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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ:VINDICATORS

• Αλεξύου   Αγγελικό 

• Καλογόρου  πυριδούλα

• Καλογόρου  Ιωϊννα

• Αρβανιτοπούλου  Βϊςια

• Πεφϊνησ  Δημότρησ

Μέλη 
ομάδασ: 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 Ποιεσ εύναι οι αιτύεσ του φαινομϋνου;

 Ποια εύναι τα πορύςματα των ερευνών;

 Ποιεσ εύναι οι διαφορϋσ ςτην εκδόλωςη 
ανϊμεςα ςτα δύο φύλα;

 Ποιο εύναι το εθνικό, ευρωπαώκό και 
διεθνϋσ  θεςμικό πλαύςιο για τα 
δικαιώματα παιδιού, την  πρόληψη και 
την αντιμετώπιςη του bullying;



Αιτίεσ του φαινομένου

Σο οικογενειακό περιβϊλλον (αδιαφορύα, ϋλλειψη 
φροντύδασ, ενθϊρρυνςησ  και υποςτόριξησ)

Έλλειψη ανθρωπιςτικόσ παιδεύασ

Εφηβεύα: ϋντονεσ αντιδρϊςεισ , εκδόλωςη 
επιθετικότητασ

Κοινωνικό βύα και ανιςότητεσ



Αιτίεσ του φαινομένου

Τπϋρμετρη προβολό βύασ από τα Μ.Μ.Ε, η 
βύα παρουςιϊζεται ηρωοποιημϋνη

υμπλϋγματα κατωτερότητασ – ϋλλειψη 
αυτοπεπούθηςησ

Αιςθόματα παντοδυναμύασ, αυτοπροβολόσ

Ηθικό και αξιακό κρύςη



Διαφορέσ ςτην εκδήλωςη ςτα δύο φύλα
Σύμφωνα με έρευνεσ:

ΑΓΟΡΙΑ

 Περιςςότερεσ 
εμπλοκϋσ ςε 
περιςτατικϊ 
ςχολικού 
εκφοβιςμού

 Κυρύωσ 
ςωματικόσ 
εκφοβιςμόσ

ΚΟΡΙΣΙΑ

 Έμμεςοσ 
εκφοβιςμόσ (ςε 
λεκτικό και 
ψυχολογικό  
επύπεδο)

 τϋκονται ςυνόθωσ 
παρατηρητϋσ ςτα 
περιςτατικϊ



Πρόληψη και αντιμετώπιςη 
του φαινομϋνου:

Διεθνέσ θεςμικό πλαίςιο:

Η Διεθνήσ Σύμβαςη για τα Δικαιώματα του
Παιδιού περιλαμβϊνει ωσ κατηγορύα την
προςταςύα από κϊθε μορφόσ βύα, δηλαδό από…

- κακοπούηςη,

- εκμετϊλλευςη,

- διϊκριςη,

- ρατςιςμό

- και ϊλλεσ καταςτϊςεισ που απειλούν τα
δικαιώματα του παιδιού.



Άρθρο 2: ςεβαςμόσ  
δικαιωμϊτων ςύμβαςησ

Άρθρο 3,1: βαςικό 
προτεραιότητα το ςυμφϋρον  
του παιδιού

Άρθρο 19: λόψη νομοθετικών, 
διοικητικών, κοινωνικών και  
εκπαιδευτικών μϋτρων με 
ςτόχο την προςταςύα των 
δικαιωμϊτων του παιδιού.



ΣΟΧΟ:

Η λόψη μϋτρων για την
ελεύθερη ϋκφραςη τησ
προςωπικότητασ των παιδιών και
των απόψεων τουσ, καθώσ και το
δικαύωμα τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτη
διαμόρφωςη τησ κοινωνικόσ τουσ
πραγματικότητασ.



Ευρωπαΰκό θεςμικό πλαίςιο:

Σο Συμβούλιο τησ Ευρώπησ:

• Σο 2004 ανϋπτυξε ϋνα πρόγραμμα που
ςτόχευε ςτη δημιουργύα του «Ευρωπαϊκού
Καταςτατικού Χάρτη για Δημοκρατικά
ΣχολείαΧωρίσ Βία»

• Σον 2006 δημιούργηςε το πρόγραμμα
‘Building a Europe for and with the children’

• Σο 2007 παρουςύαςε «Οδηγύεσ για την
Προώθηςη και Προςταςύα των
Δικαιωμϊτων του Παιδιού»



Εθνικό θεςμικό πλαίςιο:

 Η Ελλϊδα ϋχει εγκρύνει την Διεθνή Σύμβαςη για τα
Δικαιώματα του Παιδιού και εύναι υποχρεωμϋνη να
εφαρμόζει τουσ κανόνεσ τησ.

 Yπϊρχει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου η οπούα αποτελεύ ςυμβουλευτικό όργανο
τησ Πολιτεύασ πϊνω ςε θϋματα που αφορούν την
προςταςύα των δικαιωμϊτων του ανθρώπου
(υποκατηγορύα των οπούων εύναι τα δικαιώματα του
παιδιού).

 Ο Συνήγορος του Παιδιού, ο οπούοσ εύναι
κατοχυρωμϋνοσ ωσ ανεξϊρτητη αρχό από το
ύνταγμα, ϋχει ωσ κύριο αντικεύμενο την
προϊςπιςη των δικαιωμϊτων του παιδιού.



1) Πρωτότυπο Ποίημα (ςτα αγγλικά) από 
την Βάςια Αρβανιτοπούλου.

Τίτλοσ: «Mind your Words and 
Actions…»

2) Συλλογή Λογοτεχνικών Έργων με Θέμα 
τη Σχολική Βία και τον Εκφοβιςμό:
Α. 53 Βιβλία
Β. 5 ποιήματα & 12 διαδικτυακά links με 

ποιήματα

ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ:



Ευχαριςτούμε για την 
προςοχό ςασ!!


