
 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η επιθετική εκείνη συμπεριφορά που είναι εσκεμμένη , 

απρόκλητη, και επαναλαμβανόμενη, αποτελει κατάχρηση εξουσίας και εμπεριέχει 

ανισότητα στη δύναμη είτε σωματική είτε συναισθηματική. 

 

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

 

Όταν τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ίσης δύναμης τότε πρόκειται για σύγκρουση, βίαιη 

ίσως, αλλά όχι εκφοβιστική συμπεριφορά. Υπάρχει επίσης η περίπτωση του 

πειράγματος, όπου οι μαθητές κάνουν αστεία μεταξύ τους διασκεδάζοντας και οι δύο 

αληθινά. 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 
 

ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ: Φυσικός τραυματισμός  ή απειλή τραυματισμού προς κάποιον. 

Εκδηλώνεται με σπρωξίματα, σκουντήματα, αγκωνιές, γροθιές και κλοτσιές, 

τρικλοποδιές, χτυπήματα με αντικείμενα, τσιμπήματα και δαγκωνιές, περιορισμό του 

άλλου μέσω σωματικών πρακτικών. 

ΛΕΚΤΙΚΟΣ: συστηματική χρησιμοποίηση υβριστικών εκφράσεων, φραστικών 

εκφράσεων, προσβολών και απειλών, αγενών σχολίων και ειρωνείας, χρήση 

παρατσουκλιών.  

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟ: εκούσια απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών 

αντικειμένων η οποία συνοδεύεται από απειλές ή και εξαναγκασμό σε αντικοινωνικές 

πράξεις. 

ΕΜΜΕΣΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ: προσπάθεια για κοινωνική απομόνωση ή αγνόηση 

ατόμου ,για άσκηση επιρροής στην ομάδα συνομηλίκων ώστε να αισθανθούν 

αντιπάθεια για κάποιο συγκεκριμένο συμμαθητή τους, διάδοση ψευδών και φημών. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ: αποστολή απειλητικού ή υβριστικού υλικού μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των υπηρεσιών ΜΜS και SMS που παρέχουν τα κινητα 

τηλέφωνα και των διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, χρήση ή παραποίηση 

των προσωπικών δεδομένων κάποιου ατόμου, αποκλεισμός από μια δικτυακή ομάδα, 

κλήσεις στο κινητό του από άγνωστο νούμερο. 

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ: διάδοση αρνητικών σχολείων εξαιτίας της καταγωγής ,της 

κοινωνικής κατάστασης, της διαφορετικότητας. 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ: υβριστικά σχόλια, σκίτσα ή γκράφιτι με σεξουαλικό περιεχόμενο, 

ανήθικες χειρονομίες, ανεπιθύμητο άγγιγμα, μέχρι και σοβαρές  

σεξουαλικές επιθέσεις. 

 

ATOMIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ 

 

Οι μαθητές-θύτες έχουν συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά: 

1) Έντονη, εξωστρεφής παρορμητική προσωπικότητα. 

2) Μη ανοχή στη διαφορετικότητα 

3) Δικαιολογούν τις πράξεις τους ως πρόκληση του θύματος και τις εκλογικεύουν 

ελαχιστοποιώντας τις συνέπειες για το θύμα. 

4) Ναρκισιστική προσωπικότητα με υψηλή αυτοπεποίθηση που δεν ανταποκρίνεται 



στην πραγματικότητα. 

Οι μαθητές-θύματα έχουν συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά: 

1) Παθητικά θύματα: ανασφαλή, αγχώδη, μοναχικά, με χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

2) Προκλητικά θύματα: αντιδραστικά, αδέξια αυθόρμητα, συχνά υπερκινητικά με 

δυσκολία συγκέντρωσης. θρήσκευμα, αναπηρία, σεξουαλικός προσανατολισμός, 

σωματική εμφάνιση, παχυσαρκία κ.λ.π. 

 

Ο ρόλος των θεατών στον εκφοβισμό: 

Τι κάνουν συνήθως: 

1)Παίρνουν συνήθως το μέρος του θύτη και νιώθουν και αυτοί δυνατοί. 

2)Τον θαυμάζουν\Τον φοβούνται 

3)Διασκεδάζουν, γελάνε και ενθαρρύνουν τη βία. 

