


bullying
Ενδοσχολική βία ή σχολικός
εκφοβισµός



Μορφές bullying
� Χρησιµο�οίηση υβριστικών ή
�ερι�αικτικών εκφράσεων

� Α�ειλές και εκβιασµός

� Σωµατική βία, χτυ�ήµατα, 
τσιµ�ήµατα, δαγκωνιές, 
σ�ρωξίµατα

� Κλο�ές

� Ζηµιές στην �ροσω�ική
�εριουσία κά�οιου



� Ε�ιδιωκόµενη α�οµάκρυνση
των φίλων

� Εσκεµµένος ή συχνός
α�οκλεισµός µαθητών α�ό
κοινωνικές δραστηριότητες

� ∆ιάδοση κακοηθών και ψευδών
φηµών



� Εκβιαστικά τηλεφωνήµατα, ή
τηλεφωνήµατα σε ακατάλληλες ώρες χωρίς
α�άντηση

� Ηλεκτρονικό bullying (cyber bullying)
µέσω κινητού τηλεφώνου ή του διαδικτύου



� Η βία µεταξύ των �αιδιών δεν είναι κάτι το
καινούριο.  (Παραδείγµατα α�ό τη λογοτεχνία: 
«οι �ερι�έτειες του Τόµας Μ�ράουν», «Ο
Όλιβερ Τουίστ» κ.α.) 

� Σε κά�οιες κοινωνίες κυριαρχεί η αντίληψη ότι
η άσκηση βίας, α�ό τα αγόρια κυρίως, συνιστά
µια φυσική διαδικασία στην ανά�τυξη του
�αιδιού

Α�οτελεί σύγχρονο
φαινόµενο το bullying;
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Το profile ενός bully

� Α�όσυρση/αδιαφορία για το µάθηµα

(κορίτσια)

� ∆ιαταρακτική συµ�εριφορά �ου φθάνει ως
την ανοιχτή σύγκρουση (αγόρια)

� Α�ώλεια ελέγχου στην εκδήλωση
αρνητικών συναισθηµάτων

� Περιστασιακή
α�ειθαρχία/ε�αναλαµβανόµενη �αραβίαση
κανόνων οµάδας

� ∆υσ�ροσαρµοστικότητα



� Μαθησιακές δυσκολίες

� Γνωστικά ελλείµµατα

� Χαµηλή αυτοεκτίµηση, ανασφάλεια, 
α�ογοήτευση, συγκάλυψη ευθραυστότητας

� Πόνος, φόβος, εγκατάλειψη

� Υιοθέτηση υ�οκουλτούρας στην �ροσ�άθεια
αναζήτησης ταυτότητας



Ένα �αιδί µ�ορεί να
χαρακτηριστεί ως bully όταν:

� Εξυβρίζει άλλα �αιδιά

� ∆ιαδίδει ψευδείς φήµες ή κατηγορίες

� ∆ηµιουργεί ιστορίες �ου δηµιουργούν
µ�ελάδες

� Συµµετέχει σε υ�άρχουσες συµµορίες



� ∆ιαβάλλει τα �αιδιά στους φίλους
τους µε σκο�ό να τα α�οξενώσει

� Ασκεί σωµατική βία

� Σχολιάζει την �αιδεία, το
θρήσκευµα, την καταγωγή, τη φυλή, 
το χρώµα, την εµφάνιση, το βάρος, 
την ανα�ηρία ή την κατάσταση
υγείας κά�οιου �αιδιού



� Α�οφεύγει ε�ιδεικτικά να είναι
στην ίδια �αρέα ή στην ίδια
αθλητική οµάδα µε κά�οιο
συµµαθητή του

� Εκβιάζει για χρήµατα ή
�ροσω�ικά αντικείµενα

� Κάνει κλο�ές



� Στέλνει α�ειλητικά ή εκβιαστικά
µηνύµατα ή φωτογραφίες µέσω
κινητών τηλεφώνων ή του
διαδικτύου



Η �ραγµατικότητα



ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ

Τα θύµατα του bullying είναι δυνατόν
να �αρουσιάσουν:

� διαταραχές συµ�εριφοράς

� ψυχοσωµατικά �ροβλήµατα
(�ονοκέφαλοι, κοιλιακά άλγη, 
ενούρηση, διαταραχές ύ�νου) 



� ψυχολογικά �ροβλήµατα (άγχος, 
χαµηλή αυτοεκτίµηση, φοβίες, δεν
µ�ορούν να µείνουν µόνα και δεν
µ�ορούν να κοιτάξουν το συνοµιλητή
στα µάτια.)



