
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: 

Η αναγκαιότητα της διαπολιτισµικής 
παρέµβασης 
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Τι είναι η σχολική βία; 

Αποσαφήνιση εννοιών  
(Διάσκεψη της Ουτρέχτης-Ολλανδία, 1997): 
 
-σχολική βία 
 
-σχολική επιθετικότητα 
  
-σχολικός εκφοβισµός  
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Πώς ορίζεται ο εκφοβισµός; 

Ο  (1997) ορίζει το εκφοβισµό (bullying): 
 
«ένας µαθητής γίνεται αντικείµενο εκφοβισµού ή 
θυµατοποίειται όταν υποβάλλεται κατ’ επανάληψη και 
κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή 
περισσότερους άλλους µαθητές» 
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Πώς ορίζεται ο εκφοβισµός; 

«αρνητικές ενέργειες» => 
 
• Πυρήνας του όρου σχολική βία 

• Αναφέρονται στη σκοπιµότητα του ατόµου ή της 
οµάδας που αποπειράται να προκαλέσει βλάβη ή 
ενόχληση σε κάποιον άλλο  
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Οι αρνητικές ενέργειες των µαθητών/τριων  
που λαµβάνουν χώρα στο σχολικό 

περιβάλλον ή σχετίζονται άµεσα µε αυτό 
συµπεριλαµβάνονται στην  έννοια σχολικός 

εκφοβισµός 

Τι είναι σχολικός εκφοβισµός; 
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Βασικά χαρακτηριστικά σχολικού εκφοβισµού 

Σύµφωνα µε τους Smith & Cowie (2002): 
 
q Ανισότητα δύναµης 
 
q Επανάληψη  
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Είδη σχολικού εκφοβισµού 
(Olweus, 2007 · Espelage & Swearer, 2003 ·  Boulton et. Al. 2001· 
Smith & Brain 2000)  

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

Τα αποτελέσµατα στον ελλαδικό χώρο συγκλίνουν µε 
αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας: 

 
-τα αγόρια συµµετέχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό στον 
εκφοβισµό 

 
-σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η κοινωνικό-
οικονοµική κατάσταση της οικογένειας 
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Αποτέλεσµατα ερευνών 

�  η συχνότερη µορφή εκφοβισµού είναι ο λεκτικός µε 
το σωµατικό να ακολουθεί 

� Οι µαθητές από οικογένειες αλλοδαπών έχουν 
ενεργότερο ρόλο σε καταστάσεις εκφοβισµού 
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Αποτελέσµατα ερευνών 

� Οι µαθητές από οικογένειες µεταναστών δέχονται 
απόρριψη, βία και ρατσιστική συµπεριφορά εκ µέρος 
των συµµαθητών τους µε αποτέλεσµα να αντιδρούν 
βίαια , να εµπλέκονται σε συγκρούσεις και το 
σχολείο να µετατρέπεται γι’ αυτούς σε χώρο 
αυτοεπιβεβαίωσης και επίδειξης της ισχύος τους 
(Houndoumadi, Pateraki, Doanidou, 2003). 
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Εκπαιδευτικοί και εκφοβισµός 

Σε έρευνα της Κατσιγιάννη (2006) σε µαθητές Ε’ και 
Στ΄τάξης: 

�  το 46% των µαθητών δήλωσε ότι ο δάσκαλος τιµώρησε 
το µαθητή που εκδήλωσε εκφοβισµό,  

�  το 26,2 % ότι του έκανε σύσταση για συµµόρφωση,  
�  το 18,5% ότι δεν έκανε τίποτα, και  
�  το 8,5% ότι τιµώρησε και τους δυο (θύτη και θύµα) 

11 



Εκπαιδευτικός και σχολικός εκφοβισµός 

Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αντιµετωπίζουν τα 
«εχθρικά/ επιθετικά» παιδιά µε έναν συνδυασµό 
αρνητικών στρατηγικών όπως: 
 
o Προειδοποιήσεις 
o Επιπλήξεις 
o Τιµωρίες 
o Αποποµπή ή παραποµπή στο Διευθυντή 
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Εκπαιδευτικός και σχολικός εκφοβισµός 

