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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ:  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

 
Τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός; 

Eίναι η χρήση βίας μεταξύ μαθητών, ή παιδιών παρόμοιας ηλικίας, με σκοπό να προκαλέσει πόνο και 
αναστάτωση, όπως: 
Σωματική βία (σπρωξίματα, κλωτσιές, μπουνιές, χαστούκια, τράβηγμα μαλλιών κλπ.) «Κάθε μεσημέρι, 
στο δρόμο προς το σπίτι, με περίμενε η ίδια παρέα για να με χτυπήσει, μου έσκιζαν και τα ρούχα….» 
Συναισθηματική βία (σκόπιμη απομόνωση του παιδιού, να λερώνουν, να κρύβουν, να καταστρέφουν τα 
πράγματά του, να το εκβιάζουν για χρήματα, να το απειλούν κλπ.) «Δε φτάνει ότι δεν με έκαναν παρέα, 
είχαν απειλήσει κι όλα τα υπόλοιπα κορίτσια ότι όποια μου μίλαγε θα έβρισκε το μπελά της..» 
Λεκτική βία (κοροϊδία, βρίσιμο, σαρκασμός, ειρωνεία, διάδοση ψευδούς φήμης, κακά σχόλια για την 
εθνική προέλευση ή την οικονομική κατάσταση ενός παιδιού και της οικογένειάς του, χειρονομίες, 
συκοφαντικά γκράφιτι κλπ.) «Με κοροϊδεύανε για το χρώμα μου, με λέγανε βρωμιάρη κι έκαναν ότι 
μύριζα άσχημα μόλις τους πλησίαζα..» 
Σεξουαλική βία (ανεπιθύμητο άγγιγμα, απειλές, προσβλητικά μηνύματα, χυδαία γράμματα και εικόνες, 
πειράγματα κλπ.) «Συνέχεια με στρίμωχνε και προσπαθούσε να μου βάλει χέρι .Δεν μου άρεσε, δεν 
ήταν παιχνίδι, τον φοβόμουνα, κι αυτός έλεγε σε όλους ότι τα θέλω. Στο τέλος δεν ήθελα να πάω 
σχολείο..» 
Ηλεκτρονική βία (χρήση Ίντερνετ, email, chat room, και κινητών με κλήσεις και sms με προσβλητικό 
και απειλητικό περιεχόμενο, χρήση κάμερας με σκοπό την απειλή και την ταπείνωση του παιδιού) 
«Άνοιξαν ξαφνικά την τουαλέτα, μ΄ έβγαλαν φωτογραφία με το κινητό και μετά την έδειχναν τα άλλα 
παιδιά..» 
ΑΝ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ! 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. 
ΔΕ ΦΤΑΙΣ ΕΣΥ - ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ! 
 

Εκφοβισμός είναι όταν... 
1. Κοροιδεύεις και βγάζεις άσχημα παρατσούκλια σε κάποια παιδιά.  
2. Διαδίδεις ψέματα για κάποια παιδιά για να τους δημιουργήσεις προβλήματα. 
3. Απορρίπτεις κάποια παιδιά λέγοντάς τους ότι δεν θέλεις να είσαι φίλος μαζί τους. 
4. Κάνεις άσχημες παρατηρήσεις σε κάποιους για το χρώμα ή και τη θρησκεία κάποιων. 
5. Κάνεις άσχημες παρατηρήσεις σε κάποιους για κάποιο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν. 
6. Αφήνεις έξω σκόπιμα κάποια παιδιά την ώρα που χωρίζεστε σε ομάδες για το παιχνίδι. 
7. Πιάνεις κρυφά τα λεφτά κάποιων παιδιών ή απαιτείς να σου τα δώσουν.  
8. Κρύβεις τα πράγματα κάποιων παιδιών.  
9. Στέλνεις ενοχλητικά μηνύματα ή κάνεις φάρσες σε κάποια παιδιά. 
10. Απειλείς και εύχεσαι να πάθουν κακό κάποια παιδιά. 
11.Κάνεις άσχημες παρατηρήσεις για κάποια αγόρια που κάνουν παρέα με κορίτσια ή και το αντίθετο. 
12.Διαδίδεις συκοφαντίες για κάποια παιδιά. 
13.Πιάνεις σκόπιμα τους φίλους κάποιων παιδιών για να τους αφήσεις μόνους τους.  
14.Κτυπάς, κλοτσάς, σπρώχνεις, τραβάς ή βάζεις τρικλοποδιά σε κάποια παιδιά. 
15.Κάνεις άσχημες παρατηρήσεις σε κάποια παιδιά για το βάρος, για το ύψος ή για την εμφάνισή τους.  
16.Αρνείσαι να κάτσεις στο ίδιο θρανίο με κάποια παιδιά. 
17.Λες ψέματα σε κάποια παιδιά ότι δεν μπορείς να πας να παίξεις και μετά πας και παίζεις με άλλους. 
18.Καταστρέφεις ή κάνεις ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα κάποιων παιδιών. 
19.Κοροιδεύεις κάποια παιδιά και μόλις τα δεις ότι αναστατωθούν συνεχίζεις περισσότερο.  
20.Εντάσσεσαι σε κλίκες που κάνουν εκφοβιστικές συμπεριφορές. 
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Διαβάστε προσεκτικά την προηγούμενη σελίδα για το τι είναι εκφοβισμός και συμπληρώστε τους 

παρακάτω δικούς σας κανόνες για την αποφυγή του: 
 

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ: 
 
1. ΔΕΝ βρίζουμε, ΔΕΝ ειρωνευόμαστε, ΔΕΝ κάνουμε χειρονομίες, ΔΕΝ γράφουμε άσχημα πράγματα 

για έναν συμμαθητή, ΔΕΝ απειλούμε ότι θα του κάνουμε κακό αν μας αποκαλύψει. 
 
2. ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
3. ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
6. ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
7. ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
8. ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
9. ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
10. ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 


