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Παρεµβατικό Πρόγραµµα µε τίτλο:
Σχολικός Εκφοβισµός

Υπεύθυνες Προγράµµατος:

Παγώνη Νίτσα ΠΕ02

Λαγουδάκη Μαρία ΠΕ19



Συµµετέχουν οι µαθητές των

τµηµάτων:

�Β1

�Β2

�Β3



Περίοδος Υλοποίησης του

Προγράµµατος:

Από Οκτώβριο 2012 έως

και Μάρτιο 2013



Την παρουσίαση αυτή έφτιαξαν οι

µαθητές του Β1 τµήµατος:

� Αγκουριδάκης Εµµανουήλ

� Ανδρεδάκη Αναστασία

� Ανδρεδάκη Ελένη

� Αποστολάκη Ελπίδα

� Αποστολάκης Κωνσταντίνος

� Αρετίνη Γεωργία

� Βαβουδάκη Ιωάννα

� Βαρδιάµπασης Αντώνης

� Βασσάλος ∆ηµήτριος

� Γαβριλάκης Μάρκος

� Γαλλιάκη Μαρία



Την παρουσίαση αυτή έφτιαξαν οι

µαθητές του Β1 τµήµατος: (συνέχεια)

� Γεραρχάκης Γεώργιος

� Γερογιαννάκη Καλλιόπη

� ∆ασκαλάκης Ιωάννης

� ∆αφνοµήλη Μαρία

� ∆ηµήτρη Αλεξάνδρα

� ∆ρίτσας Σταµάτης

� Ζαχαράκη Ευαγγελία

� Καλαϊτζάκης ∆ηµήτριος

� Καραγιαννάκη Ελένη

� Κλαδοβασιλάκης ∆ηµήτρης

� Κονιδάκης ∆ηµήτριος

� Κονταράτος Γεώργιος

� Κούκα Άρντι

� Λεµπιδάκη Ελένη

� Μαρκάκη Μαρία



Σχολικός Εκφοβισµός

ΑΜΕΣΟΣ

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΕΨΙΜΟ,ΦΘΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΑΡΚΑΣΜΟΣ,ΕΙΡΩΝΙΑ,ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ,ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ



Σχολικός Εκφοβισµός

ΕΜΜΕΣΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΦΗΜΩΝ

ΑΝΗΘΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ



Σχολικός Εκφοβισµός

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ:
ΣΥΧΝΗ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΑΞΙΑΦΟΒΟ∆ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ



Σχολικός Εκφοβισµός

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ



Σχολικός Εκφοβισµός : 

Αιτιολογικοί Παράγοντες

1. Οικογένεια

Λεκτική βία

Σωµατική βία

Γονείς υπερβολικά επιτρεπτικοί

ή υπερβολικά αυστηροί



Επιπτώσεις στον έφηβο

Αρνητική εικόνα

Συµπεριφορές εκφοβισµού

Αίσθηση δύναµης και αξίας

Σχολικός Εκφοβισµός : 

Αιτιολογικοί Παράγοντες



Σχολικός Εκφοβισµός : 
Αιτιολογικοί Παράγοντες

2.Σχολείο

Άγνοια περιστατικών

Αρνητικά µηνύµατα για αυτοεκτίµηση

Μη ύπαρξη σταθερών συνεπειών για

τέτοιου είδους συµπεριφορές



Σχολικός Εκφοβισµός : 

Αιτιολογικοί Παράγοντες

3.Οµάδα Συνοµήλικων-Συµπεριφορές εκφοβισµού

Αποδοχή από την οµάδα



Γιατί; Για να επιβληθούν και να κυριαρχήσουν.

Εκδηλώνουν βία

Σωµατική

λεκτική

ψυχολογική

Τα παιδιά που εκφοβίζουν



Έχουν

Χαµηλή επίδοση στο σχολείο

Προβλήµατα συµµόρφωσης

Η βία είναι κοινωνικά αποδεκτή

Τα ίδια θύµατα βίαιης συµπεριφοράς

Αργότερα αντικοινωνικές –
παράνοµες συµπεριφορές

Τα παιδιά που εκφοβίζουν



Τα παιδιά – θύµατα Εκφοβισµού

Είναι παιδιά που:

Είναι σωµατικά αδύναµα.

Αποφεύγουν να αναφέρουν περιστατικά εκφοβισµού.

Έχουν διαφορετική εθνικότητα ή θρήσκευµα.

Έχουν διαφορετικότητα στην εµφάνιση.

Έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση.

Έχουν προβλήµατα υγείας

Είναι άτοµα εσωστρεφή.

