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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επιμορφώσεις
Εθνική 

Στρατηγική 
(2018-2022)

Παγκύπρια 
Έρευνα 

(2018-2023)

Ανάδειξη 
Καλών 

Πρακτικών

Ευρωπαϊκά 
Έργα



ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ
Δημόσιος Διαγωνισμός: Ανάδοχος ο Δρ Κώστας Φάντη, Αναπληρωτής Καθηγητής 
του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ)

Συλλογή Δεδομένων: 

3 διαδοχικές σχολικές χρονιές (2020-2023).  

➢Πιλοτική - Οκτώβριος 2020, A’ φάση συλλογής δεδομένων – Φεβρουάριος 2021.

➢Απευθύνεται σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Κύπρου, από όλες τις 
βαθμίδες (Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική).

➢Από τους/τις εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου, τους/τις  μαθητές/μαθήτριες (10 
χρ. +) και τους γονείς/κηδεμόνες τους

➢Αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ερωτηματολογίων.



ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ

❖Πρώτη φορά σε όλους.

❖Συμπεράσματα, ανατροφοδότηση, για τις μορφές, έκταση, τάσεις της βίας στο 
σχολείο. 

❖Εισηγήσεις / Παρεμβάσεις

❖Άμεση ανατροφοδότηση σε κάθε σχολείο.

❖Διαχρονική (τρία σχολικά έτη- 2020-21, 2022 και 2022-23).

❖Μηχανισμός συλλογής δεδομένων και εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται και 
μετά το τέλος της έρευνας και δημιουργία τράπεζας δεδομένων.

❖Η στήριξη των εκπαιδευτικών αλλά και η ενθάρρυνση προς τους μαθητές και 
τους γονείς/κηδεμόνες τους, για συμμετοχή στην έρευνα είναι αναγκαία και 
ουσιαστικής σημασίας.



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ PISA (2018) 

Έρευνα σε 15χρονους μαθητές Παγκύπρια (120 μαθητές από 
κάθε σχολείο της Κύπρου)

34% υπήρξε θύμα σχολικού εκφοβισμού τουλάχιστον μερικές 
φορές τον μήνα (EE: 24%).  Αύξηση από το 2015. 

Οι μαθητές/τριες από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο 
και οι μαθητές/τριες με χαμηλή επίδοση στην Κατανόηση 
Κειμένου ήταν πιθανότερο να υπήρξαν θύματα σχολικού 
εκφοβισμού. 



Η Ελένη κάνει πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της. 

Καλεί όλα τα κορίτσια της τάξης της εκτός την 

Αλίκη που δεν τη θεωρεί φίλη της. Αυτή την 

περίοδο η Αλίκη δεν συναναστρέφεται με τα 

κορίτσια της τάξης και συνήθως κάθεται πολύ 

μακριά, απομονωμένη. 

ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ;



ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

Ένας μαθητής/τρια γίνεται αντικείμενο 
εκφοβισμού ή θυματοποιείται, όταν 
υποβάλλεται κατ’ επανάληψη και κατ’ 
εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες 
από έναν/μια ή περισσότερους/ες
άλλους/ες μαθητές/τριες (Olweus, 1986, 
1991). 

*Εγκύκλιος ΥΠΠΑΝ (Νοέμβριος, 2020)

Διαδικτυακός 
Εκφοβισμός/Κυβερνοεκφοβισμός
(Cyberbullying) 



ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΔΥΝΑΜΗΣ

ΕΣΚΕΜΜΕΝΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΒΛΑΒΗ

ΤΕΤΡΑΠΤΥΧΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Σωματική ή 
αριθμητική ή 
κοινωνική.



1. Ο Νικόλας, αρκετά συχνά, μιμείται τον τρόπο που περπατάει ο 
Άριστος όταν αυτός περνά από μπροστά του. 

2. Τον τελευταίο καιρό, η Μαρία και οι φίλες της κοροϊδεύουν την 
Ελπίδα «αγοροκόριτσο» γιατί της αρέσει το ποδόσφαιρο. 

3. Σε ομαδικές εργασίες στην τάξη κανείς δε δέχεται τις απόψεις του 
Αντρέα επειδή είναι «αδύνατος» μαθητής. 

4. Η Έλενα εδώ και μία βδομάδα διαδίδει κουτσομπολιά για τη 
Μαριάννα κάνοντας τα άλλα παιδιά να μην τη θέλουν στην παρέα 
τους. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 



Σωματικός 
Εκφοβισμός

Λεκτικός 
Εκφοβισμός

Σχεσιακός 
Εκφοβισμός

Καταστροφή 
Περιουσίας

Ηλεκτρονικός 
Εκφοβισμός 



BULLYING VS ΠΕΙΡΑΓΜΑ

O Olweus τονίζει τη διαφορά του bullying με το «πείραγμα» στο πλαίσιο του παιχνιδιού. 

Το «πείραγμα» αυτό συνήθως συμβαίνει μεταξύ φίλων και δεν περιλαμβάνει την 
πρόκληση σωματικού πόνου των άλλων. 

