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Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός 

Αποτελεί ίσως ένα από τα ενστικτώδη 
χαρακτηριστικά του ανθρώπου. 
 

 Καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του 
μειώνεται ή αναπτύσσεται ανάλογα με τα 
εξωτερικά του ερεθίσματα. 
 

 Υπάρχουν πολλές μορφές και μία από 
αυτές είναι η ενδοσχολική. 
 



Ορισμός  ενδοσχολικής  βίας 

Είναι η εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και 

επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά 

με σκοπό:  

  την επιβολή, 

  την καταδυνάστευση και  

  την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου 

σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και 

εκτός σχολείου. 



Μορφές ενδοσχολική βίας 

    Σωματική βία 

    Λεκτική βία  

    Συναισθηματική βία 

    Ηλεκτρονική βία  

    Σεξουαλική παρενόχληση  

 



 
 φυσικός 

τραυματισμός 

ή απειλή 

τραυματισμού 

προς κάποιον 



 



Είναι η συστηματική χρησιμοποίηση:                    
                             υβριστικών εκφράσεων,   
                             φραστικών επιθέσεων,     
                             προσβολών,  
                             απειλών,  
                             αγενών σχολίων,   
                             ειρωνείας & παρωνυμίων                         



Ασκείται σε άτομα τα οποία θεωρούνται 
χαμηλών τόνων  

 
Δεν κάνει διακρίσεις.  

 
Ασκείται από άτομα τα οποία δεν έχουνε 

λάβει από το γονεϊκό περιβάλλον την 
κατάλληλη ανατροφή. 
 

Καταστρέφει το ψυχικό κόσμο του αποδέκτη 
της. 
 



 Στρέφεται εναντίον μαθητών που προέρχονται 
από διαφορετικές κοινωνίες, με διαφορετικά 
πολιτικό-οικονομικά χαρακτηριστικά. 
 

 Περιλαμβάνει ύβρεις, κοροϊδίες και 
εξευτελισμούς που αφορούν, συνήθως, τα 
ονόματά τους και την κοινωνικό-οικονομική 
κατάσταση της χώρας από την οποία 
κατάγονται.  

 
 Οδηγεί σε ψυχολογική εξαθλίωσή.  



  Οικογένεια 

  Μέσα Μαζικής   

    Ενημέρωσης 

  Διαδίκτυο  



 
  Είναι ένα σύνολο συμπεριφορών που ασκούνται   
               από τον ένα μαθητή προς τον άλλον με        
                      αποτέλεσμα να ζει μέσα στο φόβο.  



 

αποκλεισμός από την 
παρέα 

Εκβιασμοί & απειλές 
Διάδοση ψεύτικων φημών 
Απόσπαση χρημάτων & 

προσωπικών αντικειμένων 
Κρύψιμο βιβλίων 
Καταστροφή αντικειμένων  
Κοινωνική απομόνωση 
αποκλεισμός από την 

παρέα 
Διαρκές κριτικάρισμα 
Διάδοση αρνητικών 

σχολίων 
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•   κατάπτωση, 

•   χαμηλό  

•   αυτοσεβασμό, 

•   αιδημοσύνη, 

•   απομόνωση,  

•   χαμηλή απόδοση 

•   απειλή ή απόπειρα   

      αυτοκτονίας. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Μέσα Ηλεκτρονικής βίας 

   Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

   Κινητό τηλέφωνο. 

 



Αίτια Ηλεκτρονικής βίας 

  συναισθήματα θυμού,  

      απογοήτευσης εκδίκησης 

  διασκέδαση   

  καταπολέμηση της ανίας  

  ενίσχυση το εγώ 

  δίψα  για εξουσία & επιβολή 

  ψευδαίσθηση στα θύματα  

      πως είναι ισχυρότερα από  

      τους 'βασανιστές' τους.  

 

 

 





  

 



 

 

 



 

  

 

     



Τρόποι αντιμετώπισης 

   Να μοιραστεί το γεγονός με κάποιον ενήλικα.  

   Να μην απαντά  στον εκφοβισμό 

   Να μπλοκάρει ηλεκτρονικά το θύτη 

   Να κρατά αρχεία.  

