
Ανδριτσοπούλου Μαρία –Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) 

Με τη συνεργασία:





 Ο «σχολικός εκφοβισμός» γνωστός και ως «θυματοποίηση» ή ως
bullying στην Αγγλική γλώσσα συνιστά έκφραση και μέρος της
ενδοσχολικής βίας.

 Πρόκειται για μια απρόκλητη, εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και
συστηματική επιθετική συμπεριφορά μαθητών σε βάρος πιο
αδύναμων από εκείνους συμμαθητών τους, εκμεταλλευόμενοι μια
προϋπάρχουσα ανισορροπία δύναμης σωματικής, πνευματικής ή
κοινωνικής, που εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές και κάτω από
ορισμένες προϋποθέσεις. Ως αποτέλεσμα έχει την πρόκληση
σωματικής και ψυχικής κακοποίησης και εμπεριέχει στοιχεία
επιβολής, πειθαναγκασμού, καταδυνάστευσης, αντίθεσης και
σύγκρουσης.

 Ο εκφοβισμός και γενικότερα η ενδοσχολική βία είναι ένα
φαινόμενο, που δεν αφορά μόνο τον μαθητή που εκφοβίζει και
εκείνον που εκφοβίζεται, αλλά και όσους είναι παρόντες, μαθητές ή
ενήλικες. Οι άπραγοι παρατηρητές δεν είναι αθώοι, επίσης.

 Δεν πρέπει να ανέχονται τον εκφοβισμό αλλά να τον αναφέρουν.



Η έκφραση της βίας εμφανίζεται με τις μορφές:

▪ Σωματική

▪ Λεκτική

▪ Συναισθηματική / Ψυχολογική 

▪ Κοινωνική

▪ Σεξουαλική

▪ Ηλεκτρονική / Διαδικτυακή βία 

Το Bullying μπορεί να συμβεί παντού: Σε αστικές περιοχές / Σε
ημιαστικές περιοχές / σε αγροτικές περιοχές.

▪ Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, εκατοντάδες παιδιά χάνουν το
σχολείο κάθε μέρα από το φόβο του bullying. Τα θύματα του
bullying περιλαμβάνουν αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών.
Τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν τον τύπο εκείνο της
βίας που περιλαμβάνει εξάπλωση φημών και κοινωνικό αποκλεισμό
του άλλου ή απομόνωση.



 Σωματική βία (χτυπήματα, λακτίσματα, σπρωξίματα, τσιμπήματα, 
κακοποίηση κάθε είδους, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων),  

 Λεκτική βία (προσβολές, πειράγματα, κοροϊδίες, σαρκασμός, 
ειρωνεία, απειλές, παρατσούκλια, εκφοβισμός, ομοφοβικά σχόλια, 
ρατσιστικά σχόλια),

 Κοινωνική βία (διάδοση ψευδών φημών, κουτσομπολιά, άσχημες 
φάρσες, καταστροφή της κοινωνικής υπόληψης ή της κοινωνικής 
αποδοχής κάποιου, ενθάρρυνση των άλλων να απομονώσουν 
κοινωνικά κάποιον = κοινωνικό αποκλεισμό),

 Συναισθηματική /ψυχολογική βία (σκόπιμη χρήση  λέξεων ή πράξεων 
που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ψυχολογικό πρόβλημα. 
Περιλαμβάνει ταπείνωση, χειραγώγηση, καταδίωξη κι εκφοβισμό),

 Σεξουαλική βία (ανεπιθύμητο άγγιγμα, λεκτική παρενόχληση, 
προσβλητικά μηνύματα, βιασμός κ.ά.),

 Ηλεκτρονική βία (Cyber bullying)=εκφοβισμός μέσω κινητού 
τηλεφώνου ή μέσω Διαδικτύου. Εμφανίζεται σε chatrooms, σε δίκτυα 
κοινωνικής δικτύωσης, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και  μέσω SMS
στο κινητό τηλέφωνο. Περιλαμβάνει: ύβρεις, απειλές, διακωμώδηση, 
ταπείνωση, εκμετάλλευση και τρομοκράτηση, ηλεκτρονικό ψάρεμα, 
σεξουαλική παρενόχληση, παιδοφιλία και παιδική πορνογραφία, 
παραβίαση προσωπικών δεδομένων, φαινόμενα εξάρτησης από 
διαδικτυακά παιχνίδια  και τζόγο, φαινόμενα ρατσισμού και 

ξενοφοβίας, προτροπή σε αυτοκτονίες). 





