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Με τη συνεργασία:



ΕΙΑΓΩΓΗ 

• Θ ςχολικι βία και ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ είναι φαινόμενα που 
εμφανίηονταν από παλαιότερα ςτο χϊρο του δθμοτικοφ ςχολείου, ςε 
πολλζσ χϊρεσ του κόςμου και τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ και ςτθν 
Ελλάδα, απαςχολϊντασ ςοβαρά όςουσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςυμμετζχουν ςτθ ςχολικι ηωι. 

• Πάρα πολφ ςυχνζσ είναι οι διαμαρτυρίεσ εκπαιδευτικϊν, γονζων και 
άλλων πολιτϊν για τθν επικετικι και βίαιθ ςυμπεριφορά των 
παιδιϊν προσ άλλουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, αλλά και ενιλικεσ, με 
αποτζλεςμα να προβλθματίηονται κακθμερινά γι’ αυτιν τθν 
κατάςταςθ, θ οποία αντικατοπτρίηει όμωσ, τθν πραγματικότθτα που 
επικρατεί ςτθ ςθμερινι κοινωνία και θ οποία επιδεινϊνεται ςε κάκε 
μορφι κρίςθσ. 

 



ΕΙΑΓΩΓΗ 
•  Θ ςυχνότθτα παραπομπισ παιδιϊν και ςε ιατροπαιδαγωγικά κζντρα για 

επικετικζσ μορφζσ ςυμπεριφοράσ, ζχει αυξθκεί δραματικά. Θ ςυχνι εκδιλωςθ 
αντικοινωνικισ και παραπτωματικισ ςυμπεριφοράσ από παιδιά όλο και 
μικρότερθσ θλικίασ, είναι ζνα εξαιρετικά ανθςυχθτικό φαινόμενο, το οποίο 
αποτελεί τθν αφετθρία μιασ πλθκϊρασ επιςτθμονικϊν ερευνϊν για τθν 
κατανόθςθ τθσ αιτιολογίασ του και τθ μελζτθ αποτελεςματικϊν μεκόδων 
πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςισ του. (Γρθγόρθσ ίμοσ, ςελίδα 83). Επομζνωσ, 
δίνουν μικρότερθ ςθμαςία ςτθ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ και αναγνωρίηουν 
κυρίωσ τθ ςωματικι μορφι βίασ, αγνοϊντασ τισ άλλεσ, λεκτικι, ψυχολογικι, 
κοινωνικι κ. ά. 

• Οι ςτόχοι αυτισ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ είναι να οριςτοφν και να 
διαλευκανκοφν οι ζννοιεσ τθσ επικετικότθτασ και του εκφοβιςμοφ, να γίνουν 
γνωςτοί οι παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθν εκδιλωςθ του φαινομζνου, ποιεσ 
είναι οι ςυνζπειεσ τθσ επικετικότθτασ ςτα παιδιά και ποιοι οι τρεισ ρόλοι ςτον 
ςχολικό εκφοβιςμό. Ακόμθ κα παρουςιαςτοφν οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ του 
φαινομζνου και ζνα πρόγραμμα πρόλθψθσ τθσ ςχολικισ επικετικότθτασ. 

 



ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Ο ΧΟΛΙΚΟ 
ΕΚΦΟΒΙΜΟ 

•  Επικετικότθτα είναι μια πράξθ κατά τθν οποία κάποιοσ πλθγϊνει ι βλάπτει 
κάποιον άλλο από πρόκεςθ (Parke & Slaby, 1983). Άρα ζνα κακοριςτικό ςτοιχείο 
για να χαρακτθριςτεί μια ςυμπεριφορά ωσ επικετικι είναι θ πρόκεςθ. Όμωσ θ 
επικετικότθτα περνάει διάφορα ςτάδια και αποτελεί ζνα φυςιολογικό, αν και 
ενοχλθτικό μζροσ τθσ διαδικαςίασ τθσ κοινωνικοποίθςθσ που ςτθ βρεφικι θλικία 
εμφανίηεται ωσ κυμόσ (Herbert, 1998).  

