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                                                               Πλαίςιο και μορφζσ εκδήλωςησ  
 Εμπλεκόμενα μζρη, ρόλοι και αντιλήψεισ τουσ   
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 Διαςτάςεισ και επιπτϊςεισ 
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Heroes 

Παπαπαχινπ Δηξήλε 

Σζηκπνχθε Βαζηιηθή 

Υάια Αγγειηθή 

Υνπξπηιηάδε Υαξά 

 

 

Το Ίδρυμα 

Γαιαλφπνπινο Γηψξγνο 

Γεξνγηάλλλεο Αξγχξηνο 

Μεκειεηδφγινπ Υάξεο 

Ξέλνο Μηράιεο 

Σζνξκπαηδφγινπ Βαζίιεο 
 

Vindicators 

Αιεμίνπ Αγγειηθή 

Αξβαληηνπνχινπ Βάζηα 

Καινγήξνπ Ησάλλα 

Καινγήξνπ ππξηδνχια 

Πεθάλεο Γεκήηξεο 

 

Anti-bullies 

Μάξθνπ Νεθέιε 

Παπαληθνιάνπ Μαξία 

θαέινπ Θάιεηα 

Φξπζίξα Γήκεηξα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπεύζπλε  Καζεγήηξηα 

Υξηζηνπνχινπ Μαξία, M.Ed., ΠΔ06 



STOP Bullying, Δξεπλεηηθή Δξγαζία Β΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ, 2015-16  
3 

 

 

 

 

 
 

Η ςτγγπαυή μιαρ επετμησικήρ επγαςίαρ είμαι μια ςύμθεση διαδικαςία κασά σημ 

ξοξία ξυείλξτμε όλξι μα ςτμεπγαζόμαςσε μεσανύ μαρ και υτςικά με σξτρ τοεύθτμξτρ 

καθηγησέρ. Ωςσόςξ εμείρ, σόςξ ασξμικά όςξ και ςτλλξγικά, δεμ αμσιμεσψοίςαμε καμία 

αοξλύσψρ δτςκξλία φάπη ςσημ τοξμξμή, σημ εοιμξμή και σημ κασαοληκσική ξπγάμψςη 

σηρ καθηγήσπιαρ μαρ, σηρ κυρίας Χριστοπούλου οξτ εοιμελήθηκε και εοόοσετςε όλερ 

σιρ υάςειρ για σημ ςύμθεςη σηρ επγαςίαρ μαρ. Για ατσό σξ λόγξ λξιοόμ, σηρ ξυείλξτμε 

έμα σεπάςσιξ «ετφαπιςσώ» για σημ οξλύσιμη βξήθεια οξτ μαρ οπξςέυεπε κασά σημ 

διάπκεια σηρ ςύμθεςηρ σηρ επγαςίαρ καθώρ και σημ ςημαμσική τοξςσήπινή σηρ.  

Ετφαπιςσξύμε εοίςηρ σξτρ υπεύθυμους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρώμ για 

σημ βξήθεια, σιρ τοξδείνειρ και γεμικά για ση ςτμειςυξπά σξτρ ςσημ έπετμά μαρ κασά ση 

διάπκεια σηρ εκοαιδετσικήρ μαρ εοίςκεχηρ σξ Φεβπξτάπιξ.  

Πξλλέρ ετφαπιςσίερ ξυείλξτμε υτςικά και ςε δύξ κτπίερ, ςσημ κ. Θωμοπούλου 

Ιωάμμα, τοεύθτμη Ππξγπαμμάσψμ Αγψγήρ Υγείαρ ςσημ Δετσεπξβάθμια Εκοαίδετςη Ν. 

Αφαΐαρ, η ξοξία υπόμσιςε μα μαρ ςσείλει σημ χτφξλόγξ κ. Τσομοπούλου, εκπρόσωπο του 

Χαμόγελου του Παιδιού. Ετφαπιςσξύμε οξλύ σημ κ. Τςξμξοξύλξτ για σημ εοίςκεχή σηρ 

ςσξ ςφξλείξ μαρ και σημ βιψμασική σηρ ξμιλία για ση ςφξλική βία και σξμ εκυξβιςμό 

οξτ μαρ καθήλψςε. 

Τέλξρ, ετφαπιςσξύμε τους συμμαθητές μας για σημ ςτμειςυξπά σξτρ ςσημ έπετμα 

μαρ, αλλά και όλξτρ όςξτρ ςτμεπγαςσήκαμε για μα κασαυέπξτμε σξ καλύσεπξ δτμασό 

αοξσέλεςμα.       

 

Δ Τ Υ Α Ρ Η  Σ Η Δ   
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Βαζηθφ ζεκαηηθφ άμνλα ηεο εξγαζίαο καο απνηειεί ην αξθεηά ζνβαξφ θνηλσληθφ θαηλφκελν  

ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ (γλσζηφ δηεζλψο κε ηνλ αγγιηθφ φξν bullying). Ο ζρνιηθφο 

εθθνβηζκφο εκθαλίδεηαη πηα φιν θαη ζπρλφηεξα δηεζλψο. 

 

θνπόο  

Πξσηαξρηθφο ινηπφλ ζθνπφο ηεο θεηηλήο καο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζνπκε ζε βάζνο απηφ ην 

θνηλσληθφ θαηλφκελν ην νπνίν θαίλεηαη λα εθδειψλεηαη φρη κφλν ζε εζληθή αιιά θαη ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. Θα εζηηάζνπκε ζηηο αηηίεο πνπ ην πξνθαινχλ θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζα εξεπλήζνπκε ηηο γλψζεηο θαη ηε ζηάζε ησλ Διιήλσλ εθήβσλ απέλαληη ηνπ θαη ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε πψο ζα εμειηρζεί ζην κέιινλ. 

 

Μέζνδνο 

Χο κέζνδν αλαδήηεζεο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζακε ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα (άξζξα, βηβιία, 

πεξηνδηθά θαη δηαδίθηπν). πγθεθξηκέλα, αλαδεηήζακε θαη εξεπλήζακε θάζε πηπρή ηνπ ζέκαηνο 

ειέγρνληαο εμνλπρηζηηθά ηελ εγθπξφηεηα ησλ πεγψλ καο θαη πξνρσξήζακε ζε δηαρσξηζκφ ησλ 

νπζησδψλ απφ ηα επνπζηψδε ζηνηρεία. Δπηπιένλ, θάλακε έξεπλα ζε ζπλνκήιηθνπο καο γηα ηελ ζηάζε 

θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα απηφ ην θαηλφκελν. 

 

πκπέξαζκα 

Μέζσ ηεο έξεπλαο καο θαηαθέξακε λα δψζνπκε απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

καο απαζρφιεζαλ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο. Έηζη, είρακε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηνπο 

ιφγνπο χπαξμεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην άηνκν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζχλνιν, αιιά θαη ηα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ άκβιπλζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα εξγαζία δεκηνπξγήζεθε απφ 18 καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γεληθνχ 

Λπθείνπ Παηξψλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2015-2016. Γηα ηελ έξεπλά καο  ρσξηζηήθακε ζε ηέζζεξηο 

νκάδεο, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ πήξε έλα φλνκα ζρεηηθφ κε ην ζέκα καο «ζρνιηθή βία θαη εθθνβηζκόο 

(bullying)».  

 

Οκάδεο εξγαζίαο: 

 

-Heroes: Παπαπαχινπ Δηξήλε, Σζηκπνχθε Βαζηιηθή, Υάια Αγγειηθή θαη Υνπξπηιηάδε Υαξά. 

-To Ίδπςμα: Γαιαλφπνπινο Γηψξγνο, Γεξνγηάλλεο Αξγχξεο, Μεκειεηδφγινπ Υάξεο, Ξέλνο  

                      Μηράιεο θαη Σδνξκπαηδφγινπ Βαζίιεο. 

-Αnti-bullies: Mάξθνπ Νεθέιε, Παπαληθνιάνπ Μαξία, θαέινπ Θάιεηα θαη Φξπζίξα Γήκεηξα. 

-Vindicators: Αιεμίνπ Αγγειηθή, Αξβαληηνπνχινπ Βαζηιηθή, Καινγήξνπ Ησάλλα, Καινγήξνπ  

                       ππξηδνχια θαη Πεθάλεο Γεκήηξεο. 

 

 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο   
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Τπνζέκαηα θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα: 

 

πδεηήζακε απφ θνηλνχ ην ζέκα καο ζηηο αξρέο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη απνθαζίζακε πνηεο 

πηπρέο ηνπ καο ελδηέθεξε λα εξεπλήζνπκε. Κάζε νκάδα αζρνιήζεθε κε θάπνηα ππνζέκαηα (θαη 

αληίζηνηρα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα) ηνπ επξχηεξνπ ζέκαηνο «STOP Bullying», ηα νπνία κπνξείηε λα 

δηαβάζεηε παξαθάησ:  

 

Heroes: 

 πρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ζε Διιάδα θαη αιινχ 

 Πξνγξάκκαηα, δξάζεηο, πξσηνβνπιίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ 

 Μειινληηθή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

To Ίδπςμα: 

 Οξηζκφο 

 Μνξθέο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 Υψξνη εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 Μέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο   

 

Αnti-bullies: 

 Δκπιεθφκελα κέξε θαη νη ξφινη ηνπο   

 Γηαζηάζεηο, επηπηψζεηο θαη ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 Αληηιήςεηο θαη απφςεηο καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνληψλ 

 

Vindicators: 

 Αηηίεο 

 Γηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχιια 

 Δζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 
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Γεληθή Πεξηγξαθή  

Σν ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, ζην κάζεκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αζρνιεζήθακε κε ην 

θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (bullying), ηελ έθηαζε, ηηο ζπλέπεηεο, ηα αίηηα, ηηο κνξθέο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ.  

Πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα θαη ζπγθεληξψζακε πιεξνθνξίεο θαη εξεζίζκαηα ηα νπνία ηειηθψο 

καο νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη απηφ ην 

θαηλφκελν ζηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο. 

 

πνπδαηόηεηα 

 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο επηιέρηεθε επεηδή απνηειεί κάζηηγα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Απνηειεί 

αλακθηζβήηεηα έλα απφ ηα πιένλ αλεζπρεηηθά πξνβιήκαηα  πνπ ηαιαλίδνπλ ηε καζεηηθή θνηλφηεηα 

θαζψο θαη νιφθιεξε ηε λενιαία.  

Ζ εξγαζία καο απνηειεί αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη αθχπληζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη 

αλακέλνπκε λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαζψο θαη ζηελ δηακφξθσζε πγηψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ.  

 

 

Δ Η  Α Γ Χ Γ Ζ  
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Γνκή Δξγαζίαο  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη απνηέιεζκα ζπλνιηθήο καο δνπιεηάο. Δξγαδφκελνη ζε ηέζζεξηο νκάδεο, 

ρσξίζακε θαη γξάςακε ηα ζπλδεηηθά θνκκάηηα αιιά θαη ην θπξίσο κέξνο ηνπ θεηκέλνπ καο.  

 

Αθνινπζεί ε δνκή ηνπ Κπξίσο Μέξνπο ηεο εξγαζίαο καο:  

    Α΄ Σεηξάκελν: 

1. Οξηζκφο 

2. Μνξθέο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 3. Δκπιεθφκελα κέξε θαη νη ξφινη ηνπο  

4. Υψξνη εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 5. Γηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια 

6. Οη αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

7. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα θαη αιινχ 

 8. Οη δηαζηάζεηο, επηπηψζεηο θαη ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

9. Οη αληηιήςεηο θαη απφςεηο καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνληψλ 

10. Σν εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

11. Μέηξα θαη ηερληθέο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

12. Πξνγξάκκαηα, δξάζεηο, πξσηνβνπιίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ 

      Β΄ Σεηξάκελν: 

13. Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑ: «Οη γλώζεηο θαη ε ζηάζε ησλ Διιήλσλ εθήβσλ απέλαληη ζην θαηλόκελν ηεο  

                                   ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ» 

14. Ζ κειινληηθή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

Σέινο, ζην Παξάξηεκα II πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο καο, παξαζέηνπκε ηα ηερλήκαηα 

πνπ αλέιαβε θάζε νκάδα. πγθεθξηκέλα: 

 Σέρλεκα νκάδαο Heroes: ζπιινγή απφ ηξαγνύδηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα.  

 Σερλήκαηα νκάδαο Σν Ίδξπκα: 1) ςεθηαθή αθίζα (ην εμψθπιιν ηεο ζπλνιηθήο καο εξγαζίαο) 

& 2) ζπιινγέο απφ ηαηλίεο θαη ζεαηξηθά έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα. 

 Σέρλεκα νκάδαο Anti-Bullies: ζπιινγή απφ βίληεν πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα. 

 Σερλήκαηα νκάδαο Vindicators: 1) Πνίεκα (ζηελ αγγιηθή γιψζζα) & 2) ζπιινγέο απφ 

ινγνηερληθά έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα. 
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1. Οριςμόσ 

Ζ ζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκφο (ΒΔ) ή φπσο είλαη πηα γλσζηφ δηεζλψο σο ην «Bullying», 

είλαη έλα πνιπδηάζηαην θνηλσληθφ θαηλφκελν κε αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο θαη βιαβεξέο ζπλέπεηεο 

ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζήο ηνπ (Smith et al., 

2004; Georgiou & Stavrinides, 2008). Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν ην νπνίν έρεη εμαπισζεί 

δξακαηηθά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ελψ κειεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1978 ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Bergen ζηε Ννξβεγία απφ ηνλ νπεδφ θαζεγεηή ςπρνινγίαο Dan Olweus. Αθνξκή γηα λα 

αλαγλσξηζηεί σο θνηλσληθφ δήηεκα απνηέιεζε ε απηνθηνλία ηξηψλ ζπκάησλ, ελψ ην 1987, ελληά 

ρξφληα κεηά, εκθαλίζηεθε ν φξνο «bullying» ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (Βαζηιείνπ, 2005). 

ηελ Διιάδα ν φξνο «bullying» ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα δειψζεη θπξίσο ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηε 

ζπκαηνπνίεζε (Αξηηλνπνχινπ, 2001). 

 

STOP Bullying 

 

Κ Τ Ρ Η Χ   Μ Δ Ρ Ο   Δ Ρ Γ Α  Η Α   

 



STOP Bullying, Δξεπλεηηθή Δξγαζία Β΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ, 2015-16  
14 

Βέβαηα, παξά ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ην 1990 ζηελ Δπξψπε, δελ αληηκεησπίζηεθε 

κε ηε δένπζα πξνζνρή, ελψ ζηελ Διιάδα νη πξψηεο έξεπλεο μεθίλεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 2000 

(Αξηηλνπνχινπ, 2001). Ζ αξγνπνξία απηή ζηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ κειεηψλ πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ σο ζέκα «ηακπνχ» γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

(Andreou, 2000). Χο εθ ηνχηνπ, ζήκεξα παξνπζηάδεη κηα αλεζπρεηηθή απμεηηθή ηάζε, ρσξίο λα 

δηαζέηνπλ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην θαηλφκελν. 

 

Έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ ζρνιηθή βία θαη ηνλ εθθνβηζκφ. χκθσλα 

κε ηνλ πξσηνπφξν ζηελ έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ, Olweus (1993, 

1997), ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη ε βία απνηεινχλ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη φηαλ έλα παηδί 

«εθηίζεηαη, θαη‟ επαλάιεςε θαη ζε δηάξθεηα ρξφλνπ, ζε αξλεηηθέο πξάμεηο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

άηνκα». Ο Olweus δηαθξίλεη ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ σο κηα ππνθαηεγνξία ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, δηαρσξίδνληάο ηνλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά, αλ θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο είλαη επηθαιππηφκελεο. 

 

Δπνκέλσο, ζε κία πξνζπάζεηα ζπγθεξαζκνχ ησλ δηαθφξσλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζα 

ιέγακε φηη ε ζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκφο (ΒΔ) νξίδεηαη σο κηα επηζεηηθή, ζθόπηκε πξάμε ή 

ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη απφ έλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ επαλαιακβαλόκελα, έρεη δηάξθεηα 

ζην ρξόλν θαη απεπζχλεηαη ζε έλα άηνκν (ζύκα) πνπ δελ κπνξεί λα ππεξαζπηζηεί εύθνια ηνλ 

εαπηό ηνπ. Ο νξηζκφο απηφο ππνγξακκίδεη ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ εθθξαζηή ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ηελ πξφθιεζε θπζηθήο ή ςπρνινγηθήο βιάβεο ζηα ζχκαηα. Δπηπιένλ, ε δηαθνξά ηνπ εθθνβηζκνχ 

απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο δηακάρεο κεηαμχ ησλ παηδηψλ είλαη φηη απηφο εκθαλίδεη επαλαιεςηκφηεηα θαη 

φηη ππάξρεη αληζνξξνπία ηζρχνο κεηαμχ ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο, κε ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

θπξηαξρίαο ηνπ ζχηε πάλσ ζην ζχκα (σο πξνο ηελ ειηθία, ηε θπζηθή δχλακε, 

θ.ιπ.) (http://www.bullyingandcyber.net/el/orismos/) 
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2. Μορφζσ εκδιλωςθσ του φαινομζνου 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθφο, ιεθηηθφο ή ζπλαηζζεκαηηθφο (ή ζπλδπαζκφο 

θαη ησλ ηξηψλ εηδψλ). Δπηπιένλ, κπνξεί λα είλαη θαη ειεθηξνληθφο (cyber-bullying) θαη λα ζπκβαίλεη 

κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (κε SMS/MMS) ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηζηνηφπσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, blogs, θιπ.), αιιά αθφκα θαη ζεμνπαιηθφο κεηαμχ παηδηψλ- 

καζεηψλ. (http://iatrognosi.gr/ViewArticle.aspx?trid=457&tid=46). 

Αο δνχκε ηα δηάθνξα απηά είδε πην αλαιπηηθά. 

 

Α. ΧΜΑΣΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ 

 

Ζ ζσκαηηθή κνξθή ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζπρλφηεξεο εθδειψζεηο 

ηνπ αλάκεζα ζηα παηδηά. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα παηδηά ζηηο πην κηθξέο ειηθίεο αζθνχλ ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ, ελψ φζν απμάλεη ε ειηθία ηνπο, ηφζν απηφο κεηψλεηαη. Δπηπιένλ, ε 

θπζηθή κνξθή ηνπ θαηλνκέλνπ, φπσο δηαθνξεηηθά νλνκάδεηαη ε ζσκαηηθή εθδήισζε ηνπ εθθνβηζκνχ, 

πεξηιακβάλεη ην θπζηθφ ηξαπκαηηζκφ ή απεηιή ηξαπκαηηζκνχ πξνο θάπνηνλ. Οη πην ζπρλέο κνξθέο 

εθδήισζήο ηνπ είλαη ηα ρηππήκαηα θαη ηα ζπξσμίκαηα, ηα ραζηνχθηα, νη κπνπληέο αιιά θαη ην 

ηξάβεγκα καιιηψλ. Αθφκε, πνιχ ζπρλά παίξλεη κνξθή κέζσ ηζηκπεκάησλ θαη κε δαγθσληέο αιιά 

εθδειψλεηαη θαη κε θιεςηά. Αξλεηηθή πξάμε, επίζεο, ζεσξείηαη φηαλ θάπνηνο καζεηήο πεξηνξίδεη ηνλ 

άιιν κε ζσκαηηθέο πξαθηηθέο. Δλδηαθέξνλ έρεη λα αλαθεξζεί φηη ν ζχηεο αηζζάλεηαη ξσκαιένο, 

δπλαηφο, θπξίαξρνο, θαη κε ηελ πξψηε επθαηξία επηδεηθλχεη απηά ηα «ραξίζκαηα». 

(https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjACahUKEwj

N0ZSy1oXJAhWLBnMKHZkYCPw&url=http%3A%2F%2F5lykserron.ser.sch.gr%2FProject%2FBa

zouki.doc&usg=AFQjCNGK0_aqeG8GgZ4lI4nKq6atl15zA&sig2=XzLII7wC7EeNXwJXnFKOw&b

vm=bv.106923889,d.bGQ&cad=rja) 

 

Παξαδείγκαηα: 

•σκαηηθφο ηξαπκαηηζκφο  

•Κινπή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ  

•Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  

•Μπνπληέο/θισηζηέο  

•Φάξζεο  

•Σζαθσκνί  

•Πεηξάγκαηα 

http://iatrognosi.gr/ViewArticle.aspx?trid=457&tid=46
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(https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/10/14/%CF%84%CE%B1%CE%B5%CE%AF%CE%B4

%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA

%CE%BF%CF%8D%CE%B5%CE%BA%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC

%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9/) 

 

Β. ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ 

 

 Πεξηιακβάλεη ππνηηκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηαπείλσζε κέρξη ςπρνινγηθή βιάβε. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεη δηαξθέο θξηηηθάξηζκα, ππνηίκεζε θαη θνξντδίεο. Δπηπξνζζέησο, νη πξνζπάζεηεο 

εμεπηειηζκνχ, ηα ςέκαηα, αθφκε θαη ε ππνλφκεπζε ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη θαη απηέο θάπνηεο 

κνξθέο ςπρνινγηθήο βίαο. 

(https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjACahUKEwj

N0ZSy1oXJAhWLBnMKHZkYCPw&url=http%3A%2F%2F5lykserron.ser.sch.gr%2FProject%2FBa

zouki.doc&usg=AFQjCNGK0_aqeG8GgZ4lI4nKq6atl15zA&sig2=XzLII7wC7EeNXwJXnFKOw&b

vm=bv.106923889,d.bGQ&cad=rja) 

 

Παξαδείγκαηα 

•Γηάδνζε ςεχηηθσλ θεκψλ  

•Απνθιεηζκφο αλζξψπσλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν γθξνππ/παξέα  

•Πξνθιεηηθή ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά  

•Μπζηηθνπάζεηα ζε πνιχ ζηελά άηνκα 

(https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/10/14/%CF%84%CE%B1%CE%B5%CE%AF%CE%B4

%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA

%CE%BF%CF%8D%CE%B5%CE%BA%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC

%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9/) 

 

Γ. ΔΞΟΤΑΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ 

 

Ο ζεμνπαιηθφο εθθνβηζκφο είλαη έλα ζρεηηθά ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν, απνηειεί ζνβαξφ 

πξφβιεκα κέζα ζηα φξηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ζεκεηψλεη φιν θαη κεγαιχηεξε αχμεζε θαη γίλεηαη ζε 

φιν θαη κηθξφηεξε ειηθία. Ο ζεμνπαιηθφο εθθνβηζκφο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ αλά ηνλ θφζκν, εθδειψλεηαη κε πνηθίιεο κνξθέο θαη είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεη έλα εχξνο 

ζπκπεξηθνξψλ, απφ έλα πεξηζηαηηθφ άηερλεο θαη ιεπηνκεξεηαθήο δσγξαθηάο ζε κνξθή γθξάθηηη ζε 

θάπνην ηνίρν ηνπ ζρνιείνπ, σο πβξηζηηθά ζρφιηα, απξεπέο άγγηγκα θαη ζνβαξέο ζεμνπαιηθέο 
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επηζέζεηο. Δπηπξνζζέησο, ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθθνβηζκνχ πεξηιακβάλεη αλεπηζχκεην άγγηγκα, 

απεηιέο, ιεθηηθή παξελφριεζε, πξνζβιεηηθά γξάκκαηα θαη εηθφλεο, αιιά θαη πξνζβιεηηθά κελχκαηα 

κε πνλεξφ πεξηερφκελν ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπ παηδηνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. ηαλ αθνξά ζηε ρξήζε 

πβξηζηηθψλ ζεμνπαιηθψλ παξαηζνπθιηψλ θαζψο θαη ςειαθίζκαηνο, απνηεινχλ εμίζνπ ζνβαξέο 

εθδειψζεηο ηνπ ζεμνπαιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζρνιηθφ ρψξν. 

(https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjACahUKEwj

N0ZSy1oXJAhWLBnMKHZkYCPw&url=http%3A%2F%2F5lykserron.ser.sch.gr%2FProject%2FBa

zouki.doc&usg=AFQjCNGK0_aqeG8GgZ4lI4nKq6atl15zA&sig2=XzLII7wC7EeNXwJXnFKOw&b

vm=bv.106923889,d.bGQ&cad=rja) 

 

Παξαδείγκαηα  

(αλαθέξνληαη ζηνλ νξηζκφ) 

 

Γ. ΖΛΔΚΡΟΝΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ 

 

Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο, γλσζηφο θαη σο cyber-bullying, απνηειεί ηε λεφηεξε κνξθή ηνπ 

bullying. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ιάβεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο κε ηα παηδηά - ζηφρν λα εθηίζεληαη 

πιένλ ζε πιήζνο αλζξψπσλ μεθεχγνληαο απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη κε ηε κνξθή 

απηή ηνπ εθθνβηζκνχ λα κεηαηξέπεηαη ζε ςπρνινγηθή βηαηφηεηα. Ζ πην ζπρλή κέζνδνο ηνπ cyber- 

bullying κε ηελ νπνία ηα παηδηά θαη γεληθφηεξα νη λένη έρνπλ εθθνβηζζεί ειεθηξνληθά αλαθέξεηαη φηη 

είλαη απηή ησλ άκεζσλ κελπκάησλ. Κάπσο ιηγφηεξν ζπλήζεηο ηξφπνη αθνξνχλ ηε ρξήζε ρψξσλ 

ζπλνκηιίαο θαη ειεθηξνληθψλ ηαρπδξνκείσλ αιιά θαη ηα κελχκαηα ζηηο ηζηνζειίδεο. Δπηπξνζζέησο, ε 

ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιιεη ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ κέζσ ηεο 

απνζηνιήο θαθφβνπισλ γξαπηψλ κελπκάησλ ή ηειεθσληθψλ θιήζεσλ νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη θαη 

ζησπεξέο. (https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjA 

CahUKEwjN0ZSy1oXJAhWLBnMKHZkYCPw&url=http%3A%2F%2F5lykserron.ser.sch.gr%2FPro

ject%2FBazouki.doc&usg=AFQjCNGK0_aqeG8GgZ4lI4nKq6atl15zA&sig2=XzLII7wC7EeNXwJXn

FKOw&bvm=bv.106923889,d.bGQ&cad=rja) 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjACahUKEwjN0ZSy1oXJAhWLBnMKHZkYCPw&url=http%3A%2F%2F5lykserron.ser.sch.gr%2FProject%2FBazouki.doc&usg=AFQjCNGK0_aqeG8GgZ4lI4nKq6atl15zA&sig2=XzLII7wC7EeNXwJXnFKOw&bvm=bv.106923889,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjACahUKEwjN0ZSy1oXJAhWLBnMKHZkYCPw&url=http%3A%2F%2F5lykserron.ser.sch.gr%2FProject%2FBazouki.doc&usg=AFQjCNGK0_aqeG8GgZ4lI4nKq6atl15zA&sig2=XzLII7wC7EeNXwJXnFKOw&bvm=bv.106923889,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjACahUKEwjN0ZSy1oXJAhWLBnMKHZkYCPw&url=http%3A%2F%2F5lykserron.ser.sch.gr%2FProject%2FBazouki.doc&usg=AFQjCNGK0_aqeG8GgZ4lI4nKq6atl15zA&sig2=XzLII7wC7EeNXwJXnFKOw&bvm=bv.106923889,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjACahUKEwjN0ZSy1oXJAhWLBnMKHZkYCPw&url=http%3A%2F%2F5lykserron.ser.sch.gr%2FProject%2FBazouki.doc&usg=AFQjCNGK0_aqeG8GgZ4lI4nKq6atl15zA&sig2=XzLII7wC7EeNXwJXnFKOw&bvm=bv.106923889,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjACahUKEwjN0ZSy1oXJAhWLBnMKHZkYCPw&url=http%3A%2F%2F5lykserron.ser.sch.gr%2FProject%2FBazouki.doc&usg=AFQjCNGK0_aqeG8GgZ4lI4nKq6atl15zA&sig2=XzLII7wC7EeNXwJXnFKOw&bvm=bv.106923889,d.bGQ&cad=rja
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Παξαδείγκαηα  

•Απνζηνιή κελπκάησλ αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, e-mail, ή instant 

messenger.  

•Αλάξηεζε αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ή/θαη θσηνγξαθηψλ ζε blogs, forums θαη άιια websites. 

 

Ζ Πεξίπησζε ηεο Amanda Todd 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα cyber-bullying απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Καλαδήο Amanda Todd 

ε νπνία νδεγήζεθε ζε απφπεηξα απηνθηνλίαο κεηά απφ ζπλερείο «επηζέζεηο» ελαληίνλ ηεο απφ 

ζπλνκειίθνπο ηεο. Ζ λεαξή θνπέια έθηηαμε έλα βίληεν ζην νπνίν αθεγνχηαλ ηελ ηξαγηθή ηεο ηζηνξία 

θαη πνχ ζθφπεπε λα νδεγεζεί. Αθνχ ην βίληεφ ηεο αλέβεθε ζην δηαδίθηπν ε ίδηα πέζαλε απφ 

αηκνξξαγία αθνχ ραξαθψζεθε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο  ηεο εμνκνιφγεζεο εμέθξαζε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο γηα απηά πνπ πεξλνχζε κέζα απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν: 

 

 

«Γεηα ζαο ! 

Απνθάζηζα λα ζαο πσ ηελ αηειείσηε ηζηνξία κνπ…  

Απνθάζηζα κ ΄ έλα θίιν κνπ λα πάκε ζην webcam γηα λα γλσξίζνπκε λένπο αλζξψπνπο. 

Δθεί κνπ είπαλ φηη είκαη εληππσζηαθή, φκνξθε ηέιεηα, ήζειαλ λα κε θσηνγξαθήζνπλ… 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα έιαβα έλα κήλπκα ζην Facebook απ‟ απηφλ. Γελ ήμεξα απφ πνχ κε γλψξηδε. 

Μνπ είπε φηη αλ δελ ηνπ θάλσ επίδεημε, ζα ζηείιεη ηε θσηνγξαθία κνπ παληνχ… 

Ήμεξε ηε δηεχζπλζή κνπ, ην ζρνιείν κνπ, ηνπο ζπγγελείο κνπ, ηνπο θίινπο κνπ, ηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

Υξηζηνπγελληάηηθν δηάιεηκκα. Υηχπεζαλ ηελ πφξηα κνπ ηα μεκεξψκαηα. 

Ήηαλ ε αζηπλνκία. Ζ θσηνγξαθία είρε ζηαιεί ζε φινπο. Άξρηζα λα αηζζάλνκαη άζρεκα, έλησζα 

άγρνο, θαηάζιηςε θαη άξρηζα λα παζαίλσ θξίζεηο παληθνχ. Άξρηζα ηα λαξθσηηθά θαη ην αιθνφι. Σν 

άγρνο κνπ θνξπθσλφηαλ, δελ κπνξνχζα λα βγσ έμσ. Πέξαζε έλα ρξφλνο θαη ν ηχπνο επέζηξεςε κε 

κία λέα ιίζηα θίισλ θαη ζρνιείσλ. Έθαλε κία ζειίδα ζην Facebook. 

Tν ζηήζνο κνπ ήηαλ ζην πξνθίι ηνπ… Έθιαηγα θάζε βξάδπ, έραζα φινπο ηνπο θίινπο κνπ θαη ηελ 

αμηνπξέπεηά κνπ. Καλέλαο δελ κνπ ηειεθσλνχζε. Γε ζα κπνξνχζα λα πάξσ πνηέ ηε θσηνγξαθία κνπ 
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πίζσ. Δίλαη εθεί έμσ γηα πάληα.. Γελ είρα θαλέλαλ θίιν θαη θαζφκνπλ λα θάσ κεζεκεξηαλφ 

νινκφλαρε. Γη‟ απηφ θαη άιιαμα ζρνιείν. 

 

ια ήηαλ θαιχηεξα αθφκα θη αλ θαζφκνπλ θαη πάιη κφλε κνπ ην κεζεκέξη ζηελ βηβιηνζήθε θάζε 

κέξα. Έλα κήλα αξγφηεξα, άξρηζα λα κηιάσ κ΄ έλαλ παιηφ κνπ θίιν. Άξρηζε λα κνπ ιέεη φηη ηνπ 

αξέζσ. Δίρε θνπέια. Μεηά πνπ είπε λα ζπλαληεζνχκε ζηηο δηαθνπέο. Καη ην έθαλα. Σεξάζηην ιάζνο. 

Νφκηδα φηη ηνπ άξεζα. Μία εβδνκάδα αξγφηεξα έιαβα έλα κήλπκα λα θχγσ απφ ην ζρνιείν. Ζ 

θηιελάδα ηνπ θαη άιινη 15 -αλάκεζά ηνπο θαη απηφο-  κε πιεζίαζαλ θαη κνπ είπαλ: Κνίηα γχξσ ζνπ, 

θαλείο δε ζε ζπκπαζεί. Μπξνζηά ζε φιν ην λέν κνπ ζρνιείν, (πεξίπνπ 50 άηνκα) έλαο ηχπνο θψλαμε: 

«Υηππήζηε ηελ». Απηφ ήηαλ. Με πέηαμε ζην πάησκα θαη άξρηζε λα κε ρηππάεη πνιιέο θνξέο. 

Σα παηδηά άξρηζαλ λα ηξαβάλε κε θάκεξα. Έκεηλα νινκφλαρε πεζκέλε ζην πάησκα. Έλησζα 

παξάζηην… Άξρηζα λα θφβσ ην ζψκα κνπ… 

Αλαξσηήζεθα αλ κνπ άμηδε φιν απηφ… Ήκνπλ κφλε. Δίπα φηη ήηαλ δηθφ κνπ ιάζνο θαη δηθή κνπ ηδέα. 

Γελ ήζεια λα πιεγσζεί, λφκηδα φηη ηνπ άξεζα. Αιιά απηφο ήζειε ζεμ. Σφηε θάπνηνο θψλαμε: 

«Υηππήζηε ηελ». Οη δάζθαινη έηξεμαλ …κε βξήθε ν παηέξαο κνπ. Ήζεια ηφζν πνιχ λα πεζάλσ. ηαλ 

κε γχξηζε ζην ζπίηη, άξρηζε λα πίλεη… Απηφ κε ζθφησζε κέζα κνπ θαη ήζεια πξαγκαηηθά λα πεζάλσ. 

Καλέλαο δελ ελδηαθεξφηαλ. Μεηαθφκηζα ζην ζπίηη ηεο κεηέξαο κνπ ζε άιιε πφιε θαη πήγα ζε άιιν 

ζρνιείν. Γελ ήζεια λα θαηαγγείισ θαλέλαλ γηαηί ήζεια λα πξνρσξήζεη ε δσή κνπ. 

Έμη κήλεο έρνπλ πεξάζεη απφ ηφηε… Γεκνζηεχηεθε πάιη ε θσηνγξαθία κνπ κε ην κήλπκα. «Δχρνκαη 

λα ηελ είδε θαη λα απηνθηνλήζεη …». Ήκνπλ κπεξδεκέλε. Έθπγα θαη απ‟ απηή ηελ πφιε. Άξρηζα λα 

θιαίσ αζηακάηεηα. 

Σν άγρνο είλαη ηξνκεξφ ηψξα. Γελ βγήθα θαζφινπ απηφ ην θαινθαίξη. Ζ δσή δελ γίλεηαη θαιχηεξε. 

είκαη ράιηα. Δίκαη κε αληηθαηαζιηπηηθά θαη επηζθέπηνκαη ςπρνιφγν. Ήπηα πνιιά ράπηα. Δίκαη ζην 

λνζνθνκείν γηα δχν κέξεο. Έρσ θνιιήζεη. Ση κνπ απέκεηλε; Σίπνηα δε κε ζηακαηάεη. Γελ έρσ 

θαλέλαλ. Υξεηάδνκαη θάπνηνλ…». 

 

(http://www.protothema.gr/world/article/230524/diabaste-to-dramatiko-antio-ths-15xronhs-poy-

aytoktonhse/) 

 

http://www.protothema.gr/world/article/230524/diabaste-to-dramatiko-antio-ths-15xronhs-poy-aytoktonhse/
http://www.protothema.gr/world/article/230524/diabaste-to-dramatiko-antio-ths-15xronhs-poy-aytoktonhse/
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3. Εμπλεκόμενα μζρθ και οι ρόλοι τουσ 

 

3.1. Ο ξόινο ηνπ ζύηε 

Δθηελείο έξεπλεο επί ηνπ ζέκαηνο δείρλνπλ φηη ηα άηνκα πνπ πξνθαινχλ ηνλ εθθνβηζκφ ζπρλά 

είλαη άηνκα πνπ έρνπλ ζην παξειζφλ βξεζεί θαη εθείλα κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε ζέζε ηνπ ζχκαηνο. 

