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Περίληψη 

     Το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Σχολικός Εκφοβισμός: (αιτίες – πρόληψη – 

αντιμετώπιση)» εκπονήθηκε στο Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου και στο 1ο ΕΠΑΛ 

Καρπάθου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15. Δήλωσαν συμμετοχή 59 

μαθητές από το Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου και 13 μαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ 

Καρπάθου. Όλοι οι μαθητές ήταν υπό την επίβλεψη και των δύο εκπαιδευτικών  κάθε 

φορά.  

      Επιδιώχθηκε η βιωματική προσέγγιση με ποικιλία μεθόδων, όπως το παιχνίδι, η  

καλλιτεχνική έκφραση (δραματοποίηση, ζωγραφική), και η αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Δόθηκε έμφαση στη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου, των μορφών και των 

προϋποθέσεων που το ορίζουν, αλλά και στη διερεύνηση των συναισθημάτων και των 

σκέψεων των 3Θ (θύμα, θύτης, θεατής). Επίσης, επιδιώχθηκε η καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης των παρατηρητών για το θύμα. Τέλος, δόθηκε έμφαση στους τρόπους 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και στην υιοθέτηση σωστής νοοτροπίας 

απέναντι στο φαινόμενο ώστε τα θύματα και οι θεατές να αποτρέψουν τους θύτες και 

να είναι σε θέση να αποσοβήσουν παρόμοια περιστατικά. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, θύμα, θύτης, θεατής, ενσυναίσθηση, λεκτική 

βία, σωματική βία, ψυχολογική βία,, ρατσιστική βία, ηλεκτρονική βία, βία, bullying, 

bully (νταής),αγωγή υγείας 

 

Εισαγωγή 

 Το πιο σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου είναι οι σχέσεις που αναπτύσσει με 

τους συνανθρώπους του, η επικοινωνία και η επαφή που έχει με αυτούς. Το παρόν 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που εντάσσεται στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας φέρει τον 

τίτλο: «Σχολικός Εκφοβισμός (αιτίες – αντιμετώπιση – πρόληψη)». Το συγκεκριμένο 

φαινόμενο αποτελεί πλέον μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο αποκτά όλο και 

μεγαλύτερες διαστάσεις στη σύγχρονη εποχή. Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι 

μέρος των «φυσιολογικών πειραγμάτων» μεταξύ των παιδιών. Είναι κάτι πολύ πιο 

σοβαρό. Γνωρίζουμε πλέον ότι πρόκειται για αντικοινωνική συμπεριφορά που 

τραυματίζει καθημερινά εκατομμύρια μαθητές σε όλο τον κόσμο.1 

Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζεται άμεσα, αφού καμιά δημοκρατική κοινωνία 

δεν επιτρέπει να βασανίζονται άτομα που δεν μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς 

τον εαυτό τους.2 Ο εκφοβισμός δεν είναι πρόβλημα ενός συγκεκριμένου παιδιού είναι 

πρόβλημα σχολικής πειθαρχίας και είναι ευθύνη του σχολείου να το αντιμετωπίσει.3 



Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού τροφοδοτείται από την αδιαφορία, την 

