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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ;  

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ –  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ  

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

 
     

 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας 2017 – 2018 
  

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια 
Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο.  Η ημέρα 

αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, 
μαθητές/τριες και γονείς των σχολείων όλης της 

χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και 
ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις 

ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
της σχολικής βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνεται 
μεταξύ και εναντίον των μαθητών/τριών, ώστε να 

περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή 
των ανηλίκων και αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες 

στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 
Στο μάθημά μας αναπαραστήσαμε μετά από 

συζήτηση την εικόνα που μερικές φορές μπορεί να 
έχει ο σχολικός εκφοβισμός. Γίναμε και τα θύματα και 

οι θύτες. 
 
 



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ «ΖΟΥΝΕ»  

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕIΣ. 

    Πήραμε πληροφορίες από την ιστοσελίδα της 
ενημερωτικής πύλης  του Δικτύου Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και 
Εκφοβισμού 

 

 http://stop-bullying.sch.gr 

 
Συζητήσαμε και αναρωτηθήκαμε γιατί φτάνει κάποιος 
σε αυτό το σημείο, κι αν εμείς οι ίδιοι πρώτα έχουμε 
συμπεριφερθεί με τρόπο που να μπορεί να 
χαρακτηριστεί “bullying”. Είναι αναρίθμητες οι 
μορφές τέτοιων συμπεριφορών. Τις κωδικοποιήσαμε 
σε μερικές ενδεικτικές. 

 
Για να το αναγνωρίσουμε και να το κατανοήσουμε 
καλύτερα κάναμε μία μικρή «φωτογραφική θεατρική 
παράσταση» στο πλαίσιο του μαθήματος των 
Εικαστικών. Μία επιλογή πολύ συνηθισμένων, 
δυστυχώς, ειδών εκφοβισμού. 
 
 Διαβάσαμε τα χαρακτηριστικά του σχολικού 
εκφοβισμού και οι μαθητές έκαναν αναπαράσταση 
περιστατικών που σκηνοθέτησαν, παίζοντας το ρόλο 
του θύτη και του θύματος.  
 
Μία μικρή δράση, μία μικρή αναπαράσταση, μία 
μικρή εικόνα από ένα μεγάλο πρόβλημα. 

http://stop-bullying.sch.gr/
http://stop-bullying.sch.gr/
http://stop-bullying.sch.gr/


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ;  

 

    Μαζί με τον όρο «Σχολική Βία» (school 
violence), τα τελευταία χρόνια μπήκε στο 
λεξιλόγιό μας και ο όρος «εκφοβισμός» 
(bullying). Αν με τον όρο «Σχολική Βία» 
αναφερόμαστε στο γενικότερο φαινόμενο 
της εκδήλωσης παραβατικής 
συμπεριφοράς, με τον όρο «Εκφοβισμός» 
(bullying) αναφερόμαστε σε αυτήν την 
ίδια την πράξη επιβολής και 
παρενόχλησης και απειλών από τον «θύτη» 
προς το «θύμα». Πολλές φορές, όμως, η 
φράση «Σχολική Βία» θεωρείται συνώνυμη 
του όρου «εκφοβισμός».  



ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ;  

 

     Ναι υπάρχουν. Το ζήτημα της Σχολικής 
Βίας και του Εκφοβισμού έχει γίνει 
αντικείμενο μελέτης τα τελευταία 30 
χρόνια. Ωστόσο, απέκτησε τεράστιες 
διαστάσεις σχετικά πρόσφατα (τα 
τελευταία 10 με 15 χρόνια). Η μελέτη 
του φαινομένου ξεκίνησε από διάφορες 
χώρες της Βόρειας Ευρώπης και μετά 
πέρασε και στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού Ωκεανού, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες κυρίως. Μελέτες για τη 
σχολική βία πλέον έχουμε σχεδόν από 
όλον τον κόσμο. Από έναν μεγάλο όγκο 
βιβλιογραφίας, διεθνούς και ελληνικής 
(αν θέλεις να διαβάσεις περισσότερα 
επιστημονικά για τη σχολική βία, στο 
τέλος του φυλλαδίου αυτού έχουμε 
προσθέσει μια σειρά με ενημερωτικές 
ιστοσελίδες), μαθαίνουμε για τις εξής 
μορφές Σχολικής Βίας:  



ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ  

 

    Στην περίπτωση αυτή, ο «θύτης» επιτίθεται 
και χτυπά με χέρια και πόδια το «θύμα» 
του με σκοπό να του προξενήσει 
σωματικές βλάβες.  