   Να δημιουργήσει νέο ηλεκτρονικό λογαριασμό  

  Να αλλάξει τον αριθμό του κινητού του  



Είναι οποιαδήποτε 
ανεπιθύμητη από 
τον αποδέκτη της 
συμπεριφορά 
σεξουαλικής φύσης 
που εκφράζεται 
θεωρητικά ή 
πρακτικά 



   υβριστικά σχόλια, σκίτσα και γκράφιτι με   

      σεξουαλικό περιεχόμενο 

   σεξουαλικά πειράγματα και υπονοούμενα 

   ανήθικες χειρονομίες 

   ανεπιθύμητο άγγιγμα 

   σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις. 

 



  Εφηβεία 

  Εθνικότητα 

  Θρησκεία 

  Κατανάλωση   

     ουσιών  

  Πρόσβαση σε   

     πορνογραφικό   

     υλικό 

  Οικογένεια και  

     οικογενειακή βία 



Το 10-15% των μαθητών πέφτει θύμα εκφοβισμού/βίας στο 

σχολειό.  

Οι μαθητές-θύτες ξεπερνούν το 5%.  

Τα αγόρια εμπλέκονται πιο πολύ σε περιστατικά βίας. 

Τα κορίτσια εμπλέκονται σε περιστατικά λεκτικής βίας ενώ 

τα αγόρια σε περιστατικά σωματικής βίας. 

Σε δημοτικό/γυμνάσιο εκδηλώνονται περισσότερο τέτοια 

περιστατικά ενώ στο λύκειο μειώνονται. 

Οι μισοί μαθητές-θύματα δεν αναφέρουν πουθενά το 

γεγονός, ενώ οι υπόλοιποι μισοί συνήθως σε φίλους τους και 

σπανιότερα στους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς. 

 



Διαφορετικότητα: 
     - Διαφορετική εθνικότητα 

     - Διαφορετική θρησκεία 

     - Σχολική επίδοση 

      -Αναπηρία 

     - Κοινωνική συστολή 
 

Είναι παιδιά: 
    -Αγχώδη & ανασφαλή 

    -Ήσυχα & ευαίσθητα, 

    -Εσωστρεφή & μοναχικά  

    -Μειωμένη αυτοεκτίμηση 

    -Φοβισμένα & παθητικά 

    -Δύσκολα υπερασπίζονται τον    

      εαυτού τους 
  



 
 

Είναι παιδιά: 

    •  με χαμηλή αυτοεκτίμηση 

    •  ενεργητικά και υπερδραστήρια 

    •  επιθετικά χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς ή τύψεις  

    •  ικανά να ξεφεύγουν από δύσκολες καταστάσεις 

Εκφοβίζουν γιατί: 

   •  αντλούν ισχύ & δύναμη 

   •  επιδιώκουν προσοχή, αποδοχή & δημοφιλία 

   •  είναι οι ίδιοι δυστυχισμένοι 

   •  ζηλεύουν τον αποδέκτη του εκφοβισμού 



  σύγχυση, απόγνωση, έντονο άγχος, ανασφάλεια & πανικός,  

  έλλειψη αυτοπεποίθησης & αδυναμία αντιπαράθεσης, 

   παθητική αποδοχή της βίας,  

  πεποίθηση ότι αν το πουν, θα εισπράξουν περισσότερη βία,   

  σχολική άρνηση, 

  πολλές απουσίες από το σχολείο, 

  σχολική αποτυχία.  

  μαθησιακές δυσκολίες 

  ψυχοσωματικά προβλήματα,  

  φοβίες, κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας. 

  ενοχοποίηση του εαυτό τους για τη βία 

  φόβος για περαιτέρω βία ή τιμωρία από τους μεγάλους.  

  



Τα παιδιά-θύτες κινδυνεύουν : 

να συνεχίσουν να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση  

να είναι ενεργητικά και υπερδραστήρια 

 να είναι επιθετικά, χωρίς ηθικούς φραγμούς ή τύψεις για τις 

πράξεις τους,  

να είναι ικανά να ξεφεύγουν από δύσκολες καταστάσεις, 

να απομακρυνθούν από το σχολείο, 

να διακόψουν τη σχολική φοίτηση, 

να εμφανίσουν τάσεις φυγής από το σπίτι, 

να εξελιχθούν, σε ενήλικες με αντικοινωνική συμπεριφορά. 

