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Πανελλήνια Ημέρα κατά  

της Βίας στο Σχολείο 

6 Μαρτίου 
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 
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• ΑΡΘΡΟ 1 : 'Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται 

ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώματα  

• ΑΡΘΡΟ 3 : Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, 

την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια  

• ΑΡΘΡΟ 12 : Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί 

αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, 

την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία 

του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης 

του.  
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H Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού 

Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών  

 20 Νοεμβρίου 1989  

2 Δεκεμβρίου 1992 για την 

Ελλάδα 



11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                       

2012 

          Δικαιώματα Προστασίας 

 

• Aπαιτούν τα παιδιά να προφυλλάσονται 

από κάθε είδους κακοποίηση, αμέλεια και 

εκμετάλλευση. Καλύπτουν θέματα όπως 

ειδική φροντίδα για προσφυγόπουλα, 

βασανιστήρια, κακοποίηση στο 

σωφρονιστικό σύστημα, ανάμειξη σε 

εμπόλεμες διαμάχες, εργασία ανηλίκων, 

χρήση ναρκωτικών και σεξουαλική 

εκμετάλλευση. 
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• Άρθρο 16 

1. Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης 

στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια του, στην 

κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε 

παράνομων προσβολών της τιμής και της 

υπόληψής του. 

    2. Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το 

νόμο έναντι τέτοιων επεμβάσεων ή προσβολών. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

• Να μαθαίνεις, να ασκείσαι, να μορφώνεσαι 

• Να σε σέβονται τα άλλα παιδιά και οι 

εκπαιδευτικοί 

• Να πηγαίνεις στο σχολείο χωρίς να 

φοβάσαι ότι θα υποστείς ταπείνωση, 

εξευτελισμό ή σωματική βία. 
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                            Ο ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙ 
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Κάποιοι ξεχνούν ότι έχουν 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

• Να σέβεσαι την προσωπικότητα των 

συμμαθητών και των εκπαιδευτικών 

• Να λύνεις τις διαφορές σου με τη 

συζήτηση χωρίς τη χρήση καμιάς μορφής 

βίας 

• Να σέβεσαι τους κανόνες και την 

περιουσία του σχολείου 
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ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Στοιχεία της ΕΨΥΠΕ 

• 10 – 15 % των μαθητών πέφτουν θύματα 

βίας στο σχολείο 

• Οι μαθητές που ασκούν βία ξεπερνούν το 

5 % 

• Τα αγόρια εμπλέκονται σε περιστατικά 

σωματικής βίας 

• Τα κορίτσια εμπλέκονται σε περιστατικά 

λεκτικής βίας 
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• Τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια 
εμπλέκονται σε περιστατικά βίας σε 
αναλογία 3:1 

• Τα περιστατικά εκδηλώνονται 
περισσότερο στο δημοτικό και το γυμνάσιο 
και περιορίζονται στο λύκειο 

• Οι μισοί από τους μαθητές θύματα δεν 
αναφέρουν πουθενά το περιστατικό βίας 
που έζησαν 
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ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Στοιχεία του ΕΠΙΨΥ 

• 8,5% των εφήβων αντιμετωπίζει σχολικό 
εκφοβισμό 2 – 3 φορές τον μήνα 

• Το 2002 9,1% των εφήβων αναφέρει ότι 
υπήρξε θύτης εκφοβισμού 

• Το 2010 15,8% των εφήβων αναφέρει ότι 
υπήρξε θύτης εκφοβισμού 

• 23,9% των  αγοριών  αναφέρει ότι ήρθε 
στα χέρια 3 φορές τον τελευταίο χρόνο και 
αντίστοιχα 8,3% των κοριτσιών  
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 

• Είναι η χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή 

παιδιών όμοιας ηλικίας με σκοπό να 

προκαλέσει πόνο ή αναστάτωση 
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ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΒΙΑΣ 

• Σωματική βία 
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• Συναισθηματική βία 
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• Λεκτική βία 
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• Σεξουαλική βία 
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• Ηλεκτρονική βία 



11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                       

2012 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

• Παρόλο, όμως, την καθολική αναγνώριση 

της σοβαρότητας του φαινομένου, 

εντούτοις παρατηρείται γενικά έλλειμμα 

ενημέρωσης, περιορισμένη 

ευαισθητοποίηση, υποτίμηση και άγνοια 

για τη διαχείριση του προβλήματος, όπως 

και απουσία μέτρων πρόληψης και 

αντιμετώπισης.  
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ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

• Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας 

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

• Υιοθέτηση προληπτικών και παρεμβατικών πρακτικών 

• Συμμετοχή σε δράσεις που προβάλουν υγιή πρότυπα 

• Υιοθέτηση ήπιων μορφών διαχείρισης των 
ενδοσχολικών συγκρούσεων και παράλληλη 
ενεργοποίηση της ενσυναίσθησης στους μαθητές που 
έχουν ασκήσει βία, βάσει διαδικασιών στις οποίες θα 
παίρνουν μέρος μόνον μαθητές ή μαθητές με την 
βοήθεια ενός καθηγητή, που συνάδουν με το χαρακτήρα 
του σχολείου ως πεδίου διαμόρφωσης συνειδήσεων, 
χαρακτήρων, αντιλήψεων, στάσης ζωής.  
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Big March 2012 

• Οργάνωση της πρώτης Μεγάλης Εικονικής 
Πορείας που θα λάβει χώρα την 1η Μάρτη 2012. 
Εκείνη τη μέρα δεκάδες χιλιάδες “εικονικοί” 
διαδηλωτές θα διασχίσουν τους  μεγαλύτερους 
ιστότοπους παγκοσμίως, καλώντας με μία φωνή 
τα Ηνωμένα Έθνη 
να κατοχυρώσουν ρητά στη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού: "Το δικαίωμα κάθε 
παιδιού να προστατεύεται από τον 
εκφοβισμό και τη βία από τους 
συνομηλίκους του, καθώς και από την 
κακοποίηση από τους ενήλικες." 
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