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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ενδοσχολική βία είναι µία γνώριµη µορφή επιθετικής συµπεριφοράς. Οι 

περισσότεροι ενήλικες µπορούµε να θυµηθούµε επεισόδια από την παιδική µας ηλικία όπου 

ήµασταν είτε οι δράστες, είτε ο στόχος εκφοβισµού στο σχολείο.  Mάλιστα,  µία πολύ 

διαδεδοµένη αντίληψη µέχρι πρόσφατα ήταν ότι το πρόβληµα αυτό αποτελεί ένα λίγο-πολύ 

φυσιολογικό κοµµάτι των παιδικών κοινωνικών σχέσεων. Στις µέρες µας όµως, ο εκφοβισµός 

αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τόσο οι µαθητές όσο 

και η κοινωνία. Θεωρείται ως η πιο κυρίαρχη µορφή νεανικής βίας και είναι πιθανόν να 

προκαλέσει σηµαντική έκπτωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης του παιδιού. Η παρούσα 

εργασία αποτελεί µια προσπάθεια βιβλιογραφικής επισκόπησης των βασικών ψυχολογικών  

διαστάσεων του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία δηµιουργήθηκε για το µάθηµα του project µε την βοήθεια των 

καθηγητών µας, κυρία Χρυσοστόµου και τον κύριο Αρίµη. Στην αρχή  συζητήσαµε µε τα 

παιδιά και τους καθηγητές µας για την δοµή της τελικής εργασίας. Έπειτα συζητήσαµε για το 

πώς αυτή θα υλοποιηθεί, κάνοντας τον σχετικό καταιγισµό ιδεών για να καταλήξουµε στα 

αίτια και τις επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισµού, στους τρόπους αντιµετώπισης και στο 

διαδικτυακό εκφοβισµό. Κατόπιν, κάναµε την έρευνα µας, χρησιµοποιώντας το ∆ιαδίκτυο 

(Internet), ψάχνοντας για βιβλιογραφία, βλέποντας σχετικές ειδήσεις και βίντεο (στο 

YouTube) όπου παιδιά περιέγραφαν τις εµπειρίες τους. Τέλος µοιραστήκαµε τα ζητήµατα 

που προέκυψαν για την δηµιουργία της τελικής εργασίας στην τάξη και σιγά σιγά την 

τελειώσαµε. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

ΑΙΤΙΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Λειτουργικός Ορισµός του Σχολικού Εκφοβισµού 

 Η συστηµατική µελέτη ενός φαινοµένου προϋποθέτει τον ακριβή προσδιορισµό του 

εννοιολογικού του πεδίου. Ο εκφοβισµός αναφέρεται σε µία τόσο ευρεία ποικιλία επιθετικών 

πράξεων, που δεν είναι δυνατό να ορισθεί επακριβώς µε συντοµία. Τόσο µεταξύ των 

ερευνητών όσο και µεταξύ των απλών παρατηρητών-µαθητών και ενηλίκων-  υπάρχουν 

ελαφρώς αποκλίνουσες απόψεις .Ο σχολικός εκφοβισµός οριοθετείται εννοιολογικά από το 

«πείραγµα» ως την ηπιότερη µορφή του και από την παρενόχληση -µε τη νοµική του 8όρου 

έννοια- ως την εντονότερη µορφή του, Αλλά υπάρχει διχογνωµία όσον αφορά στη 

σηµασιολογική υπαγωγή των δύο ακραίων αυτών συµπεριφορών στην έννοια του 

εκφοβισµού. 

 

Αιτιολογία του Φαινοµένου 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση του σχολικού εκφοβισµού είναι 

πολυποίκιλοι και περιλαµβάνουν κυρίως τα χαρακτηριστικά του παιδιού, την οικογένεια, το 

σχολικό αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκε εκτενέστερα 

παραπάνω, το φύλο και η ηλικία του παιδιού επηρεάζουν την εµφάνιση του φαινοµένου του 

σχολικού εκφοβισµού. Επιπλέον, προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η ενσυναίσθηση, η 

αυτοεκτίµηση, η ευαισθησία, η ευθιξία κ.ά., φαίνεται να σχετίζονται µε την εκδήλωση είτε 

εκφοβιστικής συµπεριφοράς είτε θυµατοποίησης των παιδιών. Από την άλλη µεριά, οι 

διαταραγµένες σχέσεις µεταξύ των µελών µιας οικογένειας, που χαρακτηρίζονται από 

επιθετικότητα, απόρριψη, έλλειψη συνοχής, συνεχείς διαφωνίες και συχνή χρήση αυστηρής 

τιµωρίας σχετίζονται µε την εµφάνιση επιθετικότητας και συµπεριφοράς εκφοβισµού από τη 

πλευρά των παιδιών καθώς και την βίωση σοβαρής θυµατοποίησης Τα παιδιά που γίνονται 

µάρτυρες επεισοδίων βίας µέσα στο σπίτι ή που είναι τα ίδια θύµατα βίας µπορεί να µάθουν 

να θεωρούν την βία ως ένα αποδεκτό τρόπο έκφρασης του θυµού και της έντασής τους. 

