
Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο 
πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και 
διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με 
άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική 

Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές. Το υλικό διατίθεται 
αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Όροι χρήσης του παρόντος 
ηλεκτρονικού αρχείου

Σχολικός εκφοβισμός
www.thrania.com



Λέμε όχι στη βία
Δε χωράει ο εκφοβισμός

στα σχολεία!



Σχολικός εκφοβισμός σημαίνει
συνεχόμενη χρήση βίας μεταξύ 

μαθητών ή συνομηλίκων παιδιών, 

με στόχο να προκληθεί φόβος, 

πόνος ή αναστάτωση.

σελ. 1

www.thrania.com

βία

Τι προκαλεί η βία?



Δηλαδή τι είναι?

Υπάρχουν πολλές μορφές

σχολικού εκφοβισμού όπως:

σελ. 2

www.thrania.com

σωματικός εκφοβισμός

Πώς θα το καταλάβω?

Ζωγραφίζω ή κολλάω

βία, όπως γροθιές, κλωτσιές, σπρωξιές, χαστούκια, 
τράβηγμα μαλλιών, αλλά και άρπαγμα ή και φθορά της 
ατομικής ιδιοκτησίας



Άλλη μορφή του...
Άλλη μία μορφή σχολικού 

εκφοβισμού είναι ο...

σελ. 3

www.thrania.com

λεκτικός εκφοβισμός

γράφω ή κολλάω

κοροϊδεύει, απευθύνεται με παρατσούκλια, βρίζει, προσβάλλει με 
λόγια και βωμολοχίες, χρησιμοποιεί τον σαρκασμό, ενώ πολλές 
φορές διαδίδει ψευδείς φήμες μέσα από ρατσιστικά σχόλια



Έχει κι άλλη μορφή...
Άλλη μία μορφή σχολικού 

εκφοβισμού είναι ο...

σελ. 4

www.thrania.com

κοινωνικός εκφοβισμός

ζωγραφίζω

κοινωνική απομόνωση από την ομάδα των συνομηλίκων, αγνοούν, 
το κάνουν να αισθάνεται αόρατο, του δείχνουν έντονα πως 
θέλουν να το εγκαταλείψουν, ενώ γενικά το περιφρονούν



Κι άλλη μορφή
Άλλη μία μορφή σχολικού 

εκφοβισμού είναι ο...

σελ. 5

www.thrania.com

εκβιασμός

γράφω, κολλάω ή ζωγραφίζω

μέσω απειλών και εκβιασμών εξαναγκάζουν να 
παραδώσουν το χαρτζιλίκι τους και το κολατσιό τους 
ή απειλούν ότι θα τους κάνουν κακό



Κι άλλη μορφή
Άλλη μία μορφή σχολικού 

εκφοβισμού είναι ο...

σελ. 6

www.thrania.com

ρατσιστικός εκφοβισμός

γράφω, κολλάω ή ζωγραφίζω

η διαφορετικότητα ως προς τη θρησκεία, τη φυλή, την 
εθνικότητα, την κοινωνική προέλευση και την οικονομική του 
κατάσταση αποτελεί λόγους για εκφοβιστικές πράξεις



Τα παιδιά...
Οι εμπλεκόμενοι στα περιστατικά 

είναι ο θύτης ή οι θύτες, το θύμα 

και οι παρατηρητές 

σελ. 7

www.thrania.com

2. Οι παρατηρητές που υπερασπίζονται τα θύματα 

και προσπαθούν να πάρουν θέση κατά της βίας και 

των θυτών,  έχουν έντονη ενσυναίσθηση και 

αντιλαμβάνονται τη θέση του αδύναμου

3. Οι ουδέτεροι παρατηρητές, οι οποίοι συνειδητά 

δε λαμβάνουν θέση και σιωπούν με σκοπό να μη 

στοχοποιηθούν στο μέλλον

Θύτης = αυτός που στοχεύει στην επίδειξη δύναμης και 

στην εξουσία. Χαρακτηρίζεται από επιθετική συμπεριφορά, 

έλλειψη ενσυναίσθησης, δηλαδή κατανόησης της θέσης του 

άλλου, ενώ πολλές χαρακτηρίζεται από ισχυρότερη 

σωματικά δύναμη.

θύμα = έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, υποχωρεί εύκολα και 

έπειτα από τον εκφοβισμό αρνείται να πάει στο σχολείο 

και διστάζει να μιλήσει για το συμβάν. 