� Τα �αιδιά, ό�ως τονίζει ο Συνήγορος του Παιδιού, «δεν
α�ειλούνται τόσο α�ό τη βία �ου �ροέρχεται α�ό
συνοµηλίκους τους, όσο α�ό την αδυναµία των
ενηλίκων να τους �αρέχουν την αναγκαία �αρουσία, 
συµµετοχή, υ�οστήριξη και δια�αιδαγώγηση. Τα
�αιδιά στερούνται την α�αραίτητη ασφάλεια και
�ροστασία α�ό κινδύνους ή α�ειλές, ορισµένες φορές
µάλιστα, οι ίδιοι οι ενήλικοι �ροβαίνουν σε
κακο�οίηση ή σοβαρή �αραµέλησή τους. Ε�ικίνδυνα
συχνή είναι και η α�οσιώ�ηση ή η σιω�ηλή ανοχή στη
βία. Οι µαθητές ε�ισηµαίνουν ότι οι εκ�αιδευτικοί
ε�εµβαίνουν µόνο όταν µια βίαιη σύγκρουση γίνει
δηµόσια και α�οσταθερο�οιεί τη σχολική ζωή και τότε
δρουν �υροσβεστικά. Ακόµα, ορισµένοι σύλλογοι
γονέων δεν δείχνουν την α�αιτούµενη ευαισθησία στο
θέµα ή δεν λειτουργούν καθόλου».



Αίτια του φαινοµένου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
� α�ώλεια �αραδοσιακών αξιών και
�ροτύ�ων

� Α�ουσία διαλόγου, τρυφερότητας, 
έλλειψη χρόνου

� Παιδοκεντρισµός (τα �αιδιά
αντιµετω�ίζονται ως υ�οκατάστατα του
γονεϊκού εγώ)

� Συγκρουσιακό �εριβάλλον (καυγάδες, 
βιαιότητες, διαζύγιο, οικονοµικά
�ροβλήµατα)



Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΥΤΗ

� Ε�ιθετική �ροσω�ικότητα

� Ορµονικές µεταβολές

� Ικανότητα �ροσαρµογής στις
�ροκλήσεις του �εριβάλλοντος

� Αναζήτηση ταυτότητας, ανασφάλεια, 
διάθεση αµφισβήτησης, αστάθεια
και ευθραυστότητα εφηβείας



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

� Γνωστικά κενά, µαθησιακές δυσκολίες
− αδιαφορία, πλήξη στο µάθηµα −

χαµηλή επίδοση − χαµηλή

αυτοεκτίµηση − επιβεβαίωση της

κακής εικόνας µε κακή συµπεριφορά

(φαύλος κύκλος)

� Σύνδεση του σχολείου µε το

εξεταστικό σύστηµα (στρες/απέχθεια)



� Τα σχολικά κτήρια (συστεγαζόµενα
σχολεία) δε δηµιουργούν αίσθηση
οικειότητας στα �αιδιά

� Η διαδικασία του µαθήµατος α�αιτεί
�ολύωρη ακινησία/τα �αιδιά
αναζητούν εκτόνωση

� ∆υσκαµψία εκ�αιδευτικού
συστήµατος (βιβλία, �ρογράµµατα)



� Έλλειψη ε�αρκούς �αιδαγωγικής
κατάρτισης εκ�αιδευτικών

� Κενά συνεργασίας εκ�αιδευτικών
− γονέων

� Στάσεις, αξίες, απόψεις του
εκπαιδευτικού µπορεί να

θεωρηθούν ως επιθετική

συµπεριφορά προς τον µαθητή



� Σύνδροµο ε�αγγελµατικής
εξουθένωσης εκ�αιδευτικών

(α�ο�ροσω�ο�οίηση, στρεσσογόνο
εργασιακό �εριβάλλον, µη
ικανο�οίηση α�ό εργασία, σύγχυση
και καταρράκωση εκ�αιδευτικού, ο
ο�οίος αισθάνεται ανε�αρκής)



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ;
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

� Μαθησιακή, ψυχοσυναισθηµατική
στήριξη �αιδιού

� ∆ηµιουργία �εριβάλλοντος ασφάλειας
και ψυχικής υγείας

� Συνεχής στήριξη του �αιδιού (στο
�αιχνίδι, στο διάβασµα, στην
εκµάθηση κανόνων
συµ�εριφοράς/�ροσαρµογής στο
�εριβάλλον)



