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Abstract: In recent years, there has been a particularly high research and academic interest in 

the phenomenon of school bullying, due to its effects and the alarming dimensions it is taking. 

Understanding the phenomenon of school bullying is crucial for the development of effective 

interventions and strategies that target, primarily, its causes and then act preventively. With 

this given, makes it necessary to inform and educate teachers about the phenomenon of school 

violence and bullying. This paper aims to present to present the conceptual demarcation, the 

various forms (direct or indirect) that it can take and the effects of the phenomenon of school 

violence and bullying. Finally, the paper presents specific pedagogical - didactic strategies for 

managing school violence and bullying are listed so that they can be used by teachers. 
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Πεπίλητη: Τα ηειεπηαία ρξφληα εληνπίδεηαη έλα ηδηαίηεξα απμεκέλν εξεπλεηηθφ θαη 

αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ γηα ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ, εμαηηίαο ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ θαη ησλ αλεζπρεηηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ ιακβάλεη. Ζ θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ, πξσηαξρηθά, ζηηο αηηίεο 

ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ιεηηνπξγνχλ πξνιεπηηθά. Απηφ ην γεγνλφο, ινηπφλ, θαζηζηά αλαγθαία 

ηελ ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηελ ελλνηνινγηθή 

νξηνζέηεζε, ηηο δηάθνξεο κνξθέο (άκεζεο ή έκκεζεο) πνπ κπνξεί λα ιάβεη θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ Τέινο, παξαζέηνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

παηδαγσγηθφ - δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζήο ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Λέξειρ κλειδιά: θαηλφκελν ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, κνξθέο, ζπλέπεηεο, δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο  

  

mailto:filipevang@gmail.com


Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 9, Τεχρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 320 απφ 409 

Ειζαγυγή: εννοιολογική οπιοθέηηζη ηος θαινομένος ηηρ ζσολικήρ βίαρ και 

εκθοβιζμού 

Ο φξνο ηεο ζρνιηθήο βίαο αθνξά ζπκπεξηθνξέο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ή κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (Θάλνο, 2017α). Σηελ παξνχζα εξγαζία δίλεηαη πεξηζζφηεξε 

έκθαζε ζε ζπκπεξηθνξέο βίαο κεηαμχ καζεηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν νξηζκφο ηεο ζρνιηθήο 

βίαο αλαθέξεηαη ζε αξλεηηθέο ελέξγεηεο ελφο αηφκνπ, ζηελ απεηιή ή ρξήζε θπζηθήο βίαο κε 

πξφζεζε ηελ πξφθιεζε ζσκαηηθνχ ηξαπκαηηζκνχ, βιάβεο ή εθθνβηζκνχ ζε θάπνην 

πξφζσπν, ηε ιεθηηθή θαη ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε (Δπζπκίνπ, 2018; Αξηηλνπνχινπ, 2001). 

Ζ ζρνιηθή βία θαη παξαβαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο (Θάλνο, 2017α:569): 

 «Βία θαηά πξνζώπσλ ή εαπηνύ (ζρνιηθή θνηλόηεηα): πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο 

βίαο, όπσο ζσκαηηθή, ιεθηηθή, κε ιεθηηθή (ρεηξνλνκίεο, κνξθαζκνί), εθθνβηζκόο, 

ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή, ειεθηξνληθή, ζεμνπαιηθή, θάπληζκα, αιθνόι, νπζίεο 

 Βία θαηά ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο: Φαζαξία κέζα ζηελ ηάμε, απνπζίεο, θνπάλεο, 

ρξήζε θηλεηνύ, αληηγξαθή 

 Βία θαηά ηνπ ζρνιείνπ: Γηαξξήμεηο, θινπέο πιηθνύ, θαηαζηξνθέο ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ». 

Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο (bullying) νξίδεηαη σο έλαο ζπλδπαζκφο ιεθηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ 

επηζέζεσλ θαη θαθνπνηήζεσλ (Roberts, 2006:14, φπ. αλαθ. ζην Σκπξλαίνπ, 2015) πνπ 

απεπζχλνληαη απφ έλαλ δξάζηε-ζχηε (εθθνβηζηή) (the bully) ζε έλα ζηφρν (ην ζχκα)
1
. Ο φξνο 

bullying, πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε bully πνπ ζεκαίλεη εθθνβηζηήο ή ςεπηνληαήο ή απηφο πνπ 

θάλεη θάπνηνλ λα ππνθέξεη ςπρηθά. (Rigby, 2008:13). Φξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιε θιίκαθα 

ζηελ ακεξηθαληθή βηβιηνγξαθία, ελψ ζηελ ειιεληθή γιψζζα έρεη κεηαθξαζηεί σο ζρνιηθφο 

εθθνβηζκφο (Αξηηλνπνχινπ, 2001:14). Δπηπιένλ, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο έρεη νξηζηεί σο ε 

πξαγκάησζε ζθφπηκσλ, επαλαιακβαλφκελσλ, βιαβεξψλ ελεξγεηψλ ή ιέμεσλ ή άιινπ είδνπο 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο βξηζηέο, απεηιέο, νη νπνίεο δηαπξάηηνληαη απφ έλα παηδί ή νκάδα 

παηδηψλ ελάληηα ζε έλα άιιν παηδί ή νκάδα παηδηψλ. Δλψ, ζχκθσλα κε ηνπο Smith & Sharp 

(1994:1, φπ. αλαθ. ζην Σκπξλαίνπ, 2015), πξφθεηηαη γηα κία ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζπληζηά 

ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη ππνδειψλεη κηα επηζπκία γηα εθθνβηζκφ θαη 

θπξηαξρία. O ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη ε βία, ζχκθσλα κε ηνλ Olweus (1993, 1997, φπ. 

αλαθ. ζην Σκπξλαίνπ, 2015) είλαη πξσηνπφξνο ζηελ έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ, απνηεινχλ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη φηαλ έλα παηδί 

«εθηίζεηαη, θαη’ επαλάιεςε θαη ζε δηάξθεηα ρξφλνπ, ζε αξλεηηθέο πξάμεηο απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα». Ο Olweus (1993, 1997, φπ. αλαθ. ζην Σκπξλαίνπ, 2015) δηαθξίλεη ηνλ 

                                                 
1
 Παξφιν πνπ νη φξνη «ζχηεο» θαη «ζχκα», φπσο θαη ζηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζπζηήλεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο «ηακπέιεο» ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζφηη πξφθεηηαη γηα 

αξλεηηθά θνξηηζκέλνπο φξνπο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απηφ-εηθφλα ησλ καζεηψλ. Ψο πην δφθηκνη φξνη 

ζπζηήλνληαη «ν καζεηήο πνπ αζθεί εθθνβηζκφ» θαη «ν καζεηήο πνπ δέρεηαη εθθνβηζκφ» (Σκπξλαίνπ, 2015).   
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ζρνιηθφ εθθνβηζκφ σο κηα ππνθαηεγνξία ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δηαρσξίδνληάο ηνλ 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά, αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη 

επηθαιππηφκελεο. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθθνβηζκνχ απνηεινχλ νη ζθφπηκεο θαη επαλαιακβαλφκελεο 

