
Τι εννοούµε τελικά όταν λέµε bullying;
Όταν το παιδί μου εκφοβίζει ή εκφοβίζεται…..



Τι θα συζητήσουµε σήµερα;

• Πώς ορίζεται ο εκφοβισμός; Τι είναι; Τι δεν είναι
bullying;

• Μορφές εκφοβισμού.
• Ποια είναι τα γνωρίσματα του θύτη; Πώς τον
διακρίνουμε; Τι αισθάνεται;

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του θύματος; Είναι πάντα
εμφανή; Πώς νιώθει αυτός που εκφοβίζεται;

• Ποιος είναι ο ρόλος του «θεατή»;
• Πώς προσεγγίζω το παιδί μου, όταν είναι θύμα, όταν
είναι θύτης, όταν είναι θεατής.

• Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου;
• Ενδυναμώνοντας τη σχέση μας με τα παιδιά.



Τι είναι bullying?
• η επιθετική εκείνη 

συμπεριφορά 
• που είναι εσκεμμένη, 

απρόκλητη και 
επαναλαμβανόμενη,

• αποτελεί κατάχρηση 
εξουσίας, 

• εμπεριέχει ανισότητα στη 
δύναμη αντικειμενική (π.χ. 
σωματική) ή αντιληπτή (π.χ. 
προσωπικότητας), 

• και σκοπεύει στην πρόκληση 
σωματικής ή ψυχολογικής 
βλάβης

Ασύμμετρη 
διαπροσωπική 

σχέση

Απρόκλητη 
επιθετική 

συμπεριφορά

Επαναληψιμότητα

Σκοπεύει στην 
πρόκληση 

βλάβης



ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΟΤΑΝ :

• Δεν υπάρχει ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ (δύναμης, αριθμού,
σωματικής διάπλασης). Μπορεί να υπάρχει βία
και τότε μιλάμε για σύγκρουση, όχι όμως για
εκφοβισμό.

• Υπάρχει ΟΜΟΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. Αν δηλαδή και οι δύο
εμπλεκόμενοι είναι εξίσου θυμωμένοι, ή
φαίνεται να διασκεδάζουν, γελούν, παίζουν
έντονα. Τότε μιλάμε για τα λεγόμενα
πειράγματα ανάμεσα στα παιδιά.



Μορφές BULLYING

• ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ
• ΛΕΚΤΙΚΟΣ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
• ΣΧΕΣΙΑΚΟΣ
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ



Ο εκφοβισμός είναι μία διαδικασία που 
γεννιέται και συντηρείται μέσα σε ένα σύστημα. 

Το σύστημα αυτό έχει συστατικά που έχουν 
αλληλεξαρτώμενες σχέσεις μεταξύ τους. 

Αφαιρώντας κάποιο από τα παραπάνω διαλύει 
το σύστημα. 

Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 
του εκφοβισμού και κάθε μορφή βίας, και αυτό 

αποτελεί και το ίδιο το πρώτο βήμα  για την 
καταστολή της.



ΡΟΛΟΙ ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

• ΘΥΤΗΣ
• ΘΥΜΑ
• ΘΥΤΗΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑ
• ΘΕΑΤΗΣ



Ο 
ακόλουθος 

που 
συμμετέχει

Ο θεατής 
που 

επιτρέπει

Το θύμα
στοχοποιείται & 
απομονώνεται.

Το θύμα 
που 

υπομένει 

Το σύστημα 
τροφοδοτείται

Ο Θύτης 
που κάνει 

την 
εκκίνηση/Ο 

θύτης 
συνεχίζει



Ποιος είναι ο «θύτης»;

• Δεν είναι έτσι απλά το «κακό» παιδί από 
την «κακή οικογένεια.

• Ανάγκη αποδοχής και 
αναγνώρισης/επιβεβαίωσης.

• Αναζήτηση δύναμης & ισχύος.
• Δυσκολία επεξεργασίας και ελέγχου των 

συναισθημάτων, ιδιαίτερα της 
διαχείρισης της ματαίωσης.