Οι θύτες (τα παιδιά που ασκούν βία επί των
συμμαθητών τους) ενεργούν κατ` αυτόν τον τρόπο διότι:

▪ Έχουν μια πιο θετική στάση απέναντι σε βίαιες
συμπεριφορές (έχουν χαμηλά επίπεδα ηθικής
λογικής και υψηλά επίπεδα εγωκεντρικής λογικής,
πράττουν δηλαδή συχνά χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς
και αισθήματα τύψεων για τις πράξεις τους).

▪ Βρίσκουν το bullying διασκεδαστικό

▪ Δεν συμπαθούν το θύμα του εκφοβισμού. Συχνά
τρέφουν συναισθήματα ζήλιας για αυτό.

▪ Θέλουν να αισθάνονται σκληροί και δυνατοί.

▪ Νομίζουν ότι το bullying είναι ένας τρόπος να γίνουν
δημοφιλείς.



 Οι θύτες έχουν κακό έλεγχο θυμού και δεν μπορούν να
διαχειριστούν σωστά καταστάσεις συγκρούσεων.

 Πιστεύουν ότι η επίθεση είναι ένας αποδεκτός τρόπος να
επιτύχουν τους στόχους τους.

 Δεν συμπαθούν το σχολείο και νοιώθουν αποκομμένοι από
αυτό.

 Έχουν συνήθως ηγετικές ικανότητες.

 Δεν έχουν ενσυναίσθηση. Δεν σκέφτονται ότι οι πράξεις
τους έχουν αρνητικές επιπτώσεις πάνω στους άλλους.

 Οι θύτες είναι πολύ πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο
και ως ενήλικες να παρουσιάσουν σε πολύ υψηλό ποσοστό
(περίπου 50%) αντικοινωνική και παραβατική

συμπεριφορά.



➢ Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των θυτών
(χειριστικότητα, παρορμητικότητα, επιθετικότητα, θυμός, άρνηση

απέναντι σε όρια, ροπή στις καταχρήσεις και στην παρανομία)
➢ Το κακό οικογενειακό περιβάλλον των θυτών (έλλειψη 

φροντίδας, υποστήριξης, ενθάρρυνσης 
/κακοποίηση/συγκρούσεις γονέων κ.ά.)

➢ Ο τρόπος αντιμετώπισης της βίας από τους σημαντικούς γι` 
αυτά ενήλικες (έλλειψη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
γονιών  - εκπαιδευτικών  για την αντιμετώπιση επιθετικών 
συμπεριφορών και διαχείριση συγκρούσεων)

➢ Η προβολή της βίας από τα Μ.Μ.Ε. 
➢ Τα κοινωνικά προβλήματα (οικονομικές ανισότητες, οι

απρόσωπες σχέσεις γειτονίας, η αύξηση της εγκληματικότητας
και του κοινωνικού ρατσισμού κ.ά.).





 Τα εσωστρεφή και τα ντροπαλά
 Τα ευαίσθητα
 Τα φυσικά αδύναμα      
 Τα κοντά παιδιά
 Τα παχύσαρκα
 Τα φοβιτσιάρικα
 Τα παιδιά με προβλήματα υγείας
 Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες
 Τα παιδιά με υπερπροστατευτικούς γονείς
 Τα παιδιά οικονομικών μεταναστών
 Τα τσιγγανόπουλα (Roma)

Στόχος γίνεται το διαφορετικό, π.χ. το χρώμα του δέρματος, η 

εθνικότητα, το φύλο, διάφορα φυσικά χαρακτηριστικά (βάρος, το ύψος 
κ.ά) , η σχολική επίδοση, η κοινωνική συστολή κ.ά. 



