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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ τον εκφοβισμό

Τι σημαίνει σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός (bullying);
Σύμφωνα  με  τον  Olweus σχολική  βία  και  σχολικός  εκφοβισμός 
παρατηρείται όταν ένα παιδί «εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και σε διάρκεια 
χρόνου, σε αρνητικές πράξεις από ένα ή περισσότερα άτομα.» 

Ο όρος «αρνητική πράξη» αναφέρεται στην πράξη εκείνη με την οποία 
«ένα άτομο προκαλεί εσκεμμένη βλάβη ή συναισθηματική δυσκολία σε 
άλλο άτομο, μέσω σωματικής επαφής, λεκτικώς ή με άλλους τρόπους.»

Ποια είναι τα είδη του σχολικού εκφοβισμού;
Ο εκφοβισμός μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους:

• ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ  :  Με  χτυπήματα,  τρικλοποδιές,  σπρωξίματα  ή 
καταστροφή αντικειμένων.

• ΛΕΚΤΙΚΟΣ  :  Με  βρισιές,  προσβολές,  κοροϊδία, 
χαρακτηρισμούς  με σκοπό να γελοιοποιήσουν.

• ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ  :  Με  έμμεσους  τρόπους,  «πίσω  από  την 
πλάτη»  του  παιδιού.  Περιλαμβάνει   διάδοση  ψεμάτων  ή 
άσχημων φημών, αρνητικές ή και χυδαίες χειρονομίες, αστεία 
που  γελοιοποιούν,  αποκλεισμός  από  παρέες,  ομάδες  και 
παιχνίδια.

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  : μέσω τηλεφώνου (κλήση ή  SMS), χρήση 
υπολογιστή (αποστολή email, κατά τη διάρκεια chat ή χρήσης 
του facebook) ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής.

Στο φαινόμενο του bullying ποια μέρη  εμπλέκονται;
• Το παιδί που δέχεται βία (θύμα)
• Το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία (θύτης) 
• Τα παιδιά θεατές (παρατηρητές)
• Οι εκπαιδευτικοί 
• Οι γονείς 



Τι διαφορά έχει το Bullying από το πείραγμα;
Το  «πείραγμα»  αυτό  συνήθως  συμβαίνει  μεταξύ  φίλων  και  δεν 
περιλαμβάνει την πρόκληση σωματικού πόνου των άλλων. Αντίθετα το 
bullying εμπλέκει άτομα που δεν έχουν φιλικές σχέσεις. Το «πείραγμα» 
μπορεί  εύκολα  να  μετατραπεί  σε  εκφοβισμό  αν  συμβαίνει  για  πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα και το σημαντικότερο, όταν το παιδί αισθανθεί 
ότι οι πράξεις των άλλων δεν διέπονται από αστείο και δεν γίνονται μέσα 
στα όρια του παιχνιδιού.

Τι ισχύει για την ουδέτερη στάση;
“Αν  κρατάς  ουδέτερη  στάση  σε  περιπτώσεις  αδικίας,  έχεις  επιλέξει  να  
πάρεις το μέρος του καταπιεστή” είχε διακηρύξει ο Desmond Tutu και γι’ 
αυτό ακριβώς το λόγο είναι τόσο σημαντικό για τον καθένα από εμάς να 
λάβουμε δράση τώρα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Τι ποσοστό των Ελλήνων μαθητών έχουν υποστεί εκφοβισμό; 
Στην Ελλάδα έχει βιώσει εκφοβισμό,  το 31% των μαθητών, δηλαδή 1 
στους 3 των συμμαθητών μας!

Τι σημαίνει το Bullying για τους μαθητές μας*:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ τον εκφοβισμό
Αντέδρασε! Μίλα Τώρα!

Αντιδρούμε  άμεσα!  Ο  εκφοβισμός  μπορεί  εύκολα  να  γίνει  ένα  κακό 
ψυχολογικό  παιχνίδι  που  μπορεί  να  συνεχιστεί  για  μεγάλο  χρονικό 
διάστημα!

Μιλάμε:
• Στους εκπαιδευτικούς μας
• Στους γονείς μας
• Στους φίλους μας

Τηλεφωνούμε στην Εθνική Γραμμή SOS του Χαμόγελου Του Παιδιού 
στο νούμερο 1056  (όλο το 24ωρο, ανώνυμα και χωρίς χρέωση από τηλ. 
θάλαμο του ΟΤΕ καθώς και από Cosmote, Vodafone, Wind, Forhnet).

* Συνολικά προτάθηκαν 258 λέξεις από 33 ομάδες μαθητών των τμημάτων της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού.
Στο ετικετοσύννεφο παρουσιάζονται οι 42 πιο κοινές λέξεις. Το μέγεθος των λέξεων είναι αντίστοιχο με τη 
συχνότητα εμφάνισής τους στις αντίστοιχες ομαδικές εργασίες των μαθητών.


