
 

 

Πάτρα / Αιγιο 23 & 29/01/2014 
Μένη Κούρου 
Σχ. Σύμβουλος ΠΕ11 



•Ενδοσχολική βία/εκφοβισμός (bullying): 
•Εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και 
επιθετική συμπεριφορά που έχει ως σκοπό να 
επιβάλει, να καταδυναστεύσει και να προκαλέσει 
σωματικό και ψυχικό πόνο σε συγκεκριμένους 
μαθητές από συμμαθητές τους , εντός αλλά και 
εκτός του σχολικού χώρου 

•Θυματοποίηση:  
•περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία ένας 
μαθητής-τρια εκτίθεται συστηματικά, σκόπιμα και 
απρόκλητα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων 
συμμαθητών-τριων, είτε άμεσα, είτε έμμεσα χωρίς 
να είναι σε θέση να αντιδράσει και να προστατεύσει 
τον εαυτό του. 

 



 Λεκτική  
 Συνεχής κοροϊδία / καζούρα / γκριμάτσες 
 Ρατσιστικές, μεροληπτικές δηλώσεις και συμπεριφορές που αφορούν, την προέλευση, το 

παρουσιαστικό, την ταυτότητα, τη σεξουαλική τοποθέτηση, τη δυσκολία, την ιδιαιτερότητα, 
την ασθένεια του άλλου  

 Τα σεξουαλικά υπονοούμενα σε βάρος κάποιου.  
 Σωματική  

 Οι κλωτσιές, οι τρικλοποδιές, οι σπρωξιές, τα χτυπήματα, το φτύσιμο, μαλλιοτράβηγμα, 
δάγκωμα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σωματικής επίθεσης  

 Η σωματική επαφή σε σημεία που καλύπτει ένα μαγιό  
  Η αρπαγή, απόκρυψη ή καταστροφή των πραγμάτων του άλλου  

 Συσχέτισης  
 Οι διάδοση φημών και οι συκοφαντίες  
 Οι απειλές και ο εκβιασμός (πχ, το να απαιτείς ή να αποσπάς χρήματα με βία)  
 Η στέρηση φίλων, η απομόνωση και ο αποκλεισμός απ΄ το παιχνίδι 
 Η φωτογράφηση ή μαγνητοσκόπηση χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου  
 Τα κακοήθη μηνύματα ή οι σιωπηλές κλήσεις κινητού  
 Η αποκάλυψη όσων σου εκμυστηρεύτηκε ο άλλος  

 
Η βία πολλές φορές δεν είναι ατομικό ζήτημα αλλά ομαδικό φαινόμενο 



 15% των μαθητών  
 75-85% αγόρια 8-15 ετών.  
 60% παιδιά του νηπιαγωγείου.  
 μεγάλο ποσοστό βίαιων περιστατικών αφορούν 

σε μαθητές με διαφορετικό εθνικό-πολιτισμικό 
υπόβαθρο  
▪ ως θύματα όποτε τα περιστατικά της σχολικής βίας συνδέονται 

με γενικότερα φαινόμενα ρατσιστικής βίας  

▪ ως θύτες όποτε τα περιστατικά της σχολικής βίας συνδέονται 
με γενικότερα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και 
περιθωριοποίησης.  



 Ατομικά χαρακτηριστικά  
 Το οικογενειακό περιβάλλον  
 Υπερβολικές στερήσεις /συνεχείς απαγορεύσεις 
 Υπερβολικά αυστηροί / υπερβολικά παραχωρητικοί 

γονείς ενισχύουν τις επιθετικές τάσεις όπως και τάσεις 
θυματοποίησης 

 Παραμέληση / απόρριψη 
 Το σχολείο / οι εκπαιδευτικοί 
 Υπερβολικοί  κανόνες ή έλλειμμα κανόνων 
 Υπερβολικές ή καθόλου ποινές / ποινές ad hoc 

