


Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις



Κοινωνικά δημιουργήματα που προκύπτουν
από αλληλοσυγκρουόμενες επιθυμίες, αξίες, 
σκέψεις, ανάγκες και δυσλειτουργικούς
τρόπους επίλυσης προβλημάτων και
διεκδίκησης φανταστικών ή πραγματικών
δικαιωμάτων.



Μια συμπεριφορά για να θεωρηθεί επιθετική θα πρέπει:

�Να μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο θύμα

�Να γίνεται με σκοπό να βλάψει το θύμα ακόμα κι αν οι
γνώμες διίστανται γι αυτό

�Να σχετίζεται με αυξημένη διέγερση του επιτιθέμενου

�Να προκαλεί δυσαρέσκεια ή αποστροφή στο θύμα

(Brian, 1994; Μόττη-Στεφανίδη και συν, 2004)



� ‘Άσκηση σωματικής ή άλλης δύναμης ή
χρησιμοποίηση απειλών με σκοπό την επιβολή της
θέλησης κάποιου’ (Μπαμπινιώτης, 1998)

� Συνώνυμο της επιθετικότητας

� Προκαλείται και από άψυχες και από έμψυχες
δυνάμεις (Connor, 2004)(οικονομική βία, βία των
ΜΜΕ)

� Μέσο για την κατάκτηση, θέσπιση και συντήρηση της
κυριαρχίας



� Ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών

� Χαρακτηριστικά οικογενειακού περιβάλλοντος

� Το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου

� Οι πολιτικές του εκπαιδευτικού συστήματος

� Οι στάσεις των ίδιων των παιδιών και των γονέων
απέναντι στη βία

� Ο τρόπος προβολής της βίας από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης

� Γενικότερα χαρακτηριστικά που ενισχύουν τις
αντικοινωνικές συμπεριφορές



� Μια επαναλαμβανόμενη επίθεση που προκαλεί
ψυχική οδύνη όχι μόνο τη στιγμή της επίθεσης, και με
την απειλή των μελλοντικών επιθέσεων.

� Περιλαμβάνει ένα είδος ανισορροπίας δύναμης , μια
επιθυμία καθυπόταξης

� Ο όρος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν δύο άτομα
ίσης δύναμης (σωματικής ή ψυχικής) απλά φιλονικούν
ή εμπλέκονται σε συνεχή διαμάχη. Πολλές διαμάχες
θεωρούνται αποδεκτές στο πλαίσιο των άτυπων
κανόνων κουλτούρας των συνομηλίκων μαθητών. 
(Smith et al., 1993)



� Διαδικασία μέσα από την οποία η ζωή κάποιου
αλλάζει προς το χειρότερο, λόγω του ό,τι κάποιος
άνθρωπος ή κάποιο ανεξέλεγκτο γεγονός επέβαλαν
αυτές τις δυσμενείς συνθήκες (Ανδρέου, 2011)



� Βρίσκεται στο προσκήνιο της ψυχολογικής έρευνας

� Αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική
συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων

� Αντίστοιχα περιστατικά πολλές φορές αποσιωπούνται
γιατί στιγματίζουν τους θύτες, τα θύματα και το κύρος
του σχολείου

� Πολλές και σοβαρές επιπτώσεις στη ψυχική υγεία και
στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.



o Άμεσος ή σωματικός
o Λεκτικός εκφοβισμός
o Έμμεσος ή κοινωνικός
o Εκβιασμός
o Οπτικός
o Ηλεκτρονικός
o Σεξουαλικός
o Ρατσιστικός

(Olweus, 2007 · Espelage & Swearer, 2003 · Boulton et. 
Al. 2001· Smith & Brain 2000) 