To Bullying έχει πολλαπλές και μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες στη ψυχική υγεία των
θυμάτων και στη ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς μπορεί να αφήσει βαθιές
συναισθηματικές πληγές. Οι πολύ σοβαρές συνέπειες για τη μελλοντική τους ζωή και
περιλαμβάνουν:

❖ Χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης

❖ Ανασφάλεια

❖ Φόβο & Θυμό

❖ Ντροπή

❖ Αδυναμία αντιπαράθεσης / παθητικότητα υπεράσπισης του εαυτού τους

❖ Ενοχή (θεωρώντας ότι ευθύνεται για όσα του συμβαίνουν)

❖ Κοινωνική απομόνωση

❖ Αποκλεισμό από δραστηριότητες

❖ Διαταραχές συμπεριφοράς -επιθετική συμπεριφορά, επιθυμία για
εκδίκηση

❖ Εσωστρέφεια, μελαγχολία, κατάθλιψη, κρίσεις άγχους ή πανικού,
αυτοκτονικές τάσεις

❖ Ψυχοσωματικά προβλήματα

❖ Απόσυρση από τις καθημερινές ασχολίες και υποχρεώσεις

❖ Μαθησιακές δυσκολίες (απότομη πτώση της επίδοσής τους στα
μαθήματα, ασυνέπεια στις υποχρεώσεις τους, έντονη αφηρημάδα,
αποφυγή διαλόγου με τους γονείς για θέματα σχολείου)



❖ Το παιδί βρίσκει δικαιολογίες για να μην πάει στο
σχολείο. Κάνει συχνές απουσίες.

❖ Eίναι συχνά νευριασμένο, λυπημένο, απομονωμένο,
με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ιδιαίτερα ευαίσθητο σε
οποιουδήποτε είδους κριτική.

❖ Eίναι συναισθηματικά ασταθές.
❖ Έρχεται συχνά πληγωμένο ή τραυματισμένο από ένα

άλλο. Έχει ανεξήγητες μελανιές και χτυπήματα
❖ Κάνει παράπονα για ψυχοσωματικά προβλήματα.
❖Παρουσιάζει αρνητική σχολική επίδοση.
❖ Συχνά τα προσωπικά του αντικείμενα χάνονται,

καταστρέφονται ή γίνονται αντικείμενα κλοπής.
 Έχει μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και 

αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μνήμη και στη μάθηση.



 Τρομάζει και φέρεται αμήχανα όταν λαμβάνει
μήνυμα στο κινητό ή το ηλεκτρονικό του
ταχυδρομείο.

 Αλλάζει διαδρομή πηγαίνοντας στο σχολείο,
εκλιπαρεί να το μεταφέρουν με το αμάξι και
γενικά φοβάται να περπατήσει μόνος του ως το
σχολείο.

 Κλαίει πριν κοιμηθεί και έχει εφιάλτες. Συχνά το
πρωί νοιώθει άρρωστο και δείχνει άρνηση.

 Αρχίζει να τραυλίζει.
 Χάνει συνέχεια το κολατσιό του και πολλές

φορές επιστρέφει στο σπίτι πεινασμένο.
 Εάν ερωτηθεί, δίνει απίθανες εξηγήσεις για όλα

τα παραπάνω.



 Ο γονιός παρατηρεί εάν το παιδί του φέρει σημάδια κακοποίησης
από άλλα παιδιά και επικοινωνεί αμέσως με τους/τις
εκπαιδευτικούς, το Διευθυντή ή και στην αρμόδια Διευθύνση
Εκπαίδευσης.

 Ζητάει από το παιδί να σπάσει τη σιωπή του και να του
εκμυστηρευτεί τα συναισθήματα και τις ανάγκες του.

 Ακούει με προσοχή το παιδί και του παρέχει υποστήριξη &
ασφάλεια. Επιδιώκει διάλογο με το παιδί και καλλιεργεί μια
ζεστή και φιλική σχέση μαζί του αγάπης και εμπιστοσύνης - από
μόνο του μπορεί να μην αναφέρει τίποτα για το θέμα αυτό.

 Ο γονιός του παιδιού – θύματος πρέπει να συνεργάζεται στενά
με το σχολείο, ώστε να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν
επαναλήψεις των περιστατικών εκφοβισμού.

 Μεριμνά για τη ψυχοσωματική του υγεία. Αν τα ανησυχητικά
συμπτώματα επιμένουν, επισκέπτεται έναν ειδικό ψυχικής υγείας

για παιδιά ή άλλες υπηρεσίες ψυχολογικής

 στήριξης για το παιδί του.



 Δεν υποτιμά τις συνέπειες του εκφοβισμού,
πιστεύοντας πιθανώς ότι αυτό είναι μέσον
σκληραγώγησης του παιδιού του μελλοντικά στην
κοινωνία.