Ωστόσο, και το σχολικό περιβάλλον συµβάλλει στην εκδήλωση εκφοβισµού και 

θυµατοποίησης µε την ύπαρξη παραγόντων όπως είναι η επίβλεψη ή µη από τους δασκάλους 

και το λοιπό προσωπικό του σχολείου, η επικοινωνία που υπάρχει µε τους µαθητές και ο 

τρόπος συµπεριφορά προς το φαινόµενο του εκφοβισµού και της θυµατοποίησης. Σε µια 
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πρόσφατη έρευνα φάνηκε ότι το αντιλαµβανόµενο από τα παιδιά σχολικό κλίµα (η αντίληψη 

δηλ. των παιδιών για την γενικότερη συµπεριφορά των δασκάλων τους, την ύπαρξη ή όχι 

σαφών κανόνων και δικαιοσύνης στο σχολικό πλαίσιο, την ύπαρξη ενός συνεργατικού 

κλίµατος στην τάξη, κά)συνδέεται σηµαντικά µε την υιοθέτηση ριψοκίνδυνης συµπεριφοράς 

στο χώρο του σχολείου, γεγονός που οδηγεί κατ’ επέκταση στην εκδήλωση εκφοβιστικών 

συµπεριφορών προς άλλα παιδιά. Βεβαίως, στους αιτιολογικούς παράγοντες του φαινοµένου 

δεν θα πρέπει να παραλείπεται η αναφορά στην – πολλές φορές - απροκάλυπτη προβολή 

βίαιων εικόνων από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης αλλά και η ενασχόληση µε 

βιντεοπαιχνίδια (ή άλλου τύπου ηλεκτρονικών παιχνιδιών) που προωθούν το πρότυπο του 

επιθετικού ήρωα, ο οποίος µέσα από τη χρήση βίας και την επιβολή ‘κερδίζει τους κακούς’ 

και καταξιώνεται στον κοινωνικό του περίγυρο.  

 

 Οικογενειακό υπόβαθρο 

Το αν θα δράσει ως θύτης ένα παιδί στο σχολείο εξαρτάται και από την ποιότητα των 

ενδοοικογενειακών του σχέσεων και τον τρόπο διαπαιδαγώγησής του από τους γονείς ή 

κηδεµόνες του. Η επιθετικότητα των νέων γενικά συναρτάται µε την έλλειψη συνοχής της 

οικογένειας, την ενδοοικογενειακή βία και τις έντονες συγκρούσεις µεταξύ µελών της 

οικογένειας, τις επιθετικές τεχνικές πειθάρχησης που ασκούν ορισµένοι γονείς, τη µη παροχή 

προτύπου εκ µέρους των γονέων τους ως προς τις δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων και 

κάποια ειδικά προβλήµατα των γονέων, όπως είναι η χρήση ναρκωτικών και η φυλάκισή τους  

1. Κρίσιµη είναι η συναισθηµατική στάση των γονέων  

2.σηµαντικός παράγοντας είναι ο βαθµός στον οποίο το πρόσωπο που παρέχει την 

πρωταρχική φροντίδα στο παιδί του επιτρέπει να φέρεται επιθετικά. 

 

3. Ο τρίτος παράγοντας συνίσταται στο να χρησιµοποιούν οι γονείς αθέµιτες µεθόδους για να 

επιβάλλουν την εξουσία τους, όπως είναι η σωµατική τιµωρία και τα βίαια συναισθηµατικά 

ξεσπάσµατα.  
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Σχολικο υποβαθρο  

Τα σχολεία µε τα λιγότερα κρούσµατα εκφοβισµού είναι αυτά όπου εφαρµόζονται 

θετικές τεχνικές πειθάρχησης των µαθητών/-ητριών, το ακαδηµαϊκό  επίπεδο είναι υψηλό και 

οι γονείς συνεργάζονται στενά µε το εκπαιδευτικό προσωπικό Στα σχολεία όπου τα παιδιά 

αναφέρουν ότι µένουν µόνα κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος, τα επεισόδια εκφοβισµού 

είναι περισσότερα. Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη που παρουσιάζει ο εκφοβισµός σε ένα 

σχολείο παίζει και η αντίδραση του συγκεκριµένου σχολικού συστήµατος στα κρούσµατα του 

εκφοβισµού. Αν, για παράδειγµα, το σχολικό περιβάλλον δε σπουδαιολογεί τα περιστατικά 

σχολικού εκφοβισµού, µεγαλώνει η πιθανότητα να αυξηθούν αυτά τα περιστατικά .Σε 

σχολεία όπου η υπερβολική επίδειξη «αρρενωπότητας» θεωρείται κοµµάτι της κουλτούρας 

των µαθητών ή ακόµη και αρετή, η θυµατοποίηση λογίζεται ως«κουσούρι» του θύµατος, ως 

δικό του πρόβληµα απότοκο της αδυναµίας και ανικανότητάς του. Η ευαισθησία του θύµατος 

και η απαξίωση εκ µέρους του της χρήσης βίαιων µέσων αντί να επαινώνται ως αρετές, 

αξιολογούνται αρνητικά. Το γενικό κλίµα που επικρατεί σε κάθε σχολείο επηρεάζει 

σηµαντικά την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα των µαθητών. 

 

Κοινωνικό υπόβαθρο 

Κατά τη µετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία, οι απαιτήσεις τόσο του 

κοινωνικού όσο και του οικογενειακού περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται ο έφηβος, 

παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς το είδος και την ποσότητα. Οι ευθύνες και οι 

αρµοδιότητες που του ανατίθενται αυξάνονται όπως και οι προσδοκίες του κοινωνικού 

πλαισίου, ως προς τον τρόπο ανταπόκρισης του εφήβου στις ευθύνες αυτές.  Το κοινωνικό 

πλαίσιο αναµένει η συµπεριφορά του εφήβου να χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη ωριµότητα 

παραπέµποντας περισσότερο σε συµπεριφορές ενήλικου ατόµου, παρά σε συµπεριφορές ενός 

παιδιού.   

