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ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

Εισαγωγή 

Σχολική βία είναι η συνεχόμενη  σωματική ή ψυχολογική βία που προκαλείται από 

ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων εναντίον κάποιου άλλου ατόμου το οποίο αδυνατεί να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του και συνεπώς είναι το εύκολο «θύμα». (Espelage, & Swearer, 

2003) . 

Σύμφωνα με τον Olweus σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός παρατηρείται όταν ένα παιδί 

«εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και σε διάρκεια χρόνου, σε αρνητικές πράξεις από ένα ή 

περισσότερα άτομα.». (Olweus, 1993) 

 

 

 

 

 

Βία στο Σχολείο 

Η σχολική βία αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζει σημαντική αύξηση στη χώρα μας. Ως βίαιη χαρακτηρίζεται μία συμπεριφορά 

όταν έχει στόχο  την σκόπιμη πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων στους αποδέκτες της. 

Μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς γίνονται καθημερινά μάρτυρες εκδήλωσης τέτοιων 

βίαιων μορφών συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο, αλλά και έξω από αυτό. Όπως αναφέρεται 

από έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τα φαινόμενα σχολικής βίας που παρατηρούνται 

στη χώρα μας ,κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες. Παρ’ όλα αυτά δεν 

θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη βία στο ελληνικό σχολείο σαν μια ασήμαντη κατάσταση. 
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Ένα πολύ συχνό λάθος είναι ότι τις περισσότερες φορές θεωρούμε πως μια συγκρουσιακή 

κατάσταση θα εκτονωθεί από μόνη της, και τις περισσότερες των περιπτώσεων 

κινητοποιούμαστε όταν μια κατάσταση έχει πάρει μεγάλη διάσταση έχοντας φθάσει σε 

ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Για να θεωρηθεί μία κατάσταση ως παθολογική πρέπει να έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά: συχνότητα, ένταση  και να συνοδεύεται ταυτόχρονα από άλλα 

ανεπιθύμητα συμπτώματα και συμπεριφορές. Το σχολείο μπορεί μέσα από κατάλληλες 

πρακτικές και δραστηριότητες , να καλλιεργήσει στους μαθητές, μέσα σε ένα ασφαλές 

πλαίσιο, την ικανότητα να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους , διδάσκοντας τους 

εναλλακτικές μορφές δράσης . 

 

 

 

  

Παράγοντες που οδηγούν στην βία τα παιδιά 

Οι λόγοι που οδηγούν στην άσκηση βίας είναι πάρα πολλοί και μπορεί να διαφέρουν 

ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ατόμων, την κουλτούρα τον πολιτισμό 

αλλά και την ιστορική συγκυρία. Στους εγκλητικούς παράγοντες περιλαμβάνονται τα  

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η ελλιπής καλλιέργεια, οι καθ’ έξιν βίαιες 

συμπεριφορές που ενισχύονται από το περιβάλλον, (είτε από την οικογένεια είτε από την 

ομάδα συνομηλίκων που συναναστρέφεται ο έφηβος), η φαντασίωση της βίας, οι ελλιπώς 

αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, η ανεπαρκής γονική υποστήριξη και επιρροή, οι 

άδικες τιμωρίες, η κακοποίηση των παιδιών, η φτώχεια, ο υπερπληθυσμός, ο συνωστισμός, η 



3 
 

επιρροή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι κοινωνικές νόρμες. Οι τιμωρίες που βάζουν οι 

καθηγητές άδικα, και το « αβαντάρισμα » ορισμένων μαθητών προκαλούν αρνητικά 

συναισθήματα, που αναπαράγουν τη βία. (Παπάνης , 2008)  
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Οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού 

Υπάρχουν πολλά ήδη σχολικού εκφοβισμού τα κυριότερα από αυτά είναι: 

 

 Συναισθηματικός εκφοβισμός •Αποκλεισμός ανθρώπων από ένα συγκεκριμένο 

γκρουπ/παρέα •Προκλητική λεκτική συμπεριφορά •Μυστικοπάθεια σε πολύ στενά 

άτομα 

 Ηλεκτρονικός εκφοβισμός •Αποστολή μηνυμάτων αρνητικού περιεχομένου μέσω 

κινητού τηλεφώνου, email, ή instagram, messenger .Ανάρτηση αρνητικών σχολίων 

ή/και φωτογραφιών σε blogs, forums και άλλες ηλεκτρονικές σελίδες ( για την 

ανάρτηση και διακίνηση προσβλητικών για το θύμα κειμένων, φωτογραφιών ή 

βίντεο. ) 