• Ωςτόςο με το πζραςμα των χρόνων, από τθ βρεφικι ςτθν παιδικι θλικία και από 
τθν παιδικι ςτθν εφθβικι και κατόπιν ςτθν ενιλικθ ηωι, οι εκδθλϊςεισ τθσ 
επικετικότθτασ διαφοροποιοφνται. Ανάλογα με τθ ςυχνότθτα και τθν ζνταςθ, τον 
αρικμό των επειςοδίων και τθ διάρκεια, αλλά και τθν αίςκθςθ που αφινουν, 
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία και αυτά τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ, προςδιορίηουν 
και τθν αναγκαιότθτα παρζμβαςθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν πρόλθψθ 
και τθν αντιμετϊπιςθ αυτισ. 



ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Ο ΧΟΛΙΚΟ 
ΕΚΦΟΒΙΜΟ 

• ε μια προςπάκεια κατθγοριοποίθςθσ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ 
των παιδιϊν, ο Frick και οι ςυνεργάτεσ του (1993) πραγματοποίθςαν 
ζρευνα ςφμφωνα με τθν οποία θ επικετικι ςυμπεριφορά μπορεί να 
αναλυκεί με βάςθ δφο διαςτάςεισ: Θ πρϊτθ διάςταςθ κάνει τθ 
διάκριςθ μεταξφ καταςτροφικισ και μθ καταςτροφικισ επικετικισ 
ςυμπεριφοράσ, ενϊ θ δεφτερθ κάνει τθ διάκριςθ μεταξφ φανερισ και 
ςυγκεκαλυμμζνθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ (Γρθγόρθσ ίμοσ, 2002).   

• Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ςφμφωνα με τισ γνϊμεσ των ςυγγραφζων, 
υπάρχει μια διαταραχι διαγωγισ των παιδιϊν, που προκαλοφν 
προβλιματα ςυμπεριφοράσ, τα οποία αν δεν αντιμετωπιςτοφν, κα 
οδθγιςουν ςε μεγάλο κίνδυνο παιδιά και εφιβουσ. 

 

 



 ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 

• Σο φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ εμφανίςτθκε τα τελευταία 
χρόνια ςτα ςχολεία και ο Farrington (1993) ορίηει τον ςχολικό 
εκφοβιςμό ωσ τθ φυςικι, λεκτικι και ψυχολογικι επίκεςθ ι 
προςβολι, που ζχει πρόκεςθ να προκαλζςει ανθςυχία φόβο ι πόνο 
ςτο κφμα.  



ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 

• Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ (bullying), είναι μια μορφι επικετικισ 
ςυμπεριφοράσ κατά κανόνα εςκεμμζνθ και επιηιμια, ςυχνά επίμονθ, 
κάποιεσ φορζσ ςυνεχιηόμενθ επί εβδομάδεσ, μινεσ ι ακόμθ και ζτθ. 
Αυτοί που τον υφίςτανται, είναι ποφ δφςκολο να υπεραςπιςτοφν τον 
εαυτό τουσ. Θ ςυμπεριφορά αυτι ςυνιςτά ςυςτθματικι κατάχρθςθ 
εξουςίασ και υποδθλϊνει μια επικυμία για εκφοβιςμό και κυριαρχία 
(Sharp & Smith,1994, ςτθν Σςικρικά Όλγα, 2009). Επομζνωσ, 
πρόκειται για μια επικετικι ςυμπεριφορά που εμφανίηεται αναίτια, 
χωρίσ να προθγείται κάποια πρόκλθςθ ςτο κφτθ από το κφμα. Ζτςι 
ζχουμε μια ανιςορροπία ιςχφοσ μεταξφ δφο παιδιϊν, με το 
δυνατότερο να αςκεί πίεςθ ςτο αδφναμο για μεγάλθ χρονικι 
περίοδο.  



ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 

• Σύμθωνα με ηον Olweus (1993), ο ζσολικόρ εκθοβιζμόρ ζςνδέεηαι με μία 
ανιζόηηηα δύναμηρ, ζύμθωνα με ηην οποία οι μαθηηέρ πος δέσονηαι ηιρ απνηηικέρ 
ππάξειρ είναι αδύναμοι να ςπεπαζπιζηούν ηοςρ εαςηούρ ηοςρ και αβοήθηηοι 
μπποζηά ζηοςρ επιηιθέμενοςρ. Ο εκθοβιζμόρ και η βία ζηο ζσολείο είναι και 
ομαδικό θαινόμενο, καθώρ δεν αθοπά μόνο ηον μαθηηή πος εκθοβίζει και εκείνον 
πος εκθοβίζεηαι, αλλά και όζοςρ είναι παπόνηερ, δηλαδή ηοςρ παπαηηπηηέρ, πος 
μποπεί να είναι μαθηηέρ ή ενήλικερ. 

 



ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 

Σο φαινόμενο αυτό δεν είναι απλά μια τυχαία επικετικι ςυμπεριφορά που επιφζρει κάποιεσ 
περιςταςιακζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτον μακθτι – κφμα. Είναι εςκεμμζνα κακόβουλθ 
ςυμπεριφορά που επιδιϊκει να προκαλζςει ςτο κφμα πζρα από ςωματικι βλάβθ και ζνα είδοσ 
ψυχικοφ και ςυναιςκθματικοφ ακρωτθριαςμοφ, που το οδθγεί ςε ανικανότθτα για δράςθ, 
εδραιϊνοντασ μζςα του τθν αίςκθςθ ότι θ κυματοποίθςι του είναι αναπόφευκτθ και θ αντίδραςι 
του μάταιθ (οφία αγιά, ωκράτθσ Μαγνιςαλθσ). 

Σο απλό φιλικό πείραγμα ανάμεςα ςε ςυμμακθτζσ δεν αποτελεί ςχολικό εκφοβιςμό, ο οποίοσ 
πρζπει να περιζχει: 

• Πρόκεςθ 

• υςτθματικότθτα 

• Αςςυμετρία ςχζςεων 

• Καταδυνάςτευςθ 

• ωματικι και ψυχικι βλάβθ 

Σα αγόρια φαίνεται ότι εμπλζκονται περιςςότερο ςε ςωματικζσ επικζςεισ, ενϊ τα κορίτςια ςτθν 
περικωριοποίθςθ και ςτθ διάδοςθ φθμϊν. 

 



ΜΟΡΦΕ ΒΙΑ 



ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑ 

 Οι μορφζσ βίασ που μπορεί να εμφανιςτοφν κατά τθν άςκθςθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 
ςτο δθμοτικό ςχολείο αφοροφν ςε: 

• Άμεςθ λεκτικι επίκεςθ (π.χ. λεκτικοί διαπλθκτιςμοί, προςβολζσ) 

• Ζμμεςθ λεκτικι επίκεςθ (π.χ. διάδοςθ φθμϊν) 

• Άμεςθ ςωματικι επίκεςθ (π.χ. χτυπιματα, ςπρϊξιμο, φτφςιμο) 

• Ζμμεςθ ςωματικι επίκεςθ (π.χ. κλοπζσ, καταςτροφι προςωπικϊν αντικειμζνων) 

• Εξαναγκαςμόσ (π.χ. να αγοράςει κάτι για κάποιον άλλο, να κλζψει κάτι) 

• εξουαλικόσ εκφοβιςμόσ (π.χ. ενοχλθτικά αγγίγματα ι λόγια) 

• Θλεκτρονικόσ εκφοβιςμόσ (π.χ. θλεκτρονικά μθνφματα, με ςτόχο τθν απειλι και τθν       
υποτίμθςθ. 

