
               εθθνβηζκόο θαη βία  

                  ζην ζρνιείν 

                     (school bullying) 

 

 

ΔΛΔΝΗ ΚΑΝΝΑ Φηιόινγνο                   



• Ο όξνο «εθθνβηζκόο θαη βία 
ζην ζρνιείν» (school bullying), 
όπσο θαη ν όξνο 
«ζπκαηνπνίεζε» (victimization),  
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
ζπζηεκαηηθή θαη 
επαλαιακβαλόκελε  επηζεηηθή 
ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη ζθνπό 
λα πξνθαιέζεη ζσκαηηθό θαη 
ςπρηθό πόλν ζε καζεηέο από 
ζπκκαζεηέο ηνπο, κέζα ζην 
ζρνιείν θαη έμσ από απηό. 

 

• Κη απηόο ν εθθνβηζκόο δελ έρεη 
κόλν ζρέζε κε ην ζύηε θαη ην 
ζύκα, αιιά θαη κε όινπο όζνπο 
είλαη παξόληεο ή γλσξίδνπλ ηελ 
ύπαξμή ηνπ, ηνπο παξαηεξεηέο, νη 
νπνίνη κπνξεί λα είλαη καζεηέο 
αιιά θαη ελήιηθεο. Άξα ην 
θαηλόκελν είλαη θαη νκαδηθό . 



ΜΟΡΦΔ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ 

• σκαηηθόο 

• Λεθηηθόο 

• Δθθνβηζκόο κε εθβηαζκό 

• Έκκεζνο ή θνηλσληθόο 

• Ηιεθηξνληθόο 

• Ραηζηζηηθόο 

• εμνπαιηθόο 

 

 



 σκαηηθόο: θπζηθόο ηξαπκαηηζκόο ή απεηιή ηξαπκαηηζκνύ πξνο 

θάπνηνλ. Δθδειώλεηαη κε ζπξσμίκαηα, ζθνπληήκαηα, αγθσληέο, 

γξνζηέο θαη θινηζηέο, ηξηθινπνδηέο, ρηππήκαηα κε αληηθείκελα, 

ηζηκπήκαηα θαη δαγθσληέο, πεξηνξηζκό ηνπ άιινπ κέζσ ζσκαηηθώλ 

πξαθηηθώλ. 

 



Λεθηηθόο: ζπζηεκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε πβξηζηηθώλ εθθξάζεσλ, 

θξαζηηθώλ επηζέζεσλ, πξνζβνιώλ θαη απεηιώλ, αγελώλ ζρνιίσλ θαη 

εηξσλείαο, ρξήζε παξαηζνπθιηώλ 



Δθθνβηζκόο κε εθβηαζκό: εθνύζηα απόζπαζε ρξεκάησλ ή 

πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από απεηιέο ή θαη ηνλ 

εμαλαγθαζκό ζε αληηθνηλσληθέο πξάμεηο  



Έκκεζνο ή θνηλσληθόο: πξνζπάζεηα γηα θνηλσληθή απνκόλσζε ή 

αγλόεζε αηόκνπ, γηα άζθεζε επηξξνήο ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ 

ώζηε λα αηζζαλζνύλ αληηπάζεηα γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζπκκαζεηή 

ηνπο, δηάδνζε θαθόβνπισλ θεκώλ θαη ςεπδώλ.  



Ηιεθηξνληθόο: απνζηνιή απεηιεηηθνύ ή πβξηζηηθνύ πιηθνύ κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ησλ ππεξεζηώλ MMS θαη SMS πνπ 

παξέρνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, ρξήζε ή παξαπνίεζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

θάπνηνπ αηόκνπ, απνθιεηζκόο ηνπ από κηα δηθηπαθή νκάδα, θιήζεηο 

ζην θηλεηό ηνπ από άγλσζην λνύκεξν. 



Ραηζηζηηθόο: δηάδνζε αξλεηηθώλ ζρνιίσλ εμαηηίαο ηεο θαηαγσγήο, ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο  



εμνπαιηθόο: πβξηζηηθά ζρόιηα, ζθίηζα θαη γθξάθηηη κε ζεμνπαιηθό 

πεξηερόκελν, αλήζηθεο ρεηξνλνκίεο, αλεπηζύκεην άγγηγκα, κέρξη θαη 

ζνβαξέο ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο.  



ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ  

   Σν θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ θαη ηεο βίαο ζην 

ζρνιείν είλαη ζύλζεην, ελώ ζηελ εθδήισζή ηνπ 

ζπκβάιιεη ε αιιειεπίδξαζε ςπρνινγηθώλ, 

νηθνγελεηαθώλ, θνηλσληθώλ, γλσζηηθώλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ.  



