
 Ένα φαινόµενο το οποίο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στο χώρο του σχολείου τα τελευταία χρόνια, 
είναι ο σχολικός εκφοβισµός ή bullying.  Σχολικός εκφοβισµός είναι το φαινόµενο κατά το 
οποίο σηµειώνονται επαναλαµβανόµενα επεισόδια επιθετικότητας από έναν ή 
περισσότερους εκφοβιστές, προς ένα ή περισσότερα θύµατα, µε σκοπό την 
επιβολή και την πρόκληση σωµατικού ή ψυχικού πόνου, στα πλαίσια 
διαπροσωπικών σχέσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από δυσαναλογία εξουσίας, 
εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Μπορεί να περιλαµβάνει λεκτική, 
σωµατική, κοινωνική, ψυχολογική, ρατσιστική βία, σεξουαλικό και ηλεκτρονικό 
εκφοβισµό και διαφοροποιείται από το “πείραγµα” που συνήθως συµβαίνει µεταξύ 
φίλων, δεν προκαλεί σωµατικό ή ψυχικό πόνο και απαιτεί συγκατάθεση (Olweus,
1993).  
 Ο εκφοβισµός στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί παγκόσµιο-κοινωνικό 
πρόβληµα, καθώς παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο, αφορά µεγάλο ποσοστό του 
µαθητικού πληθυσµού και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξητική τάση του 
ποσοστού αυτού. Πρόκειται για ένα γενικευµένο πρόβληµα που άπτεται των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων του παιδιού και οι αιτίες του οποίου δεν εντοπίζονται 
σε ατοµικό επίπεδο, αλλά πηγάζουν από το σύστηµα και τη δοµή της σύγχρονης 
κοινωνίας, µε επιπτώσεις σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα, πέρα από το 
σχολικό πλαίσιο. Αναφορικά µε τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισµού φαίνεται   
ότι τα επαναλαµβανόµενα και σοβαρά περιστατικά εκφοβισµού είναι δυνατόν να προκαλέσουν τόσο 
βραχυπρόθεσµες όσο και µακροπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις στο γνωστικό, συναισθηµατικό και 
συµπεριφορικό τοµέα στους µαθητές που εκφοβίζονται (Kerbs & Jolley, 2007) 
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Η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού αφορά 
όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας:

Γονείς, Εκπαιδευτικούς, Συμμαθητές, Διεύθυνση 
Αν είμαι εκφοβιζόμενος:

✴ Σκέφτομαι ότι δεν ευθύνομαι εγώ για αυτό που συμβαίνει

✴ Απομακρύνομαι από την κατάσταση και αποφεύγω τους εκφοβιστές

✴ Ζητώ από τον εκφοβιστή να σταματήσει π.χ. «Δε μου αρέσει αυτό που κάνεις, σε παρακαλώ να σταματήσεις»

✴ Ζητώ από κάποιο φίλο ή μάρτυρα να με υποστηρίξει

✴ Ενημερώνω τους γονείς μου για το περιστατικό που συνέβη

✴ Αναφέρω το περιστατικό σε καθηγητή ή στη Διεύθυνση του σχολείου

✴ Συνεχίζω να αναφέρω το περιστατικό μέχρι να αισθανθώ ασφαλής

Αν είμαι παρατηρητής:
✦ Απορρίπτω τη βία 
✦ Παρεμβαίνω για να τη σταματήσω, αν είναι ασφαλές
✦ Αναφέρω στο θύτη ότι είδα αυτό που συνέβη και τονίζω ότι η βία δεν είναι αποδεκτή στο 

σχολείο
✦ Δεν κατηγορώ, δεν ειρωνεύομαι και δεν απειλώ
✦ Υποστηρίζω το θύμα
✦ Αναφέρω το περιστατικό στον εκπαιδευτικό ή στη Διεύθυνση του σχολείου
✦ Ενθαρρύνω το θύμα να κάνει το ίδιο

Αν είμαι εκφοβιστής:

✴ Παρατηρώ τη συμπεριφορά μου και αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου π.χ. μπορεί να αισθάνομαι θυμό

✴ Διερευνώ τους λόγους για τους οποίους συμπεριφέρομαι με επιθετικό τρόπο

✴ Παρατηρώ την επίδραση της συμπεριφοράς μου: κάποιος έχει πληγωθεί

✴ Προσπαθώ να κατανοήσω πως θα αισθανόμουν αν βρισκόμουν εγώ στη θέση του

Βασικός στόχος: κάθε παιδί να βιώνει ένα 
ασφαλές, υγιές και υποστηρικτικό περιβάλλον 
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