


Σταυρούλα Αλογάριαστου

Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Κέντρου
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας ν. 
Καρδίτσας



1. Ορισµός του σχολικού εκφοβισµού

2. Τι δεν είναι σχολικός εκφοβισµός

3. Μορφές σχολικού εκφοβισµού

4. Επισηµάνσεις αναφορικά µε τον σχολικό εκφοβισµό

5. Χαρακτηριστικά των παιδιών που εµπλέκονται άµεσα ή
έµµεσα σε περιστατικά εκφοβισµού ( θύτης, θύµα, 
παρατηρητές )

6. Ενδείξεις ότι το παιδί µπορεί να έχει πέσει θύµα
ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού ( για εκπαιδευτικούς)

7. Ενδείξεις ότι το παιδί µπορεί να έχει πέσει θύµα
ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού ( για γονείς )



• Εσκεµµένη βία
• Απρόκλητη βία
• Συστηµατική βία
• Επαναλαµβανόµενη βία

ΑΡΑ

Ο όρος «εκφοβισµός και βία στο σχολείο» (school bullying), χρησιµοποιείται
για να περιγράψει µια κατάσταση κατά την οποία ασκείται

εσκεµµένη, απρόκλητη, συστηµατική και
επαναλαµβανόµενη βία και επιθετική

συµπεριφορά µε σκοπό την επιβολή, την
καταδυνάστευση και την πρόκληση

σωµατικού και ψυχικού πόνου σε µαθητές
από συµµαθητές τους, εντός και εκτός

σχολείου.



ΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

• Όταν τα εµπλεκόµενα µέρη είναι ίσης δύναµης
( ίσος αριθµός, ίδια σωµατική διάπλαση, κοινωνική θέση, 
κουλτούρα ), τότε µιλάµε για σύγκρουση, βίαιη ίσως, αλλά
ΟΧΙ εκφοβιστική συµπεριφορά.

• Όταν τα εµπλεκόµενα µέρη είναι όχι µόνο ίσης
δύναµης αλλά παρατηρείται και όµοια
συναισθηµατική αντίδραση ( π.χ. και οι δυο
µαθητές είναι θυµωµένοι ) και ΟΧΙ όπως στον εκφοβισµό
όπου ο µαθητής στόχος φοβάται και αδυνατεί να
υπερασπιστεί τον εαυτό του.

• Όταν τα εµπλεκόµενα µέρη πειράζονται και
κάνουν αστεία µεταξύ τους, διασκεδάζοντας
και οι δυο αληθινά.



• Ο σωµατικός εκφοβισµός ( άµεσος )

• Ο λεκτικός εκφοβισµός ( άµεσος )

• Ο κοινωνικός εκφοβισµός (έµµεσος )

• Ο ηλεκτρονικός εκφοβισµός



Παρατηρήσεις για το σχολικό εκφοβισµό

• Ο εκφοβισµός και η βία στο σχολείο αποτελούν
πράξεις επιθετικότητας, η οποία εκφράζεται µε
διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε την ηλικία και το
φύλο. 

• Σε αντίθεση µε τη σχολική φοβία που ασκείται µέσα
στα πλαίσια του σχολείου ( π.χ. τάξη, προαύλιο χώρο, 
διάλειµµα.. ) ο θύτης του ηλεκτρονικού εκφοβισµού
έχει τη δυνατότητα να κρατήσει την ανωνυµία. Ο
καθένας µπορεί να λειτουργήσει ως θύτης µε
περιορισµένες πιθανότητες να τιµωρηθεί. 

• Ο εκφοβισµός και η βία στο σχολείο είναι και οµαδικό
φαινόµενο



Ο εκφοβισµός και η βία στο
σχολείο είναι ένα πολυδιάστατο, 
δυναµικό, κοινωνικό φαινόµενο, 

που δεν αφορά απλοϊκά ένα
κακό-δυνατό και ένα καλό-

αδύναµο παιδί, αλλά εµπλέκει
συνολικά το σχολείο ως

οργανισµό.





• Εµφάνιση και εξωτερικά χαρακτηριστικά
• Ιδιαίτερες σχολικές επιδόσεις
• Καταγωγή ή Θρησκεία
• Σεξουαλικές προτιµήσεις
• Χρόνια προβλήµατα υγείας
• Παιδιά µε ειδικές ανάγκες
• Παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες
• Συµπεριφορά

Επίσης παιδιά µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας

• Εσωστρεφή και µοναχικά
• Με περισσότερο άγχος και ανασφάλεια από τους άλλους

µαθητές,
• Ήσυχα και ευαίσθητα,
• Φοβισµένα, µε παθητική στάση απέναντι στη βία και δύσκολα

υπερασπίζονται τον εαυτό τους.



• µε χαµηλή αυτοεκτίµηση, ενώ φαίνονται σίγουρα για
τον εαυτό τους,

• ενεργητικά και υπερδραστήρια,

• επιθετικά µε έντονη την ανάγκη για υπεροχή

• επιρρεπή σε παραβίαση κανόνων και σε
αντικοινωνικές συµπεριφορές ( δεν υπακούν στους
σχολικούς κανόνες, αντιµιλούν στους εκπαιδευτικούς
και δεν σέβονται το χώρο του σχολείου ).