• Δυσκολία με κανόνες και όρια.
• Χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθησης



Τι συµβαίνει στην 
οικογένεια του;

• Οικογένειες με υψηλή ανεκτικότητα στη βία.
• Η βίαιη/επιθετική συμπεριφορά ως μέσο
πειθαρχίας, διαπαιδαγώγησης κι επίλυσης
συγκρούσεων: «Το Δίκαιο του Ισχυρού».

• Προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ
γονέων.

• Έλλειψη συναισθηματικής και κοινωνικής
υποστήριξης των παιδιών από την οικογένεια,
ελάχιστος διαθέσιμος ποιοτικός χρόνος στα
παιδιά.

• Ελλιπής συνεργασία με το σχολείο.



Ενδείξεις ότι το παιδί µου εκφοβίζει

• Δεν δείχνει ενδιαφέρον ή έγνοια για το 
πώς νιώθουν οι άλλοι. 

• Απογοητεύεται εύκολα κι αντιδρά έντονα.
• Θυμώνει εύκολα κι έντονα, δυσκολεύεται 

να χειριστεί τις ματαιώσεις.
• Επιθετική συμπεριφορά προς άλλους 

ανθρώπους και ζώα. 
• Αυταρχική, δεσποτική και χειριστική 

συμπεριφορά για να πετύχει αυτό που 
θέλει. 



Ενδείξεις ότι το παιδί µου εκφοβίζει

• Δυσκολεύεται να αναλάβει την ευθύνη των 
πράξεων του.

• Συνήθως ερμηνεύει ουδέτερα γεγονότα ή 
ατυχήματα ως σκόπιμα επιθετικές πράξεις.

• Εμπλέκεται σε καβγάδες, συχνά τους ξεκινά, 
αλλά κατηγορεί άλλους για αυτούς

• Επιστρέφει σπίτι με επιπλέον αντικείμενα ή 
χρήματα που δεν μπορεί να αιτιολογήσει την 
προέλευσή τους.

• Μυστικοπαθής στάση αναφορικά με τα 
αντικείμενα που κατέχει, τις δραστηριότητες που 
κάνει και τις περιπλανήσεις/βόλτες του/της. 



Το Bullying δεν είναι µόνο 
αγορίστικη υπόθεση 

• Σωματικές & λεκτικές 
μορφές

• Στόχος: αγόρια & 
κορίτσια

• Εδραίωση υπεροχής
• Εκδήλωση δύναμης

• Λεκτικές & κοινωνικές 
μορφές

• Στόχος: συνήθως 
κορίτσια

• Υπεράσπιση φήμης
• Εδραίωση «αυλής»
• Εκδήλωση επιρροής

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ



Ποιο είναι το «θύµα»;

• Είναι το παιδί που διαφέρει.
• Είναι το παιδί που δυσκολεύεται να διεκδικήσει. 
• Είναι το παιδί με χαμηλή αυτοπεποίθηση. 
• Είναι μοναχικό. 
• Ντρέπεται να το παραδεχθεί.
• Φοβάται τις αντιδράσεις των γονέων.
• Το βλέπει σαν σημάδι αδυναμίας.
• Φοβάται τις αντιδράσεις των άλλων.
• Πιστεύει ότι δεν γίνεται αλλιώς. 
• Είναι συνήθως παιδιά τελειομανή 

και ενοχικά.



Ενδείξεις ότι το παιδί µου εκφοβίζεται.

• Δείχνει αγχωμένο, δυστυχισμένο και ευερέθιστο.
• Εμφανίζει δυσκολίες στον ύπνο. 
• Εμφανίζει απώλεια όρεξης / γυρίζει από το 

σχολείο πολύ πεινασμένο.
• Κλαίει συχνά
• Αποσύρεται από φίλους και κοινωνικές 

δραστηριότητες



Ενδείξεις ότι το παιδί µου εκφοβίζεται.

• Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και κάνει αρνητικά ή 
υποτιμητικά σχόλια για τον εαυτό του/της 

• Παραπονιέται συχνά για σωματικούς πόνους 
χωρίς ιατρική αιτιολογία.

• Επιστρέφει στο σπίτι  με 
εκδορές/τραυματισμούς, κατεστραμμένο 
ρουχισμό ή αντικείμενα, απώλεια χρημάτων.

