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Σχολικός εκφοβισμός

Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο»  
χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια 
κατάσταση κατά την οποία ασκείται 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. 
Κατευθύνεται προς εκείνα τα θύματα που 
εκλαμβάνονται από τους θύτες ως αδύναμα, είτε 
σωματικά είτε ψυχολογικά.



Ποιο είναι το φύλο σας; 
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Ποια είναι η εθνικότητά 
σας; 

Έλληνας/δα (A1) Αλβανός/δα (A2) Ρώσος/δα (A3) Βούλγαρος/α (A4) Άλλο
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200



Ποια είναι η ηλικία σας;

12-13 (A1)
14-15 (A2)

16-17 (A3)
>17 (A4)
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Συμβαίνουν περιστατικά βίας ή 
εκφοβισμού στο σχολείο σας; 

45.96%

54.04%

Ναι Όχι



Πόσο συχνά παρατηρούνται φαινόμενα 
βίαιης συμπεριφοράς στο σχολείο; 
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Με ποιους τρόπους εκδηλώνεται 
η βία στα θύματα;  

Σωματική Βία

Λεκτική Βία

Ψυχολογική

Ηλεκτρονικά (μέσω email, κοινωνικών δικτύων όπως το facebook κ.ο.κ.) (SQ004)

Άλλο
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Από ποιους ασκείται βία στο 
χώρο του σχολείου;   

66.15%

21.92%

6.15%
5.77%

Από τους/τις συμμαθητές/τριες Από τους φίλους
Από τους εκπαιδευτικούς Άλλο



Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι 
συμβαίνουν περιστατικά βίας στο 

σχολείο;  

10.82%

16.67%

33.33%
9.74%

8.87%

16.45%

4.11%

Επειδή ο θύτης υπήρξε και ο ίδιος θύμα.
Επειδή τα άτομα που είναι θύματα είναι 
αδύναμα.
Επειδή ο θύτης θέλει να δείξει ότι είναι 
".
Επειδή ο θύτης νοιώθει υπεροχή.
Επειδή ο θύτης νοιώθει μειονεκτικά.
Επειδή το θύμα είναι απομονωμένο από τους 
άλλους μαθητές/τριες.
Άλλο



Για ποιους λόγους γίνεται 
κάποιος θύμα εκφοβισμού 

στο σχολείο; 

Για το χρώμα του δέρματός του.

Για το ντύσιμό του.

Για την καταγωγή του.

Γιατί είναι αδύναμος.

Γιατί είναι 

".

Άλλο
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Σε ποια ηλικία πιστεύετε ότι 
υπάρχουν περισσότερα 

περιστατικά βίας;

5-12 χρονών. (A1) 12-15 χρονών. (A2) 15-18 χρονών. (A3) Άλλο
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Έχεις γίνει ποτέ θύμα ενδοσχολικής 
βίας ή εκφοβισμού; 

Συχνά Μερικές φορές. (A2) Σπάνια. (A3) Ποτέ. (A4)
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Πώς αντιδρά συνήθως το θύμα σε 
περιστατικά βίας ή εκφοβισμού; 

43.24%

9.01%

6.31%
20.42%

15.62%

5.41%

Δεν κάνει τίποτα. (SQ001) Το λέει σε κάποιον μεγαλύτερο. (SQ002)
Αναφέρει στο σχολείο το περιστατικό. (SQ003) Το λέει σε κάποιον φίλο/η του.
Το λέει στους γονείς του. Άλλο



Ποιος είναι ο χώρος που συνήθως 
συμβαίνουν τέτοια περιστατικά; 

Η τάξη. (SQ001)
Οι τουαλέτες.

Το προαύλιο. (SQ003)
Έξω από το σχολείο. (SQ004)

Άλλο
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Πόσοι συνήθως είναι οι θύτες;

35.87%

50.36%

10.51%

3.26%

Ένας/μία. (SQ001) Μια παρέα. (SQ002) Μια μεγάλη ομάδα. (SQ003) Άλλο



Πόσο συχνά ο θύτης εκδηλώνει 
συμπεριφορές βίας;

Συχνά Κάποιες φορές. (SQ002) Σπάνια. (SQ003) Άλλο
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Οι παρατηρητές μιας πράξης βίας 
επεμβαίνουν; 

6.57%

31.82%

43.94%

10.61%

6.06% 1.01%

Chart Title

Ποτέ. (A1) Σπάνια. (A2) Μερικές φορές. (A3)
Συχνά Πάντα. (A5) Άλλο



Πότε πρέπει να επέμβει ένας 
παρατηρητής; 

Ποτέ. (SQ001)

Σε δύσκολες καταστάσεις. (SQ002)

Πάντα. (SQ003)
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Γιατί ο παρατηρητής δεν αντιδρά;

Επειδή φοβάται. (SQ001)

Θεωρεί ότι δεν τον αφορά. (SQ002)

Μπορεί και ο ίδιος να έχει υπάρξει και θύτης.