αξλεηηθέο ελέξγεηεο ελφο καζεηή κε ζθνπφ ηε ζπκαηνπνίεζε ελφο άιινπ καζεηή. Ψο 

αξλεηηθέο ελέξγεηεο ραξαθηεξίδνληαη ε ζθφπηκε πξφθιεζε βιάβεο, φπσο είλαη ηα ρηππήκαηα, 

νη βξηζηέο θαη ην πείξαγκα θαη πξνυπνζέηνπλ ηε δηαθνξά δχλακεο αλάκεζα ζε δχν καζεηέο, 

ην ζχηε θαη ην ζχκα, κε απνηέιεζκα ν καζεηήο πνπ εθθνβίδεηαη λα κελ κπνξεί λα ακπλζεί 

θαη λα αληηδξάζεη. Οη αξλεηηθέο απηέο ελέξγεηεο έρνπλ δηάξθεηα θαη εκθαλίδνληαη ρσξίο 

θάπνηα ηδηαίηεξε αθνξκή. Παξάιιεια, ν εθθνβηζκφο πξνθαιείηαη απφ έλα άηνκν ή κηα 

νκάδα αηφκσλ (Νηθνιάνπ, 2013). Τέινο, ν φξνο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο - bullying εκθαλίδεηαη 

ζπρλά κε ηηο ίδηεο κνξθέο (ιεθηηθή, ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, θ.α), ζπγρέεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά κε ηε ζρνιηθή βία γεληθφηεξα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ζε 

θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο ή θπξίσο απφ ηα Μ.Μ.Δ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά ν φξνο ζρνιηθφο 

εθθνβηζκφο έλαληη ηνπ φξνπ ζρνιηθή βία (Δπζπκίνπ, 2018; Θάλνο, 2017α). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο έρεη επηθξαηήζεη κε ηνλ αγγιηθφ φξν bullying 

αθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη βάζεη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο απνδίδεηαη κε δηάθνξεο 

νλνκαζίεο, φπσο εθθνβηζκόο/ ζπκαηνπνίεζε, Σρνιηθόο εθθνβηζκόο, ζρνιηθή επηζεηηθόηεηα, 

θαθνπνίεζε ζπλνκειίθνπ, άζθεζε βίαο από καζεηή ζε καζεηή, θάλσ ην κάγθα, ηαιαηπσξώ, 

κεηώλσ, είδνο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, αληηθνηλσληθή-επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κεηαμύ καζεηώλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (Παξαδεηζηψηε & Τδηφγθνπξνο, 

2008:3). Ο φξνο ζρνιηθή βία θαη εθθνβηζκόο απνηππψλεη θαη πξνζδηνξίδεη φιεο ηηο κνξθέο 

εθδήισζεο θαηλνκέλσλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ (Σκπξλαίνπ, 2015). 

Σην ζεκείν είλαη αλαγθαίν λα ππνγξακκηζζεί φηη ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνχ παξαηεξείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο κε ζνβαξέο 

επηπηψζεηο γηα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ, αιιά θαη γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Σκπξλαίνπ, 2015; Georgiou & Stavrinides, 2008; Smith et al., 

2004). Οη έλλνηεο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη βία κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο σο έλα πεδίν 

«αληηθνηλσληθψλ» ζπκπεξηθνξψλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη κνξθέο θαθνπνίεζεο, 

θπκαηλφκελσλ απφ ηελ αληίζεζε, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ εθθνβηζκφ κέρξη ηηο βίαηεο 

επηζέζεηο (Αλησλίνπ, 2008, φπ. αλαθ. ζην Σκπξλαίνπ, 2015). 

Γηα πνιιά ρξφληα ππήξρε κηα δηαδεδνκέλε αληίιεςε φηη ην θαηλφκελν απηφ απνηειεί έλα 

θπζηθφ θνκκάηη ησλ παηδηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Ψζηφζν, ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα 

απαζρνιεί έληνλα ηε θνηλή γλψκε, κε απνηέιεζκα λα δηελεξγεζνχλ ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο 

αξρηθά ζηε Σθαλδηλαβία, ηελ Ηαπσλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζήκεξα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη Νφηηα Κνξέα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ην αληίθηππν ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζε θνηλσληθφ, αθαδεκατθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν (Rigby, 2008). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν φξνο bullying παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή 

νξνινγία απφ ηνλ Ννξβεγφ Olweus (1978, φπ. αλαθ. ζην Κανχξε, 2017), γηα λα πεξηγξάςεη 
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ηηο δηαδηθαζίεο παξελφριεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο ζπκαηνπνίεζεο παηδηψλ θαη εθήβσλ απφ 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Κανχξε, 2017). 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο παξακέλεη κέρξη ζήκεξα έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηα 

νπνία θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί κηα ζρνιηθή κνλάδα ζε παγθφζκην επίπεδν (Λακπξηαλνχ θ.ά., 

2018; Espelage et al., 2016). Οξίδεηαη σο «ζπζηεκαηηθή θαη επαλαιακβαλόκελε ζθόπηκε πξάμε 

βίαο από θάπνηνλ/νπο πνπ έρεη/νπλ πεξηζζόηεξε δύλακε πξνο θάπνηνλ/νπο πνπ έρεη/νπλ 

ιηγόηεξε δύλακε» (Λακπξηαλνχ θ.ά., 2018; Gladden et al., 2014).  

Μνινλφηη ππάξρνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο πνπ απνδίδνπλ δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα ην 

ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ν Greene (2000, φπ. αλαθ. ζην Griffin & Gross, 2004; Σκπξλαίνπ, 2015) 

αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ πέληε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηα νπνία θαίλεηαη 

λα ζπκθσλνχλ πνιινί εξεπλεηέο:  

 Δζθεκκέλε αξλεηηθή πξάμε/ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  

 Απξφθιεηε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  

 Δπαλάιεςε  

 Αληζνξξνπία δχλακεο ή εμνπζίαο  

 Δθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ κέζα ζε νηθείεο θνηλσληθέο νκάδεο 

Ψζηφζν, αξθεηά πξφζθαηα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ 

ελλνηνιφγεζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ βάζεη ησλ πέληε παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ. Τν 

ζηνηρείν ηεο επαλάιεςεο αληηθξνχεηαη απφ ηελ αληίιεςε φηη αθφκε θαη έλα κεκνλσκέλν 

πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ κπνξεί λα είλαη επηβιαβέο -φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εθθνβηζκνχ, φπνπ ην επηβιαβέο αλαξηεκέλν πιηθφ κπνξεί λα είλαη νξαηφ γηα κεγάιε ρξνληθή 

πεξίνδν (Slonje, et al., 2013; Slonje & Smith, 2008, φπ. αλαθ. ζην Σκπξλαίνπ, 2015). 

Σχκθσλα κε ηνπο Volk, Dane & Marini (2014, φπ. αλαθ. ζην Σκπξλαίνπ, 2015) πξνηείλεηαη 

έλαο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ν νπνίνο νξίδεη ηξία βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ νξνζέηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ: ηε ζηνρεπκέλε ζπκπεξηθνξά, ηελ 

αληζνξξνπία δχλακεο θαη ηελ πξφθιεζε βιάβεο ησλ ζπκάησλ. Παξαιείπεηαη ινηπφλ, ε έλλνηα 

ηεο επαλάιεςεο θαη ηνλίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο ζηνρεπκέλεο θαη φρη απιά ζθφπηκεο ερζξηθήο 

ελέξγεηαο, δειψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζηελή δηαζχλδεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ 

πξνιεπηηθή παξά κε ηελ αληηδξαζηηθή επηζεηηθφηεηα (Volk, et al., 2014). Σηνλ αλαζεσξεκέλν 

νξηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δηαθαίλεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο αληζνξξνπίαο δχλακεο σο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ θαηά ηεο 

ζρνιηθήο βίαο (Σκπξλαίνπ, 2015: 6 – 7). 