4)Δεν πιστεύουν ότι η αναφορά σε ενηλίκους θα αλλάξει κάτι. 

5)Νομίζουν ότι οι θύτες θα καταλάβουν ότι αυτοί τους κάρφωσαν και θα τους 

εκδικηθούν. 

6)Νιώθουν τύψεις και ενοχή. 

 

Τι είναι καλό να κάνουν: 

1)Απορρίπτουν τη βία και παρεμβαίνουν για να τη σταματήσουν αν είναι ασφαλές. 

2)Υποστηρίζουν το θύμα. 

3)Αναφέρουν το περιστατικό σε εκπαιδευτικό ή στον διευθυντή και ενθαρρύνουν το 

θύμα να κάνει το ίδιο. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

Σκοπός του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (cyberbyllying) είναι συνήθως ο αποκλεισμός 

του παιδιού ή του εφήβου από μια ομάδα και η περιθωριοποίηση. Αρκετές φορές 

γίνεται και ως είδος εκδίκησης για κάτι που έχει συμβεί κάνοντας χρήση της 

ανωνυμίας και της αόρατης απειλής από άγνωστα πρόσωπα. 

Η συχνότητα των απειλών μπορεί να ποικίλει. Μπορεί να γίνει μια φορά ή να 

επαναλαμβάνεται με τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να αυξάνει σταδιακά ή να 

περιλαμβάνει παραπάνω από έναν εκφοβιστές με αποτέλεσμα το άτομο να λαμβάνει 

μυνήματα από διαφορετικούς αποστολείς. 

Στατιστικά στοιχεία:  

1)Περιπου 15-35% των νέων έχει πεσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού. 

2)10-20% των νέων παραδέχεται την ανάμιξή του σε περιστατικά . 

3)Τα κορίτσια εμπλέκονται συχνότερα από τα αγόρια. 

4)Η πλειοψηφία των θυμάτων είναι ηλικίας 12-16 ετων. 

Αντιμετώπιση : Αγνόηση των μυνημάτων σε περίπτωση όμως απειλών συνιστάται 

προειδοποίηση του αποστολέα αν αυτό είναι δυνατόν και αναφορά του περιστατικού 

στην Αστυνομία και ιδιαίτερα στην Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικου Εγκλήματος.   

  

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  

 

Χαμόγελο του παιδιού (www.hamogelo.gr) 

Το χαμόγελο του παιδιού είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα του παιδιού σε 

άμεση συνεργασία με τις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες, 

Νοσοκομεία  κ.λ.π.) 24 ωρες την ημέρα,365 ημέρες το χρόνο. Στα πλαίσια των 

http://www.hamogelo.gr/


δραστηριοτήτων του λειτουργεί η γραμμή SOS 1056 από το 1997. Έχει αναγνωρισθεί 

ως Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά  από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Λειτουργεί πανελλαδικά σε 24ωρη βάση,7 ημέρες την 

εβδομάδα και η κλήση είναι δωρεάν. 

Σε επικοινωνία που είχαμε με την συγκεκριμένη γραμμή πήραμε αρκετές 

πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της. Ρωτήσαμε ιδιαίτερα για περιπτώσεις 

σχολικού εκφοβισμού και μας είπαν ότι πράγματι γίνονται και τέτοιες καταγγελίες για 

κακοποίηση παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Δέχονται πολλές κλήσεις από παιδιά, 

γονείς, εκπαιδευτικούς και υπηρεσίες. Απαντούν κοινωνικοί λειτουργοί και 

ψυχολόγοι οι οποίοι απαντούν και παρέχουν άμεσα ψυχολογική στήριξη και 

καθοδήγηση. Επίσης το τμήμα Ενημέρωσης παιδιών γονέων και εκπαιδευτικών 

πραγματοποιεί ομιλίες για τον σχολικό εκφοβισμό σε μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. 

 

Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο (www.antibullying.network.gr) 

Δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 με πρωτοβουλία της Εταιρείας 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) και συμμετοχή 

δημοσίων και μη κυβερνητικών φορέων. Από τον Ιούνιο του 2013 πρόεδρος της 

συντονιστικής επιτροπής ορίζεται ο βοηθός συνήγορος του Παιδιού. 

