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Σι είναι«βία»;
• Με τον όρο «βία» εννοοφμε «τθ χριςθ ι τθν απειλι χριςθσ
φυςικισ,
λεκτικισ,
ι
ςυναιςκθματικισ
δφναμθσ,
εκφοβιςμοφ ι παρενόχλθςθσ, από κάποιον/ουσ(κφτεσ),
Βία και
ενάντια ςε άτομα ι ομάδεσ(κφματα), που ζχουν ςαν
Εκφοβιςμόσ
επακόλουκο τθ φυςικι ι/και ψυχολογικι ηθμιά, θ οποία
είναι επιβλαβισ για τθν κοινωνικι ευθμερία ενόσ ατόμου ι
μιασ ομάδασ ατόμων»
• Η βία κεωρείται πρωτίςτωσ ςυμπεριφορά που μακαίνεται
και που μπορεί να επιδράςει ςτον άνκρωπο ςε πολλζσ
ςτιγμζσ τθσ ηωισ του, όπωσ ςτα παιδικά του χρόνια ( πριν το
ςχολείο, κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν ετϊν, εντόσ ι εκτόσ
του ςχολείου) αλλά και ςτθν ενιλικθ ηωι (ςτθ ςτρατιωτικι
κθτεία, ςτθν οικογζνεια , ςτθν εργαςία) με διάφορεσ
μορφζσ.
• Ζτςι λοιπόν με τθν ελπίδα πωσ θ ενθμζρωςθ για τθ βία και
τθν κακοποίθςθ ςε νεαρι θλικία μπορεί να αποτρζψει τθν
εμφάνιςι τθσ αργότερα, τα ςχολεία και οι κρατικζσ
υπθρεςίεσ καλοφνται να εφαρμόςουν
κατάλλθλα
προγράμματα πρόλθψθσ τθσ βίασ.

φμφωνα με το κοινωνικό-οικολογικό μοντζλο, ο κίνδυνοσ που διατρζχει ζνα
άτομο να υπάρξει κφμα ι κφτθσ εκφοβιςμοφ ςυνιςτά μια ςφνκετθ
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ ατομικϊν, διαπροςωπικϊν, κοινοτικϊν και
κοινωνικϊν παραγόντων.
Όπωσ φαίνεται και ςτο παρακάτω ςχιμα, το άτομο βρίςκεται ςτο κζντρο
αυτισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ, είτε ςαν κφμα, είτε ςαν κφτθσ. Σα υπόλοιπα
ςυςτιματα-περιβάλλοντα που το επθρεάηουν αλλθλεπιδροφν επίςθσ
μεταξφ τουσ.

• Παράγοντασ κινδφνου: οικογζνεια
Αυταρχικοί γονείσ, τιμωρθτικοί και όχι υποςτθρικτικοί
Συχνά ξεςπάςματα κυμοφ και ςωματικζσ τιμωρίεσ
Βίαιθ ςυμπεριφορά μεταξφ των γονιϊν
Χριςθ βίασ ωσ μζκοδοσ επίλυςθσ προβλθμάτων
Ανοχι ςτθ βίαιθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν
Συναιςκθματικι παραμζλθςθ, ζλλειψθ τρυφερότθτασ κυρίωσ
τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ
Ζλλειψθ ορίων που εκλαμβάνεται ωσ αδιαφορία από τα παιδιά
• Παράγοντασ κινδφνου: ςχολείο
Ανταγωνιςτικότθτα, ζλλειψθ ςυνεργαςίασ ςτθ μάκθςθ
Ζλλειψθ ενκάρρυνςθσ μακθτικϊν πρωτοβουλιϊν και δθμιουργικότθτασ
ςτθ μάκθςθ
Αδιαφορία ι ανοχι ςτθ βίαιθ ςυμπεριφορά
Μθ ςυμμετοχι των γονιϊν ςτθ ςχολικι ηωι ,ζλλειψθ ςυνεργαςίασ
με τουσ γονείσ
Μειωμζνο ενδιαφζρον για τθ ςυναιςκθματικι ηωι των παιδιϊν
Ζλλειψθ κϊδικα ςυμπεριφοράσ και ςυνολικισ ςχολικισ πολιτικισ
Ζλλειψθ προγραμμάτων ψυχοκοινωνικισ αγωγισ