➢ΑΝΤΙΘΕΤΑ το bullying εμπλέκει άτομα που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 

➢Η χαρακτηριστική ανισορροπία δύναμης  μπορεί να αναφέρεται στα ατομικά ή κοινωνικά 
χαρακτηριστικά του δράστη και του θύματος. 

Το «πείραγμα» μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εκφοβισμό !!!!!!!!!!

➢ αν συμβαίνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 

➢το παιδί αισθανθεί ότι οι πράξεις των άλλων δεν διέπονται από αστείο και δεν γίνονται 
μέσα στα όρια του παιχνιδιού



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1. Ο/Η εκπαιδευτικός που είναι μάρτυρας:

• επεμβαίνει για να το διακόψει

• παρέχει άμεση στήριξη και ασφάλεια στο θύμα

• ενημερώνει άμεσα τον/την Υπεύθυνο/η Βοηθό Διευθυντή.

2. Δηλώνει ότι το σχολείο δεν αποδέχεται αυτές τις δηλώσεις/συμπεριφορές. 
Υπενθυμίζει την πολιτική του σχολείου για μηδενική ανοχή στη βία. 
Δεν στοχοποιείται ο θύτης την ώρα του περιστατικού. Αποφεύγονται ερωτήσεις του 
τύπου ΄γιατί το είπες;’ ‘κατάλαβες ότι πλήγωσες το συμμαθητή σου;΄κλπ. 
Η διαχείριση και καταγραφή του περιστατικού θα γίνει διακριτικά, με τον θύτη και το 
θύμα μόνο του/μόνη της.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Προσέγγιση «Αναστοχασμός και 

ανάληψη ευθύνης»

➢Σε περιπτώσεις άμεσης μορφής 
εκδήλωσης της εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς.

➢Έχει δημιουργηθεί βάσει της πρότασης 
της εγκυκλίου, η οποία είναι βασισμένη 
σε πρακτικές, προσεγγίσεις και 
προγράμματα άλλων χωρών.

➢Μη τιμωρητική μέθοδος διαχείρισης.

➢Πολιτική Μη ανοχής της βίας



ΑΝΑΦΟΡA
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

«Προσπαθήστε να γίνετε φίλοι...»

«Αγνόησέ τους και θα σταματήσουν...»

«Γιατί έγινε νομίζεις;»

«Εσύ γιατί δεν.... (έφυγες, χτύπησες πίσω κ.τλ.)

«Θα σε βοηθήσει να ωριμάσεις»

«Πες τους πώς νιώθεις και θα σταματήσουν». 

«Μην ανησυχείς! Όλοι περάσαμε από αυτό...»

Τι ΔΕΝ 

πρέπει 

να 

λέμε!



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών

Πληροφόρηση ή 
εκπαίδευση 

γονιών

Αποτελεσματική 
εφημέρευση

Αποτελεσματική 
διαχείριση της 

τάξης

Κανόνες στην 
τάξη

Συνεργατική 
μάθηση

Ημερίδες στο 
σχολείο

Πολιτική κατά 
του εκφοβισμού

Πειθαρχικά 
μέτρα για τους 

θύτες

Ολιστική 
αντιμετώπιση

Ttofi & Farington, 2011

Vreeman & Caroll, 2007

Γαλανάκη, 2010





ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ VS ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ ΘΕΑΤΕΣ

«The Price of Silence»

https://www.youtube.com/watch?

v=wY7Gvq0P4hc

https://www.youtube.com/watch?v=wY7Gvq0P4hc


Σύμμαχοι 
του θύτη

Αμέτοχοι 
παρατη-

ρητές
Θύμα

Θύτης
Ενισχυτικοί 
θεατές

Υποστηρικτές 
του θύματος

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Σημείο - κλειδί στην εμφάνιση του φαινόμενου αποτελούν τα 
παιδιά - θεατές. 

Με την συμπεριφορά τους διευκολύνουν ή λειτουργούν 
ανασταλτικά στην εμφάνιση του φαινόμενου.

Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις:  

ενισχύουν την συμπεριφορά του παιδιού που ασκεί βία ΑΡΑ έχει 
επιτύχει ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ τους.



ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
Επίπεδο πρόληψης

▪Σενάρια εκφοβισμού, εκθέσεις, λογοτεχνία.

▪Το σχολικό κλίμα / ασφάλεια στη σχολική κοινότητα.

▪Συναισθηματική Εκπαίδευση: η βάση για την ανάπτυξη των κατάλληλων 
στρατηγικών για την εξάλειψη του φαινομένου. 

Επίπεδο παρέμβασης 

▪Εκμάθηση στρατηγικών αντιμετώπισης του φαινομένου.

▪Ομάδες υποστήριξης.  



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡ
ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

◦ http://www.moec.gov.c
y/dme/programmata/
scholiki_paravatikotita
/programmata_ekpai
defseis_oap.html

Νίκη Νικολαΐδου
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Παρατηρητήριο για τη Βία στα Σχολεία (ΠΑ.ΒΙ.Σ)

Nicolaidou.n@cyearn.pi.ac.cy

22402387

mailto:Nicolaidou.n@cyearn.pi.ac.cy



