
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

Θυματοποίηση ή μαγκιά; 



ΟΡΙΜΟ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ 

Δηανθήξ βία πμο δηελάγεηαη από έκα άημμμ ή 
μία μμάδα εκακηίμκ θάπμημο αηόμμο πμο δεκ 
μπμνεί κα οπεναζπηζηεί ημκ εαοηό ημο ζηεκ 
πανμύζα θαηάζηαζε. 

 

Ο ζπμιηθόξ εθθμβηζμόξ ακαθένεηαη ζηε 
πνήζε βίαξ μεηαλύ μαζεηώκ ή ζοκμμειίθςκ 
παηδηώκ με ζηόπμ κα πνμθιεζεί πόκμξ ή 
ακαζηάηςζε.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%B1


ΑΙΣΙΑ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ 

 Αηξμικά ςαοακηηοιζηικά παιδιώμ 
 

 Κξρληξύοα παιδιώμ 
 

 Υαοακηηοιζηικά ξικξγεμειακξύ πεοιβάλλξμηξπ  

   (π.π. ύπανλε εκδμμηθμγεκεηαθήξ βίαξ, επηζεηηθέξ ηεπκηθέξ 
πεηζάνπεζεξ, ζςμαηηθή ηημςνία) 

 

 Φρςξλξγικό κλίμα ζςξλείξρ 
 

Πξλιηικέπ εκπαιδερηικξύ ζρζηήμαηξπ  

   (π.π. ηνόπμξ ακηίδναζεξ ζπμιείμο ζηα θνμύζμαηα 
εθθμβηζμμύ) 

 

 



ΑΙΣΙΑ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ 

 ηάζη εκπαιδερηικώμ, γξμέτμ και παιδιώμ απέμαμηι ζηη 
βία. 

 

 Σοόπξπ ποξβξλήπ βίαπ από ΜΜΓ 
 

 Έλλειση επικξιμτμίαπ παιδιώμ με γξμείπ & εκπαιδερηικξύπ 
 

 Φύλλξ – ζρςμόηεοα ζηα αγόοια (ποόηρπα αμδοιζμξύ) 

 



ΜΟΡΦΓ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ 
1Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗπΗ 

Φρςξλξγική: ελύβνηζε, ναηζηζηηθά ζπόιηα, 
απμθιεηζμόξ από ηεκ μμάδα, δηάδμζε ρεοδώκ 
εηδήζεςκ, άζπεμα παναηζμύθιηα, απεηιέξ γηα 
δηαθίκεζε πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ μέζς θηκεηώκ θαη 
δηαδηθηύμο (internet), απεηιέξ κα πηοπήζμοκ ημ ίδημ 
ημ παηδί ή θάπμημ θίιμ ή ζογγεκή ημο. 

 

τμαηική: πηοπήμαηα, ζπνςληέξ, θιςηζηέξ. 
 

ενξραλική: ζελμοαιηθά ηαπεηκςηηθά ζπόιηα, 
ελακαγθαζμόξ κα παναθμιμοζεί ή κα ζομμεηέπεη 
εκενγά ζε ζελμοαιηθέξ πνάλεηξ, βηαζμόξ. 

 

Οικξμξμική: θιμπή, θζμνά πενημοζίαξ. 

 



ΜΟΡΦΓ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ 
2Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗπΗ 

τμαηικόπ (ή άμεζξπ): θοζηθή βία, ζςμαηηθή 
θαθμπμίεζε. 

 

Λεκηικόπ: πεηνάγμαηα, θμνμσδία, παναηζμύθιηα, βνίζημμ, 
πνμζβμιέξ. 

 

Κξιμτμικόπ (ή έμμεζξπ): θμηκςκηθή απμμόκςζε, 
απμθιεηζμόξ από ηεκ πανέα, πενηθνόκεζε, δηάδμζε θαθώκ 
θεμώκ. 

 

Γκβιαζμόπ: απεηιέξ & ελακαγθαζμόξ γηα πανάδμζε 
οιηθώκ αγαζώκ. 



ΜΟΡΦΓ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ 
2Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗπΗ 

Οπηικόπ: ηνμμμθνάηεζε με γθνάθηηη & ζεμεηώμαηα. 

