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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

 

 

Η βία στις µέρες µας έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις και πλήττει 

όλες τις κοινωνικές οµάδες, ιδιαίτερα όµως τα παιδιά και τους 

εφήβους. 

Προκειµένου να µιλήσουµε για σχολικό εκφοβισµό, θα πρέπει 

να συνυπάρχουν 4 στοιχεία:  

Εσκεµµένη βία ( δηλ. µε στόχο ) 

Απρόκλητη βία ( δηλ. χωρίς το θύµα να προκαλεί ) 

Συστηµατική βία  

Επαναλαµβανόµενη βία 

 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ: 

 

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.  

Αυτή η συµπεριφορά, αποτελεί κατάχρηση εξουσίας και εµπεριέχει 

ανισότητα στη δύναµη αντικειµενική ( π.χ. σωµατική ) ή αντιληπτή 

(π.χ. προσωπικότητας ).  

Εν ολίγοις κατευθύνεται προς εκείνα τα θύµατα που εκλαµβάνονται 

από τους θύτες ( έναν ή πολλούς µαζί ) ως αδύναµα είτε σωµατικά 

είτε ψυχολογικά. 
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ΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

 

- Όταν τα εµπλεκόµενα µέρη είναι ίσης δύναµης ( ίσιος 

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. 
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ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

Ο εκφοβισµός και η βία ανάµεσα στους µαθητές µπορούν να 

πάρουν διάφορες µορφές: 

 

Σωµατικός εκφοβισµός και βία ( άµεσος ): περιλαµβάνει 

σπρωξίµατα, σκουντήµατα, αγκωνιές, κλοτσιές, τρικλοποδιές, 

γροθιές ή χτυπήµατα µε όπλα ή αντικείµενα, προσβλητικές 

χειρονοµίες και αφορά όλες τις µορφές  σωµατικών επιθέσεων καθώς 

και τις καταστροφές πραγµάτων. 

 

Λεκτικός εκφοβισµός ( άµεσος ): περιλαµβάνει τη 

συστηµατική χρησιµοποίηση υβριστικών εκφράσεων, φραστικών 

επιθέσεων, προσβολών, απειλών, διάδοση ψευδών φηµών, 

σεξουαλικών υπονοούµενων σε βάρος κάποιου κ.α. Χρησιµοποιεί 

σταθερά ένα άτοµο ως στόχο των πειραγµάτων, κάνοντάς το 

περίγελο.  

 

Κοινωνικός εκφοβισµός ( έµµεσος ): περιλαµβάνει  

εκβιασµούς, απειλές και απαίτηση χρηµάτων ή προσωπικών 

αντικειµένων, αποκλεισµό / αποµόνωση του παιδιού  - στόχου από 

τη συµµετοχή του στις οµαδικές δραστηριότητες κ.α. 

 

Ηλεκτρονικός εκφοβισµός (cyber-bullying) πρόκειται για τη 

βία που εκδηλώνεται χρησιµοποιώντας ως µέσω τις ηλεκτρονικές 

συσκευές. Περιλαµβάνει την αποστολή απειλητικού ή υβριστικού 

υλικού µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µηνυµάτων SMS, τη 

δηµοσιοποίηση πληροφοριών ή εικόνων χωρίς άδεια, τη δυσφήµιση 

κ.α.                                     
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ: 
 
 

1] Σε κάθε περίπτωση, ο εκφοβισµός και η βία στο σχολείο 

αποτελούν πράξεις επιθετικότητας, η οποία εκφράζεται µε 

διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο.  

Π.Χ Τα µικρότερα παιδιά εκφράζονται περισσότερο µε το σώµα τους, 

ενώ τα µεγαλύτερα χρησιµοποιούν περισσότερο το λόγο και 

σταδιακά πιο συγκαλυµµένες µορφές επιθετικότητας, όπως είναι η 

υπονόµευση και η αποµόνωση 

         

         2] Επιπλέον, είναι σηµαντικό να τονίσουµε πως ο εκφοβισµός 

και η βία στο σχολείο είναι και οµαδικό φαινόµενο. ∆ηλαδή δεν 

αφορά µόνο το θύµα και το θύτη, αλλά και όλους όσοι είναι 

παρόντες ή γνωρίζουν την ύπαρξή του, δηλαδή στους παρατηρητές.  

Σύµφωνα µε έρευνες, ο ρόλος των µαθητών-παρατηρητών 

είναι πολύ σηµαντικός. Ακόµα κι αν δε συµµετέχουν ενεργά σε 

περιστατικά εκφοβισµού, µπορεί να ενθαρρύνουν το θύτη ή και µε 

την παθητική στάση στους να δίνουν το µήνυµα ότι αυτό που 

συµβαίνει είναι αποδεκτό. Έτσι τροφοδοτούν το φαινόµενο. 

Περίπου το ίδιο ισχύει και για στους ενήλικες παρατηρητές. 

Γι’ αυτό και οι παρατηρητές χρειάζεται να συµπεριλαµβάνονται τόσο 

στον ορισµό, όσο και στην αντιµετώπιση του εκφοβισµού και της 

βίας στο σχολείο.  

 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ 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. 

      

          3] 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 



 7 

την ανωνυµία. Ο καθένας µπορεί να λειτουργήσει ως θύτης µε 

περιορισµένες πιθανότητες να τιµωρηθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις τα 

παιδιά που παίρνουν το ρόλο του θύτη υπό άλλες συνθήκες θα ήταν 

το θύµα [ π.χ. µικρότερα σε ηλικία παιδιά, θυµατοποιούν 

µεγαλύτερους µαθητές ή θυµατοποιούν τους εκπαιδευτικούς, ή 

παρατηρούµε κατά πλειοψηφία κορίτσια θύτες – αγόρια θύµατα ]. 

