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ΟΡΙΜΟ

To bullying (ελλθνικά «ςχολικι βία και εκφοβιςμόσ») ζχει 
οριςκεί ωσ μια επικετικι, ςκόπιμθ πράξθ ι ςυμπεριφορά 
που εκδθλϊνεται από ζνα άτομο ι ομάδα ατόμων 
επαναλαμβανόμενα, ζχει διάρκεια ςτο χρόνο και
απευκφνεται ςε ζνα άτομο (κφμα) που δεν μπορεί να 
υπεραςπιςτεί εφκολα τον εαυτό του. Ο οριςμόσ αυτόσ 
υπογραμμίηει τθ ςκοπιμότθτα του εκφραςτι τθσ βίαιθσ 
ςυμπεριφοράσ και τθν πρόκλθςθ

φυςικισ ι ψυχολογικισ βλάβθσ ςτα κφματα.



ΕΙΔΗ/ΜΟΡΥΕ

ΨΜΑΣΙΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ
Περιλαμβάνει το φυςικό τραυματιςμό ι απειλι τραυματιςμοφ 
προσ κάποιον.
Παραδείγματα:
•ωματικόσ τραυματιςμόσ
•Κλοπι προςωπικϊν αντικειμζνων
•Επικετικι ςυμπεριφορά
•Μπουνιζσ/κλωτςιζσ
•Φάρςεσ
•Σςακωμοί
•Πειράγματα



ΕΙΔΗ/ΜΟΡΥΕ

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ 
ΕΚΥΟΒΙΜΟ

. Περιλαμβάνει υποτιμθτικζσ ςυμπεριφορζσ και ταπείνωςθ μζχρι 
ψυχολογικι βλάβθ. Επίςθσ περιλαμβάνει διαρκζσ κριτικάριςμα, 
υποτίμθςθ και κοροϊδίεσ.
Παραδείγματα
•Διάδοςθ ψεφτικων φθμϊν 
•Αποκλειςμόσ ανκρϊπων από ζνα ςυγκεκριμζνο γκρουπ/παρζα 
•Προκλθτικι λεκτικι ςυμπεριφορά 
•Μυςτικοπάκεια ςε πολφ ςτενά άτομα



ΕΙΔΗ/ΜΟΡΥΕ
ΕΞΟΤΑΛΙΚΌ ΕΚΥΟΒΙΜΌ

Εκδθλϊνεται με ποικίλεσ μορφζσ και είναι δυνατόν να 
καλφπτει ζνα εφροσ ςυμπεριφορϊν, από ζνα περιςτατικό άτεχνθσ και 
λεπτομερειακισ ηωγραφιάσ, ςε μορφι γκράφιτι ςε κάποιο τοίχο του 
ςχολείου, ςε υβριςτικά ςχόλια, απρεπζσ άγγιγμα και ςοβαρζσ 
ςεξουαλικζσ επικζςεισ. 

Επιπροςκζτωσ, θ ςυγκεκριμζνθ μορφι εκφοβιςμοφ 
περιλαμβάνει ανεπικφμθτο άγγιγμα, απειλζσ, λεκτικι παρενόχλθςθ, 
προςβλθτικά γράμματα και εικόνεσ, αλλά και προςβλθτικά 
μθνφματα με πονθρό περιεχόμενο χωρίσ τθ κζλθςθ του παιδιοφ ςτο 
οποίο απευκφνονται. Εξίςου ςοβαρζσ εκδθλϊςεισ του ςεξουαλικοφ 
εκφοβιςμοφ αποτελοφν θ χριςθ υβριςτικϊν ςεξουαλικϊν 
παρατςουκλιϊν κακϊσ το ψθλάφιςμα.



ΕΙΔΗ/ΜΟΡΥΕ

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ
Ο θλεκτρονικόσ εκφοβιςμόσ, γνωςτόσ και ωσ cyber bullying, αποτελεί τθ 
νεότερθ μορφι του Bullying. Η πιο ςυχνι μζκοδοσ του cyber-bullying με τθν 
οποία τα παιδιά και γενικότερα οι νζοι ζχουν εκφοβιςκεί θλεκτρονικά 
αναφζρεται ότι είναι αυτι των άμεςων μθνυμάτων. Κάπωσ λιγότερο 
ςυνικεισ τρόποι αφοροφν τθ χριςθ χϊρων ςυνομιλίασ και θλεκτρονικϊν 
ταχυδρομείων αλλά και τα μθνφματα ςτισ ιςτοςελίδεσ. 