  Λεκτικός εκφοβισμός: Είναι μια από τις συνηθέστερες μορφές του bullying όπου 

μπορεί να περιλαμβάνει άμεση δράση πολλές φορές και μπροστά σε κοινό. Οι 

προσβλητικές εκφράσεις καθώς επίσης και τα προσωνύμια είναι μορφές που ανήκουν 

σε αυτού του είδους εκφοβισμού και έχουν ως σκοπό την δημιουργία ευάλωτων 

ομάδων .Οι μαθησιακές δυσκολίες, η καταγωγή καθώς και ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι «καταλύτες» για αυτούς που 

θέλουν να επιδεικνύουν τη δύναμή τους έναντι των άλλων. Οι δράστες 

χρησιμοποιούν επανειλημμένα κάποιες προσβλητικές εκφράσεις για να 

στεναχωρήσουν έναν μαθητή ή μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Εδώ 

συμπεριλαμβάνονται οι βρισιές τα σεξιστικά αλλά και τα ρατσιστικά σχόλια.  

  Σωματικός εκφοβισμός: Αποτελούν κυρίως  τα χτυπήματα, η καταστροφή 

προσωπικών αντικειμένων του θύματος πχ ρούχα παπούτσια τσάντα κλπ. Σε αυτή την 

κατηγορία συμπεριλαμβάνεται και η βίαιη αρπαγή χρημάτων. Βέβαια καλό είναι εδώ 

να επισημάνουμε ότι όταν μια διαφωνία καταλήγει σε καβγά, αυτό δε μπορεί 

απαραίτητα να θεωρείται ως bullying καθώς απουσιάζει η πρόθεση της 

αποδυνάμωσης. 

   Κοινωνικός εκφοβισμός: Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσεται ο εσκεμμένος 

αποκλεισμός από κοινωνικές ομάδες ή ο εκφοβισμός εντός της ομάδας . 

Lee,C.(2006). 

 Ψυχολογικός εκφοβισμός: Οι απειλές, η επανειλημμένη καταδίωξη, τα ανεπιθύμητα 

email και μηνύματα, οι προσβλητικές ιστοσελίδες, οι απειλητικές κινήσεις , η 
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εκμετάλλευση και ο συναισθηματικός εκβιασμός σε κάποιον για την ασφάλειά του 

ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία. 

  Διαπροσωπικός εκφοβισμός: Σχετίζεται με τον επανειλημμένο εξοστρακισμό ενός 

ατόμου ή ομάδας ατόμων είτε αφήνοντας τον/τους εκτός παρέας ή πείθοντας τους 

άλλους να τον/τους αποκλείσουν από τις κοινωνικές τους διασυνδέσεις .Αυτό μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με την εσκεμμένη διάδοση ψευδών ειδήσεων ή με την απειλή 

γνωστοποίησης προσωπικών θεμάτων του θύματος. 

 Σεξουαλικός εκφοβισμός: Περιλαμβάνονται χειρονομίες, αγγίγματα, «αστεία» και 

σχόλια προς το θύμα, σκίτσα ή φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου που ως 

στόχο έχουν τη δημιουργία αισθημάτων αμηχανίας, ντροπής και εξευτελισμού του 

θύματος. 

Αυτά όμως που αναπτύσσονται πιο συχνά είναι ο λεκτικός (με τη μορφή διάδοσης φημών), η 

σεξουαλική παρενόχληση, η σωματική βία και ο κοινωνικός αποκλεισμός (απομόνωση, 

αποκλεισμός από κοινωνικές συναναστροφές και παρέες). Οι μαθητές που τρομοκρατούν τα 

θύματα έχουν την ανάγκη της κυριαρχίας και δεν έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν τις 

ορμές τους. Δεν είναι οι εκφοβιστές ιδιαίτερα δημοφιλείς και αυτό φαίνεται πιο έντονα στις 

μεγαλύτερες σχολικές τάξεις .(Pukkinen,&.Tremblay,1992).  

 

Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού στο μαθητή 

Η έννοια της σχολικής βίας έχει αρχίσει να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και στην 

Ελλάδα. Αποτελεί μία πράξη που πραγματοποιείται στοχευμένα και επαναλαμβανόμενα, με 

σκοπό την πρόκληση σωματικού ή ψυχικού πόνου , και έχει πολύ σοβαρές κοινωνικές 

συνέπειες όχι μόνο για το θύμα , αλλά, και για το θύτη. Τα παιδιά θύματα αντιμετωπίζουν 

αυξημένο κίνδυνο να: 

 παρουσιάσουν ψυχοσωματικά προβλήματα (κεφαλαλγίες, κοιλιακά άλγη, διαταραχές 

ύπνου, ενούρηση κλπ.) ή και σχολική άρνηση, πτώση της σχολικής επίδοσης και να 

οδηγηθούν σε σχολική αποτυχία. Επίσης εξαιτίας έντονου άγχους, φόβου και 

ανασφάλειας σε κοινωνική απομόνωση ακόμη και εξαιτίας της χαμηλής 

αυτοπεποίθησης στη χρήση ουσιών, ή και να παρουσιάσουν αυτοκτονικές τάσεις. 