• Ρατςιςτικόσ εκφοβιςμόσ: Πρόκειται για μια ειδικι περίπτωςθ εκφοβιςμοφ, που 
εκφράηεται ςωματικά, κοινωνικά ι ψυχολογικά και αποςκοπεί να ςτιγματίςει τθ 
διαφορετικότθτα του ςτόχου ωσ προσ τθ φυλι. (Σςικρικά Όλγα, 2009).  



ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ 
ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΣΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ 
• Οι ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν αιτιολογία τθσ εμφάνιςθσ του φαινομζνου 

είναι πολυπαραγοντικισ μορφισ και ςχετίηονται με τθν 
προςωπικότθτα του παιδιοφ, αλλά και με το οικογενειακό, ςχολικό 
και το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον του. 

• Βιολογικοί παράγοντες: Όπωσ αναφζρει ο Γρθγόρθσ ίμοσ, 
οριςμζνοι ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι οι νευροβιολογικοί και οι 
νευροψυχολογικοί παράγοντεσ μπορεί να οδθγιςουν ςε γενετικι 
προδιάκεςθ για τθν εμφάνιςθ τθσ διαταραχισ, θ οποία όμωσ, κα 
εκδθλωκεί ι δεν κα εκδθλωκεί τελικά, ςε ςυνάρτθςθ με τθν 
πακογζνεια του οικογενειακοφ και ευρφτερου κοινωνικοφ 
περιβάλλοντοσ (π.χ. επικετικά πρότυπα γονεϊκισ ςυμπεριφοράσ) 
(ςελ. 98) 



ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ 
ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΣΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ 
• Οικογενειακοί παράγοντες: θμαντικι, επίςθσ, ςχζςθ υπάρχει 

μεταξφ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ και τθσ ενδοοικογενειακισ 
ηωισ, αλλά και του τρόπου διαπαιδαγϊγθςθσ από τουσ γονείσ. Οι 
ςυγκροφςεισ και οι καβγάδεσ, οι ςωματικζσ τιμωρίεσ και θ ζλλειψθ 
υποςτιριξθσ του παιδιοφ από τθν οικογζνειά του, το γεμίηουν κυμό 
και απογοιτευςθ, ενϊ θ υπερπροςτατευτικότθτα και θ μθ ανάπτυξθ 
πρωτοβουλιϊν το αφινουν απροςτάτευτο απζναντι ςτισ επικζςεισ 
των ςυνομθλίκων και των ενθλίκων (Κοκκζβθ και ςυν., 2010). 



ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ 
ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΣΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ 
• χολικοί παράγοντες: Πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ που ςυνδζεται με τθν εμφάνιςθ 

του φαινομζνου ςτο χϊρο του ςχολείου είναι το ψυχολογικό κλίμα και θ ςτάςθ των 
εκπαιδευτικϊν. Θ ζλλειψθ γνϊςεων γφρω από τον εκφοβιςμό και θ απουςία 
μακθμάτων που καλλιεργοφν τθν κοινωνικότθτα των παιδιϊν , δθμιουργοφν ζνα 
ςχολείο απρόςωπο και ανταγωνιςτικό.  

• Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ζλλειψθ ςυνεργαςίασ και με μακθτζσ και με γονείσ και τθ 
μθ ενκάρρυνςθ ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν και δθμιουργικότθτασ. Προκαλείται 
αδιαφορία ι ανοχι ςε βίαιεσ ςυμπεριφορζσ και δεν υπάρχει ενδιαφζρον για τθ 
ςυναιςκθματικι ηωι των παιδιϊν. 

• Ωσ εκ τοφτου απουςιάηει θ εφαρμογι προγραμμάτων ψυχοκινθτικισ αγωγισ που είναι 
απαραίτθτα για τθν αντιμετϊπιςθ δυςκολιϊν ςτθν επικοινωνία με τισ οικογζνειεσ 
οριςμζνων παιδιϊν και δεν ςυμπεριλαμβάνονται εντόσ του ςχολικοφ πλαιςίου μακθτζσ 
με ιδιαιτερότθτεσ, μζνοντασ ζτςι εκτεκειμζνοι ςε παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ. Επίςθσ, 
οι ςφγχρονεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ με τισ μεταναςτεφςεισ, τισ οικονομικζσ κρίςεισ και 
τισ πολιτικζσ ςυγκροφςεισ οξφνουν το φαινόμενο, κακϊσ αυτό αφορά τθν κακθμερινι 
ηωι των παιδιϊν και των γονιϊν τουσ. 



ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ 
ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΣΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ 
• φμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα Κοκκζβθ και ςυν. (2010), δράςτεσ και κφματα αναφζρουν 

ςυμπτϊματα διαταραχισ διαγωγισ και ελλειμματικισ προςοχισ-υπερκινθτικότθτασ, ενϊ εκείνοι  
που υφίςτανται εκφοβιςμό αναφζρουν επιπλζον ςυμπτϊματα διαταραχισ ςυναιςκιματοσ και 
προβλιματα ςτισ ςχζςεισ με τουσ ςυνομιλικεσ, κακϊσ ζχουν μια κακι εικόνα για τθν εξωτερικι 
τουσ εμφάνιςθ. 

• Θ αρνθτικι εικόνα είναι αναςταλτικόσ παράγοντασ για τθ ςφναψθ κοινωνικϊν ςχζςεων, γιατί ο 
κάτοχόσ τθσ φοβάται τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ, όπωσ, για παράδειγμα, τθν 
περαιτζρω μείωςθ τθσ αυτοεικόνασ του. Ζτςι ςτο μζλλον, προκειμζνου να προφυλάξει τον εαυτό 
του από τζτοιουσ κινδφνουσ, αποφεφγει τθν ανάλθψθ πρωτοβουλίασ για κοινωνικζσ επαφζσ. Θ 
αποφυγι ςφναψθσ διαπροςωπικϊν ςχζςεων εμποδίηει με τθ ςειρά τθσ το βίωμα νζων 
εμπειριϊν, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν αλλαγι τθσ αυτοεικόνασ. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
δθμιουργείται ζνασ φαφλοσ κφκλοσ αυτοεκπλθροφμενθσ προφθτείασ με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για 
τθν ψυχοςωματικι υγεία του ανκρϊπου, με τελικό αποτζλεςμα τθν απομόνωςθ ι τθν 
επικετικότθτα (Ανδρζασ Μπροφηοσ, 1998, ςελ.39). 

• Θ απόδοςθ, λοιπόν αρνθτικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε ζνα άτομο κατευκφνουν τθν ςυμπεριφορά 
των άλλων αρνθτικά, με αποτζλεςμα να μειϊνεται θ αυτοεικόνα του και να περικωριοποιείται.    

 

 



ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ  

• Θ επικετικότθτα επθρεάηει αρνθτικά όχι μόνο τουσ μακθτζσ που τθν 
υφίςτανται, αλλά και τουσ μακθτζσ που τθν αςκοφν, επίςθσ και 
εκείνουσ που ςιωπθλά τθν παρακολουκοφν. Οι ςυνζπειεσ 
επιβαρφνουν όλα τα παιδιά, γιατί δθμιουργείται κλίμα αναςφάλειασ 
και φόβου για όλουσ, κακϊσ οι εμπλεκόμενοι μακθτζσ αποκρφπτουν 
από δαςκάλουσ και γονείσ τισ εμπειρίεσ τουσ, φοβοφμενοι ότι κα 
κατθγορθκοφν για δειλία ι «κάρφωμα». 

 



ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ  

• Ζτςι αυτι θ ςιωπι τροφοδοτεί τον ςχολικό εκφοβιςμό, οι επιπτϊςεισ 
του οποίου μπορεί να επθρεάςουν και τθ μελλοντικι ηωι των 
παιδιϊν. 

• Παρακάτω κα αναφζρω τισ τρεισ κατθγορίεσ παιδιϊν, δθλαδι τουσ 
τρεισ ρόλουσ που εμφανίηονται ςτον ςχολικό εκφοβιςμό: τα κφματα, 
τουσ κφτεσ και τουσ παρατθρθτζσ. 