Δπηπιένλ, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο απνηειεί έλα νκαδηθφ θαηλφκελν, εθφζνλ δελ αθνξά 

κφλν ζηνπο καζεηή πνπ εθθνβίδνπλ θαη ζε εθείλνλ/νπο πνπ εθθνβίδνληαη, αιιά θαη ζε φζνπο 

ηπγράλεη λα είλαη παξφληεο ζε απηά ηα πεξηζηαηηθά, δειαδή ζηνπο παξαηεξεηέο, ή αθφκα θαη 

ζε απηνχο πνπ δελ είλαη παξφληεο, αιιά γλσξίδνπλ φηη ζπκβαίλνπλ απηά ηα 

επαλαιακβαλφκελα πεξηζηαηηθά αξλεηηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη καζεηέο, αιιά 

θαη ελήιηθεο, φπσο εθπαηδεπηηθνί ή άιινη εξγαδφκελνη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ή αθφκα θαη 
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γνλείο. Έηζη, πξνζδηνξίδεηαη φηη ζην θαηλφκελν ηνπ bullying εκπιέθνληαη πνιιά κέξε, φπσο 

(Σκπξλαίνπ, 2015):  

 Ο ζχηεο (ν καζεηήο ή νκάδα καζεηψλ πνπ αζθεί εθθνβηζκφ)  

 Τν ζχκα (ν καζεηήο πνπ δέρεηαη εθθνβηζκφ).  

 Τα παηδηά ζεαηέο  

 Οη εθπαηδεπηηθνί ή άιιν πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  

 Οη γνλείο.  

Ταπηφρξνλα, σο ζπλεζέζηεξνη ρψξνη δηάπξαμεο πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ, αλαθέξνληαη (Σκπξλαίνπ, 2015): ε ηάμε, ε απιή ηνπ ζρνιείνπ, ην γήπεδν, νη 

ηνπαιέηεο θαη ν δξφκνο πξνο θαη απφ ην ζρνιείν. 

Ζ βία ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ν εθθνβηζκφο σο κνξθή βίαο, έρεη αλαγλσξηζζεί πιένλ σο 

έλα θαηλφκελν ην νπνίν κειεηάηαη θαη αλαιχεηαη δηαξθψο απφ δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο 

θαη εξεπλεηέο (Δπζπκίνπ, 2018; Θάλνο, 2017α; Αλδξένπ θ.ά., 2016α; Espelage et al., 2016; 

Gladden et al., 2014; Volk et al., 2014) , γεγνλφο ην νπνίν πηζηνπνηεί ηφζν ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θφζκνπ φζν θαη εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

θαη ησλ ζεζκψλ ηεο θνηλσλίαο εμαηηίαο αξθεηψλ αλεζπρεηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Σην πιαίζην ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο, ε παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ην θαηλφκελν ηεο 

ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηελ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε, ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο (άκεζεο ή έκκεζεο) πνπ κπνξεί λα ιάβεη θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ. Παξάιιεια, 

παξαζέηνληαη παηδαγσγηθφ - δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζήο ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο επίζεο 

θαη ζπκπεξάζκαηα γηα απηφ ην θαηλφκελν. 

1. Μοπθέρ ζσολικού εκθοβιζμού 

Ο εθθνβηζκφο κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηάθνξεο κνξθέο, άκεζεο ή έκκεζεο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα πεξηζηαηηθά ηα νπνία παξαβηάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

(Φελάο & Φξπζαθίδεο, 2000; Pinheiro, 2006). Οη άκεζεο κνξθέο εθθνβηζκνχ αλαγλσξίδνληαη 

πην εχθνια, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ελψ νη έκκεζεο 

απαηηνχλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη παξαηήξεζεο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

γνλέσλ. Φαξαθηεξίδνληαη δε σο έκκεζεο, ιφγσ ηεο «θαιπκκέλεο θχζεο» ηνπο θαη ηεο 

αλάκημεο ηξίησλ πξνζψπσλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε δηαξξνή άζρεκσλ θεκψλ θαη ε 

θνηλσληθή απνκφλσζε. Όιεο, φκσο, νη κνξθέο έρνπλ βαξχηαηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα 

άηνκα ζηα νπνία αζθνχληαη είηε βξαρππξφζεζκα είηε καθξνπξφζεζκα αθνχ, ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, απεηιείηαη αθφκα θαη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ καζεηψλ. Πνιιέο απφ ηηο 

κνξθέο είλαη επηθαιππηφκελεο θαη δηαθξίλνληαη κφλν βάζεη πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεπηνκεξεηψλ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαγλσξίδνπλ 
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θαη λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ηνπ άκεζνπ εθθνβηζκνχ, κε ζρεηηθά αλνηρηέο επηζέζεηο απέλαληη 

ζην ζχκα, θαη ηνπ έκκεζνπ εθθνβηζκνχ, κε ηε κνξθή ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη ηνπ 

ζθφπηκνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ ζηηο θαηάιιειεο 

ζεξαπεπηηθέο ελέξγεηεο (Σκπξλαίνπ, 2015).  

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο άκεζεο ή έκκεζεο. Ο άκεζνο 

εθθνβηζκφο, πεξηιακβάλεη άκεζεο ιεθηηθέο θαη ζσκαηηθέο επηζέζεηο φπνπ ν δξάζηεο είλαη 

παξψλ θαη έρεη απέλαληη ηνπ ην ζχκα, αληηζέησο ν έκκεζνο εθθνβηζκφο εθδειψλεηαη 

ζπλήζσο φηαλ ην ζχκα δελ είλαη παξφλ, είλαη πην ζπγθαιπκκέλε κνξθή βίαο θαη δχζθνια 

γίλεηαη αληηιεπηφο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο (Olweus, 1993, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη κνξθέο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θσδηθνπνηνχληαη σο εμήο (Κανχξε, 2017; Σκπξλαίνπ, 

2015; Lizhegu, 2012; Olweus, 2009, 1993; Rigby, 2008; Χάιηε & Κσλζηαληίλνπ, 2007;  

Espelage & Swearer, 2003; Αξηηλνπνχινπ, 2001): i) ιεθηηθόο: θνξντδεπηηθά 

νλφκαηα/παξαηζνχθιηα, πεηξάγκαηα, βξηζηέο, ζαξθαζκφ, ρεηξνλνκίεο, ζπθνθαληίεο, 

γεινηνπνίεζε, απεηιέο, ριεπαζκνχο, πξνζβνιέο, ηαπεηλψζεηο, ξαηζηζηηθά ζρφιηα θαη άιιεο 

εθθξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ λα βιάςνπλ ηνλ άιιν 

ii) ζσκαηηθόο: ζπξσμίκαηα, ρηππήκαηα, θισηζηέο, κπνπληέο, θηχζηκν, θπζηθφ ηξαπκαηηζκφ 