Πνιιέο θνξέο πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο ηηο 

νπνίεο δελ μέξνπλ πψο λα δηαρεηξηζηνχλ (πρ δπζθνιίεο ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν) θαη αηζζάλνληαη 

βαζηά έιιεηςε ειέγρνπ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο δσήο ηνπο. Μέζσ ηνπ εθθνβηζκνχ πξνο άιινπο, 

απνθηνχλ κηα (αιινησκέλε) αίζζεζε ειέγρνπ, δχλακεο θαη εμνπζίαο. Πηζηεχνπλ φηη, κε ην λα 

πξνθαινχλ θφβν, θεξδίδνπλ ην ζεβαζκφ θαη ηε θνηλσληθή θαηαμίσζε πνπ ηνπο ιείπεη. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, νη ζχηεο είλαη παηδηά πνπ ηνπο ιείπεη ε πξνζνρή θαη ε αθνζίσζε ησλ γνληψλ θαη κέζσ 

ηνπ bullying θαηαθέξλνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ γχξσ ηνπο „θίινπο‟ θαη „ζαπκαζηέο‟, πνπ ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη παηδηά πνπ πξνζπνηνχληαη ηε θηιία θαη ηνλ ζαπκαζκφ ψζηε λα κε γίλνπλ εθείλα 

ηα ζχκαηά ηνπο. Οη ζχηεο ινηπφλ είλαη άηνκα πνπ πξνζπαζνχλ λα θξχςνπλ πίζσ απφ ηε κάζθα ηνπ 

εθθνβηζκνχ ηε δηθή ηνπο ρακειή απηνεθηίκεζε. 

Βεβαίσο, ππάξρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν ζχηεο είλαη επηζεηηθφο απφ ηε θχζε ηνπ, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο θαη ζεσξεί ην ξφιν ηνπ ζχηε σο πξνζσπηθή θαηαμίσζε 

θαη ζεκάδη ππεξνρήο έλαληη ησλ άιισλ. 

 

3.2. Ο ξόινο ηνπ ζύκαηνο 

Παξφιν πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη ζηφρνο εθθνβηζκνχ, θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ θάπνηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηα άηνκα πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ ζχηε σο ζχκαηα. Δίλαη ζπλήζσο παηδηά πνπ 

δελ έρνπλ θαη δελ επηδηψθνπλ λα έρνπλ πνιινχο θίινπο θαη/ή έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ ηα θάλεη λα μερσξίδνπλ (πρ θνξνχλ ρνληξά γπαιηά κπσπίαο, ληχλνληαη δηαθνξεηηθά ή είλαη 

εμαηξεηηθά ληξνπαιά). Σν γεγνλφο φηη δελ έρνπλ πνιινχο θίινπο, θαζψο θαη ε ρακειή ηνπο 

απηνπεπνίζεζε, ηα θαζηζηά εχθνιν ζηφρν. Καη απηφ γηαηί νη ζχηεο επηιέγνπλ επάισηα άηνκα. Άηνκα 

δειαδή πνπ δελ ζα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά αληηζέησο ζα δείμνπλ ην θφβν ηνπο, ζα 

θιάςνπλ. Θα αληηδξάζνπλ δειαδή κε ηξφπνπο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνλ ζχηε θαη ζα πξνθαιέζνπλ 

επηπιένλ εθθνβηζκφ απφ ηε κεξηά ηνπ. 
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3.3. Ο ξόινο δαζθάισλ θαη θαζεγεηώλ 

 Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε πεξηπηψζεηο εθδήισζεο ζρνιηθήο 

βίαο θαη εθθνβηζκνχ. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ: 

      Οη εθπαηδεπηηθνί… 

 Να θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη λα είλαη παξαηεξεηηθνί. Αλ θαη νη δάζθαινη 

γλσξίδνπλ φηη ην bullying δηαδξακαηίδεηαη ζε ηνπαιέηεο, παηδηθέο ραξέο, ιεσθνξεία φπνπ 

εθείλνη είλαη απφληεο, πξέπεη λα ην ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο. Υξεηάδεηαη λα 

αληηιεθζνχλ φηη κε ην λα ην θαηαδείμνπλ, δελ θνπηζνκπνιεχνπλ. Αλ έλαο δάζθαινο, 

παξαηεξήζεη bullying ζε κία ηάμε, άκεζα πξέπεη λα παξέκβεη γηα λα ην ζηακαηήζεη, λα ην 

θαηαγξάςεη θαη λα ελεκεξψζεη ηε δηνίθεζε γηα λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ην πεξηζηαηηθφ. 

 Να εηδνπνηήζνπλ ηνπο γνλείο: καζεηέο θαη γνλείο ρξεηάδεηαη λα είλαη κέξνο ηεο ιχζεο θαη 

λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο πνπ ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εμάιεηςεο ηνπ 

εθθνβηζκνχ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο γνλείο γηα ηηο λέεο ηερλνινγηθέο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην bullying. 

 

Σν ζρνιείν… 

 Να είλαη πξνζηηφ ζε φινπο ηνπο καζεηέο, λα ηνπο βνεζάεη ηζφηηκα, δίλνληάο ηε δπλαηφηεηα 

ζε θάζε παηδί λα πξννδεχζεη, ρσξίο λα ηνπ πξνηείλεη έλαλ απξφζηην ζηφρν. 

 Να έρεη σο θέληξν ηα παηδηά θαη φρη ηνπο δαζθάινπο. 

 Να ζπλδεζεί κε ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη λα κε ιεηηνπξγεί ζα λα κελ ην 

αγγίδνπλ νη θνηλσληθέο αιιαγέο. 

 

Οη καζεηέο… 

 Υξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ φπσο ιέεη ν Bandura (1997) θνηλσληθέο δεμηφηεηεο: 

- απηνεθηίκεζε 

- εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο 

- λα αξλνχληαη ηελ πίεζε ησλ ζπλνκειίθσλ ή άιισλ ελειίθσλ 

- λα ρεηξίδνληαη ηηο ζπγθηλήζεηο – ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

- λα δηαπξαγκαηεχνληαη 

 

Αο κελ μερλάκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ βίαησλ αηφκσλ έρεη πίζσ ηεο έλα ηξαπκαηηθφ παξειζφλ, 

κηα πιεζψξα ηξαπκάησλ, κηα εμαηξεηηθά βαξηά θιεξνλνκηά πθηζηάκελεο θαη αζθνχκελεο βίαο. Έηζη, 

ν εθπαηδεπηηθφο έξρεηαη ζε επαθή κε έλα βίσκα ζπρλά ηξαπκαηηθφ ελφο ππνθεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη 
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ζε θίλδπλν ή είλαη επηθίλδπλν. Οπφηε, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα μέξεη πψο λα αληηκεησπίζεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη πψο λα αληηδξάζεη ζσζηά. 

 

Ζ βαζηθή θαη δηαξθήο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζήκεξα, πεξηζζφηεξν 

απφ πνηέ, πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηείαο. Γελ είλαη φινη θηηαγκέλνη γηα λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί 

θαη ηδηαίηεξα λα δηδάμνπλ καζεηέο κε θνηλσληθέο ή ζρνιηθέο δπζθνιίεο. Γελ αξθνχλ κφλν νη 

επηζηεκνληθέο ηνπο γλψζεηο. Οη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο βαζηθέο 

παηδαγσγηθέο ηερληθέο θαη δελ αμηνινγνχληαη πξαγκαηηθά, κε απνηέιεζκα αθφκε θαη λένη 

εθπαηδεπηηθνί λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

 

Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα θαη ηελ πξαθηηθή αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ έηζη ψζηε ν θάζε εθπαηδεπηηθφο λα αλαιχεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ απέλαληη ζε δηαθνξεηηθά 

είδε ζπκπεξηθνξψλ θαη πξνβιεκάησλ. Να γλσξίδεη λα εθαξκφδεη ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

«εκςχρσζεο ηεο νκάδαο» θαη λα δηαζέηεη κηα ζπγθξνηεκέλε πξνζσπηθφηεηα. 

 

 

3.4. Ο ξόινο γνλέσλ / νηθνγέλεηαο 

Σα ζχκαηα πξνέξρνληαη απφ ππεξπξνζηαηεπηηθέο νηθνγέλεηεο. πλήζσο, ηα παηδηά απηά 

παξνπζηάδνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, αλαζηνιέο θαη γεληθά πξνηηκνχλ λα κέλνπλ ζην πεξηζψξην θαη 

λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αζιεηηζκφο ή κνπζηθή, θαζψο θνβνχληαη ηελ 

απφξξηςε θαη ηνλ ριεπαζκφ ησλ “δπλαηψλ” ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

 

Οη ζχηεο λνηψζνπλ κνλαμηά θαη απφξξηςε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, αθνχ 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε επηζεηηθφηεηά ηνπο δεκηνπξγεί ζπλερψο πξνβιήκαηα ζηνπο άιινπο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή ηα θαζηζηά παξαδείγκαηα πξνο απνθπγή γηα ηα άιια παηδηά. Θα έιεγε θαλείο 

φηη βίαηε θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο πνπ έρνπλ θαη νη ίδηνη ππνζηεί βία ζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δλδέρεηαη λα έρνπλ γίλεη είηε κάξηπξεο είηε ζχκαηα θαθνκεηαρείξηζεο 

θαη παξακέιεζεο ζηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο. Σα πξνβιήκαηα ησλ γνληψλ θαη ε θαθή ζρέζε πνπ 

γεληθά έρεη ην δεπγάξη, αληαλαθιά άκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ πνπ, είηε βηψλνπλ 

θαζεκεξηλνχο θαπγάδεο θαη βία, είηε βηψλνπλ κία απάλζξσπε αδηαθνξία φζνλ αθνξά ζηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Σα επηζεηηθά παηδηά –φληαο αδχλακα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα- 

απηoεπηβεβαηψλνληαη κέζα απφ ηελ εμνπζία πνπ αζθνχλ ζηα άιια παηδηά εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληφο ηνπο. 
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Ζ νηθνγέλεηα πξέπεη  λα ζηεξίδεη ηνλ έθεβν ζηελ λέα ηνπ πνξεία ηνπ πξνο ηελ αλεμαξηεζία, 

δειαδή ηελ ππεπζπλφηεηα, ηα φξηα θαη ην ζεβαζκφ ζηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο. Σα παηδηά καζαίλνπλ 

απφ απηφ πνπ είλαη νη γνλείο ηνπο θαη φρη απφ απηφ πνπ ιέλε. Σα παηδηά είλαη δψξα ηεο δσήο πξνο ηνπο 

γνλείο, γηα ηα νπνία εθείλνη ρξεηάδεηαη λα είλαη επγλψκνλεο, λα ηα ζέβνληαη ζαλ αλζξψπηλα φληα, λα 

ηα ελζαξξχλνπλ, λα ηνπο δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη αμίδνπλ θαη φηη κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ ζηε δσή 

ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα φλεηξά ηνπο. Πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε θαληαζία, ν πεηξακαηηζκφο, 

ην άλνηγκα ησλ νξηδφλησλ ηνπο. Να ληψζνπλ πνιχηηκα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, λα ελζαξξχλνληαη λα 

βνεζάλε ζην ζπίηη, λα εθηηκάηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο θαη λα ηνπο δίλνληαη ππεπζπλφηεηεο. Να ηνπο 

πξνζθέξεηαη έλα πεξηβάιινλ θηιηθφ πξνο ηα ιάζε. Πνιιέο θνξέο νη γνλείο αληακείβνπλ ή ηηκσξνχλ 

ζηεξψληαο απφ ηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο, λα αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο. 

Πξέπεη λα δίλεηαη ρψξνο ζηελ έθθξαζε ησλ δχζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ (ζπκφο, θφβνο, ελφριεζε, 

ζιίςε) γηα ηα νπνία ζπλήζσο «θηαίλε νη άιινη», ράλνληαο έηζη ηελ επθαηξία γηα πνιχ ζεκαληηθά 

καζήκαηα δσήο. Πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ θαη λα επαηλνχληαη νη ζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνθεχγνπκε ηελ θξηηηθή, ηνλ εθθνβηζκφ, ηηο απεηιέο, ηηο θσλέο, ηελ 

πίεζε, ηηο πςειέο απαηηήζεηο. Αληίζεηα, πξέπεη λα δεηάκε ηε γλψκε ηνπο, λα ηα αθνχκε πξνζεθηηθά 

θαη λα δείρλνπκε εκπηζηνζχλε ζηελ θξίζε ηνπο. Να γλσξίδνπλ φηη ν θαζέλαο καο είλαη απφιπηα 

ππεχζπλνο γηα ην: ηη αηζζάλεηαη, ηη επηζπκεί θαη πψο αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο. Δπίζεο 

πξέπεη λα ηα κάζνπκε φηη νη άλζξσπνη ρηίδνπκε ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα κέζα απφ ηηο 

ακέηξεηεο εκπεηξίεο επηηπρηψλ θαη απνηπρηψλ ζηε δσή καο. Ζ επηηπρία θαη ε απνηπρία είλαη αξθεηά 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην ηη πηζηεχεη θαλείο βαζηά κέζα ηνπ φηη είλαη 

πξαγκαηηθά. 

 

Θα πξέπεη λα βνεζάκε ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ νξάκαηα γηα ην κέιινλ θαη ζηφρνπο πνπ 

πνιιέο θνξέο ρξεηάδνληαη θαη ρξφληα γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Να επηιέγνπλ λα θάλνπλ πξάγκαηα 

πνπ αγαπνχλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ραξά θαη δεκηνπξγηθφηεηα. 

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα καζαίλνπκε ηα παηδηά λα απνιακβάλνπλ ην ηαμίδη ηεο δσήο, λα έρνπλ 

επαθή κε ηε θχζε, λα ραιαξψλνπλ, λα ειεπζεξψλνληαη απφ ην άγρνο ηνπ ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί. Να 

έρνπλ αμίεο. Να έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ε δσή ηνπο έρεη ελδηαθέξνλ θαη λφεκα. Να γλσξίδνπλ φηη νη 

πξάμεηο καο έρνπλ ζπλέπεηεο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο. 
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3.5. Ρόινο ησλ καζεηώλ-παξαηεξεηώλ  

 

 

 

 Σα παηδηά-κάξηπξεο κε ηελ ζησπεξή ηνπο ζηάζε εληζρχνπλ ηηο ηάζεηο ησλ ζπηψλ γηα 

εθθνβηζκφ ησλ άιισλ. 

 Σα παηδηά-κάξηπξεο δελ παξεκβαίλνπλ δηφηη ζπλήζσο θνβνχληαη ηηο ζπλέπεηεο. 

 Κάπνηα παηδηά κάξηπξεο είηε αληινχλ ηθαλνπνίεζε, είηε δηαζθεδάδνπλ απφ ηνλ εθθνβηζκφ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο, κε ζπλεηδεηνπνηψληαο ηηο ζπλέπεηεο. 

 Πνιιά παηδηά-κάξηπξεο παξαθηλνχληαη λα κεηέρνπλ θαη θάπνηα απφ απηά πξάγκαηη 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ εθθνβηζκφ / ζπκαηνπνίεζε ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

 Πνιιά παηδηά-κάξηπξεο θνβνχληαη λα θαηαγγείινπλ ην γεγνλφο ζε εθπαηδεπηηθνχο γνλείο, 

φπσο ζπλήζσο θαη πνιιά απφ ηα παηδηά-ζχκαηα. 

 Πνιιά παηδηά-κάξηπξεο ζεσξνχλ φηη γίλνληαη «θαξθηά» φηαλ θαηαγγέιινπλ παξφκνηα 

επεηζφδηα. 

 Πνιιά παηδηά-κάξηπξεο ηείλνπλ λα ηαπηίδνληαη θαη λα πξνζρσξνχλ ζηηο νκάδεο ησλ δπλαηψλ / 

παιηθαξάδσλ ζπηψλ. 
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4. Χϊροι εκδιλωςθσ του φαινομζνου 

 

ηελ επνρή καο κπνξνχκε λα πνχκε πσο έρνπλ γίλεη ιίγεο έξεπλεο γηα ηελ κειέηε ηνπ ηφπνπ ζηνλ 

νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα ηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Μία κεγάιε επξσπατθή έξεπλα  

δηνξγαλψζεθε ζην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο «ΔΑΝ- Δπξσπατθφ Γίθηπν θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ» 

(2012) θαη 6 ρψξεο ζπκκεηείραλ ζε απηήλ, αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φπσο 

κπνξνχκε λα δνχκε ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί,  θάλεθε πσο ε ζρνιηθή ηάμε απνηειεί ην κέξνο ζην 

νπνίν παξαηεξείηαη πην ζπρλά ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ κφλν ζηελ Διιάδα 

παξαηεξνχληαη ζπρλφηεξα πεξηζηαηηθά εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ.  

 

 

Πίνακαρ 1: Σφπνο πξαγκαηνπνίεζεο εθθνβηζκνχ αλά ρψξα ζπκκεηνρήο (European Antibullying Campaign, 2012) 

 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ εθθνβηζκφ πνπ ιακβάλεη ρψξα εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ζε κηα έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γεξκαλία ην 1999 ζε δεκνηηθά ζρνιεία (καζεηέο κε ειηθία 9-11 εηψλ), θάλεθε 

πσο ν πξναύιηνο ρώξνο απνηειεί ην κέξνο ζην νπνίν εμειίζζνληαη ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ (Fekkes et al., 2005).  Πάλσ απφ 7 ζηνπο 10 καζεηέο, ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 

δήισζαλ πσο εθθνβίδνληαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ελψ 4 ζηνπο 10 αλαθέξζεθαλ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε σο ην πην ζπρλφ κέξνο ζπκαηνπνίεζήο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα δχν ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο 

νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ πεξηζζφηεξν κεηαμχ ηνπο. Ο Πίλαθαο 2 παξαθάησ είλαη αξθεηά 

δηαθσηηζηηθφο.  
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Σνπνζεζίεο  Μαζεηέο [% (απιθμόρ)]  

ηνλ πξναχιην ρψξν  76,9 (340)  

ηελ ηάμε  40,5 (179)  

ηνλ δηάδξνκν  23,5 (104)  

ην γπκλαζηήξην  19,0 (84)  

ηε ζρνιηθή θαληίλα  7,5 (33)  

ηηο ηνπαιέηεο  3,6 (16)  

Κάπνπ αιινχ  29,0 (128)  

 

Πίνακαρ 2: Οη ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο δήισζαλ 442 καζεηέο-ζχκαηα πσο εθθνβίδνληαη πην ζπρλά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ 

θαηεγνξία «Κάπνπ αιινχ» πεξηιακβάλεη ηνπνζεζίεο φπσο θνληά ζην ζπίηη, ζηελ πίζηα πνδειάηνπ θ.ιπ. (Fekkes et al., 2005). 

 

Βέβαηα, θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηνπνζεζίεο φπνπ εθδειψλεηαη ε βία ζηηο κηθξφηεξεο 

θαη ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Δλψ νη κηθξνί καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ δειψλνπλ σο 

ζπρλφηεξν θαηλφκελν ηνλ εθθνβηζκφ ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, νη καζεηέο Γπκλαζίνπ 

δήισζαλ πσο ν εθθνβηζκφο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ιακβάλεη ρψξα κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα είηε ζηνπο 

δηαδξόκνπο, είηε ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, ηδηαίηεξα ζε ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο ε επίβιεςε απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ είλαη πεξηνξηζκέλε (Athanasiades & Deliyanni-Kouimtzis, 2010; Whitney & 

Smith, 1993). 

Αληίζηνηρα, ζε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε 20 Γπκλάζηα ηνπ New Jersey θαη ηεο Νέαο Τφξθεο 

απφ ην 2006 κέρξη θαη ην 2008, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ηνπνζεζίαο ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζηαηηθά ζπκαηνπνίεζεο θαη εθθνβηζκνχ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, νη καζεηέο 

δήισζαλ πσο ηα πεξηζηαηηθά πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα ηφζν ζε νξηνζεηεκέλα φζν 

θαη ζε κε νξηνζεηεκέλα πεξηβάιινληα (structured and unstructured spaces), είηε επνπηεχνληαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ είηε φρη (Perkins et al., 2014). πσο θαη ζηηο ππφινηπεο έξεπλεο, θνξίηζηα θαη 

αγφξηα δήισζαλ πσο ηα ζεκεία ζηα νπνία έρνπλ παξαηεξήζεη ή βηψζεη ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά 

είλαη πξψηα νη ζρνιηθνί δηάδξνκνη θαη έπεηηα νη ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ηα θπιηθεία. Απφ ηελ έξεπλα απηή 

θάλεθε επίζεο φηη νπνηαδήπνηε κνξθή εθθνβηζκνύ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε νπνηνλδήπνηε 

ηόπν, αλ θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν ζσκαηηθόο εθθνβηζκόο ιακβάλεη ρώξα πην ζπρλά ζηνπο 

ζρνιηθνύο δηαδξόκνπο θαη ιηγφηεξν ζπρλά ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

πκπεξαζκαηηθά κέξε ζηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ θαζίζηαληαη ρψξνη φπσο ε ζρνιηθή απιή, νη ηάμεηο, ή νη ηνπαιέηεο. Δίηε ππάξρεη 

επηηήξεζε θαζεγεηή, είηε φρη, ην θαηλφκελν είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλν ηφζν ζηηο κηθξφηεξεο φζν θαη 

ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο θαη είλαη αλεμάξηεην ηνπ θχινπ ησλ καζεηψλ. 
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5. Διαφορζσ ανάμεςα ςτα δφο φφλα 

 

χκθσλα κε δηάθνξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, παξαηεξνχληαη δηαθνξέο 

σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα θαη ηε κνξθή κε ηελ νπνία βηψλνπλ ηνλ εθθνβηζκφ ηα δχν θχια.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αγόξηα, ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα, κπνξνύλ επθνιόηεξα λα 

εκπιαθνύλ ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, είηε σο ζύκαηα, είηε σο ζύηεο είηε θαη σο 

ζύκαηα-ζύηεο (Athanasiades & Deliyanni-Kouimtzis, 2010; Scheithauer et al, 2006; Κνθθέβε θ.α., 

2012). ηελ ρψξα καο κάιηζηα, ηα αγφξηα ζε πνζνζηφ έσο θαη 42,2% έρνπλ δειψζεη φηη έρνπλ 

ππάξμεη δξάζηεο-ζχηεο ζε πεξηπηψζεηο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ ν αξηζκφο απφ ηελ άιιε ησλ 

ζπκάησλ θζάλεη έσο θαη ην 60% θαη αθνξά θαηά θχξην ιφγν ζηα αγφξηα (έξεπλα ζην πιαίζην ηεο 

εθζηξαηείαο ΔΑΝ- Δπξσπατθφ Γίθηπν θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 2012).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί επηπιένλ πσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηάθνξεο έξεπλεο, ν ζσκαηηθόο 

εθθνβηζκόο παξαηεξείηαη πεξηζζόηεξν ζηα αγόξηα, ελψ ν έκκεζνο ζηα θνξίηζηα (Bjorkqvist et al., 

1992; Rivers & Smith, 1994; Lagerspetz et al., 1988; Scheithauer et al., 2006).  

Κιείλνληαο, λα αλαθέξνπκε ηελ έξεπλα ησλ Salmivalli & Voeten (2004), νη νπνίνη αλαθέξνπλ 

φηη αγφξηα θαη θνξίηζηα επεξεάδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, φηαλ εθδειψλνπλ θάπνηα 

εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δέρνληαη άκεζα επηξξνή από ηηο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ αιιάδνπλ κε ηνλ θαηξό, ελψ ζηα αγόξηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπο θαζίζηαληαη θαζνξηζηηθά γηα ην εάλ ζα εθδειψζνπλ ή φρη εθθνβηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 
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6. Οι αιτίεσ του φαινομζνου 

Ζ επηζεηηθόηεηα απνηειεί έλα θπζηνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ, επνκέλσο φια ηα 

παηδηά θαηά ηελ σξίκαλζή ηνπο θαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο εκθαλίδνπλ θάπνηα 

κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δμππαθνχεηαη φηη νη γνλείο θαη νη παηδαγσγνί ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεινπο παηδαγσγηθνχο ρεηξηζκνχο απφ ηελ αξρή, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα 

δηακνξθψζνπλ κηα ζσζηή πξνζσπηθφηεηα θαη κηα θηινθνηλσληθή ζηάζε δσήο (Γησηνπνχινπ – 

Μαξαγθνπνχινπ, 2010). Σα ζπλδεδεκέλα κε ηελ επηζεηηθφηεηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά 

απφ ηελ πξψηκε ειηθία ηνπο, φπσο ν ζπκφο, ε αληηδειία, ε εθδηθεηηθφηεηα, παξφιν πνπ είλαη 

θπζηνινγηθά θαη απνδεθηά, ζα πξέπεη λα κάζνπλ βαζκηαία λα ηα δηαρεηξίδνληαη κε θνηλσληθά 

απνδεθηφ ηξφπν, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλαιιάζζνληαη κε ζπλνκειίθνπο, λα ειέγρνπλ ηνλ ζπκφ ηνπο 

θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νκάδαο. Καζψο ην παηδί κεγαιψλεη, αλαπηχζζεη άιιεο 

ηθαλφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη δηέμνδνη εθηφλσζεο θαη κεηαηξνπήο ηεο 

επηζεηηθφηεηαο ζε επνηθνδνκεηηθέο ελέξγεηεο, φπσο κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ζρνιηθή επίδνζε ή ηνλ 

αζιεηηζκφ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε επηζεηηθφηεηα ζπλαληάηαη ζε φια ηα παηδηά, ε ζπρλφηεηα, ε έληαζε, ε 

δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, ν βαζκφο πξφζεζεο θαη ν βαζκφο επίδεημεο απηνειέγρνπ είλαη ηα θξηηήξηα 

κε βάζε ηα νπνία ε επηζεηηθφηεηα ζεσξείηαη ή φρη ερζξηθή, αληηθνηλσληθή θαη δπζιεηηνπξγηθή 

(Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004; Parke & Slaby,1983). Καηά ηελ σξίκαλζε ησλ παηδηψλ, ε 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη αληίζηξνθα απμάλεηαη ε ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο 

θαη θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, αλ θπζηθά ηα παηδηά δνπλ ζε ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε θαη έληαζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, βάζεη εξεπλψλ έρνπλ 

παξαηεξεζεί ηα εμήο (Currie, et al., 2012; Κνθθέβε, θ.ά, 2012; Καξαβφιηζνπ, 2013):  

1. Ο εθθνβηζκφο ζηαζεξά κεηψλεηαη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 12 θαη 18  

2. Σν θαηλφκελν θηάλεη ζηελ θνξχθσζή ηνπ ζηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

3. ηαδηαθά κεηψλεηαη ε ζσκαηηθή βία θαη απμάλεηαη ε ιεθηηθή θαη ε ςπρνινγηθή  

4. Σν πνζνζηφ ηνπ εθθνβηζκνχ, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ηείλεη λα κεηψλεηαη, αιιά φηαλ εκκέλεη 

είλαη πηζαλφλ λα κεγαιψλεη ζε έληαζε.  

 

χκθσλα κε ηελ Καξαβφιηζνπ (2013), θαζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ 

κεηψλεηαη, θαζψο ηα παηδηά-ζχκαηα αλαπηχζζνληαη ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη είλαη πηζαλφ λα 

εληαρζνχλ ζηηο νκάδεο ζπλνκειίθσλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ ζπηψλ, αιιά 

θαη ηνπο παζεηηθνχο ζεαηέο, νη νπνίνη θη απηνί απνζχξνπλ ηε ζηήξημή ηνπο ζηνπο ζχηεο θαη 
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αλαιακβάλνπλ πην ελεξγή ζηάζε, ζεηηθά θείκελε πξνο ηνπο ζχηεο, έρνληαο δηακνξθψζεη, πιένλ, ην 

δηθφ ηνπο αμηαθφ ζχζηεκα.  

 

Καζνξηζηηθφο, αιιά φρη απφιπηνο, είλαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ εθήβνπ. Αλ νη γνλείο 

εθδειψλνπλ θαη απηνί επηζεηηθφηεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ή επηβξαβεχνπλ παξαβαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. θαπρηνχληαη φηη θιέβνπλ ζηελ εθνξία, θ.ιπ.), ηφηε είλαη πηζαλφλ θαη ην παηδί λα 

πηνζεηήζεη ηε ζηάζε ηνπο (Lereya, Samara & Wolke, 2013). Τπάξρνπλ, φκσο, θαη πνιιέο πεξηπηψζεηο 

πνπ ην παηδί, αλ θαη πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα κε ζπκπεξηθνξέο γνλέσλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο 

θνηλσληθά απνδεθηνχο θαλφλεο, επηδεηθλχεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, 

ζπλήζσο, πξνθχπηεη ζην παηδί σο εμσηεξίθεπζε έληνλνπ ζηξεο πνπ βηψλεη γηα θάπνηνπο ιφγνπο 

(ζρνιηθή απνηπρία, δηαδχγην, εξσηηθή απνγνήηεπζε, θηι.) ή επεηδή απιά δηαθαηέρεηαη απφ ηελ 

επηζπκία λα μερσξίδεη. πλήζσο, ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εθεβεία 

έρνπλ δηαπαηδαγσγεζεί κε κηα δφζε ππεξβνιήο, είηε κέζα ζε πνιχ ειαζηηθά πιαίζηα, είηε ζε απζηεξά 

πεηζαξρεκέλα νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα. 

 

 

ην θαηλφκελν ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθεβεία πξνζηίζεηαη θαη ε αλάγθε ησλ 

εθήβσλ λα γίλνληαη απνδεθηνί απφ «νκάδεο ζπλνκειίθσλ». Δπνκέλσο, ε νκάδα παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζην θξίζηκν ειηθηαθφ ζηάδην ηεο εθεβείαο θαη παξέρεη κηα πξνζσξηλή ηαπηφηεηα γηα ηνλ έθεβν 

(Demaray & Malecki, 2002). Βέβαηα, ε νκάδα είηε ζα απνηειέζεη ζηήξηγκα νκαιήο πξνζαξκνγήο θαη 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ εθήβνπ γηα ηελ επξχηεξε θνηλσλία, ή αληίζεηα ζα απνηειέζεη ην ππνζηήξηγκα γηα 

ηελ εθδήισζε αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Salmivalli, 2010). Ζ επηινγή ηεο νκάδαο, φκσο, 

εμαξηάηαη απφ ηελ ίδηα ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ εθήβνπ θαη ηε ξνπή ηνπ πξνο ηελ θνηλσληθή επξπζκία ή 

ηελ θαηάιπζή ηεο. 

Δπηπιένλ, ε επηζπκία ησλ ζπηψλ λα απνθηήζνπλ δεκνθηιή εηθφλα κέζσ ηεο επηβιεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο απνηειεί θαίξην παξάγνληα δηακφξθσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Δίλαη ζαθέο φηη ηα 
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άηνκα απηά πάζρνπλ απφ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ηελ νπνία πξνζπαζνχλ λα ζπγθαιχςνπλ κέζσ 

ηεο απηνπξνβνιήο θαη ηεο επηβνιήο ηεο βνχιεζήο ηνπο ζε αδχλακα άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο 

πεξίγπξνπ. πλαθφινπζα, ε αδπλακία ηνπο λα νηθεηνπνηεζνχλ ην δηαθνξεηηθφ δεκηνπξγεί κέζα ηνπο 

ζπκπιέγκαηα θαησηεξφηεηαο πνπ ηα εμσηεξηθεχνπλ κέζσ ηνπ εθθνβηζκνχ.  

Αθφκε, νξηζκέλνη έθεβνη-ζχηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εμσζήζνπλ ζην 

πεξηζψξην πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα θαη δελ αθνινπζνχλ ηα πξφηππα 

εκθάληζεο, ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ νηθεηνπνηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εθδειψλνπλ ηελ απνζηξνθή ηνπο ζε απηό πνπ ηνπο δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ 

αιιηώηηθνπ θαη ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ απφ εθείλν πνπ επηθξαηεί.  

 

Γεληθά, νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδηθήο επηζεηηθφηεηαο 

αλαθέξνληαη ζε ηξία επίπεδα (Bronfenbrenner, 1994): α) ζην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο (νηθνγελεηαθέο 

ζπγθξνχζεηο, επηβνιή απζηεξψλ ηηκσξηψλ, ζηάζεηο θαη αμίεο γνληψλ, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θ.ιπ.), 

β) ζην επίπεδν ηεο κηθξν-θνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ (δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο, ζρνιηθφ θιίκα θ.ιπ.) θαη γ) ζην επίπεδν ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεζκνπνηεκέλσλ θνξέσλ (θξάηνο, ζξεζθεία 

θ.ιπ.) θαη κε ζεζκνπνηεκέλσλ ή άηππσλ θνξέσλ (π.ρ. ΜΜΔ, ρνπιηγθαληζκφο). 

 

 

 

Αλαθνξηθά κε ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, νη ζηάζεηο θαη νη αμίεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη γνλείο, ησλ 

νπνίσλ ηηο ζπκπεξηθνξέο κηκνχληαη ηα παηδηά, αιιά θαη δηάθνξεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζέηνπλ ην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

φπσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ν ηφπνο-πεξηνρή 

δηακνλήο, θ.ιπ. (Farrington, 2000). Έλα άηνκν πνπ δεη ζε κηα νηθνγέλεηα ζηελ νπνία νη θαβγάδεο θαη ε 

βία απνηεινχλ θαζεκεξηλφηεηα, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη απηά ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζα 
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αλαπαξάγεη, πιήηηνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ, κε ηελ 

ειπίδα φηη επηβάιινληαο ηε βνχιεζε ηνπ ζηνπο άιινπο κε ηε βία, ζα αλαπιεξψζεη ην θελφ ηεο 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη θξνληίδαο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

 

Αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εθδήισζε επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ελδέρεηαη λα είλαη ε γεληθή νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ε δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ν ξφινο 

ηνπ ζρνιείνπ σο θαλνληζηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ην ζρνιηθφ θιίκα. Σα παηδηά πνπ εθθνβίδνπλ θαίλεηαη 

λα έρνπλ ρακειή αθαδεκατθή επίδνζε (Eisenberg, 2003), ελψ ηα παηδηά πνπ εθθνβίδνληαη ζεκεηψλνπλ 

θαη πςειέο θαη ρακειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο. Σν ίδην, φκσο, ην ζρνιείν κπνξεί λα επζχλεηαη γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

(Δarls,1994). χκθσλα κε ηελ Μπεδέ (1998), ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζρνιείνπ πνπ ελδέρεηαη λα 

απνηειέζνπλ παξάγνληεο κε πξνζαξκνγήο ή αθφκε θαη παξαβαηηθφηεηαο γηα ηνπο καζεηέο αθνξνχλ: 

α) ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. κεηάδνζε ζηεξεφηππσλ γλψζεσλ ρσξίο λα ζπλάδνπλ πάληα κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζεκαζία ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο) β) ζηε γεληθή νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. 

απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμσζρνιηθή δσή ησλ καζεηψλ) θαη γ) ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

(π.ρ. ειιηπήο παηδαγσγηθή θαηάξηηζε).  

 

Δπηγξακκαηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ 

εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Καξαβφιηζνπ, 2013):  

 Αληαγσληζηηθφηεηα θαη έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ζηε κάζεζε  

 Έιιεηςε θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλνιηθήο ζρνιηθήο πνιηηηθήο  

 Έιιεηςε ελζάξξπλζεο καζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε κάζεζε  

 Απνπζία δεκηνπξγηθψλ καζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αλαγθψλ ησλ εθήβσλ  

 Αδηαθνξία ή αλνρή ζηε βίαηε ζπκπεξηθνξά  

 Μεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή δσή ησλ παηδηψλ  

 Έιιεηςε ζπκκεηνρήο γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή  

 Με ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

 Έιιεηςε πξνγξακκάησλ ςπρνθνηλσληθήο αγσγήο  

 Υακειφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο δαζθάισλ θαη καζεηψλ  

 Γηαηαξαγκέλεο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληή  

 Έιιεηςε αιιεινζεβαζκνχ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

 Αλεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ησλ βίαησλ πεξηζηαηηθψλ.  
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ηνπο παξάγνληεο απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνί, νη νπνίνη αθνξνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θάπνησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ησλ ηάμεσλ, ε ζπγθξφηεζε ζρνιείνπ ζε 

ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή, ε αζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο, νη θαθέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ν κεγάινο 

αξηζκφο καζεηψλ, ε αλαινγία καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ. Παξφια απηά ζα ήηαλ ιάζνο λα 

ζεσξήζνπκε ηελ εθδήισζε επηζεηηθφηεηαο ζην ζρνιείν σο έλα ηαμηθφ θαηλφκελν πνπ ζπλαξηάηαη απφ 

ηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ πξνέιεπζεο ησλ 

καζεηψλ θ.ιπ., γηαηί, πιένλ, θξνχζκαηα ππάξρνπλ θαη ζε ηδησηηθά ζρνιεία. 

