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Ορισμός σχολικού 
εκφοβισμού

Bullying definition

Ένας/μία μαθητής/τρια 
γίνεται θύμα εκφοβισμού, 
όταν εκτίθεται 
επανειλημμένα και σε 
διάρκεια χρόνου σε 
αρνητικές ενέργειες ενός ή 
περισσότερων 
μαθητών/τριών οι οποίοι 
δρουν χωρίς να 
προκληθούν άμεσα.

A schoolboy/girl becomes 
bullying’s victim, when is 
being constantly exposed 
to the negative actions of 
one or more schoolmates 
who acts/act in this way 
without any direct 
provocations.



Χαρακτηριστικά 
σχολικού εκφοβισμού

Characteristics of 

Bullying

1. Η σκοπιμότητα – πρόθεση
του δράστη να βλάψει το 
θύμα

2. Η επαναληψιμότητα της 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς 
του

3. Η ανισότητα δράστη και 
θύματος

1. The victimizer’s intension to 

hurt the victim

2. The repetition of his/her 

bullying behavior

3. The victimizer’s and victim’s 

inequality



Μορφές σχολικού 
εκφοβισμού

Types of Bullying

 Σωματική βία

 Λεκτικός εκφοβισμός

 Κοινωνικός εκφοβισμός 

(αποκλεισμός)

 Εκβιασμός

 Οπτικός εκφοβισμός

 Ηλεκτρονικός εκφοβισμός

 Σεξουαλικός εκφοβισμός

 Ρατσιστικός εκφοβισμός

 Physical violence

 Verbal bullying

 Social-relational bullying

 Extortion

 Visual bullying

 Cyber bullying

 Sexual bullying

 Racial bullying



Παρεμβάσεις στο θύτη Interventions to the 

victimizer

 Διάλογος μεταξύ θύτη, 

καθηγητών και γονέων

 Eκπαίδευση του θύτη σε 

συγκεκριμένες δεξιότητες 

ασύμβατες με την άσκηση 

εκφοβισμού

 Να διδαχθεί ο θύτης τη διαφορά 

μεταξύ της καλώς νοούμενης 

δύναμης και της κατάχρησης 

ισχύος

 Dialogue between the 

victimizer, teachers and parents

 Training of the victimizer in skills 

incompatible with the action of 

bullying

 The victimizer should be taught 

the difference between the 

positive strength and the misuse 

of power



Παρεμβάσεις στα 
θύματα

Interventions to the 

victims

 Ενίσχυση των θυμάτων να 

αναφέρουν το συμβάν στο 

δάσκαλο

 Ενθάρρυνση των θυμάτων να 

αναπτύξουν φιλικές σχέσεις, τα 

ταλέντα τους, να συμμετέχουν σε 

αθλητικές δραστηριότητες

 Αύξηση της διεκδικητικότητας, 

αυτοπεποίθησης και 

αυτοεκτίμησής τους

 Reinforcement of victims to 

report the incident to the 

teacher

 Encouraging of victims to 

develop friendships, their talents, 

to participate in sport activities

 Growth of their vindication, self-

confidence and self-esteem



Πρόληψη σε επίπεδο 
σχολικού συστήματος και 
σχολικής τάξης

Prevention within the 
school system and 
school class

 Θετική αλληλεπίδραση 

μαθητών και δασκάλων

 Εφαρμογή συνεργατικών 

στρατηγικών μάθησης

 Συμμετοχή όλων σε 

διασκεδαστικές ομαδικές 

δραστηριότητες εντός και 

εκτός σχολείου

 Positive interaction 

between teachers and pupils 

 Implementation of 

cooperative learning 

strategies

 Participation for all in 

enjoyable group activities 

inside or outside school



Μεταστροφή των 
στάσεων

Attitudes’ diversion

 Διεύρυνση της ανδρικής 

ταυτότητας ώστε να περιλάβει 

χαρακτηριστικά που 

παραδοσιακά θεωρούνταν 

«γυναικεία»

 Ο ανδρισμός δεν αποδεικνύεται 

από εκδηλώσεις βίας και 

επιθετικότητας

 Ο εκφοβισμός δεν είναι κομμάτι 

της «φυσικής τάξης πραγμάτων»

 Extension of the male identity 

so as to include characteristics 

which traditionally are defined 

as “feminine”

 Masculinity is not proved by 

violent and aggressive actions

 Bullying is not part of the 

“natural order”



Συμβολή γονέων Parents’ contribution

Απαραίτητη προϋπόθεση: 

η αρμονική συνεργασία των 

γονέων με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό

Prerequisite: 

The harmonic cooperation

between parents and 

educational stuff
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Σας ευχαριστούμε!

Thank you!
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