
Σχολικός Εκφοβισμός: διερεύνηση στάσεων 
και αντιλήψεων των μαθητών του 1ου

Γυμνασίου Ρέντη

Άννα Ντίζου και Χρηστίνα Φωτοπούλου

Με τη συνεργασία:



1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

Ευαισθητοποίηση 
Πρόληψη 
Αντιμετώπιση



ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

⚫Ορισμοί και οριοθέτηση
⚫Θύτες και θύματα στο σχολικό εκφοβισμό
⚫Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης του σχολικού
⚫Προγράμματα Πρόληψης και Παρέμβασης



ΟΡΙΣΜΟΣ

Ο εκφοβισμός είναι μια μορφή βίας μεταξύ παιδιών ή εφήβων 
που εμφανίζεται και λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο στο 
σχολείο.
Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα γνωστό φαινόμενο που έχει 
παρατηρηθεί από πολύ παλιά.
Ο Dan Olweus θεωρείται πρωτοπόρος γιατί ήταν ο πρώτος 
επιστήμονας που ερεύνησε το φαινόμενο και έλαβε και σχετική 
διάκριση για τη δουλειά του.



ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ / ΜΑΘΗΤΡΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Ο Olweus όρισε τον σχολικό εκφοβισμό ως εξής: 

«Ένας μαθητής/μία μαθήτρια (εκφοβίζεται) θεωρείται θύμα 
εκφοβισμού, όταν εκτίθεται επανειλημμένα και σε διάρκεια 
χρόνου σε αρνητικές ενέργειες ενός ή περισσότερων μαθητών 
οι οποίοι δρουν χωρίς να προκληθούν άμεσα» (1993, σ. 9)



Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το
φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

α) Η επιδίωξη του μαθητή δράστη (θύτης) να προκαλέσει 
σωματικό ή ψυχικό πόνο στο μαθητή θύμα,

β) Η επανάληψη και η συστηματικότητα της εκδήλωσης του 
φαινομένου ανάμεσα στους θύτες και τα ίδια τα θύματα

γ) Το γεγονός ότι ο δράστης είναι πιο ισχυρός από το θύμα 
είτε με όρους σωματικής, είτε με όρους ψυχικής δύναμης.



Τα είδη του σχολικού εκφοβισμού 
ΑΜΕΣΟΣ:
Περιλαμβάνει ευθείες σωματικές επιθέσεις (χτυπήματα, 
κλωτσιές, σπρωξίματα, φτύσιμο, τρικλοποδιές, κλέψιμο, καταστροφή 
προσωπικών αντικειμένων, κτλ) ή λεκτικές επιθέσεις (κοροϊδία, 
προσβολές, βρίσιμο, χειρονομίες)

ΕΜΜΕΣΟΣ:
Περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως η συκοφαντία,
ο αποκλεισμός ή η απομόνωση (εκβιασμός, απειλή, προδοσία, απαίτηση
χρημάτων ή αντικειμένων, κτλ). 



ΘΥΤΕΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
Τα χαρακτηριστικά των μαθητών θυτών:
⚫ Αγόρια με μεγάλη σωματική δύναμη 
⚫ Αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά αντικοινωνική (Χαντζή, 

Χουντουμάδη & Πατεράκη, 2000).
⚫ Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η βιαιότητα προέρχεται από αντίστοιχες 

εμπειρίες ενδοοικογενειακής βίας που βιώνουν στα σπίτια τους (Κακαβούλης, 
2003).
Θύτες γενικώς :
Παρουσιάζουν και οργανικά προβλήματα όπως νυκτερινή ενούρηση και
κατάθλιψη, διαταραχές του ύπνου, κεφαλαλγίες και διάφορα ψυχολογικά
προβλήματα με κυριότερα τον αυτοκτονικό ιδεασμό, την κατάθλιψη και τις
διαταραχές του συναισθήματος και της συμπεριφοράς (Ρούσσου, 2010).
Τέλος είναι χαρακτηριστικό των μαθητών θυτών η εξαιρετικά αρνητική
συμπεριφορά στο σχολείο, η οποία συνήθως εκδηλώνεται με προκλητικότητα
απέναντι στους εκπαιδευτικούς, συχνή παραβίαση των σχολικών κανόνων και
συνακόλουθες χαμηλές σχολικές επιδόσεις (Olweus, 2007).