•  αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ παηδηώλ (π.ρ., 

ηδηνζπγθξαζία, εμειηθηηθή 

πνξεία, ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο), 

• ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ηνπο 

πεξηβάιινληνο (πνιύ 

απζηεξέο ή πνιύ ειαζηηθέο 

κέζνδνη αλαηξνθήο, 

πξόηππα επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, βία αλάκεζα 

ζηνπο γνλείο ή από ηνπο 

γνλείο πξνο ηα παηδηά, 

αλαζθαιήο δεζκόο ηνπ 

παηδηνύ κε ηνπο γνλείο θηι) 



• δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ 
ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο 
(αλεπαξθήο επνπηεία, 
ζπλσζηηζκόο καζεηώλ, 
ειιείςεηο πξνζσπηθνύ, 
θηώρεηα εξεζηζκάησλ θηι.), 

• ην ςπρνινγηθό θιίκα ηνπ 
ζρνιείνπ (αληαγσληζηηθό, 
ειεγθηηθό, απξόζσπν, 
νξηνζεηεί κε ερζξηθό ηξόπν, 
πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 
επίδνζε, όρη ζηηο ζρέζεηο 
θηι.), 

• νη πνιηηηθέο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 
(ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο 
ηηκσξίαο θαη ηεο απνβνιήο 
σο κέζνπ πεηζαξρίαο, 
δπζαλάινγε επηβξάβεπζε 
θνηλσληθά ζεηηθώλ 
ζπκπεξηθνξώλ θηι.), 



• ν ηξόπνο πξνβνιήο 
ηεο βίαο από ηα 
κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο, 

•  γεληθόηεξα 
θνηλσληθά 
πξνβιήκαηα πνπ 
εληζρύνπλ ηηο 
αληηθνηλσληθέο 
ζπκπεξηθνξέο. 



  

  
  ΓΙΑ ΠΟΙΟΤ ΛΟΓΟΤ ΔΝΑ 

     ΜΑΘΗΣΗ ΑΝΑΠΣΤΔΙ  

   ΔΚΦΟΒΙΣΙΚΔ ΚΑΙ ΒΙΑΙΔ 

          ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ; 



• Σα παηδηά πνπ εθθνβίδνπλ κπνξεί ζε άιιν ρώξν ή ρξόλν λα 

ήηαλ ή θαη λα είλαη αθόκα θαη ηώξα απνδέθηεο εθθνβηζηηθώλ 

θαη βίαησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη λα κεγαιώλνπλ ζε έλα 

απνξξηπηηθό θαη βίαην πεξηβάιινλ. 

• Αθόκα, νη καζεηέο πνπ εθθνβίδνπλ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο 

είλαη δπζηπρηζκέλνη θαη πξνζπαζνύλ λα κεηαθέξνπλ 

ην έιιεηκκα ραξάο πνπ ληώζνπλ ζηνπο άιινπο  



• Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη 
κε ηελ εθδήισζε εθθνβηζηηθώλ 
ζπκπεξηθνξώλ είλαη θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηα δήιηαο πνπ κπνξεί 
λα ληώζεη ην παηδί πνπ εθθνβίδεη 
γηα ηνλ απνδέθηε ηεο εθθνβηζηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο. 

• Οη καζεηέο πνπ 
εθθνβίδνπλ ζηνρεύνπλ ζηε 
“δηαθνξεηηθόηεηα” ηνπ άιινπ γηα 
λα ηνλ θάλνπλ λα ληώζεη άζρεκα 
γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα ηνλ 
απαμηώζνπλ. 

ΓΔΝΙΚΑ: Οη δξάζηεο (bullεδεο) 
παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία 
πξνβιεκαηηθήο αληηθνηλσληθήο θαη 
ζπρλά παξαβαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη γλσζηό 
όκσο όηη πνιιέο θνξέο πίζσ από 
έλα νξγηζκέλν παηδί θξύβεηαη 
πόλνο, εγθαηάιεηςε, θόβνο, 
απόξξηςε ή θαη θάπνηα δηαιπκέλε 
νηθνγέλεηα. 



ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΘΤΜΑΣΩΝ 

     Σα ζύκαηα είλαη ζπλήζσο    
παηδηά: 

• κε πεξηζζόηεξν άγρνο θαη 
αλαζθάιεηα από ηνπο 
άιινπο καζεηέο, 

• ήζπρα θαη επαίζζεηα, 

• εζσζηξεθή θαη κνλαρηθά, 

• κε ρακειή απηνεθηίκεζε, 

• θνβηζκέλα θαη κε παζεηηθή 
ζηάζε απέλαληη ζηε βία, 

• πνπ δύζθνια 
ππεξαζπίδνληαη ηνλ εαπηό 
ηνπο  



 

ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ Η ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

   ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 
  

 Οη ζύηεο μεπεξλνύλ ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ 
καζεηώλ.  

