
  

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ



  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BULLYING?

● To bullying (εκφοβισμός) είναι μία επιθετική 
συμπεριφορά – σωματική, λεκτική, 
ψυχολογική ή και κοινωνική – που 
εκδηλώνεται σκόπιμα, απρόκλητα και 
επαναλαμβανόμενα, στο σχολείο, στον 
εργασιακό χώρο, ακόμη και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός της είναι η 
επιβολή, και η πρόκληση σωματικού και 
ψυχικού πόνου στο άτομο (ή ομάδα 
ατόμων) που την υφίσταται.



  

ΜΟΡΦΕΣ BULLING

● Σωματικός εκφοβισμός
● Λεκτικός εκφοβισμός
● Κοινωνικός εκφοβισμός
● Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός



  

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ
Γίνεται με φυσικό τραυματισμό ή ακόμα και με την 
απειλή τραυματισμού, μέσα από σπρωξίματα, 
χτυπήματα, σκουντήματα, αγκωνιές, γροθιές και 
κλοτσιές, τρικλοποδιές, χτυπήματα με 
αντικείμενα, τσιμπήματα και δαγκωνιές, 
φτυσίματα, μαλλιοτραβήγματα, καταστροφή 
προσωπικών ειδών του θύματος. 



  

ΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΑ

Γίνεται με την συστηματική χρήση υβριστικών 
εκφράσεων και φραστικών επιθέσεων, με 
προσβολές αλλά και απειλές, με ειρωνεία, με 
πειράγματα και ταπεινωτικούς χαρακτηρισμούς, 
χρήση παρατσουκλιών, με κοροϊδία ή καζούρα, με 
εκβιασμό για απόσπαση προσωπικών ειδών του 
θύματος. 



  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΑ
Γίνεται με την προσπάθεια να απομονωθεί και να 
αποκλειστεί κοινωνικά το θύμα μέσα από την αγνόηση 
ατόμου, την πρόκληση αντιπάθειας, τη δυσφήμιση και 
τη συκοφαντία, μέσα από τη διάδοση κουτσομπολιών και 
γενικότερα κακόφημων, ψευδών στοιχείων, την 
αποκάλυψη ακόμα και τη διαστρέβλωση όσων 
εκμυστηρεύτηκε το θύμα (την συγκεκριμένη μορφή την 
συναντάμε πιο συχνά ανάμεσα στα κορίτσια). 



  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΑ
Ο σύγχρονος τρόπος μέσα από την αποστολή υλικού 
με υβριστικό ή και απειλητικό ακόμα περιεχόμενο 
με μηνύματα ή και βίντεο στο κινητό, με e-mails, 
στο Facebook, σε chat rooms, χρήση ή και 
παραποίηση των προσωπικών δεδομένων του 
θύματος, δημιουργία ιστοσελίδων ή και προφίλ σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης με παραποιημένα και 
ψεύτικα χαρακτηριστικά, παραποιημένες 
φωτογραφίες, βίντεο, αποκλεισμός του από 
δικτυακές ομάδες, απειλητικές κλήσεις στο κινητό 
του συνήθως από άγνωστα νούμερα. 



  

ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ Η 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ BULLYING?

● Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους 
κάποιος εκφοβίζει τους άλλους. Μπορεί, για 
παράδειγμα, να έχει υποστεί ο ίδιος 
εκφοβισμό και να εκτονώνει κατά κάποιο 
τρόπο το θυμό του εκφοβίζοντας άλλους. Ή 
μπορεί μέσα απ’ αυτό να νιώθει ανώτερος 
απ’ τους άλλους, να αισθάνεται ότι έχει ισχύ 
και εξουσία. Ίσως ακόμη να το κάνει για να 
τραβήξει την προσοχή, πιστεύοντας ότι θα 
γίνει δημοφιλής ή ότι θα τον βοηθήσει να 
ενταχθεί σε κάποια παρέα.



  

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 
BULLYING?

●  Μην το κρατάς μυστικό. Πες το σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεσαι 
και

● ζήτησε την βοήθειά του.