 



ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ «ΘΤΜΑΣΑ» 

• Σα παιδιά που γίνονται κφματα εκφοβιςμοφ, είναι παιδιά με ιδιαίτερεσ 
ανάγκεσ και διαφζρουν από το ςφνολο των ςυμμακθτϊν τουσ. υνικωσ 
ζχουν χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, ζντονο άγχοσ και ςυμπτϊματα κατάκλιψθσ, 
ενϊ τείνουν να υποτάςςονται ςτισ εντολζσ άλλων παιδιϊν.  

• Ο Olweus (1999),αναφζρει ότι είναι μοναχικά παιδιά, με ελλιπείσ 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και πολλζσ φορζσ μπορεί να εκδθλϊςουν ςχολικι 
φοβία και δυςκολίεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

• Ηουν ςτο περικϊριο του ςχολείου ζχοντασ ςυναιςκθματικι αναςφάλεια, 
που ενιςχφει τθ κυματοποίθςι τουσ και τα ςτιγματίηει αρνθτικά, 
δυςκολεφοντασ τθν προςαρμογι τουσ ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

 



ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ «ΘΤΣΕ» 

• Σα παιδιά αυτά παρουςιάηουν προβλιματα προςαρμογισ ςτο ςχολείο, 
διακόπτουν ςυχνά τθ φοίτθςθ ςε αυτό και μελλοντικά μπορεί να αναπτφξουν 
εγκλθματικι ςυμπεριφορά και να εμφανίςουν κατάκλιψθ(Olweus,1993).  

• Επίςθσ, χαρακτθρίηονται από ζντονο παρορμθτιςμό και δεν τθροφν κανόνεσ και 
όρια με αποτζλεςμα να μθν αυτοελζγχονται, να ζχουν μειωμζνθ ενςυναίςκθςθ 
για τουσ άλλουσ και να υπερεκτιμοφν τισ δυνατότθτζσ τουσ. 

• Πολλζσ φορζσ οι κφτεσ ζχουν προθγουμζνωσ κυματοποιθκεί από άλλουσ 
ςυνομθλίκουσ ι ενιλικεσ και διαιωνίηουν αυτι τθ ςυμπεριφορά κι εκείνοι ςε 
άλλουσ και τελικά τουσ επιβάλλονται διάφορεσ ποινζσ και καταςταλτικά μζτρα. 
Κατά τον Farrington (1993) τα προβλιματα δεν είναι μόνο ςυνεχι, αλλά 
μεταφζρονται και από γενιά ςε γενιά, κακϊσ οι επιτικζμενοι είναι πολφ πικανόν 
να αςκοφν βία ςτουσ ςυντρόφουσ τουσ και ςτα παιδιά τουσ, ςυνκικθ που 
διαιωνίηει τον κφκλο τθσ βίασ και αναπαράγει νζεσ γενιζσ επικετικϊν παιδιϊν. 

 



ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ «ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΕ» 

• Σα παιδιά αυτά παρακολουκοφν πακθτικά τισ ςκθνζσ εκφοβιςμοφ και 
υφίςτανται ζμμεςα τθ βία, υιοκετϊντασ τθν αντίλθψθ ότι το δίκαιο 
είναι με το μζροσ του ιςχυροφ. Οι ςιωπθροί αυτοί κεατζσ 
απαλλάςςονται από τθ δικι τουσ ευκφνθ ςτον εκφοβιςμό, ςτθν 
ουςία όμωσ, τον διατθροφν και τον ενιςχφουν, επευφθμϊντασ τουσ 
κφτεσ ι προςπακϊντασ να εμπλακοφν ενεργά    ςτθν επικετικι 
ςυμπεριφορά. 

• Ζτςι εξοικειϊνονται με πράξεισ που προκαλοφν πόνο και μπορεί ςτο 
μζλλον να αναπτφξουν εκφοβιςτικι ςτάςθ και να είναι επιρρεπείσ ςε 
αντιςυμβατικζσ καταςτάςεισ με αρνθτικι επίδραςθ ςε αυτά, όπωσ 
χριςθ ουςιϊν, κλοπζσ κ. ά. 

