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Τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός;  

Είναι πρόκληση πόνου εντός και εκτός του 

σχολικού πλαισίου και δεν είναι ένα 

σύνηθες πείραγμα των παιδιών μεταξύ 

τους  



Τι φταίει; 

• Η κοινωνία δεν αποδέχεται το 

διαφορετικό.  

• Η γενικότερη στάση της οικογένειας, 

του σχολείου, της κοινωνίας  

 



Πώς εκδηλώνεται ο σχολικός 

εκφοβισμός; 

ενδοσχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός 

έχει τις εξής μορφές:  

• Α) σωματική (πχ. ξυλοδαρμός)  

• Β) λεκτική (πχ. βρισιές) 

• Γ) ψυχολογική (πχ. απειλές) 

• Δ) κοινωνική (πχ. αποκλεισμός από τις 

παρέες) 



 «Σημάδια» που δεν θα έπρεπε 

να αγνοήσουμε… 

• άρνηση του παιδιού να πάει στο σχολείο 

• πτώση της μαθησιακής του επίδοσης  

• το παιδί περνά τα διαλείμματα κοντά στους 
εκπαιδευτικούς  

• ψυχοσωματικά προβλήματα  

• ανεξήγητες αλλαγές στη διάθεση του παιδιού  

• αλλαγές στις διαδρομές (πχ. σπίτι-σχολείο) 

• απώλεια προσωπικών αντικειμένων  

• άρνηση συμμετοχής σε σχολικές εκδηλώσεις  

• σκισμένα και κατεστραμμένα ρούχα, μελανιές, ενδείξεις 
επίθεσης  

• φοβίες, κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας  



Πώς μπορούμε να 

αντιδράσουμε; 

• να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο 
ψύχραιμα την κατάσταση  

• να συζητήσουμε με το παιδί  

• να το διαβεβαιώσουμε ότι δε φέρει καμία 
ευθύνη  

• να του υπενθυμίσετε ότι είμαστε κοντά του  

• να μη σιωπά 

• να ζητήσουμε τη καθοδήγηση από ειδικό 
ψυχικής υγείας  



Στην Ελλάδα τα δεδομένα 

διαφόρων ερευνών δείχνουν ότι: 

• Το 10-15% των μαθητών πέφτουν θύματα βίας  

• Οι μαθητές που ασκούν βία ξεπερνούν το 5%  

• Τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε 

αναλογία 3 προς 1 

• περιστατικά εκφοβισμού μεγαλύτερη  

συχνότητα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και 

μειώνονται στο λύκειο  

• Οι μισοί από τους μαθητές-θύματα εκφοβισμού 

και βίας δεν αναφέρουν πουθενά το γεγονός  

 





Ο εκφοβισμός και η βία 

 στο σχολείο είναι κάτι 

 που μας αφορά όλους ! 



Γραμμή βοηθειας: 

Ο συνήγορος του παιδιού 

τηλεφωνικά: 213 1306 600 

με φαξ: 210 7292129 

στο διαδίκτυο: cr@synigoros.gr   

 

 