Αποτέλεσµα των παραπάνω στρατηγικών: 
 
1. Βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα 
 
2. Όχι ουσιαστική κατανόηση της ψυχολογίας του 
παιδιού 
 

⇒  Εκπαιδευτικός & µαθητής εγκλωβίζονται 
  

σε µία σχέση αντιπαλότητας 
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Σχολικός Εκφοβισµός &  
Πρωτογενείς Ενδείξεις 

-γίνονται αντικείµενο πειραγµάτων (κατ’ 
επανάληψη) µε άσχηµο τρόπο, τους βρίζουν, 
τους χλευάζουν, του υποτιµούν, τους 
γελοιοποιούν , τους εκφοβίζουν , τους 
εξευτελίζουν, τους απειλούν, τους δίνουν 
δ ι α τ α γ έ ς ,  τ ο υ ς  ε ξο υσ ι ά ζο υ ν ,  τ ο υ ς 
υποτάσσουν… 

14 



Σχολικός Εκφοβισµός &  
Πρωτογενείς Ενδείξεις 

-τους περιγελούν και τους κοροϊδεύουν µε τρόπο 
όχι φιλικό 

-τους πειράζουν, τους σπρώχνουν, τους 
τσιµπούν, τους χτυπούν, τους κλοτσούν (κι 
εκείνοι δεν µπορούν να υπερασπιστούν τον 
εαυτό τους επαρκώς) 
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Σχολικός Εκφοβισµός &  
Πρωτογενείς Ενδείξεις 

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

-τους παίρνουν τα βιβλίο τους, τα χρήµατά τους ή 
άλλα αντικείµενα που τους ανήκουν, τα 
καταστρέφουν ή τα πετούν κάτω 
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Σχολικός Εκφοβισµός &  
Πρωτογενείς Ενδείξεις 

-έχουν µελανιές, χτυπήµατα κοψίµατα, γδαρσίµατα 
ή σκισµένα ρούχα, για τα οποία δεν µπορούν να 
δώσουν µία λογική εξήγηση  
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Σχολικός Εκφοβισµός &  
Δευτερογενείς Ενδείξεις 

-στα διαλείµµατα και κατά την ώρα του φαγητού 
είναι (συχνά) µόνοι και αποκλεισµένοι από την 
οµάδα των συνοµηλίκων τους. Δε φαίνεται να 
έχουν στενό φίλο µέσα στην τάξη  

-τους διαλέγουν τελευταίους στα οµαδικά 
παιχνίδια 
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Σχολικός Εκφοβισµός &  
Δευτερογενείς Ενδείξεις 

-στα διαλείµµατα προσπαθούν να είναι κοντά 
στο δάσκαλο ή άλλους ενηλίκους 

-‐δυσκολεύονται να µιλήσουν δυνατά στην τάξη 
και δίνουν την εντύπωση ενός αγχωµένου και 
ανασφαλούς ατόµου 
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Σχολικός Εκφοβισµός &  
Δευτερογενείς Ενδείξεις 

-είναι θλιµµένοι και δυστυχείς, στενοχωρηµένοι, 
δακρυσµένοι 

-εµφανίζουν ξαφνική ή σταδιακή πτώση στις 
σχολικές τους επιδόσεις 
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Αλλοδαποί µαθητές στο ελληνικό σχολείο 

�   Σχολική χρονιά 2010-2011 σύνολο 597.451 
µαθητών Π.Ε. ο αριθµός των: 

�   αλλοδαπών µαθητών στην εκπαίδευση ανέρχεται 
σε 76.630 (12,8%),  

�   παλιννοστούντων σε 4679  (0,8%) 
�  Ροµά σε 12562 (2,1%) 

(Πηγή: Υπ. ΠΔΒΜΘ, Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τµήµα Γ΄., 
25-01-2011). 
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Σχολική Βία και ετερότητα 