Είδη σχολικού εκφοβισµού



Οι μαθητές που υπόκεινται σε εκφοβισμό
�συναισθηματικά μπορεί να νοιώθουν φόβο, ντροπή, θυμό, κατάθλιψη, 
αίσθημα αβοήθητου
�είναι απομονωμένοι, με φτωχές κοινωνικές δεξιότητες και μπορεί να
παρουσιάζουν ψυχοσωματικά προβλήματα, όπως δυσκολίες ύπνου, 
πονοκέφαλους, στομαχόπονους κτλ. 
�μπορεί να παρουσιάσουν μείωση της ακαδημαϊκής επίδοσης, 
αδικαιολόγητες απουσίες, αποφυγή ή άρνηση του σχολείου.
�εμφανίζονται συχνά με ρούχα σχισμένα και κατεστραμμένα, σημάδια και
μελανιές στο σώμα ή άλλες ενδείξεις επίθεσης που αποφεύγουν να
εξηγήσουν
�Βιώνουν συχνά άγχος και μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα της
διαταραχής μετά από τραυματικό στρες
�Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγηθούν σε απόπειρες αυτοκτονίας
που μερικές φορές δυστυχώς είναι πετυχημένες.



� Σημαντική η ολιστική παρέμβαση που περιλαμβάνει
όλους τους εμπλεκόμενους

� Σε επίπεδο πρόληψης
� Σε επίπεδο αντιμετώπισης συγκεκριμένων

περιστατικών



� Παραδοχή

� Διαμόρφωση και καθορισμός αντιεκφοβιστικής
πολιτικής (συγκεκριμένες δράσεις)

� Αύξηση της ενημερότητας του προσωπικού, των
γονιών και των παιδιών για το φαινόμενο της
εκφοβιστικής συμπεριφοράς

� Διερεύνηση του φαινομένου της εκφοβιστικής
συμπεριφοράς στο σχολείο

� Καθορισμός των δικαιωμάτων και των ευθυνών των
παιδιών, των γονιών και των εκπαιδευτικών

� Καθορισμός διαδικασίας για την αναφορά των
περιστατικών εκφοβιστικής συμπεριφοράς



Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση
περιστατικού
εκφοβιστικής συμπεριφοράς, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του
τα ακόλουθα σημεία:
� Να παρεμβαίνει άμεσα.
� Να διαθέτει επαρκή χρόνο.
� Να έχει στη διάθεσή του χώρο που να εμπνέει ασφάλεια και να
διασφαλίζει εμπιστευτικότητα.
� Να διερευνά το περιστατικό ξεχωριστά με το δράστη και
ξεχωριστά με το παιδί — στόχο.

� Να έχει υπόψη του ότι μπορεί να μη χρειάζεται η αναζήτηση
πολλών και άσκοπων λεπτομερειών.
� Να διαβεβαιώνει το παιδί-στόχο ότι δεν έχει να πάθει τίποτε και
ότι είναι σε θέση και μπορεί να του παράσχει την απαιτούμενη
προστασία.
�Να δίνει σημασία στο πώς νιώθουν και οι δύο, δράστης και παιδί-
στόχος.
�Να ζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού εάν το κρίνει αναγκάιο



� Να συζητά με τους μαθητές για τα δικαιώματα τους, τους
κανόνες συμπεριφοράς στο σχολείο και τους τρόπους
αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού

� Να ενισχύει τις συνεργατικές σχέσεις και να αναδεικνύει
τους δημιουργικούς τρόπους επίλυσης συγκρούσεων και
αντιμετώπισης προβλημάτων

� Να ευαισθητοποιεί τους γονείς
� Να αναζητά και να αντιμετωπίζει τις αιτίες που προκαλούν

την απομόνωση και την περιθωριοποίηση των μαθητών
� Να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη των

νεοφερμένων μαθητών με ειδικά προβλήματα και ανάγκες
στη σχολική ομάδα

� Να ασκεί ουσιαστική εποπτεία στους χώρους του σχολείου
όπου είναι πιθανό να εκδηλωθεί βία μεταξύ μαθητών
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