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Εκφοβισμός και βία στο σχολείο  
(school bullying) 

 Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο (school 
bullying) περιγράφει την εσκεμμένη, απρόκλητη, 
συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική 
συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή και την πρόκληση 
σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από 
συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου. 

 

 Συχνά το «ισχυρότερο» παιδί αντλεί από την πράξη του 
ευχαρίστηση και κύρος, ενώ το «αδύναμο» παιδί δεν 
μπορεί να προστατέψει με ουσιαστικό και τρόπο τον 
εαυτό του. 



Οι συνηθέστερες μορφές εκφοβισμού (1) 

 Σωματικός: 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.  

 Λεκτικός: συστηματική χρησιμοποίηση υβριστικών εκφράσεων, 
φραστικών επιθέσεων, προσβολών και απειλών, αγενών σχολίων 
και ειρωνείας, χρήση παρατσουκλιών. 

 Εκφοβισμός με εκβιασμό: εκούσια απόσπαση χρημάτων ή 
προσωπικών αντικειμένων, η οποία συνοδεύεται από απειλές ή 
και τον εξαναγκασμό σε αντικοινωνικές πράξεις. 

 Έμμεσος ή κοινωνικός: προσπάθεια για κοινωνική απομόνωση ή 
αγνόηση ατόμου, για άσκηση επιρροής στην ομάδα των 
συνομηλίκων ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια για κάποιο 
συγκεκριμένο συμμαθητή τους, διάδοση κακόβουλων φημών και 
ψευδών.  



 Ηλεκτρονικός: αποστολή απειλητικού ή υβριστικού υλικού 
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των υπηρεσιών MMS 
και SMS που παρέχουν τα κινητά τηλέφωνα και των 
διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, χρήση ή 
παραποίηση των προσωπικών δεδομένων κάποιου ατόμου, 
αποκλεισμός του από μια δικτυακή ομάδα, κλήσεις στο 
κινητό του από άγνωστο νούμερο. 

 Ρατσιστικός: διάδοση αρνητικών σχολίων εξαιτίας της 
καταγωγής, της κοινωνικής τάξης, της οικονομικής 
κατάστασης, της διαφορετικότητας. 

 Σεξουαλικός: υβριστικά σχόλια, σκίτσα και γκράφιτι με 
σεξουαλικό περιεχόμενο, ανήθικες χειρονομίες, ανεπιθύμητο 
άγγιγμα, μέχρι και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις. 

 

Οι συνηθέστερες μορφές εκφοβισμού (2) 
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Συνηθέστερες μορφές σχολικής βίας  

Κοροϊδευτικά ονόματα 

Σπρωξίματα/χτυπήματα 

Πειράγματα λόγω εμφάνισης 

Ανάρτηση εξευτελιστικών φωτογραφιών στο διαδίκτυο 

Διάδοση εξευτελιστικών μηνυμάτων μέσω κινητών 

Έρευνα από 
το Χαμόγελο 
του Παιδιού. 



Ποια είναι τα σημάδια που 
μαρτυρούν τη βία στο σχολείο; (1) 

Ενδείξεις ότι ένας μαθητής εκφοβίζεται: 

 

 Επιστρέφει στο σπίτι με σκισμένα ρούχα ή χωρίς να έχει μαζί όλα τα ρούχα του 

 Αναφέρει πως χάνει αντικείμενα 

 Έχει ανεξήγητους τραυματισμούς 

 Παραπονείται συχνά ότι νιώθει άρρωστος 

 Έχει δυσκολία με τον ύπνο και βλέπει συχνά άσχημα όνειρα 

 Παρουσιάζει αλλαγές στις διατροφικές του συνήθειες 

 Προκαλεί αυτοτραυματισμούς 

 Δεν έχει διάθεση να επικοινωνήσει με συμμαθητές του 

 Δεν συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες με συμμαθητές του. 

 Χάνει το ενδιαφέρον του για τα μαθήματα και εμφανίζει πτώση της επίδοσής του 
στο σχολείο 

 Είναι λυπημένος, μελαγχολικός, θυμωμένος, αγχωμένος 

 Εκφράζει απαξιωτικές σκέψεις για τον εαυτό του 

 Έχει λιγότερους φίλους από ό,τι συνήθιζε να έχει στο παρελθόν 

 Αποφεύγει να πάει σε συγκεκριμένα μέρη 

 Αντιδρά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνήθιζε στο παρελθόν 



Ποια είναι τα σημάδια που 
μαρτυρούν τη βία στο σχολείο; (2) 

Ενδείξεις ότι ένας μαθητής εκφοβίζει: 

 