 Καθησυχάζει το παιδί ότι δε φταίει αυτό εάν του
επιτέθηκαν και ότι δεν είναι δικό του λάθος.

 Απαιτεί από το σχολείο να ενημερώσει τους γονείς
του παιδιού-εκφοβιστή.

 Συμβουλεύει το παιδί να φεύγει μακριά από τους
εκφοβιστές του.

 Επαινεί και ενθαρρύνει το παιδί, τον προτρέπει να
κάνει νέες φιλίες και προσπαθεί να τονώσει την
αυτοπεποίθησή του.

 Αν ο εκφοβισμός δεν αντιμετωπίζεται, ζητάει
μετεγγραφή του παιδιού του σε άλλο σχολείο.

 Εάν υπάρχει τραυματισμός του παιδιού, ενημερώνει
και την αστυνομία και το γνωστοποιεί στο σχολείο.



Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ και να μην περιμένει απλά μια
καταγγελία. Έχει ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
Εάν ένα παιδί γίνεται θύμα του bullying, είναι καλή ιδέα να συζητήσει ιδιαιτέρως
μαζί του, κάνοντας μια λίστα με τα πρέπει και τα μη για να το βοηθήσει να
νιώσει ασφαλές. Θα πρέπει να το καθησυχάσει και να πει σε αυτό:

❑ Μην εμπλέκεσαι σε πάλη με ένα νταή και μην προσπαθείς να ανταποδώσεις.

❑ Μην απαντάς στις κοροϊδίες και μη μπαίνεις σε κανένα διάλογο.

❑ Μην αγνοήσεις το bullying. / Γράψε τι αισθάνεσαι

❑ Γίνε μέλος μιας ομάδας. Έτσι θα κάνεις νέους φίλους και θα έχεις περισσότερη
υποστήριξη.

❑ Μίλα στους γονείς και στους δασκάλους σου για τα περιστατικά βίας που βίωσες
ή βιώνεις για να σε βοηθήσουν. Μην το κρατάς μυστικό.

❑ Μη θεωρήσεις ότι αξίζεις να επιλέγεσαι για θύμα. Μη πιστεύεις τις προσβολές
για το άτομό σου. Πίστεψε στον εαυτό σου.

❑ Μη συχνάζεις στα μέρη όπου ένας νταής μπορεί να σε στοχοποιήσει, είτε είναι
φυσικές τοποθεσίες είτε είναι στο διαδίκτυο.

 Αν σου έστειλαν απειλητικό sms ή email κράτησέ το, μη το σβήσεις, θα χρειαστεί
ως απόδειξη.



 Ο γονιός σταματάει αμέσως το παιδί μόλις
παρατηρήσει επιθετική συμπεριφορά του προς άλλα
παιδιά.

 Είναι σημαντικό να διδάξει το παιδί καλές πρακτικές,
για το πώς να φέρεται με ευγένεια στους άλλους.

 Δίνει την κατάλληλη συνέπεια στο παιδί, αλλά δεν το
χτυπάει/ταπεινώνει ή εξευτελίζει ως τιμωρία για την
επιθετική του συμπεριφορά, διότι του διδάσκει
ακριβώς αυτό που θέλει να σταματήσει, δηλ. τη βία.
Συχνά, τα παιδιά που φοβερίζουν το κάνουν επειδή
αισθάνονται να είναι τα ίδια θύματα βίας, είτε στο
σπίτι τους είτε από τους συνομηλίκους τους.

 Αναζητά παροχή συμβουλών ή θεραπείας από ειδικό
για θέματα ψυχικής υγείας. Είναι καλό τα παιδιά που
εκφοβίζουν να μιλήσουν για τα συναισθηματικά τους
ζητήματα, προκειμένου να βοηθηθούν.



 Εξηγεί στο παιδί πως η συμπεριφορά του δεν
είναι αποδεκτή και ότι έχει βαριές συνέπειες στα
άλλα παιδιά.

 Επαινεί, επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει το παιδί
σας κάθε φορά που επιδεικνύει συνεργατικές και
φιλικές συμπεριφορές προς άλλα παιδιά.

 Ελέγχει συχνά το παιδί του για να βεβαιωθεί ότι
δεν έχει πλέον επιθετικές συμπεριφορές.