Βασικό παράγοντα  στην αναπτυξιακή διαδικασία της εφηβείας αποτελεί η σταδιακή 

αποµάκρυνση του νέου από τα γονεϊκά πρότυπα, τα οποία αδυνατούν πλέον να παρέχουν την 

πλήρη ασφάλεια και ικανοποίηση που κατά την παιδική ηλικία παρείχαν.  Ο έφηβος αρχίζει 

να αναζητά την ικανοποίηση και την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του,  πέρα από την 

οικογένεια, επιδιώκοντας την απόκτηση της ανεξαρτησίας του.    
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«Ο αποχωρισµός είναι καταρχάς εσωτερικός.  Σε µία πρώτη φάση χαρακτηρίζεται από ένα 

συναίσθηµα απογοήτευσης που νιώθει και εκδηλώνει ο έφηβος απέναντι στους γονείς του.  

 

 

 Παράγοντες που επιτείνουν το σχολικό εκφοβισµό 

Η συχνότητα της χρήσης βίας στο σχολικό πλαίσιο επηρεάζεται από παράγοντες όπως 

είναι η γεωγραφική τοποθεσία της υπό συζήτηση χώρας και οι κοινωνικοοικονοµικές της 

συνθήκες µακροσκοπικά, ενώ µικροσκοπικά καθορίζεται από τον τύπο του σχολείου και 

ορισµένα χαρακτηριστικά των µαθητών  και µαθητριών: την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την 

εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, το οικογενειακό υπόβαθρο, τις στάσεις τους απέναντι στον 

εκφοβισµό και τυχόν ιδιαιτερότητες ως προς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες  Επιπροσθέτως, 

η εµφάνιση και παράταση του σχολικού εκφοβισµού επηρεάζονται από της συµπεριφορά του 

εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού των σχολείων, τη συµπεριφορά της οµάδας οµηλίκων 

και παραµέτρους της ευρύτερης κοινότητας, όπως είναι η κουλτούρα της. 

 

Λοιποί παράγοντες 

Στην εκδήλωση επιθετικότητας εκ µέρους του παιδιού ρόλο παίζει και η 

ιδιοσυγκρασία του. Αλλά ευτυχώς η επίδραση αυτού του ανεξέλεγκτου παράγοντα είναι 

µικρότερη από την επίδραση των παραπάνω παραγόντων, οι οποίοι είναι δυνατό να 

ρυθµιστούν. Σηµαντικό παράγοντα για το πλαίσιο του εκφοβισµού αποτελεί η φυλετική 

σύσταση της κοινότητας, του σχολείου ή και της συγκεκριµένης τάξης. Τέλος, ένας 

παράγοντας που επιτείνει το σχολικό εκφοβισµό είναι η επικράτηση κάποιων ευρέως 

διαδεδοµένων µύθων γύρω από αυτόν.  
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBER-BULLYING) 

Ορισµός  

Ο εκφοβισµός µέσω του ∆ιαδικτύου είναι οποιαδήποτε πράξη εκφοβισµού, 

εκβιασµού, επιθετικότητας, παρενόχλησης, τροµοκρατικής ή αυταρχικής συµπεριφοράς που 

θεσπίζεται και πραγµατοποιείται µέσω της χρήσης των ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας, 

συγκεκριµένα  του ∆ιαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων και η οποία επαναλαµβάνεται 

ανά τακτά ή άτακτα χρονικά διαστήµατα. Ο όρος cyber bulling δηµιουργήθηκε από τον 

Καναδό Bill Belsey και έχει τις ρίζες του στον παραδοσιακό σωµατικό ή ψυχολογικό 

εκφοβισµό όπου ο στόχος του επιτιθέµενου είναι να προκαλέσει ζηµιά ή να βλάψει το θύµα 

του. Σχετικά µε τον διαδικτυακό εκφοβισµό:  

Πέρα όµως από τις γνωστές µορφές βίας, την εµφάνισή της έκανε µια καινούρια 

µορφή στην Ελλάδα, µια ξενόφερτη «µόδα», το cyberbullying, ένα είδος βίας που δυστυχώς 

µαστίζει τα περισσότερα σχολεία της χώρας µας, προκαλώντας µεγάλη ανησυχία ακόµη και 

σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας. 

Το κινητό τηλέφωνο είναι πλέον απαραίτητο αξεσουάρ των µαθητών, το οποίο 

αποτελεί και το µέσο εκβιασµού και εξευτελισµού παιδιών, που τις περισσότερες φορές δεν 

γνωρίζουν καν ότι πρωταγωνιστούν σε φωτογραφίες και βιντεάκια, µέχρι που ενηµερώνονται 

ότι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αυτό όµως που πραγµατικά σοκάρει, είναι το γεγονός ότι 

στο διαδίκτυο έχουν πλέον δηµιουργηθεί και οµάδες, οι οποίες «προσηλυτίζουν» νέα παιδιά 

στην επικίνδυνη φάση της εφηβείας, εκµεταλλεύονται τις ανησυχίες και τα διάφορα 

συµπλέγµατα που διακρίνουν κάθε παιδί σ’αυτήν την ηλικία και τα ωθούν  στην αυτοκτονία 

προτείνοντας θεαµατικούς τρόπους που θα µπορούσαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους!   