Έχουν γονείς υπερπροστατευτικούς.



Ρόλος σχολείου στην πρόληψη και

αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού

EEκφοβισµόςκφοβισµός σεσε σχολείασχολεία

ΑίτιαΑίτια::

Χαλαρή επίβλεψη

Αδιαφορία ή παράβλεψη

τέτοιων συµπεριφορών

∆εν υπάρχουν ξεκάθαροι

κανόνες και συνέπειες



Ρόλος σχολείου στην πρόληψη και

αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού

Πρόληψη – Σχολικός χώρος

Παρέµβαση Θετικό κλίµα

Σεβασµός

Ενίσχυση αξίας κάθε παιδιού

∆ιαµόρφωση συµφωνηµένου

κώδικα συµπεριφοράς

Αυξηµένη και αποτελεσµατική

επιτήρηση

Εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης

και προαγωγής της υγείας

Συνεργασία µαθητών, γονέων

και εκπαιδευτικών.



Σχολικός εκφοβισµός – Αντιµετώπιση

Γονείς

Α. Παρατήρηση αλλαγών συµπεριφοράς παιδιού. 
Συζήτηση

Β. Πρόταση να µιλήσει στο δάσκαλο ή καθηγητή

Γ. Επικοινωνία γονέα µε το σχολείο εν γνώσει
του παιδιού

∆. Καθησύχαση παιδιού- δε φταίει-ούτε αξίζει
τέτοια συµπεριφορά



Σχολικός εκφοβισµός – Αντιµετώπιση

Γονείς

Ε. Καθοδήγηση παιδιού να αποφεύγει µέρη και καταστάσεις

όπου µπορεί να συµβεί ο εκφοβισµός

ΣΤ. Ενθάρρυνση παιδιού για φιλίες- παρέες µε συνοµηλίκους.

Συµµετοχή σε δραστηριότητες – ενίσχυση αυτοπεποίθησης.

Ζ. Αποφεύγουν την υπερπροστασία.



Σχολικός εκφοβισµός – Αντιµετώπιση

Γονείς

Η. Ευκαιρία ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων

∆ηµιουργία σχέσεων

∆ιεκδίκηση – Όχι

Συνεργασία

Επίλυση συγκρούσεων

∆όσιµο και αναζήτηση βοήθειας

Επιβράβευση για τέτοιες συµπεριφορές



Σχολικός εκφοβισµός – Αντιµετώπιση

Ρόλος γονέων = δίπλα τους και

όχι να αναλαµβάνουν

τις ευθύνες των παιδιών τους.



Βασικοί Κανόνες

� Κανένας µαθητής να µην κάνει επιθετικές
πράξεις

� Οι µαθητές να βοηθούν τους συµµαθητές
τους και ειδικά αυτούς που γίνονται
στόχοι επιθετικότητας

� Κανείς να µην αποκλείεται από οµαδικές
δραστηριότητες για να µην αισθάνεται
µόνος ή ότι τον έχουν απορρίψει τα άλλα
παιδιά.



Το παιδί στόχος εκφοβισµού:

Πώς αντιδρά:

Κρατά την ηρεµία του.

Κοιτάζει στα µάτια µε ύφος ουδέτερο

και όρθιο το κορµί.

Στις βρισιές κρατά την ψυχραιµία του και απαντά:
Έτσι, λες έ, είµαι.., για φαντάσου!

Λέει µε κατηγορηµατικό τρόπο ότι

δεν του αρέσει η συµπεριφορά του άλλου.

Στον κίνδυνο φεύγει.



Αν Είσαι Παιδί – Στόχος εκφοβισµού

Γνώριζε: Η επίθεση

έχει πλάκα

µόνο όταν

ο στόχος αντιδρά.

Ζήτα βοήθεια από:

Καθηγητή

Άλλα παιδιά µάρτυρες

της σκηνής

Γονείς



Αν Είσαι Παιδί – Στόχος εκφοβισµού

Όταν το πιστέψεις αυτό τότε θα µπορέσεις να πείσεις
και τους άλλους.

ΕΧΕΙΣ

∆ΙΚΑΙΩΜΑ:

Να είσαι ο εαυτός σου.

Να είσαι διαφορετικός

από τους άλλους.

Να ζεις ελεύθερος.

Να σε σέβονται.



∆ΕΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΧΕΩΜΕΝΟΣ

ΝΑ ∆ΕΧΕΣΑΙ:

Εξευτελισµούς

Υποτίµηση

Αποµόνωση

Όταν το πιστέψεις αυτό τότε θα µπορέσεις να
πείσεις και τους άλλους.