ηνπ ζχκαηνο, ζθίζηκν ξνχρσλ, θινπή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ρξεκάησλ 

iii) θνηλσληθόο ή έκκεζνο εθθνβηζκόο: απφ πξφζεζε εμαίξεζε ή απνθιεηζκφ ηνπ παηδηνχ 

ζηφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επηδησθφκελε απνκάθξπλζε 

ησλ θίισλ, θνηλσληθή απνκφλσζε ή πεξηζσξηνπνίεζε, δηαξξνή θαθνεζψλ θαη ςεπδψλ 

θεκψλ ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ ζχηε λα θάλεη άιινπο λα αληηπαζήζνπλ ην ζχκα 

iv) ςπρνινγηθόο: πξφθεηηαη γηα έκκεζε κνξθή εθθνβηζκνχ, φπνπ ηα ζχκαηα βηψλνπλ 

εζθεκκέλα ζε κεγάιε ζπρλφηεηα απνθιεηζκφ απφ θνηλσληθέο ή/θαη νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θνηλσληθή απνκφλσζε ή απνθιεηζκφ απφ ην παηρλίδη ζηα δηαιείκκαηα. 

Όπσο θαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ εθβηαζκφ, θαη εδψ ηα ζχκαηα κπνξεί λα είλαη απνδέθηεο 

δπζθήκεζεο θαη θαθνπξναίξεησλ θνπηζνκπνιηψλ ή επεηζνδίσλ κε ζηφρν ηε γεινηνπνίεζή 

ηνπο 

v) ζεμνπαιηθόο: αλεπηζχκεην άγγηγκα ζηα απφθξπθα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο, πξνζβιεηηθά 

κελχκαηα, ιεθηηθή παξελφριεζε, απεηιέο θαη ππνλννχκελα ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

ρεηξνλνκίεο θαη κνξθαζκνί αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ vi) ειεθηξνληθόο (cyberbullying): κέζσ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ηνπ δηαδηθηχνπ (θαθφβνπια sms, θιήζεηο, e-mail, chat κε απεηιεηηθφ 

πεξηερφκελν), θαζψο θαη ηνλ βαλδαιηζκφ  

vii) ξαηζηζηηθόο εθθνβηζκόο ή θπιεηηθή παξελόριεζε: φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο εζθεκκέλα θάλνπλ δηαθξίζεηο ελαληίνλ θάπνηνπ ή ηνλ 

θάλνπλ λα ληψζεη αλεπηζχκεηνο ή πεξηζσξηνπνηεκέλνο εμαηηίαο ηεο θπιεηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο, ηνπ ρξψκαηνο ή/θαη ηεο εζληθήο θαηαγσγήο. Πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί πσο 

είλαη δχζθνιν λα επαιεζεπηεί πσο νη θπιεηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχκαηνο 

ήηαλ απηέο πνπ επέθεξαλ ηνλ εθθνβηζκφ. 
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viii) ζπλαηζζεκαηηθόο: πξφθεηηαη θπξίσο γηα έκκεζε κνξθή εθθνβηζκνχ. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο 

εθθνβηζκφο πεξηιακβάλεη απεηιέο, εθβηαζκνχο, δηάδνζε θαθνεζψλ θαη ςεπδψλ θεκψλ, 

πβξηζηηθέο ή πεξηπαηθηηθέο εθθξάζεηο γηα ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα, ηε ζξεζθεία, ηελ 

ηαπηφηεηα αλαπεξίαο, ηε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα ηνπ ζχκαηνο, επηδησθφκελε απνκάθξπλζε 

ησλ θίισλ, απνκφλσζε ή θαη άζθεζε πίεζεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ix) Δθθνβηζκόο κε εθβηαζκό (extortion): αλαθέξεηαη, ζπλήζσο, ζηελ θινπή ή θαηαζηξνθή 

πιηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζχκαηνο, φπσο ζηελ εθνχζηα απφζπαζε ρξεκάησλ ή πξνζσπηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ απεηιέο ή θαη ηνλ εμαλαγθαζκφ ζε αλεπηζχκεηεο, 

αληηθνηλσληθέο πξάμεηο. 

2. Επιπηώζειρ ζσολικού εκθοβιζμού 

Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη επηπηψζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη 

πνιιαπιέο – λνκηθήο, παηδαγσγηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεσο - θαη αθνξνχλ φια 

ηα εκπιεθφκελα κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκάησλ, ησλ ζπηψλ θαη ησλ 

παξαηεξεηψλ – ζεαηψλ -, ελψ κπνξεί λα εθηείλνληαη ζε καθξνρξφλην επίπεδν θαη αθνξνχλ 

ηελ νηθνγέλεηα ην ζρνιείν, ηηο θνηλφηεηεο θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Αξρηθά, αλαθνξηθά κε 

ηα ζχκαηα, νη ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ ηεθκεξηψζεη πσο νη καζεηέο πνπ πιήηηνληαη απφ 

εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ απμεκέλα πνζνζηά θαηάζιηςεο θαη άγρνπο θαη αλαθέξνπλ 

ρακειφηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο θαη θνηλσληθήο απνδνρήο (Klomek et al, 2008; Rigby, 

2003, φπ. αλαθ. ζην Νηνιθέξα, 2017), αληηκεησπίδνπλ ςπρνζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο (Woods et al, 2009) θαη έρνπλ ρακειφηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο, κεγαιχηεξεο 

αθαδεκατθέο δπζθνιίεο θαη αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη 

αηζζήκαηα κνλαμηάο ζην ζρνιείν (Juvonen et al, 2011). 

Δμαηηίαο ησλ αλαίηησλ επηζεηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλεη ν καζεηήο πνπ έρεη ππνζηεί 

εθθνβηζκφ, ζα ππάξρνπλ πνιχ ζνβαξέο αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο νη νπνίεο ζα ην 

επεξεάζνπλ, ελδερνκέλσο, γηα φιε ηνπ ηε δσή (Espelage & Swearer, 2003). Οη καζεηέο πνπ 

βηψλνπλ ηνλ εθθνβηζκφ αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο δπζθνιίεο ζηε ζχλαςε ζρέζεσλ κε 

ζπλνκειίθνπο ηνπο (Kokkinos & Panayiotou, 2004) θαη δηαθαηέρνληαη απφ ην αίζζεκα ηεο 

κνλαμηάο θαη ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο.  

Ψο πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ή ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο ζα δηαθξίλεηαη απφ 

(Σκπξλαίνπ, 2015:18):  

 ρακειή απηνεθηίκεζε  

 αίζζεκα απειπηζίαο, ληξνπήο  

 αδπλακία επίιπζεο πξνβιεκάησλ  

 εκθάληζε κνξθψλ θαηάζιηςεο  

 αδπλακία εθδήισζεο ζπλαηζζεκάησλ ή έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα  

 αίζζεκα κνλαμηάο  
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 ηάζε γηα απνκφλσζε  

 άξλεζε γηα δεκηνπξγία θηιίαο θαη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο  

 ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο  

 δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο  

 άγρνο, θνβίεο  

 αλαζθάιεηεο  

 ηάζεηο απηνθηνλίαο  

Ψο πξνο ηηο ζσκαηηθέο επηπηψζεηο, ζα εκθαλίδνπλ ηα εμήο ζπκπηψκαηα (Gini & Pozzoli, 

2009):  

 ςπρνινγηθά/ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα (πνλνθέθαινη, θνηιηαθά άιγε θ.ιπ.)  