� Α�οφυγή/α�οτρο�ή λανθασµένων
συµ�εριφορών �ου µ�ορεί να
λειτουργήσουν ως �ρότυ�α
µίµησης για τα �αιδιά

� Συνεργασία µε το σχολείο



ΣΧΟΛΕΙΟ −
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ

Το σχολείο οφείλει

� να χτίσει µια ανοιχτή κοινότητα

� Να διαµορφώσει χώρο υ�οδοχής και
συνεργασίας µε τους γονείς εκτός
γραφείου ή αιθουσών διδασκαλίας

� Να δηµιουργήσει δίκτυα ε�ικοινωνίας
µε όλους τους γονείς



� Να οριοθετεί τους κανόνες
συµ�εριφοράς, να τους γνωστο�οιεί
στους γονείς και να ζητεί την
εφαρµογή τους

� Να υ�άρχει συνεχής ροή
ενηµέρωσης α�ό και �ρος το
σχολείο



Οι εκ�αιδευτικοί �ρέ�ει :

• να έχουν τακτικό και ειλικρινή
διάλογο µε τους γονείς

• Να κατανοούν τις θέσεις και τους
φόβους τους

• Να είναι διακριτικοί και να
�ροστατεύουν την �ροσω�ικότητα
του µαθητή και των µελών της
οικογένειάς του



� Να δηµιουργούν κλίµα ηρεµίας και
ασφάλειας (ψυχικής και σωµατικής) για
τους µαθητές

� Να εντάσσουν όλους τους µαθητές στη
διδακτική/µαθησιακή διαδικασία
βοηθώντας τους να βρουν τους ρόλους
τους(τεστ δεξιοτήτων, εξατοµικευµένη, 
�ολυε�ί�εδη διδασκαλία, ανάθεση
εργασιών ανάλογα µε τις δυνατότητές τους, 
δηµόσιος έ�αινος) ανατρέ�οντας την
αρνητική εικόνα �ου έχουν για τον εαυτό
τους



� Πριν τιµωρήσουν, να δείξουν άλλες
θετικές διεξόδους συµ�εριφοράς

� Να δώσουν �ρότυ�α συµ�εριφοράς
και να γίνουν και οι ίδιοι �ρότυ�α

� Να συζητήσουν κατ’ ιδίαν µε το
µαθητή δηµιουργώντας �ροσω�ική
σχέση µαζί του και ζητώντας του ηθική
δέσµευση σχετικά µε τη συµ�εριφορά
του



� Α�ορρί�τουν τη συµ�εριφορά και όχι
την �ροσω�ικότητα του µαθητή

� Έχουν υ�’ όψη τους ότι ο
διαταρακτικός µαθητής ∆ΕΝ είναι
διαταραγµένος

� Μαθαίνουν τους µαθητές να
συνυ�άρχουν µε σεβασµό στην
ετερότητα



� Έχουν και διδάσκουν δηµοκρατικό ήθος

� Ενθαρρύνουν τα �αιδιά να εξωτερικεύουν τα
συναισθήµατά τους

� Είναι δίκαιοι

� Θέτουν όρια

� ∆ιαχειρίζονται µε ηρεµία τις συγκρούσεις



� ∆εν κάνουν άτυ�η συµφωνία µε το µαθητή
του τύ�ου : αρκεί να µη µε ενοχλείς στο
µάθηµα και κάνε ό,τι θέλεις

� ∆ε δίνουν τέτοια �ροσοχή στο
ζωηρό/ε�ιθετικό µαθητή �ου µ�ορεί να
θεωρηθεί θετική ανατροφοδότηση

� Α�οφεύγουν την α�οβολή



� Στη συζήτηση µε το µαθητή διαχωρίζουν το
γεγονός, την ά�οψή τους γι’ αυτό και τα
συναισθήµατα �ου τους �ροκάλεσε

� Τα σχόλιά τους είναι σύντοµα, καθαρά, 
έχουν σαφή στόχο και µήνυµα
(χρησιµο�οιούν και τη γλώσσα του σώµατος, 
την έκφραση του �ροσώ�ου και την χροιά
της φωνής) 