 Παράγοντασ κινδφνου: κοινότθτα -κοινωνία
Υψθλά επίπεδα ανεργίασ, εγκλθματικότθτασ
Ζλλειμμα επικοινωνίασ μεταξφ των
πολιτιςμικϊν ομάδων
Υψθλι πυκνότθτα πλθκυςμοφ
Ανεπάρκεια ελεφκερων χϊρων, ακλθτιςμοφ,
ψυχαγωγίασ
Κοινωνικά πρότυπα που ανζχονται ι
ενκαρρφνουν τθ βία (κατά των γυναικϊν,
των μεταναςτϊν, των παιδιϊν)
Κοινωνικζσ ανιςότθτεσ

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:

χολικι βία • Σο κοινωνικό φαινόμενο τθσ ςχολικισ βίασ και του
ςχολικοφ εκφοβιςμοφ αποτελεί ζνα ανθςυχθτικό
και χολικόσ
φαινόμενο με πολλαπλζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ.
Εκφοβιςμόσ

Σα τελευταία είκοςι πζντε χρόνια ζχει πάρει μεγάλεσ
διαςτάςεισ ςτθ διεκνι πραγματικότθτα, με αποτζλεςμα
να αςχολθκεί τόςο θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα όςο και θ
πολιτικι θγεςία με το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα.

• Αποκορφφωμα τθσ όλθσ κεςμικισ αναγνϊριςθσ του
προβλιματοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ιταν και θ
Διάςκεψθ ςτθν Ουτρζχτθ τθσ Ολλανδίασ το 1997, για
τθν οριοκζτθςθ του προβλιματοσ, τθν διερεφνθςθ των
επιμζρουσ δράςεων και προγραμμάτων και τθν
αξιολόγθςθ των πρακτικϊν για τθν περαιτζρω πορεία
αντιμετϊπιςισ του.

• Εκεί επιςθμάνκθκε ότι «… θ αςφάλεια ςτο ςχολείο μπορεί να
κεωρθκεί ωσ απόρροια αλλά και ωσ προχπόκεςθ τθσ ποιότθτασ τθσ
εκπαίδευςθσ, δεδομζνου ότι δεν είναι δυνατόν να αναμζνεται
παιδεία επαρκοφσ ποιότθτασ , εάν δεν υπάρχει ανοικτό και αςφαλζσ
ςχολικό περιβάλλον, μζςα ςτο οποίο μακθτζσ/ςπουδαςτζσ μποροφν
να μακαίνουν και εκπαιδευτικοί να διδάςκουν χωρίσ τθν απειλι
εκφοβιςμοφ κακομεταχείριςθσ ι κακοποίθςθσ…».
• Εξάλλου ςφμφωνα με τθ Διεκνι φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του
Παιδιοφ του 1989 που τθν ζχουν υπογράψει 191 χϊρεσ και είναι
νόμοσ και ςτθν χϊρα μασ από το 1991:
* “Παιδιά” κεωροφνται όλα τα κορίτςια και τα αγόρια από 0 ζωσ 18
ετϊν.
* Όλα τα παιδιά είναι ίςα. Ζχουν δικαίωμα να τα αντιμετωπίηουν
χωρίσ διακρίςεισ λόγω τθσ φυλισ, του φφλου, τθσ γλϊςςασ, τθσ
κρθςκείασ, των απόψεων, τθσ περιουςίασ, τθσ κατάςταςθσ, των
ιδιαίτερων αναγκϊν ι τθσ εμφάνιςισ τουσ.

* Σα παιδιά πρζπει να προςτατεφονται από κάκε μορφι βίασ,
προςβολισ, παραμζλθςθσ, εγκατάλειψθσ, ςωματικισ, ψυχολογικισ,
πνευματικισ ι ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ και εκμετάλλευςθσ, όςο
βρίςκονται ςτθν ευκφνθ των γονιϊν ι των κθδεμόνων τουσ ι άλλων
προςϊπων ι φορζων ςτα οποία αυτοί τα ζχουν εμπιςτευκεί.
* Κανείσ δεν μπορεί να επεμβαίνει αυκαίρετα ι παράνομα ςτθν
ιδιωτικι ηωι, τθν οικογζνεια, τθν κατοικία ι τθν αλλθλογραφία ενόσ
παιδιοφ, οφτε να προςβάλλει τθν τιμι και τθν υπόλθψι του.