 

Μορφές διαδικτυακού εκφοβισµού 

• Επαναλαµβανόµενη αποστολή  απειλητικών  ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών 

µηνυµάτων 

• Παρέµβαση και παρενόχληση οποιασδήποτε διαδικτυακής δραστηριότητας του 

ατόµου 

• ∆ηµιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ 

• Είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασµούς του ατόµου 

• Αποστολή φωτογραφιών του ατόµου ή αλλού είδους µαγνητοσκοπηµένου υλικού 

• Αποστολή προσωπικών πληροφοριών του ατόµου σε πολλαπλούς παραλήπτες 

• Αποστολή απειλητικών µηνυµάτων σε αλλά άτοµα υποκρινόµενοι το άτοµο που 

εκφοβίζεται 

• Υποκίνηση τρίτων για διαδικτυακή παρακολούθηση και παρενόχληση του ατόµου 

• ∆ιάδοση άσχηµων-προσβλητικών  φηµών on-line 
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Ο εκφοβισµός µέσω του ∆ιαδικτύου µπορεί να είναι άµεσος ή έµµεσος εµπλέκοντας και 

άλλα άτοµα που ενδεχοµένως να µην γνωρίζουν καν το θύµα. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται 

για τον εκφοβισµό µέσω του ∆ιαδικτύου είναι το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Electronic 

Mail), τα Γραπτά Μηνύµατα (Text Messaging), οι Ιστότοποι Κοινωνικού ∆ικτύου (Social 

Networking Sites), τα Μέρη Συζητήσεως στο ∆ιαδίκτυο (Chat Rooms), τα Blogs, τα Web 

Sites, ακόµα και τα διαδικτυακά παιχνίδια (Internet Gaming). 

 

Αντιµετώπιση του ∆ιαδικτυακού εκφοβισµού 

∆υστυχώς, αν και υπάρχουν αρκετές υποθέσεις σχετικά µε τους «εκφοβιστές στο 

διαδίκτυο» στην πραγµατικότητα γνωρίζουµε πολύ λίγα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των 

ατόµων αυτών και των κινήτρων τους. Πολλοί παράγοντες µπορεί να ωθήσουν ένα άτοµο σε 

τέτοιες συµπεριφορές: η βαρεµάρα, η επίδειξη, η ανάγκη για επιβολή δύναµης, ο θυµός, η 

αντεκδίκηση για το ότι κανείς εκφοβίστηκε, η ανάγκη για προσοχή. Ένας άλλος εξίσου 

σηµαντικός λόγος ενδέχεται να είναι ότι ο εκφοβισµός στο διαδίκτυο είναι πιο ασφαλής από 

ότι ο παραδοσιακός εκφοβισµός γιατί είναι ανώνυµος και υπάρχουν µικρότερες πιθανότητες 

να πιαστεί ο θύτης. Τέλος κίνητρο µπορεί να αποτελεί απλά η ευχαρίστηση να προκαλεί 

κανείς πόνο. Για το λόγο αυτό η αντιµετώπιση του  ∆ιαδικτυακού εκφοβισµού θα πρέπει να 

αρχίσει: 

Από τους εκπαιδευτικούς: 

• Με έρευνες στο εσωτερικό του σχολείου για να δουν αν ο διαδικτυακός εκφοβισµός 

είναι διαδεδοµένος (ανώνυµα ερωτηµατολόγια)  

• Με επικοδοµητικές συζητήσεις µε τους µαθητές ώστε να γίνει κατανοητό ότι όλες οι 

µορφές εκφοβισµού είναι ανεπίτρεπτες 

• Να µπορέσουν να περάσουν στους µαθητές το µήνυµα ότι οι ίδιοι πρέπει να 

απορρίπτουν και να αποκρούουν κάθε εκφοβιστική συµπεριφορά 

Από τους γονείς: 

• Να υπάρχει συνεχής έλεγχος των ιστότοπων που επισκέπτεται το παιδί  

• Σωστή και έγκαιρη ενηµέρωση και εκπαίδευση των παιδιών στα πρέπει και στα µη 

της διαδικτυακής δραστηριότητας(αυστηρά προσωπικοί κωδικοί, να µην 

γνωστοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία, να µην λαµβάνουν µέρος στην ανταλλαγή 

προκλητικών απαντήσεων) 

• Κρατάµε αρχείο όλων των απειλητικών µηνυµάτων και ζητάµε από τον ιστότοπο να 

αποµακρύνει οτιδήποτε στοχοποιεί το παιδί 

• Απευθυνόµαστε άµεσα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήµατος χωρίς να χάσουµε 

πολύτιµο χρόνο και πριν τα πράγµατα ξεφύγουν από τον έλεγχο τελείως  
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Από τους ίδιους τους µαθητές: 

• Αγνόηση ενοχλητικών µηνυµάτων, σε περίπτωση ωστόσο απειλών συνιστάται 

αναφορά των µηνυµάτων και λήψη προληπτικών µέτρων . 

• Αποκλεισµός του αποστολέα που στέλνει απειλητικά ή ενοχλητικά µηνύµατα 

• Προειδοποίηση του αποστολέα 

• Αναφορά του περιστατικού στην Αστυνοµία είτε σε κάποια αρµόδια υπηρεσία ∆ίωξης 

Ηλεκτρονικού εγκλήµατος 

 

Σηµάδια αναγνώρισης εµπλοκής ενός παιδιού στο διαδικτυακό εκφοβισµό  

• Ξαφνικά σταµατά να χρησιµοποιεί τον υπολογιστή ή το κινητό του 

• Εµφανίζει νευρικότητα ή αναστάτωση όταν βλέπει στην οθόνη του µήνυµα στο 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή από ΙΜ ή στο κινητό του. 