έλλειψη ενημέρωσης και την έλλειψη αναγνώρισης του φαινομένου (ακόμα και από 

τους καθηγητές!), καθώς και από μια ιδιότυπη σιωπή που το καλύπτει. Οι μαθητές 

είτε ως θύματα είτε ως παρατηρητές δυσκολεύονται να αναφέρουν αυτό που 

συμβαίνει σε ενήλικες, ακόμη κι αν τους εμπιστεύονται.4 

Το BULLYING ή αλλιώς ο σχολικός εκφοβισμός είναι η εσκεμμένη, 

συστηματική και επαναλαμβανόμενη χρήση βίας ενός μαθητή σε άλλον, με σκοπό να 

προκαλέσει σωματικό και ψυχικό πόνο του τελευταίου. Επιπρόσθετα, η σχέση μεταξύ 

αυτού που εκφοβίζει (θύτης) και αυτού που εκφοβίζεται (θύμα) χαρακτηρίζεται από 

μία ασυμμετρία δύναμης. Το άτομο μπορεί να είναι ανάλογα με την ηλικία 

μεγαλύτερο, ψηλότερο, δυνατότερο, καλύτερο στις μαθησιακές επιδόσεις, πιο 

δημοφιλές κλπ.5 Τα άτομα που παρακολουθούν ένα περιστατικό σχολικού 

εκφοβισμού (θεατές) τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, 

φοβούνται τις συνέπειες ή αδιαφορούν απέναντι στο συμβάν θεωρώντας το 

ασήμαντο. Πρέπει όμως να μην τηρούν παθητική στάση, διότι γνωρίζουμε ότι ακόμη 

και με μια μικρή προσπάθεια (μαθητών και εκπαιδευτικών) μπορούμε να πετύχουμε 

μεγάλη διαφορά στην καθημερινή ευτυχία ή δυστυχία των (συμ)μαθητών μας!6 

Υπάρχουν πολλές μορφές σχολικού εκφοβισμού:  

 ο σωματικός: περιλαμβάνει σπρωξίματα, κλωτσιές, μπουνιές, χαστούκια κλπ. 

 ο συναισθηματικός: περιλαμβάνει τη σκόπιμη απομόνωση του παιδιού – 

θύματος, την εχθρική συμπεριφορά, όπως το να κρύβουν τα βιβλία του, να 

λερώνουν και να καταστρέφουν τα πράγματά του, να εκβιάζουν για χρήματα, 

να το εξαναγκάζουν να κάνει μη επιθυμητές πράξεις κλπ.  

 ο λεκτικός: περιλαμβάνει την κοροϊδία, το βρίσιμο, το σαρκασμό, την 

ειρωνεία, τη διάδοση ψευδούς φήμης, τις απειλές κλπ.  

 ο σεξουαλικός: περιλαμβάνει ανεπιθύμητο άγγιγμα, απειλές, προσβλητικά 

μηνύματα, γράμματα και εικόνες, λεκτική παρενόχληση κλπ. 

 ο ρατσιστικός: απευθύνεται σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες μειονότητας 

(πρόσφυγες, μετανάστες, ομοφυλόφιλοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα 

κατώτερων κοινωνικών/οικονομικών στρωμάτων, διαφορετικών θρησκευτικών 

πεποιθήσεων, διαφορετικού χρώματος κλπ.) και περιλαμβάνει ρατσιστικά ή 

ομοφοβικά σχόλια, χειρονομίες, απειλές κλπ. 

 ο ηλεκτρονικός: περιλαμβάνει τη χρήση Internet, e-mail, chat room και 

κινητών με κλήσεις και sms με κακοποιητικό και απειλητικό περιεχόμενο, 

καθώς και τη χρήση κάμερας με σκοπό την απειλή και την ταπείνωση του 

παιδιού.7 

  Το bullying δεν είναι κάτι που «τελειώνει» με την ολοκλήρωση της σχολικής 

ζωής. «Μεγαλώνει», «πάει πανεπιστήμιο», «εργάζεται» ή «δημιουργεί οικογένεια»… 

Οι θύτες συνεχίζουν την αντικοινωνική τους δράση, αν δεν εφαρμοστούν τα 

κατάλληλα μέτρα από τη σχολική κοινότητα, όταν πρέπει. 

 

Στόχοι 

       Οι στόχοι του παρόντος Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν η ευαισθητοποίηση 

των μαθητών για την ύπαρξη και το μέγεθος του προβλήματος, η ενίσχυση της αξίας 

της ενσυναίσθησης, η ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, η ενθάρρυνση 

ανοχής στο διαφορετικό και αποδοχής του Άλλου, η φιλική και αρμονική συνύπαρξη 

μεταξύ μαθητών της ίδιας αλλά και διαφορετικής βαθμίδας (Γυμνασίου – ΕΠΑΛ), η 

καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και αρμονικών σχέσεων συνεργασίας, η εξοικείωση 

των μαθητών με τις ΤΠΕ, καθώς και η καλλιτεχνική και δημιουργική έκφρασή τους. 

Ιδιαίτερο μέλημα μας όμως ήταν να είναι ικανοί οι μαθητές να δρουν υπεύθυνα, αλλά 



και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και να επιλέγουν εναλλακτικές 

μορφές συμπεριφοράς, όταν εμπλέκονται σε μια διαπροσωπική ή ομαδική 

σύγκρουση.   