 

Δπίζεο, ε έιιεηςε αλζξσπηζηηθήο παηδείαο, ν παξαγθσληζκφο δειαδή ησλ αλζξσπηζηηθψλ 

επηζηεκψλ ζηα ζρνιεία θαη ν ππνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ θαζεγεηή, δεκηνπξγεί 

ζπλαηζζήκαηα θαηαπίεζεο, αξλεηηζκνχ θαη αληίδξαζεο κε ζχκαηα φζνπο είλαη επάισηνη απνδέθηεο 

ηεο νξγήο. Οη εθθνβηζηέο βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο δξάζεο ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο πνπ νη ζρέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ είλαη απνθνκκέλεο απφ ηελ πγηή παηδαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 

Σέινο, ζην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ δηαθξίλνληαη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο λένπο, κε βαζηθφηεξνπο, ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ηε δηάζπαζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, ηελ άλνδν ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο, ηελ αχμεζε ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνβάιινληαη 

ζηελ ηειεφξαζε θαη ηελ χπαξμε θνηλσληθψλ λνξκψλ γηα αλνρή ζηε βία, φπσο ν ρνπιηγθαληζκφο. 

 

Ζ ζρνιηθή βία αληαλαθιά ηελ απνηπρία ηεο θνηλφηεηαο ζηα ζρνιεία (Baker, 1998). Βάζεη 

απηήο ηεο δηαπίζησζεο, ιακβάλνληαο ππφςε καο ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο ζε θάπνηεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, κπνξνχκε λα αηηηνινγήζνπκε ελ κέξεη 

ηελ αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δπίζεο, 

ζε παηδηά πνπ δηαβηνχλ ζε έλα νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κε έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα είλαη 

πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζνχλ ερζξηθά αηζζήκαηα πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ πην 

πξνλνκηνχρεο νηθνγέλεηεο (Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, 2010). 

 

ε επίπεδν θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη επζχλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ε ππέξκεηξε βία θαη ηα ιαλζαζκέλα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη ηα είδσια πνπ πξνβάιινληαη 

απφ ηα Μ.Μ.Δ θαη ζπρλά θαηεπζχλνπλ ηνπο λένπο ζηελ άθξηηε πηνζέηεζε ελεξγεηψλ πνπ ηνπο 

πξνζθέξνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε φηη απνθηνχλ δχλακε θαη ππεξνρή γηαηί επηβάιινπλ ηε ζέιεζή ηνπο 

ζηνπο αλίζρπξνπο. Ζ βία παξνπζηάδεηαη εξσπνηεκέλε θαη ζεσξείηαη εχινγε ε απνδνρή θαη ε ρξήζε 
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ηεο, ν πλεπκαηηθά αδχλακνο δέθηεο νδεγείηαη ζην λα απνθηήζεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε πξνψζεζε ηνπ 

“Δγψ” κέζσ ηνπ εθθνβηζκνχ απνηειεί κέζν απηνπξαγκάησζεο θαη απηνεπηβεβαίσζεο. Πέξαλ φκσο 

ησλ βίαησλ ζθελψλ ε ηειεφξαζε απνηειεί θνξέα θαη κεηαδφηε θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε ηεο αμηαθήο θνπιηνχξαο ησλ λέσλ. Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, κηα ηάζε λα 

πξνβάιινληαη ηειενπηηθά κνλνκεξψο πξνζσπηθφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ηεο 

ςπραγσγίαο (ηξαγνπδηζηέο, κνληέια, ρνξεπηέο θ.ιπ.) ή ηνπ αζιεηηζκνχ πνπ ζπλάκα απνηεινχλ θαη 

πξφηππα σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηηπρία, ελψ δπζαλάινγα πξνβάιινληαη πξνζσπηθφηεηεο απφ 

ηνλ ρψξν ησλ επηζηεκψλ ή πξφζσπα πνπ θάλνπλ αλζξσπηζηηθφ έξγν. Αλαθνξηθά δε κε ηνπο 

ιεγφκελνπο δηάζεκνπο απφ ην ρψξν ηεο ςπραγσγίαο, ππάξρεη κηα ηάζε λα πξνβάιινληαη εθπνκπέο κε 

απνθιεηζηηθφ ζέκα δηείζδπζεο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή κε θαλέλα ίρλνο ζεβαζκνχ σο πξνο ηελ 

πξνζσπηθή δσή ησλ άιισλ (Αλησλίνπ & Κνπηζνχθνπ, 2011).  

 

Σέινο, ηα παηδηά πξνηηκνχλ θαη πεξλάλε πνιιέο ψξεο παίδνληαο κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα εθ 

ησλ νπνίσλ πνιιά «ηνπο παξέρνπλ ηελ επθαηξία λα παξεκβαίλνπλ ελεξγά ζε ζθελέο βηαηνπξαγηώλ, 

δώληαο ηελ εηθνληθή αιιά ζπγθηλεζηαθά ζαλ πξαγκαηηθή εμόλησζε θάπνηνπ πξνζώπνπ – θηγνύξαο 

βέβαηα – θαη ζξηακβνινγώληαο γηα ηε „ζαλάησζε‟ θάπνηνπ σο επηηπρία ησλ ρεηξηζκώλ ηνπ!» 

(Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, 2010:219), ελψ ηα επίπεδα θαη νη βαζκνί ηνπ παηρληδηνχ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θηγνχξσλ πνπ θαηάθεξαλ λα ζθνηψζνπλ. Χο απνηέιεζκα, 

θαιιηεξγείηαη κηα ςπρηθή αλαιγεζία, απελνρνπνίεζε ηεο πξφθιεζεο πφλνπ ζηνλ άιιν, 

απεπαηζζεηνπνίεζε θαη ππνηίκεζε ηνπ αγαζνχ ηεο δσήο πνπ εχθνια κπνξεί λα αθαηξεζεί απφ 

θάπνηνλ άιινλ.  
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  7. Ζ ζπρλόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα θαη αιινύ 

 

Σν θαηλφκελν ηνπ Bullying ζπλαληάηαη δπζηπρψο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ. 

Παξφιν πνπ δηαλχνπκε ηνλ 21
ν
 αηψλα, ηα θξνχζκαηα ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο ζπλερψο απμάλνληαη, 

γεγνλφο πνπ καο δεκηνπξγεί αλεζπρίεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζην κέιινλ. Ζ 

αλαγλψξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ σο θνηλσληθφ πξφβιεκα μεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80. 

Πξσηνπφξνο ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο γηα ηα πνζνζηά ηνπ bullying είλαη ν  θαζεγεηήο ςπρνινγίαο Dan 

Olweus, ν νπνίνο ζπκπεξηέιαβε ζε έλα βηβιίν ηνπ πνζνζηά ηνπ θαηλνκέλνπ ζε Ννξβεγηθά ζρνιεία. 

Παξφκνηεο έξεπλεο δηεμήγαγαλ θαη  Έιιελεο εξεπλεηέο ζε Διιεληθά ζρνιεία (έξεπλα ζε Γεκνηηθά 

ζρνιεία ηεο Αζήλαο: Pateraki & Houndoumadi, 2001). Σα απνηειέζκαηά ηνπο ήηαλ απνγνεηεπηηθά, κε 

ην 10% ησλ καζεηψλ πνπ παξαδέρνληαη πσο έρνπλ εκπιαθεί ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο, λα 

δειψλνπλ ζχκαηα.  Σν 6% δήισζαλ ζχηεο, ελψ ην  4,8% δήισζε φηη έρεη ππάξμεη ζχηεο θαη ζχκα 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα.  

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε 

πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ δειψλνπλ ζχκαηα. Απηφ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ κία 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 17 ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (OECD) ζηελ Δπξψπε, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νφηηα Ακεξηθή ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Moore, Jones & Broadbent, 2008). πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 

3 παξαθάησ, ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ δειψλνπλ ζχκαηα ζηελ Οιιαλδία, ζηελ Αγγιία, ζηηο 

Ζλσκέλεο πνιηηείεο, ζηε Γεξκαλία, ζηε Ννξβεγία, ζηνλ Καλαδά θαη ζηελ Απζηξαιία θπκαίλνληαη 

απφ 4% έσο 25%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ππάξμεη ζχηεο βξίζθεηαη ζην 

18%. Δμαίξεζε απνηειεί ε Ηαπσλία, ζηελ νπνία παξαηεξείηαη φηη ηα πνζνζηά φζσλ δειψλνπλ ζχηεο 

είλαη πςειφηεξα απφ απηά εθείλσλ πνπ δειψλνπλ ζχκαηα. 
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Πίνακαρ 3: Πνζνζηά καζεηψλ πνπ δειψλνπλ ζχηεο θαη ζχκαηα ζε 17 ρψξεο-κέιε ηνπ  

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD) % 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε δηεζλήο έξεπλα HBSC/WHO (Health Behaviour in School-aged 

Children) ε νπνία είρε σο ζέκα: «νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεία ησλ εθήβσλ 

καζεηψλ» (http://www.euro.who.int/en/home). ε απηή ηελ έξεπλα ππνζηεξίδεηαη πσο ην 8-12 % ησλ 

καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δήισζαλ φηη εθθφβηζαλ θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 

δχν θνξέο ηνλ κήλα. πκπεξαζκαηηθά, νη ρψξεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο δήισζαλ πςειφηεξα πνζνζηά 

εθθνβηζκνχ ζπκκαζεηή ηνπο, απφ ηε κεγαιχηεξε ζηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, είλαη ε Ρνπκαλία, ε Δζζνλία θαη ε Λεηνλία. Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά καζεηψλ πνπ έρνπλ δειψζεη ηνλ εθθνβηζκφ ζπκκαζεηψλ ηνπο είλαη ε νπεδία, 

ε Οπαιία θαη ε Ηζιαλδία. χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ εηψλ 2002 

θαη 2010 σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ δειψζεη ζχηεο θαη ζχκαηα δείρλνπλ αχμεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δειψλνπλ ζχηεο απφ 9,1% ην 2002 

απμάλεηαη ζην 15,8% γηα ην 2010. 

 

 Έθεβνη πνπ ζπκκεηείραλ ζε εθθνβηζκφ ζην ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ κήλα  

θαηά ην δίκελν πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο % 
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ηε ρψξα καο ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ-ζπηψλ είλαη πεξηζζφηεξν απμαλφκελα ζπγθξηηηθά κε ηα 

πνζνζηά άιισλ ρσξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 9% ζηνπο 11ρξνλνπο, ζε 16% ζηνπο 13ρξνλνπο θαη ζε 

23% ζηνπο 15ρξνλνπο καζεηέο θαη κάιηζηα νη έθεβνη-ζχηεο θαηέρνπλ ην 4ν πςειφηεξν πνζνζηφ 

κεηαμχ ησλ εθήβσλ ίδηαο ειηθίαο ησλ ρσξψλ ηεο έξεπλαο.  

 

Μειεηψληαο πην ζχγρξνλεο έξεπλεο, παξνπζηάζηεθαλ κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ζπκαηνπνίεζεο. ηε κεγάιε επξσπατθή 

έξεπλα, πνπ δηνξγαλψζεθε ζην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο «ΔΑΝ- Δπξσπατθφ Γίθηπν θαηά ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ» θαη δεκνζηεχζεθε ην 2012, αλαθέξεηαη πσο ζηε Ληζνπαλία θαη ζηελ Δζζνλία 

πεξίπνπ 1 ζηνπο 2 καζεηέο δήισζε πσο έρεη πέζεη ζχκα εθθνβηζκνχ, ελψ ζηελ Ηηαιία εκθαλίδεηαη ην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ ζπκαηνπνίεζεο αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (European 

Antibullying Network, 2012). Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκαηνπνίεζεο ζηηο ρψξεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ηνπ ΔΑΝ αθνινπζεί ζην παξαθάησ δηάγξακκα.   

 

 

Πνζνζηά ζπκαηνπνίεζεο ζηηο ρψξεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο εθζηξαηείαο «ΔΑΝ». 

 

Ζ 6ε Μαξηίνπ έρεη θαζηεξσζεί σο Παλειιήληα ρνιηθή Ζκέξα θαηά ηεο Βίαο ζην ζρνιείν. 

Ζ εκέξα απηή απνηειεί κηα αθνξκή γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο φισλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο λα αληαιιάμνπλ ζθέςεηο, ηδέεο θαη εκπεηξίεο, λα ελεκεξσζνχλ ή θαη λα 

πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ. 
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  8. Οη δηαζηάζεηο, επηπηώζεηο θαη ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

Σν θαηλφκελν ηνπ bullying είλαη αξθεηά ζπρλφ ζηελ επνρή καο, αιιά νη πεξηζζφηεξνη 

αδηαθνξνχλ θαη αξλνχληαη λα ιάβνπλ δξάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

έρεη πνιιαπιέο επηπηψζεηο ζηα άηνκα πνπ πθίζηαληαη απηνχ ηνπ είδνπο ηνλ εθθνβηζκφ, αιιά θαη ζε 

φζνπο εκπιέθνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

Γηαρξνληθέο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ρξφληα ζπκαηνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο ε ππεξβνιηθή αλαζηνιή, ε κνλαμηά, ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο. Οη καζεηέο πνπ 

ππφθεηληαη ζε εθθνβηζκφ ζπλήζσο είλαη απνκνλσκέλνη, κε θησρέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη κπνξεί 

λα παξνπζηάζνπλ ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, φπσο δπζθνιίεο χπλνπ, πνλνθεθάινπο, 

ζηνκαρφπνλνπο, θηι. Δπίζεο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ κείσζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο, απνθπγή ή 

άξλεζε ηνπ ζρνιείνπ. Μηα ζνβαξή επηπινθή είλαη νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο πνπ κεξηθέο θνξέο 

δπζηπρψο είλαη πεηπρεκέλεο (πεξίπησζε Amanda Todd: ζει. 18-19). Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ δείρλνπλ 

φηη φζα παηδηά αζθνχλ εθθνβηζκφ έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο κνξθέο 

αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο θινπέο θαη βαλδαιηζκνχο. Δπίζεο, ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ 

ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Σα 

παηδηά-ζχηεο, απηά πνπ αζθνχλ ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηε βία, βξίζθνληαη ζε κεγάιν θίλδπλν λα 

δηαθφςνπλ θαη ηε ζρνιηθή θνίηεζε θαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ζπίηη. 

(http://www.afirimeno.com/2015/03/bullying.html) 

Αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ιακβάλεη ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, φπσο 

θαηαδεηθλχεη παλειιήληα έξεπλα ηνπ Δξεπλεηηθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ιλζηηηνύηνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο 

(ΔΠΗΦΤ). ηελ έξεπλα ηνπ ΔΠΗΦΤ (http://tvxs.gr/news/ellada/ereyna-epipsy-anisyxitikes-diastaseis-

lambanei-fainomeno-bullying) ζπκκεηείραλ 4.944 καζεηέο εθεβηθήο ειηθίαο (Σ' Γεκνηηθνχ, Β' 

Γπκλαζίνπ θαη Α' Λπθείνπ) απφ 306 ζρνιηθέο κνλάδεο φισλ ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. χκθσλα κε 

ηελ έξεπλα, πνζνζηφ 8,5% ησλ εθήβσλ αλαθέξνπλ φηη πθίζηαληαη ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ηνπιάρηζηνλ 

δπν κε ηξεηο θνξέο ην κήλα, ελψ έλαο ζηνπο έμη (15,8%) «νκνινγνχλ» φηη εθθνβίδνπλ νη ίδηνη άιινπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ην θαηλφκελν, είλαη ην γεγνλφο φηη ζε 

δηάζηεκα νθηψ ρξφλσλ έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί ν αξηζκφο ησλ ζπηψλ. ε αληίζηνηρε έξεπλα, πνπ 

είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην 2002, ζχηεο εθθνβηζκνχ δήισλε ην 9,1% ησλ καζεηψλ, ελψ ην 2010 ην 

πνζνζηφ απηφ είρε θηάζεη ζην 15,8%. 

Οη ζχηεο είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αγφξηα, ελψ ηα ζχκαηα πξνέξρνληαη θαη απφ 

ηα δχν θχιια. Ο πην δεκνθηιήο ηξφπνο εθθνβηζκνχ είλαη ηα ιεθηηθά πεηξάγκαηα θαη αθνινπζνχλ ηα 

πεηξάγκαηα - ρεηξνλνκίεο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε δηάδνζε θεκψλ θαη ζπθνθαληηψλ θαη ηα 

πεηξάγκαηα - ελνριήζεηο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 
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Έλα ζηα ηέζζεξα αγφξηα, δειαδή ην 23,9%, αλαθέξεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ 

ρξφλνπ ήξζε ζηα ρέξηα κε θάπνηνλ ή θάπνηνπο άιινπο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο. Σν αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ζηα θνξίηζηα είλαη 8,3%. 

Απφ ηελ έξεπλα ηνπ ΔΠΗΦΤ πξνθχπηεη επίζεο φηη ν εθθνβηζκφο έρεη ηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

νη έθεβνη πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα πέθηνπλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ ζε 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα κεζαία ή αλψηεξα νηθνλνκηθά 

ζηξψκαηα. 

εκαληηθέο είλαη θαη νη επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηελ ςπρνινγία ην bullying. Σα ζχκαηα 

αλαθέξνπλ, ζε πςειφηεξα πνζνζηά απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, φηη έρνπλ θαθή πγεία ή φηη είλαη 

δπζαξεζηεκέλνη απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. Φπρνινγηθέο δηαηαξαρέο δελ εκθαλίδνπλ πάλησο 

κφλν ηα ζχκαηα αιιά θαη νη ζχηεο. Οη πξψηνη αλαθέξνπλ ζε πςειφηεξν πνζνζηφ φηη έρνπλ δχζθνιε 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ηνπο ή φηη δελ έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη νη δεχηεξνη 

φηη δελ ηνπο αξέζεη ην ζρνιείν, φηη απνπζηάδνπλ ζπρλά απφ απηφ θαη φηη έρνπλ απζηεξνχο ή 

απηαξρηθνχο γνλείο. 

  

8.1. Οι επιπηώζειρ ηος bullying ζηα παιδιά και ηον παιδικό εγκέθαλο 

 

Σα παηδηά πνπ πθίζηαληαη ζπλερή εθθνβηζκφ ζην ζρνιείν, εκθαλίδνπλ ηελ πην επηβαξπκέλε 

πγεία ηα επφκελα ρξφληα, θαζψο νη ςπρνζσκαηηθέο ζπλέπεηεο ζπζζσξεχνληαη δηαρξνληθά, ζχκθσλα 

κε κηα λέα ακεξηθαληθή επηζηεκνληθή έξεπλα. 

 Μία κειέηε πνπ αλαθέξεη ην Αζελατθφ Πξαθηνξείν (http://tvxs.gr/news/paideia/oi-synepeies-

toy-bullying-syssoreyontai-sto-xrono), δείρλεη γηα πξψηε θνξά φηη ην ζπλερψο επηδεηλνχκελν 

πξφβιεκα ηνπ εθθνβηζκνχ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηελ ςπρηθή, λνεηηθή θαη ζσκαηηθή 

πγεία ηνπ παηδηνχ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη φρη κφλν βξαρππξφζεζκα, ηδίσο αλ ην παηδί πέθηεη 

ζπζηεκαηηθά ζχκα ιεθηηθήο θαη ζσκαηηθήο βίαο εθ κέξνπο άιισλ παηδηψλ. 

 Οη εξεπλεηέο, κε επηθεθαιήο ηελ θνηλσληθή ςπρνιφγν Λφξα Μπφγθαξη ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ Υάξβαξλη θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ ηεο Βνζηφλεο, πνπ έθαλαλ ηε ζρεηηθή 

δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο "Pediatrics", ζχκθσλα κε ην 

πξαθηνξείν Ρφηηεξ, κειέηεζαλ ζρεδφλ 4.300 καζεηέο δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ θαη δηαπίζησζαλ φηη 

πεξίπνπ ην 30% έπεθηαλ ζχκα εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν (ζπξσμηέο, μχιν, βξηζηέο, θ.α.). Ζ έξεπλα (πνπ 

δελ ζπκπεξηέιαβε ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ ζην δηαδίθηπν) αμηνιφγεζε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία φισλ ησλ παηδηψλ θαη βξήθε φηη φζα πνηέ δελ είραλ ππάξμεη ζχκαηα εθθνβηζκνχ ήζαλ ηα πην 

πγηή απφ ςπρνινγηθή άπνςε. κσο αθφκα θαη ηα παηδηά πνπ θάπνηε πξηλ απφ πνιιά ρξφληα, είραλ 

γλσξίζεη «ζην πεηζί ηνπο» ηνλ εθθνβηζκφ, αιιά φρη πξφζθαηα, ζπλέρηδαλ λα εκθαλίδνπλ ςπρηθά 
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ηξαχκαηα, αλ θαη φρη ζηνλ ίδην βαζκφ κε φζα παηδηά ζπλέρηδαλ ρσξίο δηαθνπή λα βηψλνπλ ηέηνηα βία. 

Σα παηδηά πνπ ήζαλ ζχκαηα ζπλερνχο εθθνβηζκνχ ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, ήζαλ απηά κε ηε 

κεγαιχηεξε επηδείλσζε ηεο ςπρηθήο-λνεηηθήο πγείαο ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ, θαζψο δελ έλησζαλ θαιά 

κε ηνλ εαπηφ ηνπο, είραλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ηάζε γηα θαηάζιηςε. 

 «Οη ζπλέπεηεο ηνπ εθθνβηζκνχ κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζαλ ρηνλνζηηβάδα κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ», δήισζε ε Λφξα Μπφγθαξη. Σα παηδηά πνπ βηψλνπλ ηνλ εθθνβηζκφ ζε πάλσ απφ κηα ηάμεηο 

ζην ζρνιείν, έρνπλ θαη ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. (http://tvxs.gr/news/paideia/oi-

synepeies-toy-bullying-syssoreyontai-sto-xrono) 

 

 

 

 χκθσλα κε κία λεφηεξε έξεπλα, πνπ παξνπζηάζηεθε ζην εηήζην ζπλέδξην «Society for 

Neuroscience» (http://www.imommy.gr/paidia/psychologia/article/6081/oi-epiptwseis-toy-bullying-

ston-paidiko-egkefalo/), ηα ζεκάδηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ φρη απιψο δελ θεχγνπλ εχθνια - 

αληίζεηα, απνηππψλνληαη γηα πάληα ζηνλ εγθέθαιν ηνπ καζεηή. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, νη εηδηθνί απφ ην «Children's Hospital» ηνπ Λνο Άληδειεο θαη ην 

«Keck School of Medicine» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νφηηαο Καξνιίλαο εμέηαζαλ 83 πγηή παηδηά, 

ειηθίαο απφ 9 έσο 14 εηψλ. Υξεζηκνπνίεζαλ εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην, ζε ζπλδπαζκφ κε καγλεηηθέο 

ηνκνγξαθίεο ηνπ εγθεθάινπ ηνπο. Απηφ πνπ δηαπίζησζαλ είλαη φηη νη καζεηέο πνπ αλέθεξαλ φηη 

βίσζαλ πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ ειηθία ησλ 9 εηψλ, είραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε 

δνκή ηνπ εγθεθάινπ ηνπο ζηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ακπγδαιή, πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηθαλφηεηα λα επεμεξγαδφκαζηε ζπλαηζζήκαηα θαη λα αληηδξνχκε ζην ζηξεο, ήηαλ κεγαιχηεξε ζε 

φγθν ζηα 14ρξνλα παηδηά, κε ην θαηλφκελν λα είλαη πην έληνλν ζηα αγφξηα ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα. 

Δπίζεο, νη έθεβνη πνπ είραλ πέζεη ζχκαηα bullying ζην παξειζφλ, είραλ πην ιεπηνχο θξνηαθηθνχο θαη 

πξνκεησπηαίνπο θινηνχο, πεξηνρέο πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ξχζκηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Απηή ε ιέπηπλζε εληνπίζηεθε θαη ζηα δχν θχια, αιιά ήηαλ πην έληνλε ζηα θνξίηζηα 

απ‟ φηη ζηα αγφξηα.  

http://www.chla.org/site/c.ipINKTOAJsG/b.3579465/k.6521/The_Neuroscience_Program__The_Saban_Research_Institute__Brain_Function__Research.htm#.VHMD9WfZXTo
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«Παιαηφηεξα ην bullying πεξηνξηδφηαλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ», εμεγεί ε δξ. Alina Arakelian, 

παηδίαηξνο θαη κία εθ ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο κειέηεο. «ήκεξα, φκσο, κέζα απφ ηα social media, νη 

ζχηεο „θαηαδηψθνπλ‟ ηα ζχκαηά ηνπο παληνχ, κε αλεπαλφξζσηεο ζπλέπεηεο. Οπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη 

είλαη αθφκα πην επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο -αιιά θαη φινπο εκάο- λα έρνπκε ηα 

κάηηα καο αλνηρηά, λα εληνπίδνπκε θαη λα αλαζηέιινπκε ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα ζηελ απαξρή 

ηνπο», πξνζζέηεη. (http://www.imommy.gr/paidia/psychologia/article/6081/oi-epiptwseis-toy-bullying-

ston-paidiko-egkefalo/) 

8.2. Οη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ bullying δελ ζηακαηνύλ ζηελ εθεβεία 

 

Μία έξεπλα απφ ην παξειζνληηθφ 1958 έξρεηαη                                        

λα θαλεξψζεη ηα δηαρξνληθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ηνπ bullying ζήκεξα ζηνπο ελήιηθεο 

(http://www.psychologynow.gr/sholeio/oi-arnitikes-

epidraseis-toy-bullying-den-stamatoyn-stin-efiveia). Οη 

πηζαλφηεηεο κεξηθνί άλζξσπνη λα ζπκνχληαη αθφκα ην 

φλνκα ηνπ ληαή πνπ πξηλ απφ 30 ρξφληα έθιεςε ηα ρξήκαηα 

ηνπ γεχκαηφο ηνπο ή ηνπο έζπξσμε απφ ηηο ζθάιεο, είλαη 

πνιιέο. 

  Δλψ νη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ εθθνβηζκνχ 

ζηελ εθεβεία είλαη θαιά ηεθκεξησκέλεο, ε κειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ζην "The American Journal of 

Psychiatry" δείρλεη φηη νη βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηνπ εθθνβηζκνχ κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ δεθαεηίεο κεηά 

ηελ αξρηθή πεξίνδν πνπ ζπλέβε. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη εθείλνη πνπ εθθνβίζηεθαλ ζηελ 

παηδηθή ειηθία είραλ ρακειφηεξα επίπεδα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο, πεξηζζφηεξα ζσκαηηθά θαη 

ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πγείαο θαη θαθή θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ζε φιε ηε δσή ηνπο, ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δελ είραλ πέζεη ζχκα εθθνβηζκνχ. 

  Γηα πέληε δεθαεηίεο, ε έξεπλα "The National Child Development Study" αθνινχζεζε ζρεδφλ 

8.000 ζπκκεηέρνληεο ησλ παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Αγγιία, ηε θσηία θαη ηελ Οπαιία. Σν 1958, 

αμηνιφγεζαλ παηδηά ειηθίαο 7-11 θαη βξέζεθε φηη ην 28% ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ θαηά δηαζηήκαηα 

εθθνβηζηεί θαη ην 15% ήηαλ ζπρλά ζχκα εθθνβηζκνχ. Οη εξεπλεηέο ήιεγμαλ μαλά ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηα 23, 45 θαη 55 ηνπο ρξφληα θαη αμηνιφγεζαλ ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο 

δηαλνεηηθήο ηνπο πγείαο. Ζ κειέηε δηαπίζησζε φηη νη άλδξεο πνπ ήηαλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ ήηαλ πην 

πηζαλφ λα είλαη άλεξγνη θαη λα θεξδίδνπλ ιηγφηεξα. 

http://discover.ukdataservice.ac.uk/series/?sn=2000032
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  "Βξήθακε φηη ηα παηδηά πνπ ήηαλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ δελ θαηάθεξαλ λα εμειηρζνχλ 

επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά ελδερνκέλσο επεηδή είλαη ηφζν ζπλεζηζκέλα λα σζνχληαη πξνο ηα 

θάησ", ιέεη ν Louise Arseneault, αλψηεξνο εξεπλεηήο ηεο κειέηεο θαη θαζεγεηήο ζην King‟s College 

ηνπ Λνλδίλνπ. "Αθφκα θαη ζηε κέζε ειηθία, νξηζκέλνη απφ απηνχο πνπ εθθνβίζηεθαλ κπνξεί λα κελ 

είραλ ηφζν θαιέο ζέζεηο εξγαζίεο ή λα θεξδίδνπλ ηφζα πνιιά ρξήκαηα". 

  Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ελψ εθείλνη πνπ ήηαλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ δελ είραλ κεγαιχηεξε 

εμάξηεζε απφ ην αιθνφι, ε κειέηε δηαπίζησζε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζε ελήιηθεο πνπ είραλ 

ππνζηεί εθθνβηζκφ, παξφκνηα κε εθείλα πνπ βξέζεθαλ ζε κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο καθξνπξφζεζκεο 

επηπηψζεηο ζηα παηδηά πνπ είραλ θαθνπνηεζεί ή είραλ ηνπνζεηεζεί ζε δεκφζηα πιαίζηα. 

  "ε γεληθέο γξακκέο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο, παξαηεξείηαη φηη πξνβιήκαηα ζηελ 

ελήιηθε δσή, ελδέρεηαη λα κεηαθέξνληαη κέζα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε έλαο άλζξσπνο 

ζηελ παηδηθή ειηθία", ιέεη ν Daniel Blake, θιηληθφο ςπρνιφγνο ζην Huntington Woods. 

  Αλ θαη ε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1958, ζηε ζεκεξηλή ςεθηαθή επνρή ππάξρνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο γηα εθθνβηζκφ θαη πνιιέο θνξέο απηφ πνπ κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζηεί ζην 

ζρνιείν αθνινπζεί ηψξα ηα παηδηά θαη ζην ζπίηη. Πνιιά θξάηε έρνπλ ζεζπίζεη λφκνπο ή πνιηηηθέο 

θαηά ηνπ εθθνβηζκνχ πνπ αζρνινχληαη άκεζα κε ην cyberbullying. Με ηηο πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

ελαζρνιήζεηο ησλ παηδηψλ ζήκεξα, νη γνλείο ρξεηάδεηαη λα πξνσζήζνπλ ηνλ αλνηθηφ δηάινγν κε ηα 

παηδηά ηνπο, ιέεη ν Stuart Twemlow, θαζεγεηήο ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ 

επηζηεκψλ ζην Baylor College of Medicine ζην Υηνχζηνλ. "Σα παηδηά κπνξεί λα πέθηνπλ ζχκαηα 

εθθνβηζκνχ ρσξίο νη γνλείο λα ην γλσξίδνπλ θαζφινπ", ιέεη ν Twemlow. "Πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα 

κηιάκε γηα ηνλ εθθνβηζκφ, ψζηε ηα παηδηά λα γλσξίδνπλ φηη είλαη απνδεθηφ λα κηιάκε γη 'απηφ, φηη 

επηηξέπεηαη λα θιαίλε αλ πέζνπλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ θαη φηη είλαη επηηξεπηφ λα κελ ηνπο αξέζεη θαη 

λα ζέινπλ λα ην αιιάμνπλ". 

  Αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά cyberbullying πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηηο ΖΠΑ, έρνπλ νδεγήζεη ζε 

δηάθνξεο πεξηπηψζεηο απηνθηνλίαο θαηά ην παξειζφλ έηνο. Παξνκνίσο, ε κειέηε δηαπίζησζε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ φηαλ ήηαλ παηδηά, είραλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο θαη 

απηνθηνληθέο ζθέςεηο ή αθφκα θαη ηάζεηο απηνθηνλίαο ζρέδηα ζηελ ειηθία ησλ 45 απφ φηη εθείλνη πνπ 

δελ ήηαλ ζχκα εθθνβηζκνχ. 

"Αλ θαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παηδηψλ πνπ έπεζαλ ζχκα εθθνβηζκνχ θαηαιήγνπλ ρσξίο 

θαλέλα πξφβιεκα ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο, ε παξαπάλσ ςπρνινγηθή έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη ν 

εθθνβηζκφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κεηέπεηηα απνηειέζκαηα ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο", ιέεη ν 

Arseneault. "Ο εθθνβηζκφο δπζηπρψο δελ απνηηλάζζεηαη απφ ηνλ άλζξσπν θαζψο κεγαιψλεη".  

 

 

http://www.psychologynow.gr/sholeio/nea-dedomena-ton-metron-prolipsis-gia-bullying-sta-sholeia
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9. Οη αληηιήςεηο θαη απόςεηο καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γνληώλ 

 

9.1. ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΘΤΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 

 

Σα ζχκαηα ησλ εθθνβηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνδέρνληαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο σο ηνλ “αδχλακν” απνδέθηε ησλ βίαησλ επηζέζεσλ θαη αηζζάλνληαη φηη εθείλα επζχλνληαη γηα 

φ,ηη ηνπο ζπκβαίλεη. πρλά πηζηεχνπλ πσο πζηεξνχλ ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη πσο δελ έρνπλ ηα 

επαξθή εζσηεξηθά εθφδηα πνπ λα ηνπο εμαζθαιίδνπλ απηάξθεηα (Αξηηλνπνχινπ, 2001). Νηψζνπλ 

επνκέλσο, αλφεηνη, απνηπρεκέλνη θαη κε-ειθπζηηθνί ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ελψ κεξηθέο θνξέο 

εθηηκνχλ φηη ν εθθνβηζκφο ζηνλ νπνίν ππνβάιινληαη νθείιεηαη ζε έλα είδνο “δηαθνξεηηθφηεηαο” ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

Έηζη, ε αδπλακία ηνπο λα ππεξαζπηζηνχλ νπζηαζηηθά θαη ξηδηθά ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο νδεγεί 

ζηελ εζσζηξέθεηα, ηελ απνκφλσζε θαη ηειηθά ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Γηαθαηέρνληαη απφ 

ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, ληξνπήο, ζπκνχ θαη ελνρήο. Οδεγνχληαη έηζη ζηελ απαμίσζε ηεο εθηίκεζήο 

ηνπο (Salmivalli & Nieminen, 2001; Solberg & Olweus, 2003), κε απνηέιεζκα λα βηψλνπλ έλα 

ζπλερέο άγρνο ή άιιεο ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο φπσο θνβίεο, δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν, θαηάζιηςε 

(Kaltiala-Heino et al., 2000) ή αθφκε θαη απηνθηνληθέο ηάζεηο (Holt et al., 2015). Καηαθεχγνπλ ζε 

ππνηαθηηθή, ακπληηθή ζπκπεξηθνξά κε ππνρψξεζε θαη κε-δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ελψ 

ζπάληα θαηαγγέιινπλ ην πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ, ζεσξψληαο ην σο κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ 

πθίζηαηαη αιιαγέο.  

 ζνλ αθνξά ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηα ζχκαηα ην ηαπηίδνπλ κε ηελ έλλνηα ηεο αλαζθάιεηαο 

θαη ηεο απνδνθηκαζίαο. Δπνκέλσο, παξνπζηάδνπλ άξλεζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, γηαηί έρνπλ βηψζεη ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο, εγθαηάιεηςεο θαη απνμέλσζεο απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. πρλά απνπζηάδνπλ απφ ην ζρνιείν θαη απνθηνχλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελ 

ηέιεη κείσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζήο ηνπο (Hawker & Boulton, 2000). 

 

 



STOP Bullying, Δξεπλεηηθή Δξγαζία Β΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ, 2015-16  
43 

9.2. ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΘΤΣΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 

 

Οη καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ππεξβνιηθή 

απηνεθηίκεζε, επηζεηηθφηεηα, έληνλε παξνξκεηηθφηεηα, κεησκέλε ηθαλφηεηα απηνειέγρνπ (Unnever 

& Cornell, 2003) θαη ρακειή ελζπλαίζζεζε (Bernstein & Watson, 1997). Αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε γηα 

θπξηαξρία θαη επηβνιή εμνπζίαο, γη' απηφ ηνπο αξέζεη λα πεξηβάιινληαη απφ ζπκκαζεηέο ηνπο, νη 

νπνίνη ηνπο ζεσξνχλ “αξρεγφ” ηνπο. 