παρατηρητές = η ομάδα των παιδιών που παρότι δεν 

συμμετέχουν ολοκληρωτικά στην κατάσταση αυτή, 

αναγνωρίζονται και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

1. Οι παρατηρητές οι οποίοι ενισχύουν τη βία και γελούν 

γύρω χωρίς ωστόσο να εμπλέκονται ολοκληρωτικά και 

χωρίς να ταυτίζονται με τους θύτες



Τα παιδιά...
Οι εμπλεκόμενοι στα περιστατικά 

είναι ο θύτης ή οι θύτες, το θύμα 

και οι παρατηρητές 

σελ. 8
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Εντοπίζω στην παρακάτω εικόνα -περιστατικό

εκφοβισμού τους θύτες, το θύμα και τους παρατηρητές



Αν βιώνω παρόμοια κατάσταση...
...μπορώ να την αλλάξω αρκεί να 

πιστέψω στη μοναδικότητά μου!

σελ. 9

www.thrania.com

Δεν είσαι αυτό που λένε, δεν το αξίζεις!

γράφω ή ζωγραφίζω

Αν δέχεσαι συμπεριφορά εκφοβισμού, χρειάζεται 
να γνωρίζεις ότι δεν φταις εσύ.



Τι μπορώ να κάνω για να σταματήσει?
Θέλω να σταματήσει και θα γίνει!

σελ. 10

www.thrania.com

Πώς θα τα καταφέρω?

γράφω συμβουλές

Τι μπορώ να κάνω για να αντιμετωπίσω 
κάποιον που με εκφοβίζει?



Πώς ξεκίνησα και πού

μπορώ να φτάσω...

σελ. 11

www.thrania.com

Ξεκίνησα έτσι!

Άρχισα να σκέφτομαι... Το πίστεψα!

Το είδα να αλλάζει! Τα κατάφερα!

ένιωθα

ένιωθα ένιωθα

ένιωθα νιώθω

1

2 3

4 5



σελ. 12

www.thrania.com

Έχω δικαιώματα!
Δεν είμαι ένα αόρατο παιδί!



www.thrania.com

Σου απαγορεύω να μιλάς!

Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για αυτό που είσαι!

Όλοι σε κοροϊδεύουν! Δεν το βλέπεις?

Είσαι ένα τέρας!

Είσαι χαζός!

Όλοι σε κοροϊδεύουν! Δεν το βλέπεις?

Εγώ είμαι αρχηγός, εγώ αποφασίζω, εσύ τσιμουδιά!

Θα κάνω ό,τι θέλω χωρίς να σε ρωτήσω!

Είσαι χοντρή, είσαι σα φάλαινα!

Φύγε από δω, μη σε ξαναδώ!

Είσαι ένα τίποτα!

Δε σε θέλει κανένας για φίλο!

Όλο κλαις κλαψιάρη! Σε κοιτάνε όλοι!

Δε σε θέλουμε. Να φύγεις! Δεν είσαι Έλληνας!

Θα κάνεις αυτό που σου λ.έω εγώ, αλλιώς...

Θα σε κάνω ρεζίλι!



www.thrania.com



www.thrania.com
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Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Σχολικός εκφοβισμός



www.thrania.com









Λέμε όχι στη βία

Δε χωράει ο εκφοβισμός 

στα σχολεία!











Σχολικός εκφοβισμός σημαίνει

συνεχόμενη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομηλίκων παιδιών, με στόχο να προκληθεί φόβος, πόνος ή αναστάτωση.

σελ. 1

www.thrania.com





βία

Τι προκαλεί η βία?











Δηλαδή τι είναι?

Υπάρχουν πολλές μορφές σχολικού εκφοβισμού όπως:
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σωματικός εκφοβισμός

Πώς θα το καταλάβω?

Ζωγραφίζω ή κολλάω





βία, όπως γροθιές, κλωτσιές, σπρωξιές, χαστούκια, τράβηγμα μαλλιών, αλλά και άρπαγμα ή και φθορά της ατομικής ιδιοκτησίας









Άλλη μορφή του...

Άλλη μία μορφή σχολικού εκφοβισμού είναι ο...

σελ. 3

www.thrania.com



λεκτικός εκφοβισμός

γράφω ή κολλάω



κοροϊδεύει, απευθύνεται με παρατσούκλια, βρίζει, προσβάλλει με λόγια και βωμολοχίες, χρησιμοποιεί τον σαρκασμό, ενώ πολλές φορές διαδίδει ψευδείς φήμες μέσα από ρατσιστικά σχόλια









Έχει κι άλλη μορφή...

Άλλη μία μορφή σχολικού εκφοβισμού είναι ο...
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κοινωνικός εκφοβισμός

ζωγραφίζω



κοινωνική απομόνωση από την ομάδα των συνομηλίκων, αγνοούν, το κάνουν να αισθάνεται αόρατο, του δείχνουν έντονα πως θέλουν να το εγκαταλείψουν, ενώ γενικά το περιφρονούν









Κι άλλη μορφή

Άλλη μία μορφή σχολικού εκφοβισμού είναι ο...