 

Ηλεκηοξμικόπ: ζύκηαλε ειεθηνμκηθώκ μεκομάηςκ με 
απεηιεηηθό πενηεπόμεκμ. 

 

ενξραλικόπ: πανεκόπιεζε με ζπόιηα ζελμοαιηθμύ 
πενηεπμμέκμο, αηζπνά ζθίηζα, ακήζηθεξ πεηνμκμμίεξ. 

 

Ραηζιζηικόπ: ανκεηηθά ζπόιηα με ζηόπμ ηε 
δηαθμνεηηθόηεηα θαη ηε θοιή ημο ζύμαημξ. 

 



ΑΝΣΙΜΓΣΩΠΙΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ - 
ΠΡΟΣΑΓΙ 

Από ηξ ζςξλείξ 
 

o Έθδμζε εγθοθιίμο από ημ Τπμονγείμ Παηδείαξ με 
γναπηέξ μδεγίεξ γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ημο θαηκμμέκμο. 

 

o Δημνηζμόξ οπεύζοκμο εθπαηδεοηηθμύ. 
 

o Δημνηζμόξ ζομβμύιμο. 
 

o Γπημόνθςζε εθπαηδεοηηθώκ γηα ακηημεηώπηζε ημο 
θαηκμμέκμο. 

 

o οκενγαζία με ημοξ γμκείξ. 
 

o Ακάπηολε πνμγναμμάηςκ πνμαγςγήξ ροπηθήξ ογείαξ. 
 

o οκενγαζία με ροπμιόγμοξ & θμηκςκηθμύξ ιεηημονγμύξ. 



ΑΝΣΙΜΓΣΩΠΙΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ - 
ΠΡΟΣΑΓΙ 

Από ηξ ζςξλείξ 
 

o μ δάζθαιμξ πενκά ζημ ζύηε ημ μήκομα «δεκ 
απμδεπόμαζηε ημκ εθθμβηζμό ζημ ζπμιείμ & ζα 
θνμκηίζμομε κα ιάβεη ηέιμξ» 

o Καιιηένγεηα εκζοκαίζζεζεξ-εμπαζεηηθήξ θαηακόεζεξ 
ηεξ ζέζεξ ημο άιιμο. 

o Γθανμμγή ηεπκηθώκ δηαπείνηζεξ ζομμύ & άιιςκ 
ζοκαηζζεμάηςκ 

o Καιιηένγεηα ζομπόκηαξ πνμξ ημ ζοκάκζνςπμ πμο 
οπμθένεη.  

o Παηπκίδη νόιςκ, όπμο μ ζύηεξ οπμδύεηαη ημ ζύμα. 

o Γκίζποζε αοημπεπμίζεζεξ ζομάηςκ με ηεκ ακάιερε 
ανμμδημηήηςκ. 



ΑΝΣΙΜΓΣΩΠΙΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ - 
ΠΡΟΣΑΓΙ 

Από ηξρπ γξμείπ 
 

o Ακαηνμθή παηδηώκ με αγάπε θαη όνηα. 

o Ονημζέηεζε απμδεθηώκ ζομπενηθμνώκ. 

o Με πνήζε βίαξ ζηεκ μηθμγέκεηα. 

o Γπμπηεία εθήβςκ. 

o οκενγαζία με ζπμιείμ θαη οημζέηεζε θμηκήξ γναμμήξ 
ακηημεηώπηζεξ ημο θαηκμμέκμο. 

o Καιιηένγεηα δηαπνμζςπηθώκ ζπέζεςκ παηδηώκ (π.π. 
ζομμεημπή ζε μμαδηθά παηπκίδηα). 

o Γκίζποζε αοημπεπμίζεζεξ παηδηώκ (π.π. εκζάννοκζε 
θαιιηένγεηαξ ηαιέκημο ή ζομμεημπήξ ζε μμαδηθό άζιεμα). 

o οδήηεζε με ημ παηδί ημοξ. 