 

Μέζν δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο είλαη ε αληεπίζεζε θαη ε βηαηφηεηα, ελψ 

δπζθνιεχνληαη ζηε δηαιεθηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Οπζηαζηηθά πηζηεχνπλ φηη κε ηελ 

εθθνβηζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απνθηνχλ δεκνηηθφηεηα, 

αλαπηχζζνπλ θηιίεο πνπ δχζθνια ηνπο πξνδίδνπλ, δηαρεηξίδνληαη κε πεξηζζφηεξε επθνιία ηηο 

θαηαζηάζεηο, εθφζνλ έρνπλ άκεζν έιεγρν πάλσ ζε ν,ηηδήπνηε πξνθχςεη θαη θεξδίδνπλ ην ζεβαζκφ θαη 

ηελ εθηίκεζε φισλ. Γηαθαηέρνληαη, έηζη, απφ έλα αζπλήζηζηα ειάρηζην άγρνο πνπ ηνπο θαζηζηά 

ςχρξαηκνπο θαη ηθαλνχο λα αληηκεησπίζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, ζην νπνίν έρνπλ αλαπηχμεη έλα 

βαζκφ ερζξφηεηαο. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ζχηεο ησλ εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο 

δπζθνιίεο, φπσο ε θαθή επίδνζε ζηα καζήκαηα, νη δηαπιεθηηζκνί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε κεησκέλε 

δεκνηηθφηεηα θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα νη θαθέο ζρέζεηο κε ην δηθφ ηνπο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

(http//www.e-abc.eu/gr/to-ergo; Adder,1998-Pelegrini, et al.,1999; Olthof and Coossens, 2008). 
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9.3. ΟΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ 

 

χκθσλα κε έξεπλεο θαη ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, θαίλεηαη πσο νη γνλείο ζε κεγάιν 

πνζνζηφ, είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηπρφλ 

πεξηζηαηηθά πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ην εηδηθφ ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Ζ επξσπατθή δεκνζθφπεζε ηνπ OBESSU (http://www.obessu.org/behind-the-big-march)  

έδεημε πσο κεγάιν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ ζεσξεί πσο ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη κηα ζπλεζηζκέλε 

πξαθηηθή κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο έλαο ζηνπο έμη ελήιηθεο 

δήισζε πσο ε επηθξαηέζηεξε άπνςε γηα ην θαηλφκελν είλαη απηή πνπ ζεσξεί φηη κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ ην ραξαθηήξα ηνπο. Βάζε ηνπ 34% ησλ εξσηεζέλησλ, 

πηζηεχεηαη πσο ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη κηα “θπζηνινγηθή πξάμε” πνπ δηαπξάηηνπλ νη καζεηέο 

θαζψο κεγαιψλνπλ. 

Κάπνηνη γνλείο αληηκεησπίδνπλ ηνλ ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ σο ηελ ζεκαληηθφηεξε εθδνρή ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο ηνπ θαη πηζηεχνπλ φηη ηα αγφξηα 

εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα. Απφ ηηο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε επίζεο, πσο πνιινί γνλείο 

πξνηξέπνπλ ηα παηδηά ηνπο λα πξνβνχλ ζε παξφκνηεο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο φηαλ έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ, φπσο  λα εθθξάζνπλ ηελ αδηαθνξία ηνπο ή θαη λα 

αληεπηηεζνχλ (Sawyer et al., 2011). 

Πνιινί απφ ηνπο γνλείο δηαθαηέρνληαη απφ ηε ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη ην ζχκα ζα πξέπεη λα 

κάζεη λα αληηκεησπίδεη κφλν ηνπ ηελ θαηάζηαζε. Έηζη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη γνλείο δελ δίλνπλ ηε 

δένπζα πξνζνρή, κε απνηέιεζκα ηα πεξηζηαηηθά λα απνζησπνχληαη ή λα κελ αληηκεησπίδνληαη. Ζ 

πεξηνξηζκέλε επαηζζεηνπνίεζε απφ ηε κεξηά ησλ γνλέσλ πνπ πξνθχπηεη αζθαιψο απφ ηελ έιιεηςε 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ελεκέξσζεο, νδεγεί ζε έλα είδνο “απνδνρήο” ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηε κεξηά 

ηεο νηθνγέλεηαο. 

Κάπνηνη γνλείο ζεσξνχλ επίζεο πσο ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ δελ 

ζρεηίδεηαη κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ απαμίσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ 

ζηα κάηηα ησλ γνλέσλ (Sterling Honig & Zdunowski-Sjoblom, 2014). 'Έηζη, έζησ θαη αλ αληηιεθζνχλ 

θαηλφκελα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, νη γνλείο δελ ηα θξίλνπλ ζεκαληηθά θαη δελ ηα θαηαγγέιινπλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. 
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9.4. ΟΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ 

 

Τπάξρνπλ αζάθεηεο, ζπγρχζεηο θαη πνηθίιεο αληηιήςεηο γηα ην ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. 

Απφ ηηο έξεπλεο θαίλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εληάζζνπλ ζηνλ φξν “εθθνβηζκφο” ηηο 

ζσκαηηθέο επηζέζεηο, ηηο απεηιέο θαη ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ παηδηψλ λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ δελ 

ζέινπλ. Χζηφζν, δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηνλ φξν ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ θαη ηελ θνξντδία (Boulton, 1997). Οη γπλαίθεο εθθξάδνπλ αξλεηηθφηεξε ζηάζε απφ ηνπο 

άλδξεο ζην θαηλφκελν απηφ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε πξνο ηα ζχκαηα. 

Δπίζεο, άηνκα πνπ εξγάδνληαη καθξνρξφληα σο εθπαηδεπηηθνί, θαίλεηαη πσο αλαπηχζζνπλ ιηγφηεξν 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ζχκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο είλαη θαζήθνλ ηνπο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα πεξηζηαηηθά, σζηφζν, δειψλνπλ φηη δηαθαηέρνληαη απφ ρακειή απηνπεπνίζεζε 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. 

Απφ έξεπλεο ζε θνηηεηέο παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ, πξνθχπηεη πσο νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ ηνλ 

ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ ζνβαξφηεξν απφ ην ιεθηηθφ, ελψ πηζηεχνπλ πσο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ φξν “ζρνιηθφο εθθνβηζκφο” κε ιηγφηεξε βαξχηεηα, εθφζνλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα εληνπηζζνχλ, γηαηί δελ είλαη νξαηά θαη δηαθξηηά (Craig, 

Henderson & Murphy, 2000). Δπηπξνζζέησο, θαίλεηαη πσο παξαιείπνπλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

επαλάιεςεο, κάιινλ γηαηί δελ έρνπλ απνζαθελίζεη πιήξσο ηνλ φξν, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ πξνηχπνπ εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Mishna, Scarcello, Pepler & Wiener, 2005). 

Δθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξε ελζπλαίζζεζε θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο θαηαζηάζεηο 

ζπκαηνπνίεζεο θαη παξεκβαίλνπλ πεξηζζφηεξν, ελψ αληηιακβάλνληαη ηνπο ζχηεο σο πξνζσπηθφηεηεο 

κε ρακειή απηνεθηίκεζε, ειάρηζηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο 

(Nicolaides, Toda and Smith, 2002).  

Σέινο, ζε δηαθξαηηθή έξεπλα πνπ εθαξκφζηεθε ζε ηξεηο ρψξεο, θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ επαξθή αληίιεςε ησλ κνξθψλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ. Θεσξνχλ πσο ην ζεκεξηλφ 

ζρνιείν νθείιεη λα αλαιάβεη έλα ζεκαληηθφ θνηλσληθνπαηδαγσγηθφ ξφιν γηα ηελ αληηκεηψπηζε αιιά 

θπξίσο ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ, εκπιέθνληαο ηνπο ζρεηηδφκελνπο κε ην πξφβιεκα θνξείο ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο (Kyriakou et al., 2014). 
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9.5. ΟΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ Χ ΘΔΑΣΔ-ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ 

 

Σα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ σο ζεαηέο, ζπλήζσο 

παξακέλνπλ ακέηνρα ζηα πεξηζηαηηθά απηά, θαζψο εμνηθεηψλνληαη κε θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ 

ζσκαηηθφ ή ςπρηθφ πφλν θαη δηακνξθψλνπλ ηε ιαλζαζκέλε αληίιεςε επηθξάηεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ 

“ηζρπξνχ”.  

 

Αδπλαηψληαο λα παξέκβνπλ, εθφζνλ ελδέρεηαη λα δηζηάδνπλ λα ζπλδεζνχλ κε ηα ζχκαηα 

θνβνχκελνη πσο ζα ζπκαηνπνηεζνχλ νη ίδηνη, αηζζάλνληαη ζπκφ, ληξνπή θαη ελνρή ιφγσ ηεο ζηάζεο 

ηνπο (Rivers et al., 2009). Χζηφζν, ζπλήζσο παξακέλνπλ νπδέηεξνη παξαηεξεηέο, ζεβφκελνη ηνλ 

“δπλαηφ” ζχηε, απνζησπνχλ ην γεγνλφο θαη ζπκπξάηηνπλ κε ηνπο εθθνβηζηέο γειψληαο ή 

παξνηξχλνληαο θαηά ηε δηάξθεηα επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ. πρλά κάιηζηα, ππνζηεξίδνπλ ή ζαπκάδνπλ 

εκθαλψο ην δξάζηε θαη ππνθηλνχλ ηελ εκπινθή άιισλ καζεηψλ ζε επεηζφδηα ζπκαηνπνίεζεο 

(Salmivalli et al., 2011; Andreou, 2007).  

 

 

 

Άιιεο θνξέο νη παξαηεξεηέο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηελ αδηαθνξία θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ 

ην πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ, κε ζέινληαο λα αλαιάβνπλ ζαθή ζηάζε αλάκεζα ζην ζχηε θαη ζην ζχκα, 

ζπρλά γηαηί δελ ζέινπλ λα θαλνχλ ζηα κάηηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο σο ηα “θαξθηά” ηεο ηάμεο. 

Φαίλεηαη φηη δελ αληηιακβάλνληαη πσο ε ζηάζε ηνπο απηή δελ απνηειεί ζηάζε κε παξεκβνιήο, θαζψο 

έηζη εληζρχνπλ ην ξφιν ηνπ εθθνβηζηή, ν νπνίνο ίζσο πξνβεί ζε πεξαηηέξσ εθθνβηζηηθέο ελέξγεηεο κε 

ζθνπφ λα “θεξδίζεη” ην ελδηαθέξνλ ησλ αδηάθνξσλ ζπκκαζεηψλ. Αο κελ μερλάκε εμάιινπ φηη ε 

ζησπή ζπληζηά ζπκκεηνρή! 
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10. Σν εζληθό, επξσπατθό θαη δηεζλέο ζεζκηθό πιαίζην γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

παηδηνύ, θαζώο θαη ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

 

 

χκθσλα κε ηε Γηεζλή ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ (www.0-18.gr/gia-

megaloyw/dsdp), σο παηδί ζεσξείηαη θάζε αλζξώπηλν νλ κηθξόηεξν ησλ δεθανθηώ εηώλ, εθηφο θη 

αλ ε ελειηθίσζε επέξρεηαη λσξίηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζε θάζε ρψξα λνκνζεζία. 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πεξηιακβάλεη ηπειρ καηηγοπίερ 

δικαιωμάηων: 

 Σελ πξνζηαζία απφ θάζε κνξθήο θαθνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε, δηάθξηζε, ξαηζηζκφ θαη άιιεο 

θαηαζηάζεηο πνπ απεηινχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

 Σηο παξνρέο φπσο είλαη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία, ζηελ πξφλνηα θαη ζηελ 

ςπραγσγία. 

  Σε ζπκκεηνρή, φπσο είλαη ην δηθαίσκα ζηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο, ζηελ πιεξνθφξεζε θαη 

ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν. 

 

Δπνκέλσο, βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ηεο  

πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπο, θαζψο  θαη ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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10.1. ΓΗΔΘΝΔ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΚΑIΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 

Ζ Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 2 

επηεκβξίνπ ηνπ 1990 θαη έρεη κέρξη ζήκεξα θπξσζεί ζε 193 ρψξεο, πεξηιακβάλεη σο θαηεγνξία ηελ 

πξνζηαζία απφ θάζε κνξθήο θαθνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε, δηάθξηζε, ξαηζηζκφ θαη άιιεο θαηαζηάζεηο 

πνπ απεηινχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (www.0-18.gr/gia-megaloyw/dsdp). Με ην άξζξν 2, 

δεζκεχνληαη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε 

θαη λα ηα εγγπψληαη ζε θάζε παηδί πνπ ππάγεηαη ζηελ δηθή ηνπο δηθαηνδνζία ρσξίο θακία δηάθξηζε θαη 

λα ην πξνζηαηεχνπλ ιακβάλνληαο θάζε θνξά ηα απαξαίηεηα κέηξα. Δπίζεο ζην άξζξν 3,1 αλαθέξεηαη 

πσο «ζε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά, είηε απηέο ιακβάλνληαη απφ δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, είηε απφ ηα δηθαζηήξηα, ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο ή απφ 

ηα λνκνζεηηθά φξγαλα, πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξσηίζησο ππφςε ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ». ηε 

ζπλέρεηα ζην άξζξν 19 ηνλίδεηαη πσο ηα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη  λα «ιακβάλνπλ φια ηα 

θαηάιιεια λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά κέηξα, γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ην παηδί 

απφ θάζε κνξθή βίαο, πξνζβνιήο ή βηαηνπξαγηψλ ζσκαηηθψλ ή πλεπκαηηθψλ, εγθαηάιεηςεο ή 

παξακέιεζεο, θαθήο κεηαρείξηζεο ή εθκεηάιιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο, 

θαηά ην ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ επηκέιεηα ησλ γνλέσλ ηνπ ή ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν, ηνπ ή ησλ 

λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ ζην νπνίν ην έρνπλ εκπηζηεπζεί». ηα 

κέηξα απηά πξνζηαζίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη, αλ είλαη απαξαίηεην, απνηειεζκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθπφλεζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ 

παηδηνχ  θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ  έρνπλ ηελ επηκέιεηα ηνπ, αιιά θαη γηα άιιεο κνξθέο πξφλνηαο θαζψο  

θαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ, ηελ αλαθνξά, ηελ παξαπνκπή, ηελ αλάθξηζε, ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο θαθήο κεηαρείξηζεο ηνπ παηδηνχ  θαη, φπνπ 

ρξεηάδεηαη, γηα δηαδηθαζίεο δηθαζηηθήο παξέκβαζε. πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή χκβαζε 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ,  θάζε παηδί πξέπεη λα απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ γηα ηε ζσζηή ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπ αλάπηπμε. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

παξαβξίζθεηαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ απεηινχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ: ςπρηθή, ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή. 

Ο ξφινο ησλ θνξέσλ θνηλσληθνπνίεζεο (ηδηαίηεξα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη 

αλαιακβάλνπλ ηελ πνιπεπίπεδε κεηάδνζε, εκπέδσζε, πξαγκάησζε θαη δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ) απνθαίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζην πιαίζην απηφ. Σα παηδηά δηθαηνχληαη λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ θάζε κνξθήο βία θαη ην δηθαίσκα ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπο 

ζηελ πγεία, ηελ θξνληίδα, ηελ ςπρν-ζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ ηαιέλησλ ηνπο, ζηελ κάζεζε, ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηνπο, ηελ 

ελεκέξσζε, ηελ ςπραγσγία, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζηα θνηλσληθά δξψκελα, 

ζην δηθαίσκα ηνπο γηα δηαθνξεηηθφηεηα θαη  πξνζηαζία  απφ θάζε είδνπο δηάθξηζε.  
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10.2. ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

ε επξσπατθφ επίπεδν, ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο (έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο κε 47 θξάηε-

κέιε ηεο Δπξψπεο θαη ηεο αλαηνιηθήο πεξηθέξεηαο ηεο, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε επξσπατθή 

ελνπνίεζε, γη‟ απηφ θαη ηνλίδεη ηα λνκηθά πξφηππα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ) 

αλέπηπμε ην 2004 έλα πξφγξακκα πνπ ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία ελφο «Δπξσπατθνύ Καηαζηαηηθνύ 

Υάξηε γηα Γεκνθξαηηθά ρνιεία Υσξίο Βία», πνπ ζπληάρζεθε κε ηε ζπλεξγαζία καζεηψλ απφ 26 

ζρνιεία 19 ρσξψλ. Δπίζεο, ε ζηξαηεγηθή ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ παξνπζηάζηεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 ζηηο Οδεγίεο γηα ηελ Πξνώζεζε θαη Πξνζηαζία 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ (EU Guidelines for the Promotion and Protection of the Rights of the 

Child:http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l33604_

en.htm) θαη αλαθνηλψζεθε ε αλάγθε γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ λνκνζεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη 

άιισλ κέηξσλ γηα λα απνηξαπεί ε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Αθφκε, εδφζεζαλ 

νδεγίεο γηα λνκνζέηεζε  εζληθψλ  εγγπήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ηελ  παξνρή απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο φισλ φζσλ αζρνινχληαη κε ηα 

παηδηά, κε ζηφρν ηελ αζθάιεηα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ. 

Σέινο, έγηλαλ επηζεκάλζεηο ιήςεο κέηξσλ ελάληηα ζηηο κνξθέο βίαο πνπ εμαθνινπζνχλ λα 

παξαβηάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, φπσο ε θπζηθή, πλεπκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη ζεμνπαιηθή 

βία, ν βαζαληζκφο, ε θαθνπνίεζε, ε εθκεηάιιεπζε θαη ε ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε. Σν πκβνχιην 

επηθεληξψλεηαη ζηελ δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα ππάξμεη εθαξκνγή θαη εκπέδσζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο δεκηνχξγεζε ην πξόγξακκα „Building a Europe 

for and with the children‟ ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 (http://www.coe.int/el/web/children). Σν 

πξφγξακκα είρε σο αξρηθφ ηνπ ζθνπφ γηα ηα έηε 2011-2015 ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Δπηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε θηιηθψλ 

πξνο ην παηδί ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ βίαο ελάληηα ζηα παηδηά, 

ηελ εγγχεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη επηξξεπή ζε απεηιέο θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Καιείηαη λα εθαξκφζεη ηηο 4 βαζηθέο αξρέο ηνπ πλεδξίνπ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ  πάλσ ζηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ πνπ αθνξνχλ: 

 ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ  

 ηελ αθνζίσζε ζην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ  

 ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηε δσή, ζηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε  

 ηνλ ζεβαζκφ ησλ απφςεσλ ηνπ παηδηνχ, θαζψο επίζεο θαη ηελ αιιειεμάξηεζε  θαη ην   

αδηαίξεην ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ.  
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10.3. ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Ζ Διιάδα έρεη εγθξίλεη ηελ Γηεζλή ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ θαη είλαη 

ππνρξεσκέλε λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο ηεο. 

 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, ε νπνία απνηειεί 

ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηείαο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ (ππνθαηεγνξία ησλ νπνίσλ είλαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ). 

 

Σαπηφρξνλα, ν πλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ, ν νπνίνο είλαη θαηνρπξσκέλνο σο αλεμάξηεηε αξρή 

απφ ην χληαγκα, έρεη σο θχξην αληηθείκελν ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν 3094/2003 (κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη ν Κύθινο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ) θαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ (ΠΓ 273/1999) ζην πιαίζην πνπ 

ζέηνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ είλαη λα δηακεζνιαβεί, χζηεξα απφ 

αλαθνξέο πνιηηψλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, 

επηδηψθνληαο ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. Αθφκε, κπνξεί λα δξάζεη απφ κφλνο ηνπ  ζε 

πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ παξαβηάζεσλ, αλ ην ζεσξεί απαξαίηεην. Δπίζεο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο ινηπήο εζληθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Ο ζεζκφο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ ιεηηνπξγεί ήδε ζε 

24 ρψξεο απφ ηα 47 θξάηε- κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.  
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11. Μέηξα θαη ηερληθέο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

11.1. Μέηξα αληηκεηώπηζεο 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ 

νξηζκέλα απζηεξά κέηξα από πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο θνξείο (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, πνιηηεία), 

πξνθεηκέλνπ ην θαηλφκελν απηφ λα πεξηνξηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ. 

  Αλαιπηηθφηεξα, ην ζρνιείν απνηειεί έλα απφ ηα πην ζπρλά πεξηβάιινληα εκθάληζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ (δηεπζπληήο, θαζεγεηέο, νη ίδηνη νη 

καζεηέο) νθείινπλ λα ιάβνπλ θάπνηα βαζηθά κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, 

ζε επίπεδν ζρνιείνπ είλαη απαξαίηεην λα ηεζεί ππεχζπλε κηα νκάδα απνηεινχκελε ηφζν απφ 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θη απφ  καζεηέο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαη επίβιεςε 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηελ αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ βίαο ζην πιαίζην απηνχ. Δπηπιένλ, 

ην ζρνιείν απφ ηελ πιεπξά ηνπ, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαηά ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο, 

κέζα απφ νκηιίεο (εκεξίδεο) γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζε γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ κείσζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.  

           Αθφκε, έλαο άιινο ζεκαληηθφο θνξέαο πνπ κπνξεί λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ απνηειεί ε νηθνγέλεηα. Οη γνλείο ηνπ παηδηνχ πνπ εθθνβίδεηαη (ηνπ ζχκαηνο), φηαλ 

αληηιεθζνχλ ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θη φηη ην παηδί ηνπο θηλδπλεχεη, νθείινπλ λα ηνπ 

παξέρνπλ αζθάιεηα θαη θπξίσο ππνζηήξημε. Θα πξέπεη λα έξζνπλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν, 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ηνπο ζηελνχο ηνπ θίινπο, έηζη ψζηε λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηελ 

έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Έπεηηα, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο κε ηελ παξνρή ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο απφ θάπνηνλ εηδηθφ ςπρηθήο πγείαο εμαθνινπζψληαο λα ειέγρνπλ ηελ εμέιημε ηεο 

θαηάζηαζεο. Αθφκε, δελ πξέπεη πνηέ λα μερλνχλ ην εμήο: θπξηφηεξνο ζθνπφο είλαη λα βνεζήζνπλ ην 

παηδί ηνπο θη φρη λα ηηκσξήζνπλ ηνλ ζχηε. 

           Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γνλείο ηνπ παηδηνχ πνπ εθθνβίδεη (ηνπ ζχηε) ζα πξέπεη θη απηνί κε ηελ  

ζεηξά ηνπο λα αλαδεηήζνπλ ηα βαζχηεξα θαη πην ζεκαληηθά αίηηα πνπ νδήγεζαλ ην παηδί ηνπο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο (ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνχλ ην κεξίδην επζχλεο πνπ έρνπλ νη ίδηνη). ηελ 

ζπλέρεηα, νθείινπλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (θαζεγεηέο θαη ζπκκαζεηέο) 

πξνθεηκέλνπ λα  αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα. Δπίζεο, ε αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ θάπνηνλ 

παηδνςπρνιφγν ζα κπνξνχζε λα απνηξέςεη ηελ πηνζέηεζε αθφκε πεξηζζφηεξσλ βίαησλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Σέινο, ζα πξέπεη κε ζσζηφ ηξφπν λα μεθαζαξίζνπλ ζην παηδί ηνπο ηηο θπξψζεηο πνπ 

ζα ππνζηεί ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο κηαο ηέηνηαο αληίδξαζεο (κε θαλέλαλ ηξφπν δελ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ζσκαηηθή ηηκσξία). Ο Πίλαθαο 4 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεη επηγξακκαηηθά 

φζα αλαθέξζεθαλ: 
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ην ζρνιείν: 

 ππεχζπλε κηα νκάδα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαη επίβιεςε ηνπ 
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 
 αλαθνξά θαη θαηαγξαθή πεξηζηαηηθψλ βίαο 
 εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαηά ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο 
 νκηιίεο (εκεξίδεο) γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ 
 ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζε γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο 

Γνλείο ζύκαηνο: 

 παξέρνπλ αζθάιεηα θαη θπξίσο ππνζηήξημε 
 λα έξζνπλ ζε ζηελή επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν, ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ηνπο ζηελνχο ηνπ θίινπο, έηζη ψζηε λα 
πιεξνθνξεζνχλ γηα ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
 παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο απφ θάπνηνλ εηδηθφ ςπρηθήο πγείαο 
 θπξηφηεξνο ζθνπφο είλαη λα βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο θη φρη λα 
ηηκσξήζνπλ ηνλ ζχηε 

Γνλείο ζύηε: 
 

 λα αλαδεηήζνπλ ηα βαζχηεξα θαη πην ζεκαληηθά αίηηα πνπ νδήγεζαλ ην 
παηδί ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο 
 λα αλαινγηζηνχλ ην κεξίδην επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγεί 
 λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (θαζεγεηέο θαη 
ζπκκαζεηέο) 
 αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ θάπνηνλ παηδνςπρνιφγν 
 λα μεθαζαξίζνπλ ζην παηδί ηνπο ηηο θπξψζεηο πνπ ζα ππνζηεί ζε 
πεξίπησζε επαλάιεςεο κηαο ηέηνηαο αληίδξαζεο (κε θαλέλαλ ηξφπν δελ 
πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ζσκαηηθή ηηκσξία) 

 

Πίνακαρ 4: Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ 
 

(http://lykdolian.ioa.sch.gr/wpcontent/uploads/2015/02/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE

%9F%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE

%A0%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE

%9A%CE%9F%CE%A5%CE%95%CE%9A%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%A3%CE

%9C%CE%9F%CE%A5.pdf) 

 

Σν Γίκηςο Καηά ηηρ Βίαρ ζηο σολείο πξνηείλεη ηα εμήο κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ (http://www.antibullyingnetwork.gr/page.aspx?id=106): 

      Απφ κέξνπο ηνπ ζσολείος:  

 Σν ζρνιείν πξέπεη λα έρεη επξεία πνιηηηθή θαηά ηεο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ δηακνξθσκέλε κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. 

 Δίλαη αλάγθε λα ππάξρεη κε-ζηηγκαηηζηηθή πνιηηηθή γηα ηα ζχκαηα θαη ηνπο ζχηεο ζρνιηθήο βίαο.  

 Καζίζηαηαη αλάγθε λα ππάξρεη κία γεληθή πνιηηηθή γηα ηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκβίσζεο ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηε δνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο. 

 Σν ζρνιείν πξέπεη λα ελδπλακψλεη ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. 

 Σν ζρνιείν είλαη απαξαίηεην λα πξνβεί πξνο πιεξνθφξεζε ζε φια ηα επίπεδα γηα ηνπο ζρνιηθνχο 

θαλφλεο θαη ηελ πνιηηηθή πξφιεςεο ηεο βίαο. 

 Σν ζρνιείν πξέπεη λα πξνσζεί ηηο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

 Καζίζηαηαη αλάγθε ελίζρπζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ γηα εθαξκνγή ζεηηθψλ αιιαγψλ. 
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Απφ κέξνπο ησλ εκπαιδεςηικών και ηηρ εκπαίδεςζηρ: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη λα δηαζέηνπλ θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, θαζψο επίζεο θαη γλψζεηο 

γηα ηε βία θαη ηελ επηζεηηθφηεηα. 

 Πξέπεη λα είλαη πιεξνθνξεκέλνη γηα ηνλ εθθνβηζκφ θαη λα έρνπλ ζαθείο ξφινπο ζηελ θαηαλνκή 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, φζνλ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ηέηνησλ θαηλνκέλσλ.  

 Να είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην πξφβιεκα θαη λα ππάξρεη θιηληθή επίβιεςε θαη ζπκβνπιεπηηθή. 

 Να ππάξρεη άκεζε ζπλάληεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, χζηεξα απφ ηελ εθδήισζε πεξηζηαηηθνχ βίαο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη κπεκέλνη θαη λα πξνσζνχλ ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία. 

 Να πξνσζείηαη ε ςπρηθή πγεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

     Απφ κέξνπο ηνπ θςζικού πεπιβάλλονηορ: 

 Ζ ηάμε πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ θαζαξηφηεηά ηεο. 

 Ζ θαιαίζζεηε επίπισζε ηεο ηάμεο δεκηνπξγεί ζεηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Δίλαη αλάγθε λα βειηησζεί ε επίβιεςε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ.  

 Δίλαη αλάγθε λα ππάξρεη αζθάιεηα ζην πξναχιην. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη ηαθηνπνίεζε ηεο ξνήο ησλ καζεηψλ πξνο ην ζρνιηθφ θηίξην θαη ηηο ηάμεηο. 

     Απφ κέξνπο ηεο ζσολικήρ ηάξηρ:  

 Να ππάξρεη ζεηηθή αληαπφθξηζε απ‟ φιε ηελ ηάμε, ζαθείο θαλφλεο γηα κε-βίαηε ζπκπεξηθνξά. 

 Να ππάξρεη ζε θάζε ηάμε πνιηηηθή θαηά ηεο βίαο, κε ζπκκεηνρή θαη δηάινγν ησλ καζεηψλ. 

     Απφ κέξνπο ησλ μαθηηών: 

 Οη καζεηέο πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

πιεξφηεηα, απηνέιεγρν θαη δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Πξέπεη λα πξνάγεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο.  

 Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ 

δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ. 

 Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη πιεξνθνξεκέλνη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη λα 

έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζε θαηαζηάζεηο εθθνβηζκνχ, έηζη ψζηε λα ππάξμεη επαηζζεηνπνίεζε. 

 Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ ηελ πνιηηηθή επαηζζεηνπνίεζή ηνπο θαη λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ζπλνκειίθσλ (peer-mediation). 

 Πξέπεη λα ππάξρεη ζπκβνπιεπηηθή θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηε κείσζε ησλ 

πηζαλνηήησλ ζρνιηθήο απνηπρίαο. 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ κέζνδνη απηνπξνζηαζίαο ησλ ππνςεθίσλ παηδηψλ-ζπκάησλ. 
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     Απφ κέξνπο ηεο οικογένειαρ:  

 Δίλαη αλάγθε λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ. 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε βνχιεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζην πξφγξακκα 

πξφιεςεο ηεο βίαο ζην ζρνιείν.  

 Πξέπεη λα ππάξρεη ζεβαζκφο ζηελ εκπεηξία ησλ γνλέσλ θαη ζεηηθή ζπλεξγαζία σο πξνο ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ.  

 Πξέπεη νη νηθνγέλεηεο λα έρνπλ πιεξνθφξεζε απφ ηνπο καζεηέο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο. 

 Καζίζηαηαη αλάγθε λα ππάξρεη εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ 

κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε αλνηρηψλ ζπδεηήζεσλ κε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ ππφ 

ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία εθπαηδεπηηθψλ. 

     Απφ κέξνπο ηεο κοινόηηηαρ:  

 Δίλαη απαξαίηεηε ε βνχιεζε ηεο θνηλφηεηαο γηα δηθηχσζε κε ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο 

ζρνιηθήο βίαο. 

 Πξέπεη ε θνηλφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο πγείαο, εθπαίδεπζεο, αζηπλνκίαο θαη δηθαηνζχλεο 

θαζψο θαη κε ππεξεζίεο θνηλσληθν-ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ησλ λέσλ. 

 Πξέπεη λα ππάξμνπλ πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο ζε πξνγξάκκαηα θαη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο. 

 Δίλαη αλαγθαία ε πιεξνθφξεζε ζηα ΜΜΔ θαη ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πνιηηηθή πξφιεςεο 

ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκφ. 

 

11.2. Σερληθέο δηαρείξηζεο κηαο ζύγθξνπζεο 

 

         11.2.1. Ζ άκεζε επέκβαζε 

Ζ δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαηεο ζπκπεξηθνξάο γίλεηαη ζχκθσλα κε κηα δηαδηθαζία πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζείηαη, βάζεη ελφο πξσηνθφιινπ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη κέξνο ηεο θνηλά ζπκθσλεκέλεο πνιηηηθήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη απνηειεί επζχλε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη ηνπ θαζέλα απφ 

απηνχο μερσξηζηά. Σν πξσηφθνιιν δηαρείξηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

αλαθέξεη κε ζαθήλεηα πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε, πνπ γίλεηαη, ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

δηάθνξσλ πεξηζηαηηθψλ, ηηο ζπλέπεηεο γηα ηνπο δξάζηεο, ηελ εκπινθή ησλ γνληψλ θαη ηε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ελφο πεξηζηαηηθνχ (Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Γάθλε ΗΗ, 2008).  
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Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ βίαηεο ζπκπεξηθνξάο 

πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Χζηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ, δελ αξθεί λα αθνινπζείηαη 

έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ, θαζψο απηέο απνηπγράλνπλ καθξνπξφζεζκα 

θαη βξαρππξφζεζκα λα επηθέξνπλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Βάζεη εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ 

πξνηείλνληαη νη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο: 

 

Α. ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΟΤΝ ΣΟΝ ΔΚΦΟΒΗΜΟ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ 

Γηα λα ζηακαηήζνπλ ηνλ εθθνβηζκφ αθξηβψο ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Να παξέκβνπλ άκεζα. 

 Να ρσξίζνπλ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

 Να βεβαησζνχλ φηη ην θάζε παηδί είλαη αζθαιέο. 

 Να θαιχςνπλ ηπρφλ άκεζεο ηαηξηθέο ή ςπρηθέο αλάγθεο πγείαο ησλ παηδηψλ. 

 Να δηαηεξήζνπλ ηελ ςπρξαηκία ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα θαζεζπράζνπλ ηα παηδηά 

πνπ ζπκκεηέρνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεπξηζθφκελσλ.  

 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί γηα λα απνθχγνπλ ηα παξαθάησ θνηλά ιάζε: 

 Να κελ αγλνήζνπλ ηε ζχγθξνπζε. Δίλαη ιάζνο λα λνκίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ ελειίθσλ. 

 Να κελ πηέδνπλ ηα άιια παηδηά λα πνπλ δεκνζίσο απηφ πνπ είδαλ. 

 Να κελ αλαθξίλνπλ ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζχγθξνπζε κπξνζηά ζε ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Να κελ κηιήζνπλ απφ θνηλνχ ζηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη, αιιά κφλν μερσξηζηά. 

 Να κελ πηέζνπλ ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζχγθξνπζε λα δεηήζνπλ ζπγγλψκε επί ηφπνπ.  

 

Χζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη ακέζσο λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα ηεο αζηπλνκίαο ή ηαηξηθή 

θξνληίδα φηαλ:  

 Τπάξρεη θάπνηνπ είδνπο φπιν. 

 Τπάξρνπλ απεηιέο ζνβαξήο ζσκαηηθήο βιάβεο. 

 Τπάξρνπλ ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο. 

 Τπάξρεη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. 

 Κάπνηνο θαηεγνξείηαη γηα παξάλνκε πξάμε, φπσο ιεζηεία ή εθβίαζε. 
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Β. ΝΑ ΜΑΘΟΤΝ ΣΗ ΤΝΔΒΖ 

ηε ζπλέρεηα, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ζπγθεληξψζνπλ ζηνηρεία γηα ην πεξηζηαηηθφ βίαο 

κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 Να δηαρσξίζνπλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο καζεηέο. 

 Να αθνχζνπλ ηελ ηζηνξία απφ δηάθνξεο πεγέο, ηφζν απφ ελήιηθεο φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο. 

 Να αθνχζνπλ ρσξίο λα θαηεγνξήζνπλ θαλέλαλ. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ κε πξνζνρή ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνπλ γηα λα 

βεβαησζνχλ φηη πξάγκαηη πξφθεηηαη γηα θαηλφκελν εθθνβηζκνχ, αλαινγηδφκελνη ηα εμήο:  

- Πνηα είλαη ε ηζηνξία κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη; Τπήξμαλ ζπγθξνχζεηο ζην 

παξειζφλ;  

- Τπάξρεη αληζνξξνπία ηζρχνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη; Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο 

ε αληζνξξνπία δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζσκαηηθή δχλακε θαη, γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, κεξηθέο 

θνξέο δελ είλαη εχθνιν λα αλαγλσξηζηεί. Αλ ν καζεηήο-ζηφρνο αηζζάλεηαη φηη ππάξρεη κηα 

αληζνξξνπία ηζρχνο, ηφηε πηζαλφηαηα ππάξρεη.  

- Έρεη ζπκβεί ηέηνην πεξηζηαηηθφ μαλά ζην παξειζφλ; Ο καζεηήο-ζχκα αλεζπρεί φηη απηφ ζα 

επαλαιεθζεί θαη ζην άκεζν κέιινλ; 

 

 

Γ. ΝΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΟΤΝ ΣΟΝ ΜΑΘΖΣΖ ΠΟΤ ΔΚΦΟΒΗΕΔΣΑΗ 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο πνπ πθίζηαληαη εθθνβηζκφ κε 

ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 Να αθνχζνπλ κε πξνζνρή ηνλ καζεηή.  

 Να δηαβεβαηψζνπλ ηνλ καζεηή φηη ν εθθνβηζκφο δελ είλαη δηθφ ηνπ θηαίμηκν.  

 Να ηνπ ππελζπκίζνπλ φηη ηνλ λνηάδνληαη θαη φηη βξίζθνληαη εθεί γηα λα ηνλ πξνζηαηεχζνπλ. 

 Να ηνπ εμεγήζνπλ φηη πξέπεη λα δεηά βνήζεηα φηαλ ηε ρξεηάδεηαη. 

 Να ηνπ δψζνπλ ζπκβνπιέο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη. 

 Να ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίιπζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ καζεηή πνπ 

εθθνβίδεηαη. 

 Να δεηήζνπλ ηε βνήζεηα επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο, εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν. 
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πληζηάηαη ε πξνζνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη παξαθάησ 

ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί: 

 Να κελ πνπλ ζηνλ καζεηή-ζχκα λα αγλνήζεη ηνλ εθθνβηζκφ.  

 Να κελ θαηεγνξήζνπλ ηνλ καζεηή-ζχκα ηνπ εθθνβηζκνχ. Αθφκα θη αλ απηφο πξνθάιεζε ηνλ 

εθθνβηζκφ, θαλείο δελ αμίδεη λα πέζεη ζχκα εθθνβηζκνχ. 