 Προβολή βίας από ΜΜΕ 
 Κοινωνικά προβλήματα 



 Το θύμα:  
 Προκλητικά: οξύθυμη συμπεριφορά και ανησυχία, δημιουργούν εντάσεις, ενοχλούν τους άλλους, προκαλούν 

επιθέσεις από τους συμμαθητές τους και αντεπιτίθενται ή προσπαθούν να το κάνουν όταν τους επιτίθενται.   
 Παθητικά: αγχώδη και ανασφαλή συμπεριφορά, δεν προκαλούν την επιθετικότητα των συμμαθητών τους και 

δεν υπερασπίζονται τον εαυτό τους όταν δέχονται επίθεση. 
 Χαρακτηριστικά:  

▪ Αδυναμία ή παχυσαρκία  / σωματική ιδιαιτερότητα, 
▪ Υπερκινητικότητα / μαθησιακές δυσκολίες / εξαιρετικά υψηλή απόδοση,    
▪ Χαμηλή αυτοεκτίμηση / χωρίς κοινωνικές δεξιότητες  
▪ Μοναχικά 

 Ο/Η θύτης 
 Επιθετικότητα /  σκληρότητα  έλλειψη ενσυναίσθησης 
 Αυτοπεποίθηση /δημοφιλία  
 Χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις 
 Αδυναμία τήρησης κανόνων και ορίων /  μειωμένη ικανότητα αυτοελέγχου 
 Αυξημένα ποσοστά χρήσης ουσιών /εμπλοκή με το νόμο  

 Οι θεατές (bystanders)  
 Συμμετέχουν με κάποιο τρόπο στο 85% των περιπτώσεων 
 Ενισχύουν την ένταση και τη διάρκεια της ασκούμενης βίας.  
 Φόβο μήπως γίνουν οι ίδιοι αποδέκτες  
 Προσπάθεια απόκτησης κύρους στην ομάδα και της εύνοιας του θύτη. 

 
Βίαιο ή πολύ τιμωρητικό οικογενειακό περιβάλλον και πολλές φορές έχουν διδαχτεί ότι η 

πίεση οποιασδήποτε μορφής μπορεί να πετύχει τα πάντα.   
 

 



 Θύματα:  
 Έντονο άγχος / αισθήματα ανασφάλειας 
 Φοβίες / σχολική άρνηση / συχνές απουσίες / σχολική αποτυχία 
 Ψυχοσωματικά προβληματα (πονοκεφάλους, διαταραχές ύπνου, 

κατάθλιψη κ.α.) / μαθησιακές δυσκολιες  
 Θύτες: 

 Σχολική απομάκρυνση / διακοπή σχολικής φοίτησης 
 Τάσης φυγής από το σπίτι 
 Ενήλικες με αντικοινωνική και  παραβατική συμπεριφορά (50%) 

 Θεατές: 
 Ενοχές και ανασφάλεια 
 Αποστασιοποίηση από φαινόμενα βίας 
 Διαταραγμένο αξιακό σύστημα 
 Σταδιακή μετατροπή  σε θύτες 
 Παθητικοί ή  βίαιοι ενήλικες 



 Σταματά να μιλά για το τι γίνεται στο σχολείο,/αργεί συστηματικά να ξυπνήσει / 
προσποιείται το άρρωστο / φοβάται να περπατήσει μόνο του προς το σχολείο/ 
αλλάζει συχνά τις διαδρομές / παρακαλεί να πάει στο σχολείο με αυτοκίνητο / 
αλλάζει χωρίς λόγο την καθημερινή ρουτίνα του / στα διαλείμματα περνά το 
χρόνο του γύρω από τους εκπαιδευτικούς και τα γραφεία / απουσιάζει 
αδικαιολόγητα από το σχολείο  