 

 



ΑΝΣΙΜΓΣΩΠΙΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ - 
ΠΡΟΣΑΓΙ 

 κα δηαβεβαηώζμοκ ημ παηδί όηη δεκ εοζύκεηαη ημ ίδημ γηα όηη 
έπεη ζομβεί 

 κα ημο οπεκζομίζμοκ όηη ημ κμηάδμκηαη θαη όηη είκαη αοημί πμο 
ημ πνμζηαηεύμοκ 

 κα ημο ημκίζμοκ όηη μπμνμύκ κα ακηημεηςπίζμοκ ηεκ 
θαηάζηαζε μαδί 

 κα ημο πμοκ όηη ηα πνάγμαηα μπμνμύκ κα αιιάλμοκ μόκμ ακ 
«ζπάζεη ε ζηςπή» 

 κα ημο ελεγήζμοκ όηη ημ κα μηιήζεη ζημοξ εκήιηθεξ γηα 
πενηζηαηηθά βίαξ θαη εθθμβηζμμύ δεκ απμηειεί «θάνθςμα» 

 κα εκεμενώζμοκ ημκ εθπαηδεοηηθό θαη ημκ δηεοζοκηή ημο 
ζπμιείμο 

 κα πνμηείκμοκ ζημ παηδί πναθηηθμύξ ηνόπμοξ γηα ηεκ 
ακηημεηώπηζε δύζθμιςκ θαηαζηάζεςκ 

 κα δεηήζμοκ ζομβμοιεοηηθή από εηδηθό ροπηθήξ ογείαξ. 

 



ΦΟΡΓΙ ΑΝΣΙΜΓΣΩΠΙΗ  
ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ 

 ομβμοιεοηηθή ηειεθςκηθή γναμμή άμεζεξ βμήζεηαξ. 
Γηαηνεία Φοπμθμηκςκηθήξ Τγείαξ ημο Παηδημύ θαη ημο 
Γθήβμο (Γ.Φ.Τ.Π.Γ.), ηει: 801-801-1177 

 

 Κέκηνμ Άμεζεξ Κμηκςκηθήξ Βμήζεηαξ, ηει. 197 ή 210-197 
 

 Υαμόγειμ ημο Παηδημύ, ηει. 1056 
 

 Σμήμα Ηιεθηνμκηθμύ Γγθιήμαημξ, ηει. 1890, email: 
ccu@ath.forthnet.gr 

 

 οκήγμνμξ ημο Πμιίηε, Κύθιμξ γηα ηα Δηθαηώμαηα ημο 
Παηδημύ, ηει. 800.11.32.000 

 

 Ικζηηημύημ Τγείαξ ημο Παηδημύ, 2107715791, 
2107793648 

 

mailto:ccu@ath.forthnet.gr


ΦΟΡΓΙ ΑΝΣΙΜΓΣΩΠΙΗ  
ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΚΦΟΒΙΜΟΤ 

 ΜΓΝΣΟΡΑ. Γηα ηεκ Παηδηθή Πνμζηαζία θαη 
Γοεμενία. Με θενδμζθμπηθό ζςμαηείμ, οπό 
ακαγκώνηζε, ηει. 210-9923920, 
info@mentoras.org, www.mentoras.org 

 

 Ιαηνμπαηδαγςγηθά θέκηνα ροπηθήξ ογείαξ 
Τπμονγείμο Τγείαξ θαη Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ 

 

 Φοπμθμηκςκηθέξ Τπενεζίεξ Δήμςκ Σμπηθήξ 
Αοημδημίθεζεξ 

 

 Κέκηνα δηάγκςζεξ, αλημιόγεζεξ θαη οπμζηήνηλεξ 
(Κ.Δ.Α.Τ.) Τπμονγείμο Παηδείαξ 

 

http://www.mentoras.org/


ΓΡΓΤΝΑ 

 Υοήζη εοτηημαηξλξγίξρ ζε μαθηηέπ ηξρ 1ξρ ΓΠΑΛ 
Λαροίξρ. 