* Όλα τα παιδιά ζχουν δικαίωμα να πθγαίνουν ςτο ςχολείο και να
ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ ςε αυτό.
* Σα παιδιά που ανικουν ςε εκνικζσ, γλωςςικζσ ι κρθςκευτικζσ
μειονότθτεσ, ζχουν δικαίωμα να ζχουν τθ δικι τουσ πολιτιςτικι ηωι, να
χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα τουσ και να αςκοφν τθ κρθςκεία τουσ

• Ο όροσ «εκφοβιςμόσ και βία ςτο ςχολείο» (school bullying), όπωσ και ο
όροσ «κυματοποίθςθ» χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψουν μια
κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ,
ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι ςυμπεριφορά
με ςκοπό τθν επιβολι, τθν καταδυνάςτευςθ και τθν πρόκλθςθ
ςωματικοφ και ψυχικοφ πόνου ςε μακθτζσ από ςυμμακθτζσ τουσ, εντόσ
και εκτόσ ςχολείου.
Συχνά το «ιςχυρότερο» παιδί αντλεί από τθν πράξθ του κάποιο όφελοσ,
όπωσ ευχαρίςτθςθ, κφροσ, υλικά αποκτιματα, ενϊ το «αδφναμο» παιδί
δεν μπορεί να προςτατζψει με ουςιαςτικό και ριηικό τρόπο τον εαυτό
του.
• Ο εκφοβιςμόσ και θ βία ςτο ςχολείο είναι και ομαδικό φαινόμενο, κακϊσ
δεν αφορά μόνο το μακθτι που εκφοβίηεται και εκείνον που εκφοβίηει,
αλλά και όςουσ είναι παρόντεσ ι γνωρίηουν τθν φπαρξι του, δθλαδι τουσ
παρατθρθτζσ, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε μακθτζσ είτε ενιλικεσ.
• Ζνα ςθμείο το οποίο χριηει διευκρίνιςθσ είναι ότι όλεσ οι μορφζσ
μακθτικισ επικετικότθτασ δεν αποτελοφν εκφάνςεισ του ςχολικοφ
εκφοβιςμοφ και τθσ βίασ ςτο ςχολείο.
• Ζτςι, εκφοβιςμόσ δεν είναι:
οι περιςταςιακοί καβγάδεσ και οι τςακωμοί ανάμεςα ςε παιδιά που
ζχουν τθν ίδια πάνω-κάτω θλικία ι τθν ίδια ψυχικι και ςωματικι
δφναμθ.

Μορφζσ Εκφοβιςμοφ
Ο εκφοβιςμόσ μπορεί να πάρει διάφορεσ μορφζσ:
• ωματικόσ: φυςικόσ τραυματιςμόσ ι απειλι
τραυματιςμοφ προσ κάποιον. Εκδθλϊνεται με
ςπρωξίματα, ςκουντιματα, αγκωνιζσ, γροκιζσ και
κλοτςιζσ, τρικλοποδιζσ, χτυπιματα με αντικείμενα,
τςιμπιματα και δαγκωνιζσ, περιοριςμό του άλλου
μζςω ςωματικϊν πρακτικϊν.

• Λεκτικόσ: ςυςτθματικι χρθςιμοποίθςθ υβριςτικϊν
εκφράςεων, φραςτικϊν επικζςεων, προςβολϊν και
απειλϊν, αγενϊν ςχολίων και ειρωνείασ, χριςθ
παρατςουκλιϊν.
• Εκφοβιςμόσ με εκβιαςμό: εκοφςια απόςπαςθ
χρθμάτων ι προςωπικϊν αντικειμζνων, θ οποία
ςυνοδεφεται από απειλζσ ι και τον εξαναγκαςμό
ςε αντικοινωνικζσ πράξεισ.
.