 Εκδηλώνει συχνά βίαιες συμπεριφορές 

 Εμπλέκεται σε σωματικούς ή λεκτικούς καβγάδες 
με άλλους 

 Έχει στην κατοχή του χρήματα ή νέα αντικείμενα 

 Με ευκολία κατηγορεί άλλους 

 Δεν αποδέχεται τις ευθύνες που απορρέουν από τις 
πράξεις του  

 Έχει στενούς φίλους που εκδηλώνουν επιθετικές 
και βίαιες συμπεριφορές στο χώρο του σχολείου 

 



Προφίλ θυμάτων 

Θύμα 
31,98% 

Θύτης 
30,20% 

Θύματα και θύτες 

Αγόρια 
34,20% 

Κορίτσια  
29,71% 

Θύματα ανα φύλο 

Αγόρια  
42,20% 

Κορίτσια 
18,57% 

Θύτες ανα φύλο 

Έρευνα από 
το Χαμόγελο 
του Παιδιού. 



Παράγοντες θυματοποίησης 

Ανικανότητα του 
θύματος να 

αμυνθεί; 57% 

Ευαισθησία; 
44,60% 

Εθνικότητα; 
44,30% 

Σωματικό βάρος; 
31,60% 

Σεξουαλικές 
προτιμήσεις; 25% 

Σωματική 
ανεπάρκεια; 

23,30% 

Έχει αυτό που 
επιθυμεί ο 

δράστης; 19,60% 

Τα ρούχα που 
φοράει; 17% 

Νευρικότητα και 
άγχος; 12,30% 

Έρευνα από 
το Χαμόγελο 
του Παιδιού. 



Και στην οικογένεια τι συμβαίνει; 

 Προβλήματα στην οικογένεια των θυμάτων. 

 Τα θύματα είναι παιδιά με γονείς που δεν 
εργάζονται, που αντιμετωπίζουν οικονομικά ή 
άλλα προβλήματα και γενικά που ζουν σε ένα μη 
σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον. 

 Προβλήματα στην οικογένεια των δραστών 

 Οι δράστες της σχολικής βίας είναι και αυτοί παιδιά 
με γονείς που δεν εργάζονται και που 
αντιμετωπίζουν οικονομικά ή άλλα 
οικογενειακά προβλήματα. 



Σε ποιόν μιλάει ένα θύμα; 

Σε φίλο ή 
συμμαθητη; 

36,80% 

Στους γονείς; 
28,40% 

Σε ενήλικο φίλο; 
7,90% 

Σε άλλο μέλος της 
οικογένειας (πλην 
του γονέα); 7,10% 

Στον 
καθηγητή; 

5,30% 

Στην αστυνομία; 
1,30% 

Σε κάποια 
κοινωνική 

υπηρεσία; 0,70% 
Σε άλλον; 11,90% 

Έρευνα από το 

Χαμόγελο του 

Παιδιού. 

Το 67% των θυμάτων μιλάει γι’ αυτό που του  συνέβη. 



Γιατί ένα θύμα δεν μιλάει; 

 Τα θύματα εκφοβισμού που επέλεξαν να μη 
μιλήσουν για  την εμπειρία τους προτίμησαν να μην 
το κάνουν από ντροπή ή φόβο, αλλά και γιατί 
πιστεύουν ότι κανείς δεν μπορεί να τους 
βοηθήσει. 



Πηγές πληροφόρησης για τον σχολικό 
εκφοβισμό 

Σχολείο Τηλεόραση Γονείς Φίλοι 

39,05% 

20,23% 

11,91% 

9% 



Πώς πρέπει να δράσουν γονείς και 
καθηγητές απέναντι στη σχολική βία; 

Εκπαιδευτικοί 

 Μιλήστε στο παιδί που εκφοβίζεται και ακούστε με προσοχή και 
σοβαρότητα αυτά που έχει να σας πει. Διαβεβαιώστε το ότι θα 
ανταποκριθείτε άμεσα για να το προστατεύσετε και ότι είστε 
διαθέσιμος να παράσχετε κάθε δυνατή βοήθεια. Πείτε στο παιδί, 
να σας κρατά ενήμερο σχετικά με οποιαδήποτε εξέλιξη. 

 Συζητήστε με τους γονείς του παιδιού, εκφράστε τις ανησυχίες σας 
και δείξτε ότι είστε αποφασισμένος να αναλάβετε δράση. 

 Εξακριβώστε ποιο παιδί είναι αυτό που εκφοβίζεται ή αυτό που 
εκφοβίζει. 

 Εξακριβώστε αν υπάρχει ομάδα παιδιών η οποία ενθαρρύνει ή/και 
υποστηρίζει το παιδί που εκφοβίζει. 

