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ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Συγκρούσεις Ρατσισμός Εκφοβισμός 
Αδικήματα 
κατά ζώων 

ή 
περιουσίας

Παραβατικότητα
(κλοπές, χρήση 

ουσιών, 
κάπνισμα κλπ)



ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
www.menti.com

CODE: 46070469 

Ο σχολικός εκφοβισμός αναγνωρίζεται 
ως ένα σημαντικό πρόβλημα και ως η 
πλέον διαδεδομένη μορφή επιθετικής 
συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο. 

http://www.menti.com/


ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΔΥΝΑΜΗΣ

ΕΣΚΕΜΜΕΝΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΒΛΑΒΗ

ΤΕΤΡΑΠΤΥΧΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Σωματική ή 
αριθμητική ή 
κοινωνική.

Το παιδί που βιώνει εκφοβισμό δεν είναι σε θέση να υπερασπίσει τον εαυτό του/της. 
O εκφοβισμός είναι μια πράξη ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ.



Σύγκρουση Εκφοβισμός

Ισότιμη σχέση μεταξύ των μελών Άνιση κατανομή δύναμης 

Συχνή η ύπαρξη φιλικής σχέσης Δεν υπάρχει φιλική σχέση 

Λαμβάνει χώρα τυχαία Έχει προγραμματιστεί 

Μπορεί να συμβεί μια μόνο φορά Είναι συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη 

Δεν επιφέρει σοβαρές συνέπειες στο 
θύμα

Απειλεί σοβαρά τόσο την φυσική όσο και 
την ψυχική υγεία του θύματος 

Δεν αποσκοπεί στην απόκτηση δύναμης Στόχος η επιβεβαίωση

Ακολουθεί συχνά μεταμέλεια –
ανάληψη
ευθύνης από το δράστη

Επίρριψη ευθυνών στο θύμα



ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ / ΒΙΑ 

Πολιτισμός

Κοινότητα

Σχολείο 
Οικογένεια

Μαθητής

Μαθήτρια

(Fried & Fried, 1996: 7)



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Στην εκδήλωση ενός εκφοβιστικού περιστατικού μέσα στο σχολικό 
πλαίσιο πρώτο λόγο οφείλουν να έχουν οι εκπαιδευτικοί ΚΑΙ η 
Διεύθυνση του σχολείου

Ο εκπαιδευτικός καλείται να:

▪το αναγνωρίζει 

▪το αντιμετωπίζει άμεσα 

▪αναπτύξει τεχνικές παρεμβάσεις για εκτόνωση του 



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΒΟΒΙΣΜΟΥ

11 / 11 /  2020 ypp11441

Προσέγγιση «Αναστοχασμός και ανάληψη 

ευθύνης»

➢Σε περιπτώσεις άμεσης μορφής εκδήλωσης 
της εκφοβιστικής συμπεριφοράς.

➢Πολιτική Μη ανοχής της βίας



ΠΡΟΛΗΨΗ 
για όλους

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
σε 

περιστατικά 
εκφοβισμού

▪ Οργάνωση σχολείου
▪ Ενημέρωση

▪ Ενδυνάμωση των 
παρισταμένων

Διαχείριση περιστατικών 
στη βάση της Εγκυκλίου 
(Νοέμβριος ‘20, ypp1441) 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ



Πολιτική Διαχείρισης 
Περιστατικών

Κοινοποίηση πολιτικής 
στους/στις 

εκπαιδευτικούς, γονείς 
και μαθητές/ μαθήτριες 

Συγκρότηση ομάδας 
διαχείρισης 

περιστατικών βίας

Ενδυνάμωση των 
Παρισταμένων

ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ



Σύμμαχοι 
του θύτη

Αμέτοχοι 
παρατη-

ρητές
Θύμα

Θύτης
Ενισχυτικοί 
θεατές

Υποστηρικτές 
του θύματος

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ



ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΧΟΣ

Παριστάμενος

Υποστηρικτής



ΣΕΝΑΡΙΟ
Τα διαλείμματα ο Φώτης στέκεται τη γραμμή για ν’ 
αγοράσει το πρωινό του από την καντίνα του 
σχολείου του. Ο Μέλιος και ο Γρηγόρης, μαθητές 
μεγαλύτερης τάξης, κάποια διαλείμματα τον 
πλησιάζουν και του αποσπούν τα λεφτά του, 
λέγοντάς του: «Δώσε μας τα λεφτά σου, αλλιώς 
αλίμονο σου!»