 Φροντίζει να βρει στο παιδί – θύτη μια
δημιουργική και φυσική διέξοδο στα σπορ για να
διοχετεύσει εκεί την επιθετικότητά του.

Ο ρόλος της οικογένειας μπορεί να λειτουργήσει
προληπτικά (έγκαιρη πρόβλεψη) αλλά και
παρεμβατικά στην καταπολέμηση του
φαινομένου, όταν βρίσκεται κοντά στο παιδί.



To σχολείο μπορεί να γίνει ένα πεδίο διαλόγου και διαχείρισης της
βίας, αρκεί να βασίζεται στη δόμηση καλών σχέσεων
«οικογενειακο–κοινωνικού περιβάλλοντος» και «σχολικού
περιβάλλοντος» (οικοσυστημική προσέγγιση), με πρακτικές
διαλόγου και στόχους που έχουν συμφωνηθεί από όλη τη σχολική
κοινότητα. Απαιτείται οργανωμένη και σοβαρή αντιμετώπιση με
μέτρα πρωτίστως προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά, τόσο σε
επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο ολόκληρης της σχολικής
μονάδας.

Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να είναι:

❑ Ένα σχολείο υποστηρικτικό, δημιουργικό και δημοκρατικό.

❑ Να διαπνέεται από τις αρχές της συνεργασίας, του 
αλληλοσεβασμού, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της 
δικαιοσύνης και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

❑ Ένα σχολείο που η αρμονική συνύπαρξη όλων των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας  θα είναι η πρωταρχική του επιδίωξη.



 Για τη μείωση της παραβατικότητας και την αντιμετώπιση περιστατικών
βίας μια σχολική μονάδα συνεργάζεται με:

❑ τον οικείο φορέα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.),
μέσω των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ν. 4547/2018 )

❑ Τον/την Προϊστάμενο/-η της Διεύθυνσης Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης
❑ Το Κ.Ε.Σ.Υ. της οικείας Διεύθυνσης Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης (ν. 4547/2018

(Α’ 102/12 – 06 – 2018), που αντικατέστησαν τo ΚΕΔΔΥ.
❑ την Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης

(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), εάν διατίθεται στη μονάδα
❑ τον/την Υπεύθυνο/-η Αγωγής Υγείας της οικείας Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας

Εκπ/σης
❑ τις Κοινωνικές δομές του οικείου Δήμου (Κέντρα Πρόληψης), που είναι

στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε θέματα ψυχικής
υγείας & συνδράμουν επικουρικά.

❑ τις Αστυνομικές ή Εισαγγελικές Αρχές κατά περίπτωση, εάν απαιτηθεί.
❑ Επιστημονικούς Φορείς, εγκεκριμένους από το ΥΠΑΙΘ (π.χ. το Συνήγορο του

Παιδιού, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, την
Β΄Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου
Αγία Σοφία)

❑ τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής της σχολικής μονάδας (Β/θμια Εκπ/ση)
Σημ. Παλαιότερα λειτουργούσε και το Παρατηρητήριο Βίας του Υπουργείου

Παιδείας που δεν έχει ακόμα ανασυσταθεί.



❑ Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της σχολικής μονάδας με
δικαιώματα-υποχρεώσεις-καθήκοντα για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας
για διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της / Σύνταξη σταθερών κανόνων
τάξης με τη συμμετοχή των μαθητών - ανάρτηση αυτών.

❑ Σύνταξη Διακήρυξης σχολείου κατά της βίας / Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του
Σχολείου

❑ Συνεργασία Δ/νσης και εκπαιδευτικών του σχολείου με τα 15μελή συμβούλια
μαθητών και με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτικές συναντήσεις
(σύσταση - λειτουργία σχολικής επιτροπής)

❑ Συχνή επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς των μαθητών/-τριών για να τους
ευαισθητοποιεί και να τους κατευθύνει, ώστε να υποστηρίζουν τα παιδιά τους
σωστά, χωρίς να τα καταπιέζουν.

❑ Εκπόνηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου,
(διαθεματική δραστηριότητα) με στόχο την προάσπιση, βελτίωση και προαγωγή
της ψυχικής ενδυνάμωσης, αλλά και σωματικής υγείας των μαθητών/-τριών.