• Ζμμεςοσ ι κοινωνικόσ: προςπάκεια για κοινωνικι
απομόνωςθ ι αγνόθςθ ατόμου, για άςκθςθ επιρροισ ςτθν
ομάδα των ςυνομθλίκων ϊςτε να αιςκανκοφν αντιπάκεια
για κάποιο ςυγκεκριμζνο ςυμμακθτι τουσ, διάδοςθ
κακόβουλων φθμϊν και ψευδϊν.
• Ηλεκτρονικόσ: αποςτολι απειλθτικοφ ι υβριςτικοφ υλικοφ
μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, των υπθρεςιϊν MMS
και SMS που παρζχουν τα κινθτά τθλζφωνα και των
διαδικτυακϊν τόπων κοινωνικισ δικτφωςθσ, χριςθ ι
παραποίθςθ των προςωπικϊν δεδομζνων κάποιου ατόμου,
αποκλειςμόσ του από μια δικτυακι ομάδα, κλιςεισ ςτο
κινθτό του από άγνωςτο νοφμερο.
• Ρατςιςτικόσ: διάδοςθ αρνθτικϊν ςχολίων εξαιτίασ τθσ
καταγωγισ, τθσ κοινωνικισ τάξθσ, τθσ οικονομικισ
κατάςταςθσ, τθσ διαφορετικότθτασ.
• εξουαλικόσ: υβριςτικά ςχόλια, ςκίτςα και γκράφιτι με
ςεξουαλικό περιεχόμενο, ανικικεσ χειρονομίεσ,
ανεπικφμθτο άγγιγμα, μζχρι και ςοβαρζσ ςεξουαλικζσ
επικζςεισ

Σα ατομικά χαρακτθριςτικά
Σα παιδιά που εκφοβίηουν
•
•
•
•
•
•

χρθςιμοποιοφν πιο ςυχνά τθ βία ςτισ ςχζςεισ τουσ με τα υπόλοιπα παιδιά
κυμϊνουν πιο εφκολα
κζλουν να κυριαρχοφν
ζχουν ςυνικωσ μεγαλφτερθ ςωματικι δφναμθ από τα παιδιά που εκφοβίηουν
δεν μποροφν να μπουν εφκολα ςτθ κζςθ του άλλου
δεν ενδιαφζρονται πολφ για τα ςυναιςκιματα των άλλων

Σα παιδιά που πζφτουν κφματα εκφοβιςμοφ
•
•
•
•
•
•

νιϊκουν περιςςότερο άγχοσ και αναςφάλεια
είναι ςυνικωσ ευαίςκθτα, ιςυχα και ντροπαλά
κλαίνε ςυχνά και δεν ζχουν πολλοφσ φίλουσ
δεν πιςτεφουν πολφ ςτον εαυτό τουσ
δεν διεκδικοφν αυτό που κζλουν και υποχωροφν εφκολα
διαφζρουν ωσ προσ κάτι (μπορεί να ζχουν, για παράδειγμα, μια αναπθρία
ι να είναι από άλλθ χϊρα)
• φαίνεται να τα πθγαίνουν καλφτερα με τουσ μεγάλουσ από ό,τι με τουσ
ςυνομιλικοφσ τουσ

• Ποιεσ είναι οι ςυνζπειεσ του εκφοβιςμοφ;
Σα παιδιά που εκφοβίηονται ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να
παρουςιάςουν:
• κλίψθ, ςτενοχϊρια ι και κατάκλιψθ
• χαμθλι αυτοεκτίμθςθ
• μοναξιά και απομόνωςθ
• αίςκθςθ πανικοφ
• δυςκολία ςυγκζντρωςθσ και προςοχισ
• αδυναμία να αντιδράςουν και απελπιςία με ςκζψεισ να κάνουν κακό
ςτον εαυτό τουσ
• μεγάλθ δυςκολία να ξεπεράςουν τον εκφοβιςμό που ζηθςαν
• ςωματικά προβλιματα (ςυχνοφσ πονοκεφάλουσ, πόνουσ ςτο ςτομάχι
και δυςκολίεσ φπνου)
• να νιϊκουν αγωνία για τισ κοινωνικζσ τουσ ςχζςεισ
• να ζχουν λίγουσ φίλουσ
• να μθ κζλουν να πάνε ςτο ςχολείο ι να μθν τα πθγαίνουν καλά ςτο
ςχολείο