 



1.Σε επίπεδο σχολείου: 

Καλό σχολικό κλίμα 

 Σχολικός Κανονισμός 

Μαθητικά Συμβούλια 

 ‘Εκπαιδευτικοί 

Σύμβουλοι’ 

 ‘Μαθητές Φιλίας’ 

 Επίβλεψη σχολείου 

 Υποστηρικτικοί 

μηχανισμοί 



2.Σε επίπεδο τάξης: 

 

 Συζήτηση για την   

   ενδοσχολική βία 

 Κανόνες τάξης  

 Επίλυση συγκρούσεων  

   από μαθητές 

 Διεξαγωγή ειδικών 

προγραμμάτων 

 Ομαλή ένταξη νέων 

μαθητών ή μαθητών με 

ειδικές ανάγκες 

 
 



 Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που 
συναντούν είναι ότι 
κανείς δεν παίρνει την 
συναισθηματική 
κακοποίηση σοβαρά. 
Βελτιώνοντας την 
αντίδρασή σας σε ένα 
άτομο που έχει 
υποστεί 
συναισθηματική βία 
μπορείτε όντως να το 
βοηθήσετε. 
 

 

 Παροχή στους μαθητές 

κατάλληλων  τρόπων 

έκφρασης και επιθετικότητας  

 Ευαισθητοποίηση γονέων 

 Αντιμετώπιση αιτιών 

περιθωριοποίησης  

 Ενδιαφέρον για ομαλή ένταξη 

νέων μαθητών ή μαθητών με 

ειδικές ανάγκες 



Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που 
συναντούν είναι ότι 
κανείς δεν παίρνει την 

συναισθηματική 

κακοποίηση σοβαρά. 
Βελτιώνοντας την 
αντίδρασή σας σε ένα 
άτομο που έχει υποστεί 
συναισθηματική βία 
μπορείτε όντως να το 
βοηθήσετε. 

 

 

 Απενοχοποίηση θυμάτων 

 Ενδιαφέρον & προστασία 

 Πρόταση κοινοποίησης βίας 

για να καταπολεμηθεί 

  Πρόταση πρακτικών 

τρόπων αντιμετώπισης βίας 

 Ενημέρωση γονέων 

 Ενημέρωση εκπαιδευτικών & 

Διευθυντή 



Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που συναντούν είναι ότι 
κανείς δεν παίρνει την 

συναισθημ
ατική κακοποίηση 

σοβαρά. Βελτιώνοντας την 
αντίδρασή σας σε ένα 
άτομο που έχει υποστεί 
συναισθηματική βία 
μπορείτε όντως να το 
βοηθήσετε. 

 

 

 Γραπτή πολιτική από το 

Υπουργείο Παιδείας 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 Ενεργός συμμετοχή & 

συνεργασία γονέων 

 Προγράμματα προαγωγής 

ψυχικής υγείας μαθητών 

 Επιμορφωτικά σεμινάρια 

γονέων & εκπαιδευτικών 



Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που συναντούν είναι ότι 
κανείς δεν παίρνει την 

συναισθημ
ατική κακοποίηση 

σοβαρά. Βελτιώνοντας την 
αντίδρασή σας σε ένα 
άτομο που έχει υποστεί 
συναισθηματική βία 
μπορείτε όντως να το 
βοηθήσετε. 

 

 

 συνεργασία με το σχολείο 

 συνεργασία με ειδικούς 

 Βοήθεια στα παιδιά: 

    -  να αναπτύξουν θετικές  

       συμπεριφορές 

    -  να βελτιώσουν την   

       αυτοεκτίμηση 

    -  να αναπτύξουν  

       αυτοπεποίθηση 



Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που συναντούν είναι ότι 
κανείς δεν παίρνει την 

συναισθημ
ατική κακοποίηση 

σοβαρά. Βελτιώνοντας την 
αντίδρασή σας σε ένα 
άτομο που έχει υποστεί 
συναισθηματική βία 
μπορείτε όντως να το 
βοηθήσετε. 

 

 

 Διαλέξεις, συζητήσεις στα 

σχολεία  

 Πρόσκληση μαθητών στους 

χώρους επιστήμης, 

διοίκησης & έρευνας 

 «Εκκαθάριση» των χώρων 

γύρω από το σχολείο 



Συμπέρασμα: 
 

  Ο σχολικός εκφοβισμός 
αποτελεί ένα σύνηθες  
πρόβλημα με σοβαρές 
επιπτώσεις. 

 
 Η μεγάλη πρόκληση των 

εκπαιδευτικών και των γονέων 
είναι να αναγνωρίσουν ότι: 

 
         - υπάρχει 
 
         - μας αφορά 
 
         - έχουμε άμεση ευθύνη    
            για την αντιμετώπιση του.  