Trinder,M (2000) 

 Από την άλλη μεριά, τα παιδιά θύτες έχουν μεγάλες πιθανότητες να εγκαταλείψουν 

το σχολείο ,να αποκτήσουν επικίνδυνες , παραβατικές συμπεριφορές, 

αντιμετωπίζοντας στο μέλλον προβλήματα με το νόμο. 

Δυστυχώς , το φαινόμενο της σχολικής βίας-παιδικής, φαίνεται να υποτιμάται στη χώρα 

μας ,ως προς τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αντιμετωπίζεται ως ένα φυσιολογικό 

φαινόμενο του οποίου τα συμπτώματα και οι συνέπειες θα εξασθενήσουν και θα 

ατονήσουν με το πέρασμα του χρόνου, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο είτε στην 
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υιοθέτηση μιας παθητικής συμπεριφοράς, είτε στην λήψη ανεπαρκών έως μηδαμινών 

μέτρων αντιμετώπισής του. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της σχολικής 

βίας είναι αναμφισβήτητα η πρόληψή της. (Τρίγκα,&Μερτίκα ,2015). 

 

Ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι ένα παιδί έχει υποστεί bulling 

 Η άρνηση του να πάει σχολείο 

 Η μειωμένη απόδοση στα μαθήματα 

 Στα διαλείμματα κάθετε μόνος του ή δίπλα σε δασκάλους/καθηγητές 

 Αργεί να γυρίσει σπίτι 

 Τα ρούχα του ,τα υποδήματα του και γενικά τα πράγματα που του ανήκουν είναι 

κατεστραμμένα 

 Αν έχει μελανιές στο σώμα και αποφεύγει να πει πως δημιουργήθηκαν 

 Όταν ζητάει συνεχώς χρήματα από τους γονείς 

 Δεν θέλει να φάει 

 Όταν κλαίει 

 Δεν μπορεί να κοιμηθεί κλπ. 

Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις πρέπει οι γονείς σε συνεργασία με το παιδί και τους 

δασκάλους /καθηγητές να λάβουν άμεσα μέτρα. 

(Ε.ΨΥ.ΠΕ, 2020) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΓΟΝΕΙΣ 

Εισαγωγή  

Τα περιστατικά βίας μέσα στο χώρο του σχολείου δεν αντιμετωπίζονται όπως  θα 

έπρεπε. .Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα τα περιστατικά αποσιωπώνται, διότι θεωρείται ότι 

εκθέτουν και στιγματίζουν τους θύτες , τα θύματα αλλά ακόμη και το κύρος του σχολείου. 

Γενικά παρατηρούμε έλλειψη ενημέρωσης και άγνοια για τον τρόπο αντιμετώπισης του 

προβλήματος. Οι γονείς δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα παιδιά τους. 

 

 Από την άλλη πλευρά οι μαθητές- θύματα αποφεύγουν να ζητήσουν βοήθεια από 

τους ενήλικες και τέλος οι εκπαιδευτικοί συζητούν ελάχιστα μέσα στην τάξη τις 

συμπεριφορές βίας και εκφοβισμού. 

Υπάρχουν όμως βασικές οδηγίες και για τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους  έτσι ώστε να 

περιοριστεί το φαινόμενο της βίας. 
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Οδηγίες για το παιδί θύμα 

Σύμφωνα με τον ΜΕΝΤΟΡΑ, για την Παιδική Προστασία και Ευημερία (Μη 

κερδοσκοπικό σωματείο)κάποιες απλές συμβουλές που πρέπει να δώσουμε αν αντιληφθούμε 

πως κάποιο παιδί πέφτει θύμα σχολικής βίας-επιθετικότητας :   

 

 Πρώτο και κυριότερο να του εξηγήσουμε ότι δεν φταίει αυτός/η. 

 Να διατηρήσει την ψυχραιμία και την αυτοπεποίθησή του. 

 Μην απαντά στις κοροϊδίες,  να κάνει ότι δεν τις ακούει. 

 Να τους κοιτάξει κατάματα και να τους πει καθαρά και σταθερά να σταματήσουν. 

 Ένα άλλο μέτρο αποφυγής του καυγά η του bullying είναι να φύγει αμέσως και 

μετέπειτα να το πει σε δάσκαλο ή ενήλικα. 