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Σα παιδιά-δράςτεσ :
ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να εμφανίςουν:
ςχολικι αποτυχία
διάςπαςθ προςοχισ
νευρικότθτα και υπερκινθτικότθτα
κατάκλιψθ
Οριςμζνα από τα παραπάνω προβλιματα πολλζσ φορζσ ςυνεχίηονται,
για αυτό και, όταν τα παιδιά που εκφοβίηουν ενθλικιωκοφν, ζχουν
περιςςότερεσ πικανότθτεσ
να ςυμπεριφζρονται με βίαιο τρόπο ςτθν οικογζνειά τουσ,
να ζχουν δυςκολίεσ ςτθν επαγγελματικι τουσ ηωι
να ζχουν επικίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ.
Σα παιδιά-παρατθρθτζσ:
Αρνθτικζσ είναι οι ςυνζπειεσ και για όςα παιδιά βλζπουν τα περιςτατικά
εκφοβιςμοφ να ςυμβαίνουν γφρω τουσ, χωρίσ να κάνουν κάτι γι’ αυτό.
υχνά
Νιϊκουν φόβο, άγχοσ και αναςφάλεια
νιϊκουν κλίψθ, αδυναμία και αποτυχία
κεωροφν αρνθτικό το κλίμα ςτο ςχολείο
Δεν τα πθγαίνουν ϋϋ καλά ϋϋ ςτο ςχολείο

α. Ο εκφοβισμός και η βία στο Δημοτικό Σχολείο
Η ανάλυςθ ζρευνασ για τον εκφοβιςμό ςτο Δθμοτικό χολείο
ςε 1312 μακθτζσ, ιςάρικμα περίπου αγόρια και κορίτςια
από 8 Δθμοτικά χολεία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ
Πρωτεφουςασ, ζδειξε τα ακόλουκα αποτελζςματα για το
ζτοσ 1999:
Χατηι, Χουντουμοφδθ και Πατεράκθ, Αςκθςθ βίασ από μακθτζσ προσ μακθτζσ ςτο χϊρο του
Δθμοτικοφ χολείου. Παιδί και Εφθβοσ 2:1, Ακινα 2000, ς. 97-111.

Ποσοστό Μαθητών %

14,7
6,24
4,8
42,5

Διαστάσεις και μορφές
εκφοβισμού, «bullying», σε
δημοτικά σχολεία
θύματα εκβιασμού
θύτες
θύτες και θύματα
λεκτική βία «μου έλεγε
βρισιές»

• Σε παράλλθλθ ζρευνα του Παναγιϊτθ Καλλιϊτθ που προςπακοφςε να
εντοπίςει μεταξφ άλλων τα περιςτατικά τθσ ςχολικισ επικετικότθτασ
ςτα ελλθνικά ςχολεία προζκυψαν τα εξισ ςυμπεράςματα:
• Οι μακθτζσ ςε ποςοςτό 38,9 % εκφράηουν αλλά και δζχονται τθ
ςχολικι επικετικότθτα ςτθν αυλι του ςχολείου, ενϊ το 1/3 των
μακθτϊν δθλϊνει ότι θ ςχολικι επικετικότθτα πραγματοποιείται κι
ζξω από το ςχολείο.
• Σο 20 % των μακθτϊν δθλϊνει ότι περιςτατικά επικετικότθτασ
γίνονται και μζςα ςτθν τάξθ.
• Επίςθσ, θ πλειοψθφία των μακθτϊν (2 ςτουσ 3) από 8 - 12 χρονϊν
λζνε είτε ςτουσ γονείσ είτε ςτον δάςκαλό τουσ τα περιςτατικά τθσ
ςχολικισ επικετικότθτασ που τουσ ςυνζβθςαν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι,
όςο θ μακθτικι θλικία μεγαλϊνει, τόςο λιγότερθ αναφορά των
περιςτατικϊν ςχολικισ επικετικότθτασ γίνονται ςτουσ γονείσ και ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ
• Σο πρόβλθμα τθσ ςχολικισ επικετικότθτασ ςτα ελλθνικά δθμοτικά
χολεία φαίνεται να απαςχολεί ζνα μεγάλο μζροσ των μακθτϊν
(1 ςτουσ 4) ςε κακθμερινι βάςθ, με το 1/10 των μακθτϊν να αποτελεί
κφμα τθσ ςχολικισ επικετικότθτασ
Παναγιϊτθ Καλλιϊτθ, Νίκου Καϊςζρογλου , Γιϊργου Κολοβοφ, Η φφςθ και θ ζκταςθ
τθσ ςχολικισ επικετικότθτασ και κακοποίθςθσ ςτουσ μακθτζσ από 8 ζωσ 12 ετϊν,
Εκδ. Γρθγόρθ, Ακινα 2002.

