΕ ετοιµάζει
µια σειρά από εκδόσεις
µε θέµατα που αφορούν
στα παιδιά/εφήβους/γονείς/εκπαιδευτικούς.
Μεταξύ άλλων, ένα βιβλίο του εικονογράφου Jose Tassies:
«Μου έκλεψαν το όνοµά µου»
µε θέµα την ενδοσχολική βία.

www.epsype.gr

Τηλεφωνικές Γραµµές Στήριξης

Η Τηλεφωνική Συµβουλευτική Υπηρεσία
της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε συµπεριλαµβάνε
«Γραµµή-Σύνδεσµο 801 801 1177», η
οποία λειτουργεί πλέον αποκλειστικά για
γονείς και εκπαιδευτικούς για
οποιονδήποτε ενήλικα επιθυµεί να µιλήσει
για θέµατα σχετικά µε παιδιά και εφήβους,
«Γραµµή στήριξης παιδιών και εφήβων
116 111», που απευθύνεται αποκλειστικά
σε παιδιά και εφήβους. ΟΙ κλήσεις είναι
ανώνυµες, εµπιστευτικές και δωρεάν από
σταθερά και κινητά.

www.epsype.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το «Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο» που συγκροτήθηκε µε
πρωτοβουλία της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ι
Τελεί υπό την υποστήριξη της Α.Ε. του Προέδρου της
Δηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και οι σκοποί του είναι:
1. Η αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπιση της εκδήλωσης
βίας µεταξύ µαθητών στο σχολείο ή σε άλλους χώρους που
συνδέονται µε τη σχολική ζωή και καθηµερινότητα
2. Η προώθηση της επιστηµονικής έρευνας στον τοµέα
αναγνώρισης, πρόληψης και αντιµετώπισης του φαινοµένου
3. Η συγκέντρωση και διάδοση δεδοµένων, που αφορούν στην
επιστηµονική µελέτη, την ανάπτυξη µεθοδολογίας και καινοτόµων
πρακτικών παρέµβασης σχετικά µε το φαινόµενο

ΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΙ
4. Η επιµόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων
επαγγελµατιών γενικής και ειδικής αγωγής «πρώτης γραµµής»,
που ασχολούνται µε παιδιά και εφήβους
5. Η ευαισθητοποίηση µαθητών, γονέων και ολόκληρης της
κοινωνίας, σχετικά µε το φαινόµενο
Στα πλαίσια υλοποίησης των σκοπών του Δικτύου κρίνεται σκόπιµη
η πραγµατοποίηση εκδηλώσεων σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της
χώρας, µε σκοπό την θεσµοθέτηση µιας “εβδοµάδας κατά της
βίας στο σχολείο” η οποία θα µπορεί και να υλοποιείται κάθε
χρόνο.

ΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΙΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου
(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.)
Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώµατα του Παιδιού
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος-Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και
Εφήβων
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιου
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος-Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και
Εφήβων.
Πανεπιστηµιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου
Ελληνικό Τµήµα ΙΒΒΥ - Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου,
Κα Μ. Παπούλια

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

www.epsype.gr
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