 

 Σν 10-15 % ησλ καζεηώλ πέθηεη ζύκα δηαθόξσλ 
κνξθώλ ελδνζρνιηθήο βίαο 

 

 Σα αγόξηα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ηε ζσκαηηθή 
βία, ελώ ηα θνξίηζηα πεξηζζόηεξν ηε ιεθηηθή βία 
 

 Σν πνζνζηό ησλ αγνξηώλ – ζπηώλ είλαη ηξηπιάζην 
από εθείλν ησλ θνξηηζηώλ 

 

 Σα πεξηζηαηηθά ελδνζρνιηθήο βίαο μεθηλνύλ ζην 
Γεκνηηθό, πνιιαπιαζηάδνληαη ζην Γπκλάζην θαη 
κεηώλνληαη ζην Λύθεην 

 

 Σα κηθξόηεξα παηδηά εθθξάδνληαη πεξηζζόηεξν κε ην 
ζώκα ηνπο, ελώ ηα κεγαιύηεξα ρξεζηκνπνηνύλ 
πεξηζζόηεξν ην ιόγν θαη ζηαδηαθά πην ζπγθαιπκ- 

       κέλεο κνξθέο επηζεηηθόηεηαο, όπσο ε ππνλόκεπζε 
θαη ε απνκόλσζε  

      Σα πεξηζζόηεξα ζύκαηα απνθξύπηνπλ ην πεξηζηαηηθό. 
Διάρηζηνη ην αλαθέξνπλ ζε θίινπο ηνπο θαη αθόκα 
ιηγόηεξνη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ή ζηνπο γνλείο ηνπο 
  



ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ BULLYING 
    Σα παηδηά πνπ πέθηνπλ ζύκαηα εθθνβηζκνύ θαη βίαο ζην 

ζρνιείν: 

• βηώλνπλ έληνλν άγρνο θαη αλαζθάιεηα, 

• παξνπζηάδνπλ άξλεζε γηα ην ζρνιείν: απνπζίεο, ζρνιηθή απνηπρία 

• εκθαλίδνπλ ζπρλά καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ςπρνζσκαηηθά 
πξνβιήκαηα: πνλνθεθάινπο, πόλνπο ζηελ θνηιηά, δηαηαξαρέο 
ύπλνπ, ελνύξεζε θ.ά., 

• παξνπζηάδνπλ θνβίεο, θαηάζιηςε, απόπεηξεο απηνθηνλίαο  



Σα παηδηά-ζύηεο δηαηξέρνπλ 

ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο: 

• λα απνκαθξπλζνύλ από ην ζρνιείν 

(αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, 

απνβνιέο) ή θαη λα δηαθόςνπλ ηε 

θνίηεζε 

• λα εκθαλίζνπλ ηάζεηο θπγήο από ην 

ζπίηη 

• λα εμειηρζνύλ, ζε πνζνζηό πνπ 

πξνζεγγίδεη ην 50%, ζε ελήιηθεο κε 

αληηθνηλσληθή θαη παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 



ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

• πζηεκαηηθή δηεξεύλεζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ζε όιεο ηνπ ηηο 
δηαζηάζεηο 

• Οπζηαζηηθή επηκόξθσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 
αλαγλώξηζε θαη ηε δηαρείξηζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο. 

•  Γηαξθήο παξόηξπλζε θαη 
ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ γηα 
ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή θαη 
ζπλεξγαζία ηνπο κε ην 
ζρνιείν. 



• Άκεζε ζηειέρσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ πεξηθεξεηώλ 
κε εηδηθνύο ςπρηθήο πγείαο 
παηδηώλ θαη εθήβσλ 
(παηδνςπρηάηξνπο, 
ςπρνιόγνπο, θνηλσληθνύο 
ιεηηνπξγνύο), νη νπνίνη 
παξεκβαίλνπλ ζηελ 
αληηκεηώπηζε 
ςπρνθνηλσληθώλ πξν-
βιεκάησλ πνπ 
εθδειώλνληαη ζηε ζρνιηθή 
θαζεκεξηλή 
πξαγκαηηθόηεηα 

• Δλίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο 
Αξρήο ηνπ πλεγόξνπ γηα 
ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ  



Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
•  λα δηαβεβαηώζεη ην παηδί-ζύκα όηη 

«δελ επζύλεηαη ην ίδην γηα ό,ηη έρεη 
ζπκβεί», 

•  λα ηνπ πεη όηη ηα πξάγκαηα κπνξνύλ 
λα αιιάμνπλ κόλν αλ «ζπάζεη ε 
ζησπή» θαη  λα εμεγήζεη όηη ε 
θνηλνπνίεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ 
εθθνβηζκνύ θαη βίαο ζην ζρνιείν δελ 
απνηειεί «θάξθσκα», 

•  λα ζπδεηήζεη ην γεγνλόο ζηελ νκάδα 
ηάμεο σο θάηη ζνβαξό θαη σο επζύλε 
όισλ, θηλεηνπνηώληαο έηζη ηελ 
αιιειεγγύε ησλ καζεηώλ, 

• λα ελεκεξώζεη ακέζσο ηνπο γνλείο 
ηνπ παηδηνύ, 

• λα ελεκεξώζεη  ηελ νκάδα ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ θαη ην δηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ ώζηε λα επηδησρζεί ε πιένλ 
ελδεηθλπόκελε ιύζε,  



    ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ 

                    ΑΡΝΟΥΜΑΙ 

                                      ΑΝΤΙΔΡΩ 

         

     ΣΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 



 