Στα περιστατικά σχολικής 

βίας και εκφοβισμού, 

πρωταγωνιστές είναι:  

(1) ένας «θύτης» (ή 

περισσότεροι «θύτες»)  

(2) ένας μαθητής «θύμα» 

(ή/και περισσότερα 

«θύματα»)  

(3) ενώ δεν λείπουν ποτέ οι 

παρατηρητές βίας.  Τί 

ρόλο παίζουμε εμείς 

μπροστά σε ένα τέτοιο 

περιστατικό; 

 Ο μαθητής–«θύτης» έχει 

και ο ίδιος γνωρίσει τη βία 

σε μικρότερες ηλικίες. Είτε 

ως «θύμα» ο ίδιος, είτε ως 

απλός παρατηρητής βίαιης 

συμπεριφοράς, ο μαθητής 

αυτός έχει βιώσει από 

πρώτο χέρι τη βία 

συμμαθητών του. Μπορεί 

να έγινε κι ο ίδιος «θύμα» 

κάποιου ή κάποιων 

μεγαλύτερων και 

δυνατότερων παιδιών στο 

σχολείο. Μπορεί να είδε 

άλλους μαθητές να 

χτυπούν κάποιον 

μικρότερο συμμαθητή 

τους.  

 



Ο μαθητής–«θύτης» νιώθει μεγάλη 

αυτεπάρκεια 

(αυτοαποτελεσματικότητα) σε αυτό 

που κάνει.  

Με άλλα λόγια, του αρέσει να 

εκδηλώνεται και να συμπεριφέρεται 

βίαια. Μάλιστα, νιώθει ωραία με 

αυτό που κάνει και νομίζει πως το 

κάνει καλά (να συμπεριφέρεται 

βίαια προς τους άλλους).  

 

 Ο μαθητής–«θύτης» έχει 

περιορισμένες (ή δεν έχει καθόλου) 

κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας 

με άλλους συμμαθητές και 

συνομηλίκους του.  

 

Καθώς δεν μπορεί να συνδιαλεχθεί 

με τους άλλους, το μόνο που ξέρει 

(και πολλές φορές, το μόνο που 

θέλει) να κάνει είναι να επιτεθεί 

βίαια (σωματικά, λεκτικά ή με άλλον 

τρόπο) στους συμμαθητές του.  

 



Λεκτική – ψυχολογική 

βία 

 

Ένα πιθανό σενάριο: 

 

Ο  «καλός μαθητής» στο 

πρώτο θρανίο, που 

απαντά στις ερωτήσεις 

του καθηγητή και 

έρχεται διαβασμένος, 

δέχεται  καθημερινά 

λεκτική επίθεση από 

συμμαθητές , του 

κολλάνε σημειώματα 

«είμαι φυτό»,  τον 

χλευάζουν , του πετάνε 

αντικείμενα την ώρα του 

μάθήματος  κλπ 

 

Οι έρευνες έχουν δείξει 

πως τουλάχιστον ένας 

στους επτά μαθητές 

σχολικής ηλικίας θα 

δεχθεί κάποια μορφή 

«θυματοποίησης» κατά 

τη διάρκεια της σχολικής 

του ζωής.  

 

 

 

 







ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

     Ανάλογα με τις ηλικίες, η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (WHO), ένας διεθνής 
οργανισμός που ασχολείται όχι μόνο με 
θέματα σωματικής αλλά και με θέματα 
ψυχικής υγείας μεγάλων και μικρών, 
αναφέρει πως το ποσοστό των μαθητών 
ηλικίας 15 ετών (μαθητές που έχουν ήδη 
τρία χρόνια στο Γυμνάσιο) που είχαν 
δεχθεί εκφοβισμό τουλάχιστον μια φορά 
στη ζωή τους φτάνει στο 23,5% για τα 
κορίτσια, ενώ είναι πολύ μεγαλύτερο για 
τα αγόρια. Παράλληλα, στην ίδια έκθεση 
της ΠΟΥ, ο αριθμός των μαθητών που 
«εκφόβιζαν» συμμαθητές τους έφτανε το 
44% για αγόρια ηλικίας 15 ετών.  





ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ , ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ… 

 

 ΧΛΕΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ, ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ… 

 

 ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΑΝ «ΟΠΛΟ» 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ. 





ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ  

ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  

 

 Τί είναι η Σχολική Βία;  

     Με τον όρο Σχολική Βία εννοούμε το 
φαινόμενο της συνεχιζόμενης, σκόπιμης 
και συχνής επιβολής δύναμης, απειλής και 
εξαναγκασμού ενός μεγαλύτερου προς 
έναν μικρότερο και πιο αδύναμο μαθητή. 
Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην επιβολή 
της θέλησης του «θύτη» (του μεγαλύτερου 
σε ηλικία ή/και σε δύναμη μαθητή) και 
στην άσκηση βίας πάνω στο «θύμα» (του 
μικρότερου σε ηλικία ή/και σε δύναμη 
μαθητή). Ο «θύτης» επιτίθεται με 
διάφορους τρόπους στο «θύμα» του 
πολλές φορές. Επίσης, χαρακτηρίζεται 
από ανισορροπία των συμμετεχόντων και 
διαφορά στη σωματική τους δύναμη. Ο 
«θύτης» είναι πάντοτε δυνατότερος και 
ισχυρότερος από το «θύμα» του.  



ΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΑ  

 

    Εδώ ο «θύτης» επιτίθεται φωνάζοντας, 
βρίζοντας, προσβάλλοντας λεκτικά το 
«θύμα» του. «Είσαι χαζή!», «είσαι 
ανόητος!», «είσαι φυτό!», «είσαι 
βλάκας!», είναι μερικές από τις 
συνήθεις εκφράσεις και προσβολές που 
χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις 
λεκτικής βίας.  





 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ  

 

    Στην περίπτωση αυτή, ο «θύτης» (ή οι 
«θύτες») ασκούν μια εξίσου επικίνδυνη 
μορφή βίας: διασπείροντας ψευδή 
σχόλια και κουβέντες (κουτσομπολιό), 
αποκλείοντας το «θύμα» από παρέες 
και απομονώνοντάς το από 
δραστηριότητες της τάξης. «Φύγε!», 
«Δεν σε θέλω στην παρέα μου» είναι 
μόνο μερικά από τα προσβλητικά 
σχόλια που μπορεί να δεχθεί το 
«θύμα» συναισθηματικής και 
ψυχολογικής βίας.  





ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

 

    Είναι παρόμοια μορφή βίας με την 
προηγούμενη 
(συναισθηματική/ψυχολογική βία). 
Μπορεί, όμως, να μην έχει στοιχεία 
κουτσομπολιού και ψευδών ειδήσεων και 
να περιορίζεται μόνο στον αποκλεισμό 
από την ομάδα. «Δεν θα σε καλέσω στη 
γιορτή μου!» είναι μια μορφή απειλής και 
κοινωνικού αποκλεισμού. «Άντε ρε! Φύγε 
από εδώ», μπορεί να ακουστεί και να 
σημαίνει όχι μόνο τη λεκτική προσβολή, 
αλλά και τη συναισθηματική βία και 
κοινωνικό αποκλεισμό ενός γενικότερα 
«διαφορετικού» μαθητή από τους 
συμμαθητές του.  







ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ 

ΜΈΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΑ  

 

     Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται πάλι για 
λεκτική και συναισθηματική/ψυχολογική 
βία, η οποία όμως πραγματοποιείται μέσα 
από κινητά τηλέφωνα (με ηλεκτρονικά 
μηνύματα-sms, ανώνυμες κλήσεις) και με 
τη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων 
ή και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών 
που αφορούν στο «θύμα» σε διάφορα 
δημοφιλή δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης 
(π.χ., facebook, instagram, twitter). 
Εναλλακτικά, η ηλεκτρονική βία (που είναι 
γνωστή και ως «κυβερνο-εκφοβισμός») 
μπορεί να πάρει τη μορφή ανάρτησης 
κακοηθειών, κακόβουλων σχολίων, 
προσωπικών φωτογραφιών (πραγματικών 
ή παραποιημένων) του «θύματος» με 
σκοπό να το φέρουν σε δύσκολη θέση.  





ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ  

 

    Πρόκειται για ιδιαίτερη και πολύ 
χειρότερη μορφή σωματικής βίας. Το 
κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 
σεξουαλικής βίας δεν είναι μόνο οι 
σωματικές επιθέσεις, αλλά και η 
σεξουαλική «θυματοποίηση» του 
«θύματος» από το «θύτη», όταν ο «θύτης» 
επιτίθεται σεξουαλικά στο «θύμα».  



 

Μή φοβάσαι, μίλα! 

 

Να μιλάς στους φίλους σου,  

να μιλάς στους γονείς σου, 

 να μιλάς στους καθηγητές σου. 

 

 

 

 



ΜΙΛΗΣΤΕ! 

  
 
 

Όλοι είχαμε κάτι να πούμε. Όλοι κάτι να σκεφτούμε και να 
αλλάξουμε. Αναπαραστήσαμε. Φωτογραφήσαμε. 
Σχεδιάσαμε, μιλήσαμε. Ζωγραφίσαμε.  
 
Τώρα ξέρουμε. Αναγνωρίζουμε. Αλλάζουμε. 
Και δε θα ξανασυμβεί όσο περνά από το χέρι μας . 
 Όσο είμαστε κοντά ο ένας στον άλλο. 
 Όσο μιλάμε και σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους. 
 
Όσοι χρειάζεστε βοήθεια ή συμβουλές για εσάς ή κάποιον 
που πιστεύετε ότι χρειάζεται βοήθεια, μαθητές, γονείς, 
εκπαιδευτικοί, καλέστε τώρα: 
 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
1056  δωρεάν – ανώνυμα - 24ωρο 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  :  
8001180015 
 
ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  : 11130  - 
08.30 – 14.00 
 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ :  
11611 
 
 
 
 
 



  
Υπεύθυνη καθηγήτρια – φωτογραφίες – συντονισμός δραστηριότητας  
 
Ανδρέου Αικατερίνη 
Εικαστικός/Εκπαιδευτικός ΠΕ08 
2018 