 Να κελ πνπλ ζηνλ καζεηή-ζχκα λα εθδηθεζεί ηνλ καζεηή πνπ εθθνβίδεη. 

 

     11.2.2. Σεσνικέρ αποκλιμάκωζηρ ηηρ επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο απνθιηκάθσζεο ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη λα κεησζεί ην 

επίπεδν ηεο δηέγεξζεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπδήηεζε. ε απηή ηε θάζε, είλαη ζεκαληηθφ ν 

εθπαηδεπηηθφο λα θαίλεηαη επηθεληξσκέλνο θαη ήξεκνο αθφκε θαη φηαλ δελ αηζζάλεηαη έηζη. 

Δηδηθφηεξα, φηαλ παξεκβαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε επεηζφδηα επηζεηηθφηεηαο ζηελ ηάμε ή 

γεληθφηεξα ζην ζρνιείν, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα παξαθάησ: 

 

1. ΝΑ ΓΗΑΣΖΡΖΟΤΝ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΩΝ ΣΟΤ 

 Να θαίλνληαη ήξεκνη, επηθεληξσκέλνη θαη κε απηνπεπνίζεζε. Απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο πάληεο 

λα κείλνπλ ήξεκνη. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ έλαλ ρακειφ ηφλν θσλήο. 

 Να κελ θξαηνχλ ακπληηθή ζηάζε, ζε πεξίπησζε πνπ ηα πβξηζηηθά ζρφιηα ή νη πξνζβνιέο 

απεπζχλνληαη ζε απηνχο. 

 Δάλ αηζζάλνληαη φηη ράλνπλ ηνλ έιεγρν, λα θαιέζνπλ έλαλ ζπλάδειθφ ηνπο γηα ππνζηήξημε. 

 

2. ΝΑ ΠΡΟΣΗΜΖΟΤΝ ΣΖΝ ΜΖ-ΛΔΚΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

 Να αθήζνπλ επηπιένλ θπζηθφ ρψξν αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηνλ επηηηζέκελν καζεηή. Ο ζπκφο 

θαη ε δηέγεξζε κπνξεί λα θαιχςεη ηνλ επηπιένλ ρψξν αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ 

καζεηή. 

 Να δηαηεξήζνπλ ζπλερή νπηηθή επαθή. 

 Να κελ δείρλνπλ θαη κελ θνπλνχλ ην δάρηπιφ ηνπο. 

 Να κελ αγγίδνπλ ηνλ επηηηζέκελν καζεηή, θαζψο ε θπζηθή επαθή ζα κπνξνχζε εχθνια λα 

παξεξκελεπζεί σο ερζξηθή ή απεηιεηηθή.  
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3. ΝΑ ΑΠΟΚΛΗΜΑΚΩΟΤΝ ΣΖΝ ΤΓΚΡΟΤΖ 

 Να κελ θσλάδνπλ φηαλ έλαο καζεηήο νπξιηάδεη. ηφρνο είλαη λα θηάζεη ε δηέγεξζε ζε έλα 

θαηψηεξν επίπεδν. Δπνκέλσο, θαιφ είλαη λα πεξηκέλεη ν εθπαηδεπηηθφο κέρξη λα πάξεη κηα 

αλάζα ν καζεηήο θαη κεηά λα ηνπ κηιήζεη ήξεκα.  

 Να εμεγήζνπλ ηα φξηα θαη ηνπο θαλφλεο κε έλαλ επζχ, ζηαζεξφ ηφλν θσλήο, αιιά πάληα κε ζεβαζκφ.  

 Να δψζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο, ρσξίο απεηιέο ή ζπκφ. 

 Να πξνηείλνπλ ηξφπνπο, γηα λα ιπζεί ε αληηπαξάζεζε. 

 

11.2.3. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο 

Ζ δηακεζνιάβεζε αλήθεη ζην θάζκα ησλ κνξθψλ επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ (conflict 

resolution) νη νπνίεο επηδηψθνπλ ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ δηαθσλνχλησλ κέζα 

απφ έλα δίθαην απνηέιεζκα.  

           Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη γηαηί είλαη πξνηηκόηεξε έλαληη ησλ 

παξαδνζηαθώλ ηξόπσλ δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ; πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο 

απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο κε ηε δηακεζνιάβεζε, πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ελαιιαθηηθή, ε 

νπνία απνηειεί έλαλ λέν ηξφπν πξνζέγγηζεο ζηελ επίιπζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ 

κέζα ζ‟ έλα πιαίζην πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξν θαη δεκνθξαηηθφ. Σφζν ν ζχηεο φζν θαη ην ζχκα 

αληηκεησπίδνληαη κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζεβαζκφ απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή.  Ζ θχξηα ζηνρνζεζία 

ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζηα εμήο (Αξηηλνπνχινπ, 2001): 

 Μείσζε πεηζαξρηθψλ πξνβιεκάησλ θαη απνβνιψλ 

 Απειεπζέξσζε εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ ξφιν ηεο «αζηπλφκεπζεο» ησλ καζεηψλ  

 Μείσζε ησλ βίαησλ θαη αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη απνθπγή δηάιπζεο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ 

 Κιίκα ζπλεξγαζίαο, απηνλνκίαο θαη επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ 

 Δλδπλάκσζε αηνκηθφηεηαο θαη ηζφηεηαο 

 Δχξεζε θνηλά απνδεθηψλ ιχζεσλ  

 Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ  

 Βειηίσζε ελ γέλεη ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο.  

 

Μέζα απφ ηε ζηνρνζεζία θαίλεηαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ - ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο. Παξάιιεια, εάλ θαλείο έρεη ζην κπαιφ 

ηνπ ηελ απνθαηαζηαηηθή δηθαηνζχλε, ε νπνία απνηειεί ζεκέιην ηεο δηακεζνιάβεζεο ησλ 

ζπλνκειίθσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ κφιηο παξνπζηάζηεθαλ, αληηιακβάλεηαη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νθείιεη λα επηιέγεη απηή ηε δηαδηθαζία έλαληη παξαδνζηαθφηεξσλ ηξφπσλ 

δηαρείξηζεο. 
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       11.2.3.1. Σερληθέο δηακεζνιάβεζεο 

 

 Οξηζκέλεο βαζηθέο ηερληθέο δηακεζνιάβεζεο είλαη νη εμήο (Αξηηλνπνχινπ, 2001): 

 Παξάθξαζε: Ο δηακεζνιαβεηήο επαλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ ιφγηα απηφ πνπ έρεη πεη ν 

δηαθσλψλ. Δπίζεο, ε παξάθξαζε ιεηηνπξγεί θαη σο ηερληθή πεξίιεςεο, βνεζψληαο ηνλ 

δηακεζνιαβεηή λα θάλεη κηα ζχλνςε ησλ φζσλ εηπψζεθαλ. 

 Αληαλάθιαζε ζπλαηζζεκάησλ: Ο δηακεζνιαβεηήο ζπλνςίδεη κε δηθά ηνπ ιφγηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ δχν πιεπξψλ.  

 Υξήζε ελζαξξπληηθώλ εθθξάζεσλ: Οη ελζαξξπληηθέο εθθξάζεηο θαη νη θηλήζεηο 

(θνχλεκα θεθαιηνχ) βνεζνχλ ηνλ νκηιεηή λα ζπλερίζεη λα κηιά πξνθεηκέλνπ λα δψζεη 

πεξηζζφηεξεο εμεγήζεηο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ. 

 Υξήζε αλνηρηώλ εξσηήζεσλ: Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο δελ βνεζνχλ ψζηε ην πξφβιεκα λα 

βγεη ζηελ επηθάλεηα. Ο δηακεζνιαβεηήο πξέπεη λα ζέηεη αλνηθηά εξσηήκαηα, ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ζηνπο δηαθσλνχληεο λα εθθξάδνληαη εηιηθξηλά θαη ειεχζεξα. Δπηπιένλ, κε ηε 

ρξήζε αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ν δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα επηκείλεη ζε θάπνηα 

δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε γηα θάηη πνπ δε γλσξίδεη ή δελ θαηαιαβαίλεη. 

 Θεηηθή αλαπιαηζίσζε: Ο δηακεζνιαβεηήο θξνληίδεη πάληα λα κεηαθέξεη ηελ θαηάζηαζε 

ζε πην ζεηηθφ πιαίζην. Σνλίδεη ηα ζεηηθά ζεκεία πνπ παξαηεξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε θξάζε «ην γεγνλφο φηη ήξζαηε θαη νη δχν νηθεηνζειψο ζε 

απηή ηε ζπλάληεζε δείρλεη πσο ζέιεηε λα βξεζεί κηα ιχζε». 

 Πεξίιεςε: Αθνχ αλαθέξεη πεξηιεπηηθά ν δηακεζνιαβεηήο φζα είπε ν θάζε δηαθσλψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, ηνλ ξσηά αλ ζέιεη λα 

πξνζζέζεη θάηη άιιν.  

 Καηάιιειε γιώζζα ζώκαηνο: Ο δηακεζνιαβεηήο δελ πξέπεη κε ηε ζηάζε ηνπ λα δείρλεη 

φηη βαξηέηαη. Σνπλαληίνλ, πξέπεη λα δείρλεη ζέιεζε γηα λα βνεζήζεη θαη εξεκία γηα λα 

ζπληνλίδεη ηελ θνπβέληα. 

 Γεκηνπξγία ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ: Ο δηακεζνιαβεηήο πξέπεη λα παξνηξχλεη λα 

πξνηείλνληαη αξθεηέο ιχζεηο, ψζηε νη δχν δηαθσλνχληεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ζηε 

δηαθσλία δελ ππάξρνπλ κνλφδξνκνη αιιά απφ θνηλνχ κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ κηα θνηλή 

ιχζε θαη ηελ ελαιιαθηηθή, κέζα απφ άιιεο, πνπ ηθαλνπνηεί ηζφπνζα θαη είλαη σθέιηκε θαη 

γηα ηηο δχν πιεπξέο.  
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12. Πξνγξάκκαηα, δξάζεηο, πξσηνβνπιίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξόιεςε   

      θαη αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

 

Σν θαηλφκελν ηεο ζρνιηθή βίαο ρξεηάδεηαη λα 

εμεηαζηεί ζε ζπλάξηεζε κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφ. Πξάγκαηη, ην 

νηθνγελεηαθφ πξσηίζησο πεξηβάιινλ, ην ζρνιηθφ θαη 

ην επξχηεξν θνηλσληθφ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηα απηφ ηνλ 

ιφγν θξίλεηαη επηηαθηηθή ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ θνξέσλ. Παξάιιεια, ηα κέηξα πνπ ζα 

ιεθζνχλ πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηε νηθνλνκηθή 

επρέξεηα κηαο ρψξαο, θαζψο θαη ηελ λννηξνπία θαη 

ηελ θνπιηνχξα ηνπ ιανχ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

κεδεληθή αλνρή πνπ ηζρχεη ζηελ Ακεξηθή θαη 

ζχκθσλα κε απηήλ θαηαδηθάδνληαη ακέζσο  

θαηλφκελα πνπ ζε άιιεο θνηλσλίεο ζεσξνχληαη 

θνηλσληθά απνδεθηά. 

 

Αξρηθά ε πξόιεςε είλαη ην θαιύηεξν κέζν. ια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα επηιέγνπλ ηελ 

πξφιεςε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζεκαληηθφηεξα θαηλφκελα βίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνηάζεηο πνπ δηακφξθσζε ν πλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ (Μφζρνο, 2010), είλαη αλαγθαία ε 

αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο επλνκίαο θαη πινπξαιηζκνχ κέζα ζηα ζρνιεία, θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

αιιεινζεβαζκνχ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, θξίλεηαη αλαγθαία ε  

αθξφαζε ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ζέκαηα πνπ ηα αθνξνχλ ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα θιίκα 

ζπλεξγαζίαο, θαηαλφεζεο θαη εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο.  

Θα πξέπεη, επίζεο, λα γίλνληαη ζπρλά ζπλαληήζεηο επηθνηλσλίαο ζηελ θάζε ηάμε, κε ηελ 

επζχλε ηνπ παηδαγσγνχ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. ηηο ζπλαληήζεηο 

απηέο ζα πξέπεη λα εμεγείηαη ζηνπο καζεηέο, κε βησκαηηθφ ηξφπν, ην ηί ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο 

άζθεζεο βίαο ζε ζπλνκειίθνπο ηνπο, ψζηε λα επαηζζεηνπνηεζνχλ  ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ ζπηψλ, 

ησλ ζπκάησλ θαη ησλ καξηχξσλ θαη λα αλαδεηεζνχλ πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε απηψλ 

ησλ ζπγθξνχζεσλ. Θα πξέπεη, κε άιια ιφγηα, λα πξνσζεζεί ε δηδαζθαιία «ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 
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αληίδξαζεο» ζε πεξηπηψζεηο βίαο ή εθθνβηζκνχ κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ θαη άιιεο ζρεηηθέο 

εξγαζίεο.  

Παξάιιεια, νη  νκαδνζπλεξγαηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν (γηα παξάδεηγκα, νκάδεο 

έθθξαζεο, εηθαζηηθήο ηέρλεο, ρνξνχ, κνπζηθήο, ζεάηξνπ, πεξηνδηθνχ, θσηνγξαθίαο, θηλεκαηνγξάθνπ, 

άζιεζεο, πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, θ.ά.) είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ζα πξέπεη λα 

εληζρπζνχλ κε ππνβνεζεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη θαηεπζχλζεηο απφ ην Τπνπξγείν. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο βειηηψλνπλ ηνπο δεζκνχο θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη δίλνπλ 

επθαηξία αλάδεημεο θαη θαηαμίσζεο αθφκε θαη ζε καζεηέο πνπ, ελδερνκέλσο, πζηεξνχλ ζηα ζρνιηθά 

καζήκαηα.  

Δίλαη, επίζεο, αλαγθαία ε χπαξμε βηβιηνζεθψλ θαη αηζνπζψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε φια ηα 

ζρνιεία, ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα απαζρνινχληαη  δεκηνπξγηθά, λα δηεπξχλνπλ 

ηνπο νξίδνληεο ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν λα μεπεξάζνπλ ηπρφλ ζπκπιέγκαηα θαησηεξφηεηαο  θαη 

αηζζήκαηα κηζαιινδνμίαο  θαη θαλαηηζκνχ. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα εμαζθεζνχλ ζηνλ δηάινγν, λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα 

εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο απ‟ επζείαο ή κέζσ εθπξνζψπσλ ηνπο πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνάγνπλ ηε βησκαηηθή κάζεζε ηεο ζπλχπαξμεο κε ηνλ «δηαθνξεηηθφ» θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ. Δηδηθά ζε ζρνιηθέο κνλάδεο φπνπ ζπλππάξρνπλ παηδηά κεηαλαζηψλ ή 

κεηνλφηεηεο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε δξάζεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ έληαζε θαη 

θαιιηεξγνχλ ζηνπο καζεηέο ην πλεχκα απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο. 

ην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο, νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη ην ζρνιείν ρξεηάδεηαη λα 

γλσζηνπνηνχληαη κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δηαλνκή έληππνπ πιηθνχ. Σα ΜΜΔ ηνπηθήο 

εκβέιεηαο  κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο.  

Καηαιεθηηθά, ζην επίπεδν απηφ, πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο πξνο ηνπο 

δξάζηεο θαη ηα ζχκαηα. ηνπο δξάζηεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο κε ζηφρν ηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ θαη ηνλ απηνέιεγρν. Σαπηόρξνλα, πέξα από ηελ πξόιεςε, 

νη δηάθνξεο θπξώζεηο, φπσο ε ζηέξεζε πξνλνκίσλ, ε απνβνιή θαη ε αιιαγή ηάμεο ή ζρνιείνπ 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζε θαηλφκελα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

Ο Desmond Tutu είρε δηαθεξχμεη:  

 

                         «Αλ θξαηάο νπδέηεξε ζηάζε ζε πεξηπηψζεηο αδηθίαο,  

                           έρεηο επηιέμεη λα πάξεηο ην κέξνο ηνπ θαηαπηεζηή». 
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Οη πνιηηηθέο πνπ πινπνηνχλ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ηεο 

ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε ηξία επίπεδα θαη είλαη (Αξηηλνπνχινπ Β., 2001):    

 Δζληθέο πνιηηηθέο πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία, φπσο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ε 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, νη εζληθέο δξάζεηο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ 

ξαηζηζκνχ, θηι.  

 Σνπηθέο- πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο φπσο είλαη νη θνηλσληθν-ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο. 

 Πνιηηηθέο θαη πξσηνβνπιίεο από ηα ζρνιεία θαη ηνπο καζεηέο, φπσο πξνγξάκκαηα εηξεληθήο 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαη δηακεζνιάβεζεο  ησλ γνλέσλ, καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ. 

 

Α. Σν Πξόγξακκα Olweus 

Σν πξφγξακκα Olweus (Olweus Bullying Prevention Program - OBPP), επηηπρψο 

εθαξκνζκέλν ζε ρψξεο φινπ ηνπ θφζκνπ, αληηκεησπίδεη κε ζπλέπεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηελ 

ελδνζρνιηθή βία θαη ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. 

Ο Olweus (1993) πηζηεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κε παξεκβάζεηο πνπ 

εκπιέθνπλ ην ζρνιείν, ηελ ηάμε, κεκνλσκέλα ηνπο γνλείο θαη ην παηδί, αιιά θαη νιφθιεξε ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα. Με άιια ιφγηα, ππνζηεξίδεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία ε ηνπηθή θνηλσλία 

ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε ζηνπο ζχηεο, ζηα ζχκαηα θαη ζηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. Παξάιιεια, νη γνλείο νθείινπλ λα δξνπλ άκεζα φηαλ πξνθχπηνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα. 

 

Β. DAPHNE III 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ελέθξηλαλ ην πξφγξακκα DAPHNE 

III σο ηκήκα ηνπ γεληθνχ Πξνγξάκκαηνο «Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα θαη Γηθαηνζχλε» (http://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/;ELX_SESSIONID=B2HvJtShhdFG0XsqcrFcznvyDNCQRC3QG

4tDVPXJG5QRz0qrzY5r!-817222174?uri=CELEX:32007D0779). Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη 

ζηε δεκηνπξγία εληαίαο Δπξσπατθήο απάληεζεο ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ηνπ θαη ζηελ νξγάλσζε Δπξσπατθήο 

θακπάληαο γηα ηελ ελεκέξσζε παηδηψλ, γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη θάζε ελδηαθεξφκελνπ γηα ην 

πξφβιεκα. Σν Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα Daphne III πξνζθέξεη πξνζηαζία ζε παηδηά θαη γπλαίθεο απφ 

θάζε κνξθή βίαο. πγθεθξηκέλα, ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ κε ηε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ. H Δ.Φ.Τ.Π.Δ. (Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο 

ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ), θαηά ηα έηε 2006-2010, είρε αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ δχν επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ Daphne. 
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Γ. ΔΑΝ 

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γάθλε ΗΗΗ ρξεκαηνδνηήζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ «Δπξσπατθνύ 

Γηθηύνπ θαηά ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ» (European Antibullying Network - ΔΑΝ) πνπ ζηνρεχεη 

ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηθηχνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Σν έξγν πινπνηείηαη απφ 12 θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(κεηαμχ ηνπο θαη ε Διιάδα) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 62% ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ. πληνληζηήο 

ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη Σν Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ. Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε ν δηαδηθηπαθόο ηόπνο 

www.antibullying.eu κε ζθνπφ λα γίλεη ελεκέξσζε γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζθεξζεί λνπζεζία ζε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, 

αμηνπνηψληαο γξακκέο βνήζεηαο θαη δηαδξαζηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. 

Γεκηνπξγήζεθε Γηαδξαζηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Δξγαιείν πνπ είρε ζηφρν λα αλαβαζκίζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ. 

ρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δπξσπατθή Κακπάληα θαηά ηνπ ρνιηθνύ 

εθθνβηζκνύ (European Anti-bullying Campaign). ηφρνο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ε 

θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Ζ δξάζε έιαβε ρψξα ηαπηφρξνλα ζε έμη ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ Δπξσπατθή Ηκέξα θαηά ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ. ηελ Διιάδα Σν Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ είλαη 

ν ζπληνληζηήο εηαίξνο. H Κακπάληα απηή αλαθέξεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηνλίδεη φηη ηνλ θχξην 

ξφιν ηνλ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. πγθεθξηκέλα πξνηείλεη:  

 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη… 

 Να ελεκεξσζεί γηα ην θαηλφκελν έηζη ψζηε λα θαηαζηεί ηθαλφηεξνο ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ, λα κπνξεί λα ην ζηακαηά άκεζα θαη λα δχλαηαη λα αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα 

ή ηερληθέο παξέκβαζεο πξνο εθηφλσζή ηνπ. 

 Να κελ ππνηηκήζεη απηφ ην πεξηζηαηηθφ πνπ ηνπ αλαθέξεη ην παηδί. 

 Να θάλεη άκεζε θαη απζηεξή παξαηήξεζε ακέζσο κεηά ην πεξηζηαηηθφ.  

 Να πξνβεί πξνο αμηνπνίεζε ηεο «δχλακεο» ηνπ παηδηνχ πνπ αζθεί βία ζε ζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. 

 Να αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν (ζπδήηεζε, παηρλίδη ξφισλ, αλάγλσζε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαηά ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο, νκηιίεο-

εκεξίδεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, θαη ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζε γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο). 

 Να πξνβεί πξνο δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν. 
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 Να πξνζηαηεχζεη ην παηδί-ζχκα, απνθεχγνληαο λα ηνπ δεηήζεη εμεγήζεηο γηα ην πεξηζηαηηθφ 

ππφ ηελ παξνπζία άιισλ πξνζψπσλ, αιιά κφλν ζε θαη‟ ηδίαλ ζπλάληεζε, έηζη ψζηε λα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα απνελνρνπνίεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ελίζρπζεο. 

 Να ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ζρνιείν. 

  Να εληζρχεη ην αίζζεκα θηιίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  

  Να πξνβεί πξνο επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ γηα ην πξφβιεκα ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνχ ζε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεξγαζίεο. 

  Να αλαδεηά ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ  ηελ πεξηζσξηνπνίεζε  καζεηψλ. 

  Να εθδειψλεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμε ησλ λέσλ καζεηψλ  ζηε ζρνιηθή νκάδα. 

 

ε επίπεδν ζρνιείνπ πξέπεη… 

 Να ηεζεί ππεχζπλε κηα νκάδα απνηεινχκελε ηφζν απφ εθπαηδεπηηθνχο φζν θη απφ καζεηέο, νη 

νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαη επίβιεςε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαζψο θαη ηελ αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ βίαο ζην πιαίζην απηνχ. 

 Να απνθεχγεηαη ε πνηληθνπνίεζε ηεο πξάμεο θαη ε ηηκσξία ηνπ παηδηνχ κε απνβνιέο απφ ηε 

ζρνιηθή κνλάδα, γηαηί δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο. 

 Να δεκηνπξγείηαη ηέηνηνπ είδνπο θιίκα ζην ζρνιείν, ψζηε λα κελ απνθξχπηνληαη ηα 

πεξηζηαηηθά βίαο. 

 Να κελ επηδηψθεηαη ε «ζπκθηιίσζε» κεηαμχ ηνπ παηδηνχ-ζχκαηνο θαη ηνπ παηδηνχ-ζχηε, γηαηί 

ππνβφζθεη ν θίλδπλνο λα επαλαζπκαηνπνηεζεί ην παηδί-ζχκα θαη ην παηδί-ζχηεο λα 

επηβεβαηψζεη ηε «δχλακε θαη θπξηαξρία» ηνπ. 

 

 

Γ. I am not Scared 

 

Δπηπξφζζεηα. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη 

ρξεκαηνδνηήζεη ην πξφγξακκα "I am not Scared" («Γε θνβάκαη») ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο (KA1 Πνιηηηθή πλεξγαζίαο θαη Καηλνηνκίαο Νν 511645-2010-LLP-IT-KA1-

KA1SCR). ην πξφγξακκα κεηέρεη ε Διιάδα κέζσ ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ), ην Βέιγην, ε Βνπιγαξία, ε Γεξκαλία, ε Ληζνπαλία, ε 

Ρνπκαλία, ε Ηζπαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  
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E. KiVa 

Σέινο, ην πξφγξακκα KiVa ηεο Φηλιαλδίαο (http://www.kivaprogram.net/)  ζηνρεχζεη επίζεο 

ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σν πξφγξακκα KiVa πεξηιακβάλεη 

ηφζν θαζνιηθέο φζν θαη ππνδεηθλπφκελεο δξάζεηο. Οη θαζνιηθέο δξάζεηο, φπσο ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ KiVa πνπ πξφθεηηαη γηα καζήκαηα θνηηεηψλ θαη online παηρλίδηα, απεπζχλνληαη ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο θαη εζηηάδνπλ θπξίσο ζην λα πξνιακβάλνπλ ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. ηαλ ην 

παξεκβαηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε φινλ απηφλ ηνλ πιεζπζκφ, νλνκάδεηαη πξσηνγελέο (Larson, 

2004) θαη θαίλεηαη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ (Elinoff, Chapouleas & Sassu, 2004). Απεπζχλεηαη ζε 

δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο θαη  δελ πξννξίδεηαη γηα λα είλαη έλα κνλνεηέο πξφγξακκα, αιιά κφληκν 

κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Απνηειεί 

απνηέιεζκα πνιιψλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη έρεη θεξδίζεη ην Δπξσπατθφ Βξαβείν Πξφιεςεο ηνπ 

Δγθιήκαηνο γηα ην 2009, ην Βξαβείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ην θαιχηεξν άξζξν ην 2012 θαη 

ηέζζεξα Κξαηηθά Βξαβεία ηα έηε 2008, 2010, 2011 θαη 2012. 

 

Σ. Building a Europe for and with Children 

 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο δεκηνχξγεζε ην πξφγξακκα „Building a Europe for and with 

children‟ ηνλ Απξίιην ηνπ 2006. Σν Πξφγξακκα απηφ έρεη σο πξσηαξρηθό ζθνπό γηα ηα έηε 2012-

2015 ηελ επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ θαζνξηζκέλσλ πξνηύπσλ πνπ ήδε 

ππάξρνπλ γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ. 

 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο επηδηψθεη κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη 

ηελ εγγχεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Αλαθέξεη φηη ηα παηδηά έρνπλ λνκηθφ δηθαίσκα ζηελ ηζόηεηα. Σν 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο έρεη δεζκεπζεί λα εμαιείςεη ηελ δηάθξηζε ελάληηα ζηα παηδηά πνπ είλαη 

επάισηα κε ηελ ππνζηήξημε ηεο UNICEF, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο.  

 

πγθεθαιαηψλνληαο, ην πξφβιεκα ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο εληείλεηαη ζηηο κέξεο καο, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ πξφιεςε φζν θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε. Βέβαηα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θξίλεηαη απφ έξεπλεο θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. Χο 

ζεηηθά απνηειέζκαηα θξίλνληαη ε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ επηζεηηθφηεηαο, ε βειηίσζε ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, ε δηακφξθσζε ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο, 

θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ.  
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13. Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑ: «Οι Γνώζειρ και η ηάζη ηων Δλλήνων Δθήβων Απένανηι 

                                     ζηο Φαινόμενο ηηρ σολικήρ Βίαρ και ηος Δκθοβιζμού» 

 

 

A. ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Γείγκα  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο καο απνηειείηαη απφ 40 εθήβνπο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αραΐαο (Πάηξα 

θαη επξχηεξε πεξηνρή).   

 

 

Υξνλνδηάγξακκα έξεπλαο  

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη Μάξηην ηνπ έηνπο 2016. 

 

 

Δίδνο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα καο είλαη πνζνηηθή θαζψο έγηλε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 20 εξσηήζεσλ, νη 11 απφ 

ηηο νπνίεο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη νη 9 είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ. 

 

θνπόο έξεπλαο 

 Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε πνηα είλαη ε 

ζηάζε θαη πνηεο νη γλψζεηο ησλ Διιήλσλ εθήβσλ απέλαληη ζην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

θαη ηεο βίαο. 

 

 

πλζήθεο θαη ηξόπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ  
 

Βξήθακε 40 εθήβνπο, κεξηθνχο απφ ην ζρνιείν καο θαη άιινπο γλσζηνχο καο απφ άιια 

ζρνιεία, Γπκλάζηα θαη Λχθεηα. Σεξψληαο ηηο νδεγίεο ηεο ππεχζπλεο θαζεγήηξηαο καο, πξνζπαζήζακε 

λα έρνπκε έλα φζν ην δπλαηφλ πην ηζνξξνπεκέλν δείγκα σο πξνο ηα δχν θχια θαη ηηο ειηθίεο ζηφρν 

(13-18). Παξάιιεια, θξνληίζακε λα ηνλίζνπκε ζηνπο εθήβνπο απηνχο λα απαληήζνπλ ζσζηά θαη ζε 

φια ηα εξσηήκαηα.  
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Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ έξεπλα καο απαζρφιεζε 

αξθεηά, θαζψο νη εξσηήζεηο έπξεπε λα είλαη κελ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θιεηζηνχ ηχπνπ ψζηε λα 

εμάγνπκε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, αιιά λα ππάξρνπλ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ λα δψζνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο εθήβνπο λα εθθξαζηνχλ πην ειεχζεξα, θαη επηπιένλ έπξεπε φιεο νη εξσηήζεηο λα είλαη 

έηζη δηαηππσκέλεο ψζηε λα ππάξρεη ζαθήλεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεηήζακε απφ ζπκκαζεηέο καο 

άιισλ νκάδσλ project λα απαληήζνπλ πηινηηθά ην εξσηεκαηνιφγην θαη, κε ηε βνήζεηα ησλ 

ππνδείμεσλ θαη ησλ ζπκβνπιψλ ηνπο, θαηαιήμακε ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζακε ην εξσηεκαηνιφγην καο ζε απηφκαηε θφξκα ηεο Google θαη νη 

έθεβνη-ζηφρνο ην απάληεζαλ ζην Γηαδίθηπν. Έηζη, νη απαληήζεηο ηνπο απνζεθεχνληαλ απηφκαηα θαη 

εκείο θεξδίζακε ρξφλν θαη θφπν ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν κέξε:  

Σν πξψην κέξνο νλνκάδεηαη «ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ» θαη πεξηιακβάλεη δχν εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ. 

Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηηο θαζαπηφ 18 «ΔΡΧΣΖΔΗ» πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ γλψζεσλ, ησλ απφςεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο ζηάζεο ησλ ειιήλσλ εθήβσλ απέλαληη 

ζην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ καο (Βιέπε Παξάξηεκα Ι, ζειίδα 

110). 
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B. ΔΤΡΤΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ – ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 Παξνπζηάδνπκε παξαθάησ ιεπηνκεξψο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο. Γηα θάζε επηκέξνπο 

εξψηεκα ππάξρεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ κε δηαθσηηζηηθά δηαγξάκκαηα θαη Πίλαθεο. 

 

ΜΔΡΟ 1
ν:

 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

Φύιν 

Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ 27 θνξίηζηα (67,5%) θαη 13 αγόξηα (32,5%). 

 

Ζιηθία 

 

Σν δείγκα θαιχπηεη ηηο ειηθίεο 13-18 εηώλ, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηφο απνηειείηαη απφ ηηο ειηθίεο 16 (40%), 15 (22,5%), θαη 17 (22,5%) 

εηψλ, δειαδή απφ ζπλνκήιηθνπο καο, σζηφζν θάλακε πξνζπάζεηα θαη βξήθακε θάπνηα κηθξφηεξα θαη 

κεγαιχηεξα απφ εκάο παηδηά γηα λα καο απαληήζνπλ. 
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ΜΔΡΟ 2
ν:

  ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 1
ε
: «Γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ;» 

 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ ηνπ δείγκαηφο καο ηζρπξίδνληαη φηη γλσξίδνπλ (45%), ή 

ηνπιάρηζηνλ γλσξίδνπλ «αξθεηά» (45%), πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ελψ θαλείο δελ 

δήισζε φηη δελ γλσξίδεη ηίπνηε. 

 

 
 

ΔΡΧΣΖΖ 2
ε
: «Γλσξίδεηο ηε λνκνζεζία γηα ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό;» 

 

Οη πεξηζζφηεξνη έθεβνη είηε δελ γλσξίδνπλ «θαζφινπ» είηε γλσξίδνπλ «ιίγν» ηε λνκνζεζία 

γηα ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (ηζνςεθία 27.5%). Σν 25% φκσο δήισζε φηη γλσξίδεη θαη ην 20% φηη 

γλσξίδεη «αξθεηά» ηε λνκνζεζία. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 3
ε
:«Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηο όηη θάπνηνη καζεηέο εθθνβίδνπλ ζπκκαζεηέο ηνπο;» 

 

Ζ εξψηεζε απηή είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, νπφηε ζπιιέμακε πιεζψξα απαληήζεσλ ηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνπκε ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 5. Σν δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί ηνλ πίλαθα εκθαλίδεη ζρεκαηηθά ηηο ζεκαηηθέο απηέο νκάδεο. 
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Πίνακαρ 5: Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη καζεηέο εθθνβίδνπλ ζπκκαζεηέο ηνπο 

 

Α. «Αλαζθάιεηα, Αίζζεκα Καησηεξόηεηαο» (45%) 

1 Κπξίσο ιφγσ αλαζθάιεηαο θαη έιιεηςεο απηνπεπνίζεζεο 

2 Γηαηί είλαη αλαζθαιείο 

3 Λφγσ αλαζθάιεηαο  

4 Αλαζθάιεηα πνπ ληψζνπλ απέλαληη ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο 

5 
Ίζσο δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο αλαζθάιεηεο ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο 

6 Γηάθνξεο αλαζθάιεηεο  

7 ΗΧ ΔΞΑΗΣΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΣΟΤ ΑΝΑΦΑΛΔΗΧΝ   

8 Αληηκεηψπηζε ησλ αλαζθαιεηψλ ηνπο 

9 Εήιηα/ρακειή απηνπεπνίζεζε 

 Γηαηί δειεχνπλ θαη δελ έρνπλ ζσζηνχο ηξφπνπο 

10 Απφ δήιεηα 

11 Γηαηί ηνπο δειεχνπλ 

12 Λφγσ αηζζεκάησλ θαησηεξφηεηαο 

13 Αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο 

14 Γηα λα βγάινπλ ηηο αλαζθάιεηεο ηνπο κεηψλνληαο ηνπο άιινπο 

15 πκπιέγκαηα θαησηεξφηεηαο, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, αλαζθάιεηα 

16 Κφκπιεμ πνιχ 

17 Δπεηδή έρνπλ ζπκπιέγκαηα θαησηεξφηεηαο 

18 
Γηαηί θαηαιακβάλνληαη απφ ζπκπιέγκαηα θαησηεξφηεηαο θαη πξνζπαζνχλ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα δείμνπλ πσο αμίδνπλ 

Β. «Φπρνινγηθά Πξνβιήκαηα, Δπηζεηηθόηεηα» (17,5%) 

1 Γηαηί έρνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

2 Λφγσ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ (πηζαλφλ απφ νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα) 

3 
Θεσξψ φηη ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά νθείινληαη ζε ςπρνινγηθνχο 

παξάγνληεο 

4 Δίλαη άξξσζηνη ςπρηθά 

5 Έρνπλ πξνβιήκαηα νη ίδηνη 
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6 Φπρνινγηθνί (π.ρ. επηζεηηθφηεηα εθεβείαο)   

7 
Ίζσο επεηδή βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο φπνπ ε εθδήισζε ηεο 

επηζεηηθφηεηαο είλαη αξθεηά ζπρλή 

Γ. «Απηνπξνβνιή, Δπίδεημε, Αλαγλώξηζε από πλνκειίθνπο» (20%) 

1 Απηνπξνβνιή 

2 Αλάγθε γηα απηνπξνβνιή   

3 Γηα πξνζσπηθή αλάδεημε  

4 Αλάγθεο επίδεημεο θαη αλαγλψξηζεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

5 Γηα λα αλαδεηρζνχλ ζηνπο θίινπο θαη ζπκκαζεηέο ηνπο 

6 Γηα λα γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηελ παξέα ηνπο 

7 
Δίλαη έλαο ηξφπνο απηνεπηβεβαίσζεο θαη απνδνρήο απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ 

πεξίγπξν 

8 Γηαηί ζέινπλ λα ληψζνπλ ζεκαληηθνί θαη λα θαίλνληαη ''θνπι'' ζηηο παξέεο ηνπο 

Γ. «Αίζζεκα Αλσηεξόηεηαο, Αλάγθε Δπηβνιήο» (32,5%) 

1 Απφ αίζζεζε αλσηεξφηεηαο απέλαληη ηνπ 

2 Γηα λα δείμνπλ αλσηεξφηεηα 

3 Γηα λα ληψζνπλ αλψηεξνη 

4 Γηα λα ληψζεη αλψηεξνο 

5 Γηαηί ζέινπλ λα επηβιεζνχλ  

6 Θέινπλ λα επηβιεζνχλ 

7 ΓΗΑ ΝΑ ΝΗΧΟΤΝ ΠΗΟ ΗΥΤΡΟΗ 

8 

Πηζηεχσ πσο απηφ γίλεηαη δηφηη απηνί νη καζεηέο βξίζθνπλ ηα ζχκαηα πνπ 

ζεσξνχλ αδχλακα θαη πξνζπαζνχλ λα επηβιεζνχλ κε ζθνπφ λα ληψζνπλ 

αλψηεξνη 

9 

Σα παηδηά πνπ εθθνβίδνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ην θάλνπλ γηα λα αηζζάλνληαη 

αλψηεξνη θαη δπλαηνί. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά ηνπο πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε, 

πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κε άιιν ηξφπν, φπσο νη καζεηηθέο ηνπο 

επηδφζεηο 

10 Θέινπλ λα επηβεβαηψζνπλ ηε "δχλακή" ηνπο 

11 Μαγθηά . . .  
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12 Γηα λα ηνπο θάλνπλ ηνπο δπλαηνχο  

13 Δίλαη έλα είδνο καγθηάο ή ίζσο γηα λα ηνπο εθδηθεζνχλ 

Δ. «Οηθνγελεηαθά Πξνβιήκαηα» (20%) 

1 Δλδννηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα 

2 Πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα 

3 Λφγσ νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ 

4 Ίζσο γηαηί έρνπλ πξνβιήκαηα ζην ζπίηη 

5 Οηθνγελεηαθνί (πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ) 

6 
Πηζαλψο λα αληηκεησπίδεη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα θαη λα μεζπάεη ζε 

αλήκπνξνπο καζεηέο 

7 Πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα αληηκεησπίδνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ ηνπο σζνχλ ζηελ εθδήισζε βίαο 

8 ΛΟΓΧ ΑΝΗΟΡΡΟΠΟΤ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Σ. «Λαλζαζκέλε Κνηλσληθνπνίεζε» (7,5%) 

1 Αλψκαιε θνηλσληθνπνίεζε  

2 Λαλζαζκέλε θνηλσληθνπνίεζε 

3 Λαλζαζκέλε θνηλσληθνπνίεζε 

Ε. «Πξνβνιή Βίαο» (7,5%) 

1 Τπέξκεηξε πξνβνιή βίαο απφ ηα ΜΜΔ  

2 
Ζ ππέξκεηξε πξνβνιή βίαο απφ ηα ΜΜΔ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

επηξξνήο 

3 Δμνηθείσζε κε ζθελέο βίαο (ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηειεφξαζε)  

Ζ. «Λάζνο Πξόηππα» (5%) 

1 Λαλζαζκέλα πξφηππα 

2 Λαλζαζκέλα πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαη  

Θ. «Έιιεηςε Πλεπκαηηθνύ Δπηπέδνπ» (2,5%) 

Η. «Λαλζαζκέλνο Ρόινο ρνιείνπ (έιιεηςε αλζξσπηζηηθήο παηδείαο, αμηαθνύ 

θώδηθα)» (2,5%) 

Κ. «Πεξηζσξηνπνίεζε θαη Έιιεηςε Πξνζνρήο από Γνλείο θαη Φίινπο» (2,5%) 

Λ. «Γελ Ξέξσ / Γελ Απαληώ» (5%) 
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ΔΡΧΣΖΖ 4
ε
: «Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηο όηη θάπνηνη καζεηέο γίλνληαη ζύκαηα εθθνβηζκνύ              

                             από ζπκκαζεηέο ηνπο;» 

 

Ζ εξψηεζε απηή είλαη επίζεο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη έδσζε θαη απηή πιεζψξα απαληήζεσλ, ηηο 

νπνίεο παξνπζηάδνπκε ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 6. Γηα κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα βέβαηα, δείηε θαη ην δηάγξακκα πνπ έπεηαη ηνπ πίλαθα. 

