
 

Ο Σχολικός Εκφοβισμός: 

 �δεν είναι απλό πείραγμα ή «συνηθισμένη» 
σχολική πλάκα. 

 δεν γίνεται με παιγνιώδη και φιλικό τρόπο. 

 δεν σταματά όταν ενοχλείται το παιδί-θύμα. 

 δεν είναι σύγκρουση ανάμεσα σε ίσα μέρη.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας μαθητής γίνεται θύμα εκφοβισμού όταν 
υποβάλλεται κατ’ επανάληψη σε αρνητικές 
ενέργειες από έναν ή περισσότερους μαθη-
τές.�Ανάμεσα σε θύτη και θύμα υπάρχει σχέ-
ση ασύμμετρης δύναμης (σωματική, οικονο-
μική, κοινωνική, πολιτισμική...). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει πολλές μορ-
φές: λεκτική μορφή (κοροϊδίες, απειλές),   ψυ-
χολογική (κοινωνικός αποκλεισμός, διάδοση 
φημών), σωματική (χτυπήματα), σεξουαλική 
ή διαδικτυακή (μέσω Η/Υ ή κινητών) και οι 
συνέπειές του είναι τραυματικές για όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη... 

3Ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΑΜΠΡΑΣ 

 
Καταδικάζουμε τον Ρατσισμό!  Προωθούμε την Ισότητα και           τον Σεβασμό! 

Σχολικός Εκφοβισμός 
Η οπτική των Παιδιών 

του Δημοτικού Σχολείου 
Αλάμπρας  

Μια σύνοψη των ευρημάτων της έρευνας που έγινε στο Σχολείο μας κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 

Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Σχολική χρονιά 2015-16 

Για να αντιμετωπιστεί 

το φαινόμενο του  

Σχολικού  Εκφοβισμού 

πρέπει πρώτα να    

παραδεχθούμε την 

ύπαρξή  του και να   

μιλήσουμε  ανοικτά για 

αυτόν τόσο με τους    

γονείς όσο και τους  

εκπαιδευτικούς. 

 

 
 

 

 

 

Ο Εκφοβισμός  

ΜΠΟΡΕΙ  και ΠΡΕΠΕΙ 

να αντιμετωπιστεί! 



 

Σκοπός της έρευνας  
Διερεύ νηση 1) τού σχολικού  κλι ματος και 2) 
των αντιλη ψεων και εμπειριω ν των παιδιω ν 
για τον Σχολικο  Εκφοβισμο  και για το πω ς 
αντιλαμβα νονται τον ρο λο εκπαιδεύτικω ν 
και γονιω ν. 
 Χρη ση ανω νύμού ερωτηματολογι ού 
 Ομαδικη  σύζη τηση (focus group) 

Μη ενημέρωση εκπαιδευτικώνΜη ενημέρωση εκπαιδευτικών  
 Θεωρού με ο τι σε κα ποιες περιπτω σεις οι 

εκπαιδεύτικοι  δεν μπορού ν να βοηθη σούν 
(απειλε ς πού εκτει νονται εκτο ς σχολικού  
χω ρού, εμπλοκη  εξωσχολικω ν, βι αιος η  δύ -
σκολος θύ της). Προσπαθού με μο νοι μας να 
λύ σούμε το προ βλημα. 

 Φοβο μαστε για σύνε πειες απο  θύ τη.  
 Φοβο μαστε για λα θος χειρισμο  εκ με ρούς 

των εκπαιδεύτικω ν (διαρροη  σε μαθητε ς η  
α λλούς εκπαιδεύτικού ς).  

 Οι εκπαιδεύτικοι  πρε πει να κερδι σούν την 
εμπιστοσύ νη μας και να καταλα βούν απο  
μο νοι τούς ο τι ύπα ρχει προ βλημα. 

 Οι εκπαιδεύτικοι  μπορού ν να βοηθη σούν 
εα ν ε χούν κατανο ηση, δι νούν σημασι α και 
δεν εκθε τούν το θύ μα. Προσεκτικο ς χειρι-
σμο ς τού θύ τη χωρι ς θύμο , σύχνη  ενασχο -
ληση-σύζη τηση, εμπλοκη  γονιω ν.  

 Ανα πτύξη σχε σης εμπιστοσύ νης και σύνερ-
γασι α εκπαιδεύτικω ν-μαθητω ν. 

Μη ενημέρωση γονιώνΜη ενημέρωση γονιών  
 «Δεν θε λω να μα θούν κα τι και να λύπη-
θού ν. Να μην χρειαστει  να τούς πληγω -
σω.»  

 «Προτιμω  να μην τούς το πω γιατι  μπο-
ρει  να λύθει  γρη γορα και να μην το κα -
νω ολο κληρο θε μα.»  

 «Αν δεν λύ νεται μπορει  να τούς αναφε -
ρω κα τι, αλλα  ο χι πολλα  πρα γματα.» 

 «Μπορει  να ντρε πεσαι. Να μην θε λεις να 
τούς πεις κατα μούτρα ο τι ε χει κα ποιον 
και σε πειρα ζει.» 

 «Μπορει  να ντρε πεσαι να τούς το πεις 
γιατι  θα ε ρθούν στο σχολει ο να κα νούν 
ολο κληρο θε μα.» 

 «Μπορει  οι γονει ς να τσακω νονται και 
να μην θε λεις να τούς το πεις γιατι  θα 
βγα λούν τα νεύ ρα τούς πα νω σού.»  

 «Μπορει ς να τούς το πεις ο ταν τελειω -
σει και δεν θα θύμω σούν το σο πολύ .» 

Ευρήματα από την Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα γύρω από τον Σχολικό Εκφοβισμό 

Οι απόψεις των παιδιών... 