• Δεν θέλει να πάει στο σχολείο/ να συμμετέχει 
σε εξωσχολικές δραστηριότητες.



Ο καθοριστικός ρόλος του θεατή

• Το Bullying είναι ομαδικό 
φαινόμενο.

• Καίριος ο ρόλος των 
παρατηρητών για την έκβαση 
του περιστατικού.

• Η ανοχή ερμηνεύεται ως 
ενίσχυση/συνενοχή

• Η αντίδραση μπορεί να 
περιορίσει ή/και να εξαλείψει τη 
συμπεριφορά.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Μια συνολική προσπάθεια 



Αν θέλουμε να μιλούμε για αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού τότε 

πρέπει απαραιτήτως να εννοούμε την 
συνδρομή τουλάχιστον 3 παραγόντων:

ΠΑΙΔΙ
ΓΟΝΕΙΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ



• Η εξάσκηση βίας από κάποιον δυνατότερο 
παραλύει το άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας.

• Καταστροφική συναισθηματική δίνη: 
νιώθουν εγκλωβισμένα, ανήμπορα.

• Ενοχές θυματοποίησης ↔ αποτυχημένες 
προσπάθειες αντιμετώπισης του 
εκφοβισμού: ↑ ανεπάρκεια

• Μαθημένη αβοηθησία (Learned 
Helplessness): μη δυνατότητα ελέγχου 
μιας κατάστασης κι έλλειψη ελπίδας→ 
παραίτηση

Μύθος: Τα παιδιά που εκφοβίζονται πρέπει να µάθουν 
πώς να τα βγάζουν πέρα µόνα τους



• Ο «δράστης» αποζητά να νιώσει ένα αίσθημα
επιβεβαίωσης το οποίο μαθαίνει σταδιακά να
ικανοποιεί μέσα από την άσκηση βίας.

• Δεδομένου ότι το συναίσθημα αυτό κάθε αυτό δεν
είναι κακό άλλα ο τρόπος ικανοποίησης του, ο
«δράστης» εθίζεται στο συναίσθημα και γίνεται ο ίδιος
θύμα του τρόπου με τον οποίο το ικανοποιεί.

• Η άποψη είναι ζούγκλα εκεί έξω δεν σημαίνει ότι
πρέπει και εμείς να φερόμαστε σαν ζώα.

• Η βία τελικά πάντα φέρνει βία για όλους τους
εμπλεκόμενους. Σήμερα θύτης, αύριο θύμα.

Μύθος: Τα παιδιά που εκφοβίζουν περνάνε φάση που 
θα τους περάσει



Μύθος: Είναι πρόβληµα της οικογένειας και όχι του 
σχολείου
• Στο μεγαλύτερο ποσοστό τα φαινόμενο του εκφοβισμού
γίνονται στους χώρους του σχολείου (τουαλέτες,
γήπεδο, διάδρομοι), ή σε χώρους γύρω από αυτό.

• Το σχολείο είναι το δεύτερο σπίτι κάθε παιδίου στο
οποίο έχει αναφαίρετο δικαίωμα να αισθάνεται ασφαλές
και ευτυχισμένο.

• Το σχολείο αποτελεί την πρωταρχική μικρογραφία ενός
οργανωμένου κοινωνικού συνόλου, το οποίο
επιβάλλεται να διέπεται από κανόνες δικαίου. Μέσα σε
αυτό το σύνολο τα παιδιά μεταξύ άλλων διδάσκονται την
αξία της δικαιοσύνης, τους κανόνες λειτουργίας της και
τις συνέπειες καταπάτησης της.



Βοηθώντας τον  «θύτη» 

• Ανοίξτε επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο.
• Παρατηρήστε τη συμπεριφορά: τί, πότε, πού & γιατί
συμβαίνει.

• Παρατηρήστε την δική σας συμπεριφορά. Θυμηθείτε ότι
τα παιδιά μιμούνται τους γονείς τους

• Μην κατηγορείτε το παιδί – χαρακτηρίσετε τη
συμπεριφορά του. Μην του πείτε πως δεν το αγαπάτε
έτσι.

