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Υπνζέκαηα

Bullying

Δκπιεθόκελα κέξε & νη ξόινη ηνπο

Γηαζηάζεηο - Δπηπηώζεηο - Σπλέπεηεο

Αληηιήςεηο/Απόςεηο καζεηώλ, 

εθπαηδεπηηθώλ & γνλέσλ



Δκπιεθόκελα κέξε & νη ξόινη ηνπο

Θύηες: 

• Τα άηνκα πνπ πξνθαινύλ ηνλ εθθνβηζκό ζπρλά 
έρνπλ ζην παξειζόλ βξεζεί θαη εθείλα κε ηε ζεηξά 
ηνπο ζηε ζέζε ηνπ ζύκαηνο.

• Πηζηεύνπλ όηη, κε ην λα πξνθαινύλ θόβν, θεξδίδνπλ 
ην ζεβαζκό θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε πνπ 
ηνπο ιείπεη. 

• Δίλαη επηζεηηθνί από ηε θύζε ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη 
από έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο, θαη ζεσξνύλ ην ξόιν 
ηνπ ζύηε σο πξνζσπηθή θαηαμίσζε θαη ζεκάδη 
ππεξνρήο έλαληη ησλ άιισλ.



Θύμαηα:

• Δίλαη ζπλήζσο παηδηά πνπ δελ έρνπλ θαη δελ 

επηδηώθνπλ λα έρνπλ πνιινύο θίινπο θαη/ή 

έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό πνπ ηα 

θάλεη λα μερσξίδνπλ. 

• Άηνκα πνπ δελ ζα ππεξαζπηζηνύλ ηνλ εαπηό 

ηνπο, αιιά αληηζέησο ζα δείμνπλ ην θόβν ηνπο, 

ζα θιάςνπλ.



Γάζκαλοι & Καθηγηηές

• Να θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλώζεηο θαη λα είλαη παξαηεξεηηθνί.

• Να εηδνπνηήζνπλ ηνπο γνλείο.

• Να θάλνπλ ην ζρνιείν πξνζηηό ζε 

όινπο ηνπο καζεηέο. 

• Η βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε λα πεξηιακβάλεη 

ζεσξεηηθέο γλώζεηο ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ 

κπνξεί λα θέξνπλ πξνβιήκαηα θαη πξαθηηθή 

αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ.



Γονείς & Οικογένεια

• Τα ζύκαηα  πξνέξρνληαη από 

ππεξπξνζηαηεπηηθέο νηθνγέλεηεο.

• Οη ζύηεο  λνηώζνπλ κνλαμηά θαη απόξξηςε 

από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, έρνπλ θαη νη 

ίδηνη ππνζηεί βία, ή έρνπλ γίλεη 

κάξηπξεο/ζύκαηα θαθνκεηαρείξηζεο θαη 

παξακέιεζεο 

• Πξέπεη  λα ζηεξίδνπλ ηνλ έθεβν ζηελ λέα ηνπ 

πνξεία ηνπ πξνο ηελ αλεμαξηεζία. 



Μαθηηές-παραηηρηηές

• Με ηελ ζησπεξή ηνπο ζηάζε εληζρύνπλ ηηο ηάζεηο ησλ 

ζπηώλ γηα εθθνβηζκό ησλ άιισλ.

• Γελ παξεκβαίλνπλ δηόηη ζπλήζσο θνβνύληαη ηηο 

ζπλέπεηεο.

• Κάπνηα παηδηά κάξηπξεο είηε αληινύλ ηθαλνπνίεζε, είηε 

δηαζθεδάδνπλ από ηνλ εθθνβηζκό ζπκκαζεηώλ ηνπο, 

κε ζπλεηδεηνπνηώληαο ηηο ζπλέπεηεο.



Γηαζηάζεηο - Δπηπηώζεηο - Σπλέπεηεο

• Πνηθίιεο, ζνβαξέο θαη καθξνρξόληεο 

• Αθνξνύλ ζηα παηδηά πνπ ζπκαηνπνηνύληαη, ηα παηδηά-ζύηεο 

θαζώο επίζεο θαη ηα παηδηά-παξαηεξεηέο. 

• Οη παξαηεξεηέο παξακέλνπλ ακέηνρνη ρσξίο λα 

ππνζηεξίδνπλ ή λα πξνζηαηεύνπλ κία από ηηο δύν πιεπξέο. 

Σπλήζσο αηζζάλνληαη άβνια θαη αλαπνθάζηζηνη ζρεηηθά κε 

ην πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο ή αλ ην ζύκα άμηδε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληηκεηώπηζεο ή όρη.



Σσνέπειες ποσ αθορούν ηα θύμαηα

Καηάζιηςε θαη άγρνο 

Τάζεηο απηνθηνλίαο

Σσκαηηθά ζπκπηώκαηα (πνλνθέθαινπο, 

εκηθξαλίεο, δεξκαηηθά πξνβιήκαηα, ηξέκνπιν, 

απμεκέλνπο παικνύο θξίζεηο παληθνύ, θ.α.) 