 

Δραστηριότητες 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές: 

 Χωρίστηκαν σε ομάδες με παιγνιώδη τρόπο που απευθυνόταν σε όλες τους τις 

αισθήσεις, διαδικασία η οποία όχι μόνο τους ξάφνιασε ευχάριστα, αλλά και 

τους ενθουσίασε.  

 Δημιούργησαν σενάρια και υποδύθηκαν ρόλους που προέκυψαν από αυτά 

διερευνώντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις των θυτών, των θεατών και 

των θυμάτων. 

 Κατασκεύασαν bullying boxes για τα δύο σχολεία μέσα στα οποία μπορούσε  

οποιοσδήποτε μαθητής να εκφράσει τα δικά του βιώματα και τους 

προβληματισμούς του. 

 Πραγματοποίησαν έρευνα με ερωτηματολόγιο, το οποίο συνέταξαν οι ίδιοι 

και διένειμαν σε σχολεία της Καρπάθου (Δείγμα από 262 μαθητές από 11 έως 

18 ετών από το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου, το Γυμνάσιο 

Πηγαδίων Καρπάθου, το 1ο ΕΠΑΛ Καρπάθου και το ΓΕΛ Απερίου). 

 Αποδελτίωσαν τις απαντήσεις των μαθητών και τις αποτύπωσαν με τη 

βοήθειά μας σε γραφήματα καταλήγοντας σε αξιοσημείωτα συμπεράσματα 

σχετικά με το φαινόμενο αυτό. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Το 39% στο 

σύνολο των κοριτσιών και το 35% στο σύνολο των αγοριών απάντησαν ότι 

σπάνια διαδραματίζονται επεισόδια σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο τους. 

Από τις απαντήσεις των μαθητών προέκυψε ότι σε περιστατικά σχολικού 

εκφοβισμού εμπλέκονται τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. Το 49% των 

κοριτσιών και το 43% των αγοριών έχουν υπάρξει θεατές σε υπόθεση 

σχολικού εκφοβισμού, ενώ το είδος βίας που ασκείται συχνότερα, σύμφωνα 

με τις απαντήσεις των μαθητών, είναι η σωματική και η λεκτική βία. Το 

48% περίπου των αγοριών 13-18 ετών παραδέχεται ότι δε ζήτησε βοήθεια από 

κανέναν. Τα κορίτσια 11-12 ετών με ποσοστό 31% ζητούν βοήθεια από τους 

δασκάλους/διευθυντή, τα κορίτσια του Γυμνασίου (13-14 ετών)με ποσοστό 

33% ζητούν βοήθεια από τους γονείς τους, ενώ καθώς μεγαλώνουν, σε ηλικία 

15-18 ετών δηλώνουν ότι δε ζητούν βοήθεια από κανέναν, με αρκετά υψηλό 

ποσοστό (58%). Παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών ως 

θεατών είτε μίλησε σε κάποιον είτε ενθάρρυνε το θύμα. Και τα κορίτσια 

επίσης, όλων των ηλικιών, φαίνεται πως είτε μίλησαν σε κάποιον είτε 

ενθάρρυναν το θύμα. Αξιοσημείωτο είναι πως τα ποσοστά αδιαφορίας των 

κοριτσιών είναι μικρότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των αγοριών. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη ικανότητα 

ενσυναίσθησης από τα αγόρια. Τα αγόρια μικρότερης ηλικίας σε ποσοστό 

42% θεωρούν ότι οι θύτες είναι απαίσιοι, τιποτένιοι άνθρωποι. Στις 

μεγαλύτερες ηλικίες επικρατεί η αδιαφορία για τους θύτες ή η άποψη ότι 

πρόκειται για αβοήθητους ανθρώπους. Στα κορίτσια όλων των ηλικιών 

επικράτησε με πολύ υψηλά ποσοστά η άποψη ότι οι θύτες είναι αβοήθητοι 

άνθρωποι. Τα παιδιά στο τέλος της έρευνας διαπίστωσαν τα ακόλουθα: α) 