Οι κύριοι στόχοι του δικτύου είναι οι παρακάτω: 

1) Η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση της εκδήλωσης βίας μεταξύ μαθητών 

στο σχολείο ή σε άλλους χώρους που συνδέονται με τη σχολική ζωή. 

2) Ο επιστημονικός και κοινωνικός διάλογος που αφορούν στο φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού και τις τεχνικές παρέμβασης. 

3) Η επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών 

γενικής και ειδικής αγωγής που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους 

4) Η γενικότερη ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και ολόκληρης της 

κοινωνίας σχετικά με το φαινόμενο 

Επικοινωνία: τηλ. 2131306716 

 

Ο συνήγορος του παιδιού (www.0-18.gr/gia-megaloys/bia-sto-scholeio) 

Ο συνήγορος του παιδιού ξεκινά δράση με τίτλο : «Με τη συμμετοχή μας απαντάμε 

στη βία, τη σιωπή και την ανασφάλεια». Απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια που 

έχουν γεννηθεί από το 1996 ως το 2000. Κάθε δύο χρόνια επιλέγονται 20 αγόρια και 

κορίτσια ηλικίας 13-17 ετών και συγκροτούν την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του 

Συνήγορου του Πολίτη. Επιλέγονται με κλήρωση και κριτήρια, ύστερα από δημόσια 

πρόσκληση και αποστολή αιτήσεων μέσω e-mail. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

Με αφετηρία τις παρεμβάσεις του πρωτοπόρου Νορβηγού Νταν Όλβιους αλλά και 

σύμφωνα πλέον και με διεθνείς οργανισμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 

Συμβούλιο της Ευρώπης) το σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα του 

εκφοβισμού μέσα από μια ολοκληρωμένη σχολική πολιτική σε επίπεδο σχολείου και  

τάξης. Παρακάτω αναφέρονται κάποια βωασικά χαρακτηριστικά αντιμετώπισης αλλά 

και πρόληψης με βάση τη διεθνή εμπειρία. 

 

Σε επίπεδο σχολείου 

 Ενημέρωση με ημερίδες, ομιλίες, φυλλάδια. 

http://www.antibullying.network.gr/
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/bia-sto-scholeio


 Διαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και τακτικές συνελεύσεις των 

εκπαιδευτικών για το θέμα. 

 Στενή συνεργασία με το σύλλογο γονέων και ενθάρρυνση της συμμετοχής 

των γονέων σε δραστηριότητες του σχολείου. 

 Αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του σχολείου με αφίσες, γκράφιτι 

κ.α. για να δοθεί έμφαση στη δημιουργικότητα των μαθητών, στην 

διαφορετικότητα και τα ιδιαίτερα ταλέντα τους. 

 Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης μεταξύ των μαθητών π.χ. σύστημα φίλων 

(Befriending/bullying) σύμφωνα με το οποίο γίνεται ανάθεση σε έναν μαθητή 

του ρόλου του βοηθού/φίλου/υποστηρικτή είτε σε μικρότερους μαθητές είτε 

σε συνομήλικους. 

 Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της διαμεσολάβησης των συγκρούσεων από 

συνομήλικους, γνωστή ως «διαμεσολάβηση συνομηλίκων» (Peer Mediation). 

 Ανοιχτή επικοινωνία με τους γονείς θυτών και θυμάτων με ξεκάθαρες 

διαδικασίες για το πώς και σε ποιόν αναφέρουν και για τα βήματα που θα 

ακολουθήσει το σχολείο. 

 Έλεγχος και εποπτεία των χώρων του σχολείου όπου συνήθως «κρύβεται» ο 

εκφοβισμός. 

 Διατήρηση αρχείου καταγραφής των περιστατικών. 

 

Σε επίπεδο τάξης 

 Καθορισμός ενός κώδικα συμπεριφοράς στην αρχή της χρονιάς. 

 Δέσμευση για διαλεύκανση κάθε αναφοράς για εκφοβισμό. 

 Δημιουργία διαδικασίας αναφοράς των περιστατικών π.χ. κουτί προβλημάτων 

της τάξης 

 Αντιμετώπιση των θυτών κατ’ιδίαν χωρίς δημόσια διαπόμπευση απειλές και 

ειρωνίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