• ικανά να ξεφεύγουν από δύσκολες καταστάσεις,

• συνήθως παρορµητικά, απερίσκεπτα και χωρίς
ενσυναίσθηση



• 1Η ΟΜΑ∆Α: υποστηρίζουν το θύτη µε γέλια, 
χειροκροτήµατα και άλλες µορφές επιδοκιµασίας

• 2Η ΟΜΑ∆Α:  αποµακρύνονται από τη σκηνή και
κάνουν ότι δεν είδαν τίποτα

• 3Η ΟΜΑ∆Α:  θυµατοποιούνται, τροµοκρατούνται, 
«παγώνουν»

• 4Η ΟΜΑ∆Α: δεν ξέρουν τι να κάνουν, είναι σε
αµφιθυµία και δεν παίρνουν θέση

• 5Η ΟΜΑ∆Α:  προσπαθούν να βοηθήσουν το θύµα, 
αποδοκιµάζουν το θύτη και τρέχουν να φέρουν
βοήθεια.



• Γίνονται αντικείµενο πειραγµάτων (κατ’ επανάληψη) µε
άσχηµο τρόπο: τους βρίζουν, τους υποτιµούν, τους
γελοιοποιούν , τους εκφοβίζουν , τους εξευτελίζουν , τους
απειλούν, τους δίνουν διαταγές , τους εξουσιάζουν

• Τους σπρώχνουν , τους χτυπούν , τους κλωτσούν (κι
εκείνοι δεν µπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους
επαρκώς).

• Εµπλέκονται σε «καβγάδες» στους οποίους είναι σχεδόν
ανυπεράσπιστοι και οι ίδιοι προσπαθούν να αποτραβηχτούν
από αυτούς (ίσως και κλαίγοντας)

• Τους παίρνουν τα βιβλία τους , τα χρήµατά τους ή άλλα
αντικείµενα που τους ανήκουν , τα καταστρέφουν ή τα
πετούν κάτω.

Ενδείξεις ότι το παιδί µπορεί να έχει πέσει θύµα
ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού ( για εκπαιδευτικούς )



• Έχουν µελανιές , χτυπήµατα, γδαρσίµατα ή σκισµένα
ρούχα, για τα οποία δεν µπορούν να δώσουν µία λογική
εξήγηση

• Στα διαλείµµατα και κατά την ώρα του φαγητού είναι (συχνά
)µόνοι και αποκλεισµένοι από την οµάδα των συνοµηλίκων
τους. 

• ∆ε φαίνεται να έχουν στενό φίλο µέσα στην τάξη.

• Τους διαλέγουν τελευταίους στα οµαδικά παιχνίδια.

• Στα διαλείµµατα προσπαθούν να είναι κοντά στο δάσκαλο ή
άλλους ενηλίκους

• ∆υσκολεύονται να µιλήσουν στην τάξη και δίνουν την
εντύπωση ενός αγχωµένου και ανασφαλούς ατόµου.

• Φαίνονται θλιµµένοι , στενοχωρηµένοι , δακρυσµένοι.

• Εµφανίζουν ξαφνική ή σταδιακή πτώση στις σχολικές τους
επιδόσεις.



Ενδείξεις ότι το παιδί µπορεί να έχει πέσει θύµα
ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού ( για γονείς )

Ορισµένες ενδείξεις που πιθανόν να υποδηλώνουν ότι το
παιδί έχει πέσει θύµα βίας και εκφοβισµού στο σχολείο
είναι:

• Η µειωµένη διάθεσή του ή η άρνησή του να πάει σχολείο µε
πρόσχηµα κάποια αδιαθεσία,

• Οι αδικαιολόγητες απουσίες του,

• Η απροσδόκητη µαθησιακή του πτώση που αποτυπώνεται µε
βαθµούς που πέφτουν,

• Το γεγονός ότι περνά το χρόνο του στα διαλείµµατα κοντά
στους εκπαιδευτικούς και τα γραφεία,

• Το ότι καθυστερεί να πάει στο σχολείο ή αργεί να επιστρέψει
στο σπίτι,

• Το ότι αρχίζει να αλλάζει τις διαδροµές από τις οποίες
συνήθιζε να πηγαίνει στο σχολείο ή να επιστρέφει από το
σχολείο στο σπίτι,

• Το ότι ρούχα του είναι συχνά σκισµένα και κατεστραµµένα,



• Το ότι έχει σηµάδια και µελανιές στο σώµα ή άλλες ενδείξεις
επίθεσης και αποφεύγει να εξηγήσει πώς συνέβησαν,

• Το ότι χάνει συχνά τα πράγµατά του,

• Το ότι ζητάει συχνά χρήµατα από τους γονείς του γιατί χάνει
αυτά που του δίνουν,

• Το ότι αρνείται να συµµετέχει σε σχολικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες,

• Το ότι υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή του που
επιµένουν,

• Το ότι παραπονιέται για ψυχοσωµατικά προβλήµατα,

• Εάν ισχύουν κάποια από τα προηγούµενα , τότε ίσως να
υπάρχει περιστατικό βίας και εκφοβισµού και το παιδί να
χρειάζεται άµεση βοήθεια και υποστήριξη



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


