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BULLYING
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ 
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ΚΑΛΚΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΪΤΑΤΖΗ  ΜΥΡΣΙΝΗ

ΚΑΡΑΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΤΣΙΟΥΡΟΥ ΕΥΗ
ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΣΟΜΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

LADIES AND GENTLEMEN
ΗΛΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ

ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΒΑΛΤΣΟΥΚ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

GANGNAM STYLE
ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΜΑΤΙΝΑ

ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΡΕΚΤΕΣ
ΚΑΝΤΑΝΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΒΑΛΙΑ
ΖΓΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΤΣΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ



Τι είναι ο 
ενδοσχολικός 
εκφοβισμός -bullying

Είναι μια κατάσταση κατά την 
οποία ασκείται εσκεμμένη,
απρόκλητη,συστη-
ματική,επαναλαμβανόμενη βία 
και επιθετική συμπεριφορά με 
σκοπό την επιβολή, την
καταδυνάστευση, την 
πρόκληση σωματικού και
ψυχικού πόνου σε μαθητές από 
συμμαθητές τους ,εντός και 
εκτός σχολείου.



Ιδιαιτερότητες της 
επιθετικότητας

•Απρόκλητη, αδικαιολόγητη, άδικη, επαναλαμβα-
νόμενη, 

•Ασκείται από ένα ισχυρότερο παιδί (<<δράστης>>) 
σε ένα ασθενέστερο (<<θύμα>>), 

•Έχει στόχο να προκαλέσει φόβο, ανησυχία ή πόνο, 

•Το ισχυρότερο παιδί αντλεί από αυτήν κάποιο 
όφελος (π.χ. ευχαρίστηση, κοινωνικό κύρος, 
απόκτημα), 

•Το ασθενέστερο παιδί δεν μπορεί να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του.

•Δεν είναι πείραγμα, γιατί δεν είναι αμοιβαίο, δεν 
γίνεται με παιγνιώδη και φιλικό τρόπο, δεν σταματά 
όταν ενοχλείται το παιδί.

•Δεν είναι ισότιμη σύγκρουση, είναι ασύμμετρη 
αλληλεπίδραση, είναι συστηματική κατάχρηση 
δύναμης.

•Εξ ορισμού, το παιδί χρειάζεται βοήθεια. 



Μορφές σχολικού εκφοβισμού

•Λεκτική βία (προσβολή της 
προσωπικότητας, βρισιές,
απειλές)
•Σωματική βία (σκούντημα, 
σπρώξιμο,ξυλο-δαρμός, 
χτυπήματα στο πρόσωπο ή 
στο σώμα)
•Σεξουαλική βία 
(ενοχλητικές χειρονομίες)
•Ηλεκτρονική βία 
(εκβιασμός, απομόνωση, 
αποκλεισμός από παρέες 
συμμαθητών)
•Ψυχολογική βία 
(εκβιασμός, απομόνωση, 
αποκλεισμός από παρέες 
συμμαθητών)
•Απώλεια, κλοπή ή 
καταστροφή προσωπικών 
αντικειμένων



Τα παιδιά  - θύματα
Βάσει διεθνών και ελληνικών 
ερευνητικών δεδομένων 
• Εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση,
•Αδυναμία επίλυσης προβλημάτων,
•Είναι καταθλιπτικά, 
•Εμφανίζουν συναισθηματικές δυσκολίες, 
αίσθημα μοναξιάς,
•Ενώ οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις και οι 
απουσίες κατά τη φοίτηση είναι συχνά 
φαινόμενα.

Τα παιδιά- θύματα εμφανίζουν στο 
μέλλον:
•Αδυναμία να αναλάβουν ευθύνες, 
•Να επιδείξουν συνέπεια στον κοινωνικό τους 
ρόλο,
•Να συνάψουν διαπροσωπικές σχέσεις ή 
•Να έχουν ομαλή σεξουαλική ζωή.



Παιδιά Παιδιά –– θύτεςθύτες

Τα παιδιά –θύτες, αυτά που ασκούν 
εκφοβισμό και βία σε άλλα, είναι 
συνήθως παιδιά: 
•Με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενώ φαίνονται 
σίγουρα για τον εαυτό τους,

•Ενεργητικά και υπερδραστήρια,

•Επιθετικά, 

•Επιρρεπή σε παραβίαση κανόνων και σε 
αντικοινωνικές συμπεριφορές, 

•Ικανά να ξεφεύγουν από δύσκολες 
καταστάσεις, 

•Δίχως ηθικούς ενδοιασμούς ή τύψεις για τις 
πράξεις τους.



Πιθανά σημάδια ότι ένα παιδί θυματοποιείται από τους 
συμμαθητές του:

•Γίνεται επιθετικό, παράλογο, ανήσυχο.

•Εκφοβίζει ή θυματοποιεί άλλα παιδιά ή 
αδέρφια.

•Σταματά να τρώει.

•Φοβάται να χρησιμοποιήσει το κινητό ή 
το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

•Τρομάζει, φέρεται αμήχανα όταν 
λαμβάνει μήνυμα στο κινητό.

•Κάνει απουσίες, κοπάνες

•Αρχίζει να τραυλίζει.

•Απειλεί με αυτοκτονία.