Τα χαρακτηριστικά των μαθητών θυμάτων :
⚫Μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ιδιαίτερη ανασφάλεια και 

εσωστρέφεια και άρα μάλλον αντικοινωνικά 
(Ασημακόπουλος, κ.ά, 2008)

⚫Μερικά θύματα αναπτύσσουν ένα σκληρό προσωπείο και 
κάνουν αντίποινα, ενώ άλλα αντιδρούν με παθητικότητα και 
κλάμα. 

⚫Απόσυρση και παραίτηση από τη διεκδίκηση του δίκιου τους.

⚫Τα παιδιά θύματα στις περισσότερες περιπτώσεις διαφέρουν 
σημαντικά από το μέσο όρο προκαλώντας έτσι τη μήνη των 
μαθητών θυτών (Κοντοπούλου, 2007). 



• Συνέπειες στα θύματα 
Τα θύματα βιώνουν με εξαιρετικά τραυματικό τρόπο τις συνέπειες του σχολικού 
εκφοβισμού. Τα ιδιαίτερα αρνητικά αισθήματα του στιγματισμού, της ταπείνωσης 
και του εξευτελισμού, που βιώνουν οι μαθητές θύματα, τους σημαδεύουν ακόμα 
και για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή τους (Olweus, 2007, Γιοβαζολιάς, 2008). Τ 
Με άλλα λόγια θα λέγαμε πως σταδιακά τα παιδιά θύματα αναπτύσσουν 
χαρακτηριστικά συμπτώματα σχολικής φοβίας (Pepler, Rigby & Smith, 2004), η 
οποία μπορεί με τον καιρό να εξελιχθεί σε αγοραφοβία. 

Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού 
σε μαθητές θύματα και θύτες



• Συνέπειες στους θύτες 
Εκτός από τα θύματα πολύ σοβαρές είναι οι επιπτώσεις και για τους  θύτες 
(Flannery, Wester & Singer, 2004). Μάλιστα η έρευνα δείχνει ότι οι συνέπειες 
και σε αυτή την περίπτωση είναι διαχρονικές και φθάνουν μέχρι και την ενήλικη 
ζωή (Sharp & Smith, 1994, Pepler, Rigby & Smith, 2004, Olweus, 1993). Οι 
μαθητές θύτες βιώνουν έντονα επίπεδα στρες, ενώ συχνό είναι το φαινόμενο της 
σταδιακής κοινωνικής τους απομόνωσης ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των 
μεγαλύτερων σχολικών βαθμίδων (Olweus, 1993).
Για τις δε περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι μπορεί να βιώνουν τους ρόλους τόσο 
του θύτη όσο και του θύματος τα επίπεδα στρες είναι ακόμη πιο υψηλά. Αυτή η 
τελευταία κατηγορία έχει σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες να φθάσει να 
εμφανίσει ακόμα και συμπτώματα αυτοκτονικού ιδεασμού (Espelage & Swearer, 
2003).



Οι σημαντικότερες αιτίες του σχολικού εκφοβισμού 
εντοπίζονται στην:

Οικογένεια

Τρόπο λειτουργίας του σχολείου

Επιρροή των ομάδων ομηλίκων

Μ.Μ.Ε

ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
ΣΕ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ



Παρεμβάσεις με επίκεντρο τους θύτες

Παρεμβάσεις με επίκεντρο τα θύματα

Παρεμβάσεις με επίκεντρο τη σχολική τάξη

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ



Ε.ΨΥ.ΠΕ.
ΔΑΦΝΗ «Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Ευαισθητοποίησης για την 
Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό (2008-2010)» 

Η προσέγγιση του Olweus. 
Περιλαμβάνει παρέμβαση σε 3 επίπεδα:

Σχολείο
Τάξη 
Άτομο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ



Η έρευνα

203 μαθητές/τριες του 1ου Γυμνασίου Ρέντη

96 κορίτσια (47,3%) 