• β. Ο εκφοβισμός και η βία στο Γυμνάσιο

γ. Ο εκφοβισμός και η βία στο Λύκειο
ε ζρευνα τθσ V-PRC που πραγματοποιικθκε το 2004 ςε 400
Λφκεια τθσ χϊρασ προκφπτει ότι:
50,4% των μακθτϊν ζχει διαπιςτϊςει ςυμπλοκζσ μεταξφ ομάδων
ατόμων μζςα ςε χολεία.
48,8% ζχει ςυναντιςει βία ςε ακλθτικζσ ςυναντιςεισ εντόσ του
χολείου.
12,2% ζχει δει επικζςεισ με αυτοςχζδια όπλα.
76,7% είναι μάρτυρεσ ςε απειλζσ και βριςιζσ.
57% είναι μάρτυρεσ ξυλοδαρμϊν.
14,4% ζχει δει εκδθλϊςεισ βίασ ςχετικζσ με τα ναρκωτικά.
14,2% των μακθτϊν/τριϊν ζχει υποςτεί ςεξουαλικι παρενόχλθςθ
Μάρνυ Παπαματκαίου και Β. Νζδοσ, «Εντατικά μακιματα βίασ ςτα ςχολεία»,
Εφθμερίδα «Σο Βιμα» 2.10.2005

• Όταν οι μακθτζσ ρωτικθκαν αν υπάρχουν
περιςτατικά βίασ ςτθ ςχολικι τουσ ηωι, το
60,1% απάντθςε κετικά, το
36,3% αρνθτικά και το
3,6% ότι δεν γνωρίηει, δεν απαντά.
 Κατά γεωγραφικι περιοχι μεγαλφτερα
περιςτατικά βίασ παρουςιάηονται ςτα ςχολεία τθσ
Κριτθσ (80 %), τθσ
Θεςςαλονίκθσ (77,5%),τθσ
Ακινασ (71,8%), τθσ
Θεςςαλίασ - Ηπείρου (58,4%), τθσ
Μακεδονίασ - Θράκθσ (55,9%), τθσ
τερεάσ - Πελοποννιςου (44,1% ).

Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ Βίασ

Μίλθςε γι’ αυτό που ςου ςυμβαίνει ςε ζναν ενιλικα:
• Αν ςε εκφοβίηουν και κεσ αυτό να ςταματιςει, πρζπει να
μιλιςεισ ςε ζνα μεγαλφτερο άτομο που εμπιςτεφεςαι:
ςε ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειάσ ςου ςτον διευκυντι ι ςε
κάποιον κακθγθτι ςτο ςχολείο.
• Σο να μιλιςεισ ςε κάποιον, που τα πθγαίνεισ καλά μαηί του,
είναι πολφ ςθμαντικό και αναγκαίο, αν και μερικζσ φορζσ
φαίνεται πολφ δφςκολο! Γι’ αυτό να κυμάςαι τα παρακάτω:
• Τα παιδιά που πζφτουν κφματα εκφοβιςμοφ χρειάηονται τθ
βοικεια τθσ οικογζνειασ και του ςχολείου. Είναι δφςκολο να
αντιμετωπίςεισ τον εκφοβιςμό μόνοσ ςου ι μόνθ ςου!
• Το να ελπίηεισ πωσ ο εκφοβιςμόσ κα ςταματιςει κάποια ςτιγμι
από μόνοσ του δεν βοθκά. Αν μείνεισ ςιωπθλόσ ι ςιωπθλι είναι
ςίγουρο πωσ θ κατάςταςθ κα χειροτερζψει, γιατί ο δράςτθσ
νομίηει πωσ κα τθ γλιτϊςει και κα ςυνεχίςει να ςε εκφοβίηει.
• Κανείσ δεν μπορεί να ςε βοθκιςει, παρά μόνο αν ηθτιςεισ
βοικεια. Κανείσ δεν μπορεί να διαβάςει τθ ςκζψθ των άλλων,
γι αυτό πρζπει να λζμε αυτά που αιςκανόμαςτε!

