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Ο σχολικός εκφοβισμός

 Περίπτωση όπου ένας μαθητής ή μαθήτρια δέχεται 

επαναλαμβανόμενο εκφοβισμό και θυματοποιείται, μέσω 

αρνητικών συμπεριφορών από έναν ή περισσότερους 

συμμαθητές ή συμμαθήτριες (Olweus, 1994). 

 Συστηματική κατάχρηση της εξουσίας (Slonje & Smith, 

2008).

 Υπεροχή του θύτη έναντι του θύματος. 

 Δυσκολία υπεράσπισης εαυτού, φόβος, ψυχική ένταση 
και αγωνία (Olweus, 1994 Στασινός, 2016).



Οι μορφές του εκφοβισμού

 Άμεσος

 Έμμεσος

 Σωματικός

 Λεκτικός

 Σχεσιακός

 Διαδικτυακός (cyberbullying)

 Εκφοβισμός σεξουαλικού περιεχομένου

Η συμπεριφορά του εκφοβισμού στοχεύει στο να βλάψει το θύμα     
ψυχολογικά, σωματικά ή λεκτικά και είναι επαναλαμβανόμενη στο 
χρόνο.

(Slonje & Smith, 2008 Wang, Iannotti, & Nansel, 2009 Chang et al., 2013 Olweus, Limber, & Breivik, 2019)



Παράγοντες εκδήλωσης σχολικού εκφοβισμού 

(1/2)

 Κοινωνικοί

Ψυχολογικοί

 Πολιτισμικοί

Θρησκευτικοί

 Εθνοτικοί

Φυλετικοί

(Baldry & Farrington, 2000 Lake, 2004

David-Ferdon & Hertz, 2007 Beaty & 
Alexeyev, 2008 Τσιάντης, 2008

Στασινός, 2016)

Οικογένεια
Υπερβολική 
ελευθερία

Ιδιοσυγκρασία 
ατόμου

Τηλεόραση/

Βιντεοπαιχνίδια

Έλλειψη 
ενημέρωσης

Αδυναμία γονέων 
& εκπαιδευτικών 
για αντιμετώπιση

Μη αποδοχή της 
διαφορετικότητας, 
πολυπολιτισμικότη

τας

Έμφαση σε 
ακαδημαϊκές 

επιδόσεις 
(αντιζηλίες)



 Ατομικά χαρακτηριστικά

• Φύλο

• Εσωτερίκευση/εξωτερίκευση συναισθημάτων

• Κατάθλιψη

• Άγχος

• Κοινωνικές δεξιότητες

• Ικανότητα ενσυναίσθησης

(Mischel & Kitsantas, 2020)

Παράγοντες εκδήλωσης σχολικού εκφοβισμού 

(2/2)



Έρευνες 1/3
Musu-Gillette et al. (2018) - Ηλικίες: 12-18 ετών

21% των μαθητών είχε δεχθεί σχολικό εκφοβισμό κατά τη διάρκεια 1 έτους

13% λεκτικός εκφοβισμός

12% διάδοση φημών

7% διαδικτυακός εκφοβισμός

5% σωματικός εκφοβισμός, σκόπιμη απόρριψη από δραστηριότητες

4% απειλές με πρόκληση βλάβης

3% εξαναγκασμός

2% καταστροφές προσωπικής περιουσίας 



Έρευνες 2/3

 Ηλικία

• Ο σχολικός εκφοβισμός ελαττώνεται με την αύξηση της ηλικίας.

• Όσο μικρότεροι είναι οι μαθητές, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν 
να έχουν γύρω τους κάποιον μεγαλύτερο που τους ασκεί εκφοβισμό.

(Olweus, 1994 Kumpulainen, Räsänen, & Henttonen, 1999 Hay, Payne, & Chadwick, 2004)

 Φύλο

• Υπεροχή των αγοριών σε καταστάσεις σχολικού εκφοβισμού, τόσο ως θύτες 
όσο και ως θύματα.

• Αγόρια: υπερτερούν σε άμεσο σωματικό εκφοβισμό

• Κορίτσια: αρέσκονται σε έμμεσο εκφοβισμό

(Στασινός, 2016 Baldry & Farrington, 2000 Olweus, 1994)

 Κλίμα σχολείου

• Παράγοντας πρόληψης 

(Waasdorp et al., 2011)



Έρευνες 3/3

 Σχολικός εκφοβισμός

• πρώιμος δείκτης εκδήλωσης μελλοντικής αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς 

• παραβατικότητα, επιθετικότητα, βία, ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές

(Bender & Lösel, 2011)

 15% Γυμνάσιο (Lake, 2004)

 Συναισθηματική παρενόχληση > Σωματική παρενόχληση 
(Chung & Lee, 2020)