Καλό θα είναι να μη διστάζουν να ζητούν βοήθεια, β) Το να παραδέχεται 

κάποιος το πρόβλημα και να ζητά βοήθεια δε φανερώνει δειλία, αλλά 

γενναιότητα, γ) Όταν κάποιος βλέπει και δε μιλάει, θεωρείται συνένοχος και 

δ) Ο θύτης μπορεί να μοιάζει σίγουρος, δυνατός και απειλητικός, αλλά στην 



πραγματικότητα είναι ένας αβοήθητος άνθρωπος με τραύματα και ψυχολογικά 

προβλήματα που χρειάζεται κι αυτός τη βοήθειά μας…  

 Συναντήθηκαν με τον Ψυχολόγο κ. Ιωάννη Μπαβέλη και την Κοινωνική 

Λειτουργό κ. Ιωάννα Ψαρρά και με την καθοδήγησή τους πραγματοποίησαν 

ένα βιωματικό εργαστήριο. Τους δόθηκε ένα υποθετικό σενάριο με θέμα: 

«Τηλεοπτική εκπομπή για το bullying», όπου οι μαθητές χωρίστηκαν σε 

τέσσερις ομάδες: «Οι δημοσιογράφοι», «Οι καθηγητές», «Οι γονείς» και «Οι 

μαθητές». Μετά από συζήτηση για τη στάση που θα υιοθετήσει η κάθε 

ομάδα, έστειλαν έναν εκπρόσωπό τους στο πάνελ μιας τηλεοπτικής εκπομπής, 

η οποία είχε τη μορφή του Talk Show. Συντονιστής ήταν μια μαθήτρια-

δημοσιογράφος, η οποία έδινε το λόγο στον εκάστοτε εκπρόσωπο της κάθε 

ομάδας, καθώς και την δυνατότητα στους παρευρισκόμενους μαθητές-

ακροατές να παρεμβαίνουν στην συζήτηση.  

 Επινόησαν και ζωγράφισαν συνθήματα κατά της σχολικής βίας στην αυλή 

των δύο συστεγαζόμενων σχολείων. 

 Πήραν μέρος στη ραδιοφωνική εκπομπή “HAPPY HOUR” στο Karpathos 

FM 101,3 την Τρίτη 5/5/15 στις 8:00μ.μ. Σ’ αυτήν είχαν την ευκαιρία να 

μιλήσουν για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, να συμβουλεύσουν 

τους ακροατές ποια στάση μπορούν να τηρήσουν ως θύματα ή ως θεατές και 

να παρουσιάσουν το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 

σχολικού έτους. Επίσης, εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους ομολογώντας ότι 

τους ενθουσίασε το ομαδικό πνεύμα που ένιωσαν στις συναντήσεις μας και 

παρότρυναν τους νεαρούς ακροατές να συμμετέχουν σε παρόμοια 

Προγράμματα. 

 

Το link www.bullying-blog-karpathos.blogspot.gr σας οδηγεί στο Bullying Blog 

Karpathos που δημιουργήσαμε ως επιστέγασμα του προγράμματος μας, στο οποίο 

μπορείτε να δείτε: 

 Δύο Power-Point παρουσιάσεις που αφορούν στις δραστηριότητες μας και στα 

αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνάς μας. 

 Αναρτήσεις με βιντεάκια που προβλήθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των συναντήσεων μας. 

 Πλούσιο ενημερωτικό υλικό για το εν λόγω φαινόμενο. 

 Ταινίες σχετικές με τον σχολικό εκφοβισμό. 

 Χρήσιμους συνδέσμους. 

 Το απόσπασμα από την ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία, όπως αναφέρθηκε, 

ήμασταν προσκεκλημένοι. 

 Ένα μικρό σκετσάκι που δραματοποίησαν μαθήτριες μπροστά στην ολομέλεια 

και το οποίο αποτέλεσε θέμα προβληματισμού και συζήτησης. 

 

  

http://www.bullying-blog-karpathos.blogspot.gr/
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πρόληψη και αντιμετώπιση.» ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 

2000, ISBN: 960–8171-50-4 

 

Δικτυογραφία 

1. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ της ΒΙΑΣ στο σχολείο www.antibullyingnetwork.gr 

2. ΕΨΥΠΕ STOP στην ενδοσχολική βία www.antibullying.gr 

3. Συνήγορος του παιδιού www.0-18.gr 

4. Cyber Bullying – Ελληνική Αστυνομία www.astynomia.gr 

Τελευταία ημερομηνία πρόσβασης σε όλες τις παραπάνω διευθύνσεις: 7/5/15 

http://www.antibullyingnetwork.gr/
http://www.antibullying.gr/
http://www.0-18.gr/
http://www.astynomia.gr/