❑ Δημιουργία & αποστολή σχετικού επιμορφωτικού / ενημερωτικού υλικού σε
μαθητές/-τριες και γονείς

❑ Στροφή του σχολείου στην Αειφορία



❑ Δημιουργία ενός Δικτύου για τη σχολική διαμεσολάβηση με εθελοντές
μαθητές, ως "παρατηρητές - ειρηνοποιοί" (peer supporters) (που θα

διδαχθούν εφαρμογές τεχνικών διαπραγμάτευσης, συνεργατικής επίλυσης
προβλημάτων και αυτοδυνάμωσης των εμπλεκομένων σε σχολική σύγκρουση

μαθητών) σε συνεργασία με την Ομάδα Υπεύθυνων Εκπαιδευτικών /
Συμβούλων Σχολικής Ζωής για ανάληψη δράσεων πρόληψης και
αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας.

❑ Διοργάνωση και υλοποίηση ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης/ σεμιναρίων
/ βιωματικών εργαστηρίων / συνεδρίων για εκπαιδευτικούς από
εξειδικευμένους επιστήμονες, ΣΕΕ, Φορείς κ.λπ.

❑ Διοργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων,
επιμορφωτικών ημερίδων/σεμιναρίων για τους γονείς σε απογευματινές
ώρες για συμβουλευτική καθοδήγηση και συζήτηση & ενδυνάμωση του
γονεϊκού τους ρόλου. – Δημιουργία Σχολής Γονέων (σε συνεργασία και με
τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων άλλων σχολείων της περιοχής).

❑ Αυξημένη επίβλεψη του σχολικού χώρου – ενίσχυση μέτρων προστασίας
του περιβάλλοντα χώρου για αποφυγή φαινομένων παραβατικής
συμπεριφοράς.

❑ Έμφαση και στην παιδαγωγική διάσταση της σχολικής πειθαρχίας και
όχι μόνο στην Οργανωτική (Ωστόσο προβλέπονται μέτρα παιδαγωγικού
ελέγχου για τους θύτες από την κείμενη νομοθεσία).



❑ Δημιουργία φιλικού και υποστηρικτικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη
μέσα από την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής και της
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της κατάλληλης διάταξης των θρανίων και
της ανάπτυξης θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών.

❑ Διεξαγωγή συνεχών συζητήσεων μέσα στις τάξεις από τους εκπαιδευτικούς
(για δικαιώματα – υποχρεώσεις – σχέσεις. έκφραση συναισθημάτων και
αναγκών των μαθητών, διερεύνηση ανεύρεσης ειρηνικών λύσεων
προβλημάτων, διατύπωση προτάσεων για αλλαγές στο σχολείο κ.ά., Έμφαση
στο γόνιμο διάλογο, στην ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση

❑ Διεξαγωγή σχολικών δραστηριοτήτων με ομαδοσυνεργατική προσέγγιση
προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών [Εικαστικές
δημιουργίες (αφίσα, πανό, καρτεπικόλληση, φωτογραφία, κολάζ κ.ά.) -
Δημιουργία εφημερίδας ή περιοδικού - Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου
(π.χ. ψηφιακή αφίσα, κόμικ) - Παραγωγή βίντεο από τους ίδιους τους
μαθητές/-τριες με σχετική θεματική - Διοργάνωση θεατρικής παράστασης ή
μουσικού δρώμενου - Χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως:
Δραματοποίηση κειμένων για τη βία, διαδραστικές ασκήσεις, προσομοίωση
περιστατικών, παιχνίδια ρόλων κ.ά.]

❑ Προβολή κινηματογραφικών έργων, ταινιών μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ,
βίντεο και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

❑ Δημιουργία, διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίου έρευνας στους
μαθητές (αναφορικά με την ύπαρξη σχολικού εκφοβισμού, έκφραση απόψεων

και προτάσεων για το σχολικό περιβάλλον)



Συμπερασματικά επισημαίνουμε ότι:
 τα συστηματικά προγράμματα,
 οι αξιόπιστες δράσεις και
 οι καλές πρακτικές