σελ. 5
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εκβιασμός

γράφω, κολλάω ή ζωγραφίζω



μέσω απειλών και εκβιασμών εξαναγκάζουν να παραδώσουν το χαρτζιλίκι τους και το κολατσιό τους ή απειλούν ότι θα τους κάνουν κακό









Κι άλλη μορφή

Άλλη μία μορφή σχολικού εκφοβισμού είναι ο...

σελ. 6
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ρατσιστικός εκφοβισμός

γράφω, κολλάω ή ζωγραφίζω



η διαφορετικότητα ως προς τη θρησκεία, τη φυλή, την εθνικότητα, την κοινωνική προέλευση και την οικονομική του κατάσταση αποτελεί λόγους για εκφοβιστικές πράξεις









Τα παιδιά...

Οι εμπλεκόμενοι στα περιστατικά είναι ο θύτης ή οι θύτες, το θύμα και οι παρατηρητές 

σελ. 7

www.thrania.com





2. Οι παρατηρητές που υπερασπίζονται τα θύματα και προσπαθούν να πάρουν θέση κατά της βίας και των θυτών,  έχουν έντονη ενσυναίσθηση και αντιλαμβάνονται τη θέση του αδύναμου



3. Οι ουδέτεροι παρατηρητές, οι οποίοι συνειδητά δε λαμβάνουν θέση και σιωπούν με σκοπό να μη στοχοποιηθούν στο μέλλον







Θύτης = αυτός που στοχεύει στην επίδειξη δύναμης και στην εξουσία. Χαρακτηρίζεται από επιθετική συμπεριφορά, έλλειψη ενσυναίσθησης, δηλαδή κατανόησης της θέσης του άλλου, ενώ πολλές χαρακτηρίζεται από ισχυρότερη σωματικά δύναμη.

θύμα = έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, υποχωρεί εύκολα και έπειτα από τον εκφοβισμό αρνείται να πάει στο σχολείο και διστάζει να μιλήσει για το συμβάν. 

παρατηρητές = η ομάδα των παιδιών που παρότι δεν συμμετέχουν ολοκληρωτικά στην κατάσταση αυτή, αναγνωρίζονται και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 



1. Οι παρατηρητές οι οποίοι ενισχύουν τη βία και γελούν γύρω χωρίς ωστόσο να εμπλέκονται ολοκληρωτικά και χωρίς να ταυτίζονται με τους θύτες









Τα παιδιά...

Οι εμπλεκόμενοι στα περιστατικά είναι ο θύτης ή οι θύτες, το θύμα και οι παρατηρητές 
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Εντοπίζω στην παρακάτω εικόνα -περιστατικό εκφοβισμού τους θύτες, το θύμα και τους παρατηρητές











Αν βιώνω παρόμοια κατάσταση...

...μπορώ να την αλλάξω αρκεί να πιστέψω στη μοναδικότητά μου!

σελ. 9

www.thrania.com



Δεν είσαι αυτό που λένε, δεν το αξίζεις!

γράφω ή ζωγραφίζω



Αν δέχεσαι συμπεριφορά εκφοβισμού, χρειάζεται να γνωρίζεις ότι δεν φταις εσύ.







Τι μπορώ να κάνω για να σταματήσει?

Θέλω να σταματήσει και θα γίνει! 

σελ. 10
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Πώς θα τα καταφέρω?

γράφω συμβουλές



Τι μπορώ να κάνω για να αντιμετωπίσω κάποιον που με εκφοβίζει?







Πώς ξεκίνησα και πού μπορώ να φτάσω...

σελ. 11

www.thrania.com



Ξεκίνησα έτσι!



Άρχισα να σκέφτομαι...



Το πίστεψα!



Το είδα να αλλάζει!



Τα κατάφερα!





ένιωθα



ένιωθα



ένιωθα



ένιωθα



νιώθω

1

2

3

4

5
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Έχω δικαιώματα!





Δεν είμαι ένα αόρατο παιδί!





www.thrania.com

Σου απαγορεύω να μιλάς!

Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για αυτό που είσαι!

Όλοι σε κοροϊδεύουν! Δεν το βλέπεις?

Είσαι ένα τέρας!

Είσαι χαζός!

Όλοι σε κοροϊδεύουν! Δεν το βλέπεις?

Εγώ είμαι αρχηγός, εγώ αποφασίζω, εσύ τσιμουδιά!

Θα κάνω ό,τι θέλω χωρίς να σε ρωτήσω!

Είσαι χοντρή, είσαι σα φάλαινα!

Φύγε από δω, μη σε ξαναδώ!

Είσαι ένα τίποτα!

Δε σε θέλει κανένας για φίλο!

Όλο κλαις κλαψιάρη! Σε κοιτάνε όλοι!

Δε σε θέλουμε. Να φύγεις! Δεν είσαι Έλληνας!

Θα κάνεις αυτό που σου λ.έω εγώ, αλλιώς...

Θα σε κάνω ρεζίλι!







www.thrania.com
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