•Κλαίει πριν κοιμηθεί, έχει εφιάλτες



•Χάνει συνέχεια το κολατσιό του ή 
τα χρήματά του- επιστρέφει 
πεινασμένο.
•Του λείπουν  πράγματα.
•Φοβάται να περπατήσει μόνο στο 
σχολείο.
•Δεν θέλει να πάει σχολείο ούτε να 
χρησιμοποιήσει το λεωφορείο.
•Εκλιπαρεί να το πάνε στο σχολείο 
με αμάξι.
•Αλλάζει διαδρομή πηγαίνοντας 
προς το σχολείο.
•Το πρωί νιώθει άρρωστο/ δε θέλει 
να πάει σχολείο.
•Πέφτει η σχολική του επίδοση.
•Επιστρέφει με σχισμένα ρούχα, 
κατεστραμμένα βιβλία.
•Ζητά ή κλέβει χρήματα (για να 
δώσει στο θύτη- εκβιαστή).



Πού οφείλεται η έξαρση του κοινωνικού 
αυτού φαινομένου: 

• Οι οικονομικές ανισότητες
• Οι καινούριες μορφές 
ψυχαγωγίας των παιδιών, 
• Ο έκδηλος ρατσισμός, 
• η έλλειψη του απαραίτητου 
χρόνου των γονέων και 
• τα λάθος πρότυπα είναι 
κάποιες από τις αιτίες που 
ευνοούν παραβατικές 
συμπεριφορές των παιδιών.



Τρόποι- προτάσεις αντιμετώπισης- μέτρα κατά της 
σχολικής βίας

Από τα ΜΜΕ: 

•προσαρμογή των 
προγραμμάτων της

•τηλεόρασης στα ωράρια και 
τη ζωή των μαθητών

•εκπαιδευτικά, μορφωτικά, 
ψυχαγωγικά προγράμματα,

•περιορισμός των έργων και 
σκηνών βίας

•spots και σλόγκαν κατά της 
σχολικής βίας



Από φορείς όπως : 
επιστημονικούς, κοι-
νωνικούς, ΟΤΑ κλπ

• ουσιαστική σχέση,
παρέμβαση στη σχολική 
ζωή (διαλέξεις, 
συζητήσεις)
• πρόσκληση των μαθητών 
στους χώρους επιστήμης, 
διοίκησης, έρευνας κτλ
•Συμβουλή στην 
<<εκκαθάριση>> των 
χώρων γύρω από το 
σχολείο από οποιαδήποτε 
<<στέκια>> που θα 
δημιουργούσαν 
προβλήματα.



Από το Υπουργείο Υγείας

• χωροθέτηση 
σχολείων και 
αρχιτεκτονική 
ενταγμένες στον 
κοινωνικό ιστό της 
περιοχής

•Προγράμματα 
εκπαίδευσης με 
ανοιχτό ορίζοντα, 
σύγχρονα και 
ελκυστικά.

•Φιλελευθεροποίηση 
της σχολικής ζωής



Από την διεύθυνση 
του σχολείου
•Αποφυγή στιγματισμού, 
περιθωριο-ποίησης, 
απομόνωσης μαθητών.
•Ώρες ψυχαγωγίας, 
εκδηλώσεις δημιουργίας, 
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών.

Από τους 
καθηγητές 
•Όχι βαθμολογικό άγχος, όχι 
σχέση εξουσιαστή-
εξουσιαζόμενου  
(διακρίσεις, ταπείνωση).
•Όχι τυπική διδασκαλία, 
αλλά μόρφωση, ζεστασιά, 
επικοι-νωνία.
•Όχι ηθικολογία, αλλά 
στάση ζωής.



Από τους γονείς

•Αποφυγή της 
ενδοοικογενειακής 
βίας.

•Το δωμάτιο του 
μαθητή ως χώρος 
ελευθερίας και 
χαλάρωσης

•Η μελέτη στο σπίτι 
όχι ως καταναγκασμός 
αλλά ως 
αυτοπειθαρχία.



Από τους πολιτιστικούς, πνευματικούς 
συλλόγους

• Έκδοση 
ενημερωτικών (για τη 
βία στην ιστορία, στον 
κόσμο, στην τέχνη) 
βιβλίων.

• Επαφές με ομάδες 
μαθητών και 
οργάνωση 
καλλιτεχνικών, ποιητι-
κών βραδιών.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΣΕ 100 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
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2.Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή εκφοβισμού που ασκείται 
στα κορίτσια
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3.Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή εκφοβισμού που ασκείται 
στα αγόρια;
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9.Ποιες επιπτώσεις είχε στη ζωή σου η ενδοσχολική βία
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16.Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες οδηγούν 
περισσότερο το παιδί να μετατραπεί σε θύτη;



0

5

10

15

20

25

30

17.Πιστεύεις ότι το σχολείο βοηθάει  στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου της ενδοσχολικής βίας;

18.Αν, ναι, πώς βοηθάει; 























ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ









ΛΕΜΕ:



ΜΙΛΑ ΜΗ ΜΙΛΑ ΜΗ 
ΦΟΒΑΣΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΦΟΒΑΣΑΙ Η ΣΙΩΠΗ 
ΒΟΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΒΟΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟ 
ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΤΗΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΤΗ

ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ! ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ! 
ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ



ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ 
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΒΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΦΙΛΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΑ

ΣΤΗ ΒΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΑΘΩΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ



ΜΗ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΗ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ ΑΥΤΟΝ 
ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ

Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ 
ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ

ΟΤΑΝ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΦΩΜΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΦΩΜΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ Η 
ΣΙΩΠΗ ΒΟΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΤΗ ΣΙΩΠΗ ΒΟΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΤΗ 

ΜΗ ΜΕΙΝΕΙΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ! ΔΕΝ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ! ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΘΩΟΙ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ! ΠΑΡΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΘΩΟΙ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ! ΠΑΡΕ 
ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΤΗΣΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΤΗΣ





















ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