• Αίσθηµα δυστυχίας, εικόνα θλιµµένη ή απογοητευµένη µετά τη χρήση του Η/Υ ή του 

κινητού τηλεφώνου 

• Αποφεύγει να συζητά τι κάνει όταν περιηγείται στο διαδίκτυο 

• Αλλάζει γρήγορα την οθόνη του Η/Υ ή την κλείνει, όταν πλησιάζει ένας ενήλικας  

• Χρησιµοποιεί τον Η/Υ οποιαδήποτε ώρα τη νύχτα 

• Ενοχλείται ιδιαίτερα όταν δεν µπορεί να έχει πρόσβαση στον Η/Υ ή στο κινητό του 

• Γελά υπερβολικά ενώ χρησιµοποιεί τον Η/Υ ή το κινητό τηλέφωνο 

• Χρησιµοποιεί πολλαπλούς λογαριασµούς χρήστη ή έναν λογαριασµό που δεν είναι 

δικός του  

• Απόσυρση από την οικογένειά του και τους συµµαθητές του. 

• Μειωµένη διάθεση, άρνηση να πάει στο σχολείο µε πρόσχηµα κάποια αδιαθεσία  

• Ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση που επιµένουν  

• Αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο 

• Απροσδόκητη µαθησιακή πτώση 
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Στα πλαίσια της πρόληψης έχουν εφαρµοστεί κάποια προγράµµατα κατά του 

εκφοβισµού και της ενδοσχολικής βίας (π.χ. Νορβηγικό µοντέλο Dan Olweus, φινλανδικό 

µοντέλο KIVAKOULOU, στην Ελλάδα το πρόγραµµα της  Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. «Stop στην 

ενδοσχολική βία» κ.α.).  Η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων αυτών οφείλεται κυρίως 

στην υιοθέτηση της Κοινωνικής-Οικολογικής προσέγγισης, µιας ολιστικής προσέγγισης, που 

στοχεύει στην αλλαγή του κλίµατος του σχολείου, ώστε να µην αναπαράγει τη βία. Στα 

πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης οι παρεµβάσεις αφορούν όλους: το σχολείο, την τάξη, τον 

εκπαιδευτικό, τους µαθητές, τους γονείς, τους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. 

Κάποιες αποτελεσµατικές πρακτικές, σε επίπεδο σχολείου και τάξης, για εφαρµογή µιας 

στρατηγικής ενάντια στη βία, είναι:  

 

σε επίπεδο σχολείου 

• σύνταξη Σχολικής Επιτροπής ενάντια στον εκφοβισµό & την ενδοσχολική βία 

• σύνταξη ∆ιακήρυξης του σχολείου ενάντια στη βία: δικαιώµατα-υποχρεώσεις-

καθήκοντα για όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας 

• αύξηση της επίβλεψης του σχολικού χώρου 

• ευαισθητοποίηση και συνεργασία µε τους γονείς, προκειµένου να σταµατήσει ο 

κύκλος αναπαραγωγής και ενθάρρυνσης της ενδοσχολικής βίας 

σε επίπεδο τάξης 

• συζήτηση στην τάξη για τον ορισµό & τις µορφές της ενδοσχολικής βίας και του 

εκφοβισµού 

• συζήτηση για τις επιπτώσεις του εκφοβισµού 

• ενηµέρωση σχετικά µε το γιατί η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισµός δεν είναι 

αποδεκτά από το σχολείο 

• τρόποι & προτάσεις για πρόληψη και αντιµετώπιση από τους µαθητές: σύνταξη των 

κανόνων της τάξης ενάντια στη βία 

• παροχή βοήθειας από µαθητές σε άλλους, για την επίλυση των συγκρούσεων που θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε εκφοβισµό  

• προαγωγή των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων 

• παροχή ευκαιριών για θετική έκφραση της επιθετικότητας (π.χ. µέσω των αθληµάτων) 
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Τι χρειάζεται να γίνει γενικότερα για να αντιµετωπιστεί η ενδοσχολική βία και ο 

εκφοβισµός 

Οι διαστάσεις που έχει προσλάβει η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισµός και οι 

σοβαρές επιπτώσεις που έχει στη σωµατική και ψυχική υγεία των παιδιών, κάνουν επιτακτική 

την ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων για την πρόσληψη και την αντιµετώπισή του. 

Χρειάζεται να εκδοθεί άµεσα από το Υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος µε γραπτές 

οδηγίες αντιµετώπισης αυτών των φαινοµένων που να συµπεριλαµβάνει διαδικασίες 

καταγραφής των συµβάντων, διορισµού υπεύθυνου εκπαιδευτικού και συµβούλου µε 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες, παρακολούθησης των διαδικασιών αντιµετώπισης, ενηµέρωσης 

των µαθητών για την πρόσβαση σε σύστηµα υποστήριξης, συνεργασίας µε τους γονείς και 

οργάνωσης ουσιαστικής εποπτείας των µαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων. 

• Είναι απαραίτητη η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για τον εντοπισµό και την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

• Είναι αναγκαία η διαρκής ενεργή συµµετοχή και συνεργασία των γονέων µε το 

σχολείο. 