107 αγόρια (52,7%) 



Ερωτήματα

Θεωρείς καλές τις σχέσεις σου με τους 
συμμαθητές σου;

Αρκετά 57,1%, Πολύ 25,1%, Λίγο 11,8, 
Πολύ λίγο 3%, Καθόλου 3%



Ποια είναι η γνώμη σου για τη σχολική 
βία;

Το 72,4% θεωρεί ότι είναι  πολύ σοβαρή 
υπόθεση. Το 22,2% θεωρεί ότι είναι αρκετά 
σοβαρή υπόθεση, όμως δε φταίνε οι 
μαθητές.  Τέλος ένα μικρό ποσοστό 5,4% 
τη θεωρεί απλά παιχνίδι μεταξύ των 
μαθητών.



Ποια είναι η γνώμη σου για τους 
μαθητές που είναι βίαιοι;

Η πλειοψηφία 65% διαφωνεί με τη 
συμπεριφορά τους. Το 26,1 ενοχλείται από 
τη συμπεριφορά τους, αλλά τους 
καταλαβαίνει.  Το 5,4% τους φοβάται και το 
3,4% ( 7 μαθητές) θέλει να τους μοιάσει.





Ασφάλεια ή ανασφάλεια στο σχολείο

Το 34% αισθάνεται λίγη ανασφάλεια στο 
σχολείο. Σημαντικό ποσοστό  (24,6%) δεν 
απαντά.   Το 15,8% αισθάνεται συνέχεια 
ασφάλεια στο σχολείο.   Το 13,8% 
αισθάνεται πολύ μεγάλη ασφάλεια στο 
σχολείο. Το 11,3% αισθάνεται συνεχώς 
ανασφάλεια.





Τρόπος συμπεριφοράς των μαθητών 
στο σχολείο

Το 34, 5% θεωρεί ότι η συμπεριφορά των 
μαθητών είναι γενικά άσχημη. Σημαντικό 
ποσοστό  (33%) θεωρεί ότι η συμπεριφορά 
των μαθητών είναι άσχημη μόνο όταν 
υπάρχουν διαφωνίες. Το 14,8% πιστεύει ότι 
η συμπεριφορά των μαθητών είναι συνήθως 
καλή. Το 12,8%  δεν απαντά.   Το 4,9 % 
θεωρεί ότι είναι πολύ καλή.





Κάποιες φορές επέλεξες να αποφύγεις 
να πας την επόμενη ημέρα στο σχολείο 
επειδή είχε προηγηθεί κάποιο από τα 
περιστατικά βίας ή εκφοβισμού σε 
βάρος σου;

Η πλειοψηφία (76,8%) απαντά ποτέ.  Το 
10,3% απαντά σπάνια



Έχεις πέσει θύμα εκφοβισμού ή βίας 
από άλλα παιδιά του σχολείου;

Η πλειοψηφία (58,1%) απαντά ποτέ.  Το 
24,6% απαντά σπάνια.  Το 11,3% απαντά 
μερικές φορές.

Το 3,4 % απαντά συχνά και το  2,5% 
απαντά πολύ συχνά.





Έχεις ασκήσει βία;

Η πλειοψηφία (61,1%) απαντά ποτέ.  Το 
25,1% απαντά σπάνια.  Το 6,4% απαντά 
μερικές φορές. Το 2,5 % απαντά συχνά και 
το  4,9% απαντά πολύ συχνά.



Αισθάνεσαι ασφάλεια στο σχολείο κατά 
τη διάρκεια των διαλειμμάτων;

Αρκετά 37,4%, Πολύ 22,7%, Λίγο 15,8, 
Πολύ λίγο 11,33%, Καθόλου 12,8 %



Σου εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά η 
προσοχή που δείχνει σε τέτοια θέματα 
η πλειονότητα των καθηγητών του 
σχολείου σου;

Αρκετά 28,6%, Λίγο 27,6%, Πολύ λίγο 
13,8%, Καθόλου 20,2 %,  Πολύ 9,9%, 



Θεωρείς ότι η συνεργασία των 
15μελών και των 5μελών συμβουλίων 
με τη Διεύθυνση του σχολείου βοηθάει 
στην πρόληψη περιστατικών βίας;

40,4% καθόλου, 24,1% λίγο,  15,3% πολύ 
λίγο. 10,3% πολύ και 9,9% αρκετά.