Βασική διαφορά µε τον κλασικό εκφοβισµό είναι ότι η ψυχική 

επιβάρυνση είναι µεγαλύτερη από τη σωµατική. Τα θύµατα του 

κυβερνοεκφοβισµού, δεν βρίσκουν ασφαλές µέρος να «κρυφτούν» 

όπως στην περίπτωση του κλασσικού εκφοβισµού που το άτοµο στο 

χώρο του σπιτιού του νιώθει ασφάλεια. 
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Τα χαρακτηριστικά των παιδιών που 
εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα 

σε περιστατικά εκφοβισµού και βίας στο 
σχολείο 

 
 
 
 
 

ΠΠρροοφφίίλλ  θθύύµµααττοοςς::          ΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

 

Τα παιδιά θύµατα δηλ. διαφέρουν από την οµάδα λόγω: 

- Εµφάνισης και εξωτερικών χαρακτηριστικών (π.χ. παχύσαρκα 

παιδιά , παιδιά µε κοντό ανάστηµα κ.α) 

- Ιδιαίτερων σχολικών επιδόσεων ( Πολύ καλοί / πολύ αδύναµοι 

µαθητές 

- Καταγωγής ή Θρησκείας 

- Σεξουαλικών προτιµήσεων 

- Χρόνιων προβληµάτων υγείας ( άσθµα, σακχαρώδη διαβήτη κ.α ) 

- Παιδιά µε ειδικές ανάγκες 

- Παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες  

- Συµπεριφοράς ( π.χ. παρορµητικά, υπερκινητικά .. ) 

 

Επίσης παιδιά µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας 

 

- «Κλειστοί» χαρακτήρες - 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. 
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ΠΠρροοφφίίλλ  θθύύττηη::            ΑΑΞΞΙΙΖΖΩΩ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΗΗ  

 

Τα παιδιά-θύτες, αυτά που ασκούν εκφοβισµό και βία σε άλλα, είναι 

συνήθως παιδιά: 

 

- 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 

 

Με λίγα λόγια οι νεαροί παραβάτες ( θύτες ) είναι άτοµα που 

έχουν ανάγκη να ακουστούν, να αποδείξουν την ισχύ τους και ως εκ 

τούτου οδηγούνται σε παραβατικές πράξεις, όπως στην άσκηση 

εκφοβισµού. 

Συνήθως ψάχνουν την επιβεβαίωση και ζητούν να ενταχθούν. 

Έχουν την αίσθηση ότι δεν αξίζουν, δεν διαχειρίζονται καλά τις 

σχέσεις τους και συνήθως προέρχονται από όχι λειτουργικές 

οικογένειες ( οικογενειακό περιβάλλον που είτε είναι ιδιαίτερα 

αυστηρό, άκαµπτο και θέτει σκληρές τιµωρίες, είτε έχει αδυναµία να 

οριοθετήσει). Οι θύτες ( bullies ) πολλές φορές είναι οι ίδιοι θύµατα 

βίας ή ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Ο θύτης θέλει τους θεατές 

του για να τον επιβεβαιώσουν και συνήθως είναι κακός µαθητής.  
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ΤΤαα  ππααιιδδιιάά--ππααρρααττηηρρηηττέέςς περιστατικών εκφοβισµού και βίας 

διαχωρίζονται σε εκείνους που: 

 

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. 

 
 

Γενικά οι 4 πρώτες οµάδες παιδιών-παρατηρητών 

πιστεύουν ότι ο εκφοβισµός και η βία δεν είναι σωστές 

συµπεριφορές, χαρακτηρίζονται όµως από το φόβο µήπως 

συµβεί και στους ίδιους, γι’ αυτό και ανησυχούν ότι αν 

πάρουν θέση, θα κάνουν τα πράγµατα χειρότερα.  

Τα παιδιά που παρεµβαίνουν για να βοηθήσουν το θύµα 

έχουν ξεκάθαρη άποψη κατά του εκφοβισµού και της βίας, 

υψηλό βαθµό ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, εµπιστοσύνη 

στον εαυτό τους και στους ενήλικες, ενώ συνάµα πιστεύουν 

ότι η παρέµβασή τους µπορεί να βοηθήσει, κάτι που βασίζεται 

σε προηγούµενες εµπειρίες τους. 
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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 
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Ενδείξεις ότι το παιδί µπορεί να έχει πέσει θύµα  

ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού ( για εκπαιδευτικούς ) 

 
 
-γίνονται αντικείµενο πειραγµάτων (κατ’ επανάληψη) µε άσχηµο 

τρόπο: τους βρίζουν , του υποτιµούν, τους γελοιοποιούν , τους 

εκφοβίζουν , τους εξευτελίζουν , τους απειλούν, τους δίνουν 

διαταγές , τους εξουσιάζουν. 

 

-τους πειράζουν , 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 ίδιο 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. 

 

-έχουν µελανιές , χτυπήµατα, γδαρσίµατα  ή σκισµένα ρούχα, για τα 

οποία δεν µπορούν να δώσουν µία λογική εξήγηση 

 

-στα διαλείµµατα 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. 
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-δυσκολεύονται να µιλήσουν στην τάξη και δίνουν την εντύπωση 

ενός αγχωµένου και ανασφαλούς ατόµου. 

 

-φαίνονται θλιµµένοι και δυστυχείς , στενοχωρηµένοι , δακρυσµένοι. 

 

-εµφανίζουν ξαφνική ή σταδιακή πτώση στις σχολικές τους 

επιδόσεις. 
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