θα βοηθήσουν:
❑ στην πρόληψη, αποφυγή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού
εκφοβισμού και της θυματοποίησης (αναφορικά με τη συχνότητα,
εμφάνιση, την ένταση και τη διάρκεια),
❑ στη ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών που δέχονται
βία να δημοσιοποιήσουν για βοήθεια και να διαχειριστούν το πρόβλημά
τους,
❑ στην αυτονομία των παιδιών για τη διαχείριση διαπροσωπικών
συγκρούσεων και την επίλυσή τους,
❑ στην επανένταξη των παιδιών που άσκησαν βία στο σχολικό περιβάλλον
με επίγνωση της συμπεριφοράς τους,
❑ στην ποιοτική επικοινωνία και συνεργασία της σχολικής κοινότητας
❑ στην αλλαγή στάσεων των μαθητών σε γνωστικό- συναισθηματικό-
συμπεριφοριστικό επίπεδο,
❑ στην υιοθέτηση πρακτικών σχολικής ένταξης και ενσωμάτωσης, όλων
των παιδιών ανεξαρτήτως διαφορών (κοινωνικών, πολιτισμικών,
θρησκευτικών) και ιδιαίτερα των ΑΜΕΑ.



❑ Στην καταπολέμηση του ρατσισμού, του αποκλεισμού και των διακρίσεων
με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού & αποδοχή στη διαφορετικότητα,

❑ στη γνωστοποίηση στους μαθητές/-τριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ως δομικών συστατικών μιας δημοκρατικής κοινωνίας,

❑ στην απόκτηση διαπολιτισμικής συνείδησης (Η συνειδητοποίηση ότι όλοι
είμαστε μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας με κοινά προβλήματα),

❑ στον περιορισμό της παιδικής παραβατικότητας,

❑ στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σε καίρια ζητήματα που
άπτονται της ποιότητας ζωής τους – Απόκτηση δεξιοτήτων ζωής,

❑ στην υιοθέτηση από πλευράς των μαθητών/-τριών μιας αμερόληπτης και
αλτρουστικής συμπεριφοράς απέναντι σε όλους - απόκτηση θετικής ιδέας
και σεβασμού προς τους άλλους, ενσυναίσθησης και ανθρωπιστικής
καλλιέργειας,

❑ στην προώθηση της ανοχής, της διαλλακτικότητας και της αλληλεγγύης.

Η διαχείριση φαινομένων σχολικής βίας είναι μια πολυεπίπεδη θεσμική διαδικασία. 
Η επιτυχία των μέτρων εξαρτάται από 

❑ την οργάνωση, 
❑ το βαθμό εμπλοκής της σχολικής κοινότητας και 

❑ τη βιωσιμότητά τους. 



 Εμπλουτισμός της ύλης των σχολικών εγχειριδίων με διδακτικές
ενότητες σχετικές με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα
καθήκοντα και τις κοινωνικές σχέσεις.

 Τοποθέτηση ψυχολόγων / κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία –
στήριξη των σχολικών μονάδων με ΕΔΕΑΥ.

 Δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε σχολεία ίδιας
βαθμίδας για διεξαγωγή διαλόγου και διοργάνωση κοινής
εβδομάδας δράσεων (ως ομάδα σχολείων) με σχετική θεματική
και κοινή παρουσίαση δραστηριοτήτων κατά της σχολικής βίας
και στόχο τη διάχυση και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

 Δημιουργία «Σχολής Γονέων» από Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων σχολείων στις διάφορες περιοχές για τη διεξαγωγή
επιμορφωτικών σεμιναρίων από ειδικούς επιστήμονες στα
σχολεία, ανά τακτά διαστήματα, για την ευαισθητοποίηση των
γονιών σε σχετικά θέματα.



 Συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε
θέματα διαχείρισης κρίσεων, πρόληψης και
αντιμετώπισης του εκφοβισμού.

 Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων στα πλαίσια της
τάξης (παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις).

 Πραγματοποίηση έγκυρων ερευνών που να
απευθύνονται σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας
(Διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές)

 Δημιουργία / Ανανέωση / αποστολή / διανομή
ενημερωτικού ψηφιακού υλικού από το ΥΠΑΙΘ
προσαρμοσμένο για όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης.

 Συνεργασία σχολείου και οικογένειας για
αποτελεσματική αντιμετώπιση & ευαισθητοποίηση σε
θέματα δημοκρατίας και ανοχής απέναντι στην
ανθρώπινη ιδιαιτερότητα.