 Οδηγήστε το παιδί που εκφοβίζει στο γραφείο του Διευθυντή και 
συζητήστε σοβαρά μαζί του για το περιστατικό. 

 Υποστηρίξτε το παιδί που εκφοβίζεται σε συνεργασία με τον 
Διευθυντή. 

 



Πώς πρέπει να δράσουν γονείς και 
καθηγητές απέναντι στη σχολική βία; 

Γονείς παιδιού που εκφοβίζεται: 
 
 Συνεργαστείτε στενά με το σχολείο για να πληροφορηθείτε 

για την έκταση και τη σοβαρότητα του περιστατικού καθώς 
και για τους τρόπους αντιμετώπισής του. 

 Παρέχετε στο παιδί σας υποστήριξη και ασφάλεια, χωρίς να 
το κατακρίνετε. 

 Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει το παιδί σας για τα 
συναισθήματά του και για τις ανάγκες του. 

 Παρακολουθείτε την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και την 
υγεία του παιδιού σας. 

 Αν το παιδί σας παραπονιέται για μεγάλο χρονικό διάστημα 
ότι έχει σωματικούς πόνους, αν παρατηρείτε ότι έχει 
δυσκολίες στον ύπνο ή αν αρνείται επίμονα να πάει στο 
σχολείο, επισκεφτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για παιδιά. 
 



Πώς πρέπει να δράσουν γονείς και 
καθηγητές απέναντι στη σχολική βία; 

Γονείς παιδιού που εκφοβίζει: 
 
 Συζητήστε με τον Διευθυντή του σχολείου για το 

περιστατικό εκφοβισμού που προκλήθηκε από το παιδί σας. 
 Συνεργαστείτε με το σχολείο, για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος του παιδιού σας σχετικά με τη βία. 
 Συνεργαστείτε με τον Διευθυντή και τον δάσκαλο του 

παιδιού σας για την εφαρμογή των κανόνων, των συνεπειών 
και την πρόληψη τέτοιων συμπεριφορών. 

 Παρακολουθήστε την εξέλιξη της κατάστασης και 
συνεργαστείτε στενά με το σχολείο. Παρατηρήστε αν το 
παιδί σας εμπλέκεται συχνά σε καβγάδες ή εκδηλώνει 
εκφοβιστική συμπεριφορά και με τα παιδιά της γειτονιάς ή 
και με εσάς στο σπίτι. Μιλήστε γι’ αυτά στο Διευθυντή και το 
δάσκαλο της τάξης και συνεργαστείτε μαζί τους για να 
πάρετε βοήθεια. 
 



Λίγα στοιχεία ακόμα 

 Σήμερα στη χώρα μας τα Θύματα ενδοσχολικής βίας φτάνουν το 
10% των μαθητών 

(έρευνα που έγινε σε σχολεία της χώρας το 2014) 

 

 Σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων 15-16 ετών από επτά 
ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώθηκε ότι 12,7% εμφανίζουν «οριακή 
διαδικτυακή συμπεριφορά», ενώ 1,2% εμφανίστηκαν να 
παρουσιάζουν «συμπεριφορές εξάρτησης». 
 
Σε σχέση με το ζήτημα της διαδικτυακής αποπλάνησης, αν και η 
Ελλάδα εμφανίστηκε να παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό 
κινδύνου, 5,4% του συνόλου του δείγματος ανέφερε ότι η 
επικοινωνία με αγνώστους στο Διαδίκτυο τους έβλαψε με κάποιον 
τρόπο. 

 (Έρευνα Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου 
Παίδων «Π.& Α. Κυριακού».)  





Που μπορείτε να απευθυνθείτε  

 1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά 
SOS από το Χαμόγελο του Παιδιού 

 116-111 Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων της 
ΕΨΥΠΕ 

 800 11 32 000 Συνήγορος του Πολίτη-Κύκλος 
Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 



Στοιχεία γραφημάτων 

 H έρευνα έγινε από το Χαμόγελο του Παιδιού. 

 Κάλυψε έξι χώρες και συμμετείχαν συνολικά 
16.227 μαθητές με τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο 
ειδικής συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία κάθε 
κράτους. 

 Εδώ είδατε τα αποτελέσματα της Ελλάδας. Στη 
χώρα μας συμμετείχαν 4.999 μαθητές από 167 
σχολεία με ευρύτατη γεωγραφική διασπορά.  

 

 



Πηγές παρουσίασης:  
χαμόγελο του παιδιού 
Δικτυακή πύλη in.gr 

slideplayer.gr 

kmaked.pde.sch.gr 