 ελνχξεζε, δηαηαξαρέο χπλνπ  

 λα δαγθψλεη ηα λχρηα ηνπ  

 λα έρεη απψιεηα φξεμεο  

Αλαθνξηθά κε ηε ζρνιηθή ηνπ δσή, ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλεη, ηαπηίδεη ην 

ζρνιείν κε ηελ έλλνηα ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο απνδνθηκαζίαο, κε απνηέιεζκα λα 

παξνπζηάδεη ζηνηρεία ζρνιηθήο άξλεζεο, ειιηπνχο ζρνιηθήο θνίηεζεο, αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο ζε εξγαζίεο, άξλεζε ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά 

ζηακαηά λα ζπκκεηέρεη ζε φπνηα καζεζηαθή δηαδηθαζία (Σκπξλαίνπ, 2015; Hawker & 

Boulton, 2000). 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αληίθηππνο ζηνπο παξαηεξεηέο – ζεαηέο - ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Οη καζεηέο απηνί, φηαλ δελ παξεκβαίλνπλ, αηζζάλνληαη 

ζιίςε θαη έλα γεληθφηεξν αίζζεκα αδπλακίαο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ην 

ζχκα, ελψ ζπρλφ είλαη θαη ην αίζζεκα ελνρήο θαη θφβνπ (Rivers et al, 2009). Αθφκε θαη αλ 

απνθαζίζνπλ λα αλαιάβνπλ δξάζε, αλαθέξνληαο ην πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ ζε θάπνηνλ 

ελήιηθν, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ην θφβν φηη ζα ραξαθηεξηζηνχλ αξλεηηθά θαη ζα 

ζηνρνπνηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Alcaraz et al, 2010 φπ. αλαθ. ζην Νηνιθέξα, 

2017).  

Αξλεηηθέο επηπηψζεηο εληνπίδνληαη θαη ζηελ νηθνγέλεηα αθνχ ηα παηδηά ζχηεο κεηαθέξνπλ 

ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα ζην ζπίηη (Ambert, 1994), ελψ ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ιφγσ 

ηεο δηαρξνληθήο θχζεο ηνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη θξίζηκεο ζεκαζίαο 

αληίθηππν ζηελ θνηλσλία, δεδνκέλνπ φηη ηα ζχκαηα ελδέρεηαη λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ 

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ελήιηθε δσή (Serbin et al, 1991). Ταπηφρξνλα, 

είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν γηα ηνπο ζχηεο λα ζπλερίζνπλ λα εθδειψλνπλ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Olweus, 1997). 
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Παξάιιεια, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο επηδξά αξλεηηθά θαη ζηνλ ίδην ην ζχηε. Σπλήζσο, νη 

εθθνβηζηέο δηαθξίλνληαη (Σκπξλαίνπ, 2015): γηα ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο, ηελ έιιεηςε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ παξνξκεηηθφηεηα, κεησκέλε 

ηθαλφηεηα απηνειέγρνπ θαη ρακειή ελζπλαίζζεζε. Δπίζεο, νη ζχηεο, θαηά ηε ζρνιηθή ηνπο 

δσή, ζπλήζσο, δελ έρνπλ θαιή επίδνζε ζηα καζήκαηα, ελψ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ηελ 

ψξα ησλ καζεκάησλ θαη αξέζθνληαη λα πξνθαινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο (Σκπξλαίνπ, 2015; Olweus, 1993). 

Τα ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνπλ ηνπο εθθνβηζηέο, δειαδή ηα παηδηά πνπ εθθνβίδνπλ είλαη ηα 

εμήο (Σκπξλαίνπ, 2015): 

 Γηαθαηέρνληαη απφ ηελ αλάγθε γηα θπξηαξρία θαη επηβνιή ηεο εμνπζίαο ηνπο ζε άιινπο  

 Δθδειψλνπλ αδπλακία ειέγρνπ παξνξκήζεσλ θαη έιιεηςε αίζζεζεο ηνπ κέηξνπ  

 Δκθαλίδνπλ κεησκέλε ηθαλφηεηα απηνειέγρνπ  

 Γηαθξίλνληαη γηα ηελ αδπλακία ηνπο σο πξνο ηελ ηήξεζε θαλφλσλ θαη νξίσλ  

 Έρνπλ δηνγθσκέλε αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απφιπηε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο  

 Αηζζάλνληαη αζπλήζηζηα ρακειφ άγρνο  

 Γπζθνιεχνληαη ζηε δηαιεθηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο 

επηζεηηθφηεηάο ηνπο  

 Δπηδεηθλχνπλ ερζξφηεηα απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ηνπο, ηδηαίηεξα απέλαληη ζε γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο  

 Γελ έρνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε δεκνηηθφηεηα, ελψ απηή θζίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν, θαζψο 

πξνρσξνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο  

 Τνπο αξέζεη λα πεξηβάιινληαη απφ άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο νη νπνίνη ηνπο ζεσξνχλ 

«αξρεγφ» ηνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο θπξψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα επηβάιινληαη ζε καζεηέο πνπ δηαπξάηηνπλ 

επηζεηηθέο ελέξγεηεο εηο βάξνο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ζπζηήλεηαη (Σκπξλαίνπ, 2015):  

 λα απνθεχγεηαη ε επηβνιή απνβνιψλ θαη ε πνηληθνπνίεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ 

θξίλνληαη αλαπνηειεζκαηηθέο κέζνδνη απφ ηηο δηάθνξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο. Τν παηδί 

πνπ εθθνβίδεη, αθνχ έρεη ηηκσξεζεί κε απνβνιή, ζα ζπλερίζεη λα παξελνριεί ην ζχκα 

ηνπ εθδηθεηηθά γηα ηελ πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε. Γεληθά, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη 

λα απαιιαγεί απφ ην πξφηππν ηνπ 19νπ αηψλα γηα ην ζσθξνληζηή παηδνλφκν.  

 λα κελ επηδεηείηαη ε ζπκθηιίσζε κεηαμχ ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχηε, θαζψο, ζε 

πεξίπησζε επαλάιεςεο, ν εθθνβηζηήο ζα επηβεβαηψζεη ηελ «δχλακε» θαη θπξηαξρία» 

ηνπ, ελψ ην ζχκα ζα βξεζεί ζε αθφκα δπζκελέζηεξε ζέζε, ςπρνινγηθά, αλ φρη θαη 

ζσκαηηθά.  
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Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αληηκεησπίζεη κε ηε δένπζα πξνζνρή έλα πεξηζηαηηθφ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, αθηεξψλνληαο εμίζνπ ρξφλν θαη ζηα δχν κέξε –ηνλ ζχηε θαη ην ζχκα- 

θαη φρη λα αλαιψλεηαη κφλν ζε ζπδεηήζεηο κε ηνλ ζχηε. Δίλαη απαξαίηεην λα πξνζπαζήζεη λα 

πξνζδηνξίζεη ην πξφβιεκα, εθκαηεχνληαο αηηίεο θαη θίλεηξα πνπ  νδήγεζαλ ηνλ ζχηε ζε 

ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Οη δε ιχζεηο πνπ ζα πξνηείλεη ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ θαη λα γίλνληαη 

απνδεθηέο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

3. Οι παιδαγυγικό - διδακηικέρ ζηπαηηγικέρ διασείπιζήρ ηος θαινομένος ηηρ 

ζσολικήρ βίαρ και εκθοβιζμού 

Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν έρεη αλαδείμεη ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο, νξγαλσκέλεο 

θαη νιηζηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη, θπξίσο, ηελ πξφιεςή ηνπ. Παξάιιεια, 

θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε αλάπηπμε νιηζηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ, κε ηε ζπκκεηνρή 

θαη ηε ζπκβνιή φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. Γηα απηφ ην ιφγν, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ελδπλακψζνπλ ηηο ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε ελσκέλνη λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα επράξηζην θαη αζθαιέο ζρνιηθφ θιίκα θαη ήζνο, θαζψο θαη ζεηηθά 

πξφηππα θνηλσληθήο ζπκβίσζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. (Αλδξένπ θ.ά., 2016β). Με άιια ιφγηα, 

είλαη ζαθέο φηη ην ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδεη πνιηηηθέο πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ, λα ελεκεξψλεη θαη λα εθπαηδεχεη ηα κέιε 

ηνπ ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα, λα πξαγκαηνπνηεί ζρεηηθέο έξεπλεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην 

Υπνπξγείν, εμσζρνιηθνχο θνξείο αιιά θαη ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο, ην νπνίν πξνάγεη ηελ πγεία ησλ κειψλ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, 

ηελ γλψζε θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη αιιεινθαηαλφεζεο (Νηνιθέξα, 

2017; Αλδξένπ θ.ά., 2016α, 2016β, 2016γ; Σκπξλαίνπ, 2015). 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ επηζεηηθφηεηαο θαη εθδήισζεο 

ζρνιηθήο βίαο θαη ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιείν φηη: i) φιεο νη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη 

ίδηεο, ii) φινη νη άλζξσπνη δελ αληηκεησπίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηηο θαηαζηάζεηο 

ζχγθξνπζεο, αιιά έρνπλ πξνζσπηθφ ηξφπν παξέκβαζεο θαη φηη iii) ην πξνηεηλφκελν πξφηππν 

ζηεξίδεηαη ζε δεμηφηεηεο θαη αξρέο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Δπζπκίνπ,2018). 

Δίλαη ζαθέο φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε πξφιεςε. Ζ 

ζρνιηθή κνλάδα, αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο λα 

θνηλνπνηνχλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη ζηνπο γνλείο ηνπο ην πιαίζην ηνπ 

θψδηθα ζπκπεξηθνξάο πνπ νξίδεη ην ζρνιείν. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα εληάζζνπλ ζην 

ζρνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ πξνγξάκκαηα θαη projects πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή 

αγσγή ησλ καζεηψλ. Μαδί κε ηηο καζεζηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαη αλαθνξά ζηα δηθαηψκαηά ηνπο σο καζεηέο, αιιά θαη βάζεη ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ 
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πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ 

Σπκβνχιην, 2009, φπ. αλαθ. ζην Σκπξλαίνπ).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα (Σκπξλαίνπ, 2015; Δ.Χ.Υ.Π.Δ., 2008): 

 ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζην 

ζρνιείν θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν 

 παξέρεη απφ λσξίο ζηνπο καζεηέο θαηάιιεινπο ηξφπνπο έθθξαζεο ηεο επηζεηηθφηεηαο 

(φπσο ηα αζιήκαηα, νη ηέρλεο θηι.) θαη αλάινγεο επθαηξίεο γηα επηηεχγκαηα θαη 

θαηαμίσζε 

 εληζρχεη ηε θηιία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη λα αλαδεηθλχεη ηελ αιιειεγγχε ηεο παξέαο 

ησλ θίισλ σο ην πιένλ θαηάιιειν κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν 

 επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη πξντδεαζκέλνη, ψζηε λα αληρλεχζνπλ ζπκπηψκαηα εάλ ηπρφλ εκπιαθνχλ κε 

θάπνηνλ ηξφπν ηα παηδηά ηνπο ζε αλάινγα πεξηζηαηηθά 

 παξνηξχλεη ηνπο γνλείο γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ  

 αληηκεησπίδεη ηηο αηηίεο απνκφλσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο καζεηψλ 

 δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμε ζηε ζρνιηθή νκάδα ησλ λενθεξκέλσλ 

καζεηψλ ή ησλ καζεηψλ κε εηδηθά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο 

 αζθεί νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαηά ηα δηαιείκκαηα, ηδίσο ζηνπο 

ρψξνπο φπνπ είλαη πηζαλφ λα ζπκβνχλ πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απφ 

καζεηέο, φπσο νη ηνπαιέηεο, απνζήθεο, εξγαζηήξηα, θ.ιπ.  

 επηκνξθψλεηαη δηα βίνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ.  

Σε πξνέθηαζε ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο, ε πξφιεςε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

πξναγσγή ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ, θπξίσο κέζσ πξψηκσλ 

παξεκβάζεσλ ζεκαληηθψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

(Crothers & Kolbert, 2008, φπ. αλαθ. ζην Κανχξε, 2017). Καηά ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο γηα ηε ζρνιηθή βία είλαη άθξσο ζεκαληηθφ λα 

ιακβάλνπλ ρψξα απφ θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (Τζηαληήο & Αζεκφπνπινο, 2010), 

θαζψο απνηεινχλ επθαηξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

ησλ καζεηψλ, ελψ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε ζεηηθέο αιιαγέο (Τζηάληεο, 2010). 

Απηά ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ εθαξκφδνληαη ζε: α) επίπεδν πξσηνγελνχο πξφιεςεο, β) επίπεδν δεπηεξνγελνχο 
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πξφιεςεο ή έγθαηξεο παξέκβαζεο, γ) επίπεδν ηξηηνγελνχο πξφιεςεο θαη δ) επίπεδν 

ζπζηήκαηνο (Φαηδερξήζηνπ, 2011α,β, φπ. αλαθ. ζην Κανχξε, 2017). Πην αλαιπηηθά, ηα 

πξνγξάκκαηα πξσηνγελνχο πξφιεςεο αθνξνχλ φιν ην καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη απνζθνπνχλ 

ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ 

θαη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο θαη ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 

ηάμε. Τα πξνγξάκκαηα δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ 

πνπ εθδειψλνπλ θάπνηεο αξρηθέο ελδείμεηο δπζθνιηψλ ή πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο «πςεινχ 

θηλδχλνπ» γηα ηελ εκθάληζε ζνβαξφηεξσλ πξνβιεκάησλ. Τα πξνγξάκκαηα ηξηηνγελνχο 

πξφιεςεο αθνξνχλ θπξίσο καζεηέο κε δηαγλσζκέλεο δηαηαξαρέο θαη εηδηθέο αλάγθεο. Έλα 

ηειεπηαίν επίπεδν εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πξφιεςεο απνηειεί ε παξέκβαζε ζε επίπεδν 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ πξναγσγή ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη επεμίαο φρη κφλν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ αιιά φισλ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Φαηδερξήζηνπ, 2011α,β; Mishna, 2008, φπ. αλαθ. ζην 

Κανχξε, 2017). 