Όταν οι µαθητές µε διαφορετικό εθνικό-πολιτισµικό 
υπόβαθρο αποτελούν τα θύµατα 

 
Τότε η σχολική επιθετικότητα συναρτάται µε αυτή του 
ρατσισµού 

(Μανιάτης, 2010) 
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Σχολική Βία και ετερότητα 

Όταν οι µαθητές µε διαφορετικό εθνικό-πολιτισµικό 
υπόβαθρο αποτελούν τους θύτες 

 
Τότε η σχολική επιθετικότητα συναρτάται µε αυτή της 
περ ιθωρ ιοπο ίησης κα ι του κο ι νων ικού 
αποκλεισµού 

 
(Μανιάτης, 2010) 
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Ρατσιστικός εκφοβισµός 

Ο Ρατσιστικός εκφοβισµός (racist bullying) έχει 
οµοιότητες  αλλά και διαφορές µε τα υπόλοιπα είδη 
εκφοβισµού. 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
� Δεν αφορούν το άτοµο ως πρόσωπο αλλά ως µέλος 

µιας συλλογικότητας 
� Η νοµιµοποίηση της πράξης στη συνείδηση του θύτη 
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Διαπολιτισµική Αγωγή 
	   

• απορρέει από την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι 
είναι ίσοι 
•οι πολιτισµικές διαφορές εκτιµώνται ως εµπλουτισµός 
• προσανατολίζεται και αποσκοπεί στην ισότητα 
ευκαιριών για όλους 
• είναι ενάντια σε κάθε είδους διακρίσεις 

(Παπαχρήστος, 2010) 
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Πώς µπορούµε να παρέµβουµε; 

Ο εκπαιδευτικός: 
 
v Να κατανοεί τι συµβαίνει στην τάξη  να διακρίνει αν 
τα προβλήµατα είναι συλλογικά ή ατοµικά 
 
v Να παρεµβαίνει αποτελεσµατικά και θετικά  
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Πώς µπορούµε να παρέµβουµε; 

	  
	  

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να παρέµβει σε τέσσερα 
επίπεδα: 
 
1. Σε επίπεδο σχολείου 

2. Σε επίπεδο τάξης  

3. Σε ατοµικό επίπεδο 
 
4.Σε προσωπικό επίπεδο 
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Πώς µπορούµε να παρέµβουµε; 

	  
	  

Βασικοί στόχοι της παρέµβασης: 
 
v Μείωση των υπαρχόντων προβληµάτων 
 
v Πρόληψη στην ανάπτυξη νέων 
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Πώς µπορούµε να παρέµβουµε; 

	  
	  

Σηµαντικότερες προϋποθέσεις για την επίτευξη του 
στόχου: 

 
1. Επίγνωση της έκτασης του προβλήµατος 

(εκπαιδευτικοί , γονείς) 
2. Απόφαση για σοβαρή εµπλοκή στην όλη 
κατάσταση 
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Πώς µπορούµε να παρέµβουµε; 

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

v ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

v ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

v ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

v ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

v ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

v ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
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Πώς µπορούµε να παρέµβουµε; 
ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΤΑΞΗΣ 
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ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΗΣ 

v ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 

v ΕΠΑΙΝΟΣ 

v ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

v ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

v ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

v ΧΡΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

v ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
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Πώς µπορούµε να παρέµβουµε; 
ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
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ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

v ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΥΤΗ 

v ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΥΜΑ 

v ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

v ΧΡΗΣΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 

v ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ή ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Πώς µπορούµε να παρέµβουµε; 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

�  ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

�  ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

�  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
�  ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 
�  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
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ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΑΒΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ  

Το Υπ.Δ.Β.Μ.Θ δηµιουργεί το:  

«Μηχανισµό Άµεσης Παρέµβασης για την 

αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και 

του εκφοβισµού» σε συνεργασία µε το Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 
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ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΑΒΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ  

� ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
� ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
� ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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