• Απαιτείται συνεχής συζήτηση των εκπαιδευτικών µε τους µαθητές µε στόχο την 

ενίσχυση της µαθητικής οµάδας για την αντιµετώπιση εκδηλώσεων εκφοβισµού και 

συµπεριφορών βίας. 

• Χρειάζεται να αναπτυχθούν προγράµµατα προαγωγής της ψυχικής υγείας των 

µαθητών, τα οποία να εντάσσονται στο σχολικό πρόγραµµα. 

• Χρειάζεται να στελεχωθούν άµεσα οι εκπαιδευτικές περιφέρειες µε ειδικούς ψυχικής 

υγείας παιδιών και εφήβων (παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς), ώστε να παρεµβαίνουν στην αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών 

προβληµάτων που εκδηλώνονται στην καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα. 

Ο κυριότερος τρόπος αντιµετώπισης είναι η γνώση του φαινοµένου και η ανίχνευση των 

πρώιµων σηµαδιών που δείχνουν το χαρακτήρα του συγκεκριµένου ανθρώπου ή οµάδας 

ανθρώπων. ∆υστυχώς αυτά συµβαίνουν σε επιχειρήσεις µε πολλαπλά προβλήµατα και κλίµα 

ανασφάλειας στους εργαζόµενους. Αν όµως κάποιος εντοπίσει έγκαιρα το φαινόµενο έχει 

πολλές ελπίδες να γλιτώσει από τη φθορά της ψυχικής του υγείας. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι 

η κατάσταση είναι δύσκολη και αν εκδηλωθεί δεν σταµατάει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν 

κουράζονται να παίζουν το παιχνίδι τους εις βάρος του στόχου. 
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Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς 

Εάν ένα παιδί είναι θύµα εκφοβισµού και  βίας από συµµαθητές του πρέπει να 

αποφύγετε παρορµητικές αντιδράσεις και να αντιµετωπίσετε όσο το δυνατόν πιο ψύχραιµα 

την κατάσταση. 

Χρειάζεται αµέσως 

• ∆ιαβεβαίωση ότι δεν ευθύνεται το ίδιο για ό,τι έχει συµβεί, 

• Υπενθύµιση ότι έχει άτοµα που νοιάζονται γι’ αυτό και το προστατεύουν, 

• ∆ιαβεβαίωση ότι µαζί µε τους γονείς του θα αντιµετωπίσει αυτή την κατάσταση και 

ότι δεν είναι µόνο του σε αυτή του την προσπάθεια, 

• Εξήγηση ότι το να µιλήσει σε κάποιον ενήλικα για περιστατικά βίας και εκφοβισµού 

δεν αποτελεί «κάρφωµα», 

• Συζήτηση µε το παιδί, 

• Συµβουλές από ειδικό ψυχικής υγείας. 

Η έκταση του σχολικού εκφοβισµού σε συνδυασµό µε την κρισιµότητα των συνεπειών 

καθιστούν επιτακτική ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης. Στη περίπτωση του εκφοβισµού 

παρέµβαση και πρόληψη είναι αλληλένδετες. Έτσι η πολιτική για την απαλοιφή του 

φαινοµένου πρέπει να στοχεύει τόσο στη πρόληψη όσο και στη διαχείριση της εκφοβιστικής 

συµπεριφοράς. Οι παρεµβάσεις που αποσκοπούν στη µείωση του σχολικού εκφοβισµού 

επιβάλλεται να είναι ολιστικές και να συµπεριλαµβάνουν την οικογένεια, τα παιδιά , το 

σχολείο και την κοινότητα. Η παραδοχή του γεγονότος ότι η εκφοβιστική συµπεριφορά 

υπάρχει σε κάθε σχολείο αποτελεί το πρώτο βήµα της κάθε προσπάθειας για αντιµετώπιση 

και πρόληψη. Η υιοθέτηση πολιτικής κατά της εκφοβιστικής συµπεριφοράς θα πρέπει να 

είναι µέρος της πολιτικής του σχολείου που αφορά στην τήρηση πειθαρχίας γενικά και πρέπει 

να συνάδει προς τους κανονισµούς λειτουργίας των σχολείων. Η αντιεκφοβιστική πολιτική 

του σχολείου θα πρέπει να περιλαµβάνει µια σαφή και σταθερή δήλωση όσον αφορά τη 

στάση του σχολείου, ορισµό της εκφοβιστικής συµπεριφοράς καθώς των διαφόρων µορφών 

που εκδηλώνεται, υιοθέτηση προληπτικών στρατηγικών (διαµόρφωση κανόνων 

συµπεριφοράς, επίβλεψη χώρων, εφαρµογή προληπτικών προγραµµάτων), διαδικασίες 

διαχείρισης περιστατικών εκφοβιστικής συµπεριφοράς. 

 Για την πρόληψη του εκφοβισµού και της βίας στο σχολείο ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

συζητά µε τους µαθητές για τα δικαιώµατά τους, τους κανόνες συµπεριφοράς, στο σχολείο 
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και τους τρόπους αντιµετώπισης του εκφοβισµού και της βίας στο σχολείο, να παρέχει από 

νωρίς στους µαθητές κατάλληλους τρόπους έκφρασης της επιθετικότητας (όπως τα 

αθλήµατα, οι τέχνες κτλ.) και ανάλογες ευκαιρίες για επιτεύγµατα και καταξίωση, να ενισχύει 

τη φιλία µεταξύ των µαθητών και να αναδεικνύει την αλληλεγγύη της παρέας των φίλων ως 

το πλέον κατάλληλο µέσο για την αντιµετώπιση περιστατικών εκφοβισµού και βίας στο 

σχολείο, να ευαισθητοποιεί τους γονείς για το πρόβληµα, στις ατοµικές και στις οµαδικές 

συνεργασίες, να αντιµετωπίζει τις αιτίες αποµόνωσης και περιθωριοποίησης µαθητών, να 

δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη στη σχολική οµάδα των νεοφερµένων µαθητών ή 

των µαθητών µε ειδικά προβλήµατα και ανάγκες, να ασκεί ουσιαστική εποπτεία των χώρων 

του σχολείου στους οποίους πιθανολογείται εκδήλωση εκφοβισµού και βίας µεταξύ των 

µαθητών. 