Άλλο

0

20

40

60

80

100

120

140

160



Πώς πρέπει να αντιδρά ένας 
παρατηρητής;

Να επεμβαίνει. (SQ001)

Να μένει αμέτοχος. (SQ002)

Να μιλά σε κάποιον ενήλικα. (SQ003)

Άλλο
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Πόσο συχνά έτυχε να είστε παρατηρητής σε 
περιστατικά βίας στο σχολείο; 

7.07%

22.22%

34.34%

34.34%
2.02%

Πολύ συχνά Μερικές φορές. (A2) Σπάνια. (A3)



Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η στάση 
των γονέων όταν αντιλαμβάνονται ότι το 
παιδί τους είναι θύμα ενδοσχολικής βίας; 

Να μιλήσει με το θύμα (SQ001)

Να μιλήσει με το θύτη (SQ002)

Να διερευνήσει τι ακριβώς συμβαίνει

Να μιλήσει στο διευθυντή του σχολείου

Άλλο
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Το σχολείο πώς αντιμετωπίζει 
τέτοια προβλήματα; 

μιλάει στο θύμα

μιλάει στο θύτη

μιλάει στους γονείς του θύματος

μιλάει στους γονείς του θύτη

ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς

υποστηρίζει το θύτη

διερευνά το περιστατικό

τιμωρεί με ποινή το θύτη

ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στην τάξη και στο προαύλιο

αναφέρει το περιστατικό σε ανώτερους

ζητά βοήθεια από συμβουλευτικές υπηρεσίες

ζητά την εμπλοκή των 15μελών συμβουλίων

διοργανώνει συζητήσεις και δράσεις και ενημερώνει τους μαθητές/τριες για τις συνέπειες της άσκησης βίας και εκφοβισμού στο σχολικό χώρο

Άλλο
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Το σχολείο πως θα έπρεπε να 
αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα; 

να μιλάει στο θύμα

να μιλάει στο θύτη

να μιλάει στους γονείς του θύματος

να μιλάει στους γονείς του θύτη

να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς

να υποστηρίζει το θύτη

να τιμωρεί με ποινή το θύτη

να διερευνά το περιστατικό

να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στην τάξη και το προαύλιο

να αναφέρει το περιστατικό σε ανώτερους

να ζητά βοήθεια από συμβουλευτικές υπηρεσίες

να ζητά την εμπλοκή των 15μελών συμβουλίων

να διοργανώνει συζητήσεις και δράσεις και να ενημερώνει τους μαθητές/τριες για τις συνέπειες της άσκησης βίας και εκφοβισμού στο σχολικό χώρο

Άλλο
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Πώς αντιλαμβάνεστε τη διαδικασία 
της "διαμεσολάβησης" μεταξύ των 

συμπλεκόμενων μερών; 

99.49%

0.51%

Απάντηση Καμία απάντηση



Τι είναι λοιπόν η σχολική 
διαμεσολάβηση;

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι η 
διαδικασία ειρηνικής επίλυσης των 
διαφορών, η οποία διεξάγεται μεταξύ 
των διαφωνούντων μερών κι ενός 
ουδέτερου διαμεσολαβητή, 
χρησιμοποιώντας το διάλογο εντός ενός 
πλαισίου όπου υπάρχει ισότητα και 
σεβασμός όλων  των διαφορετικών 
απόψεων, με σκοπό να βρεθεί μία κοινή 
αποδεκτή λύση από τους δύο 
διαφωνούντες.



Ποια είναι η λειτουργία της 
ομάδας διαμεσολαβητών;

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 
περεταίρω και εποπτεία για κάποια θέματα. 
Τέλος γίνεται αξιολόγηση του έργου της με τη 
βοήθεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.



Πού, πότε και πώς γίνεται η 
διαμεσολάβηση

Συνήθως γίνεται σε χρόνο διαλείμματος, και, 
αν απαιτείται, επεκτείνεται πέραν αυτού η 
συνεχίζεται σε άλλο διάλειμμα. Επιλέγεται ένας 
ουδέτερος χώρος, χωρίς παρουσία τρίτων. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις παρίσταται και ο 
υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Τα δύο μέρη 
αναφέρουν με τη σειρά τους την οπτική τους 
στην υπόθεση σύγκρουσης, παρεξήγησης ή 
παρενόχλησης. Οι διαμεσολαβητές κάνουν 
ερωτήσεις και ανταλλάσσονται απόψεις. 
Μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία 
συναντήσεις. 



Αν υπάρξει συμφωνία για την εξομάλυνση της 
κατάστασης μεταξύ των δύο πλευρών, τότε 
καταγράφεται σε φόρμα συμφωνητικού, όπου 
οι εμπλεκόμενοι εξηγούν τα αίτια της 
σύγκρουσης τους ή της 
επιθετικής/ενοχλητικής συμπεριφοράς και 
δεσμεύονται να μην επαναληφθεί. Το 
συμφωνητικό υπογράφεται από τα δύο μέρη 
και τους διαμεσολαβητές, επιδεικνύεται στον 
υπεύθυνο εκπαιδευτικό και φυλάσσεται σε 
αρχείο.



Αποφεύγεται έτσι η τιμωρία των 
υπαιτίων;

Ανάλογα με το είδος και την σοβαρότητα της 
συμπεριφοράς, υπάρχει πιθανότητα να 
επιβληθεί ούτως ή άλλως κύρωση στους 
υπαίτιους μαθητές. Για ηπιότερες 
περιπτώσεις όμως, δίνεται η δυνατότητα 
«αναστολής» της επιβολής τιμωρίας, εφόσον 
υπάρξει και τηρηθεί συμφωνία ανάμεσα στα 
δύο μέρη. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται 
οι ποινές και αυξάνονται οι πιθανότητες 
συμμόρφωσης των μαθητών με τη θέλησή 
τους.



Και κάποια φωτογραφικά 
στιγμιότυπα!!



















Σας ευχαριστούμε

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου

Τέλος 
Παρουσίασης

Αντικαπνιστική ομάδα
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