 Σε περίπτωση που φοβάται να το πει σε κάποιον ενήλικα, ας το πει σε έναν φίλο και 

ας του ζητήσει να είναι μαζί του.   

 Αν του στείλουν απειλητικό sms ή email  καλό θα είναι να το κρατήσει ως απόδειξη.   

 Αν μετά από όλα αυτά δεν αλλάξει κάτι,  καλό θα είναι το παιδί να  αλλάξει σχολείο 

Οδηγίες για τους γονείς 

Αν αντιληφθούν οι γονείς ότι το παιδί τους έχει πέσει θύμα εκφοβισμό από τους 

συμμαθητές του πρέπει: 

 Να επικοινωνήσουν άμεσα με το σχολείο. 

 Να Αναπτύξουν μια φιλική και ζεστή σχέση με το παιδί. 

 Να είναι κοντά του και να επιδιώκουν τη συζήτηση μαζί του- από μόνο του μπορεί να 

μην αναφέρει τίποτα για το θέμα αυτό. 

 Να καθησυχάσουν το παιδί ότι δε φταίει αυτό αν του επιτέθηκαν. Μπορούν να 

μιλήσουν για με συγκεκριμένα περιστατικά στο δάσκαλο, στον διευθυντή, στις 

αρμόδιες υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

 Καλό θα ήταν να διατηρήσουν επικοινωνία με το παιδί και με το σχολείο, ώστε να 

επιβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχουν επαναλήψεις των περιστατικών. 

 Τέλος το παιδί θα πρέπει να προσέχει σε ποιόν δίνει τον αριθμό του κινητού του 

τηλεφώνου και τη διεύθυνση του email του. 

 

 

   Δεν πρέπει να υποτιμάνε οι γονείς τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο εκφοβισμός. Ο μύθος 

«ε παιδιά είναι , πειράζονται μεταξύ τους» ή « έτσι θα σκληραγωγηθεί για να βγει στην 

κοινωνία», μπορεί να ζημιώσουν το παιδί και να το οδηγήσουν σε δυστυχία και απομόνωση. 

 Ένα βασικό που πρέπει να κάνουν όλοι οι γονείς είναι να επαινούν το παιδί. Μπορούν επίσης 

να του δώσουν ευκαιρίες για να αναλάβει ευθύνες, να ασχοληθεί σε άλλες ομαδικές 
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δραστηριότητες (αθλητισμό, καλλιτεχνικά κ.α.) , όπου δεν υπάρχουν εκφοβιστές, και όπου 

έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει καινούριες φιλίες και να βελτιωθεί η αυτοπεποίθησή του. 

  Αν ο εκφοβισμός δε αντιμετωπίζεται, καλό είναι να αλλάξει σχολείο. (ΜΕΝΤΟΡΑΣ, για την 

Παιδική Προστασία και Ευημερία -Μη κερδοσκοπικό σωματείο). 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

 Στο σχολείο υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις των μαθητών που θα πρέπει να 

τηρούνται για την ομαλή λειτουργία του. Τα κυριότερα  δικαιώματα των μαθητών είναι: 

 

 Όλοι οι μαθητές είναι ίσοι ανεξάρτητα από το φύλλο , , τη φυλή, την εθνικότητα, την 

καταγωγή, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις ή την κατάσταση της υγείας τους Για 

τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται ο μαθητής να γίνεται αντικείμενο διάκρισης από 

κανέναν. 

 Η προσωπικότητα του κάθε μαθητή πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και σε 

περίπτωση σχολικής πειθαρχίας οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να εξαντλήσουν τα 

παιδαγωγικά μέσα σωφρονισμού αποφεύγοντας τον στιγματισμό του μαθητή. 

 Οι μαθητές πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφής βία(λεκτική σωματική) 

 Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους σε ατομικό 

η συλλογικό επίπεδο σε ζητήματα που τους αφορούν. 

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους πρέπει όλοι οι μαθητές : 

 να ακολουθούν τους βασικούς κανόνες της τάξης. Για παράδειγμα να έρχονται 

έγκαιρα στην τάξη να συμμετέχουν στο μάθημα  να μην «πετάγονται» αλλά να 

σηκώνουν το χέρι τους κλπ.  

 να συνυπάρχουν ειρηνικά με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους σεβόμενοι 

την προσωπικότητα του καθένα. 

 να τηρούν τους κανόνες υγιεινής στις τουαλέτες  και να μην προκαλούν φθορές στην 

τάξη και στο σχολείο γενικότερα . 

 να έχουν ευπρεπή εμφάνιση να μην καπνίζουν και να μην φέρνουν κινητά στο 

σχολείο. 

(Τζίφας, 2020) 
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