 



ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ 
ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
•  Κάκε οργανωμζνθ προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ επικετικότθτασ και του 

εκφοβιςμοφ προχποκζτει μια ξεκάκαρθ δραςτθριοποίθςθ ςε πολλά 
επίπεδα, ϊςτε να καλλιεργθκεί κλίμα αςφάλειασ για όλουσ τουσ μακθτζσ, 
ςτα πλαίςια μιασ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ με αποδοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ και παροχι ίςων ευκαιριϊν ςε όλουσ. 

• Θ πρόλθψθ τθσ επικετικότθτασ απαιτεί μια ςυνολικι προςζγγιςθ, που κα 
κινθτοποιεί το ςχολείο και τθν ευρφτερθ κοινότθτα (Smith, 2000). Γι’ αυτό 
πρζπει να υιοκετθκοφν ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ 
ςτο ςχολείο με ςυνεχι αναηιτθςθ και ςυηιτθςθ γφρω από τθ 
διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν, ϊςτε να διαμορφϊςουν αξίεσ και ςτάςεισ 
και να επιλφουν ςυγκροφςεισ με ευαιςκθςία και γνϊςθ, με ςκοπό τθν 
αςφάλεια και τθν προςταςία τουσ. 



ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ 
ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
•   Οι Oliver και Candappa (2003), κεωροφν απαραίτθτο μζροσ μιασ ςυνολικότερθσ ςτρατθγικισ το 

να ακοφγονται με προςοχι οι απόψεισ των μακθτϊν για τθ ςχολικι επικετικότθτα και τθ βία. 
Επομζνωσ, οι εκπαιδευτικοί που είναι οι φορείσ πρόλθψθσ τθσ επικετικότθτασ ςτο ςχολείο, 
παίηουν τον ςθμαντικότερο ρόλο για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων καταςτάςεων και επιβάλλεται να 
επιμορφωκοφν για να μποροφν να ξεχωρίηουν τισ μορφζσ βίασ, να ακοφςουν με προςοχι 
τραυματικζσ εμπειρίεσ εκφοβιςμοφ και να μπορζςουν μζςω τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ να 
προλάβουν τθν ανεξζλεγκτθ επικετικι ςυμπεριφορά των παιδιϊν. Δεν κα περιοριςτοφν ζτςι 
ςτθν επιβολι καταςταλτικϊν μζτρων, αλλά ωσ λειτουργοί ςυμβουλευτικισ, κα αξιοποιιςουν τισ 
γνϊςεισ τουσ προσ κάκε κατεφκυνςθ. 



ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ 
ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
• Ο Ανδρζασ Μπροφηοσ αναφζρει ςχετικά με τθν κακθμερινι επαφι των 

εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ ότι: 

• Θ κακθμερινι αυτι εξοικείωςθ μαηί τουσ  προςφζρει ςτον δάςκαλο περαιτζρω 
δυνατότθτεσ να μπορεί να ερμθνεφει ακόμθ και τουσ μορφαςμοφσ του 
προςϊπου τουσ, τισ κινιςεισ του ςϊματόσ τουσ και να μπορεί να αντιλαμβάνεται 
τα πράγματα και τισ καταςτάςεισ που τουσ κάνουν να δυςαναςχετοφν (ςελ. 35). 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
Είναι απαραίτθτο να ενταχκεί ζγκαιρα ςτθν πολιτικι του κάκε ςχολείου ζνα πρόγραμμα πρόλθψθσ, το οποίο 
κα είναι προςαρμοςμζνο ςτισ θλικίεσ και ςτο φφλο των μακθτϊν, ςτθν πολιτιςτικι και εκνικι τουσ ταυτότθτα 
και ςτισ κοινωνικζσ αντιλιψεισ. 