 

Οι δυνατότητες αντιµετώπισης του εκφοβισµού και της βίας στο σχολείο 

Στο πλαίσιο του διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ∆ΑΦΝΗ ΙΙ «Πρόγραµµα 

Αξιολόγησης Αναγκών και Ευαισθητοποίησης για τον Εκφοβισµό και τη Βία στο σχολείο», 

µαθητές των δηµοτικών σχολείων συµµετείχαν σε ειδικές ψυχοεκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Στόχοι ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάµωση των µαθητών στην 

αντιµετώπιση του εκφοβισµού και της βίας στο σχολείο. Μετά το τέλος της παρέµβασης 

αυτής παρατηρήθηκε:  

• αύξηση του ποσοστού των µαθητών (από 5,5% πριν από την παρέµβαση σε 15,79% 

µετά την παρέµβαση) που καταφεύγουν στο διευθυντή του σχολείου όταν πέσουν 

θύµατα εκφοβισµού και βίας. 

• µείωση του ποσοστού των µαθητών που δε µιλούν ποτέ σε κανέναν όταν εκφοβιστούν 

(από 28% πριν από την παρέµβαση σε 5,26% µετά την παρέµβαση) 

• µείωση του ποσοστού των µαθητών που δε µιλούν σε κανέναν όταν ασκήσουν 

εκφοβισµό και βία σε άλλο µαθητή (από 52% πριν από την παρέµβαση σε 18% 

έπειτα), καθώς οι µαθητές-θύτες µετά την παρέµβαση άρχισαν να µιλούν περισσότερο 

στους συνοµηλίκους τους γι’ αυτό που έκαναν (αύξηση από 23,8% πριν από την 

παρέµβαση σε 72,8% µετά την παρέµβαση) ή στους γονείς τους (αύξηση από 19,05% 

πριν από την παρέµβαση σε 45,5% µετά την παρέµβαση) ή στα αδέρφια τους (αύξηση 

από 10% πριν από την παρέµβαση σε 36% µετά την παρέµβαση). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας και τη συγγραφής της εργασίας αντιµετωπίστηκαν πολλές 

δυσκολίες οι οποίες και ξεπεράστηκαν. Οι δυσκολίες ήταν οι εξής:  

∆υσκολία κατανόησης των όρων του θέµατος. 

∆υσκολία εύρεσης πληροφοριών για το θέµα. 

∆υσκολία σύνταξης της τελικής εργασίας.  

∆υσκολία κατανόησης ενοτήτων τελικής εργασίας. 

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων πάρθηκαν συµβουλές  από τους καθηγητές κ. 

Χρυσοστόµου και κ. Αρίµη.  
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ΒΙΒΛΙΟΦΡΑΦΙΑ 

Αίτια – Επιπτώσεις 

• http://www.kosmosxorispolemous.gr/wp-

content/uploads/vivliothiki/ekpaidefsh/sxolikos-ekfovismos.pdf 

• http://www.doukas.gr/odigos-gia-goneis 

• http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/ker/2010/PapanikolaouMaria,ChatzikosmaTho

mai/attached-document-1278664510-449424-22573/Papanikolaou2010.pdf 

 

∆ιαδικτυακός Εκφοβισµός 

• http://dim-

london.europe.sch.gr/greeksitefiles/uploads/4/0/9/3/4093022/peristatika_ekfovismou.p

df 

• http://sciencearchives.wordpress.com/2011/07/12/%CF%8C-%CF%8E-%CE%AE/ 

• http://www.paidiatros.com/children/Sholikos-ekfovismos/ 

 

Τρόποι αντιµετώπισης 

• http://www.antibullyingnetwork.gr/page.aspx?id=106&main_menu=274&parent_id=1

61 

• http://vromodouleia.blogspot.gr/2008/04/blog-post.html 

• http://lotypetrovits.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html 

• http://www.epsype.gr/images/gia_goneis.pdf 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παράδειγµα πραγµατικής περίπτωσης διαδικτυακού εκφοβισµού 

Θα ήταν καλό να αναφέρουµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας έφηβης κοπέλας 

της Megan Meier από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής η οποία έπεσε θύµα 

διαδικτυακής κακοποίησης µε θανατηφόρο αποτέλεσµα. 