Ταπηφρξνλα, νη ρεηξηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνπο ζχηεο εθθνβηζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο (Κανχξε, 2017): 

i) ηε δηαβεβαίσζε φηη ηα κέιε ηεο ηάμεο αληηιακβάλνληαη ηνλ φξν Σρνιηθφο Δθθνβηζκφο κε 

ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, φπσο είλαη ε ηδενζχειια γηα δηάθξηζε 

άκεζσλ θαη έκκεζσλ κνξθψλ εθθνβηζκνχ 

ii) αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε βίαηεο ζπκπεξηθνξέο κε ζηαζεξφ θαη 

δίθαην ηξφπν 

iii) επηβνιή θαηάιιεισλ θαη ζηαζεξψλ ηηκσξηψλ γηα ηνλ εθθνβηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ζα 

ππάξμεη πξνεηδνπνίεζε, κηθξή απνβνιή, απψιεηα θάπνησλ πξνλνκίσλ, φπσο λα παίμεη ζην 

πξναχιην ή λα απνκαθξπλζεί απφ ην θπιηθείν, ν ζχηεο λα δεηήζεη ζπγλψκε απφ ην ζχκα, 

iv) ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία ηνπο  

v) επηβξάβεπζε ηνπ ζχηε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν δάζθαινο ηνπνζεηεί 

απηνθφιιεην ζηνλ πίλαθα αληακνηβήο ηνπ καζεηή γηα θάζε κέξα πνπ δελ αλαθέξεηαη απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ή δελ αληηιακβάλεηαη ν ίδηνο φηη ν καζεηήο – ζχηεο παξαβίαζε ηνπο 

θαλφλεο. 

Παξάιιεια, γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν 

ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη (Δπζπκίνπ, 2018; Δ.Χ.Υ.Π.Δ., 2008): 

 λα δηαβεβαηψζεη ην παηδί-ζχκα φηη «δελ επζχλεηαη ην ίδην γηα φηη έρεη ζπκβεί» 

 λα ηνπ ζπκίζεη φηη ην λνηάδεηαη θαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ην πξνζηαηεχεη 

 λα ηνπ πεη φηη ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κφλν αλ «ζπάζεη ε ζησπή» θαη λα 

εμεγήζεη φηη ε θνηλνπνίεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν δελ 

απνηειεί «θάξθσκα» 
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 λα ζπδεηήζεη ην γεγνλφο ζηελ νκάδα ηάμεο σο θάηη ζνβαξφ θαη σο επζχλε φισλ, λα 

θηλεηνπνηήζεη ηελ αιιειεγγχε ησλ καζεηψλ 

 λα πξνηείλεη ζην παηδί θαη ζηελ νκάδα ηάμεο πξαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ 

 λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ 

 λα ελεκεξψζεη παξάιιεια ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ 

 εάλ θξίλεηαη αλαγθαίν, λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ελφο εηδηθνχ ςπρηθήο πγείαο 

Σε πξνέθηαζε ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο, απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 

ηεο Κύπξνπ θαη ην Παξαηεξεηήξην γηα ηε Βία ζην Σρνιείν (Αλδξένπ θ.ά., 2016β:6) 

πξνηείλνληαη πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθφ – δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο βίαο πνπ θσδηθνπνηνχληαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

(I) Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη δηαρείξηζε ζπκνύ: ε αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ ζηνρεχεη λα κάζνπλ ηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα 

ζπκπηψκαηά ηνπο, λα ηα εθθξάδνπλ θαη, ηέινο, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ειέγρνληαο ηνλ ζπκφ ηνπο ν νπνίνο νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

(II) Αλαγλώξηζε θαη δηαρσξηζκόο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο από άιια είδε ζπγθξνύζεσλ: 

φηαλ ηα παηδηά απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηφηε γίλνληαη θαη πην ελεξγά ζηελ αλαθνξά ησλ πεξηζηαηηθψλ. Τν λα κπνξνχλ 

λα αλαθέξνπλ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ζε ελήιηθεο εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ κέζα απφ κεζνδεπκέλνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο.  

(III) Δπαηζζεηνπνίεζε θαη απόθηεζε ελζπλαίζζεζεο: απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηελ πξφιεςε 

εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο. Μέζα απφ ηέηνηεο δηαδηθαζίεο είηε απνθεχγνληαη 

ηειείσο ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ, είηε πξνιαβαίλνληαη φηαλ αθφκε βξίζθνληαη ζε πξψηκα 

ζηάδηα. Όζν ηδεαηφ θη αλ αθνχγεηαη ην πην πάλσ, είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα πξνβεί θάπνηνο 

ζε εθθνβηζκφ φηαλ έρεη βηψζεη απφ πξηλ κέζα απφ δνκεκέλεο δηαδηθαζίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα 

ελφο «ζχκαηνο», θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ θάπνηνλ λα εθδειψζεη εθθνβηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά.  

(IV) Δληνπηζκόο πηζαλώλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ: ε ζσζηή 

ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη ε πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ, πξέπεη λα απνηειεί αξρή φισλ 

καο. Παξφια απηά, ηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ηέηνηεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα εληνπίδνπλ πηζαλνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Πέξαλ ηεο αλαθνξάο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο απνθπγήο ρξήζεο βίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

εμεηάδνληαη ηα θίλεηξα ησλ «ζπηψλ» θαη νη ζπλζήθεο πνπ ηνπο νδεγνχλ λα εθθξάδνληαη κε 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Δπίζεο, εμίζνπ απαξαίηεηε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ελεξγνχ ζεαηή, 

ηθαλνχ λα παξεκβαίλεη κε ηξφπν πνπ λα εληζρχεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Ψζηφζν, γηα λα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδνληαη, 

κέζσ ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, θαη αλάινγεο δηδαθηηθέο ηερληθέο, φπσο είλαη ν θαηαηγηζκφο 

ηδεψλ, ην παηρλίδη ξφινο, δξαζηεξηφηεηεο ζε κηθξέο ή κεγαιχηεξεο νκάδεο, ε ζπδήηεζε, θ.ιπ. 

Ταπηφρξνλα, εθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νη καζεηέο πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, κε παξάιιειεο δξάζεηο πνπ 

ππνβνεζνχλ ζην ζπλερή πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. 

Απαξαίηεην είλαη, ηα κελχκαηα ηεο κεδεληθήο αλνρήο, ηεο ιεθηηθήο θαη ζσκαηηθήο 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο λα κεηαθεξζνχλ πξνο φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα 

(εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, παηδηά θ.α.). Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ παξαζέηνληαη 

πην θάησ (Αλδξένπ θ.ά., 2016β:7): 

 Γηαγσληζκφο ζπγγξαθήο πνηήκαηνο ή παξακπζηνχ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία νκαδηθνχ 

βηβιίνπ γηα ηνλ εθθνβηζκφ 

 Γεκηνπξγία αθίζαο κε ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (π.ρ. Μελ ην θξαηάο κπζηηθφ! Μίια Τψξα! θ.η.ι.).  

Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο φπσο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, 

παξνπζηάζεηο, ηξαγνχδηα θ.α   

 Γεκηνπξγία βίληεν κε ζέκα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ 

 Δηθνλνγξάθεζε παξακπζηνχ κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Δηθαζηηθήο Αγσγήο ή 

δεκηνπξγία εκεξνινγίνπ 

 Αλαγξαθή κελπκάησλ ζε πηλαθίδεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο, ηα νπνία λα επηθνηλσλνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά (π.ρ. «Σην ζρνιείν απηφ κηιάκε φινη επγεληθά ν έλαο ζηνλ 

άιιν», «Αλ λνκίδεηο φηη θάπνηνο ζε έρεη πξνζβάιεη αλάθεξέ ην»). Τα κελχκαηα απηά 

αλαγξάθνληαη ζε πηλαθίδεο θαη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

Καηαιεθηηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηα ζεκαληηθή παηδαγσγηθν- δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή 

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ απνηειεί ην πξφγξακκα 

ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο (Δπζπκίνπ, 2018; Αλδξένπ θ.ά,2016γ; Θάλνο, 2017β; Θάλνο, 

2011; Αξηηλνπνχινπ, 2010). Ζ Σρνιηθή Γηακεζνιάβεζε απνηειεί κία δηαδηθαζία εηξεληθήο 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ κε ηελ παξνπζία ελφο ηξίηνπ 

αηφκνπ, ηνπ/ηεο δηακεζνιαβεηή/ξηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή θαη βησκαηηθή κέζνδν, ε 

νπνία εθαξκφδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. (Αλδξένπ θ.ά,2016γ).  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο νη δχν πιεπξέο θαηαλννχλ κε 

αλαιπηηθφ ηξφπν ηε ζχγθξνπζε/δηαθνξά θαη ζ' έλα πιαίζην αζθάιεηαο, ζεηηθήο αλαγλψξηζεο 

θαη ηζνηηκίαο γίλεηαη ζχλζεζε, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο/δηαθνξάο. Ο 

δηακεζνιαβεηήο δελ πξνηείλεη ιχζεηο, δελ είλαη δηθαζηήο, αιιά βνεζάεη ηηο δχν πιεπξέο λα 
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θαηαλνήζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα πξνηείλνπλ  ιχζεηο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο γίλεηαη κε ηελ δηθή ηνπο ζέιεζε θαη βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα, 

ηελ ερεκχζεηα, ην ζεβαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ φισλ ησλ κεξψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή (Δπζπκίνπ, 2018). 

Τα πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο 

ρψξεο απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ άκβιπλζε ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ζηε δηακφξθσζε θαλφλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Πην αλαιπηηθά, ε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε απνζθνπεί (Δπζπκίνπ, 2018; Αλδξένπ θ.ά,2016γ; 

Θάλνο, 2017β; Θάλνο, 2011; Αξηηλνπνχινπ, 2010): 

 ζηε κείσζε ηεο βίαο θαη ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζην ζρνιείν 

 ζηελ απνθπγή ηεο δηάιπζεο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ 

 ζηε κείσζε ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ θαη ησλ απνβνιψλ 

 ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο θαη πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο φπνπ νη καζεηέο επηιχνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο κε επνηθνδνκεηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν 

 ζηελ εχξεζε δίθαησλ θαη απνδεθηψλ ιχζεσλ ζηηο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ 

 ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηζφηεηαο θαη αηνκηθφηεηαο 

 ζηε ρξήζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ θαη εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ 

 ζηελ «απειεπζέξσζε» ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην ξφιν ηεο «αζηπλφκεπζεο» ησλ καζεηψλ 

 ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ,γεληθφηεξα, ηνπ ζρνιείνπ 

4. Σςμπεπάζμαηα 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη έλα δηεζλέο θαηλφκελν πνπ 

εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ ζρνιηθνχ βίνπ θαη «απεηιεί» θάζε κέινο ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ. Οη ζπλέπεηέο ηνπ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ θαη 

ζπκκαζεηξηψλ, θαζψο επίζεο ηηο αμίεο ηνπο, ελψ κπνξεί λα απεηιήζνπλ αθφκε θαη ην 

ππέξηαην αγαζφ ηεο δσήο. 

Τα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ βξίζθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν. 

Καη πξφθεηηαη γηα θξίζηκν θαηλφκελν θαη ζηελ Διιάδα, θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά 

ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ ζπκάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ απφ κέξνπο ηνπο 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκαδηθέο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Με άιια ιφγηα, ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ 

πνιππινθφηεηά ηνπ θαη ε κειέηε ηνπ «επηβάιιεη» ηε ρξήζε ελφο πνιππαξαγνληηθνχ 

κνληέινπ πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο απφ φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Γηα λα 

απνθεχγνληαη παξεξκελείεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ, αμίδεη λα 
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ζεκεησζεί φηη ζηα πεξηζηαηηθά βίαο πξέπεη λα δηαρσξίδνπκε ηε ζηηγκηαία επηζεηηθφηεηα ελφο 

παηδηνχ κε επαλαιακβαλφκελεο θαη ζπζηεκαηηθέο βίαηεο ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζε πην 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Ζ βία θαη ν εθθνβηζκφο έρεη επηπηψζεηο φρη κφλν ζηα εκπιεθφκελα 

άηνκα ηεο ππφζεζεο, αιιά θαη ζε νιφθιεξν ην ζρνιείν κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο δελ 

αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηε ζρνιηθή ηνπο δσή. Ζ ζρνιηθή 

θνηλφηεηα (εθπαηδεπηηθνί – καζεηέο) γίλνληαη θαζεκεξηλά κάξηπξεο εθδήισζεο κνξθψλ βίαο 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είηε κηθξήο έληαζεο είηε κεγαιχηεξεο. Παξφια απηά δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνπκε ηε βία ζην ειιεληθφ ζρνιείν σο κηα αζήκαληε θαηάζηαζε θαη λα κελ ηε 

κειεηνχκε απφ φιεο ηηο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο (Δπζπκίνπ, 2018:117). 

Παξάιιεια, ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ρξεηάδεηαη 

νξζή επηκφξθσζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη νη ζχηεο θαη λα 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία 

θαη ε επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην ζχηε αθελφο θαη ε μεθάζαξε ηνπνζέηεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ελάληηα ζηε βία αθεηέξνπ, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θαηλνκέλνπ (Μπνγηαηδφγινπ, θ.ά 2012). 

Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηφρνο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα είλαη ε 

αλάπηπμε νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνχ, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπκβνιή φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

(εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, παηδηά, κε-δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θ.α.) ζε ζπλεξγαζία κε 

θνξείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Γπζηπρψο, έλα θαηλφκελν ην νπνίν δηαθαηέρεηαη απφ 

ζπζηεκαηηθφηεηα θαη επαλάιεςε δελ κπνξεί λα επηιπζεί γξήγνξα θαη δξαζηηθά, αιιά 

ρξεηάδεηαη ζπλέπεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζηε δηαρείξηζή ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν, νη εθπαηδεπηηθνί, 

νθείινπλ λα ελδπλακψζνπλ ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηή θαη 

εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε ελσκέλνη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αζθαιέο θαη επράξηζην ζρνιηθφ θιίκα, 

θαζψο θαη ζεηηθά πξφηππα θνηλσληθήο ζπκβίσζεο θαη ζπκπεξηθνξάο (Λακπξηαλνχ θ.α., 

2018). 
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