� Α�οφεύγουν το κήρυγµα



� Σύµφωνα µε τον καινούριο νόµο 3500/06, 
άρθρο 23, ο εκ�αιδευτικός �ου
�ληροφορείται, µε ο�οιονδή�οτε τρό�ο, 
�ράξη εκφοβισµού, οφείλει να ενηµερώσει
τον/τη διευθυντή/ντρια του σχολείου, ο/η
ο�οίος/α ανακοινώνει αµέσως την �ράξη
στην �λησιέστερη αστυνοµική αρχή ή στον
εισαγγελέα.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ…

Αν το �αιδί σας υ�ήρξε θύµα: 

� Κουβεντιάστε ήρεµα µε το �αιδί σας για
την εµ�ειρία του

� Καταγράψτε �ροσεκτικά ό,τι σας εί�ε
το �αιδί και ιδιαίτερα για το �οιοί
εµ�λέκονται στο συµβάν, �όσες φορές
συνέβη, �ού και τί ακριβώς συνέβη

� Ενθαρρύνετε το �αιδί σας ότι έκανε
καλά �ου σας εκµυστηρεύτηκε το
�εριστατικό



� ∆ιαβεβαιώστε το ότι δε φταίει αυτό για το
συµβάν και ότι κανείς και για κανένα λόγο
δεν �ρέ�ει να υφίσταται συµ�εριφορές
εκφοβισµού

� Μην το ενθαρρύνετε σε καµιά �ερί�τωση να
εκδικηθεί

� Εξηγείστε του �ως ο,τιδή�οτε υ�ο�έσει στην
αντίληψή του στο µέλλον θα �ρέ�ει να το
αναφέρει αµέσως στο δάσκαλό του

� Κλείστε ραντεβού µε το δάσκαλο του �αιδιού
σας

� Εξηγείστε αναλυτικά στο δάσκαλο το
�ρόβληµα του �αιδιού σας



Όταν κουβεντιάζετε µε το δάσκαλο

� Προσ�αθήστε να �αραµείνετε ήρεµοι και να
έχετε κατά νου ότι ο δάσκαλος µ�ορεί να µη
γνωρίζει καθόλου το �εριστατικό ή να έχει
ακούσει αλληλοσυγκρουόµενες α�όψεις γι’ αυτό

� Να είστε όσο �ιο σαφής γίνεται για το συµβάν
�ου σας �εριέγραψε το �αιδί σας και να δώσετε
ηµεροµηνίες, τό�ο και ονόµατα άλλων �αιδιών
�ου εµ�λέκονται



� Ρωτήστε αν και �ώς µ�ορείτε να βοηθήσετε
εσείς

� Να είστε σε συνεχή ε�ικοινωνία µε το
σχολείο και να ενηµερώνετε σε τακτά
διαστήµατα το δάσκαλο αν υ�άρχει
βελτίωση ή αν συνεχίζονται τα
�ροβλήµατα

� Σηµειώστε τις τυχόν ενέργειες �ου θα
κάνει το σχολείο



Αν δεν είστε ευχαριστηµένοι µε την �ολιτική
του σχολείου

� Ενηµερωθείτε για την antibullying policy
του σχολείου, εφόσον υ�άρχει, και δείτε αν
ακολουθήθηκαν οι �ροβλε�όµενες
διαδικασίες

� Σε ορισµένα σχολεία δεν �εριορίζονται µόνο
στο να ενηµερώνουν τα �αιδιά για το
bulling αλλά τα εκ�αιδεύουν �ώς να
αµύνονται όταν αντιµετω�ίζουν ε�ίδοξους
bullies



� Συζητήστε το �ρόβληµα µε άλλους
γονείς και µε το σύλλογο γονέων

� Κλείστε ραντεβού µε το διευθυντή και
µιλήσετε διεξοδικά για το συµβάν

� Αν δε σας βοηθήσει α�ευθυνθείτε στους
ανώτερούς του



Αν δια�ιστώσετε ότι το �αιδί σας �αρενοχλεί άλλα
�αιδιά

� Εξηγήστε του ότι αυτό �ου κάνει είναι
α�αράδεκτο και κάνει τα άλλα �αιδιά
δυστυχισµένα

� Προσέξτε µή�ως µιµείται την ε�ιθετική
συµ�εριφορά µελών του οικογενειακού
�εριβάλλοντος

� Κουβεντιάστε µε τους δασκάλους του

� Να το ε�αινείτε και να το στηρίζετε, όταν βλέ�ετε
ότι κάνει �ροσ�άθειες να βελτιώσει τη
συµ�εριφορά του. 