 Επανασύσταση του Παρατηρητηρίου Σχολικής Βίας.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Ανδριτσοπούλου Μ., (2019), «Ενδοσχολική βία και Εκφοβισμός. Εισηγήσεις – Ενέργειες

Συντονιστή/-νίστριας Εκπαιδευτικού Έργου με την Παιδαγωγική Ευθύνη Σχολικής
Μονάδας σε κρίση», Περιοδικό Aspects της ΠΕ.Κ.Α.Δ.Ε., Τεύχος 52, Χρόνος 10ος,
Κωδικός 7080, Μάιος 2018 – Απρίλιος 2019, ISSN 2241 – 5718, σελ. 20-26.

 Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο σχολείο: Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη.
Αθήνα:Μεταίχμιο.

 Αρτινοπούλου, Β. (2010). Η σχολική διαμεσολάβηση: Εκπαιδεύοντας τους μαθητές
στηδιαχείριση της βίας και του εκφοβισμού. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

 Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Α. (επιμέλεια) (2010). Ομαδική βία και επιθετικότητα
στοσχολείο. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

 Μπαλιάς, Σ. (2011). Τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ο δρόμος προς την ελευθερία.
Εκδόσεις Παπαζήση.

 Olweus, D. (2009). Εκφοβισμός και βία στο σχολείο. Αθήνα: ΕΨΥΠΕ.
 Πούλιος, Ι. (2014)Η Παιδική Επιθετικότητα στο Σχολείο, 77 δραστηριότητες

γιαεκπαιδευτικούς και γονείς, Αθήνα: Σμυρνιωτάκης Εκδοτική.
 Rigby, K. (2008). Σχολικός εκφοβισμός: Σύγχρονες απόψεις. Αθήνα: Τόπος.
 Σπυρόπουλος, Φ. (2011). Σχολικός Τραμπουκισμός. Αθήνα: Αντ. Ν. Σακκουλά.
 Τρίγκα – Μερτίκα Ε., (2012). Σχολικός εκφοβισμός - Θυματοποίηση - Ο ρόλος

οικογένειας - σχολείου. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 Τρίγκα – Μέρτικα Δ. Ε., (2015). Ενδοσχολική βία και σχολικός εκφοβισμός. Θεωρητικό

πλαίσιο και εκπαιδευτική παρέμβαση, αναγνώριση και αντιμετώπιση και στο
νηπιαγωγείο, Εκδόσεις Πολιτείας.

 Τσίγγανου, Ι. – Δασκαλάκη, Η. – Τσαμπαρλή, Δ. (2004). Εικόνες και αναπαραστάσεις
βίας στο ελληνικό σχολείο. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.



ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Cowie, H., & Jennifer, D. (2008). New perspectives on bullying. London: Open

University Press.
 Macklem, G. (2010). Bullying and Teasing : Social Power in Children’s Group.

Εκδόσεις: Springer.
 Olweus, D. (1978). Aggression in the schools: Bullies and whipping boys.

Washington, DC: Hemisphere.
 Olweus, D. (1993). Bullying at school. Oxford, UK: Wiley - Blackwell.
 Olweus, D., & Limber, S. P. (2007). The Olweus Bullying Prevention Program:

Implementation and evaluation over two decades. Center City, MN: Hazelden.
 Rigby,Κ. (2010). Bullying Interventions in Schools : Six Basic Approaches.

ACER Press.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Βούγιας Β., «Σχολικός Εκφοβισμός: 15 μέτρα για την αντιμετώπισή του

από το Υπουργείο Παιδείας», Αναρτήθηκε 09-02-2020, Διαθέσιμο στο:
 https://www.especial.gr/sxolikos-ekfovismos-15-metra-gia-tin-

antimetwpisi-tou-apo-to-upourgeio-paideias/
 Πανταζόπουλος Γ., «Τα χαρακτηριστικά θύματος και θύτη». Αναρτήθηκε

στις 18 Μαρτίου, 2015. διαθέσιμο στο:
 https://boro.gr/95084/vullying-ta-xarakthristika-thymatos-kai-thyth/

https://www.especial.gr/sxolikos-ekfovismos-15-metra-gia-tin-antimetwpisi-tou-apo-to-upourgeio-paideias/
https://boro.gr/95084/vullying-ta-xarakthristika-thymatos-kai-thyth/


mailto:mariandrits@gmail.com
mailto:mariandrits@gmail.com