Το προφίλ του μαθητή-θύτη

 Μη κατανόηση δικαιώματος σε ισότητα, ασφάλεια, ψυχική & σωματική 
ακεραιότητα (Στασινός, 2016)

 Εξωτερίκευση συναισθημάτων (Olweus et al., 2019)

 Επιθετικότητα (Olweus, 1994)

 Ηχηρή προσωπικότητα (Beaty & Alexeyev, 2008 Chang et al., 2013) 

 Αυτοπεποίθηση (Beaty & Alexeyev, 2008 Chang et al., 2013) 

 Απουσία ή μειωμένη ενσυναίσθηση (Olweus, 1994)

 Ατομικά (μοχθηρία) ή μέλος ομάδας (Duncan, 1999)

 Υψηλή κοινωνική αντίληψη & εξυπνάδα – χειραγώγηση (David-Ferdon & 

Hertz, 2007)

 Αγόρια/Κορίτσια (Στασινός, 2016 Baldry & Farrington, 2000 Olweus, 1994)

 Παιδιά «θύτες-θύματα» (Chung & Lee, 2020) 



Προγράμματα πρόληψης

 Αποτελεσματικό μέτρο μείωσης τόσο από τη σκοπιά της θυματοποίησης, 
όσο και από τη σκοπιά της διάπραξης εκφοβισμού σε ποσοστό 17-23 %
(Ttofi & Farrington, 2009, 2011)

 «Πρόγραμμα Πρόληψης για το Σχολικό Εκφοβισμό του Olweus» (Olweus 
Bullying Prevention Program-OBPP) (Olweus et al., 2019)

 Βιωματικές δραστηριότητες διαχείρισης συναισθημάτων/αποδεκτοί τρόποι 
συμπεριφοράς (Lake, 2004 Beaty & Alexeyev, 2008) 

 Στρατηγικές αυτοελέγχου των συναισθημάτων (Lake, 2004)

 Προαγωγή των δεξιοτήτων επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων (Lake, 2004)

 Παιχνίδι ρόλων (Lake, 2004)

 Αγκυροβολημένη διδασκαλία (Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ, 2012)

 Συναισθηματική Νοημοσύνη (Lake, 2004)

 Ψηφιακός γραμματισμός (David-Ferdon & Hertz, 2007)



Olweus Bullying Prevention Program-OBPP (1/3)

 Aποτελεσματικότητα για όλες τις ηλικιακές ομάδες και για όλες τις 

μορφές εκφοβισμού, τόσο στην περίπτωση του θύματος, όσο και στην 

περίπτωση του θύτη (Olweus et al., 2019).

 Πιο ασθενής η επίδρασή του στο διαδικτυακό εκφοβισμό & στον 

εκφοβισμό με χρήση λεξιλογίου και χειρονομιών με σεξουαλικό 

περιεχόμενο (Olweus et al., 2019).

 Σημαντική μείωση σχολικού εκφοβισμού μακροπρόθεσμα (Olweus, 

Solberg, & Breivik, 2020) 



Olweus Bullying Prevention Program-OBPP (2/3)

Ειλικρινές 
ενδιαφέρον 
& οικειότητα

Όρια σε 
ανάρμοστες 

συμπεριφορές

Σταθερή θετική 
ενίσχυση 

αποδεκτών 
συμπεριφορών 
(επιβράβευση)

Προσωπικότητα 
ενηλίκων-πρότυπα

(Olweus et al., 2019) 

4 Πυλώνες



Olweus Bullying Prevention Program-OBPP (3/3)

 Σχολικό επίπεδο

• Συντονίστρια ομάδα

• υιοθέτηση κανόνων & αρχών

 Επίπεδο τάξης

• Συναντήσεις

• παιχνίδια ρόλων

• διαθεματικές προσεγγίσεις

• περιοδική συμμετοχή γονέων

 Ατομικό επίπεδο

• Εκπαίδευση προσωπικού, 
εντοπισμός επεισοδίων

• Παρεμβάσεις

 Κοινοτικό επίπεδο

• Συμμετοχή ενός μέλους 
κοινότητας στην ομάδα 
συντονισμού

• Διάδοση πρακτικών & αρχών 
στην κοινότητα

(Olweus et al., 2019)



Βίντεο “Bully dance”

Σύνδεσμος

 https://www.youtube.com/watch?v=Flm29u16_Zs

Πηγές

 Gonzalez, S. (2011, November 15). Bully dance [Video file]. 
Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Flm29u16_Zs 

 Page, M., Verrall, D. (Producers), & Perlman, J. (Director). 
(2000). Bully Dance [Short animation]. Canada: National Film 
Board of Canada.



Συμπεράσματα

Πολυπαραγοντικό φαινόμενο

Εμφάνιση σε κάθε κοινωνικό υπόβαθρο, φύλο, 

ηλικία, χώρα

Επιπτώσεις σε ψυχική υγεία
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