Σε επίπεδο ςχολείου
• Οργάνωςθ παρεμβάςεων για κάκε θλικία και ςε όλεσ τισ ςχολικζσ
χρονιζσ
• Διαρκισ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν.
• Δθμιουργία ςυντονιςτικισ επιτροπισ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων
των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν, των γονζων, ειδικϊν τθσ τοπικισ
κοινότθτασ
• Στενι ςυνεργαςία του ςυλλόγου γονζων με το ςχολείο και
ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των γονζων ςε δραςτθριότθτεσ του
ςχολείου.
• Αναβάκμιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ,
(διακόςμθςθ τάξθσ με αφίςεσ - ζργα των μακθτϊν)
• Yποςτιριξθ ςε περίπτωςθ εκφοβιςμοφ
• Ανάπτυξθ προγραμμάτων ψυχοκοινωνικισ αγωγισ, που προάγουν τθν
ψυχικι και κοινωνικι υγεία των εφιβων
• Ανάπτυξθ τθσ πρωτοβουλίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ των ςυγκροφςεων
από ςυνομιλικουσ, γνωςτι ωσ «διαμεςολάβθςθ ςυνομθλίκων»

Τι είναι θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ;
• Είναι µια διαδικαςία, µζςα από τθν οποία οι
ςυγκροφςεισ, καυγάδεσ, εντάςεισ και οχλιςεισ
µεταξφ µακθτϊν επιδιϊκεται να επιλφονται µε
ειρθνικό τρόπο, µε τθ ςυνδροµι επιµορφωµζνων
εκπαιδευτικϊν και µακθτϊν – µεςολαβθτϊν που
βοθκοφν ϊςτε οι εµπλεκόµενοι να ακοφςουν µε
προςοχι και να κατανοιςουν ο ζνασ τον άλλον.
Στόχοσ είναι να καταλιξουν ςε µια ςυµφωνία για
να µθν επαναλθφκεί επικετικι ι προςβλθτικι
ςυµπεριφορά ςτο µζλλον. Υπεφκυνοι είναι
εκπαιδευτικοί του ςχολείου, οι οποίοι αρχικά
υποδζχονται και εξετάηουν το αίτθµα των
ενδιαφερόµενων – εµπλεκόµενων µακθτϊν.

• Στθ ςυνζχεια, αναλαµβάνουν τθ διαµεςολάβθςθ µακθτζσ που ζχουν εκπαιδευτεί
ειδικά για αυτό τον ρόλο, οι οποίοι ακοφν
µε προςοχι τα δφο µζρθ και επιδιϊκουν
τθν επίτευξθ ςυµφωνίασ µεταξφ τουσ.
• Ανάλογα µε το είδοσ και τθ ςοβαρότθτα
τθσ ςυµπεριφοράσ, υπάρχει πικανότθτα
να επιβλθκεί οφτωσ ι άλλωσ κφρωςθ
ςτουσ υπαίτιουσ µακθτζσ. Για θπιότερεσ
περιπτϊςεισ όµωσ, δίνεται θ δυνατότθτα
«αναςτολισ» τθσ επιβολισ τιµωρίασ,
εφόςον υπάρξει και τθρθκεί ςυµφωνία
ανάµεςα ςτα δφο µζρθ. Με αυτό τον
τρόπο περιορίηονται οι ποινζσ και
αυξάνονται
οι
πικανότθτεσ
ςυµµόρφωςθσ των µακθτϊν µε τθ
κζλθςι τουσ

• Πανευρωπαϊκι τθλεφωνικι γραμμι
υποςτιριξθσ παιδιϊν και εφιβων: 116-111
• «Γραμμι-Σφνδεςμοσ» 801 801 1177 τθσ
ΕΨΥΠΕ (τθλεφωνικι γραμμι βοικειασ για παιδιά
και εφιβουσ)
• Σθλεφωνικι γραμμι άμεςθσ κοινωνικισ
βοικειασ: 197
• Εκνικι τθλεφωνικι γραμμι για τα παιδιά SOS
1056
• Ανοικτι Γραμμι Καταγγελιϊν για Διαδικτυακοφσ
Τόπουσ ι Υπθρεςίεσ Νζων Τεχνολογιϊν
«SafeLine» http://www.safeline.gr

Η βία δεν είναι μαγκιά, είναι δειλία.