� Να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζει ότι το αγα�άτε



STOP BULLING



Πώς µ�ορούµε να βοηθήσουµε
ως γονείς ή εκ�αιδευτικοί;

� Να ενηµερώσουµε τους δράστες, τα θύµατα, 
τους µάρτυρες. Για να α�οφευχθούν
καταστροφικές συνέ�ειες για τη µετέ�ειτα ζωή
τους θα �ρέ�ει να µην είναι �αθητικοί δέκτες ή
ε�ιθετικοί αλλά να βοηθηθούν να
αντιµετω�ίσουν το �ρόβληµα και οι µάρτυρες
να µη φοβούνται να α�οκαλύψουν την αλήθεια

� Να γίνουµε �αραδείγµατα οι ίδιοι για τα
�αιδιά µας τόσο στο σ�ίτι όσο και γενικότερα. 



� Να συµβουλεύσουµε τα �αιδιά να είναι σε
ε�αγρύ�νηση και να έχουν αυτο�ε�οίθηση. 
Όλοι έχουν το δικαίωµα στη διαφορετικότητα, 
στην �ροσω�ική ελευθερία και δεν είναι
υ�οχρεωµένοι να υφίστανται την α�οµόνωση, 
τον εξευτελισµό, τη βία και την υ�οτίµηση α�ό
τους άλλους. Ό�οιος το �ιστέψει αυτό για τον
εαυτό του µ�ορεί να �είσει και τους άλλους.

� Ζητείστε α�ό τα �αιδιά σας να διευρύνουν
τον κύκλο των φίλων τους και να �ροσέχουν
ο ένας τον άλλο
�Να α�οφεύγουν χώρους �ιθανής ε�ίθεσης.



� Να χρησιµο�οιούν κατάλληλο λεξιλόγιο. Το να
αγνοούν τους άλλους δεν είναι �άντα η
καλύτερη συµβουλή

� Να µ�ορούν να υ�ερασ�ιστούν τον εαυτό
τους. 

� Να συνειδητο�οιήσουν ότι �ρέ�ει να ζητούν
βοήθεια, όταν τη χρειάζονται. 

� Οι δράστες δεν ε�ιθυµούν να υ�άρχουν
µαρτυρίες. Αν υ�οστεί κά�οιο �αιδί
�αρενόχληση, να καταγράψει αµέσως το
�εριστατικό και να το αναφέρει στο δάσκαλο
ακόµη και σε κά�οιο γιατρό.



ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

� www.stopbullyingnow.com

� www.bullyonline.org

� www.bullying

�«Σχολείο χωρίς βία» Α. Γιοβαζολιάς,  
Συνήγορος του �αιδιού, Εθνική Ε�ιτρο�ή
∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου.
�Ηλεκτρονική και ταχυδρ. διεύθυνση του
Συνηγόρου του Παιδιού: cr@synigoros.gr , 
Χατζηγιάννη Μέξη 5,Αθήνα 11528, τηλ. 210-7289 
703, 210-7289 605 Φαξ: 2107289639



� ∆ίωξη ηλεκτρονικού εγκλήµατος της Γενικής
ασφάλειας Αθηνών

Τηλ. καταγγελιών: 210 - 64.76.000 καθηµερινά
α�ό 9:00 έως 16:00µ.µ

� Ηλεκτρονικές καταγγελίες: µέσω της
ιστοσελίδας www.safe-line.gr ή στο

� report.safelinet.gr ή safenet.gr, ή
(www.ics.forth.gr)

� Αρχή �ροσω�ικών δεδοµένων, www.dpa.gr



� ∆ίωξη ηλεκτρ. Εγκλήµατος. Οδηγίες για ασφαλή
χρήση διαδικτύου: www.dart.gov. gr

� Οµάδα εφήβων Συµβούλων www.0-18.gr
00.11.32000 (γραµµή για �αιδιά)

� ∆ίκτυο για την Πρόληψη και κατα�ολέµηση της
Σωµατικής Τιµωρίας στα �αιδιά
www.somatikitimoria.gr

� Κέντρο Πρόληψης και Υγείας των Εφήβων
«Φίλοι εφήβων» τηλ.210 – 7467454

� ∆/ντής:Καθηγητής Γ. Χρούσος, Α΄Παιδιατριακή
κλινική Πανε�ιστηµίου Αθηνών Νοσοκοµείο
Παίδων «Αγία Σοφία»