●   Όταν δέχεσαι τέτοια συμπεριφορά, μείνε ήρεμος. Προσπάθησε να μη 
δείξεις

● θυμό ή φόβο. Τα άτομα που ασκούν εκφοβισμό αποζητούν την 
αντίδραση

● του θύματος. Τους αρέσει να βλέπουν ότι σε αναστατώνουν. Αν δεν 
αντιδράς

● όπως περιμένουν, μπορεί να βαρεθούν και να σταματήσουν.
●  



  

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 
BULLYING?

● Αγνόησε αυτούς που σε εκφοβίζουν. Όσο δεν νιώθεις άσχημα μ’ αυτά 
που

● σου κάνουν ή σου λένε, τόσο τους αποδυναμώνεις.

●   Γίνε μέλος μίας ομάδας. Έτσι θα κάνεις φίλους και θα έχεις 
μεγαλύτερη

● υποστήριξη.

●   Μην αντεπιτίθεσαι. Είναι επικίνδυνο για εσένα και συνήθως κάνει τα

● πράγματα χειρότερα

●   Προσπάθησε να αποφεύγεις καταστάσεις όπου μπορεί να είσαι 
εκτεθειμένος

● σε εκφοβισμό.



  

6 ΜΑΡΤΙΟΥ

● Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο 
Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής 
βίας και του εκφοβισμού.

● Η 6η Μαρτίου καθιερώθηκε ως πανελλήνια ημέρα κατά 
της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού με στόχο την 
πρόληψη του φαινομένου, την ευαισθητοποίηση των 
μαθητών και την υιοθέτηση ενός κώδικα μη βίαιης 
επικοινωνίας και επίλυσης των προβλημάτων στις 
διαπροσωπικές, ενδοσχολικές και κοινωνικές σχέσεις. 



  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ?

● Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια από τις κύριες πρακτικές 
της επανορθωτικής δικαιοσύνης και περιγράφεται ως η 
διαδικασία ειρηνικής επίλυσης διαφορών και 
συγκρούσεων, η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ των 
διαφωνούντων μερών και ενός τρίτου προσώπου, του 
ουδέτερου διαμεσολαβητή, με σκοπό την εύρεση μιας 
αμοιβαία αποδεκτής και ωφέλιμης λύσης. Ως 
διαμεσολαβητής ορίζεται τρίτο πρόσωπο, το οποίο είναι 
υπεύθυνο για την οργάνωση και ομαλή διεξαγωγή της 
διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Στους στόχους της 
διαμεσολάβησης συγκαταλέγονται η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση και επίλυση συγκρούσεων με 
εποικοδομητικό διάλογο, η αποκατάσταση των σχέσεων, η 
δόμηση και βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας και 
επικοινωνίας, καθώς και η επανόρθωση της ζημίας ή 
βλάβης που έχει υποστεί το ένα από τα δύο αντιτιθέμενα 
μέρη.



  

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ?

● Η ομάδα ομότιμων μαθητών-διαμεσολαβητών

● συναντιέται τακτικά, ενημερώνεται για την

● πορεία των διαμεσολαβήσεων που έχουν

● πραγματοποιηθεί, συζητά θέματα που αφορούν

● το χειρισμό περιστατικών και τη βία στο

● σχολείο. Ενδεχομένως παίρνει πρωτοβουλίες

● για την ενημέρωση των μελών της σχολικής

● κοινότητας. Επίσης μπορεί να ζητήσει

● περαιτέρω και εποπτεία για κάποια θέματα.

● Τέλος γίνεται αξιολόγηση του έργου της με τη

● βοήθεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.



  

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
● ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!

ΕΛΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ!!


	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4
	Διαφάνεια 5
	Διαφάνεια 6
	Διαφάνεια 7
	Διαφάνεια 8
	Διαφάνεια 9
	Διαφάνεια 10
	Διαφάνεια 11
	Διαφάνεια 12
	Διαφάνεια 13
	Διαφάνεια 14

