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Ο σχολικός εκφοβισμός (αγγλικά : school bullying) είναι ένα φαινόμενο νεανικής 
παραβατικότητας, που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Ο σχολικός 
εκφοβισμός αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομηλίκων παιδιών 
με στόχο να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. 



Εμφανίζεται με τη μορφή του 
λεκτικού εκφοβισμού (κοροϊδία, 
διακρίσεις, ντροπιαστικά σχόλια)



του κοινωνικού εκφοβισμού 
(διάδοση φημών, 
καταστροφή προσωπικών 
αντικειμένων, απομόνωση 
από την ομάδα)



του σωματικού 
εκφοβισμού 
(χτυπήματα, 
σπρωξίματα, κλωτσιές)



του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (εκβιασμός 
μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μέσω μηνυμάτων στο κινητό 
τηλέφωνο)



   Κύρια χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού

1. πρόθεση από το παιδί - δράστη να βλάψει, να κάνει ζημιά στο παιδί - 
στόχο 

2. έλλειψη συχνά δικαιολογίας για την πράξη

3. επανάληψη της συμπεριφοράς

4. ικανοποίηση που αντλεί ο δράστης από τη βλάβη του θύματος.



Αιτίες φαινομένου-Παράγοντες

- Οικογενειακές παράμετροι: έλλειψη φροντίδας, ενθάρρυνσης, υποστήριξης 
παιδιών μέσα στην οικογένεια, έλλειψη ισορροπημένης σχέσης & συγκρούσεις 
μεταξύ των γονέων, παραμέληση ή κακοποίηση παιδιών από γονείς.

- Εφηβεία (αντιδράσεις ευσυγκινησία, εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας, 
έλλειψη αυτοπεποίθησης ή αίσθημα παντοδυναμίας)

- Έλλειψη ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης & άγνοια των ενηλίκων 
(εκπαιδευτικών, γονέων), όσον αφορά την διαχείριση κρίσεων επιθετικότητας

- Έλλειψη συμμετοχής σε σχολικές δραστηριότητες & εξωσχολικές 
δραστηριότητες που βοηθούν στην εκτόνωση άγχους



Ποια η συχνότητα του προβλήματος;

- Στην Ελλάδα τα δεδομένα διαφόρων ερευνών δείχνουν ότι:

- Ηλικία κορύφωσης: 11-14 ετών.

- Το 10-15% των μαθητών πέφτει θύμα διαφόρων μορφών βίας στο σχολείο.

- Οι μαθητές που ασκούν βία, (θύτες) ξεπερνούν το 5% των μαθητών.

- Τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια εμπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά βίας, 
σε αναλογία 3/1.

- Τα κορίτσια εμπλέκονται σε περιστατικά λεκτικής βίας ενώ τα αγόρια σε 
περιστατικά σωματικής βίας

- Τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας εκδηλώνονται πιο συχνά στο Δημοτικό & στο 
Γυμνάσιο, ενώ στο Λύκειο μειώνονται.

- Οι μισοί από τους μαθητές-θύματα βίας δεν αναφέρουν ποτέ & πουθενά το 
γεγονός, ενώ οι άλλοι μισοί το αναφέρουν σε φίλους και σπανιότερα σε 
εκπαιδευτικούς και γονείς.





Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους θύτες
-     Απομάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον
-   Διακοπή σχολικής φοίτησης
-      Τάσεις φυγής από το οικογενειακό περιβάλλον
-  -  Περιθωριοποίηση κοινωνικός αποκλεισμός
-        Να εξελιχθούν σε ενήλικες με αντικοινωνική και

 παραβατική συμπεριφορά



Ειδικά χαρακτηριστικά παιδιού-θύματος
-  Χαμηλή αυτοεκτίμηση
-   Αδυναμία επίλυσης προβλημάτων
-  Καταθλιπτικά στοιχεία
-  Συναισθηματικές δυσκολίες
-  Αίσθημα μοναξιάς
-   -Χαμηλή σχολική επίδοση απουσίες
-  :   ,    , Στο μέλλον αδυναμία ανάληψης ευθύνης μη ομαλή σεξουαλική ζωή

   αδυναμία σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ενδοσχολικής βίας 
& του εκφοβισμού στα παιδιά-θύματα
-   , , ,  , Αισθήματα έντονου άγχους ανασφάλειας φοβίες σχολική άρνηση

         .απουσία από το σχολείο τα οποία οδηγούν σε σχολική αποτυχία
-  : ,    , Ψυχοσωματικά συμπτώματα πονοκέφαλο άλγη στην κοιλιακή χώρα

 ,  διαταραχές ύπνου νυχτερινή ενούρηση
-   & Μαθησιακές δυσκολίες Κατάθλιψη







Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

- Αποφυγή παρορμητικών αντιδράσεων
- Ψυχραιμία
- Συζήτηση με το παιδί
- Επιβεβαίωση του παιδιού ότι «δεν ευθύνεται 
το ίδιο για ό,τι έχει συμβεί»
- Υπενθύμιση ότι το νοιάζεστε & ότι είστε 
αυτοί που το προστατεύετε
- Στήριξη ότι μαζί μπορείτε να το 
αντιμετωπίσετε
- Αλλαγή θα επέλθει με «σπάσιμο σιωπής»
- Ενημέρωση του Διευθυντή και 
εκπαιδευτικό/ούς σχολείου
- Πρακτικοί τρόποι για αντιμετώπιση 
δύσκολων καταστάσεων
- Συμβουλευτική από ειδικό ψυχικής υγείας









ΑΠΟΔΕΞΟΥ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΡΙΝΕΙΣ !



ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΟΝΑΝΕ ΔΕΝ 
ΠΑΙΖΟΥΜΕ!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ!
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ!
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