 Έχει μελανιές και σημάδια που δυσκολεύεται να εξηγήσει / χάνει προσωπικά 
αντικείμενα στο σχολείο / χάνει συχνά το χαρτζιλίκι του / επιστρέφει συχνά στο 
σπίτι με σχισμένα ρούχα ή βιβλία / ζητά παράλογα υψηλό χαρτζιλίκι ή κλέβει 
χρήματα / 

 Κατακόρυφη πτώση επίδοσης Μελαγχολική διάθεση /σημάδια άγχους - 
μειωμένης αυτοεκτίμησης / αρχίζει να ψευδίζει  

 Γίνεται νευρικό, απομονώνεται ή χάνει την αυτοπεποίθησή του /  δεν έχει πια 
φίλους / έχει εφιάλτες ή κλαίει αδικαιολόγητα το βράδυ / αρνείται να φάει.  

 Γίνεται ξαφνικά αδικαιολόγητα επιθετικό ή απαιτητικό / φέρεται ξαφνικά 
άσχημα σε άλλα παιδιά ή τα αδέλφια του. 

 Φοβάται να πει τι το απασχολεί / δίνει απίθανες δικαιολογίες  
 Το σκάει από το σπίτι ή το σχολείο / απειλεί ή αποπειράται να αυτοκτονήσει 

 
 



 
 Προληπτικός  
 Αποτρεπτικός 
 Θεραπευτικός 



 Καλό σχολικό κλίμα, έμπρακτη υποστήριξη από το 
Διευθυντή 

  Συνεργασία ολόκληρης της σχολικής κοινότητας,  
 Σχολικό συμβούλιο 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης, συζητήσεων, 
εκθέσεων 

 Ανάπτυξη προαιρετικών ομαδικών δραστηριοτήτων,  
 Ενίσχυση της ανάδειξης των απόψεων των 

μαθητών. 
 Παρακολούθηση και προστασία των μελών της 

σχολικής κοινότητας από οποιαδήποτε απειλή ή 
άσκηση βίας σε βάρος τους.  
 



 Επαρκής ενημέρωση των μαθητών και 
επικοινωνία στις τάξεις, σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων 

 Τακτική επικοινωνία με τους γονείς και 
ευαισθητοποίησή τους  

 Καθιέρωση διαδικασιών ακρόασης  
 Ενίσχυση του ρόλου των μαθητών στη 

διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων  
 Επιβολή κυρώσεων 

 



 
 Να κατανοήσει, ταξινομήσει και αναλύσει το 

περιστατικό, να αποφασίσει ώστε η 
παρέμβαση να είναι άμεση, σοβαρή και θετική.  

 Στόχος των παρεμβάσεων 
 η πρόληψη της εμφάνισης των φαινομένων 

 η αντιμετώπιση των υπαρχόντων και ο περιορισμός 
τους 

 η πρόληψη της ανάπτυξης νέων ή επέκτασης των 
υπαρχόντων. 



 
Ωστόσο: 

 
 Το σχολείο δεν μπορεί να αποζημιώσει για τα 

προβλήματα της κοινωνίας και ο 
εκπαιδευτικός δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει το εκπ/κο σύστημα.  



 Δραστηριοτητες στην ταξη για την προληψη του 
εκφοβισμου και της βιας μεταξυ των μαθητων για την 
Πρωτοβαθμια Εκπαιδευση από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε 
http://pelop.pde.sch.gr/via/e/drastiriotitestinta3i.pdf  

 Ιστοχώρος της Ευρωπαϊκής Καμπάνιας κατά της Σχολικής 
Βίας και του Εκφοβισμού  http://www.e-abc.eu/  

 Γραμμή 1056 όπου τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν για 
τα προβλήματά τους 

 Ομάδα εφήβων στον Συνήγορο του Πολίτη  
 Ι-red: Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την 

καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε 
είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας 
και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία http://www.i-
red.eu/?i=institute.el.projects.78  
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Η βία είναι το 
τελευταίο 

καταφύγιο του 
ανίκανου 

Ισαάκ Ασίμοφ 