Η Megan δηµιούργησε λογαριασµό στο my space και άρχισε να λαµβάνει µηνύµατα 

από ένα 16χρονο αγόρι µε το όνοµα Josh Evans. O Josh και η Megan δεν συναντήθηκαν ποτέ 

αλλά η Megan πίστευε ότι εκείνος ήταν όµορφος και ενδιαφερόταν γι’ αυτήν ερωτικά. Οι 

οικογένεια της πρόσεξε ότι η Megan άρχισε να νιώθει καλύτερα µε τον εαυτό της µετά τις 

συζητήσεις µε τον Josh. Στις 15 Οκτωβρίου 2006 ο τόνος των µηνυµάτων άλλαξε. Ο Josh 

άρχισε να στέλνει µηνύµατα του τύπου <<∆εν ξέρω αν θέλω να συνεχίσουµε την φιλία µας 

γιατί έµαθα ότι δεν φέρεσαι καλά στους φίλους σου. >>Τις απαντήσεις της Megan ο Josh 

άρχισε να τις κοινοποιεί και σε άλλους χρήστες του my space. Το τελευταίο µήνυµα που πήρε 

η Megan ήταν το εξής <<Όλοι ξέρουν πως είσαι. Είσαι ένας κακός άνθρωπος και όλοι σε 

µισούν. Ελπίζω το υπόλοιπο της ζωής σου να είναι χάλια. Ο κόσµος θα είναι καλύτερος χωρίς 

εσένα.>> Η Megan απάντησε..<<Είσαι ο τύπος του αγοριού για τον οποίο µια κοπέλα θα 

σκότωνε τον εαυτό της. >> 21 λεπτά αργότερα βρέθηκε κρεµασµένη στην ντουλάπα του 

δωµατίου της. Στο δικαστήριο που ακολούθησε, η µητέρα µιας πρώην φίλη της η Lori Drew  

οµολόγησε ότι ο Josh Evans  δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο κι ότι ο λογαριασµός στο my space 

ανήκε στην ίδια και στην κόρη της. Κατέθεσε ότι δηµιούργησε το λογαριασµό για να 

συλλέξει πληροφορίες για την Megan µε σκοπό να την εκδικηθεί επειδή διέδιδε φήµες για 

την κόρη της. 

Συµπέρασµα: η Megan Meier  ήταν προφανώς ένα άτοµο µε ψυχολογικά προβλήµατα αλλά ο 

διαδικτυακός εκφοβισµός  ήταν αυτό που την έσπρωξε στα άκρα και τελικά στο θάνατο. 
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Σχετικές φωτογραφίες – αφίσεςαφίσες 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ 

• Τηλεφωνικές Γραµµές Συµβουλευτικής και 'Αµεσης Βοήθειας  (801-801-1177) 

• Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου - Γραµµή Σύνδεσµος 

για την ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού και του εφήβου (Τηλ: 210 6546524, Fax: 

210 6522396, e-mail: info@epsype.gr 

• Κέντρο ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης  νοµού Λέσβου (22510-37344 /45, 

Fax: 22510-37344, e-mail: kdayles(AT)sch.gr 

• Κέντρο Ψυχολογικής Θεραπείας Λέσβου (22510 48959 και 6970-095950) 
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Ερωτηµατολόγιο           

ΦΥΛΟ:    ΑΓΟΡΙ □     ΚΟΡΙΤΣΙ □ 

O όρος εκφοβισµός (bullying)  αφορά τη συστηµατική απειλή, την ταπείνωση ή την 

παρενόχληση ατόµων από άλλα άτοµα συνήθως συνοµήλικά τους, ενώ µε τον όρο ∆ιαδικτυακός 

εκφοβισµός (Cyber-bullying) εννοούµε την παρενόχληση ατόµων µέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων 

ψηφιακών τεχνολογιών. 

Έχετε δεχτεί ποτέ βία στο σχολείο; Αν ναι, τι είδους; 

     Ψυχολογική □   Σωµατική □   Λεκτική □ 

Ήσασταν ποτέ µάρτυρες σε κάποιο περιστατικό βίας; 

          Ναι □                Όχι □ 

Αν ναι, πώς σας φάνηκε; 

  Αστείο □      Τραγικό □    Απαράδεκτο □ 

Πώς αντιδράσατε; 

Αδιαφορήσατε  □  Το καταγγείλατε  □  Προσπαθήσατε να βοηθήσετε □  Συµµετείχατε □ Φοβηθήκατε 

□ 

Ασκήσατε εσείς ποτέ βία σε κάποιον άλλον; Αν ναι, τι είδους; 

  Ψυχολογική □   Σωµατική □  Λεκτική □ 

Πέσατε ποτέ θύµα κακόβουλων «κουτσοµπολιών» που διέδωσαν άλλοι για εσάς; 

     Ποτέ □    Σπάνια □    Συχνά  □    Καθηµερινά □ 

Ξεκινήσατε ποτέ εσείς µία κακή φήµη για κάποιον άλλον; 

     Ποτέ □  Σπάνια  □  Συχνά □  Καθηµερινά □ 

Χρησιµοποιείτε  Η/Υ – κινητό τηλέφωνο στην καθηµερινότητά σας; 

          Ναι □                Όχι □ 

Επισκέπτεστε συχνά ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, my-space, msn, skype); 

         Nαι □                Όχι □ 

Έχετε πέσει θύµα διαδικτυακού εκφοβισµού; Αν ναι, έχετε καταγγείλει ποτέ το περιστατικό αυτό;  

         Ναι □                Όχι □ 

Έχουν αναρτήσει ποτέ στο διαδίκτυο προσωπικά σου δεδοµένα χωρίς την έγκρισή σου; 

        Ναι □                Όχι □ 

Σας έχουν σταλεί ποτέ απειλητικά µηνύµατα µέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή; 

        Ναι □                             Όχι □ 

Έχετε στείλει εσείς ποτέ απειλητικά µηνύµατα σε κάποιον άλλον; 

       Ναι □                 Όχι □ 

 


