
ΒΙΑ ΚΑΙ  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 
 Η βία και ο εκφοβισµός είναι ένα σοβαρό πρόβληµα στις σχέσεις των ανθρώπων. Η 6η Μαρτίου 

αποτελεί µια αφορµή για εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς να ανταλλάξουν σκέψεις και ιδέες για την 

πρόληψη και αντιµετώπιση της σχολικής βίας που εκδηλώνεται ανάµεσα στους µαθητές και να σχεδιάσουν 

προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπισης, µε στόχο την έγκαιρη παρέµβαση, ώστε να περιοριστούν οι 

εκδηλώσεις βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις. 

 Ο εκφοβισµός ασκείτε από την παρέα και είναι µια µορφή κακοποίησης. Προέρχεται από την 

έλλειψη σεβασµού ανάµεσα στα παιδιά και από την ανάγκη για εξάσκηση δύναµης, µε πρόθεση να 

προκαλέσουν πόνο ή να κάνουν τον άλλο να αισθανθεί άσχηµα. 

 Τα παιδιά που εκφοβίζουν χρησιµοποιούν δύναµη και επιθετικότητα για να ελέγξουν και να 

εκνευρίσουν τους άλλους, ενώ τα παιδιά που πέφτουν θύµατα εκφοβισµού γίνονται όλο και πιο αδύναµα και 

παγιδεύονται σε σχέσεις στις οποίες οι άλλοι τους φέρονται άσχηµα. 

 

 Μερικές µορφές εκφοβισµού είναι: 
Σωµατικός (χτυπήµατα, σπρώξιµο, φτύσιµο, κλοπές ή καταστροφή προσωπικών αντικειµένων) 

Λεκτικός (βρισιές, κακόβουλα πειράγµατα ή εκφράσεις, απειλές, ρατσιστικά σχόλια) 

Κοινωνικός-ψυχολογικός (αποκλεισµός από την οµάδα, διάδοση φηµών, γελιοποίηση) 

Ηλεκτρονικός (µέσω κινητών τηλεφώνων, µηνυµάτων στο διαδίκτυο που παρενοχλούν) 

 

 Τι πρέπει να κάνει ένα παιδί που αισθάνεται ότι πέφτει θύµα εκφοβισµού: 
Να µιλήσει στο γονέα ή το δάσκαλό του. 

Να δείξει ότι δεν ενοχλείται και να κάνει τους άλλους να νοµίζουν ότι δεν το νοιάζει. 

Να γελάσει µε αυτά που ακούει. 

Να συµπεριφερθεί µε αυτοπεποίθηση. 

Να αποµακρυνθεί και να µην αντεπιτεθεί, γιατί µπορεί να κάνει τα πράγµατα χειρότερα. 

Να ασχολείται µε πράγµατα που το κάνουν να νιώθει καλά µε τον εαυτό του. 

Να κάνει παρέα µε µαθητές τους οποίους εµπιστεύεται. 

 

   Τι πρέπει να κάνει ένα παιδί που χρησιµοποιεί βία και επιθετικότητα στις σχέσεις του 
 Να µιλήσει στο γονέα ή το δάσκαλό του. 

Να προσπαθεί να µένει ψύχραιµος. 

Να καταλάβει ότι πρέπει να φέρεται µε σεβασµό στους άλλους. 

Να προσπαθήσει να µπει στη θέση των άλλων. 

Να καταλάβει ότι αν οι άλλοι γελούν παρακολουθώντας τη σκηνή εκφοβισµού, ίσως να την σχολιάζουν 

αρνητικά. 

 

 Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για να αντιµετωπίσουν τον εκφοβισµό: 
Να επικοινωνήσουν µε τα παιδιά τους. 

Να χρησιµοποιούν την ενθάρρυνση σε κάθε τους προσπάθεια, άσχετα µε το αποτέλεσµα. 

Να τα εµπιστεύονται. 

Να τα µιλήσουν για τους φόβους και τις αγωνίες που έχουν σαν γονείς. 

Να αποφύγουν τις κατηγορίες και τις συµβουλές, να κάνουν προτάσεις και να αφήσουν τα παιδιά να 

αποφασίσουν. 

Να τους βάλουν όρια, να κάνουν συµφωνίες µαζί τους και να µην ενθαρρύνουν βίαιες συµπεριφορές µέσα 

και έξω από το σπίτι. 

Να µιλήσουν µε τον εκπαιδευτικό του παιδιού ή και µε κάποιον ειδικό αν χρειαστεί. 

 Όλα αυτά θα βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν µε αυτοεκτίµηση την προσωπικότητά τους, έτσι 

ώστε να µπορούν να προστατευθούν και να µη γίνονται στόχοι. Επίσης, δε θα γίνονται θύτες εφόσον δε θα 

έχουν ανάγκη να µειώσουν κάποιον για να νιώσουν καλά, αλλά θα υπερασπίζονται αυτούς που θα έχουν 

ανάγκη. 
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