 

 

Πίνακαρ 6: Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη καζεηέο γίλνληαη ζχκαηα εθθνβηζκνχ απφ ζπκκαζεηέο ηνπο 

 

Α. «Αδύλακνη Υαξαθηήξεο (θόβνο, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο & αληίδξαζεο)» 

(75%) 

1 Φνβνχληαη λα αληηδξάζνπλ θαη δελ πηζηεχνπλ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπο 

2 Δίλαη αγαζνί, ληξνπαινί  
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3 Αδπλακία ραξαθηήξα . . .  

4 Λφγσ ραξαθηήξα 

5 Δίλαη εζσζηξεθείο 

6 
Σα ζχκαηα δελ έρνπλ απηνπεπνίζεζε γηα λα δηεθδηθήζνπλ ην δηθαίσκα ζην λα 

είλαη ν εαπηφο ηνπο γη απηφ ν θαζέλαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα θνξντδεχεη 

7 
Δπεηδή είλαη αδχλακνη θαη ληξέπνληαη ή θνβνχληαη λα πςψζνπλ ην αλάζηεκά 

ηνπο θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

8 Δίλαη θνβεηζηάξεδεο ζαλ ραξαθηήξεο ή θαη αδηάθνξνη 

9 Υακειψλ ηφλσλ άλζξσπνη 

10 Δίλαη ρακειψλ ηφλσλ  

11 Γηαηί είλαη εζσζηξεθείο 

12 

ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΣΟ ΘΑΡΡΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΤΓΜΖ ΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΖΟΤΝ ΣΑ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΗΧ ΔΠΔΗΓΖ ΑΠΟ ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ ΓΔΝ 

ΔΗΝΑΗ ΣΟΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟΗ 

13 Δμαηηίαο εζσζηξέθεηαο 

14 Δπεηδή είλαη ίζσο πην αδχλακνη θαη ήζπρνη 

15 
Ίζσο γηαηί δπζθνιεχνληαη λα αληηζηαζνχλ ζηνπο ζχηεο θαη λα ππεξαζπηζηνχλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο. Γηαηί κπνξεί λα είλαη εζσζηξεθείο άηνκα πνπ δπζθνιεχνληαη 

16 Λφγσ αδχλακνπ ραξαθηήξα έηζη ψζηε λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

17 Γελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ακπλζνχλ 

18 Αδπλακία ραξαθηήξα 

19 Γηαηί είλαη ληξνπαινί θαη θνβνχληαη 

20 Δίλαη αδχλακνη θαη δελ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ  

21 

Λφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, ηεο εζσζηξέθεηαο ηνπο, ηεο 

έιιεηςεο ζάξξνπο θαη απηνπεπνίζεζεο, δελ έρνπλ ηελ δχλακε λα ακπλζνχλ, λα 

απνθαζίζνπλ λα κηιήζνπλ 

22 Λφγσ αδπλακίαο ραξαθηήξα, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, θηι 

23 Λφγσ επαηζζεζίαο 

24 Υακειή απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε 

25 Υακειή απηνεθηίκεζε (αδπλακία αληίδξαζεο) 
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26 

Σα άηνκα πνπ πέθηνπλ ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ζπλήζσο άηνκα 

ρσξίο ππγκή. Γελ έρνπλ ην ζάξξνο λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο εθθνβηζηέο ηνπο, 

κε απνηέιεζκα λα δέρνληαη ηέηνηεο επηζέζεηο θαζεκεξηλά. Δπηπιένλ, είλαη 

κνλαρηθά θαη εζσζηξεθή άηνκα πνπ δελ κνηξάδνληαη ην πξφβιεκά ηνπο κε 

άιινπο, ψζηε λα βξεζεί ιχζε 

27 Γηαηί θαίλνληαη αδχλακνη  

28 Δπεηδή θαίλνληαη επάισηνη 

29 Γηαηί νη εθθνβηζηέο ηνπο βιέπνπλ σο εχθνινπο ζηφρνπο  

30 είλαη παηδηά κε θάπνην πξφβιεκα 

Β. «Γηαθνξεηηθόηεηα (ζε ζπκπεξηθνξά, εκθάληζε, θηι.)» (32,5%) 

1 
Γηαθνξεηηθφηεηα ε νπνία δελ γίλεηαη απνδεθηή απφ ην ππφινηπν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ (π.ρ. θπιεηηθέο δηαθνξέο) 

2 Γηαθνξεηηθφηεηα (π.ρ. θπιεηηθέο δηαθνξέο) 

3 ΛΟΓΧ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ 

4 Γηαθνξεηηθφηεηα 

5 Γηαηί δηαθέξνπλ απφ ηα πξνσζνχκελα πξφηππα 

6 Γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

7 Λφγσ δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

8 Γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο  

9 Θχκαηα εθθνβηζκνχ γίλνληαη ζπλήζσο νη κεηνλφηεηεο 

10 Ξερσξίδνπλ ζαθψο απφ ηνπο άιινπο θαη έηζη ζηνρνπνηνχληαη απφ ηνπο ζχηεο 

11 Δμαηηίαο ηεο πξνβιεκαηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο 

12 Λφγσ εκθάληζεο  

13 Γηα ηελ εκθάληζή ηνπο 

Γ. «Δίλαη θαιύηεξνη ζε θάηη (θαη πξνθαινύλ δήιηα)» (7,5%) 

1 Αλσηεξφηεηα 

2 Γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζην ζρνιείν 

3 Δίλαη θαινί καζεηέο 

Γ. «Γελ Ξέξσ / Γελ Απαληώ» (5%) 
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ΔΡΧΣΖΖ 5
ε
:
 
«Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηο όηη θάπνηνη (καζεηέο, θαζεγεηέο θαη άιινη) δελ  

                             αλαθέξνπλ/θαηαγγέιινπλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνύ πνπ αληηιακβάλνληαη;»  

 

Καη ε εξψηεζε απηή είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, νπφηε ζπιιέμακε θαη εδψ κία πιεζψξα 

απαληήζεσλ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπκε ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 7. 

Γηα κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα βέβαηα, δείηε θαη ην δηάγξακκα πνπ έπεηαη ηνπ πίλαθα. 

 

 

Πίνακαρ 7: Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη (καζεηέο, θαζεγεηέο θαη άιινη)  

δελ αλαθέξνπλ/θαηαγγέιινπλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ πνπ αληηιακβάλνληαη 

 

Α. «Από Φόβν» (67,5%) 

1 Γηφηη αξρηθά θνβνχληαη 

2 Δπεηδή θνβνχληαη 

3 Φνβνχληαη . . . . 

4 Μάιινλ θνβνχληαη 

5 Φφβνο  

6 Δπεηδή θαη απηνί θνβνχληαη 

0 20 40 60 80

Αδφναμοι Χαρακτιρεσ (φόβοσ, ζλλειψθ 
αυτοπεποίκθςθσ & αντίδραςθσ)

Διαφορετικότθτα (ςε 
ςυμπεριφορά, εμφάνιςθ, κτλ.)

Είναι καλφτεροι ςε κάτι (και προκαλοφν ηιλια)

Δεν Ξζρω / Δεν Απαντϊ

75

32,5

7,5

5
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7 Λφγσ θφβνπ 

8 Απφ θφβν 

9 Φφβνο  

10 Φφβνο  

11 Πνλνθνβία πνιχ 

12 Γηαηί θνβνχληαη κήπσο θαηεγνξεζνχλ απφ ηνπο εθθνβηζηέο θαη ηελ πιεξψζνπλ 

13 Φνβνχληαη ηελ αληίδξαζε ηνπ ζχηε 

14 Φνβνχληαη κήπσο ηνπο ζπκβεί ην ίδην 

15 Φφβνο γηα επαλάιεςε βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ ζε βάξνο ηνπο  

16 Ίζσο γηαηί θνβνχληαη πσο ηα πξάγκαηα ζα γίλνπλ ρεηξφηεξα 

17 
Οη καζεηέο νη νπνίνη γίλνληαη παξαηεξεηέο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ θνβνχληαη γηα ηελ δηθή 

ηνπο ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα 

18 Λφγσ θφβνπ γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ αλ καζεπηεί ε ζηάζε ηνπο 

19 Οη καζεηέο δελ ην αλαθέξνπλ ιφγσ πηζαλήο απεηιήο απφ ηνλ ζχηε 

20 Γηα λα κελ γίλνπλ θαη νη ίδηνη ζχκαηα ησλ εθθνβηζηψλ 

21 ΔΠΔΗΓΖ ΔΝΓΗΓΟΤΝ ΣΗ ΑΠΔΗΛΔ ΣΧΝ ΔΚΦΟΒΗΣΧΝ ΣΟΤ 

22 Γηαηί ληψζνπλ φηη ζα κπιέμνπλ 

23 Γηαηί θνβνχληαη κε ηνπο θαηεγνξήζνπλ 

24 Φνβνχληαη ηνπο ζχηεο θαη ηελ αληίδξαζή ηνπο -κελ γίλνπλ δπζάξεζηνη ζηελ νκήγπξε  

25 Γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ 

26 Απεηινχληαη απφ ηνπο ζχηεο  

27 Ίζσο ληψζνπλ ληξνπή 

Β. «Από αδηαθνξία γηα ηνλ ζπλάλζξσπν» (67,5%) 

1 Αδηαθνξία (εζεινηπθινχλ) 

2 Σν θάλνπλ ιφγσ αδηαθνξίαο, αθνχ ζεσξνχλ φηη δελ είλαη δηθφ ηνπο ζέκα 

3 Αδηαθνξνχλ 

4 Αδηαθνξία 

5 Αδηαθνξνχλ  
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6 Αδηαθνξνχλ 

7 Αδηαθνξία  

8 Αδηαθνξία 

9 Δίλαη αδηάθνξνη  

10 Δπεηδή αδηαθνξνχλ 

11 Αδηαθνξνχλ πιήξσο γηα ην ζπκβάλ 

12 Αδηαθνξνχλ, ε θαηάζηαζε δελ επεξεάδεη ηνπο ίδηνπο 

13 Γελ ελδηαθέξνληαη 

14 ΓΔΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑΗ 

15 Γηφηη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην ζέκα 

16 Γηαηί πηζηεχνπλ φηη δελ ηνπο αθνξά άκεζα  

17 Γηαηί δελ ηνπο αθνξά άκεζα 

18 Με επηζπκία εκπινθήο ζε ηέηνηνπ είδνπο ππνζέζεηο 

19 Γηαηί δελ ζέινπλ λα εκπιαθνχλ 

20 Γηα λα κελ κπιερηνχλ κεηαμχ ηνπο 

21 Οη άλζξσπνη είκαζηε εθ θχζεσο εγσηζηέο 

22 Οη άλζξσπνη δε λνηάδνληαη παξά κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο 

23 Αλαίζζεηνη 

24 Γελ ζέινπλ λα ράλνπλ ρξφλν απφ ηε δσή ηνπο κε ηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ  

25 ρεδφλ πάληα, θαλείο δε κεξηκλά γηα ηνπο γχξσ ηνπ, πνπ ζπλαληά γηα πξψηε θνξά 

26 
Γελ έρνπκε κάζεη λα είκαζηε άλζξσπνη θαη λα αληηδξάκε ζσζηά ζε νηηδήπνηε ζπκβαίλεη 

γχξσ καο έηζη ψζηε απηφ λα αιιάμεη 

27 Δπαλαπαχνληαη φηη θάπνηνο άιινο ζα αζρνιεζεί 

Γ. «Γελ αμηνινγνύλ ην πεξηζηαηηθό σο ζεκαληηθό» (20%) 

1 Γελ ηα ζεσξνχλ αμηφινγα 

2 Γελ δίλνπλ ζεκαζία γηαηί ζεσξνχλ πσο είλαη αζήκαλην 

3 Σα ζεσξνχλ αζήκαληα 

4 Σν ζεσξνχλ αζήκαλην 

5 Θεσξνχλ πσο δελ είλαη θάηη ην ζεκαληηθφ θαη ζα πεξάζεη 
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6 Πηζαλφλ λα κελ αληηιακβάλνληαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 

7 Γελ αληηιακβάλνληαη ηηο ζπλέπεηεο ζηα ζχκαηα 

8 Πηζηεχνπλ φηη έηζη δελ ζα δψζνπλ ζπλέρεηα ζην ζέκα 

Γ. «Γελ ζέινπλ λα θαξθώζνπλ» (2,5%) 

Δ. «Γελ Ξέξσ / Γελ Απαληώ» (5%) 

 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 6
ε
:
 
«Αλ έλαο καζεηήο ραζηνπθίζεη κηα κέξα ζπκκαζεηή ηνπ πάλσ ζην ηζαθσκό  

                              ηνπο, ζα ην ραξαθηήξηδεο σο ζρνιηθό εθθνβηζκό;» 

Σν 55% ησλ εθήβσλ καο δελ ζα ραξαθηήξηδαλ σο ζρνιηθφ εθθνβηζκφ αλ έλαο καζεηήο 

ραζηνχθηδε κηα κέξα ζπκκαζεηή ηνπ πάλσ ζηνλ ηζαθσκφ ηνπο, ελψ ην 45% ζα ην ραξαθηήξηδε. Απηέο 

νη απαληήζεηο καο δείρλνπλ φηη ζρεδφλ νη κηζνί καζεηέο μερσξίδνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα 

πεξηζηαζηαθφ βίαην ζπκβάλ θαη έλα πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ. 
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Από φόβο

Από αδιαφορία για τον ςυνάνκρωπο

Δεν αξιολογοφν το περιςτατικό ωσ ςθμαντικό

Δεν κζλουν να καρφϊςουν

Δεν Ξζρω / Δεν Απαντϊ
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ΔΡΧΣΖΖ 7
ε
:
  
«Αλ κηα καζήηξηα δηαδίδεη θαηά θαηξνύο ςεύηηθεο θήκεο γηα κηα ζπκκαζήηξηά  

                           ηεο, ζα ην ραξαθηήξηδεο σο ζρνιηθό εθθνβηζκό;»  

 

ε απηή ηελ εξψηεζε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (92.5%) απάληεζε φηη ζα ην ραξαθηήξηδε σο 

ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαηαιαβαίλνπλ φηη 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα πξφθεηηαη γηα πεξηζηαηηθφ ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ. 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 8
ε
: «Πώο ζα αληηδξνύζεο αλ ιάκβαλεο κελύκαηα αξλεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην   

                             θηλεηό ζνπ ηειέθσλν από ζπκκαζεηή/έο ζνπ;»  

 

Ζ εξψηεζε απηή είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, νπφηε ζπιιέμακε πιεζψξα απαληήζεσλ ηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνπκε ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 8. Γηα κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα βέβαηα, δείηε θαη ην δηάγξακκα πνπ πξνεγείηαη ηνπ Πίλαθα. 
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Ψυχραιμία

Χαρά
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Δεν με αφορά το κζμα

Υπερβολικι Αντίδραςθ

Δεν Ξζρω / Δεν Απαντϊ
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Πίνακαρ 8: Σξφπνο αληίδξαζε ζε πεξίπησζε ιήςεο αξλεηηθψλ κελπκάησλ ζην θηλεηφ απφ ζπκκαζεηή/έο 

 

 Α. «Καηαγγειία – Δλεκέξσζε Γνλέσλ» (60%) 

1 Θα ηα έδεηρλα ζηνπο γνλείο κνπ 

2 Θα ην έιεγα ζηνπο γνλείο κνπ 

3 Θα ην έιεγα ζηνπο γνλείο κνπ 

4 ηε ζπλέρεηα ζα απεπζπλφκνπλ ζηνπο γνλείο κνπ, ιέγνληάο ηνπο ην πξφβιεκά κνπ 

5 Θα αλέθεξα ην πεξηζηαηηθφ ζηνπο γνλείο κνπ θαη ην ζρνιείν κνπ 

6 Θα ην αλέθεξα ζηνπο γνλείο κνπ θαη ζην ζρνιείν 

7 Θα ζπκβνπιεπφκνπλ ηνπο γνλείο κνπ, ηνπο θίινπο κνπ θαη ηνπο θαζεγεηέο κνπ 

8 
Αλ δελ κε θαηαιάβαηλε θαη δελ θαηαιήγακε ζε κηα πνιηηηζκέλε ιχζε ζα 

απεπζπλφκνπλ ζηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο γνλείο κνπ 

9 
ΘΑ ΣΟ ΤΕΖΣΟΤΑ ΜΔ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ ΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΗΣΑ ΘΑ ΣΟ ΑΝΔΦΔΡΑ 

ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

10 Θα ην αλέθεξα ζηνπο γνλείο κνπ θαη αλ ρξεηαζηεί ζηελ αζηπλνκία 

11 
Δάλ δελ ππήξρε απνηέιεζκα ζα απεπζπλφκνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο αξκφδηνπο θνξείο 

(γνλείο- θαζεγεηέο) 

12 Θα δείμσ ηα κελχκαηα ζε θαζεγεηέο 

13 
ε πεξίπησζε πνπ επέκελε ζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά ζα απεπζπλφκνπλ ζε θάπνην 

θαζεγεηή 

14 Με ηελ παξέα κνπ θαη αλ δελ βγεη ιχζε, κε ηνπο θαζεγεηέο κνπ 

15 Θα κπνξνχζα λα ην ζπδεηήζσ θαη κε ηνπο θαζεγεηέο ζην θξνληηζηήξην 

16 Θα ην θαηήγγεηια ζηελ αζηπλνκία 

17 Αζηπλνκία 

18 Άκα ην κήλπκα μεπεξλνχζε θάπνηα φξηα ζα ην θαηήγγεηια 

19 Θα ην πσ ζε θάπνηνλ ελήιηθα 

20 Θα ην έιεγα ζε θάπνηνλ 

21 Αλ δελ ζηακάηαγε ζα απεπζπλφκνπλ ζε θάπνηνλ άιιν 
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22 Θα ην έιεγα ζε θάπνηνλ κεγαιχηεξν 

23 Θα έθαλα παξάπνλα ζε θάπνηνλ 

24 Θα απεπζπλφκνπλ ζε έλαλ εηδηθφ 

 Β. «Πξνζπάζεηα γηα πδήηεζε» (20%) 

1 Θα ηνπο έιεγα πσο δελ είλαη ζσζηφ απηφ θαη ζα ηνπο έιεγα λα ζηακαηήζνπλ 

2 Θα πξνζπαζνχζα λα ην ζπδεηήζσ καδί ηνπ 

3 Θα ην ζπδεηνχζα καδί ηνπ 

4 Θα ηνπ κηινχζα αλνηρηά θαη ζα πξνζπαζνχζα λα ηνλ θάλσ λα θαηαιάβεη ην ιάζνο ηνπ 

5 Αξρηθά ζα ην ζπδήηαγα καδί ηνπο 

6 Θα ηνπ κηινχζα  

7 Θα ζπδεηνχζα καδί ηνπο 

8 Ίζσο λα πήγαηλα λα ηνπ κηιήζσ απφ θνληά 

 Γ. «Θπκόο» (7,5%) 

1 Απιψο ζα ζχκσλα 

2 Αξρηθά ζα ζχκσλα 

3 Θα έζπαγα ην θηλεηφ κνπ 

 Γ. «ηελνρώξηα» (5%) 

1 Θα κε ελνρινχζε πνιχ 

2 ΘΑ ΔΝΗΧΘΑ ΑΥΖΜΑ 

 Δ. «Αδηαθνξία – Κακία Αληίδξαζε» (12,5%) 

1 Γελ ζα αζρνιηφκνπλ ηδηαίηεξα  

2 Θα ηα αγλννχζα 

3 Θα ην αγλννχζα 

4 Πξνθαλψο ζα ην απέξξηπηα 

5 
Αλάινγα ην πεξηερφκελν, αλ ην έθξηλα κε ζεκαληηθφ θαη απιά κία πιάθα έζησ θαη 

θαθφγνπζηε δελ ζα αληηδξνχζα 

 Σ. «Φπρξαηκία» (2,5%) 

 Ε. «Υαξά» (2,5%) 
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 Ζ. «Θα ην αληηκεησπίζσ ν/ε ίδηνο/α» (2,5%) 

 Θ. «Γελ κε αθνξά ην ζέκα» (2,5) 

 Η. «Τπεξβνιηθή Αληίδξαζε» (7,5%) 

1 Θα ηνλ πιάθσλα  

2 Θα ηνλ ρηππνχζα ή ζα ηνπ κηινχζα ζε αγξηεκέλν ηφλν 

3 Θα ηνπο πιάθσλ--, ζα ηνπο ράθα-- ζα ηνπο έβξηζθα γηα λα ηνπο κηιήζσ 

 Κ. «Γελ Ξέξσ / Γελ Απαληώ» (5%) 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 9
ε
:
 
«Έλαο θαζεγεηήο ζε απνθάιεζε κηα κέξα κε έλα παξαηζνύθιη θαη νη ζπκκαζεηέο  

                          ζνπ αξρίδνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα ζε πεηξάδνπλ. Γελ ζνπ αξέζεη θαη ηνπο  

                          ην δειώλεηο (ζε ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηή), αιιά ζπλερίδνπλ. Πώο ζα  

                          αληηδξάζεηο;»  

 

ηελ εξψηεζε απηή πνπ επίζεο είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ απάληεζαλ νη 39 καζεηέο (97,5%), θαη 

ηηο πνηθίιεο απαληήζεηο ηνπο ηηο παξνπζηάδνπκε ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο ζηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα 9. Σν δηάγξακκα πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηνλ πίλαθα δίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα. 

 

 

Πίνακαρ 9: Σξφπνη αληίδξαζεο ζε πεηξάγκαηα θαη παξαηζνχθιηα 

 

 Α. «Καηαγγειία ζε Γνλείο θαη/ή Γηεύζπλζε» (45%) 

 α) Ακέζσο…(35%) 

1 Γηεπζχληξηα 

2 Θα ην έιεγα ζην δηεπζπληή 

3 Θα ην αλαθέξσ ζηελ δηεχζπλζε  

4 Θα απεπζπλζψ ζηελ δηεχζπλζε γηα λα ηηκσξεζεί ν θαζεγεηήο 

5 Θα έθαλα παξάπνλα αθφκα θαη ζηε δηεπζχληξηα αλ ζπλερηδφηαλ ε θαηάζηαζε 

6 Θα απεπζπλζψ ζηνπο γνλείο κνπ θαη ηνλ δηεπζπληή 

7 Θα αλαθέξσ ην γεγνλφο απηφ ζηνπο γνλείο κνπ θαη ζηελ δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ 

8 Θα απεπζπλζψ ζηνπο γνλείο θαη ζηε ζρνιηθή δηεχζπλζε 
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9 Θα ην πσ ζην δηεπζπληή θαη ζηνπο γνλείο κνπ 

10 Θα ην πσ ζηνλ θαζεγεηή 

11 Θα ην αλαθέξσ ζηνπο θαζεγεηέο (κάιινλ...) 

12 
ΘΑ ΣΟ ΑΝΑΦΔΡΧ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝΔΧΝ ΧΣΔ ΝΑ 

ΣΑΜΑΣΖΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΑΗΘΑΝΘΧ ΚΑΛΤΣΔΡΑ 

13 Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζα ην έιεγα ζηνπο γνλείο κνπ 

14 Θα ην πσ ζηνπο γνλείο κνπ 

 β) Αλ ζπλερηδόηαλ παξά ηηο άιιεο αληηδξάζεηο κνπ…(10%) 

1 …αλ δελ ζηακάηαγε ζα απεπζπλφκνπλ ζε θάπνηνλ άιιν 

2 …αιιά άκα ζπλερηδφηαλ γηα πνιχ ζα ην αλέθεξα ζε θάπνηνλ κεγαιχηεξν 

3 …έπεηηα ζα ην αλέθεξα ζηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

4 …θαηφπηλ ζα απεπζπλφκνπλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

 Β. «Πξνζπάζεηα γηα πδήηεζε» (20%) 

1 Θα ηνπο ην μαλαπψ 

2 Σνπο ην δειψλσ πην έληνλα 

3 Θα επέκεηλα λα ζηακαηήζνπλ 

4 Θα ηνπο δεηήζσ λα ζηακαηήζνπλ, ίζσο θσλάμσ 

5 Θα έθαλα άιιε κηα πξνζπάζεηα 

6 Θα ζπλερίζσ ηα παξάπνλα 

7 Θα κηιήζσ κε ηνπο θαζεγεηέο 

8 Θα πξνζπαζνχζα λα ην ζπδεηήζσ καδί ηνπ 

 Γ. «Γελ ζα κε Πείξαδε» (7,5%) 

1 Γελ ζα κε πείξαδε θαη ζα έθαλα πιάθα κε απηφ 

2 Θα γέιαγα καδί ηνπο  

3 Θα γέιαγα καδί ηνπο 

 Γ. «Αδηαθνξία – Κακία Αληίδξαζε» (25%) 

1 Θα πξνζπαζνχζα λα ην αγλνήζσ  

2 Θα ζηακαηνχζα λα ελνρινχκαη θαη ζα αδηαθνξνχζα 
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3 Γελ ζα έδηλα ζεκαζία...Κάπνηα ζηηγκή ζα ζηακαηήζνπλ 

4 ηακαηψ λα δείρλσ φηη ελνρινχκαη 

5 Έξεκε παξάζηαζε 

6 Ζ αιήζεηα είλαη ζα αδηαθνξνχζα αιιάααα.... 

7 Θα αδηαθνξνχζα κέρξη λα ζηακαηήζνπλ γηα λα κελ δψζσ πξνεθηάζεηο ζην δήηεκα 

8 …αλ ζπλερηζηεί ζα πξνζπαζήζσ λα ην αγλνήζσ φζν κπνξψ 

9 …θαηφπηλ ζα ηνπο αγλννχζα 

10 ΘΑ ΣΔΝΑΥΧΡΗΟΜΟΤΝ ΚΑΗ ΘΑ ΝΔΤΡΗΑΕΑ 

 E. «Τπεξβνιηθή Αληίδξαζε» (12,5%) 

1 Θα ηνπο ρηππήζσ 

2 ζα πνπλ ηνλ Γεζπφηε Παλαγηψηε 

3 Θα θάλσ θάζε ιεπηφ ηεο δσήο ηνπο νδπλεξφ θαη βαζαληζηηθφ 

4 Βξίζθσ θη εγψ αληίζηνηρα παξαηζνχθιηα γηα λα θαηαιάβνπλ πσο ληψζσ εγψ 

5 
Δπεηδή ε ζπλάληεζε κε ηε Γηεπζχληξηα θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ δε 

ζα βνεζνχζε, ζα πξνηηκνχζα λα αιιάμσ ζρνιείν 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Καταγγελία ςε Γονείσ και/ι Διεφκυνςθ

Προςπάκεια για Συηιτθςθ

Δεν κα με Πείραηε

Αδιαφορία – Καμία Αντίδραςθ

Υπερβολικι Αντίδραςθ

45%

20%

7,50%

25%

12,50%
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ΔΡΧΣΖΖ 10
ε
: «ε πνηνπο ρώξνπο ζην ζρνιείν (ην δηθό ζνπ ή αιινύ) έρεηο δεη λα εθδειώλνληαη  

                               πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ;» 

Ζ εξψηεζε απηή είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ζπγθέληξσζε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο: 

 

Πίνακαρ 10: Υψξνη εθδήισζεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ 

 

Δίδνο Απάληεζεο Αξηζκόο Απαληήζεσλ Πνζνζηό % 

Πξναχιην 15 37,5% 

Πνπζελά / Γελ Έρσ Γεη 12 30% 

Σνπαιέηεο 12 30% 

Σάμε 10 25% 

Γπκλαζηήξην / πνξ 3 7,5% 

Παληνχ 2 5% 

Κπιηθείν 1 2,5% 

Πίζσ Μέξνο Αχιεηνπ Υψξνπ 1 2,5% 

Γηάδξνκνη 1 2,5% 

Πίζσ Μέξνο ρνιείνπ 1 2,5% 

ην Κάζηξν 1 2,5% 

Γελ Απάληεζαλ 1 2,5% 

 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Προαφλιο

Πουκενά / Δεν Ζχω Δει

Τουαλζτεσ

Τάξθ

Γυμναςτιριο / Σπορ

Παντοφ

Κυλικείο

Πίςω Μζροσ Αφλειου Χϊρου

Διάδρομοι

Πίςω Μζροσ Σχολείου

Στο Κάςτρο

Δεν Απάντθςαν

37,50%

30%

30%

25%

7,50%

5%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%



STOP Bullying, Δξεπλεηηθή Δξγαζία Β΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ, 2015-16  
87 

ΔΡΧΣΖΖ 11
ε
:
 
«Θα έθαλεο παξέα κε έλα παηδί πνπ εθθνβίδεη ζπκκαζεηέο ηνπ;»  

 

Σν 37.5% ησλ εθήβσλ «δελ ζα έθαλε ζε θακία πεξίπησζε παξέα κε έλα παηδί πνπ εθθνβίδεη 

ζπκκαζεηέο ηνπ», ην 25% «ζα έθαλε παξέα κφλν αλ εθείλν δεηνχζε ζπγλψκε απφ ην ζχκα ηνπ» θαη 

έλα επίζεο 25% «ζα έθαλε παξέα γηα λα ηνλ/ηελ βνεζήζεη λα αιιάμεη ζπκπεξηθνξά», ελψ κφλν ην 

2.5% δειψλεη πσο «ζα έθαλε παξέα κε έλαλ εθθνβηζηή θαζψο ζεκαζία έρεη πψο θέξεηαη ζηνλ 

ίδην/ζηελ ίδηα». 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 12
ε
:
 
«Θα έθαλεο παξέα κε έλα παηδί πνπ ην έρνπλ πεξηζσξηνπνηήζεη όινη νη  

                           ππόινηπνη;»  

 

Οη κηζνί έθεβνη καο (52.5%) απάληεζαλ φηη «ζα έθαλαλ παξέα κε έλα παηδί πνπ ην έρνπλ 

πεξηζσξηνπνηήζεη φινη νη ππφινηπνη κφλν αλ ηαίξηαδαλ ζαλ ραξαθηήξεο θαη πέξλαγαλ θαιά καδί» , ην 

30% «ζα έθαλαλ παξέα επεηδή ηνπο αξέζεη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο αδχλαηνπο», ελψ κφλν έλαο έθεβνο 

απάληεζε αξλεηηθά γηαηί
  
«δελ θάλεη θάηη θφληξα ζην ζχλνιν».  

 

 

 

Δλδηαθέξνπζεο είλαη θαη νη 6 απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ θαηεγνξία «άιιν» (15%) νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη φιεο ζηελ θαηαθαηηθή απάληεζε «λαη, ζα έθαλα παξέα»: 

1. Θα πξνζπαζνχζα λα ηνλ πξνζεγγίζσ θαη λα ηνλ εληάμσ ζην ζχλνιν 

2. Ναη, γηα λα ηνλ βνεζήζσ λα ληψζεη άλεηα θαη λα θνηλσληθνπνηεζεί 
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3. Θα πξνζπαζήζσ λα ηνλ πξνζεγγίζσ 

4. Θα πξνζπαζνχζα λα ηνλ/ηελ θάλσ λα λνηψζεη άλεηα γχξσ κνπ αθφκα θαη αλ δελ ηαηξηάδακε ζαλ 

ραξαθηήξεο δελ ζα έβιαπηε λα θάλνπκε θαη θαλέλα αζηείν ή λα ζπδεηήζνπκε γηα θάηη φζνλ αθνξά ην 

πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ… 

5. Σν φηη ηνλ έρνπλ πεξηζσξηνπνηήζεη δελ ηνλ κεηψλεη ζηα δηθά κνπ κάηηα. Οη πεξηζσξηνπνηεκέλνη 

ζπλήζσο δελ αθνινπζνχλ ηελ αγέιε θαη γηα απηφ ηνπο ζπκπαζψ. 

6. Ναη, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί 

 

Με ιίγα ιφγηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (97,5%) 

δειψλνπλ πσο «ζα έθαλαλ παξέα κε έλα παηδί πνπ ην έρνπλ πεξηζσξηνπνηήζεη φινη νη ππφινηπνη», γηα 

δηαθνξεηηθνχο βέβαηα ιφγνπο ν θαζέλαο. ην ζεκείν φκσο απηφ, εχινγα  αμίδεη λα αλαξσηεζεί θαλείο, 

γηαηί ελψ νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζσζηά, ππάξρνπλ ηφζα πεξηζσξηνπνηεκέλα 

παηδηά πνπ βηψλνπλ κνλαμηά θαη πέθηνπλ ζχκαηα ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ… 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 13
ε
:
 
«ε πνηνπο ζα αλέθεξεο έλα πεξηζηαηηθό ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ πνπ είδεο;»  

24 έθεβνη (60%) ζα αλέθεξαλ έλα πεξηζηαηηθφ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζε «ζπγθεθξηκέλνπο 

θαζεγεηέο» θαη ζηνπο «γνλείο ηνπο», 21 (52,5%) ζε «θίινπο» θαη 19 (47,5%) ζην «δηεπζπληή» ηνπ 

ζρνιείνπ. Δπίζεο, ην 20% ζα ην αλέθεξε ζηνπο “γνλείο ηνπ ζχκαηνο”, ην 12,5% ζηελ “αζηπλνκία” θαη 

ην 10% ζηνπο “γνλείο ηνπ ζχηε”, ελψ κφλν 7,5% δελ ζα ην αλέθεξαλ ζε “θαλέλαλ”. 