Υπάρχουν αρκετοί μαθητές στη γραμμή για την 
καντίνα, αλλά κανείς δεν έχει παρέμβει στο 
συμβάν. Γιατί; 



13/3/64 στις 3:00 το ξημέρωμα η Κάθριν Τζενοβέζε επέστρεφε σπίτι από τη βραδινή της βάρδια…

Τι θα έκανες αν ήσουν μάρτυρας / θεατής του συμβάντος από το παράθυρο του 
σπιτιού σου;

Τι ήταν αυτό που τους εμπόδισε να αντιδράσουν; 



Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ
Το πείραμα των Ντάρλεϊ και Λατανέ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

«Όσο περισσότεροι είναι οι μάρτυρες κάποιου δυσάρεστου γεγονότος, όπως επίθεση ή 
ατύχημα, τόσο λιγότερο υπεύθυνος αισθάνεται ο καθένας, γιατί η ευθύνη 
καταμερίζεται ισομερώς στο πλήθος.»

ΟΛΟΙ έχουμε ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία – την ίδια ακριβώς, χωρίς 
διάχυση ευθύνης! 

Πλουραλιστική Άγνοια: οι θεατές συμπεριφέρονται λες και αποδέχονται τον εκφοβισμό 
επειδή κανείς δεν αντιδρά. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται η παρανόηση ότι οι 
υπόλοιποι θεατές τον αποδέχονται ή τον θεωρούν διασκεδαστικό.



ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ vs ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ ΘΕΑΤΕΣ

«The Price of Silence»

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

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


ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ VS ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ ΘΕΑΤΕΣ

➢Η πιο επώδυνη εμπειρία για το παιδί που βιώνει εκφοβισμό δεν είναι
κατ’ ανάγκην η επίθεση που δέχεται από τους θύτες, αλλά η αίσθηση
ότι ολόκληρη η ομάδα είναι εναντίον του: κανείς δεν φαίνεται να
νοιάζεται για τον πόνο του.

➢Οι θεατές αποτελούν το καύσιμο του εκφοβισμού. Όταν οι θεατές
παρεμβαίνουν, μπορεί να σταματήσει ο φαύλος κύκλος του
εκφοβισμού επειδή μειώνεται η κοινωνική ενίσχυση που λαμβάνουν οι
θύτες από αυτούς.

➢Τα θύματα που τυγχάνουν υποστήριξης έστω κι από ένα συμμαθητή
τους είναι λιγότερο αγχωμένα ή καταθλιπτικά κι έχουν μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση (μείωση ευαλωτότητας).



…ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
Τι μπορεί να κάνει ο/η μαθητής/μαθήτρια:

➢Άμεσο εκφοβισμό : Υπενθύμιση στον δράστη των κανόνων της 
τάξης ή αναφορά σε κάποιον ενήλικα

➢Έμμεσο εκφοβισμό : μη εμπλοκή, αποδοκιμασία, αναγνώριση της 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς, αναφορά σε κάποιον ενήλικα

➢Διαχωρισμός εννοιών «κάρφωμα» «αναφορά»

Είναι σημαντικό να το λέμε στους ενήλικες όταν βλέπουμε κάτι το 
οποίο είναι επικίνδυνο ή βλάπτει τους άλλους ανθρώπους



ΠΡΟΛΗΨΗ 
για όλους

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
σε 

περιστατικά 
εκφοβισμού

▪ Οργάνωση σχολείου
▪ Ενημέρωση

▪ Ενδυνάμωση των 
παρισταμένων

Διαχείριση περιστατικών 
στη βάση της Εγκυκλίου 
(Νοέμβριος ‘20, ypp1441) 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Προσέγγιση «Αναστοχασμός και 

ανάληψη ευθύνης»

➢Σε περιπτώσεις άμεσης μορφής 
εκδήλωσης της εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς.

➢Πολιτική Μη ανοχής της βίας

https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=3088%3A2020 11 11 13 
1430&catid=34%3A2010 06 02 08 27 
34&Itemid=65&lang=el



ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

1. Ο/Η εκπαιδευτικός που εντοπίζει / ενημερώνεται για κάποιο περιστατικό:

• 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 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



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τι ΔΕΝ 
πρέπει να 
λέμε !

«Προσπαθήστε να γίνετε φίλοι...»

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

«Πες τους πώς νιώθεις και θα 
σταματήσουν» 

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



Ξεχωριστές ατομικές 
συναντήσεις με τα 
3Θ (Θύμα, Θύτης, 

Θεατές)

Διερεύνηση και 
καταγραφή στο 

Έντυπο Α.

Καταχώριση στο 
Σ.Ε.Π. 

Ενημέρωση γονέων
Επικοινωνία με ΥΕΨ 
και άλλους φορείς

Παρακολούθηση / 
Φροντίδα / 
Παραπομπή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

5 ΒΗΜΑΤΑ

Βήμα 1: Συνάντηση με το «παιδί που δέχεται εκφοβισμό».

Βήμα 2: Συνάντηση με το «παιδί που εκφοβίζει».

Βήμα 3: Συνάντηση με το θεατή / τους θεατές.

Βήμα 4: Επικοινωνία με γονείς παιδιών (που δέχθηκε και άσκησε 

εκφοβισμό και θεατών- αν χρειαστεί)

Βήμα 5: Παρακολούθηση.





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΣΕΠ

Τεχνική Υποστήριξη
22806308 
22306012 



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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