 Ζνα τζτοιο πρόγραμμα κα περιλαμβάνει: 

• υηιτθςθ και ενθμζρωςθ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν. 

• Λιψθ ενεργειϊν και αποφάςεων για τθν ομαλι ζνταξθ νζων παιδιϊν ι παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. 

• Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αλλθλεγγφθσ μζςα από ομαδικζσ εργαςίεσ με ςυχνι αλλαγι  ςφνκεςθσ 
τθσ ομάδασ. 

• Εφρεςθ κατάλλθλων τρόπων ζκφραςθσ τθσ επικετικότθτασ, όπωσ τα ακλιματα, θ μουςικι, θ ηωγραφικι, το 
κεατρικό παιχνίδι. 

• Ουςιαςτικι εφθμερία ςτο διάλειμμα και κατάλλθλθ εποπτεία ςε χϊρουσ υψθλισ επικινδυνότθτασ, όπωσ 
αυλι και τουαλζτεσ. 

• υχνι επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ γονείσ και διαρκισ ενθμζρωςθ για τθν πορεία των παιδιϊν τουσ. 

• Ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων και καλλιζργεια ατμόςφαιρασ αλτρουϊςμοφ και ενςυναίςκθςθσ. 

• Διαρκισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ και πρακτικζσ 
αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ. 

• υμβουλευτικι ςυμμετοχι από ειδικοφσ παιδαγωγοφσ, ςυμβοφλουσ και ψυχολόγουσ. 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

• Κακοριςτικό επίςθσ ρόλο για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου 
παίηει θ ενεργθτικι ςυμμετοχι των γονιϊν ςτθ ηωι του ςχολείου και 
ςτισ προςπάκειεσ των εκπαιδευτικϊν. Πρζπει να ευαιςκθτοποιθκοφν 
γφρω από το κζμα αυτό, να αναγνωρίςουν και τθ δικι τουσ ίςωσ 
επιρροι ςτθν επικετικι ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ. 

• Επομζνωσ όλεσ οι παρεμβάςεισ που απευκφνονται ςτουσ μακθτζσ, 
πρζπει να ενιςχφουν τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και να 
κοινωνικοποιοφν, να ενδυναμϊνουν τθν αυτοεικόνα τουσ και τθν 
ικανότθτά τουσ να αυτοπροςτατευτοφν από ςυνομθλίκουσ και 
ενιλικεσ. 

 



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

•  Είναι απαραίτθτο όλοι οι εμπλεκόμενοι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, 
εκπαιδευτικοί-μακθτζσ-γονείσ, να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε όλα τα κζματα που 
αφοροφν ςτθν αςφάλεια των παιδιϊν και να δθμιουργιςουν δίκτυα 
επικοινωνίασ ςυνεργαςίασ και πρόλθψθσ. 

•      Εκπαιδευτικοί και γονείσ κα λειτουργιςουν ςυμβουλευτικά προσ τα παιδιά 
και ζτςι κα αποτελζςουν κετικά πρότυπα ςυμπεριφοράσ και πρόςωπα 
εμπιςτοςφνθσ. Θα ακοφςουν με προςοχι και κα ςεβαςτοφν τισ απόψεισ τουσ με 
ενδιαφζρον και αποδοχι, κα τα ενκαρρφνουν να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά 
τουσ και κα τουσ προςφζρουν μακθςιακζσ εμπειρίεσ για να ελζγχουν τθν 
παρορμθτικότθτά τουσ, να επιλφουν τισ διαφορζσ τουσ, με ςεβαςμό ςτον εαυτό 
τουσ και ςτον ςυνάνκρωπο. 

•      Είναι δικαίωμα όλων των παιδιϊν και υποχρζωςθ όλων των ενθλίκων να 
καταβάλουν κάκε προςπάκεια για να διαςφαλίςουν ζνα ςχολείο χωρίσ βία και 
εκφοβιςμό, που κα διαμορφϊςει ανεξάρτθτεσ και υγιείσ προςωπικότθτεσ.  



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
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