Δπηπιένλ απαληήζεηο (7,5%) πνπ δφζεθαλ ήηαλ ζηνπο “θίινπο ηνπ ζχκαηνο”, ζηνπο “θίινπο 

ηνπ ζχηε” θαη ζε “CIA/FBI”. 
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ΔΡΧΣΖΖ 14
ε
:
 
«Πώο ζα ήζειεο λα αληηδξάζνπλ νη θαζεγεηέο ζνπ αλ έβιεπαλ ή κάζαηλαλ  

                              πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ;»  

 

Ζ εξψηεζε απηή είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, νπφηε ζπιιέμακε δηάθνξεο απαληήζεηο, ηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνπκε ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 11. Σν δηάγξακκα πνπ 

εκθαλίδεηαη κεηά ηνλ πίλαθα δίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα. 

 

 

Πίνακαρ 11: Πσο ζα ήζεια λα αληηδξάζνπλ νη θαζεγεηέο κνπ  

αλ έβιεπαλ/κάζαηλαλ πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

 

Α. «Άκεζε θαη δπλακηθή παξέκβαζε» (17,5%) 

1 Θα ήζεια λα επέκβνπλ θαη λα ιάβνπλ δξαζηηθά κέηξα γηα ηελ θαηάζηαζε 

2 Άκεζα θαη δξαζηήξηα 

3 Να ηξέμνπλ λα βνεζήζνπλ 

4 Να θάλνπλ άκεζα θάηη απνηειεζκαηηθφ γηα λα βνεζήζνπλ 

5 
ΘΑ ΖΘΔΛΑ ΦΑΝΔΡΑ ΚΑΗ ΜΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΝΑ 

ΟΝΟΜΑΣΗΟΤΝ ΣΟΝ ΘΤΣΖ ΚΑΗ ΣΟ ΘΤΜΑ 

6 Να πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ 

7 Θα ήζεια λα ην θαηαπνιεκήζνπλ αλάινγα 

Β. «Γηαθξηθηηθή παξέκβαζε» (7,5%) 

1 Να αζρνιεζνχλ κε δηαθξηηηθφηεηα 

2 
Θα ήζεια λα ελδηαθεξζνχλ πξνζπαζψληαο λα ζηακαηήζνπλ ην θαηλφκελν ρσξίο 

λα ηνπ έδηλαλ κεγάιεο δηαζηάζεηο 

3 

ΝΑ ΔΞΖΓΖΟΤΝ ΠΧ Ζ ΒΗΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΛΤΖ ΓΗΑ ΝΑ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΗΣΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΥΧΡΗ ΧΣΟΟ 

ΝΑ ΝΣΡΟΠΗΑΣΟΤΝ ΟΗ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΗ 

Γ. «Σηκσξία ηνπ ζύηε» (20%) 

1 Να ζηακαηήζνπλ ην ζχηε  

2 Να επηπιήμνπλ ην ζχηε  

3 Να επηβάιινπλ πνηλέο ζην ζχηε φρη φκσο γηα εθδίθεζε αιιά γηα βειηίσζε  

4 Να επηβάιινπλ άκεζα πνηλέο 
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5 Απνβνιή/πνηλέο 

6 ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΓΡΑΖ ΚΑΗ ΝΑ ΣΗΜΧΡΟΤΑΝ ΣΟ ΘΤΣΖ 

7 Θα ήζεια λα κε ζπλέρηδαλ ηε θαηάζηαζε απηή θαη λα ηηκσξνχζαλ ην δξάζηε  

8 Αλάινγεο θπξψζεηο 

Γ. «Γηάινγνο κε ην ζύηε» (17,5%) 

1 
Να πξνζπαζήζνπλ λα κηιήζνπλ ζην ζχηε ή ζηνπο γνλείο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

βξεζεί ιχζε 

2 
Να απεπζπλζνχλ ζηνλ ζχηε θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα 

αιιάμνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ  

3 Να έθαλαλ ην παηδί πνπ εθθνβίδεη λα θαηαιάβεη φηη δελ είλαη ζσζηφ 

4 
Να κηιήζνπλ ζηνλ εθθνβηζηή έηζη ψζηε λα αλαγλσξίζεη ην ιάζνο ηνπ γηα λα κελ 

επαλαιεθζεί 

5 Να κηιήζνπλ κε ηνλ ζχηε 

6 Να κηινχζαλ ζηνλ ζχηε  

7 
Να πξνζπαζήζνπλ λα βνεζήζνπλ ηνλ ζχηε λα αληηιεθζεί ην θαθφ ησλ πξάμεψλ 

ηνπ, ρσξίο εληάζεηο θαη εθβηαζκνχο 

Δ. «Βνήζεηα ζην ζύκα» (25%) 

1 Να ππνζηεξίμνπλ ην ζχκα 

2 Να ελδηαθεξζνχλ θαη λα βνεζήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν παηδί 

3 ζα ήζεια λα ππνζηεξίμνπλ κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν ην ζχκα  

4 Να δψζνπλ θνπξάγην ζην ζχκα 

5 Να ζπκπαξαζηαζνχλ ςπρνινγηθά θαη λα ππνζηεξίμνπλ ην ζχκα 

6 Κπξίσο λα ππνζηεξίμνπλ ςπρνινγηθά ην ζχκα 

7 Να πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ζην ζχκα  

8 Να βνεζήζνπλ - λα πξνζηαηεχζνπλ ην ζχκα  

9 Να δείμνπλ ηε ζηήξημή ηνπο θαη ηελ αγάπε ηνπο ζην ζχκα  

10 Με δηάινγν κε ην παηδί 

Σ. «Γηάινγνο θαη κε ην ζύκα θαη κε ην ζύηε» (5%) 

1 ΓΗΑΛΟΓΟ. THAT'S IT.  
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2 
Θα πξνηηκνχζα λα κηιήζνπλ θαη κε ηηο δπν πιεπξέο ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη λα 

ιάβνπλ αληίζηνηρα κέηξα φζνλ αθνξά ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ γεγνλφηνο 

Ε. «Καηαγγειία» (10%) 

1 Να ην αλαθέξνπλ ζηελ δηεχζπλζε  

2 Να ην αλέθεξαλ ζην δηεπζπληή 

3 Καηαγγειία 

4 Να ην πνπλ ζηελ αζηπλνκία 

Ζ. «Δλεκέξσζε γνλέσλ» (10%) 

1 Να ελεκεξψζνπλ ηνπο γνλείο ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο  

2 Να ελεκεξψζνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηφζν ηνπ ζχηε φζν θαη ηνπ ζχκαηνο 

3 
Να απεπζπλζνχλ ζηνπο γνλείο ηνπ ζχηε, ψζηε λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ην παηδί 

ηνπο 

4 Να ην πνπλ ζηνπο γνλείο ηνπ 

Θ. «Δλεκέξσζε ζπκκαζεηώλ» (2,5%) 

1 Να ελεκεξψζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο 

Η. «Αλαδήηεζε βνήζεηαο από εηδηθνύο» (5%) 

1 Να αλαδεηνχζαλ βνήζεηα απφ εηδηθφ, πρ ςπρνιφγν 

2 Να δεηήζνπλ βνήζεηα απφ εηδηθνχο 

Κ. «Γελ Ξέξσ» (5%) 

1 πσο απηνί λνκίδνπλ 

2 

Αθξηβψο δε μέξσ. Γελ είκαη θαη ζίγνπξε αλ ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ νη 

θαζεγεηέο. Βέβαηα είλαη αλαιφγσο ην πφζν έρεη πξνρσξήζεη απηφο ν ζρνιηθφο 

εθθνβηζκφ έλαληη ηνπ παηδηνχ 

Λ. «Να γειάζνπλ» (2,5%) 

Μ. Γελ Απάληεζαλ» (2,5%) 
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ΔΡΧΣΖΖ 15
ε
:
 
«Πώο ζα ήζειεο λα αληηδξάζνπλ νη γνλείο ζνπ αλ έπεθηεο ζύκα ζρνιηθνύ  

                             εθθνβηζκνύ;»  

 

Ζ εξψηεζε απηή είλαη επίζεο αλνηρηνχ ηχπνπ, νπφηε ζπιιέμακε πιεζψξα απαληήζεσλ ηηο 

νπνίεο παξνπζηάδνπκε ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 12. Σν δηάγξακκα 

πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηνλ πίλαθα δίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα. 

 

Πίνακαρ 12: Πσο ζα ήζεια λα αληηδξάζνπλ νη γνλείο κνπ αλ έπεθηα ζχκα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 
 

Α. «ηήξημε - ζπκπαξάζηαζε» (35%) 

1 Να κε ζηεξίμνπλ 

2 Να κε βνεζήζνπλ 

3 Να κε βνεζήζνπλ 

4 Να είλαη δίπια κνπ 

5 Να κε βνεζήζνπλ ςπρνινγηθά 

6 Να κε βνεζήζνπλ ςπρνινγηθά  

7 Να κε ζηεξίμνπλ ςπρνινγηθά 

0 5 10 15 20 25

Άμεςθ και δυναμικι παρζμβαςθ

Διακρικτικι παρζμβαςθ

Τιμωρία του κφτθ

Διάλογοσ με το κφτθ

Βοικεια ςτο κφμα

Διάλογοσ και με το κφμα και με το κφτθ

Καταγγελία

Ενθμζρωςθ γονζων

Ενθμζρωςθ ςυμμακθτών

Αναηιτθςθ βοικειασ από ειδικοφσ

Δεν Ξζρω

Να γελάςουν

Δεν Απάντθςαν

17,5

7,5

20

17,5

25

5

10

10

2,5

5

5

2,5

2,5



STOP Bullying, Δξεπλεηηθή Δξγαζία Β΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ, 2015-16  
93 

8 Να κε ζηεξίμνπλ θαη λα είλαη δίπια κνπ γηα λα ην μεπεξάζσ 

9 Να κε ππνζηεξίμνπλ ςπρνινγηθά θαη λα θαηεπζχλνπλ ηηο θηλήζεηο κνπ 

10 ΝΑ ΜΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΘΟΤΝ 

11 Θα ήζεια λα κε ζηεξίμνπλ θαη λα κε πεξηβάιινπλ κε ηελ αγάπε ηνπο 

12 Να κε ππνζηήξηδαλ ζπλαηζζεκαηηθά 

13 Να ελδηαθεξζνχλ γηα κέλα 

14 Καηαλφεζε θαη βνήζεηα ςπρνινγηθά 

Β. «Δλεκέξσζε - θαηαγγειία ζε ζρνιείν & γνλείο ζύηε» (32,5%) 

1 
Να κε ππνζηήξηδαλ θαη λα κε βνεζνχζαλ λα ην αληηκεησπίζσ είηε αλαθέξνληάο ην ζην 

δηεπζπληή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχηε 

2 Να κηιήζνπλ ζηνλ δηεπζπληή θαη ζηνπο γνλείο ηνπ ζχηε 

3 Να έξζνπλ ζε επαθή θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπ ζχηε  

4 ΘΑ ΖΘΔΛΑ ΜΔ ΦΤΥΡΑΗΜΗΑ ΝΑ ΤΕΖΣΟΤΟΤΝ ΜΔ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ ΣΟΤ ΘΤΣΖ 

5 Να ιάβνπλ κέηξα φπσο λα κηιήζνπλ κε ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο γνλείο ηνπ ζχκαηνο 

6 Να απεπζπλζνχλ ζηε ζρνιηθή δηεχζπλζε απαηηψληαο ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο 

7 Να ζπδεηήζνπλ καδί κνπ θαη κε ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ξηα ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ηη ζα θάλνπκε 

8 Να ελεκεξψζνπλ θαη ζπδεηήζνπλ κε ηνπο θαζεγεηέο (αλ δηαδξακαηίδεηαη ζην ζρνιείν) 

9 Να ζπκβνπιεπηνχλ ηνπο θαζεγεηέο 

10 Να απεπζπλζνχλ ζε θάπνηνλ θαζεγεηή ψζηε λα κηιήζεη κε ηνλ ζχηε 

11 Να ην αλαθέξνπλ ζην ζρνιείν 

12 Να έξζεη ζην ζρνιείν 

13 Να δηακαξηπξεζνχλ  

Γ. «Καηαγγειία ζηελ αζηπλνκία» (5%) 

1 Να εηδνπνηήζνπλ ηελ αζηπλνκία  

2 
ηελ ρεηξφηεξε λα θαηαθχγνπλ ζηελ αζηπλνκία αλ ην θαηλφκελν πάξεη ηξνκεξέο 

δηαζηάζεηο 

Γ. «Αιιαγή ζρνιείνπ» (7,5%) 

1 Αλ δελ πηάζεη ν δηάινγνο λα θξνληίζνπλ γηα ηελ αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πξψηα 
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ηνπ ζχηε θαη έπεηηα εκέλα (αλ δελ θχγεη ν ζχηεο) 

2 Να κνπ αιιάμνπλ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

3 Να κε αιιάμνπλ ζρνιείν. Ζ αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζα απνηεινχζε κία ιχζε 

Δ. «Φπρξαηκία & ζπδήηεζε καδί κνπ» (7,5%) 

1 Να ην πάξνπλ ςχρξαηκα θαη λα βξνχκε καδί κηα ιχζε 

2 Να ην ζπδεηνχζαλ καδί κνπ  

3 Να αζρνιεζνχλ κε δηαθξηηηθφηεηα αιιά θαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα 

Σ. «Γξαζηηθή παξέκβαζε» (10%) 

1 Θα ήζεια λα επέκβνπλ θαη λα ιάβνπλ δξαζηηθά κέηξα γηα ηελ θαηάζηαζε 

2 Να κε ππεξαζπηζηνχλ θαη λα κε βνεζήζνπλ 

3 Να έθαλαλ κήλπζε 

4 Να δεηήζνπλ ηελ ηηκσξία ησλ ελφρσλ 

Ε. «Να κελ παξέκβνπλ, ζα ην ρεηξηζηώ κόλνο/ε» (5%) 

1 Θα ην δηαρεηξηδφκνπλ κφλνο κνπ, αλ θαη δε λνκίδσ φηη ζα επέηξεπα θάηη ηέηνην 

2 Να θνίηαδαλ ηηο δνπιεηέο ηνπο 

Ζ. «Να γειάζνπλ» (2,5%) 

Θ. Γελ Απάληεζαλ» (5%) 
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ΔΡΧΣΖΖ 16
ε
:
 
«Μηα κέξα, ζην πίζσ κέξνο ηνπ πξναπιίνπ, βιέπεηο κηα νκάδα 4 καζεηώλ λα  

                            έρνπλ αθηλεηνπνηήζεη έλαλ καζεηή θαη λα ηνλ ρηππάλε ρσξίο απηόο λα κπνξεί λα  

                            ακπλζεί. Γελ ζε παίξλνπλ είδεζε όηη ηνπο βιέπεηο. Πώο ζα αληηδξάζεηο;»  

Δδψ έρνπκε άιιε κία εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ηηο δηάθνξεο απαληήζεηο ηεο ηηο  

παξνπζηάδνπκε ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 13. Σν δηάγξακκα πνπ 

εκθαλίδεηαη κεηά ηνλ πίλαθα δίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα. 

 

Πίνακαρ 13: Πψο ζα αληηδξάζσ αλ δσ 4 καζεηέο λα ρηππάλε καζεηή πνπ δελ κπνξεί λα ακπλζεί  

 

Α. «Γξαζηηθή θαη άκεζε παξέκβαζε» (35%) 

1 
Θα παξέκβσ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα ζψζσ ην παηδί αλ δελ θαίλνληαη 

πνιχ ηξνκαθηηθνί θαη ληνχθηα  

2 Δάλ έβιεπα πσο ζα κπνξνχζα αλάινγα κε ηα άηνκα ζα επελέβαηλα 

3 Θα πξνζπαζνχζα λα βνεζήζσ ην παηδί 

4 Θα ρξεζηκνπνηήζσ ηάε θβν λην θαη ζα ηνπο έδεηρλα εγψ 

5 Θα πάσ λα ηνπο ρηππήζσ 

6 
Θα ηνπο ρηππνχζα κε κίζνο, αθνχ πξψηα ζα ηνπο απνκάθξπλα απφ 

ην ζχκα 

7 
Θα επελέβαηλα δίρσο δεχηεξε ζθέςε! Θα πξνζπαζνχζα λα ηνπο 

ρσξίζσ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνκάθξπλα ην ζχκα 

8 Θα έηξερα λα βνεζήζσ ην θαθφκνηξν παηδί 

9 Πάσ λα ππεξαζπηζηψ ηνλ αδχλαην... 

10 Ξχιν θαη εγψ 

Β. «Φεύγσ & θαιώ θάπνηνλ ελήιηθα» (35%) 

1 
Θα ην αλέθεξα ζε θάπνηνλ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηβιεζεί θαη 

λα επηβάιιεη ηελ ηάμε ζην ρψξν  

2 Θα πάσ λα ην πσ ζηνπο αξκφδηνπο 

3 Θα αλέθεξα ην πεξηζηαηηθφ ζε θάπνηνλ αξκφδην 

4 ΘΑ ΚΑΛΟΤΑ ΚΑΠΟΗΟΝ ΔΝΖΛΗΚΑ ΓΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ 

5 Άκα έβιεπα πσο ήηαλ εθηφο ησλ λεξψλ κνπ ζα ην αλέθεξα ακέζσο 

6 Θα απεπζπλζψ ζηε δηεπζχληξηα 
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7 Θα θαιέζσ ηνλ δηεπζπληή 

8 Καιψ ηνλ δηεπζπληή 

9 Θα πάσ ζην δηεπζπληή 

10 
Θα ηξέμσ λα ελεκεξψζσ ηνλ πξψην θαζεγεηή πνπ ζα βξσ έγθαηξν 

θαη έπεηηα ζα ην αλαθέξσ ζηελ δηεπζχληξηα  

11 Καζεγεηή/Παίξλσ ζέζε ελαληίνλ ηνπο 

12 Καιψ ακέζσο έλαλ θαζεγεηή 

13 Θα εηδνπνηήζσ θάπνηνλ θαζεγεηή 

14 Φσλάδσ θάπνηνλ θαζεγεηά 

15 Πάσ λα ην αλαθέξσ ζηνπο θαζεγεηέο 

16 Θα θαιέζσ ηνπο εθεκεξεχνληεο θαζεγεηέο γηα λα ην βνεζήζνπλ 

17 Θα θαινχζα ηνπο θαζεγεηέο 

18 Αλαθνξά ζε θαζεγεηή 

19 
ΘΑ ΔΝΖΜΔΡΧΧ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΚΑΠΟΗΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΗΑ 

ΝΑ ΒΟΖΘΖΧ ΣΟΝ ΤΜΜΑΘΖΣΖ ΜΟΤ 

20 Θα θσλάμσ βνήζεηα (θαζεγεηέο) 

21 Φεχγσ θαη θσλάδσ γηα βνήζεηα 

22 Θα πάσ φζν πην γξήγνξα κπνξψ λα θέξσ βνήζεηα 

Γ. «Φσλάδσ θαζεγεηέο, αλώλπκα» (5%) 

1 Αλ είλαη «ληνπιάπεο» ζα ην πσ ζε θάπνην θαζεγεηή αλψλπκα 

2 

Θα ηξέμσ λα θσλάμσ ηνπο θαζεγεηέο, ρσξίο φκσο λα επηηξέςσ 

ζηνπο εθθνβηζηέο θαη ζην ζχκα λα κάζνπλ πσο εγψ ήκνπλ απηφο πνπ 

εηδνπνίεζε 

Γ. «Καηαγγειία ηελ επόκελε εκέξα, αλώλπκα» (7,5%) 

1 

Δθείλε ηελ ζηηγκή δελ ζα έθαλα θάηη. Σελ επφκελε κέξα ζα 

γλσζηνπνηνχζα ην γεγνλφο ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ 

παξάθιεζε λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία 

Δ. «Φσλάδσ γηα βνήζεηα & ζπεύδσ θνληά ηνπο» (7,5%) 

1 Θα θσλάμσ ζε απηνχο θαη ζε θάπνηνλ άιιν γηα βνήζεηα  

2 Θα θψλαδα βνήζεηα θαη ζα ηνλ βνεζνχζα 
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3 

Θα ηξέμσ λα ηνλ/ηελ βνεζήζσ, θσλάδνληαο δπλαηά γηα λα έξζνπλ 

θαη άιια παηδηά θαη λα κε βνεζήζνπλ λα ζηακαηήζνπκε απηφ ην 

πεξηζηαηηθφ 

Σ. «Φσλάδσ γηα βνήζεηα ή ηελ αζηπλνκία» (1%) 

Ε. «Σνπο βγάδσ θσηνγξαθία» (1%) 

Ζ. «Γελ Απάληεζαλ» (1%) 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 17
ε 

: «Πηζηεύεηο όηη ζα βνεζνύζε ε ύπαξμε ζρνιηθώλ ςπρνιόγσλ ζηελ αληηκεηώπηζε  

                                 ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ;» 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (70%) ζεσξεί φηη ζα βνεζνχζε ε χπαξμε ζρνιηθψλ ςπρνιφγσλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ην 25% πηζηεχεη φηη «ίζσο» βνεζνχζε, 

ελψ κφλν ην 5% πηζηεχνπλ φηη δελ ζα βνεζνχζε. 

 

0 10 20 30 40 50 60

Δραςτικι και άμεςθ παρζμβαςθ

Φεφγω & καλϊ κάποιον ενιλικα

Φωνάηω κακθγθτζσ, ανϊνυμα

Καταγγελία τθν επόμενθ θμζρα, ανϊνυμα

Φωνάηω για βοικεια & ςπεφδω κοντά τουσ

Φωνάηω για βοικεια ι τθν αςτυνομία

Τουσ βγάηω φωτογραφία

Δεν Απάντθςαν

25

55

5

2,5

7,5

2,5

2,5

2,5



STOP Bullying, Δξεπλεηηθή Δξγαζία Β΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ, 2015-16  
98 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 18
ε
:
 
«Θα ήζνπλ πξόζπκνο/ε λα εθπαηδεπηείο ώζηε λα δηακεζνιαβήζεηο κεηαμύ  

                              ζπκκαζεηώλ ζνπ πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ  

                              (ζύηεο-ζύκα) γηα λα ηα βξνπλ κεηαμύ ηνπο;»  

 

Σν 40% «ίζσο» λα ήηαλ πξφζπκνη λα εθπαηδεπηνχλ ψζηε λα δηακεζνιαβήζνπλ κεηαμχ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (ζχηεο-ζχκα) γηα λα ηα 

βξνπλ κεηαμχ ηνπο, ην 37.5% «ζα ήηαλ πξφζπκνη», ελψ ην 22.5% «δελ είλαη πξφζπκνη». 

 

 

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ έξεπλά καο, αλ θαη απεπζχλζεθε ζε κηθξφ δείγκα (40 εθήβνπο 13-18 εηψλ), καο έδσζε κία 

εηθφλα γηα ηηο γλψζεηο θαη ηε ζηάζε ησλ Διιήλσλ εθήβσλ απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο 

θαη ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπ.  

Έηζη, είδακε φηη νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη ηνπ δείγκαηφο καο δήισζαλ φηη γλσξίδνπλ πνηα είλαη 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, φρη φκσο θαη ε λνκνζεζία γηα ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Οη πεξηζζφηεξνη 

παξαδέρηεθαλ φηη έρνπλ δεη πεξηζηαηηθά bullying ζην ζρνιείν ηνπο ή αιινχ, θπξίσο ζην πξναχιην, ηηο 

ηνπαιέηεο θαη ηελ ηάμε. κσο, αλαθνξηθά κε ην αλ νη έθεβνη καο κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζε έλα πεξηζηαζηαθφ βίαην ζπκβάλ θαη έλα πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ, ζα ιέγακε φηη νη πεξηζζφηεξνη κάιινλ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηε δηαθνξά.  
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Χο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη θάπνηνη καζεηέο εθθνβίδνπλ 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζεσξνχλ ηελ εζσηεξηθή αλάγθε ηνπο γηα αλαγλψξηζε, επίδεημε θαη πξνβνιή θαη ηα 

ηπρφλ ςπρνινγηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Αληίζηνηρα, σο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη  

θάπνηνη καζεηέο γίλνληαη ζχκαηα εθθνβηζκνχ αλαθέξνπλ θπξίσο ηνλ αδχλακν ραξαθηήξα ηνπο, αιιά  

θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο (ζε εκθάληζε, ζξεζθεία, ζπκπεξηθνξά, θηι.). 

 Οη πεξηζζφηεξνη έθεβνη καο αλέθεξαλ φηη ζα θαηήγγεηιαλ θαη ζα ελεκέξσλαλ ηνπο γνλείο ηνπο 

γηα  πεξηζηαηηθά ιήςεο αξλεηηθψλ κελπκάησλ ζην θηλεηφ απφ ζπκκαζεηή/έο ηνπο, αιιά θαη γηα ηπρφλ 

ελνριεηηθά πεηξάγκαηα θαη παξαηζνχθιηα. Παξφκνηα, δήισζαλ φηη, αλ έβιεπαλ καζεηέο λα ρηππάλε 

έλαλ ζπκκαζεηή ηνπο πνπ δελ κπνξνχζε λα ακπλζεί θαη νη ίδηνη δελ γίλνληαλ αληηιεπηνί απφ ηνπο 

ζχηεο, ζα πήγαηλαλ θαηεπζείαλ λα θσλάμνπλ θάπνηνλ ελήιηθα γηα βνήζεηα. 

ηελ εξψηεζε αλ ζα έθαλαλ παξέα κε έλαλ ζχηε θαη έλα ζχκα, νη απαληήζεηο έδεημαλ φηη νη 

έθεβνη καο είλαη κπεξδεκέλνη γηα ην πνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο αληίδξαζεο ζε θάζε πεξίπησζε, 

θαζψο, φπσο είλαη ινγηθφ, νη  αλζξψπηλεο ζρέζεηο είλαη δχζθνιεο. Απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε νη 

γνλείο θαη ην ζρνιείν λα κάζνπλ ζηα παηδηά λα θαηαδηθάδνπλ κελ ηηο ιάζνο ζπκπεξηθνξέο θαη 

πξαθηηθέο, φρη φκσο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, αιιά αληίζεηα λα ηνπο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία λα δηνξζσζνχλ κέζα ζε κία θνηλσλία αγάπεο θαη νκφλνηαο. Δπίζεο, αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν 

λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο φηη νη έθεβνη νη ίδηνη πηζηεχνπλ φηη δελ ζα ππέθππηαλ ζηελ πίεζε ηεο 

νκάδαο θαη ζα έθαλαλ παξέα κε θάπνηνλ πεξηζσξηνπνηεκέλν, ε πξαγκαηηθφηεηα φκσο απνδεηθλχεη ην 

αληίζεην θαη ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ πνιιά παηδηά πνπ βηψλνπλ κνλαμηά θαη πέθηνπλ ζχκαηα 

ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ. 

Οη έθεβνη καο δήισζαλ φηη ζα αλέθεξαλ έλα πεξηζηαηηθφ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαζεγεηέο, ζηνπο γνλείο ηνπο, ζε θίινπο ηνπο θαη ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Απφ 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζα ήζειαλ, φηαλ δνπλ ή κάζνπλ γηα έλα πεξηζηαηηθφ bullying, λα βνεζήζνπλ ην 

ζχκα, λα αληηδξάζνπλ άκεζα θαη δπλακηθά, λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ ζχηε αιιά θαη λα ηνλ ηηκσξήζνπλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη έθεβνη πηζηεχνπλ φηη νη βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

καζεηέο, θαζεγεηέο θαη άιινη δελ αλαθέξνπλ/θαηαγγέιινπλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ πνπ 

αληηιακβάλνληαη είλαη ν θφβνο αιιά θαη ε αδηαθνξία γηα ηνλ ζπλάλζξσπν. Απφ ηνπο γνλείο ηνπο ζα 

ήζειαλ, αλ νη ίδηνη πέζνπλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ, λα ηνπο ζηεξίμνπλ θαη λα θαηαγγείινπλ ην 

πεξηζηαηηθφ ζην ζρνιείν θαη ζηνπο γνλείο ηνπ ζχηε. 

Σέινο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ καο ζεσξεί φηη ζα βνεζνχζε ε χπαξμε 

ζρνιηθψλ ςπρνιφγσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ νη ίδηνη 

επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ψζηε λα δηακεζνιαβήζνπλ κεηαμχ ζπκκαζεηψλ ηνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε 

πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (ζχηεο-ζχκα) γηα λα ηα βξνπλ κεηαμχ ηνπο.  
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14. Ζ κειινληηθή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

Σν θαηλφκελν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο είλαη θνηλφο ηφπνο φηη απνηειεί έλα πξφζθνκκα ζηελ  

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζηελ δηάπιαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ. Οη δηεζλείο νξγαλψζεηο θαη νη θακπάληεο πνπ δηνξγαλψλνληαη κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά 

βίαο αλακθίβνια πξνσζνχλ απηφλ ηνλ αγψλα. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ε αλάιεςε ελεξγνχ δξάζεο θαη ε εκθφξεζε κε αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαιιηεξγνχλ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ αλεθηηθφηεηα πξνο ην δηαθνξεηηθφ. 

 

Θα πξέπεη φινη καο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνχ ζα εμαθαληζηεί απφ ηηο θνηλσλίεο καο κφλν αλ εθιείςνπλ νη αηηίεο πνπ ην πξνθαινχλ, 

αιιηψο ζπλερψο ζα γηγαληψλεηαη θαη ζα πξνθαιεί έλαλ θαχιν θχθιν βίαο, δπζηπρίαο θαη πφλνπ.  

 

Δπνκέλσο, αο θηηάμνπκε θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο ζα επηθξαηνχλ… 

 

Η αγάπη 

Η ισότητα 

Η δικαιοσύμη 

Η συμεργασία  

Η δημοκρατία 

Η αμεκτικότητα 
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Σν bullying είλαη έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο. Απεηιεί λα δηαξξήμεη ηνλ επαίζζεην ζπλεθηηθφ ηζηφ πνπ δηαηεξεί ηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Παξ‟ φιν  πνπ ην εζληθφ θαη δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην ην θαηαηάζζεη ζηα θαηλφκελα 

θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη δηψθεη πνηληθά ηα άηνκα πνπ ην αζθνχλ, εμαθνινπζεί 

λα  εθδειψλεηαη κε δηαθνξεηηθή ηζρχ θαη ζπρλφηεηα ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

  Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε 

δηάθνξεο κνξθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ν ζσκαηηθφο, ν ιεθηηθφο θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο ή θαη 

ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ. Δπίζεο, κηα λέα κνξθή ηνπ  θαηλνκέλνπ απνηειεί ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο 

ν νπνίνο αζθείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ην θάζε έλα απφ ηα είδε εθθνβηζκνχ, ζεκαληηθφο είλαη ν 

ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη άκεζα εκπιεθφκελνη, δειαδή ν ζχηεο θαη ην ζχκα, φζν θαη ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (ζρνιείν, νηθνγέλεηα, θίινη), ηνλ νπνίν θαη κειεηήζακε.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο ηεο εξγαζίαο καο απνηέιεζαλ νη αηηίεο, νη 

δηαζηάζεηο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Δπηπιένλ, αλαθεξζήθακε ζηηο αληηιήςεηο πνπ 

επηθξαηνχλ αλάκεζα ζηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ην bullying, 

θαζψο επίζεο πξνβιεκαηηζηήθακε γηα ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θφζκν θαη 

γηα ηελ δηαθνξνπνίεζή ηνπ αλάκεζα ζηα δχν θχια. Αθνινχζσο, εξεπλήζακε ην εζληθφ, επξσπατθφ 

θαη δηεζλέο λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα, ζηηο δξάζεηο-ηερλήκαηά καο πεξηιακβάλνληαη ε αλαδήηεζε ζηελ ινγνηερλία, ην 

ζέαηξν, ηελ κνπζηθή θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν έξγσλ πνπ  ζίγνπλ ην πξφβιεκα ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ θαη έρνπλ απψηεξν ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. 

Σέινο, αζρνιεζήθακε κε ηελ δεκηνπξγία, ζπκπιήξσζε θαη επεμεξγαζία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ζηφρεπε ζηελ αλάδεημε ηεο γλψζεο ησλ εθήβσλ γχξσ απφ ην ζέκα.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 



STOP Bullying, Δξεπλεηηθή Δξγαζία Β΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ, 2015-16  
102 

 

 

 

 

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο θαη επνκέλσο θαη ζην ηέινο ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο, 

έθηαζε ε ψξα λα θάλνπκε κηα ηειεπηαία αμηνιφγεζε θαη λα δνχκε ηη κάζακε θαη πνπ θαηαιήμακε. ε 

φιε απηή ηελ πεξίνδν αλαδήηεζεο ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο καο, κειεηήζακε ζε βάζνο ηνλ ρνιηθφ 

Δθθνβηζκφ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ. Αζρνιεζήθακε κε ηνλ νξηζκφ, ηα είδε ηνπ, ηνπο ρψξνπο εθδήισζεο 

ηνπ, ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Δπηπξφζζεηα, πξνηείλακε 

ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη γεληθφηεξεο νδεγίεο δξαζηεξηνπνίεζεο. Δπηπιένλ, 

απνθηήζακε λέεο γλψζεηο γηα ην Bullying θαη πιένλ γλσξίδνπκε πψο λα ζπκπεξηθεξζνχκε ζε 

πεξίπησζε εθδήισζεο.  

Σν Bullying απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο ζρνιηθήο θαη 

εμσζρνιηθήο δσήο. Έλα θαηλφκελν ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ξαγδαία, πξνζβάιινληαο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ρψξνπο νη νπνίνη πξηλ δελ απνηεινχζαλ θίλδπλν γηα ηα άηνκα. Δίλαη επηηαθηηθφ, ινηπφλ, 

λα αληηκεησπηζηεί θαη λα εμαιεηθζεί νινθιεξσηηθά, ψζηε λα κελ ππάξμεη μαλά θίλδπλνο γηα ηε δσή 

ησλ ζπκάησλ. Δίλαη θαλεξφ πσο ηo Bullying δελ απνηειεί θάηη ην θπζηνινγηθφ, αιιά έλδεημε 

εθθπιηζκνχ ηεο ίδηαο ηεο αλζξσπφηεηαο. 

Αρ οαλέχξτμε όλξι μαζί για έμαμ κόςμξ φψπίρ βία… 

Τξ δικαιξύμαςσε… 

Τξ ανίζξτμε… 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 
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STOP Bullying 

Οδεγίεο: Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέζν ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη καζεηέο ηεο 

Β΄ ηάμεο ηνπ Πεηξακαηηθνχ ΓΔ.Λ. Παηξψλ ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία κε ζέκα «STOP Bullying» γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2015-2016. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ζα θξαηήζεη παξαπάλσ απφ 10΄. 

Παξαθαινχκε λα απαληεζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο! 

Γηεπθξίλεζε: Ο φξνο Bullying απνδίδεηαη ζηα Διιεληθά σο "ζρνιηθή βία θαη εθθνβηζκφο"  

* Απαηηείηαη 

 

Φύιν * 

 Κνξίηζη  

 Αγφξη  

 

 Ζιηθία * 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17  

 18 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ; * 

 ρη 

 Λίγν 

 Αξθεηά 

 Ναη 

 

2. Γλσξίδεηο ηε λνκνζεζία γηα ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό; * 

 ρη 

 Λίγν 

 Αξθεηά 

 Ναη 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: Δξσηεκαηνιόγην Έξεπλαο 
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3. Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηο όηη θάπνηνη καζεηέο εθθνβίδνπλ ζπκκαζεηέο ηνπο; * 

……………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηο όηη θάπνηνη καζεηέο γίλνληαη ζύκαηα εθθνβηζκνύ από 

ζπκκαζεηέο ηνπο; * 

……………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηο όηη θάπνηνη (καζεηέο, θαζεγεηέο θαη άιινη) δελ 

αλαθέξνπλ/θαηαγγέιινπλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνύ πνπ αληηιακβάλνληαη; * 

……………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Αλ έλαο καζεηήο ραζηνπθίζεη κηα κέξα ζπκκαζεηή ηνπ πάλσ ζε ηζαθσκό ηνπο, ζα ην 

ραξαθηήξηδεο σο ζρνιηθό εθθνβηζκό; * 

 ρη 

 Ναη 

 

7. Αλ κηα καζήηξηα δηαδίδεη θαηά θαηξνύο ςεύηηθεο θήκεο γηα κηα ζπκκαζήηξηα ηεο, ζα 

ην ραξαθηήξηδεο σο ζρνιηθό εθθνβηζκό; * 

 ρη 

 Ναη 

 

8. Πώο ζα αληηδξνύζεο αλ ιάκβαλεο κελύκαηα αξλεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην θηλεηό ζνπ 

ηειέθσλν από ζπκκαζεηή/έο ζνπ; * 

……………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Έλαο θαζεγεηήο ζε απνθάιεζε κηα κέξα κε έλα παξαηζνύθιη θαη νη ζπκκαζεηέο ζνπ 

αξρίδνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα ζε πεηξάδνπλ. Γελ ζνπ αξέζεη θαη ηνπο ην 

δειώλεηο (ζε ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηή), αιιά ζπλερίδνπλ. Πώο ζα αληηδξάζεηο; * 

……………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………… 
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10. ε πνηνπο ρώξνπο ζην ζρνιείν (ην δηθό ζνπ ή αιινύ) έρεηο δεη λα εθδειώλνληαη 

πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ; * 

……………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. Θα έθαλεο παξέα κε έλα παηδί πνπ εθθνβίδεη ζπκκαζεηέο ηνπ; * 

 Ναη, ζεκαζία έρεη πψο θέξεηαη ζε εκέλα  

 Ναη, γηα λα ηνλ/ηελ βνεζήζσ λα αιιάμεη ζπκπεξηθνξά  

 Μφλν αλ δεηνχζε ζπγλψκε απφ ην/ηα ζχκα/ηα 

 ρη, ζε θακία πεξίπησζε  

 Άιιν: ……………………………………………………………………………………. 