Χπρσηηθά ζπκπηώκαηα

Φξόληα πξνβιήκαηα πγείαο



Μείσζε ηεο ζρνιηθήο απόδνζεο θαη παξνπζίαο ζην 

ζρνιείν θαη απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα παξαηήζνπλ 

εληειώο ην ζρνιείν. 

Πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα αληηδξάζνπλ κε εμαηξεηηθά 

βίαην ηξόπν. Σε 12 από ηα 15 πεξηζηαηηθά ζηε δεθαεηία ηνπ 

1990, όπνπ καζεηέο έξημαλ ππξνβνιηζκνύο ζην ζρνιείν 

ηνπο, νη ζθνπεπηέο ήηαλ ζύκαηα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ.

Αίζζεκα ζιίςεο θαη κνλαμηάο, αιιαγέο ζηνλ ύπλν θαη ζηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, απώιεηα ελδηαθέξνληνο γηα 

δξαζηεξηόηεηεο.



Σσνέπειες ποσ αθορούν ηοσς θύηες

Καηάρξεζε αιθνόι θαη άιισλ λαξθσηηθώλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαζώο θαη σο ελήιηθεο.

Δκπινθή ζε θαπγάδεο, ζε βαλδαιηζκνύο.

Μείσζε ηεο ζρνιηθήο απόδνζεο θαη παξνπζίαο ζην ζρνιείν 

θαη απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα παξαηήζνπλ εληειώο ην 

ζρνιείν. 

Δίλαη πην πηζαλό λα έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηνλ λόκν όηαλ 

ελειηθησζνύλ. Δπίζεο απηά ηα άηνκα όηαλ ελειηθησζνύλ 

είλαη πην πηζαλόλ λα αζθνύλ βία ζηνπο ζπληξόθνπο ηνπο 

θαη ζηα παηδηά ηνπο θαη αδπλαηνύλ λα θξαηήζνπλ 

ηηο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο. 



Σσνέπειες ποσ αθορούν ηα παιδιά 

παραηηρηηές

 ‘Έρνπλ απμεκέλα πξνβιήκαηα ςπρηθήο 

πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

θαηάζιηςε θαη ηνπ άγρνπο. 

Δίλαη πην πηζαλόλ λα απνπζηάδνπλ ζπρλά 

από ην ζρνιείν. 



Ανηιλήυεις/Απόυεις 

μαθηηών, εκπαιδεσηικών, γονέφν

ΑΝΤΙΛΗΧΔΙΣ ΤΨΝ ΘΥΜΑΤΨΝ ΤΟΥ ΣΦΟΛΙΚΟΥ 

ΔΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

• Αηζζάλνληαη σο «αδύλακνη», θαη ππεύζπλνη γηα ό,ηη ηνπο 

ζπκβαίλεη

• Οδεγνύληαη ζε εζσζηξέθεηα, απνκόλσζε, πεξηζσξηνπνίεζε

• Ταπηίδνπλ ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ κε ηελ αλαζθάιεηα θαη 

απνδνθηκαζία. Άξλεζε ζηε ζπκκεηνρή.



ΑΝΤΙΛΗΧΔΙΣ ΤΨΝ ΘΥΤΨΝ

• Φαξαθηεξίδνληαη από: ππεξβνιηθή απηνεθηίκεζε, 

έληνλε παξνξκεηηθόηεηα,  κεησκέλε ηθαλόηεηα 

απηνειέγρνπ

• Πηζηεύνπλ πσο: απνθηνύλ δεκνηηθόηεηα, αλαπηύζζνπλ 

θηιίεο, θεξδίδνπλ ζεβαζκό ησλ άιισλ



ΑΝΤΙΛΗΧΔΙΣ ΤΨΝ ΓΟΝΔΨΝ

• Σε κεγάιν πνζνζηό είλαη ελεκεξσκέλνη

• Τν ζεσξνύλ ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή

• Λαλζαζκέλεο αληηιήςεηο: α) ην ζύκα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη κόλν ηνπ ηελ θαηάζηαζε 

β) πηζηεύνπλ πσο δελ ζρεηίδεηαη κε ην ζρνιείν



ΑΝΤΙΛΗΧΔΙΣ ΤΨΝ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΨΝ

• Αζάθεηεο θαη πνηθίιεο αληηιήςεηο 

• Γελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό 

θαη ηελ θνξντδία ζηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό

• Θεσξνύλ ην ζσκαηηθό ζνβαξόηεξν από ηνλ ιεθηηθό 

εθθνβηζκό

• Θεσξνύλ πσο ην ζρνιείν πξέπεη λα αλαιάβεη λα 

αληηκεησπίζεη κα θαη λα πξνιάβεη ην θαηλόκελν.



ΤΔΦΝΗΜΑ:

Σσλλογή 34 Βίνηεο 
με Θέμα ηη Στολική Βία και ηον 

Δκθοβιζμό



ΤΔΛΟΣ