Πιστεύεις ότι οι πολιτιστικές 
δραστηριότητες στο σχολείο σου 
συμβάλλουν στον περιορισμό των 
φαινομένων βίας και εκφοβισμού;

31,5% Λίγο,  23,2% Καθόλου. 20, 7% 
Πολύ λίγο. 17,2% αρκετά και 7,4% Πολύ





Θα ήθελες να συμμετάσχεις σε 
προγράμματα διαχείρισης συγκρούσεων για 
την καταπολέμησης της βίας;

27,1% καθόλου.  25,1% αρκετά. 20,7% 
πολύ. 16,7% λίγο και 10,3% πολύ λίγο





Συζήτηση-Συμπεράσματα
⚫ Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι οι μεταξύ τους  σχέσεις 

είναι αρκετά καλές ( 57,1%) και πολύ καλές (25,1%). Θεωρούν 
στη πλειοψηφία τους  92,4%)  ότι η σχολική βία είναι  πολύ 
σοβαρή υπόθεση. 

⚫ Σε σχέση  με τους βίαιους μαθητές  η Η πλειοψηφία (65% 
)διαφωνεί με τη συμπεριφορά τους. Ωστόσο, ένα αρκετά 
σημαντικό ποσοστό  (26,1%) ενοχλείται από τη συμπεριφορά 
τους, αλλά τους καταλαβαίνει. 

⚫ Αρκετοί μαθητές (34%) αισθάνονται ανασφάλεια στο χώρο του 
σχολείου. Σημαντικό ποσοστό  (24,6%) δεν απαντά.   

⚫ Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των μαθητών,  μεγάλο αρκετά 
ποσοστό (34, 5%) θεωρεί ότι η συμπεριφορά των μαθητών είναι 
γενικά άσχημη. Αρκετά μεγάλο  ποσοστό (33%) θεωρεί ότι η 
συμπεριφορά των μαθητών είναι άσχημη μόνο όταν υπάρχουν 
διαφωνίες.



⚫ Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα  είναι  ότι  πλειοψηφία 
(58,1%) απαντά  ότι  δεν  έχει πέσει  ποτέ θύμα 
εκφοβισμού ή βίας από άλλα παιδιά του σχολείου ποτέ, ενώ 
αρκετά μεγάλο ποσοστό  (24,6%) απαντά σπάνια. 

⚫ Η πλειοψηφία (61,1%) απαντά ότι  ποτέ δεν έχει ασκήσει 
βία.  

⚫ Οι μαθητές  αισθάνονται αρκετά ασφαλείς κατά τη διάρκεια 
των διαλειμμάτων. Αποκαλυπτικό είναι ότι ένα ποσοστό 
20,2% δεν εισπράττει προσοχή και επαγρύπνηση από τους 
εκπαιδευτικούς.

⚫ Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα  είναι  ότι  το 40,4 των 
μαθητών  ότι η συνεργασία του  15μελούς και των 5μελών 
συμβουλίων με τη Διεύθυνση του σχολείου  δε βοηθάει  
καθόλου στην πρόληψη περιστατικών βίας.



⚫ Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι 1 στους 2 μαθητές 
δεν πιστεύουν ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες 
συμβάλλουν στον περιορισμό των φαινομένων 
βίας και εκφοβισμού.

⚫ Τέλος, αρκετοί μαθητές(1 στους 2) θα ήθελαν 
συμμετάσχουν  σε προγράμματα διαχείρισης 
συγκρούσεων για την καταπολέμησης της βίας.

⚫ Καταλήγοντας θα πρέπει η παραπάνω έρευνα να 
εμπλουτισθεί και να γενικευτεί προκειμένου να 
κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των 
μαθητών και λαμβάνοντάς τες υπόψη στο 
σχεδιασμό δράσεων  να καταστήσουμε 
ασφαλέστερο το χώρο του σχολείου.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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