 

12. Θα έθαλεο παξέα κε έλα παηδί πνπ ην έρνπλ πεξηζσξηνπνηήζεη όινη νη ππόινηπνη; * 

 Ναη, κνπ αξέζεη λα ππνζηεξίδσ ηνπο αδχλαηνπο  

 Μφλν αλ ηαηξηάδακε ζαλ ραξαθηήξεο θαη πεξλάκε θαιά καδί  

 ρη, δελ θάλσ θάηη θφληξα ζην ζχλνιν  

 Άιιν: ……………………………………………………………………………………. 

 

13. ε πνηνπο ζα αλέθεξεο έλα πεξηζηαηηθό ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ πνπ είδεο; * 

 ε θαλέλαλ  

 ηνπο γνλείο κνπ  

 ε θίινπο κνπ  

 ην δηεπζπληή  

 ε ζπγθεθξηκέλνπο θαζεγεηέο  

 ηνπο γνλείο ηνπ ζχκαηνο  

 ηνπο γνλείο ηνπ ζχηε  

ηελ αζηπλνκία 

 Άιιν: ……………………………………………………………………………………. 

 

14. Πώο ζα ήζειεο λα αληηδξάζνπλ νη θαζεγεηέο ζνπ αλ έβιεπαλ ή κάζαηλαλ πεξηζηαηηθά 

ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ; * 

……………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………… 
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15. Πώο ζα ήζειεο λα αληηδξάζνπλ νη γνλείο ζνπ αλ έπεθηεο ζύκα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ; * 

……………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………… 

 

16. Μηα κέξα, ζην πίζσ κέξνο ηνπ πξναπιίνπ, βιέπεηο κηα νκάδα 4 καζεηώλ λα έρνπλ 

αθηλεηνπνηήζεη έλαλ καζεηή θαη λα ηνλ ρηππάλε ρσξίο απηόο λα κπνξεί λα ακπλζεί. 

Γελ ζε παίξλνπλ είδεζε όηη ηνπο βιέπεηο. Πώο ζα αληηδξάζεηο; * 

……………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………… 

 

17. Πηζηεύεηο όηη ζα βνεζνύζε ε ύπαξμε ζρνιηθώλ ςπρνιόγσλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

θαηλνκέλσλ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ; * 

 ρη 

 Ίζσο 

 Ναη 

 

18. Θα ήζνπλ πξόζπκνο/ε λα εθπαηδεπηείο ώζηε λα "δηακεζνιαβείο" κεηαμύ ζπκκαζεηώλ 

ζνπ πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ (ζύηεο-ζύκα) γηα λα ηα 

βξνπλ κεηαμύ ηνπο;* 

 ρη 

 Ίζσο 

 Ναη 

 

Ευχαριστούμε πολύ! 
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ΣΔΥΝΖΜΑ ΟΜΑΓΑ “Heroes”: 

πιινγή ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ κε Θέκα ηε ρνιηθή Βία θαη ηνλ Δθθνβηζκό: 

 

 Σξαγνύδηα: 

Alli the Alligator (Call for Help) –  Kidini Bully Prevention and Child Safety 

Be a Friend – Don‟t Be a Bully – Jack Hartmann 

Be the Kind of Person – Jim Rule 

Brush It Off – Caroline and Danny  

Bully Boy Bully Girl - Dan Crow 

Bully-Proof Our School - Todd Werner  

Bye Bye Bully - Dr. Mac. - Happy Kids' Songs  

Don't Be Bossy – Todd Werner  

Don't Judge Them – Paulette Meier 

Don't Tease – Street Smarts  

Einstein – I Am Bullyproof Music  

Enormously Inconvenient  – Dave Kinnoin 

Fearless – I Am Bullyproof Music  

The Golden Rule (Do Unto Others) – Jim Rule 

Got Your Back – I Am Bullyproof Music 

Hero (Courage) – Caroline and Danny 

I Can Say "NO" When I Want To – Caring and Capable Kids  

Bully Prevention and Child Safety - Kidini  

Character Counts - Todd Werner  

CHARACTER COUNTS! Strikes A Chord - Dave Kinnoin  

Everyone Is Someone - Growing Sound  

Getting Better at Getting Along - Jack Hartmann 

Like a Star - Jim Rule 

Positive Choices for Youth - Murray & Williams  

Self-Esteem Tunes - Prue Whoo  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗ: Σερλήκαηα Οκάδσλ 

 

 

http://songsforteaching.com/safetysongs/bullyandabductionprevention/makenoisecallforhelp.htm
http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/dontbeabully.htm
http://www.songsforteaching.com/jimrule/bethekindofperson.htm
http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/brushitoff.php
http://www.songsforteaching.com/store/dan-crow-as-the-crow-flies-pr-59088.html
http://www.songsforteaching.com/toddwerner/bullyproofourschool.htm
http://www.songsforteaching.com/store/bye-bye-bully-song-download-with-printables-pr-59775.html
http://www.songsforteaching.com/toddwerner/dontbebossy.htm
http://songsforteaching.com/paulettemeier/dontjudgethem.htm
http://www.songsforteaching.com/carolineanddanny/donttease.php
https://www.songsforteaching.com/index.php?p=product&id=58805
http://www.songsforteaching.com/store/the-best-in-me-pr-59121.html
http://www.songsforteaching.com/store/fearless-song-and-lesson-plans-pr-58806.html
http://songsforteaching.com/jimrule/goldenrule.htm
https://www.songsforteaching.com/index.php?p=product&id=58807
http://www.songsforteaching.com/carolineanddanny/hero.php
http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/cck/icansayno.htm
http://www.songsforteaching.com/store/kidini-bully-prevention-and-child-safety-download-pr-5170.html
http://www.songsforteaching.com/store/character-counts-cd-pr-1451.html
http://www.songsforteaching.com/store/character-counts-strikes-a-chord-pr-59117.html
http://www.songsforteaching.com/store/growing-sound-everyone-is-someone-cd-pr-58880.html
http://www.songsforteaching.com/store/jack-hartmann-getting-better-at-getting-along-cd-pr-1433.html
http://www.songsforteaching.com/store/jim-rule-like-a-star-pr-1346.html
http://www.songsforteaching.com/store/positive-choices-for-youth-downloadable-album-with-lyrics-pr-58442.html
http://www.songsforteaching.com/store/self-esteem-tunes-download-with-lyrics-pr-8442.html
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Social Skills & Bullying – Dr. Mac & Friends 

Songs to Get Along - Todd Werner  

Street Smarts - Caroline and Danny  

Tanner's Manners - Cool Kind Kid 

Virtuous Tunes - David Woodward  

Walk A Mile - Vitamin L  

I‟ll Stand Up for Myself - Linda K. Williams  

I'm Just A Kid Like You - Dave Kinnoin  

It's Not OK - Dave Kinnoin 

I‟ve Got to Talk to Them – Linda K. Williams 

It‟s OK To Be Different –  Prue Whoo 

Leaper the Frog (Get Away!)  –  Kidini Bully Prevention and Child Safety  

No One Is A Nobody – Caring and Capable Kids 

No Room For Hate – Growing Sound 

Respect – David Woodward 

Respect and Pride – Music with Mar.  

Rude Rudy – Cool Kind Kid 

Show Kindness Every Day – Jack Hartmann 

Stand Up For Your Beliefs – Jennifer Fixman 

Step Up, Speak Out! – Vitamin L 

Stop Bullying Now – Jack Hartmann 

Talking 'bout a Put-Down – Jan Nigro 

Take The Bull Out Of Bullying – Growing Sound 

Three Billy Goats Gruff – Andrew Queen 

Twister (Self-Defense Encouragement)–  Kidini Bully Prevention and Child Safety  

Walk a Mile – Jan Nigro  

Walk in my Shoes - Todd Werner  

We Make New Arrivals Welcome Here – Songs For Positive Schools  

We're All Different and We're the Same – Jack Hartmann  

Whatever – I Am Bullyproof Music  

What If Everyone Did It Too – Growing Sound 

http://www.songsforteaching.com/store/dr.-mac-social-skills-bullying-mini-album-download-pr-59749.html
http://www.songsforteaching.com/store/todd-werner-songs-to-get-along-cd-pr-939.html
http://www.songsforteaching.com/store/street-smarts-cd-pr-2698.html
http://www.songsforteaching.com/store/tanners-manners-cool-kind-kid-pr-58873.html
http://www.songsforteaching.com/store/virtuous-tunes-pr-1176.html
http://www.songsforteaching.com/store/vitamin-l-walk-a-mile-cd-pr-1307.html
http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/illstandupformyself.htm
http://www.songsforteaching.com/store/character-counts-strikes-a-chord-pr-59117.html
https://www.songsforteaching.com/index.php?p=product&id=59123
http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/ivegottotalktothem.htm
http://www.songsforteaching.com/self-esteem/itsoktobedifferent.php
http://songsforteaching.com/safetysongs/bullyandabductionprevention/getrunaway.htm
http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/cck/nooneisanobody.htm
http://www.songsforteaching.com/store/growing-sound-everyone-is-someone-cd-pr-58880.html
http://www.songsforteaching.com/davidwoodward/respect.htm
http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/respectpridemarharman.htm
http://www.songsforteaching.com/store/tanners-manners-cool-kind-kid-pr-58873.html
http://www.songsforteaching.com/lullabies/showkindnesseveryday.htm
http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/standupforyourbeliefs.php
http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/stepupspeakout.htm
http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/stopbullyingnow.htm
http://www.songsforteaching.com/vitaminl/talkingboutaputdown.htm
http://www.songsforteaching.com/store/growing-sound-everyone-is-someone-cd-pr-58880.html
http://songsforteaching.com/childrensclassicliterature/threebillygoatsgruff.htm
http://songsforteaching.com/safetysongs/bullyandabductionprevention/selfdefense.htm
http://www.songsforteaching.com/vitaminl/walkamileinmyshoes.htm
http://www.songsforteaching.com/toddwerner/walkinmyshoes.htm
http://www.songsforteaching.com/songsforpositiveschools/wemakenewarrivalswelcomehere.php
http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/werealldifferentandwerethesame.htm
https://www.songsforteaching.com/index.php?p=product&id=58808
http://www.songsforteaching.com/store/growing-sound-everyone-is-someone-cd-pr-58880.html
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Who's In Charge of Me? -- I Am! - Laszlo Slomovits 

Words - Tickle Tune Typhoon 

 

 Νηθεηήξην Σξαγνχδη Δπξσπατθνχ Γηαγσληζκνχ Eurovision 2015: 

Heroes - Måns Zelmerlöw, Audio (Sweden) 2015 Eurovision Song Contest winner 

(https://www.youtube.com/watch?v=6gEX3K6DoHM) 

 

 

 

                  "Heroes" 

 

Don't tell the gods I left a mess 

I can't undo what has been done 

Let's run for cover 

What if I'm the only hero left 

You better fire off your gun 

Once and forever 

He said go dry your eyes 

And live your life like there is no tomorrow, son 

And tell the others 

To go sing it like a hummingbird 

The greatest anthem ever heard: 

 

http://www.songsforteaching.com/charactereducationsongs/rsk/whosinchargeofmeiam.htm
http://www.songsforteaching.com/self-esteem/words.htm
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We are the heroes of our time 

But we're dancing with the demons in our minds... 

We are the heroes of our time 

Hero-uh-o-o-oes 

O-uh-o-o-oh 

We're dancing with the demons in our minds 

Hero-uh-o-o-oes O-uh-o-o-oh 

 

The crickets sing a song for you 

Don't say a word, don't make a sound 

It's life's creation 

I make worms turn into butterflies 

Wake up and turn this world around 

In appreciation 

He said I never left your side 

When you were lost I followed right behind 

Was your foundation 

Now go sing it like a hummingbird 

The greatest anthem ever heard: 

 

We are the heroes of our time 

Hero-uh-o-o-oes 

O-uh-o-o-oh 

We're dancing with the demons in our minds 

Hero-uh-o-o-oes O-uh-o-o-oh 

 

(We keep dancing with the demons 

You could be a hero) 

 

Go sing it like a hummingbird 

The greatest anthem ever heard 

Now sing together... 

 

We are the heroes of our time 
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Hero-uh-o-o-oes 

O-uh-o-o-oh 

But we're dancing with the demons in our minds 

Hero-uh-o-o-oes O-uh-o-o-oh 

We are the heroes of our time 

Hero-uh-o-o-oes 

O-uh-o-o-oh 

But we're dancing with the demons in our minds 

Hero-uh-o-o-oes O-uh-o-o-oh 

 

We are the heroes  

 

 

 

 

 

 Μνπζηθν-ζεαηξηθά Έξγα: 

Bullies Anonymous - Ron Fink & John Heath 

Character Matters - Ron Fink & John Heath 

Character Matters II - Ron Fink & John Heath 

Rock Solid Kids - Laszlo Slomovits 

 

 

 

 

 

http://www.songsforteaching.com/store/bullies-anonymous-downloadable-musical-play-with-printables-pr-58292.html
http://www.songsforteaching.com/store/character-matters-musical-play-download-with-printables-pr-58294.html
http://www.songsforteaching.com/store/character-matters-ii-musical-play-download-with-printables-pr-58296.html
http://www.songsforteaching.com/store/rock-solid-kids-pr-4233.html
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ΣΔΥΝΖΜΑTA ΟΜΑΓΑ “Σο Ίδπςμα”: 

Φεθηαθή Αθίζα: 

 

 



STOP Bullying, Δξεπλεηηθή Δξγαζία Β΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ, 2015-16  
120 

πιινγέο ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & ΣΑΗΝΗΧΝ κε Θέκα ηε ρνιηθή Βία θαη ηνλ Δθθνβηζκό: 

 

Α. Θεαηξηθά Έξγα 

 

 Ολόγςπα Ολόηελα Ολόιδιοι, ηνπ Θεφδσξνπ Καλδειηψηε θαη ηεο Καηεξίλαο Σζαηζαξάγθνπ. Έρεη 

επηιερζεί απφ εηδηθνχο παηδνςπρνιφγνπο θαη εληαρζεί ζηελ Παλεπξσπατθή Κακπάληα θαηά ηνπ 

Bullying (Europe‟s Anti-Bullying Campaign) 

 

 Αδιαθοπώ, 4νπ Γπκλαζίνπ Μεηακφξθσζεο, 3ν βξαβείν ζην δηαγσληζκφ «Έθθξαζε θαη 

Γεκηνπξγηθφηεηα» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Β‟ Αζήλαο 

ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Comenius Regio «Δθθνβηζκφο ησλ εθήβσλ: Σξφπνη 

πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ Διιάδαο θαη Κχπξνπ». 

 Έναρ ηπογγςλοκέθαλορ ζηη Υώπα ηων Μςηεποκέθαλων, Αλίκη Κατσαβού - Κώστας Βουτσάς  

 Σα Αδύναηα Γςναηά, Νηίλα ηακαηνπνχινπ - Νίθνο Κακηζήο 

 Δίζηε και Φαίνεζηε, παηδηθή παξάζηαζε απφ ηελ νκάδα λεαληθνχ ζεάηξνπ "πληερλία ηνπ Γέιηνπ". 

Γηψξγνο Παινχκπεο θαη Βαζίιεο Κνπθαιάλη. Σξαγνχδηα: Φνίβνο Γειεβνξηάο εθ ησλ νπνίσλ έλα 

ζε ζπλεξγαζία κε ην hip-hop ζπγθξφηεκα Υλάξηα. 

Φηαίεη....θηαίεη....ν καζεηήο; 

Φηαίεη! 

Ή κήπσο θηαίεη ν δηεπζπληήο; 

Φηαίεη! 

Με θηαίεη ν δάζθαινο; 

Ή κήπσο ν γνληφο; 

Φηαίεη πάληα ν άιινο, 

ν δηαθνξεηηθφο 

Φηαίεη ε θνηλσλία! 

Δ βαι 'ηελ ηηκσξία! 

http://www.patrasevents.gr/imgsrv/f/full/1142295.jpg
http://www.patrasevents.gr/imgsrv/f/full/1142296.jpg
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Β. Σαηλίεο 

 

 Mouchette (1967), ηνπ Ρνκπέξ Μπξεζφλ 

 Carrie (1976), ηνπ Μπξάηαλ Νηε Πάικα 

 Karate Kid (1984), ηνπ Σδνλ Άβηιληζελ 

 Weird Science (1985), ηνπ John Hughes 

 Forrest Gump (1994), ηνπ Ρφκπεξη Εεκέθηο 

 Αζπκβίβαζηε Γεληά (1995), ηνπ Σδνλ κηζ 

 Καισζήξζαηε ζην Κνπθιόζπηην (1995), ηνπ Σνλη νιφληδ 

 Bully (2001), ηνπ Λάξη Κιαξθ 

 Σν πνηάκη ηνπ θφβνπ (2004), ηνπ Σδέηθνκπ Άαξνλ Έζηεο 

 Μίια (2004), ηεο Σδέζηθα άξδεξ 

 Άζε ην θαθό λα κπεη (2008), ηνπ Σφκαο Άιθξεληζνλ 

 Σν Κύκα (2018), ηνπ Νηέληο Γθάλζει 

 Precious (2009), ηνπ Λη Νηάληειο 

 Πνίεζε (2010), ηνπ Σζαλγθληφλγθ Λη 

 Σν Παηδί κε ην Πνδήιαην (2011), ησλ αδεξθψλ Νηαξληέλ 

 Cyberbully (2011), ηνπ Σζαξιο Μπηλακέ 

 Σα Μπιε Γηαιηά (2011), ηνπ Γηάλλε Κνπθνλίθνπ (βαζηζκέλε ζηελ ηζηνξία ηνπ Βαγγέιε 

Ζιηφπνπινπ «ηε θσιηά ηνπ Νίθνπ» απφ ην βηβιίν εθδ. Δ.Φ.Τ.Π.Δ. «Μίια, κε θνβάζαη») 

 Μεηά ηε Λνπηζία (2012), ηνπ Μίηζει Φξάλθν  

 Σν παηρλίδη ηεο κίκεζεο (2014), ηνπ Μφξληελ Σίιληνπκ 

 Γπν Αλάζεο (2014), ηεο Μειαλί Λνξάλ 

 Σα Κνξίηζηα (2014), ηεο ειίλ ηακά 

 Με ηελ πξώηε Μαηηά (2014), ηνπ Νηαληέι Ρηκπέηξν 

 Οη Ήξσεο ηνπ Καθνύ (2015), ηνπ Εφε Μπεξηαηνχα  
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ΣΔΥΝΖΜΑ ΟΜΑΓΑ “Anti-Bullies”: 

πιινγή ΒΗΝΣΔΟ κε Θέκα ηε ρνιηθή Βία θαη ηνλ Δθθνβηζκό: 

 

ΣΗΣΛΟ ΒΗΝΣΔΟ Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε 

“Hey” – Short Film on Bullying https://www.youtube.com/watch?v=H1CqaelVnkY 

2015 Anti-Bullying Video https://www.youtube.com/watch?v=mBwf-VPZqDs 

Abby‟s Story: A Bullying Story https://www.youtube.com/watch?v=2YGjz5SV_Qk 

Anti-Bullying Elementary School Video 

(Dunsford) 
https://www.youtube.com/watch?v=Fg8wxcepAxM 

Anti-Bullying Video on a Cartoon Network 

with Positive, Educational Cartoons Free 

for Kids/Kids Free 

https://www.youtube.com/watch?v=O93zgGinqpc 

Anti-Bullying Week 2015 video https://www.youtube.com/watch?v=f1lzcEq8WgI 

Award winning Anti-Bullying Film-/ 

German with English Subtitles 2010 
https://www.youtube.com/watch?v=7OfN6wP-9fw 

Barbie – No one Likes a Bully https://www.youtube.com/watch?v=-6czFsuVvlc 

Beat Bullying https://www.youtube.com/watch?v=31TD6J2bTk4 

BULLY (A Short Animation film) https://www.youtube.com/watch?v=UNZKKoy4US0 

Bullying – Stop It https://www.youtube.com/watch?v=FYVvE4tr2BI 

Cyber Bullying: Create No Hate https://www.youtube.com/watch?v=MV5v0m6pEMs 

Daisy Chain 
http://tvxs.gr/news/paideia/daisy-chain-ena-thaymasio-

animation-gia-bullying-binteo 

FULL VIDEO: Amanda Todd: Struggling, 

Bullying, Suicide, Self Harm, Fighting 
https://www.youtube.com/watch?v=IyHX7wMJBY0 

How To Cope With Bullying - Let Us Be 

Kind 
https://www.youtube.com/watch?v=9nGUUdHflY4 

McGruff - Anti-Bullying Film https://www.youtube.com/watch?v=EvhIdB_8WXE 

Pink - Perfect (AHMIR cover) - Anti-

Bullying video 
https://www.youtube.com/watch?v=gliHyklHr6c 

Say Something - a Music Video about 

Bullying and Suicide 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtrbIFfb3eA 

Stand Up - Official Music Video for 

BULLY- Mike Tompkins 
https://www.youtube.com/watch?v=begg0NKhiK8 
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STOP BULLYING - short film (4ν ΓΔΛ 

ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ) 
https://www.youtube.com/watch?v=sQb7w63AZBk 

STRAIN (Anti-bullying Silent Short Film) https://www.youtube.com/watch?v=9QbrRsOF0YA 

Take A Stand - Anti Bullying Video https://www.youtube.com/watch?v=OcgAF8GcBIw 

Victim Fights Back in NSW Sydney School https://www.youtube.com/watch?v=isfn4OxCPQs 

Who Will Stop the Bullying? https://www.youtube.com/watch?v=U6SnnqwveIM 

Words Have Consequences: Anti-Bullying 

Video (Very Powerful!) 
https://www.youtube.com/watch?v=69MroyhnEVc 

You Are You  

(Short Film: Teenage Bullying) 
https://www.youtube.com/watch?v=l8ovOA7VhFo 

Zero https://www.youtube.com/watch?v=LOMbySJTKpg 

Δθθνβηζκόο - Νίθεζε ηνλ Νηαή Υσξίο λα 

ηνλ Αγγίμεηο 
https://www.youtube.com/watch?v=YWLWPZRzzx0 

Διιεληθό Βίληεν γηα ην Bullying https://www.youtube.com/watch?v=z9ALmHsPOGw 

'Δλα ζπγθινληζηηθό βίληεν γηα ην ζρνιηθό 

εθθνβηζκό (bullying) , κέζα από ηελ 

καξηπξία ελόο παηδηνύ 

https://www.youtube.com/watch?v=8tv3ObwCm5s 

ΔΝΓΟΥΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 33 ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

ΥΟΛΔΙΟ ΠΑΣΡΑ ¨ΣΟ ΠΑΡΣΙ" 
https://www.youtube.com/watch?v=z1uhUGxYJRU 

Δλδνζρνιηθή βία θαη εθθνβηζκόο! 

(Bullying) H ηζηνξία κνπ, πσο επεξέαζε 

ηελ δσή, αληηκεηώπηζε 

https://www.youtube.com/watch?v=kc9bqqmvVLw 

Ηκεξίδα κε ζέκα: «Δλδνζρνιηθή Βία θαη 

Δθθνβηζκόο» - Κιήκεο Ναπξίδεο 

https://www.youtube.com/watch?v=p7PLoq27kd0&sp

freload=10 

πγθινληζηηθό Βίληεν γηα ηνλ ρνιηθό 

Δθθνβηζκό κέζα από ηε Μαξηπξία ελόο 

Παηδηνύ 

https://www.youtube.com/watch?v=8tv3ObwCm5s 

ρνιηθόο εθθνβηζκόο (6 Μαξηίνπ 2013) https://www.youtube.com/watch?v=nAa6BI7ejek 

ρνιηθόο Δθθνβηζκόο-"Οη ηειεπηαίεο 5 

κέξεο"- Σαηλία κηθξνύ κήθνπο. 
https://www.youtube.com/watch?v=9TLoQnctMdQ 

ρνιηθόο εθθνβηζκόο: Δίκαη ζαλ θαη ζέλα! https://www.youtube.com/watch?v=JqyCnRtQ-xo 
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ΣΔΥΝΖΜΑ ΟΜΑΓΑ “Vindicators”: 

 

Πξσηόηππν Πνίεκα (ζηα αγγιηθά) από ηελ Βάζηα Αξβαληηνπνύινπ: 

 

Mind your Words and Actions… 

 

There are eyes that can‟t see 

Ears that don‟t listen 

To the little voice at the crowded street 

To the child who never falls asleep 

 

When words cut like knives 

Every star collides 

Actions meant to be hurtful 

The feeling of happiness slowly dies 

 

While crossing this path 

You see faces running in the dark 

Feel the numbness you cause 

Like an empty garden or a withering rose. 
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πιινγή ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΧΝ EΡΓΧΝ κε Θέκα ηε ρνιηθή Βία θαη ηνλ Δθθνβηζκό: 

 

Α .  Β Η Β Λ Η Α  

 

ΜΙΛΑ, ΜΗ ΦΟΒΑΑΙ (3 ΗΣΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΑ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ, ΑΝΘΟΛΟΓΗΑ), Διέλε Γηθαίνπ, Βαγγέιεο 

Ζιηφπνπινο & Σδέκε Σαζάθνπ, Δ.Φ.Τ.Π.Δ. 2010. 

 

ΞΔΡΧ ΝΑ ΛΔΧ ΟΥΙ – Υξηζηίλα Ραζηδάθε, Δθδφζεηο 

Παηάθε, 2013. 

 

ΟΙ ΛΔΞΔΙ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΓΧΝΟΤΜΔ – 

Διίδακπεζ Βέξληηθ, Μεηάθξαζε Κχξδε Καιιηφπε, 

ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ 2007. 
 

ΟΙ ΝΣΑΗΓΔ ΣΟΤ ΒΤΘΟΤ ΚΑΙ Ο ΡΟΜΠΔΝ ΣΧΝ 

ΘΑΛΑΧΝ – Γηψηα Κ. Αιεμάλδξνπ, Susaeta, 2011. 

 

ΣΑ ΥΔΡΙΑ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΔΡΝΟΤΜΔ (HANDS 

ARE NOT FOR HITTING) – AGASSI MARTINE, 

Μεηάθξαζε Κχξδε Καιιηφπε, ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ 2011. 
 

 

 

Γηα πνιύ κηθξά παηδηά: 

 

 ALEXANDER, L. (2004). Hope and the Bullies: the girl who drew the line at bullying. 

Young Voice. 

 BLACKMAN, M. (2004). Cloud Busting. Doubleday. 

 BLATHWAYT, B. (2006). Dinosaur Chase. Hutchinson. 

 BROWNE, A. (2000). Willy the Champ. Walker Books. 

 DODD, L. (2003). Scarface Claw. Puffin. 

http://www.politeianet.gr/ekdotis/metaichmio-3285
http://www.biblionet.gr/com/6692/Susaeta
http://www.politeianet.gr/sygrafeas/agassi-martine-180
http://www.politeianet.gr/ekdotis/metaichmio-3285
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 ELLIOTT, M. (2000). Beat the Bullies: the Willow Street Kids. Macmillan. 

 FINE, A. (2002). The Angel of Nitshill Road. Egmont. 

 GODDEN, R. (2004). Diddakoi. Macmillan Children's Books. 

 GRINDLEY, S. (2003). Feather Wars. Bloomsbury Pub Ltd. 

 HEGARTY, J. (2006). Michelle in: Crabbit Comes to Stay. Starlet Publishing. 

 HOBBS, L. (2004). Horrible Harriet. Allen & Unwin Children's Books. 

 HUGHES, S. (2000). The Lion and the Unicorn. Red Fox. 

 IRONSIDE, V. (2004). The Huge Bag of Worries. Hodder Wayland. 

 KEMP, G. (2005). The Haunted Piccolo. Orchard Books. 

 MCKEE, D. (2006). Three Monsters. Andersen Press. 

 MOSES, B. (2007). Trouble at the Dinosaur Café. Puffin. 

 NIMMO, J. (2003). Invisible Vinnie. Corgi Pups. 

 ROSEN, M. (2003). Little Rabbit Foo Foo. Walker Books. 

 ROSS, T. (2004). Is It Because? Andersen Press. 

 SIMON, F. (2005). Hugo and the Bully Frogs. Pinwheel Ltd. 

 THOMAS, J. (2003). Can I Play? Egmont. 

 WILSON, J. (2002). Monster Eyeballs. Egmont Children‟s Books. 

 WORMELL, C. (2006). Henry and the Fox. Jonathan Cape. 

 

Γηα κεγαιύηεξα παηδηά θαη εθήβνπο: 

 

 ANDERSON, L. (2001). Speak. Hodder Children's Books. 

 ARNOLD, L. (2005). The Invisible Friend. Hodder Children's Books. 

 BYARS, B. (2000). The Eighteenth Emergency. Red Fox. 

 CASSIDY, C. (2005). Driftwood. Puffin. 

 DHAMI, N. (2006). Sunita's Secret. Corgi Yearling. 

 DICAMILLO, K. (2003). Tiger Rising. Walker Books. 

 FORDE, C. (2003). Fat Boy Swim. Egmont. 

 FREDERICK, H.V. (2006). The Black Paw. Puffin. 

 GARDNER, G. (2004). Inventing Elliott. Orion. 

 GAVIN, J. (2001). Coram Boy. Egmont. 

 GIBBONS, A. (2003). Chicken. Dolphin Book Co. 

 GIBBONS, A. (2005). Hold On. Orion. 

 GOLDING, W. (2005). Lord of the Flies. Faber. 
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 GRAY, K. (2003). Malarkey. Red Fox. 

 GREEN, R. (2001). Cuckoos. Oxford University Press. 

 JOHNSON, P. (2004). Avenger. Corgi Yearling. 

 JOHNSON, P. (2002). Traitor. Corgi Yearling. 

 MACPHAIL, C. (2001). Run Zan Run. Bloomsbury. 

 MCKAY, H. (2003). Indigo‟s Star. Hodder Children's Books. 

 PETERS, A.F. and PETERS, P. (2003). Poems with Attitude. Hodder Wayland. 

 RAJ, B. (2003).What's Your Problem. Barrington Stoke. 

 SACHAR, L. (2002). The Boy Who Lost his Face. Bloomsbury. 

 SACHAR, L. (2001). There‟s a Boy in the Girls‟ Bathroom. Bloomsbury. 

 SINGER, N. (2001). Feather Boy. Harper Collins. 

 WILSON, J. (2004). Bad Girls. Yearling Books. 

 

Β .  Π Ο Η Ζ Μ Α Σ Α  

 

 (http://nobullying.com/poems-about-bullying/) 

 

Identity–The Bully 

by Jon Evans: 

They all try to look the same 

all try to give themselves a name 

pick on the boy who is all alone 

just because his identity is his own 

what has this world come to? 

all this wrong that people do 

  just for the image they want to show 

down the evil path they seem to go 

The next person you go to hurt 

or try to make feel like dirt 

instead of trying to look cool 

feel for the guy you make look a fool 

A cool identity isn’t a need 

let those you bully be freed 

Your identity should be your own 

A better person you will be known. 
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My Walk to School 

by Andrea Wilson: 

 

 

Fist punch. 

Foot crunch. 

Hand hit. 

Mouth spit. 

Eye swells. 

Can’t see. 

Please, 

Please, 

Let me be. 

Rips my homework. 

Steals my money. 

Grabs my lunch. 

Thinks it’s funny 

Sticks and stones may 

break my bones… 

 

 

Sissy 

Prissy 

Four-eyes 

Geek 

Fatso 

Stupid 

Nerdy 

Freak 

…but names can really 

hurt. 

Through the doors. 

Up the stairs. 

Face is bloody. 

No one cares. 

In the washroom. 

Clean up the mess. 

I’ll be safe 

Until … recess… 
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Words Hurt 

by Kaylynn: 

Fat, ugly, worthless. These are the words they hear. 

Did you know that you are their biggest fear? 

Day by day you torment them, 

it takes so long for their hearts to mend. 

All they ask for is one true friend, 

but you make them want their lives to end. 

Everyday they wake up with regret, 

all they want to do is forget. 

It’s not just hitting and punching, it’s the words you say,  

they hurt so much, they want to fade away. 

This is when enough is enough, 

they’re sick of playing strong, sick of playing tough.  

But they know they can make it through, 

you may not have known, but they always knew. 

They put on a fake smile and pretend they’re okay,  

they believe they can make it all the way.  

Of course your words still offend, 

but they have been pieced back together again. 

Someone leaves the crowd and lends them a hand, 

they learn that it’s time to stand. 

 

 

Their smile is no longer fake, 

now they have no reason to ache. 

You see, all they ever needed was a friend, 

someone to stand by them when the bullying came again . 

Now they are free, the insults barely sting, don’t you see? 

Bullying gave you power, that they refused to give,  

you can’t help but wonder ”what if”. 

What if they didn’t get so strong? 

What if they were crumbled all along? 

What if they wrote down all the secrets they had to spill,  

right before taking an overdose on the pills? 

You don’t know what could of been done, 

you were doing it all for fun. 

You think they’re losers, but they’re stronger than you,  

have you seen what they’ve been through? 

With your words you gave a black eye, 

they are leaving, bully, so say your goodbye. 

But one more thing before you go, 

did you enjoy my little show? 

Remember, words can hurt more than the punch, 

Believe me now? Cause this was just a hunch. 
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Vultures 

by Richard Seal: 

See them circle high upon the wing 

Their beady eyes scan for anything 

A weakness in their prey is all they need 

And patience for its death before they feed 

See them circle lower to the ground 

Encouraged by the warring battle sound 

In numbers now, to the fight they flock 

To witness murder of him in the dock 

They watch hyena with his teeth now bared 

Knowing soon his meal will be shared 

The scent of blood, delighted with the kill  

Swooping in, enjoying every thrill 

 

A Different Path 

by Mark Bird: 

They pick on you 

Play tricks on you 

They talk behind your back 

A hundred whispers to your one 

To tempt you from your track  

They mock your path 

They block your path 

They do it every day 

For sheep aren’t meant to wander off 

And go the other way  

They sneer at you 

Put fear in you 

So scared that you’ll go far 

 

And then they point and laugh at you 

To cram your head with scars 

They think the same 

They shrink the same 

When you are not afraid 

And friends begin to follow you 

The scars and bullies fade 

You go so far 

You grow so far 

Proud what you became 

You made it down the different path 

And beat the plague of same 
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 http://blog.reachforchange.org/safe-child/2012/09/08/poems-about-bullying/ 

 http://circle.nypo.org/bully.html 

 http://haleycissel.weebly.com/poems-about-bullying.html 

 http://hellopoetry.com/words/42214/bullying/poems/ 

 http://www.familylives.org.uk/about/news-blogs-and-reports/blog/i-am-a-poem-by-laura-from-

bullying-uk/ 

 http://www.poetrysoup.com/poems/bullying 

 http://www.powerpoetry.org/theme/bullying 

 http://www.stampoutbullying.co.uk/things_by_you/poems 

 http://www3.hants.gov.uk/childrens-services/childrenandyoungpeople/bullying/bullying-

professionals/ab-poems.htm. 

 https://www.makewav.es/blog/440706/acrosticpoemaboutantibullying 

 https://www.youtube.com/watch?v=VvH6f4SIg0Y 

 Joyce Fields (December 3, 2011), Dear Bully: A Collection of Poems about Bullying. 

 

 

http://www.amazon.com/Joyce-Fields/e/B00H6CQUFE/ref=dp_byline_cont_book_1


STOP Bullying, Δξεπλεηηθή Δξγαζία Β΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ, 2015-16  
132 

 

 

1. Επίςκεψθ ςτθν Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Πατρϊν (Τρίτθ, 23-2-2016): 

(Παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Βηβιηνεξεπλεηηθή εξγαζία» πνπ έρεη ζηφρν λα 

εηζάγεη θαη λα θαζνδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε, εχξεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πνπ ππάξρεη 

ζηε βηβιηνζήθε γηα ηελ εθπφλεζε  κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο) 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗΗ: Φσηνγξαθίεο από Δπηκέξνπο Γξάζεηο καο 
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2. Επίςκεψθ Εκπροςϊπου «Χαμόγελου του Παιδιοφ» (31-3-2016): 

(Ζ ςπρνιφγνο, θ. Μαξία Σζνλνπνχινπ καο παξνπζίαζε ην Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ θαη καο 

κίιεζε κε βησκαηηθφ ηξφπν γηα ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ) 
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