 

 ρμμεηείςαμ μαθηηέπ από: 

  Γ ΣΑΞΗ  

   Νμζειεοηέξ, Βνεθμκεπημθόμμη, Οπεμάηςκ, Σμονηζηηθώκ   
επαγγειμάηςκ, πεδηαζηέξ δμμηθώκ ένγςκ, 
Πιενμθμνηθήξ, Ηιεθηνμιόγμη 

 

  Β ΣΑΞΗ  

   Τγείαξ Πνόκμηαξ, Μεπακμιόγμη, Οηθμκμμίαξ, Οπεμάηςκ, 
πεδηαζηέξ δμμηθώκ ένγςκ 

 

   Α ΣΑΞΗ 

 



ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ 

 129 μαθηηέπ (54 θμνίηζηα, 75 αγόνηα) 

 

 Ιθαγέμεια 

    Γιιεκηθή: 99 μαζεηέξ (77%) 

    Αιβακηθή: 27 μαζεηέξ (21%) 

    Άιιε: 3 μαζεηέξ (2%) 

 

 Σάνη θξίηηζηπ 

    Α’ ηάλε: 14 μαζεηέξ (11%) 

    Β’ ηάλε: 70 μαζεηέξ (54%) 

    Γ’ ηάλε: 45 μαζεηέξ (35%) 

 



ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ 

Μαθηηέπ – θύμαηα: 
 

Γλύβνηζε                                       59           Ραηζηζηηθά ζπόιηα                       18 

Δηάδμζε ρεοδώκ εηδήζεςκ              41           Απμθιεηζμό από μμάδα                10 

Άζπεμα παναηζμύθιηα                    36           ελμοαιηθά ηαπεηκςηηθά ζπόιηα    8 

Υηοπήμαηα /ζπνςληέξ /θιςηζηέξ   33           Απεηιέξ γηα δηαθίκεζε  

                                                                    πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ μέζς                 

                                                                    θηκεημύ                                        5 

Απεηιέξ όηη ζα ζε πηοπήζμοκ         26           Γλακαγθαζμό παναθμιμύζεζεξ  

                                                                    ή εκενγήξ ζομμεημπήξ ζε   

                                                                    ζελμοαιηθέξ πνάλεηξ                     1 

Φζμνά πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ      23 

Γλεοηειηζμόξ                                 23 

Κιμπή πνμζςπηθώκ ακηηθεημέκςκ   22 



 



 



ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ 

Μαθηηέπ – θύηεπ: 
 

Γλύβνηζε                                        31           Δηάδμζε ρεοδώκ εηδήζεςκ             5 

Άζπεμα παναηζμύθιηα                     22          ελμοαιηθά ηαπεηκςηηθά ζπόιηα     5 

Υηοπήμαηα /ζπνςληέξ /θιςηζηέξ    22          Γλακαγθαζμό παναθμιμύζεζεξ ή   

                                                                    εκενγήξ ζομμεημπήξ ζε   

                                                                    ζελμοαιηθέξ πνάλεηξ                     4 

Απεηιέξ όηη ζα ζε πηοπήζμοκ          18           Φζμνά πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ      3 

Απμθιεηζμό από μμάδα                    12           Κιμπή πνμζςπηθώκ ακηηθεημέκςκ  3 

Γλεοηειηζμόξ                                  12 

Ραηζηζηηθά ζπόιηα                             9 

Απεηιέξ γηα δηαθίκεζε πνμζςπηθώκ  

δεδμμέκςκ μέζς θηκεημύ                  6 

 



ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ 

Μαθηηέπ – παοαηηοηηέπ: 
 

Γλύβνηζε                                       57     Απμθιεηζμό από μμάδα                     23 

Γλεοηειηζμόξ                                 57     ελμοαιηθά ηαπεηκςηηθά ζπόιηα        21 

 

Υηοπήμαηα /ζπνςληέξ /θιςηζηέξ   50     Απεηιέξ γηα δηαθίκεζε πνμζςπηθώκ   

                                                              δεδμμέκςκ μέζς θηκεημύ                   14 

 

Ραηζηζηηθά ζπόιηα                          48      Γλακαγθαζμό παναθμιμύζεζεξ ή   

                                                              εκενγήξ ζομμεημπήξ ζε ζελμοαιηθέξ  

                                                              πνάλεηξ                                              5 

Άζπεμα παναηζμύθιηα                    43 

Απεηιέξ όηη ζα ζε πηοπήζμοκ         43 

Δηάδμζε ρεοδώκ εηδήζεςκ             33 

Φζμνά πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ      24 

Κιμπή πνμζςπηθώκ ακηηθεημέκςκ   24 

 

 



 


