
SCHOOL BULLYING 

Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο (school bullying) 

περιγράφει την εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και 

επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την 

επιβολή και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε 

μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.  



ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Η επιθετικότητα διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: 
1.Η παρορμητική. Δεν έχει συγκεκριμένο στόχο 
και δεν υπάρχει σε αυτήν σκοπιμότητα από την 
μεριά του δράστη να βλάψει το θύμα. 

 2.Η εχθρική. Έχει συνήθως ως στόχο να βλάψει 
ο δράστης το θύμα, όμως υπάρχει και 
περίπτωση να έχει ως στόχο την αποκατάσταση 
του αυτοσυναισθήματος, το οποίο πληγώθηκε. 

 3.Η συντελεστική. Δεν έχει στόχους επιθετικούς, 
παρόλο που βλάπτει το θύμα. Τις πιο πολλές 
φορές αποτελεί μέσο για την επιτυχία κάποιου 
σκοπού. 



Η βίαιη και επιθετική συμπεριφορά 

ενός ατόμου ή μίας ομάδας 

εκδηλώνεται ποικιλόμορφα και οι 

μορφές τις, σύμφωνα με την 

ακόλουθη ομαδοποίηση, είναι: 

  Βία κατά προσώπου 

Βία κατά της περιουσίας και βανδαλισμοί 

Βία που στρέφεται αυνειδητά ή όχι 

εναντίον του ίδιου του εαυτού. 



ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ OΤΑΝ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ OΤΙ ΕΝΑΣ 

ΜΑΘΗΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ 

ΚΙΝΔΥΝΟ: 

 
 1.Δεν αντιδρούμε με επιθετικότητα 

2.Παρατηρούμε αν το πρόβλημα εμφανίζεται με πολλαπλές μορφές. 

 3.Εξετάζουμε τη συμπεριφορά σε σχέση με άλλους παράγοντες. 
4.Δεν ξεχνούμε ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος παρερμηνείας. 

5.Δεν ξεχνούμε ότι βασική αρχή της αποτελεσματικότητας του 
σχολείου είναι ότι αναγνωρίζει σε κάθε παιδί την δυνατότητα να 

ξεπερνάει τις δύσκολες καταστάσεις και να ελέγχει αρνητικά 
συναισθήματα και συμπεριφορές. 



 Αν ένα παιδί βρεθεί εκτός ελέγχου και απειλείται 
με κίνδυνο η ζωή του ή η ζωή των άλλων 

ατόμων: 

 1.Ειδοποιούμε επειγόντως την διοίκηση του 
σχολείου και το σχολικό σύμβουλο, το σχολικό 

ψυχολόγο, τους γονείς. 
2.Αποφεύγουμε αυταρχικές αντιδράσεις, 

επιθετικές κινήσεις, απειλές. 

 3.Προσεγγίζουν το παιδί μόνον άτομα που 
μπορούν να το ηρεμήσουν, επικοινωνώντας μαζί 

του με ανοιχτές ερωτήσεις. 





Μπορείτε να καλέσετε στο Χαμόγελο 

του παιδιού στην «Εθνική Τηλεφωνική 

Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056», ή 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

sos1056@hamogelo.gr  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5Pbz1
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