• Εξηγήστε ακριβώς στο παιδί σας ποιες συμπεριφορές
σας προβληματίζουν και γιατί και μιλήστε για τη διαφορά
ανάμεσα στην επιθετική, και διεκδικητική συμπεριφορά.

• Επιβλέπετε τις παρέες του και συζητάτε σχετικά με αυτές



Βοηθώντας τον  «θύτη» 

• Ενισχύστε το παιδί σας στο να αναλαμβάνει την
ευθύνη των πράξεων του

• Μιλήστε για τον σεβασμό και την αποδοχή της
διαφορετικότητας

• Επικοινωνήστε στο παιδί σας τα συναισθήματα των
άλλων, την αξία της ενσυναίσθησης .

• Επιδείξτε εσείς με συνέπεια τις συμπεριφορές που
θέλετε να υιοθετήσει το παιδί σας

• Τονώστε τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας
του και επιβραβεύστε το όταν επιδεικνύει θετικές
κοινωνικές συμπεριφορές



Βοηθώντας το «θύµα»

• Ανοίξτε επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο
• Προσπαθείστε να μην κατακλυστείτε από τις δικές σας
συναισθηματικές αντιδράσεις.

• Ζητήστε του να σας περιγράψει με λεπτομέρειες τί
συμβαίνει (πώς, πού, πότε, συνθήκες).

• Αναγνωρίστε & επικυρώστε το πώς νιώθει
• Μην το κατηγορήσετε, υποτιμήσετε.
• Διαβεβαιώστε το ότι είστε δίπλα του κι ότι μπορείτε να το
βοηθήσετε.

• Σκεφτείτε μαζί του τους λόγους γιατί τυχόν έχει
στοχοποιηθεί βοηθώντας το έτσι να καταλάβει τη
σκοπιμότητα των συμπεριφορών εκφοβισμού και ότι
αυτές δεν σημαίνουν δική του ανεπάρκεια



Βοηθώντας το »θύµα»

• Οργανώστε μαζί ένα σχέδιο δράσης: εξηγήστε πως
ο θυμός/φόβος τροφοδοτούν την συμπεριφορά
εκφοβισμού και εκπαιδεύστε το σε στρατηγικές
αντιμετώπισης.

• Δώστε του χρόνο να δοκιμάσει τις νέες στρατηγικές
• Αναγνωρίστε τις επιτυχημένες του αποκρίσεις &
αντιμετωπίστε τις αποτυχημένες ως παραδείγματα

• Ενισχύστε το στο να ζητήσει βοήθεια από
συμμαθητές & δασκάλους.

• Ενισχύστε τη δημιουργία δεσμών του μέσα και έξω
από την τάξη.



Όταν το παιδί µου εκφοβίζεται στο διαδίκτυο...
• Μην «τιμωρήσετε» το παιδί σας αφαιρώντας τα
ηλεκτρονικά προνόμια που είχε.

• Συζητήστε μαζί του για τις διαδικτυακές του ασχολίες.
• Δείξτε του πώς να φτιάχνει ασφαλείς κωδικούς & πώς να
χειρίζεται τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

• Παροτρύνετέ το να μην δίνει τους κωδικούς του σε φίλους
& να μην αναρτά πολύ προσωπικές πληροφορίες.

• Κρατήστε αποδεικτικά στοιχεία! (screen shots, e-mails,
κ.ά.)

• Συζητήστε με το παιδί τί συμβαίνει στο σχολείο
• Αναφέρετε & στοιχειοθετήστε το γεγονός σε αρμόδιες
υπηρεσίες

• Επικοινωνήστε με το σχολείο



Τα παιδιά δεν εξιτάρονται ή απειλούνται τόσο 
από τη βία που προέρχεται από συνομηλίκους 

τους, όσο από την αδυναμία των ενηλίκων να τους 
παρέχουν την απολύτως αναγκαία για την ομαλή 

ανάπτυξή τους παρουσία, συμμετοχή, υποστήριξη 
και διαπαιδαγώγηση στη ζωή τους.