Παραδείγματα 

•Αποςτολι μθνυμάτων αρνθτικοφ περιεχομζνου μζςω κινθτοφ 
τθλεφϊνου, e-mail, ι instant messenger. 

•Ανάρτθςθ αρνθτικϊν ςχολίων ι/και φωτογραφιϊν ςε blogs, 
forums και άλλα websites.



ΦΨΡΟΙ ΕΚΔΗΛΨΗ 
ΣΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ

Τοποκεςίεσ Μακθτζσ *% (αρικμόσ)+

Στον προαφλιο χϊρο 76,9 (340)

Στθν τάξθ 40,5 (179)

Στον διάδρομο 23,5 (104)

Στο γυμναςτιριο 19,0 (84)

Στθ ςχολικι καντίνα 7,5 (33)

Στισ τουαλζτεσ 3,6 (16)

Κάπου αλλοφ 29,0 (128)



Μζτρα πρόλθψθσ ενδοςχολικισ
βίασ

Εκπαιδευτικοί – Εκπαίδευςθ

• Δεξιότθτεσ και γνϊςεισ για τθν βία και τθν επικετικότθτα

• Άμεςθ ςυνάντθςθ εκπαιδευτικϊν μετά από ζνα περιςτατικό

Μακθτζσ

• Ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων

• Υπαρξθ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και ανταλλαγισ απόψεων

Οικογζνεια

• υνεργαςία με τουσ μακθτζσ και το ςχολικό προςωπικό

• Πλθροφόρθςθ  από το εκπαιδευτικό προςωπικό για κζματα 
που αφοροφν το μακθτι



Άμεςθ επζμβαςθ ςτθν ςφγκρουςθ από 
τουσ κακθγθτζσ

• Άμεςθ, επί τόπου λιξθ του εκφοβιςμοφ

• Γνϊςθ των γεγονότων

• Τποςτιριξθ του εκφοβιςμζνου μακθτι



Σεχνικζσ αποκλιμάκωςθσ τθσ επικετικισ 
ςυμπεριφοράσ από τουσ κακθγθτζσ

• Διατιρθςθ ελζγχου των ςυναιςκθμάτων τουσ

• Προτίμθςθ τθσ μθ-λεκτικισ επικοινωνίασ

• Αποκλιμάκωςθ τθσ ςφγκρουςθσ



χολικι διαμεςολάβθςθ 

Είναι μία εναλλακτικι διαδικαςία και 
ζνασ νζοσ τρόποσ προςζγγιςθσ των 
ςχολικϊν προβλθμάτων, όπου το 
κφμα και ο κφτθσ αντιμετωπίηεται με 
αντικειμενικότθτα και ςεβαςμό από 
τον διαμεςολαβθτι.



τόχοι διαμεςολάβθςθσ

• Απελευκζρωςθ εκπαιδευτικϊν από τον ρόλο 
τθσ αςτυνόμευςθσ

• Κλίμα ςυνεργαςίασ και εποικοδομθτικοφ 
διαλόγου

• Μείωςθ πεικαρχικϊν προβλθμάτων και 
αποβολϊν

• Αποφυγι διάλυςθσ των φιλικϊν ςχζςεων

• Εφρεςθ κοινά αποδεκτϊν λφςεων 

• Ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ 
μελλοντικϊν προβλθμάτων



Σεχνικζσ διαμεςολάβθςθσ

• Παράφραςθ

• Περίλθψθ

• Αντανάκλαςθ ςυναιςκθμάτων

• Χριςθ ενκαρρυντικϊν εκφράςεων 

• Χριςθ ανοιχτϊν ερωτιςεων

• Κατάλλθλθ γλϊςςα ςϊματοσ

• Δθμιουργία εναλλακτικϊν λφςεων 



ΤΕΧΝΗΜΑTA

1. Ψθφιακι Αφίςα:

2. Συλλογζσ Θεατρικϊν 
Έργων (5) και Ταινιϊν 
(23) με Θζμα τθ 
Σχολικι Βία και τον 
Εκφοβιςμό




